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ইসলামে সার্বম ৌেমের স্বরূপ 

 ূরেকা 
েহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বমেষ ও সর্বমেষ্ঠ গ্রন্থ। এরি রর্শ্ব োনমর্র 
োশ্বত জীর্ন রর্ধান। োনুমষর ইহকালীন কলযাণ ও পরকালীন েুরি 
লাম র উপায়সহ োনর্ জীর্মনর সারর্বক রেক ও রর্ ামের রর্েে 
রর্র্রণ এ েহাগ্রমন্থ রর্ধৃত হময়মে, যা সর্বকামলর, সর্বযুমের োনুমষর 
জমনয রিরন্তন আেেব। োনর্ জারতর িলার পামেয় রহমসমর্ এ গ্রমন্থর 
অর্তারণা হময়মে। এরি যার্তীয় কলযামণর আঁধার, যার অনুেীলমনর 
োধযমে োনুষ মপমত পামর সরল সরিক পমের রেো। 

  

ইসলাে একরি পূণবাঙ্গ জীর্নােেব। ইসলাে যুরিরর্মরাধী, প্রেরত-রর্েূখ 
র্া আত্মরর্শ্বাস রন বর ধেব নয়। ইসলাে আল্লাহর কামে একোত্র 
গ্রহণমযােয েীন। ইসলাে োড়া অনয মকামনা েীন র্া জীর্ন র্যর্স্থা 
আল্লাহর রনকি গ্রহণমযােয নয়। এ র্যাপামর আল- কুরআমনর ম াষণা 
দ্বীেবহীন:  

ِين  ٱ إِن   ﴿ ِ ٱ ِعند   لد [  ٩١: عمران ال] ﴾ ٩ م   ل   سۡ ۡلِ ٱ ّلل   

‘‘রনশ্চয়ই আল্লাহর েমনানীত েীন হমে ইসলাে।’’ 1 

                                                           
1 সূরা আমল ইেরান: ১৯। 
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ইসলাে সর্বপ্রকার র্র্বরতা, অসতযতা, উেৃঙ্খলতা, অনযায় ও 
অসতযমক েূর করার জনয প্রমিষ্টা িালায়। ইসলাে একোত্র আল্লাহর 
প্র ুেই স্বীকার কমর। এ প্র ুে আর সর্ রকেু হমত েহীয়ান, সমূ্পণব 
রূমপ অরর্ াজয, এর মকামনা অাংেীোর মনই। ইসলাে রর্শুদ্ধ 
তাওহীমের ধারক। তাওহীে রর্মরাধী  ার্ধারার সমঙ্গ ইসলামের 
মকামনা আমপাষ মনই। ইসলাে হমলা আল্লাহর কামে তাওহীমের 
োধযমে আত্মসেপণব করা, তাঁর আনুেতয মেমন মনয়া, রেকব মেমক 
েুি োকা।  

েহান আল্লাহ র্মলন: 

ِت  إِن   ق ۡل  ﴿ َل  ِك  ص  ن س  ۡ  و  م  اِت  ي اي  و  م  م  ِ  و  ِ  ّلِل  ِيك   ل   ١٦٢ ل ِمي  ع   لۡ ٱ ر بد  ۥ  ل    َش 
بِذ    ِمرۡ  لِك  و 

 
ن ا   ت  أ

 
أ ل   و  و 

 
ۡ ٱ أ سۡ ل [  ٩٦١  ،: االنعام] ﴾ ١٦٣ لِِمي  م   

‘‘র্লুন: আোর সালাত, আোর ইর্ােত (কুরর্ানী ও হজ্জ) আোর 
জীর্ন েরণ সৃরষ্টকুমলর রর্ আল্লাহরই উমেমেয, তাঁর মকামনা েরীক 
মনই, আর আরে এরই জনয আরেষ্ট হময়রে এর্াং আরেই প্রেে 
েুসরলে।’’2 

ইসলাে োনর্তার একোত্র েুরিরপে, ইসলােই পামর োনর্তামক 
যার্তীয় সেসযা হমত েুরি রেমত। সকল োনুমষর রনকি আজ একরি 
প্রশ্ন উরিত হমে ময, প্রকৃত সার্বম ৌেে কার? এ রনময় পরিতরা 

                                                           
2 সূরা আল আন‘আে:১৬১-১৬২। 
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অমনক রদ্বধা রর্ ি। সার্বম ৌেে রাষ্ট্র র্যর্স্থার র রি। সার্বম ৌেে 
হমে রামষ্ট্রর অন্ত ুবি সকমলর ওপর স্থারপত এক অপ্ররতহত 
ক্ষেতা। এর রামষ্ট্রর রময়মে প্রমতযক প্রজা ও প্রমতযক জসেমের 
ওপর োসন করার ও র্েযতা আোয় করার সীোহীন ক্ষেতা। 
সার্বম ৌেে রামষ্ট্রর মস-ই রর্মেষে, যার ফমল রাষ্ট্র রনমজর ইো 
র্যতীত অনয মকামনা রকেু মেমন রনমত র্া অপর কামরা কামে আইনত 
োয়ী হমত পামর না, এ ক্ষেতার কারমণ অনয মকামনা েরিই রামষ্ট্রর 
ওপর রনয়ন্ত্রন আমরাপ করমত পামর না। সার্বম ৌেে োকার জনযই 
রাষ্ট্র অ যন্তরীন সকল র্যাপামর অোধ কতৃবে করার অরধকারী হময় 
োমক; অনুরূপ ামর্ সার্বম ৌে গুমণর জনযই রাষ্ট্র র্াইমরর সকল 
েরির অধীনতা র্া রনয়ন্ত্রণ মেমক সমূ্পণবরূমপ েুি।  

সার্বম ৌেে েব্দরি উচ্চতর ক্ষেতা, রনরাংকুে কতৃবে ও আরধপমেযর 
অমেব র্যর্হৃত হয়। আর মকামনা র্যরির র্া র্যরি সেরষ্টর রকাংর্া 
প্ররতষ্ঠামনর সার্বম ৌেমের অরধকারী অেব এ ময, তাঁর রনমেবেই 
আইন। আর এ আইন রামষ্ট্রর নােররকমের উপর জারর করার সর্বেয় 
কতৃবে তারই। নােররকরা তার েতবহীন আনুেতয করমত র্াধয। তা 
ইোয় ও আগ্রমহ মহাক রকাংর্া র্াধয হময় মহাক। 

ইসলামের েৃরষ্টমত সার্বম ৌেে একোত্র আল্লাহ তা‘আলার জনয 
রনরেবষ্ট। তাঁর প্র ুে, একেত্র োরলকানা এর্াং রনরাংকুে োসন 
ক্ষেতা- এ উ য় রেক রেময় অখি, অরর্ াজয এর্াং অাংেহীন, রর্শ্ব 
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রনরখমলর প্রমতযকরি র্স্তুই আল্লাহর একেত্র প্র ুমের অধীন ও তাঁর 
অনুেত হময় আমে। েহান আল্লাহ র্মলন: 

ل    ﴿ ن ۥو  م   ٱ ِف  م   ٱو   تِ و   لس 
 
  ِض  ۡرۡل

ل د [  ٦٦: الروم] ﴾ ٢٦ نِت ون  ق    ۥل    ك   

‘‘আসোন- যেীমন যা রকেু আমে সর্রকেুর তাঁর। সর্রকেুই তাঁর 
ফরোমনর অনুেত।’’  

এেনরক তাঁর রাজমেও মকউ অাংেোরী নয়।3  

েহান আল্লাহ আরও র্মলন:   

ل مۡ  ﴿                 ن و  ِيكل  ۥل    ي ك  ۡ ٱ ِف  َش  لۡ ل [  ٦: الفرقان] ﴾ِك م   

“এর্াং রাজমে তাঁর মকামনা েরীক মনই।’’ আর োসন ক্ষেতা ও 
আইন রিনা এর্াং প্র ুে রনরাংকুে অরধকার একোত্র আল্লাহর। 
মকামনা োনুষ, সাংসে, মকামনা রাজেরি এ রেক রেময় তার অাংেীোর 
হমত পামরনা, রতরন র্মলন,  ‘‘আল্লাহ োড়া আর মকামনা ফয়সালার 
ইখরতয়ার মনই।’’4  

 অর্েয এখন পযবন্ত রাষ্ট্ররর্জ্ঞানীেণ সার্বম ৌেমের সাংজ্ঞা 
রনধবারমণ মকামনারূপ ঐকযেমত মপৌঁেমত পামরনরন। পরশ্চো েুরনয়ায় 
সার্বম ৌেমের ওপর প্রেে েমর্ষক Jean Bodin (১৫২৯-১৫৯৬ 
                                                           
3 সূরা আর রূে:২৬। 
4 সূরা আল ফুরকান:২। 
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রখ.) এর জমের প্রায় এক হাজার র্ের পূমর্ব েহানর্ী েুহাম্মে (সা:) 
(৫৭০-৬৩২রখ.) এর উপর পরর্ত্র কুরআন অর্তীণব হয়, যার োধযমে 
আল্লাহর সার্বম ৌেেমক একরি স্বে স্বাধীন  ধারণা রহমসমর্ তুমল 
ধমর োনর্জারতর জনয ম াষণা কমরন একরি পূণবাঙ্গ জীর্ন রর্ধান। 
আল-কুরআন হল মস আসোনী রর্ধান; যামত আল্লাহ তা‘আলা 
আইমনর মেৌরলক প্রকৃরত ও রর্রধরর্ধান প্রকাে কমরমেন এর্াং তাঁর 
সার্বম ৌেমের প্রোণ ও র্যাখযা রেময়মেন। আল্লাহ তা‘আলার রর্ধামনর 
উপর র রি কমর েুসরলে রাষ্ট্ররিন্তারর্ে ইোে রামের্ ইসফাহানী, 
আরু্ল হাসান োওয়ােবী, ইোে-োযালী, ইর্মন তাইরেয়া প্রেুখ 
অরধকতর রর্মেষণধবেী ও সূক্ষ্ণ েৃরষ্ট ঙ্গীমত সার্বম ৌেমের ধারণারি 
পযবামলািনা  কমরমেন। যা পাশ্চামতযর রাষ্ট্ররর্জ্ঞানীমের তুলনায় 
অমনক মর্েী ে ীর এর্াং রর্জ্ঞানসম্মত। 

োনুষ হল শুধুোত্র আল্লাহর প্ররতরনরধ। তাই মস েহান 
আল্লাহর প্ররতরনরধ রহমসমর্ ইসলােী আইন-কানুন অনুয়ায়ী রাষ্ট্র 
র্যর্স্থা প্ররতষ্ঠা ও পররিালনা করমর্। সরকার স্বয়াংসমূ্পণব মকামনা 
আইন রিনার অরধকারী নন।  সার্বম ৌেে রনময় েুসরলে 
রাষ্ট্ররিন্তারর্েেমণর ধারণা ও পাশ্চাতয রাষ্ট্র রিন্তারর্েমের ধারণা সমূ্পণব 
রর্পরীত। তাই শুধুোত্র সার্বম ৌেে েব্দরি রেময় পররষ্কার ামর্ 
ইসলাে এর্াং রর্পরীত পদ্ধরতদ্বময়র েমধয পােবকয রনরূপণ করা 
সম্ভর্। র্স্তুত পাশ্চামতযর সার্বম ৌেমের ধারণা ও ইসলমের েৃরষ্টমত 
সার্বম ৌেমের ধারণার োমে মেৌরলক পােবকয হমলা সার্বম ৌেমের 
উৎস সম্পরকবত প্রমশ্নর উপর। ইসলােমক র্াে রেময় আমলািনা 
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করমল সার্বম ৌেমের উৎস হল রাজতমন্ত্র রাজা, একনায়কতমন্ত্র 
একনায়ক, অর জাততমন্ত্র েুরষ্টমেয় করতপয় র্যরি এর্াং েণতমন্ত্র 
জনেণ। ইসলামের েৃরষ্টমত সৃরষ্ট করার র্যাপামর মযেন আল্লাহ 
রনরাংকুে ক্ষেতার োরলক মতেরন োনুমষর রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন 
মেওয়ার মর্লায়ও আল্লাহ রনরাংকুে ক্ষেতার োরলক। পাশ্চাতয 
রাষ্ট্রতত্ত্বসেূমহর প্র ামর্ োনুষ ক্রমেই অরধকতর সাংখযায় এ েত 
প্রিার করমত শুরু কমরমেন ময, িূড়ান্ত সার্বম ৌে েরির অরধকারী 
হমে ‘‘জনসাধারণ’’। সেস্ত রাষ্ট্রীয় সাংস্থার েিন এর্াং সােররক আইন 
প্রণয়মনর মক্ষমত্র মকর্ল এ ‘‘জনসাধারমণর’’ ইোই হমর্ িূড়ান্ত। 
এেনরক যারা আধুরনক ইসলােী রামষ্ট্রর  ার্-কল্পনামক স্বীকার কমর 
মনন তাঁমের েমধয উমল্লখমযােয সাংখযক এেন র্যরিও রময়মেন, যাঁরা  
রাসূল (সা:)  এর একরি উরির র রিমত সেগ্র জারতর ঐকযর্দ্ধ 
ইোই (ইজো) সার্বম ৌে েরি এ োর্ী কমর োমকন।  

আল্লাহ সমর্বাচ্চ ক্ষেতার অরধকারী, সার্বম ৌেমের অরধকারী, 
এ কো প্রমতযক েুসরলমের রর্শ্বাস করমত হমর্। মকননা োনুষ 
কখমনা োনুমষর উপর রাজা-র্ােোহ হমত পামর না, এিাই আল্লাহর 
িূড়ান্ত রসদ্ধান্ত। পাশ্চাতয সার্বম ৌেমে জনেণমক সকল ক্ষেতার উৎস 
র্মল েমন করা হয়, যা ঈোন আরকোর সামে সমূ্পণব সাাং রষবক। তা 
সুস্পষ্ট ামর্ সকল োনর্জারতর কামে তুমল ধরার জনয তো তামের 
আরকো-রর্শ্বাসমক রেকব েুি করার জনয রর্র ্ন  রনমেবেনা আমলািয 
রনর্মে স্থান মপময়মে।  
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সার্বম ৌেমের সাংজ্ঞা: 

সার্বম ৌেে রামষ্ট্রর অনযতে গুরুেপূণব উপাোন। এরি র্যতীত স্বাধীন 
মকামনা রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। মকামনা রামষ্ট্র যরে সার্বম ৌেে না 
োমক তমর্ মসিা কতৃবে প্ররতষ্ঠা করমত পামর না। রনরেবষ্ট  ূখমি এ 
উপাোনরির সেন্বময় রাষ্ট্র যার্তীয় ক্ষেতা ও কতৃবে পররিালনা কমর 
োমক। রামষ্ট্রর ক্ষেতা ও নােররকমের আনুেতয প্রেবেমন 
সার্বম ৌেমের ধারণা অতীর্ জরুরী। 

ময সেস্ত প্রশ্ন রাজনীরতর রিন্তা- ার্নায় একরি স্থায়ী রর্তবমকর সূিনা 
কমরমে, মস  রকে একিা গুরুেপূণব প্রমশ্নর নাে সার্বম ৌেে। 
সার্বম ৌেমের সাংজ্ঞা সরিক ামর্ রনধবারণ করা আজও সম্ভর্ হয়রন। 
রাষ্ট্ররিন্তারর্েরা রর্র ্ন  ামর্ এর সাংজ্ঞা রনরূপন কমরমেন। 

রু্যৎপরিেত অেব : 

‘‘সার্বম ৌেমের ইাংমরজী প্ররতেব্দ Sovereignty’ যা লযারিন েব্দ 
‘Superanus’ এর্াং Sovrano মেমক উৎপরি হময়মে। এ েু’রি 
লযারিন েমব্দর অেব হমলা ‘Supreme’ অেবাৎ প্রধান র্া িূড়ান্ত। 
সুতরাাং রু্যৎপরিেত অমেব সার্বম ৌেে র্লমত এক রর্মেষ ক্ষেতামক 
রু্োয়। এ ক্ষেতা হল: িরে, িূড়ান্ত ও অর্াধ, এ ক্ষেতার অরধকারী 
হমলা রাষ্ট্র।5 

                                                           
5 মোলাে মোস্তফা মিৌধুরী, রাষ্ট্র রর্জ্ঞান পরররিরত (ঢাকা:  গ্রন্থ কুরির, এরপ্রল 
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োরব্দক অেব রর্মেষণ করমল, আেরা র্লমত পারর, রামষ্ট্রর সমর্বাচ্চ 
ক্ষেতামক সার্বম ৌেে র্মল। 

রামষ্ট্রর সার্বম ৌে ক্ষেতা র্লমত রু্োয়, রামষ্ট্রর মস সর্ মেৌরলক, 
সমর্বাচ্চ ও অসীে ক্ষেতা, যা র্যরি সাংসে র্া রামষ্ট্রর অন্ত ুবি ময 
মকামনা র্স্তুর উপর অর্াধ ামর্ প্রময়াে করা িমল। 

একিু ে ীমর োরব্দক অেবমক রিন্তা করমল পাই, মকামনা র্যরি র্া 
র্যরি সেরষ্টর রকাংর্া প্ররতষ্ঠামনর সার্বম ৌেমের অরধকারী হওয়ার অেব 
এ ময, তাঁর রনমেবেই আইন।  আর এ আইন রামষ্ট্রর নােররকমের 
উপর জারর করার সর্বেয় কতৃবে তারই। নােররকরা তার েতবহীন  
আনুেতয করমত র্াধয তা ইোয় ও আগ্রমহ মহাক রকাংর্া র্াধয হময় 
মহাক। তাঁর রনমজর ইো  র্যতীত র্াইমরর মকামনা েরি তার োসন 
ক্ষেতামক রর্নু্দোত্র সীোর্দ্ধ ও সাংমকারিত করমত পামর না। 

সার্বম ৌেমের অরধকারীর ইোরই আইন অরস্তে লা  কমর এর্াং তা 
নােররকমেরমক আনুেমতযর রজু্জমত মরঁ্মধ মেয়। 

A Dictionary of social science অর ধান অনুসামর 
সার্বম ৌেমের অেব হল;  

ক. মকামনা আইন-র্যর্স্থায় রর্রধ-রর্ধান দ্বারা প্রেি আইন প্রণয়ন ও 
সাংমোধন করার কতৃবে; 
                                                                                                            

২০০৯ইাং), পৃ.৭৩। 
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খ. রামষ্ট্রর রাজননরতক ও ননরতক কতৃবে; 

ে. রাজননরতক ও আইনেত ক্ষেতা িিবার কাযবকর উৎস র্া এইরূপ 
ক্ষেতা িিবার উপর কাযবকর প্র ার্; 

 . মকামনা জনসোমজর স্বাধীন আইনেত র্া ননরতক েযবাো।6 

রাষ্ট্ররর্জ্ঞানীেণ সার্বম ৌেেমক রর্র ্ন  ামর্ সাংজ্ঞারয়ত কমরমেন, রনমে 
গুরুেপূণব সাংজ্ঞাগুমলা উমল্লখ করা হমলা। 

মষাড়ে েতারব্দর ফরারস োেবরনক জযাঁ মর্াঁো (Bodin) প্রেে 
সার্বম ৌেমের ধারণারি সুস্পষ্ট ামর্ র্যি কমরন। রতরন র্মলমেন, 
Sovereignty is supreme power over citizens and 
subjects, Unrestrained by law. অেবাৎ ‘‘সার্বম ৌেে হমলা 
নােররক এর্াং জনেমণর উপর প্রযুি আইমনর দ্বারা অরনয়রন্ত্রত 
িূড়ান্ত ক্ষেতা’’7 

আধুরনক রাষ্ট্ররর্জ্ঞারনমের েমধয খযাতনাো োরকবন অধযাপক র্ামজবস 
(Prof.burgess) এর েমত সার্বম ৌেে হমলা: ‘The original, 

                                                           
6 রর্পুল রঞ্জন নাে, রাজননরতক তত্ত্ব ও সাংেিন (ঢাকা র্াাংলার্াজার , রু্ক 

মসাসাইরি, , জুলাই, ১৯৯৭ ইাং), পৃ.১০৪। 
7
 প্রমফসর ইয়াসরেন আহমেে, রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব ও সাংেিন (ঢাকা: আরজরজয়া রু্ক 

রডমপা, ৭ে প্রকাে: এরপ্রল, ২০০৬ ইাং), পৃ: ২১। 
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absolute, unlimited power over the individual subject 
and over all associations of subject’’. অেবাৎ “র্যরি-প্রজা ও 
প্রজামের অনযানয সাংম র উপর মেৌরলক িূড়ান্ত ও অপররসীে 
ক্ষেতাই সার্বম ৌেে।8 

জন অরষ্টন (John Austin) র্মলন, ‘‘যরে মকামনা সুরনরেবষ্ট উর্ধ্বতন 
র্যরি অনুরূপ মকামনা উর্ধ্বতন র্যরির প্ররত স্বা ারর্ক ামর্ অনুেত 
না োমক অেি মকামনা রনরেবষ্ট সোমজর অরধকাাংে র্যরির রনকি 
হমত স্বা ারর্ক আনুেতয লা  কমরন, তা হমল মসই সুরনরেষ্ট র্যরি ঐ 
সোমজর সার্বম ৌে এর্াং সোজ (উর্ধ্বতন র্যরিসহ) রাষ্ট্রীয় ও স্বতন্ত্র 
সোজ রর্মেষ।9 

প্রখযাত রাষ্ট্ররর্জ্ঞানী মপালক (Pollock) র্মলমেন, ‘‘সার্বম ৌেে মসই 
ক্ষেতা যা সােরয়ক নয়, যা অনয কামরা  রনকি মেমক প্রাপ্ত ক্ষেতা 
নয়, যা এেন মকামনা রনয়মের দ্বারা সীোর্দ্ধ নয় যা রাষ্ট্র র্েলামত 
পামর না।’’10 

                                                           
8 রর্পুল রঞ্জন নাে, রাজননরতক তত্ত্ব ও সাংেিন (ঢাকা: র্ক মসাসাইরি, ৪েব 

সাংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭ইাং), পৃ: ১০৩। 
9 নসয়ে েকসুে আলী, রাষ্ট্র রর্জ্ঞান, ঢাকা: োওলা ব্রাোসব, ১ে সাংস্করণ, এরপ্রল 

১৯৬৬ইাং, পঙৃ. ৬৬। 
10

 প্রমফসর ড. এোজউেীন আহেে, রাষ্ট্র রর্জ্ঞামনর কো, ঢাকা: প্রকােনায় 

র্াাংলামেে রু্ক করমপামরেন রল:  জানুয়ারী ২০০৬, পৃ.২০৬। 
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উইমলার্ী (Willoughby) র্মলমেন, sovereignty is the 
supreme will of the state ‘‘সার্বম ৌেে হল রামষ্ট্রর িরে 
ইো।’’11 

রূমোর (১৭৪২-১৮৩২) েমত, সার্বম ৌে েরি সমর্বাচ্চ এর্াং অর্াররত 
ক্ষেতার অরধকারী, রকন্তু রর্মেষ মকামনা র্যরি র্া োসমকর হামত 
সীরেত োকমত পামর না। রূমো সার্বম ৌেেমক অরর্ াজয একক 
এর্াং অসীে র্মলমেন।12 তাোড়া ‘রূমো সার্বম ৌেেমক অেুষনীয়, 
অরর্মেেয, প্ররতরনরধমের অমযােয, অরর্ াজয ও অরর্নশ্বর র্মল র্ণবনা 
কমরমেন’’।13 

রতরন সার্বম ৌেেমক রামষ্ট্রর মসই গুণ রহসামর্ েণয কমরন, যার ফমল 
রাষ্ট্র তার রনজস্ব ইোা্ র্যতীত অনয মকামনা রকেুর দ্বারা 
আইনেত ামর্ র্ারধত োকমত পামর না, র্া রনমজর  র্যতীত অনয 
মকামনা েরির দ্বারা সীোর্দ্ধ োকমত পামর না’’ 

                                                           
11 মো: মোরমেেুজ্জাোন, রাজননরতক তত্ত্ব ও সাংেিন, ঢাকা: মকায়ারলরি 

পার্রলমকেন, রডমসম্বর ২০০৫, পৃ.২২৪। 
12 মো: নূরুল ইসলাে, ইসলামের রাষ্ট্রর্যর্স্থা, আহসান পার্রলমকেন, , এরপ্রল 

২০০৯ইাং, পৃ.২৪৩। 
13 েুহাম্মে, আময়ে উেীন, রাষ্ট্র রিন্তা পরররিরত মেৌসুেী পার্রলমকেন্স, রসপাইপাড়া, 

রাজোহী, জুন, ২০০৫, পৃ, ৪৪২। 
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মগ্রারিয়াস (Hugo Grotius) র্মলমেন , ‘‘সার্বম ৌেে হল িূড়ান্ত 
রাজননরতক ক্ষেতা যা মসই র্যরির উপর নযস্ত আমে, যার 
কাযবকলাপ অপর কারও আজ্ঞাধীন নয়, যার ইো মকউ অরতক্রে 
কররমত পামর না’’।14 

হব্স (Hobbes) এর েমত ‘‘সার্বম ৌে কো হল ক্ষেতায় প্ররতরষ্ঠত 
র্যরি র্া র্যরিসেরষ্টর মসই ক্ষেতা যা যুমদ্ধর অর্স্থা মেমক োরন্তর ও 
েৃঙ্খলার অর্স্থায় মপৌঁোর জনয োনুষ পারস্পররক িুরি কমর 
পোরধকাররর হামত তুমল রেময়মে’’।15 

 উপমরাি আমলািনায়, আোমের কামে ফুমি উমি, যার 
র্মল রাষ্ট্র অপ্ররতমরাধয অন্তহীন ক্ষেতাসম্প্ন  এর্াং অসীে প্ররতপরির 
অরধকারী হমত পামর তাই সার্বম ৌেে। রাষ্ট্র র্ল প্রময়াে এর্াং োরস্ত 
প্রোমনর  ীরতর সাহামযয সকলমক তার রনমেবে ও আইন পালমন 
র্াধয করমত পামর। 

ইসলামে সার্বম ৌেমের ধারণা 
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 েুহাম্মে, আময়ে উেীন, রাষ্ট্র রিন্তা পরররিরত মেৌসুেী পার্রলমকেন্স, রসপাইপাড়া, 

রাজোহী, জুন, ২০০৫, পৃ, ৪৪২। 

15
 রর্পুল রঞ্জন নাে, প্রাগুি, পৃ. ১০৪। 
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রামষ্ট্রর অনযতে উপাোন হল সার্বম ৌেে। সার্বম ৌে ক্ষেতা োড়া 
মকামনা রাষ্ট্র েরিত হমত পামর না। সার্বম ৌেে রাষ্ট্রর্যর্স্থার র রি। 
অননসলারেক রাষ্ট্রর্যর্স্থায় র্যরি, মোত্র, মেণী অের্া রর্মেষ 
জনসাংখযা সার্বম ৌে ক্ষেতার অরধকারী। সাধারণ রামষ্ট্র সার্বম ৌে 
ক্ষেতার েু’মিা রেক আমে। একরি হমে আ যন্তরীণ সার্বম ৌেে, 
অপররি হমে র্ারহযক সার্বম ৌেে। আ যন্তরীণ সার্বম ৌেমের কারমণ 
রাষ্ট্র তার অধীনস্থ জনসাংখযা ও সাংেিণগুমলার উপর কতৃবে প্ররতষ্ঠা 
করমত পামর।  

র্ারহযক সার্বম ৌেমের কারমণ একরি রাষ্ট্র অনয সকল রামষ্ট্রর রনয়ন্ত্রণ, 
কতৃবে ও হস্তমক্ষপ মেমক েুি োমক। অতএর্, সার্বম ৌেে হমে 
অরর্ াজয, হস্তান্তর অমযােয ও িরে ক্ষেতা।  

সার্বম ৌেে রাষ্ট্রর্যর্স্থার র রি। রাষ্ট্র ময ক’রি উপাোন রনময় েরিত 
সার্বম ৌেে তামের অনযেত। রামষ্ট্রর অসীে এর্াং সমর্বাচ্চ ক্ষেতামক 
(Supreme power) সার্বম ৌেে র্লা হয়। সার্বম ৌেে োড়া রাষ্ট্র 
েিন হমত পামর না। এোড়া রামষ্ট্রর অরস্তে কল্পনা করা যায় না। 
সার্বম ৌেে ক্ষেতাই রাষ্ট্রমক অপরাপর সাোরজক সাংেিন হমত পৃেক 
কমরমে। সার্বম ৌেমের র্মল রাষ্ট্র আ যন্তরীণ মক্ষমত্র আইন প্রণয়ন ও 
প্রময়াজনমর্ামধ ক্ষেতা প্রময়াে র্া েরি প্রময়াে (Coercive power) 
দ্বারা আইন প্রর্তবমনর িরে অরধকারপ্রাপ্ত হয় এর্াং র্রহমেবেীয় মক্ষমত্র 
সমূ্পণব স্বাধীন ামর্ অনযানয স্বাধীন রামষ্ট্রর সামে সম্পবক স্থাপন র্া 
রে্ন  প্রর্তবমনর িরে অরধকারপ্রাপ্ত হয় এর্াং র্রহমেবেীয় মক্ষমত্র সমূ্পণব 
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স্বাধীন ামর্ অনযানয স্বাধীন রামষ্ট্রর সামে সম্পকব স্থাপন র্া রে্ন  
করমত পামর।  

অধযাপক মেমিল েমন কমরন ময, “সার্বম ৌেে ধারণারি আধুরনক 
রাষ্ট্ররর্জ্ঞামনর র রিস্বরূপ। এরি সকল আইনমক অনুমোেন োন কমর 
এর্াং সকল আন্তজবারতকসম্পকব সমূ্পণব রনয়ন্ত্রণ কমর।’’ (The 
concept of Sovereignty is the basis of modern 
political science. It underlines the validity of all laws 
determines all international relations)  

সার্বম ৌেে রামষ্ট্রর প্রধান নর্রেষ্টয। সরকামরর োধযমে এর প্রকাে ও 
প্রময়াে  মি োত্র। সরকামরর োধযমে রামষ্ট্রর সার্বম ৌে ইোর ময 
প্রকাে ও প্রময়াে  মি  োমক তা-ই আইমনর েযবাো ও স্বীকৃরত লা  
কমর। অতএর্, রাষ্ট্রেরির স্বাধীন সিা, আইন প্রণয়ন ও প্রময়ামের 
পূণব ক্ষেতামকই সার্বম ৌেে র্লা হয়।  

ইসলােী রামষ্ট্রর মক্ষমত্র সার্বম ৌেমের উি র্যাখযা অিল। ইসলােী 
রামষ্ট্রর সার্বম ৌেে ক্ষেতার একেত্র ও রনরঙু্কে োরলক হমলন 
সর্বেরিোন আল্লাহ তা‘আলা। রাষ্ট্র পররিালনায় োনুষ আল্লাহর 
খলীফা র্া প্ররতরনরধ োত্র। েহান আল্লাহর প্ররতরনরধ রহমসমর্ সরকার 
ইসলােী আইনকানুন অনুযায়ী রাষ্ট্রর্যর্স্থা প্ররতষ্ঠা ও পররিালনা 
করমর্ন। সরকার স্বয়াংসমূ্পণব মকামনা আইন রিনার অরধকারী নন।  

এ েমেব আল্লাহর  ম াষণা কমরমেন 
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ل  ﴿
 
 ٱو   ق  لۡ ۡل  ٱ ل    أ

 
[  ٤٥: االعراف] ﴾ ر   مۡ ۡل  

“সতকব হও, তাঁর সৃরষ্টমত তাঁরই হুকুে িলমর্।16  

ইসলােী রাজনীরতমত সার্বম ৌে প্র ুে (Sovereignty) একোত্র 
আল্লাহ তা‘আলার জনয রনরেবষ্ট। তার প্র ুে, একেত্র োরলকানা এর্াং 
রনরঙু্কে োসন ক্ষেতা এ উ য় রেক রেময়ই অখি, অরর্ াজয এর্াং 
অাংেহীন। রর্শ্ব রনরখমলর প্রমতযকরি র্স্তুই আল্লাহর একেত্র প্র ুমের 
অধীন ও তাঁর অনুেত হময় আমে। েহান আল্লাহ র্মলন, 

ل    ﴿ سۡ  ۥ  و 
 
ن ل م  أ م   ٱ ِف  م   ٱو   تِ و   لس 

 
وۡ  ِض ۡرۡل رۡ  ٗع ط  ك  [  ٣١: عمران ال] ﴾ ٨٣ اهٗ و   

“আল্লাহর এ সৃরষ্ট রামজযর একোত্র োরলক রতরনই, এ র্যাপামর 
মকউই তাঁর েরীক নয়”17  

و   ﴿ اهِر  لۡ ٱ و ه  ِ  ق  وۡ ف   ق  [  ٩٣: االنعام] ﴾ ١٨ ۦ  ِعب اِده  

“রতরন তাঁর র্ান্দামের উপর একেত্র ক্ষেতার অরধকারী”18 

دِ  لِق  خ    ّلل   ٱ ﴿ ۡ  ك  و   ء  ش  ه   لۡ ٱ ِحد  و   لۡ ٱ و ه  [  ٩٦: الرعد] ﴾ ١٦ ر  ق   

                                                           
16 সূরা আল আ‘রাফ:৫৪। 
17 সূরা আমল ইেরান:৮৩। 
18 সূরা আল আন‘আে:১৮। 
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“যার্তীয় সৃরষ্টর স্রষ্টা একোত্র আল্লাহ তা‘আলা, রতরন এক ও 
েহাপরাক্রেোলী”19  

ل مۡ  ﴿ ني   و  ِيكل  ۥل    ك  ۡ ٱ ِف  َش  لۡ ل [  ٦: الفرقان] ﴾ ٢ ِك م   

“আর তাঁর রাজমে মকামনা েরীক মনই”20 

অতএর্, োসন ক্ষেতা ও আইন রিনা এর্াং প্র ুমে রনরঙু্কে 
অরধকার একোত্র আল্লাহ তা‘আলার। মকামনা র্যরি োনুষ, পালবামেন্ট 
র্া মকামনা রাজেরিও এরেক রেময় তাঁর অাংেীোর হমত পামর না।  

কারণ কুরআমনর ম াষণা :  

ِ   إِل   م  كۡ ۡل  ٱ إِنِ  ٓ ٓ  ﴿ ص   ّلِل  [  ٤٥: االنعام] ﴾ ٥٧ ق   ۡل  ٱ ي ق   

“প্র ুে ও আইন রিনায় মেৌরলক এর্াং িূড়ান্ত অরধকার একোত্র 
আল্লাহর” 21 

আল্লাহর এ প্র ুে ও  সার্বম ৌেমের অরধকারী রনরঙু্কে, অনয মকউই 
তাঁর অাংেীোর হমত পামর না। কাউমক রতরন এ কামজ তার েরীক 
কমরন না।  

                                                           
19 সূরা আর রা‘ে:১৬। 
20 সূরা আল ফুরকান:২। 
21 সূরা আল আন‘আে:৫৭। 
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প্রখযাত রাষ্ট্ররর্জ্ঞানী মেঞ্চলী র্মলন, স্বাধীনতা সার্বম ৌেমের েমধয 
রনরহত। অেি কুরআন র্হু েতক পূমর্বই তা ম াষণা কমরমে।  

الل  ﴿ ع  ا ف  دِم  [  ٩٦: الربوج] ﴾ ١٦ ي رِيد   ل  

“রতরন যা ইমে তাই করার অরধকারী।’’ 22 

তার এ স্বাধীনতামক মকউ রনয়ন্ত্রণ করমত পামর না। তাঁর উপরও 
মকানরূপ র্াধযর্াধকতা মকউই আমরাপ করমত পামর না। কুরআমনর 
ম াষণা, 

ا ل      ي ۡس  ل   ﴿ م  فۡ  ع  ل  ي  مۡ  ع  [  ٦١: االنبياء] ﴾ ٢٣ ل ون      ي ۡس  و ه    

“ সার্বম ৌে সিা যা কমরন, মস রর্ষময় তাঁমক মকউ রজজ্ঞাসার্াে 
করমত পামর না। রতরন কামরা রনকি জর্ার্রেরহ করমত র্াধয নন”23 

র্রাং সকমলই একোত্র তাঁর সেীমপই জর্ার্রেরহ করমত র্াধয : 
সার্বম ৌে সমর্বাত ামর্ আল্লাহর জনয। রতরন র্মলন, 

و   ﴿ ۡ ٱ ه  لِك  ل وس  لۡ ٱ م  د  ل   ٱ ق  [  ٦١: احلرش] ﴾ ٢٣ م  لس   

“রতরন োরলক-র্ােো, অতীর্ েহান পরর্ত্র। পুমরাপুরর োরন্ত রনরাপিা 
োতা”24 

                                                           
22 সুরা আল রু্রূজ:১৬। 
23 সূরা আল আরম্বয়া:২৩। 
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রতরন েহৎ েহান। েহানে তাঁর একরি রর্মেষ গুণ। এ গুণ 
রর্মেষ ামর্ আল্লাহর জনয রনরেবষ্ট। র্স্তুত আল্লাহর সার্বম ৌেে 
সর্বাত্মক ও অরর্ াজয। এিাই হমে তাওহীমের েূল কো, এমক 
রর্র ্ন  ামর্  াে কমর এক এক  ামের জনয এক একজনমক 
সার্বম ৌেমের োরলক েমন করা সুস্পষ্ট রেকব। 

কুরআন েজীমে র্যর্হৃত সার্বম ৌেে রর্ষয়ক পরর াষা :  

সার্বম ৌেে েব্দরির অন্তরনবরহত  ার্ধারা প্রকামের জনয কুরআন 
োজীমে রর্র ্ন  েব্দ র্যর্হৃত হময়মে। মযেন :  

ক. (োলাকূত) কুরআমন এমসমে,25 

ل مۡ  ﴿ و 
 
وا   أ ر  وتِ  ِف  ي نظ  ل ك  م   ٱ م   ٱو   تِ و   لس 

 
  [  ٩٣٤: االعراف] ﴾ ١٨٥ ِض ۡرۡل

এখামন ‘োলাকুত’ র্লমত তার কতৃবে ও েহেমক রু্োমনা হময়মে। 
আর এরি সমূ্পণব তার জনয রনরেবষ্ট।  

অনুরূপ ামর্ কুরআমন এমসমে,  

ن  ﴿ ِ  م  وت   ۦبِي ِده ل ك  دِ  م  ۡ  ك  [  ٣٣: املؤمنون] ﴾ ٨٨ ء  ش   

‘‘সেগ্র রজরনমসর সার্বম ৌেে কার হামত?’’26  

                                                                                                            
24 সূরা আল হাের:২৩। 
25 সূরা আল আ‘রাফ:১৫৮। 
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بۡ  ﴿ ِيٱ ن  ح   ف س  ِ بِي   َّل  وت   ۦِده ل ك  دِ  م  ۡ  ك  ۡ  ء  ش  ون  ت رۡ  هِ ِإَول  ع  [  ٣١: يس] ﴾ ٨٣ ج   

“েহান পরর্ত্র মসই সিা, যাঁর হামত সর্বরকেুরই সার্বম ৌেে 
রনরহত”27  

আল্লাহ আমরা র্মলন: 

ذ    ﴿ ك  وت   هِيم  ر   إِبۡ  ن رِي   لِك  و  ل ك  م   ٱ م   ٱو   تِ و   لس 
 
ون   ِض ۡرۡل ِل ك  ۡ ٱ ِمن   و  وقِنِي  ل  ٧٥ م 

[  ٥٤: االنعام] ﴾  

‘‘আর এ  ামর্ আেরা ইব্রাহীেমক আকাে রাজয ও  ুেিমলর উপর 
প্ররতরষ্ঠত সার্বম ৌেমের রর্স্ময়কর েৃেযসহ মেরখময়রে।’’28  

এ মেমকই ইসলােী রাষ্ট্রর্যর্স্থায় সার্বম ৌেে সম্পমকব সুম্পষ্ট ধারণা 
রেমল।  

Arabic Bengali Functional Dictionary মত29 ملكوت  এর 
প্রসমঙ্গ মযসর্ অেব পাওয়া যায় তা হমলা--কতৃবে سلطة,রাজে حكم-
,অরধকারী صاحب- ,ক্ষেতা قوة وقدرة- , রাজয والية- । 

                                                                                                            
26 সূরা আল েুরেনূন:৮৮। 
27 সূরা ইয়ারসন:৮৩। 
28 সূরা আল আন‘আে:৭৫। 
29 ড. েুহাম্মে ফজলুর রহোন, Arabic Bengali Functional Dictionary 

(ঢাকা: ররয়াে প্রকােনী,  ১ে প্রকাে, ১৯৯৮ জুন), পৃ. ৫৭২। 
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ইসলাে রাষ্ট্রর্যর্স্থায় সার্বম ৌেমের রনরাংকুে োরলক হমেন একোত্র 
আল্লাহ তা‘আলা, এর কারমণ কুরআন োজীমে ‘োলাকূত’ েব্দরি 
মকর্লোত্র আল্লাহর জনযই রর্মেষ ামর্ রনরেষ্ট হময়মে। 

খ. السلطان (সুলতান) এর অেব হমলা: কতৃবে, ক্ষেতা, েরি, 30 -طاقة 
সম্রাি। এ মেমকই ইসলােী রাষ্ট্রর্যর্স্থার সার্বম ৌেে সম্পমকব সুস্পষ্ট 
ধারণা মেমল। ইসলােী রাষ্ট্ররর্জ্ঞানীরা ‘োলাকুত’ এর পররর্মতব 
‘সুলতান’ েব্দ র্যর্হার কমরমেন। কুরআমনর পরর াষায় এর অেব 
হমে আরধপতয। আর সরিক তাৎপযব সার্বম ৌেে। ইোে রারের্ 
ইসফাহানী এর র্যাখযায় র্মলমেন, اتلمكن من القهر ‘‘প্রর্ল 
পরাক্রেসহকামর আরধপতয ও কতৃবে প্ররতরষ্ঠত করা।’’  

অনযত্র রলমখমেন, هو اتلرصيف باالمر وانلىه ىف اجلمهور- ‘‘জনেমণর 
েমধয আমেে ও রনমষমধর রর্ধান প্রময়াে করা প্রোসরনক ক্ষেতা 
পররিালনা করা।’’31 ১৬ 

আল্লাো আলুসীর েমত, সর্বারধক ক্ষেতাোলী সিাই সার্বম ৌে। আর 
‘োলাকূত’ অেব- سلطان قاهر সুলতানুন কারহর অেবাৎ: স্বীয় পরাক্রমে 
প্ররতরষ্ঠত েরি।  

                                                           
30 ড. েুহাম্মে ফজলুর রহোন, Arabic Bengali Functional Dictionary 

(ঢাকা: ররয়াে প্রকােনী,  ১ে প্রকাে, ১৯৯৮ জুন), পৃ. ৩৫৫। 
31 ইোে রারের্ ইস্পাহানী, আল েুফরাোত । 
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তমর্ এ প্রসমঙ্গ েমন রাখমত হমর্ আল্লাহর সার্বম ৌেে নর্ীেমণর 
োধযমে প্রময়াে হত। র্তবোমন মকামনা নর্ী আসমর্ না। এর জনয এ 
সার্বম ৌে ক্ষেতা প্রময়ামের অরধকারী হমেন নর্ীর ওয়াররস 
খলীফােণ অেবাৎ রখলাফমতর অরধকারী োসকর্েব। ইসলােী রামষ্ট্রর 
োসন রর্ াে, রর্িার রর্ াে ও আইন রর্ াে োকমর্। রকন্তু এ 
রর্ ােগুমলা আল্লাহর সার্বম ৌেে র্হনকারী আল কুরআন ও সু্ন াহ 
তো েরীয়ামতর র্াইমর মকামনা কাজ করমত পারমর্ না।  

তাই খলীফা ও োসকর্েব যরে ইসলােী েরীয়ামতর রর্পরীত মকামনা 
আইন প্রণয়ন কমর, তার রর্পরীত মকামনা আইন র্া অরডবমনন্স জারর 
কমর অের্া জারতর প্ররতরনরধরা মতেন মকামনা পেমক্ষপ গ্রহণ কমর, 
তাহমল এ উ য় অর্স্থায় মস কাজরি েরীয়মতর সনেরর্হীন র্মল েণয 
হমর্ এর্াং সার্বম ৌেমের অরধকামর রনরেবষ্ট সীোলেন করার কারমণ 
তা র্ারতল হময় যামর্। মকননা জারতর প্ররতরনরধমের র্া োসমকর 
সার্বম ৌেে হমলা, র্াস্তর্ায়মনর সার্বম ৌেে (Execution 
Sovereignty)। তামের আইন রিনা কমর তা জারর করার 
েূলেত ামর্ই মকামনা অরধকার মনই। এরিই হমে ইসলােী রামষ্ট্রর 
সার্বম ৌেে। 

সার্বম ৌেমের ইসলােী সাংজ্ঞা (Islamic Defination of 
Sovereignty) 

ইসলাে মকামনা র্যরি র্া র্যরিমোষ্ঠীর সার্বম ৌেে স্বীকার কমর না। 
েতানুেরতক রাষ্ট্রর্যর্স্থায় র্যরি, মোত্র, মেণী অের্া রর্মেষ জনসাংখযা 
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সার্বম ৌে ক্ষেতার অরধকারী। রামষ্ট্রর সকল নােররকমকই রর্না রদ্বধায় 
সার্বম ৌে েরির আমেে পালন করমত হয়, তার রসদ্ধান্তমক িরে 
রসদ্ধান্ত র্মল মেমন রনমত হয়। এমহন অসীে ও রনরঙু্কে ক্ষেতা 
মকামনা র্যরির হামত  এমল তা দ্বারা রৃ্হির োনর্ সোমজর যোেব 
কলযাণ হমত পামর না। মকননা োনুষ একরেমক মযেন পূণব জ্ঞামনর 
অরধকারী নয় অনযরেমক মতেরন মস স্বােবপরতা, অেবমলা , ক্ষেতা ও 
প্রাধানয রলপ্সা ইতযারে োনর্ীয় েুর্বলতার অধীন। এেতার্স্থায় 
সার্বম ৌে ক্ষেতা তার উপর নযস্ত হমল মস তার সীোর্দ্ধতার েরুন 
র্া অমনযর উপর প্রাধানয রর্স্তামরর োনমস স্বােব সাংরেষ্ট আইন ও 
রর্রধ প্রর্তবন করমর্। যরেও মকামনা র্যরি র্া র্যরিমোষ্ঠীমক সার্বম ৌে 
েরি র্মল মেমন মনয়া হয়, তোরপও তার র্া তামের েমধয সার্বম ৌে 
েরির গুণার্লী োকমত পামর না, কারণ জেেত ামর্ মস/তারা 
এসর্  গুণ মেমক র্রঞ্চত। অেরে, রিরঞ্জীর্তা, রিরস্থারয়ে, র্যাপকতা, 
অরর্ াজযতা, রনখঁুত জ্ঞামনর অরধকার,  ুলভ্রারন্তর উমর্ধ্ব অর্স্থান 
ইতযারে গুণ োনুমষর মনই, োকমত পামর না। আর মনই র্মলই তার 
উপর সার্বম ৌে ক্ষেতা অরপবত হমল তা োনর্ সোমজ নযায় ও 
ইনসাফ প্ররতষ্ঠার রর্পরীমত কু্ষদ্র স্বামেব সোজ ও রামষ্ট্র রর্পযবয় ও 
রর্েৃঙ্খলা সৃরষ্ট কমর। 

ইসলােী সোজ র্যর্স্থায় প্রধান েূলনীরত হমে আল্লাহর সার্বম ৌেে। 
োনুমষর উপর হুকুেত, প্র ুে ও কতৃবে করার অরধকার রর্শ্ব 
সৃরষ্টকতবা, রর্ধানোতা আল্লাহ র্যতীত আর কামরা মনই। োনুমষর 
উপর মেমক োনুমষর প্র ুে উৎখামতর েমধযই রময়মে েণোনুমষর 
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িরে আযােী। োনুষ একোত্র আল্লাহর অধীন। মকামনা র্যরি 
োনুমষর উপর প্র ুে ও কতৃবত্ত্ব করার অরধকারী নয়। ইসলােী রামষ্ট্রর 
সার্বম ৌেে একোত্র আল্লাহরই। আইন রিনা করার অরধকারও 
তাঁরই।  কুরআমন এমসমে র্স্তুত সার্বম ৌে ক্ষেতা আল্লাহ োড়া আর 
কামরা জনযই নয়। তাঁর রনমেবে এ ময, তাঁমক োড়া আর কামরা 
োসে ও র্মন্দেী করা যামর্ না। আল্লাহ তাঁর সার্বম ৌেমে কাউমক 
অাংেীোররূমপ গ্রহণ কমরন না। ‘‘আসোন ও যেীমনর সার্বম ৌেে ও 
ক্ষেতা আল্লাহর, আর রতরন র্যতীত পৃষ্ঠমপাষক ও সাহাযযকারী আর 
মকউ মনই।’’ 

কামজই মেখা যায় ময, ইসলােী রর্ধানুযায়ী আল্লাহ সার্বম ৌে েরির 
োরলক। আর আল্লাহর সার্বম ৌেে র্লমত রু্োয় আল্লাহর িূড়ান্ত, 
িরে ও অপ্ররতহত ক্ষেতা। এখামন প্রশ্ন উিমত পামর আল্লাহ মতা 
োনুমষর ধরামোঁয়ার উমর্ধ্ব; কামজই পারেবর্ রাষ্টীয় কেবকাি পররিালনা 
ও যার্তীয় সেসযা সোধামনর জনয কার েরণাপ্ন  হওয়া যামর্? এর 
জর্ার্ অতযন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ োনুমষর কলযামণর জনয সকল আইন 
রর্ধান আল কুরআমনর োধযমে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লামের রনকি মপ্ররণ কমরমেন, মসই জীর্ন রর্ধানমক রর্জয়ী 
র্যর্স্থা রহমসমর্ োনুমষর জীর্ন ও যেীমন প্ররতষ্ঠার জনয। তাই আল 
কুরআমনর অনুোসন যোযে ামর্ র্াস্তর্ায়মনর জনয মলাকায়ত 
োসমনর প্রময়াজন অর্েযম্ভার্ী। এ মক্ষমত্র আল্লাহর সার্বম ৌেে মেমন 
মনওয়ার অেব হমর্, যামের হামত রাষ্ট্রীয় ক্ষেতা প্রময়ামের োরয়ে 
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োকমর্ তারা হমর্ন আল্লাহর রর্ধামনর অধীন এর্াং মসই সার্বম ৌেে 
রাষ্ট্রর্যর্স্থায় প্ররতষ্ঠার জনযই আল্লাহর রাসূলেণ এমসমেন। 

আইন প্রণয়মনর ক্ষেতা মকর্ল আল্লাহর। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাে রেমলন মস আইমনর র্াস্তর্ায়নকারী। পরর্ত্র কুরআমন র্লা 
হময়মে: মহ নর্ী, আোর র্ান্দাহমের উপর আপনার মকামনা আরধপতয 
মনই। অেবাৎ আপনার রমর্র আরধপতযই যমেষ্ট।  

েেীনার ইসলােী রামষ্ট্রর প্রোসমন েহানর্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাে আল্লাহর সার্বম ৌেমের প্রময়ােকারী রেমলন োত্র। আল্লাহ 
কতৃবক সার্বম ৌেমে আনুেতয প্রকামের োধযমে রতরন রেমলন েেীনার 
ইসলােী রামষ্ট্রর যার্তীয় কেবকামির মকন্দ্ররর্নু্দ। র্স্তুত েেীনা রামষ্ট্র 
আল্লাহ রেমলন আইনেত সার্বম ৌেমের (Legal Sovereignty)  
অরধকারী। আর েহানর্ী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে রেমলন 
কাযবত সার্বম ৌেমের (Real Sovereignty)  র্া রাজননরতক 
সার্বম ৌেমের (Political Sovereignty) অরধকারী। েতানুেরতক 
রাষ্ট্ররর্জ্ঞামন আইনেত সার্বম ৌেে এর্াং কাযবত সার্বম ৌেমের েমধয 
পােবকয োমে োমে মেখামনা হয়। তমর্ এিা স্পষ্ট োকা প্রময়াজন 
ময, ইসলামের েৃরষ্টমত সার্বম ৌেমের এ েু রেক র্া রূপ েুরি র ্ন  
র্স্তু নয়। এরি মযন েুদ্রার েুরি রেক, মযন এরপি ওরপি এর্াং এ 
েুময়র সেন্বময়ই ইসলােী সার্বম ৌেমের আসল রূপ ফুমি উমি। 

ইসলামের আইনেত সার্বম ৌে (Legal Sovereignty) হমেন 
আল্লাহ এর্াং আল্লাহ প্রেি রর্রধরর্ধান যা রামষ্ট্রর িূড়ান্ত রনমেবে র্া 
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আইমনর আকামর প্রকারেত হয়। উি আইন মেমের রর্িারালময় 
স্বীকৃত হময় কাযবকর হয়। এ অর্স্থায় রাষ্ট্রপ্রধানসহ প্রোসমন সর্াই 
আল্লাহর আইমনর অধীন। রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর আইমনর র্রমখলাফ 
রকেু করমল রর্িারালয় তামক ময মকামনা োরস্ত রেমত পামর। রর্িারক 
আল্লাহর আইমনর প্ররতরনরধ (খলীফা) রহমসমর্ই রর্িার করমর্ন। 
র্স্তুত: এিাই আইমনর োসন, যা একোত্র ইসলােী রাষ্ট্র োড়া অনয 
মকাোও পাওয়া সম্ভর্ নয়। কাযবত সার্বম ৌে (political 
Sovereignty) েূলত আল্লাহর রর্ধানমক র্াস্তর্ায়মনর কাযবই 
সম্পােন করমর্। আইনেত সার্বম ৌমের প্রেি আইনমক 
পররপূণব ামর্ কাযবকর কমর রাষ্ট্রর্যর্স্থায় জনকলযাণকর পররমর্ে 
সৃরষ্টর জনয েহানর্ী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে এর অর্তবোমন 
সৎ ও ঈোনোর মলাকমের প্ররতরনরধে ও কতৃবে প্ররতষ্ঠা একান্ত 
প্রময়াজন। ইসলামের েৃরষ্টমত আল্লাহর সার্বম ৌেে মেমন রনমল রাষ্ট্র 
ও োসনর্যর্স্থার েূল উমেেয হমর্ তাঁরই রর্ধানসেূহ র্াস্তমর্ কাযবকর 
করা। অনয কোয়, এমক্ষমত্র রাষ্ট্র হমর্ আল্লাহর রর্ধানমক কাযবকর 
করমণর যন্ত্র োত্র। এ রামষ্ট্রর সমর্বাচ্চ ক্ষেতা হমর্ আল্লাহর। আল্লাহর 
এ সমর্বাচ্চ ক্ষেতা ইসলােী েরীয়াহর প্রময়াে ও প্ররতষ্ঠার ম তর 
রেময়ই রর্েূতব হময় উমি। 

ইসলােী সার্বম ৌেে (Islamic Sovereignty) : 

ইসলামের তত্ত্বানুসামর সার্বম ৌে ক্ষেতার োরলক আল্লাহ এর্াং ফলত 
সকল আইনই আল্লাহর রনমেবরেত কািামোর সাহামযয ররিত হওয়া 
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র্াধযতােূলক। ইসলােী রামষ্ট্র েণরনর্বারিত প্ররতরনরধ তো রাষ্ট্রপ্রধামনর 
(খলীফার) হামত োসন ার োমক এর্াং রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর 
সার্বম ৌেমের নীরত অনুযায়ী কুরআন ও সু্ন াহর রনমেবরেত পন্থায় 
োসনকাযব পররিালনা কমরন। অনয কোয়, রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর 
সার্বম ৌেেমক ইসলােী েূলনীরতর আমলামক জনেমণর ইোনুযায়ী 
সোজ ও রাষ্ট্রীয় জীর্মন প্রময়াে কমর োমকন। র্স্তুত সার্বম ৌেেমক 
আল্লাহর কতৃবমে নযস্ত ম াষণা কমর ইসলাে োনরর্ক উেৃঙ্খলতার 
হাত মেমক োনুষমক রক্ষা করার প্রয়াস মপময়মে। ইসলােী রাষ্ট্র তাই 
প্রিরলত েতানুেরতক অমেব সার্বম ৌে নয়, ইসলােী রাষ্ট্র রখলাফত 
তো প্ররতরনরধে র্মল অর রহত। রাষ্ট্রীয় প্রোসমনর েূলেন্ত্র রহমসমর্ই 
প্ররতরনরধমের নীরত কাজ কমর। ইসলােী রামষ্ট্র োসন পররিালক 
শুধুোত্র আল্লাহর প্ররতরনরধ রহমসমর্ই রাষ্ট্র োসমনর অরধকার লা  
কমর এর্াং তা েণোনুমষর কলযামণ প্রময়াে কমর। রামষ্ট্রর সকল 
নােররকও েহান উমেেয সাধমন প্রোসনমক সহমযারেতা প্রোন 
কমর। 

ইসলােী সার্বম ৌেমের নর্রেষ্টয: 

েহাগ্রন্থ, আল-কুরআমনর ‘র্ণবনানুযায়ী’ ইসলােী সার্বম ৌেমের 
করতপয় নর্রেষ্টয ফুমি উমি। রনমে এ সকল নর্রেষ্টয মপে করা হল:  

১। স্থারয়ে : (Permanence) : 
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ইসলােী সার্বম ৌেমের প্রেে ও প্রধান নর্রেষ্টয হমে এর স্থারয়ে। 
স্থারয়ে র্লমত তাই রু্োয় যার মকামনা ক্ষয়, লয় মনই, মকামনা কেরত 
মনই। সকল অর্স্থা ও পরররস্থরতমত এর অর্স্থান ও গুণসেূহ অিুি 
োমক। আয়াতুল কুসবীমত এ নর্রেষ্টয র্ণবনা করমত রেময় ‘আল হাইয়ুয’ 
রিরঞ্জীর্ োশ্বত সিা েব্দ র্যর্হত হময়মে, আল্লাহ রিরঞ্জীর্ যার 
জীর্মনর শুরুও মনই মেষও মনই। রতরন রিরন্তন অনারে এর্াং 
রিরস্থায়ী। েহান আল্লাহ তা‘আলার সার্বম ৌেে একক ামর্ অনয 
কামরা এক রর্নু্দ অাংেীোররে র্যতীতই। মসই অরর্নশ্বর সিার জনয 
রির রনরেবষ্ট। রযরন অনয কামরা মেওয়া জীর্ন দ্বারা নয়, রনজস্ব জীর্ন 
দ্বারাই রিরঞ্জীর্ এর্াং যার অনুগ্রহ েরির উপর  র কমর রর্শ্ব 
রনরখমলর এ মোিা র্যর্স্থা সুপ্ররতরষ্ঠত রময়মে। মকামনা র্যরি র্া 
মকামনা োসক এ নর্রেমষ্টযর অরধকারী হমত পামর না। কারণ এ 
র্যাপামর মস সমূ্পণব অমযােয, অক্ষে, কামজই মস সার্বম ৌেমের 
োর্ীোর হমত পামর না।  

২। রির প্ররতরষ্ঠত (Al quayaum Endlessly Established) এ 
প্রসমঙ্গ আয়াতুল কুরসীমত ‘আল কাইয়ুযে’ েব্দ র্যর্হার করা হময়মে। 
কাইয়ুযে েব্দ মকয়াে েব্দ হমত উৎপ্ন । এর অেব হমে এ ময, রনমজ 
রর্েযোন মেমক অনযমকও রর্েযোন রামখন এর্াং রনয়ন্ত্রণ কমরন। তার 
সিা স্থায়ীমের জনয অনয কামরা েুখামপক্ষী নয়। অেবাৎ আল্লাহ শুধু 
রিরঞ্জীর্ শ্বােত সিাই নন রতরন ক্ষেতায় রির প্ররতরষ্ঠত। েূহুমতবর 
জনযও রতরন সার্বম ৌে কতৃবে প্রময়াে কাযব মেমক অর্সর গ্রহণ 
কমরন না। এ নর্রেমষ্টযর রেক মেমকও োনুষ একর্ামরই অমযােয।  
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৩। সর্বর্যাপকতা/সার্বজনীনতা (Universality): 

ইসলােী সার্বম ৌেমের অপর নর্রেষ্টয হমলা এর সর্বর্যাপকতা র্া 
সার্বজনীনতা। সার্বজনীনতা হমলা ইসলােী সার্বম ৌেমের অসীেতার 
পররিায়ক। সৃরষ্টজেমতর এেন একরি প্রাণীও মনই, োকমত পামর না 
যারা তার সার্বম ৌে েরির অধীন নয়। আকােেিল ও পৃরের্ীর 
েমধয যা রকেু আমে সর্রকেু সৃরষ্টকতবা, প্ররতপালক ও ো`রু্ে আল্লাহ। 
তাঁর ক্ষেতা সর্বত্র। সৃরষ্টজেমতর প্ররতরি প্রাণী আল্লাহর এ সার্বম ৌে 
েরির অধীনতা স্বীকার করমত র্াধয। এর েরত সৃরষ্ট জেমতর 
সর্বস্তমর অর্াধ ও অপ্ররতহত। একো রু্োমনার জনযই আয়াতুল 
কুরসীমত র্লা হময়মে।  

ا ۥل    ﴿ م   ٱ ِف  م  ا تِ و   لس   ٱ ِف  و م 
 
[  ٦٤٤: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ِض  ۡرۡل  

‘‘আকােেিল ও পৃরের্ীর সর্রকেুই তার।”32  

তাঁর ক্ষেতা মকামনা পররসীোর েমধয সীোর্দ্ধ নয়।’’ সর্মিময় র্ড় 
ক্ষেতার রযরন োরলক তার ক্ষেতা মকামনা রর্মেষ এলাকার েমধয 
হমল িলমর্ রক? তার ক্ষেতা হমত হমর্ সর্বত্র, যার োরলক হওয়া 
োনুমষর জনয মকানরেনই সম্ভর্পর নয়। মযেন র্াাংলামেমের রাষ্ট্রীয় 
ক্ষেতার অরধকারী র্যরি অনযমেমের একরি মিৌরকোমরর িাকুরী ও 

                                                           
32 সূরা আল র্াকারাহ:২৫৫। 
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র্ারতল করমত পারমর্ না। তাই র্লা যায়, েুরনয়ার প্ররতরি রাজা-
র্ােোহরই ক্ষেতা এেন একিা রনরেবষ্ট পররসীোর েমধয সীোর্দ্ধ। 

৪। মেৌলকো, িরেতা ও সীোহীনতা : (original, Absolute and 
Unlimited)    

আয়াতুল কুরসীর র্ণবনা হমত এরি প্রতীয়োন হয় ময, সার্বম ৌে 
ক্ষেতা মেৌরলক িরে ও সীোহীন। রর্ধান মেয়ার ক্ষেতা সার্বম ৌে 
েরির িরে ক্ষেতা। এ ক্ষেতা মকামনা রকেুর দ্বারা সীরেত নয়। সৃরষ্ট 
জেমত এর সেকক্ষ র্া এর উমর্ধ্ব মকামনা ক্ষেতা োকমত পামর না। 
সার্বম ৌে সিা আল্লাহ িূড়ান্ত ক্ষেতার আঁধার। রতরন সেস্ত েরি ও 
ক্ষেতার উৎস। তাঁর ক্ষেতা শুধু মকামনা পূণব সিার উপরই নয়। 
র্রাং এ সিার সর্মিময় কু্ষদ্রতে একক তাঁর ইো ও আমেে 
প্ররতফরলত হয়। আমরা সহজ ামর্ র্লমত মেমল, োনুষ অনয ময 
মকামনা প্রাণী র্া উরিে তাঁর রনমেবমেই পররিারলত হয়, রর্ষয়রি এরিই 
নয় র্রাং ঐ প্রাণীর প্রমতযকরি মকাষ র্া তাঁর কু্ষদ্রতে একক েহান 
আল্লাহর ইো ও আমেমে পররিারলত হয়। রিক মতেরন ামর্ এ 
েহারর্মশ্বর প্রমতযকরি অনু-পরোনু তাঁর রনয়ন্ত্রনাধীন।  

৫। অরর্ াজযতা ও একে (Indivisibility and unity):  

ইসলােী সার্বম ৌেে একক ও অরর্ াজয এ সার্বম ৌেেমক রর্ ি 
করা যায় না। আকােেিল ও পৃরের্ীর িূড়ান্ত ক্ষেতা একরিোত্র 
মকমন্দ্রই মকন্দ্রী ূত এর্াং এর মকন্দ্ররর্নু্দমতই রময়মেন আল্লাহ। যরে 
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েু র্া তমতারধক মক্ষমত্র তা নযস্ত হত তাহমল স্বা ারর্ক ামর্ই রর্মরাধ 
 িত। িরে ও িূড়ান্ত রসদ্ধান্ত গ্রহমণ সেসযা হত। এজনযই আল্লাহর 
সার্বম ৌেেমক সমূ্পণব র্লা হয়। এর রর্ াজমনর রিন্তা সমূ্পণব 
অমযৌরিক ও নাফরোরনর োরেল। আল্লাহ তাঁর ক্ষেতা মকামনা 
মফমরেতামক র্া মকামনা নর্ীমক র্া মকামনা রাষ্ট্র প্রধানমক রকাংর্া 
মকামনা পীর, সূফী, েরমর্েমকও  াে কমর মেন রন। সৃরষ্টকূমলর 
মকউ সার্বম ৌেমের অরধকারী হমত পামর না, ময মকামনা র্ােোহ র্া 
রাষ্ট্র প্রধান তাঁর ক্ষেতা প্রময়ামের মক্ষমত্র অমনকগুমলা প্ররতষ্ঠান র্া 
সাংস্থার উপর রন বরেীল। আর্ার তার ক্ষেতা ও আমেে রনজ 
 ুখমির র্াইমর সমূ্পণবরূমপ অকাযবকর। একোই কুরআমন র্লা 
হময়মে:  

ِيٱ ذ ا م ن﴿  ع  ي شۡ  َّل  ه   ف  [  ٦٤٤: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ۦنِهِ بِإِذۡ  إِل   ۥ  ِعند   

“মক আমে এেন (স্বীয় ক্ষেতা, অরধকারী র্মল) আল্লাহর রনকি 
মকামনা সুপাররে করমত পামর তার অনুেরত োড়া।’’33  

েহান আল্লাহ আমরা র্মলন : 

رۡ  و ِسع   ﴿ م   ٱ ِسي ه  ك   ٱو   تِ و   لس 
 
ل   ض   ۡرۡل ه      ي   و  ا  ِحفۡ  ۥود  م  ه  [  ٦٤٤: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ظ   
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‘‘তাঁর কুরসী আকােেিল ও পৃরের্ীর সর্বত্রই পররর্যাপ্ত হয়।’’34 তাঁর 
এ সার্বম ৌে ক্ষেতা প্রময়াে ও সাংরক্ষমন রতরন রহেরেে খান না; 
ক্লান্ত োন্ত হওয়ার প্রশ্নই আমস না। 

পরর্ত্র কুরআমনর র্াণী: 

ل   ٓ  ﴿ ه  و    ي   و  ا  ِحفۡ  ۥد  م  ه  [  ٦٤٤: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ظ   

‘‘আসোন ও যেীমনর প্ররতরি রর্ষয়মক সাংরক্ষণ ক্রেরর্কাে ও 
ক্রমো্ন রত োমন রতরন ক্লান্ত হময় পমড়ন না, র্া এসর্ তামক ক্লান্ত 
করমত পামর না।’’৫ 

কারণ রতরন েহান ও মেষ্ট সিা। 

و  ﴿ ِل  لۡ ٱ و ه  ِظيم  لۡ ٱ ع  [  ٦٤٤: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ع   

‘‘রতরন পরাক্রেোলী ও অসীে েযবাোর্ান।’’৬ 

৬। অসীে জ্ঞান ও রর্িক্ষনতা (Unlimited knowledge and 
farsightedness) ইসলােী সার্বম ৌেমের অনযতে গুরুেপূণব নর্রেষ্টয 
হমে এ সার্বম ৌেমের োর্ীোর অসীে জ্ঞান ও রর্িক্ষণতার 
অরধকারী। সমর্বাচ্চ ক্ষেতার োরলক রর্ধায় রতরন সমর্বাচ্চ জ্ঞানী ও 
রর্মশ্বর প্রোসন পররিালনা কামযব খর্রাখর্র পার্ার জনয রতরন কামরা 
উপর রন বরেীল নন। েহান আল্লাহ র্মলন, 
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عۡ  ٓ  ﴿ ا ل م  ي  يۡ  ب ۡي   م 
 
ا ِديِهمۡ أ لۡ  و م  ۡم  خ  ه  [  ٦٤٤: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ف   

‘‘রতরন স্বয়াং সৃরষ্ট জেমতর সর্ার অগ্র পশ্চামতর র্া প্রকােয-অপ্রকােয 
যার্তীয় খর্রাখর্র সম্পমকব পূণব ওয়ারকফহাল।’’৭  

মযেন েুরনয়ার মকামনা োসক তার অধীনস্থ রামজযর খর্রাখর্মরর 
জনয রর্র ্ন  সাংস্থা ও প্ররতষ্ঠামনর উপর রন বরেীল। োসক রনমজ 
জ্ঞান রামখন না তামক জ্ঞাত করা হয়। এ মক্ষমত্র আল্লাহর র্াণী 
প্ররনধানমযােয, েহান আল্লাহ তা‘আলা আমরা র্মলন: 

ل   ﴿ ون   و  ِيط  ۡ  ُي  ِنۡ  ء  بِش  [  ٦٤٤: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ۦِمهِ ِعلۡ  مد  

‘‘তাঁর জ্ঞাত রর্ষময়র রকেুই োনুমষর জ্ঞান সীোর আয়িাধীন হমত 
পামর না। তমর্ আল্লাহ তাঁর অসীে জ্ঞান মেমক োনুষমক যা রকেু 
োন কমরমেন, োনুষ শুধূ তাই জামন এর মর্েী নয়।’’35 

অপরাধী র্া অনয কামরা সম্পমকব আল্লাহর জ্ঞানী সর্বর্যাপী। মক 
রর্পবযকারী, আর মক সাংমোধনকারী তা আল্লাহ জামনন।’’৯ 

(৭) হস্তান্তর আমযােযতা (Inalienability) সার্বম ৌে ক্ষেতামক 
হস্তান্তর করা যায় না। এিা হস্তান্তর অমযােয। সার্বম ৌেে ইসলােী 
রামষ্ট্রর প্রাণস্বরূপ এর্াং এর উপরই ইসলােী রামষ্ট্রর অরস্তে 
রন রবেীল। োনুষ মযেন তার প্রাণ অপরমক োন কমর মরঁ্মি োকমত 
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পামর না। রৃ্ক্ষ মযেন তার পল্লর্ জোর্ার ক্ষেতা পররতযাে কমর 
রিকমত পামর না, নেী মযেন তার উেল পারনরারের েরত র্ে  কমর 
রনশ্চল হময় োকমত পামর না। মতেরন রাষ্ট্র ও আল্লাহর সার্বম ৌেে 
পররতযাে কমর তার যোেব লমক্ষয উপনীত হমত পামর না। এ 
সার্বম ৌেে তযাে করার অেবই হমে ইসলেী রামষ্ট্রর রর্লুরপ্ত। সুতরাাং 
আল্লাহর সার্বম ৌেে ইসলােী রামষ্ট্রর েূলেরি।                               
পররমেমষ র্লা যায় ময, রামষ্ট্রর সার্বম ৌেে হমত হয় স্থায়ী, 
সার্বজনীন, অসীে, িরে, অরর্ াজয, একক এর্াং হস্তান্তর অমযােয। 
মকামনা রামষ্ট্র যরে এগুমলার মকামনা একরির অনুপরস্থরত মেখা যায় 
তমর্ মসখামন রাষ্ট্র সার্বম ৌে হমত পামর না। ফমল রামষ্ট্রর আ যন্তরীণ 
েৃঙ্খলা রর্রিত হমত র্াধয এর্াং র্রহোঃেত্রুর আক্রেণ মেমকও রাষ্ট্রমক 
রক্ষা করা করিন হময় পড়মর্। আর এসর্ নর্রেষ্টয রর্মর্িনায় 
একোত্র েহান আল্লাহই সার্বম ৌে ক্ষেতার অরধকারী হমত পামরন 
অনয মকামনা োনুমষর পমক্ষ স্থায়ী, একক, সার্বজনীন সার্বম ৌে 
ক্ষেতার অরধকারী হওয়া অসম্ভর্।      

ইসলােী সার্বম ৌেমে আল্লাহর স্বরূপ 

ইসলামে সার্বম ৌেমের ধারণা হমলা আল্লাহ তা‘আলা শুধুোত্র 
সৃরষ্টকতবা, অরধকতবা, রর্রযকোতা ও পালনকতবাই নন, রতরন োসক ও 
রর্ধানোতাও র্মি, এিা মসই সার্বম ৌেমের ধারণার রর্স্ময়কর 
র্রহোঃপ্রকাে যা প্রেে খরলফা আরু্ র্কর রারেয়াা্ল্লাহু আনহু তার 
রখলাফমতর র্ায়আত অনুষ্ঠামনর পমর সর্বপ্রেে  াষমণ র্মলরেলন,  
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‘‘মতাোমের েধযকার েুর্বল র্যরি আোর রনকি েরিোলী, যতক্ষণ না 
আরে তাঁর প্রাপয রফররময় রেমত পারর। আর মতাোমের েধযকার সর্ল 
র্যরি আোর রনকি েুর্বল যতক্ষণ না তাঁর মেমক তাঁর রনকি প্রাপয 
অরধকার আোয় করমত পারর।”  

ইসলাে মকামনা র্যরি রর্মেমষর সার্বম ৌেে স্বীকার কমর না। 
অপররেমক পাশ্চাতয সার্বম ৌেমে র্যরি রর্মেমষর সার্বম ৌেমের 
স্বীকৃরত মেয়। সার্বম ৌেে র্াস্তরর্ক পমক্ষ োনর্ীয় পররেিমল 
রর্েযোন আমে রক? 

যরে মেমক োমক তমর্ তা মকাোয়? এ সার্বম ৌেমের প্রকৃত োরলক 
কামক র্লা মযমত পামর? স্বয়াং রাষ্ট্র রর্জ্ঞামনর পরিতেণ এ রর্ষয় 
রনময় িরে ামর্ রেমেহারা। ইসলামের েৃরষ্টমত যরে তা র্যরি 
রর্মেমষর স্বীকৃরত মেওয়া হয় তা হমর্ তাওহীে পররপন্থী কাজ। এ 
কারমণই ইসলােী সোজর্যর্স্থায় মকউ ঐেী অরধকার র্মল (Divine 
rights) সর্বাত্মক ক্ষেতা ধারমণর অরধকার প্রাপ্ত হয় না। তাই 
ইসলামের েূলকো হল সার্বম ৌেে একোত্র আল্লাহর অরধকার। 
আল্লাহ োড়া অনয কাউমক যরে এ সার্বম ৌেমের অরধকার প্রোন 
করা হয় তমর্ তার হুকুে র্াস্তরর্ক পমক্ষ আইন র্মল রর্মর্রিত হমর্ 
না। তার উপর মকামনা অরধকার োকমর্ না। তার েতবহীন আনুেতয 
করমত হমর্ এেনরি নয়। র্রাং তার রনমেবে সম্পমকব  াল-েন্দ- ুল 
ও রনব ুল হওয়ায় প্রশ্ন উপস্থাপন করা যামর্। পরর্ত্র কুরআমন 
সুস্পষ্ট ামর্ র্মল মেওয়া হময়মে আল্লাহর সৃরষ্টর উপর অনয মকামনা 
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সৃরষ্টর প্র ূে কাময়ে করার এর্াং হুকুে িালার্ার মকামনা অরধকার  
অপর কারও মনই। 

এ অরধকার একোত্র আল্লাহ এর্াং তাঁর  অরধকার র রি এ ময, 

م   إِن   ﴿ ب ك  ِيٱ ّلل   ٱ ر  ل ق   َّل  م   ٱ خ   ٱو   تِ و   لس 
 
[  ٤٥: االعراف] ﴾ ٥٤ ض  ۡرۡل  

‘‘র্স্তুত আল্লাহ মতাোমের রর্, রযরন আসোন যেীন সৃরষ্ট 
কমরমেন’’।36 

সার্বম ৌেমের এ অরধকার যরে মকামনা োনর্েরিমক মেওয়া হয়, 
তামত োনুমষর প্রকৃত কলযাণ হমত পামর না। োনুষ মস ময মকামনা 
র্যরি মহাক, মেণী মহাক, রকাংর্া মকামনা জারত র্া সেরষ্ট মহাক 
সার্বম ৌেমের এমতা রর্রাি ক্ষেতা সােলামনা তার পমক্ষ অসম্ভর্। 
তোরপ এরূপ অরধকার ও কতৃবে যরে মকামনা োনর্ীয় েরি লা  
কমরন তমর্ মসখামন যুলুে, রনপীড়ন ও রনযবাতন মর্মড় যামর্। 
সোমজর েমধয রর্েৃাংঙ্খলা সৃরষ্ট হমর্। তাঁর যুলুমের োয় ার 
প্ররতমর্েী সোমজর উপর পড়মর্। োনুষ যখনই সার্বম ৌেমের 
ক্ষেতামক রনমজর েমন কমরমেন তখরন সোমজর  াঙ্গণ রর্পবযয় ও 
অোরন্ত সর্বগ্রাসী হময় মেখা রেময়মে। কারণ যার র্াস্তরর্ক পমক্ষ 
সার্বম ৌেে মনই এর্াং যামক সার্বম ৌেমের অরধকার ও প্রোন করা 
হয় রন, তামকই যরে কৃরত্রে ামর্ সার্বম ৌেমের অরধকার ও ক্ষেতা 
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প্রোন করা হয়, তমর্ মস রকেুমতই এ পমের যার্তীয় ক্ষেতার 
এখরতয়ার সরিক পন্থার র্যর্হার করমত সক্ষে হমর্ না। তাই র্লমত 
পারর ইসলােী েতােেব অনুসামর আকাে পৃরের্ীর সার্বম ৌেমের উৎস 
ও োরলক হমর্ন একোত্র আল্লাহ।  

েহান আল্লাহর র্াণী : 

ِ  إِل   م  كۡ ۡل  ٱ إِنِ ﴿ ر   ّلِل  م 
 
ل   أ

 
و  ت عۡ  أ ِين  ٱ لِك  ذ    إِي اه    إِل    ا  ب د  يدِم  لۡ ٱ لد ل    ق  كۡ  ِكن  و 

 
 ث   أ

عۡ  ل   نل اِس ٱ ون  ي   [  ٥٤: يوسف] ﴾ ٤٠ ل م 

‘‘রর্ধান একোত্র আল্লাহরই। রতরন রনমেবে রেময়মেন ময, তাঁমক োড়া 
আর কামরা ইর্ােত কমরা না। এরিই সরিক েীন, রকন্তু অরধকাাংে 
মলাক জামন না।’’37 

এখন প্রশ্ন উিমত পামর ময, আল্লাহ মতা রর্েূবত সমতযর (Abstract 
reality) প্রতীক রযরন োনুমষর ধরামোঁয়ার উমর্ধ্ব; কামজই পারেবর্ 
সেসযা েীোাংসার জনয কী কামরা েরণাপ্ন  হওয়া যামর্? তার উিমর 
র্লা যায়, আল্লাহ োনমর্র েঙ্গমলর জনয সকল আইন কুরআমনর 
োধযমে রর্শ্বনর্ীর রনকি মপ্ররণ কমরমেন এর্াং োনর্েণ এ 
রর্ধানসেূহ পালন করমল তামের উ্ন রত হমর্। সুতরাাং আেরা র্লমত 
পারর, েুরনয়ামত আল্লাহর এ আইনেত সার্বম ৌেমের প্ররতরনরধ হমে 
আল্লাহর মপ্রররত রাসূলেণ। অনযকোয় আোমের জনয আইন 
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রিরয়তা ও সাংরর্ধান োতা আোমের জনয রক আইন এর্াং রক রক 
রনমেবে রেময়মেন তা জানার্ার একোত্র োধযে হমে আরম্বয়াময় 
রকরাে। তাই সার্বম ৌেমে তাঁমের আনুেতয করমত হমর্।  

ক. সকল রকেুর উমর্ধ্ব আল্লাহর সার্বম ৌেে  :  

আল্লাহর সার্বম ৌেে রনরখল রর্শ্ব ও মোিা োনর্ জারতর উপর। 
োনুষমক আল্লাহ অরধকার রেময়মেন খরলফা হওয়ার। খরলফা হমল মস 
সার্বম ৌমের অরধকারী হমর্ এেন নয়। র্রাং মসই তার কাযবক্রে 
পররিালনা করমর্ েজরলমে শুরা তো পরােেব স ার োধযমে। আর 
েজরলমে শুরার মকামনা অরধকার মনই আল্লাহর আইমনর পররর্তবন 
করার। অরধকার আমে শুধু কুরআন-হােীমসর আইন র্াস্তর্ায়ন 
করার পে ও উপায় রনধবারণ করার। এোড়া োনুষ কখমনা োনুমষর 
উপর রাজা র্াোোহ হমত পামর না, এিাই আল্লাহর িূড়ান্ত রসদ্ধান্ত। 
অনয ধমেব োনুমষর উপর োনুষ রাজা র্ােোহ, রকন্তু ইসলাে ধমেব তা 
মনই। তাই র্লমত পারর োনুমষর র্ােোহ র্া প্র ু “োনুষ নয়’’ 
মকর্লোত্র ‘‘আল্লাহ’’। আল্লাহ রনমজই তাঁর পররিয় রেমত রেময় 
র্মলমেন, 

و   ﴿ ِيٱ ّلل   ٱ ه  و   إِل   ه  إِل    ل    َّل  ۡ ٱ ه  لِك  ل وس  لۡ ٱ م  د  ل   ٱ ق  ۡ ٱ م  لس  ؤۡ ل ۡ ٱ ِمن  م  يۡ ل ه  زِيز  لۡ ٱ ِمن  م   ع 
ۡ ٱ ب ار  ۡل  ٱ ِ   ل بد ت ك  بۡ  م  ِ ٱ ن  ح   س  ا ّلل  م  ون  ي ۡشِ  ع   [  ٦١: احلرش] ﴾ ٢٣ ك 

‘‘রতরন আল্লাহ, রযরন োড়া হক্ক মকামনা ইলাহ মনই, রতরনই অরধপরত, 
রতরনই পরর্ত্র, রতরনই োরন্তোতা, রতরনই রনরাপিা রর্ধায়ক, রতরন 
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রক্ষক, রতরনই পরাক্রেোলী, রতরনই প্রর্ল, রতরনই অতীর্ 
েহাোরন্বত। তারা যামক েরীক রস্থর কমর আল্লাহ তা মেমক পরর্ত্র, 
েহান।’’ 38 

এ আয়ামতর রেমক েৃরষ্টপাত করমল আেরা মেখমত পাই, েূল 
আয়ামত امللك েব্দ র্যর্হৃত হময়মে। যার অেব র্ােোহ, রনরঙু্কে 
অরধনায়ক মকর্লোত্র রতরন। আল্লাহ মকামনা এলাকায় র্া রামষ্ট্র র্া 
রামজয নয়। সেগ্র সৃরষ্ট মলামকর সারা জাহামনর অরধপরত র্ােোহ। 
তাঁর প্র ুে ও সার্বম ৌেে সেগ্র সৃরষ্টমলামকর উপর রনরাংকুে ামর্ 
প্ররতরষ্ঠত। প্ররতরি রজরনমসর োরলক রতরনই। তাহাঁর আরধপতয কতৃবে 
ও আইন রর্ধামনর অধীন এখানকার প্ররতরি রজরনস। তাহার 
সার্বম ৌেে (Sovereigny) সীোর্দ্ধ নয়।  

েহান আল্লাহ র্মলন : 

ا ۥل    ﴿ م   ٱ ِف  م   ٱو   تِ و   لس 
 
  ِض  ۡرۡل

ل د [  ٩٩٦: ابلقرة] ﴾ ١١٦ نِت ون  ق    ۥل    ك   

‘‘পৃরের্ীর ও আকােেিমল যা রকেু আমে সর্ই তাহার োসানুোস, 
সর্ই তাহাঁর আমেোনুেত।’’ ১৩39 

অনযত্র আল্লাহ র্মলমেন। 
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الل  ﴿ ع  ا ف  دِم  [  ٩٦: الربوج] ﴾ ١٦ ي رِيد   ل  

‘‘রতরনই যা করমত িান তা রতরন কমর মফমলন।”40 

ا ل      ي ۡس  ل   ﴿ م  فۡ  ع  ل  ي  مۡ  ع  [  ٦١: االنبياء] ﴾ ٢٣ ل ون      ي ۡس  و ه   

‘‘রতরন যা কমরন মসই জনয কামরা ও রনকি জর্ার্রেরহ করমত র্াধয 
নয়, র্রাং সর্াই তার রনকিই জর্ার্রেরহ করমত র্াধয।’’41 

অনযত্র েহান আল্লাহ র্মলন, 

ۡ  ّلل   ٱو   ﴿ م  ُي  ِب   ل   ك  قد ع  و   ۦ  ِمهِ ِل كۡ  م  ِيع   و ه  اِب ۡلِ ٱ َس  [٥٩: الرعد] ﴾ ٤١ س   

  ‘‘আর আল্লাহই রসদ্ধান্ত গ্রহণ কমরন, তার রসদ্ধামন্তর পূনরর্বমর্িনা 
করমত পামর এেন মকউ মনই।’’42 

و   ﴿ ِي   و ه  ل   ُي  ل يۡ  ُي  ار   و  [  ٣٣: املؤمنون] ﴾ ٨٨ هِ ع   

‘‘রতরন আেয় োন কমরন, তার রর্রুমদ্ধ আেয় মেওয়ার মকউ 
মনই।’’43 
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োনুষ রাষ্ট্রপ্রধান হময় োরর্ কমর, আরে সকল ধরমনর ত্রুরি-রর্িুযরতর 
উমর্ধ্ব, আরে কুেুস, অেি পরর্ত্র কুরআমন ‘‘কুেুস’’ অেব এেন সিা 
যার মকামনারূপ ত্রুরি র্া অসমূ্পণবতা রকাংর্া আমো নতা ও অশুরিতা 
পাওয়া যামর্ না। আল্লাহ তা হমত অমনক েূমর। তাঁর সম্পকব মকামনা 
খারাপ ধারণা মপাষণ করা মযমত পামর না। আর সার্বম ৌেমের 
অরধকারী হমত হমল তা প্রেে েতব। আর সার্বম ৌেমের ধারক সিা 
ময মকামনারূপ েুষ্ট, অসেররত্র ও অশু  োনরসকতাপূণব হমত পামর 
না। রকন্তু রাষ্ট্ররর্জ্ঞামনর েৃরষ্টমকামণ যারা সার্বম ৌেমের োর্ী কমর 
তারা এগুমলা মেমক েুি নয়। কামজই প্রকৃত সার্বম ৌেমের োরলক 
আল্লাহ োড়া মকউ নয়। 

আল্লাহই একোত্র আস-সালাে (مالسال) । োনুষ একর্ার রাষ্ট্রপ্রধান 
হমত পারমল োরর্ কমর, আরেই সালাে র্া োরন্ত োতা োনুষ মকামনা 
মেমের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জনয যখন ম াি িায় তখন র্মল, আোমক 
ম াি রেময় রনর্বারিত করমল আরে োরন্ত রেমত পারমর্া। মস আমরা 
র্মল, োরন্ত সোমজ রফররময় আনার জনয মকউ আোর েত মযােযতা 
রামখ না। অেি োনুমষর রনমজর-ই-োরন্তর প্রময়াজন, তাই োনুষ 
রাষ্ট্রপ্রধান হমত পারমল তার হামত োরন্তর যা রকেু োমক তার 
সর্িুকুই মস রনমজ ম াে করমত িায়। মস তার রনমজর মলাক যামের 
 ামড়র উপর সওয়ার হময় মস ক্ষেতায় রিমক োমক তামের রকেু 
 াে মেয়। আর র্াের্ারক মলাকগুমলামক মস মকামনাক্রমেই োরন্তমত 
রাখমতও িায় না এর্াং িাইমলও তা পামর না। কারণ মসমতা একজন 
োনুষ। যা তার রনমজর-ই েরকার তা মস রনমজ না মরমখ রক অনযমক 
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রেমত িাইমর্? তা কখমনাই িাইমর্ না। তাই সকল রকেুর উপমরই 
আল্লাহর সার্বম ৌেে।  

আল্লাহই একোত্র আল-েুরেন (املؤمن) । অেব  য়-রর্পে হমত, 
সুররক্ষত। আর আল-কুরআমনর েৃরষ্টমত আল-েুরেন মসই ময অনযমের 
রনরাপিা োন কমর। যারা রনমজমেরমক সার্বম ৌেমের োর্ীোর র্মল 
েমন কমর, তার রনমজর জান-োল ও োন-ইজ্জমতর রনরাপিার 
র্যর্স্থাই যখন তার রনমজর হামত মনই তখন অমনযর জান-োল ও 
োন-ইজ্জমতর মহফাজমতর োরয়ে মস রক কমর রনমত পামর? কামজই 
আল্লাহ মযমহতু সৃরষ্টকুমলর রনরাপিা োন কমরন, মসমহতু সার্বম ৌেে 
শুধু আল্লাহর।  

আল্লাহই একোত্র আল-েুরেন (املهيمن) । কুরআমন এ েব্দরির রতনরি 
অেব রু্োমনা হময়মে, পাহারাোর ও সাংরক্ষণকতবা, পযবমর্ক্ষক; রযরন 
সৃরষ্ট সাংক্রান্ত যার্তীয় র্যাপামর সর্বো কেবতৎপর। আল্লাহ সেস্ত 
সৃরষ্টর পাহারাোরী সাংরক্ষণ করমেন। রতরন কামরাও মেমক রনরাপিা 
িান না। রকন্তু যারা সার্বম ৌেমের োর্ী কমর তারা রনমজমের 
রনরাপিার জনয পাহারাোর রনযুি করমত হয়। সুতরাাং সার্বম ৌেে 
আল্লাহর এ কোই প্রোরণত হয়।  

আল্লাহই একোত্র আল-েুরেন (العزيز) । আল-আযীয র্লমত এেন 
এক সিামক রু্োয় যার রর্রুমদ্ধ মকউ োো জাোমত পামর না। যার 
রসদ্ধান্ত প্ররতমরাধ করার সাধয কামরাও মনই। যার সমু্মমখ অনয 
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সকমলই রনোঃেরি অসহায় ও অক্ষে। এ ধারণা যারা সার্বম ৌেমের 
োর্ীোর তামের জনয মোমিই প্রময়াজয নয়। সুতরাাং আল্লাহই 
পরাক্রেোলী। আর তারই সার্বম ৌেে।  

আল্লাহই একোত্র আল-েুরেন (اجلبار) । এর অেব েরি প্রময়ােকারী, 
এিা শুধূ আল্লাহর জনযই প্রমযাজয, কারণ রতরন যা খুরে তার 
পররকল্পনাকারী এর্াং তার র্াস্তর্ায়ন কারী অনয কামরা দ্বারা তা সম্ভর্ 
নয়। ইহা োড়া জার্র্ার েমব্দ রর্রািে ও েহানমের অেবও রনরহত 
রময়মে। 

আল্লাহই একোত্র আল-েুরেন (املتكرب) । োনুমষর স্ব ার্ হল এেন, 
একিু ক্ষেতা মপমলই মস ক্ষেতার র্ড়াই করা শুরু কমর মেয়, রকন্তু 
ক্ষেতার র্ড়াই করার অরধকার রামখন একোত্র আল্লাহ। তাই 
সার্বম ৌেমের অরধকারী আল্লাহ।   

এর েুরি অেব- (১) ময আসমল র্ড় না রকন্তু শুধু শুধুই র্ড়াই কমর 
মর্ড়ায়।  

(২) ময আসমলই র্ড় এর্াং র্ড় হইয়া োমক, োনুষ, েয়তান রকাংর্া 
অনয রকেুমতই প্রকৃত র্ড়ে নাই। এ কারমণ রনমজমক র্ড় েমন করা 
ও অনযানযমের উপর রনমজর র্ড়ে জারহর করা-র্ড়াই কমর মর্ড়ামনা 
এর একিা রেেযা ও অেূলক োরর্ রর্মেষ। যার েত র্ড় মোষ আর 
রকেুই হমত পামরনা। আল্লাহ তা‘আলা প্রকৃতপমক্ষই র্ড়, সেস্ত র্ড়ে 
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তারই জনয, র্ড়ে তামতই মো া পায়। তাঁর েুকারর্লায় প্ররতরি 
রজরনসই হীন ও নেনয।২৪   

কুরআমন এমসমে,  

ل يۡ  ﴿
 
حۡ  ّلل   ٱ س  أ

 
مِ بِأ [  ٣: اتلني] ﴾ ٨ ِكِمي  ح   لۡ ٱ ك    

‘‘আল্লাহ রক সর্ োসনকতবার র্ড় োসনকতবা নন?’’ ২৫ 

 

খ.  ূ-েিল ও নম ােিমল আল্লাহর  সার্বম ৌেে : 

আল্লাহ মতা আসোন ও জরেন এর্াং েু‘ময়র েমধয যা রকেু আমে সর্ 
রকেুর রনরাংকুে োরলক। এখামন মকউ-ই-অাংে র্সামত পামর না। 
রর্শ্ব জাহামনর রযরন োসক-পররিালক, োনুমষর োসক পররিালকও 
রতরনই। োনুমষর কাজ কারর্ামরও রতরনই সর্বেয় কতৃবমের অরধকারী 
এর্াং রতরন োড়া অনয মকামনা োনর্ীয় ও অ-োনর্ীয় েরির রনমজর 
পক্ষ মেমক রনমেবে-ফয়সালা োন করার অরধকার মনই।’’ 

েহান আল্লাহ র্মলন, 

ل مۡ   ﴿
 
ن   ل مۡ ت عۡ  أ

 
لۡ  ۥل    ّلل   ٱ أ م   ٱ ك  م   ٱو   تِ و   لس 

 
ا ِض  ۡرۡل م و م  ِن ل ك  ِ ٱ د ونِ  مد  ِمن ّلل 

ِلد   ل   و  [    ،٩٤٦: ابلقرة] ﴾ ١٠٧ ن ِصير  و   
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‘‘তুরে রক জান না ময, রনশ্চয় আসোনসেূহ ও যেীমনর রাজে 
আল্লাহর? আর আল্লাহ োড়া মতাোমের মকামনা অর  ার্ক ও 
সাহাযযকারী মনই।’’44 

﴿  ِ ّلِل  لۡ  و  م   ٱ ك  م   ٱو   تِ و   لس 
 
دِ  َع     ّلل   ٱو   ِض  ۡرۡل ۡ  ك  : عمران ال] ﴾ ١٨٩ ق ِدير   ء  ش 

٩٣١  ]   

‘‘আর আল্লাহর জনযই হল আসোন ও যেীমনর র্ােোহী। আল্লাহই 
সর্বরর্ষময় ক্ষেতার অরধকারী।’’45 

কুরআমন অনযত্র আমরা এমসমে, 

﴿  ٓ  ِ ّلِل  لۡ  و  م   ٱ ك  م   ٱو   تِ و   لس 
 
ا ِض ۡرۡل ا  ب يۡ  و م  م  ۡ  ن ه  ا ل ق  ي  ا   م  دِ  َع     ّلل   ٱو   ء   ي ش  ۡ  ك   ء  ش 

[  ٩٥: دة املائ] ﴾ ١٧ ق ِديرل    

‘‘নম ােিল,  ূ-েিল ও এতেুময়র েমধয যা আমে, সর্রকেুর উপর 
আল্লাহ তা‘আলারই আরধপতয। রতরন যা ইো, সৃরষ্ট কমরন। আল্লাহ 
সর্রকেুর উপর েরিোন।’’46 

﴿  ِ ّلِل  لۡ  و  م   ٱ ك  م   ٱو   تِ و   لس 
 
ا ِض ۡرۡل ا  ب يۡ  و م  م  ۡ  ن ه  ۡ ٱ هِ ِإَول  ِصي  ل [  ٩٣: دة ائامل] ﴾ ١٨ م      

                                                           
44 সূরা আল র্াকারা:১০৬। 
45 সূরা আমল ইেরান:১৮৯। 
46 সূরা আল োময়ো:১৮। 
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‘‘আকাে ও পৃরের্ীর এর্াং এ েুময়র েধযকার সর্রকেুর রনরাংকুে 
োরলকানা আল্লাহরই। এর সর্রকেুমকই তার রেমক রফমর মযমত 
হমর্।’’৩০ 

ل مۡ  ﴿
 
ن   ل مۡ ت عۡ  أ

 
لۡ  ۥل    ّلل   ٱ أ م   ٱ ك  م   ٱو   تِ و   لس 

 
ِب   ِض ۡرۡل ذد ع  ن ي  ا   م  ي غۡ  ء  ي ش  ن فِر  و   لِم 

ا   دِ  َع     ّلل   ٱو   ء   ي ش  ۡ  ك   [  ٥٤: دة املائ] ﴾ ٤٠ ق ِديرل  ء  ش 
‘‘তুরে রক জাননা ময, আল্লাহ রনরেমিই নম ােিল ও  ূ-েিমলর 
আরধপতয। রতরন যামক ইো োরস্ত মেন এর্াং যামক ইো ক্ষো 
কমরন। আর আল্লাহ সর্রকেুর উপর ক্ষেতার্ান।’’47 

﴿  ِ لۡ  ّلِل  م   ٱ ك  م   ٱو   تِ و   لس 
 
او   ِض ۡرۡل و   فِيِهن    م  دِ  َع     و ه  ۡ  ك   ﴾ ١٢٠ ق ِدير    ء  ش 

[  ٩٦٤: دة املائ]   

‘‘নম ােিল,  ূ-েিল এর্াং এতেু ময় অর্রস্থত সর্রকেুর আরধপতয 
আল্লাহরই। রতরন সর্রকেুর উপর ক্ষেতার্ান। ’’48 

لۡ  ۥل    ﴿ م   ٱ ك  م   ٱو   تِ و   لس 
 
ِ ٱ ِإَول   ِض  ۡرۡل ع  ت رۡ  ّلل   ٱ ج 

 
ور  ۡل [  ٤: احلديد] ﴾ ٥ م    

‘‘রতরনই আকােেিল ও পৃরের্ীর রাজে ও সার্বম ৌেমের একোত্র 
োরলক। সকল র্যাপামর রসদ্ধান্ত ও েীোাংসার জনয তারই রেমক 
রফরমত হমর্।’’49 

                                                           
47 সূরা আল োময়ো:৪০। 
48 সূরা আল োময়ো:১২০। 
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এ  ূ-েিল ও নম ােিমল েহান আল্লাহর সার্বম ৌেমের স্বরুপ 
উপলরি করমত হমল  ূ-েিল ও নম ােিল সম্পবমক সেযক ধারণা 
লা  করমত হমর্। এ েহারর্মশ্বর প্ররতরি রর্ষয় ও সৃরষ্টর সামে এর্াং 
এর পররিালনার সামে আল্লাহর েরি ও ক্ষেতা প্রমতযকরি েুহূমতব 
রর্রাজোন। েহান রাবু্বল আলােীন এ রর্শ্ব সৃরষ্ট সম্পমকব র্মলন, 

و   ﴿ 
 
ِين  ٱ ي ر   ل مۡ  أ و   َّل  ر  ف  ن   ا  ك 

 
م   ٱ أ  ٱو   تِ و   لس 

 
ن ت ا ض  ۡرۡل تۡ  َك  ت قۡ  اقٗ ر  ف  ا  ن   ف  م   ﴾ ه 

    [  ١٤: االنبياء]

‘‘যারা অস্বীকারকারী তারা রক রিন্তা কমর মেমখ না ময, এ আসোন 
ও জরেন রেরলত অর্স্থায় রেল অতোঃপর আেরা এ গুমলামক আলাো 
কমর রেময়রে।’’50 

আধুরনক রর্জ্ঞান র্লমে, এ েহারর্শ্ব একসেয় একরি রপি রেল। 
আর এরপর েহারর্মফারমনর োধযমে েহারর্মশ্বর সৃরষ্ট। আর এ 
রর্ষয়রিমক আল্লাহ র্মলমেন,  

ا ﴿ ۡ  نل  اق وۡ  إِن م  ر دۡ  إِذ ا   ءر لِش 
 
ن ه  ن   أ

 
ول   أ ن ۥل    ن ق  ون   ك  ي ك  [  ٥٤: انلحل] ﴾ ٤٠ ف   

‘‘আেরা মকামনা রকেু সৃরষ্ট করমত ইো করমল তখন মতা মকর্ল 
মসিার উমেেয আোমের কো হয়, ‘হময় যাও’। আর তখনই তা হময় 
যায়।’’51 
                                                                                                            
49 সূরা আল হােীে: ৫। 
50 সূরা আল আরম্বয়া:৩০। 
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আোমের পৃরের্ী মসৌরজেমতর একরি গ্রহ। আর এ মসৌরজেমতর 
মকমন্দ্র রময়মে সূযব নােক নক্ষত্র। এ রকে প্রমতযকরি নক্ষমত্ররই 
একরি রনজস্ব র্লয় ও কক্ষ রময়মে। আর এ রকে অমনকগুমলা 
নক্ষত্র ও তামের জেৎ রেমল হয় একরি েযালাক্সী। অমনকগুমলা 
েযালাক্সীর েমধয একরি েযালাক্সীর হমে Milkyway েযালাক্সী। আর 
এ েযালাক্সীর েমধযই আোমের মসৌরজেত অর্রস্থত। এ েযালাক্সীমক 
মকন্দ্র কমরই এ সর্রকেু আর্রতবত হমে। রেরিওময় Galaxy মত 
প্রায় ১০০ রর্রলয়ন নক্ষত্র রময়মে। আর েযালাক্সীসেূহ cluster মক 
মকন্দ্র কমর আর্রতবত হমে। একরি cluster এ অমনকগুমলা ময 
েযালাক্সী রময়মে। আোমের রেরিওময় েযালাক্সী ময cluster এর 
অর্রস্থত তার নাে Local group এমত ৩২রি েযালাক্সী রময়মে। 
েহারর্মশ্বর আমরকরি cluster হমে Hercules cluster এমত েে 
হাজার (১০,০০০) েযালাক্সী রময়মে। আর এরকে কতগুমলা 
cluster রময়মে তা েহাকােরর্েরা এখমনা ধারণা করমত পামর রন। 
তাই আেরা এিুকু অন্তত উপলরি করমত পারর ময, েহারর্মশ্বর 
রর্োলে আোমের ধারনার র্াইমর এর্াং তা পররোপ করা হয়ত 
আোমের পমক্ষ সম্ভর্ হমর্ না। এ েহারর্মশ্বর সর্রকেুই 
পররভ্রেনেীল, এ সকল সৃরষ্টর েমধয একোত্র আল্লাহর সার্বম ৌেে 
সর্বো রর্রাজোন।  

েহান আল্লাহ র্মলন,  

                                                                                                            
51 সূরা আন নাহল: ৪০। 
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ل  ﴿     د ون  ي سۡ  ف ل ك   ِف  ك  [  ١١: االنبياء] ﴾ ٣٣ ب ح   

‘‘প্রমতযকই আপন কক্ষপমে পররভ্রেনেীল।’’52 

এখামন মেষ নয়। এ েহারর্শ্ব এখনও প্রসারোন এর্াং 
েযালাক্সীগুমলার েুরে পরস্পর রৃ্রদ্ধ পামে। এ েহারর্মশ্বর  আয়াতন 
ক্রমেই র্াড়মে। এ রর্ষময় প্ররর্ত্র কুরআমনর র্াণী প্ররনধানমযােয, 

ا  ٱو   ﴿ م  ان   ب ن يۡ  ء  لس  يۡ  ه 
 
وِسع ون   ِإَون ا ي د  بِأ [  ٥٥: اذلاريات] ﴾ ٤٧ ل م     

‘‘অেবাৎ আরে আসোন সৃরষ্ট কমররে আর আরেই এর প্রসারকারী।’’৩৭ 

আর েযালাক্সী গুমলা পরস্পর েূমর সমর যাওয়ার েরত হমে প্ররত 
 ন্টায় ৩০০ োইল। এ প্রসমঙ্গ পরর্ত্র কুরআমনর অনযত্র র্লা হময়মে, 

قۡ  ف َل    ﴿
 
ِ  ِسم  أ [  ٩٤: اتلكوير] ﴾ ١٥ ن ِس ۡل  ٱب   

‘‘েপে তারকারারজর যা েূমর সমর যামে।’’৩৮ 

গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রমহর আর্বতমনর োধযমে সাংেরিত হমে রেন রাত। 
এখামনও আল্লাহর পররপূণব সার্বম ৌেে সর্বো রর্রাজোন। রেন 
কখমনা রাতমক অরতক্রে করমত পামর না এর্াং গ্রহ-নক্ষত্র কখমনা 
একরি অপররির সামে রেরলত হয় না। 
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مۡ ٱ ل   ﴿ ا   ب ِغ ي ۢن س  لش  ن ل ه 
 
ر  لۡ ٱ رِك  ت دۡ  أ م  [  ٥٤: يس] ﴾ ٤٠ ق   

‘‘সূমযবর সাধয মনই ময িন্দ্রমক নাোল পামর্ এর্াং রারত্র অমগ্র িমল না 
রেমনর।’’53  

নম ােিমলর প্রমতযকরি গ্রহ, নক্ষত্র, েযালাক্সী, ক্লাস্টার, তামের 
রনজস্ব কক্ষপমে এর্াং রনজস্ব আকষবণ োরিমক মকন্দ্র কমর 
পররিালনেীল রময়মে। মকামনা নক্ষত্র অনয মকামনা নক্ষমত্রর র্া গ্রমহর 
উপর রন বরেীল হয়।  

েহান আল্লাহ র্মলন, 

ِيٱ ّلل   ٱ ﴿ ع   َّل  م   ٱ ر ف  ۡيِ  تِ و   لس  د   بِغ  م  وۡ  ع  ات ر  [ ٦: الرعد] ﴾ ٢ ن ه     

‘‘আল্লাহ রতরন রযরন আসোনসেূহ স্থাপন কমরমেন মকামনা খঁুরি 
োড়াই যা মতােরা মেখমত পাও।’’54 

তমর্ এ েহারর্মশ্বর পররনরত রক হমর্? এরি রক এ ামর্ই প্রসারোন 
োকমর্ নারক অনয রকেু। এ প্রসারোন অর্স্থা মেমে যামর্ এর্াং 
সর্রকেুই দ্রুত একরত্রত হমত োকমর্ এর্াং Singularity মত রফমর 
যামর্। অেবাৎ Big Bang এর পূমর্ব মযেন রেল এর্াং রদ্বতীয়র্ারও 
আর্ার রর্মফারন  িমর্, এিামক র্লা যায় Big crunch। এর পর 

                                                           
53 সূরা ইয়ারসন:৪০। 
54 সূরা আর রা‘ে:২। 



 

52 

নতুন েহারর্শ্ব সৃরষ্ট হমর্ যা হমর্ রির স্থায়ী। এ রর্ষয়রিমক েহান 
রার্রু্ল আলােীন এ ামর্ র্মলমেন: 

ا  ٱ وِين ۡط  م  ي وۡ  ﴿ م  يدِ  ء  لس  ط 
ِ ٱ ك  ِجلد ِ ت ِب  لِلۡ  لسد ا ك  م    ك 

ۡ
أ ل   ن ا  ب د  و 

 
لۡ  أ ه   ق  خ   ١٠٤ ۥن عِيد 

[٩٤٥: االنبياء] ﴾   

 ‘‘মস রেন, ময রেন আরে আসোনমক কােমজর পৃষ্টাগুমলার েত  াঁজ 
কমর রাখর্, ময ামর্ সর্ব প্রেে সৃরষ্টর সূিনা কমররেলাে অনুরূপ ামর্ 
আেরা মসিার পুনরারৃ্রি  িার্।’’55 

আজমকর আধুরনক রর্জ্ঞান েমর্ষণা কমর প্রোণ কমরমে ময, রর্শ্ব 
সৃরষ্ট এর প্রসার এর্াং িূড়ান্ত পররণরত পরর্ত্র কুরআমন অমনক আমেই 
র্ণবনা করা হময়মে। তাই আেরা উপমরাি আমলািনা মেমক রু্েমত 
পারর ময, েহারর্মশ্বর প্রমতযকরি অনু-পরোনুমত আল্লাহর ক্ষেতা ও 
সার্বম ৌেে রর্েযোন।  

 

ে. সার্বম ৌেে আল্লাহর জনয রর্মেরষত :-  

সার্বম ৌেে ময আল্লাহর জনয রর্মেরষত তা আেরা উপলরি করমত 
পারর, োসকমোষ্ঠীর ক্ষেতা রর্মেষমনর োধযমে। সাধারণ ামর্ রাষ্ট্র 
র্া রাষ্ট্রপরত রামষ্ট্রর জনেণ অের্া রামষ্ট্রর োসকমোষ্ঠীমক সার্বম ৌে 

                                                           
55 সূরা আল আরম্বয়া:১০৪। 



 

53 

ক্ষেতার োরলক র্মল েমন করা হয়। মকাোও মকাোও সার্বম ৌে 
ক্ষেতা েমন করা হয় আইন পররষে র্া সাংসেমক। সার্বম ৌে ক্ষেতা 
হমলা সর্বেয় ক্ষেতা। অেি ইসলামে আইন প্রণয়ন, োসন ও নীরত 
রনধবারমণর মক্ষমত্র ক্ষেতার োরলক হমেন েহান আল্লাহ। এ র্যাপামর 
অনয কামরা অাংেীোররে কখনই স্বীকার করা হয় না।  

আল্লাহ আল-কুরআমন র্মলন: 

م  ٱ ق لِ  ﴿  ۡ ٱ لِك  م    لل ه  لۡ ل ۡ ٱ ِت ت ؤۡ  ِك م  لۡ ل ن ك  م  ا   م  ت زنِع   ء  ت ش  ۡ ٱ و  لۡ ل ن ك  م  ا   ِمم   ء  ت ش 
ت عِز   ن و  ا   م  ت ِذل   ء  ت ش  ن و  ا   م  [  ٦٦: عمران ال] ﴾ ٢٦ ٓل ۡي  ۡل  ٱ بِي ِدك   ء   ت ش   

‘‘র্মল োও (মহ েুহাম্মে)। আপরন রাজমের োরলক। আপরন যামক 
ইো রাজে োন কমরন, আর যার রনকি মেমক ইো রাজে রেরনময় 
মনন। আপরন যামক খুেী সম্মারনত কমরন, আর যামক ইো 
অপোরনত কমরন। সেুেয় কলযাণ আপনারই হামত।’’56 

কুরআমন আমরা এমসমে, 

ِ  د  مۡ ۡل  ٱ و ق لِ  ﴿  ِيٱ ّلِل  ت ِخذۡ  ل مۡ  َّل  ٗ  ي  ل  ل مۡ  او  ن و  ِيكل  ۥل    ي ك  ۡ ٱ ِف  َش  لۡ ل ل مۡ  ِك م   و 
ن ل  ۥل    ي ك  ِلد ِن   و  ِ  ٱ مد لد ۡ  َّل  ِ بد ك  [  ٩٩٩: االرساء] ﴾ ١١١ ابِي   ت كۡ  ه  و   

‘‘র্লুন: সেস্ত প্রোংসা আল্লাহর রযরন না মকামনা সন্তান রামখন না 
তাঁর সার্বম ৌেে মকামনা েরীক আমে এর্াং রযরন েুেবোগ্রস্ত হন না, 
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ময কারমণ তাঁর মকামনা সাহাযযকারী প্রময়াজন হমত পামর না। 
সুতরাাং আপরন তাঁর োহাত্ন র্ণবনা করমত োকুন।”57 

আল্লাহর পররিয় প্রসমঙ্গ আমরা র্লা হময়মে: 

وذ   ق ۡل  ﴿ ع 
 
ِ  أ لِِك  ١ نل اِس ٱ بِر بد [ ٥  ،٩: انلاس] ﴾  ٣ نل اِس ٱ هِ إِل    ٢ نل اِس ٱ م 

    

‘‘র্লুন! (মহ োহাম্মে): আরে আেয় প্রােবনা কররে োনুমষর প্র ু 
োনুমষর োসক এর্াং োনুমষর উপামসযর রনকি। ’’58 

সার্বম ৌেে ময আল্লাহর জনয রর্মেরষত অনয মকামনা ক্ষেতাসীন 
োসমকর জনয নয় তা আেরা রর্জ্ঞামনর োধযমে প্রোণ করমত পারর। 
রর্জ্ঞান এেন করতপয় েৃষ্টান্ত োনর্ জারতর কামে উপস্থাপন 
কমরমেন, যা  প্রোরণত কমরমে, ক্ষেতাসীন মকামনা োসমকর পমক্ষ 
এেন ামর্ োনর্ জারতর জনয কলযাণকর রকেু করা সম্ভর্ নয়। 
এেনরক এসর্ করার কল্পনাও করমত পামর না।  

তাই র্লমত পারর, একের্ামের রর্শ্বাস মেমক ময সতযরি প্রকারেত 
হয় তাহমলা সেস্ত র্স্তুর উপর সৃরষ্টকতবার পূণব রনয়ন্ত্রণ। েুরনয়ার 
সাধারণ ক্ষেতা র্মল আেরা যা রু্মে োরক এর প্ররতরি তাঁরই 
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ক্ষেতার পররিায়ক এর্াং তাঁরই রনয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাাং সার্বম ৌেে 
আল্লাহর জনয রর্মেরষত। 

েহান আল্লাহ আমরা র্মলন,  

ل مۡ  ﴿
 
وۡ  أ ن   ا  ت ر 

 
ر   ّلل   ٱ أ خ  م س  ا ل ك  م   ٱ ِف  م  ا تِ و   لس  م   ٱ ِف  و 

 
سۡ  ِض ۡرۡل

 
أ ل يۡ  ب غ  و  مۡ ع   ك 

ه  نِع   ةٗ ظ    ۥم  ب اِطن ٗة    ِهر  ن نل اِس ٱ و ِمن   و  ِ ٱ ِف  ِدل  ي ج    م  ۡيِ  ّلل  ل   م  ِعلۡ  بِغ  دٗ  و  ل   ىه   و 
نِي   ب  كِت     [ ٦٤: لقمان] ﴾ ٢٠ م 

‘‘মতােরা রক মেখ না আল্লাহ, নম ােিল ও  ু-েিমল যা রকেু আমে, 
সর্ই মতাোমের কামজ রনময়ারজত কমর রেময়মেন এর্াং মতাোমের 
প্ররত তাঁর প্রকােয ও অপ্রকােয মনয়ােতসেূহ পররপূণব কমর রেময়মে? 
এেন লাকও আমে; যার জ্ঞান, পে রনমেবেও উজ্জল রকতার্ োড়াই 
আল্লাহ সম্পমকব র্াকরর্তিা কমর।’’59  

উপমরাি আয়াত মেমক রু্ো যায় ময, োনর্েন ে ীর অনু ূরত ও 
আমর্ে সহকামর যতর্ার প্রকৃরত জেমত আল্লাহর অসীে কুেরতসেূহ 
েেবন করমর্ ও আল্লাহর অনুগ্রহসেূমহর প্ররত রিন্তা ও েমর্ষণায় 
রনময়ারজত হমর্ ততর্ারই তা নতুন নতুন রূপ রনময় তার কামে 
প্রকারেত হমর্। োনুষ যখন ে ীর েমনারনমর্ে সহকামর আকাে ও 
যেীমনর আল্লাহ তা‘আলার অন্তহীন সৃরষ্ট এর্াং এর তাৎপযব রিন্তা 
কমর, তখন মস রু্েমত পামর ময, এর রর্স্ময়কর অপরূপ 
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কলামকৌেল মস তার সেগ্র জীর্ন েমর্ষণা কমর মেষ করমত পারমর্ 
না। যতর্ার োনুষ তার েৃরষ্ট রনর্দ্ধ করমর্, ততর্ারই তা নতুনরূমপ 
নতুন সামজ তার সােমন ম মস উিমর্। োনুষ অর্াক ও রর্স্মময়র 
সামে এ প্রকৃরতর রূপ সুধা পান করমর্। তার অর্স্থা ও অরস্তেমক 
হৃেময়র সকল অনু ূরত, আমর্ে. উচ্চাস ও েুগ্ধ েৃরষ্ট রেময় উপম াে 
করমর্। রর্মেরষত তা এগুমলাই  প্রোরণত কমর। 

 

 . ক্ষেতার েৃরষ্টমকামণ সার্বম ৌেে আল্লাহর: 

ক্ষেতার েৃরষ্টমত সার্বম ৌেমের োরলক আল্লাহ। োনুষ যারা 
সার্বম ৌেমের োর্ীোর তারা তামের ক্ষেতা কাউমক না কাউমক রকেু 
র্ন্টন কমর রেমত হয়, না হমল সুষু্ঠ ামর্ রাজয পররিালনা করা সম্ভর্ 
নয়। রকন্তু আল্লাহর ক্ষেতা মকামনা মফমরেতামক র্া মকামনা নর্ীমক 
ও রকাংর্া মকামনা পীর-সুরফ-েরমর্েমক ও  াে কমর রকেু মেওয়া হয় 
রন। তাোড়া সমর্বাচ্চ ক্ষেতার োরলক হমত হমল তামক সমর্বাচ্চ 
জ্ঞানীও হওয়া েরকার যা র্যতীত সার্বম ৌেমের োরলক হওয়া যায় 
না। এ গুমণ গুণারন্বত একোত্র আল্লাহ তা‘আলা। এ সম্পমকব 
কুরআমনর র্াণী হমলা, 

ِ  د  مۡ ۡل  ٱ ﴿ ِيٱ ّلِل  ا ۥل    َّل  م   ٱ ِف  م  ا تِ و   لس   ٱ ِف  و م 
 
ل    ِض ۡرۡل ةِ  ٓأۡلٱ ِف  د  مۡ ۡل  ٱ و  و   ِخر   و ه 

 [  ٩: سبا] ﴾ ١ بِي  ۡل  ٱ ِكيم  ۡل  ٱ



 

57 

‘‘সেস্ত প্রোংসা আল্লাহ তা‘আলার জনয, (এ) আকােেিলী ও যেীমন 
(মযখামন) যা রকেু আমে সর্ই তাঁর একক োরলকানাধীন এর্াং 
পরকামলও সেস্ত প্রোংসা হমর্ একোত্র তাঁর জমনয, রতরন সর্বরর্ষময় 
প্রজ্ঞােয়, পররপূণব ামর্ অর্রহত।’’60 

আল্লাহ তা‘আলা আমরা র্মলন, 

عۡ ﴿ ا ل م  ي   ٱ ِف  ي لِج   م 
 
ا ِض ۡرۡل ۡ  و م  ج  ي  اِمنۡ  ر  ا ه  ا  ٱ ِمن   ي زنِل   و م  م  ا ءِ لس  عۡ  و م  ج  ي  ا   ر   فِيه 

و   ور  لۡ ٱ لر ِحيم  ٱ و ه  ف   [  ٦: سبا] ﴾ ٢ غ 

‘‘রতরন জামনন, যা রকেু যেীমনর ম তর প্রমর্ে কমর (আর্ার) যা 
রকেু তা মেমক উেেত হয়, যা রকেু আসোন মেমক র্রষবত হয় এর্াং 
যা রকেু তামত উরিত হয়, রতরন পরে েয়ালু পরে ক্ষোেীল।’’61 

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর জ্ঞামনর সুরর্োল  ািামরর একিা অাংে শুধু 
মেখান সেগ্র আকাে ও পৃরের্ীর যা আওতা ুি। পৃরের্ীমত যা রকেু 
 মি সর্ই তার জানা। অল্প কময়কিা েব্দ প্রকাে করা এ অাংেিা 
রনময়  ার্মলই োনুষ মেখমত পায় রর্পুল সাংখযক র্স্তু, কেব, আকৃরত, 
রূপ, রিত্র, তত্ত্ব ও কািামোর এক রর্োল সোমরাহ, যা কল্পনাও করা 
যায় না। আয়ামত মযসর্ রজরনমসর রেমক ইাংরেত করা হময়মে, তার 
েধয মেমক যতগুমলা রজরনস এক েুহুমতব সাং রিত হয়, সারা পৃরের্ীর 

                                                           
60 সূরা সার্া:১। 
61 সূরা সার্া:২। 
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আরধর্ারসরা জীর্ন র েণনা কমরও মসগুমলার সুরনরশ্চত সাংখযা রস্থর 
করমত পারমর্ না। উোহরণস্বরূপ র্লা যায় পৃেীরর্র  ূ-স্তরগুমলামত 
কতগুমলা েসয র্ীজ আত্মমোপন কমর?  কতগুমলা কীি পতাংে, 
মপাকা োকড়, সরীসৃপ পৃরের্ীর রর্র ্ন  রেক রেময় তার র তমর 
প্রমর্ে কমর? কমতা মফাঁিা পারন কমতা রর্নু্দ েযাস ও কমতা ইউরনি 
রর্েুযৎ পৃরের্ীর রর্স্তবীণব এলাকাগুমলামত প্রমর্ে কমর? আল্লাহর সো 
জাগ্রত মিাখ তার সর্রকেু মেখমত পায়। রকন্তু যারা জােরতক 
সার্বম ৌেমের োর্ীোর তামের োমে এ জ্ঞান অপররপূণব। 

এখামন আল্লাহর সার্বম ৌেে মেৌরলক সর্বাত্মক ও অসীে। কারণ 
রামষ্ট্রর িূড়ান্ত ক্ষেতাই সার্বম ৌেমের োপকারি র্মল রর্মর্রিত হমল 
েহান আল্লাহ র্যতীত অপর মকামনা সিাই এর অরধকারর হমত পামর 
না ।  

েহান আল্লাহ তা‘আলা আরও র্মলন, 

ول ون  ﴿ ق  ل ي   ٱ ِمن   نل  ا ه 
 
ۡ  ِمن رِ مۡ ۡل  ٱ إِن   ق ۡل  ء   ش 

 
ِِٓ ۥُك  ه   ر  مۡ ۡل : عمران ال] ﴾ ١٥٤ ّلِل 

٩٤٥] 

 ‘‘তারা র্মলরেল আোমের হামত রক রকেুই করার মনই? তুরে র্ল 
সর্রকেুই আল্লাহর হামত।’’62  

و   إِل   ه  ل   إِ  ل    ّلل   ٱ ﴿ ي وم   لۡ ٱ ح   لۡ ٱ ه  [  ٦٤٤: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ۥٓ  ق   
                                                           
62 সূরা আমল ইেরান:১৫৪। 
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‘‘রতরন আল্লাহ, রযরন র্যতীত আর মকামনা সতয ইলাহ মনই। রতরন 
রিরঞ্জীর্ ও রিরস্থায়ী।’’63 

আল্লাহ প্রমতযক নর্ীমেরমক সর্বপ্রেে এ রেক্ষা রেময়রেল ময, একোত্র 
আল্লাহমকই ‘‘রর্’’ র্া সার্বম ৌে ক্ষেতার োরলক রহমসমর্ স্বীকার 
কমর মনওয়া। একোত্র তামকই ইলাহ তো তাঁরই ইর্ােমতর প্ররত 
আহ্বান জানামর্; কারণ োনুষ যরে আল্লাহ োড়া অনয কাউমক 
সমর্বাচ্চ ক্ষেতার োরলক র্মল মেমন মনয়, তাহমল মস তারই ইো 
েমতা িলমত র্াধয হয়, মস আল্লাহর হুকুে েমতা িলমত পামর না। এ 
কো আয়াতুল কুরসীমত আল্লাহ ইরঙ্গত কমরমেন।  

আল্লাহ তাঁর ক্ষেতার র্ণবনা কমরমেন, োনুমষর রর্মর্মকর কামে প্রশ্ন 
মরমখ, রতরন র্মলন, 

نۡ  ﴿ م 
 
ل ق   أ م   ٱ خ   ٱو   تِ و   لس 

 
ل   ض  ۡرۡل نز 

 
أ م و  ِن   ل ك  ا  ٱ مد م  ا   ءِ لس  ۢن ءٗ م 

 
ا  ۦ بِهِ  ن اب تۡ ف أ د   ئِق  ح 

ة  ب هۡ  ذ ات   ا ج  ن   م  مۡ  َك  ن ل ك 
 
 بِ ت ۢن أ

ا    ت وا  ر ه  ج  ءِل    ش 
 
ع    هل أ ِ  ٱ م  مۡ  ب ۡل  ّلل  عۡ  مل ق وۡ  ه   ِدل ون  ي 

 [  ٦٤: انلمل] ﴾ ٦٠

‘‘রতরন মক, রযরন আসোন ও জরেন সৃরষ্ট কমরমেন এর্াং মতাোমের 
জনয আসোন হমত পারন র্ষবাণ, যার দ্বারা সুন্দর রাং মর্রাংময়র 
র্ারেিা নতরী হয়, যার োে পালাগুমলা উির্ মতাোমের দ্বারা আমেৌ 
সম্ভর্ রেলনা? (এসর্ নতরীর র্যাপামর) আমে রক আল্লাহর সমঙ্গ তার 

                                                           
63 সূরা আল র্াকারা:২৫৫। 
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মকউ (েরীক) ইলাহ? তা যখন মনই তখন োনুষ মকমনা োনুমষর 
উপর প্র ু হময় মিমপ র্সমত িাও? র্রাং একিা সম্প্রোয় আল্লাহর 
সরিক পে হমত সমর যামে।’’64 

কুরআমন অনযত্র এমসমে,  

ن ﴿ م 
 
هۡ  أ مۡ ي  ل م    ِف  ِديك  ِ لۡ ٱ ِت ظ  د ن رِ حۡ ۡل  ٱو   ب  ِي   ٱ ِسل  ي رۡ  و م  يۡ  ب ۡي   اب ۡش    ح  لرد  ي د 
ءِل    ۦ   تِهِ ر ۡح  

 
ع   هل أ ِ  ٱ م  ا ّلل   ٱ ل  ت ع    ّلل  م  ون  ي ۡشِ  ع   [  ٦١: انلمل] ﴾ ٦٣ ك 

‘‘রতরন মক, রযরন স্থল াে ও সেুমদ্রর েমধয অেকামর (পেহারা 
অর্স্থায় মতাোমেরমক তারকার োধযমে) পে মেখা আর মক জলীয় 
র্াম্প ও আশু রৃ্রষ্টর সুসাংর্াে সহ র্ায়ূ মপ্ররণ কমরন? আমে রক 
মকউ (এসর্ র্যাপামর) আল্লাহর সমঙ্গ (েরীক) ইলাহ? (তা যখন মনই 
তখন মতােরা রক কমর আল্লাহ র্যতীত অনযমেরমক ইলাহ (ো‘রু্ে) 
মেমন রনমত পামরা? এসর্ র্যাপামর োনুষ তার ইর্ােমত ময েরীক 
কমর আল্লাহ তা মেমক উমর্ধ্ব।’’65 

এোড়া তারঁ জ্ঞান সীোহীন, তাঁর জ্ঞামনর সামে োনুমষর জ্ঞামনর 
মকামনা তুলনাই িমল না। আর োনুষ মতা রনমজর  াল েন্দ 
সম্পবমকও অর্েত নয়, তাই রক কমর োনুষ সার্বম ৌেমের োর্ী 
করমত পামর? তার পমরও মেখা যায় রকেু মলাক আল্লাহর 
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65 সূরা আন নােল:৬৩। 
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সার্বম ৌেেমক স্বীকার না কমর জা্ন াত লাম র আো মপাষণ কমর। 
এিা মকামনা েুরেমনর পমক্ষ উরিত নয়, এিা মতা তামের দ্বারা সম্ভর্ 
যারা কুফরীমত রলপ্ত। েহান আল্লাহ র্মলন, 

دۡ  ﴿ ر   ل ق  ف  ِين  ٱ ك  ا ث ة   ث ل    ث الِث   ّلل   ٱ إِن   ا  ق ال و   َّل  ِو    هل إِل    إِل    هر إِل    ِمنۡ  و م   ٓ  ﴾ ٧٣ ِحدل
[  ٥١: دة املائ]  

‘‘রনশ্চয়ই তারা কুফরী কমর যারা র্মল, আল্লাহ রতন জমনর েমধয 
একজন। অেি প্রকৃতপমক্ষ এক আল্লাহর োড়া আর মকামনা ইলাহ 
মনই।’’66 

ا﴿ و   ّلل   ٱ ِإَون   ّلل    ٱ إِل   هر إِل    ِمنۡ  و م  زِيز  لۡ ٱ ل ه   [  ٦١  ،٦٩: عمران ال] ﴾ ٦٢ ِكيم  ۡل  ٱ ع 

‘‘আর প্রকৃতপমক্ষ আল্লাহ োড়া আর মকউ-ই ইলাহ র্া ো‘রু্ে মনই, 
আর রনশ্চয় আল্লাহ, রতরনই প্রর্ল পরাক্রেোলী, প্রজ্ঞােয়।’’67 

 

ঙ. পৃরের্ী র্ধ্াংস করার েৃরষ্টমকামণ সার্বম ৌেে : 

রাষ্ট্ররর্জ্ঞানীরা যখন িরে ামর্ রেমেহারা সার্বম ৌমের ধারণা রনময়, 
তখন আোমের সােমন স্পষ্ট ময, যারা পৃরের্ীমত সার্বম ৌেমের োর্ী 
রনময় র্যস্ত, রিক মতেরন সেময় আল্লাহ যরে পৃরের্ীিামক র্ধ্াংস কমর 
                                                           
66 সূরা আল োরয়ো:৭৩। 
67 সূরা আমল ইেরান:৬১-৬৩। 
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মেন, তারা রক তা রক্ষা করমত পারমর্? এক কোয় সর্ার েুমখ 
একইসুর মর্মজ উিমর্, পারমর্ না তারা আল্লাহর র্ধ্াংস মেমক 
পৃরের্ীমক রক্ষা করমত। সুতরাাং রকয়ােত সাং রিত হওয়ার েৃরষ্টমতও 
সার্বম ৌেে আল্লাহর।  

আল্লাহ তা‘আলা র্মলন:-  

ي وۡ ﴿ وم   م  و  ة  ٱ ت ق  اع  ئِذ  ي وۡ  لس  ۡ  م  ۡ ٱ س   ي  بۡ ل [  ٦٥: اجلاثية] ﴾ ٢٧ ِطل ون  م   

‘‘নম ােিল ও  ূ-েিমলর রাজে আল্লাহরই। ময রেন মকয়ােত 
সাং রিত হমর্। মস রেন রেেযাপন্থীরা ক্ষরতগ্রস্ত হমর্।’’68 

তাোড়া আল্লাহ যখন পৃরের্ী র্ধ্াংস করার জনয ইসরারফল আলাইরহস 
সালােমক রনমেবে প্রোন করমর্ন তখন এর েব্দ এত রর্কি ও প্রিি 
হমর্ ময, তার তীব্রতায় কান,  হৎরপি, করলজ্বাসহ োনর্ েরীমরর 
গুরুেপূণব অঙ্গগুমলা মফমি যামর্, োনুষ মর্হুে হময় পড়মর্। আকাে 
মফমি খি-রর্খি হময় যামর্। পাহাড়-পর্বত ধুরনত তুলার নযায় 
উৎরক্ষপ্ত হমত োকমর্। নক্ষত্ররারজ রর্লুপ্ত হমর্। িন্দ্রসূযব মজযারতহীন 
হময় একরত্রত হমর্। তখন পারমর্ রক সার্বম ৌেমের োর্ীোররা রক্ষা 
করমত রনমজমেরমক? 

েহান আল্লাহ র্মলন: 
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ورِ ٱ ِف  ن فِخ   ف إِذ ا ﴿  ةل ن فۡ  لص  ل و    خ  ة ِل ِت  ١٣ ِحد   ٱ و ح 
 
ت ا ب ال  لِۡ ٱو   ض  ۡرۡل ك  ةٗ  ف د   د ك 

ةٗ و    ي وۡ  ١٤ ِحد  ئِذ  ف  ِت  م  ع  ۡ ٱ و ق  ة  ل اقِع  ِت ٱو   ١٥ و  ق  ا  ٱ نش  م  ئِذ  ي وۡ  ف ِه   ء  لس  اهِي ةل  م   ﴾ ١٦ و 
[  ٩٦  ،٩١: احلاقة]  

‘‘অতোঃপর যখন রেঙ্গায় ফুঁক মেওয়া হমর্ একরি ফুৎকার 
পর্বতোলাসহ পৃরের্ী উৎরক্ষপ্ত হমর্ (তুলার নযায়)। একই ধাক্কায় এরা 
িুণব-রর্িুণব হময় যামর্। মসরেন সাং রিত হমর্ েহাপ্রলয়। আর আসোন 
রর্েীণব হময় যামর্ ফমল মসরেন তা েুর্বল-রর্রক্ষপ্ত হময় পড়মর্। সুতরাাং 
মস রেন হমর্ েহা য়ঙ্কর।’’69 

অনয আয়ামত আল্লাহ র্মলন: 

وم  ٱ ف إِذ ا ﴿ ۡت  نل ج  ِمس  ا  ٱ ِإَوذ ا ٨ ط  م  ۡت  ء  لس  ۡت  ب ال  لِۡ ٱ ِإَوذ ا ٩ ف رِج   ﴾١٠ ن ِسف 
 [  ٩٤  ،٣: تاملرسال]

‘‘অতোঃপর যখন তারকারাজী রনরশ্চহ্ন করা হমর্, আকাে-েিল খি-
রর্খি করা হমর্ এর্াং পর্বতোলা ধুরলর নযায় উমড় যামর্।’’70 

এ েমেব আল-কুরআমন আমরা র্ণবনা এমসমে, 

ا  ٱ إِذ ا ﴿ م  ۡت ٱ ء  لس  ق  ذِن ۡت  ١ نش 
 
أ ا و  بدِه  ۡت  لِر  ق   ٱ ِإَوذ ا ٢ و ح 

 
ۡت  ض  ۡرۡل د  لۡ و   ٣ م 

 
ۡت أ  ق 

ا ا م  َت  ل ۡت  فِيه  ذِن ۡت  ٤ و 
 
أ ا و  بدِه  ۡت  لِر  ق   [  ٤  ،٩: االنشقاق] ﴾ ٥ و ح 
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‘‘যখন আকাে রর্েীণব হমর্ ও তার পালনকতবার আমেে পালন করমর্ 
এর্াং আকাে এরই উপযুি। আর যখন পৃরের্ীমক সম্প্রসারণ করা 
হমর্ এর্াং পৃরের্ী তার  ূে বরস্থত সর্রকেু র্াইমর রনমক্ষপ করমর্ ও 
শুনযে ব হময় যামর্ এর্াং তার পালকতবার আমেে পালন করমর্ এর্াং 
পৃরের্ী এরই উপযুি।’’71 

আমরা ইরোে হময়মে:  

ا  ٱ إِذ ا ﴿ م  ر ۡت ٱ ء  لس  ط  اكِب  لۡ ٱ ِإَوذ ا ١ نف  و  ار  ۡلِ ٱ ِإَوذ ا ٢ نت ث  ۡت ٱ ك  ر ۡت  ح  ِ  ِإَوذ ا ٣ ف جد
ب ور  لۡ ٱ ۡت  ٤ ِث ۡت ب عۡ  ق  لِم  ا سل ن فۡ  ع  م   م  ر ۡت  ۡت ق د  خ 

 
أ  [  ٤  ،٩: االنفطار] ﴾ ٥ و 

‘‘যখন আকাে রর্েীণব হমর্, যখন নক্ষত্রসেূহ েমর পড়মর্, যখন 
সেুদ্রমক উিাল কমর মতালা হমর্ এর্াং যখন কর্রসেূহ উমম্মারিত 
হমর্, তখন প্রমতযমক মজমন রনমর্ মস রক অমগ্র মপ্ররণ কমরমে এর্াং 
রক পশ্চামত মেমড় এমসমে।’’72 

ة  لۡ ٱ ﴿ ارِع  ا ١ ق  ة  ق  لۡ ٱ م  ا   ٢ ارِع  دۡ  و م 
 
ى  أ ا ك  ر  ة  لۡ ٱ م  ارِع  ون   م  ي وۡ  ٣ ق   نل اس  ٱ ي ك 

اِش لۡ ٱك   ر  ۡ ٱ ف  بۡ ل ون   ٤ ث وثِ م  ت ك  ۡ ٱ نِ عِهۡ لۡ ٱك   ب ال  لِۡ ٱ و  وِش ل نف   [  ٤  ،٩: القارعة] ﴾ ٥ م 

‘‘করা াতকারী (েহাপ্রলয়) করা াতকারী রক (েহাপ্রলয় রক) 
করা াতকারী (প্রলয়) সম্পমকব আপরন জামনন রক? ‘‘মসরেন োনুষ 
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হমর্ রর্রক্ষপ্ত পতাংমের েত। আর পর্বতোলা হমর্ ধুরলত ররঙ্গন 
পেমের েত।’’73 

ۡ  إِذ ا ﴿ ل  ٱ زِل ِت ز 
 
ۡ  ض  ۡرۡل ازِل ال ه  خۡ  ١ ز 

 
أ ِت و   ٱ ر ج 

 
ثۡ  ض  ۡرۡل

 
اأ ال ه  ٰ   ۡلِ ٱ و ق ال   ٢ ق  ا ن  ن  م 

ا [  ٦  ،٩: الزلزلة] ﴾  ٣ ل ه   

‘‘যখন পৃরের্ী তার কম্পমন প্রকরম্পত হমর্, যখন মস তার মর্াো 
মর্র কমর রেমর্ এর্াং োনুষ র্লমর্ এর রক হল।’’74 

আল্লাহ র্মলন: 

نۡ  ك    ﴿ ل يۡ  م  اع  ي بۡ  ٢٦ ف ان   ه  بدِك   ه  و جۡ  ق   و  امِ كۡ ۡلِ ٱو   لِ ل   ۡل  ٱ ذ و ر  : الرمحن] ﴾ ٢٧ ر 
٦٥  ،٦٦  ]  

‘‘এ েহারর্মশ্ব যা রকেু আমে সর্ই র্ধ্াংসপ্রাপ্ত হমর্, শুধু র্ারক োকমর্ 
মতাোর সম্মারনত েহান আল্লাহ রাবু্বল আলারেমনর মিহারাসহ 
সিা।’’75 

 

ি. আইমনর েৃরষ্টমতও সার্বম ৌেে আল্লাহর : 

                                                           
73 সূরা আল কারর‘আহ:১-৫। 
74 সূরা রযলযাল:১-৬। 
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আইনেত সার্বম ৌেে তাঁরই স্বীকার করমত হমর্, যার র্াস্তর্ 
সার্বম ৌেমের ক্ষেতা ও অরধকার রনরখল রর্শ্ব ও মোিা োনর্ জারতর 
উপর স্থারপত হময়মে। আর আইনমক যরে সার্বম ৌেমের েুখপাত্র 
র্মল রর্মর্িনা করা হয় এর্াং আইন যরে সার্বম ৌে েরির রনমেবে 
হয়, তমর্ এরূপ আইনোতা হর্ার অরধকার এর্াং েরি মকর্লোত্র 
আল্লাহর-ই আমে। মোিকো প্র ূে-কতৃবে ও আরধপতয ও মেৌরলক 
আইন ও রর্ধান রিনা রাষ্ট্র র্যর্স্থায় এ রু্রনয়ােী কাযবার্লী সম্পােমনর 
রনরাংকুে অরধকার একোত্র আল্লাহর তা‘আলার। এ র্যাপামর মকউ 
তাঁর েরীক মনই। মস আল্লাহ সর্বেেী, সর্বজ্ঞ এর্াং সর্বেরিোন। 

আল্লাহ তা‘আলা র্মলন: 

مۡ ِإَول    ﴿ [  ٩٦١: ابلقرة] ﴾ ١٦٣ ِحدل  و    هل إِل    ه ك   

‘‘আর মতাোমের ইলাহ রতরন একই সিা।’’76 

ل  ﴿
 
 ٱو   ق  لۡ ۡل  ٱ ل    أ

 
[  ٤٥: االعراف] ﴾ ٥٤ ر   مۡ ۡل  

‘‘মজমন রাখ তাঁর কাজ সৃরষ্ট করা এর্াং রর্ধান মেওয়া।’’77 

ِ   إِل   م  كۡ ۡل  ٱ إِنِ  ٓ ٓ  ﴿ ص   ّلِل  و   ق   ۡل  ٱ ي ق  ۡي   و ه  [  ٤٥: االنعام] ﴾ ٥٧ ِصلِي  ف   لۡ ٱ خ   
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‘‘আল্লাহ র্যতীত আর কারও রনরেবে িমল না। রতরন সতয র্ণবনা 
কমরন এর্াং রতরন মেষ্ঠ েীোাংসাকারী।’’78 

ل  ﴿
 
و   م  كۡ ۡل  ٱ ل    أ َۡس   و ه 

 
[  ٦٦: االنعام] ﴾ ٦٢ ِسبِي  ح   لۡ ٱ ع  أ  

‘‘মতােরা মজমন রামখা, সার্বম ৌে মকর্লোত্র (মসই) আল্লাহরই, আর 
রতরন হমেন সর্বারধক দ্রুত রহমসর্ গ্রহনকারী।’’79 

نۡ  ٓ  ﴿
 
و   أ نِذر 

 
ن ه   ا  أ

 
ن ا   إِل    ه  إِل    ل    ۥأ

 
وٱف   أ [  ٦: انلحل] ﴾ ٢ نِ ت ق   

‘‘(এ মহোময়ত সহকামর) মলাকমেরমক সার্ধান ও সতবক কমর োও 
ময, রনশ্চয়ই আরে (আল্লাহ) োড়া আর মকামনা ইলাহ মনই। সুতরাাং 
একোত্র আোরই তাকওয়া অর্লম্বন কমরা।’’80 

ن ا   إِل    ه  إِل    ل    ﴿
 
ونِ عۡ ٱف   أ [  ٦٤: االنبياء] ﴾ ٢٥ ب د   

‘‘অর্েয আরে োড়া আর মকানই ইলাহ মনই। সুতরাাং আোরই 
উপাসনা কমরা।’’81 

ا   ﴿ م  إِل    إِن م  ِيٱ ّلل   ٱ ه ك  و    إِل   ه  إِل    ل    َّل  ۡ  ك    و ِسع   ه  [ ١٣: طه] ﴾ ٩٨ امٗ ِعلۡ  ءر ش 
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79 সূরা আল আনআে:৬২। 
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‘‘মতাোমের ইলাহ মতা রতরনই রযরন র্যতীত আর মকামনা ইলাহ মনই। 
রতরন জ্ঞামন সর্রকেুমক পররমর্ষ্টন কমর আমেন।’’82 

و    إِل   ه  إِل    ل    ّلل   ٱ ﴿  ٱ ل    ه 
 
ا  سۡ ۡل [  ٣: طه] ﴾ ٨ ن   سۡ ۡل  ٱ ء  م   

‘‘রতরন আল্লাহ রযরন োড়া আর মকামনা ইলাহ মনই, আর সমর্বািে 
গুণর্ািক নােগুরল তারই।’’83 

আল্লাহর এ-সুরর্োল প্রকৃরত রামজয তাঁর প্রেি আইন মেমন িলা 
োড়া মকামনা েতযন্তর মনই। অেবাৎ সৃরষ্ট জেমতর সর্াই তাঁর ইোর 
অধীন এর্াং এিাই আইন। এ আইন প্রণয়মনর মক্ষমত্র আল্লাহ স্বাধীন 
ও সার্বম ৌে। সুতরাাং আল্লাহ র্যতীত অনয মকউ োনুমষর আইন োতা 
হমত পামর না। এ কারমণ নতুন মকামনা আইমনর প্রমণতা এর্াং 
অনুসারী উ ময়ই েহান আল্লাহর অর্াধয এর্াং অপরাধী র্মল েণয।  

আল্লাহ তা‘আলা র্মলন: 

ۡ  ل مۡ  و م ن﴿ مُي  ا   ك  ل   بِم  نز 
 
ل    ّلل   ٱ أ و 

 
م   ئِك  ف أ ون  ك   لۡ ٱ ه  [  ٥٥: دة املائ] ﴾ ٤٤ فِر   

‘‘ময সর্ মলাক আল্লাহ যা অর্তীণব কমরমেন তেনুযায়ী ফায়সালা 
কমর না তারাই কারফর।’’84 

                                                           
82 সূরা ো হা :৯৮। 
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এই আয়াত মেমক পররষ্কার জানা যায় ময, আল্লাহ তা‘আলা আইনেত 
সার্বম ৌেে স্বীকার করার নাে ঈোন ও ইসলাে এর্াং তা অস্বীকার 
করার নােই রনমরি কুফর।’’ 

ইসলাে পররপূণব নযায় রর্িার র রিক জীর্ন রর্ধান। কারণ প্রেেত: 
পররপূণব নযায় রর্িার রকমসর দ্বারা ও রক ামর্ হয়, মস কো একোত্র 
আল্লাহই রন ুবল ামর্ জামনন। রদ্বতীয়ত, রতরন মযমহতু সকল সৃরষ্টর 
প্ররতপালক, েরনর্ ও প্র ু তাই সকমলর সামে নযায় রর্িার করা 
মকর্ল তার পমক্ষ সম্ভর্। একোত্র তার ররিত রর্ধানই প্ররৃ্রির 
মখয়ালখুেী আমর্ে মোঁক ও েুর্বলতা মেমক েুি োকমত সক্ষে। এ 
রর্ধান অজ্ঞতা,  ূল-ত্রুরি র্াড়ার্ারড় ও নেরেলয মেমক েুি। পক্ষান্তমর 
প্ররৃ্রি কােনা-র্াসনা মোঁক  ার্ামর্ে ও েুর্বলতায় জজবররত োনুষ ময 
আইন ও রর্ধান রিনা কমর, তামত অজ্ঞতা ও অক্ষেতা জরনত ত্রুরি 
মতা োকমর্ই, অরধকন্তু প্ররৃ্রির মখয়ালখুেী, আমর্ে, মোঁক ও 
েুর্বলতায় তা পররপূণব োকমর্, িাই আইন রিনাকারী মকামনা র্যরি 
মেরণ র্া জারত র্া প্রজে মযই মহাক না মকন। তাই রর্িার রর্মেষমন 
রু্ো যায় যামের আইন ত্রুরি ও রর্িুযরতর উমর্ধ্ব নয় তারা কখমনা 
সার্বম ৌেমের অরধকারী হমত পামর না, র্রাং আইমনর েৃরষ্টমকামণ 
আল্লাহ সার্বম ৌেমের একোত্র অরধকারী। আল্লাহর েরীয়ত োনর্ 
জীর্মনর জনয একরি পূণবাঙ্গ ও স্বয়াংসমূ্পণব জীর্নর্যর্স্থা। এ রর্ধান 
োনর্ জীর্মনর প্ররতরি রেক ও রর্ ােমক তার যার্তীয় আকৃরত ও 
অর্স্থা সহকামর সাংেরিত কমর, উ্ন ত কমর ও রেক রনমেবেনা মেয়। 
েহান আল্লাহ অনয আয়ামত র্মলন, 
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ن ﴿ ۡ  ل مۡ  و م  مُي  ا   ك  ل   بِم  نز 
 
ل    ّلل   ٱ أ و 

 
م   ئِك  ف أ ون  ف   لۡ ٱ ه  [  ٥٥: دة املائ] ﴾ ٤٧ ِسق   

‘‘ময সর্ মলাক আল্লাহ যা অর্তীণব কমরমেন তোনুযায়ী ফায়সালা 
কমর না তারাই ফারসক।’’85  

ن ٓ  ﴿ ۡ  ل مۡ  و م  مُي  ا   ك  ل   بِم  نز 
 
ل    ّلل   ٱ أ و 

 
م   ئِك  ف أ ون  لظ   ٱ ه  [  ٥٤: دة املائ] ﴾ ٤٥ لِم   

‘‘ময সর্ মলাক আল্লাহ যা অর্তীণব কমরমেন তোনুযায়ী ফায়সালা 
কমর না তারাই জারলে।’’৭৯ 

প্র ুে-কতৃবে, আরধপতয ও মেৌরলক আইন ও রর্ধান রিনা রাষ্ট্র-
র্যর্স্থার এ রু্রনয়ােী-কাযবার্লী সম্পােমনর রনরাংকুে অরধকার 
একোত্র আল্লাহ তা‘আলার। এ র্যাপামর মকউ তাঁর েরীক মনই। 
মসই আল্লাহ সর্বেেী সর্বজ্ঞ এর্াং সর্বেরিোন। তাঁর কামে মকামনা 
োনুমষর েমনর মোপন রহসয অজ্ঞাত নয়। রর্িার রেমন রতরন 
োনুমষর সকল কামযবর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সূক্ষ্মারতসূক্ষ্ম রহসার্ গ্রহন 
করমর্ন; তাঁর রহসার্ গ্রহন মেমক মকউই মরহাই পামর্ না। তাঁর 
োরস্ত-রর্ধান মেমক মকামনা উরকল, েুখতার, রর্িারক, পীর-োওলানা 
(মনতা ও রাষ্ট্রপরত)ও েুরি মপমত র্া রেমত পামর না। র্রাং সকমলই 
র্যরিেত ামর্ রনজ রনজ জীর্নর্যাপী কামজর জনয আল্লাহর কামে 
জর্ার্রেরহ করমত র্াধয হমর্। উপমরাি আমলািনা দ্বারা এ কো  
প্রোরণত হয় ময আল্লাহই সার্বম ৌেমের একোত্র অরধকারী। 
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কারণ মকামনা আইন তখনই কলযাণকর হয় যখন আইন প্রমণতার 
েমধয েুরি মেৌরলক উপাোন পাওয়া যায়:  

(ক) পররর্যাপ্ত জ্ঞানোঃ  

অতীত, র্তবোন ও  রর্ষযমতর পররর্যাপ্ত জ্ঞান। একই সামে তামক 
োনুমষর সাধারণ স্ব ার্ ও প্রকৃরতেত রর্মেষে ও  ার্ধারা সম্পবমক 
জানমত হমর্। তামক ওয়ারকফহাল হমত হমর্ োনর্ প্রকৃরত রনরহত 
রনেূঢ় তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম প্রর্ণতা সম্পমকব, োনুমষর েনস্তারিক ও 
সোজতারত্ত্বক জ্ঞান তো র্যরি ও সেরষ্ট উ য় সম্পরকবত তত্ত্বজ্ঞান 
োকমত হমর্ তার নখেপবমণ। একো র্লার অমপক্ষা রামখ না ময, 
একোত্র আল্লাহ তা‘আলা োড়া অনয মকউ এ জ্ঞামনর অরধকারী হমত 
পামর না। কারণ আল্লাহই হমেন এ রর্শ্বমলামকর প্ররতরি অনু-
পরোনুর সৃরষ্টকতবা। এর অাংেসেূহ রতরনই সাংরেরেত ও সাংযুি কমর 
এক একরি র্স্তুসত্ত্বার অরস্তে েমড় তুমলমেন। ফমল রতরন তাঁর সৃরষ্ট 
রনরহত রনেূঢ় তত্ত্ব সম্পমকব একোত্র ওয়ারকফহাল সিা। োনুমষর 
জনয প্রকৃত কলযাণ রকমস, আর রকমস রময়মে অকলযাণ ইহকাল-
পরকামলর েৃরষ্টমত, তা একোত্র রতরন োড়া আর কামরারই জানা 
োকমত পামর না। অতএর্, োনুমষর জনয যোেব আইন-রর্ধান রিনা 
করাও মকর্লোত্র তাঁর পমক্ষই সম্ভর্। তাই সার্বম ৌেে একোত্র 
তারই মেৌরলক আরকোর। আল্লাহ তা‘আলা র্মলন: 

ل   ﴿
 
عۡ  أ نۡ  ل م  ي  ل ق   م  و   خ  [  ٩٥: امللك] ﴾ ١٤ بِي  ۡل  ٱ لل ِطيف  ٱ و ه   
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‘‘রযরন সৃরষ্ট কমরমেন। রতরন রক কমর জানমর্ন না? রতরন মতা 
সুক্ষ্মজ্ঞানী, সেযকজ্ঞাত।’’86  

(খ) আত্মস্বােব মিতনােুি হওয়া:  

তামক হমত হমর্ প্রকৃতপমক্ষই সমূ্পণব রনরমপক্ষ ও সকল র্যরিেত 
খামহে, মোঁক প্রর্ণতা মেমক সমূ্পণব েুি। কারণ স্বােব মিতনা 
রনরমপক্ষ আইন-রর্ধান রিনার মক্ষমত্র অন্তরায় হময় োঁড়ায়। তার 
সুরর্িার েৃরষ্টমক আে্ন  কমর রামখ। রকন্তু োনুয যতই নযায়র্ােী ও 
সুরর্িারক মহাক না মকন, তার পমক্ষ আত্মস্বােব রিন্তা ও রনজস্ব 
মোঁক-প্রর্ণতা মেমক সমূ্পণব েুি হওয়া কখনই সম্ভর্ নয়। তাই 
মকামনা োনুমষর পমক্ষই সমূ্পণব রনরমপক্ষ ও সুরর্িারর্ােী আইন 
রিনা করাও সমূ্পণব অসম্ভর্। র্রাং এ েতব মকর্লোত্র আল্লাহর 
েমধযই পাওয়া মযমত পামর। মকননা সর্ব প্রকার আত্মস্বােব রিন্তা ও 
রনজস্ব মোঁক প্রর্ণতা মেমক সমূ্পণবরূমপ েুি ও পরর্ত্র হমেন 
মকর্লোত্র আল্লাহ তা‘আলা। োনুমষর েমধয তাঁর মকামনা স্বােব রিন্তা 
োকমত পামর। রনরর্বমেমষ সকল োনুষ একোত্র তাঁরই সৃরষ্ট। রতরন 
সকমলরই রনরর্বমেমষ একোত্র স্রষ্টা ও ো‘রু্ে। অতএরর্ এ কো 
রনোঃসমন্দমহ র্লা যায় ময, উপমরাি েুরি গুমণর রনরাংকুে অরধকারী 
মকামনা োনুষ এ েুরনয়ার পাওয়া মযমত পামর না। এ েুরি গুমণর 
পূণবোত্রার অরধকারী হমত পামরন একোত্র আল্লাহ তা‘আলা। রতরন 
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সর্ব প্রকার অধীনতা ও রনয়ন্ত্রণ মেমক েুি। তাঁর স্বাধীনতা অর্াধ। 
তাঁর উপর মনই মকামনা প্রকার র্াধযর্াধকতা কামরা রনকি রতরন োয়ী 
নন। কামরা রনকি জর্ার্রেরহ করমত র্াধয নন রতরন। রতরন 
রিরঞ্জীর্,অক্ষয় ও োশ্বত। কামজই সার্বম ৌেে তাঁরই।  

েহান আল্লাহ তা‘আলা র্মলন: 

ا ل      ي ۡس  ل   ﴿ م  فۡ  ع  ل  ي  مۡ  ع  [  ٦١: االنبياء] ﴾ ٢٣ ل ون      ي ۡس  و ه   

‘‘রতরন যা কমরন, তৎসম্পমকব রতরন রজজ্ঞারসত হমর্ন না এর্াং 
তামেরমক রজমজ্ঞস করা হমর্।’’87  

এেনরক আধুরনক রাষ্ট্র রর্জ্ঞান প্রেি সাংজ্ঞানুযায়ীও সার্বম ৌেমের 
একোত্র অরধকারী হমত পামরন আল্লাহ তা‘আলা।  তার েমধয 
Bodin এর সাংজ্ঞািা স্মরণ করমত পারর। রতরন র্মলন, A 
perpetual, humanly unlimited and unconditional right 
to make, interpret and execut law অেবাৎ সার্বম ৌেে হমে, 
আইন প্রণয়ন, র্যাখযাোন এর্াং কাযবকরমণর রিরস্থায়ী োনর্ীয় 
অসীোর্দ্ধ এর্াং রনোঃেবত অরধকার।  

তাঁর েমত প্রমতযক সুসাংর্দ্ধ রামষ্ট্রর জনয এরূপ একরি েরির অরস্তে 
একান্ত ামর্ প্রময়াজন। সার্বম ৌেমের এসর্ েতব আল্লাহ োড়া আর 
কামরা েমধয পাওয়া রক আমেৌ সম্ভর্? তমর্ আল্লাহর প্ররতরনরধ 
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রহমসমর্ োনুষ তা করমত পামর আল্লাহর আইমনর পূণব প্রময়ামের 
োধযমে। 

 

ে. রাজননরতক  সার্বম ৌেে  একোত্র আল্লাহর : 

এ পৃরের্ীমত রাজননরতক সার্বম ৌেে র্া (political Sovereignty) 
একোত্র আল্লাহ তা‘আলার। কারণ আল্লাহ তা‘আলার আইনেত 
সার্বম ৌেে োনর্ সোমজ ময প্ররতষ্ঠানই রাজননরতক েরি র্মল 
কাযবকর করার জনয প্ররতরষ্ঠত হমর্, আইন ও রাজনীরতর পরর াষা 
তামক কখমনা সার্বম ৌেমের োরলক র্লা যায় না। ময েরির 
আইনেত সার্বম ৌেে মনই, যার ক্ষেতা ও এখরতয়ার এক উচ্চতর 
আইন আমে মেমক সীরেত ও অনুেত র্ারনময় রেময়মে এর্াং যার 
পররর্তবন করার মকামনা ক্ষেতা তার মনই মস কখমনা সার্বম ৌেমের 
ধারক হমত পামর না। র্রাং এ প্ররতষ্ঠানমক আল-কুরআমনর  াষায় 
রখলাফত নামে অর রহত করা হয়। অেবাৎ এ প্ররতষ্ঠান স্বয়াং একেত্র 
োসক নয় র্রাং একেত্র োসমকর প্ররতরনরধ োত্র। সুতরাাং সর্বমেষ 
এ কোই প্রোরণত হয় রাজননরতক সার্বম ৌেে একোত্র েহান 
রাবু্বল ‘আলারেমনর। 

 

জ. আল্লাহর সার্বম ৌেে অসীে ও অনন্ত: 



 

75 

েহান আল্লাহর সার্বম ৌেে অনন্ত ও অসীে। এর মকামনা লয় মনই, 
মনই মকামনা পররর্তবন। সুতরাাং সঙ্গত কারমণই এমত মকামনা রদ্বতীয় 
সিার অরস্তে র্া অাংেীোররে মনই। আল্লাহর সার্বম ৌেে শুধু এ 
পৃরের্ীমত সীোর্দ্ধ নয়, পারমলৌরকক জীর্ন ও জেমত রতরন একেত্র 
সার্বম ৌেমের োরলক। প্রকৃতপমক্ষ রতরন হমেন তাঁর সৃরষ্টর 
সর্রকেুর উপর একেত্র োরলকানার অরধকারী এমত কামরা একরর্নু্দ 
পররোণও অাংে মনই। এিা র্নয পশুরা না রু্েমলও আল্লাহর সৃরষ্ট 
রু্রদ্ধোন জীর্ রহমসমর্ কেপমক্ষ আোমের রু্ো উরিত। এ সম্পমকব 
কুরআমন এমসমে,  

ۡ ٱ ﴿ لۡ ل ئِذ  ي وۡ  ك  م  ِ  م   ِ ۡ  ّللد م  ُي  ۡم  ب يۡ  ك  ِين  ٱف   ن ه  ن وا   َّل  ِمل وا   ء ام   ِف  ِت لِح   لص   ٱ و ع 
ن    [  ٤٦: احلج] ﴾ ٥٦ نل عِيمِ ٱ ِت ج   

‘‘সার্বম ৌেে মস রেন আল্লাহরই; রতরন তামের রর্িার করমর্ন। 
অতএর্, যারা ঈোন আমন এর্াং সৎকেব কমর তারা রনয়ােতপূণব 
কানমন োকমর্।’’88 

অনয আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা র্মলন:  

ۡ ٱ﴿ لۡ ل ئِذر ي وۡ  ك  م  ۡح   ق  ۡل  ٱ م  ن   لِلر  َك  ِسيٗ  فِرِين  ك   لۡ ٱ َع    ًماي وۡ  و  : الفرقان] ﴾ ٢٦ اع 
٦٤  ] 

                                                           
88 সূরা হজ্ব: ৫৬। 
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‘‘মস রেন (রকয়ােমতর রেন োনুষ স্পষ্ট রু্েমত পারমর্ ময,) র্ােোহী 
মকর্ল োত্র রহোমনর-ই। আর তা (রকয়ােত) অোনযকারীমের জনয 
র্ড় করিন রেন হমর্।89 

েহান আল্লাহ আরও র্মলন:  

ِينِ ٱ مِ ي وۡ  لِِك م    ﴿ [  ٥: الفاحتة] ﴾ ٤ لد  

‘‘রর্িামরর রেমনর োরলক।’’90 

আরও র্মলন, 

ۡ  إِن ا ﴿  ٱ ن رِث   ن  ن 
 
نۡ  ض  ۡرۡل ل يۡ  و م  اع  ۡ  ه  ون  ي رۡ  ن اِإَول  ع  [  ٥٤: مريم] ﴾ ٤٠ ج   

‘‘রনশ্চয় আেরাই িূড়ান্ত োরলকানার অরধকারী হর্, পৃরের্ীর এর্াং 
তার উপর যারা আমে তামের এর্াং আোমেরই কামে তারা 
প্রতযার্রতবত হমর্।’’91 

 

ে. একেত্র সার্বম ৌেে আল্লাহর  

                                                           
89 সূরা আল ফুরকান:২৫। 
90 সূরা আল ফামতহা:৪। 
91 সূরা েররয়ে:৪০। 
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সার্বম ৌেে একোত্র আল্লাহ তা‘আলার। তাঁর উচ্চতর প্র ুে 
একেত্র োরলকানা এর্াং রনরাংকুে োসন-ক্ষেতা এ উ য় রেক 
রেময়ই অখি, অরর্ াজয। মকামনা র্যরি োনুষ, পালবামেন্ট র্া মকামনা 
রাজেরি এ রেক রেময় তার অাংেীোর হমত পামর না। সুতরাাং রতরন 
মোিা রর্শ্ব সাম্রামজযর অরধপরত, তার ওপর পরাক্রান্ত, তার উপর 
সরিক ক্ষেতার অরধকারী। তাঁমক মকামনা রকেুই অক্ষে ও উপায়হীন 
কমর মেয় না। তাঁর উমর্ধ্ব মকউ উিমত পামর না, তাঁর ইোমক মকউ 
র্াধাগ্রস্ত করমত পামর না র্া সীোর্দ্ধও করমত পামর না। রতরন যা 
ইো সৃরষ্ট কমরন, যা িান তাই কমরন। রতরন যা িান তা করমত 
সক্ষে, রনমজর উপর তাঁর কতৃবে সমর্বাচ্চ ও সর্বজয়ী, রর্স্ময়কর এ 
সাত আসোন তাঁর সার্বম ৌেমের স্বরূপ, রতরন সাত আসোনমক স্তমর 
স্তমর সুসরজ্জত কমরমেন। তাোড়া সৃরষ্ট মেমখ স্রষ্টার সার্বম ৌেে 
উপলরি করা যায়, রর্শ্বজেমতর সৃরষ্টমত পূণবতা মযেন কােয, মতেরন 
কােয মসৌন্দযবও। র্রাং এ েুমিা আসমল একই রজরনমসর এরপি ও 
ওরপি োত্র। মকননা পূণবতা যখন মেষ সীোয় উপনীত হয়, তখন তা 
মসৌন্দমযব পররণত হয়। রর্শ্ব সাম্রামজর ওপর তার ময সর্বেয় কতৃবে 
ও ক্ষেতা রর্রাজোন, সর্ রকেুর ওপর ময তার সীোহীন অরধকার ও 
ক্ষেতা এর্াং তার ইো ময র্াধা-র্েনহীন এগুমলা তাঁর সার্বম ৌেমের 
প্রোণ।  

আল্লাহ তা‘আলা র্মলন: 

ِيٱ ر ك  ت ب    ﴿ ِ  َّل  ۡ ٱ بِي ِده لۡ ل و   ك  م  دِ  َع     و ه  ۡ  ك  [  ٩: امللك] ﴾ ١ ق ِدير   ء  ش   
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‘‘(কমতা) েহীয়ান মস পূণযেয় সিা! যার হামত (রময়মে) আসোন 
যেীমনর যার্তীয় সার্বম ৌেে (এ সৃরষ্ট জেমতর) সর্ রকেুর ওপর 
রতরন একক ক্ষেতার্ান।’’92 

এই আয়ামতর র্যাখযা প্রসমঙ্গ তাফসীররর্েেণ র্মলন,  

‘‘সেস্ত োখলুমকর উপর তাঁরই আরধপতয রময়মে, রতরন যা িান তাই 
কমরন। তাঁর হুকুেমক মকউ িলামত পামর না। তারঁ েরি রহকেত 
এর্াং নযায়পরায়ণতার কারমণ মকউ তাঁর কামে মকামনা নকরফয়ত 
তলর্ করমত পামর না। রতরন সর্রকেুর উপর পূণব ক্ষেতার্ান। 
সুতরাাং সার্বম ৌেমের অরধকারী একোত্র রতরনই।’’ 

এ আয়ামতর ‘তার্ারাক’ েব্দরি ‘র্রকত’ েব্দ হমত েৃহীত। েব্দ 
েিমনর রর্মেষ  রঙ্গর েরুন তামত রর্পুলতার অেব োরেল রময়মে। 
উচ্চতা, রর্রািে, রর্পুলতা, প্রািুযব, রস্থরতেীলতা, েব্দ েিমনর ফমল 
অেব োঁড়ায় আল্লাহ তা‘আলা আসাধারণ েহান ও রর্রাি।  

‘‘আর ‘আল-েুলকু’ েব্দরি সীোর্দ্ধ অমেব এখামন র্যর্হৃত হয় রন। 
তার প্রকৃত অেব সেগ্র সৃরষ্টমলামকর ও রর্শ্বরনরখমলর উপর রাজকীয় 
সার্বম ৌেে ও রনরাংকুে কতৃবে। তা োড়া এখামন এর অনয মকামনা 
অেব উমেেয নয়। আল্লাহর হস্ত তাঁর একরি রর্মেষ গুণ। এর দ্বারা 
তার হাত সার্যস্ত হমে, সামে সামে এিা রাজকীয় সার্বম ৌেে ও 

                                                           
92 সূরা েুলক:১। 
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রনরাংকুে কতৃবেও রু্োমে। এ েব্দরির দ্বারা সর্রকেু আল্লাহর হামতর 
অধীন, তার কতৃবে ও আয়িাধীন হওয়া রু্োমত পামর।’’৮৮ 

‘আল-েুলকু’ আক্ষররক অমেব এর অেব োঁড়ায়, রাজার োসন 
(Kingship) সার্বম ৌেে, োরলকানা রকাংর্া কতৃবে।  

ইসলামে সার্বম ৌে ক্ষেতা মকামনা রাজা রকাংর্া মেণী অের্া 
সাধারণ ামর্ জনেমনর উপর নযস্ত নয়। ‘আল্লাহই সার্বম ৌে ক্ষেতার 
অরধকারী। এ কো এখামন েুলুক দ্বারা উমেেয। 

আল্লাহ তা‘আলা র্মলন:  

بۡ  ﴿ ِيٱ ن  ح   ف س  ِ  َّل  وت   ۦبِي ِده ل ك  دِ  م  ۡ  ك  ۡ  ء  ش  ون  ت رۡ  هِ ِإَول  ع  [  ٣١: يس] ﴾ ٨٣ ج   

‘‘েহান পরর্ত্র মসই সিা, যাঁর হামত সর্রকেুরই সার্বম ৌেে 
রনরহত।’’93 

অনযত্র আল্লাহ তা‘আলা র্মলন:  

ذ    ﴿ ك  وت   هِيم  ر   إِبۡ  ن رِي   لِك  و  ل ك  م   ٱ م   ٱو   تِ و   لس 
 
: االنعام] ﴾ ٧٥ ِض ۡرۡل

٥٤ 

‘‘এ ামর্ই আেরা ইর্রাহীেমক আকাে রাজয ও  ূ-েিমলর ওপর 
প্ররতরষ্ঠত সার্বম ৌেমের রর্ষ্ময়কর েৃেযসেূহ মেরখময়রে।’’৯১ 

                                                           
93 সূরা ইয়ারসন:৮৩। 
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ঞ. নেনরন্দক মোয়ামত আল্লাহর সার্বম ৌেে র্যাপৃত :-  

আসোন-জরেমনর র্ােোহী মকর্লোত্র এক আল্লাহ আর প্র ুে ও 
সার্বম ৌেে (Soverignty) সেগ্র েরি ও ক্ষেতা মসই এক আল্লাহর 
সিায়ই রনরহত, তারই জনয ররক্ষত। এ প্র ুে ও সার্বম ৌেমের েমধয 
ময র্যরি র্া জনসেরষ্ট রনমজর র্া অপর কামরা আাংরেক র্া সােরগ্রক 
প্র ুে/সার্বম ৌেে োরর্ করমর্ মস একান্ত ামর্ ে ীর প্রতারণায় 
রনেরজ্জত হমর্। কারণ আেরা যখন প্ররতরনয়ত আল্লাহর কামে 
প্রেবানা করর তখন তার কামে তার সার্বম ৌেমের কো স্বীকার করর 
কায়ােমনার্ামকয।  

আসোন ও জরেমনর আল্লাহ আলাো-আলাো নয়, েুইজন নয়, সেগ্র 
সৃরষ্টমলামকর আল্লাহ একজন োত্র। আল্লাহর প্র ুে ও কতৃবমের 
র্যাপামর মকউ তার েরীক মনই। তার েমধয কামরা ইলাহ হওয়ার গুণ 
স্থানান্তররত হওয়া রকাংর্া ইলাহী ক্ষেতা ইখরতয়ামরর ধারক হওয়া 
এমকর্ামর অসম্ভর্।  

রর্শ্বনর্ী েুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে রামতর মর্লায় 
আল্লাহর কামে ময ামর্ প্রােবনা করমতন এগুমলা মেমকও প্রোরণত 
হয় সার্বম ৌেে আল্লাহর র্যতীত কামরা জনয নয়। হােীমস এমসমে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে র্লমতন,  
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امهلل لك احلمد أنت نور السماوات واالرض ولك احلمد أنت قيم السماوات 
ولك واالرض ولك احلمد أنت رب السماوات واالرض ومن فيهن أنت احلق وق

احلق ووعدك احلق ولقاؤك احلق واجلنة حق وانلار حق وانلبيون حق والساعة 
حق امهلل لك أسلمت وبك آمنت وعليك تولكت وإيلك أنبت وبك خاصمت 
وإيلك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما أعلنت أنت 

 اهلل ال هلإ إال أنت

‘‘মহ আল্লাহ সর্ প্রোংসা মতাোরই। তুরে আসোনসেূহ ও যরেমনর 
োরলক রর্। সর্ প্রোংসা মতাোরই। তুরে আসোনসেূহ ও এর্াং 
যেীন ও এর েধযকার সর্ রকেুর র্যর্স্থাপক। আসোনসেূহ ও 
যেীমনর নূর, মতাোর র্াণী সতয, মতাোর ওয়াো সতয। মতাোর 
সাক্ষাৎ লাম র রর্ষয় সতয। জা্ন াত সতয। জাহা্ন াে সতয, রকয়ােত 
সতয। নর্ীেণ সতয, রকয়ােত সতয, মহ আল্লাহ মতাোর কামে 
আত্মসেপবণ কররে। মতাোর কামে রফমর এমসরে। মতাোর উমেেয 
েেড়া কমররে এর্াং রর্র্েোন রর্ষময় মতাোর কামে ফায়সালা 
মিময়রে। তুরে আোর অতীত ও  রর্ষযমতর প্রকােয ও মোপন সর্ 
গুণাহ োফ কমর োও। তুরে আোর ইলাহ। তুরে োড়া আর মকামনা 
ইলাহ মনই।’’94 

অনয হােীমস এমসমে, ইর্ন োসউে রারেয়াল্লাহু ‘আনহু র্মলন,  

                                                           
94 ইোে নাসাঈ,সুনান,খ ৪,পৃ ৪০৪। 
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كنا نصيل خلف انليب صىل اهلل عليه و سلم فنقول السالم ىلع اهلل فقال انليب 
إن اهلل هو السالم ولكن قولوا اتلحيات هلل والصلوات ) صىل اهلل عليه و سلم 

وىلع عباد والطيبات السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته السالم علينا 
 ( اهلل الصاحلني أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 

‘‘আেরা নর্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামের মপেমন নাোজ পড়ার 
সেয় র্লতাে, আল্লাহর প্ররত োরন্ত র্রষবত মহাক। একো শুমন নর্ী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে র্লমলন, আল্লাহ মতা রনমজই োরন্ত। 
তাই মতােরা (এ কো না র্মল) র্রাং র্মলা আোমের সর্ সালাে ও 
রেষ্টতা আোমের সর্ সালাত এর্াং সর্ রকমের পরর্ত্রতা একোত্র 
আল্লাহর উমেেয রনমর্রেত। মহ নর্ী আপনার প্ররত সালাে, আপনার 
ওপর আল্লাহর রহেত ও কলযাণ র্রষবত মহাক। আোমের ওপরও 
আল্লাহর মনক র্ান্দামের উপর োরন্ত র্রষবত মহাক। আরে সাক্ষয রেরে 
ময, আল্লাহ োড়া আর মকামনা ইলাহ মনই। আরে আরও সাক্ষয রেরে 
ময, েুহাম্মাে আল্লাহর র্ান্দা ও রাসুল।’’95 

েহানর্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে তাঁর পরর্ত্র যর্ারনমত 
পররষ্কার  াষায় ম াষণা কমরমেন আল্লাহই সার্বম ৌেমের োরলক।  

يقبض اهلل األرض ) عن انليب صىل اهلل عليه و سلم قال  :عن اىب هريرة 
 ( ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا امللك أين ملوك األرض 

                                                           
95 রু্খারী,হােীস নাং ৬৮৬১। 
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 ‘‘আরু্ হুরায়রা রারেয়াল্লাহু ‘আনহু নর্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাে মেমক র্ণবনা কমরমেন। নর্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাে র্মলমেন, রকয়ােমতর রেন আল্লাহ তা‘আলা পৃরের্ীমক 
তাঁর েুরষ্ঠমত ধারণ করমর্ন এর্াং আসোনমক হামত জরড়ময় ধমর 
র্লমর্ন, (আরে সর্বেরি ও সার্বম ৌে) র্ােোহ। পৃরের্ীর র্ােোহরা 
(আজ) মকাোয়?’’96  

 

ত. আল্লাহর সার্বম ৌেে অেুখামপক্ষী  

যরে আকােেিলী এর্াং পৃরের্ীর র্হু ইলাহ োকত তাহমল ক্ষেতার 
দ্বমন্দ পৃরের্ী র্ধ্াংস হময় মযমতা, তাই আল্লাহর সার্বম ৌেে 
অেুখামপক্ষী। কারণ যামক এ পৃরের্ীমত সার্বম ৌেমের োরলক র্মল 
েমন করা হয়, পরীক্ষা করমল মেখা যায়, তার র্ারহযক রনরাংকুে 
কতৃবমের অন্তরামল প্রে্ন  ামর্ আমরা কতকগুমলা েরি রর্েযোন 
আমে যামের হামত তার কতৃবমের িারর্কারি রনরহত। এেনরক তার 
ক্ষেতা ও এখরতয়ার েূলযায়ণ করমল পররস্কার রু্ো যায় ময, কমতা 
রেক রেময়ই না মস র্াধাগ্রস্ত এর্াং কমতা ামর্ই না অসাংখয র্রহোঃেরি 
তার ইো ও েরজবর রর্রুমদ্ধ তামক সীোর্দ্ধ কমর রাখমে, তামক 
অক্ষে কমর রেমে।  

                                                           
96 প্রাগুি,হােীস নাং ৬৮৬৫। 
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একিু ে ীমর আেরা রিন্তা করমল মেখমত পাই, আল্লাহ তা‘আলা ময 
অেুখামপক্ষী তার প্রোণ রর্র ্ন  মেমে আমে। আল্লাহ তার প্রাকৃরতক 
সম্পে েরড়ময় মরমখমেন পৃরের্ীর সর্বত্র একিা রনরেষ্ট পররোণ 
েমতা। মযেন র্াাংলামেেমক আল্লাহ রেময়মেন কৃরষ সম্পে, খরনজ ও 
েযাস সম্পে। মতেরন আরর্ মেেমক কৃরষ সম্পে মেনরন র্মলই 
তামের মক মতল সম্পমে সেৃদ্ধেীল কমর েমড় তুমলমেন। তাোড়া 
িীন, জাপান,  ারত, সাইমর্ররয়া ও মকাররয়ামক আল্লাহ রেময়মেন 
মলৌহ ও কয়লা সম্পে, কুময়ত, মসৌরে আরর্, ইরাক, ইরান, 
সাইমর্ররয়া, র্ােবা, ইমন্দামনরেয়া,  ারত ও পারকস্থানমক আল্লাহ 
রেময়মেন রকেু কে-মর্েী কমর খরনজ মতল সম্পে। োলময়রেয়া, 
ইমন্দামনরেয়া, র্বাো ও ইমন্দািীনমক আল্লাহ রেময়মেন রিন সম্পে। 
সাইমর্ররয়া, মকাররয়া ও রফরলপাইমনর আল্লাহ রেময়মেন স্বণব সম্পে। 
মতেরন জাপান, র্বাো ও ইমন্দামনরেয়ামক আল্লাহ রকেু মরৌপয সম্পে 
রেময়মেন। এোড়াও রর্র ্ন  মেেমক রর্র ্ন  সম্পে রেময় আল্লাহ 
সম্পমের একিা  ারসােয রক্ষা কমরমেন। অেি রতরন কামরা কামে 
েুখামপক্ষী নয়। এেরন ামর্ মেখা যায় ঋতুর পররর্তবমনর আমলামক 
রর্র ্ন  মেমের নানানজামতর ফল-েুমলর র্যর্স্থা রতরন কমরমেন। 
োনুষ যারা সর্বম ৌেমের োরর্োর তামের ক্ষেতা  াে  াে কমর 
কাউমক কাউমক রকেু মেওয়া হয়, মযেন, েন্ত্রীপররষে েন্ত্রীপররষমের, 
রর্র ্ন  েন্ত্রণালয় আমে, এক একজন এমকক েন্ত্রণালময়র োরয়েপ্রাপ্ত 
েন্ত্রী, এ সকল েন্ত্রীেণ তামের কাযব সুষু্ঠ ামর্ সম্প্ন  করার জনয অত্র 
েন্ত্রণালময়র োরয়েপ্রাপ্ত সরিমর্র উপর অমনকাাংে রন বরেীল। আর 
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সরির্ অত্র েন্ত্রণালময়র উধর্বতন কেবকতবা মেমক শুরু কমর রনে 
কেবিারীর উপর রন বরেীল। মতেরন ামর্ রর্র ্ন  রামষ্ট্র, রর্র ্ন  
ধরমনর সরকার প্ররতরষ্ঠত, মযেন রাষ্ট্রপরত োরসত সরকার। যা 
আইন রর্ াে ও োসন রর্ ামের ক্ষেতা পৃেকীকরমণর উপর 
প্ররতরষ্ঠত। েন্ত্রী পররষে োরসত সরকার। যা আইন রর্ াে ও োসন 
রর্ ামের ক্ষেতার রেলমনর উপর প্ররতরষ্ঠত। রাষ্ট্রপরত োরসত 
সরকামরর েন্ত্রীপররষে োরসত সরকামরর, তামের কাযবার্লীর জনয 
র ্ন রূমপ তামের কামযবর জনয জর্ার্রেরহ করমত হয়। েন্ত্রীপররষে 
মসনার্ারহনী, পুরলে র্ারহনী, রর্োন র্ারহনী, মনৌ র্ারহনী ও রর্র ্ন  
রর্ ামের উপর রকেু ক্ষেতা োমক তামের তরফ মেমক মকামনা 
সুপাররে আসমল তা নযায় মহাক র্া অনযায় মহাক এমকর্ামর উমপক্ষা 
করা যায় না এর্াং মেমের মপ্ররসমডন্ট মকামনা রকেু করমত মেমলও 
েন্ত্রী পররষমের সেেবন োড়া রকেু করমত পামর না। কারণ তামেরও 
রকেু ক্ষেতা মেমক যায়। তাই রু্ো যায় প্রমতযকরি রর্ াে এমক 
অপমরর েুখামপক্ষী। যারা েুরনয়ার রাজা-র্ােোহ হময় সার্বম ৌে 
ক্ষেতার োরলকানা োরর্ কমর, তারামতা ক্ষেতায় রিমক োকার জনয 
রামষ্ট্রর েমধয মকাোও তার রর্রুমদ্ব মকামনা ষড়যন্ত্র হমে রকনা তা 
মেখার ও মখাঁজ-খর্র মনয়ার উমেমেয একিা মোময়ন্দা রর্ াে 
রামখন। তামের যোসেময় খর্রাখর্র মপৌঁোমনার উপর রামষ্ট্রর ও 
রাষ্ট্রপরতর স্থারয়মের উপর রন বর কমর। এ র্যাপামর োনুষ 
রাষ্ট্রপরতেণ (যারা সার্বম ৌে ক্ষেতা োরর্োর) মকামনা প্রকামরই 
পররন বরেীল না হময় পামরন না। োনুষ রামষ্ট্রর সমূ্পণব খর্র রাখমর্ন 
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এিা োনুমষর জনয একিুল পররোণও সম্ভর্ নয়। রকন্তু আল্লাহ মতা 
সর্রকেুই জামনন। এ র্যাপামর োনুষ সমূ্পণবই অমযােয। সুতরাাং রক 
কমর োনুষ সর্বম ৌেমের োরলক হমত পামর? তাই আল্লাহর 
সার্বম ৌেে অেুখামপক্ষী, েহান আল্লাহ তা‘আলা র্মলন : 

م  ذ   ﴿ مۡ  ّلل   ٱ لِك  ب ك  ۡ ٱ ل    ر  لۡ ل ِين  ٱو   ك   م  ون  ت دۡ  َّل  ا ۦد ونِهِ  ِمن ع  مۡ  م  ون  ي   ِمن لِك 
  [ ٩١: فاطر] ﴾ ١٣ ِمير قِۡط 

‘‘ইরন আল্লাহ, মতাোমের পালনকতবা, সাম্রাজয তাঁরই। তাঁর পররর্মতব 
মতােরা যামেরমক ডাক, তারা তুে মখজুর আরঁির অরধকারীও 
নয়।’’97 

আরও র্মলন, 

ِيٱ ﴿ لۡ  ۥل    َّل    تِ و   السم   ك  م 
 
ل مۡ  ِض ۡروال ت ِخذۡ  و  ٗ  ي  ل  ل مۡ  او  ن و  ِيكل  ۥل    ي ك   ِف  َش 

ۡ ٱ لۡ ل ل ق   ِك م  ۡ  ك    و خ  ر ه   ء  ش  د  ق   [ ٦: الفرقان] ﴾ ٢ اِديرٗ ت قۡ  ۥف 

‘‘রতরন হমলন এেন সিা, যারঁ রময়মে নম ােিল ও  ূ েিমলর 
রাজে। রতরন মকামনা সন্তান গ্রহন কমরন রন। রাজমে তাঁর মকামনা 
অাংেীোর মনই। রতরন প্রমতযক র্স্তু সৃরষ্ট কমরমেন, অতোঃপর তামক 
মোরধত কমরমেন পরররেত ামর্।’’ 98 

                                                           
97 সূরা ফারতর:১৩। 
98 সূরা ফুরকান:২। 
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েহান আল্লাহর সার্বম ৌেে ময অেুখামপক্ষী তা তার গুণর্ািক 
নােগুমলার োধযমেও তা রু্ো যায়, েহান আল্লাহর গুণ সীোহীন। 
এখামন আল্লাহর কময়করি গুণর্ািক নামের অেব রর্মেষণ করা মযমত 
পামর। আর-রাহোন, আর-রাজ্জাক, আল-কাহহার এ কময়করি  
গুণর্ািক নামের কোই ধরা যাক।  

এমের সর্গুমলাই সরক্রয় েূলনীরত রহমসমর্ রক্রয়ােীল। আর-রাহোন 
পূর্বামহ্নই সেস্ত জীমর্র িারহো জামনন এর্াং তামের অরস্তমের জনয 
আর্েযকীয় সর্রকেু েেরনরমপক্ষ োন রহমসমর্ মযাোমত োমকন। 
মোষ- গুণ রনরর্বমেমষ এ সর্ রর্নােূমলযর উপহার রর্শ্বজনীন। জীমর্র 
কাে মেমক রর্রনেময় মকামনা রকেু পাওয়ার আো না কমরই এ 
অর্োন সরর্রাহ হয়। মসৌরতাপ, পারন, আর র্াতাস ময মকামনা 
জীমর্র জীর্নধারমনর জনয অপররহাযব এর্াং মকামনা রকে রর্রনেময়র 
প্রতযাো না কমরই রর্না েূমলযর উপহারস্বরূপ এগুমলা রর্তরণ 
কমরন। পূর্বামহ্ন রেশুর িারহো রু্েমত মপমর োময়র রু্মক েুধ সরঞ্চত 
রামখন। আর-রাজ্জাক সর্ জীমর্র রুযী মযাোন। প্রকৃরতমত সর্ 
জীমর্র জনয পযবাপ্ত খােয ও খামেযাপকরণ রর্েযোন। আল-কাহ্হার ও 
আল-জার্র্ার নরত স্বীকার করমত র্াধয কমর।  

পৃরের্ীর রিরািররত রনয়মে মেখা যায়, োনুষ রর্রনেয় র্া স্বােব োড়া 
মকামনা কাজ কমর না, তাহমল োনুষ রক ামর্ সার্বম ৌেমের োরলক 
হমত পামর? সুতরাাং আল্লাহ তা‘আলা সার্বম ৌেমের োরলক। তামত 
মকামনা সমন্দমহর অর্কাে োকমত পামর না। 
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ে. আল্লাহর সার্বম ৌেে ও োনুমষর তাকেীর রলখন 

েহাগ্রন্থ আল-কুরআমন আল্লাহ র্মলমেন, আর সৃরষ্ট কমরমেন রতরন 
সর্রকেুমক, তারপর সর্রকেুর তাকেীরও রতরন রনধবারণ কমর 
রেময়মেন। রতরন সর্ রকেুমক সৃরষ্ট কমরমেন তারপর সর্বরকেুর 
তাকেীর রতরনই রিক কমর রেময়মেন। রতরনই সর্ রকেুর আকৃরত-
প্রকৃরতমক রনধবারণ কমর রেময়মেন এর্াং এ েহা সৃরষ্টর রু্মক কার 
সামে রক সম্পকব প্রময়াজন তাও রতরনই রনধবারণ কমর রেময়মেন।  

এই েহারর্মশ্বর েিন প্রণালী এর্াং এর েধযরস্থত সর্ রকেুর আকৃরত 
প্রকৃরতর রেমক তাকামল এমকর্ামরই রেমেহারা হময় মযমত হয়। 
সকল প্ররতমরাধ ক্ষেতা রর্লুপ্ত হয় এর্াং মকামনা রু্রদ্ধই আর তখন 
কাজ করমত িায় না।  

এ সেময় োনুমষর কামে তাকেীমরর রলখন ময কমতা সতয এর্াং 
মকামনা অর্স্থামতই ময তাকেীমরর রসদ্ধান্ত এড়ামনা যায় না, এ 
কোরি স্পষ্ট হময় যায়।  

োনুষ মিষ্টা করমত পামর, রকন্তু রকেুমতই মস মজার কমর র্লমত পামর 
না ময অেুক সেময়র েমধয অর্েযই মস অেুক কাজরি করমর্। সৃরষ্টর 
রহসযরারজর েমধয অর্েযই এিা একিা র্ড় রহসয। যতমর্েী োনুষ 
তার জ্ঞান রু্রদ্ধমক কামজ লাোমত োমক তমতা মর্েী তার সােমন 
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সৃরষ্ট রহমসযর জি এমক এমক খুলমত োমক এর্াং মসই রু্েমত পামর 
সকমলর সৃরষ্টকতবা এক। এেনরক আল্লাহই সার্বম ৌেমের অরধকারী 
অনয মকউ নয়। যারা রনমজরা সার্বম ৌেমের োর্ীোর তাঁরাও রনমজর 
 ােয সম্পবমক অজ্ঞ। আসোন যেীমনর সর্খামনই রময়মে তাঁর 
রনরাংকুে ক্ষেতা, রময়মে োরলকানার ক্ষেতা কতৃবে করার েরি 
সাহস, র্যয় ও র্যর্স্থা রনেবামনর অরধকার এর্াং ময মকামনা রর্ষয়মক 
পররর্তবন করার সারর্বক এখরতয়ার একোত্র তাঁরই রময়মে।  

তাঁর োরলকানা সারা রর্শ্বর্যাপী পররর্যপ্ত, তাঁর যুরিপূণব র্যর্স্থাপনা 
সর্খামন রর্রারজত এর্াং সর্ রকেুই পূর্ব পররকরল্পত ও পূর্ব রনধবাররত। 
আল্লাহ রার্রু্ল আলারেমনর একে ও একেত্র আরধপতয রনরাংকুে 
তা প্রশ্নাতীত। োনুমষর  ােয রলখমনও প্রোণ কমর সার্বম ৌেে শুধু 
েহান আল্লাহর।  

 

ে.জীর্ন ও েরমণ আল্লাহর সার্বম ৌেে  

আল্লাহ তা‘আলা এক রিরঞ্জীর্ পরাক্রেোলী সিা, এ রর্শ্ব  ূেিমলর 
ও নম ােিমলর সর্ রকেুমত তার কতৃবে রময়মে, সর্ রকেুমত রতরন 
এক ইলাহ। এেনরক জীর্ন-েরমণর মক্ষমত্রও রতরন এক ইলাহ 
(সার্বম ৌেমের অরধকারী) জীর্ন ও েরমণর মক্ষমত্র তাঁর 
সার্বম ৌেমের কামে সকল েরি োো মনায়ামত র্াধয।  
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আল্লাহ তা‘আলা পরর্ত্র কুরআমন র্মলমেন :  

لۡ  ۥل    ّلل   ٱ إِن   ﴿ م   ٱ ك  م   ٱو   تِ و   لس 
 
ي ِميت    ۦي ۡحِ  ِض  ۡرۡل ا و  م و م  ِن ل ك  ِ ٱ د ونِ  مد  ّلل 

ِلد   ِمن ل   و  [  ٩٩٦: اتلوبة] ﴾ ١١٦ ن ِصي   و   

‘‘রনশ্চয় আল্লাহরই জনয আসোনসেূহ ও যেীমনর সাম্রাজয। রতরন 
রজন্দা কমরন ও েৃতুয  িান, আর আল্লাহ র্যতীত মতাোমের জনয 
মকামনা সহায়ও মনই মকামনা সাহাযযকারীও মনই।’’99 

েৃতয রিক মস ামর্ সতয ময ামর্ জীর্মনর আেেন সতয। আর এ 
জীর্ন, েৃতুয  িামনার োরলক এক আল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা র্মলন,  

ن ِميت   ۦن ۡحِ  ن  نل  حۡ  ِإَون ا ﴿ ۡ  و  ن  [  ٦١: احلجر] ﴾ ٢٣ رِث ون  و   لۡ ٱ ن  و   

‘‘রনশ্চয় আেরা জীর্ন োন করর, েৃতুয োন করর এর্াং আেরা িূড়ান্ত 
োরলকানার অরধকারী।’’100 

ل مۡ  ﴿
 
ِيٱ إِل   ت ر   أ ا   َّل  ِهِ  ِف  م   ِۧه ر   إِبۡ  ج  ح  بد نۡ ۦ   ر 

 
ۡ ٱ ّلل   ٱ ه  ء ات ى   أ لۡ ل ِ   م   ِۧه ر   إِبۡ  ق ال   إِذۡ  ك  م  بد  ر 

ِيٱ ي ِميت  ۦ ي ۡحِ  َّل  ن ا   ق ال   و 
 
ۡحِ  أ

 
ِميت   ۦ أ

 
أ  ي   ّلل   ٱ ف إِن   م   ِۧه ر   إِبۡ  ق ال   و 

ۡ
ِ  ِت أ مۡ ٱب  ِمن   ِس لش 

ۡ ٱ ۡشِ ل   قِ م 
ۡ
ا تِ ف أ ۡ ٱ ِمن   بِه  غۡ ل ب ِهت   رِِب م  ِيٱ ف  ر    َّل  ف  هۡ  ل   ّلل   ٱو   ك  وۡ لۡ ٱ ِديي   لِِمي  لظ   ٱ م  ق 

 [  ٦٤٣: ابلقرة] ﴾ ٢٥٨

                                                           
99 সূরা আত তাওর্াহ:১১৬। 
100 সূরা রহজর :২৩। 
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‘‘তুরে রক মস র্যরির অর্স্থা মেখরন ময র্যরিমক আল্লাহ (েুরনয়ার) 
রাষ্ট্র ক্ষেতা মেয়ার পর মস তাঁর সামে স্বয়াং োরলমকর র্যাপামরই 
রর্তমকব রলপ্ত হমলা, (রর্তবমকর এক পযবাময়) ইর্রাহীে র্লমলা, আোর 
োরলক রতরন, রযরন (সৃরষ্টকুমলর) জীর্ন েৃতুয রনধবারণ কমরন। মস 
র্লমলা জীর্ন েৃতুয মতা আরেও রেমত পারর, ইর্রাহীে র্লমলা 
(আোর) আল্লাহ তা‘আলা পূর্ব রেক মেমক (প্ররতরেন সূমযবর উেয়ন 
 িান একর্ার) তুরে তামক পরশ্চে রেক মেমক মর্র কমর মেখাও 
মতা! (এমত সতয) অস্বীকারকারী র্যরিরি হত ম্ব হময় মেমলা 
(আসমল) আল্লাহ তা‘আলা যামলে জারতমক কখমনা পমের রেো মেন 
না।’’101 

মকামনা মকামনা েুফাসরসর র্মলন, ইর্রাহীে আলাইরহস সালামের 
সামে রর্তকবরত এ র্ােোহ আসমল আল্লাহর অরস্তমের অস্বীকারকারী 
রেমলা না; রকন্তু সার্বম ৌেমের প্রমশ্ন এক আল্লাহমক সর্ ক্ষেতার 
োরলক র্মল মস োনমত নারায রেমলা। োনুমষর প্ররতপালন ও 
সর্রকেুর ওপর একোত্র তাঁর ক্ষেতা ও র্যর্স্থাপনাই িলমে একো 
মস স্বীকার করত। আজও অমনক হিকারী নাোন আমে যারা 
আল্লাহমক সৃরষ্টকতবা র্মল োমন সতয, রকন্তু তাঁর সামে রকেু অাংেীোর 
র্ানায়, তামের সামে আল্লাহর ক্ষেতা  াো ারে কমর। োসন 
ক্ষেতায় এর্াং প্ররতপালমনর র্যাপামর আল্লাহর একেত্র 
আরধপতযমকও োনমত নারাজ। আল্লাহ তাঁমক ক্ষেতা মেওয়ার পরও 

                                                           
101 সূরা আল র্াকারা:২৫৮। 
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মস অহাংকারর্েত তা কমরমে। তাই আজমকর রেমনও মকউ যরে 
এেন কমর রু্েমত িায় েূলত মস আল্লাহর সার্বম ৌেেমক অস্বীকার 
কমর। 

  

সার্বম ৌেমের মক্ষমত্র রাসূমলর পেেযবো 

েুরনয়ামত আল্লাহর আইনেত সার্বম ৌেমের প্ররতরনরধ হমে আল্লাহর 
মপ্রররত নর্ী-রাসূলেণ অনযকোয় আোমের আইন ররিয়তা ও 
সাংরর্ধানোতা আোমের জনয রক আইন এর্াং রক রনমেবে রেময়মেন 
তা জানার্ার একোত্র োধযে হমেন আরম্বয়াময় মকরাে। এ কারমণ 
ইসলামে রনরদ্ববধায় তামের অনুসরণ করার সুস্পষ্ট রনমেবে মেওয়া 
হময়মে।  

র্স্তুত র্হুসাংখযক সার্বম ৌেমের োসে মেমক োনর্ স যতামক েুি 
কমর এক আল্লাহর একক সার্বম ৌেমের অধীন কমর একোত্র তাঁর 
ইর্ােত প্ররতষ্ঠার জনযই আল্লাহ েহানর্ী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লােমক সর্বমেষ নর্ী এর্াং রাসূলরূমপ মপ্ররণ কমরমেন। এ 
সম্পমকব েহানর্ী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে এর র্াণী হল, আরে 
সর্বমেষ নর্ী, আোর পর আর মকামনা নর্ী আসমর্ না। সুতরাাং 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে োনর্ জীর্মন েহান আল্লাহর 
আইনেত সার্বম ৌেমের প্ররতরনরধ। েহান আল্লাহ র্মলন,  
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و   ﴿ ِي  ٱ ه  رۡ  َّل 
 
ل  أ ول    س  ِ  ۥر س   ٱب

ۡ ى  ل د  ه  ِل ظۡ  قدِ ۡل  ٱ و دِينِ  ه  ِينِ ٱ َع    ۥِهر  دِهِ  لد ل وۡ  ۦُك  رِه   و   ك 
ۡ ٱ ۡشِ ل ون  م     [ ١١: اتلوبة] ﴾ ٣٣ ك 

‘‘রতরন তাঁর রাসূলমক পে রনমেবে ও সতয েীন রেময় মপ্ররণ 
কমরমেন, যামত এমক সর্ ধমেবর উপর প্রর্ল কমর মেন, যরেও 
েুেররকরা তা অপেন্দ কমর।’’102 

এখামন েুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামের জনয সার্বম ৌেমের 
প্রময়াে করা হমলও রতরন রনমজ সার্বম ৌে রেমলন না। রতরন রনমজ 
কখনও এ োর্ী কমরন রন। একই ামর্ খরলফা, রাজা-র্ােোহ র্া 
জনেণ মকউই সার্বম ৌে নন। তাঁরা শুধু আল্লাহর সার্বম ৌেমের 
রযম্মাোর। তামঁের োরয়ে আল্লাহর আইন প্ররতষ্ঠা ও তোনুযায়ী 
োসনকাযব পররিালনা। কুরআমন েহান আল্লাহ তা‘আলা ইরোে 
কমরন:  

اي    ﴿ ه  ي 
 
ِين  ٱ أ ن و   َّل  وا   ا  ء ام  ِطيع 

 
طِ  ّلل   ٱ أ

 
أ وا  و  ول  ٱ يع  ِل  لر س  و 

 
أ  ٱ و 

 
ۡم   رِ مۡ ۡل  ﴾ ٥٩ ِمنك 

[  ٤١: النساء]  

‘‘মহ ঈোনোরেণ! মতােরা আনুেতয করমর্ আল্লাহর, রাসূমলর এর্াং 
মতাোমের (অেবাৎ ঈোনোরমের েধযকার) কতৃবেেীলমের।”103 

                                                           
102 সূরা আত তাওর্াহ:৩৩। 
103 সূরা আন রনসা:৫৯। 
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োনুষ েূলত েহান আল্লাহর রনকি মেমকই কতৃবে লা  কমর োমক 
এর্াং রযম্মাোর রহমসমর্ এ োরয়ে পালন কমর। এ কো প্রোণ কমর 
ময, সার্বম ৌেে েু ধরমনর। একরি প্রকৃত ও মেৌরলক র্া একান্ত ামর্ 
আল্লাহর। আর রদ্বতীয়রি হমে প্রেি র্া অরপবত এ েুরি সার্বম ৌেমের 
ধারণাই ইসলামে রর্েযোন এর্াং এমের োমে কখনও রর্মরাধ হয় 
না। কামজই সার্বম ৌেমের আসল োরলক আল্লাহ তা‘আলা আর তাঁর 
পক্ষ মেমক এর ধারক হমে েুসরলে জনেণ। 

েুসরলেমের উপর আল্লাহর অরপবত এ োরয়ে অতযন্ত করিন ও 
গুরু ার। আল্লাহ র্মলন,  

  ّلل   ٱ إِن   ﴿  
ۡ
مۡ ي أ ر ك  ن م 

 
وا   أ د   ٱ ت ؤ 

 
هۡ  إِل    ِت ن   م   ۡل

 
اأ [  ٤٣: النساء] ﴾ ٥٨ لِه   

‘‘রনশ্চয় আল্লাহ মতাোমেরমক রনমেবে মেন ময, মতােরা মযন প্রাপয 
আোনতসেূহ প্রাপকমের রনকি মপৌঁমে োও।’’ 104 

এ োরয়ে পালমনর মক্ষমত্র ময মকামনা অর্মহলা ও খােমখয়ালীপনার 
রর্রুমদ্ধ কমিার হুরেয়ারী উচ্চারণ কমর আল্লাহ র্মলন:  

اي    ﴿ ه  ي 
 
ِين  ٱ أ ن وا   َّل  ول  ٱو   ّلل   ٱ َت  ون وا   ل   ء ام  َت  و لر س  م    ا  ن و  و 

 
مۡ ن   أ نت مۡ  تِك 

 
أ ون  ت عۡ  و   ل م 

 [  ٦٥: االنفال] ﴾ ٢٧

                                                           
104 সূরা আন রনসা:৫৮। 
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‘‘মহ ঈোনোরেণ! মখয়ানত কমরা না আল্লাহ এর্াং তাঁর রাসূমলর 
সামে। আর মখয়ানত কমরা না রনমজমের পারস্পররক আোনত মজমন 
শুমন।’’105 

ইসলামের ইরতহামসর িতুেব খরলফ আলী রারেয়াল্লাহু ‘আনহু একজন 
প্রোসরনক কেবকতবামক র্মলরেমলন :  

ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه ىف عنقك أمانة وأنت مسرتىع بما فوقك 
 ليس لك ان تقتات ىف رعيه

মতাোর কাজ ও কতৃবে মতাোর জনয মকামনা স্বামের খােয নয় র্রাং 
তা মতাোর  ামড়র উপর একরি  ারী আোনত। মতাোর উপরমস্থর 
জনয তুরে প্রহরার কামজ রনময়ারজত র্যরি। তুরে তার প্রহরার কামজ 
মকামনারূপ মরাজোর করমত পার না।’’106 

রতরন আমরা র্মলন: 

حق ىلع االمام ان حيكم بما انزل اهلل وان يؤدى االمانة فاذا فعل ذالك فحق 
 ىلع انلاس ان يسمعوا هل وان يطيعوه وأن جييبوه اذا دعوا

                                                           
105 সূরা আল আনফাল:২৭। 
106

 নাহজুল র্ালাোহ, ররসালাহ, নাং-৫। 
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ইোে-রাষ্ট্রনায়মকর অরধকার হমে ময, মস আল্লাহর নারযল করা 
রর্ধামনর র রিমত োসন কাযব িলামর্ এর্াং আোনত আোয় করমর্। 
মস যরে তা কমর তাহমল জনেমণর উপর তার এ অরধকার হমর্ ময, 
তারা তার কো শুনমর্ ও তার আনুেতয করমর্ এর্াং যখন মস 
ডাকমর্, তখন তারা তার ডামক সামড় মেমর্।’’107 

আরু্ হুরায়রা রারেয়াল্লাহু আনহু র্মলন, নর্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাে র্মলমেন,  

ومن يطع االمري فقد  اهلل فقد عىص من اطاعىن فقد اطاع اهلل ومن يعصىن
- اطاعىن ومن يعىص االمري فقد عصاىن

‘‘ময র্যরি আোর আনুেতয করমলা, মস প্রকৃতপমক্ষ আল্লাহরই 
আনুেতয করমলা, ময আোর অর্াধযতা করমলা মস প্রকৃতপমক্ষ 
আল্লাহমকই অর্াধযতা করল। ময োসমকর আনুেতয করল মস 
প্রকৃতপমক্ষ আোরই আনুেতয করমলা। আর ময োসমকর অর্াধযতা 
করমলা প্রকৃতপমক্ষ মস আোরই অর্াধযতা করমলা।’’108  

                                                           
107 আল আেওয়াল রল-আর্ী উর্াইে, ১২ খৃ. পৃ. ৩৭৭। 
108

 েুহাম্মে ইর্মন ইসোঈল রু্খারী (রহ:), আল জামে সহীহ, রকতারু্ল আহকাে, 

২য় খ-; পৃ. ১০৫৭, ইোে েুসরলে, সহীহ েুসরলে, রকতারু্ল ইোোত, ২য় খ-

, পৃ. ১২৪। 
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েু‘আয ইর্ন জার্াল রারেয়াল্লাহু ‘আনহু র্রণবত হােীস :  

أن رسول اهلل صىل اهلل وسلم ملا بعثه اىل ايمن قال كيف تقىض إذا عرض لك 
ل فإن لم جتد ىف كتاب رسول اهلل؟ قال فبسنة أقىض بكتاب اهلل قا: قضاء قال

فإن لم جتد ىف سنة رسول اهلل قال أجتهد برأيي وال : رسول اهلل عليه وسلم، قال
احلمد هلل :  قال فرضب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع صدره وقال. آلو

 اذلي وفق رسول رسول اهلل ملا يرىض به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

‘‘যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে তাঁমক ইময়মেমন 
(োসন ার রেময়) পািামলন, তখন তামক র্লমলন: মতাোর সমু্মমখ 
যখন মকামনা রর্িামরর োরয়ে আসমর্, তখন তুরে রক ামর্ তার 
ফয়সালা মেমর্? রতরন র্মলন, আল্লাহর রকতার্ অনুসামর। তখন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে তামক রজমজ্ঞস করমলন, যরে 
আল্লাহর রকতামর্ তা না পাও? রতরন র্লমলন, তাহমল আল্লাহর 
রাসূমলর সু্ন াহ েুতারর্ক। আর্ার রতরন র্লমলন: যরে আল্লাহর 
রাসূমলর সু্ন াহমতও না পাও? রতরন র্লমলন, তাহমল আরে ে ীর 
রিন্তা- ার্না কমর আোর রর্মর্ক ও ইজরতহামের আমলামক ফয়সালা 
করমর্া, তার একিুও কেরত করমর্া না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে তাঁর রু্মক হাত মেমর র্লমলন: মসই আল্লাহর 
জনয সকল প্রোংসা, রযরন তারঁ রাসূমলর রাসূল র্া েূতমক আল্লাহর 
রাসূমলর পেন্দসই কামজর তওফীক রেময়মেন।’’109 

                                                           
109 রেেকাতুল োসার্ীহ, হােীস নাং ৩৫৫০ (রতররেযী, আরূ্ োউে ও োররেীর 
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উপমরাি আয়াত ও হােীস মেমক জানা মেল ময, আল্লাহ তা‘আলাই 
প্রকৃতপমক্ষ সার্বম ৌে ক্ষেতার অরধকারী। নর্ী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাে তাঁরই প্ররতরনরধ র্া খলীফাস্বরূপ। নর্ী-রাসূমলর 
অনুপরস্থরতমত তাঁমের রনময়ারজত র্া েমনানীত র্া তাঁমের নীরতর 
আমলামক রযরনই োসন ক্ষেতার অরধরষ্ঠত হমর্ন, রতরনই আেীররূমপ, 
ক্ষেতার মকন্দ্ররর্নু্দরূমপ রর্মর্রিত হমর্ন। কুরাআন-সু্ন াহর 
আমলামকই তাঁর মনতৃে পররিারলত হমর্ এর্াং মযখামন স্পষ্টত 
কুরআন-হােীমসর রনমেবে না পাওয়া যায়, মস র্যাপামর ইজো, রকয়াস 
এর্াং পরােমেবর আেয় মনমর্ন। 

  

সার্বম ৌেে প্রময়ামে োনুষ আল্লাহর প্ররতরনরধ 

সার্বম ৌেে েূলত একোত্র আল্লাহ রাবু্বল আলােীমনর। রকন্তু োনর্ 
সোমজ এ সার্বম ৌেমের প্রময়াে হমত পামর োনুমষর দ্বারা। োনুষমক 
পৃরের্ীমত ‘প্ররতরনরধ’ রহসামর্ মপ্ররমণর োধযমে েহান আল্লাহ এ কাজ 
করার পন্থা রনরূপণ কমর রেময়মেন। সকল োনুষ একরত্রত হময় 
ঐকযর্দ্ধ এ রখলাফমতর োরয়ে পালমন আল্লাহর সার্বম ৌেে প্রময়াে 
করমর্। এ প্রময়ােীয় সার্বম ৌেে োনুমষর রনকি আোনত। রকন্তু 
কাযবত সকল োনুষ একরত্রত হময় একসামে এ প্রময়ােীয় সার্বম ৌেে 

                                                                                                            

র্রামত)। 
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প্রময়াে করমত পামর না র্মলই সকমলর পক্ষ মেমক এক র্া 
একারধক র্যরি তা প্রময়াে করমর্।’’১১৪ 

এ কাজ সুসম্প্ন  করার জনয রনেরলরখত র্যর্স্থা একান্ত প্রময়াজন:  

প্রেেত: মোিা োনর্ সোজমক এক ও অর ্ন  মকন্দ্ররর্নু্দমত একরত্রত 
হমত হমর্, তারা অনযানয সকল প্রকামরর সম্পবক রে্ন  কমর মনমর্ 
এর্াং সেগ্র রর্শ্বমলাক ও তার েধযকার সর্ রকেুর একোত্র োরলক ও 
রনয়ন্ত্রকরূমপ মসই একমকই স্বীকার করমর্। এই র্যাপামর কুরআমনর 
েৃরষ্ট রঙ্গ হমলা, 

ث َٗل  ّلل   ٱ َض  ب   ﴿ َٗل  م  َك    فِيهِ  ر ج  ت ش    ء  َش   ون  م  َٗل  ِكس  ر ج  ل مٗ  و  لر  اس  ِر ج 
ۡل  لد  ه 

ث ًَل   ت وِي انِ ي سۡ   [  ٦١: الزمر] ﴾ ٢٩ م 

‘‘আল্লাহ একরি েৃষ্টান্ত রেময়মেন। এক র্যরি মতা মস, যার 
োরলকানায় র্হু সাংখযক র্াঁকা স্ব ামর্র েরনর্ েরীক হময় আমে, যারা 
প্রমতযমকই তামক রনমজর রেমক িামন। আর অপর এক র্যরি 
পুরাপুরর ামর্ একই েরনমর্র জনয রনরেষ্ট... এই েুজমনর অর্স্থা রক 
একই রকমের হমত পামর?”110 

এ েৃষ্টান্ত মেমক েুরেন ও কারফর এক আল্লাহ অনুেত ও র্হু 
আল্লাহমত রর্শ্বাসী েুেররমকর অর্স্থা এর্াং এ েু’ময়র েধযকার 
আসোন-যেীমনর পােবকয স্পষ্ট ও প্রকি হময় মেমে।  
                                                           
110 সূরা আয যুোর:২৯। 
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ইউসূফ আলাইরহস সালাে এ একক সার্বম ৌেমের পমক্ষ যুরি 
মেরখময় র্মলমেন :  

رۡ  ﴿
 
ِق ون   ب ابل ء أ رد ت ف  ۡي   م  مِ  خ 

 
ار  لۡ ٱ ِحد  و   لۡ ٱ ّلل   ٱ أ ه  [  ١١: يوسف] ﴾ ٣٩ ق   

‘‘রর্র ্ন -রর্রে্ন  র্হু সাংখযক রর্ (সার্বম ৌেে) উিে নারক 
েহাপরাক্রেোলী এক আল্লাহ উিে?”111 

রদ্বতীয়ত: পুমরা সোজমক আল্লাহর োসমের েৃঙ্খমল েমড় তুলমত 
হমর্ এর্াং অনযানয অসাংখয তাগুতী েরির সার্বম ৌেমের র্েন মেমক 
সমূ্পণবরূমপ েুি ও স্বাধীন হমত হমর্। মকননা আল্লাহ র্যতীত অনয 
যামের নাে করা হয় সার্বম ৌে রহমসমর্ মসগুরল মতা রনেক নােোত্র। 
এ নােগুমলা হয়মতা মতােরা মতাোমের ইো অনুযায়ী মরমখে অের্া 
মতাোমের পূর্ব পুরুমষরা এ নােগুমলা মরমখ মেমে। আল্লাহ তা‘আলা 
র্মলন :  

ا ﴿  ون  ت عۡ  م  ونِهِ  ِمن ب د  سۡ  إِل    ۦ  د 
 
ا  أ يۡ  ءٗ م  م  ا  س  وه  نت مۡ  ت م 

 
مو ء اب ا   أ : يوسف] ﴾ ٤٠ ؤ ك 

٥٤  ]    

‘‘এক আল্লাহমক র্াে রেময় আর যার যার োসে মতােরা কর মসগুরল 
রনেক কতকগুরল নাে োত্র (মস নােগুরলর অন্তরামল র্যরিসিা 
র্লমত রকেুর অরস্তে মনই) এ নাে মতােরা আর মতাোমের র্াপ 
োোরা মরমখ রনময়মে।’’১১৭  
                                                           
111 সূরা ইউসূফ:৩৯। 
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োনর্ কূলমক র্হু সাংখযক োসে মেমক েুি করার জনয আল্লাহ 
রাবু্বল আলারেন সকল নর্ীসহ সর্বমেষ নর্ী েুহাম্মে সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লােমক নর্ীরূমপ এ পৃরের্ীমত মপ্ররণ কমরমেন। তাই 
োনুষমক এক আল্লাহ োড়া অনয কারও সার্বম ৌেমের স্বীকৃরত মেওয়া 
র্ে করমত হমর্ এর্াং অনয কারও ইর্ােতমক অস্বীকার করমত হমর্। 
আর একোত্র েহান আল্লাহর আনুেতয ও ইর্ােত প্ররতষ্ঠা করমত 
হমর্।  

খরলফা একোত্র আল্লাহর রর্ধান অনুসামর োসন পররিালনা করমর্। 
এ রেক রেময় ইসলাে পাশ্চামতযর তোকরেত েণতারন্ত্রক সোজ-সাংস্থা 
মেমক সমূ্পণব আলাো। মকননা পাশ্চামতযর েণতারন্ত্রক পদ্ধরতর 
অনুসারী সোজ রনমজই মনতৃে, কতৃবে ও সার্বম ৌেমের অরধকারী। 
তাঁরা আল্লাহর প্ররতরনরধে কমর না এর্াং আল্লাহর রর্ধান মেমক 
োসনকাযব িালায় না। আল্লাহর খলীফামের রিন্তা-মিতনা তামের 
মেমক সমূ্পণব আলাো, তারা সর্মক্ষমত্র আল্লাহর প্ররতরনরধরূমপ কাজ 
কমর এর্াং জর্ার্রেরহতার েমনা ার্ অন্তমর মপাষণ কমর। তাই র্লা 
যায় তাঁরা তামের রনজ ইো কােনা-র্াসনামক র্াস্তর্ারয়ত কমর না, 
র্রাং আল্লাহর ইো-কােনা-র্াসনামক র্াস্তর্ারয়ত কমর, আর আল্লাহর 
ম ারষত সীোসেূমহর েমধয আল্লাহর সার্বম ৌেে প্ররতষ্ঠা কমর। 
আল্লাহর যেীমনর একোত্র আল্লাহর ইর্ােত প্ররতষ্ঠা করাই তামের 
উমেেয হময় োমক।  

 


