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অপূর্ণ জ্ঞান    

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

মানুষ এমন এক সৃরি যার মাঝে ঘঝেঝে তবপররঝৈের রবপুল সমাহার। একই সঝে সস প্রখর সমধা, ৈীক্ষ্ন জ্ঞান, নব 

সৃজন, নয়া উদ্ভাবন ও রনঝজঝক রনঝয় রিন্তা করার মঝৈা শরির অরধকারী। সৈমরন সস রূপকথা ও কল্পকারহনী রনমণার্ 

এবং ৈার যঝথচ্ছ বেবহাঝরও সক্ষম। দক্ষ সস সকল যুঝে সকল সদঝশ বেবসায়-বারর্জে করঝৈ এবং ৈাঝৈ সধাোঁকা ও 

সেজাল ঢুকাঝৈ। এখাঝন একো সমৌরলক প্রশ্ন আঝে, যার উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সসো হঝলা, সয মানুষ আজ এৈ 

সূক্ষ্মারৈসূক্ষ্ম রজরনস আরবষ্কার করঝে, এক সসঝকঝেরও হাজার গুর্ কম সমঝয় সকাঝনা সকাঝনা কাজ সম্পাদন করঝে 

এবং সকারে বের আঝের সকাঝনা প্রার্ীর বয়স অনুমান করঝে, সসই রক-না ৈার জীবঝনর পরঝৈ পরঝৈ রবিুেরৈ ও 

রবভ্রারন্তর সহজ রশকার হয়! এমনরক ৈাঝক সবপথু বা প্রবরিৈ কঝর, যা ৈার পৈন বা মরর্ সডঝক আঝন, যা 

সকাঝনা দুুঃসাধে বোপার নয়। আরম মঝন করর না এ সথঝক সমূ্পর্ণ পররত্রাঝর্র সকাঝনা আশা আঝে। ৈাহঝল এ 

অবস্থার কারর্গুঝলা কী? এ বোপাঝর আমাঝদর করর্ীয়ই বা কী হঝৈ পাঝর? হো, আরম এ রনবঝে সস সম্পঝকণই 

আঝলািনার প্রয়াস পাব। 

মানুঝষর জ্ঞান রকন্তু স্বয়ংসমূ্পর্ণ নয়। সস ৈার স্রিাপ্রদত্ত জ্ঞাঝনর ওপর রেরত্ত কঝর জেৈ সম্পঝকণ পূর্ণ জ্ঞান অজণন 

করঝৈ পাঝর না; বরং এজনে ৈার দরকার পঝে সুরনরদণি উঝেশেবাহী রশক্ষা গ্রহঝর্র এবং আরও দরকার পঝে 

এমন সব ৈথে ও রববৃরৈসমূঝহর যা রদঝয় সস ৈার সবাধ, বিবে এবং ইরিয়গুঝলাঝক রনঝরে ও স্বচ্ছ-স্ফরেক বানাঝৈ 

পাঝর। যা ৈার পথঝক করঝব আঝলারকৈ এবং পদঝক্ষপঝক করঝব ভ্রারন্তমুি। এই সূ্থল পাথণকেরে সপ্রমার্ হয় 

উচ্চৈর এবং প্রাথরমক রশক্ষারৈ দুই োত্র রকংবা রনরক্ষর, স্বল্প জ্ঞান বা অরেজ্ঞৈাশূনে বেরির রবিার-জ্ঞাঝনর মাঝে 

বোপক পাথণকে দ্বারা। এরদঝক আমাঝদরঝক এ কথারেও মঝন রাখঝৈ হঝব সয, সব মানুষই রিন্তা ও েঝবষর্া কঝর, 

সমাধান সপশ কঝর এবং ঘেনার কারর্ ও অনুঘেক আরবষ্কাঝররও সিিা িালায়। আবার মানুঝষর মঝধেও সকউ 

রনঝবণাধ, সকউ পােল বা মানরসক সরােী, সকউ হাোঁপানীগ্রস্ত, সকউ খুবই আঝবেী আবার সকউ বদ সমজাজী। এরা 

সবাই রকন্তু সয সকাঝনা অবস্থা বা সয সকাঝনা সমসো রনেুণলোঝব বুেঝৈ সক্ষম নয়। কারর্ এরা সবাই সকাঝনা না 

সকাঝনাোঝব সাধারর্ মানরবক জ্ঞানঝক রবশৃংখলায় পরৈৈ কঝর এবং রবভ্রান্ত রিন্তা বা ৈথে উপস্থাপঝন অংশ সনয়; 

রকন্তু সমসো হঝলা, আল্লাহ ৈা‘আলা যাঝদর এসব সমসো সথঝক মুি সরঝখঝেন ৈারাও এসব ত্রুরে এবং ৈার প্রোব 

োঝলাোঝব অনুধাবন করঝৈ পাঝর না। এঝৈ কঝর রবভ্রান্ত রিন্তা ও রবকৃৈ রবধানসমূঝহর রবস্তার ত্বরারিৈ হয়। 

একবার আমাঝক এক রশরক্ষৈ বেরি জানাঝলন, রৈরন ৈার সজলার সমরডঝকল কঝলঝজর মাঝে এক রনহৈ বেরিঝক 

সদঝখঝেন। সসখানকার পুকুঝরর দানব ৈাঝক হৈো কঝর পারনর ওপঝর রনঝক্ষপ কঝরঝে। দানব কৈৃণক অক্কা পাওয়ার 

এমন ঘেনা ঘঝেঝে একারধকবার। উপরন্তু সস এ ঘেনার প্রৈেক্ষদশণী। আরম অবাক হরচ্ছলাম এ কথা সেঝব সয, এ 

বেরির কথা অনুযায়ী বারবার এমন ঘেনার পুনরাবৃরত্ত হঝচ্ছ অথি সকউ সসখাঝন রেঝয় ৈালাশ-সোন করঝে না সয, 

সক এমনরে করঝে বারবার!! আরম ৈার কাে সথঝক িঝল আসার পর এ ঘেনার কথা সশানা এক বেু আমাঝক 



 

 

অপূর্ণ জ্ঞান  2  

জানাল, ঘেনারে বাস্তব নয়। সয সলাকরে এ ঘেনা বঝল সবোঝচ্ছ সস মূলৈ ৈার অবাস্তব ধারর্া এবং ভ্রান্ত রবশ্বাস 

সথঝক বলঝে। 

সদখঝবন রকেু সলাক অবশেই পাওয়া যাঝব যারা ওই বেরির বরর্ণৈ ঘেনারেঝক সৈে বঝল রবশ্বাস করঝব। এমনরক ৈা 

অঝনের কাঝে বঝল সবোঝব। আর রকেু সলাঝকর স্বোবই এমন যারা এ ধরঝনর ঘেনা লুঝে সনয়। উপরন্তু ৈাঝৈ 

রকেু রমশ্রর্ ও অরৈরঞ্জন ঘোয়। ৈারপর সসোর প্রিাঝর সনঝম পঝে আদাপারন সখঝয়। আবার অঝনক সময় জ্বঝর 

পাওয়া বেরি েুল বঝক। রবঝশষৈ যরদ সস হয় বঝয়াপ্রাপ্ত। সসখাঝন রকেু সলাক প্রস্তুৈ হঝয় যায় ৈার প্রলাপ ও 

অসংলগ্ন কথাবাৈণার বোখো রদঝৈ। 

আরঝবর একরে শহঝর এমন ঘেনা ঘঝেঝে। এক রাখাল প্রিণ্ড জ্বঝর আঝবাল-ৈাঝবাল বকঝৈ শুরু কঝর। সস নানা 

রকম দুঝবণাধে কথাবাৈণা বলঝৈ লাঝে। এলাকার ৈথাকরথৈ রকেু আধোরিক সাধক দারব করঝৈ লােল এ বেরি যা 

বলঝে ৈা আসঝল ৈার ওপর অরহ হঝচ্ছ। স্বোবৈই বোপাররে িূোন্ত পররর্রৈর রদঝক েোল। ৈারা এ সুঝযােরের 

পূর্ণ সদ্বেবহার করল। েল এই দাোঁোল সয, সস রব হবার দারব কঝর বসল। অরিঝর ৈার রকেু সংবাদবাহক বা 

পয়েম্বরও তৈরর হঝয় সেল। এোঝব এক নৈুন ধঝমণর আরবেণাব ঘেল যা ওই রাখাঝলর ইবাদৈ এবং ৈার জনে 

কুরবারন করার রশক্ষা সদয়। েৈ শৈাব্দীর মাোমারের রদঝক সলাকরেঝক মৃৈুেদণ্ড সদয়া হয়। মৃৈুেদণ্ড রদঝয় ওই 

েণ্ডরেঝক দমাঝনা সম্ভব হঝলও ৈাঝক পরবত্র জ্ঞান করার মঝৈা সলাক রকন্তু রবলুপ্ত হয় রন এঝকবাঝর। আঝজা রকেু 

সলাক পাওয়া যাঝব যারা ৈাঝক েরি কঝর! এোঝবই অরশরক্ষৈ অকরষণৈ সলাঝকরা োোঁজাঝখারী বিবে বা প্রলাপ 

সথঝক রবরেন্ন িেকদার এবং অন্তৈ রকেু সলাঝকর কাঝে রবশ্বাসঝযােে েল্প োোঁঝদ। আর সসই কল্পকথা ও অসার 

বিবেই প্রজন্ম সথঝক প্রজন্মান্তঝর রেঝয় অকােে সৈে রহঝসঝব দাোঁরেঝয় যায়। সখাোঁজ রনঝল সদখা যাঝব আজঝকর রবঝশ্বর 

অঝনক কুসংস্কারই এোঝব েরেঝয় পঝেঝে এবং রবশাল জনঝোষ্ঠীর রবশ্বাঝসর এক বে অংশ দখল কঝরঝে। 

এো স্বৈুঃরসদ্ধ রবষয় সয, আমাঝদর মরস্তষ্করেঝক খুব সুন্দরোঝব পররকরল্পৈ ও সুশৃঙ্খল সম্পঝকণর ৈারৈমে বুোর মৈ 

পযণাপ্ত জ্ঞান রদঝয় প্রস্তুৈ করা হঝয়ঝে। ৈাই আমরা সহঝজই অসুখ ও ৈাপমাত্রা বৃরদ্ধ, অবসর ও অবসাদ এবং 

আহার ও কু্ষধাহীন অবস্থার মাঝে সম্পকণ আরবষ্কার করঝৈ পারর। রকন্তু শৃংখলা বরহেূণৈ এবং রদক-রদেন্তহীন সম্পকণ 

রনরূপর্ করা এৈো সহজ নয়। এর জনে প্রঝয়াজন েঝবষর্া ও অরেজ্ঞৈা। ৈারপঝরও ৈা সমূ্পর্ণোঝব জানা যায় 

না। এৈদসংক্রান্ত জ্ঞান অপূর্ণই সথঝক যায়। উদাহরর্স্বরূপুঃ কখঝনা সদখা যায়, আরিকার সকাঝনা সদঝশ অজ্ঞাৈ 

সরাে েরেঝয় পেল, যার আঝরােে রাখা হঝয়ঝে শুধু িীঝন জন্ম সনয় এমন এক গুঝের মাঝে। ৈাহঝল কীোঝব ওসব 

সলাক দ্বারা এ গুে আরবষ্কার এবং এর বেবহার সম্ভব, যারা সরােরের নামই সশাঝন রন সকাঝনা রদন? আর কীোঝবই 

বা আরিকার অসুস্থ সলাকরে জানঝৈ পারঝব সয, ৈার সরাঝের রিরকৎসা রঝয়ঝে িীন প্রজারৈর এক গুঝের মঝধে? 

এ জনেই এ সরােীর পঝক্ষ সেলরকবাজ প্রৈারক করবরাজ দঝলর সদখা পাওয়া রবরিত্র নয়; যারা এর সেল রিরকৎসা 

জাঝন বঝল দারব করঝব। ৈখন সসও ৈাঝদর দারব সমঝন না রনঝয় পাঝর না উপায়ন্তর হঝয় বা সেকায় পঝে। কদারিৎ 

সদখা যায় অজ্ঞাৈ কারঝর্ সস আঝরােেও লাে করল। ৈখন সস আল্লাহর দান এ সুস্থৈাঝক এসব েণ্ড করবরাঝজরই 

কৃরৈত্ব বঝল মঝন কঝর। ৈারপর সলাঝকরা এ সরাঝের জনে রনয়রমৈ ৈার শরর্াপন্ন হঝৈ লাঝে। পরবৈণীঝৈ এ 

সথঝকই নানা েল্প ও উপকথা রবস্তার লাে কঝর ৈা েরেঝয় পঝে প্রজন্ম সথঝক প্রজন্মান্তঝর। 
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এোঝবই বস্তুজেঝৈর অঝনক রকেুই অনুদ্ঘারেৈ ও অঝবাধে সথঝক যায়। পরবৈণীঝৈ সসসবই উৎঝস পররর্ৈ হয় নানা 

রেরত্তহীন কথা ও সংস্কাঝরর। এমনরে হঝয়ঝে এবং হঝচ্ছ প্ররৈ যুঝে প্ররৈ কাঝলই।  

আল্লাহ ৈা‘আলা পৃরথবী সৃরি কঝরঝেন সসীম কঝর। সৈমরন মানুষঝকও বারনঝয়ঝেন সসীম জ্ঞাঝনর অরধকারী কঝর। 

মানুঝষর জ্ঞাঝনর এ সসীমৈা ও অনুধাবন শরির সীমাবদ্ধৈা ৈার ঘেনার েেীঝর সপৌঁো এবং বস্তু জেঝৈর 

ঘেনাবরল পযণঝবক্ষর্ রনেুণল হওয়ার পঝথ অন্তরায় হঝয় দাোঁোয়। বস্তুরনিয়ঝক আমরা যৈো সরল সদরখ আসঝল সৈমন 

নয়। বরং ৈা জরেলৈর। এমনরক বলা যায়, এ মহারবঝশ্বর প্ররৈরে বস্তুই রবরেন্ন স্তর সমিঝয় সুেরেৈ। সসই জ্ঞান বা 

ৈথে োো যা ৈার ওপর রনয়ন্ত্রর্ প্ররৈষ্ঠা কঝর আমাঝদর পঝক্ষ এর সকাঝনা স্তর সেদ করা সম্ভব নয়। আর এ কাজ 

সযঝহৈু সবণযুঝে সবণজন দ্বারা সম্ভব নয় ৈাই আমরা বলঝৈ পারর, আমরা মানুঝষর জ্ঞাঝনর বোপাঝর এমন আশা 

করঝৈ পারর না সয, ৈা বে বা গুরুত্বপূর্ণ রবষয়গুঝলার বোপাঝর পূর্ণাে হঝব রকংবা সবণজনগ্রাহে বা অরদ্বৈীয় দশণঝনর 

মঝৈা সকাঝনা গ্রহর্ঝযােে মযণাদায় উন্নীৈ হঝব। রকন্তু এসব সঝেও আমরা এবং আমাঝদর যা সদখা উরিৈ ৈার মাঝে 

রবদেমান যবরর্কাঝক যথাযথোঝব রেোঁঝে সেলার সকাঝনা রবকল্প সনই।  

এরদঝক রনরক্ষর ও সমৌরখকোঝব রশরক্ষৈ পররঝবঝশ বোপকোঝব সদখা যায় োঝবর শীর্ণৈা এবং সবাঝধর কু্ষদ্রৈা। 

আর যখন োব অনুসোন করা হয় বা সীরমৈ োব পাওয়া যায় ৈখন আমাঝদর জ্ঞান হয় এমন করম্পউোর সদৃশ 

যাঝৈ সকাঝনা সপ্রাগ্রাম সসে করা হয় রন অথবা এমন তসনেদঝলর মঝৈা যার সব অস্ত্র রেরনঝয় সনয়া হঝয়ঝে রকংবা 

ওই যাোঁৈাকঝলর ৈুলে যাঝৈ সকাঝনা েম দানা রাখা হয় রন। এোঝব সম্মান সবাঝধর ত্রুরে মানুষঝক এমন বারনঝয় 

োঝে সয, সস অজ্ঞাঝৈ সহঝজই লাঞ্ছনা সমঝন সনয়, স্বাধীন সবাঝধর ত্রুরে এমন বানায় সয, ৈাঝক সীমাহীন দাসঝত্বর 

সশকঝল সবোঁঝধ সেঝল এবং বেরিত্ব সবাঝধর শূনেৈা ৈাঝক এমন পযণাঝয় দাোঁে করায় সয, সস অপমান ও লাঞ্ছনার 

অবস্থাঝন সথঝকও রনঝজঝক উন্নৈ ও সেে মঝন কঝর! ৈখন সবাঝধর উন্নরৈ ঘোঝনা এবং ৈা মানুঝষর মাঝে েরেঝয় 

সদয়া করেন হঝয় দাোঁোয়। আর এসব সঝেও ওসব রিন্তােৈ অেোস সম্পঝকণ আঝলাকপাৈ করঝৈ িাই সযগুঝলা 

মানুঝষর জ্ঞানঝক সুষু্ঠোঝব কাজ করঝৈ সদয় না। এমন অেোস অঝনক হঝলও আরম ৈার মঝধে দু’রে উপস্থাপন 

কররে।  

১. জ্ঞানীঝদর প্ররৈ অরৈ রবনয়: রবখোৈ ও রনেণরঝযােে আঝলমঝদর িারপাঝশ এক অদৃশে মরহমাবৃত্ত থাঝক। এ মরহমা 

বৃঝত্তর কারঝর্ মানুষ ৈার রবরুঝদ্ধ সযঝৈ েয় পায়। ৈারা দূঝর রাঝখ রনঝজঝদরঝক ৈাঝদর সমাঝলািনা সথঝক। 

দাশণরনক এররস্টেল প্রায় পিদশ শৈাব্দী যাবৈ ৈার রিন্তা ও েঝবষর্ােৈ রাজত্ব অবোহৈ সরঝখরেঝলন। যরদও ৈার 

রিন্তা ও েঝবষর্ায় বোপক স্বরবঝরারধৈা রেল। রকন্তু পাশ্চাৈে যখন এই পরণ্ডৈ প্রবঝরর সমাঝলািনা করার সাহস 

করল ৈখন ৈারা সদখঝৈ সপল, এররঝস্টেল ও রগ্রক উত্তরারধকাঝরর আরধপৈে সথঝক সবররঝয় আসাোই ৈাঝদর 

েঝবষর্ার উৎকষণ, প্রযুরি ও রশঝল্পর অগ্রেরৈর রবময়কয়কর বৈণমাঝন এঝন উপনীৈ কঝরঝে। আর আমরা মুসরলমরা 

আমাঝদর সকাঝনা বে আঝলম বা ইমাঝমর রনষ্পাপ না হওয়ার দৃঢ় রবশ্বাঝস বলীয়ান হওয়ার পঝরও ৈাোঁঝদর অঝনক 

মৈামৈঝক যুরিগ্রাহে না হঝলও আোঁকঝে থারক এবং ৈাোঁঝদর রবরুঝদ্ধ মৈ প্রকাঝশ েয় করর। সকননা ৈারা রনষ্পাপ 

রেঝলন মঝন করঝৈ থারক। আর এোই ইজরৈহাঝদর আঝন্দালনঝক শ্লথ ও েরৈহীন কঝর রদঝয়ঝে। 

সযসব ইরৈহাস, বেরি বা উরিঝক আমরা রবনা ৈঝকণ সমঝন সনই এবং প্রমার্ রহঝসঝব সপশ করর সসগুঝলার বোপাঝর 

আমাঝদর দৃরিেরে জ্ঞাঝনর উৎকষণ সথঝক কৈো প্রোরবৈ হঝচ্ছ সসো খুব গুরুত্বপূর্ণ বোপার। সযমন ধরুন 
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সমঘমালার উঝেঝশ উচ্চাররৈ বাদশাহ হারুনুর ররশঝদর উরি “ৈুরম সযখাঝনই বৃরি বষণর্ কর না সকন আঝখঝর ৈার 

েোক্স আমার কাঝে আসঝবই।” বাকেরে সরলাঝথণ ইসলারম সাম্রাঝজের রবশালৈা রনঝদণশ কঝর। রকন্তু এর রেন্নাথণও 

হঝৈ পাঝর। ৈা হঝলা, বােদাঝদর শাসঝনর সকিীয়ৈা এবং সসখাঝন সম্পঝদর একরত্রৈ হওয়ার বাস্তবৈা। কারর্, 

খারাজ এবং েোক্স রহঝসঝব সব সম্পদ সকিীয় সকাষাোঝর জমা হয়। অথি জানা কথা সয, ৈাোঁর শাসন রকন্তু 

পুঝরাপুরর জনকলোর্কর রেল না। কারর্, সমগ্র বােদাদ বা ৈার অরধকাংশ বারসন্দা যখন সুখ-প্রািুঝযণর মঝধে জীবন 

যাপন করঝে ৈখন গ্রাম ও মেস্বঝলর জনের্ কু্ষধা ও দাররঝদ্রর কষাঘাঝৈ জজণররৈ রেল। রকেু সলাক আঝে যারা 

ইসলাঝমর ইরৈহাঝসর সকাঝনা পঝবণর বোপাঝরই সকাঝনা মন্তবে বা রেকা সংঝযাজনঝক সমথণন কঝরন না। ৈারা সয 

সকাঝনা ইসলারম বেরিঝত্বর সমাঝলািনা করঝৈ েয় পান। এসব বেরি মূলৈ ভ্রারন্তর সােঝর হাবুডুবু সখঝৈই পেন্দ 

কঝরন। অথি এরা মুসরলম জারৈর সেেৈার পশ্চাৈপদৈা এবং ৈাঝদর শাসক সথঝক শারসৈ জারৈঝৈ পররর্ৈ 

হওয়ারও সকাঝনা গ্রহর্ঝযােে বোখো রদঝৈ সক্ষম নন।  

২. প্রািীনঝত্বর আরধপৈে: অঝনক সলাক মানুঝষর উরিঝক সুেরে কারে জ্ঞান কঝর সয ৈা যৈ পুরান হয় ৈৈ উত্তম 

ও অভ্রান্ত সাবেস্ত হয়। বস্তুৈ এো সৈে ও বাস্তবৈা সথঝক সযাজন দূঝর। কারর্, ইরৈহাস আমাঝদর সামঝন রনৈে 

উদ্ধার করঝে নানা ভ্রান্ত রবশ্বাস ও অসৈে উরি। আর আমরা মুসরলমরা সৈা মানুঝষর উরির সৈোসৈে রবিাঝর 

সবঝি সবরশ সক্ষম, িাই রৈরন প্রথম শৈাব্দীর বেরি সহান আর দশম শৈাব্দীর। কারর্, আল্লাহ ৈা‘আলা আমাঝদর 

রনেুণল ও অকােে অরহ রদঝয় সম্মারনৈ কঝরঝেন। এর সঝে আরম সযাে করব সয, অঝনক উরিই রেল মানঝবরৈহাঝসর 

তশশব পযণাঝয়র। ৈাই ৈা যঝথি পররপক্ক রেল না। আশ্চঝযণর রবষয় হঝলা, ইদানীং রকেু সলাক রবষয়গুঝলাঝক সমূ্পর্ণ 

উঝটা কঝর রবঝবিনা কঝর সযমন যরদ অশীরৈপর বৃদ্ধ ৈার সনৈৃত্বঝক রবনীৈ কঝর সবণ রবষঝয় দশ বেঝরর বালঝকর 

জনে! 

শরী‘আঝৈর প্রমার্ারদ,  জােরৈক জ্ঞান এবং রবসৃ্তৈ অরেজ্ঞৈাও কাঝরা উরির মূলে রনধণারর্ ও ৈার সমাঝলািনায় বে 

মাইলেলক হঝৈ পাঝর যখন সস হয় ৈার সমসামরয়ক। 

সমাপ্ত 
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