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ববছবমল্লাবিৰ ৰিমাবেৰ ৰািীম
পৰম কৰুণাময আৰু অসীম দযালু আল্লাি তা‘আলাৰ োমত আৰম্ভ
কবৰনছাোঁ। সকনলা ধৰণৰ প্ৰশংসা আল্লাি তা‘আলাৰ বানব, দুৰূদ
আৰু ছালাম ববষিত িওোঁক ছসই েবীৰ ওপৰত যাৰ বপছত আে
ছকানো েবী অিাৰ সম্ভাৱো োই।
আৰবীত এটা প্ৰবাদ বাকয আনছ: ‘‘ছকানো বস্তুৰ ভালনপাৱাই তাক
অন্ধ আৰু কলা কবৰ বদনয।’’ অৰ্িাৎ মােু নি ছযবতযা ছকানো বস্তুক
ভাল পায আৰু তাৰ ভালনপাৱাই সীমা অবতক্ৰম কনৰ, ছতবতযা বস
তাৰ ছদাষ-ত্ৰুবট আৰু ক্ষবতকৰ বদশ পািবৰ যায। ললত বস তাত
ছকানো ছদাষ-ত্ৰুবট ছদখা োপায, তাত ছকানো ববপদ বা অকলযাণ
ববচাবৰ োপায, যবদও তাত যনৰ্ষ্ট ছদাষ-ত্ৰুবট, অসংখয ববপদ আৰু
অকলযাণ আনছ।
ছযনেকক ছকাৱা িযঃ ‘‘মই তাৰ ভালনপাৱাৰ কাৰনণ ক'লা বস্তুনকা
ভালপাওোঁ, আেবক তাৰ ভালনপাৱাৰ ক'লা কুকুৰনকা ভালপাওোঁ।’’
আধুবেক যু গত যু ৱক-যু ৱতীসকলৰ মাজত ইন্টাৰনেট প্ৰীবত, গভীৰ
মনোবেনৱশ সিকানৰ ইযাৰ যনৰ্ষ্ট বযৱিাৰ, ছকানো প্ৰকাৰ ক্লাবি
অৰ্বা ববৰক্তনবাধ ছোনিাৱাকক দীৰ্ি সময ধবৰ ইন্টাৰনেটৰ সন্মু খত
ববি ৰ্কা এনেকুৱা এটা ববষয বয সামাবজক আৰু চাবৰবিক সমসযা
হি বৰ্য বদনছ।
ইযাত আবম সবিক পৰ্ প্ৰাপ্ত যু ৱক-যু ৱতীসকলৰ ববষনয ছকাৱা োই,
বযসকনল ইন্টাৰনেটক হবধ প্ৰনযাজেত বযৱিাৰ কনৰ, অৰ্বা জাবতৰ
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কলযাণত বযৱিাৰ কনৰ¸ অৰ্বা বববভন্ন কলযাণকৰ কামত বযৱিাৰ
কনৰ¸ ছযনে-- সৎ কামৰ আনদশ, অসৎ কামৰ বেনষধ, ইছলামৰ
প্ৰবত দাৱাত, ইছলামৰ শত্ৰুসকলক বদযা প্ৰতুযত্তৰ, উত্তম চবৰি
আৰু উপকাৰী জ্ঞাে-ববজ্ঞােৰ প্ৰসাৰ। আৰু ছতওোঁনলানক মকৰাৰ
জালৰ দনৰ পৃবৰ্ৱীত ববস্তাবৰত হি ৰ্কা এই ইন্টাৰনেটৰ জবৰযনত
সকনলা উপকাৰী আৰু কলযাণকৰ ববষয সমূ িৰ পৰা যৰ্া সম্ভৱ
উপকৃত হি ৰ্ানক।
বৰং আবম হকনছাোঁ ছসইসকল িাজাৰ িাজাৰ যু ৱক আৰু সমূ ি
ববপদগ্ৰস্থসকলৰ ববষনয, বযসকনল ইন্টাৰনেটৰ জবৰযনত ববপযিস্ত
হিনছ, ইযাৰ প্ৰবত কবিেভানৱ আসক্ত হিনছ, আেবক জীৱেৰ
গুৰুত্বপূ ূ্ণি ববষয সমূ িৰ পৰা ববমুখ হিনছ। ললতঃ ইন্টাৰনেনট
এওোঁনলাকক সন্ত্রাস আৰু বববভন্ন অপৰাধমূ লক কমি-কাণ্ডৰ প্ৰবত
ধাববত কবৰনছ। ছতওোঁনলাকক ইন্টাৰনেনট বক কলযাণ উপিাৰ বদনছ?
আল্লািৰ প্ৰবত দাৱাতৰ ছক্ষিত বকবা উপকাবৰতা ছতওোঁনলানক
পাইনছনে? ইছলামৰ শত্ৰুসকলৰ পদনক্ষপ সমূ ি বচবিত কবৰবকল
ছতওোঁনলাক সক্ষম হিনছনে? ইছলাম আৰু মুছবলমসকলক বেধে
কৰাৰ ছক্ষিত শত্ৰুপক্ষৰ ৰ্ৃণা আৰু ষড়যন্ত্র সমূ ি ছতওোঁনলানক
বচবিত কবৰব পাবৰনছনে? ইছলামী ওনৱবচাইটসমূ িৰ জবৰযনত
উপকাৰী শ্বৰযী জ্ঞােসমূ ি লাভ কবৰবকল ছতওোঁনলাক সক্ষম হিনছনে?
ববজ্ঞাে আৰু প্ৰযু বক্তৰ জ্ঞাে আৰু ইযাৰ জবৰযনত উন্নবত আৰু
অগ্ৰগবতৰ কাৰণসমূ ি জাবেবকল ছতওোঁনলাক সক্ষম হিনছনে?

আমাৰ যু ৱ-সমাজ আৰু ইন্টাৰনেট

4

পবৰসংখযা ববদযা আৰু বববশষ্ট ববষযসমূ িৰ ওপৰত বেভিৰশীল
সামগ্ৰীক গনৱষণা কমি সম্পাদে কবৰবকল ছতওোঁনলাক সক্ষম হিনছনে?
জাবতৰ মযিাদা পুেৰুদ্ধাৰ আৰু অতীতৰ ছগৌৰৱমালাৰ ইবতিাস
প্ৰচাৰত ছতওোঁনলাক সক্ষম হিনছনে? ইছলাম সম্পনকি বযনবাৰ অপপ্ৰচাৰ চনলাৱা হিনছ, তাৰ প্ৰতুযত্তৰ বদবকল সক্ষম হিনছনে? আচলনত
ইন্টাৰনেটৰ উপকাবৰতা বহুত। অবধকাংশ যু ৱনক এইনবাৰ উপকাৰী
ববষযৰ প্ৰবত গুৰুত্বানৰাপ েকনৰ।
ছতওোঁনলানক ইন্টাৰনেটক বযৱিাৰ কনৰ উলঙ্গ ছবব ছচাৱাৰ ছক্ষিত,
অশ্লীল দৃ শযসমূ ি উপনভাগ কৰাৰ কাৰনণ আৰু এনেকুৱা অকবধ
ওনৱবচাইট সমূ ি ববচৰাৰ ছক্ষিত, বযনয এজে যু ৱকক পাশবৱক
শবক্তত বদী ী কনৰ আৰু পাশবৱক কু-প্ৰবৃ বত্তৰ সন্মু খত দূ বিল কবৰ
ছপলায। ইযাৰ ললত ছতওোঁক ললদাযক উপকাৰী বযনকানো কামৰ
পৰা ববৰত ৰানখ আৰু ছতওোঁক সংকীণি পবৰসীমাত বদী ী কবৰ ৰানখ।
এই চক্ৰনটা কু-প্ৰবৃ বত্ত আৰু পাশবৱক শবক্তৰ বৃ ত্ত, বযনয ছতওোঁক
পূ ণিভানৱ গ্ৰাস কবৰ বেনয।
অৰ্চ এই ইন্টাৰনেটক বববভন্ন অঞ্চলৰ বববভন্ন ৰ্টোৱলীৰ মাজত
ছযাগানযাগ স্থাপেৰ কাৰনণ বযৱিাৰ কৰা িয, এক কৰ্াত বযনটাক
‘ববশ্বক এটা ছকািাকল হল অিাৰ মাধযম’ ছবালা িয।
ইযাৰ জবৰযনত উলঙ্গ ছবব ছদখা অৰ্বা পৰ্ভ্ৰষ্ট যু ৱক-যু ৱতীসকলৰ
মাজত ছযাগানযাগৰ মাধযমত ইমাে ছববছ সময েষ্ট কৰা িয, বযবখবে
সময ছতওোঁৰ জীৱেৰ উন্নযেৰ কামত বযৱিাৰ কবৰব পাবৰনলনিোঁনতে
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। ড. চুলাইমাে আল-খুদাৰীনয হকনছ, ‘এই অশ্লীল ছববসমূ নি যু ৱকযু ৱতীসকলৰ মােবসক আৰু স্বাস্থযগত বদশৰ পৰা অতযি ক্ষবতকৰ,
বকযনো এই ছববসমূ নি ছতওোঁৰ মে আৰু ছেইেত সকনলা সমযনত
বক্ৰযা কনৰ, ললত ছসইনবাৰ ছচাৱানটা ছতওোঁৰ বদ অভযাসত পবৰণত
হি পনৰ। ছযবতযা ইন্টাৰনেটৰ জবৰযনত এই ছববসমূ ি ছদখা িয,
ছতবতযা বযনকানো উপানয ছতওোঁ পবৰতৃপ্ত ি’বকল ববচানৰ। আৰু
ছতবতযাই ইযাৰ ক্ষবতকৰ বদশনটা প্ৰবতলবলত িয, ললত ছতওোঁ ভ্ৰাি
অবভজ্ঞতাত অৰ্বা সামবযক আেদী ৰ অবভজ্ঞতাত ভবৰ বদনয, যাৰ
ললশ্ৰুবতত ছতওোঁ শাৰীবৰক আৰু মােবসক বববভন্ন ক্ষবতকৰ ছৰাগত
আক্ৰাি হি পনৰ আৰু ভ্ৰাি জীৱেৰ ববণিল চকবৰত ৰ্ুবৰবকল ধনৰ।
পবৰসংখযাববদ আৰু ববনশ্লষকসকলৰ মনতঃ১. ইন্টাৰনেটৰ আড্ডাত বেমবিত ৮০% যু ৱনক পৰবতিী সমযত
ববযা েকৰায।
২. এওোঁনলাকৰ বভতৰত ৭০% যু ৱনক বেবষদ্ধ িাইত যাতাযাত কনৰ
আৰু উশৃ ঙ্খল জীৱে-যাপেত অভযস্ত হি পনৰ।
৩. এওোঁনলাকৰ ৫৫% যু ৱনক পবৰযালৰ ছকানো খবৰ োৰানখ।
৪. এওোঁনলাকৰ অবধকাংশই অশ্লীল ওনৱবচাইট সমূ িৰ বিকো
বববেময কনৰ, আেবক ছতওোঁনলাকৰ বশক্ষাপ্ৰবতষ্ঠাে সমূ িনতা। ললত
ইনয বশক্ষাৰ ছক্ষিত যনৰ্ষ্ট বাধা সৃ বষ্ট কনৰ।
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৫. ইন্টাৰনেটত আসক্ত অবধকাংশ যু ৱকৰ বশক্ষা জীৱেৰ ওপৰত
ইযাৰ কু-প্ৰভাৱ পনৰ। ছতওোঁনলাকৰ বকছু মানে বলখা পঢ়াত অগ্ৰগামী
ৰ্াবকও বপছকল পযিাযক্ৰনম পশ্চাদগামী হি পনৰ।
৬. ইন্টাৰনেটত আসক্ততা হেবতক মূ লযনবাধৰ বভবত্তত গবঢ় উিাৰ
পবৰৱনতি অভযিৰীণ দণ্ড-সংৰ্াতৰ ৰ্টো ৰ্টায। ললত ইন্টাৰনেটৰ
মাধযমত এক েতুে মুলযনবাধ গবঢ় উনি।
৭. ছযনেকক ইন্টাৰনেনট পাবৰবাবৰক বন্ধেক বশবৰ্ল কবৰ বদনয,
ছতনেকক ইযাৰ মাধযমত স্বাভাবৱক বববািৰ জবৰযনত গবিত
পবৰবাৰতন্ত্র ধ্বংস প্ৰাপ্ত িয। ললত স্ত্ৰীৰ পবৰবনতি অকবধ পন্থাৰ
অবাধ জীৱে-যাপেত এওোঁনলাক অভযস্ত হি উনি। এওোঁনলানক ভানৱ
ছযৌেতাই বববািৰ মূ ল উনেশয, আৰু ছসই উনেশয যবদ বববাি
অববিনে পূ ৰণ কৰা সম্ভৱ িয, ছতনেি’ছল ববাবিৰ আৰু প্ৰনযাজে
বক? অৰ্চ ইছলামৰ দৃ বষ্টত বববাি বন্ধেত আৰু বহুত গুৰুত্বপূ ণি
উনেশয বেবিত আনছ।
৮. কবম্পউটাৰ সামগ্ৰীৰ মূ লয আৰু ইন্টাৰনেট সংনযাগ সিজলভয
ছিাৱাৰ ললত অবধক সংখযক যু ৱক-যু ৱতীনয ইন্টাৰনেট জগতৰ
মাজত ছসামাই পৰাৰ সু নযাগ পায। ইন্টাৰনেট সংনযাগৰ জবৰযনত
প্ৰায ৪ লক্ষ ওনৱবচাইটৰ হসনত ছতওোঁনলাকৰ ছযাগানযাগ স্থাবপত
িয। বহুনতা ৰক্ষণশীল পবৰযালৰ সিােসকলনৰা ছকৱল ইন্টাৰনেট
বযৱিাৰৰ ললত হেবতকতা দূ বিল হি পনৰ।
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গবতনক, বপ্ৰয ভাই-ভেীসকল!
এজে মুছবলনম সকনলানৰ লগত সম্পকি ৰাবখব পানৰ ছে অৰ্বা
ছসইনটা কৰা উবচত ছে?
এজে বুবদ্ধমাে যু ৱনক ছতওোঁৰ বেজৰ, দ্বীেৰ, ছতওোঁৰ জাবতৰ ছসৱাত
বেজনক বেনযাবজত ৰাবখব, অৰ্চ ছতওোঁ ছকনেকক চবৰি ববধ্বংসী
অশ্লীল দৃ শয, উলঙ্গ ছবব ছদখাৰ জবৰযনত ছতওোঁৰ মূ লযনবাধ ধ্বংস
কবৰ বদব? অৰ্চ তাত অমুছবলম যু ৱকসকনল এই সংনযাগৰ মাধযমত
জ্ঞােবভবত্তক গনৱষণা, ববশ্বজগতক হল গনৱষণা আৰু েতুে েতুে
আবৱস্কাৰৰ মাধযমত উন্নবত আৰু অগ্ৰগবতৰ শীষিত উপেীত হিনছ।
ছি যু ৱক-যু ৱতীসকল! ছতামানলাকৰ বক ি'ল ছয, আল্লাি তা‘আলাই
বয কাৰনণ এই জীৱে প্ৰদাে কবৰনছ ছসই উনেশযনকই ছতামানলানক
পািবৰ গ'লা? আৰু ছতামানলানক বববভন্ন ধযাে ধাৰণাক হল আেদী ত
মতলীযা হি আছা, যাৰ ছকানো বাস্তৱতা োই, ছকানো উপকাবৰতা
োই। এজে মুছবলম যু ৱকৰ বানব আল্লাি তা‘আলাৰ বেযামত
সমূ িক¸ আল্লািৰ োলৰমােী আৰু ববৰুদ্ধাচৰণৰ কামত বযৱিাৰ
কৰানটা উবচতনে? আল্লািৰ এই বাণী সম্পনকি ছতামানলাকৰ বচিা
বক?
ۡ
َ
َۡ َ
َ َ َ َ ۡ َ َ َۡ َ َ ۡ َ َ ل
َ َ
ص َوٱلفؤاد ك أ ْو َٰٓلئِك َكن
﴿ َول تقف َما ل ۡي َس لك بِهِۦ عِلم إِن ٱلسمع وٱۡل
ٗ ۡ َۡ
}٣٦ : ﴾ {الرساء٣٦ عنه َمسٔول
‘‘বয ববষনয ছতামাৰ ছকানো জ্ঞাে োই, (অযৰ্া) তাৰ বপছত লাবগ
োৰ্াবকবা; বকযনো (বকযামতৰ বদো) কাণ, চকু আৰু অিৰ, এই
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সকনলানবাৰৰ (বযৱিাৰ ) সম্পনকি প্ৰশ্ন কৰা ি’ব।’’ ]ছু ৰা-বেী
ইছৰাঈল : ৩৬ [
আল্লাি তা'আলাৰ এই বাণী ছতামানলানক পািবৰ হগছা ছেবক?
ََۡ َ َ ۡ َ
ْ َ ۡ َ َ ۡ َٰ َ ۡ َ ۡ ْ ۡ ۡ َ َ ل
َ ك لَه ۡم إن
َٰ
َٰ
ٱّلل
ز
أ
ِك
ل
ذ
م
ه
وج
ر
ف
﴿ قل ل ِلمؤ ِمن ِي يغضوا مِن أبص ِرهِم ويحفظوا
ِ
َ
ۡ َ ۡ ََ
َ َ ۡ
ۡ ۡ
َ
َ
َ ۡ ۡ
حفظ َن
ت َيغضض َن م ِۡن أبۡص َٰ ِرهِن وي
ِ َٰ َوقل ل ِلمؤمِن٣٠ خبِي ر ب ِ َما يَصنعون
َ فر
َ وجهن َو َل ي ۡبد
}٣١ ،٣٠ : ِين زِينَ َتهن إِل َما َظ َه َر م ِۡن َها ﴾ {انلور
‘‘ছি েবী, তুবম মুবমে পুৰুষসকলক ছকাৱা, বসিোঁনত ছযে বসিোঁতৰ
দৃ বষ্টক (বেম্নগামী) সংযত কবৰ ৰানখ আৰু বসিোঁতৰ লিাস্থাে সমূ িৰ
বিলাজত কনৰ; এইনটানৱই হিনছ বসিোঁতৰ কাৰনণ উত্তম পন্থা;
(বকযনো) বসিোঁনত (বেজৰ চকু আৰু লিাস্থােৰ দ্বাৰা) বয কনৰ,
আল্লাি তা'আলাই ছসই সম্পনকি সম্পূ ণি অৱগত। আৰু মুবমে
োৰীসকলক ছকাৱা, বসিোঁনতও ছযে বেজৰ দৃ বষ্টক (বেম্নগামী) সংযত
কবৰ ৰানখ আৰু বসিোঁতৰ লিাস্থােসমূ িৰ বিলাজত কনৰ; আৰু বয
সাধাৰণনত প্ৰকাশ পায তাৰ বাবিনৰ বসিোঁতৰ ছসৌদী যি বসিোঁনত প্ৰকাশ
েকনৰ।’’ ]ছু ৰা আে-েু ৰ : ৩০-৩১[
স্মৰণ কৰা, আল্লািৰ বেনম্নাক্ত বাণী :
َ
َ
َ
َ ۡ ﴿ َهَٰ َذا ك َِتَٰب َنا يَن ِطق َعلَ ۡيكم ب
﴾ ٢٩ ٱۡل ِق إِنا كنا ن ۡس َتنسِخ َما كنت ۡم ت ۡع َملون
ِ
[٢٩ : [اجلاثية

‘‘এই হিনছ ছতামানলাকৰ (সংৰবক্ষত) েবৰ্পি, বযনয ছতামানলাকৰ
(কমিকাণ্ডৰ) ওপৰত সবিক বণিো ছপচ কবৰব; বেশ্চয ছতামানলানক

আমাৰ যু ৱ-সমাজ আৰু ইন্টাৰনেট

9

ছযবতযাই বয কবৰছা মই তাক (ইযাত ছসইদনৰই) বলবখ ৰাবখনছাোঁ।’’
[ছু ৰা আল-জাবছযা : ২৯[
তুবম ছতামাৰ প্ৰবতপালক আৰু সৃ বষ্টকতিাক লাজ েকৰা ছেবক, বযনয
ছতামাৰ বডবিৰ বসৰডালতককনযা বেকটৱতিী?
তুবম োজাো ছেবক, বকযামতৰ বদে বেনচই ওচৰত? বযবদো ছতামাৰ
সকনলা লিাজেক আৰু অশ্লীল কামসমূ িৰ ছগাপেীযতা প্ৰকাশ হি
যাব।

ْ َ
ْ َ
َ
َ
َ
:  ﴾ [اجلاثية٣٣ ﴿ َو َب َدا له ۡم َس ِئَات َما ع ِملوا َو َحاق ب ِ ِهم ما َكنوا بِهِۦ ي َ ۡس َت ۡه ِزءون
[٣٣

‘‘ছসইবদো বসিোঁতৰ ছবযা কামনবাৰ বসিোঁতৰ সন্মু খত স্পষ্টভানৱ
প্ৰকাশ হি পবৰব, আৰু ছসই ববষযনটা বসিোঁতৰ সন্মু খত দাবি ধবৰব
বয শাবস্তক হল বসিোঁনত িাট্ৰা-ববদ্ৰুপ কবৰবছল। ]ছু ৰা আল-জাবছযা :
৩৩[
তুবম েজাো ছেবক, আল্লানি ছতামাক ছদবখ আনছ? তুবম বয
অৱস্থানতই েৰ্াকা বকয, ছতামাৰ সকনলা কৃতকমি ছতওোঁৰ সন্মু খত
প্ৰকাবশত।

َۡ
َ
ٓ
َۡ َ َ
ۡ َ ِف َعلَ ۡيه
َٰ َ َي
ِ َشء ِف ٱۡل
[٥ : ﴾ [ال عمران٥ ِۡرض َول ِف ٱلس َماء
﴿ إِن ٱّلل ل

“বেশ্চয আল্লাি তা‘আলাৰ ওচৰত আকাশমণ্ডল আৰু ভূ -খণ্ডৰ
ছকানো তৰ্যই ছগাপে োই।” ] ছু ৰা আনল ‘ইমৰাে : ৫[
গবতনক বপ্ৰয ভাই-ভেীসকল! আল্লাি তা‘আলাক ভয কৰা। ছতামাৰ
প্ৰবতপালকৰ োলৰমাবেৰ পৰা ববৰত ৰ্কা। ছতামাৰ ছযৌৱে আৰু
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সু স্থতাই ছযে ছতামাৰ ক্ষবত েকনৰ আৰু ছতামাক প্ৰতাৰণা েকনৰ।
তু মি

ততোিোৰ

মিজৰ

মিমিৎসি

হৈ

ত োৱা। ছতামাৰ

প্ৰবতপালকৰ ইবাদত বনদী গী, বজবকৰ আৰু কৃতজ্ঞতা, আল্লািৰ
বকতাপৰ বতলাৱাতৰ মাধযমত ছতামাৰ অিৰৰ ছৰাগসমূ ি দূ ৰ কৰা।
সামবযক প্ৰবৃ বত্তৰ তাবগদাত জান্নাতক বববক্ৰ কবৰ বেবদবা, বয
জান্নাতৰ প্ৰস্থ আকাশ আৰু পৃবৰ্ৱীৰ সমাে। বববভন্ন বলতোৰ পৰা
বেজনক দূ ৰত ৰখা। বলতোৰ পৰা পনলাৱা, ছযনেকক বাৰ্ৰ ভযত
ছতামানলানক পলাই ৰ্কা । কাৰণ, শাবি এনেকুৱা বস্তু, যাৰ সমকক্ষ
এনকানৱই োই। ছসৌভাগযশালী ছসই বযবক্ত বযনয আেৰ উপনদশ
গ্ৰিণ কনৰ। ছসনয তাক্বৱা আৰু সবিক পৰ্ত চলাৰ কাৰনণ ছতামাৰ
প্ৰবতপালকৰ সিায আৰু ছতৌবলক কামো কৰা। কাৰণ, আল্লাি
তা‘আলাই একমাি ছতৌবলক প্ৰদােকাৰী, ছতনৱোঁই উত্তম অবভভাৱক,
ছতনৱোঁই উত্তম সিাযকাৰী।
আমাৰ েবী মুিাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইবি অছাল্লাম আৰু ছতওোঁৰ পবৰযালবগি লগনত
ছতওোঁৰ চািাবীসকলৰ ওপৰত দু ৰূদ আৰু চালাম ববষিত িওোঁক।

