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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম 

পরম করুামও ও অসীম দওালু আ�াহ াা‘আলার নােম শর 

করিছ। সম� �শংসা আ�াহ াা‘আলার জনয, আর দুরদ ও 

সালাম েস নবীর উপর যার পের আর েকান নবী েনই।  

আরবী �বাদ বাকয রেওেছ : ‘‘েকান বস্র  ালবাসা াােক 

অ� ও বিধর কের েদও।’’ অথরাা মানুু যখন েকান বস্েক 

 ালবােস এবং াার  ালবাসা সীমা ছািড়েও যাও, াখন েস াার 

েদাু-�িট ও কিাকর িদক   েল যাও। ফেল েস াাো েকান 

েদাু-�িট েদেখনা, াাো েকান িবপদ বা অকলযাু খঁুেজ পাও না, 

যিদও াাো অেনক েদাু-�িট, অেনক িবপদ ও অকলযাু থােক। 

েযমন বলা হওঃ ‘‘আিম াার  ালবাসার কারেু কাল 

িজিনসেকও  ালবািস, এমনিক াার  ালবাসার কােলা কুকুরেকও 

 ালবািস।’’ আধুিনক যুেগ যুবক ও যুবাীেদর মােঝ ই�ারেনট 
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�ীিা, গ ীর মেনািনেবশ সহকাের এর যেথ� বযবহার, েকান 

�কার �াি� অথবা িবর�েবাধ ছাড়াই দীঘর সমও ধের 

ই�ারেনেটর সামেন বেস থাকা এমিন একিট িবুও যা সামািজক 

ও চািরি�ক সমসযা হেও দাঁিড়েওেছ। 

এখােন আমরা সিঠক পথ �া� যুবক যুবাীেদর বযাপাের কথা 

বলিছনা, যারা ই�ারেনটেক ৈবধ �েওাজেন বযবহার কের, অথবা 

জািার কলযােু বযবহার কের অথবা িবি ভ কলযাুকর অ�েন 

বযবহার কের। েযমন সা কােজর আেদশ, অসা কােজর িনেুধ, 

ইসলােমর িদেক দাওওাা, ইসলােমর শ�েদর জবাব দান, উ্ম 

চির� ও উপকারী জান িবজেনর �সার। আর াারা মাকড়সার 

জােলর নযাও পপিথবীো ছিড়েও থাকা এ ই�ারেনেটর মাধযেম 

সকল উপকারী ও কলযাুকর িবুও সম হ েথেক যথা স�ব 

উপকপ া হেও থােক। 
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বরং আমরা কথা বলিছ ঐ সকল হাজার হাজার যুবক ও 

সম হ িবপদ��েদর বযাপাের, যারা ই�ারেনেটর মাধযেম িবপযর� 

হেওেছ, এো কিঠন ােব আস� হেওেছ, এমনিক জীবেনর 

গর�প ুর িবুও সম হ েথেক িবমুখ হেওেছ। ফলাঃ ই�ারেনট 

এেদরেক স�াস ও িবি ভ অপরাধ ম লক কমর কােের িদেক 

ধািবা কেরেছ। াােদরেক ই�ারেনট িক কলযাু উপহার িদেওেছ? 

আ�াহর িদেক দাওওাোর েকে� েকান উপকািরাা িক াারা 

েপেওেছ? াারা িক ইসলােমর শ�েদর পদেকপ সম হ িচিচা 

করো সকম হেওেছ? ইসলাম ও মুসিলমেদর িনধন করার 

বযাপাের শ�েদর ঘপুা ও ুড়য� সম হ াারা িক িচিচা করো 

েপেরেছ? াারা িক ইসলামী ওেওবসাইটসম েহর মাধযেম উপকারী 

শরওী জানসম হ লা  করো সকম হেওেছ? াারা িক িবজান ও 

�যুি�র জান লা  এবং এর মাধযেম উভিা ও অ�গিার কারু 
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সম হ জানো সকম হেওেছ? াারা িক পিরসংখযান িবদযা ও িবিশ� 

িবুওসম েহর উপর িন ররশীল সাম�ীক গেবুুা কমর স�াদন 

করো সকম হেওেছ? াারা িক জািার মযরাদা পুনর�ার এবং 

অাীোর েগৗরব গাঁথার ইিাহাস �সাের সকম হেওেছ? ইসলাম 

স�েকর েয সকল অপ�চার ছড়ােনা হেওেছ, াার জবাব িদো 

সকম হেওেছ? আসেল ই�ারেনেটর উপকারীাা বহিবধ। 

অিধকাংশ যুবক এ সকল উপকারী িবুও সম েহর �িা 

গর�ােরাপ কেরনা। 

াারা ই�ারেনটেক বযবহার কের উল� ছিব েদখার েকে�, 

অশ�ীল দপশযসম হ উপে াগ করার জনয এবং এমন অৈবধ 

ওেওবসাইট সম হ েখাঁজার েকে�, যা একজন যুবকেক পাশিবক 

শি�ো বি� কের েফেল আর পাশিবক কু�বপি্র সামেন দ বরল 

কের েফেল। ফেল াােক ফলদাওক উপকারী েয েকান কাজ 



 

7 

েথেক িবরা রােখ এবং াােক সংকীুর গেীো বি� কের রােখ। 

এ চ�িট কু�বপি্ এবং পাশিবক শি�র বপ্, যা াােক প ুর ােব 

�াস কের েনও। 

অথচ এ ই�ারেনট িবি ভ অ�েলর িবি ভ ঘটনাবলীর মেধয 

েযাগােযাগ �াপেনর জনয বযবহার করা যাও, এক কথাও যােক 

‘িব�েক এক কেক িনেও আসার মাধযম’ বলা যাও। 

এর মাধযেম উল� ছিব েদখা অথবা পথ�� যুবক যুবাীেদর 

মােঝ েযাগােযােগর মাধযেম এা েবশী সমও ন� করা হও, েয 

সমও াার জীবন উভওেনর কােজ বযবহার করা েযোা। ড. 

সুলাইমান আল-খুদারী বেলন, এ অ�ীল ছিব সম হ যুবক 

যুবাীেদর মানিসক ও �াহযগা িদক েথেক অায� কিাকর, 

েকননা এ ছিব সম হ াার মেন ও ে�ইেন সারাকু ঘুরপাক েখো 

থােক, ফেল াা েদখা াার বদ অ যােস পিরুা হেও যাও। যখন 
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ই�ারেনেটর মাধযেম এ ছিব সম হ েদখা হও, াখন েস েয েকান 

উপােও েস পিরাপ � হো চাও। আর াখনই এর কিাকর িদক  

�িাফিলা হও, ফেল েস �া� অি জাাও অথবা সামিওক 

আনে�র অি জাাও পা েদও, যার ফল�িাো েস শািররীক ও 

মানিসক িবি ভ কিাকর েরােগ আ�া� হেও পেড় এবং �া� 

জীবেনর বিুরল চরিকো ঘুরপাক েখো থােক।  

পিরসংখযানিবদ ও িবে�ুকেদর মোঃ- 

১. ই�ারেনেটর আ�াও িনমি�া ৮০% যুবক পরবারীো িবেও 

কের না। 

২. এেদর ৭০% িনিু� প�ীো যাাাওাা কের এবং উ�প�ল 

জীবন যাপেন অ য� হেও পেড়। 

৩. এেদর ৫৫% াােদর পিরবােরর েকান েখাঁজখবর েনওনা। 
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৪. এেদর অিধকাংশই খারাপ ওেওবসাইট সম েহর িঠকানা িবিনমও 

কের, এমনিক াােদর িশকা�িািান সম েহও। ফেল এিট িশকা 

কাযর�েক বড়ই বাধা�� কের। 

৫. ই�ারেনেট আস� অিধকাংশ যুবেকর িশকা জীবেনর উপর 

এর কু� াব পেড়। াােদর েকউ েকউ েলখাপড়াও অ�গামী 

েথেকও পের পযরাও�েম পপাদগামী হেও পেড়। 

৬. ই�ারেনেট আস�াা ৈনিাক ম লযেবােধর ি ি্ো গেড় উঠার 

পিরবোর অ য�রীন ��-সংঘাোর ঘটনা ঘটাও। ফেল 

ই�ারেনেটর মাধযেম এক নাুন মুলযেবাধ গেড় উেঠ। 

৭. েযমিন  ােব ই�ারেনট পািরবািরক ব�নেক িশিথল কের েদও, 

োমিন এর মাধযেম �া ািবক িববােহর মাধযেম গিঠা পিরবারা�  

�ংস �া� হও। ফেল পিরবােরর পিরবোর অৈবধ পপার অবাধ 

জীবন যাপেন এরা অ য� হেও উেঠ। এরা মেন কের েযৗনাাই 
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িববােহর ম ল উে�শয, আর েস উে�শয যিদ িববাহ ছাড়াই প রু 

করা স�ব হও, াাহেল িবাবেহর আর �েওাজন িক? অথচ 

ইসলােমর দপি�ো িববাহ ব�েন আেরা অেনক গর�প ুর উে�শয 

িনিহা রেওেছ।  

৮. কি�উটার সাম�ীর ম লয এবং ই�ারেনট সংেযাগ স�া 

হওওার ফেল অিধক সংখযক যুবক ই�ারেনট জগোর িদেক 

ঝুঁেক পড়ার সুেযাগ পাও। ই�ারেনট সংেযােগর মাধযেম �াও ৪ 

লক ওেওবসাইেটর সােথ াার েযাগােযাগ �ািপা হও। অেনক 

রকুশীল পিরবােরর স�ানেদর শধু ই�ারেনট বযবহােরর ফেল 

ৈনিাকাা দ বরল হেও পেড়। 

অাএব, ি�ও  াইেওরা, েবােনরা! 

একজন মুসিলম িক সব িকছুর সােথ স�কর রাখো পাের অথবা 

াা রাখা উিচা? 
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একজন বুি�মান যুবক েয াার িনেজর, াার �ীেনর,াার জািার 

েসবাও িনেজেক িনেওািজা রাখেব, অথচ েস িক চির� িব�ংসী 

অ�ীল দপশয, উল� ছিব েদখার মাধযেম াার ম লযেবাধ �ংস কের 

িদেব? অথচ েযখােন অমুসিলম যুবেকরা এ সংেযােগর মাধযেম 

জানি ি্ক গেবুুা, িব�জগা িনেও গেবুুা এবং নাুন নাুন 

আি�ােরর মাধযেম উভিা ও অ�গিার শীেুর েপেেছ যাে�। 

েহ যুবেকরা! েহ যুবাীরা! োামােদর িক হেলা েয, আ�াহ 

াা‘আলা েয কারেু এ জীবন দান কেরেছন েস উে�শযই োামরা 

  েল েগেল? আর োামরা িবি ভ ধযান ধারুা িনেও আনে� েমো 

আছ, যার েকান বা�বাা েনই, েকান উপকািরাা েনই। একজন 

মুসিলম যুবেকর িক উিচা, আ�াহ াা‘আলার েনওামা সম হেক 

াাঁর নাফরমানী ও িবর�াচারেনর কােজ বযবহার করেব? আ�াহর 

এ বাুী স�েকর োামার িচ�া িক?  
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َّ  ِعۡلمٌۚ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما َ�ۡقُف  َوَ�  ﴿ ۡمعَ  ِِ َّ ّ  َولۡلُفَؤادَ  َولۡ�ََ�َ  لل ٰ�َِك  ُُ ََ و�
ُ
ُ  ََ �َ 

 ]وو٣٦:وإلرسإلء[و﴾ ٣ وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�ۡنهُ 

‘‘েয িবুেও োামার েকান জান েনই, (অযথা) াার েপছেন পেড়া 

না ; েকননা (েকওামোর িদন) কান, েচাখ ও অ�র, এ সব 

কওিটর (বযবহার ) স�েকর াােক িজজাসা করা হেব।’’ [স রা-বনী 

ইসরাঈল : ৩৬ ] 

আ�াহ াাওালার এ বাুী িক াুিম   েল িগেওছ?  

�  ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  قُل ﴿ وا ُّ ُُ بَۡ�ٰرِهِمۡ  ِمنۡ  ََ
َ
�  � ۡزَ�ٰ  َ�ٰلَِك  فُُروَجُهمۚۡ  َوَ�ۡحَفُظوا

َ
َّ  لَُهمۚۡ  ُ ِِ 

 َ َّ ۢ  ل ََ  ابِمَ  َخبُِ� نَ  ّلِۡلُمۡؤِمَ�ِٰت  َوقُل ٣ يَۡصَنُعو ُۡ ُُ ُۡ بَۡ�ٰرِهِنّ  ِمنۡ  ََ
َ
 َوَ�ۡحَفۡظنَ  �

ۡبِدينَ  َوَ�  فُُروَجُهنّ  ََُهنّ  َُ ۖ  َظَهرَ  َما ِِّ�  زِ�ََ  ]وو٣١وو،٣٠:ووإللور[و﴾ ِمۡنَها

 ‘‘েহ নবী, াুিম েমােমন পুরুেদর বেলা, াারা েযন াােদর 

দপি�েক (িন�গামী ও) সংযা কের রােখ এবং াােদর ল�া�ান 
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সম হ েহফাযা কের; এটাই হেচছ াােদর জনয উ্ম পপা; 

(েকননা) াারা (িনেজেদর েচাখ ও ল�া�ান িদেও) যা কের, 

আ�াহ াাওালা েস স�েকর প ুরা� ােব অবিহা রেওেছন। আর 

েমােমন নারীেদরেক বেলা, াারা েযন াােদর দপি�েক (িন�গামী 

ও) সংযা কের রােখ এবং াােদর ল�া�ান সম হ েহফাযা 

কের; আর যা সাধারুা �কাশ পাও াা ছাড়া াােদর েসৗ�যর 

াারা �কাশ করেব না।’’ [স রা আন-ন র : ৩০-৩১] 

�রু কর, আ�াহর িনে�া� বাুী : 

�  َعلَۡيُ�م يَنِطقُ  كَِ�ُٰبَنا َ�َٰذا ﴿  خُ  ُكّنا َِِّا بِٱۡ�َّقِ َِ َََ َۡ َ ََ  َُمۡ ُكن َما �  ٢ َ�ۡعَملُو

  ]وو٢٩:ووإلليثي [و﴾

‘‘এ হেচছ আমার (সংরিকা) নিথপ�, যা োামােদর (কমরকােের) 

উপর িঠক িঠক বুরনা েপশ করেব; িনপওই োামরা যখন যা 
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করো আিম াা (এখােন েস ােবই ) িলেখ েরেখিছ।’’ [স রা আল-

জািছওা : ২৯] 

াুিম িক োামার �িাপালক ও সপি�কারােক ল�া কেরা না, িযিন 

োামার ঘােড়র েচেওও িনকটবারী? 

াুিম িক জাননা, িকওামোর িদন অিা িনকেটই? েয িদন োামার 

সব ল�াজনক ও অ�ীল কাজ সম েহর েগাপনীওাা ফাঁস হেও 

যােব।  

�  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  لَُهمۡ  َوَ�َدا ﴿ �  ّما بِِهم َوَحاَق  َعِملُوا ََ  بِهِۦ َ�َُوا ََۡهزُِءو َۡ َ و﴾ ٣ �

 ]وو٣٣:ووإلليثي [

‘‘ েস িদন াােদর ম� কাজগেলা াােদর কােছ  � �কাশ হেও 

পড়েব, এবং েস িবুওিটই াােদর পিরেব�ন কের েনেব েয 

বযাপাের াারা হািস ঠা�া কের েবড়াা। [স রা আল-জািছওা : ৩৩] 
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াুিম িক জাননা, আ�াহ োামােক েদেখন? াুিম েয অব�াওই 

থাকনা েকন, োামার সব িকছুই াাঁর সামেন �কািশা। 

﴿  َّ ِِ  َ َّ ءٞ  َعَلۡيهِ  َ�َۡ�ٰ  َ�  ل �ِض  ِ�  َ�ۡ
َ
َمآءِ  ِ�  َوَ�  لۡ� َّ  ]وو٥:وعممإلنوإلل[و﴾ ٥ لل

 “অবশযই আ�াহ াা‘আলার কােছ আকাশমালা ও   খেের েকান 

াথযই েগাপন েনই।” [ স রা আেল ‘ইমরান : ৫] 

সুারাং ি�ও  াই ও ি�ও েবান! আ�াহ াা‘আলােক  ও কর। 

োামার �িাপালেকর নাফরমািন েথেক িবরা থাক। োামার 

েযৗবন ও সু�াা েযন োামার কিা না কের  এবং োামােক 

েধাকাও না েফেল। াুিম োামার িনেজর িচিকাসক হেও যাও। 

োামার রেবর ইবাদাা বে�গী, িজিকর ও শকর-গজারী, াার 

িকাােবর োলাওওাোর মাধযেম োামার অ�েরর েরাগ সমুহ দুর 

কর। সামিওক �বপি্র াাড়নাও জাভাােক িবি� কের িদওনা, েয 

জাভাোর �� আসমান ও যমীেনর সমান। িবি ভ েফানা েথেক 
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িনেজেক দ ের রাখ। িফানা েথেক পালাও, েযমনিট বােঘর  েও 

োামরা পািলেও থাক । কারু, শাি� এমন িজিনস, যার সমকক 

িকছুই েনই। েসৗ াগযশালী েস বযি� েয অেনযর উপেদশ �হু 

কের। অাপর াাকওওা ও সিঠক পেথ চলার জনয োামার রেবর 

সাহাযয ও াওফীক কামনা কর। কারু, আ�াহ াা‘আলাই 

একমা� াওফীক দাাা, িািনই উ্ম অিব াবক, িািনই উ্ম 

সাহাযযকারী। আমােদর নবী হযরা মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওওা সা�াম ও াার পিরবারবগর এবং াার সাহাবীগেুর উপর 

দরদ ও সালাম বিুরা েহাক।  

 

 


