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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম
পরম করুণময় ও অসীম দয়ালু আ�াহ তা‘আলার নােম শর
করিছ। সম� �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, আর দু রূদ ও
সালাম েস নবীর উপর যার পের আর েকান নবী েনই।
আরবী �বাদ বাকয্ রেয়ে : ‘‘েকান বস্�র ভালবাসা তােক
অ� ও বিধর কের েদয়।’’ অথর্াৎ মানুষ যখন েকান স্�েক
ভালবােস এবং তার ভালবাসা সীমা ছািড়েয় যায়, তখন েস তার
েদাষ-�িট ও ক্ষিতকর িদকভূেল য। ফেল েস তােত েকান
েদাষ-�িট েদেখনা, তােত েকান িবপদ বা অকলয্ণ খুঁেজ পায় না,
যিদও তােত অেনক েদাষ-�িট, অেনক িবপদ ও অকলয্ণ থােক।
েযমন বলা হয়ঃ ‘‘আিম তার ভালবাসার কারেণ কাল
িজিনসেকও ভালবািস, এমনিক তার ভালবাসার কােলা কুকুরেকও
ভালবািস।’’ আধু িনক যু েগ যু বক ও যু বতীেদর মােঝ ই�ারেনট
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�ীিত, গভীর মেনািনেবশ সহকাের এর যেথ� বয্বহা, েকান
�কার �াি� অথবা িবর�েবাধ ছাড়াই দীঘর্ সম ধের
ই�ারেনেটর সামেন বেস থাকা এমিন একিট িবষয় যা সামািজক
ও চািরি�ক সমসয্া হেয় দাঁিড়েয়েছ
এখােন আমরা সিঠক পথ �া� যু বক যু বতীেদর বয্াপাের কথা
বলিছনা, যারা ই�ারেনটেক ৈবধ �েয়াজেন বয্বহার কে, অথবা
জািতর কলয্েণ বয্বহার কের অথবা িবিভ� কলযণকর অ�েন
বয্বহার কের। েযমন সৎ কােজর আেদ, অসৎ কােজর িনেষধ,
ইসলােমর িদেক দাওয়াত, ইসলােমর শ�েদর জবাব দান, উ�ম
চির� ও উপকারী জ্ঞান িবজ্ঞেনর �সার। আর তারা মাকড়
জােলর নয্ায় পৃিথবেত ছিড়েয় থাকা এ ই�ারেনেটর মাধয্েম
সকল উপকারী ও কলয্ণকর িবষয় সমূহ েথেক যথা স�ব
উপকৃত হেয় থােক।
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বরং আমরা কথা বলিছ ঐ সকল হাজার হাজার যু বক ও
সমূহ িবপদ��েদর বয্পাের, যারা ই�ারেনেটর মাধয্েম িবযর্
হেয়েছ, এেত কিঠনভােব আস� হেয়েছ, এমনিক জীবেনর
গর�পূ ণর িবষয় সমূহ েথেক িবমুখ হেয়েছ। ফলতঃ ই�ারেনট
এেদরেক স�াস ও িবিভ� অপরাধ মূলক কমর্ কাে�র িদেক
ধািবত কেরেছ। তােদরেক ই�ারেনট িক কলয্াণ উপহা িদেয়েছ?
আ�াহর িদেক দাওয়ােতর েক্ষে� েকান উপকািরতা  তারা
েপেয়েছ? তারা িক ইসলােমর শ�েদর পদেক্ষপ সমূহ িচি�
করেত সক্ষম হেয়? ইসলাম ও মুসিলমেদর িনধন করার
বয্াপাের শ�েদর ঘৃ ণা ও ষড়য� সমূ হ তারা িক িচি�ত করেত
েপেরেছ? তারা িক ইসলামী ওেয়বসাইটসমূ েহর মাধয্েম উপকারী
শরয়ী জ্নসমূহ লাভ করেত সক্ষম হেয়? তারা িক িবজ্ঞান
�যু ি�র জ্ঞান লাভ এবং এর মাধয্েম উ�িত ও অ�গিতর কা
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সমূ হ জানেত সক্ষম হেয়? তারা িক পিরসংখয্ান িবদয্া ও িব�
িবষয়সমূেহর উপর িনভর্রশীল সাম�ীক গেবণা কমর্ স�াদ
করেত সক্ষম হেয়? তারা িক জািতর মযর্দা পুনর�ার এবং
অতীেতর েগৗরব গাঁথার ইিতহাস �সাের সক্ষম হেয়? ইসলাম
স�েকর েয সকল অপ�চার ছড়ােনা হেয়েছ, তার জবাব িদেত
সক্ষ হেয়েছ? আসেল ই�ারেনেটর

উপকারীতা বহুিবধ।

অিধকাংশ যু বক এ সকল উপকারী িবষয় সমূ েহর �িত
গর�ােরাপ কেরনা।
তারা ই�ারেনটেক বয্বহর কের উল� ছিব েদখার েক্ষ,
অশ�ীল দৃ শযসমূ হ উপেভাগ করার জনয এবং এমন অৈবধ
ওেয়বসাইট সমূহ েখাঁজার েক্ষ, যা একজন যু বকেক পাশিবক
শি�েত বি� কের েফেল আর পাশিবক কু�বৃ ি�র সামেন দূ বর্ল
কের েফেল। ফেল তােক ফলদায়ক উপকারী েয েকান কাজ
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েথেক িবরত রােখ এবং তােক সংকীণর গ�ীেত বি� কের রােখ।
এ চ�িট কু�বৃ ি� এবং পাশিবক শি�র বৃ�, যা তােক পূ ণরভােব
�াস কের েনয়।
অথচ এ ই�ারেনট িবিভ� অ�েলর িবিভ� ঘটনাবলীর মেধয
েযাগােযাগ �াপেনর জনয্ বয্বহার করা য, এক কথায় যােক
‘িব�েক এক কেক্ষ িনেয় আসার মাধ’ বলা যায়।
এর মাধয্েম উল� ছিব েদখা থবা পথ�� যু বক যু বতীেদর
মােঝ েযাগােযােগর মাধয্েম এত েবশী সময় ন� করা হ, েয
সময় তার জীবন উ�য়েনর কােজ বযবহার করা েযেতা। ড.
সু লাইমান আল-খুদারী বেলন, এ অ�ীল ছিব সমূহ যু বক
যু বতীেদর মানিসক ও �াহয্গত িদক েথেক অত� ক্ষিত,
েকননা এ ছিব সমূহ তার মেন ও ে�ইেন সারাকণ ঘুরপাক েখেত
থােক, ফেল তা েদখা তার বদ অভয্ােস পিরণত হেয় যায়। যখন
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ই�ারেনেটর মাধয্েম এ ছিব সমূহ েদখা হ, তখন েস েয েকান
উপােয় েস পিরতৃ � হেত চায়। আর তখনই এর ক্ষিতকর িদক
�িতফিলত হয়, ফেল েস �া� অিভজতায় অথবা সামিয়ক
আনে�র অিভজ্ঞতায় পা ে, যার ফল�িতেত েস শািররীক ও
মানিসক িবিভ� ক্ষিতকর েরােগ আ� হেয় পেড় এবং �া�
জীবেনর বিণর্ল চরিকেত ঘুরপাক েখেত থােক।
পিরসংখয্ানিবদ ও িে�ষকেদর মেতঃ১. ই�ারেনেটর আ�ায় িনমি�ত ৮০% যু বক পরবতর্ীেত িবে
কের না।
২. এেদর ৭০% িনিষ� প�ীেত যাতায়াত কের এবং উ�ৃ �ল
জীবন যাপেন অভয্� হেয় পেড়
৩. এেদর ৫৫% তােদর পিরবােরর েকান েখাঁজখবর েনয়না।
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৪. এেদর অিধকাংশই খারাপ ওেয়বসাইট সমূ েহর িঠকানা িবিনময়
কের, এমনিক তােদর িশক্ষা�িত�ান সমূে। ফেল এিট িশক্ষ
কাযর্েক বড়ই বাধা�� কের।
৫. ই�ারেনেট আস� অিধকাংশ যু বেকর িশক্ষা জীবেনর উপ
এর কু�ভাব পেড়। তােদর েকউ েকউ েলখাপড়ায় অ�গামী
েথেকও পের পযর্ায়�েম প�াদগামী হেয় পেড়
৬. ই�ারেনেট আস�তা ৈনিতক মূ লয্েবােধর িভিেত গেড় উঠার
পিরবেতর্ অভ�রীন

��-সংঘােতর

ঘটনা

ঘটায়।

ফেল

ই�ারেনেটর মাধয্েম এক নতুন মুলয্েবাধ গেড় উে
৭. েযমিন ভােব ই�ারেনট পািরবািরক ব�নেক িশিথল কের েদয়,
েতমিন এর মাধয্েম �াভািব িববােহর মাধয্েমগিঠত পিরবারত�
�ংস �া� হয়। ফেল পিরবােরর পিরবেতর্ অৈবধ প�ার অবাধ
জীবন যাপেন এরা অভয্� হেয় উেঠ। এরা মেন কের েযৗনতাই
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িববােহর মূ ল উে�শয, আর েস উে�শয্ যিদ িববাহ ছাড়াই পূরণ
করা স�ব হয়, তাহেল িবাবেহর আর �েয়াজন িক? অথচ
ইসলােমর দৃ ি�েত িববাহ ব�েন আেরা অেনক গুরু�পূণ উে�শয্
িনিহত রেয়েছ।
৮. কি�উটার সাম�ীর মূ লয্ এবং ই�ারেট সংেযাগ স�া
হওয়ার ফেল অিধক সংখয্ক যুবক ই�ারেনট জগেতর িদেক
ঝুঁেক পড়ার সু েযাগ পায়। ই�ারেনট সংেযােগর মাধয্েম �ায় ৪
লক্ষ ওেয়বসাইেটর সােথ তার েযাগােযাগ �ািপত হ অেনক
রকণশীল পিরবােরর স�ানেদর শুধু ই�ারেনট বয্বহাের ফেল
ৈনিতকতা দূবর্ল হেয় পে।
অতএব, ি�য় ভাইেয়রা, েবােনরা!
একজন মুসিলম িক সব িকছু র সােথ স�কর্ রােত পাের অথবা
তা রাখা উিচত?
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একজন বুি�মান যু বক েয তার িনেজর, তার �ীেনর,তার জািতর
েসবায় িনেজেক িনেয়ািজত রাখেব, অথচ েস িক চির� িব�ংসী
অ�ীল দৃশয, উল� ছিব েদখার মাধয্েম তার মূলয্েবাধ �ংকের
িদেব? অথচ েযখােন অমুসিলম যু বেকরা এ সংেযােগর মাধয্েম
জ্ঞানিভি�ক গেণা, িব�জগৎ িনেয় গেবষণা এবং নতুন নতুন
আি�ােরর মাধয্েম উ�িত ও অ�গিতর শীেষর্ েেছ যাে�।
েহ যু বেকরা! েহ যু বতীরা! েতামােদর িক হেলা েয, আ�াহ
তা‘আলা েয কারেণ এ জীবন দান কেরেছন েস উে�শয্ই েতামরা
ভূ েল েগেল? আর েতামরা িবিভ� ধয্ান ধাণা িনেয় আনে� েমেত
আছ, যার েকান বা�বতা েনই, েকান উপকািরতা েনই। একজন
মুসিলম যু বেকর িক উিচত, আ�াহ তা‘আলার েনয়ামত সমূহেক
তাঁর নাফরমানী ও িবর�াচারেনর কােজ বয্বহার করে? আ�াহর
এ বাণী স�েকর্ েতামার ি�া িক?
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‘‘েয িবষেয় েতামার েকান জ্ঞান ে, (অযথা) তার েপছেন পেড়া
না ; েকননা (েকয়ামেতর িদন) কান, েচাখ ও অ�র, এ সব
কয়িটর (বয্বহার) স�েকর্ তােক িজজ্ঞ করা হেব।’’ [সূ রা-বনী
ইসরাঈল : ৩৬ ]
আ�াহ তায়ালার এ বাণী িক তুিম ভূ েল িগেয়ছ?
َ ٰ َ ۡ َ َ َٰ ۡ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ ۡ َ َ ۡ ٰ َ ۡ َ ۡ ْ ّ ُ ّ ۡ ُ ۡ َ غ ض
ّ
َ� ل ُه ۡ ۚم ِن
﴿ قل ل ِلمؤ ِمن ِ� َُُوا مِن �ب� ِرهِم و�حفظوا فروجه ۚم �ل ِك أز

َۡ
َ َ ۡ
ۡ ُ ۡ
َ ۡ ّۡ ُ
ُ �َ َخب
َّ
ّ
َبۡ�َٰرِهِنَ َو َ� ۡحفظ َن
ت َ�غضض َن م ِۡن
ِ ٰ�ِ َوقل ل ِل ُمؤم٣ � ۢ ب ِ َما يَصن ُعون
ِ
ّ ّ ّ ََ ُۡ َ ت
َ
  [٣١  ،٣٠ : َهُنَ ِ�َ َما ظ َه َر م ِۡن َهاۖ ﴾ ]ﻨﻟﻮر
َُرُوجَهُنَ و� �بدِين ِ�ن

‘‘েহ নবী, তুিম েমােমন পুরষেদর বেলা, তারা েযন তােদর
দৃি�েক (িন�গামী ও) সংযত কের রােখ এবং তােদর ল�া�ান
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সমূহ েহফাযত কের; এটাই হেচছ তােদর জনয্ উ�ম প�;
(েকননা) তারা (িনেজেদর েচাখ ও ল�া�ান িদেয়) যা কের,
আ�াহ তায়ালা েস স�েকর্ পূণর�ভােব অবিহত রেয়েছন। আর
েমােমন নারীেদরেক বেলা, তারা েযন তােদর দৃি�েক (িন�গামী
ও) সংযত কের রােখ এবং তােদর ল�া�ান সমূ হ েহফাযত
কের; আর যা সাধারণত �কাশ পায় তা ছাড়া তােদর েসৗ�যর্
তারা �কাশ করেব না।’’ [সূ রা আন-নূ র : ৩০-৩১]
�রণ কর, আ�াহর িনে�া� বাণী :
ُ
َ ُ َ
ُ َ ۡ َ ّ ّ ّ َۡ
ُ ََ ُ
َ َ َ َ
٢ نسخ َما كن ُت ۡم � ۡع َملون
ِ ق ِنَا ُنَا �ست
� ِ �﴿ �ٰذا كِ�ٰ ُبنا يَن ِطق عل ۡي�م بِٱ
  [٢٩ : ﴾ ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ
‘‘এ হেচছ আমার (সংরিক্) নিথপ�, যা েতামােদর (কমর্কাে�)
উপর িঠক িঠক বণরনা েপশ করেব; িন�য়ই েতামরা যখন যা
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করেত আিম তা (এখােন েসভােবই ) িলেখ েরেখিছ।’’ [সূ রা আলজািছয়া : ২৯]
তুিম িক েতামার �িতপালক ও সৃ ি�কতর্ােক �া কেরা না, িযিন
েতামার ঘােড়র েচেয়ও িনকটবতর্?
তুিম িক জাননা, িকয়ামেতর িদন অিত িনকেটই? েয িদন েতামার
সব ল�াজনক ও অ�ীল কাজ সমূ েহর েগাপনীয়তা ফাঁস হেয়
যােব।
ْ ُ َ
ْ ُ
َ
َ
ُ ٔ�
َ ّ ﴿ َو َ� َدا ل َ ُه ۡم َس
﴾ ٣ ات َما َع ِملوا َو َحاق ب ِ ِهم َّا �نوا بِهِۦ � َ ۡس َت ۡه ِز ُءون
ِ
  [٣٣ : ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ
‘‘ েস িদন তােদর ম� কাজগুেলা তােদর কােছ

�� �কাশ হেয়

পড়েব, এবং েস িবষয়িটই তােদর পিরেব�ন কের েনেব েয
বয্পাের তারা হািস ঠা�া কের েবড়াত। [সূ রা আল-জািছয়া : ৩৩]
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তুিম িক জাননা, আ�াহ েতামােক েদেখন? তুিম েয অব�ায়ই
থাকনা েকন, েতামার সব িকছু ই তাঁর সামেন �কািশত।
َۡ
َ
ٓ ّ
َۡ َ َّ ّ
ۡ َ ِ� َع َل ۡيه
َٰ�
ِ � ِ� ٱٞ�ء
  [٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٥ ِلسَ َماء
�ِ ��ض َو
� َ� َ﴿ ِن
“অবশয্ই �াহ তা‘আলার কােছ আকাশমালা ও ভূ খে�র েকান
তথয্ই েগাপন েন।” [ সূ রা আেল ‘ইমরান : ৫]
সু তরাং ি�য় ভাই ও ি�য় েবান! আ�াহ তা‘আলােক ভয় কর।
েতামার �িতপালেকর নাফরমািন েথেক িবরত থাক। েতামার
েযৗবন ও সু �তা েযন েতামার ক্ষিত না কে এবং েতামােক
েধাকায় না েফেল। তুিম েতামার িনেজর িচিকৎসক হেয় যাও।
েতামার রেবর ইবাদাত বে�গী, িজিকর ও শুক-গুজার, তার
িকতােবর েতলাওয়ােতর মাধয্েম েতামার �েরর েরাগ সমুহ দু র
কর। সামিয়ক �বৃ ি�র তাড়নায় জা�াতেক িবি� কের িদওনা, েয
জা�ােতর �� আসমান ও যমীেনর সমান। িবিভ� েফতনা েথেক
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িনেজেক দূ ের রাখ। িফতনা েথেক পালাও, েযমনিট বােঘর ভেয়
েতামরা পািলেয় থাক । কারণ, শাি� এমন িজিনস, যার সমকক্
িকছু ই েনই। েসৗভাগয্শলী েস বয্ি� েয অেনয্র উপেদশ ণ
কের। অতপর তাকওয়া ও সিঠক পেথ চলার জনয্ েতামার রের
সাহাযয্ ও তওফীক কামনা কর। কাণ, আ�াহ তা‘আলাই
একমা� তওফীক দাতা, িতিনই উ�ম অিবভাবক, িতিনই উ�ম
সাহাযয্কারী। আমােদর নবী হযরত মহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম ও তার পিরবারবগর্ এবং তার সাহাবগেণর উপর
দরদ ও সালাম বিষর্ত েহাক।
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