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ই�ারেনট : দীন �চােরর িব�ম�
মানু ষ যত কােজ সময় বয্য় কের দাওয়ােতর কােজ বয্িয়ত সময়গুি
তার মেধয্ ে��ত। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
َ ﴿ َو َم ۡن أَ ۡح َس ُن قَ ۡو ٗ� ِّ ّمَن َد َ� ٓ إ َ� ٱ َِّ َو َع َل َ� ٰل ِٗحا َوقَ َال َّ� م َِن ٱل ۡ ُم ۡسل
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ِِم
ِم
ِ
ِ ِن
[٣٣ : ]ﻓﺼﻠﺖ
‘আর তার েচেয় কার কথা উ�ম, েয আ�াহর িদেক দাওয়াত েদয়,
সৎকমর্ কের

এবং বে, আবশয্ই আিম মুসিলমেদর

অ�ভুর?’

{ফুসিসলাত : ৩৩}
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ي� أدعوا إِ� ٱَِۚ � ب ِص� ٍ� �نا وم ِن ٱَبع ِ�� وسب�ن ٱَِ وما �نا
َ ِ ��ۡ م َِن ٱل ۡ ُم
[١٠٨ : � ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
ِ
‘বল, ‘এটা আমার পথ। আিম েজেন-বুেঝ আ�াহর িদেক দাওয়াত েদই
এবং যারা আমার অনু সরণ কেরেছ তারাও। আর আ�াহ পিব� মহান
এবং আিম মুশিরকেদর অ�ভুর্� ন।’ {সূ রা ইউসু ফ, আয়াত : ১০৮}
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কের,
ِ
َﻚَ  ﺣ ﺮ
ﺧ ٌل
ّ ُُْ ا
»�َِّ ﻷَنْ �َﻬْﺪيَ ا �َُّ ﺑِﻚَرَﺟُﻼً  وَاﺣِﺪًا َ�ْ َ ﻚَ ﻣِﻦْأَنْ ﻳَ�ُﻮنَ ل ﻤ
«ﻨﻟَ َﻌ ِﻢ
3

‘আ�াহর শপথ, ‘েতামার মাধয্েম একজনেক আ�াহর েহদােয়ত দান
করা েতামার জনয্ লাল উেটর েচেয়ও উ�।’ [বুখারী : ৪২১০; মুসিলম
: ৬৩৭৬]
উে�িখত কুরআেনর আয়াত ও হািদেসর আেলােক বলা যায়, �েতয্ক
মুসিলেমর কতর্বয্ ন-রাসূ ল, সমাজসং�ারক ও আ�াহর পেথ
একিন�ভােব আ�ানকারী পুণয্বান বয্ি�েদর পথ অনুসরণ ক।
তাঁেদর অনু বিতর্তায় দাওয়ােতর কাজ করেত িগেয় মেন রাখেত হে,
সমকােল মানু েষর জীবনযাপেনর ধরন বদেলেছ। অভূ তপূ ব্ ি
র ব�ব
সািধত হেয়েছ �যু ি�র সকল শাখায়। ফেল মানু েষর ওপর সরাসির
ছাপ রাখার প�িতও বদেলেছ। িব�জুেড় িভ�তা এেসেছ দাওয়াত ও
�চার েকৗশেল। আেগ সমাজ সং�ারকগণ বাজাের, মসিজেদ ও িবিভ�
েলাক সমাগম�েল িগেয় মানু ষেক আ�াহর িদেক দাওয়াত িদেতন। িক�
তথয্�যি�র এই উৎকেষর্র যুেগ

একজন দ‘ঈ (আ�াহর পেথ

আ�ানকারী) ঘের বেসই েরিডও, িটিভ, িসিড, বই ও প�-পি�কা
ইতয্িদর মাধয্েম দাওয়াত েপৗঁছােত পােরন েকািট েকািট েলােক
দু য়াের। এিটেক সহজ ও গিতশীল কেরেছ আ�জর্ািতক তথয্িবিনম
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মাধয্ম তথা ই�ারেন। সে�হ েনই আ�াহর িদেক মানু ষেক ডাকার
এক চমৎকার মাধয্ম এই ই�ারেন। কারণ১. ই�ারেনেটর �িত িদন িদন মানু েষর আ�হ বৃ ি� পাে�
এ যু েগ েয েকােনা তেথয্র জনয্ মানুষ ই�ারেনেটর শরণাপ� হ।
বিহিবর্ে�র সকল ছা-ছা�ী �েয়াজনীয় তেথয্র জনয্ ছুেট আে
ই�ারেনেটর দু য়াের। আেগ পৃ িথবীর অেনক েদেশই ইসলাম স�েকর্
সিঠক ও িব�ািরত েকােনা তথয্ েপেত অেনক কাঠখড় েপাড়ােত হ।
বতর্মােন এ অব�য় আমূ ল পিরবতর্ন এেসে। এখন মানু ষ বািড়েত
বেস এমনিক িনেজর খাস কামরায় শুেয়ও অনায়ােস ইসলাম স�েকর
তথয্ সং�হ করেত পারে। আর েমাবাইেল েনট সািভর্স েযাগ হওয়ায়
তথয্ চেল এেসেছ �যুি� সেচতন মানুেষর হােতর মুেঠা।
ই�ারেনট কীভােব ইসলাম �চাের ভূ িমকা রাখেছ তার ধারণা পাওয়া
যায় ‘আল-সু �াহ’ নামক একিট ইসলামী সাইেটর একজন দা‘ঈর
িববরণ পড়ুন। সাইেট �কািশত এক িনবে� িতিন বেলন, ‘ই�ারেনট
চয্ােট আমােক িনউিজলয্াে�র এক ব�ু জািনেয়ে, িতিন বছর িতেনক
আেগ ইসলাম �হণ কেরেছন, তার বাবা-মা এখেনা এ স�েকর্ িকছুই
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জােনন না। আেমিরকান তরুণী েবান জািমলা জািনেয়েছ, িতিনও
ইসলাম �হণ কেরেছন ই�ারেনেটর মাধয্ে। কােজর ফাঁেক ফাঁেক
িতিন ই�ারেনট েথেক ইসলামী বই-পু�ক ি�� কের রােখন। তারপর
সা�ািহক ছু িটর িদন েসগুেলা মনেযাগ িদেয় পেড়। িতিন আমার কােছ
অেনক ছা� ও গেবষেকর পেক্ষ েমইল কে। আিম ইসলাম স�েকর্
তােদর িজজ্ঞাসার জবাব ে। আিম সবর্েশষ েয েমইেলর জবাব িদেয়িছ
েসটা পািঠেয়েছন ১৫ বছর বয়সী এক বৃ িটশ তরু। িতিন আমার কােছ
জানেত েচেয়েছন মৃ তুয্দ�েক ইসলাম েকান দৃি�েত েদে? আিম
আেমিরকার হাভর্াডর্ িব�িবদয্ালেয়র এক অধয্াপেকর েমইলও েপ।
িতিন আমার কােছ ইসলাম িবষেয় অেনক িকছু জানেত েচেয়েছন।’
২. এই দাওয়ািত মাধয্েম খরচ অেনক কম
েকউ যিদ মানু েষর কােছ দাওয়াত েপৗঁছােনার উে�েশ একিট েছাট
��ও �কাশ করেত চান, এজনয্ তােক কমপেক্ষ কেয়ক হাজার টা
খরচ করেত হেব। পক্ষা�ের এ বয্ি� যিদ বইিট ই�ারে �কাশ
কেরন, এর জনয্ তােক উে�খেযাগয্ েকােনা এমাউ� বয্য় করেত হ
না। অেনক েকা�ািন আেছ যােদর েসবা িনেত েকােনা খরচই গুনেত
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হয় না। আ�াহর পেথ আ�ানকারীরা এই সু েযােগর সৎ বয্বহার করেত
পােরন।
৩. এই মাধয্েম কাজ করা অেনক সহজ
ই�ারেনেটর মাধয্েম দাওয়াত েদয়া

এবং

র প�িত র� করা

এেকবাের সহজ। এর জনয্ েকােনা সািটর্িফেকট লাভ বা কিঠ
�িশক্ষেণর �েয়াজন হয় । অেনক ইসলাম �চারক আেছন, যারা মা�
ক’িদেন ই�ারেনেট িনজ� েপইজ েখালা এবং অেনয্র সে� তথয্
বােকয্র আদা-�দােনর প�িত িশেখেছন। আজ এেদর েথেক অেনেকই
উপকৃত হে�ন।
৪. অেনক েক্ষে�ই ই�ারেনেট মানুেষর সে� সরাসির েযাগােযাগ করে
হয় না
েযমন ধরুন আপিন ঘুিমেয় আেছ, সফের আেছন িকংবা আপিন এখন
বয্, এ সমেয়ও িক� আপনার দাওয়ািত সাইট বা আপনার
সরবরাহকৃত তথয্ েথেক মানুষ উপকৃত হেত পাে। িক� িযিন
মসিজেদর আসের বা মাদরাসার ে�ণীকেক্ষ এেলম িবতরণ কে, িতিন
অসু � হেল বা সফের েগেল তার এেলম েথেক মানু ষ তখন উপকৃত
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হেত পাের না। আবার েদখুন যখন েকউ আপনার কােছ �ােস বা
আসের সরাসির ইসলােমর েকােনা িবধান জানেত চাইেব, আপিন েস
িবষেয় না জানেল তাৎক্ষিণকভােব আপনােক অজ্ঞতা � কাশ ক
হেব। অথচ ই�ারেনেট যিদ েকউ আপনার কােছ িকছু জানেত চায়,
আপিন তার জবাব েদয়ার জনয্ বই েদখা বা অিভজ্ঞ েকােনা আেলে
শরণাপ� হবার যেথ� সু েযাগ পােবন।
৫. বয্াপক অ�ন ও এেক কােজ লাগােনা �েয়াজনও অিধক
দু ঃেখর সে� জানােত হয়, অ�নিটেক কােজ লাগােনার েক্ষে
দু িনয়াবাসী আমােদরেক অেনক অেনক েপছেন েফেল িদেয়েছ। এমনিক
এখেনা এিটেক কােজ লাগােনার জনয্ আমােদরেক তােদর প�িত এবং
তােদর েকা�ািনগুেলার ওপরই িনভর্র করেত । বয্াপারিট এেকবাের
�তঃিস�। িবষয়িট �ত� আেলাচনার দািব রােখ।

ই�ারেনেট দাওয়াত েদেবন িকভােব ?
ই�ারেনেটর মাধয্েম মানুেষর কােছ দীেনর দাওয়াত েপৗঁছােনা যায় নান
উপােয়। ই�ারেনেট িনতয্ নতুন সুিবধা েযাগ হওয়ার সে� সে� এর
উপায়ও বাড়েছ �িতিদন। েযমন েমইল বা বাতর্া আদা-�দােনর সু িবধা
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যু � হেয়েছ ই�ারেনট আিব�ােরর পের। আজ এিট মানু ষেক
েহদায়ােতর িদেক আ�ান এবং তােদর সামেন ইসলাম তুেল ধরার
কাযর্করী মাধয্েম পিরণত হেয়। এভােব অেনক েসবাই ইদানীং
সংেযািজত হেয়েছ, যা আমরা দীন �চাের কােজ লাগােত পাির। িনেচ
আপনােদর সামেন আ�াহর পেথ মানু ষেক ডাকার িকছু কাযর্কর প�িত
তুেল ধরিছ :
�থম. মানু ষেক আ�াহর পেথ ডাকার উে�েশ ওেয়ব সাইট বানােনা
এিট ই�ারেনেটর মাধয্েম দাওয়ােতর সবেচ ফল�সূ ও অিধক কাযর্ক
উপায়। সাইেটর মাধয্েম �ব-িনব�, বই-পু�ক ও প�-পি�কা সারা
িবে�র েকািট েকািট পাঠেকর দু য়াের েপৗঁেছ েদয়া যা। মুসিলম ও
অমুসিলম সবাই এ েথেক উপকৃত হেত পাের। ইসলামী েয েকােনা
িজজ্ঞার জবাব �দােনর মাধয্েমও দীেনর িবশাল েখদমত আ�াম েদয়া
স�ব একিট সাইেটর মাধয্ে। েসৗিদ আরেবর একিট ওেয়ব সাইট

islamhouse.com এর কথাই বিল। িবে�র �ায় আিশিট ভাষায় এর
কাযর্�ম পিরচািলত হ। সারা িবে� বাংলায় এর �ায় ৯০ লাখ
�াউজার রেয়েছ। আল-সু �াহ নােমর (www.alssunnah.com) একিট
ইসলামী সাইেটর পিরচালনা েবােডর্র ব�বয্ এম : ‘আমরা এ সাইেট
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ইসলাম �হেণ আ�হী অেনক অমুসিলেমর িচিঠ পাই। তারা জানেত চান
কীভােব ইসলােম দািখল হেত হয়, এর পদেক্ষপগুেলা কী কী ইতয।
েতমিন দীনী িজজ্ঞাসার জবাব ও জীবন ঘিন� সমসয্ার সমাধান জান
চান আ�হী মুসিলমরা। পযর্া� শরঈ জ্ঞ ান ও িবিভ� ভাষায় পারদশ
একদল কলয্াণ�তী িন�াবান যুবেকর মাধয্েম এসব পিরচািলত হে
আসেছ। �েয়াজেনর কথা িবেবচনা কের আ�জর্ািতক সব ভাষায়ই
আমরা এর কাযর্�ম পিরচালনা কিছ।’
এই মাধয্মিটর গুরু� এখােনও িনিহত, সাইটিট হেত পাের ইসলামী
জ্ঞ-িবজ্ঞােনর অিত সমৃ� এক িবশাল লাইে�, যা নানা ভাষায় েকািট
েকািট মানু ষ িনখরচায় পড়েত পারেব। পৃ িথবীর েয েকােনা েদশ েথেক
েয েকােনা সময় েসখােন �েবশ করা যােব। কেয়কিট দৃ �া� আমােদর
পথ েদখােব পাের। েযমন : একিট সাইেট এক লক্ষ চি�শ হাজা
হািদস আপেলাড কের েদওয়া হেয়েছ। আেরকিট সাইেট পিব�
কুরআেনর অনু বাদ েদয়া হেয়েছ সাতিট ভাষায়। আেরক সাইেট েসৗিদ
আরেবর ‘উ�তর ফেতায়া েবােডর’র চার হাজার ফেতায়া তুেল ধরা
হেয়েছ। অপরএক সাইেট িবিভ� ভাষায় �াজ্ঞ ও িনভেযাগয্ আিলমেদর
নয়শ ইসলামী িসিড উপ�াপন করা হেয়েছ।
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ই�ারেনেট অেনক েকা�ািনর স�ান পাওয়া যায় যারা ি� েডােমইন
িদেয়

থােক।

এসেবর

মেধয্

অনয্তম জনি�য় সাই

http://www.hypermart.net/। এ ধরেনর েয েকােনা জনি�য়
সাইেট ঢুেক আপিনও িনেজর নােম একিট সাইট খুলেত পােরন। একিট
দাওয়াতী েপজ েখালার জনয্ আ�হী বয্ি�েক শুধু িশখেত হ ‘��
েপজ’ অথবা ওয়াডর্ ২০০০ এ কীভােব েপইজ ি�েয়ট করেত হয়।
জানেত হেব কীভােব িনেজর সাইটিটেক কি�উটার েথেক ই�ােনেট
ওঠােবন। আর এগুেলা খুব সহজ কা। এর জনয দীঘর্েময়াদী েকােনা
�িশক্ষেণর �েয়াজন হয় ।
উে�খয, উপেরা� সাইটিট বতর্মােন ইংেরি, ফরািস, জামর্া, বসনীয়,
আলেবিন, মালয়, ইে�ােনিশ, িফিলপাইিন ও িফনলয্াি�য়ান ভাষায়
পিরচািলত হেয় আসেছ। বতর্মােন নতুন আরও ছয়িট ভাষা সংেযাজেনর
কাজ চলেছ। েসগুেলা হেল, িহি�, বাংলা, িসংহিলজ, েতেলগ,
মালায়ালম ও তািমল ভাষা।
ি�তীয়. অনলাইন চয্ােটর মাধয্েম মানুষেক আ�াহর িদেক ডা
এিট একিট উ�ম উপায়। এর কাযর্কািরতাও অেনক েবি। শুধু এ তথয
জানােনাই যেথ� হেত পাের েয, উে�িখত সাইেটর একজন দা‘ঈর
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হােত অ� সমেয় িবিভ� জািত ধেমর্র িবশ নারী-পুরুষ ইসলাম �হণ
কেরেছন এই অনলাইন চয্ােটর মাধয্। এই চয্াট বা আ�া হেত পাের
কেয়ক প�িতেত :
ক. সরাসির আেলাচনা (Direct dialogue) :
এিট স�ব Mirc ে�া�াম (http://www.mirc.com/) বা ICQ িকংবা
ইয়াহু েমেস�া, গুগলটক বা েফসবুক ইতয্ািদ ে�া�ােমর সাহাে।
দীেনর পেথ মানু ষেক আ�ানকারী বয্ি� এসেবর সাহােযয্ একিট িনিদর
সমেয় িকংবা বয্ি�গত বা িবেশষ বয্ব�ায় চয্াট করেত পা। বাংলা
ভাষায় এ মাধয্মিটেক দাওয়ােতর কােজ লাগােনার ঘটনা িবরল হেলও
িবে�র বহুল �চিল ভাষা েযমন ইংেরিজ ও আরিবেত এ প�িত
অেনক সু ফল বেয় আনেছ। কতজন েয এভােব তােদর দীনী জ্ঞােন
িপপাসা িনবারণ কেরেছন আর কতজন েয মানু ষেক ইসলােমর �িত
আ�ান জািনেয়েছন তার ইয়�া েনই। ভুির ভুির ঘটনার মেধয্ এখােন
মা� একিট তুেল ধরা যাক :
‘আিম একিট চয্াট রুেম িছম। েসিট িছল অমুসিলমেদর দাওয়াত
েদয়ার িবেশষ রু। রুমিটেত আিম একাই িছলা। কথা বলেত বলেত
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আিম িবর� ও �া� হেয় পেড়িছলাম। অনয্ েকউ েসখােন আসা পযর্
আিম িনেজেক উপকারী অনয্ কােজ িনেয়ািজত করলা। ইেতামেধয্ চয্া
রুেম একজন যুবক �েবশ কর। েস আমার সহেযািগতা চাইেলা।
বলাবাহুল, আিম তখন পদর্ায় অনুপি�। স�ত কারেণই তার ডােক
সাড়া েদয়া হয়িন। িতিনও তখন অনয্মন� হেল। িকছু ক্ষণ পের
আবার িফের এেলন। আবার সহেযািগতা চাইেলন এবং িফের েগেলন।
বয্াপার হেল, আিম যখন পদর্ায় লক্ষয্ ক, েলাকিটর িরেকােয়� ও
অনু নয় েদখেত েপলাম। তেব তা সময় েপিরেয় যাবার পর। সহেজই
আিম তােক অনয্ চয্াট রুেম খুঁেজ েবর করেত সক্ষম। আিম তার
কােছ ক্ষমা �াথর্না কর। তােক বললাম, দয়া কের বলু ন। আপিন িক
চান আিম আপনােক সহেযািগতা কির? এেত িতিন অতয্িধক খুিশ
হেলন। িজেজ্ঞস করে, আপিন িক মুসিলম? উ�র িদলাম, জী,
আলহামদু িল�াহ। এেত তার খুিশর মা�া েবেড় েগল।
িতিন আমােক বলেলন, ‘আিম একজন আেমিরকান। বয়স আমার ৩৬
বছর। ধমর্ত� িবভাগ েথেক আিম মা�াসর্ কের। চাইেলই আিম পা�ী
হেত পাির। িক� একিট বা�বতা আমার শাি� েকেড় িনল। যখনই আিম
িনজ ধেমর্র গভীের যা, আমার সে�হ েবেড় যায়। আমার েভতের
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আিম গভীর ৈবপরীতয্ অনুভব কি। তখন আিম ি�� ধমর্ ছাড়া অনয্ান
ধমর্ িনেয় গেবষণা শুরু কর। এমন েকােনা বহুল আচিরত ধমর
িব�াস বাদ রাখলাম না, যার স�েকর্ জালনাম না বা যা িনেয় িকছু
পড়লাম না। এভােবই আিম ইসলামেক েপেয় েগলাম। ইসলাম স�েকর্
অেনক পড়াশুনা করলা। অনু বাদ পেড় আিম কুরআনও খতম করলাম।
অবেশেষ আিম ি�র িস�াে� েপৗঁছলাম েয এিটই আ�াহ �দ� সতয
ধমর। এিটই িফতরাত ও �কৃিতর ধমর।’ ‘আমার আেবদন হেলা,
আপনােদর ধেমর্ িক আমােক �হণ করেব? আিম িকভােব ইসলােম
দািখল হেবা? ইসলাম �হেণ আমােক কী কী পদেক্ষপ অবল�ন করে
হেব? ’
সতয্ কথা কী ভ�েলােকর সে� আিম যখন কথা বলিছলাম রাত বােজ
তখন ২টা। ত�ার �ভােব আিম িনেজর হাতদু িটও েদখেত পাি�লাম
না। িক� যখন েলাকিটর এসব কথা পড়লাম। মুহূেতর্ই আমার িন�া
ছু েট পালােলা। আিম তােক বললাম, আপিন সু �াগত েহ আমার নতুন
ভাই। আ�াহ আপনােক দীঘর্জীবী কর। বয্াপারিট এেকবাের সহ।
আপনার �থম �� িছল আপনােক আমরা �হণ করব িক-না? এর
জবােব বিল, আমােদর ধেমর্ এর সু�� জবাবই রেয়ে। েসটা হেলা,
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‘হাইয়াকা�াহ’ তথা �াগতম আ�াহ আপনােক দীঘর্জীবী কর। েয
বয্ি� �াহর িদেক এক িবঘত অ�সর হয় আ�াহ তা‘আলা তার
িদেক এক হাত অ�সর হন। আর আপিন জানেত েচেয়েছন কীভােব
ইসলােম �েবশ করেত হয়। এর উ�র হেলা, আপনােক এজনয্ েতমন
িকছু করেত হেব না; শুধু আিম যা িলিখ তা িনেজর মুখ ও মন েথেক
আবৃ ি� করেবন। আিম কােলমােয় শাহাদাত িলখলাম এবং ইংেরিজেত
তার অথর্ও িলেখ িদলা। এরপর একজন সদয্ ইসলােম দািখল বয্ি�
জনয্ েগাস, মাথা মু�ােনা এবং নাপাক েলেগ থাকেল েপাশাক
পিরবতর্নসহ যা িকছুর দরকার হয় িলখলা।
এসব শুেন ভ�েলাক খুিশেত আটখানা হেয় েগেল। সে� সে� শাহাদাহ
পাঠ ও ঈমােনর েঘাষণা িদেলন। অতপর িতিন একিট ইসলািমক
েস�াের েগেলন। েস�ােরর েলােকরা তােক আরও অেনক িকছু
েশখােলন। পের িতিন আমােক একিট প� িলেখন। তােত িতিন িনেজর
নতুন নাম জানান ঈমান আসাদ। তারপর েথেক আমােদর মােঝ
িনয়িমত েমইল িবিনময় হয়। আলহামদু িল�াহ এমন আরও ঘটনা
আমার সে� এবং আমার অনয দাঈ ভাইেদর সে�ও ঘেটেছ।
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খ. পেরাক্ষ আেলাচন (Indirect dialogue) : ই�ারেনেটর সাহােযয্
অেনয্র সে� পেরাক্ষভােব আেলাচনার িভ� িভ� দুিট উপায় রেয়:
১. সংলাপ �া�ন বা Message Boards- এর সাহােযয্ অেনয্র সে
পেরাক্ষ আেলাচনা জনি�য় সব সাচর্ ইি�েনইেসবা রেয়েছ। েযমন :
গুগ, ইয়াহ, এমএসএন, িবং, ডগ পাইল, আ� ডট কম ইতয্াি।
এসব সাইেট েকািট েকািট মানু ষ দু িনয়া ও আিখরাত স�েকর্ তােদর
িবিচ� ভাবনা িবিনময় কেরন। গণমানু েষর মেধয্ িমেশ েযেত এবং নানা
ধমর্ ও  মেতর মানুষেক আ�াহর পেথ ডাকেত এ এক আদশর্ ময়দ।
চাইেল এ িলংেক একিট মা� ি�ক কের অিভজ্ঞতা অজর্ন কর
পােরন। আপিনও পােরন আ�াহর

পেথ দাঈ

হেয় েযেত

:

http://messages.yahoo.com/index.html
২. িনউজ �পস- এর সাহােযয্ অেনয্র সে� পেরাক্ষ আেল। এসব
মূ লত আনিলিমেটড ে�সজুেড় পার�িরক অিভজ্ঞ, সংলাপ ও
িবতেকর্র “প। িবেশষত এখােন সব ধমর, িচ�া ও মতবােদর েলােকরা
সিব�াের ধমর্ীয় িদক আেলাচনার করেত পাের। এ অ�েন অসংখয্
িদেশহারা ও পথ�� েলাক িহদায়ােতর আেলা িনেয় মতিবিনময় কের।
েতমিন অেনক অমুসিলম এখােন তােদর সব ধরেনর কুৎসা ও েকৗশল
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বয্বহার কের আ�াহর মেনানীত ধমর্ ইসলােমর ওপর আ�মণ চাল।
আলহামদু িল�াহ এখােন অেনক ভােলা েলাকও রেয়েছন যারা অ�নিটেক
কােজ লাগােত অেনক ক� �ীকার কেরন। তেব �েয়াজেনর তুলনায়
তােদর সংখয্া অেনক ক।
এখন �� হেলা, কীভােব এই �পগুেলার কােছ েপছা যােব? হয্, এসব
�েপর কােছ েপৗঁছার দ’িট প�া রেয়েছ।
১. �েতয্ক সাচর্ ইি�েনরই েযমন মাইে�াসফট ই�ারেন এ�ে�ারার
রেয়েছ একিট েমইিলং ে�া�াম এবং আেরকিট ে�া�াম িনউেজর।
েসিটর কথাই বলা হে� এখােন। এ ে�া�াম এয্াকিটভ করার মাধয্েম
আপিন এসব �েপর কােছ েপৗঁছেত পারেব।
২. এসব �েপর কােছ েপৗঁছার ি�তীয় প�া হেলা এই ওেয়বসাইেট
ি�ক করা। যার এে�স হেলা : http://www.deja.com/। এই
সাইটিটর মাধয্েম আপিন এসব �েপর মেধয্ �েবশ করেত পারে।
এসেবর আেলাচনার িশেরানাম খুঁেজ িনেত পারেবন। তারপর ইে�
মেতা িবষেয় মানু েষর আেলাচনার মেধয্ ঢুেক েযেত পারে।
তৃতীয়. আ�াহর িদেক মানু ষেক ডাকার জনয্ -েমইল বয্বহার করা:
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অনয্ানয্ মাধয্েমর তুলনায় এিট পূণর্া� ও চমৎকার ম। এিট দাঈ ও
আ�াহর পেথ আ�ানকারীেদর জনয্ টােগর্ট জনেগার েপৗঁছার সুবণর
সু েযাগ এেন েদয়। এ মাধয্মিট কেজ লাগােনার কেয়কিট প�িত
রেয়েছ:
১. �চিলত প�ায় ই-েমইেলর মাধয্েম প�িবিনময় : টােগর্ট মানুষেদর
কােছ েপৗঁছুেন, তােদর সে� েযাগােযাগ এবং ইসলাম স�েকর্ তােদর
�� ও িজজ্ঞাসা খুঁেজ েপেত এ এক চমৎকার মাধ। উপের উে�িখত
আল-সু �াহ সাইেটর মাধয্েম ইসলাম�হণকারীেদর অিধকাংশই তােদর
সে� েযাগােযাগ কেরেছন এ ই-েমইল প�িতর সাহােযয।
২. ই�ারেনেট অেনক েকা�ািনর স�ান পাওয়া যায় : এরা যু ি�স�ত
মূ েলয্ েমইিলং েসবা িদেয় থাে। এসব েকা�ািনর কােছ রেয়েছ েমইল
এে�েসর িবশাল তািলকা। এেদর কােরা কােরা রেয়েছ পাঁচ/ছয় েকািট
েমইল এে�স। এসব েকা�ািনর সে� দাঈ ও মুবাি�গগণ িনিদর্�
এমাউে�র িবিনমেয় চুি�েত েপৗঁছেত পারেব। চি�শ প�াশ ডলার
িদেয় আপিন পাঁচ িমিলয়ন এে�স েপেত পােরন। স�য্বহার করেত
পারেল, ভােলামত কােজ লাগােত পারেল, সু �র বাকয্ ও সুবচন চািলেয়
েযেত পারেল এিট একিট উ�ম মাধয্। িবেশষত আেলাচনার িবষয় বা
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Subject হওয়া চাই িচ�াকষর্। তেব েদেখ িনেত হেব েকা�ািনিট
এেক্ষে� িনভর্রেযাগয-না যােত তারা েকােনা ভুল িঠকানা সরবরাহ না
কের।
৩. িনেজই একিট েমইিলং তািলকা ��ত করা : এিট হেলা একজন
দাঈ িনেজই একিট েমইিলং তািলকা ��ত করেবন েযখােন িবিভ�
ে�ণী ও েপশার মানু েষর েমইল এে�স থাকেব। তািলকাটা যত বড় হেব
ততই ভােলা। এ প�িতেত দাঈ বয্ি� টােগর্ট জনেগা�ীর সে� তা
ফল�সূ িচিঠ এবং উপকারী উপেদশ িবিনমেয়র করেবন। এেত কের
েলােকরা উপকৃত হেব। েমৗসু ম ও িদবস িবেবচনায় আেলাচনার
িবষয়ব� িবিভ� রকম হেব। উদাহরণ িদেয় বলা যায়, েসৗিদ আরেবর
এক ভাই বয্ি�গত উেদয্ােগ একিট তািলকা অিত স�িত একি
েমইিলং তািলকা কেরেছন যােত দশ হাজােরর অিধক বয্ি�র এে�স
রেয়েছ। তাঁর এ উেদয্ােগর সুবােদ আ�াহ ত‘আলা অেনক মুসিলম ও
অমুসিলেমর িহদায়াত নসীব কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা তাঁেক উ�ম
িবিনময় দান করু। ওই ভাইেয়র এে�সিটর নাম ‘ই-�পস েকা�ািন’।
�কৃতই েসিট বতর্মােন এ অ�েনর ে�� েকা�াি। িনেচ তাঁর এে�স
িলংক েদয়া হেলা। চাইেল আপিন এখােন ি�ক কের েদখেত পােরন :
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http://www.egroups.com/group/daleel। আিম িনেজও একিট
তািলকা �ণয়ন কেরিছ েযখােন কেয়ক হাজার বয্ি�র -েমইল এে�স
সং�হ করা হেয়েছ।
ই�ারেনেট ভিবষয্ৎ ইসলােমর ওপর �া� েফরকাগুেলার সাইেট
�ভাব কী
বতর্মাে ই�ারেনেট সবেচ ভয়�র িবপদ এবং বড় আশ�াজনক িদক
হেলা অেনকগুেলা �া� দেলর আ��কা, যারা ইসলামেক তুেল ধরার
নােম দীন স�েকর্

অজ্ঞ সাধারণ মুসিলম এবং সতয্ ধমর্ ,

ইসলােমর সিঠক পিরচয় �তয্াশী ভা-েবানেদর সে� �তারণা করেছ।
হায় অনু ভূিত, স�রই এরা কী পড়েব আর অিচেরই এরা কী েদখেব?!
আল-সু �াহ সাইেটর এক দাঈ‘র ঘটনা। িতিন একিদন একিট চয্াট রুে
বসা িছেলন। তখন তােক এক যু বক আহমিদয়া স�দায় স�েকর্
িজেজ্ঞস কে। এিট এমন জামাত সারা িবে�র আিলমগণ যােদর
কােফর ফেতায়া িদেয়েছন। ই�ারেনেট এেদর বয্াপক ে�াপাগ�া
রেয়েছ। িতিন তার জবােব বয্াপক উ�ৃিত িদেয় তােদর কােফর হবার
িবষয়িট তুেল ধরেলন। যু বকিট তার সে� এ িবষয়িট িনেয় অেনক িকছু
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িজেজ্ঞস ক, যা তার অজ্ঞাত ি। কেয়কিদন ধারাবািহক আেলাচনার
পর িতিন জানেত পােরন যু বকিট তুরে�র একজন সু �ী মুসিলম। �া�
আমহিদয়া স�দােয়র একিট ওেয়বসাইট েথেক িতিন �ভািবত
হেয়িছেলন। আলহামদু িল�াহ, তার কােছ িবষয়িট পির�ার হয়। িতিন
এর ভয়াবহতা ও ঈমান িব�ংসী িদক বুঝেত সক্ষম । এজনয্ িতিন
আ�াহর কােছ তাওবা কেরন। যু বকিট আজও তাঁর সে� িনয়িমত
েযাগােযাগ েরেখ চেলেছ।
যু ব স�দােয়র �িত িবনীত আেবদন
যু বক ভাইেদর �িত অনু েরাধ, আপনারা এই আধু িনক �চার মাধয্মিটেক
উ�ম কােজ লাগান। আ�াহর স�ি� অজর্েনর পেথ লি� কর এবং
আ�াহর হারাম করা িবষয়গুেলা েথেক সবর�কভােব িবরত থাকুন।
িবেশষত আজ যখন তা মানু েষর জনয্ িবপেদর আকার ধারণ কেরে।
আমােদর মেন রাখেত হেব ই�ারেনট একিট েদাধারী অ�। আমােদর
তাই মানু ষেক ইসলােমর িদেক ডাকা এবং িনেজর আখলাক ও আচরণ
িদেয় ইসলােমর সিঠক িচ� তুেল ধরার �িত গুরু� িদেত হ। এিট
িক� খুবই গুরু�পূণর্ বয্। ইসলাম�হণকারী অেনক বয্ি�র খবর
িনেল জানা যায়, তােদর অিভজ্ঞতার কথা শুনেছ েদখা , তােদর
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ইসলাম �হেণর েকােনা মুসিলম যু বক বা যু বতীর অবদান রেয়েছ িযিন
তার সামেন ইসলােমর আচার-িশ�াচার ও িবধান-সংিবধােনর সিঠক িচ�
িচ�াকষর্ক ভাষায় তুেল ধেরেছ। মেন রাখেত হেব মুেখর ভাষায়
দাওয়ােতর েচেয় কমর্ ও আচরেণর মাধয্েম েদয়া ওয়াতই েবিশ
কাযর্কর হ।
ি�য় ভাই ও েবােনরা, আপনারা িক ই�ারেনেটর মাধয্েম দাওয়ােত
দীেনর িয�াদারী আদায় করেত চান? আপনার জনয্ �িতদান ও
অফুর� েনকী িহেসেব েস ওয়াদাগুেলাই যেথ� যা মহা সতয্বাদ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মুখ েথেক েবর হেয়ে।
আবূ হুরায়রা র. েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
ﻞ
ََلِﻚ
ُ ّْ ُ َ �َﻨ
، ى
 ﻻ ﻘ ُﺺ ذ ﻣِ ْﻦ، »دَﺎﻋَ إِﻰﻟَﻫُﺪً ﺎﻛَنَ ﻪﻟَُ ﻣِﻦَ اﻷَﺟْﺮِ ﻣِﺜ ُْ أُﺟُﻮرِ ﻣَﻦِ ا�َﺒَ َﻌﻪ
ﻼَﻟ
ﻞ
ُ ّْ ُ َ �َﻨ
ﺌ ﺎ
 ﻻ ﻘ ُﺺ،  �َﻌَﻠَﻴْﻪِﻣِﻦَ اﻹِﺛْﻢِﻣِﺜ ُْ آﺛَﺎمِﻣَﻦِا�َﺒَ َﻌﻪ،ٍ وَﻣَﻦْ دَﺎﻋَ إِﻰﻟَ ﺿَ َﺔ، ًُْﻮرِﻫِﻢْﺷَي
ََلِﻚ
«ذ ﻣِ ْﻦ آﺛَﺎمِﻬِ ْﻢ ﺷَيْﺌًﺎ
‘েয বয্ি� েকােনা ভােলা কােজর �িত(মানু ষেক) আ�ান জানােব, যারা
তার অনু সরণ করেব তােদর অনু রূপ েনকীই েলখা হেব ওই বয্ি�
জনয। অথচ এিট তােদর েনকীর েকােনা অংশ কিমেয় েদেব না। আর
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েয েকােনা ��তার িদেক আ�ান জানােব, তােক যারা অনু সরণ করেব
তােদর সমান পাপই েলখা হেব তার জনয। অথচ এিট তােদর পাপসমূ হ
েথেক এতটুকু কমােব না। [ইবন মাজা : ২০৩; দােরমী : ৫৩০]
সাহল ইবন সা‘দ রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
َﻚَ  ﺣ ﺮ
َِّ�ﻮَا
ﺧ ٌل
ُّ
ّ ُُْ ا
»
ﻷَنْ �َﻬْﺪِيَ ا�َ َرَﺟُﻼً  وَاﺣِﺪًا َ�ْ َ ﻚَ ﻣِﻦْأَنْ ﻳَ�ُﻮنَ ل ﻤ
«ﻨﻟَ َﻌ ِﻢ
‘আ�াহর শপথ, ‘েতামার মাধয্েম একজনেক আ�াহর েহদােয়ত দান
করা েতামার জনয্ লাল উেটর েচেয়ও উ�।’ [বুখারী : ৪২১০; মুসিলম
: ৬৩৭৬]
আপিন িক চান না আ�াহর রহমত আপনােক েব�ন কের িনক? তেব
আপনার জনয্ দাওয়ােতর প। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
ۡ
َ َ
ۡ َ ُ ٓ َ ِ َ� ۡع ُض ُه ۡم أَ ۡو
ۡ ۡ َ
وف َو َ� ۡن َه ۡون ع ِن
ِ ض يَأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر
� ٖ �اء �ع
َ ٰ ٓ �َْ ُ ۡ ُ َ ّ َ ٰ َ َ ُ ُ َ ّ َ َ َ ُ َ ُ ٓ ُو
َُ�
ۡ َ ك َس
� ُه ُم
ِ �َ و�ؤتون ٱزَكوة و� ِطيعون ٱَ ورسو� ۚۥ

َ ُ ۡ ُۡ َ
ُ ٰ�َِ ون َوٱل ۡ ُم ۡؤم
ت
﴿وٱلمؤمِن
َ
َٰ ّ َ ُ َُ َ ُۡ
ٱلمنك ِر و�قِيمون ٱصَلوة
ّ ُّ
َ ّ ِنَ ٱ
ٞ ك
ٌ َ َع
[٧١ : يم﴾ ]اﻟﻮ�ﺔ
ِ �ز َح
َۗٱ
ِز
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‘আর মুিমন পুরুষ ও মুিমন নারীরা এেক অপেরর ব� , তারা ভাল
কােজর আেদশ েদয় আর অনয্ায় কাজ েথেক িনেষধ কে, আর তারা
সালাত কািয়ম কের, যাকাত �দান কের এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর
আনু গতয্ কে। এেদরেক আ�াহ শী�ই দয়া করেবন, িন�য় আ�াহ
পরা�মশালী, �জ্ঞা।’ {সূ রা আত-তাওবা, আয়াত : ৭১}
আপনােদর সামেন ই�ারেনেট দাওয়াত �চােরর িকছু েকৗশল ও িটপস
তুেল ধরেত চাই। েসগুেলােক কােজ লাগা। শয়তান েযন দীেনর �াথর্
হািসল েথেক আপনােক িবরত না রাখেত পাের। মেন রাখেবন,
ই�ারেনেট আপিন যত সময় িদে�ন, িকয়ামেতর িদন এ সময়গুেলার
িহসাব িদেত হেব। েকাথায় এগুেলা কািটেয়েছ? ভােলা কােজ কাটােল
ভােলা আর ম� কােজ কাটােল ম� বেয় আনেব। ই�ারেনেট ভােলা
কাজ করেত পােরন এভােব :
�থমত. িবিভ� েফারােমর মাধয্ে :
১. নতুন ইসলামী সাইেটর িঠকানা এবং এর শরয়ী িবষয় ও গুরু�পূণ
ৈবিশ�য্গুেলা �চার ক।
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২. িবিভ� উপলেক্ষ সমৃ� েকােনা ইসলামী সাইেটর িবিভ� কনেট
(িবষয়সূ িচ) �চার করা (েযমন হেজর মােস হেজর সাইট তুেল ধরা,
রমযান মােস রমযান সংি�� েলখা তুেল ধরা ইতয্াি)।
৩. নতুন সাইেটর নতুন নতুন িবষয়গুেলা পুেরা িলংকসহ �চার কর।
৪. নতুন �ব� িদেয় সি�য় অংশ�হণ।
৫. নবাগত ভােলা েলখকেদর ম�বয্ জািনেয় উৎসাহ �দান কর।
৬. িনিদর্� িবষেয়র সকল িলংক জমা কের েদয়, েযগুেলার �েয়াজন
হয়।
৭. েয ইবাদত সামেন আসেছ মানু ষেক তার কথা �রণ কিরেয় েদয়া।
েযমন আশুরার সাও, আইয়াম িবেযর সাওম ইতয্াি।
৮. চলমান ইসু য্গুেলা সংি�� িফকহী িদকগুেলা মানুষেক �রণ কির
েদয়া।
৯. মানু ষেক িবদআত, িনিষ� ও হারাম কাজ েথেক সতকর্ কর।
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১০. িনিদর্� েকােনা হারাম কাজ িনমূর্েলর কথা �রণ কিরেয় েদয়া এব
তা িনমূ রেলর েচ�া করা।
১১. জনকলয্াণমূলক কােজ মানুষেক পথ েদখােন। েযমন েকােনা সং�া
বা সংগঠেনর েকােনা �েজে�র কথা �চার করা।
১২. িবপদ�� মানু েষর আশু সাহােযয্র আেবদন �চার করা েযম
কােরা এমন রে�র �েয়াজন যার �“প সহেজ পাওয়া যায় না।
১৩. মানু ষেক সু সংবাদ েদয়া এবং মুসিলমেদর সু খবর েপৗঁছােন।
১৪. িমথয্া খ�ন করা এবং ইসলােমর অপ�চােরর জবাব েদয়।
১৫. দাওয়াতী কােজ সহেযািগতার আেবদন �চার করা।
ি�তীয়ত. দাওয়াতী সাইেট অংশ�হণ করার মধয্ িদে :
অেনক ইসলামী সাইট রেয়েছ েযগুেলা আমরা �াউজ কির এবং েসসব
েথেক তথয্ েপেয় িতিনয়ত আমরা উপকৃত হই। আমরা িক কখেনা
েভেব েদেখিছ এ সাইটগুেলা আমােদর কত উপকার করে, আমােদর
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�াউজটা হেত পাের তােদর জনয্ উৎসাহবয্ যিদ আমরা তােদর সে�
অংশ�হণ কির। আর তা হেত পাের কেয়কভােব :
1. �াউেজর ম�েবয্র জায়গায় িকংবা -েমইেলর মাধয্েম সাইট
বা সাইেটর েসরা িদক িনেয় �শংসাসূ চক বা ধনয্বাদজ্ঞা
িকছু েলখা।
2. সাইট কতৃর্পক্ষেক সু�র পরা িদেয় িকংবা গঠনমূ লক
সমােলাচনা কের অথবা সাইেটর সমৃ ি� বা উৎকষর্ বৃি�র জনয
নতুন েকােনা পরামশর্ েদয় এবং সাইেটর কািরগির �িট
থাকেল তা ধিরেয় েদয়া।
3. সাইেটর নানা কাযর্�েম অংশ েনয়া। েকবল িনেজর সাইট
করেত দীন �চার করেত হেব না েভেব িনেজর রচনা ও
েলখা িদেয় অনয্ সাইটগুেলােকও সহেযািগতা করা
4. সাইট স�িকর্ত েয েকােনা তথয্ ও অিভজ্ঞতা কতৃর্পেক্
েশয়ার করা।
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5. িনেজর ব�ু-বা�ব ও পিরিচতজনেদর কােছ সাইেটর এে�স
ও িলংক পািঠেয় ইসলামী সাইেটর �চার বৃ ি� করা। উে�খয,
ইসলামী সাইেটর সংখয্া বতর্মােন এেকবাের নগনয্; িক�
আমােদর সমসয্া হেলা আমরা �চাের দুবর্ল
6. িনউজ �পগুেলােত সাইেটর কথা তুেল ধরা।
7. িনেজর সাইেট, কমর্েক্ বা গািড়েত ইসলামী সাইেটর
এে�েসর ি�কার লািগেয় েদয়া।
8. ইসলামী সাইটগুেলায় মানহানীকর �� কের বা উে�শয্মূল
সমােলাচনা িবর� উদপাদন না করা।
তৃতীয়ত. বয্ি�গত সাইেটর েলাকেদরভুল শুধের েদয়র মধয্ িদে :
আপিন হয়েতা কারও বয্ি�গত সাইেট ঢুকেলন। েসখােন হয়েতা
অৈনসলািম েপা� ও িপকচােরর সমাহার েদখেলন। এখন আপিন তােক
বয্ি�তভােব েমইল কের বা সাইেটর কতর্পেক্ষর কােছ সাইেটর ভাে
িদকগুেলার �শংসা করার পর ম� িবষয়গুেলা পিরহােরর আ�ান
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জানােনার জনয্ শুভকািমতা েদখােত পােরন তােদর ভােলা সাইেটর
এে�স এবং ভােলা আইিডয়া িদেত পােরন।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন আমােদর সকল স�াবয্ সকল উপােয় তাঁর
দীেনর �চাের কাজ করার তাওফীক দান কেরন। আমােদর েমধা, মনন
ও

সু েযাগগুেলােক ইসলােমর

েখদমেতর জনয্ কবুল কেরন

আমােদরেক �যু ি�র ম� ও ক্ষিতকর িদকগুেলা েথেক েহফা
কেরন। আমীন।
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