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ই�ারেনট : দীন �চােরর িব�ম� 

মানুষ যত কােজ সময় বযয় কের দাায়ােতর কােজ বযিয়ত সময়মিলই 

তার মেধয  ে�তম। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن ٗ� قَوۡ  َسنُ أ َّ م م ٱ إمَ�  َدَ�ٓ  ِّ َمَل  َّ ّ�م  َوقَاَل  المحٗ َ�ٰ  وََع ۡ ٱ ممنَ  إَم سۡ ل َم�َ َُ   ﴾لم

 ]٣٣ : ف لت[

‘আর তার  চেয় কার কথা উ�ম,  য আ�াহর িদেক দাায়াত  দয়, 

সৎকমর কের  বং বেল, আবশযই আিম মুসিলমেদর  অ�ুরর?’ 

{ফুসিসলাত : ৩৩} 

م َ�ٰ  قُۡل ﴿ ه ٓ ۦ ذم دۡ  َسبمي�م
َ
ْ ُعوٓ أ مۚ ٱ إمَ�  ا َّ  ٰ َ�َ  ٍ��َ ۠  بَصم ََا

َ
� ٱ َوَمنم  � م ٱ نَ َ�ٰ َوُسبۡ  ََّبَع�م َّ  ٓ ۠  َوَما ََا

َ
� 

ۡ ٱ ممنَ  ۡ�م ل  ]١٠٨ :يةسف [  ﴾ �م�َ َُ

‘বল, ‘ টা আমার পথ। আিম  জেন-বুেঝ আ�াহর িদেক দাায়াত  দই 

 বং যারা আমার  নুসরণ কেরেছ তারাা। আর আ�াহ পিব� মহান 

 বং আিম মুশিরকেদর  অ�ুরর নই।’ {সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৮} 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

» َّ ُرا إل ْا حمح  ةلح � ُل يح�ا
ح
ُن أ مح ص 

ح � َ ُ ْح إل  دخ  ححإلح 
وخ ُحجا �ح إلّ ا ن مح  ُيد 

ُل دح
ح
م  فحةحإلّ      »عح
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‘আ�াহর শপথ, ‘ তামার মাধযেম  কজনেক আ�াহর  হদােয়ত দান 

করা  তামার জনয লাল উেটর  চেয়া উ�ম।’ [বুখারী : ৪২১০; মুসিলম 

: ৬৩৭৬]  

উে�িখত কুরআেনর আয়াত া হািদেসর আেলােক বলা যায়, �েতযক 

মুসিলেমর কতরবয নবী-রাসূল, সমাজসং�ারক া আ�াহর পেথ 

 কিন��ােব আ�ানকারী পুণযবান বযিরেদর পথ  নুসরণ করা। 

তাঁেদর  নুবিতরতায় দাায়ােতর কাজ করেত িিেয় মেন রাখেত হেব, 

সমকােল মানুেষর জীবনযাপেনর ধরন বদেলেছ।  �ূতপূবর িববব 

সািধত হেয়েছ �যুিরর সকল শাখায়। ফেল মানুেষর াপর সরাসির 

ছাপ রাখার প�িতা বদেলেছ। িব�জুেড় ি��তা  েসেছ দাায়াত া 

�চার  কৗশেল। আেি সমাজ সং�ারকিণ বাজাের, মসিজেদ া িবি�� 

 লাক সমািম�েল িিেয় মানুষেক আ�াহর িদেক দাায়াত িদেতন। িক� 

তথয�যুিরর  ই উৎকেষরর যুেি  কজন দা‘ঈ (আ�াহর পেথ 

আ�ানকারী) ঘের বেসই  রিডা, িটি�, িসিড, বই া প�-পি�কা 

ইতযািদর মাধযেম দাায়াত  পপছােত পােরন  কািট  কািট  লােকর 

দুয়াের।  িটেক সহজ া িিতশীল কেরেছ আঅজরািতক তথযিবিনময় 
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মাধযম তথা ই�ারেনট। সে�হ  নই আ�াহর িদেক মানুষেক ডাকার 

 ক চমৎকার মাধযম  ই ই�ারেনট। কারণ-  

১. ই�ারেনেটর �িত িদন িদন মানুেষর আ�হ বৃি� পাে�  

  যুেি  য  কােনা তেথযর জনয মানুষ ই�ারেনেটর শরণাপ� হে�। 

বিহিবরে�র সকল ছা�-ছা�ী �েয়াজনীয় তেথযর জনয ছুেট আেস 

ই�ারেনেটর দুয়াের। আেি পৃিথবীর  েনক  দেশই ইসলাম স�েকর 

সিঠক া িব�ািরত  কােনা তথয  পেত  েনক কাঠখড়  পাড়ােত হত। 

বতরমােন    ব�ায় আমূল পিরবতরন  েসেছ।  খন মানুষ বািড়েত 

বেস  মনিক িনেজর খাস কামরায় শেয়া  নায়ােস ইসলাম স�েকর 

তথয সং�হ করেত পারেছ। আর  মাবাইেল  নট সাি�রস  যাি হায়ায় 

তথয চেল  েসেছ �যুির সেচতন মানুেষর হােতর মুেঠায়। 

ই�ারেনট কী�ােব ইসলাম �চাের �ূিমকা রাখেছ তার ধারণা পাায়া 

যায় ‘আল-সু�াহ’ নামক  কিট ইসলামী সাইেটর  কজন দা‘ঈর 

িববরণ পড়ুন। সাইেট �কািশত  ক িনবে� িতিন বেলন, ‘ই�ারেনট 

চযােট আমােক িনউিজলযাোর  ক ব�ু জািনেয়েছন, িতিন বছর িতেনক 

আেি ইসলাম �হণ কেরেছন, তার বাবা-মা  খেনা   স�েকর িকছুই 
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জােনন না। আেমিরকান তরণী  বান জািমলা জািনেয়েছন, িতিনা 

ইসলাম �হণ কেরেছন ই�ারেনেটর মাধযেম। কােজর ফাঁেক ফাঁেক 

িতিন ই�ারেনট  থেক ইসলামী বই-পু�ক ি�� কের রােখন। তারপর 

সা�ািহক ছুিটর িদন  সমেলা মনেযাি িদেয় পেড়ন। িতিন আমার কােছ 

 েনক ছা� া িেবষেকর পেক  মইল কেরন। আিম ইসলাম স�েকর 

তােদর িজজাসার জবাব  দই। আিম সবরেশষ  য  মইেলর জবাব িদেয়িছ 

 সটা পািঠেয়েছন ১৫ বছর বয়সী  ক বৃিটশ তরণ। িতিন আমার কােছ 

জানেত  চেয়েছন মৃতুযদদেক ইসলাম  কান দৃিিেত  দেখ? আিম 

আেমিরকার হা�রাডর িব�িবদযালেয়র  ক  ধযাপেকর  মইলা  পেয়িছ। 

িতিন আমার কােছ ইসলাম িবষেয়  েনক িকছু জানেত  চেয়েছন।’  

২.  ই দাায়ািত মাধযেম খরচ  েনক কম  

 কউ যিদ মানুেষর কােছ দাায়াত  পপছােনার উেেেশ  কিট  ছাট 

��া �কাশ করেত চান,  জনয তােক কমপেক কেয়ক হাজার টাকা 

খরচ করেত হেব। পকাঅের   বযির যিদ বইিট ই�ারেনেট �কাশ 

কেরন,  র জনয তােক উে�খেযািয  কােনা  মাউ� বযয় করেত হেব 

না।  েনক  কা�ািন আেছ যােদর  সবা িনেত  কােনা খরচই মনেত 
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হয় না। আ�াহর পেথ আ�ানকারীরা  ই সুেযােির সৎ বযবহার করেত 

পােরন।  

৩.  ই মাধযেম কাজ করা  েনক সহজ  

ই�ারেনেটর মাধযেম দাায়াত  দয়া  বং  র প�িত র� করা 

 েকবাের সহজ।  র জনয  কােনা সািটরিফেকট লা� বা কিঠন 

�িশকেণর �েয়াজন হয় না।  েনক ইসলাম �চারক আেছন, যারা মা� 

ক’িদেন ই�ারেনেট িনজ�  পইজ  খালা  বং  েনযর সেে তথয া 

বােকযর আদান-�দােনর প�িত িশেখেছন। আজ  েদর  থেক  েনেকই 

উপকৃত হে�ন।  

৪.  েনক  কে�ই ই�ারেনেট মানুেষর সেে সরাসির  যািােযাি করেত 

হয় না  

 যমন ধরন আপিন ঘুিমেয় আেছন, সফের আেছন িকংবা আপিন  খন 

বয�,   সমেয়া িক� আপনার দাায়ািত সাইট বা আপনার 

সরবরাহকৃত তথয  থেক মানুষ উপকৃত হেত পাের। িক� িযিন 

মসিজেদর আসের বা মাদরাসার  েণীকেক  েলম িবতরণ কেরন, িতিন 

 সু� হেল বা সফের  িেল তার  েলম  থেক মানুষ 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 তাৎকিণক�ােব আপনােক  জতা �কাশ করেত 

হেব।  থচ ই�ারেনেট যিদ  কউ আপনার কােছ িকছু জানেত চায়, 

আপিন তার জবাব  দয়ার জনয বই  দখা বা  ি�জ  কােনা আেলেমর 

শরণাপ� হবার যেথি সুেযাি পােবন।  

৫. বযাপক  েন া  েক কােজ লািােনা �েয়াজনা  িধক   

দুঃেখর সেে জানােত হয়,  েনিটেক কােজ লািােনার  কে� 

দুিনয়াবাসী আমােদরেক  েনক  েনক  পছেন  ফেল িদেয়েছ।  মনিক 

 খেনা  িটেক কােজ লািােনার জনয আমােদরেক তােদর প�িত  বং 

তােদর  কা�ািনমেলার াপরই িন�রর করেত হয়। বযাপারিট  েকবাের 

�তঃিস�। িবষয়িট �ত� আেলাচনার দািব রােখ।   

ই�ারেনেট দাায়াত  দেবন িক�ােব ? 

ই�ারেনেটর মাধযেম মানুেষর কােছ দীেনর দাায়াত  পপছােনা যায় নানা 

উপােয়। ই�ারেনেট িনতয নতুন সুিবধা  যাি হায়ার সেে সেে  র 

উপায়া বাড়েছ �িতিদন।  যমন  মইল বা বাতরা আদান-�দােনর সুিবধা 
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যুর হেয়েছ ই�ারেনট আিব�ােরর পের। আজ  িট মানুষেক 

 হদায়ােতর িদেক আ�ান  বং তােদর সামেন ইসলাম তুেল ধরার 

কাযরকরী মাধযেম পিরণত হেয়েছ।  �ােব  েনক  সবাই ইদানীং 

সংেযািজত হেয়েছ, যা আমরা দীন �চাের কােজ লািােত পাির। িনেচ 

আপনােদর সামেন আ�াহর পেথ মানুষেক ডাকার িকছু কাযরকর প�িত 

তুেল ধরিছ :  

�থম.  মানুষেক আ�াহর পেথ ডাকার উেেেশ ােয়ব সাইট বানােনা 

 িট ই�ারেনেটর মাধযেম দাায়ােতর সবেচ ফল�সূ া  িধক কাযরকর 

উপায়। সাইেটর মাধযেম �ব�-িনব�, বই-পু�ক া প�-পি�কা সারা 

িবে�র  কািট  কািট পাঠেকর দুয়াের  পপেছ  দয়া যায়। মুসিলম া 

 মুসিলম সবাই    থেক উপকৃত হেত পাের। ইসলামী  য  কােনা 

িজজাসার জবাব �দােনর মাধযেমা দীেনর িবশাল  খদমত আআাম  দয়া 

স�ব  কিট সাইেটর মাধযেম।  সৗিদ আরেবর  কিট ােয়ব সাইট 

islamhouse.com  র কথাই বিল। িবে�র �ায় আিশিট �াষায়  র 

কাযর্ম পিরচািলত হয়। সারা িবে� বাংলায়  র �ায় ৯০ লাখ 

�াউজার রেয়েছ। আল-সু�াহ নােমর (www.alssunnah.com)  কিট 

ইসলামী সাইেটর পিরচালনা  বােডরর বরবয  মন : ‘আমরা   সাইেট 

http://www.alssunnah.com/
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ইসলাম �হেণ আ�হী  েনক  মুসিলেমর িচিঠ পাই। তারা জানেত চান 

কী�ােব ইসলােম দািখল হেত হয়,  র পদেকপমেলা কী কী ইতযািদ। 

 তমিন দীনী িজজাসার জবাব া জীবন ঘিন� সমসযার সমাধান জানেত 

চান আ�হী মুসিলমরা। পযরা� শরঈ জান া িবি�� �াষায় পারদশরী 

 কদল কলযাণ�তী িন�াবান যুবেকর মাধযেম  সব পিরচািলত হেয় 

আসেছ। �েয়াজেনর কথা িবেবচনা কের আঅজরািতক সব �াষায়ই 

আমরা  র কাযর্ম পিরচালনা করিছ।’   

 ই মাধযমিটর মরু  খােনা িনিহত  য, সাইটিট হেত পাের ইসলামী 

জান-িবজােনর  িত সমৃ�  ক িবশাল লাইে�ির, যা নানা �াষায়  কািট 

 কািট মানুষ িনখরচায় পড়েত পারেব। পৃিথবীর  য  কােনা  দশ  থেক 

 য  কােনা সময়  সখােন �েবশ করা যােব। কেয়কিট দৃিাঅ আমােদর 

পথ  দখােব পাের।  যমন :  কিট সাইেট  ক লক চিচশ হাজার 

হািদস আপেলাড কের  দায়া হেয়েছ। আেরকিট সাইেট পিব� 

কুরআেনর  নুবাদ  দয়া হেয়েছ সাতিট �াষায়। আেরক সাইেট  সৗিদ 

আরেবর ‘উ�তর ফেতায়া  বােডর’র চার হাজার ফেতায়া তুেল ধরা 

হেয়েছ।  পর ক সাইেট িবি�� �াষায় �াজ া িন�ররেযািয আিলমেদর 

নয়শ ইসলামী িসিড উপ�াপন করা হেয়েছ।  
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ই�ারেনেট  েনক  কা�ািনর স�ান পাায়া যায় যারা ি�  ডােমইন 

িদেয় থােক।  সেবর মেধয  নযতম জনি�য় সাইট 

http://www.hypermart.net/।   ধরেনর  য  কােনা জনি�য় 

সাইেট ঢুেক আপিনা িনেজর নােম  কিট সাইট খুলেত পােরন।  কিট 

দাায়াতী  পজ  খালার জনয আ�হী বযিরেক শধু িশখেত হেব ‘�� 

 পজ’  থবা ায়াডর ২০০০   কী�ােব  পইজ ি্েয়ট করেত হয়। 

জানেত হেব কী�ােব িনেজর সাইটিটেক কি�উটার  থেক ই�ােনেট 

াঠােবন। আর  মেলা খুব সহজ কাজ।  র জনয দীঘরেময়াদী  কােনা 

�িশকেণর �েয়াজন হয় না।   

উে�খয, উপেরার সাইটিট বতরমােন ইংেরিজ, ফরািস, জামরান, বসনীয়, 

আলেবিন, মালয়, ইে�ােনিশ, িফিলপাইিন া িফনলযািায়ান �াষায় 

পিরচািলত হেয় আসেছ। বতরমােন নতুন আরা ছয়িট �াষা সংেযাজেনর 

কাজ চলেছ।  সমেলা হেলা, িহি�, বাংলা, িসংহিলজ,  তেলম, 

মালায়ালম া তািমল �াষা। 

ি�তীয়.  নলাইন চযােটর মাধযেম মানুষেক আ�াহর িদেক ডাকা  

 িট  কিট উ�ম উপায়।  র কাযরকািরতাা  েনক  বিশ। শধু   তথয 

জানােনাই যেথি হেত পাের  য, উে�িখত সাইেটর  কজন দা‘ঈর 

http://www.hypermart.net/
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হােত  � সমেয় িবি�� জািত ধেমরর িবশ নারী-পুরষ ইসলাম �হণ 

কেরেছন  ই  নলাইন চযােটর মাধযেম।  ই চযাট বা আআা হেত পাের 

কেয়ক প�িতেত :  

ক. সরাসির আেলাচনা (Direct dialogue) :   

 িট স�ব Mirc  �া�াম (http://www.mirc.com/) বা ICQ িকংবা 

ইয়াহ  মেসআার, মিলটক বা  ফসবুক ইতযািদ  �া�ােমর সাহােযয। 

দীেনর পেথ মানুষেক আ�ানকারী বযির  সেবর সাহােযয  কিট িনিদরি 

সমেয় িকংবা বযিরিত বা িবেশষ বযব�ায় চযাট করেত পােরন। বাংলা 

�াষায়   মাধযমিটেক দাায়ােতর কােজ লািােনার ঘটনা িবরল হেলা 

িবে�র বহল �চিলত �াষা  যমন ইংেরিজ া আরিবেত   প�িত 

 েনক সুফল বেয় আনেছ। কতজন  য  �ােব তােদর দীনী জােনর 

িপপাসা িনবারণ কেরেছন আর কতজন  য মানুষেক ইসলােমর �িত 

আ�ান জািনেয়েছন তার ইয়�া  নই। �ুির �ুির ঘটনার মেধয  খােন 

মা�  কিট তুেল ধরা যাক :   

‘আিম  কিট চযাট রেম িছলাম।  সিট িছল  মুসিলমেদর দাায়াত 

 দয়ার িবেশষ রম। রমিটেত আিম  কাই িছলাম। কথা বলেত বলেত 

http://www.mirc.com/
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আিম িবরর া �াঅ হেয় পেড়িছলাম।  নয  কউ  সখােন আসা পযরঅ 

আিম িনেজেক উপকারী  নয কােজ িনেয়ািজত করলাম। ইেতামেধয চযাট 

রেম  কজন যুবক �েবশ করল।  স আমার সহেযািিতা চাইেলা। 

বলাবাহলয, আিম তখন পদরায়  নুপি�ত। সেত কারেণই তার ডােক 

সাড়া  দয়া হয়িন। িতিনা তখন  নযমন� হেলন। িকছুকণ পেরই 

আবার িফের  েলন। আবার সহেযািিতা চাইেলন  বং িফের  িেলন। 

বযাপার হেলা, আিম যখন পদরায় লকয করলাম,  লাকিটর িরেকােয়� া 

 নুনয়  দখেত  পলাম। তেব তা সময়  পিরেয় যাবার পর। সহেজই 

আিম তােক  নয চযাট রেম খঁুেজ  বর করেত সকম হলাম। আিম তার 

কােছ কমা �াথরনা করলাম। তােক বললাম, দয়া কের বলুন। আপিন িক 

চান আিম আপনােক সহেযািিতা কির?  েত িতিন  তযিধক খুিশ 

হেলন। িজেজস করেলন, আপিন িক মুসিলম? উ�র িদলাম, জী, 

আলহামদুিল�াহ।  েত তার খুিশর মা�া  বেড়  িল।  

িতিন আমােক বলেলন, ‘আিম  কজন আেমিরকান। বয়স আমার ৩৬ 

বছর। ধমরতত িব�াি  থেক আিম মা�াসর কেরিছ। চাইেলই আিম পা�ী 

হেত পাির। িক�  কিট বা�বতা আমার শািঅ  কেড় িনল। যখনই আিম 

িনজ ধেমরর ি�ীের যাই, আমার সে�হ  বেড় যায়। আমার  �তের 
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আিম ি�ীর ৈবপরীতয  নু�ব কির। তখন আিম ি�� ধমর ছাড়া  নযানয 

ধমর িনেয় িেবষণা শর করলাম।  মন  কােনা বহল আচিরত ধমর 

িব�াস বাদ রাখলাম না, যার স�েকর জালনাম না বা যা িনেয় িকছু 

পড়লাম না।  �ােবই আিম ইসলামেক  পেয়  িলাম। ইসলাম স�েকর 

 েনক পড়াশনা করলাম।  নুবাদ পেড় আিম কুরআনা খতম করলাম। 

 বেশেষ আিম ি�র িস�ােঅ  পপছলাম  য  িটই আ�াহ �দ� সতয 

ধমর।  িটই িফতরাত া �কৃিতর ধমর।’ ‘আমার আেবদন হেলা, 

আপনােদর ধেমর িক আমােক �হণ করেবন? আিম িক�ােব ইসলােম 

দািখল হেবা? ইসলাম �হেণ আমােক কী কী পদেকপ  বলবন করেত 

হেব? ’  

সতয কথা কী ��েলােকর সেে আিম যখন কথা বলিছলাম রাত বােজ 

তখন ২টা। ত�ার ��ােব আিম িনেজর হাতদুিটা  দখেত পাি�লাম 

না। িক� যখন  লাকিটর  সব কথা পড়লাম। মুহূেতরই আমার িন�া 

ছুেট পালােলা। আিম তােক বললাম, আপিন সু�ািত  হ আমার নতুন 

�াই। আ�াহ আপনােক দীঘরজীবী করন। বযাপারিট  েকবাের সহজ। 

আপনার �থম �� িছল আপনােক আমরা �হণ করব িক-না?  র 

জবােব বিল, আমােদর ধেমর  র সুুি জবাবই রেয়েছ।  সটা হেলা, 
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‘হাইয়াকা�াহ’ তথা �ািতম আ�াহ আপনােক দীঘরজীবী করন।  য 

বযির আ�াহর িদেক  ক িবঘত  �সর হয় আ�াহ তা‘আলা তার 

িদেক  ক হাত  �সর হন। আর আপিন জানেত  চেয়েছন কী�ােব 

ইসলােম �েবশ করেত হয়।  র উ�র হেলা, আপনােক  জনয  তমন 

িকছু করেত হেব না; শধু আিম যা িলিখ তা িনেজর মুখ া মন  থেক 

আবৃি� করেবন। আিম কােলমােয় শাহাদাত িলখলাম  বং ইংেরিজেত 

তার  থরা িলেখ িদলাম।  রপর  কজন সদয ইসলােম দািখল বযিরর 

জনয  িাসল, মাথা মুদােনা  বং নাপাক  লেি থাকেল  পাশাক 

পিরবতরনসহ যা িকছুর দরকার হয় িলখলাম।  

 সব শেন ��েলাক খুিশেত আটখানা হেয়  িেলন। সেে সেে শাহাদাহ 

পাঠ া ঈমােনর  ঘাষণা িদেলন।  তপর িতিন  কিট ইসলািমক 

 স�াের  িেলন।  স�ােরর  লােকরা তােক আরা  েনক িকছু 

 শখােলন। পের িতিন আমােক  কিট প� িলেখন। তােত িতিন িনেজর 

নতুন নাম জানান ঈমান আসাদ। তারপর  থেক আমােদর মােঝ 

িনয়িমত  মইল িবিনময় হয়। আলহামদুিল�াহ  মন আরা ঘটনা 

আমার সেে  বং আমার  নয দাঈ �াইেদর সেো ঘেটেছ।   
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খ. পেরাক আেলাচনা (Indirect dialogue) : ই�ারেনেটর সাহােযয 

 েনযর সেে পেরাক�ােব আেলাচনার ি�� ি�� দুিট উপায় রেয়েছ :   

১. সংলাপ �ােন বা Message Boards-  র সাহােযয  েনযর সেে 

পেরাক আেলাচনা জনি�য় সব সাচর ইিআেনই    সবা রেয়েছ।  যমন : 

মিল, ইয়াহ,  ম স ন, িবং, ডি পাইল, আ� ডট কম ইতযািদ। 

 সব সাইেট  কািট  কািট মানুষ দুিনয়া া আিখরাত স�েকর তােদর 

িবিচ� �াবনা িবিনময় কেরন। িণমানুেষর মেধয িমেশ  যেত  বং নানা 

ধমর া  মেতর মানুষেক আ�াহর পেথ ডাকেত    ক আদশর ময়দান। 

চাইেল   িলংেক  কিট মা� ি�ক কের  ি�জতা  জরন করেত 

পােরন। আপিনা পােরন আ�াহর পেথ দাঈ হেয়  যেত : 

http://messages.yahoo.com/index.html  

২. িনউজ �পস-  র সাহােযয  েনযর সেে পেরাক আেলাচনা।  সব 

মূলত আনিলিমেটড  ুসজুেড় পারুিরক  ি�জতা, সংলাপ া 

িবতেকরর �“প। িবেশষত  খােন সব ধমর, িচঅা া মতবােদর  লােকরা 

সিব�াের ধমরীয় িদক আেলাচনার করেত পােরন।    েেন  সংখয 

িদেশহারা া পথ�ি  লাক িহদায়ােতর আেলা িনেয় মতিবিনময় কের। 

 তমিন  েনক  মুসিলম  খােন তােদর সব ধরেনর কুৎসা া  কৗশল 

http://messages.yahoo.com/index.html
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বযবহার কের আ�াহর মেনানীত ধমর ইসলােমর াপর আ্মণ চালায়। 

আলহামদুিল�াহ  খােন  েনক �ােলা  লাকা রেয়েছন যারা  েনিটেক 

কােজ লািােত  েনক কি �ীকার কেরন। তেব �েয়াজেনর তুলনায় 

তােদর সংখযা  েনক কম।  

 খন �� হেলা, কী�ােব  ই �পমেলার কােছ  পপছা যােব? হযা,  সব 

�েপর কােছ  পপছার দু’িট প�া রেয়েছ।  

১. �েতযক সাচর ইিআেনরই  যমন মাইে্াসফট ই�ারেনট  �েবারার 

রেয়েছ  কিট  মইিলং  �া�াম  বং আেরকিট  �া�াম িনউেজর। 

 সিটর কথাই বলা হে�  খােন।    �া�াম  যাকিট� করার মাধযেমই 

আপিন  সব �েপর কােছ  পপছেত পারেবন।  

২.  সব �েপর কােছ  পপছার ি�তীয় প�া হেলা  ই ােয়বসাইেট 

ি�ক করা। যার  ে�স হেলা : http://www.deja.com/।  ই 

সাইটিটর মাধযেম আপিন  সব �েপর মেধয �েবশ করেত পারেবন। 

 সেবর আেলাচনার িশেরানাম খুঁেজ িনেত পারেবন। তারপর ইে� 

মেতা িবষেয় মানুেষর আেলাচনার মেধয ঢুেক  যেত পারেব।   

তৃতীয়. আ�াহর িদেক মানুষেক ডাকার জনয ই- মইল বযবহার করা :   

http://www.deja.com/
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 নযানয মাধযেমর তুলনায়  িট পূণরাে া চমৎকার মাধযম।  িট দাঈ া 

আ�াহর পেথ আ�ানকারীেদর জনয টােিরট জনেিা�ীর  পপছার সুবণর 

সুেযাি  েন  দয়।   মাধযমিট কােজ লািােনার কেয়কিট প�িত 

রেয়েছ:  

১. �চিলত প�ায় ই- মইেলর মাধযেম প�িবিনময় : টােিরট মানুষেদর 

কােছ  পপছুেনা, তােদর সেে  যািােযাি  বং ইসলাম স�েকর তােদর 

�� া িজজাসা খুঁেজ  পেত    ক চমৎকার মাধযম। উপের উে�িখত 

আল-সু�াহ সাইেটর মাধযেম ইসলাম�হণকারীেদর  িধকাংশই তােদর 

সেে  যািােযাি কেরেছন   ই- মইল প�িতর সাহােযয।  

২. ই�ারেনেট  েনক  কা�ািনর স�ান পাায়া যায় :  রা যুিরসেত 

মূেলয  মইিলং  সবা িদেয় থােক।  সব  কা�ািনর কােছ রেয়েছ  মইল 

 ে�েসর িবশাল তািলকা।  েদর কােরা কােরা রেয়েছ পাঁচ/ছয়  কািট 

 মইল  ে�স।  সব  কা�ািনর সেে দাঈ া মুবাি�িিণ িনিদরি 

 মাউে�র িবিনমেয় চুিরেত  পপছেত পারেবন। চি�শ প�াশ ডলার 

িদেয় আপিন পাঁচ িমিলয়ন  ে�স  পেত পােরন। স�যবহার করেত 

পারেল, �ােলামত কােজ লািােত পারেল, সু�র বাকয া সুবচন চািলেয় 

 যেত পারেল  িট  কিট উ�ম মাধযম। িবেশষত আেলাচনার িবষয় বা 
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Subject হায়া চাই িচ�াকষরক। তেব  দেখ িনেত হেব  কা�ািনিট 

 েকে� িন�ররেযািয িক-না যােত তারা  কােনা �ুল িঠকানা সরবরাহ না 

কের।   

৩. িনেজই  কিট  মইিলং তািলকা ��ত করা :  িট হেলা  কজন 

দাঈ িনেজই  কিট  মইিলং তািলকা ��ত করেবন  যখােন িবি�� 

 েণী া  পশার মানুেষর  মইল  ে�স থাকেব। তািলকাটা যত বড় হেব 

ততই �ােলা।   প�িতেত দাঈ বযির টােিরট জনেিা�ীর সেে তার 

ফল�সূ িচিঠ  বং উপকারী উপেদশ িবিনমেয়র করেবন।  েত কের 

 লােকরা উপকৃত হেব।  মৗসুম া িদবস িবেবচনায় আেলাচনার 

িবষয়ব� িবি�� রকম হেব। উদাহরণ িদেয় বলা যায়,  সৗিদ আরেবর 

 ক �াই বযিরিত উেদযােি  কিট তািলকা  িত স িত  কিট 

 মইিলং তািলকা কেরেছন যােত দশ হাজােরর  িধক বযিরর  ে�স 

রেয়েছ। তাঁর   উেদযােির সুবােদ আ�াহ তা‘আলা  েনক মুসিলম া 

 মুসিলেমর িহদায়াত নসীব কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা তােঁক উ�ম 

িবিনময় দান করন। াই �াইেয়র  ে�সিটর নাম ‘ই-�পস  কা�ািন’। 

�কৃতই  সিট বতরমােন    েেনর  ে�  কা�ািন। িনেচ তাঁর  ে�স 

িলংক  দয়া হেলা। চাইেল আপিন  খােন ি�ক কের  দখেত পােরন : 
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http://www.egroups.com/group/daleel। আিম িনেজা  কিট 

তািলকা �ণয়ন কেরিছ  যখােন কেয়ক হাজার বযিরর ই- মইল  ে�স 

সং�হ করা হেয়েছ।  

ই�ারেনেট �িবষযৎ ইসলােমর াপর �াঅ  ফরকামেলার সাইেটর 

��াব কী 

বতরমােন ই�ারেনেট সবেচ �য়�র িবপদ  বং বড় আশ�াজনক িদক 

হেলা  েনকমেলা �াঅ দেলর আআ�কাশ, যারা ইসলামেক তুেল ধরার 

নােম দীন স�েকর  জ সাধারণ মুসিলম  বং সতয ধমর স�ানী, 

ইসলােমর সিঠক পিরচয় �তযাশী �াই- বানেদর সেে �তারণা করেছ। 

হায়  নু�ূিত, সুরই  রা কী পড়েব আর  িচেরই  রা কী  দখেব?!  

আল-সু�াহ সাইেটর  ক দাঈ‘র ঘটনা। িতিন  কিদন  কিট চযাট রেম 

বসা িছেলন। তখন তােক  ক যুবক আহমিদয়া স দায় স�েকর 

িজেজস কেরন।  িট  মন জামাত সারা িবে�র আিলমিণ যােদর 

কােফর ফেতায়া িদেয়েছন। ই�ারেনেট  েদর বযাপক  �াপািাাা 

রেয়েছ। িতিন তার জবােব বযাপক উ�ৃিত িদেয় তােদর কােফর হবার 

িবষয়িট তুেল ধরেলন। যুবকিট তার সেে   িবষয়িট িনেয়  েনক িকছু 

http://www.egroups.com/group/daleel
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িজেজস কের, যা তার  জাত িছল। কেয়কিদন ধারাবািহক আেলাচনার 

পর িতিন জানেত পােরন যুবকিট তুরে�র  কজন সু�ী মুসিলম। �াঅ 

আমহিদয়া স দােয়র  কিট ােয়বসাইট  থেক িতিন ��ািবত 

হেয়িছেলন। আলহামদুিল�াহ, তার কােছ িবষয়িট পির�ার হয়। িতিন 

 র �য়াবহতা া ঈমান িব�ংসী িদক বুঝেত সকম হন।  জনয িতিন 

আ�াহর কােছ তাাবা কেরন। যুবকিট আজা তাঁর সেে িনয়িমত 

 যািােযাি  রেখ চেলেছ।  

যুব স দােয়র �িত িবনীত আেবদন   

যুবক �াইেদর �িত  নুেরাধ, আপনারা  ই আধুিনক �চার মাধযমিটেক 

উ�ম কােজ লািান। আ�াহর স�িি  জরেনর পেথ লিি করন  বং 

আ�াহর হারাম করা িবষয়মেলা  থেক সবরাআক�ােব িবরত থাকুন। 

িবেশষত আজ যখন তা মানুেষর জনয িবপেদর আকার ধারণ কেরেছ। 

আমােদর মেন রাখেত হেব ই�ারেনট  কিট  দাধারী  �। আমােদর 

তাই মানুষেক ইসলােমর িদেক ডাকা  বং িনেজর আখলাক া আচরণ 

িদেয় ইসলােমর সিঠক িচ� তুেল ধরার �িত মরু িদেত হেব।  িট 

িক� খুবই মরুপূণর বযাপার। ইসলাম�হণকারী  েনক বযিরর খবর 

িনেল জানা যায়, তােদর  ি�জতার কথা শনেছ  দখা যায়, তােদর 
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ইসলাম �হেণর  কােনা মুসিলম যুবক বা যুবতীর  বদান রেয়েছ িযিন 

তার সামেন ইসলােমর আচার-িশিাচার া িবধান-সংিবধােনর সিঠক িচ� 

িচ�াকষরক �াষায় তুেল ধেরেছন। মেন রাখেত হেব মুেখর �াষায় 

দাায়ােতর  চেয় কমর া আচরেণর মাধযেম  দয়া দাায়াতই  বিশ 

কাযরকর হয়।  

ি�য় �াই া  বােনরা, আপনারা িক ই�ারেনেটর মাধযেম দাায়ােত 

দীেনর িয�াদারী আদায় করেত চান? আপনার জনয �িতদান া 

 ফুরঅ  নকী িহেসেব  স ায়াদামেলাই যেথি যা মহা সতযবাদী 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�ােমর মুখ  থেক  বর হেয়েছ। 

আবূ হরায়রা রা.  থেক বিণরত, িতিন বেলন,  

ُن « غُقاصا ذح� مح ص   دح
ها ، الح َّبحعح ن  إل

ُ  صح ة
جا
ا
ُا أ ُْ ُجر  ص 

ح
نح إل  ا ص 

ح
لح َ دخ  ، نح ًا  

ح
ُن دحمح ى ل صح

بح  َّ ن  إل
ِ  صح ُا ثَحي ُْ َُم  ص  نح إلن  يُه  ص 

لح عح َح ة  ، 
وحَح َح  

ح
ُن دحمح ى ل صح ًُ خي ، حح

ْح ُم   ً  ُ ة
جا
ا
غُقاصا أ ها ، الح دح عح

ًُ خي ْح ُم  ي  يم 
ُن ثَح  »ذح� مح ص 

‘ য বযির  কােনা �ােলা কােজর �িত (মানুষেক) আ�ান জানােব, যারা 

তার  নুসরণ করেব তােদর  নুরপ  নকীই  লখা হেব াই বযিরর 

জনয।  থচ  িট তােদর  নকীর  কােনা  ংশ কিমেয়  দেব না। আর 
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 য  কােনা �িতার িদেক আ�ান জানােব, তােক যারা  নুসরণ করেব 

তােদর সমান পাপই  লখা হেব তার জনয।  থচ  িট তােদর পাপসমূহ 

 থেক  তটুকু কমােব না। [ইবন মাজা : ২০৩; দােরমী : ৫৩০]  

সাহল ইবন সা‘দ রা.  থেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ায়াসা�াম বেলন,  

�ح إلّ ا « ُيد  ُل دح
ح
م   فحةحإلّ     َّعح ُرا إل ْا مح 

ح ةلح � ُل يح�ا
ح
ُن أ مح ص 

ح � َ ُ ْح إل  دخ  ححإلح 
وخ ُحجا  »ن مح 

‘আ�াহর শপথ, ‘ তামার মাধযেম  কজনেক আ�াহর  হদােয়ত দান 

করা  তামার জনয লাল উেটর  চেয়া উ�ম।’ [বুখারী : ৪২১০; মুসিলম 

: ৬৩৭৬] 

আপিন িক চান না আ�াহর রহমত আপনােক  বিন কের িনক? তেব 

আপনার জনয দাায়ােতর পথ। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

ۡ ٱوَ ﴿ ؤۡ ل ۡ ٱوَ  ممُنونَ َُ ؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ممَ�ٰ َُ
َ
ٓ أ َا   ٖض� َ�عۡ  ءُ �م

ۡ
ُرونَ يَأ م  ُّ  ٱب

ۡ عۡ ل  َعنم  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروفم ََ
ۡ ٱ نَكرم ل ونَ  َُ َُ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لّصلَوٰ ٱ َوُ�قمي َّ يُعونَ  ةَ ل َ ٱ َوُ�طم ٰ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  َّ ََ ْو

ُ
 َ�ُُهمُ َسَ�ۡ  �مَك أ

ۗ ٱ ُ َ ٱ إمنّ  َّ َّ  ٌَ  ]٧١ :لة�ة إل[ ﴾َحكميمٞ  َعَم�
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‘আর মুিমন পুরষ া মুিমন নারীরা  েক  পেরর ব�ু, তারা �াল 

কােজর আেদশ  দয় আর  নযায় কাজ  থেক িনেষধ কের, আর তারা 

সালাত কািয়ম কের, যাকাত �দান কের  বং আ�াহ া তাঁর রাসূেলর 

আনুিতয কের।  েদরেক আ�াহ শী�ই দয়া করেবন, িন�য় আ�াহ 

পরা্মশালী, �জাময়।’ {সূরা আত-তাাবা, আয়াত : ৭১} 

আপনােদর সামেন ই�ারেনেট দাায়াত �চােরর িকছু  কৗশল া িটপস 

তুেল ধরেত চাই।  সমেলােক কােজ লািান। শয়তান  যন দীেনর �াথর 

হািসল  থেক আপনােক িবরত না রাখেত পাের। মেন রাখেবন, 

ই�ারেনেট আপিন যত সময় িদে�ন, িকয়ামেতর িদন   সময়মেলার 

িহসাব িদেত হেব।  কাথায়  মেলা কািটেয়েছন? �ােলা কােজ কাটােল 

�ােলা আর ম� কােজ কাটােল ম� বেয় আনেব। ই�ারেনেট �ােলা 

কাজ করেত পােরন  �ােব :  

�থমত. িবি��  ফারােমর মাধযেম :  

১. নতুন ইসলামী সাইেটর িঠকানা  বং  র শরয়ী িবষয় া মরুপূণর 

ৈবিশিযমেলা �চার করা।  
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২. িবি�� উপলেক সমৃ�  কােনা ইসলামী সাইেটর িবি�� কনেট� 

(িবষয়সূিচ) �চার করা ( যমন হেজর মােস হেজর সাইট তুেল ধরা, 

রমযান মােস রমযান সংি�ি  লখা তুেল ধরা ইতযািদ)। 

৩. নতুন সাইেটর নতুন নতুন িবষয়মেলা পুেরা িলংকসহ �চার করা। 

৪. নতুন �ব� িদেয় সি্য়  ংশ�হণ।  

৫. নবািত �ােলা  লখকেদর মঅবয জািনেয় উৎসাহ �দান করা।  

৬. িনিদরি িবষেয়র সকল িলংক জমা কের  দয়া,  যমেলার �েয়াজন 

হয়।  

৭.  য ইবাদত সামেন আসেছ মানুষেক তার কথা �রণ কিরেয়  দয়া। 

 যমন আশরার সাাম, আইয়াম িবেযর সাাম ইতযািদ।  

৮. চলমান ইসুযমেলা সংি�ি িফকহী িদকমেলা মানুষেক �রণ কিরেয় 

 দয়া।  

৯. মানুষেক িবদআত, িনিষ� া হারাম কাজ  থেক সতকর করা।  
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১০. িনিদরি  কােনা হারাম কাজ িনমূরেলর কথা �রণ কিরেয়  দয়া  বং 

তা িনমূরেলর  চিা করা।  

১১. জনকলযাণমূলক কােজ মানুষেক পথ  দখােনা।  যমন  কােনা সং�া 

বা সংিঠেনর  কােনা �েজে�র কথা �চার করা।  

১২. িবপদ�� মানুেষর আশ সাহােযযর আেবদন �চার করা  যমন 

কােরা  মন রেরর �েয়াজন যার �“প সহেজ পাায়া যায় না।  

১৩. মানুষেক সুসংবাদ  দয়া  বং মুসিলমেদর সুখবর  পপছােনা।  

১৪. িমথযা খদন করা  বং ইসলােমর  প�চােরর জবাব  দয়া।  

১৫. দাায়াতী কােজ সহেযািিতার আেবদন �চার করা।  

ি�তীয়ত. দাায়াতী সাইেট  ংশ�হণ করার মধয িদেয় :  

 েনক ইসলামী সাইট রেয়েছ  যমেলা আমরা �াউজ কির  বং  সসব 

 থেক তথয  পেয় �িতিনয়ত আমরা উপকৃত হই। আমরা িক কখেনা 

 �েব  দেখিছ   সাইটমেলা আমােদর কত উপকার করেছ, আমােদর 
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�াউজটা হেত পাের তােদর জনয উৎসাহবযআক যিদ আমরা তােদর সেে 

 ংশ�হণ কির। আর তা হেত পাের কেয়ক�ােব :  

1. �াউেজর মঅেবযর জায়িায় িকংবা ই- মইেলর মাধযেম সাইট 

বা সাইেটর  সরা িদক িনেয় �শংসাসূচক বা ধনযবাদজাপক 

িকছু  লখা।  

2. সাইট কতৃরপকেক সু�র পরামশর িদেয় িকংবা িঠনমূলক 

সমােলাচনা কের  থবা সাইেটর সমৃি� বা উৎকষর বৃি�র জনয 

নতুন  কােনা পরামশর  দয়া  বং সাইেটর কািরিির �িট 

থাকেল তা ধিরেয়  দয়া।  

3. সাইেটর নানা কাযর্েম  ংশ  নয়া।  কবল িনেজর সাইট 

করেত দীন �চার করেত হেব না  �েব িনেজর রচনা া 

 লখা িদেয়  নয সাইটমেলােকা সহেযািিতা করা।  

4. সাইট স�িকরত  য  কােনা তথয া  ি�জতা কতৃরপেকর সেে 

 শয়ার করা।  
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5. িনেজর ব�ু-বা�ব া পিরিচতজনেদর কােছ সাইেটর  ে�স 

া িলংক পািঠেয় ইসলামী সাইেটর �চার বৃি� করা। উে�খয, 

ইসলামী সাইেটর সংখযা বতরমােন  েকবাের নিনয নয়; িক� 

আমােদর সমসযা হেলা আমরা �চাের দুবরল।  

6. িনউজ �পমেলােত সাইেটর কথা তুেল ধরা।  

7. িনেজর সাইেট, কমরেকে� বা িািড়েত ইসলামী সাইেটর 

 ে�েসর ি�কার লািিেয়  দয়া।  

8. ইসলামী সাইটমেলায় মানহানীকর �� কের বা উেেশযমূলক 

সমােলাচনা িবরর উদপাদন না করা।  

তৃতীয়ত. বযিরিত সাইেটর  লাকেদর �ুল শধের  দয়ার মধয িদেয় :  

আপিন হয়েতা কারা বযিরিত সাইেট ঢুকেলন।  সখােন হয়েতা 

 ৈনসলািম  পা� া িপকচােরর সমাহার  দখেলন।  খন আপিন তােক 

বযিরিত�ােব  মইল কের বা সাইেটর কতরপেকর কােছ সাইেটর �ােলা 

িদকমেলার �শংসা করার পর ম� িবষয়মেলা পিরহােরর আ�ান 
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জানােনার জনয শ�কািমতা  দখােত পােরন। তােদর �ােলা সাইেটর 

 ে�স  বং �ােলা আইিডয়া িদেত পােরন।  

আ�াহ রাচুল আলামীন আমােদর সকল স�াবয সকল উপােয় তাঁর 

দীেনর �চাের কাজ করার তাাফীক দান কেরন। আমােদর  মধা, মনন 

া সুেযািমেলােক ইসলােমর  খদমেতর জনয কবুল কেরন। 

আমােদরেক �যুিরর ম� া কিতকর িদকমেলা  থেক  হফাযত 

কেরন। আমীন।  


