মেয়েয়েরয়ে স্কুল-েয়লয়ে পড়ায়নার বিধান
(হযরত েুফতী রশীে আহোে গাাংগুহী রহ.সেবথিত এেবি ফাতাওো)
প্রশ্নঃ ১. এই মফতনা-ফাসায়ের যুয়গ মেয়েয়েরয়ে পড়া-মলখা বশখায়না (যার ক্ষবতের বেেগুয়লা বিজ্ঞেনয়ের বনেি বেিায়লায়ের নযাে স্পষ্ট)
োেরূয়হ তাহরীেী হয়ি বে?
উত্তরঃ িতিোন যুয়গ মেয়েয়েরয়ে পাশ্চাতয বশক্ষাে বশবক্ষত েরা েয়েেবি োরয়ে োেরূয়হ তাহরীেী। োরেগুবল বনম্নরূপঃ
১. এিা সেে নষ্ট েরার নাোন্তর, মেননা, তার এই পড়া মলখাে না মোন পরোলীন েলযাে বনবহত আয়ে, না মোন পাবথিি েলযাে। মেয়েরা
সাধারেত অথি উপােিয়নর েনয বশক্ষা অেিন েয়র থায়ে, অথচ শরীেয়ত এর মোয়নাই প্রয়োেনীেতা মনই। মেননা, তার খরচ তথা ভরেমপাষে ইতযাবে তার স্বােীর োবেয়ে, এতেসয়েও তার পড়া-মলখাে বলপ্ত হওোিা সেে নষ্ট েরা োড়া আর েী হয়ত পায়র?
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওো সাল্লাে ইরশাে েয়রন “িযবির ইসলায়ের মসৌন্দযি হয়লা অয়হতুে বিষোবে পবরহার েরা”। (বতরেীযী শরীফ
হা. ২৩১৭)
মযয়হতু নারীয়ের েনয এই বশক্ষা অয়হতুে বিষে, তাই হােীয়সর ভাষযেয়ত এেেন েুসবলে রেেী বহসায়ি তার েনয উি বশক্ষা অপবরহাযি।
২. এ বশক্ষার বসয়লিায়স এেন গল্প োবহনী আর েবিতা আয়ে মযগুয়লার োধযয়ে নারীয়ে সেঅবধোর, অিাধ বিচরে, েুি ও স্বাধীন মচতনা
এিাং অবিধ মপ্রে-ভালিাসাে প্রয়রাবচত েরা হে, যা পায়ে এেেন নারী ইসলাে বিয়েষী এিাং ধেিতযাগী হয়ে উয়ে।
তাোড়া এই বশক্ষাে বশবক্ষত হয়ে নারীরা পাশ্চাতয মিশ-ভূষা অিলম্বন েয়র মিহাোপনা ও অশ্লীলতার োধযয়ে সোেয়ে েুলবষত েয়র। িহু
পুরুষ তায়ের োরয়ে চবরত্রহীন হয়ে পয়ড় এিাং আপন পবরিার পবরেন মথয়ে বিবিন্ন হয়ে যাে।
৩. নারীরা অবত বশবক্ষতা হয়ে মিগানা পুরুষয়ের বনেি পত্র মপ্ররে ও বচবে মলখা-মলবখ, ও বিবভন্ন আধুবনে উপাে অিলম্বন েয়র অবিধ সম্পেি
ও মপ্রে ভালিাসাে বলপ্ত হে যার পবরেবতয়ত তার ইজ্জত আ্রু  লুবঠিতত হে এিাং পবরয়শয়ষ মস লাবছিততা, বধক্কৃতা ও পবরতযিা হয়ে যাে।
তয়ি মেয়েয়েরয়ে অতীি প্রয়োেনীে েীনী োসায়েল তথা নাোয, মরাযা, পবিত্রতা প্রভৃবতর বিবধ-বিধান বশক্ষা মেওো েরুরী। এগুয়লা বশক্ষা
মেওোর োবেে তায়ের স্বােী, বপতা, ভাইসহ পযিােক্রয়ে অনযানয োহরাে পুরুষয়ের উপর িতিায়ি। তারা যবে বনয়েরাই উপযুি
ি প্রয়োেনীে
েীনী োসায়েয়লর উপর যয়থষ্ট জ্ঞায়নর অবধোরী হে, তাহয়ল তারাই বশক্ষা বেয়ি, অনযথাে বিজ্ঞ আয়লেগয়ের বনেি মথয়ে মেয়ন বনয়ি।
প্রশ্নঃ সািাবলো ও প্রাপ্ত িেস্কা মেয়েয়েরয়ে মিগানা িায়লগ পুরুষ এর োধযয়ে পড়া-মলখা ইতযাবে বশখায়নার বিধান েী?
উত্তরঃ প্রথয়োি েওোি োরা এ বিষেবি স্পষ্ট হয়ে মগল ময, মেয়েয়ের েনয পাশ্চাতয বসয়লিায়স পড়া-শুনাে বলপ্ত হওো োেরূহ, তার উপয়র
মসিা যবে ঘৃবেত পন্থাে তথা সরাসবর মিগানা পুরুষয়ের োধযয়ে হে, তাহয়ল মতা মসিা েবেন পযিায়ের হারাে এিাং সম্পূেি বনবষদ্ধ। আল্লাহ
তা‘আলা েুরআয়ন পায়ে ইরশাে েয়রন “মহ নিী! আপবন েুবেন পুরুষবেগয়ে িলুন তারা মযন স্বীে েৃবষ্টয়ে অিনত রায়খ এিাং েুবেন
নারীয়েরয়ে িলুন তারা মযন স্বীে েৃবষ্ট অিনত রায়খ” (সূরা নূরঃ)
লক্ষ েরুন ময, নাোয়যর োো‘আয়ত উপবিত হওো ইসলায়ের িড় এেবি প্রতীে এিাং গুরুেপূেি সুন্নাত হওো সয়েও উপয়রাি মফতনা ও
অবনয়ষ্টর োরয়েই মেয়েয়ের েনয োো‘আয়ত শরীে হওো সিিসম্মবতক্রয়ে োেরূহ এিাং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওো সাল্লাে) এর
েীিদ্দশাে েবহলায়ের োো‘আয়ত উপবিত হওোর িযাপায়র মযিা প্রোবেত আয়ে, মসিা তাাঁর েীিদ্দশার সায়থই সীবেত। হুযুর (সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওো সাল্লাে) এর ইয়ন্তোয়লর পরিতিী সেয়ে এিা বনবষদ্ধ হয়ে মগয়ে। যথা, হযরত আবেশা রাবয. মথায়ে িবেিত আয়ে, বতবন িয়লনঃ
“নারীগে যা (য়িহাোপনা ও অশ্লীলতা) শুরু েয়রয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওো সাল্লাে) যবে এিা মেখয়তন, তাহয়ল অিশযই
তায়েরয়ে েসবেয়ে আসা মথয়ে িারে েরয়তন, মযেন নাবে িনী ইসারাঈয়লর েবহলায়েরয়ে িারে েরা হয়ে বেল” (িুখারী শরীফ হাঃ নাং
৮৬৯)
এখন লক্ষেীে বিষে হয়লা, োো‘আয়ত উপবিবত ও দুবনোিী পড়া মলখা বশখা দু‘মিার োয়ে আোশ পাতাল িযিধান, তথাবপ যখন প্রথেবি
বনবষদ্ধ তখন বেতীেবি আয়রা েবেনরূয়প বনবষদ্ধ হওোিাই িাছিতনীে । বিয়শষ েয়র এই মফতনা ফাসায়ের যুয়গ।
স্কুল-েয়লে ও ইাংবলশ বেবিোে প্রবতষ্ঠানগুবলয়ত ময বসয়লিাস পােোন েরা হে, তায়ত গুনাহ ও নাফরোনী মতা িয়িই বনয়ের ঈোন আেীোহ
বনরাপে রাখািাই দুরূহ িযাপার। োরে, মেয়েগুয়লার মতা প্রথেত েীনী বিষয়ে নূনযতে ধারনাও থায়ে না, এেতািিাে যখন তায়েরয়ে
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ইোহুেী-খৃস্টান েতৃিে বনিিাবচত বসয়লিাস বশক্ষা মেো হে, তখন অনুরূপ আেীো বিশ্বাস ও সাংস্কৃবত তায়ের েয়ন মরখাপাত েয়র ও িদ্ধেূল হয়ে
যাে। সুতরাাং বিয়িেিানয়ের মভয়ি মেখা উবচত এর পবরেবত েী হয়ত পায়র?
প্রশ্নঃ হযরত োলালুদ্দীন েুহায়ক্কয়ে োওোনী রহ. এর েতানুযােী মেয়েয়েরয়ে হায়তর মলখা বশখা মথয়ে বনিৃত রাখািা েতিুেু েলযােেনে?
োবনয়ে িাবধত েরয়িন।
উত্তরঃ োলালুদ্দীন েুহাবক্কয়ে োওোনী রহ. এর যুয়গ িতিোন যুয়গর েয়তা না মোনও স্কুল েয়লে বেয়লা আর না মফতনা ফাসায়ের েেলাি
বেয়লা। তারপয়রও বতবন তার যুয়গ মেয়েয়েরয়ে হায়তর মলখা বশখয়ত িারে েয়রয়েন। তাহয়ল িতিোয়নর এই মফতনা ফাসায়ের যুয়গ মেয়েয়ের
আধুবনে বশক্ষা মথয়ে েূয়র রাখা েতিা েরুরী হয়ি!
তথাবপ তখয়না মেয়েয়ের েনয মলখা বশখা বশখায়না মথয়ে বনিৃত থাোিা েলযােেনে বেল। মতা িতিোয়নর এই মফতনা ফাসায়ের যুয়গ মসই
বনিৃত থাোিা েরুরী। আর
মেয়েয়ের প্রয়োেনীে েীনী োসায়েল বশক্ষা মেওোর িযাপারবি হয়লা সম্পূেি বভন্ন। ময েথা প্রথে েিাি মথয়েই সুস্পষ্ট হয়ে মগয়ে ময ‘মসবি শুধু
োয়েযই নে িরাং েরুরী’ তয়ি এ মক্ষয়ত্র শতি এই ময, মসখায়ন মফতনার আশঙ্কােুি, সম্পূেি পেিার সায়থ শরীেত সম্মত পন্থাে হয়ত হয়ি।
(িােীোয়ত ফাতাওো রশীবেো, োসআলা নাং- ৯৭৯, পৃষ্ঠা নাং-৫৭৩ )
প্রশ্নঃ মেয়লয়েরয়ে েী আধুবনে বশক্ষাে বশবক্ষত েরা মযয়ত পায়র? এই েনয মোন শতি আয়ে বে না?
উত্তরঃ মেয়লরা েয়েেবি শতি সায়পয়ক্ষ স্কুয়ল েয়লয়ে পড়য়ত পায়র।
(ে) দুবনোিী বশক্ষা লাভ েরয়ত মযয়ে তায়ের মোয়না েরুরী আেল নষ্ট না হওো, মযেনঃ নাোয োযা েরা, সহীহ শুদ্ধভায়ি েুরআন শরীফ
বতলাওোত মথয়ে োহরূে হওো, ফরয পবরোে ইলে না বশখা ইতযাবে।
(খ) তায়ের বনেত থােয়ি হালাল বরবযে উপােিন ও েীয়নর োওোয়তর োে আঞ্জাে মেো।
(গ) এ বশক্ষা লাভ েরয়ত বগয়ে মোয়না গুনায়হর সায়থ েবড়ত না হওো, মযেনঃ িাখনুর নীয়চ পাোো পযান্ট পরা, িাই লিোয়না, োাঁড়ী
েুন্ডায়না, বিবভন্ন মনশাে েবড়ত হওো, নয়ভল নািয়ে অভযস্ত হওো, মেয়েয়ের সায়থ মি-পেিা মেখা সাক্ষাৎ েরা িা তায়ের সায়থ অবিধ সম্পয়েি
েবড়য়ে পড়া, অবিধভায়ি অথি উপােিন েরা ইতযাবে।
(ঘ) ইাংয়রেী বসয়লিায়স ময-সি েুফুরী েথািাতিা আয়ে তার মথয়ে বনয়ের েীন ও ঈোনয়ে রক্ষা েরার েনয হক্কানী উলাোয়ের সুহিয়ত যাওো
এিাং েুবির সেে তািলীয়গ যাওো।
উয়ল্লবখত মোন শতি ভঙ্গ েরয়ল তার েনয দুবনোিী বশক্ষা অেিন েরা শরী‘আয়তর েৃবষ্টয়ত নাোবেয।
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