
 

 

హిజాబ్ 

 

హిజాబ్ అంటే ఏమిటి? 

అరబీ భాషలోని ‘హజబ’ అనే మూలపదం న ండి ’హిజాబ్’ అనే పదం వచ్చంది. దీని అరథం దాచడం లేక 

కపపడం. ఇస్లా మీయ పరిభాషలో హిజాబ్ అనే పదం ‘యుకతవయస్ ుల ైన (రజస్వల ైన) ముస్ా ం మహిళలు ధరించ 

వలస్న ద స్ త ల’న  స్ూచ్స్ త ంది. మొత్తం శరీరలనిి పూరితగల కప్పప లేక దాచే విధంగల ఆ ద స్ త లు ఉండాలి. చేత్ులు 

మరియు ముఖానికి మినహాయంపు ఉందని క ందరు పండిత్ుల అభిప్లాయం. క ందరు చేత్ులు మరియు ముఖం 

కూడా కపుపకోవడానిి లేక దాచ కోవడానిి ఇషటపడతారు. దీనిని నిఖాబ్ లేక బురఖా అంటారు. కేవలం మహిళలు 

మాత్ామే ఉని ప్లాంత్ంలో వలరు హిజాబ్ లో ఉండవలస్న అవస్రం లేద . అలాగే వివలహబంధం నిషపధింపబడిన 

మహరమ్ పురుషుల స్మక్షంలో కూడా. అయతే హిజాబ్ అనేది కేవలం బహిరంగ పాదరశన గురించ్ జాగరత్ పడటం 

మాత్ామే కలద ; హిజాబ్ లో ఉత్త మ పలుకులు, ప్లతివాత్యం, స్చ్ఛీలత్, గౌరవపాదంగల మరియు హ ందాగల ఉండే న ైతిక 

పావరతన మొదల ైనవన్ని వస్లత య. ఇలాంటి మంచ్ గుణగణాలన  పురుషులు కూడా అలవరుచ కోవలస్న అస్రం 

ఉనిది. ముస్ా ం పురుషులు కూడా త్మ హ ందాత్నం మరియు స్చ్ఛీలత్లన  స్ూచ్ంచేటలా  వద లుగల ఉండే 
మరియు శరీర భాగలలు కనబడన్నయకుండా కప్్ప ఉంచే మంచ్ ద స్ త లు ధరించ వలస్ ఉనిది.  

హిజాబ్  కూడా  ద ైవవిధేయతే . 

హిజాబ్ వలన అనేక పాయోజనాలు ఉనిపపటికీ, మొటటమొదట ఇది అలాా హ్ ఆదేశంచ్న ఆజఞ . కలబటిట , దీనిని 

ధరించడమనేది ద ైవవిశ్లవస్లనిి ధృవీకరించే ఒక ఆచరణ మరియు స్ృష్ట కరతకు విధేయత్ చూప్్నటలా : 

“(ఓ పావకలత ) త్మప్ ై న ంచ్ త్మ ద పపటాన  (కిరందికి) వేాలాడేలా కపుపకోమని న్న భారయలకు, న్న కుమారతతలకు, 

విశ్లవస్ ల ైన స్త ీలకు చ పుప. త్దావరల వలరు చాలా త్వరగల గురితంపబడి, వేధింపులకు గురి కలకుండా ఉంటారు.” 

ఖ ర్ఆన్  33:59 

త్న స్ృష్ట కోస్ం ఏది మంచ్దో  అత్యంత్ వివేకవంత్ుడ ైన అలాా హ్ కు బాగల త లుస్ . త్దావరల ఆయన 

మానవజాతికి పాయోజనకరమ ైన మారగదరశకతావనిి పంప్్నాడు. ఇత్ర విధేయతా పూరవకమ ైన ఆచరణల వలే, 
హిజాబ్ ధరించడం కూడా త్మ పాభువు దగగరికి చేరుస్ త ంది. ధరించే వలరిలో స్ంత్ృప్్త  భావనలు మరియు పాశ్లంత్త్ 

ప్ ంప్ ందిస్ త ంది. ఎటిటపరిస్థ త్ులలోనూ హిజాబ్ వస్త ీధారణ వలన పురుషుల స్లథ య కంటల మహిళల స్లథ య 

దిగజారిప్ో ద .   

హిజాబ్ అనేది  ప్రాతివత్యం, సచ్ఛీలత్లను సూచిసుత ంది  
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ఇస్లా ం ధరమం స్మాజంలో ప్లాతివత్యం, స్భయతా స్ంస్లురలలన  పో్ా త్సహిస్ త ంది మరియు అస్భయత్, పో్ కిరీత్నం, 

అన ైతికత్లన  స్లధయమ ైనంత్గల త్గిగంచాలని పాయతిిస్ త ంది. ఈ లక్ష్యయనిి స్లధించడంలో హిజాబ్ మరియు ఇలాంటి 

ఇత్ర విషయాలు స్హాయపడతాయ.  

“(ఓ పా్వక్రత ) ముస్ల ం ప్ురుషులు త్మ చూప్ులను క్్రందిక్్ ఉంచాలనీ, వరరు త్మ మరమస్రా నాలను క్రప్రడుక్ోవరలనీ, 

అది వరరి క్ొరకు ప్వితా్మ ైనదనీ వరరితో చ ప్ుు. వరరు చేసేదంతా అలలల హ్ కు త లుసు. (ఓ పా్వక్రత ) ముస్ల ం స్త ీలు త్మ 

చూప్ులను క్్రందిక్్ ఉంచాలనీ, త్మ మరమస్రా నాలను రక్షంచుక్ోవరలనీ, బహిరగత్మ ై ఉండేది త్ప్ు త్మ అలంకరణను 
బహిరగత్ం చేయరరదని, త్మ వక్షసాలలలప ై ఓణీలు వేసుక్ోవరలనీ, త్మ భరత  లేక త్మ త్ండషా లేక త్మ మలమగరరు లేక 

త్మ క్ొడుకులు లేక త్మ భరత  క్ొడుకులు లేక త్మ స్ో దరులు లేక త్మ స్ో దరుల క్ొడుకులు లేక త్మ అక్రాచ లలల ళ్ళ 
క్ొడుకులు లేక త్మతో కలిస్ మ లిస్ ఉండే స్త ీలు లేక త్మ బానిసలు లేక ఇత్రతాా  ఉదేే శరలు లేకుండా త్మకు లోబడష 
ఉనన ప్ురుష సేవకులు లేక స్త ీల గుప్త  విషయలల గురించి అవగరహన లేని బాలురు – వీళ్ళ ఎదుట త్ప్ు ఇత్రుల 

ఎదుట త్మ అలంకరణలను కనబడనీయకూడదనీ, దాగివునన త్మ అలంకరణ ఇత్రులకు త లిస్ప్ో యేలల త్మ 

క్రళ్ళను నేలప ై క్ొడుత్ూ నడవరరదనీ వరరితో చ ప్ుు …” ఖ ర్ఆన్ 24:30-31 

ప్ ై ఖ ర్ఆన్ వచనాలలో, త్మ కంటి చూపు కిరంద ఉంచ కోవలలని మరియు త్మ శీలానిి కలప్లడుకోవలలని 

ముంద గల పురుషులన  స్ంబో ధించడం జరిగింది. స్చ్ఛీలత్, ప్లాతివత్యం బాధయత్ంతా మహిళల ప్ ైనే వేయబడిందనే 
త్పుపడు వలదనన  ఇది స్పషటంగల ఖండిస్ త నిది.  

బహిరంగంగల అస్లంఘిక ద స్ త లు ధరించడం మరియు క ంటె చేషటలు చేయడం వంటి వలటిని ఇస్లా ం ధరమం 

ఖండిస్ త నిది. ఒక ఆచరణాత్మకమ ైన జీవన విధానంగల, ఇస్లా ం ధరమం ఏకలంత్ంలో భారలయభరతల మధయ 
ప్పామాభిమానాలు, ఆత్మమయత్ మరియు స్లనిిహిత్యం ప్ రగలలని ప్ో ా త్సహిస్ త ంది.  

హిజాబ్ ఒక రక్షణ కవచం  

హిజాబ్ వ న కన ని అస్లు వివేకం ఏమిటంటల దాని దావరల స్త ీపురుషులలో వీలయనంత్గల ల ైంగిక 

పాలోభాలు మరియు వేధింపులు, క ంటెపన లు, కవివంపులు మరియు న ైతిక పత్నానిి స్ూచ్ంచే చ డు పన లు వంటి 

వలటిని త్గిగంచడం. హిజాబ్ వయవస్థ  కిరంది ప్పరకునబడిన అనేక విధాలుగల ఇరువ ైపు కుటలంబాలలో మరియు 

స్మాజాలలో పురుషులన , స్త ీలన  మరియు స్మాజానిి కలప్లడుత్ుంది: 

 అవలంఛిత్ పన లలో ముందడుగు వేయకుండా కవచం వలే మహిళలన  కలప్లడుత్ుంది.  

 వికృత్ చూపులు మరియు అస్కభయకర చేషటల న ండి మహిళలన  స్ంరక్ష్ిస్ త ంది.  

 మహిళలప్ ై ల ైంగిక వేధింపులు త్గిగంచేంద కు స్హాయపడుత్ుంది.  



 

 

 బహిరంగ మేకపుపల, ఆకరషణల కలరణంగల జరిగే ల ైంగిక ఆకరమణల న ండి మహిళలన  కలప్లడుత్ుంది. 

 చ డు ప్పారణలు మరియు నషటదాయకమ ైన కోరికల న ండి మహిళలన  రక్ష్ిస్ త ంది.  

హిజాబ్ హ ందాత్నానిక్్ చిహనం  

హిజాబ్ మహిళల స్త ీతావనిి హెచ్చస్ త ంది, ప్ో ా త్సహిస్ త ందే గలన్న దానిని అణచ్ వేయడం లేద . మహిళలకు 

హ ందాత్నానిి ఇస్ త నిది. త్మప్ ై , త్మ అందచందాలప్ ై వలయఖాయనించే అవకలశ్లనిి ఇత్రులకు ఇవవకుండా, త్మ 

స్వంత్ అభిప్లాయాలప్ ై నిలబడేలా ఆత్మవిశ్లవస్లనిి ప్ ంప్ ందిస్ త ంది. వలరతంత్ అందంగల కనబడుత్ునాిరు, వలరతంత్ 

స్ంప్లదిస్ త నాిరు వంటి భౌతిక ఆకరషణల ఆధారంగల వలరి విలువ గురించ్ హ కుంలు జారీ చేసప కనూసమర్ స్ స ైటీల 

ద రవయవస్థ కు భినింగల వలరి స్చ్ఛీలత్, జాఞ నం మరియు స్లమాజిక స్హాయస్హకలరలలు వంటి అరథవంత్మ ైన 

ప్లామాణికత్ల ఆధారంగల వలరి ఆత్మగౌరవలనిి రూపుదిద ు కోగలిగే శకితని ఇస్లా ం ధరమం మహిళలకు ఇస్ త నిది. అలాా హ్ 

దృష్ట లో, స్త ీపురుషులు స్రిస్మానం అయయ్ంద కు వలరుభయులూ ఒకేలా ఉండవలస్న అవస్రం లేద , ఒకే విధమ ైన 

పన లు చేయవలస్న అవస్రమూ లేద . వలరికి ఇవవబడిన వేరేవరు ప్లత్ాలలో మరియు బాధయత్లలో ఇది స్పషటంగల 
కనబడుత్ుంది.  

నోబుల్ ప్ ైీజ్ విజేత్ త్వకుుల్ కరలమన్ (The mother of Yemen’s revolution) న  జరిలిషుట లు ఆమ  
హిజాబ్ గురించ్ మరియు విదాయభాయస్ంలో మరియు త లివితేటలలో ఆమ  ఉనిత్ స్లథ నానికి చేరుకుని త్రలవత్ కూడా 
హిజాబ్ ధరించడానిి గురించ్ పాశించ్నపుపడు, ఆమ  ఇలా జవలబిచాచరు: 

“ప్ూరవక్రలంలో మలనవుడు దాదాప్ు నగనంగర ఉండేవరడు. త్న బుదదే వివేకం ప్రిణితి చ ందిన క్ొదదే , దుసుత లు 
ధరించడం మొదలు ప టాా డు. నేను ఈ రోజు ఎలల ఉనాననో మరియు ఏమి ధరిసుత నాననో, అది మలనవుడు స్రధించిన 
మహో ననత్ ఆలోచన మరియు నాగరికత్లకు ప్రాతినిధయం వహిసుత ననదే గరనీ తిరోగమనానిన క్రదు. అంతేగరక 
దుసుత లు త్యజంచడమనేది మరలల ప్రాచ్ఛనక్రలలనిక్్ చేరచే తిరోగమనానిన సూచిసుత ంది.” 

హిజాబ్ ప్రువు, గౌరవమరరయదలకు చిహనం  

ఈనాడు అనేక స్మాజాలలో, అనేక మంది మహిళలకు బాలయం న ండే “వలరి విలువ వలరి బాహాయకరషణకు, 
అందచందాలకు పాప్ో షనల్ గల ఉంటలందని” నేరపత్ునాిరు. తోటివలరి అస్మంజస్మ ైన ఒతిత డి మరియు స్ స ైటీ 
అంచనాలన  స్ంత్ృప్్త  పరిచేంద కు, అందచందాల మరియు ఆకరషణల అవలస్త వమ ైన, అరథం పరథం లేని 

ప్లామాణికత్లన  అన స్రించేలా వలరు ఒతిత డికి గురవుత్ునాిరు. బాహయ అలంకరణలు, అందచందాలకు అమిత్ంగల 
ప్లాధానయత్ ఇవవబడుత్ునిటల వంటి మిడిమిడి వలతావరణంలో,  ఏ వయకిత  అయనా అంత్రగత్ స్ ందరలయనికి అంత్గల 
విలువ ఇవవడు.  



 

 

ఏదేమ ైనా చూపులు లేక శ్లరీరక అందచందాల ఆధారంగల కలకుండా ఆమ  యొకు స్ద గ ణాలు మరియు 

ఆచరణల ఆధారంగలనే ఒక మహిళ గౌరవించబడాలని ఇస్లా ం ధరమం బో ధిస్ త నిది. ఎంద కంటల త్న బాహయ 
అందచందాలప్ ై ఆమ కు చాలా త్కుువ కంటరా ల్ ఉంటలంది లేదా అస్లు కంటరా ల్ య్ ఉండద , ప్ ైగల అవి 

తాతాులికమ ైనవి. స్మాజంలో గురితంపు ప్ ందడం కోస్ం లేక స్లా నం స్ంప్లదించడం కోస్ం ఆమ  త్న శ్లరీరక 

అందచందాలన  మరియు ఆకరషణలన  వలడుకోవలస్న అవస్రం లేద . అంద వలన హిజాబ్ మహిళల 

ఆత్మగౌరవలనికి స్ముచ్త్ స్లథ నానిిస్ూత , బాహయ ఆకరషణలకు దూరంగల మహిళలందరూ స్ లభంగల ప్లటించగలిగే 
ధరమనిషఠ , ధారిమక చ్ంత్న, స్ద గ ణం, స్త్ పావరతన, స్ శీలత్, అణుకువ, స్గుగ బిడియం, ప్లతివాత్యం, ముగుత్వం 

మరియు బుదీా వివేకం మొదల ైన వలటికి గకపప ప్లాధానయత్న  ఇస్ త నిది. 

హిజాబ్ లేదా బురఖా ధరించే పాతి మహిళ ఒక పాతేయకమ ైన వయకితగల గురితంచబడుత్ునిది. తాము ధరించ్న 

ద స్ త లు ఒకేలా ఉండటం వలన, హిజాబ్ లేదా బురఖా వేస్ కుంటలని మహిళలందరి గురించ్ ఒకే రకమ ైన భారీ 
త్మరుపనివవడం చాలా త్పుప మరియు అనాయయం.  

బ ైబిల్ లో హిజాబ్ పా్స్రత వన  

హిజాబ్ అనేది క త్త గల ఆదేశంచబడలేద . ముస్ా ం మహిళలు జీస్స్ త్లాి మరయమ్ వంటి  పూరవకలలంలోని 

ఉత్త మ మహిళల ఉపమానాలన  అన స్రిస్ త నాిరు. హిజాబ్ న  ధృవీకరిస్ త ని బ ైబిల్ లోని క నిి వచనాలు, 

“పా్తి ప్ురుషునిక్్ శిరసుు క్రరసత నియు, స్త ీక్్ శిరసుు ప్ురుషు డనియు, క్రరసుత నకు శిరసుు దేవుడనియు మీరు త లిస్ 
క్ొనవలలనని క్ోరుచునానను. ఏ ప్ురుషుడు త్లమీదముసుకు వేస్క్ొని ప్రారాన చేయునో లేక పా్వచించునో, ఆ 

ప్ురుషుడు త్న త్లను అవమలనప్రచును.ఏ స్త ీ త్లమీద ముసుకు వేస్క్ొనక ప్రారానచేయునో లేక పా్వ చించునో, ఆ 

స్త ీ త్న త్లను అవమలనప్రచును; ఏలయనగర అది ఆమ కు క్ౌరము చేయబడషనటటా గరనే యుండును. ఏ స్త ీ త్లమీద 

ముసుకు వేస్క్ొనక ప్రారానచేయునో లేక పా్వ చించునో, ఆ స్త ీ త్న త్లను అవమలనప్రచును; ఏలయనగర అది 
ఆమ కు క్ౌరము చేయబడషనటటా గరనే యుండును. స్త ీ ముసుకు వేస్క్ొననియెడల ఆమ  త్ల వ ండుా కలు 
కతిత రించుక్ొనవలలను. కతిత రించుక్ొనుటయెైనను క్ౌరము చేయంచు క్ొనుటయెైనను స్త ీకవమలనమ ైతే ఆమ  ముసుకు 
వేస్క్ొనవలలను. ” 1క్ొరింథదయులకు 11:3-6 

“మరియు స్త ీలును అణుకువయు సవసాబుదిియు గలవరర ై యుండష, త్గు మలతా్ప్ు వసత ీముల చేత్నేగరని, 

జడలతోన ైనను, బంగరరముతోన ైనను, ముత్యములతోన ైనను మిగుల వ ల గల వసత ీములతోన ైనను అలంకరంిచుక్ొనక, 

ద ైవభక్్తగలవరరమని చ ప్ుుక్ొను స్త ీలకు త్గినటటా గర సత్ క్్రయల చేత్ త్ముమను తాము అలంకరించుక్ొనవలలను.” 1 

తిమోతిక్్ 2:9-10 



 

 

హిజాబ్ ఆత్మవిశరవస్రనిక్్ చిహనం  

తాము కూడా మానవులే అనే ఆత్మవిశ్లవస్ం త్మలో ప్ ంప్ ందించ కునేలా హిజాబ్ మహిళలకు 

స్హాయపడుత్ుంది. జీవిత్ంలో పనికి వచచే అస్లు విషయాలప్ ై దృష్ట  కేందీాకరంిచేలా చేస్ మహిళలలోని 

ఆత్మగౌరవలనిి ప్ ంచ త్ుంది. భౌతిక ఆకరషణలతో ఇత్రులప్ ై పాభావం చూప్పంద కు పాయతిించడంలో చాలా 
పామాదకరమ ైన మరియు అనారోగయకరమ ైన పరయవస్నాలు ఎద రోువలస్ వస్ త ంది. క ందరు స్త ీల ైతే, 
విచీలవిడిత్నంలో రోజురోజుకీ ప్ రిగి ప్ో త్ుని స్మాజం డిమాండ్ న  పూరితచేస ంద కు పాయతిిస్ూత , పాజలు త్మన  

మ చ చకోవలలనే ఆకలంక్షతో న ైతిక హద ు లు దాటి, పామాదకరమ ైన స్లథ యకి చేరుకుంటలనాిరు. త్మప్ ై త్మకు 

నమమకం లేని అలాంటి స్థ తి న ండి మానస్కంగల మరియు శ్లరీరకంగల కలప్లడేంద కు హిజాబ్ స్హాయ పడుత్ుంది. 
బాహయ అలంకరణలన  త్మ స్వంత్ స్పృహ లోపలే త్గిన హద ు లలో ఉంచ త్ుంది. 

“అణచ్వేయబడటం వలన నేన  దానిని ధరించడం లేద , నాప్ ై నాకు స్లధికలరలనిి ఇస్ త ండటం వలన నేన  

దానిని ధరిస్ త నాిన .” జౌమానా , 23, మ లబో ర్ి 

హిజాబ్ అంటే …   
 స్మాజానికి తోడాపటలన  అందజేయకుండా అంత్రలయం కలిగించే ఆటంకం కలద .  

 అణచ్వేత్కు చ్హిం కలద .  

 కేవలం స్త ీలు మరియు దగగ రి రకతస్ంబంధీకుల ైన పురుషులు ఉనిచోట అవస్రం కలదంటూ వ స్ లు 
బాటలనిస్ త నిది.  

 పురుషుల కంటల స్త ీలన  త్కుువగల చూప్ప చ్హిం కలద .  

 త్న అభిప్లాయాలు మరియు ఆలోచనలు బయటికి చ పపకుండా స్త ీలన  నిరదందించే వయవస్థ  కలద .  

 విదాయరజన చేయకుండా లేక స్ముచ్త్మ ైన ఉదో యగంలో చేరకుండా స్త ీలన  నిరదంధించే వయవస్థ  కలద .  

 ఒక ప్ో రటబుల్ జతైలు వంటిది కలద .  

 ముస్ా మేత్రులకు వయతిరేకంగల ధికురణ, పాతిఘటన లేక నిరస్న చరయ కలద . 

 క త్త గల మొదలు ప్ టిటంది కలద  – చారిత్ాక పరంగల అనేక మంది ఉత్త మ స్త ీలు దీనిని ధరించేవలరు.  

 స్లమాజిక విలువలకు వయతిరేకం కలద  – ఎలాంటి ద స్ త లు ధరించారో అనే దాని మీద ఆధారపడి పాజల 
గురించ్ త్మరలమనించకూడదని,  వేరుగల చూడకూడదని, అవమాన పరచకూడదని స్లమాజిక విలువలు 



 

 

చ బుత్ునాియ. త్మకు ఇషటమ ైన రీతిలో ద స్ త లు ధరించే మరియు ఇంటి న ండి బయటికి వచేచ హకుు 
పాజలకు ఉంది.  

 ఇత్రులన  భయప్ టలట టకు లేదా అస్లంఘిక కలరయకలాప్లలలో ప్లలగగ నేంద కు ధరించడం లేద .  

క్ొందరు ముస్ల ం మహిళ్లు హిజాబ్ గురించి ఏమంటటనానరు  

“17 ఏళళ వయస్ సలో నేన  దానిని ధరించాన . అయతే అంత్కు ముంద  న ండే ఎంద కు ధరించడం 
ప్లారంభించలేదని నేన  బాధ పడాా న .  .” ఫలత న్, 27, మ ల్ బో ర్ి 

“దానిని ధరించేంద కు స్దాం పడటం గకపప కలద . అయతే దానిని ధరించేంత్ అదృషటం ప్ ందటం నిజంగల ఒక గకపప 
విషయం.” మదీనా, 22, మ ల్ బో ర్ి 

“హిజాబ్ ద స్ త లు నా సపవచాీస్లవత్ంతాాయలు మరియు నా ఛాయస్ లన  స్ూచ్స్ త నాియ. అంతేగలని పురుషుల 
మరియు మీడియా కోరికలకు బలయ్య నా అణచ్వేత్న  కలద .” న స ైబాహ్, 45, మ ల్ బో ర్ి 

“హిజాబ్ వేస్ కోవడం నాకతంతో ఇషటం. ఎంద కంటల, నేనది అలాా హ్ కోస్ం చేస్ త నాిన . నేన పుపడు దాని గురించ్ 
ఆలోచ్ంచ్నా, నా ముఖంప్ ై చ్రునవువ కనబడుత్ుంది.” ఆయెషల,13, మ ల్ బో ర్ి 

“అది పురుషుల ఆకలి చూపుల న ండి నన ి కలప్లడుత్ూ, సపవచీగల ఉనిత్ విదయనభయస్ంచడం మరియు 
విదాయలయాలకు వ ళళడం వంటి నా లక్ష్యయలిి స్లధించేంద కు అన మతిస్ త ంది. నా బయటి అలంకరణల ఆధారంగల 
నన ి గురించ్ త్మరలమనించ కోకుండా, నా ఆలోచనలు మరయు నా స్ద గ ణాల ఆధారంగల నా గురించ్ 
త్మరలమనించ కునేలా పాజలప్ ై ఒతిత డి చేస్ త ంది.” Ms. ఫ్లా వియా, 22, అమ రికల 

“నా శరీరం నా ఇషటం. నేనేమి ధరిస్ త నాినో దాని గురించ్ ఇత్రులకు స్ంజాయష్ ఇచ చకోవలస్న అవస్రం లేద . 
ఇది నా ధరమంలోని ఒక భాగం. నేన  ధరించాలని ఎంచ కోవడం దావరల నేన  ఇత్ర మానవుల కంటల త్కుువగల 
దిగజారి ప్ో వడం లేద .” Ms. యాస్మన్, 21, ఆసపట ేలియా 

ముగింప్ు  

ఒక ముస్ా ం మహిళకు మరియు ఆమ  స్ృష్ట కరతకు మధయ హిజాబ్ అనేది విధేయతాపూరవకమ ైన ఒక ఉత్త మ 
ఆచరణ. అది స్లవధికలరం మరియు ఆత్మగౌరవలలకు మూలం. త్మ ద ైవవిశ్లవస్ంలో భాగంగల పాపంచం 
నలుమూలలా మిలియనా క దీు  ముస్ా ం మహిళలు స్వచీందంగల హిజాబ్ వేస్ కోవడానిి ఎంచ కుంటలనాిరు. 
అణచ్వేత్కు బహ దూరంగల, హిజాబ్ అనేది నిజమ ైన సపవచాీస్లవత్ంతాాయలకు, పవిత్ాత్కు మరియు అతి పాధానంగల 



 

 

ద ైవవిశ్లవస్లనికి పాత్మక. ఇస్లా మీయ బో ధనలలో స్త ీలన  గౌరవించడమనేది ఎంతో ముఖయమ ైన విషయం. ఇది హిజాబ్ 
వయవస్థ  దావరల నిరూప్్ంచబడుత్ునిది.  

ఏనాడ ైతే స్మాజంలో సపట టస్ కోస్ం స్త ీలు త్మన  తాము బహిరంగంగల చూపుకోవలస్న దీనస్థ తి రలదో ,  
మరియు స్త ీలు త్మ శరీరలనిి త్మ ఇషటపాకలరం దాచ కునే స్వంత్ నిరణయానిి స్మరిాంచ కోగలుగుతారో అపుపడే 
నిజమ ైన స్మానత్వం స్లథ ప్్ంచబడుత్ుంది.  


