హి జాబ్
హి జాబ్ అంటే ఏమిటి ?
అరబీ భాషలోని ‘హజబ’ అనే మూలపదం న ండి ’హి జాబ్’ అనే పదం వచ్చంది . దీ ని అరథ ం దాచడం లేక
కపపడం. ఇస్లా మీయ పరి భాషలో హి జాబ్ అనే పదం ‘యుకత వ యస్ ుల ై న (రజస్వల ై న ) ముస్ా ం మహి ళ లు ధరించ
వలస్ న ద స్త ల’న స్ూచ్స్త ంది . మొత్త ం శరీ రలనిి పూరిత గల కప్పప లే క దాచే విధంగల ఆ ద స్త లు ఉండాలి. చే త్ులు
మరి యు ముఖానికి మినహాయంపు ఉందని క ందరు పండి త్ుల అభిప్లా యం. క ందరు చే త్ులు మరి యు ముఖం
కూడా కపుపకోవడానిి లే క దాచ కోవడానిి ఇషట పడతారు. దీ ని ని నిఖాబ్ లే క బురఖా అంటారు. కే వ లం మహి ళ లు
మాత్ా మే ఉని ప్లాంత్ంలో వలరు హి జాబ్ లో ఉండవలస్ న అవస్రం లే ద . అలాగే వివలహబంధం నిషప ధిం పబడి న
మహర మ్ పురుషుల స్మక్షంలో కూడా. అయతే హి జాబ్ అనే ది కే వ లం బహి రంగ పాద రశన గురిం చ్ జాగర త్ పడటం
మాత్ా మే కలద ; హి జాబ్ లో ఉత్త మ పలుకులు, ప్లతివాత్యం, స్చ్ఛీలత్, గౌరవపాదంగల మరియు హ ందాగల ఉండే నై తిక
పా వ రత న మొదల ై న వన్ని వస్లత య. ఇలాంటి మంచ్ గుణగణాలన పురుషులు కూడా అలవరుచ కోవలస్ న అస్రం
ఉనిది . ముస్ా ం పురుషులు కూడా త్మ హ ందాత్నం మరి యు స్చ్ఛీలత్లన స్ూచ్ంచే టా ల వద లుగల ఉండే
మరి యు శరీ ర భాగలలు కనబడన్నయకుండా కప్్ప ఉంచే మంచ్ ద స్త లు ధరిం చ వలస్ ఉనిది .

హి జాబ్ కూడా దై వ విధే య తే .
హి జాబ్ వలన అనే క పా యో జనాలు ఉనిపపటి కీ, మొటట మొదట ఇది అలాాహ్ ఆదే శంచ్న ఆజఞ . కలబటిట, దీ ని ని
ధరిం చడమనే ది దై వ విశ్లవస్లనిి ధృవీకరించే ఒక ఆచరణ మరి యు స్ృష్ట కరత కు విధే య త్ చూప్్ న టలా :
“(ఓ పావ కలత ) త్మప్ై న ంచ్ త్మ ద పపటా న (కిరంది కి ) వేాలాడే లా కపుపకోమని న్న భారయలకు, న్న కుమారతతల కు,
విశ్లవస్ ల ై న స్త ీల కు చ పుప. త్దావరల వలరు చాలా త్వరగల గురితం పబడి , వే ధింపులకు గురి కలకుండా ఉంటారు.”
ఖ ర్ఆన్ 33:59
త్న స్ృష్ట కోస్ం ఏది మంచ్దో అత్యంత్ వివే క వంత్ుడై న అలాా హ్ కు బాగల త లుస్ . త్దావరల ఆయన
మానవజాతికి పా యోజనకరమై న మారగ దరశకతావనిి పంప్్ నాడు. ఇత్ర విధే య తా పూరవకమై న ఆచరణల వలే ,
హి జాబ్ ధరించడం కూడా త్మ పా భువు దగగ రి కి చే రుస్త ంది . ధరిం చే వలరి లో స్ంత్ృప్్త భావనలు మరి యు పా శ్లంత్త్
ప్ంప్ ంది స్త ంది . ఎటిట పరి సథ ్ త్ులలోనూ హి జాబ్ వస్త ీ ధారణ వలన పురుషుల స్లథ య కంటల మహి ళ ల స్లథ య
ది గ జారి ప్ో ద .

హి జాబ్ అనే ది ప్రా తివత్యం, సచ్ఛీలత్లను సూచిసుతంది

ఇస్లాం ధరమం స్మాజంలో ప్లాతివత్యం, స్భయతా స్ంస్లురలలన ప్ో ా త్సహి స్త ంది మరి యు అస్భయత్, ప్ో కి రీత్నం,
అనై తి కత్లన స్లధయమై నంత్గల త్గిగంచాలని పా య తిిస్త ంది . ఈ లక్ష్యయనిి స్లధిం చడంలో హి జాబ్ మరి యు ఇలాంటి
ఇత్ర విషయాలు స్హాయపడతాయ.
“(ఓ ప్ా వ క్రత ) ముస్ల ం ప్ురుషులు త్మ చూప్ులను క్్రం ది క్్ ఉంచాలనీ, వరరు త్మ మరమస్రా నాలను క్రప్రడుక్ోవరలనీ,
అది వరరి క్ొరకు ప్విత్ా మై న దనీ వరరి తో చ ప్ుు. వరరు చే సే దంతా అలలల హ్ కు త లుసు. (ఓ ప్ా వ క్రత ) ముస్ల ం స్త ీ లు త్మ
చూప్ులను క్్రం ది క్్ ఉంచాలనీ, త్మ మరమస్రా నాలను రక్షం చుక్ోవరలనీ, బహి రగ త్మై ఉండే ది త్ప్ు త్మ అలంకరణను
బహి రగ త్ం చే య రరదని, త్మ వక్షసా లలలపై ఓణీ లు వే సుక్ోవరలనీ, త్మ భరత లేక త్మ త్ండషా లేక త్మ మలమగరరు లేక
త్మ క్ొడుకులు లే క త్మ భరత క్ొడుకులు లే క త్మ స్ో దరులు లే క త్మ స్ో దరుల క్ొడుకులు లే క త్మ అక్రాచ లలల ళ్ళ
క్ొడుకులు లే క త్మతో కలిస్ మ లిస్ ఉండే స్త ీ లు లే క త్మ బానిసలు లే క ఇత్రతాా ఉదేే శరలు లే కుండా త్మకు లోబడష
ఉనన ప్ురుష సే వ కులు లే క స్త ీ ల గుప్త విషయలల గురిం చి అవగరహన లే ని బాలురు – వీళ్ళ ఎదుట త్ప్ు ఇత్రుల
ఎదుట త్మ అలంకరణలను కనబడనీయకూడదనీ, దాగి వునన త్మ అలంకరణ ఇత్రులకు త లిస్ ప్ో యే లల త్మ
క్రళ్ళను నే ల పై క్ొడుత్ూ నడవరరదనీ వరరి తో చ ప్ుు …” ఖ ర్ఆన్ 24:30-31
ప్ై ఖ ర్ఆన్ వచనాలలో, త్మ కంటి చూపు కిరం ద ఉంచ కోవలలని మరి యు త్మ శీలానిి కలప్లడుకోవలలని
ముంద గల పురుషులన స్ంబో ధించడం జరి గిం ది . స్చ్ఛీలత్, ప్లా తివత్యం బాధయత్ంతా మహి ళ ల ప్ై నే వే య బడిం దనే
త్పుపడు వలదనన ఇది స్పషట ం గల ఖండి స్త నిది .
బహి రంగంగల అస్లంఘి క ద స్త లు ధరిం చడం మరి యు క ంటె చే షట లు చే య డం వంటి వలటి ని ఇస్లాం ధరమం
ఖండి స్త నిది . ఒక ఆచరణాత్మకమై న జీవన విధానంగల, ఇస్లాం ధరమం ఏకలంత్ంలో భారలయభరత ల మధయ
ప్పా మాభిమానాలు, ఆత్మమయత్ మరి యు స్లనిిహి త్యం ప్ రగలలని ప్ో ా త్సహి స్త ంది .

హి జాబ్ ఒక రక్షణ కవచం
హి జాబ్ వ న కన ని అస్లు వివే కం ఏమిటంటల దాని దావరల స్త ీ పురుషులలో వీలయనంత్గల ల ైం గి క
పా లోభాలు మరి యు వే ధింపులు, క ంటె ప న లు, కవివంపులు మరి యు నై తి క పత్నానిి స్ూచ్ంచే చడు పన లు వంటి
వలటి ని త్గిగం చడం. హి జాబ్ వయవస్థ కిరంది ప్ప రకునబడి న అనే క విధాలుగల ఇరువై పు కుటలంబాలలో మరి యు
స్మాజాలలో పురుషులన , స్త ీ ల న మరి యు స్మాజానిి కలప్లడుత్ుంది :
అవలంఛిత్ పన లలో ముందడుగు వే య కుండా కవచం వలే మహి ళ లన కలప్లడుత్ుంది .
వికృత్ చూపులు మరి యు అస్కభయకర చే షట ల న ండి మహి ళ లన స్ంరక్ష్ి స్త ంది .
మహి ళ లప్ై ల ైం గి క వే ధిం పులు త్గిగంచేం ద కు స్హాయపడుత్ుంది .

బహి రంగ మే క పుపల, ఆకరష ణ ల కలరణంగల జరి గే ల ైం గి క ఆకర మ ణల న ండి మహి ళ లన కలప్లడుత్ుంది .
చ డు ప్పా ర ణలు మరి యు నషట దాయకమై న కోరి క ల న ండి మహి ళ లన రక్ష్ి స్త ంది .

హి జాబ్ హ ందాత్నానిక్్ చిహనం
హి జాబ్ మహి ళ ల స్త ీతావనిి హె చ్చస్త ంది , ప్ో ా త్సహి స్త ందే గలన్న దానిని అణచ్ వే య డం లే ద . మహి ళ లకు
హ ందాత్నానిి ఇస్త నిది . త్మప్ై , త్మ అందచందాలప్ై వలయఖాయనించే అవకలశ్లనిి ఇత్రులకు ఇవవకుండా, త్మ
స్వంత్ అభిప్లా యాలప్ై నిలబడే లా ఆత్మవిశ్లవస్లనిి ప్ంప్ ంది స్త ంది . వలరతం త్ అందంగల కనబడుత్ునాిరు, వలరతంత్
స్ంప్లది స్త నాిరు వంటి భౌతిక ఆకరష ణ ల ఆధారంగల వలరి విలువ గురిం చ్ హ కుంలు జారీ చే సప కనూసమర్ స్ సై టీ ల
ద రవయవస్థ కు భినింగల వలరి స్చ్ఛీలత్, జాఞ నం మరి యు స్లమాజిక స్హాయస్హకలరలలు వంటి అరథ వంత్మై న
ప్లా మాణి క త్ల ఆధారంగల వలరి ఆత్మగౌరవలనిి రూపుదిదు కోగలిగే శకితని ఇస్లాం ధరమం మహి ళ లకు ఇస్త నిది . అలాాహ్
దృష్ట లో, స్త ీ పురుషులు స్రి స్ మానం అయ్యంద కు వలరుభయులూ ఒకేలా ఉండవలస్ న అవస్రం లేద , ఒకే విధమై న
పన లు చే య వలస్ న అవస్రమూ లే ద . వలరి కి ఇవవబడి న వే రేవరు ప్లత్ా ల లో మరి యు బాధయత్లలో ఇది స్పషట ం గల
కనబడుత్ుంది .
నోబుల్ ప్ైీ జ్ విజే త్ త్వకుుల్ కరలమన్ (The mother of Yemen’s revolution) న జరిలిషు
ట లు ఆమ
హి జాబ్ గురిం చ్ మరి యు విదాయభాయస్ంలో మరి యు త లివితే ట లలో ఆమ ఉనిత్ స్లథ నానికి చే రుకుని త్రలవత్ కూడా
హి జాబ్ ధరిం చడానిి గురిం చ్ పా శించ్నపుపడు, ఆమ ఇలా జవలబిచాచరు:
“ప్ూరవక్రలంలో మలనవుడు దాదాప్ు నగనంగర ఉండే వరడు. త్న బుదదే వివే కం ప్రి ణి తి చంది న క్ొదదే , దుసుత లు
ధరిం చడం మొదలు ప టాా డు. నే ను ఈ రోజు ఎలల ఉనాననో మరి యు ఏమి ధరి సత ు నాననో, అది మలనవుడు స్రధిం చిన
మహో ననత్ ఆలోచన మరి యు నాగరి క త్లకు ప్రా తినిధయం వహి సత ు ననదే గరనీ తిరోగమనానిన క్రదు. అంతే గరక
దుసుత లు త్యజంచడమనే ది మరలల ప్రా చ్ఛనక్రలలనిక్్ చే రచే తిరోగమనానిన సూచిసుతంది . ”

హి జాబ్ ప్రువు, గౌరవమరరయదలకు చిహనం
ఈనాడు అనే క స్మాజాలలో, అనే క మంది మహి ళ లకు బాలయం న ండే “వలరి విలువ వలరి బాహాయకరష ణ కు,
అందచందాలకు పా ప్ో షనల్ గల ఉంటలందని” నే రపత్ునాిరు. తోటి వలరి అస్మంజస్మై న ఒతిత డి మరి యు స్ సై టీ
అంచనాలన

స్ంత్ృప్్త పరి చేం ద కు, అందచందాల మరి యు ఆకరష ణ ల అవలస్త వమై న , అరథ ం పరథ ం లే ని

ప్లా మాణి క త్లన అన స్రిం చే లా వలరు ఒతిత డి కి గురవుత్ునాిరు. బాహయ అలంకరణలు, అందచందాలకు అమిత్ంగల
ప్లా ధానయత్ ఇవవబడుత్ునిటల వంటి మిడి మి డి వలతావరణంలో, ఏ వయకిత అయనా అంత్రగ త్ స్ ందరలయనికి అంత్గల
విలువ ఇవవడు.

ఏదే మై నా చూపులు లే క శ్లరీ ర క అందచందాల ఆధారంగల కలకుండా ఆమ యొకు స్దగ ణాలు మరి యు
ఆచరణల ఆధారంగలనే ఒక మహి ళ గౌరవించబడాలని ఇస్లాం ధరమం బో ధి స్త నిది . ఎంద కంటల త్న బాహయ
అందచందాలప్ై ఆమ కు చాలా త్కుువ కంటరాల్ ఉంటలంది లే దా అస్లు కంటరాల్ య్ ఉండద , ప్ై గల అవి
తాతాులికమై న వి. స్మాజంలో గురితం పు ప్ ందడం కోస్ం లే క స్లా నం స్ంప్లదిం చడం కోస్ం ఆమ త్న శ్లరీ ర క
అందచందాలన

మరి యు ఆకరష ణ లన

వలడుకోవలస్ న అవస్రం లే ద . అంద వలన హి జాబ్ మహి ళ ల

ఆత్మగౌరవలనికి స్ముచ్త్ స్లథ నానిిస్ూ
త , బాహయ ఆకరష ణ లకు దూరంగల మహి ళ లందరూ స్ లభంగల ప్లటిం చగలిగే
ధరమనిషఠ , ధారిమ క చ్ంత్న, స్దగ ణం, స్త్ పా వ రత న , స్ శీలత్, అణుకువ, స్ గగ ు బిడి యం, ప్లతివా త్యం, ముగు త్వం
మరి యు బుదీా వివే కం మొదల ై న వలటి కి గకపప ప్లా ధానయత్న ఇస్త నిది .
హి జాబ్ లేదా బురఖా ధరిం చే పా తి మహి ళ ఒక పాతేయ కమై న వయకిత గల గురితంచబడుత్ునిది . తాము ధరిం చ్న
ద స్త లు ఒకే లా ఉండటం వలన, హి జాబ్ లే దా బురఖా వే స్ కుంటలని మహి ళ లందరి గురిం చ్ ఒకే రకమై న భారీ
త్మరుపనివవడం చాలా త్పుప మరి యు అనాయయం.

బై బి ల్ లో హి జాబ్ ప్ా స్రత వన
హి జాబ్ అనే ది క త్త గల ఆదే శంచబడలే ద . ముస్ా ం మహి ళ లు జీస్స్ త్లిా మరయమ్ వంటి పూరవకలలంలోని
ఉత్త మ మహి ళ ల ఉపమానాలన అన స్రి స్త నాిరు. హి జాబ్ న ధృవీకరి స్త ని బై బిల్ లోని క నిి వచనాలు,
“ప్ా తి ప్ురుషునిక్్ శిరసుు క్రర సత నియు, స్త ీ క్్ శిరసుు ప్ురుషు డనియు, క్రర సత ు నకు శిరసుు దే వుడనియు మీరు త లిస్
క్ొనవలల న ని క్ోరుచునానను. ఏ ప్ురుషుడు త్లమీదముసుకు వే స్ క్ొని ప్రా రా న చే యునో లే క ప్ా వ చించునో, ఆ
ప్ురుషుడు త్న త్లను అవమలనప్రచును.ఏ స్త ీ త్లమీద ముసుకు వే స్ క్ొనక ప్రా రా న చే యునో లే క ప్ా వ చించునో, ఆ
స్త ీ త్న త్లను అవమలనప్రచును; ఏలయనగర అది ఆమ కు క్ౌరము చే యబడష న టటాగరనే యుండును. ఏ స్త ీ త్లమీద
ముసుకు వే స్ క్ొనక ప్రా రా న చే యునో లే క ప్ా వ చించునో, ఆ స్త ీ త్న త్లను అవమలనప్రచును; ఏలయనగర అది
ఆమ కు క్ౌరము చే య బడష న టటా గరనే యుండును. స్త ీ ముసుకు వే స్ క్ొననియె డ ల ఆమ త్ల వండుా కలు
కతిత రిం చుక్ొనవలల ను. కతిత రిం చుక్ొనుటయెై న ను క్ౌరము చే యంచు క్ొనుటయెై న ను స్త ీ క వమలనమై తే ఆమ ముసుకు
వే స్ క్ొనవలల ను. ” 1క్ొరిం థద యులకు 11:3-6
“మరి యు స్త ీ లును అణుకువయు సవసా బుదిి యు గలవరరై యుండష , త్గు మలత్ా ప్ు వసత ీ ముల చే త్ నే గరని,
జడలతోనై న ను, బంగరరముతోనై నను, ముత్యములతోనై నను మిగుల వల గల వసత ీ ములతోనైన ను అలంకరించుక్ొనక,
దై వ భక్్త గ లవరరమని చ ప్ుుక్ొను స్త ీ ల కు త్గి న టటా గర సత్ క్్ర య ల చే త్ త్ముమను తాము అలంకరిం చుక్ొనవలల ను.” 1
తిమోతిక్్ 2:9-10

హి జాబ్ ఆత్మవిశరవస్రనిక్్ చిహనం
తాము కూడా మానవులే అనే ఆత్మవిశ్లవస్ం త్మలో ప్ంప్ ందిం చ కునే లా హి జాబ్ మహి ళ లకు
స్హాయపడుత్ుంది . జీవిత్ంలో పనికి వచేచ అస్లు విషయాలప్ై దృష్ట కేం దీాక రిం చే లా చే స్ మహి ళ లలోని
ఆత్మగౌరవలనిి ప్ంచ త్ుంది . భౌతిక ఆకరష ణ లతో ఇత్రులప్ై పా భావం చూప్పంద కు పా య తిించడంలో చాలా
పా మాదకరమై న

మరి యు

అనారోగయకరమై న

పరయవస్నాలు

ఎద రోువలస్

వస్త ంది .

క ందరు

స్త ీల ై తే ,

విచీలవిడి త్ నంలో రోజురోజుకీ ప్ రి గి ప్ో త్ుని స్మాజం డి మాండ్ న పూరిత చే సంద కు పాయ తిిస్ూ
త , పాజలు త్మన
మ చ చకోవలలనే ఆకలంక్షతో నై తి క హదు లు దాటి , పామాదకరమై న స్లథ యకి చే రుకుంటలనాిరు. త్మప్ై త్మకు
నమమకం లే ని అలాంటి స్థ తి న ండి మానస్ కంగల మరి యు శ్లరీ ర కంగల కలప్లడేం ద కు హి జాబ్ స్హాయ పడుత్ుంది .
బాహయ అలంకరణలన త్మ స్వంత్ స్పృహ లోపలే త్గి న హదు లలో ఉంచ త్ుంది .
“అణచ్వే య బడటం వలన నే న దానిని ధరిం చడం లే ద , నాప్ై నాకు స్లధి కలరలనిి ఇస్త ండటం వలన నే న
దానిని ధరి స్త నాిన .” జౌమానా , 23, మ లబో ర్ి

హి జాబ్ అంటే …
స్మాజానికి తోడాపటలన అందజే య కుండా అంత్రలయం కలిగించే ఆటంకం కలద .
అణచ్వే త్ కు చ్హిం కలద .
కే వ లం స్త ీలు మరి యు దగగ రి రకత స్ంబంధీ కుల ై న పురుషులు ఉనిచోట అవస్రం కలదంటూ వ స్ లు
బాటలనిస్త నిది .
పురుషుల కంటల స్త ీల న త్కుువగల చూప్ప చ్హిం కలద .
త్న అభిప్లా యాలు మరి యు ఆలోచనలు బయటి కి చ పపకుండా స్త ీ ల న నిరదందించే వయవస్థ కలద .
విదాయరజ న చే య కుండా లే క స్ముచ్త్మై న ఉదో య గంలో చే ర కుండా స్త ీల న నిరదంధిం చే వయవస్థ కలద .
ఒక ప్ో రట బుల్ జతై లు వంటి ది కలద .
ముస్ా మే త్ రులకు వయతిరే కంగల ధి కురణ, పా తి ఘటన లే క నిరస్న చరయ కలద .
క త్త గల మొదలు ప్ టిటం ది కలద – చారి త్ా క పరంగల అనే క మంది ఉత్త మ స్త ీలు దీ ని ని ధరిం చే వలరు.
స్లమాజిక విలువలకు వయతిరే కం కలద – ఎలాంటి ద స్త లు ధరిం చారో అనే దాని మీద ఆధారపడి పా జ ల
గురిం చ్ త్మరలమనించకూడదని, వే రుగల చూడకూడదని, అవమాన పరచకూడదని స్లమాజిక వి లువలు

చ బుత్ునాియ. త్మకు ఇషట మై న రీ తి లో ద స్త లు ధరించే మరి యు ఇంటి న ండి బయటి కి వచేచ హకుు
పా జ లకు ఉంది .
ఇత్రులన భయప్ టలట టకు లే దా అస్లంఘి క కలరయకలాప్లలలో ప్లలగగ నేం ద కు ధరిం చడం లే ద .

క్ొందరు ముస్ల ం మహి ళ్ లు హి జాబ్ గురిం చి ఏమంటటనానరు
“17 ఏళళ వయస్ సలో నే న

దానిని ధరించాన . అయతే అంత్కు ముంద

న ండే ఎంద కు ధరిం చడం

ప్లా రంభించలే ద ని నే న బాధ పడాా న . .” ఫలత న్, 27, మ ల్ బో ర్ి
“దానిని ధరిం చేం ద కు స్ దాం పడటం గకపప కలద . అయతే దానిని ధరించేం త్ అదృషట ం ప్ ందటం నిజంగల ఒక గకపప
విషయం.” మదీ నా, 22, మ ల్ బో ర్ి
“హి జాబ్ ద స్త లు నా సపవ చాీస్లవత్ంతాాయలు మరి యు నా ఛాయస్ లన స్ూచ్స్త నాియ. అంతే గలని పురుషుల
మరి యు మీడి యా కోరి క లకు బలయ్య నా అణచ్వే త్ న కలద .” న సై బాహ్, 45, మ ల్ బో ర్ి
“హి జాబ్ వే స్ కోవడం నాకతంతో ఇషట ం . ఎంద కంటల , నే న ది అలాా హ్ కోస్ం చే స్త నాిన . నే న పుపడు దాని గురిం చ్
ఆలోచ్ంచ్నా, నా ముఖంప్ై చ్రునవువ కనబడుత్ుంది . ” ఆయె షల,13, మ ల్ బో ర్ి
“అది పురుషుల ఆకలి చూపుల న ండి నన ి కలప్లడుత్ూ, సపవచీగల ఉనిత్ విదయనభయస్ం చడం మరి యు
విదాయలయాలకు వ ళళడం వంటి నా లక్ష్యయలిి స్లధిం చేంద కు అన మతిస్త ంది . నా బయటి అలంకరణల ఆధారంగల
నన ి గురిం చ్ త్మరలమనించ కోకుండా, నా ఆలోచనలు మరయు నా స్దగ ణాల ఆధారంగల నా గురించ్
త్మరలమనించ కునే లా పా జ లప్ై ఒతిత డి చే స్త ంది . ” Ms. ఫ్లా వియా, 22, అమ రి కల
“నా శరీ రం నా ఇషట ం . నే నే మి ధరి స్త నాినో దాని గురిం చ్ ఇత్రులకు స్ంజాయష్ ఇచ చకోవలస్ న అవస్రం లే ద .
ఇది నా ధరమంలోని ఒక భాగం. నే న ధరించాలని ఎంచ కోవడం దావరల నే న ఇత్ర మానవుల కంటల త్కుువగల
ది గ జారి ప్ో వడం లే ద .” Ms. యాస్మ న్, 21, ఆసపట ేలి యా

ముగిం ప్ు
ఒక ముస్ా ం మహి ళ కు మరి యు ఆమ స్ృష్ట కరత కు మధయ హి జాబ్ అనేది విధేయ తాపూరవకమై న ఒక ఉత్త మ
ఆచరణ. అది స్లవధి కలరం మరి యు ఆత్మగౌరవలలకు మూలం. త్మ దై వ విశ్లవస్ంలో భాగంగల పా పంచం
నలుమూలలా మిలియనా క దీు ముస్ా ం మహి ళ లు స్వచీందంగల హి జాబ్ వే స్ కోవడానిి ఎంచ కుంటలనాిరు.
అణచ్వే త్ కు బహ దూరంగల, హి జాబ్ అనే ది నిజమై న సపవ చాీస్లవత్ంతాాయలకు, పవిత్ా త్ కు మరి యు అతి పాధానంగల

దై వ విశ్లవస్లనికి పా త్మ క. ఇస్లా మీయ బో ధనలలో స్త ీ ల న గౌరవించడమనే ది ఎంతో ముఖయమై న విషయం. ఇది హిజాబ్
వయవస్థ దావరల నిరూప్్ంచబడుత్ునిది .
ఏనాడై తే స్మాజంలో సపట టస్ కోస్ం స్త ీ లు త్మన తాము బహి రంగంగల చూపుకోవలస్ న దీ న స్థ తి రలదో ,
మరి యు స్త ీలు త్మ శరీ రలనిి త్మ ఇషట పా కలరం దాచ కునే స్వంత్ నిరణ యానిి స్మరిాం చ కోగలుగుతారో అపుపడే
నిజమై న స్మానత్వం స్లథ ప్్ం చబడుత్ుంది .

