
িহজাব: নারীর মযাদার তীক 

ভূিমকা: ইসলামী শরীয়েত নারীর িত সবািধক ােরাপ করা হেয়েছ। এ শরীয়ত নারীর 

ই ত-আব  হফাযেতর দািয়  হণ কেরেছ। তার মযাদা ও েক সমু ত ও সুউ  

কেরেছ। নারীর পাষাক এবং সৗ েযর ে  য সম  শতােরাপ করা হেয়েছ তা ধ ু

তােক সংর ণ করার জন ই, সৗ েযর কােশর মাধ েম য িবপযয় সৃি  হেব তার সকল 

পথ ব  করার জন । এটা নারীর াধীনতােক ু  করা নয়; বরং তােক লালপু দিৃ র 

ছাবল থেক র া করা এবং তার পিব তা ও সৗ েযর মানেক সংরি ত করা। 

ইসলামী পদার মযাদা: 

িহজাব আ া   এবং তাঁর রাসূল মুহা াদ (ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা াম) এর আনুগত : 

পদা আ া   এবং তারঁ রাসূল মহুা াদ (ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা াম) এর আনগুত । 

কননা তােঁদর আনগুত  িতিট নর-নারীর উপর ফরয করা হেয়েছ। আ া   বেলন, আ া   

এবং তারঁ রাসূল কান আেদশ করেল কান ঈমানদার পু ষ ও ঈমানদার নারীর স িবষেয় 

িভ মত পাষণ করার কান অিধকার নই। য আ া   ও তারঁ রাসূেলর আেদশ অমান  

করেব, স কাশ  পথ তায় পিতত হেব। (সূরা আহযাব- ৩৬) 

 আ া   তাআলা নারীেদরেক পদার িনেদশ িদেয় এরশাদ কেরন: ঈমানদার 

নারীেদরেক বলনু, তারা যন তােদর দিৃ  নত রােখ এবং তােদর যৗনাে র হফাযত 

কের। তারা যন সাধারণত: কাশমান ান ছাড়া তােদর সৗ য কাশ না কের। 

(সূরা নরূ- ৩১) 

 িতিন আেরা বেলন: " তামরা গৃহাভ ের অব ান করেব- মখূতা যেুগর অনু প 

( বপদা হেয়) িনেজেদরেক দশন করেব না। (সূরা আহযাব- ৩৩) 

 আ া   আেরা বেলন, তামরা তারঁ প ীগেণর িনকট থেক কান িকছ ুচাইেল পদার 

আড়াল থেক চাইেব। এটা তামােদর জন  এবং তােঁদর অ েরর জন  অিধকতর 

পিব তার কারণ। (সূরা আহযাব- ৫৩) 

 আ া   আেরা বেলন, হ নবী! আপিন আপনার প ীগণেক ও কন াগণেক এবং 

মিুমনেদর ীেদরেক বলনু, তারা যন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর 

টেন নয়। (সূরা আহযাব- ৫৯) 

 রাসূলু া   (ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা াম) বেলন: নারী গাপন ব । (িতরিমযী) 

অথাৎ তােক ঢেক রাখেত হেব। 



িহজাব নারীর পিব তা: আ া   তাআলা বেলন, হ নবী, আপিন আপনার প ীগণেক ও 

কন াগণেক এবং মিুমনেদর ীেদরেক বলনু, তারা যন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর 

উপর টেন নয়। এেত তােদরেক চনা সহজ হেব। ফেল তােদরেক উত  করা হেব না। 

(সূরা আহযাব- ৫৯) নারী িনেজেক ঢেক রাখেব। এেত স পতূ-পিব া সংরি তা থাকেব, 

আর তেবই তােক ক  দয়া হেব না, ফােসক বা খারাপ লােকরা তােক উত  করেত 

সুেযাগ পােব না। এখােন ইি ত করা হেয়েছ য, নারীর সৗ য অপেরর কােছ কাশ হেলই 

তােক ক , িফৎনা ও অকল ােণর স িুখন হেত হয়। 

িহজাব িনমলতা: আ া   বেলন, তামরা তারঁ প ীগেণর িনকট থেক কান িকছ ু চাইেল 

পদার আড়াল থেক চাইেব। এটা তামােদর জন  এবং তােঁদর অ েরর জন  অিধকতর 

পিব তার কারণ। (সূরা আহযাব- ৫৩)  

এ আয়ােত পদােক মিুমন নারী-পু েষর দেয়র পিব তার কারণ বেল উে খ করা হেয়েছ। 

কননা চ  ুযখন অবলকণ কের; দয় তখন কামনা কের। আর এজন ই দিৃ পাত না করাটা 

দেয়র পির তার কারণ এবং িফৎনা থেক বঁেচ থাকার সু  মাধ ম। কননা পদার 

মাধ েম বল অ েরর মানষুেদর কু বৃি েক িবন  কের দয়া হয়। আর নারী যন 

পরপু েষর সােথ ন  ও আকষনীয় ভি েত কথা না বেল। এেত বল দেয়র লাকেদর 

অ ের লালচ (কবুাসনা) সৃি  হেব। (সূরা আহযাব- ৩২) 

িহজাব নারীর আবরণ: রাসূলু া   সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: িন য় আ া   

ল াশীল গাপনকারী। িতিন ল া ও গাপনীয়তা পস  কেরন। িতিন আেরা বেলন: য 

নারীই িনজ গৃহ ব তীত অেন র গৃেহ িগেয় ীয় পাষক খুলেব; আ া   তার থেক পদা িছেঁড় 

ফলেবন। 

পদা হল ঈমান: আ া   তাআলা ঈমানদার নারী ব তীত কাউেক পদার িনেদশ দন িন। 

এজন ই িতিন বেলেছন: আপিন মিুমন নারীেদরেক বলনু!...।  

একদা বনী তামীম গাে র কিতপয় নারী উ লু মেুমনীন আেয়শা (রা:) এর িনকট আগমণ 

কের, তােদর পিরধােন িছল পাতলা পাষাক। িতিন বলেলন, তামরা যিদ মেুমনা হেয় থাক, 

তেব এটা ঈমানদার নারীর পাষাক নয়। আর যিদ ঈমানদার না হেয় থাক, তেব এেপাষক 

ারা উপকতৃ হেত পারেব। 



পদা আ স ম: আ স মেবাধ স  পু েষর জন ও পদা মানানসই, য পু ষ িনজ ী ও 

কন ােদর িত পরদিৃ র লালপুতায় মযাদােবােধ আঘাত া  হয়। জােহলী যেুগ এবং 

ইসলােমর মেধ ও অেনক যু  সংঘিটত হেয়েছ নারীর মযাদা ও স ম র ার জন । হযরত 

আলী (রা:) বেলন, আিম নলাম তামােদর নারীরা অনারব কােফর পু ষেদর সােথ 

বাজাের িগেয় িভড় জমায়? তামােদর মেধ  আ স ম বাধ নই? যার মেধ  আ স ম 

বাধ নই, তার মেধ  কান কল াণ নই। 

পদাহীনতার িবপদ:  

১) পদাহীনতা আ া  -রাসূেলর নাফারমানী:  

য ব ি  আ া   ও তারঁ রাসূেলর িবেরািধতা করেব স তা িনেজরই িত করেব। আ া  র 

কানই িত হেব না। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামবেলন: আমার উ েতর সবাই 

জা ােত েবশ করেব। তেব স লাক নয় য (জা ােত যেত) অ ীকার কের। তারঁা  

করেলন, ক অ ীকার কের? িতিন বলেলন, য আমার আনগুত  করেব স জা ােত েবশ 

করেব; আর য আমার নাফারমানী করেব সই জা ােত যেত অ ীকার  কের। (বুখারী) 

২) পদাহীনতা অিভশাপ:রাসূলু া   সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, " শষ যেুগ 

অিচেরই আমার উ েতর মেধ  এমন িকছু নারী হেব, যারা কাপড় পেরও উল  থাকেব। 

তােদর মাথা হেব উেটর চুঁড়ার ন ায়। তামরা তােদরেক অিভশাপ কর। কননা তারা 

অিভশ ।" 

৩) বপদা হওয়া জাহা ামীেদর কাজ: রাসূলু া   সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামবেলন, 

"জাহা ামবাসী িট দল রেয়েছ। যােদরেক আিম এখনও দিখিন। একদল এমন লাক 

যােদর হােত গ র লেজর মত লািঠ থাকেব যা িদেয় তারা লাকেদরেক হার করেব। 

আর অন  দল এমন নারী যারা পাষাক পেরও উল  থােক।" (মসুিলম) 

৪) বপদা ইবলীেসর সু াত:  

আদেমর সােথ ইবলীেসর ঘটনাই আমােদর সামেন ইবিলেসর ষড়য  উে াচন কের দয়; 

স িক প আ হী িছল ল াস ান কাশ হওয়া ও পদা উে াচন করার জন । বপদা হে  

শয়তােনর মলূ ল । আ া   বেলন, হ আদম স ান! শয়তান যন তামােদরেক িব া  

করেত না পাের; যমন স তামােদর িপতা-মাতােক জা াত থেক বর কের িদেয়েছ 



এমতাবস ায় য তােদর থেক তােদর পাষাক খুিলেয় িদেয়েছ। যােত কের তােদর 

ল াস ান কাশ হেয় পেড়। (সূরা আরাফ- ২৭) 

সুতরাং ইবিলসই হল, বপদা ও ল াহীনতার আ ানকারী। আর সই হল আধিুনক নারী 

মিু  নােম আে ালেনর সবেচেয় বড় নতা। 

৫) বপদা ই দী নীিত: মসুিলম জািতর নিতকতা ংেসর ব াপাের ই দীেদর ষড়য  

কােরা কােছ গাপন নয়। িবেশষ কের নারীর িফৎনার মাধ েম। কননা নারীর সােথ পু েষর 

অবাধ মলােমশা জািতর নিতকতা ংেসর ধান অ । নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ামবেলন, তামরা িনয়া এবং নারী থেক বঁেচ থাক। কননা বণী ইসরাঈেলর মেধ  

সব থম িফৎনা ঘেটিছল নারী ারা। (মসুিলম) 

বপদা ঘৃিণত জােহলী রীিত: আ া   বেলন, তামরা গৃহাভ ের অবস ান করেব- মখূতা 

যেুগর অনু প ( বপদা হেয়) িনেজেদরেক দশন করেব না। (সূরা আহযাব- ৩৩) 

এ আয়ােত বপদােক অ কার যেুগর ববরেদর রীিত িহেসেব উে খ করা হেয়েছ। আর নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামজােহলী যেুগর সবধরেণর রীিত-নীিতেক পদদিলত 

কেরেছন। িতিন বেলন: মখূ যেুগর সব িবষয় আমার পােয়র নীেচ। (বুখারী) 

৬) বপদা চািরি ক পদ লেনর অন তম মাধ ম: কননা এর মাধ েম নারী মানেুষর দিৃ  

আকষণ কের। ফেল তােদর চির  ংস হয়। িবেশষ কের যবু সমাজ। কননা বপদা 

তােদর  অ ের কিুচ ার উে ক কের; ফেল তারা ধািবত হয় অ ীলতার িদেক।  

বপদার কারেণ নারী হয় স া সাম ী। যার বা ব মাণ হল বতমান চার মাধ ম। 

ব বসায়ীরা তােদর পণ -সাম ী বাজারজাত করার ে  নারীেকই ব বহার কের থােক।  

বপদার কারেণই বতমােন অিধকাংশ ে  নানা ধরেণর দরূােরাগ  ব ািধর সৃি  হেয়েছ। 

যম  এইড  ...। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামবেলন, কান জািতর মেধ  যখনই 

অ ীলতার কাশ ঘটেব, তখনই তােদর মেধ  মহামারী, িভ .. ভিৃত ব াপক আকার 

ধারণ করেব; যা তােদর পবূবতীেদর মেধ  িছল না। (ইবন ুমাজাহ) 

৭) বপদা চােখর ব িভচােরর পথেক সুগম কের: রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ামবেলন, চােখর ব িভচার হে  দৃি পাত করা। িন:সে েহ দিৃ  অবনত রাখার 

আনগুত েক লংঘণ করার কারেণই পিৃথবীেত িফৎনা-ফাসােদর সূ পাত হেয়েছ; যা আনিুবক 



বামা ও ভিূমকে র চাইেত বশী িত কের থােক মানুেষর চির েক। আ া   বেলন, যখন 

আিম কান জনপদেক ংস করার ই া কির তখন তার অব া স  লাকেদরেক উ ু  

কির, অত:পর তারা পাপাচাের মেত উেঠ। ফেল তােদর উপর দ  ন ায়ত: অবধািরত হেয় 

পেড় এবং তখন আিম তােদরেক স ণূ েপ ংস কের থািক। (সূরা বানী ইসরাঈল- ১৬) 

শরীয়ত স ত পদার জন  আবিশ ক শত সমূহ: 

১) নারী তার সম  শরীর ঢেক দেব। 

২) পদার পাষাকিট যন িনেজই সৗ য না হয়। 

৩) পদার কাপড় মাটা হেব পাতলা নয়। 

৪) শ  িঢলা-ঢালা হেব; সংকীণ হেব না। 

৫) আতর সুবাশ িমি ত হেব না। 

৬) কােফর নারীেদর পাষােকর সােথ সদশৃপণূ হেব না। 

৭) পু েষর পাষােকর সােথ সাদশৃ পণূ হেব না। 

৮) উ  পাষাক যন মানুেষর মােঝ িস  হওয়ার উে েশ  না হয়। 

একজন নও মুসিলম নারীর দৃি েত ইসলামী িহজাব:  

খাওলা না ী একজন জাপানী নারী গত ২৫/১০/১৯৯৩ তািরেখ সঊদী আরেবর আল কাসীম 

বুরাইদা শহেরর ইসলামী স াের এেস ইসলাম হণ ও পদার স েক তারঁ অিভ তা 

বণনা কেরন। তা থেক সংে েপ িকছ ুকথা এখােন উে খ করা হল। 

িতিন াে  অব ানকােল ইসলাম হণ কেরন। তারপর থেক ইসলামী জীবনযা া 

অব াহত রােখন। িতিন বেলন, ইসলাম হণ করার পর পদার মেধ  আিম খুবই আন  ও 

গৗরব করেত লাগলাম। কননা পদা ধ ু আ া  র আনগুেত র তীকই নয়; উপর  তা 

মসুিলম নারীেদর মােঝ আ িরকতার বাধঁন। পদার মাধ েম আিম িনেজেক অত  ভ  ও 

স ািনত মেন কির।  



িতিন বেলন, অেনক নারী এমন পাশাক পেরন যােত তােদর ন ও িনতে র আকিৃত 

পির ার ফেুট উেঠ। ইসলাম হেণর আেগও আিম এধরেণর পাশাক দখেল অ ি  বাধ 

করতাম। আমার মেন হত এমন িকছ ুঅ  দশন করা হে  যা মলূত: ঢেক রাখা উিচত, 

বর করা উিচত নয়। একজন মেয়র মেন যিদ এসকল পাশাক এধরেণর অি েবাধ এেন 

দয় তাহেল একজন পু ষ এ পাষাক পরা মেয়েদর দখেল িকভােব ভািবত হেবন তা 

সহেজই অনমুান করা যায়। 

িতিন বেলন, আপিন যিদ কান িকছ ুলিুকেয় রােখন তােহল তার মলূ  বেড় যায়। এমনিক 

অন  নারীর চােখও তা অিধকতর আকষণীয় হেয় ওেঠ। পদানশীন বানেদর কাধঁ ও গলা 

অপবূ সু র দখায়, কারণ তা সাধারণত: আবৃত থােক। যখন কান মানষু ল ার অনভুিূত 

হািরেয় ন  হেয় রা -ঘােট চলেত থােক, কাশ  জনসমে  পশাব, পায়খানা ও যৗনতা 

করেত থােক, তখন স প র সমান হেয় যায়, তােক আর কানভােবই প  থেক পথৃক করা 

যায় না। আমার ধারণা, ল ার অনভুিূত থেকই মানব সভ তার ।  

অেনেক  করেত পাের, পু ষেক উে িজত না করার উে েশ  নারীর সম  শরীর ঢেক 

রাখাটা বাড়াবািড় এবং অিত-সতকতা। একজন পু ষ িক ধমুা  যৗন আ হ িনেয়ই 

একজন নারীর িদেক তাকায়? একথা িঠক য সব পু ষই থেমই যৗন অনভুিূত িনেয় 

নারীেক দেখ না। তেব নারীেক দখার পর তার পাশাক ও আচরণ থেক পু েষর মেন য 

যৗন আ হ সৃি  হয় তা িতেরাধ করা তার জন  খুবই ক কর। এধরেণর আেবগ িনয় েন 

পু ষরা িবেশষভােব বল। বতমান িবে র ধষণ ও যৗন অত াচােরর পিরমাণ দখেলই 

আমরা একথা বুঝেত পারব। নারী-পু েষর স িতমলুক ব িভচার বধ করার পরও 

প ােত  জারপবূক ধষণ ও যৗন অত াচােরর ঘটনা ধারণাতীতভােব বেড় চলেছ। 

কবলমা  পু ষেদর িত মানিবক আেবদন জািনেয় এবং তােঁদরেক আ িনয় েণর 

আ ান জািনেয় আমরা ধষণ ও যৗন আত াচার ব  করেত পারব না। িহজাব বা ইসলামী 

পদা ছাড়া এ েলা রােধর কান উপায় নই। একজন পু ষ নারীর পিরধােনর িমিন- ােটর 

অথ এ প মেন করেত পােরন: তিুম চাইেল আমােক পেত পার। অপরিদেক ইসলামী 

িহজাব পির ারভােব জািনেয় দয়: আিম তামার জন  িনিষ । 

যারা বপদা হেয় চলেত ভালবােসন এবং সটােকই সভ তা মেন কেরন, তােদরেক আিম 

 করব: আপিন িক একজন নিুড  বা ন বাদী? আপিন িক ন  হেয় চলােফরা কেরন? যিদ 

আপিন নিুড  না হন তাহেল বলনু, যিদ কান নিুড  আপনােক িজে স কেরন: কন আপিন 

আপনার ন ও িনত  ঢেক রােখন, অথচ মখু ও হােতর ন ায় ন ও িনত ও তা শরীেরর 



াভািবক অংশ? তাহেল আপিন িক বলেবন? এ ে র উ ের আপিন যা বলেবন, আপনার 

ে র উ ের আিম িঠক সকথাই বলব। আপিন যমন শরীেরর াভািবক অংশ হওয়া 

সে ও ন ও িনত েক গাপনীয় অ  বেল মেন কেরন, আমরা মসুিলম নারীর সম  

শরীরেক গাপনীয় অ  বেল মেন কির, কারণ মহান া আ া   এভােবই আমােদরেক 

িনেদশ িদেয়েছন। আর এজন ই আমরা িনকটা ীয় (মাহরাম) ছাড়া অন ান  পু ষেদর 

থেক স ণূ শরীর আবৃত কের রািখ। (খ কার অ ন ম আব া   জাহা ীর অনিুদত  শাইখ 

িবন বায (রা:) ণীত ইসলামী িহজাব বা পদা পু ক থেক সংকিলত।) 

আ া   সবাইেক হদায়াত ক ন ও তারঁ িনধািরত পদারীিত পালন করার তাওফীক দান 

ক ন। আমীন॥ 

অনবুাদঃ  

মহুাঃ আব া   আ   কাফী 

 


