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వస్త్రధారణ ఆదేశాలు 
 ఇస్లాం ధర్మాం పరిశుభ్రత మరియు సాందర్యాలను ప్రేమాంచు, 
ప్రోతసహాంచు ధర్మాం. ప్రతి ముస్లాంకి (హద్దు లో ఉాండి) అాంద 
సాందర్యాలను ప్రదరిశాంచే వస్ాలు ధరిాంచే అనుమతినిచ్చాంది, 
ప్రోతసహాంచ్ాంది. మర్యమవయవాలను కప్పి ఉాంచడానికి, అలాంకర్ణగా 
ఉపయోగాంచుకోడానికి అల్లలహ్ వస్లాను (తయారు చేసుకునే 
స్ధనాలను) సృష్టాంచాడు. ఆయన ఆదేశాం ఇల్ల వాందిిః  

            

             (62)األعراف 

ఓ ఆదము సంతానమా! మేము మీపై దుస్తులను అవతరంపజేశాము. అవి 
మీరు సిగ్గుపడే మీ శరీర భాగాలను కప్పుతాయి. మీ శరీర రక్షణకు, శోభకు 
సాధనంగా ఉంటాయి. (ఆరాఫ్ 7: 26).  
 వస్ాధార్ణ విషయాంలో ఏవి నిష్దధాం అని సిషటమైన ఆధార్ాం గలదో 
అవి తపి మగతవనిియూ ధర్మసమమతమే. ఇస్లాం వస్ాధార్ణకు 
సాంబాంధాంచ్న ఏదైనా ఒక ప్రత్యాక విధానానిి పరిమతాం చేయలేద్ద. 
అయిత్య కొనిి నియమనిబాంధనలు మాత్రాం తెలిప్పాంది. ప్రతీ ముస్లాం 
వస్ాధార్ణలో అవి ఉాండడాం తపినిసరి. అవి ఈ విధాంగా ఉనాియిిః  
1- శరీర్ాంలో తపినిసరిగా దాచ్ ఉాంచవలస్న భాగాం మొతతాంపై వస్త్రాం 
ఉాండాలి. ధరిాంచ్నపిటికీ శరీర్ాం కనబడునటువాంటి పలచగా, లేదా 
శరీర్యవయవాల పరిమాణానిి తెలుపునటువాంటి ఇరుకుగా ఉాండకూడద్ద.  
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2- ముస్లమేతరుల ప్రత్యాక వస్లా మాదిరిగా ఉాండకూడద్ద. అల్లగే 
సమాజాంలో చెడు కార్యాలకు పాలిడే వారికి ప్రత్యాక చ్హిాంగా కూడా 
ఉాండకూడద్ద. (వారు హీరో, హీరోయినల పేరుతో ప్పలువబడేవార్యినా, 
వేశ్యావృతిత అవలాంభాంచువారైనా, మరెవరైనా సరే).  
3- వృదా ఖరుచలతో కూడినవై, గర్వహాంకార్ాం వాకతమయ్యా విధాంగా 
ఉాండకూడద్ద.  
 పై నియమాలను పాటిస్తత మనిష్ తనకిషటమైన తనకు అవసర్మైన, 
తన సమాజాంలో వాడుకలో ఉని ఏ ద్దసుతలైనా ధరిాంచవచుచ. ద్దసుతల 
విషయాంలో వచ్చన నివార్ణలు, నిష్దధతలకు సాంబాంధాంచ్న వివర్యలు ఈ 
విధాంగా ఉనాియి: 
1- పురుషుల కొర్కు బాంగార్ాం, పటుట వస్ాలు నిష్దధాం. అయిత్య అవి స్త్రీల 
కొర్కు ధర్మసమమతమే. అలీ బిన్ అబీ తాలిబ్ ర్జియల్లలహు అనుు 
ఉలేలఖాంచ్న హదీసులో ఉాందిిః ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం పటుట 
వస్ానిి తమ కుడి చెయిలో, బాంగార్యనిి ఎడమ చెయిలో తీసుకొని: 

تِي  إِنَّ َهَذيِْن َحَراٌم َعََل ُذُكوِر ُأمَّ

"ఇవి రెాండూ నా అనుచర్ సమాజాంలోని పురుషుల కొర్కు నిష్దధాం" అని 
చెపాిరు. (అబూ దావూద్ 4057, నిస్యి 5053). 
 కాని పురుషులు వారి అలవాటుగా ఉని వాండితో లేదా వాండి కలిప్ప 
మరేదానితోనైనా చేయబడిన ఉాంగుర్ాం తొడగడాంలో అభ్ాాంతర్ాం లేద్ద.  
2- ప్రాణాం గల చ్త్రాం ఉని వస్ాలుిః అాంటే మనుషులు, జాంతువల 
చ్త్రాలు గల వసుతవలు ధరిాంచడాం యోగాాం కాద్ద. అవి ద్దసుతలయినా, 
నగలయినా మరేవైనా సరే. 



వస్త్రాధారణ ఆదేశాలు            
 

 

3 

ْت ُنْمُرَقًة فِيَها َتَصاِويُر َفَلَّمَّ َرآَها  َا اْشََتَ َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْْلُْؤِمننَِي ريض اهلل عنها : َأَّنَّ

ِه اْلَكَراِهَيَة َفُقلُْت َيا َقاَم َعََل اْلَباِب َفَلْم َيْدُخلُْه َفَعَرْفُت ِِف َوْجهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل 

 َوإََِل َرُسولِِه 
ِ
 َأُتوُب إََِل اهلل

ِ
َما َباُل  :ملسو هيلع هللا ىلصَماَذا َأْذَنبُْت َفَقاَل َرُسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اَّللَّ

َدَها َفَقاَل َرُسوُل اهلل  َهِذِه النُّْمُرَقِة؟ ْيُتَها َلَك لَِتْقُعَد َعَليَْها َوَتَوسَّ إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصُقلُْت اْشََتَ

ُبوَن َفيَُقاُل ََلُْم َأْحيُوا َما َخَلْقتُْم َوَقاَل إِنَّ الْبَيَْت أَ  َوِر َيْوَم الِْقيَاَمِة ُيَعذَّ ْصَحاَب َهِذِه الصُّ

َوُر ََل َتْدُخُلُه اْْلََلَئَِكُة.  الَِّذي فِيِه الصُّ

ఆయిషా ర్జియల్లలహు అనాు ఉలేలఖనాం ప్రకార్ాం, ఆమె బొమమలు గీస్ 
యుని ఒక దిాండు కొనిది. ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం బయటి 
నుాండి వచ్చ దానిని చూడగానే తలుపు దగగరే ఆగపోయారు. లోపలికి 
ప్రవేశాంచలేద్ద. ప్రవకత ముఖాంలో ఏదో ఇషటాం లేని చ్హిలు చూస్, ప్రవకాత! 
నేను అల్లలహ్ వైపునకు తర్యవత ఆయన ప్రవకత వైపునకు మర్లుతునాిను 
(క్షమాపణ కోరుకుాంటునాిను). నాతో జరిగన తపేిమటో సెలవియాాండి 
అని అనాిను. అాంద్దకు ఆయన "ఈ దిాండు సాంగత్యమటి?" అని 
మాందలిాంచారు. దీనికి మీరు ఆనుకొని కూరుచాంటార్నే ఉదేుశాంతో నేను 
కొనాిను అని చెపాిను. అపుిడు ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం 
చెపాిరుిః "ఈ బొమమలు, చ్త్రాలు చ్త్రాంచేవారు ప్రళయయదినాన 
శక్షాంచబడుతారు. మీరు సృష్టాంచ్న వాటిలో ప్రాణాం పోయాండి అని 
వారితో అనబడుతుాంది". మళ్ళీ చెపాిరుిః "ఏ ఇాంటోల బొమమలు, చ్త్రాలు 
ఫోటోలు ఉాంటాయో ఆ ఇాంటోల దైవదూతలు ప్రవేశాంచరు". (బుఖారి/ 
2105, ముస్లాం 2107). 
3- పురుషులపై నిష్దధముని మరో విషయాం: వారు తమ వస్లాను 
చీలమాండలాం క్రాందికి తొడగుట. ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం ఇల్ల 
హెచచరిాంచార్ని అబూ హురైర్ ర్జియల్లలహు అనుు ఉలేలఖాంచారు: 
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َزاِر َفِفي النَّاِر.  َما َأْسَفَل ِمْن اْلَكْعبنَْيِ ِمن اْْلِ

 "చీలమాండల్లనికి క్రాంద ఉని లుాంగ (వస్త్రాం) వారి ఆ భాగాం నర్కాంలో 
ఉాండును". (బుఖారి 5787).  
అది పైజామా, పైాంటు తదితర్ ఏ వస్త్రాం అయినా సరే. కొాందరి భ్రమ 
ప్రకార్ాం 'గర్వాంతో తొడిగే వారికి ఈ శక్ష' అని మాట సరికాద్ద. గర్వాం 
లేకుాండా తొడిగే వారికే ఈ శక్ష. గర్వాంతో తొడిగే వారికి ఇాంతకాంటే మరీ 
ఘోర్మైన శక్ష గలద్ద. అబుుల్లలహ్ బిన్ ఉమర్ ర్జియల్లలహు అనుుమా 
ఉలేలఖనాం ప్రకార్ాం, ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం ఇల్ల ఉపదేశాంచారుిః 

 .َمْن َجرَّ َثْوَبُه ََمِيَلًة ََلْ َينُْظْر اهلُل إَِليِْه َيْوَم الِْقيَاَمةِ 

"అహాంకార్ాంతో తన వస్నాిి (లుాంగీ, పైాంటు వగైర్యలు) ఈడుస్తత 
నడిచే వాకితని అల్లలహ్ పర్లోకాంలో కన్నితిత కూడా చూడడు". (బుఖారి 
5791, ముస్లాం 2085).  
కాని స్త్రీలు తమ వస్ాలను క్రాంది వర్కు వ్రేల్లడదీయాలి. పాదాలు కూడా 
కనబడకుాండా ఉాండాలి.  
4- తొడిగ కూడా నగిాంగా కనిిాంచేటటువాంటి పలచని, సనిటి వస్ాలు 
యోగాాం కావ. అల్లగే శరీర్యవయవాల పరిమాణానిి వరిణాంచే విధాంగా 
ఇరుకుగా తొడుగుట యోగాాం కాద్ద. ఈ ఆదేశాం స్త్రీ పురుషులాందరికీ 
వరితసుతాంది. (ఒక సాందర్భాంలో ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం చెపాిరుిః 
ధరిాంచ్కూడా నగిాంగా కనిిాంచే ద్దసుతలు ధరిాంచే స్త్రీలు సవర్గాంలో 
ప్రవేశాంచరు, దాని సువాసన కూడా పాందరు. ముస్లాం 2128). 
5- పురుషులు స్త్రీల ల్లాంటి మరియు స్త్రీలు పురుషుల్లలాంటి బటటలు 
తొడుగుట నిషేధాం. ఇబుి అబ్బాస్ ర్జియల్లలహు అనుు ఇల్ల చెపాిరుిః 
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َجاِل. ملسو هيلع هللا ىلصَلَعَن َرُسوُل اهلل   بِالرِّ
ِ
 َواْلُتََشبَِّهاِت ِمن النَِّساء

ِ
َجاِل بِالنَِّساء  اْلُتََشبِِّهنَي ِمن الرِّ

"స్త్రీల వేషాధార్ణ వేసుకునే పురుషులను, పురుషుల వేషాధార్ణ వేసుకునే 
స్త్రీలను ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం శప్పాంచారు". (బుఖారి 5885).  
6- అవిశ్యవసులు తమ ధారిమక చ్హిాంగా ప్రత్యాకిాంచుకుని వేషాధార్ణ 
ముస్లాం ధరిాంచడాం నిష్దధాం. అబుుల్లలహ్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ ఆస్ ర్జియల్లలహు 
అనుుమా ఉలేలఖాంచారుిః 

اِر َفَلَ َتلْبَْسَها.َعََلَّ َثْوَبنْيِ ُمَعْصَفَرْيِن َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى َرُسوُل اهلل   إِنَّ َهِذهِ ِمْن ثِيَاِب الُْكفَّ

ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం నా ఒాంటిపై కాషాయ ర్ాంగుతో కూడిన 
రెాండు బటటలు చూస్, "ఇవి అవిశ్యవసులు ధరిాంచే బటటలోల ఒక ర్కమైనవి, 
నీవ వీటిని ధరిాంచకు" అని చెపాిరు. (ముస్లాం/ అనిహ్ యు అన్ 
లుబిసర్రజులి... 2077).  
[ఇది కేవలాం ర్ాంగు వర్కే పరిమతాం కాద్ద, ర్ాంగు, రూపాం, విధానాం 
అననిటోల కూడా వారి వేషాధార్ణ మాదిరిగా ఉాండకూడద్ద. ఉదా: 
క్రైసతవల పాసటరుల లేదా నన్స ధరిాంచేవి, యూద్దల టోప్ప, హాందవ, బుదధ 
మత గురువల ప్రత్యాక వేషాధార్ణ. విషయాం ఏమటాంటే: ఇస్లాం 
తనదాంటూ ఒక గురితాంపు ఉాండాలాంటుాంది. ఇతరుల పోలిక వారిసుతాంది]. 
 

వస్త్రధారణ ధరమములు 
1- ముస్లాం పాటిాంచవలస్న ధర్యమలోల ఒకటి, కొతత బటటలు 
ధరిాంచేటపుిడు ఈ ద్దఆ చదవడాం. అబూ సఈద్ ఖుద్రీ ర్జియల్లలహు 
అనుు ఉలేలఖనాం ప్రకార్ాం, ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం కొతత బటటలు 
ధరిాంచేటపుిడు చొకాా, తలపాగ మరేదైనా దాని పేరు చెప్పి ఈ ద్దఆ 
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చదివేవారుిః అలా్లహుమ్మ లకల్ హందు అంత కసౌతనీహి అస్అలుక 
మిన్ ఖైరిహీ వ ఖైరి మా సునిఅ లహూ వఅఊజు బిక మిన్ షర్రిహీ వషర్రి 
మా సునిఅ లహూ.  

هِ َوَخْْيِ َما ُصنَِع َلُه َوأَُعوُذ بَِك ِمْن  اللَُّهمَّ َلَك احلَْمُد َأنَْت  َكَسْوَتنِيِه َأْسأَُلَك ِمْن َخْْيِ

ِه َوََشِّ َما ُصنَِع َلُه.  ََشِّ

(భావాం: ఓ అల్లలహ్! నీకే సర్వ స్తతత్రములు, నీవే నాకు ఈ బటటలు 
ధరిాంపజేశ్యవ. దీనిలోని మేలును మరియు దేని కొర్కు అది నేయబడిాందో 
దాని మేలును నీతో కోరుతునాిను. దాని కీడు నుాండి మరియు దేని 
కొర్కు అది నేయబడిాందో దాని కీడు నుాండి నీ శర్ణు జొచుచచునాిను). 
(అబూ దావూద్ 4020, తిరిమజి 1767).  
[పైన ఇవవబడిన ద్దఆ కొతత బటటలు ధరిాంచేటపుిడు చదివేది. అయిత్య రోజువారి 
బటటలు ధరిాంచేటపుిడు "అల్ హందు లిల్లా హిల్ా జీ కసానీ హజస్ సౌబ 
వరజఖనీహి మిన్ ఘై రి హౌలిమ్ మినీీ వల్ల ఖువవహ్" చదివే వారి 
పూర్వపు పాపాలనీి మనిిాంచబడతాయి. (అబూ దావూద్ద 4023)]. 
2- బటటలు తొడుకుానేటపుిడు కుడి వైపు నుాండి తొడగడాం ధర్మాం. 
ఆయిషా ర్జియల్లలహు అనాు చెపాిరుిః  

لِِه. ملسو هيلع هللا ىلصاَن النَّبِيُّ كَ  لِِه َوَتنَعُّ َن َما اْستََطاَع ِِف َشأْنِِه ُكلِِّه ِِف ُطُهوِرِه َوَتَرجُّ  ُُيِبُّ التَّيَمُّ

"ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం స్ధామైనాంత వర్కు మాంచ్ కార్యాలు 
కుడి వైపు నుాండి చేయడాం మరియు మొదలు పెటటటాం ఇషటపడేవారు. 
అది వజూలోనైనా, తల దూసుకునేటపిడైనా మరియు చెపుిలు 
తొడిగేటపిడైనా". (బుఖారి 426, ముస్లాం 268).  
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 చెపుిలు తొడిగేటపుిడు ముాంద్ద కుడి కాలులో తొడగాలి, 
తీసేటపుిడు ముాంద్ద ఎడమ కాలి నుాండి తీయాలి. ప్రవకత సలలల్లలహు 
అలైహ వసలలాం ఇల్ల ఆదేశాంచార్ని, అబూ హురైర్ ర్జియల్లలహు అనుు 
ఉలేలఖాంచారుిః  

ََّمِل َوْليُنِْعلُْهََّم ََجِيًعا َأْو إِ  َذا انْتََعَل َأَحُدُكْم َفلْيَبَْدأْ بِاْليُْمنَى َوإَِذا َخَلَع َفلْيَبَْدأْ بِالشِّ

 لِيَْخَلْعُهََّم ََجِيًعا.

"మీలో ఎవర్యినా చెపుిలు తొడిగేటపుిడు కుడి కాలు నుాండి తొడగాలి. 
తీసేటపుిడు ఎడమ కాలు నుాండి తీయాలి. తొడిగత్య రెాండూ తొడగాలి. 
తీసేత రెాండూ తీయాలి". (ముస్లాం 2097, బుఖారి 5856).  
మరొక హదీసులో ఒక చెపుి తొడిగ నడవడాం నుాండి నివారిాంచబడిాంది. 
(బుఖారి 5855). 
3- ప్రతీ ముస్లాం తన శరీర్యనిి, ద్దసుతలను పరిశుభ్రాంగా, అశుదధతకు 
దూర్ాంగా ఉాంచే ప్రయతిాం చేయాలి. పరిశుభ్రత ప్రతి అలాంకార్యణికి, 
అాందానికి మూలాం ల్లాంటిది. ఇస్లాం పరిశుభ్రత గురిాంచ్ 
ప్రోతసహాంచడాంతో పాటు శరీర్, ద్దసతల శుభ్రతపై శ్రదధ చూపాలని కూడా 
చాల్ల ప్రోతసహాంచ్ాంది.  
4- తెలలని బటటలు ధరిాంచడాం మాంచ్ది. ఇబుి అబ్బాస్ ర్జియల్లలహు 
అనుుమా ఉలేలఖాంచ్న హదీసులో ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం చెపాిరుిః 

نُوا فِيَها َمْوَتاُكْم. َا ِمْن َخْْيِ ثِيَابُِكْم َوَكفِّ  اْلبَُسوا ِمْن ثِيَابُِكْم اْلبَيَاَض َفإَِّنَّ

"మీరు తెలలని ద్దసుతలు ధరిాంచాండి. మీ ద్దసులలలోకెల్లల అతిఉతతమమైనవి 
ఇవే. మీ మృతులకు కూడా ఈ తెలలని వస్లాతోనే కఫన్ ఏర్యిటు 
చేయాండి". (అబూ దావూద్ 3878, తిరిమజి 994). వేరే ర్ాంగులు యోగామే. 
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5- ద్దసుతలు ఇతర్ అలాంకర్ణ వసుతవల ఖరీద్దలో ద్దబ్బర్ ఖరుచలు 
చేయకుాండా, మరీ ప్పస్నారితనాం వహాంచకుాండా మధ్యామార్యగనిి 
అవలాంబిాంచాలి. అల్లలహ్ ఇల్ల ఆదేశాంచాడుిః  

ِينََ] َذَلَِكَقََواًماََواَّلذ واََوََكَنََبْْيَ نَْفُقواَلَْمَيُْْسِفُواََولَْمََيْقُُتُ
َ
 [67:الفرقان]َ[إِذَاَأ

వారు తమ సంపద వినియోగిస్తుననప్పుడు దుబారా ఖరుు చేయరు. ఇటు 
పిసినారతనం కూడా వహంచరు. వార ఖరుు ఆ రండు అతిచరయలకు 
మధయసుంగా ఉంటుంది. (ఫుర్యనా్ 25: 67).  
ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం చెపాిరుిః 

اٍف َوََل ََمِيَلٍة. ُقوا ِِف َغْْيِ إِْْسَ ُبوا َواْلبَُسوا َوَتَصدَّ  ُكُلوا َواَْشَ

"తినాండి, త్రాగాండి, ధరిాంచాండి మరియు దానదర్యమలు చేయాండి. అయిత్య 
ద్దబ్బర్య ఖరుచలు చేయకాండి. అహాంకార్యనికి గురికాకాండి". (బుఖారి/ 
కితాబులిలబ్బస్).  

 


