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সংশিপ্ত বণণনো............ 
এ শনবষে রোসূলুল্লোহ ও ৈোাঁর সোহোবোষয় 
ককরোষমর পোগশি বযবহোর এবং এর পদ্ধশৈ, 
রঙ ও ধরন শনষয় সহীহ হোদীষসর আষলোষক 
আষলোচনো করো হষয়ষে। 
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পুরুষের শিষরোভূেণ পোগশি 

সহীহ বুখোরী ও মুসশলমসহ শবশভন্ন 
হোদীসগ্রষের সহীহ হোদীসসমূষহর আষলোষক 
শনশিৈরূষপ জোনো যোয়, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 
‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোম ও ৈোাঁর সঙ্গী-
সোহোবীগণ সভো-সমোষবি, যুদ্ধকোল ও 
ওয়োজ-নসীহষৈর সময় পোগশি পশরধোন 
করষৈন। ঐশৈহোশসক মক্কো শবজষয়র শদন 
রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোষমর 
মোথোয় কিোভো পোশিল পোগশি। সোহোবী 
জোশবর ইবন আবদুল্লোহ রোশদয়োল্লোহু ‘আনহু 
বষলন,  

« ِ نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
َة  -وسلمصىل اهلل عليه -أ َدَخَل َمكَّ
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َة  وََعلَيِْه ِعَماَمٌة َسوَْداُء بَِغْْيِ  -َدَخَل يَْوَم َفتِْح َمكَّ
 «.إِْحَرام  

“রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোম 
শবজষয়র শদন ইহরোম েোিো মক্কোয় প্রষবি 
কষরন ৈখন ৈোাঁর মোথোয় শেল একশি 
কোষলো পোগশি।”1 

খুৈবো প্রদোনকোষল শৈশন পোগশি পরষৈন। 
সোহোবী আমর ইবন হুরোইস রোশদয়োল্লোহু 
‘আনহু বষলন,  

« ِ ْنُظُر إََِل رَُسوِل اَّللَّ
َ
ِّنى أ

َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-َكأ

                                                           
1 সহীহ মুসশলম, হোদীস নং ৩৩৭৫। 



4 

ْرََخ َطَرَفيَْها 
َ
لََعَ الِْمنََْبِ وََعلَيِْه ِعَماَمٌة َسوَْداُء قَْد أ

 «.َبْْيَ َكِتَفيْهِ 

“আশম কযন রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ 
ওয়োসোল্লোমষক কদখষৈ পোশি, শৈশন শমম্বষর 
বষস খুৈবো শদষিন আর ৈোাঁর মোথোয় কিোভো 
পোষি একশি কোষলো পোগশি, যোর দুই প্রোন্ত 
শৈশন ৈোাঁর দুই কোাঁষধ ঝুশলষয় শদষয়ষেন।”2 

আষরক হোদীষস আবদুল্লোহ ইবন আব্বোস 
রোশদয়োল্লোহু ‘আনহু বষলন,  

ِ َخَرَج رَُسو» وََعلَيِْه  -صىل اهلل عليه وسلم-ُل اَّللَّ

                                                           
2 সহীহ মুসশলম : (২/৯৯০)। 
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ًفا بَِها لََعَ َمنِْكبَيْهِ ، ُمتَعَ ِملَْحَفةٌ  ، وََعلَيِْه ِعَصابٌَة طى
 «.َدْسَماُء َحَّتَّ َجلََس لََعَ الِْمنََْبِ 

“রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোম 
মসশজষদর উষেষিয ঘর কথষক কবশরষয় 
এষলন, ৈখন ৈোাঁর গোষয় জিোষনো শেল 
একশি চোদর যো শদষয় ৈোাঁর দু’কোাঁধ কপশচষয় 
শেল আর ৈোাঁর মোথোয় শেল কোষলো কোপষির 
ইসোবোহ (এক ধরষনর পোগশি)। এভোষবই 
শৈশন শমম্বোষর উপশবষ্ট হষয় খুৈবো প্রদোন 
করষলন।”3  

                                                           
3 সহীহ বুখোরী, হোদীস নং ৩৮০০। 
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সোধোরণ সময়ও ৈোাঁর মোথোয় কসৌন্দযণ বধণন 
করৈ এই পোগশি। সোলোষৈর প্রস্তুশৈপষবণ 
যখন অযু করষৈন ৈখনও এশি ৈোর 
মোথোয় কলষে থোকৈ। সোহোবী মুশগরো ইবন 
শু‘বো রোশদয়োল্লোহু ‘আনহু বষলন,  

 َفَمَسَح »
َ
أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم تَوَضَّ نَّ انلَِِّبَّ َصىلَّ اَّللَّ

َ
أ

ْْيِ   «.بِنَاِصيَِتِه ولَََعَ الِْعَماَمِة ولَََعَ اْْلُفَّ

“নবী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোম অযু 
করষলন, এষৈ কপোষলর উর্ধণোংষি এবং 
পোগশি ও কমোজোর উপর মোসোহ করষলন।”4 

                                                           
4 সহীহ মুসশলম, হোদীস নং ৪১২। 
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শুধু শনষজই পষরন শন, সোহোবীষদর শৈশন 
শবশভন্ন সময় পোগশি পশরষয়ও শদষয়ষেন। 
শবষিেৈ কোউষক কসনোপশৈ বো রোষ্ট্রীয় 
দোশয়ত্ব শদষয় কপ্ররণকোষল শৈশন ৈোষক শনজ 
হোষৈ পোগশি পশরষয় শদষয়ষেন বষল 
একোশধক সহীহ হোদীষস উষল্লখ রষয়ষে।  

সোহোবোষয় ককরোষমর পোগশি : সোহোবোষয় 
ককরোষমর পোগশি পশরধোন সম্পষকণও বহু 
হোদীস বশণণৈ হষয়ষে। প্রখযোৈ ৈোষবঈ 
আবদুল্লোহ ইবন শদনোর রহ. বষলন,  

َة فََسلََّم » ْعَراِب لَِقيَُه بَِطِريِق َمكَّ
َ
نَّ رَُجاًل ِمَن األ

َ
أ

ْعَطاهُ 
َ
ِ وَََحَلَُه لََعَ َِحَار  ََكَن يَْرَكبُُه َوأ  َعلَيِْه َعبُْد اَّللَّ

ِسِه َفُقلْنَا ََلُ 
ْ
ْصلََحَك اهللُ ِعَماَمًة ََكنَْت لََعَ َرأ

َ
 إِنَُّهُم أ
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ِ إِنَّ  ُهْم يَرَْضْوَن بِالْيَِسِْي. َفَقاَل َعبُْد اَّللَّ ْعَراُب َوإِنَّ
َ
األ

اِب َوإِِّنى َسِمْعُت  ا ِلُعَمَر بِْن اْْلَطَّ بَا َهَذا ََكَن وُدًّ
َ
أ

 ِ بَرَّ »َيُقوُل  -لمصىل اهلل عليه وس- رَُسوَل اَّللَّ
َ
إِنَّ أ

بِيهِ  الَِْبى ِصلَةُ 
َ
ْهَل وُدى أ

َ
 «.الَْوََلِ أ

“একবোর হষজর সফষর মক্কোর পষথ এক 
কবদুঈন আবদুল্লোহ ইবন উমোর রোশদয়োল্লোহু 
‘আনহুমোর সষঙ্গ সোিোৎ কষরন। আবদুল্লোহ 
ৈোষক সোলোম কদন এবং ৈোষক শনষজর 
বোহন গোধোর শপষে বশসষয় কনন। আর শনজ 
মোথো কথষক পোগশি খুষল ৈোষক শদষয় কদন। 
আমরো ৈোষক বললোম, এরো কৈো কবদুঈন, 
এরো কৈো অল্পষৈই খুশি হয় (এৈ বি 
উপহোর কদওয়োর কী দরকোর শেল?)। 
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আবদুল্লোহ বলষলন, এর বোবো আমোর শপৈো 
উমোর ইবনুল খোত্তোষবর বেুষদর অনযৈম 
শেষলন। আশম রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 
‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোমষক বলষৈ শুষনশে, 
“শপৈোর কসবো-যষের পদ্ধশৈ হষলো, শপৈোর 
শপ্রয় মোনুেষদর কসবো-যে করো।”5  

এেোিো ঈষদর শদষন সোহোবোষয় ককরোম 
সশবষিে পোগশি পরষৈন বষল ককোষনো 

                                                           
5 সহীহ মুসশলম, হোদীস নং ৬৬৭৭। 
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ককোষনো হোদীষস শবষিেভোষব উষল্লখ 
রষয়ষে।6  

কযভোষব পোগশি পরষৈন : ৈোষবঈ আবূ 
আবদুস সোলোম রহ. বষলন, ‘আশম 
আবদুল্লোহ ইবন উমোরষক শজষেস করলোম, 
রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোম 
কীভোষব পোগশি পশরধোন করষৈন? শৈশন 
বলষলন, “পোগশি শৈশন মোথোয় কপশচষয় 
শনষৈন, কপেন শদক কথষক গুষজ শদষৈন 

                                                           
6 মুসোন্নোফ ইবন আবী িোয়বো : (৫/১৭৮); বোইহোকী 
: (৫/১৭৪)। 
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এবং প্রোন্তদ্বয় উভয় কোাঁষধর মোঝ বরোরব 
ঝুশলষয় শদষৈন।”7 

পোগশির রঙ: উপযুণক্ত মুসশলম ও বুখোরীর 
বণণনোসহ অশধকোংি হোদীষস কদখো যোয়, 
রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোম 
মদীনোয়, সফষর ও যুষদ্ধষিষে কোষলো রষঙর 
পোগশি পষরষেন। কোষলো রঙ েোিো হলুদ 
রষঙর পোগশি পষরষেন বষলও শকেু দুবণল 
সূষের হোদীস উষল্লখ রষয়ষে। ৈষব 
সোহোবোষয় ককরোষমর মষধয হলুদ পোগশির 

                                                           
7 মোজমোউয-যোওয়োষয়দ: (৫/১২০), হোদীসশির সূে 
গ্রহণষযোগয। 
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প্রচলন শেল। বদষরর যুষদ্ধ ৈোরো 
শফশরিৈোষদর মোথোয় হলুদ পোগশি 
কদষখষেন বষলও গ্রহণষযোগয সূষে বশণণৈ 
হষয়ষে। সোহোবীষদরষক রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 
‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোম সোদো রষঙর পোগশি 
পশরষয়ষেন এবং এষক সমথণন কষরষেন 
বষলও হোদীস বশণণৈ হষয়ষে। আবদুর 
রহমোন ইবন আউফ রোশদয়োল্লোহু ‘আনহুষক 
কসনোপশৈ বোনোষনোর সময় শৈশন সোদো 
পোগশি পশরষয়ষেন।8  

                                                           
8 মুসনোদ আহমদ: (৪/৫৮৩)। 
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এেোিো সোহোবোষয় ককরোম সবুজ ও লোল 
রষঙর পোগশি পষরষেন বষলও হোদীষস 
উষল্লখ হষয়ষে।  

পোগশির ফযীলৈ সম্পষকণ শবষিেৈ 
সোলোষৈর জনয পোগশির বযবহোর সম্পষকণ 
ককোষনো গ্রহণষযোগয সনষদর হোদীস পোওয়ো 
যোয় নো। শকন্তু কযষহৈু রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 
‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোম শনষজ পোগশি 
পষরষেন, অনযষদর পশরষয়ষেন এবং 
সোহোবোষয় ককরোম ও সবযুষগর পুণযবোনরো 
পোগশি পষরষেন ৈোই এবং সোলোষৈ আল্লোহ 
ৈো‘আলো কয কসৌন্দযণ অবলম্বষনর শনষদণি 
শদষয়ষেন ৈোর অংি শহষসষব পোগশি 
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বযবহোর করো হষল ৈো অবিযই কোময ও 
উত্তম বষল গণয হষব। এ কথো বলোবোহুলয 
কয, একজন আল্লোহর প্রশৈ সমশপণৈ ও ৈোাঁর 
রোসূল সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোষমর 
প্রকৃৈ অনুসোরীর কবলোয় পোগশি বযবহোর ও 
এষৈ উৎসোশহৈ হওয়োর জনয এৈিুকুই 
যষথষ্ট কয, ৈোর শপ্রয় রোসূল এশি পষরষেন 
এবং অনযষদর পশরষয়ষেন আর ৈোাঁর প্রকৃষ্ট 
অনুসোরী কেষ্ঠ মোনুেষদর কোষফলো সোহোবোষয় 
ককরোমও ৈোর অনুকরণ কষরষেন।  

ৈষব এিোষক মুত্তোকী বো পরষহজগোরষদর 
মোপকোশে বোশনষয় কফলো বো ইমোম-খৈীষবর 
মোথোয় পোগশি নো কদষখ ভৎণসনো করো উশচৎ 
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নয়। ৈোকওয়োর আসল পশরচয় কপোিোষক 
নয়; আল্লোহর ভষয় গুনোহ বজণষনর মোধযষমই 
ৈোকওয়োর প্রকোি ঘষি। বযশক্তগৈ 
অশভেৈোয় কদষখশে বোংলোষদষির অষনক 
অঞ্চষলই এমন ঘিনোর অবৈোরণো করো 
হষয় থোষক। কোরণ, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু 
‘আলোইশহ ওয়োসোল্লোম পোগশি পষরষেন এবং 
পশরষয়ষেন আরবীয় কপোিোক ও ঐশৈহয 
শহষসষব। শৈশন এর জনয কোউষক শনষদণি 
কদন শন বো ৈোর কথষক ককোষনো ফযীলষৈর 
বণণনো সশেকভোষব প্রমোশণৈ নয়। আল্লোহ 
আমোষদরষক িরী‘আষৈর সব শবেষয় সশেক 
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অবস্থোন ও আমল করোর ৈোওফীক দোন 
করুন। আমীন!  

[ড. খন্দকোর আবদুল্লোহ জোহোঙ্গীর রহ. 
সংকশলৈ রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইশহ 
ওয়োসোল্লোষমর কপোিোক ও কপোিোষকর 
ইসলোমী শবধোন গ্রে অবলম্বষন] 


