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কুরআন ও হাদীেসর আেলােক 

উমরা করার িনয়ম 

 

��না : ড. আবু বকর মুহা�াদ যাকািরয়া 
 

১. যখন মীকােত েপৗছেব তখন উমরা কারীর জনয মুুাহাব হেলা 
েগাসল করা এবং পির�ার পির�� হওয়া, অনুরপপােব উমরা 
আদায়কারী মিহলাও েগাসল করেব এবং পির�ার পির�� হেব, 
যিদও এ সময় তার হােয়য বা েনফাস থােক। হােয়য বা েনফাস 
ওয়ালা মিহলা ইহরাম বাঁধেত পারেব তেব েস তার হােয়য বা 
েনফাস েথেক পিব� হওয়া ও েগাসল না করা পযর্ বায়তুুাহর 
তাওয়াফ করেব না। উমরা কারী পুরু গােয় সুগিি লাগােব, তেব 
তার ইহরােমর কাপেড় নয়। যিদ মী�ােত েপৗছার পর েগাসল করা 
স�ব না হয় তেব তােত েদােুর িকছু েনই। অনুরপপােব যিদ স�ব 
হয় ম�ায় েপৗছার পর তাওয়াফ শর করার প েবর আবার েগাছল 
কের েনয়া মুুাহাব । 

২. পুরু যাবতীয় িসলাইযুু কাপড় (েযমন জামা, পাজামা, েগনজী 
ইতযাদী যা েপাুােকর আকাের  তরী তা) পরা েথেক িবরত থাকেব। 
একিট লুি� ও চাদর পিরধান করেব, তার মাথা েখালা রাখেব। তেব 
ইহরােমর কাপড় দুিট সাদা ও পির�ার হওয়া মুুাহাব।  
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তেব মিহলা তার সাধারণ েপাুােকই ইহরাম বাঁধেব, লকয রাখেব 
যােত েকােনা �কার চাকিচকয ও �িসিি লাপ কের এ রকম 
েপাুাক না হয়।  

৩. তারপর উমরার কােজ ঢুকার জনয মেন মেন িনয়যত (দৃঢ় সংক�) 
করেবন, আর মুেখ উ�ারণ কের বলেবনঃ  

ّْيَك ُ�ْمَرةً 
َ
َ 

‘‘লা�াইকা ‘উমরাতান’’। 

অথরাাঃ আিম উমরাহ আদােয়র জনয েতামার দরবাের উপিপত 
হলাম। 

অথবা বলেবঃ 

ّْيَك ُ�ْمَرةً 
َ
َ  ّ َُ

ّ
 ََهُ

‘‘আুাহ�া লাববাইকা উমরাতান’’। 

অথরাাঃ েহ আুাহ আিম উমরাহ আদােয়র জনয েতামার দরবাের 
উপিপত হলাম। 

অনয কােরা জনয উমরা করেত চাইেল (যিদ আপিন প েবর আপনার 
উমরা আদায় কের থােকন তেব) উ�ারণ করেবন: 

ّْيَك �ُ  
َ
َ  ّ َُ

ّ
النٍ ََهُ

ُ
 ْمَرةً ِمْن ف

‘‘আুাহ�া লাববাইকা উমরাতান িমন পুলান’’ 
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অথরাাঃ ‘‘েহ আুাহ আিম অমুেকর (তার নাম ধের) পক হেত 
উমরাহ পালেনর জনয হািজর’’ । 

যিদ মুহিরম পয় কের েয েস রু, অথবা শ�র পেয়র কারেণ 
উমরাহ করেত সামথর হেবনা তেব তার জনয ইহরােমর সময় শতর 
কের েনয়া জােয়য। েস বলেত পারেবঃ 

ْ َحْيُث َحبَْستَِ�ْ «  »فِإِْن َحبََسِ�ْ َحا�ٌِس َ�َمَحِ�ّ

“ফািয়ন হাবাসািন হািবসুন ফামাহািু হাইছু হাবাুানী’’ 

অথরাাঃ “যিদ েকান বাধাদানকারী আমােক বাধা েদয়, তাহেল 
েযখােন আিম বাধা�প হেবা েসখােনই আিম হালাল হেয় যােবা।” 

মিহলা সাহাবী দুবায়া িবনেত যুবাইর (রািদয়াুাহ আনহা) িতিন 
রাস ল (সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুাম) েক বলেলনঃ আিম হ� 
করেত চাই তেব েরাগা�া্ হেয় যাওয়ার পয় করিছ, তখন রাস ল 
(সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুাম) তােক বলেলনঃ 

  »حو واتيط أن �� حيث حبست�«

‘‘হ� করেত শর কর এবং শতর কের নাও, এবং বেলাঃ যিদ েকান 
বাধাদানকারী আমােক বাধা েদয়, তাহেল েযখােন আিম বাধা�প 
হেবা েসখােনই আিম হালাল হেয় যােবা’’। বুখারী, মুসিলম।  

তারপর রাস ল (সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুাম) এর তালিবয়া পাঠ 
করেবন আর তা হেলাঃ  
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» ّ
َ
َُ ّ  ْيَك َ

ّ
ّ  َهُ

َ
ّ َك يْ َ

َ
 َشِ  ْيَك ب َ

َ
  �َْك َ

َ
ّ  َك ه

َ
َ  ب ِِنّ ْيَك َ

ْ
  ةَ َِّْعمَ وَ  ْمدَ َل

َ
َك وَ  َك ه

ْ
ُمُ
ْ
 َه

 َشِ 
َ
  ْ�َك َ

َ
 »َك ه

(লাববাইকা আুাহ�া লাববাইক, লাববাইকা লা শারীকা লাকা 
লাববাইক, ই�াল হামদা ওয়ানিন’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা 

শারীকা লাক।) 

অথরাা “উমরােহর জনয আিম েতামার দরবাের হািজর। েহ আুাহ ! 
আিম েতামার দরবাের হািজর, আিম েতামার �াের উপিপত, েতামার 
েকান অংশীদার েনই, েতামার দরবাের উপিপত হেয়িছ। সবর�কার 
�শংসা ও েনয়ামেতর সাম�ী সবই েতামার, েতামারই রাজ�, 
েতামার েকান অংশীদার েনই।” 

উিুিখত েদা‘আ পুরু েলােকরা মুেখ েজাের উ�ারণ করেব, আর 
�ীেলােকরা চুেপ চুেপ বলেব। অতঃপর অিধক মা�ায় তালিবয়া 
পড়েবন এবং েদা‘আ, িযকর- ইেুগফার করেবন। 

পিব� ম�ায় েপৗছার পর স�ব হেল েগাসল করেবন, তারপর 
মসিজেদ হারােম ঢুকার সমেয় ডান পা িদেয় ঢুকেবন এবং মসিজেদ 
ঢুকার েদা‘আ পড়েবন, তা হেলাঃ-  

َِِه  �« َعِظيِ  َو�ِوَْج
ْ
ِ َل َّ ُُ ِِا و ُُ

َ
ِِ َِِب َ ْو

ُُ ََ  ََ ُى 
َ
ةُ َوَهّسال

َ
َِِ َوَهّةال

اِن َهرِّجي ِ  ََ ْي ّّ َدِدِِ  ِمْن َه
ْ
اهِِه َل ََ

ْ
ُ ُُ ِر�ِ  َو

َ
ر
ْ
ََْحَتَِك ب َل  ََ َِْوَ

َ
َ ْ ِِ َتْ  

ْ
�َ  ّ َُ

ّ
 »َهُ

(িবসিমুাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রাস িলুাহ,  
আউযুিবুািহল আযীম ওয়া িবওয়াজিহিহল কারীম ওয়া 
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সুলতািনিহল কাদীম িমনাশ শায়তািনর রাজীম। আুাহ�াফতাহ 
িল আবওয়াবা রাহমািতক।) 

অথরাাঃ ‘‘আুাহর নােম, আর তার রাস ল (সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া 
সাুাম) এর উপর দুরদ পাঠ করিছ, আিম িবতািড়ত শয়তান হেত 
মহান আুাহর কােছ তার স�ািনত েচহারার, এবং তাঁর অনািদ 
কমতার ওসীলায় আ য় �াথরনা করিছ, আুাহ তুিম আমার জনয 
েতামার রহমেতর �ারগেলা উ�ুু কের দাও’’।  

৪. তারপর যখন কা’বার কােছ েপৗছেবন তখিন তালিবয়া পাঠ বি 
কের িদেবন। হাজের আসওয়ােদর কােছ যাওয়ার পর তার িদেক 
িফরেবন, স�ব হেল ডান হাত িদেয় তা �শর করেবন, এবং চুমু 
খােবন, পীড় কের মানুুেক ক� িদেবন না। হাজের আসওয়াদ �শর 
করার সমেয় বলেবনঃ 

َبُ 
ْ
ْ
َ
َ ُِ  � َِِب َوَ

(িবসিমুােহ ওয়াুাহ আকবার) 

অথবা বলেবনঃ 

َبُ 
ْ
ْ
َ
َ ُِ َ 

(আুাহ আকবার) 

যিদ হাজের আসওয়াদ চুমু েদয়া ক�কর হয় তা হেল হাত অথবা 
লািঠ িদেয় �শর করার পর েয বব িদেয় �শর কেরেছন তােত চুমু 
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খােবন, আর যিদ �শর করাও ক�কর হয় তেব হাজাের 
আসওয়ােদর িদেক ইশারা করেবন এবং বলেবনঃ 

َبُ 
ْ
ْ
َ
َ ُِ َ 

(আুাহ আকবার) 

তেব এ অবপায় হাত বা যা �ারা ইি�ত কেরেছন তােত চুমু খােবন 
না।  

মেন রাখেবন, তাওয়াফ শি হবার জনয শতর হেলাঃ েছাট বড় সবর 
�কার নাপাকী হেত পিব� অবপায় থাকা, েকননা তাওয়াফ 
নামােজর মত, শধুমা� তাওয়ােফর সময় কথা বলার অনুমিত আেছ।  

৫. তাওয়াফ করার সময় আুাহর ঘর কাবােক বাম পাে�র রাখেবন, 
এবং সাতচ�র কা’বার চারিদেক তাওয়াফ করেবন।  যখন রকেন 
ইয়ামানীর কােছ আসেবন তখন যিদ স�ব হয় তা ডান হােত �শর 
করেবন। িক� রকেন ইয়ামানীেক চুমু খােবন না। যিদ রকেন 
ইয়ামানী �শর করা স�ব না হয় তেব েছেড় সামেন চেল যােবন 
এবং তাওয়াফ করেত থাকেবন, েকান �কার ইশারা বা তাকবীর 
িদেবন না। েকননা রাস ল (সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুাম) েথেক 
তা বিণরত হয়িন। িক� হাজাের আসওয়ােদর িনকট যখনই েপৗছেবন 
তখিন তা �শর করেবন এবং চুমু খােবন, এবং তাকিবর বলেবন, 
(েযমনিট প েবর বিণরত হেয়েছ), িদ �শর করা স�ব না হয় তেব েস 
িদেক ইশারা করেবন এবং তাকবীর বলেবন।  
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এ তাওয়ােফর মেধয পুরুেদর জনয সু�াত হেলা এদেতবা‘ করা 
অথরাা গােয়র চাদেরর মধযপাগেক ডান েবাগেলর নীেচ িদেয় 
দু’পা�রেক বাম কাঁেধর উপর রাখা। তাওয়ােফর �থম িতন চ�ের 
রমল করাও পুরুেদর জনয সু�াত। রমল হেলা েছাট েছাট 
পদেকেপ �ত হাঁটা। 

তাওয়াফ কালীন সমেয় সুিনিদর� েকান েদা‘আ বা িজিকর েনই, 
�েতযক চ�েরই ই�ামত শরীয়তস�ত িযকর ও েদা‘আ পাঠ করা    
মুুাহাব। তেব তাওয়ােফর �েতযক চ�েরর মেধয রকেন ইয়ামানী 
ও হাজাের আসওয়ােদর মধযবতরীপােন িনিিলিখত েদা‘আ পড়া 
সু�াত: 

﴿ َّ ن�ةٗ َ� س� ۡ�ي�ا ح� ُّ �  ِ َ�تِ ن�ا  ن�ةٗ  ن�ا   س� ة  ح� ر� �  ��خ  َ� �َّاَ   و� ت �َ �َ ِ ن�ا  ﴾ ٢و�
 ]٢٠١:الق ى[

(রা�ানা আিতনা িফ�ুিনয়া হাসানাতাঁও ওয়ািফল আিখরােত 
হাসানাতাঁও ওয়া ি�না ‘আযাবান-নার)। 

অথরাা েহ আমােদর �পু! আমােদরেক দুিনয়ায় কলযাণ দান করন 
এবং আিখরােতও কলযাণ দান করন। আর েদাযেখর অিু েথেক 

আমােদর বাঁচান। [স রা আল-বা�ারাহ: ২০১] 

স�ব হেল তাকবীর সহ হাজাের আসওয়াদেক �শর করা ও চুমু 
েদয়ার মাধযেম সসম চ�র েশু করেবন, িক� স�ব না হেল প েবরর 
মত শধু ইশারা এবং তাকবীর পড়েলই যেথ�।  
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তাওয়াফ েশু করার পর গােয়র চাদর পাল কের পের িনেবন, 
অথরাা কাঁেধ এবং বুেক কাপড় িদেয় িনেবন। ইদেতবা অবপায় 
থাকেবন না। তারপর স�ব হেল মাকােম ইবরাহীেমর েপছেন িকছুটা 
দ ের হেলও দু’ রাকাত নামায পড়েবন। আর যিদ তা স�ব না হয়, 
তেব মসিজেদর েয জায়গায় স�ব েসখােনই সামায পড়েবন। �থম 
রাকােত সুরা ফােতহার পের ل  هي أهاي الكف ون (সুরা কােফরন) এবং 

ি�তীয় রাকােত  أحد اهللال  هو   (সুরা ইখলাস) পড়া উ�ম। যিদ অনয 

েকান স রা পেড় তেব েকান েদাু েনই। এ দু’রাকাত নামােজর পর 
যিদ হাজের আসওয়াদ চুমু েদয়া স�ব হয় তেব তা করেবন।  

৭. তারপর সাফা পাহােড়র কােছ যােবন এবং এর উপর আেরাহণ 
করেবন অথবা এর িনেচ দাঁড়ােবন, তেব যিদ স�ব হয় পাহােড়র 
িকয়দংেশ উঠা উ�ম। আর �থম চ�েরর শরেত আুাহ র এ বাণী 
পাঠ করন: 

﴿  ۖ َّ  ر  �
 ِ ا �َ �َ    ِ ة�  ۡرو� �َ ۡ ۡ� ا و� �َ ّّ ]١٥٨:الق ى[﴾ نَ ّ  �ۡ  

(ই�া�াফা ওয়াল মারওয়াতা িমন শা‘আ-ইিরুাহ)। 

অথরাা িননয়ই সাফা এবং মারওয়া আুাহ র িনদশরনসম েহর 
অ্গরত। [স রা আল-বা�ারাহ: ১৫৮] 

এরপর কা’বা শরীফেক সামেন েরেখ �াথরনাকারীর নযায় দু’ হাত 
উেধর তুেল আুাহ তা‘আলার �শংসা কের িতনবার তাকবীর পড়ুন 
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(আুাহ আকবার বলুন)। িতনবার কের েদা‘আ করা হে� সু�াত। 
অতঃপর িতনবার িনেিাু েদা‘আ পড়ুন : 

ِدِْر «
َ
ٍء ق ّ َشْ ُِ  َ ََ َْمُد َوُىَو 

ْ
 َل

َ
ُك َوْ

ْ
ُمُ
ْ
ُ َه

َ
ْ 

َ
ْ�َك ْ َِ وَْحَدك َ َشِ َ َِِ َِِْ ََ

ََ وَْحدَ  ْحَزَ
َ
َدك َوهََص َ�ْبَدك َوَىَزَى َأل ُْ ََز َو

ْ
ْ
َ
 »كَ َِِْ َِِ َِ وَْحَدك َ

(লা ইলাহা ইুাুাহ ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহ, লাহল মুলকু ওয়া 
লাহল হামদু, ওয়া হয়া আলা কুিু শাইিয়ন �াদীর, লা ইলাহা 

ইুাুাহ ওয়াহদাহ, আনজাযা ওয়া’দাহ, ওয়া নাছারা আবদাহ, ওয়া 
হাযামাল আহজাবা ওয়াহদাহ।) 

অথরাা একমা� আুাহ ছাড়া �কৃত েকান মাবুদ েনই। তাঁর েকান 
শরীক েনই। সমু রাজ� ও �শংসা তাঁরই। িতিন সবরিবুেয় 
সবরশিুমান। একমা� আুাহ ছাড়া �কৃত েকান উপাসয েনই। 
িতিন তাঁর ওয়াদা প ণর কেরেছন, তাঁর বা�ােক িবজয় িদেয়েছন 

এবং িতিন একাই শ�েক পরািজত কেরেছন। 

এই েদা‘আর িকয়দংশ পড়েলও েকান েদাু েনই। তেব েযেহতু 
শরীয়েত এখােন েবশী েবশী কের েদা‘আ করার কথা বলা হেয়েছ 
েসেহতু যাবতীয় েদা‘আই এখােন করেত পােরন। 

অতঃপর সাফা হেত েনেম মারওয়ার িদেক যােবন । সায়ীকালীন 
সমেয় পুরুগণ দু’সবুজ আেলার মধযবতরী পােন �ত চলেবন এবং 
এর আেগ ও পের �াপািবকপােব চলেবন। মিহলাগণ েকাথাও �ত 
চলেবননা, কারণ মিহলাগণ পদরা করেবন, �ত হাঁটা মিহলােদর 
পদরার িবপরীত।  
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এরপর যখন মারওয়ার কােছ যােবন, তখন তার উপর আেরাহণ 
করেবন অথবা িনেচ দাঁড়ােবন এবং আুাহ র �শংসা জাপন করেবন 
এবং সাফায় েযমনিট কেরেছন এখােনও েতমনিট করেবন। অথরাাঃ 
মারওয়ার উপের উঠার পের কা’বা শরীফেক সামেন েরেখ 
�াথরনাকারীর নযায় দু’ হাত উেধর তুেল আুাহ তা‘আলা তা‘আলার 
�শংসা কের িতনবার (আুাহ আকবার) তাকবীর উ�ারণ করেবন। 
অতঃপর িতনবার িনেিাু েদা‘আ পড়েবন : 

»َ 
َ
ُك َوْ

ْ
ُمُ
ْ
ُ َه

َ
ْ 

َ
ْ�َك ْ َِ وَْحَدك َ َشِ ِدِْر ََ َِِْ َِِ َ

َ
ٍء ق ّ َشْ ُِ  َ ََ َْمُد َوُىَو 

ْ
ل

ََ وَْحَدك ْحَزَ
َ
َدك َوهََص َ�ْبَدك َوَىَزَى َأل ُْ ََز َو

ْ
ْ
َ
»َ َِِْ َِِ َِ وَْحَدك َ  

(লা ইলাহা ইুাুাহ ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহ, লাহল মুলকু ওয়া 
লাহল হামদু, ওয়া হয়া আলা কুিু শাইিয়ন �াদীর, লা ইলাহা 

ইুাুাহ ওয়াহদাহ, আনজাযা ওয়া’দাহ, ওয়া নাছারা আবদাহ, ওয়া 
হাযামাল আহজাবা ওয়াহদাহ।) 

অথরাা একমা� আুাহ ছাড়া �কৃত েকান মাবুদ েনই। তাঁর েকান 
শরীক েনই। সমু রাজ� ও �শংসা তাঁরই। িতিন সবরিবুেয় 
সবরশিুমান। একমা� আুাহ ছাড়া �কৃত েকান উপাসয েনই। 
িতিন তাঁর ওয়াদা প ণর কেরেছন, তাঁর বা�ােক িবজয় িদেয়েছন 

এবং িতিন একাই শ�েক পরািজত কেরেছন। 

সাফার মত মারওয়া ও েবশী েবশী কের েদা‘আ করার পান। 
যাবতীয় েদা‘আই এখােন করেত পােরন। 
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তেব এখােন �থেম বিণরত কুরআেনর আয়াতটুকু পাঠ করেবন না, 
েকননা েকারআেনর আয়াতটুকু রাস ল (সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া 
সাুাম) েক অনুসরণ কের শধুমা� সাফা পাহােড় উঠার সমেয় 
পড়েত হয়।  

তারপর মারওয়া েথেক নামেবন, এবং েযখােন �াপািবক পােব 
হাঁটার েসখােন �াপািবকপােব হাঁটেবন, আর েযখােন �ত চলার 
েসখােন �ত চলেবন। এপােব সাফা পাহােড় েপৗছেবন। এপােব 
সাতবার সায়ী করেবন। সাফা েথেক মারওয়া যাওয়া এক চ�র, 
আবার মারওয়া েথেক সাফা পাহােড় আসা আেরক চ�র, 
তাওয়ােফর মত যিদ েকউ েকান িকছুর উপর উেঠ সায়ী কের তেব 
তােতও েদাু েনই, িবেশু কের যখন তার �েয়াজন হেব।  

তাওয়ােফর মত সায়ীর জনযও েকান িনিদর� ওয়ািজব িয� েনই। 
বরং েয েকান িয�, েদা‘আ ও কুরআন েতলাওয়ােতর যা তার জনয 
সহজসাধয হেব, তা-ই পাঠ করেত পারেবন। তেব এ বযাপাের নবী 
সাুাুাহ আলাইেহ ওয়া সাুাম েথেক েযসব িয� ও েদা‘আ সাবযু 
রেয়েছ, তার �িত লকয রাখা মুুাহাব। অনুরপপােব যাবতীয় 
নাপাকী হেত পিব� হওয়াও মুুাহাব। তেব যিদ েকউ অপিব� 
অবপায়ও সায়ী কের তার সায়ী শি হেব, েকান অসুিবধা েনই।  

৮. সাঈ প ণর কের মাথার চুল হলক করেবন (কামােবন) অথবা েছাট 
কের েছঁেট েনেবন । তেব কামােনা উ�ম। যিদ হে�র আেগ আপিন 
ম�া এেস থােকন এবং হে�র েবশী িদন বাকী না থােক তেব উ�ম 
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হল উমরােহর পর চুল েছাট কের ছাঁটা যােত হে�র ইহরাম েথেক 
হালাল হওয়ার সময় হলক করেত পােরন। 

েখয়াল রাখেবন আপনার চুল কাটা বা ছাঁটা যা-ই- কেরননা েকন 
স� ণর মাথা েথেক হেত হেব। সামানয িকছু কাটেল বা ছাঁটেল 
হেবনা। এটা পুরেুর েকে� ।  

মিহলাগণ তােদর চুল এক� কের চুেলর অ�পাগ েথেক এক 
আঙুেলর অ�পাগ পিরমাণ কাটেবন। এপােব আপনার উমরাহ প ণর 
হেয় যােব এবং ইহরােমর কারেণ ইিতপ েবর যা হারাম িছল, একেণ 
তা হালাল হেয় যােব।  

আুাহ আমােদরেক তাঁর �দিশরত িনয়মমত ইবাদাত 
করার েতৗিফক িদন। 

  

(আমােক আপনােদর েদা‘আয় পুলেবন না)। 
 


