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ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ ٱلرَّ َّ  بِۡسِم ٱ
পরম ক ণাময় দয়ালু  আ াহর নােম   
করিছ।  সম  শংসা আ াহর জ ,  
সালাত ও সালাম বিষত হাক রাসূলু াহ  
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ও তারঁ 
পিরবার পিরজন এবং তাঁর সাহাবাগেণর 
ও পরবতী নককারগেণর উপর ।  
ওমরায় করণীয় কাজ হে ঃ   
ইহরাম, তাওয়াফ, সা' য়ী এবং মাথা 
মু ডন বা চলু খােটা করা।    
 ইহরামঃ  ইহরাম হে  িনয়ত কের 
িনিদ  পাশাক পিরধান কের হে র 
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কাজ  করা । িযিন ইহরাম বাঁধেবন 
তাঁর জ  াত প িত হে , পিব  
হওয়ার জ  গাসল করেবন,  যমনিট 
গাসল করা হয় অপিব তা থেক পিব  

হওয়ার জ । এবং তাঁর কােছ সবেচেয় 
ভাল য গ ী আেছ -  গ ী কাঠ বা 
তলা - তা থেক  তাঁর  মাথায় ও 

দাড়ীেত ব বহার করেবন। ইহরাম বাঁধার 
পরও এই গি  াণ বাকী থাকেল 
কান িত নই । কননা  বুখারী ও 

মুসিলম- এ উে িখত আেয়শা রাি য়া া  
আনহা থেক বিণত হাদীেস িতিন 
বেলনঃ রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম যখন ইহরাম বাঁধার ই া 
করেতন তখন তাঁর কােছ সব চেয় 
ভােলা গি  ব বহার করেতন। পের  
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িমশক  গি র দাগ তাঁর  মাথায় ও 
দািড়েত লেগ থাকেত দখতাম ।   
পু ষ, মিহলা এমনিক হােয়য নফাসরত 
মিহলােদর বলায়ও ইহরাম বাঁধার পূেব 
গাসল করা াত। কননা, িবদায়ী  

হে র সফের যলু লাইফা নামক ােন 
আসমা িবনেত উমাইশ যখন মুহা াদ  
িবন আব ু বকরেক সব কেরন, তখন 
নবী কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম তাঁেক িনেদশ িদেয় বেলিছেলনঃ 
তুিম গাসল কর এবং কাপড় ( র  

ােবর ােন পি  লািগেয়)  পিরধান 
কের ইহরাম কর । ( মুসিলম)  
অতঃপর গাসল কের গ ী ব বহার 
করার পর  ইহরােমর কাপর পিরধান 
করেবন,  ইহরােমর কাপড় হে  
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পু েষর জে  পরেন ও গােয়র ' িট 
চাদর,  আর  মিহলা য কান পাশাক 
পিরধান কের ইহরাম বাঁধেবন। তেব শত 
হে  সৗ য দশনকারী পাশাক হেত  
পারেব না,  হাত মাজা ও িনকাব পরেত 
পারেবন না। আর গায়ের- মাহরাম 
পু ষেদর সামেন মুখ ঢেক রাখেবন।  
অতঃপর হােয়য ও নফাসরত মিহলাগণ 
ব িতত ( সাধারণ হাজীগণ)  যিদ ঐ 
মুহূেত ফরয নামােযর ওয়া  হেয় থােক 
তাহেল ফরয নামায আদায়  করেবন,  
অ থায় ওযরু পর  াত িহেসেব 

' রাকআত নামায  আদায় করেবন  । 
নামায শেষ " লা াইকা ওমরাতান,  
লা াইকা আ া া লা াইক,  
লা াইকা লা শািরকা লাকা লা াইক,  
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ই াল হামদা ওয়ান িন' মাতা লাকা 
ওয়াল মুলক লা শািরকা লাক"     
( হ আ া  ওমরার  জে   আিম 
হািজর,  হ আ া !  আিম হািজর-  
আিম হািজর,  আপনার কান শরীক 
নই,  আিম হািজর,  িন য়ই সম  
শংসা ও িনয়ামত আপনারই,  আর 

সকল বাদশাহী  আপনার,  আপনার 
কান শরীক নই)  এ দায়া পাঠ কের 

পুেরাপরুী ইহরােম েবশ করেবন।  
এটাই হল নবী কারীম সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা ােমর তালিবয়া। 
আবার কখেনা কখেনা িতিন বািড়েয় 
বেলেছনঃ " লা াইকা ইলা ল হা  
লা াইক"  ( আিম হািজর. . হ সেত র 
ইলাহ আিম হািজর)  ।  
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পু েষর জ  াত হে  উ ের 
তালিবয়া পাঠ করা। কারণ,  সােয়ব িবন 
খা াদ রাি য়া া  আন  থেক বিণত 
হাদীেস নবী কারীম সা া া    
আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃিজবরাইল 
আলাইিহস সালাম আমার কােছ এেস 
আমােক িনেদশ িদেয়েছন, আিম যন 
আমার সাহাবাগণেক  উ ের তালিবয়া 
এবং লা হাওলা ওলা ' ওয়াতা ই া 
িব াহ পড়ার আেদশ দই।( ইমাম 
আহমাদ,  আবু দাউদ,  নাসায়ী িতরিমযী 
ও ইবেন মাজাহ) কারণ, উ ের পড়ার 
মাধ েম আ াহর  িনদশন কাশ পায় ও 
আ াহর এক বােদর ঘাষণা হয়। 
তেব, মিহলা হেল তালিবয়া বা অ  য  
কান দায়া উ ের পড়েবন না। কননা 

তাঁেদর পদা বজায় রাখা আব ক।                                             
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আর তালিবয়া পাঠকারীর " লা াইকা 
আ া া লা াইক"  বলার  অথ হে ঃ 
হ রব,  আপনার আ ােন সাড়া িদি ,  

আপনার আ গত  িত ায় আিম হািজর ।  
কননা মহান আ া  তাঁর ' জন পরম 

ব ু হযরত ইবরাহীম ( আঃ) ও হযরত  
মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
এর মাধ েম তাঁর বা াগণেক হে র 
িদেক আহবান কেরেছন এবং িনেদশ 
িদেয় বেলেছনঃ   

ن فِي ٱلنَّاِس بِٱۡلَحّجِ يَۡأتُوَك ِرَجاٗال َوَعلَٰى ُكّلِ  ِفَع  .َضاِمٖر يَۡأتِيَن ِمن ُكّلِ فَّجٍ َعِميقٖ َوأَذِّ َيۡشَهدُواْ َمنَٰ لِّ  ...لَُهمۡ 
অথঃ এবং মা েষর মেধ  হে র  
জে  ঘাষণা চার কর। তারা তামার 
কােছ আসেব পােয় হঁেট এবং 
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সব কার কৃশকায় উেটর িপেঠ সওয়ার 
হেয় দরূ- রা  থেক, যােত তারা 
তােদর কল ােণর ান পয  পৗঁেছ।             
আর কােরা যিদ হে র পেথ বাধা া  
হওয়ার ভয় থােক বা  কউ যিদ  
অ তা বা অ  অ  কান কারেণ 
হ  পূণ করেত শি ত 
থােকন, এমতাব ায় াত হেলা,   
ইহরােমর িনয়েতর সময় শত করেবন 
এবং বলেবনঃ আিম  যিদ কান ােন 
বাধা া   হই তাহেল আিম স ােনই 
িগত করব । অথাৎ অ তা, িবল  বা 

এ ' িট ব িতত অ  কান বাধা  
আমােক বাধা া  কের তাহেল আিম 
আমার ইহরাম থেক হালাল হেয় যােবা । 
কননা নবী কারীম  সা া া  আলাইিহ 
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ওয়া সা াম দাবআতা িবনেত যুবাইর 
এর কােছ েবশ কের তাঁেক িজ াসা 
কেরিছেলনঃ  মেন হে  তুিম হ  
করেত চা ? িতিন জবােব বলেলনঃ 
আ াহর কসম!  আমার খুব ব াথা 
করেছ। অতঃপর িতিন ( রাসূল সা া া   
আলাইিহ ওয়া সা াম)  বলেলনঃ তুিম 
( িনয়েত)  শত কের হ  কেরা,  আর 
বেলাঃ  হ আ া  !  যখােনই  আমােক 
বাধা  করেবন আিম সখােনই  
ইহরাম থেক হালাল হেয় যােবা। আেরা 
বলেলনঃ তিুম তামার িতপালকেক যা 
বলেব িন য়ই  তুিম তাই পােব। 
( বখুারী ও মুসিলম)    
িক ,  কউ যিদ পূণ ভােব হ  পালন 
করার ে  কান িতব কতার 
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স ুখীন হওয়ার ভেয় না থােকন, তারঁ 
জে  এমন শত করা সমুিচত হেব না,  
কননা নবী কারীম সা া া   আলাইিহ 

ওয়া সা াম যখন ইহরাম বঁেধেছন 
কান শত কেরনিন,  আর বেলেছনঃ 
তামরা আমার িনকট থেক তামােদর 

হে র িবধানসমূহ হণ  কেরা ।  
( মুসিলম)   
আর িতিন েত কেক ব াপকভােব 
ইহরােমর িনয়েত শত করার জে  
িনেদশ দনিন। এটােতা িবেশষ কের 
দাবআতা িবনেত যুবাইরেক কবল 

অ তা থাকা এবং হ   পিরপূণ 
করেত না পারার আশংকার কারেণ 
িনেদশ িদেয়িছেলন।       
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ইহরামরত ব ি র জে  উিচত হেব 
অিধক পিরমােণ তালিবয়া পাঠ করা,  
কননা তা ( লা াইকা আ া া 

লা াইক)  হে  হে র িবধােনর 
মৗিখক ীকােরাি । িবেশষ কের হ  

পালন কােল িবিভ  সময় ও অব ার 
পিরবতেনর সময়,  যমনঃ  উচঁু ােন 
উঠা অথবা িনচু ােন নামা,  অথবা রাত 
িদন অনবরত আমল করা অথবা হারাম 
বা িনিষ  কাজেক  দয়া ও 
ইহরাম অব ায় কাটােনা ইত ািদ।     
ওমরার  ইহরাম বাঁধার    থেক 
তাওয়াফ পয  এবং হে  ইহরাম 
বাঁধার   থেক ঈেদর িদন জামারা 
আকাবায় কংকর িনে প পয  তালিবয়া  
পাঠ চলেত  থাকেব।  
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হাজী সােহব যখন ম ার িনকটবতী 
হেবন তখন াত হে ,  যিদ স ব 
হয় তাহেল সখােন েবশ করার জে  
গাসল কের নয়া। কননা নবী কারীম 

সা া া   আলাইিহ ওয়াসা াম সখােন 
েবেশর সময় গাসল কেরেছন।   

আ ু াহ ইবেন ওমর রাি য়া া  
আ' ন মা থেক বিণত আেছ,   িতিন 
বেলনঃ  নবী কারীম সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম যখন ম ায় েবশ করেতন 
তখন ম ার বাতহা এলাকার উঁচ ু
পাহােড়র( ছািনয়ােয় উিলয়া)  িদক িদেয় 

েবশ করেতন, আর যখন চেল যেতন 
তখন ম ার িনচ ু পাহােড়র ( ছািনয়ােয় 
ছুফলা)  িদক িদেয় বর হেতন। (  
বুখারী ও মুসিলম)    
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তাই যিদ হাজী সােহেবর জে  সহজ 
হয় তাহেল নবী কারীম সা া া   
আলাইিহ ওয়া সা াম যিদক িদেয় 
ম ায় েবশ কেরেছন আর যিদক 
িদেয় বর হেয়েছন সিদক িদেয় েবশ 
করা এবং বর হওয়া অিধক উ ম।  
যখন আল মসিজ ল হারােম 
পৗঁছেবন, েবশ কােল ডান পা আেগ 

িদেবন এবং বলেবনঃ িবসিম ািহ ওয়াস 
সালাতু ওয়াস সালামু আ' লা 
রাসূিল াহ, আ া াগিফর লী যুনূবী  
ওয়াফতা  লী আবওয়াবা রাহমািতকা,  
আ' উযুিব ািহল আ' যীম ওয়া 
িবওয়াজিহিহল কািরম ওয়া 
িবছুলতািনিহল াদীিম িমনা াই ািনর 
রাজীম। অথঃ আ াহর নােম  করিছ, 
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রহমত ও শাি  বিষত হাক আ াহর 
রাসূেলর উপর,  হ আ া  আমার 

নাহ সমূহ মা কের িদন এবং 
আমার জ  আপনার রহমেতর দরজা 
সমূহেক খুেল িদন,  আিম মহান 
আ াহর পরা মশালী মতা ও স ি র 
মাধ েম আ াহর কােছ অিভশ  শয়তান 
থেক আ য় াথনা করিছ । 

আ াহেক তা' যীেমর মাধ েম িবনয় ও   
িবন তা সহকাের, বাইতু ায় পৗঁছার 

ে  তাঁর িত আ াহর নয়ামেতর 
রণ রেখ বাইতু ায় েবশ করেবন।     

তাওয়াফঃ অতঃপর হাজের আসওয়ােদর 
িদেক মুেখামুিখ হেয় কা' বা শরীেফর 
কােছ অ সর হেয় বাইতু াহর তাওয়াফ 

 করেবন। এ ে  উ ারণ কের 
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“নাওয়াইতু াওয়াফ”( আিম তাওয়াফ 
করার িনয়ত করিছ) এমনিট বলেবন না। 
কারণ,  নবী কারীম সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম থেক এই িবষেয় কান 
িকছু বিণত হয়িন, িনয়েতর ান হে  
অ র।                                                     
যিদ স ব হয় তাহেল ডান হাত িদেয় 
হাজের আসওয়াদ শ এবং চু ন 
করেবন। ব ত,আ াহর িত স ান 

দশন এবং রাসলূু াহ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা ােমর অ সরণ িহেসেব এটা 
করেবন।এ িব ােসর জে  নয় য, পাথর 
কান উপকার বা িত করেত 

পাের, বরং এটা( শ এবং চু ন) ধু 
আ াহর স ি র জে ।   
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আিম ল মুিমিনন  ওমর রাি য়া া   
আন  থেক বিণত য,িতিন হাজের 
আসওয়াদেক চু ন করেতন আর 
বলেতনঃ আিম অব ই জািন য,  
িন য়ই তিুম একিট পাথর মা ,    
তুিম কান উপকার বা িত করেত 
পােরা না, আিম যিদ রাসূলু াহ সা া া   
আলাইিহ ওয়া সা ামেক তামােক চুেমা 
িদেত না দখতাম, আিম তামােক চুেমা 
িদতাম না।( বুখারী,  মুসিলম,  মুয়া া 
ইমাম মােলক,  িতরিমজী,  আবু দাউদ 
ও নাসায়ী)  
 আর যিদ  চুেমা দয়া স ব না হয়,   
তাহেল হাত িদেয় শ কের িনজ হােত  
চুেমা িদেবন। কননা, বুখারী ও মুসিলম-
এ ইবেন ওমর রাি য়া া  আন মা থেক 
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বিণত হাদীেস উে খ আেছ য,  িতিন 
( রাসূল)  হাত িদেয় হাজের আসওয়াদ 

শ কেরেছন,  অতঃপর ীয় হাত চুেমা 
িদেয়েছন। িতিন ( ইবেন ওমর)  
বলেলনঃ আর নবী কারীম সা া া   
আলাইিহ ওয়া সা ামেক ঐ রকম 
করেত দখার পর থেক আিম এ 
আমলিট আর ছািড়িন।    
আর যিদ  হাত িদেয় শ করা স ব 
না হয় তাহেল িভড় করেবন না। 
কননা িভেড়র মাধ েম িনেজর  এবং 

অ েদর  ক  হেব । এেত হয়েতা 
এমন কান িত হেব যার ফেল তারঁ 
একা তা ন  হেব এবং তাওয়ােফর 
মাধ েম িনেদিশত আ াহর  ইবাদত 
অিজত হেব না। আর হয়ত এর 
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( িভেড়র)  মাধ েম বােজ কথা,  ঝগড়া 
বা হানাহািন হেত পাের ।   

তরাং  দূর  থেক হাত িদেয় ইশারা 
িদেলই  যেথ  হেব । বখুারী শরীেফ 
ইবেন আ াস রাি য়া া  আন মা থেক 
বিণত হাদীেস আেছ য,  নবী কারীম  
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম উেট 
চেড় বাইতু াহ তাওয়াফ কেরেছন,  আর 

কেন ইয়ামানী বরাবর  আসার পর ঐ 
িদেক ইশারা কেরেছন। অ  এক 
বণনায় আেছ, তাঁর সােথ থাকা কান 
িকছু িদেয় ঐ  িদেক  ইশারা কেরেছন 
এবং তাকবীর বেলেছন।    
অতঃপর তাওয়াফকারী বাইতু াহেক বাম 
িদেক রেখ ডানিদক িদেয় তাওয়াফ  
করেবন। যখন কেন ইয়ামানীেত 
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পৗঁছেবন,  স ব হেল হাত িদেয় শ 
করেবন। িক  চুেমা িদেবন না,  যিদ 
হাত িদেয় শ  স বপর না হয় 
তাহেল িভড় করেব না। হাজের  
আসওয়াদ এবং কেন ইয়ামানী ছাড়া 
বাইতু াহর কান িকছু শ  করেবন 
না। কননা এ ' িট  হযরত ইবরাহীম 
আলাইিহস সালােমর িনিমত িভি র 
উপর  রেয়েছ এবং নবী কারীম 
সা া া   আলাইিহ ওয়া সা াম এ 

' িট শ  কেরেছন । ইমাম আহমদ 
ইবেন হা ল  মুজািহদ থেক বণনা 
কেরেছন,  ইবেন আ াস রাি য়া া   
আন  একদা মুয়ািবয়া  রাি য়া া   
আন  - এর সােথ বাইতু াহ তাওয়াফ 
করিছেলন।  মুয়ািবয়া রাি য়া া  আন  
বাইতু াহর সব েলা কন ( কানা)  
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শ করিছেলন। ইহা দেখ ইবেন 
আ াস রাি য়া া   আন   বলেলনঃ 
আপিন এ ' িট কন শ করেছন 
কন ? রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ 

ওয়াসা াম তা এ ' িটেত শ 
কেরনিন? মুয়ািবয়া রাি য়া া  আন  
বলেলনঃ বাইতু াহর কান িকছু 
পিরত  নয়। তখন ইবেন আ াস 
রাি য়া া   আন  িনে া  আয়াত পাঠ 
কের নােলনঃ   

   َحَسنَة أُسَوةُ  هللاِ  َرُسولِ  فِي لَُكم َكانَ  لَقَد
অথঃিন য়ই রাসূলু াহর মেধ  তামােদর  
জে  রেয়েছ উ ম নমুনা।                     
তখন মুয়ািবয়া  রাি য়া া   আন  
বলেলনঃ আপিন সত  কথাই বেলেছন।                                   
তাওয়ােফ কেন ইয়ামানী ও হাজের 
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আসওয়ােদর মধ বতী ােন এ দায়া 
পাঠ  করেবনঃ 

 اآلِخَرةِ  فِي وَ  َحَسنَةً  الدُّنيَا فِي آِتنَا َربَّنا
 النَّارِ  َعَذابَ  َوِقنَا َحَسنةً 

 অথঃ হ আমােদর িতপালক ! আপিন 
আমােদর িনয়া ও আিখরােত কল াণ 
দান ক ন আর আমােদর জাহা ােমর 
আযাব থেক র া ক ন । 
যতবারই  হাজের আসওয়ােদর পাশ 
িদেয় অিত ম করেবন পূেবর ায় 
দায়া পাঠ করেবন  ও তাকবীর বলেবন।  

তাওয়ােফর  বািক অংেশ  িনেজর 
পছ  অ যায়ী য কান  দায়া, িযিকর 
ও তলাওয়াত করেত পােরন।  
আসেল, বাইতু াহর তাওয়াফ, সাফা 
মারওয়াহেত সায়ী ও জামারােত কংকর 
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িনে প,  এসব ইবাদােতর উে  হে  
আ াহর িযিকর িত া করা।  
এ তাওয়ােফ ( ম ায় থম পৗঁছার পর 
পর য তাওয়াফ করা হয় )  পু েষর 
জ  াত হে  গাটা তাওয়ােফ 
ইযিতবা' করা এবং তাওয়ােফর  থম িতন 
চ ের রমল করা, বাকী চার চ ের নয়।  
ইযিতবা'  হে ঃ  তাওয়ােফ ডান কাঁধ 
খালা রাখা। অথাৎ, ডান কাঁধ খালা 
রেখ  গােয়র চাদেরর মােঝর অংশটা 

ডান বগেলর িনেচ রাখা আর তার ই 
পা েক বাম কাঁেধর উপর রাখা ।                                
আর রমল হে ঃ তাওয়ােফর সময় ত 
পা ফেল হাটঁা ( দৗড়ােনা) । 
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তাওয়াফ হে  সাত চ র। হাজের 
আসওয়াদ থেক  কের আবার  
হাজের  আসওয়ােদ আসেল এক চ র 
শষ হেব । হািতেমর দয়ােলর িভতর 

িদেয় চ র িদেল তাওয়াফ হেব না।  
তাওয়ােফর সাত চ র  পূণ কের  
মাকােম ইবরাহীেম গমন করেবন এবং 
এ দায়া পাঠ  করেবনঃ   

هِ  قَاِم ِإۡبَرٰ ىۖ  َۧوٱتَِّخذُواْ ِمن مَّ َم ُمَصلّٗ  
অথঃ আর তামরা মাকােম ইবরাহীমেক 
নামােযর ান িহেসেব হণ কর । 
এরপর স ব হেল এর িপছেন 
কাছাকািছ ’রাকাত নামায আদায়  
করেবন, অথবা দেূর সের িগেয় আদায় 
করেবন, থম রাকােত  সূরা ফািতহার 
পর ( ল ইয়া আইয়ুহাল কািফ ন)  
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সরূা এবং ি তীয় রাকােত ফািতহার পর 
( ল য়া া  আহাদ) সূরা পাঠ করেবন।  
অতঃপর হাজের আসওয়ােদর িনকট 
িফের আসেবন এবং স ব হেল চুেমা 
িদেবন।  অ থায় সিদেক হােত  
ইশারা করেবন ।   
সা' য়ীঃ তাওয়াফ শেষ বিরেয়  সা’য়ী 
করার ােন যােবন, যখন সাফা 
( পাহােড়র)  িনকটবতী  হেবন তখন  
পাঠ করেবনঃ  

فَا إِنَّ  ِ  َشعَائِرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ َّ  
অথঃ িনঃসে েহ সাফা ও মারওয়াহ আ া  
তা’আলার িনদশন েলার অ তম।                  
এ আয়াতিট এখােন  ছাড়া অ  
কাথাও পাঠ করেবন  না ।    
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অতঃপর সাফা পাহােড় আেরাহণ করেবন 
যােত কের কা’বাশরীফ দখা যায় ,  
ওখােন দািড়েয়  কা’বাশরীেফর িদেক 
মুখ কের হাত উঠােয় তখন আ াহর  

শংসা করেবন এবং যা ই া হয় দায়া  
করেবন। এ ােন  নবী কারীম সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা ােমর দায়া িছলঃ  
লা ইলাহা ই া া   ওয়াহদা  লা 
শািরকা লা ,  লা ল মুল  ওয়া লা ল 
হাম  ওয়া  য়া আ' লা ি  শাইিয়ন 

াদীর,  লা ইলাহা ই া া  ওয়াহদা ,  
আনজাযা ওয়া' দা   ওয়া নাসারা 
আ' বদা  ওয়া হাযামাল আহযাবা 
ওয়াহদাহ।                                           
অথঃ আ া  ব িতত কান ইলাহ নই 
িতিন একক তাঁর কান শরীক নই,  
তাঁরই বাদশাহী এবং সম  শংসা 
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তাঁরই, আর িতিন সকল িবষেয়র উপর 
সবময় মতাশীল, আ া  ছাড়া কান 
উপা  নই, িতিন তাঁর ওয়াদা বা বায়ন 
কেরেছন,  তারঁ বা ােক সাহায  কেরেছন 
এবং িতিন একাই সনাদল সমূহেক 
পরািজত কেরেছন।  
 এই দায়া িতনবার পাঠ করেবন এবং 
এর  মধ খােন  অ া   দায়া পাঠ 
করেত থাকেবন ।   
এরপর সাফা থেক নেম মারওয়াহ 
পাহােড়র  িদেক  পােয় হেট  যেত 
থাকেবন,  যখন সবুজ লাইট পয  
পৗঁছেবন তখন যত ত স ব-  কাউেক 

ক  না িদেয়- দৗড়ােয় ি তীয় সবুজ 
লাইট  পয  যােবন,  এরপর াভািবক 
গিতেত হেট  মারওয়াহেত যােবন  
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এবং মারওয়াহ পাহােড় আেরাহণ করেবন 
যােত কের কা’বাশরীফ  দখা  যায়,  
ওখােন দািড়েয় কা’বাশরীেফর িদেক মুখ 
কের  হাত উিঠেয় সাফায় য দায়া 
কেরেছন তা করেবন।  
অতঃপর মারওয়াহ থেক নেম হাটার  
িনধািরত ানটু েত হেট এবং 
দৗড়ােনার  ানটু েত দৗড়ােয় সাফার 

িদেক যােবন । সাফােত আেরাহণ 
করেবন যােত কের কা;বাশরীফ দখা 
যায়,  ওখােন কা’বাশরীেফর িদেক মুখ 
কের হাত উিঠেয় থমবার য দায়া 
কেরেছন  স দায়াই করেবন। আর 
বাকী সা’য়ীেত ই া যায়ী দায়া িযিকর 
ও তলাওয়াত করেত পােরন।     
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সাফা- মারওয়াহেত আেরাহণ করা এবং 
সবজু লাইট ’িটর  মােঝ দৗড়ােনা 
এ েলা হে  ত, ওয়ািজব নয়। 
মাথা মু ডন বা চলু খােটা করাঃ   
সাতবার  সা’য়ী পূণ করার পর(অথাৎ 
সাফা থেক মারওয়াহেত একবার,  
আবার  মারওয়াহ থেক সাফােত 
একবার এভােব)  পু ষ হেল মাথা মু ন 
করেবন বা চুল খােটা করেবন।  তেব 
মাথা মু ন অিধক উ ম।  িক  তামা ু 
হ  আদায়কারী হেল িভ  কথা,  কারণ 
হ  িনকটবতী, এর পূেব চুল গজােব 
না। তরাং এমতাব ায় চুল খােটা করাই 
উ ম। যােত চুল বাকী থােক এবং 
হে র সময় মাথা মু ন করেত পােরন। 
কননা নবী কারীম সা া া  আলাইিহ 
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ওয়া সা াম, তারঁ সাহাবীগেণর মেধ  
যারা িযলহা  মােসর চতুথ িদন সকােল 
পৗঁেছিছেলন  তাঁেদরেক  চুল খােটা 

কের হালাল হেত িনেদশ িদেয়িছেলন ।  
তেব মিহলা  চুল মু ন করেবন না । 
সব অব ােতই চুল খােটা করেবন,   
সব েলা চুল একি ত কের আঙুেলর 
অ ভাগ পিরমাণ কেট খােটা করেবন। 
পু েষর পুেরা মাথা মু ন করা ওয়ািজব । 
কননা আ া  তাআ' লা বেলেছনঃ  

ِقيَن ُرُءوَسُكمۡ    ُمَحلِّ
অথঃ তামােদর মাথা মু নরত অব ায়। 
আর যেহতু  নবী কারীম সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম তারঁ  পুেরা মাথা 
মু ডন কেরেছন এবং বেলেছনঃ তামরা 
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আমার িনকট  থেক তামােদর  
হে র  িবধান সমূহ হণ কেরা।  
আর তমিন  মাথার চুল খােটা করার 
বলায়ও  পুেরা মাথার চুল খােটা 

করেত হেব ।  
এভােব ওমরায় করণীয় কাজসমূহ স   
কের ওমরা আদায় করেবন। সই সােথ  
ইহরাম থেক স ূণভােব হালাল হেয় 
যােবন এবং ইহরাম অব ায় তারঁ উপর 
িনিষ   কাজসমূহ হালাল হেয় যােব ।   
 
 

 ওমরায় করণীয় কাজসমেূহর সার  
সংে প  
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১. অপিব তা থেক পিব  হওয়ার 
জে   গাসল করার ায় গাসল করা 
ও গ ী ব বহার করা। 
২. ইহরােমর পাশাক পিরধান করা,  
পু েষর জে  পরেনর ও গােয়র 
চাদর,  আর মিহলার   জে  শিরয়াহ  
অ েমািদত য কান পাশাক।  
৩.  থেক তাওয়াফ পয   
তালিবয়াহ  পাঠ চালু রাখা। 
৪. হাজের আসওয়াদ থেক  কের আবার 
হাজের আসওয়াদ পয  সাতবার কা' বাশরীফ 
তাওয়াফ করা। 
৫. মাকােম ইবরাহীেমর িপছেন  
রাকাত নামায আদায় করা ।  
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৬. সাফা থেক  কের মারওয়াহেত 
শষ করার মাধ েম সাফা ও মারওয়াহ  

সাতবার সা' য়ী করা। 
৭. পু ষেদর জে  মাথা মু ডন বা চুল 
খােটা করা, আর মিহলােদর জে  চুল 
খােটা করা। 
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