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হবে	ও	উমরকার	বর্তনকা

হনবের বণ্বনকা
হজ্বের	ককািসমহূ	রযলহজ্বের	আট	িকাররখ	করজ্ক	শুরু	করজ্ি	হজ্ব।	আর	
িকা	হজ্ব	রনম্নবরর্তিেকাজ্ব:

রযলহজ্বের	আট	িকাররখ	(	েকাউমুি	
িকাররবেকা)
১	-	হকাবেী	কয	স্কাজ্ন	অবস্কান	করজ্ছ	কস	স্কান	করজ্কই	ইহরকাম	বকাঁ্জ্ব,	
অিঃপর	কগকাসল	করজ্ব,	আির	লকাগকাজ্ব,	ইহরকাজ্মর	ককাপড়	পরর্কান	
করজ্ব	এবং	বলজ্ব:	

لبيك اللهم حجاً، لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، 
إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك

‘কহ	আল্কাহ,	হবে	আদকাজ্ের	িনযে	আরম	হকারির,	কহ	আল্কাহ!	আরম	হকারির।	
আপনকার		কককাজ্নকা	শররক	কনই।	রনশ্চেই	প্রশংসকা	ও	কনেকামি	আপনকার	
এবং	রকািত্বও,	আপনকার	কককাজ্নকা	শররক	কনই।

ইহরকাম সগুরন্ধ কগকাসল	করকা রমনকা

রযলহজ্বের	নে	িকাররখ	(	আরকাফকা	
রদবস)
১	-	সজূ্য্তকাদজ্ের	পর	হকাবেী	আরকাফকার	উজ্দেজ্শ	রওেকানকা	হজ্ব।	আরকাফকাে	
রগজ্ে	কযকাহর	ও	আসর-	কযকাহজ্রর	সমে-	একজ্ত্র	কসর	কজ্র	পড়জ্ব।	
আর	যরদ	সম্ভব	হে	িকাহজ্ল	সযূ্ত	েজ্ল	যকাওেকার	পজূ্ব্ত	নকারমরকাে	অবস্কান	
কনজ্ব|	

২	 -	 নকামকাজ্ির	 পর	 রযকর	 ও	 দআুর	 িনযে	 ফকাজ্রগ	 হজ্ে	 যকাজ্ব।	
রকবলকামখুী	 হজ্ে	 হকাি	উঠিজ্ে	 দআু	করজ্ব।	 সযূ্তকাস্	 পয্তন্ত	আরকাফকার	
মেদকাজ্নই	অবস্কান	করজ্ব|	

৩	 -	 সযূ্তকাস্	 সম্পন্ন	 হজ্ল	 মযুদকারলফকার	 রদজ্ক	 রওেকানকা	 হজ্ব।	
মযুদকারলফকাে	 রগজ্ে	 মকাগররব	 ও	 এশকা	 একসকাজ্র	আদকাে	 করজ্ব।	
এশকার	নকামকাি	কসর	কজ্র	দ	ুরকাককাি	আদকাে	করজ্ব।	মযুদকারলফকাে	
রকািযকাপন	করজ্ব।	সজূ্য্তকাদজ্ের	রকছুসমে	পবূ্ত	পয্তন্ত	মযুদকারলফকাজ্িই	
অবস্কান	করজ্ব।

সূ র ি প ত্র
হজ্বের	বর্তনকা

৮	রযলহবে

৯	রযলহবে

১০	রযলহবে

১১	রযলহবে

১২	রযলহবে

১৩	রযলহবে

উমরকার	বর্তনকা

6

আরকাফকাি

মযুদকারলফকা

নকারমরকা

১০	রযলহবে
১	-	ফিজ্রর	নকামকাি	পড়জ্ব,	অিঃপর	 রযকর	ও	দআুে	সজূ্য্তকাদজ্ের	
রকছু	সমে	পবূ্ত	পয্তন্ত	মশগুল	রকাকজ্ব।	

২	-	সজূ্য্তকাদজ্ের	পজূ্ব্তই	রমনকার	রদজ্ক	রওেকানকা	হজ্ব।

৩	 -	 রমনকাে	 কপৌঁছকার	 পর	 িকামরকাজ্ে	আককাবকা	 িরকা	 বড়	 িকামরকাে	
যকাজ্ব।	বড়	িকামরকাজ্ক	লক্ষযে	কজ্র	সকািটি	কঙ্কর	মকারজ্ব।	একটির	পর	
একটি	 রবররিহীনেকাজ্ব	 মকারজ্ব।	 প্ররিটি	 কঙ্ককজ্রর	 সকাজ্র	 িকাকরবর	
কদজ্ব|	

৪	-	হকাদী		যজ্বহ	করজ্ব	যরদ	হকাদী	যজ্বহ	করকা	আবশযেক	হজ্ে	রকাজ্ক।		

৫	 -	 মকারকার	 িুল	 মণু্ডকাজ্ব	 অরবকা	 কছকাট	 করজ্ব।	 এ	 সজ্বর	 মকা্যেজ্ম	
প্রকাররমকেকাজ্ব	রনজ্ষ্কাজ্কামতুি	হজ্ে	যকাজ্ব,	অিঃপর	স্কােকারবক	ককাপড়	
পরর্কান	 করজ্ব,	 সগুরন্ধ	 বযেবহকার	 করজ্ব।	 এ	 সমে	 করজ্ক	 স্কামীস্ত্রীর	
রমলন	বযেিীি	ইহরকাম	অবস্কাে	 রনরষদ্ধ	অনযেসব	 রবষে	হকালকাল	হজ্ে	
যকাজ্ব।	

৬	-	এরপর	মক্কাে	রফজ্র	যকাজ্ব	ও	িকাওেকাজ্ফ	ইফকাযকা	িরকা	হজ্বের	ফরি	
িকাওেকাফ	 সম্পন্ন	 করজ্ব।	 িকামকাতু্ত	 হবেককারী	 হজ্ল	 সকাফকা-মকারওেকার	
সকােীও	করজ্ব।	িকামকাতু্ত	হবেককারী	নকা	হজ্লও	সকাফকা-মকারওেকার	সকােী	
করজ্ব	 যরদ	 িকাওেকাজ্ফ	 কুদজূ্মর	 সকাজ্র	 সকােী	 কজ্র	 নকা	 রকাজ্ক।	 এর	
মকা্যেজ্ম	হকাবেী	পরূ্তকাগেরূজ্প	রনজ্ষ্কাজ্কামতুি	হজ্ে	যকাজ্ব।	এখন	করজ্ক	িকার	
িনযে	ইহরকাম	অবস্কাে	রনরষদ্ধ	সকল	রবষে	হকালকাল	হজ্ে	যকাজ্ব।

৭	-	এরপর	রমনকাে	রফজ্র	আসজ্ব	এবং	কসখকাজ্ন	রকািযকাপন	
করজ্ব।
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4 5 6

িকাওেকাফ	করকা রমনকাে	রকািযকাপনসকাফকা-মকারওেকার	সকােী

1 2 3

মকারকা	মুণ্ডকাজ্নকা	অরবকা	িুল	কছকাট	
করকা

হকাদী	যজ্বহ	করকাবড়	িকামরকাে	কঙ্কর	রনজ্ক্ষপ

বকাজ্রকা	রযলহবে	(আইেকাজ্ম	িকাশরীজ্কর	রবিিীে	রদন)
1.	এর	পজূ্ব্তর	রদন	কযেকাজ্ব	কঙ্কর	কমজ্রজ্ছ	ঠিক	কসেকাজ্বই	রিন	িকামরকাে	কঙ্কর	মকারজ্ব।

2.	যরদ	দ্রুি	রমনকা	িযেকাগ	অর্তকাৎ	বকাজ্রকা	িকাররজ্খই	রমনকা	িযেকাজ্গর	ইচ্কা	রকাজ্ক	িকাহজ্ল	আিই	সযূ্তকাজ্স্র	পজূ্ব্ত	রমনকা	করজ্ক	কবর	হজ্ে	কযজ্ি	হজ্ব।	আর	
যরদ	কিজ্রকা	িকাররজ্খও	কঙ্কর	মকারকার	ইচ্কা	রকাজ্ক	িজ্ব	বকাজ্রকা	িকাররখ	রদবকাগি	রকাি	রমনকাজ্িই	যকাপন	করজ্ি	হজ্ব।		

3.	রবদকােী	িকাওেকাজ্ফর	িনযে	মক্কাে	যকাজ্ব	যরদ	মক্কা	কছজ্ড়	যকাওেকার	পররকল্পনকা	রকাজ্ক।

কিজ্রকা	রযলহবে	(আইেকাজ্ম	িকাশরীজ্কর	কশষ	রদন)
এ	রদনটি,	কদরর	কজ্র	রমনকা	পররিযেকাগককারীর	িনযে	সুরনরদ্ত ষ্।	এ	রদজ্ন	রনম্নবরর্তি	রবষেগুজ্লকা	করজ্ব:	

১	-	রিন	িকামরকাে	এর	পজূ্ব্তর	দইুরদজ্নর	মজ্িকাই	কঙ্কর	মকারজ্ব।	

২-	রমনকা	করজ্ক	কবর	হজ্ে	যকাজ্ব	এবং	মক্কা	কছজ্ড়	যকাওেকার	পররকল্পনকা	রকাকজ্ল	রবদকােী	িকাওেকাফ	করজ্ব।

এর	মকা্যেজ্ম	হবেকজ্ম্তর	সবগুজ্লকাই	সম্পন্ন	হজ্ে	যকাজ্ব।

উমরকার বণ্বনকা
১-	উমরকাককারী	যখন	রমককাজ্ি	কপৌঁছজ্ব,	কস	কগকাসল	করজ্ব,	আির	লকাগকাজ্ব,	ইহরকাজ্মর	উত্তম	ককাপড়	পরর্কান	করজ্ব	এবং	উমরকার	রনেি	
করজ্ব	এবং	বলজ্ব:	(কহ	আল্কাহ	আরম	উমরকার	িনযে	হকারির)

এগকাজ্রকা	রযলহবে	(আইেকাজ্ম	িকাশরীজ্কর	প্ররম	রদন)
১	-	রিন	িকামরকার	প্ররিটিজ্ি	কঙ্কর	রনজ্ক্ষপ	করজ্ব।	প্ররি	িকামরকাে	সকািটি	কঙ্কর	রবরকামহীনেকাজ্ব	মকারজ্ব	এবং	প্ররি	কঙ্কজ্রর	সকাজ্র	িকাকরবর	
কদজ্ব।	সযূ্ত	পরশ্চম	আককাজ্শ	েজ্ল	যকাওেকার	পর	অর্তকাৎ	কযকাহজ্রর	সমে	কঙ্কর	মকারজ্ব।	এর	পজূ্ব্ত	কঙ্কর	মকারজ্ল	িকা	িকাজ্েয	হজ্ব	নকা।	প্ররম	ও	ম্যে-
িকামরকাে	কঙ্কর	মকারকার	পর	দআু	করজ্ব।

রফককাহরবদজ্দর	ককউ	ককউ	কঙ্কজ্রর	আকৃরি	রন ্্তকারর	কজ্র	বজ্লজ্ছন,	কয	িকা	িনকাবুজ্টর	কিজ্ে	একটি	বড়	ও	আখরুট	করজ্ক	একটু	কছকাট।

২	-	রমনকাে	রকািযকাপন	করজ্ব

ম্যে-িকামরকাপ্ররম	িকামরকা িকামরকািুল	আককাবকা	বকা	বড়-
িকামরকা

সগুরন্ধইহরকাম সগুরন্ধ
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)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(.

(রনশ্চে	 সকাফকা	 ও	 মকারওেকা	 আল্কাহর	
রনদশ্তনসমজূ্হর	 অন্তেু্ত তি।	 সিুরকাং	 কয	
বকাইিুল্কাহর	হজ্	করজ্ব	রকংবকা	উমরকা	করজ্ব	
িকার	কককাজ্নকা	অপরকা্	হজ্ব	নকা	কয,	কস	এগুজ্লকার	
িকাওেকাফ	 করজ্ব।	 আর	 কয	 স্িঃসূ্ি্ত েকাজ্ব	
কলযেকার	করজ্ব,	 িজ্ব	 রনশ্চে	আল্কাহ	েকাজ্লকা	
ককাজ্ির	 পরুস্ককারদকািকা,	 সব্তজ্।)	 [	 সরূকা	 আল	
বকাককারকা:১৫৮]

-	সকাফকা	পকাহকাজ্ড়	ওঠজ্ব।	রকবলকামরুখ	হজ্ব।	দ	ুহকাি	ওঠকাজ্ব।	িকাকরবর	
কদজ্ব	ও	আল্কাহর	প্রশংসকা	করজ্ব।	বলজ্ব,

Ô،َقِديٌر	َشْيٍء	ُكلِّ	َعَلى	َوُهَو	اْلَحْمُد،	َوَلُه	اْلُمْلُك	َلُه	َلُه،	َشِريَك	اَل	َوْحَدهُ	هللا	 	اَل	إَِلَه	إاِلَّ
َنا	َحاِمُدوَن،	َصَدَق	هللا	َوْعَدهُ،	َوَنَصَر	َعْبَدهُ،	َوَهَزَم 	آِيُبوَن	َتاِئُبوَن	َعاِبُدوَن	َساِجُدوَن	لَِربِّ

اْلَْحَزاَب	َوْحَدهُ

(আল্কাহ	 বযেিীি	 কককাজ্নকা	 ইলকাহ	 কনই,	 রিরন	 এক।	 িকাঁর	 কককাজ্নকা	
অংশীদকার	কনই।	রকািত্ব	িকাঁরই।	প্রশংসকাও	িকাঁর।	রিরন	িীবন	ও	মিুৃযে	
কদন	 এবং	 সকল	 রবষজ্ের	 ওপর	 রিরন	 ক্ষমিকাবকান।	 আমরকা	 গুনকাহ	
করজ্ক	প্রিযেকাবি্ত নককারী,	িকাওবকাককারী,	ইবকাদিককারী,	আমকাজ্দর	রজ্বর	
সম্মজু্খ	রসিদকাককারী	ও	িকাঁর	প্রশংসকাককারী।	আল্কাহ	িকাঁর	অগেীককার	পরূ্ত	
কজ্রজ্ছন	ও	িকাঁর	বকান্দকাজ্ক	সকাহকাযযে	কজ্রজ্ছন	এবং	এককাই	শত্রুজ্দরজ্ক	
পরকারিি	কজ্রজ্ছন।)

		এরপর	রনজ্ির	প্রকার্তনকা	আল্কাহর	ককাজ্ছ	বযেতি	করজ্ব।	এরপর	উরল্রখি	
দআুটি	 রবিিীেবকাজ্রর	মজ্িকা	 পড়জ্ব।	 এরপর	আবকার	 রনজ্ির	প্রকার্তনকা	
আল্কাহর	ককাজ্ছ	বযেতি	করজ্ব	ও	িৃিীেবকাজ্রর	মজ্িকা	উরল্রখি	দআুটি	
পড়জ্ব।	

১১	-	সকাফকা	করজ্ক	কনজ্ম	মকাওরেকার	পজ্র	রওেকানকা	হজ্ব।	দইু	সবিুরিজ্নের	
মকাজ্ঝ	দ্রুিপজ্দ	্কাবমকান	হজ্ব।	মকারওেকাে	ওঠজ্ব	এবং	সকাফকাে	কযেকাজ্ব	
দআু	প্রকার্তনকা	কজ্রজ্ছ,	একইরূজ্প	মকারওেকাজ্িও	করজ্ব।	

১১-		সকাফকা	ও	মকারওেকার	মকাজ্ঝ	সকািবকার	সকােী	করজ্ব।

১২-	সকােী	করকার	পর	পরুুষ	িকার	মকারকার	িুল	কছকাট	করজ্ব।	এমনেকাজ্ব	
িুল	কছকাট	করজ্ব	কয	সমগ্র	মকারকা	করজ্কই	িুল	কছকাট	করকা	হজ্েজ্ছ	রবষেটি	
কযন	পররষ্ককারেকাজ্ব	বুঝকা	যকাে।	নকারীরকা	সমগ্র	মকারকার	িুল	একজ্ত্র	্জ্র	
হস্কাগেরুলর	মকারকা	পররমকার	ককজ্ট	কফলজ্ব।

পরুুজ্ষর	কক্ষজ্ত্র	মকারকার	িুল	মণু্ডন	করকা	উত্তম।	আবু	হুরকােরকা	রকারয.	করজ্ক	
বরর্তি,	 রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাম	 বজ্লজ্ছন:	 ‘কহ	
আল্কাহ,	আপরন	মকারকা	মণু্ডনককারীজ্দরজ্ক	ক্ষমকা	
কজ্র	রদন।	সকাহকাবকাজ্ে	ককরকাম	বলজ্লন,	আর	
িুল	কছকাটককারীজ্দর	িজ্নযে?	রিরন	বলজ্লন,‘কহ	
আল্কাহ,	 আপরন	 মকারকা	 মণু্ডনককারীজ্দরজ্ক	
ক্ষমকা	কজ্র	রদন।	সকাহকাবকাজ্ে	ককরকাম		বলজ্লন,	
আর	িুল	কছকাটককারীজ্দর	িজ্নযে?	এেকাজ্ব	রিরন	
রিনবকার	 বলজ্লন।	 এরপর	 বলজ্লন,	 ‘িুল	

িকালরবেকা	পকাঠ	আরম্ভ	করজ্ব	ও	বলজ্ব:

ْعَمَة	َلَك	َواْلُمْلَك،	اَل	َشِريَك	َلَك	 	اْلَحْمَد	َوالنِّ ْيَك،	إِنَّ ْيَك	اَل	َشِريَك	َلَك	َلبَّ ْيَك،	َلبَّ 	َلبَّ ْيَك	اللَُّهمَّ َلبَّ

‘আরম	 হকারির	 কহ	 আল্কাহ,	 আরম	 হকারির,	 আরম	 হকারির।	 আপনকার		
কককাজ্নকা	 শররক	 কনই।	 রনশ্চেই	 প্রশংসকা	 ও	 কনেকামি	 আপনকার	 এবং	
রকািত্বও,	আপনকার	কককাজ্নকা	শররক	কনই।’

	যিক্ষর	বকােিুল্কাহ	নকা	কদখজ্ব	ও	হকািজ্র	আসওেকাদ	স্পশ্ত	নকা	করজ্ব	
িিক্ষর	পয্তন্ত	িকালরবেকা	পকাঠ	অবযেকাহি	রকাখজ্ব।

৩-	মসরিজ্দ	প্রজ্বজ্শর	দআু	পজ্ড়	ডকান	পকা	 রদজ্ে	মসরিদলু	 হকারকাজ্ম	
প্রজ্বশ	করজ্ব।

৪	-	িকালরবেকা	বন্ধ	কজ্র	কদজ্ব	এবং	ককাবকাঘজ্রর	িকাওেকাফ	শুরু	করজ্ব।	
হকািজ্র	আসওেকাদ	স্পশ্ত	অরবকা	িুবিন	-	যরদ	সম্ভব	হে-	অরবকা	হকািজ্র	
আসওেকাজ্দর	রদজ্ক	ইশকারকা	করজ্ব	ও	বলজ্ব:

	بسم	هللا	وهللا	أكبر،	اللهم	إيماناً	بك،	وتصديقاً	بكتابك،	ووفاًء	بعهدك،	واتباعاً		لسنة	
نبيك	محمد		

(আল্কাহর	নকাজ্ম	শুরু	কররছ।	আর	আল্কাহ	সবজ্রজ্ক	বড়।	কহ	আল্কাহ	
আপনকার	প্ররি	ঈমকান	করজ্খ,	আপনকার	রকিকাজ্বর	প্ররি	রবশ্বকাস	করজ্খ,	
আপনকার	সকাজ্র	কৃি	অগেীককার	পরূ্ত	করকার	উজ্দেজ্শযে	এবং	নবী	মহুকাম্মদ	
(সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম)	এর	সুন্নজ্ির	অনসুরজ্র।)		

-	ককাবকাঘরজ্ক	 রনজ্ির	 বকামরদজ্ক	 করজ্খ	 সকািবকার	িকাওেকাফ	করজ্ব।	
হকািজ্র	আসওেকাদ	করজ্ক	শুরু	করজ্ব	ও	হকািজ্র	আসওেকাদ	পয্তন্ত	এজ্স	
কশষ	করজ্ব।

-	পরুুজ্ষর	িনযে	প্ররম	রিন	িক্জ্র	রমল	িরকা	দ্রুি	িলকা	সুন্নি।

-	 িকাওেকাফ	 ককাজ্ল	 রনজ্ির	 ইচ্কামজ্িকা	 দআু	 করজ্ব।	 যখন	 রুকজ্ন	
েযেকামকানীর	বরকাবর	কপৌঁছজ্ব	িকা	স্পশ্ত	করজ্ব	ও	িকাকরবর	কদজ্ব।	আর	
যরদ	স্পশ্ত	করজ্ি	নকা	পকাজ্র	িজ্ব	হকাজ্ি	ইশকারকা	করজ্ব	নকা,	িকাকরবরও	
কদজ্ব	নকা।	রুকজ্ন	েযেকামকানী	ও	 হকািজ্র	আসওেকাজ্দর	ম্যেমিতী	 স্কাজ্ন	
বলজ্ব:	ربنا آتنا في الدنيا حسنًة، وفي اآلخرة حسنًة، وقنا عذاب النار (হে আিাতদর 

রব, আিাতদরতক দুচিয়াতত কল্াণ চদি। আর আচিরাততও কল্াণ চদি এবং আিাতদরতক 

আগুতির আযাব হথতক রক্া করুি।)

-	িকাওেকাজ্ফর	পর	মকাককাজ্ম	ইবরকাহীজ্মর	 কপছজ্ন	-	যরদ	সম্ভব	হে-	
দ	ুরকাককাি	নকামকাি	পড়জ্ব।	আর	সম্ভব	নকা	 হজ্ল	মসরিদলু	 হকারকাজ্মর	
কযজ্ককাজ্নকা	স্কাজ্ন	পজ্ড়	কনজ্ব।

-	 এরপর	 সকাফকা	 পকাহকাজ্ড়র	 রদজ্ক	 যকাজ্ব।	 সকাফকা	 পকাহকাজ্ড়র	
রনকটবিতী	 হজ্ল	 কুরআনলু	 ককারীজ্মর	 এ	 আেকািটি	 পড়জ্ব:	

সকাফকা-মকারওেকার	সকােী

কছকাটককারীজ্দরজ্কও	ক্ষমকা	কজ্র	রদন।’			
১৪	-	এরপর	ইহরকাম	করজ্ক	মুতি	হজ্ে	যকাজ্ব।	

এ	প্ররক্েকার	মকা্যেজ্ম	উমরকার	যকাবিীে	কম্ত	সম্পন্ন	হজ্ে	যকাজ্ব।
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