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১. যখন মীকােত েপৗছেব তখন উমরা কারীর জনয্ মু�াহাব হেলা
েগাসল করা এবং পির�ার পির�� হওয়া, অনু রূপভােব 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� বায়ত ু�াহর
তাওয়াফ করেব না। উমরা কারী পুরুষ গােয় সুগি� লাগাে, তেব
তার ইহরােমর কাপেড় নয়। যিদ মী�ােত েপৗছার পর েগাসল করা
স�ব না হয় তেব তােত েদােষর িকছু েনই। অনু রূপভােব যিদ স�ব
হয় ম�ায় েপৗছার পর তাওয়াফ শুরু করারপূেবর্ আবার েগা
কের েনয়া মু�াহাব ।
২. পুরুষ যাবতীয় িসলাইযু� কাপ (েযমন জামা, পাজামা, েগন্জী
ইতয্াদী যা েপাষােকর আকাের ৈতরী ত) পরা েথেক িবরত থাকেব।
একিট লু ি� ও চাদর পিরধান করেব, তার মাথা েখালা রাখেব। তেব
ইহরােমর কাপড় দু িট সাদা ও পির�ার হওয়া মু�াহাব।
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তেব মিহলা তার সাধারণ েপাষােকই ইহরাম বাঁধেব, লক্ষয্ রাখ
যােত েকােনা �কার চাকিচকয্ ও �িসি� লাভ কের এ রকম
েপাষাক না হয়।
৩. তারপর উমরার কােজ ঢুকার জনয্ মেন মেন িনয়য্(দৃ ঢ় সংক�)
করেবন, আর মুেখ উ�ারণ কের বলেবনঃ
ً َ ْ ُ َ َّْ
َﻴﻚ �ﻤﺮة
‘‘লা�াইকা ‘উমরাতান’’।
অথর্াৎঃ আিম উমরাহ আদােয়র জনয্ েতামার দরবাের উপি�
হলাম।
অথবা বলেবঃ

ً َ ْ ُ َ َّْ ّ ّ ﻢ
َﻬَُ ﺒﻟَﻴﻚ �ﻤﺮة
‘‘আ�াহু�া লাববাইকা উমরাতা’’।

অথর্াৎঃ েহ আ�াহ আিম উমরাহ আদােয়র জনয্ েতামার দরবাে
উপি�ত হলাম।
অনয্ কােরা জনয্ উমরা করেত চাইে(যিদ আপিন পূেবর্ আপনার
উমরা আদায় কের থােকন তেব) উ�ারণ করেবন:
ُ ْ ً َ ْ ُ َ َّْ ّ ّ ﻢ
ﻼن
ٍ َﻬَُ ﺒﻟَﻴﻚ �ﻤﺮة ﻣِﻦ ﻓ
‘‘আ�াহু�া লাববাইকা উমরাতান িমন পুলা’’
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অথর্াৎঃ‘‘েহ আ�াহ আিম অমুেকর (তার নাম ধের) পক্ষ হে
উমরাহ পালেনর জনয্ হািজ’’ ।
যিদ মুহিরম ভয় কের েয েস রু, অথবা শ�র ভেয়র কারেণ
উমরাহ করেত সামথর্ হেবনা তেব তার জনয্ ইহরােমর সময় শত
কের েনয়া জােয়য। েস বলেত পারেবঃ
ُ ْ َ ّْ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ
ْ َﺚ َﺣبَ ْﺴت
«�
»ﻓِﺈِن ﺣبﺴ ِ� ﺣﺎ�ِﺲ �ﻤﺤ ِ� ﺣﻴ
ِ
“ফািয়ন হাবাসািন হািবসু ন ফামাহাি� হাইছু হাবা�ানী’’
অথর্াৎঃ“যিদ েকান বাধাদানকারী আমােক বাধা েদয়, তাহেল
েযখােন আিম বাধা�� হেবা েসখােনই আিম হালাল হেয় যােবা।”
মিহলা সাহাবী দু বায়া িবনেত যু বাইর (রািদয়া�াহু আনহ) িতিন
রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) েক বলেলনঃ আিম হ�
করেত চাই তেব েরাগা�া� হেয় যাওয়ার ভয় করিছ, তখন রাসূ ল
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) তােক বলেলনঃ
«�» واﺷﺮﺘﻲﻃ أن �� ﺣﻴﺚ ﺣبﺴت
‘‘হ� করেত শুরু কর এবং শতর্ কের , এবং বেলাঃ যিদ েকান
বাধাদানকারী আমােক বাধা েদয়, তাহেল েযখােন আিম বাধা��
হেবা েসখােনই আিম হালাল হেয় যােবা’’। বুখারী, মুসিলম।
তারপর রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) এর তালিবয়া পাঠ
করেবন আর তা হেলাঃ
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َ ْ ُْ َ َ َ َ ْ
َ ْ َْ ّ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ
َ َّْ َ َّْ ّ
َ َّْ
ﺤﻟﻤﺪ َوﻟِّﻌﻤﺔ لﻚ َوالﻤﻠﻚ
َ ﺮﺷ�ﻚ لﻚ َﻴﻚ إِن
ِ َ »َﻴﻚ لﻠّﻬُﻢَ َﻴﻚﺒﻟَﻴﻚ
َ َ َ ْ َ
« ﺮﺷ�ﻚ لﻚ
ِ َ
(লাববাইকা আ�াহু�া লাববাই, লাববাইকা লা শারীকা লাকা
লাববাইক, ই�াল হামদা ওয়ানিন’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা
শারীকা লাক।)
অথর্াৎ“উমরােহর জনয্ আিমেতামার দরবাের হািজর। েহ আ�াহ্!
আিম েতামার দরবাের হািজর, আিম েতামার �াের উপি�ত, েতামার
েকান অংশীদার েনই, েতামার দরবাের উপি�ত হেয়িছ। সবর্�কার
�শংসা ও েনয়ামেতর সাম�ী সবই েতামার, েতামারই রাজ�,
েতামার েকান অংশীদার েনই।”
উি�িখত েদা‘আ পুরুষ েলােকরা মুেখ েজের উ�ারণ করেব, আর
�ীেলােকরা চুেপ চুেপ বলেব। অতঃপর অিধক মা�ায় তালিবয়া
পড়েবন এবং েদা‘আ, িযকর- ইে�গফার করেবন।
পিব� ম�ায় েপৗঁছার পর স�ব হেল েগাসল করেব, তারপর
মসিজেদ হারােম ঢুকার সমেয় ডান পা িদেয় ঢুকেবন এবং মসিজেদ
ঢুকার েদা‘আ পড়েবন, তা হেলাঃﻋ
َْ ّ
ْ
ُ وَالﺴّﻼَمُ  ﻰﻠﻋَ ﺳ ﻮْل
َ »� َالﺼَّﻼَة
ﻴﻢ َو� ِ َﻮﺟ ِﻬ ِﻪ
ِ  أَُﻮذُ ﺑِﺎ�َِ اﻟﻌ ِﻈ،ِ رَُ ِ اﷲ
َ اﻟْﻘ
َْﻜ
ﻢ
ﻴْﻄ
ّْ ا�ْﺘَﺢ
َ َْﻤ
ّ
« رَﺣﺘِﻚ
َﻲﻟِْ أَﺑْﻮَاب
َُ ّﻬ،ﻴﻢ
ِ ﺟ
ِ َﺮِ�ﻢِ وَﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪ ِ ﺪِﻳﻢِ ﻣِﻦْ الﺸَّ َﺎنِ الﺮ
(িবসিম�াহ ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু ‘আলা রাসূ িল�াহ,
আউযু িব�ািহল আযীম ওয়া িবওয়াজিহিহল কারীম ওয়া
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সু লতািনিহল কাদীম িমনাশ শায়তািনর রাজীম। আ�াহু�াফতা
িল আবওয়াবা রাহমািতক।)
অথর্াৎঃ‘‘আ�াহর নােম, আর তার রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম) এর উপর দু রুদ পাঠ করি, আিম িবতািড়ত শয়তান হেত
মহান আ�াহর কােছ তার স�ািনত েচহারার, এবং তাঁর অনািদ
ক্ষমতার ওসীলায় আ�য় �াথর্না ক, আ�াহ তুিম আমার জনয্
েতামার রহমেতর �ারগুেলা উ�ু� কের দা’’।
৪. তারপর যখন কা’বার কােছ েপৗছেবন তখিন তালিবয়া পাঠ ব�
কের িদেবন। হাজের আসওয়ােদর কােছ যাওয়ার পর তার িদেক
িফরেবন, স�ব হেল ডান হাত িদেয় তা �শর্ করেব, এবং চুমু
খােবন, ভীড় কের মানু ষেক ক� িদেবন না। হাজের আসওয়াদ �শর্
করার সমেয় বলেবনঃ
�
ُ َ ْ وَاﷲُ أَ ﺮ،ِ اﷲ
ﺒ
(িবসিম�ােহ ওয়া�াহু আকবা)
অথবা বলেবনঃ

�
ُ َ ْﷲُ أَ ﺮ
ﺒ
(আ�াহু আকবা)

যিদ হাজের আসওয়াদ চুমু েদয়া ক�কর হয় তা হেল হাত অথবা
লািঠ িদেয় �শর্ করার পর েয ব িদেয় �শর্ কেরেছন তােত চুমু
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খােবন, আর যিদ �শর্ করাও ক�কর হয় তেব হাজাের
আসওয়ােদর িদেক ইশারা করেবন এবং বলেবনঃ
�
ُ َ ْﷲُ أَ ﺮ
ﺒ
(আ�াহু আকবা)
তেব এ অব�ায় হাত বা যা �ারা ইি�ত কেরেছন তােত চুমু খােবন
না।
মেন রাখেবন, তাওয়াফ শু� হবার জনয্ শতর্ হেলাঃ েছাট বড় স
�কার নাপাকী হেত পিব� অব�ায় থাকা, েকননা তাওয়াফ
নামােজর মত, শুধুমা� তাওয়ােফর সময় কথা বলার অনুমিত আেছ।
৫. তাওয়াফ করার সময় আ�াহর ঘর কাবােক বাম পাে�র রাখেবন,
এবং সাতচ�র কা’বার চারিদেক তাওয়াফ করেবন। যখন রুকেন
ইয়ামানীর কােছ আসেবন তখন যিদ স�ব হয় তা ডান হােত �শর্
করেবন। িক� রুকেন ইয়ামানীেক চুমু খােব না। যিদ রুকেন
ইয়ামানী �শর্ করা স�ব না হয় তেব েছেড় সামেন চেল যােবন
এবং তাওয়াফ করেত থাকেবন, েকান �কার ইশারা বা তাকবীর
িদেবন না। েকননা রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) েথেক
তা বিণর্ত হয়িন। িক� হাজাের আসওয়ােদর িনকট যখনই েপছেবন
তখিন তা �শর্ করেবন এবং চুমু খােব, এবং তাকিবর বলেবন,
(েযমনিট পূ েবর্ বিণর্ত হেয়), িদ �শর্ করা স�ব না হয় তেব েস
িদেক ইশারা করেবন এবং তাকবীর বলেবন।
8

এ তাওয়ােফর মেধয্ পুরুষেদর জনয্ সু�াত হেলদেতবা‘ করা
অথর্াৎ গােয়র চাদেরর মধয্ভাগেক ডান েবাগেলর নীেচ িদে
দু ’পা�র্েক বাম কাঁেধর উপর রাখা। তাওয়ােফর �থম িতন চ�ের
রমল করাও পুরুষেদর জনয্ সু�াত। রমল হেলা েছাট েছা
পদেক্ষ �ত হাঁটা।
তাওয়াফ কালীন সমেয় সু িনিদর্� েকান েদ‘আ বা িজিকর েনই,
�েতয্ক চ�েরই ই�ামত শরীয়তস�ত িকর ও েদা‘আ পাঠ করা
মু�াহাব। তেব তাওয়ােফর �েতয্ক চ�েরর মেধয্ রুকেন ইয়ামা
ও হাজাের আসওয়ােদর মধয্বতর্ী�ােন িন�িলিখত ে‘আ পড়া
সু �াত:
ذ
ّ ِ� ءَتِنَا
ٱ�ُ ۡ� َيا َح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َق
﴿ �َ ََّآ ا
﴾٢ ِِنَا عََابَ ٱ�َّار
ِ
[٢٠١:]ﺒﻟﻘﺮة
(রা�ানা আিতনা িফ�ুিনয়া হাসানাতাঁও ওয়ািফল আিখরােত
হাসানাতাঁও ওয়া ি�না ‘আযাবান-নার)।
অথর্াৎ েহ আমােদর �ভ ! আমােদরেক দু িনয়ায় কলয্াণ দান করু
এবং আিখরােতও কলয্াণ দান করুন। আর েদাযেখর অি� েথে
আমােদর বাঁচান। [সূরা আল-বা�ারাহ: ২০১]
স�ব হেল তাকবীর সহ হাজাের আসওয়াদেক �শর্ করা ও চুমু
েদয়ার মাধয্েম স�ম চ�র েশষ করেব, িক� স�ব না হেল পূেবর্র
মত শুধু ইশারা এবং তাকবীর পড়েলই যেথ�।
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তাওয়াফ েশষ করার পর গােয়র চাদর ভাল কের পের িনেবন,
অথর্াৎ কাঁেধ এবং বুেক কাপড় িদেয় িনেবন। দেতবা অব�ায়
থাকেবন না। তারপর স�ব হেল মাকােম ইবরাহীেমর েপছেন িকছু টা
দূ ের হেলও দু ’ রাকাত নামায পড়েবন। আর যিদ তা স�ব না হয়,
তেব মসিজেদর েয জায়গায় স�ব েসখােনই সামায পড়েবন। �থম
রাকােত সু রা ফােতহার পের ( ﻞ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ الﺎﻜﻓﺮونসু রা কােফরু) এবং
ি�তীয় রাকােত ( ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪসু রা ইখলাস) পড়া উ�ম। যিদ অনয্
েকান সূ রা পেড় তেব েকান েদাষ ে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 শুরুেত আ�ার এ বাণী
পাঠ করু:
م
�ٓع ا
ّ
ف
[١٥٨:ٱلصََّا وَٱلَۡرۡوَةَ م نِ شََ ِرِٱ�َِۖ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ّ َ﴿ن
(ই�া�াফা ওয়াল মারওয়াতা িমন শা‘আ-ইির�াহ)।
অথর্াৎ িন�য়ই সাফা এবং মারওয়া আ�াহর িনদশর্নসমূেহর
অ�গর্ত [সূরা আল-বা�ারাহ: ১৫৮]
এরপর কা’বা শরীফেক সামেন েরেখ �াথর্নাকারীর নয্ায়  ’ হাত
উেধর্ তুেল আ�াহ্ ‘আলার �শংসা কের িতনবার তাকবীর পড়ুন
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(আ�াহু আকবার বলু)। িতনবার কের েদা‘আ করা হে� সু �াত।
অতঃপর িতনবার িনে�া� েদা‘আ পড়ুন :
َ
ْ َ ْ َ
ُ
ََُ  ﻪﻟ
ْ�َِﻻ اﷲَ وَﺣْﺪَه ﻻ ﺮﺷ
َ  َﻤْﺪُ وَﻫﻮ
ّ ﻲﺷ ٍء ﻗﺪِﻳﺮ
ُِﻰﻠﻋَ ﻞﻛ
ْ ﻚَ ﻪﻟ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟَ اﺤﻟ
»
�
َ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َﺰَ وَﻋْﺪَه وَﻧَﺮ
«ﺼ �ﺒﺪه وﻫﺰم اﻷﺣﺰاب وﺣﺪه
َْإِﻪﻟَ إِﻻ اﷲ وَﺣْﺪَه أ
(লা ইলাহা ই�া�াহু ওয়াহদাহু লা শারীকা ল, লাহুল মুলকু ওয়া
লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুি� শাইিয়ন �াদী, লা ইলাহা
ই�া�াহু ওয়াহদা, আনজাযা ওয়া’দাহ, ওয়া নাছারা আবদাহ, ওয়া
হাযামাল আহজাবা ওয়াহদাহু)
অথর্াৎ একমা� আ�াহ্ ছাড়া �কৃত েকান মাদ েনই। তাঁর েকান
শরীক েনই। সম� রাজ� ও �শংসা তাঁরই। িতিন সবর্িবষেয়
সবর্শি�মান। একমা� আ�াহ্ ছাড়া �কৃত েকান উপাসয্ েন
িতিন তাঁর ওয়াদা পূণ্ কেরেছ
র
, তাঁর বা�ােক িবজয় িদেয়েছন
এবং িতিন একাই শ�েক পরািজত কেরেছন।
এই েদা‘আর িকয়দংশ পড়েলও েকান েদাষ ে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 পুরুষগণ দ’সবুজ আেলার মধয্বতর্ী �ােন �ত চলেবন এব
এর আেগ ও পের �াভািবকভােব চলেবন। মিহলাগণ েকাথাও �ত
চলেবননা, কারণ মিহলাগণ পদর্া করেব, �ত হাঁটা মিহলােদর
পদর্ার িবপরীত।
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এরপর যখন মারওয়ার কােছ যােবন, তখন তার উপর আেরাহণ
করেবন অথবা িনেচ দাঁড়ােবন এবং আ�াহ্র �শংসা জ্ঞাপন করেব
এবং সাফায় েযমনিট কেরেছন এখােনও েতমনিট করেবন। অথর্াৎঃ
মারওয়ার উপের উঠার পের কা’বা শরীফেক সামেন েরেখ
�াথর্নাকারীর নয্ায়  ’ হাত উেধর্ তুেল আ�াহ তা‘আলা তা‘আলার
�শংসা কের িতনবার (আ�াহু আকবা) তাকবীর উ�ারণ করেবন।
অতঃপর িতনবার িনে�া� েদা‘আ পড়েবন :
َ
ْ َ ْ َ
ُ
َ  َﺪُ وَﻫﻮ
َ
ّ ﻲﺷ ٍء ﻗﺪِﻳﺮ
ُِﻰﻠﻋَ ﻞﻛ
وَﺣْﺪه ﻻ ﺮﺷَِ�ْﻚَ ﻪﻟَ ﻪﻟَُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟ ا
َ»ﻪﻟَ إِﻻ اﷲ
�
َ
َﺰَ وَﻋْﺪَه وَﻧَﺮ
َ ْ َ ْ َ َ ََْ
«َﺼ �ﺒﺪه َوﻫ َﺰم اﻷﺣ َﺰاب َوﺣﺪه
َْإِﻪﻟَ إِﻻ اﷲ وَﺣْﺪَه أ
(লা ইলাহা ই�া�াহু ওয়াহদাহু লা শারীকা ল, লাহুল মুলকু ওয়া
লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুি� শাইিয়ন �াদী, লা ইলাহা
ই�া�াহু ওয়াহদা, আনজাযা ওয়া’দাহ, ওয়া নাছারা আবদাহ, ওয়া
হাযামাল আহজাবা ওয়াহদাহু)
অথর্াৎ একমা� আ�াহ্ ছাড়া �কৃত েকান মাবুদ েনই। তাঁর েকা
শরীক েনই। সম� রাজ� ও �শংসা তাঁরই। িতিন সবর্িবষেয়
সবর্শি�মান। একমা� আ�াহ্ ছাড়া �কৃত েকান উপাসয্ ।
িতিন তাঁর ওয়াদা পূণ্ কেরেছ
র
, তাঁর বা�ােক িবজয় িদেয়েছন
এবং িতিন একাই শ�েক পরািজত কেরেছন।
সাফার মত মারওয়া ও েবশী েবশী কের েদা‘আ করার �ান।
যাবতীয় েদা‘আই এখােন করেত পােরন।
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তেব এখােন �থেম বিণর্তকুরআেনর আয়াতটুকু পাঠ করেবন না,
েকননা েকারআেনর আয়াতটুকু রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম) েক অনু সরণ কের শুধুমা� সাফা পাহােড় উঠার সমেয়
পড়েত হয়।
তারপর মারওয়া েথেক নামেবন, এবং েযখােন �াভািবক ভােব
হাঁটার েসখােন �াভািবকভােব হাঁটেবন, আর েযখােন �ত চলার
েসখােন �ত চলেবন। এভােব সাফা পাহােড় েপৗছেবন। এভােব
সাতবার সায়ী করেবন। সাফা েথেক মারওয়া যাওয়া এক চ�র,
আবার মারওয়া েথেক সাফা পাহােড় আসা আেরক চ�র,
তাওয়ােফর মত যিদ েকউ েকান িকছু র উপর উেঠ সায়ী কের তেব
তােতও েদাষ েনই, িবেশষ কের যখন তার �েয়াজন হেব।
তাওয়ােফর মত সায়ীর জনয্ও েকান িনিদর্� ওয়ািজব িয� েনই
বরং েয েকান িয�, েদা‘আ ও কুরআন েতলাওয়ােতর যা তার জনয্
সহজসাধয্ হে, তা-ই পাঠ করেত পারেবন। তেব এ বয্াপাের নবী
সা�া�াহু আলাইেহ ওয়া সা�াম েথেক েযসব িয� ও েদ‘আ সাবয্�
রেয়েছ, তার �িত লক্ষয্ রাখা মু�াহাব। অনুরূপভােব যাব
নাপাকী হেত পিব� হওয়াও মু�াহাব। তেব যিদ েকউ অপিব�
অব�ায়ও সায়ী কের তার সায়ী শু� হে, েকান অসু িবধা েনই।
৮. সাঈ পূণ্ কের মাথার চুল হলক করেবন
র
(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�ূ ণর্ মাথা েথেক হেত হেব। সামানয্ িকছু কাটেল বা ছাঁটে
হেবনা। এটা পুরুেষর েক্ষে�
মিহলাগণ তােদর চুল এক� কের চুেলর অ�ভাগ েথেক এক
আঙু েলর অ�ভাগ পিরমাণ কাটেবন। এভােব আপনার উমরাহ্ পূণর
হেয় যােব এবং ইহরােমর কারেণ ইিতপূেবর্ যা হারাম িছ, এক্ষে
তা হালাল হেয় যােব।

আ�াহ আমােদরেক তাঁর �দিশর্ত িনয়মমত ইবাদাত
করার েতৗিফক িদন।
(আমােক আপনােদর েদা‘আয় ভুলেবন না)।
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