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(সংক্ষেক্ষে বিবিন্ন সমসযার জন্য ইসলাম সম্মত ঝাড়ফ ুঁক ) 

বিষয়সূবি: 

1. রুকইয়াহ েবরবিবত 

2. শারীবরক অস স্থতা 

3. িদন্জর 

4. বজক্ষন্র আসর 

5. ওয়াসওয়াসা ররাগ 

6. কাক্ষলা যাদ  

7. রুকইয়ার আয়াত 

8. মাসন্ ন্ আমল 

[১] অিতরবিকাাঃ 

রুকইয়া শারইয়াহ বিষক্ষয় অক্ষন্ক লম্বা িওড়া রলখা আক্ষে, ইক্ষতামক্ষযয আমাক্ষদর রুকইয়াহ শারইয়াহ 
বসবরজও রশষ। রসখাক্ষন্ বিস্তাবরত আক্ষলািন্া হক্ষয়ক্ষে। ইন্শাআল্লাহ খ ি শীঘ্রই এবিষক্ষয় িই প্রকাশ হক্ষি। 

আজ আমরা সংক্ষেক্ষে রুকইয়া েবরবিবত এিং বিবিন্ন সমসযার জন্য রুকইয়া করার েদ্ধবত আক্ষলািন্া 
করক্ষিা। িলক্ষত োক্ষরন্ এই রলখাবি অতীত ও িবিষযক্ষতর ে ক্ষরা রুকইয়াহ বসবরক্ষজর সারাংশ। 

এর প্রথম সংস্করি ১৭ জ ন্ প্রকাবশত হক্ষয়বেল। এরের বকে  সংক্ষশাযন্ এিং সংক্ষযাজন্ করা হক্ষয়ক্ষে। এবি 
িত থথ সংস্করি। এই রলখায় আরও বকে  রযাগ করার েরামশথ থাকক্ষল জান্াক্ষিন্ , আর রকাক্ষন্া ে স্তক-েবিকা 
অথিা রফসি ক্ষকর িাবহক্ষর অন্য রকাথাও প্রকাশ করক্ষত িাইক্ষল অন্ গ্রহ ে িথক  অন্ মবত বন্ক্ষিন্। 

আল্লাহ আমাক্ষদর সিাইক্ষক বহফাজত করুন্। আমীন্! 

[২] প্রাথবমক যারিা: 
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রুকইয়াহ কী? রুকইয়াহ অথথ ঝাড়ফ ুঁক করা , মন্ত্র েড়া, তাবিজ-কিি, মাদ বল ইতযাবদ। আর রুকইয়াহ 
শারইয়যাহ (رقيةشرعية) মাক্ষন্ শবরয়াত সম্মত রুকইয়াহ, রকারআক্ষন্র আয়াত অথিা হাবদক্ষস িবিথত রদায়া 
দ্বারা ঝাড়ফ ুঁক করা।  তক্ষি স্বািাবিকিাক্ষি ‘রুকইয়া’ শব্দবি দ্বারা ঝাড়ফ ুঁক করা ি ঝায়। এই ঝাড়ফ ুঁক 
সরাসবর কাক্ষরা ওের হক্ষত োক্ষর, অথিা রকাক্ষন্া োবন্ িা খাক্ষদযর ওের কক্ষর রসিা খাওয়া অথিা িযািহার 
করা হক্ষত োক্ষর। এক্ষেক্ষি রুকইয়ার োবন্, অথিা রুকইয়ার রগাসল ইতযাবদ েবরিাষা িযিহার হয়। আর 
সিগুক্ষলাই সালাক্ষফ সাক্ষলবহন্ রথক্ষক িবন্থত আক্ষে। 

রুকইয়ার বিযান্াঃ রাস ল ল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িক্ষলক্ষেন্, “রুকইয়াক্ষত যবদ বশরক ন্া থাক্ষক, 
তাহক্ষল রকাক্ষন্া সমসযা রন্ই।” (সহীহ ম সবলম, হাবদস ন্ং ৫৫৪৪) 

বিশুদ্ধ আবিদাাঃ উলামাক্ষয় বকরাক্ষমর মক্ষত রুকইয়া করার েূক্ষিথ এই  আবিদা স্পষ্টিাক্ষি জাবন্ক্ষয় রদয়া উবিত 
‘রুকইয়া িা ঝাড়ফ ুঁক্ষকর বন্জস্ব রকাক্ষন্া  েমতা রন্ই, সি েমতা আল্লাহ তা’আলার, আল্লাহ িাইক্ষল বশফা 
হক্ষি, ন্ইক্ষল ন্য়।’ 

রুকইয়া প্রকারক্ষিদাঃ বিবিন্ন িাক্ষি রুকইয়া করা হয়, রযমন্াঃ রদায়া িা আয়াত েক্ষড় ফ ুঁ রদয়া হয় , মাথায় িা 
আক্রান্ত স্থাক্ষন্ হাত ররক্ষখ রদায়া/আয়াত েড়া হয়। এোড়া োবন্, রতল, খাদয িা অন্য বকে ক্ষত রদায়া অথিা 
আয়াত েক্ষড় ফ ুঁবদক্ষয় খাওয়া ও িযািহা র করা হয়। 

েূিথশতথাঃ  রুকইয়া কক্ষর উেকার রেক্ষত বতন্বি বজবন্ক্ষসর প্রক্ষয়াজন্।  
 বন্য়ত (ক্ষকন্ রুকইয়া করক্ষেন্, রসজন্য বন্বদথষ্টিাক্ষি বন্য়াত করা)  
 ইয়াবিন্ (এিযাোক্ষর ইয়াবকন্ রাখা রয, আল্লাহর কালাক্ষম বশফা আক্ষে)  
 রমহন্ত (অক্ষন্ক কষ্ট হক্ষলও, স স্থ হওয়া েযথন্ত ধযযথ যক্ষর  রুকইয়া িাবলক্ষয় 
যাওয়া)। 

লেিীয়াঃ রুকইয়ার ফায়দা বিকমক্ষতা োওয়ার জন্য ধদন্বিক্ষন্র ফরজ অিশযই োলন্ করক্ষত হক্ষি, 
োশাোবশ স ন্নাক্ষতর প্রবতও যত্নিান্ হক্ষত হক্ষি। যথাসম্ভি গুন্াহ রথক্ষক িাুঁিক্ষত হক্ষি। (ক্ষমক্ষয়ক্ষদর জন্য েদথার 
বিযান্ও ফরজ) ঘক্ষর রকাক্ষন্া প্রািীর েবি / িাস্কযথ রাখা যাক্ষিন্া। আর স রোর জন্য সকাল-সন্ধ্যার মাসন্ ন্ 
আমলগুক্ষলা অিশযই করক্ষত হক্ষি। আর ইবতমক্ষযয শারীবরক েবত হক্ষয় রগক্ষল, রসিা বরক্ষকািার করার জন্য 
রুকইয়ার োশাোবশ ডাক্তাক্ষরর বিবকৎসাও িাবলক্ষয় রযক্ষত হক্ষি। 

[৩] সাযারি অস স্থতার জন্য রুকইয়াহ: 

বিবিন্ন অস খ-বিস ক্ষখর জন্য রাস ল স. রথক্ষক অক্ষন্ক দ ’আ-কালাম োওয়া যায়, রসসি গুরুক্ষের সাক্ষথ করা। 
এোড়া রকারআন্ রথক্ষক প্রবসদ্ধ কক্ষয়কবি রুকইয়া হক্ষে স রা ফাবতহা, স রা ফালাক, স রা ন্াস এিং ৬বি 
আয়াক্ষত বশফা (৯/১৪, ১০/৫৭, ১৬/৬৯, ১৭/৮২, ২৬/৮০, ৪১/৪৪) 
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১. ِ ِ ُصُدورَِ َويَْشف   م ُْؤم ن يَنِ قَْوم 
২. َفاء ُدورِ  ف ي ل  َما َوش  الُص   
৩. ِبُُطون َها م ن يْخُرُج ِ ِ َشَراب  نُهُِ ُم ْخَتل ف  لَْوا َ َفاء ف يهِ  أ ِ ش  ل لَن اس 
৪. ُِل ِ م َنِ َونُنَز   لُْقْرآن  َفاء ُهوَِ َما ا ل  لُْمْؤم ن يَنِ َوَرْحَمةِ  ش 
৫. ْضُتِ َوإ ذَا ِ فَُهوَِ َمر  ين  يَْشف 
৬. ِيَنِ ُهوَِ قُْل َفاء ُهًدى آَمُنوا ل لَ ذ  َوش 

এোড়া রুকইয়া বহক্ষসক্ষি রাস ল স. রথক্ষক িবিথত অক্ষন্ক রদা ’আ আক্ষে, রযমন্- 

১. ِ َ ِ الل َُهم  َ ِ َرب  هِ  ،الَْباَسِ أَْذه ْبِ الن َاس  اف ي َوأَنَْتِ اْشف  َفاءَِ لَا الش َ َفاُؤَكِ إ ل َا ش  َفاءًِ ش  ًماَسقَِ ُيَغاد رُِ لَا ش 
২. ِ يَك، الل َهُِ ،أَْرق يَكِ الل َهِ  ب ْسم  ْنِ يَْشف  ِ م  ْنُِيْؤذ يَكِ ، َشيْءِ  كُل   ِ  م  ِ َشر  ِ كُل   ِ أَوِْ نَْفس  دِ  عَيْن   لل َهُِا ،َحاس 

يَكِ ِ يَْشف  أَْرق يَكِ الل َهِ  ب ْسم   

৩. ِ يَكِ الل َهِ  ب اْسم  ْنِ ،ُيبْر  ِ َوم  يَكِ َداءِ  كُل   ْنِ ،يَْشف  ِ  َوم  دِ  َشر  ِ  ،َحَسَدِ إ ذَا َحاس  ِ َوَشر  ِ ذ ي كُل   عَيْن 
৪.  ،ْيم َيْكِِاَْسأَُلِاللَهِالَْعظ  ْيم،ِاَْنِي َْشف  ِالَْعظ  ِالَْعْرش  َرب َ  

৫. ِ ِ ،الل َه ب ْسم  ِ ،الل َه ب ْسم  ةِ  أَُعوذُِ ،الل َه ب ْسم  ز َ قُْدَرت هِ  الل َهِ  ب ع  ْنِ ،َو ِ  م  ُدِ َما َشر  َوأَُحاذ رُِ أَج 

এসি আয়াত এিং রদায়াগুক্ষলা ৩িার কক্ষর েড় ন্, িযাথার যায়গায় অথিা রুগীর মাথায় হাত ররক্ষখ েড় ন্, 
অথিা এসি েড়ার ের রুগীর ওের ফ ুঁ বদন্। োবন্ক্ষত ফ ুঁ বদক্ষয় োন্ করুন্, অথিা অবলি অক্ষয়ক্ষল ফ ুঁ বদক্ষয়
মাবলশ করুন্। ময -কাক্ষলাবজরায় ফ  বদক্ষয় সকাল কক্ষর োবন্ক্ষত গুবলক্ষয় খান্। এসক্ষির োশাোবশ শাইখ 
হুজাইবফর রুকইয়াহ, এিং সা’দ আল গাবমবদর আযাঘণ্টার রুকইয়া রশান্া রযক্ষত োক্ষর। (ডাউন্ক্ষলাড বলংক 
ruqyah-seba-bd.com/audio-d/

[৪] িদন্জর আক্রান্ত হওয়ার লেি: 

িদন্জর আক্রান্ত হওয়ার অক্ষন্কগুক্ষলা লেি রক্ষয়ক্ষে, এরমাক্ষঝ কক্ষয়কবি হক্ষে- 

1. রকান্ কাক্ষজ মক্ষন্াক্ষযাগ ন্া থাকা। ন্ামায, বযকর, েড়াক্ষশান্াক্ষত মন্ ন্া িসা। 
2. প্রায়শই শরীর দ িথল  থাকা, ে যামিা, িবম িবম িাি লাগা। 
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3. ি ক যড়েড় করা, দমিন্ধ্ অস্ববস্ত লাগা। রমজাজ বিগক্ষড় থাকা। 
4. অবতবরক্ত ি ল েড়া। প্রি র গযাস হওয়া। এক্ষত ঔষয-েক্ষথয রতমন্ ফায়দা ন্া হওয়া। 
5. এক্ষকরের এক অস খ রলক্ষগ থাকা, দীঘথ বিবকৎসাক্ষতও ররাগ িাক্ষলা ন্া হওয়া। 
6. িযিসায়-রলন্ক্ষদক্ষন্ ঝাক্ষমলা রলক্ষগই থাকা। সি বকে ক্ষতই লস হওয়া। 
7. জ্বর থাকক্ষলও বকন্তু থাক্ষমথাবমিাক্ষর ন্া ওিা। অন্য ররাগও আক্ষে, বকন্তু রিক্ষে ন্া যরা েড়া। 

 [৫] িদন্জক্ষরর জন্য রুকইয়াহ: 

যবদ ি ঝা যায় অম ক্ষকর জন্য ন্জর রলক্ষগক্ষে, তাহক্ষল তাক্ষক অয  করক্ষত িল ন্, এিংওয র োবন্ গুক্ষলা 
আক্রাক্ষন্তর গাক্ষয় রেক্ষল বদন্। এরের িাইক্ষল িাক্ষলা োবন্ বদক্ষয় রগাসল করুন্। এতি ক ক্ষতই ন্জর িাক্ষলা 
হক্ষয় যাক্ষি ইন্শা-আল্লাহ। 

আর িদন্জক্ষরর রসলফ রুকইয়া হক্ষে, িদন্জক্ষরর রুকইয়া বতলাওয়াত করক্ষিন্, অথিা একাবযকিার
বতলাওয়াত শুন্ক্ষত হক্ষি (ডাউন্ক্ষলাড বলংক  ruqyah-seba-bd.com/audio-d/ এর োশাোবশ রুকইয়ার 
রগাসল করক্ষিন্। আর এিাক্ষি লাগাতার ৩ রথক্ষক ৭ বদন্ করক্ষিন্। সমসযা িাক্ষলা হওয়া েযথন্ত করুন্। 
প্রবতবদন্ কক্ষয়কিার রুকইয়া শুন্ ন্, আর একিার রুকইয়ার রগাসল করুন্। সমসযা িাক্ষলা হওয়ার েক্ষরও 
এরকম কক্ষয়কবদন্ করা উবিত। 

[৬] রুকইয়ার রগাসল: 

একিা িালবতক্ষত োবন্ বন্ক্ষিন্। তারের োবন্ক্ষত দ ইহাত ড বিক্ষয় রযক্ষকাক্ষন্া দরুদ শবরফ, স রা ফাবতহা, 
আয়াত ল ক রবস, স রা ইখলাস, ফালাি, ন্াস, রশক্ষষ আিার রকাক্ষন্া দরুদ শবরফ-সি ৭িার কক্ষর েড়ক্ষিন্। 
েড়ার ের হাত উিাক্ষিন্ এিং এই োবন্ বদক্ষয় রগাসল করক্ষিন্। 

(এগুলা েক্ষড় োবন্ক্ষত ফ  বদক্ষিন্ ন্া, এমবন্ই রগাসল করক্ষিন্। যবদ িয়ক্ষলি আর রগাসলখান্া একসাক্ষথ 
থাক্ষক, তাহক্ষল অিশযই এসি িাবহক্ষর িালবত এক্ষন্ েড়ক্ষিন্। প্রথক্ষম এই োবন্ বদক্ষয় রগাসল করক্ষিন্, 
তারের িাইক্ষল অন্য োবন্ বদক্ষয় ইোমত রগাসল করক্ষত োক্ষরন্। যার সমসযা রস েড়ক্ষত ন্া োরক্ষল 
অন্যক্ষকউ তার জন্য েড়ক্ষি, এিং অস স্থ িযবক্ত শুয  রগাসল করক্ষি।) 

[৭] বজন্ আক্রান্ত হওয়ার লেি: 

বজন্ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অক্ষন্কগুক্ষলা লেি রক্ষয়ক্ষে, এরমাক্ষঝ কক্ষয়কবি হক্ষে- 

1. রাক্ষত বিকমত ঘ মাক্ষত ন্া োরা। 

2. প্রায়শই ঘ ক্ষমর মাক্ষঝ রিািা যরা। 
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3. িয়ংকর স্বপ্ন রদখা। উুঁি  রথক্ষক েক্ষড় রযক্ষত, রকান্ প্রািীক্ষক আক্রমি করক্ষত রদখা। 

4. দীঘথ মাথািযথা, অথিা অন্য রকান্ অক্ষে সিসময় িযাথা থাকা। 

5. ন্ামাজ, বতলাওয়াত, বযবকর আযকাক্ষর আগ্রহ উক্ষি যাওয়া। 

6. রমজাজ বিবেপ্ত হক্ষয় থাকা, একি ক্ষতই ররক্ষগ যাওয়া। 

7. আযান্ িা রকারআন্ বতলাওয়াত সহয ন্া হওয়া।  

[৮] বজ্বক্ষন্র আসক্ষরর জন্য রুকইয়াহ: 

বযবন্ রুকইয়া করক্ষিন্ বতবন্ প্রথক্ষম স রা ইখলাস, স রা ফালাক, স রা ন্াস েক্ষড় হাক্ষত ফ ুঁ বদক্ষয় বন্ক্ষজর 
শরীক্ষর হাত ি বলক্ষয় বন্ক্ষিন্। এরের রুকইয়া শুরু করক্ষিন্। বজ্বক্ষন্র রুগীর রেক্ষি সাযারিত কথািাতথা িক্ষল 
বজ্বন্ বিদায় করক্ষত হয়। এক্ষেক্ষি বযবন্ রুকইয়া করক্ষিন্ তাুঁক্ষক উেবস্থতি বদ্ধর েবরিয় বদক্ষত হক্ষি। বজ্বক্ষন্র 
কথায় ঘািড়াক্ষন্া যাক্ষিন্া, তার কথা বিশ্বাসও করা যাক্ষি ন্া। হুমবকযামবক বদক্ষল বজন্ক্ষকই উল্টা যমক বদক্ষত 
হক্ষি। রুগীর মাথায় হাত ররক্ষখ অথিা (গাইক্ষর মাহরাম হক্ষল) রুগীর োক্ষশ িক্ষস রজার আওয়াক্ষজ রুকইয়ার 
আয়াতগুক্ষলা েড়ক্ষত থাক ন্। েড়ার মাক্ষঝমাক্ষঝ রুগীর ওের ফ ুঁ বদক্ষত োক্ষরন্, আর োবন্ক্ষত ফ ুঁ রদয়ার ের 
ম ক্ষখ এিং হাক্ষত-োক্ষয় বেবিক্ষয় বদক্ষত োক্ষরন্। 

রুকইয়ার অক্ষন্ক আয়াত আক্ষে রসগুক্ষলা রশক্ষষ িলা হক্ষি। তক্ষি স্বািাবিকিাক্ষি স রা ফাবতহা, আয়াত ল 
ক রবস, স রা ফালাক, স রা ন্াস, স রা সফফাক্ষতর প্রথম ১০ আয়াত, স রা বজক্ষন্র প্রথম ৯ আয়াত েড়ক্ষত 
োক্ষরন্। বজ্বন্ রেক্ষড় রদয়া েযথন্ত রুগীর কাক্ষে িক্ষস উুঁি  আওয়াক্ষজ এই আয়াতগুক্ষলা িারিার েড়ক্ষত হক্ষি 
আর ফ ুঁ বদক্ষত হক্ষি অথিা রুগীর মাথায় হাত ররক্ষখ েড়ক্ষত হক্ষি। একবদক্ষন্ ন্া রগক্ষল েরের কক্ষয়কবদন্ 
কক্ষয়কঘন্টা কক্ষর এিাক্ষি রুকইয়া কক্ষর রযক্ষত হক্ষি। ইন্শাআল্লাহ এক েযথাক্ষয় বজ্বন্ োলাক্ষত িাযয হক্ষি। 

[৯] িাবড়ক্ষত বজ্বক্ষন্র উৎোত থাকক্ষল: 

িাবড়ক্ষত বজ্বক্ষন্র রকাক্ষন্া সমসযা থাকক্ষল েরের বতন্বদন্ েূন্থ স রা িািারা বতলাওয়াত করুন্, এরের আযান্ 
বদন্। তাহক্ষল ইন্শাআল্লাহ সমসযা বিক হক্ষয় যাক্ষি। বতলাওয়াত ন্া কক্ষর প্রবতবদন্ ঘণ্টার ের ঘণ্টা 
কক্ষয়কিার যবদ স রা িািারা রে করা হয় তাহক্ষলও ফায়দা োওয়া যাক্ষি ইন্শাআল্লাহ। তক্ষি সিক্ষিক্ষয় িাক্ষলা 
ফল রেক্ষল বতলাওয়াত করা উবিত। এরের প্রবতমাক্ষস অন্তত এক দ ইবদন্ স রা িাকারা েড়ক্ষিন্। আর ঘক্ষর 
প্রক্ষিক্ষশর সময়, রির হিার সময়, দরজা-জান্ালা িক্ষন্ধ্র সময় বিসবমল্লাহ িলক্ষিন্। ঘ ক্ষমর আক্ষগ স রা 
িাকারার রশষ ২ আয়াত েড়ক্ষিন্। তাহক্ষল ইন্শাআল্লাহ আর রকান্ সমসযা হক্ষি ন্া।  
 

[১০] ওয়াসওয়াসা ররাক্ষগর জন্য রুকইয়া: 
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1. এই রদায়াবি রিবশ রিবশ েড়া। প্রবত ন্ামাক্ষজর আক্ষগ-েক্ষর, অন্যন্য ইিাদক্ষতর সময়, রকান্ গুন্াক্ষহর জন্য
ওয়াসওয়াসা অন্ িি করক্ষল এিা েড়া - 

َباد ه ِ ِع  ،َِوَشر   َقاب ه  ٖهَِوع  ،ِم ْنَِغَضب  ِالت َام َات  ِالله  ِِ،أَُعْوذُِب كَل َمات  ،َِوأَْنِي َْحُضُرْون  َياط يْن  ِالش َ َوِم ْنَِهَمَزات 

2. ওয়াসওয়াসা অন্ িি করক্ষল িলা (স রা হাদীদ, আয়াত ন্ং ৩) 

الَْباط ُن ِِِ ُرَِو اه  ُرَِوالظ َ لْآخ  ُلَِوا لْأَو َ ِعَل ْيم        ُهَوِا َِشيْء  َوُهَوِب كُل  

[বিক্ষশষতাঃ ঈমান্ বন্ক্ষয় সংশয় উবদত হক্ষল এিা েড়া উবিত। আর সকাল-সন্ধ্যায় স রা ইখলাস েড়া] 

3. আয়াত ল হারক (আযাি এিং জাহান্নাম সংক্রান্ত আয়াত) রিবশ রিবশ বতলাওয়াত করা। এিং প্রবতবদন্ 

৩-৪িার এসক্ষির বতলাওয়াত রশান্া। (ডাউন্ক্ষলাড বলংক ruqyah-seba-bd.com/audio-d/

4. ন্াোক রথক্ষক রিক্ষি থাকা, বিক্ষশষত প্রসাক্ষির বেিা রথক্ষক িািা। যথাসম্ভি সিথদা ওয   অিস্থায় থাকা। 

5. ে রুষ হক্ষল জামাআক্ষতর সাক্ষথ ন্ামাজ েড়া, ম ত্তাকী েরক্ষহজগারক্ষদর সাক্ষথ উিািসা করা। 

6. সকাল-সন্ধ্যায় ও ঘ ক্ষমর আক্ষগর আমলগুক্ষলা গুরুক্ষের সাক্ষথ করা। িয়ক্ষলক্ষি প্রক্ষিক্ষশর রদায়া েড়া। 

7. আল্লাহর কাক্ষে রদায়া করক্ষত থাকা। যথাসম্ভিত ওয়াসওয়াসা োত্তা ন্া রদয়া; ইগক্ষন্ার করা, এমন্বক 

ম ক্ষখ বিরবক্তর িািও প্রকাশ ন্া করা। 

[১১] যাদ  আক্রান্ত হওয়ার লেি: 

যাদ  করক্ষত বজ্বক্ষন্র সাহাযয রন্য়া হয়, তাই যাদ গ্রস্থ ররাগীর মাক্ষঝ বজন্ আক্রাক্ষন্তর বকে  লেিগুক্ষলা োওয়া 

যায়। তক্ষি এোড়াও যাদ গ্রস্থ ররাগীর মাক্ষঝ বকে  বিক্ষশষ লেি রদখা রযক্ষত োক্ষর। রযমন্াঃ  

1. হিাৎ কারও প্রবত িা রকান্ বকে র প্রবত তীব্র িালিাসা অথিা ঘৃিা ধতবর হওয়া, যা আক্ষগ বেল ন্া। 

2. বিক্ষশষ রকান্ কারন্ োড়াই জবিল-কবিন্ ররাক্ষগ রিাগা। যার বিবকৎসা করক্ষলও স স্থ ন্া হওয়া। 

3. েবরিাক্ষরর মক্ষযয ঝগড়া-ঝাবি রলক্ষগই থাকা। বিক্ষশষতাঃ স্বামীস্ত্রীর মাক্ষঝ। 

4. দৃবষ্টিবে িা িযবক্তক্ষে িযেক েবরিতথন্। যাক্ষত বন্ক্ষজও েবতগ্রস্থ হয়, িারোক্ষশর মান্ ষও কষ্ট োয়। 

5. অদ্ভ ত আিরি করা। রযমন্, রকান্ কাজ একদমই করক্ষত ন্া িাওয়া। বকংিা বদন্-রাক্ষতর বন্বদথষ্ট 

রকান্ সমক্ষয় ঘক্ষরর িাইক্ষর রযক্ষত ন্া িাওয়া। 

আর যাদ  আক্রান্ত িযবক্তর ওের রুকইয়ার আয়াতগুক্ষলা েড়ক্ষল, অথিা অবডও শুন্ক্ষল অস্বািাবিক অন্ িূবত 
হয়। রযমন্, প্রিণ্ড মাথা িযথা, িবম আসা, ি ক যড়ফড় করা, ইতযাবদ। 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://bit.ly/ruqyahdownload
http://www.foxitsoftware.com/shopping


P a g e  | 7 

[১২] যাদ  / ব্ল্যাক মযাবজক / িান্ মারার জন্য রুকইয়া: 

যাদ র প্রকারক্ষিদ অন্ যায়ী বিবিন্ন প্রকার রুকইয়া করা হয়। তক্ষি কমন্ রসলফ রুকইয়া হক্ষে- 
প্রথক্ষম সমসযার জন্য বন্য়াত বিক কক্ষর, ইবস্তগফার দরুদ শবরফ েক্ষড় শুরু করুন্। তারের রকান্ রুকইয়া 
শুক্ষন্ বন্বিত হক্ষয় বন্ন্ আসক্ষলই সমসযা আক্ষে বক ন্া! শাইখ স দাইক্ষসর অথিা ল হাইদাক্ষন্র রুকইয়া শুন্ক্ষত 
োক্ষরন্ (ডাউন্ক্ষলাড বলংক ruqyah-seba-bd.com/audio-d/ সিক্ষশক্ষষ একবি রিাতক্ষল োবন্ বন্ন্, এরের-
ক. স রা আ'রাফ ১১৭-১২২ খ. ইউন্ স ৮১-৮২ গ. স রা েহা ৬৯ন্ং আয়াত েক্ষড় ফ ুঁ বদন্।  

]১[
ْيَنا َ

لَىِ  َوأَْوح ِ أَْنِ ُموَسىِ  إ  لْق  َ قَعَِ- َنِيَأْف ُكوِْ َما تَلَْقُفِ ه يَِ فَإ ذَا   َعَصاَك  أ ِ فََو لَْحق ُ  اكَانُوِْ َما َوبََطَلِ ا
نَقلَُبوِْ ُهَنال َكِ افَُغل ُبوِْ- َيْعَملُوَنِ يِْ اَوا ر  لْق يَِ- َنَِصاغ  ُ ِ َوأ يِْ َحَرةُِالس َ د  لُوِْ- َنَِساج  ِ اآَمن َِ اقَا  ب َرب  
يِْ ِ- َنِالَْعالَم  - َنَِوَهاُروِْ ُموَسىِ  َرب  

]২[لَْقْوا فَلََم ا َ ْئُتْمِ َما ُموَسىِ  قَالَِ أ ْحُر  ب هِ  ج  ِ الس   ِ َسُيْبط لُُه ِ هَِالل  ِ إ ن َ  َعَمَلِ يُْصل ُحِ لَا هَِالل  ِ إ ن َ
يِْ د  ِ- َنِالُْمْفس  ق ُ ِ هُِالل  ِ َوُيح  لَْحق َ ت هِ  ا هَِ ب كَل َما ُموَنِ َولَْوَكر  لُْمْجر  - ا

]৩[ِ لْق  َ ر   َكْيُدِ اَصَنُعوِْ َماإ ن َِ ا َِصَنُعوِْ َما تَلَْقْفِ ن َكَِيم يِْ َماف ي َوأ ِ ُيْفل ُحِ َولَا  َساح  رُِالس َ  ىأَت ِ َحْيُثِ اح 

ঘ. এরের স রা ফালাি, স রা ন্াস সি ৩িার কক্ষর েক্ষড় ফ ুঁ বদন্।

বতন্ রথক্ষক সাতবদন্ সকাল-বিকাল এই োবন্ রখক্ষত হক্ষি, এিং রগাসক্ষলর োবন্ক্ষত বমবশক্ষয় রগাসল করক্ষত

হক্ষি। আর মাসখাক্ষন্ক প্রবতবদন্ রদড়-দ ইঘণ্টা রুকইয়া শুন্ক্ষত হক্ষি। সাযারি রকান্ রুকইয়া, আর স রা

ইখলাস, ফালাক, ন্াক্ষসর রুকইয়াহ। এর োশাোবশ আল্লাহর কাক্ষে স স্থতার জন্য রদায়া করক্ষত হক্ষি।  

এিাক্ষি একদম স স্থ ন্া হওয়া েযথন্ত রুকইয়া কক্ষর যাক্ষিন্ , সমসযা রিক্ষড় রগক্ষলও িাদ বদক্ষিন্ ন্া। তাহক্ষল

ইন্শাআল্লাহ খ ি দ্রুতই েবরেূিথ স স্থ হক্ষয় যাক্ষিন্।  

[১৩] যাদ র রকান্ বজবন্শ অথিা তাবিজ খ ুঁক্ষজ রেক্ষল: 

বক বদক্ষয় যাদ  কক্ষরক্ষে যবদ োওয়া যায়, অথিা সক্ষিহজন্ক রকান্ তাবিজ রেক্ষল উেক্ষর িলা আয়াতগুক্ষলা 

েক্ষড় োবন্ক্ষত ফ ুঁ বদন্ , এরের তাবিজ অথিা যাদ র বজবন্শগুক্ষলা ড বিক্ষয় রাখ ন্ বকে েি, তাহক্ষল ইন্শাআল্লাহ 

যাদ  ন্ষ্ট হক্ষয় যাক্ষি। েক্ষর রসগুক্ষলা ে বড়ক্ষয় িা ন্ষ্ট কক্ষর বদন্। 
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[১৪] যাদ , বজ্বন্, িদন্জর সম্পবকথত একাবযক সমসযায় আক্রান্ত হক্ষল: 

একসাক্ষথ একাবযক সমসযায় আক্রান্ত হক্ষল প্রথক্ষম িদন্জক্ষরর জন্য রুকইয়া করক্ষত হক্ষি, এরের বজ্বক্ষন্র

জন্য এিং যাদ র জন্য রুকইয়া করক্ষত হক্ষি।  

[১৫] রুকইয়ার আয়াত: 

রকারআন্ মাবজক্ষদর বিবিন্ন আয়াত দ্বারা রুকইয়া করা হয়, তন্মক্ষযয প্রবসদ্ধ বকে  আয়াত হক্ষে- 

1. স রা ফাবতহা 

2. স রা িাকারা ১-৫ 

3. স রা িাকারাহ ১০২ 

4. স রা িাকারাহ ১৬৩-১৬৪ 

5. স রা িাকারাহ ২৫৫ 

6. স রা িাকারাহ ২৮৫-২৮৬ 

7. স রা আক্ষল ইমরান্ ১৮-১৯ 

8. স রা আ'রাফ ৫৪-৫৬ 

9. স রা আ'রাফ ১১৭-১২২ 

10. স রা ইউন্ স ৮১-৮২ 

11. স রা েহা ৬৯ 

12. স রা ম 'বমন্ ন্ ১১৫-১১৮ 

13. স রা সফফাত ১-১০ 

14. স রা আহকাফ ২৯-৩২ 

15. স রা আর-রাহমান্ ৩৩-৩৬ 

16. স রা হাশর ২১-২৪ 

17. স রা বজন্ ১-৯ 

18. স রা ইখলাস 

19. স রা ফালাক 

20. স রা ন্াস 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

https://goo.gl/XZ9JuC
http://www.foxitsoftware.com/shopping


P a g e  | 9 

[১৬] যাদ , বজন্, শয়তান্ ইতযাবদর েবত রথক্ষক িাুঁিার উোয়: 

১. বিষ, যাদ  এিং অন্যান্য েবত রথক্ষক িাুঁিক্ষত সকাল -সন্ধ্যায় এই রদায়া বতন্িার েড়াাঃ 

ِ أَُعوذُِ ِ الل َهِ  ب كَل َمات  ْنِ الت َام َات  ِ  م  َخلََقِ َما َشر 

আ’উয  বিকাবলমা-বতল্লা-বহত্তা-ম্মা-বত, বমং-শারবর মা-খলাি। (জাক্ষম বতরবমযী, ৩৫৫৯) 

২. সি যরক্ষন্র েবত এিং বিেদ-আেদ রথক্ষক বন্রােদ থাকক্ষত এই রদায়া সকাল-সন্ধ্যায় বতন্িার েড়াাঃ  

ِ ْيِ اللهِ  ب ْسم  َِ ال َذ  ِ ف ي َشيْءِ  اْسم ه َمعَِ يَُضر ُِ لا لأَْرض  لَاِ ا َماءِ  ف ي َو م يِْ َوُهوَِ الس َ ُمِالَعل يِْ عُِالس َ
বিসবমল্লা-বহল্লাযী লা-ইয়াদ্ব ররু মা‘আসবমহী, শাইউং বফলআরদ্বী ওয়ালা- বফসসামা-ই, ওয়াহুওয়াস সাবম’উল 

‘আলীম। (জাক্ষম বতরবমযী, ৩৩৩৫) 

৩. প্রবতবদন্ সকাল-সন্ধ্যায় স রা ইখলাস, স রা ফালাক, স রা ন্াস বতন্িার কক্ষর েড়া। এিং এিা বিক্ষশষ

গুরুক্ষের সাক্ষথ করা। (স ন্াক্ষন্ আবি দাউদ)  

৪. ঘ ক্ষমর আক্ষগ আয়াত ল ক রবস েড়া এিং স রা িাকারার রশষ দ ই আয়াত েড়া। স রা ইখলাস, স রা 

ফালাক, স রা ন্াস েক্ষড় হাক্ষতর তাল ক্ষত ফ  বদক্ষয় ে ক্ষরা শরীক্ষর হাত ি বলক্ষয় রন্য়া। (ি খারী) 

৫. িয়ক্ষলক্ষি রোকার েূক্ষিথ রদায়া েড়া - 

ِ َ َنِ ب َكِ ذُِأَُعوِْ إ ن  يِْ الل َُهم  ِ م  ِ الُْخْبث  َوالَْخَبائ ث 
আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ’উয বিকা, বমন্াল খ িবস ওয়াল খিা-ইে। (ম সবলম, ৩৭৫) 

৬. তাহাজ্জ দ ন্ামাজ েড়া। প্রবতবদক্ষন্র অন্যান্য মাসন্ ন্ আমল করক্ষত থাকা। এিং আল্লাহর কাক্ষে সিসময়

রদায়া করক্ষত থাকা। 

1st Edition: June, 2020

Mukhtasar Ruqyah
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