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বহুল জিজ্ঞাজিত প্রশ্নিমূহ 

রুকইয়াহ সংক্রান্ত 

১. রুকইয়াহ কী? সসলফ রুকইয়াহ কী? 
উত্তরঃ রুকইয়াহ শারইয়াহ বলতে ইসলামসম্মে ঝাড়ফ ুঁক বুঝায়। আর নিতের জন্য নন্সেই রুকইয়াহ করাতক 
সসলফ রুকইয়াহ বতল। 

২. রুকইয়াহ সকমি নবষয় িা? 
উত্তরঃ এটা মতির আশা পূরণ, অসাধ্য সাধ্ি ন িংবা বশ করার সকাি েদনবর িা, িামাে-সরাোর মে নবতশষ 
সকাি ইবাদাে িা। এটা একটা নিনকৎসা পদ্ধনে।  

৩. আনম আতে কনবরাে সদনিতয়নি, এিি আতের েদনবতরর সাতে রুকইয়াহ করতে পারব? 
উত্তরঃ িা। আতের কনবরাে, োনিক, নেিহুেুর ইেযানদর কাতি যাওয়ার েিয েওবা  রর আল্লাহর  ারে মাফ 
সিতয়, তদনবররর নজনন্সপত্র ও তানবজ বচ সব ন্ষ্ট  রর এরপর রুকইয়াহ শুরু করতবি। 

৪. োদরু নজনন্স বা োনবে খ ুঁরজ পপরে পসটা িতের নিয়ম  ী? 
উত্তরঃ একটা পাতে পযযাপ্ত পানি নিতয় নসহতরর আয়াে ও নেিক ল ৩বার কতর পতড় ফ ুঁ নদি। এরপর োনবে বা 
োদুর নেনিস একে কতর সসিাতি ড নবতয় রািুি। োনবতের সেতক কােে, সুো, নপি ইেযানদ সবর করুি, সব 
নেট সকতট সফলিু, কােে নিুঁতড় সফলিু। এরপর সব ভাতলাভাতব পানিতে ড নবতয় িে করুি। সবতশতষ এগুতলা 
পনরেযক্ত স্থাতি সফতল নদি। আর সম্ভব হতল আগুি নদতয় পুনড়তয় সফলিু। োদুর নেনিস িানল হাতে ধ্রতবি িা, 

আর িে করার সময় বারবার সুরা ফালাক-িাস পড়ুি। আরও নবস্তানরে সদিুি – ruqyahbd.org/tabiz 
নিকািায়। 

৫. আমার আসতলই xyz.. সমসযা আতি নক িা, এটা নকভাতব বঝুব? 
উত্তরঃ সমসযা অিুযায়ী সসই লক্ষতণর সাতে নমনলতয় সদিতল বঝুা যাতব, প্রর াজরন্ রুকইয়াহ কতর োর প্রভাব 
সদতি নিনিে হওয়া লােতে পাতর। েতব অতিক সক্ষতে এসব অদতৃশযর বযাপাতর শেভাে নিনিে বলা সম্ভব 
হয়িা। 

৬. সমসযা ভাল হতে কেনদি রুকইয়াহ করা লােতব? 
উত্তরঃ প্রথমত, পৃনেবীর সকাি সরাতের সক্ষতেই এটা নিনিেভাতব বলা সম্ভব িা। আল্লাহই ভাল োতিি। েতব 
অনভজ্ঞো পথর  বলতল, সমসযার েভীরো অিুযায়ী ১সপ্তাহ পথর   র   মাস বা বেরও োগরত পারর। 
কারও কারও সক্ষতে আল্লাহর ইচ্ছায় আেীবি নকিু সমসযা সেতক যায়। সমূ্পণয ভাল হয় িা। এতক্ষতে সরােী ও 
োর পনরবার যনদ সকাি ক ফনর োদুর আশ্র  িা সিয়, নবপতদ সবর কতর, োহতল আল্লাহ আনিরাতে এর 
নবনিমতয় ক্ষমা এবং োন্নাে সদতবি। 



ruqyahbd.org   2 

 

 

৭. সাে নদতির নডটক্স (detox) রুকইয়াহ নক? 
উত্তরঃ এটা একটা নবতশষ রুনটি, এরত একসাতে অতিক ধ্রতণর নচন ৎসা প্রতয়াে করা হয়। সযমিঃ পানি, মধু্, 
কাতলানেরা িাওয়া, নেলাওয়াে করা, সোসল, সেল বযবহার ইেযানদ। (নবস্তানরে পাওয়া যাতব 

ruqyahbd.org/detox নিকািায়, অেবা ‘রুকইয়াহ’ বইতয়।) 
 
৮. যার সমসযা োর বদতল আনম রুকইয়াহ করতল হতব? 
উত্তরঃ এটার উত্তর বযনক্ততভতদ নভন্ন। শুধ্ু নবতচ্ছতদর োদুর সক্ষতে যনদ স্বামীস্ত্রী দুইেি দুই স্থাতি োতক, েিি 
একসাতে দুেতির রুকইয়াহ করতে পরামশয সদয়া হয়। এর বানহতর একেতির রুকইয়াহ অিযেি করতল নবনভন্ন 
সমসযা সদিা যায়, োই আমরা মািা কতর োনক । তরব িাইতল নেলাওয়াে কতর সদায়া করতে পাতরি। 

৯. আমার সকারআি পড়া শুদ্ধ িা, আনম নক করব? 
উত্তরঃ রুকইয়াহ শুিতবি, মাসিুি নযকরগুতলা কে কতর হতলও করতবি। আর পড়া সনহহ এমি কাউতক নদতয় 
পানি ইেযানদ পনড়তয় সিতবি। আর নিতে শীঘ্রই প্রােনমক সরুা গুতলা সনহহভাতব নশতি সিতবি। 

১০. রুকইয়াহ করতল মাতঝমতধ্য সমসযা বাড়তি, নক করব? 
উত্তরঃ রুকইয়াহ করতল যেক্ষণ ইতফক্ট সটর পাতচ্ছি, েেক্ষণ বঝুতবি আপিার উপকার হতচ্ছ। স্বাভানবকভাতব 
আতের মেই রুকইয়াহ  রসবি। রুকইয়াহ সশািা বা নেলাওয়াে সশতষ প্রসাব-পায়িািা এবং ওযু কপর নন্সল 
অতিকটা সেশ লােতব। আর কে সবনশ হতল রুকইয়ার পর আয়াে শ নশফা পতড় পানিতে ফ ুঁ নদতয় সিতল ভাল 
লােতব। আর সযতকাতিাভারব রুকইয়ার সোসল করতল এতক্ষতে সবতিতয় আরাম পাতবি ইিশাআল্লাহ। 

রুকইয়ার অনডও সংক্রান্ত 

১. রুকইয়ার অনডও সকাোয় পাব? 
উত্তরঃ রুকইয়াহ সাতপাটয নবনডর ওতয়বসাইট সেতক ডাউিতলাড করা যাতব। অেবা কারও সফাি বা নপনস সেতক 

কনপ কতর সিয়া যাতব। ওর বসাইরটর নিকািা- ruqyahbd.org/download   

২. প্রশ্নঃ অনডও শুিার নিনদযে সকাতিা সময় বা নিয়ম আতি নক? অে ুকরতে হতব? 
উত্তরঃ িা, সেমি বাুঁধ্াধ্রা সিই। েতব যেটা গুরুত্ব, মতিাতযাে এবং ইয়ানিতির সাতে শুিতে পারতবি, েে 
সবনশ উপকার আশা করা যাতব। সশািার সময় নিয়ে করতবি ‘অমুক সমসযার েিয শুিনি।’ অযু কতর শুিতে 
পারতল উত্তম, েতব অযু িাড়াও সশািা যাতব। 

৩. অনডও িা শুতি সেলাওয়াে করতল হতব? 
উত্তরঃ হতব। সশািার সিতয় নিতে নেলাওয়াে করাই উত্তম। এতক্ষতে সরাসনর সকারআি সদতি, নপনডএফ সেতক 
সদতি বা নপ্রন্ট কতর নিতয় নকংবা রুকইয়াহ বই সেতক পড়া সযতে পাতর। (নপনডএফ ডাউিতলাড এর নি ান্া- 

ruqyahbd.org/pdf) 
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৪. আনম অতিক বযস্ত োনক, রুকইয়ার অনডও সশািার েিয এে সময় সবর করা কনিি, নক করতে পানর? 
উত্তরঃ প্রনেনদি একটা অনডও অেবা কমপতক্ষ সপৌতি একঘণ্টা কাে সেতক আলাদা হতয় পূণয গুরুতত্বর সাতে 
শুিতবি। এটা সবযনিম্ন, এর সবনশ পারতল আরও ভাল। নদতির সবলায় িা পারতল একদম সকাতল ফেতরর 
পরপর অেবা রাতে ঘতুমর আতে সময় সবর কতর শুিতবি। আর বানকগুতলা এমি সময় শুিতবি সযসব কাতে 
সেমি মতিাতযাে নদতে হয় িা, অেযাৎ মতিাতযােটা রুকইয়ার নদতক রািতবি আর হালকা কাে করতবি। 

6. রুকইয়াহ শুিতে সেতল ঘমু আসতি, নক করব?  
উত্তরঃ রুকইয়ার পানি রািতবি কাতি, সিাতি-মুতি নিটা নদতবি, মাতঝমাতঝ পাি করতবি। এভাতব সেতে 
োকতে সিো করতবি। এরপতরও ঘুনমতয় পড়তল সমসযা সিই, কাতি রুকইয়ার আওয়াে সেতলই যতেে, অল্প 
হতলও উপকার হতব। 

রুকইয়ার পানি িাওয়া এবং সোসল সংক্রান্ত 

১. রুকইয়ার পানি নক? রুকইয়ার সোসল কী? 
উত্তরঃ রুকইয়ার আয়াে বা সদায়া পতড় ফ ুঁ সদয়া পানিতক রুকইয়ার পানি/পড়া পানি বতল। রুকইয়ার পানন্ নদর  
বা প ারন্া উপাদান্ নমনির  সোসল করাপ  রুকইয়ার সোসল বরে।  

৩. প্রশ্নঃ রুকইয়ার সোসতলর সহে/সাধ্ারণ নিয়ম কী? 
উত্তরঃ সোসতলর েিয বালনেতে পানি নিি। এরপর সসিাতি হাে সরতি সরুা ফানেহা, আয়াে ল ক রনস, সুরা 
কানফরুি, ইিলাস, ফালাক, িাস – এর আতে এবং পর দরুদ – সব ৭বার কতর পতড় সোসল করুি। 
সকাতিানদি সময় সুতযাে কম োকতল সুরা ফানেহা, আয়াে ল ক রনস, নেিক ল এবং দরুদ ৩বার/৭বার পতড় 
পানিতে ফ ুঁ নদতয় সোসল কতর নিি।  

৪. প্রশ্নঃ রুকইয়ার সোসতলর পর িরমাল সোসল করা যাতব? 
উত্তরঃ হযাুঁ, রুকইয়ার সোসতলর আতে বা পতর সাধ্ারি পানি নদতয় সোসল যাতব।  

৫. প্রশ্নঃ অল্প পানিতে রুকইয়াহ করার পর সভেতর নিতয় সোসল করা যাতব? িানক বালনের সবনশ পানিতে 
করতে হতব? 
উত্তরঃ বদিেতরর রুনকয়ার সোসতল হাে ড বাতে হয়। আর অিযগুতলাতে পড়ার পর ফ ুঁ নদতয় পানি নমনলতয় 
নিতে হয়। োই আপিাতক সয নিয়ম বো হরব, পসভারব  ররবন্। 

৬. প্রশ্নঃ বরই পাোর সোসল নকভাতব করব? 
উত্তর: সােনট বরইতয়র পাো সবতট (পাটায় নপতষ) সূরা ফানেহা, আয়াে ল ক রসী, সূরা ইিলাস, ফালাক, িাস- 
সব নেিবার কতর পতড় ফ ুঁ নদি, এরপর পানিতে গুলাি। এবার এই পানি নেি স াক পাি করুি, আর সোসল 
করুি। উতল্লিয, এই পানি েরম করতবি িা, সাতে অিয পানি নমশাতবি িা। (সাতে নসহতরর আয়াে পড়তল 
আরও সবনশ উপকার হতব।) 
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সমতয়তদর নবতশষ প্রশ্নগুতলা 

১. প্রশ্নঃ নপনরয়তডর অবস্থায় নক অনডও সশািা যাতব? সোসল করা বা পানি িাওয়া যাতব? 
উত্তর: হযাুঁ, সশািা যাতব। নকন্তু নিতে সেলাওয়াে করা যাতব িা। সোসল করা পানি িাওয়া যাতব। েতব এতক্ষতে 
আতে সেতক পানি পতড় রািতে হতব বা অিয সকউ পতড় ফ ুঁ নদতয় নদতল সসটা বযবহার করতে হতব। 

২. প্রশ্নঃ নপনরয়তডর সময় সো সকারআি পড়া যায় িা, নকভাতব সোসল করব?  
উত্তর: আতের পানি োকতল সসটা নমনশতয় সোসল করতবি। আর িে ি পানি তেনর করা লােতল নন্রজ পড়তবি 
িা। অিয সকউ পানি পতড় নদতব, আপনন্ শুধ  সোসল করতবি। যনদ কাউতক িা পাি, েতব শুধ্ু দুয়া পতড় পানি 
তেনর  ররবন্। রুকইয়ার আয়াে ও সদায়া নপনিএফ অথবা রু ই া বই এর ১-১০িং দুয়া পড়া যা । 

৩. প্রশ্নঃ নপনরয়ড অবস্থায় মাসিিু আমল করা যাতব? 
উত্তরঃ প্রেমেঃ নপনরয়তডর সময় সযতকাি সদায়া পড়া োতয়ে। োই মাসিুি আমতলর সদায়াগুতলা নিনিতন্ত 
পড়তে পাতরি। নিেীয়েঃ অতিক ফনিহতদর মতে আয়াে ল ক রনস এবং নেিক ল নহফােতের সদায়া নহতসতব 
পড়া তবধ্, এই মে অিসুরণ করতল এসবও পড়তে পাতরি। আর সেকযো নহতসতব িা পড়তে িাইতল ওইসব 
আয়াতের অনডও শুিতে পাতরি । (মাসিুি আমল অযাতপ সব একসাতে পাওয়া যাতব, নিকািা- 

bitly.com/masnun-app) 

৪. প্রশ্নঃ েভযাবস্থায় রুকইয়া করা যাতব? 
উত্তর: সাধ্ারণে এই সমতয় আমরা রুকইয়াহ করতে মািা কনর, যাতে সন্তাতির উপর সকাি ইতফক্ট িা পতড়। 
েতব নহফাজরতর আমে  ররবন্। েতভযর সন্তাি িতের যাদু োকতল তখন্ রু ই াও করা পযরত পারর।  

অিযািয 

১. প্রশ্নঃ নসহতরর আয়াে সকািগুতলা? 
উত্তর: সুরা আরাফ ১১৭-১২২, সুরা ইউিুস ৮১-৮২ এবং সুরা ত্বহা ৬৯িং আয়াে – এগুতলাতক নসহতরর 
আয়াে বতল। এর সাতে সুরা বাকারা ১০২িং আয়ােও পড়া যায়। 

২. প্রশ্নঃ আয়াে শ নশফা সকািগুতলা? 
উত্তর: আয়াতে নশফা সমাট ৬নট। সূরা োওবাহ ১৪, ইউিুস ৫৭, িাহল ৬৯, বনি ইসরাইল ৮২, শু’আরা 
৮০, হা-নমম সােদা ৪৪িং আয়াে। 

৩. প্রশ্নঃ আয়াে শ সানকিাহ সকািগুতলা? 
উত্তর: আয়াে স সানকিা সমাট ৬নট। সরূা বাকারা ২৪৮, সরূা োওবা ২৬ এবং ৪০, সূরা ফােহ ৪, ১৮ এবং 
২৬িং আয়াে। 

[আল্লাহ সবতিতয় ভাতলা োতিি] 


