
 

মাসনুন আমল 

যাদুট ানা, জ্বিন এবং অনযানয ক্ষজ্বি থেটে বাাঁচার জ্বযের 

 

ে. সোল-সন্ধ্যার আমল 

১. জ্বিন-শয়িাটনর ক্ষজ্বি থেটে বাাঁচটি সোল-সন্ধ্যা ১০বার, সমসযা থবজ্বশ হটল ১০০বার েটর 

পড়ুন। 

ُه اْلحا  لا ُه اْلُمْلُك ، وا ُه ، لا يكا لا ِ ُه َلا َشا ْحدا ِدير  َلا إِلاها إَِلا اهللُ ، وا ْيٍء قا اى كُلِّ شا هُوا عال  ْمُد ، وا

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীোলাহ, লাহুল মুলেু ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুওয়া 

‘আলা েুজ্বল্ল শাইজ্বয়ন ক্বদীর। 

২. প্রজ্বি নামাজ থশটে আয়ািুল েরুজ্বস পড়ুন। ফজর এবং মাগজ্বরটবর পটর অবশযই পড়ুন। 

৩. সব ধরটনর ক্ষজ্বি এবং জ্ববপদ-আপদ থেটে জ্বনরাপদ োেটি সরূা ইখলাস, সরূা ফালাে, সরূা নাস 

প্রজ্বিজ্বদন সোল-সন্ধ্যায় জ্বিনবার েটর পড়ুন। 

৪. জ্ববে, যাদ ুএবং অনযানয জ্ববোক্ত প্রাণীর ক্ষজ্বি থেটে বাাঁচটি সোল-সন্ধ্যায় জ্বিনবার পড়ুন: 

لقا  ا خا اِت   ِمْن َشِّ ما اما اِت اهلل التا الِما  أاعُْوذُ بِك

উচ্চারণঃ আ’উয ুজ্ববোজ্বলমা-জ্বিল্লা-জ্বহত্তা-ম্মা-জ্বি, জ্বমং-শারজ্বর মা-খলাক্ব।  

৫. সোল-সন্ধ্যায় জ্বিনবার পড়ুন: 

لِْيُم  مِْيُع العا هُوا السا اِء وا ما َلا فِي السا ْيء  فِي اْْلاْرِض وا عا اْسمِٖه شا  بِْسِم اهلل ِالاِذْي َلا ياُُضُّ ما



 

উচ্চারণঃ জ্ববসজ্বমল্লা-জ্বহল্লাযী লা-ইয়াদ্বরুরু মা‘আসজ্বমহী, শাইউং জ্বফলআরদ্বী ওয়ালা- জ্বফসসামা-ই, 

ওয়াহুওয়াস সাজ্বম’উল ‘আলীম।  

৬. সোল-সন্ধ্যায় সািবার পড়ুন 

ِظيِم  رِْش اْلعا بُّ اْلعا هُوا را اْلُت وا ك ، عالاْيهِ تاوا  هُوا
 حاْسِبيا اهللُ َلا إِلاها إَِلا

উচ্চারণঃ হাসজ্ববইয়াল্লহু লা ইলাহা ইল্লা-হু; আলাইজ্বহ িাওক্কালিু ওয়াহুয়া রব্বুল আরজ্বশল আযীম। 

 

আরও জ্বেছ ুপরামশশ:  

সময় থপটল সরুা বাোরা ১-৫, ২৫৫-২৫৬ (অেশাৎ আয়ািুল েুরজ্বস এবং পটরর আয়াি),  ২৮৪-

২৮৬ (অেশাৎ থশে ৩ আয়াি) পড়ুন। সবজ্বেছু পড়া থশটে হাটি ফুাঁ জ্বদটয় পুটরা শরীর মুটছ জ্বনন।   

সন্ধ্যার সময় এবং রাটি জ্ববসজ্বমল্লাহ বটল দরজা-জানালা বন্ধ্ রাখনু, সন্ধ্যাটবলা বাচ্চাটদর ঘটরর 

থেির রাখুন। সবশদা জ্বনটজরা মাসনুন জ্বযের থশটে বাচ্চাটদর ফুাঁ জ্বদটয় জ্বদন।  

 

খ. ঘমুাটনার সমটয়র আমল 

১. ওযু েটর ঘুমাটনা, িাহটল জ্বফজ্বরশিারা জ্বহফাজটির জনয দুয়া েরটি োটে। ডান োি হটয় 

ঘুমাটনা। এমজ্বনটিও সবশদা ওযু অবস্থায় োো সুন্নাি।  

২. থশায়ার পূটবশ থোন োপড় বা ঝাড়ু জ্বদটয় জ্বিনবার জ্ববছানা থঝটড় থনয়া।  

৩. আয়ািুল েুরজ্বস পড়া।  

৪. সূরা বাোরার থশে দুই আয়াি পড়া।  

৫. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাে, সূরা নাস পটড় হাটির িালুটি ফুাঁ জ্বদন, এরপর পুরা শরীটর হাি 

বুজ্বলটয় জ্বনন। এ া জ্বিনবার েরুন। 

৬. এবং জ্ববছানার থশায়ার পর এই থদায়া পড়া:  



 

ا  ها ْلتا إِْن أاْرسا ا، وا ْمها كْتا ناْفِسي فاْرحا إِن أاْمسا بِكا أاْرفاُعُه، فا ْنِبي، وا ْعُت جا ضا ِّي وا ب بِاْسمِكا را

الِِحينا  ُظ بِهِ عِبااداكا الصا ا تاْحفا ا، بِما ْظها  فااْحفا

উচ্চারণঃ জ্ববসজ্বমো রব্বী ওয়াদ্বা‘িু জাম্বী, ওয়াজ্ববো আরফা‘উহু। ফাইন্ আম্সােিা নাফ্সী 

ফারহামহা, ওয়া ইন আরসালিাহা ফাহ্ফায্হা জ্ববমা-িাহ্ফাযু জ্ববহী ‘ইবা-দাোস সা-জ্বলহীন। 

৭. খারাপ স্বপ্ন থদখটল জ্বিনবার হালো েটর েুিু থফলুন, এরপর আল্লাহর োটছ ক্ষজ্বি থেটে আশ্রয় 

থচটয় পার্শ্শ পজ্বরবিশন েরুন। 

 

অনযানয সমটয়র আমল 

১.  য়টলট  প্রটবটশর পূটবশ থদায়া পড়া- 

باائِِث  اْلخا ِّي أاعُوذُ بِكا ِمْن اْلُخْبِث وا ِن ُهما إ  اللا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ’উযুজ্ববো, জ্বমনাল খুবজ্বস ওয়াল খবা-ইছ।  

২. স্ত্রী সহবাটসর পূটবশ থদায়া পড়া। 

ْقتانا ا زا ا را انا ما ْيطا نِِّب الشا جا ، وا انا ْيطا نِّبْناا الشا  بِْسِم اهللِ، اللاُهما جا

উচ্চারণঃ জ্ববসজ্বমল্লাজ্বহ আল্লা-হুম্মা জাজ্বন্নবনাশ শাইত্বা-না, ওয়া জাজ্বন্নজ্ববশ্-শাইত্বানা মা রযাক্বিানা। 

৩. দদজ্বনে এেবার হটলও মসজ্বজটদ প্রটবটশর থদায়া পড়া 

اِن الراِجْيِم  ْيطا ِديِْم ِمنا الشا انِهِ اْلقا ُسْلطا يِْم وا ِ ْجهِهِ اْلَكا بِوا ِظيِم وا  أاعُوذُ بِاهللِ اْلعا



 

উচ্চারণঃ আ’ঊযুজ্ববল্লাজ্বহল আযীম ওয়াজ্বব ওয়াজজ্বহজ্বহল োরীম ওয়া সুলত্বাজ্বনজ্বহল ক্বারীম জ্বমনাশ 

শাইত্বাজ্বনর-রাজীম। 

 ৪. নিুন থোন যায়গায় বা বাজ্বড়টি থগটল, অেবা থোন গা ছামছটম যায়গায় হা টল পড়া: 

لاقا  ا خا ِّ ما اِت ِمْن َشا اما اِت اهللِ التا الِما  أاعُوذُ بِك

উচ্চারণঃ আ’উয ুজ্ববোজ্বলমা-জ্বিল্লা-জ্বহত্তা-ম্মা-জ্বি, জ্বমং-শারজ্বর মা-খলাক্ব।  

৫. বাজ্বড়টি প্রটবটশর সময় “জ্ববসজ্বমল্লাহ” বলুন। বাজ্বড় থেটে থবর হওয়ার সময় পড়ুন: 

ةا إَِلا بِاهللِ َلا ُقوا اى اهللِ َلا حاْولا وا اْلُت عال ك  بِْسِم اهللِ تاوا

উচ্চারণঃ জ্ববসজ্বমল্লাজ্বহ িাওয়াক্কালিু ‘আলাল্লাজ্বহ লা-হাওলা ওয়ালা-কু্বওওয়ািা ইল্লা-জ্ববল্লা-হ। 

৬. ঘুটমর মাটঝ েয় থপটল বা অনযসময় খারাপ অনুেূজ্বি হটল এই থদায়াজ্ব  বারবার পড়ুন  

زااِت الّشيااطِيِن وأاْن ياْحُُضُ  ِ ، وِمْن هاما ّ عِباادِه ابِهِ وَشا عِقا بِهِ وا اِت ِمْن غاضا اما اِت اهلل التا الِما  نِ وأاعُوذُ بِك

উচ্চারণঃ আ‘ঊযু জ্ববোজ্বলমা-জ্বিল্লাজ্বহত্তা-ম্মাজ্বি জ্বমন্ গাদ্বাজ্ববজ্বহ ওয়া ইক্বা-জ্ববজ্বহ ওয়া শারজ্বর ‘ইবা-জ্বদজ্বহ 

ওয়াজ্বমন হামাযা-জ্বিশ্ শায়া-ত্বীজ্বন ওয়া আন ইয়াহ্ দুরূন। 

 

দ্রষ্টবযঃ এসব এেদম থবজ্বসে আমল, যা অবশযই েরা উজ্বচি। আর থচষ্টা েরা উজ্বচি এর পর আরও 

থবজ্বশ পড়া। েখনও জ্বনটজ পড়টি না পারটল অনয থেউ পটড় থশানাটি পারটব। থমটয়টদর জ্বপজ্বরয়টডর 

সমটয় থোরআটনর আয়াি বযিীি বাজ্বেসব পড়া যাটব, থোরআন থশানা যাটব। েখনও জ্বহফাজটির 

আমল েরটি েুটল থগটল, যখন মটন পড়টব িখনই েটর থফলনু। আরও আমটলর বযাপাটর জানটি 

জ্বহসনুল মুসজ্বলম অেবা মাসনুন আমল অযাপ বযবহার েরটি পাটরন। অযাপ ডাউনটলাড জ্বলংে- 

http://bit.ly/masnun-app   
রুেইয়াহ বইটয়র মাসনুন আমল অনুটেদ থেটে এ া থনয়া হটয়টছ। জ্ববস্তাজ্বরি জানটি থদখুন – 

www.ruqyahbd.org  

http://bit.ly/masnun-app

