
মখুতাসার রুকইয়াহ শারইয়যাহ! 
- আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ 

 

. অবতরণিকা- 

রুকইয়া শারইয়াহ ণবষয়য় অয়েক ল া চওড়া ললখা আয়ে, ইয়তাময়যয আমায়দর রুকইয়াহ 
শারইয়াহ ণসণরজও লশষ। আল্লাহর অেুগ্রয়হ ৯রুকইয়াহৰ (আবু্দল্লাহ আল মাহমুদ) োয়ম 
একণি বইও প্রকাশ হয়য়য়ে। এসব যায়গায় ণবস্তাণরত আয়লাচো হয়য়য়ে। আজ আমরা স্য়েয়  
রুকইয়াহ  ণরণচণত এব্ ণবণিন্ন সমসযার জেয রুকইয়াহ করার  দ্ধণত সম্পয়কে জােয়বা। বলয়ত 
 ায়রে এই ললখাণি অতীত ও িণবষযয়তর  ুয়রা রুকইয়াহ ণসণরয়জর সারা্শ। 

প্রবন্ধণির প্রথম স্স্করি ই জুে লত প্রকাশ হয়য়ণেল। এর র অয়েক ণকেু স্য়শাযে 
এব্ স্য়যাজে-ণবয়য়াজে হয়য়য়ে। এণি  ঞ্চম স্স্করি। এখায়ে আরও ণকেু লযাগ করার 
 রামশে থাকয়ল জাোয়বে, আর লকায়ো  ুস্তক- ণিকা অথবা লেসবুয়কর বাণহয়র অেয 
লকাথাও প্রকাশ করয়ত চাইয়ল অেুগ্রহ কয়র অেুমণত ণেয়বে। 

আল্লাহ আমায়দর সবাইয়ক ণহোজত করুে। আমীে! 

 

. প্রাথণমক যারিা- 

রুকইয়া, রুকইয়াহ, রুণকয়া, রুণকয়াহ, রুকাইয়া সহ ণবণিন্ন উচ্চারি প্রচণলত রয়য়য়ে, যার মূল 

হয়ে আরণব শব্দ (رقية) আর শুদ্ধ বা্লা উচ্চারি রুকইয়াহ অথবা রুকইয়া। 

রুকইয়াহ কী? - রুকইয়াহ অথে ঝাড়ে ুঁক করা, মন্ত্র  ড়া, তাণবজ-কবচ, মাদুণল ইতযাণদ। আর 
রুকইয়াহ শারইয়যাহ () মায়ে শণরয়াত সম্মত রুকইয়াহ, লকারআয়ের আয়াত অথবা হাণদয়স 
বণিেত লদায়া দ্বারা ঝাড়ে ুঁক করা। তয়ব স্বািাণবকিায়ব ৬রুকইয়া৭ শব্দণি দ্বারা ঝাড়ে ুঁক করা 
বুঝায়। এই ঝাড়ে ুঁক সরাসণর কায়রা ও র হয়ত  ায়র, অথবা লকায়ো  াণে বা খায়দযর ও র 
কয়র লসিা খাওয়া অথবা বযাবহার করা হয়ত  ায়র। এয়েয়ি রুকইয়ার  াণে, অথবা রুকইয়ার 
লগাসল ইতযাণদ  ণরিাষা বযবহার হয়। আর সবগুয়লাই সালায়ে সায়লণহে লথয়ক বণেেত আয়ে। 



রুকইয়ার ণবযােঃ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম বয়লয়েে, ৯রুকইয়ায়ত যণদ ণশরক 
ো থায়ক, তাহয়ল লকায়ো সমসযা লেই।ৰ (সহীহ মুসণলম, হাণদস ে্ ৗৗ) 

ণবশুদ্ধ আণিদাঃ উলামায়য় ণকরায়মর ময়ত রুকইয়া করার  ূয়বে এই আণিদা স্পষ্টিায়ব জাণেয়য় 
লদয়া উণচত ৬রুকইয়া বা ঝাড়ে ুঁয়কর ণেজস্ব লকায়ো েমতা লেই, সব েমতা আল্লাহ 
তা৭আলার, আল্লাহ চাইয়ল ণশো হয়ব, েইয়ল েয়।৭ 

ণেিহী ণবযােঃ েণিহয়দর ময়ত রুকইয়াহ ববয হওয়ার জেয ৗ শতে  ূরি হওয়া আবশযক, 

যথা- 

1. এয়ত লকাে ণশরক বা ক েণরর স্ণমশ্রি ো থাকা। 
2. ঝাড়ে ুঁয়কর ণেয়জর লকাে সেমতা আয়ে; এমে লকাে ণবশ্বাস ো রাখা। বর্ ণবশ্বাস 

করা, আল্লাহর ইোয়তই এর প্রিাব হয়, আল্লাহর হুক য়মই এর দ্বারা আয়রাগয হয়। 
3. এখায়ে  াঠ করা ণজণেসগুয়লা স্পষ্ট আরণব িাষায় হওয়া। 
4.  যণদ অেয িাষায় হয়, তয়ব এমে হওয়া; যার অথে স্পষ্টিায়ব লবাঝা যায়ব। 

রুকইয়া প্রকারয়িদঃ ণবণিন্ন িায়ব রুকইয়া করা হয়, লযমেঃ লদায়া বা আয়াত  য়ড় ে ুঁ লদয়া 
হয়, মাথায় বা আক্রান্ত স্থায়ে হাত লরয়খ লদায়া/আয়াত  ড়া হয়। এোড়া  াণে, লতল, খাদয বা 
অেয ণকেুয়ত লদায়া অথবা আয়াত  য়ড় ে ুঁ ণদয়য় খাওয়া এব্ বযাবহার করা হয়। 

 বূেশতেঃ রুকইয়া কয়র উ কার ল য়ত ণতেণি ণজণেয়সর প্রয়য়াজে। 

1. ণেয়যাত (য়কে রুকইয়া করয়েে, লসজেয ণেণদেষ্টিায়ব ণেয়াত করা) 
2. ইয়াণিে (এবযা ায়র ইয়াণকে রাখা লয, আল্লাহর কালায়ম ণশো আয়ে) 
3. লমহেত (অয়েক কষ্ট হয়লও, সুস্থ হওয়া  যেন্ত বযযে যয়র রুকইয়া চাণলয়য় যাওয়া)। 

লেিীয়ঃ রুকইয়ার োয়দা ণঠকময়তা  াওয়ার জেয বদেণিয়ের েরজ অবশযই  ালে করয়ত 
হয়ব,  াশা াণশ সুন্নায়তর প্রণতও যত্নবাে হয়ত হয়ব। যথাস ব গুোহ লথয়ক বাুঁচয়ত হয়ব। 
(য়ময়য়য়দর জেয  দোর ণবযােও েরজ) ঘয়র লকায়ো প্রািীর েণব / িাস্কযে রাখা যায়বো। আর 
সুরোর জেয সকাল-সন্ধযার মাসেুে আমলগুয়লা অবশযই করয়ত হয়ব। আর ইণতময়যয 
শারীণরক েণত হয়য় লগয়ল, লসই ঘািণত ল াষায়োর জেয রুকইয়ার  াশা াণশ ডাক্তায়রর 
ণচণকৎসাও চাণলয়য় লযয়ত হয়ব। 



 

. বদেজর সমসযা- 
 

আক্রান্ত হওয়ার লেি: 

1. বদেজর আক্রান্ত হওয়ার অয়েকগুয়লা লেি রয়য়য়ে, এরমায়ঝ কয়য়কণি হয়ে- 

2.  ড়ায়লখা বা লকাে ণকেুয়ত অয়েক িাল ণেল, হঠাৎ ধ্বস োমা। 

3. লকাে কায়জ ময়োয়যাগ ো থাকা। োমায, ণযকর,  ড়ায়শাোয়ত মে ো বসা। 

4. প্রায়শই শরীর দুবেল থাকা, ে যামিা, বণম বণম িাব লাগা। 

5. বুক যড় ড় করা, দমবন্ধ অস্বণস্ত লাগা। লমজাজ ণবগয়ড় থাকা। 

6. অণতণরক্ত চ ল  ড়া। ল য়ি প্রচ র গযাস হওয়া। 

7. এয়কর র এক অসুখ ললয়গ থাকা, দীঘে ণচণকৎসায়তও িায়লা ো হওয়া। 

8. বযবসায়-য়লেয়দয়ে ঝায়মলা ললয়গই থাকা। সব ণকেুয়তই লস হওয়া। 

 

বদেজয়রর জেয রুকইয়াহ: 

যণদ বুঝা যায় অমুয়কর জেয েজর ললয়গয়ে, তাহয়ল তায়ক অযু করয়ত বলুে, এব্ওযুর  াণে 
গুয়লা আক্রায়ন্তর গায়য় লেয়ল ণদে। এর র চাইয়ল িায়লা  াণে ণদয়য় লগাসল করুে। 
এতি ক য়তই েজর িায়লা হয়য় যায়ব ইেশাআল্লাহ। 

আর বদেজয়রর লসলে রুকইয়া হয়ে, বদেজয়রর রুকইয়া ণতলাওয়াত করয়বে, অথবা 
ণতলাওয়াত শুেয়বে (ডাউেয়লাড ণল্ক ণেয়চ)। এর  াশা াণশ ম অথবা য় ণেয়য়ম 
রুকইয়ার লগাসল করয়বে। আর এিায়ব লাগাতার  লথয়ক  ণদে করয়বে। প্রয়য়াজয়ে 
কয়য়কণদে ণবরণত ণদয়য় আবার শুরু করুে, প্রণতণদে কয়য়কবার রুকইয়া শুেুে, আর একবার 



রুকইয়ার লগাসল করুে। এিায়ব সমসযা িায়লা হওয়া  যেন্ত করয়ত থাক ে। সমসযা িায়লা 
হওয়ার  য়রও কয়য়কণদে রুকইয়াহ করা উণচত। 

 

ৗ. রুকইয়ার লগাসল- 

ম ণেয়ম: একিা বালণতয়ত  াণে ণেয়বে। তার র  াণেয়ত দুইহাত ড ণবয়য় লযয়কায়ো দরুদ 
শণরে, সুরা োণতহা, আয়াত ল ক রণস, সুরা ইখলাস, োলাি, োস, লশয়ষ আবার লকায়ো 
দরুদ শণরে-সব বার কয়র  ড়য়বে।  ড়ার  র হাত উঠায়বে এব্ এই  াণে ণদয়য় লগাসল 
করয়বে। 

য় ণেয়ম: একিা বালণতয়ত  াণে ণেে। ও য়রর লদায়া-কালামগুয়লা  ড়ুে আর মায়ঝমায়ঝ ে ুঁ 
ণদে। এর র ওই  াে ইণদয়য় লগাসল করুে।  

য় ণেয়ম: (জাদুর সমসযার জেয ণবয়শষিায়ব উ কারী বরই  াতার লগাসল) িা বরই  াতা 
লবয়ি  াণেয়ত গুণলয়য় ণেে, এব্ লসখায়ে আয়াত ল ক রণস, সূরা ইখলাস, োলাক, োস- বার 
কয়র  য়ড় ে ুঁ ণদে। এর র এই  াণে লথয়ক ণতে লোক  াে করুে, আর বাণকিা ণদয়য় লগাসল 
করুে। 

(যণদ িয়য়লি আর লগাসলখাো একসায়থ থায়ক, তাহয়ল অবশযই বালণত বাণহয়র এয়ে এসব 
 ড়য়বে। প্রথয়ম এই  াণে ণদয়য় লগাসল কয়র এর র চাইয়ল অেয  াণে ণদয়য় ইোমত লগাসল 
করয়ত  ায়রে। যার সমসযা লস  ড়য়ত ো  ারয়ল অেয লকউ তার জেয  ড়য়ব, এব্ অসুস্থ 
বযণক্ত শুযু লগাসল করয়ব।) 

 

. ণজয়ের স্পশে- 

আক্রান্ত হওয়ার লেি: 

ণজে দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অয়েকগুয়লা লেি রয়য়য়ে, এরমায়ঝ কয়য়কণি হয়ে- 

1. রায়ত ণঠকমত ঘুমায়ত ো  ারা। ঘুমায়লও বারবার লজয়গ ওঠা। 



2. প্রায়শই ঘয়ুমর মায়ঝ লবাবা যরা। 

3. িয়্কর স্বপ্ন লদখা। উুঁচ  লথয়ক  য়ড় লযয়ত, লকাে প্রািীয়ক আক্রমি করয়ত লদখা। 

4. দীঘে মাথাবযথা, অথবা অেয লকাে অয়ে সবসময় বযাথা থাকা। 

5. োমাজ, ণতলাওয়াত, ণযণকর আযকায়র আগ্রহ উয়ঠ যাওয়া। 

6. লমজাজ ণবণেপ্ত হয়য় থাকা, একি য়তই লরয়গ যাওয়া। 

7. আযাে বা লকারআে ণতলাওয়াত সহয ো হওয়া। 

ণিয়ের আসয়রর জেয রুকইয়াহ: 

ণযণে রুকইয়া করয়বে ণতণে প্রথয়ম সুরা ইখলাস, সুরা োলাক, সুরা োস  য়ড় হায়ত ে ুঁ ণদয়য় 
ণেয়জর শরীয়র হাত বুণলয়য় ণেয়বে। এর র রুকইয়া শুরু করয়বে। রুগীর  ায়শ বয়স লজার 
আওয়ায়জ রুকইয়ার আয়াতগুয়লা  ড়য়ত থাক ে। রুকইয়ার অয়েক আয়াত আয়ে লসগুয়লা 
লশয়ষ বলা হয়ব। তয়ব ণিয়ের লরাগীর রুকইয়ার জেয স্বািাণবকিায়ব- 

1. সুরা োণতহা 

2. আয়াত ল ক রণস 

3. বাকারার লশষ  আয়াত 

4. সুরা ইখলাস, োলাক, সুরা োস। স ব হয়ল এর সায়থ- 

5. সুরা মু৭ণমেুয়ের - ে্ আয়াত 

6. সুরা সেোয়তর প্রথম  আয়াত এব্ 

7. সুরা ণজয়ের -ড় আয়াত  ড়া লযয়ত  ায়র। 

ণিে লেয়ড় লদয়া  যেন্ত এগুয়লা বারবার  ড়য়ত থাক ে,  ড়ার মায়ঝমায়ঝ রুগীর ও র ে ুঁ ণদয়ত 
 ায়রে, (ববয লেয়ি) মায়ঝমায়ঝ রুগীর মাথায় হাত লরয়খ  ড়ুে। আর  াণেয়ত ে ুঁ লদয়ার  র 
মুয়খ এব্ হায়ত- ায়য় ণেণিয়য় ণদে। ণজে কথা বলয়ত শুরু করয়ল মায়ঝমায়ঝ তায়ক চয়ল 
যাওয়ার বযা ায়র ণেয়দেশ ণদয়ত হয়ব, এর র আবার অণবরত ণতলাওয়াত চাল ুরাখয়ত হয়ব। 
ণিয়ের রুগীর লেয়ি সাযারিত কথাবাতো বয়ল ণিে ণবদায় করয়ত হয়। এয়েয়ি ণিয়ের কথায় 



ঘাবড়ায়ো যায়বো, তার কথা সহয়জ ণবশ্বাসও করা যায়ব ো। হুমণকযামণক ণদয়ল তায়কই উল্টা 
যমক ণদয়ত হয়ব। লমাি কথা, ণযণে রুকইয়া করয়বে তাুঁয়ক উ ণস্থতবুণদ্ধর  ণরচয় ণদয়ত হয়ব। 
একণদয়ে ো লগয়ল  র র কয়য়কণদে কয়য়কঘন্টা কয়র এিায়ব রুকইয়া কয়র লযয়ত হয়ব। 
ইেশাআল্লাহ এক  যোয়য় ণিে  ালায়ত বাযয হয়ব। 

 

. বাণড়য়ত ণিয়ের উৎ াত থাকয়ল- 

বাণড়য়ত ণিয়ের লকায়ো সমসযা থাকয়ল  র র ণতেণদে  ূেে সুরা বািারা ণতলাওয়াত করুে, 

এর র আযাে ণদে। তাহয়ল ইেশাআল্লাহ সমসযা ণঠক হয়য় যায়ব। ণতলাওয়াত ো কয়র প্রণতণদে 
যণদ সুরা বািারা লে করা হয় তাহয়লও োয়দা  াওয়া যায়ব ইেশাআল্লাহ। তয়ব সবয়চয়য় িায়লা 
েল ল য়ল ণতলাওয়াত করা উণচত। এর র প্রণতমায়স অন্তত এক দুইণদে সুরা বাকারা  ড়য়বে। 
অণযক োয়দার জেয চাইয়ল সুরা বাকারা  ড়া লশয়ষ  াণেয়ত ে ুঁ লদয়ার  র  ুয়রা বাণড়য়ত 
ণেণিয়য় ণদয়ত  ায়রে। 

আর ঘয়র প্রয়বয়শর সময়, লবর হবার সময়, দরজা-জাোলা বয়ন্ধর সময় ণবসণমল্লাহ বলয়বে। 
সন্ধযা লবলায় জাোলা বন্ধ রাখয়বে। ঘয়র লকাে প্রািী বা মােয়ুষর েণব অথবা মূণতে ঝ ণলয়য় 
রাখয়বে ো। ইেশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সমসযা লকয়ি যায়ব। 

 

. যাদুগ্রস্ত- 

জাদ ুবা ব্ল্যাক মযাণজয়ক আক্রান্ত হওয়ার লেি:  

অয়েক সময় যাদু করয়ত ণিয়ের সাহাযয লেয়া হয়, তাই যাদুগ্রস্ত লরাগীর মায়ঝ ণজে আক্রায়ন্তর 
ণকেু লেিও লদখা লযয়ত  ায়র। এোড়াও যাদুগ্রস্ত লরাগীর মায়ঝ ণকেু ণবয়শষ লেি লদখা লযয়ত 
 ায়র। লযমে: 

1. হঠাৎ কারও প্রণত বা লকাে ণকেুর প্রণত তীব্র িালবাসা অথবা ঘিৃা বতণর হওয়া, যা 

আয়গ ণেল ো। 



2. ণবয়শষ লকাে কারে োড়াই জণিল-কণঠে লরায়গ লিাগা। যার ণচণকৎসা করয়লও সুস্থ 

ো হওয়া। 

3.  ণরবায়রর ময়যয ঝগড়া-ঝাণি ললয়গই থাকা। ণবয়শষতঃ স্বামীস্ত্রীর মায়ঝ। 

4. দৃণষ্টিণে বা বযণক্তয়ে বযা ক  ণরবতেে লদখা যাওয়া। যায়ত ণেয়জও েণতগ্রস্থ হয়, 

চার ায়শর মােুষও কষ্ট  ায়। 

5. অদু্ভত আচরি করা। লযমে, লকাে কাজ একদমই করয়ত ো চাওয়া। ণক্বা ণদে-

রায়তর ণেণদেষ্ট লকাে সময়য় ঘয়রর বাইয়র লযয়ত ো চাওয়া। 

6. লমরুদয়ের ণেয়চর ণদয়ক বযাথা করা। 

7. ণবয়কল লথয়ক রাত  যেন্ত লমজাজ খারা , মাথা বযথা অথবা অসুস্থ থাকা। 

যাদ ুআক্রান্ত হয়ল বঝুার উ ায়: 

ও য়রর এক বা একাণযক লেয়ির সায়থ ণমল  াওয়া যায়ব। আর যাদ ুআক্রান্ত বযণক্তর ও র 
রুকইয়ার আয়াতগুয়লা  ড়য়ল, অথবা অণডও শুেয়ল অস্বািাণবক অেুিূণত হয়ব। লযমে, প্রচে 
মাথা বযথা, বণম আসা, বুক যড়েড় করা, শরীর অবশ হয়য় আসা ইতযাণদ। 

জাদরু সমসযার জেয রুকইয়া: 

সমসযার যরি অেুযায়ী ণবণিন্ন প্রকার রুকইয়াহ করয়ত  রামশে হয়। তয়ব প্রণসদ্ধ লসলে 
রুকইয়া হয়ে- প্রথয়ম সমসযার জেয ণেয়াত ণঠক কয়র, ইণস্তগোর দরুদ শণরে  য়ড় শুরু 
করুে। তার র রুকইয়ার আয়াতগুয়লা  াঠ কয়র অথবা লকাে রুকইয়া শুয়ে ণেণিত হয়য় ণেে 
আসয়লই সমসযা আয়ে ণক ো! শাইখ সুদাইস অথবা লহুাইদায়ের রুকইয়া শুেয়ত  ায়রে 
(ডাউেয়লাড ণল্ক ণেয়চ)। সবয়শয়ষ একণি  ায়ি  াণে ণেে, এর র ণেয়চর আয়াতগুয়লা 
বার অথবা বার কয়র  ড়ুে,  ড়ার মায়ঝমায়ঝ  াণেয়ত ে ুঁ ণদে-  

ক. সুরা োণতহা এব্ আয়াত ল ক রণস  

খ. সুরা আ'রাে -, ইউেুস - সুরা েহা ড়ে্ আয়াত 



 كَاُنْوا امَ  َوبََطَل  الَْحق ُ  َفَوقَعَ  - يَأِْفُكْوَن  َما َتلَْقُف  ِهيَ  َفإَِذا َكََۖعَصا أَلِْق  أَْن  ُموَسى   إِلَى   َوأَْوَحيْنَا .1
ِلَك  َفُغِلُبْوا - يَْعَملُوَن  َحَرةُ  َوأُلِْقيَ  - َصاِغِريَْن  َوانَقلَُبْوا ُهنَا لُْوا- َساِجِديَْن  الس َ  بَِرِب   َمن َاآ قَا
 - َوَهاُرْوَن  ُموَسى   َرِب   - الَْعالَِميَْن 

ا .2 ْحُرَۖ  بِهِ  ِجئُْتْم  َما ُموَسى   قَاَل  أَلَْقْوا َفلََم   َعَمَل  يُْصِلُح  لَا الل  هَ  إِن َ  َسيُْبِطلُُهَۖ  الل  هَ  إِن َ  الِس 
 - الُْمْجِرُموَن  َولَْوَكِرهَ  بِكَِلَماتِهِ  الَْحق َ  الل  هُ  َويُِحق ُ  - الُْمْفِسِديَْن 

َۖ َكيُْد  َصَنُعْوا إِن ََما َصنَُعْواَۖ َما َتلَْقْف  يَِميِْنَك  َماِفي َوأَلِْق  .3 اِحُر  يُْفِلُح  َولَا َساِحر   - أَت ى َحيُْث  الس َ
গ. এর র সুরা ইখলাস, োলাি, োস- সব বার কয়র। 

সমসযা অেুযায়ী সাতণদে অথবা এরয়চয়য় লবণশ সময় যাবত প্রণতণদে সকাল-ণবকাল এই  াণে 
লখয়ত হয়ব, এব্ লগাসয়লর  াণেয়ত ণমণশয়য় লগাসল করয়ত হয়ব। আর জাদরু সমসযার লথয়ক 
সুস্থতা লায়ির ণেয়াত কয়র প্রণতণদে রুকইয়ার আয়াতগুয়লা ণতলাওয়াত করয়ত হয়ব, অথবা 
লদড়-দুইঘণ্টা রুকইয়ার অণডও শুেয়ত হয়ব। লকাে িাণরর সাযারি রুকইয়া একবার, আর সুরা 
ইখলাস, োলাক, োয়সর রুকইয়াহ একাণযকবার (ডাউেয়লাড ণল্ক ণেয়চ)। এর  াশা াণশ 
আল্লাহর কায়ে সুস্থতার জেয লদায়া করয়ত হয়ব। 

এিায়ব রুকইয়াহ করার  র সপ্তাহ লশয়ষ আ োর অবস্থা  যোয়লাচো করুে, প্রয়য়াজয়ে 
ণচণকৎসার লময়ার বাণড়য়য় ণেে। রুকইয়াহ চলাকালীে সমসযা লবয়ড় লগয়লও বাদ ণদয়বে ো, 
হাল োড়য়বে ো। সমূ্পিে সসু্থ হওয়া  যেন্ত রুকইয়া অণবরত রাখেু। 

ণদ্বতীয়ত: শুরুয়ত বিেো করা রুকইয়ার লগাসলগুয়লার মায়ঝ য়  দ্ধণতণি জাদুর ণচণকৎসায় 
খুব উ কারী। সমসযা লবণশ হয়ল প্রথয়ম কয়য়কণদে উয়ল্লণখত ণেয়য়ম বরই  াতার লগাসল কয়র 
এর র লসলে রুকইয়াহ শুরু করা লযয়ত  ায়র। ইেশাআল্লাহ খবু দ্রুতই জাদুর সমসযা লথয়ক 
মুক্ত হয়য় যায়বে। 

যাদরু লকাে ণজণেশ অথবা তাণবজ খুুঁয়জ ল য়ল: 

সয়িহজেক লকাে তাণবজ ল য়ল অথবা ণক ণদয়য় যাদ ুকয়রয়ে যণদ  াওয়া যায়, তাহয়ল লসসব 
লবর কয়র আলাদা আলাদা কয়র লেলুে, লকাে ণগরা বা বাযে থাকয়ল লকয়ি লেলুে, শক্ত ণকেু 



ণদয়য় বাযা থাকয়ল লিয়ে লেলুে। এর র একিা  ায়ি  াণে ণেয়য় ও য়র বলা জাদুর রুকইয়ার 
আয়াতগুয়লা  য়ড়  াণেয়ত ে ুঁ ণদে, এর র তাণবজ অথবা যাদরু ণজণেশগুয়লা ড ণবয়য় রাখেু 
ণকেুেি, তাহয়ল ইেশাআল্লাহ যাদু েষ্ট হয়য় যায়ব।  য়র লসগুয়লা  ুণড়য়য় বা েষ্ট কয়র লেলুে। 

 

. একাণযক সমসযায় আক্রান্ত হয়ল: 

একসায়থ যাদ,ু ণিে ণক্বা বদেজর সম্পণকেত একাণযক সমসযায় আক্রান্ত হয়ল প্রথয়ম ণকেুণদে 
বদেজয়রর জেয রুকইয়া করয়ত হয়ব, এর র ণিয়ের জেয এব্ যাদুর জেয রুকইয়া করয়ত 
হয়ব। এর মায়ঝমায়ঝ শারীণরক লরাগবযাণযর জেয ণচণকৎসা লেয়া বা ডাক্তায়রর ঔষয লসবে 
করয়তও লকাে সমসযা লেই। ণকন্তু রুকইয়াহ করার কারয়ি বযাথা শুরু হয়ল এজেয ঔষয খায়বে 
ো। বর্ রুকইয়ার লগাসল করয়ল অয়েকিা স্বণস্ত  ায়বে ইেশাআল্লাহ। 

 

ড়. ওয়াসওয়াসা লরাগ- 

আক্রান্ত হওয়ার লেি: 

1. অকারয়ি সবেদা ণচণন্তত থাকা। মাথায় ণবণেপ্ত ণচন্তা লঘারাঘুণর করার কারয়ি লকাে 
ণকেুয়ত মে ণদয়ত ো  ারা। 

2. ওযু-য়গাসল অথবা োমায়জর ণবশুদ্ধতা ণেয়য় অণতণরক্ত ণদ্বযাদ্বয়ে থাকা। 

3.  ণরষ্কার  ণরেন্নতা ণেয়য় অণতণরক্ত ণচন্তা করা। িয়য়লি বা লগাসলখাোয় অণতণরক্ত 
সময় বযয় করা। এক অে বারবার লযায়া, এর য়রও তৃপ্ত হয়ত ো  ারা। 

4. বারবার ময়ে হওয়া ওযু লিয়ে যায়ে, অথবা প্রসায়বর লোুঁিা  ড়য়ে, অথবা বায়ু 
লবর হয়য় যায়ে। ণবয়শষতঃ োমায়জর সময় এমে হওয়া। 

5. আল্লাহ তা৭আলা, রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص অথবা ইসলায়মর বযা ায়র বারবার মাথায় অবমােোকর 
ণচন্তা আসা। 



6. বারবার োমায়জর রাকাত ি য়ল যাওয়া, ণকরাত, রুক -সাজদা ইতযাণদর বযা ায়র 
সয়িয়হ লিাগা।  

7. সমসযা লবণশণদে  ুরয়ো হয়য় লগয়ল এসব লথয়ক আরও শারীণরক-মােণসক সমসযা 
বতণর হয়ত  ায়র। আর ণজে স্ক্রান্ত লকাে সমসযা (ণজয়ের বদেজর বা ণজয়ের 
আসর) থাকয়লও ওয়াসওয়াসার সমসযা প্রকি হয়ত  ায়র। 

ওয়াসওয়াসার প্রণতকার- 

. এই লদায়াণি লবণশ লবণশ  ড়া। প্রণত োমায়জর আয়গ- য়র, অেযােয ইবাদয়তর সময়, লকাে 
গুোয়হর জেয ওয়াসওয়াসা অেুিব করয়ল এিা  ড়া - 

اِت، اللهِ  بِكَِلَماِت  أَُعْوذُ  م َ ِ  َوِعَقابِِه، غََضِبه   ِمنْ  الت َا  َهَمَزاِت  ِمنْ  َو  ِعَباِدِه، َوَشر 
يَاِطيِْن،  ي َْحُضُرْوِن  َوأَْن  الش َ

ঈমাে ণেয়য় স্শয় উণদত হয়ল  ড়া (সুরা হাদীদ, আয়াত ে্ ) 

ُل  ُهَو  اِهُر  َوالْآِخُر  الْأَو َ  َعِليْم َشْيء   بِكُِل   َوُهَو ۖ َۖ َوالَْباِطنُ  َوالظ َ

[এোড়া "আমােত  ণবল্লাহ বলা" এব্ "সুরা ইখলাস  ড়ার" কথাও বণিেত হয়য়য়ে] এব্ 
এর র ওয়াসওয়াসা  াত্তা ো ণদয়য় অেয ণকেুয়ত বযস্ত হয়য় যাওয়া।  

.  ুরুষ হয়ল জামাআয়তর সায়থ োমাজ  ড়া, মুত্তাকী  রয়হজগারয়দর সায়থ উঠাবসা করা।  

. োমায়জ ওয়াসওয়াসা হয়ল বায়ম হালকা কয়র বার থুত  োলায়ো। আর রাকাত ি য়ল 
লগয়ল- ময়ে থাকা কম স্খযািা যয়র, এর র প্রণত রাকায়ত আত্তাণহয়যাত   ড়া, আর োমায়জর 
লশয়ষ সাহু সাজদা লদয়া। 

. সকাল-সন্ধযায় ও ঘুয়মর আয়গর আমলগুয়লা গুরুয়ের সায়থ করা। িয়য়লয়ি প্রয়বয়শর লদায়া 
 ড়া। 



. আয়াত ল হারক (আযাব এব্ জাহান্নাম স্ক্রান্ত আয়াত) লবণশ লবণশ ণতলাওয়াত করা। 
এব্ প্রণতণদে এসয়বর ণতলাওয়াত লশাো। (ডাউেয়লাড ণল্ক ণেয়চ) 

. সুরা োণতহা, আয়াত ল ক রণস, ইখলাস, োলাক, োস - বার কয়র। এর র শুযু সুরা োস 
অয়েক বার (বার/বার/আরও লবণশ)  য়ড়  াণে আর অণলি অয়য়য়ল ে ুঁ লদয়া। এর র 
সুস্থতার ণেয়ায়ত প্রণতণদে - লবলা এই  াণে  াে করা। মাথায় এব্ বুয়ক অণলি অয়য়ল 
বযবহার করা। 

. বদেজর বা ণজয়ের সমসযা থাকয়ল লস অেুযায়ী রুকইয়াহ করা। যথাস বত ওয়াসওয়াসা 
 াত্তা ো লদয়া; ইগয়োর করা, এমেণক মুয়খ ণবরণক্তর িাবও প্রকাশ ো করা। আর আল্লাহর 
কায়ে লদায়া করয়ত থাকা।  

 

. সাযারি অসুস্থতার জেয রুকইয়াহ: 

ণবণিন্ন অসুখ-ণবসুয়খর রুকইয়ার জেয রাসুল সল্লাল্লহু আলাইণহ ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়য় ণকরাম 
রা. এব্ ণবণিন্ন যুয়গর সালােয়দর লথয়ক অয়েক দু৭আ-কালাম  াওয়া যায়, সুস্থতা লায়ির 
ণেয়ায়ত লসসব গুরুয়ের সায়থ  ড়া।  

লযমে, লকারআে লথয়ক প্রণসদ্ধ কয়য়কণি রুকইয়া হয়ে- সুরা োণতহা, ইখলাস, সুরা োলাক, 

সুরা োস এব্ ণি আয়ায়ত ণশো- (সূরা তাওবাহ/ৗ, ইউেূস/, োহল/ড়, বােী 
ইসরাইল/, শু৭আরা/, ে সণসলাত/ৗৗ)  

ْؤِمِنيَْن  .1   َويَْشِف ُصُدْوَر قَْوم  م ُ

ُدْوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِل لُْمْؤِمِنيَْن  .2  َوِشَفاٌء ِل َما ِفي الص ُ

ْخَتِلٌف أَلَْواُنُه ِفيِْه ِشَفاٌء ل ِلن َاِس  يْخُرُج  .3  ِمْن بُُطْونَِها َشَراٌب م ُ

َرْحَمٌة ِل لُْمْؤِمِنيَْن  .4 ُل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء و َ    َونَُنِز 



 َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو يَْشِفيِْن  .5

ِشَفاء .6  قُْل ُهَو ِلل َِذيَْن آَمُنْوا ُهًدى و َ

এোড়া রাসুল স. লথয়ক বণিেত রুকইয়ার উ য়যাগী অয়েক লদা৭আ আয়ে, লযমে- 

  اِفْي لَا ِشَفاَء إِل َا ِشَفاُؤَك الل َهم َ َرب َ ال ن َاِس أَْذِهِب الَْباَس ِاْشِفِه َوأَْنَت الش َ
 ِشَفاًء لَا يَُغاِدُر َسَقًما

  ِب  ، ِ َنْفس  أَْو َعيِْن َحاِسد  ِ كُل  ِ َشْيء  يُْؤِذيَْك،  ِمْن َشر  ْسِم الل  ه أَْرِقيَك،  ِمْن كُل 
 يَْك اَلل َه يَْشِفيَك بِْسِم الل  ِه أَْرقِ 

   بِاْسِم الل  ِه يُْبِريَْك، َوِمْن كُِل  َداء  يَْشِفيَْك، َوِمْن َشِر  َحاِسد  إَِذا َحَسَد، َوَشِر
 كُِل  ِذْي َعيْن  

  ِبِْسِم الل َه (বার)  َما أَِجُد َوأَُحاِذُر ِ لل َِه َوقُْدَرتِِه ِمْن َشر    (বার) ، أَُعوُذ بِا
  َرب َ الَْعْرِش الَْعِظيِْم، أَْن ي َْشِفيََك أَْسأَُل الل ََه الَْعِظيَْم (বার)  

এসব আয়াত এব্ লদায়াগুয়লা বার অথবা বার  ড়ুে, বযাথার যায়গায় অথবা রুগীর মাথায় 
হাত লরয়খ  ড়ুে, অথবা এসব  ড়ার  র রুগীর ও র ে ুঁ ণদে।  াণেয়ত ে ুঁ ণদয়য়  াে করুে, 

লগাসল করুে অথবা অণলি অয়য়য়ল ে ুঁ ণদয়য় মাণলশ করুে। মযু-কায়লাণজরায় ে ুঁ ণদয়য় প্রণতণদে 
 াণেয়ত গুণলয়য় খাে। এসয়বর  াশা াণশ শাইখ লুহাইদাে অথবা সা৭দ আল গাণমণদর 
রুকইয়াহ লশাো লযয়ত  ায়র। (ডাউেয়লাড ণল্ক ণেয়চ)  

 



. ণশশুয়দর জেয রুকইয়ার ণেয়ম: 

শুরুয়ত ময়ে ময়ে ণেয়াত কয়র ণেে লকাে সমসযার জেয রুকইয়াহ করয়বে, এর র ণশশুর 
মাথায় হাত লরয়খ কয়য়কবার এই দুয়াণি  ড়ুে, আর মায়ঝমায়ঝ ণদে। চাইয়ল সায়থ ও য়রর 
লদায়াগুয়লাও  ড়া লযয়ত  ায়র।  

 ة  ام َ ل َ  َعيْن   كُِل   َوِمنْ  ، ة  َهام َ و َ  َشيَْطان   كُِل   ِمنْ  ، ةِ ام َ الت َ  الل  هِ  بِكَِلَماِت  أُِعيُْذُكْم 

এর র সুরা োণতহা, আয়াত ল ক রণস এব্ সুরা ইখলাস, োলাক, োস -  বার কয়র  ড়া। 

সমসযার মািা লবণশ হয়ল উয়ল্লণখত  দ্ধণতয়ত রুকইয়া করা লশয়ষ আয়রকবার এগুয়লা  য়ড় 
 াণেয়ত ে ুঁ ণদয়য়  াে করাে এব্ লগাসল করাে। সমসযা িায়লা হওয়া  যেন্ত প্রণতণদে রুকইয়াহ 
এব্ এই কাজগুয়লা করয়ত থাক ে। এোড়া লকাে অয়ে ণবয়শষ লরাগবযাণয থাকয়ল এসব লদায়া-
কালাম  য়ড় অণলি অয়য়ল বা কায়লাণজরার লতয়ল ে ুঁ ণদয়য় প্রণতণদে মাণলশ করা। 

লোিয়দর  াশা াণশ বড়য়দর মায়ঝ লকউ ণেয়জ ণেয়জ রুকইয়াহ করয়ত অেম হয়ল তার 
ও য়রও একই ণেয়য়ম রুকইয়াহ করা যায়। 

 

. রুকইয়ার আয়াত: 

লকারআে মাণজয়দর ণবণিন্ন আয়াত দ্বারা রুকইয়া করা হয়, তন্ময়যয প্রণসদ্ধ ণকেু আয়াত হয়ে- 

1. সুরা োণতহা 
2. সুরা বাকারা - 

3. সুরা বাকারাহ  

4. সুরা বাকারাহ -ৗ 

5. সুরা বাকারাহ  

6. সুরা বাকারাহ - 

7. সুরা আয়ল ইমরাে -ড় 

8. সুরা আ'রাে ৗ- 



9. সুরা আ'রাে - 

10. সুরা ইউেুস - 

11. সুরা েহা ড় 

12. সুরা মু'ণমেুে - 

13. সুরা সেোত - 

14. সুরা আহকাে ড়- 

15. সুরা আর-রাহমাে - 

16. সুরা হাশর -ৗ 

17. সুরা ণজে -ড় 

18. সুরা ইখলাস 

19. সুরা োলাক 

20. সুরা োস 

এই আয়াতগুয়লা একসায়থ ণ ণডএে করা অবস্থায় ণেয়চ ণল্ক লদয়া ওয়য়বসাইয়ি  ায়বে।  

 

. যাদু, ণজে, শয়তাে ইতযাণদর েণত লথয়ক বাুঁচার উ ায়: 

. প্রণতণি কায়জর শুরুয়ত ণবসণমল্লাহ বলা। লযমে, খাবার  ূয়বে, ঘয়র ে কয়ত - লবর হয়ত, 

দরজা-জাোলা বন্ধ করয়ত ইতযাণদ। 

. ণবষ, যাদু এব্ অেযােয েণত লথয়ক বাুঁচয়ত সকাল-সন্ধযায় এই লদায়া ণতেবার  ড়াঃ 

اِت  الل َهِ  بِكَِلَماِت  أَُعوذُ  م َ ِ  ِمنْ  الت َا  َخلََق  َما َشر 

আ৭উযু ণবকাণলমা-ণতল্লা-ণহত্তা-ম্মা-ণত, ণম্-শারণর মা-খলাি। (জায়ম ণতরণমযী, ড়) 

. সব যরয়ের েণত এব্ ণব দ-আ দ লথয়ক ণেরা দ থাকয়ত এই লদায়া সকাল-সন্ধযায় 
ণতেবার  ড়াঃ 

َماءِ  ِفي َولاَ  الأَْرِض  ِفي َشْيءٌ  اْسِمه َمعَ  يَُضر ُ  لاَ  ال َِذْي  اللهِ  بِْسِم  ِميْعُ  َوُهَو  الس َ  َعِليُْم ال  الس َ



ণবসণমল্লা-ণহল্লাযী লা-ইয়াদ্বুররু মা৬আসণমহী, শাইউ্ ণেলআরদ্বী ওয়ালা- ণেসসামা-ই, 

ওয়াহুওয়াস সাণম৭উল ৬আলীম। (জায়ম ণতরণমযী, ) 

ৗ. প্রণতণদে সকাল-সন্ধযায় সুরা ইখলাস, সুরা োলাক, সুরা োস ণতেবার কয়র  ড়া। এব্ 
এিা ণবয়শষ গুরুয়ের সায়থ করা। (সুোয়ে আণব দাউদ) 

. ঘয়ুমর আয়গ আয়াত ল ক রণস এব্ সুরা বাকারার লশষ দুই আয়াত  ড়া। সুরা ইখলাস, সুরা 
োলাক, সুরা োস  য়ড় হায়তর তালুয়ত ে  ণদয়য়  ুয়রা শরীয়র হাত বুণলয়য় লেয়া। (বুখারী) 

. িয়য়লয়ি লোকার  ূয়বে লদায়া  ড়া- 

 َوالَْخَباِئِث  الُْخْبِث  ِمنَ  بَِك  أَُعْوذُ  إِن ِيْ  الل َُهم َ 

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ৭উযুণবকা, ণমোল খুবণস ওয়াল খবা-ইে। (মুসণলম, ) 

. তাহাজু্জদ োমাজ  ড়া। প্রণতণদয়ের অেযােয মাসেুে আমল করয়ত থাকা। এব্ আল্লাহর 
কায়ে সবসময় লদায়া করয়ত থাকা। 

 

 

 মুখতাসার রুকইয়াহ শারইয়যাহ 

(স্য়েয়  ণবণিন্ন সমসযার জেয ইসলাম সম্মত ঝাড়ে ুঁক) 
রচোয়: আবু্দল্লাহ আল মাহমুদ  

প্রথম প্রকাশ:  – জুে –  

সবেয়শষ আ য়ডি: (.)  ঞ্চম স্স্করি,  – আগস্ট – ড় 

রুকইয়াহ অণডও ডাউেয়লাড: https://ruqyahbd.org/download 

রুকইয়াহ সায় ািে গ্রু : https://facebook.com/groups/ruqyahbd 

রুকইয়াহ ণবষয়ক অেযােয তয়থযর জেয: www.ruqyahbd.org 

https://ruqyahbd.org/download
https://facebook.com/groups/ruqyahbd
https://www.ruqyahbd.org/
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