
দুশ্চিন্তা ও শ্চিপদাপদদ ঈমানদাদেে ১০টি কেণীয় 

শ্চিন্তা মানুদেে অদনক মাোত্মক ব্যাশ্চিে কােণ। শ্চিন্তা ও অশ্চিেতা মানুেদক িেমভাদি অসুি কদে 

ততাদে। শ্চিন্তা ও অশ্চিেতাে তকাদনা ওষুি আজও আশ্চিষ্কৃত হয়শ্চন। শ্চিশ্চকৎসা শ্চিজ্ঞাদন মানুেদক শ্চিন্তা 

ও অশ্চিেতা তেদক শ্চিেত োখদত ঘুদমে উপদদশ শ্চদদয় োদক। যশ্চদ স্বাভাশ্চিকভাদি ঘুম না আদস তদি 

ঘুদমে ওষুদিে মাধ্যদম শ্চিশ্চকৎসা তদয়া হয়। শ্চিন্তা মানুদেে সি শাশ্চন্তদক মাটি কদে তদয়। স্বাভাশ্চিক 

জীিন-যাপনদক িািাগ্রস্ত কদে ততাদো। মানুে শ্চিশ্চভন্ন কােদণ শ্চিন্তাযুক্ত হদয় পদে। তা হদত পাদে 

দুশ্চনয়াে তপদেশাশ্চন শ্চকিংিা শত্রুে দুশমশ্চনে কােদণ।  

আিাে আল্লাহে শ্চিয়িান্দাো শ্চনদজে অজাদন্ত শ্চকিংিা পশ্চেদিদশে কােদণ তকান কােণ িশত অন্যায় 

কদে তেেদে, তসই তপদেশাশ্চনদতও দুুঃশ্চশন্তাগ্রন্ত হদয় পদে। শ্চিপদ-আপদ মানিজীিদনে শ্চনতযসঙ্গী। 

মানশ্চসক অশ্চিেতা জীিদনেই অিংশ।  শ্চিশ্চভন্ন শ্চিপদ-আপদদে কােদণ মানুদেে মদন এসি শ্চিন্তা িা 

দুুঃশ্চিন্তায় জন্ম হয়।  এই শ্চিপদ-আপদ আল্লাহে পক্ষ তেদক আজাি হদত পাদে, েহমতও হদত পাদে। 

শ্চিপদ আসাে পে যশ্চদ গুনাহ তিদে যায়, আমে কদম যায়, তাহদে বুঝদত হদি তয এটি আল্লাহে পক্ষ 

তেদক আজাি। পক্ষান্তদে যশ্চদ শ্চিপদ আসাে পে আমে তিদে যায়, তাহদে শ্চিপদ আল্লাহে পক্ষ 

তেদক েহমত। 

শ্চিয়নশ্চি সাল্লাল্লাহু আোইশ্চহ ওয়া সাল্লাম মুশ্চমন মুসেমাদনে জন্য শ্চিন্তামুক্ত োকাে শ্চিশ্চকৎসা 

শ্চদদয়দেন। মানুেদক মাোত্মক অসুিা তেদক তহোজত কেদত শ্চিন্তামুক্ত হওয়াে শ্চিকল্প তনই। শ্চিন্তা ও 

অশ্চিেতা তেদক মুক্ত োকদত শ্চিয়নশ্চি সাল্লাল্লাহু আোইশ্চহ ওয়া সাল্লাম উম্মদতে জন্য নশ্চসহত তপশ 

কদেদেন।  

োসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইশ্চহ ওয়া সাল্লাম শ্চিন্তাযুক্ত অিিায় িেদতন- 

উচ্চােণ : আল্লাহুম্মা ইশ্চন্ন আউ’জুশ্চিকা শ্চমনাে হাশ্চম্ম ওয়াে হুযশ্চন ওয়াে আ’ঝশ্চয ওয়াে কাসাশ্চে 

ওয়াে জুব শ্চন ওয়াে বুখশ্চে ওয়া দ্বোইদ দাইশ্চন ওয়া গাোিাশ্চতে েশ্চজাে।’ 

অে থ : তহ আল্লাহ! আশ্চম আপনাে কাদে তেদক শ্চিন্তা, তশাক, অক্ষমতা, অেসতা, কাপুরুেতা, ঋদণে 

তিাঝা ও মানুদেে ওপে তজাে-জিেদশ্চস্ত তেদক আশ্রয় িাই।’ (বুখাশ্চে, মুসশ্চেম ও শ্চমশকাত)  



আল্লাহ তাআো মুসশ্চেম উম্মাহদক শ্চিয়নশ্চি সাল্লাল্লাহু আোইশ্চহ ওয়া সাল্লাদমে শ্চনয়শ্চমত আমে কোে 

মাধ্যদম শ্চিন্তামুক্ত োকাে তাওশ্চেক দান করুন- আশ্চমন। 

 

তকােআন ও হাশ্চদদসে আদোদক দুশ্চিন্তা ও শ্চিপদাপদদ ঈমানদাদেে ১০টি কেণীয় সম্পদকথ িণ থনা 

কো হদো- 

১. ভাদো-মন্দ তাকশ্চদদেে ওপে পশ্চেপূণ থ শ্চিশ্বাস োখুন। তকননা তাকশ্চদদেে ওপে পূণ থ আিািান 

ব্যশ্চক্তদক দুশ্চিন্তা কাবু কেদত পাদে না। এ শ্চিেদয় পশ্চিত্র তকােআদন এদসদে, ‘আল্লাহ ততামাদদে 

তেশ শ্চদদে শ্চতশ্চন োো তা তমািনকােী আে তকউ তনই। আে আল্লাহ যশ্চদ ততামাে মঙ্গে িান, তাহদে 

তাে অনুগ্রহ েদ কোে তকউ তনই।’ (সুো: ইউনুস, আয়াত: ১০৭) 

২. দুশ্চনয়াে শ্চিপদদে তুেনায় পেকাদেে শ্চিপদদে কো স্মেণ করুন। দুশ্চনয়াে শ্চিপদ-আপদ আপনাে 

জন্য পেকাদেে শ্চিপদ তেদক তেহাই পাওয়াে কােণ হদত পাদে। আে পেকাদেে শ্চিভীশ্চেকাময় 

পশ্চেশ্চিশ্চতে তুেনায় দুশ্চনয়াে শ্চিপদ-আপদ খুিই নগণ্য। মহান আল্লাহ ইেশাদ কদেন, ‘তযশ্চদন তাো 

তা িতযক্ষ কেদি, তসশ্চদন তাদদে মদন হদি, তযন তাো পৃশ্চেিীদত মাত্র এক সন্ধ্যা অেিা এক িভাত 

অিিান কদেদে।’ (সুো: নাশ্চজআত, আয়াত: ৪৬) 

৩. শ্চিন্তাে তমাে ঘুশ্চেদয় শ্চদন। শ্চনদজে তিদয় শ্চনদিে মানুেদদে অিিাে শ্চদদক তাকান। ভাবুন, আল্লাহ 

আপনাদক তাে তেদক ভাদো তেদখদেন। মদনাশ্চিজ্ঞানীোও শ্চিদিশদনে শ্চিশ্চকৎসা শ্চহদসদি তোগীদক 

এভাদি শ্চিন্তা কোে উপদদশ শ্চদদয় োদকন। মহানিী (সা.) তদে হাজাে িেে আদগই শ্চিশ্চকৎসাে এই 

পদ্ধশ্চত িদয়াগ কদেশ্চেদেন। হাশ্চদদস এদসদে, খাব্বাি (ো.) িদেন, আমো আল্লাহে োসুলুল্লাহ (সা.)-

এে কাদে অশ্চভদযাগ কেোম এ অিিায় তয শ্চতশ্চন কািাঘদেে োয়ায় একটি িাদদে তেস শ্চদদয় শ্চিশ্রাম 

শ্চনশ্চিদেন। আমো িেোম, আপশ্চন শ্চক আমাদদে জন্য আল্লাহে কাদে সাহায্য িাইদিন না? আপশ্চন 

শ্চক আমাদদে জন্য তদায়া কেদিন না? জিাদি শ্চতশ্চন িদেন, ‘ততামাদদে জানা উশ্চিত, ততামাদদে 

আদগে মুশ্চমন তোদকদদে এই অিিা শ্চেে তয একজন মানুেদক িদে আনা হদতা, তাে জন্য গতথ খু ুঁদে 

তাদক তাে মদধ্য পু ুঁদত োখা হদতা। অতুঃপে তাে মাোে ওপে কোত িাশ্চেদয় তাদক দুই খণ্ড কদে 



তদওয়া হদতা এিিং তদদহে তগাশদতে শ্চনদি হাে পয থন্ত তোহাে শ্চিরুশ্চন িাশ্চেদয় শাশ্চস্ত তদওয়া হদতা। 

শ্চকন্তু এই কদোে পেীক্ষা তাদক তাে শ্চদ্বন তেদক তেোদত পােত না। (বুখাশ্চে, হাশ্চদস: ৩৬১৬) 

৪. আল্লাহে ব্যাপাদে সুিােণা তপােণ করুন। তাে ওপে ভেসা োখুন। আশা োখুন তয শ্চতশ্চন আপনাদক 

আপনাে দুেিিা তেদক নাজাত তদদিন। আল্লাহ তাআো িদেন, ‘আে তয আল্লাহে ওপে তাওয়াক্কুে 

কদে, আল্লাহ তাে জন্য যদেষ্ট।’ (সুো: তাোক, আয়াত: ৩) 

োসুলুল্লাহ (সা.) িদেদেন, আল্লাহ তাআো তঘােণা কদেন, ‘আশ্চম তসরূপ, তযরূপ িান্দা আমাে িশ্চত 

িােণা োদখ।’ (বুখাশ্চে, হাশ্চদস: ৬৯০১) 

৫. ধিয থ িােণ করুন। শ্চিশ্বাস করুন তয কদষ্টে পে স্বািন্দয আদস। কঠিন অিিাে পে সিেতা আদস। 

পশ্চিত্র তকােআদন এদসদে, ‘শ্চনিয়ই আল্লাহ ধিয থশীেদদে সদঙ্গ আদেন।’ (সুো: িাকাো, আয়াত: 

১৫৩) 

৬. সাোতুে হাজাত পড়ুন। হাশ্চদদস এদসদে, োসুলুল্লাহ (সা.) যখন দুশ্চিন্তায় পেদতন, নামাদজ মগ্ন 

হদতন। আল্লাহ তাআো িদেন, ‘ততামো ধিয থ ও সাোদতে মাধ্যদম সাহায্য িাও।’ (সুো: িাকাো, 

আয়াত: ১৫৩) 

৭. তিশ্চশ তিশ্চশ ইদস্তগোে করুন। মহান আল্লাহ ইেশাদ কদেন, ‘অতুঃপে আশ্চম িদেশ্চে, ততামো 

ততামাদদে েদিে কাদে ক্ষমা িাও, শ্চতশ্চন ততা মহাক্ষমাশীে। (েদে) শ্চতশ্চন ততামাদদে জন্য িচুে 

বৃশ্চষ্টপাত কেদিন, ততামাদদে সমৃদ্ধ কেদিন িনসম্পদ ও সন্তান-সন্তশ্চতদত।’ (সুো: নুহ, আয়াত: ৭১) 

োসুলুল্লাহ (সা.) িদেদেন, ‘তয ব্যশ্চক্ত শ্চনয়শ্চমত ইদস্তগোে কেদি আল্লাহ তাে সি সিংকট তেদক 

উত্তেদণে পে তিে কদে তদদিন, সি দুশ্চিন্তা শ্চমটিদয় তদদিন এিিং অকল্পনীয় উৎস তেদক তাে 

শ্চেশ্চজদকে সিংিান কদে তদদিন।’ (আবু দাউদ, হাশ্চদস: ১৫২০) 

৮. অশ্চিক হাদে দরুদ পড়ুন। হাশ্চদদস এদসদে, উিাই ইিন কাি (ো.) িদেন, আশ্চম িেোম, তহ 

আল্লাহে োসুে, আশ্চম আপনাে ওপে অশ্চিক হাদে দরুদ পাে কদে োশ্চক। আমাে সমদয়ে কতটুকু 

আপনাে িশ্চত দরুদ পাদে ব্যয় কেি? োসুলুল্লাহ (সা.) িদেন, ততামাে যতটুকু ইিা। আশ্চম িেোম, 

এক-িতুে থািংশ সময়? শ্চতশ্চন িদেন, ততামাে ইিা। শ্চকন্তু যশ্চদ আদো িাোও তদি ভাদো। আশ্চম 



িেোম, অদি থক সময়? শ্চতশ্চন িদেন, ততামাে যা ইিা; তদি আদো বৃশ্চদ্ধ কেদে তা-ও ভাদো। আশ্চম 

িেোম, দুই-তৃতীয়ািংশ সময়? শ্চতশ্চন িদেন, ততামাে ইিা; তদি আদো িাোদে তা-ও ভাদো। আশ্চম 

িেোম, আমাে সিটুকু সময় আপনাে ওপে দরুদ পাদে োগাি? শ্চতশ্চন িদেন, তাহদে ততা ততামাে 

শ্চিন্তামুশ্চক্তে জন্য তা যদেষ্ট হদয় যাদি আে ততামাে গুনাহ মাে কো হদি। (শ্চতেশ্চমশ্চজ, হাশ্চদস: 

২৪৫৭) 

৯. সিংশ্চিষ্ট শ্চিেদয় অশ্চভজ্ঞদদে সদঙ্গ পোমশ থ করুন। শ্চনভ থেদযাগ্য আদেদমে সদঙ্গ অশ্চভমত গ্রহণ 

করুন। হাশ্চদস শশ্চেদে এদসদে, ‘তয ব্যশ্চক্ত পোমশ থ কামনা কদে তস অকৃতকায থ হয় না।’ 

১০. দুশ্চিন্তা ও মানশ্চসক অশ্চিেতা তেদক নাজাদতে উদেদে হাশ্চদদস তিশ শ্চকছু তদায়া শ্চশক্ষা তদওয়া 

হদয়দে। ওই তদায়াগুদো তিশ্চশ তিশ্চশ পড়ুন। োসুলুল্লাহ (সা.) িদেন, আশ্চম এমন একটি তদায়া সম্পদকথ 

অিগত আশ্চে, তকাদনা শ্চিপদগ্রস্ত তোক তা পাে কেদে আল্লাহ তাআো তাে তসই শ্চিপদ দূে কদে 

তদন। তসটি হদি আমাে ভাই ইউনুস (আ.)-এে তদায়া। তদায়াটি হদো—‘ো ইোহা ইল্লা আনতা 

সুিহানাকা ইশ্চন্ন কুনতু শ্চমনাজ জ্বশ্চেমীন।’ 

অে থ: তহ আল্লাহ! তুশ্চম োো তকাদনা সতয উপাস্য তনই; আশ্চম ততামাে পশ্চিত্রতা িণ থনা কেশ্চে। 

শ্চনুঃসদন্দদহ আশ্চম জাশ্চেমদদে অন্তর্ভ থক্ত। (শ্চতেশ্চমশ্চজ, হাশ্চদস: ৩৫০৫) 

শ্চিন্তা ও তপদেশাশ্চনে সময় োসুলুল্লাহ (সা.) একটি শ্চিদশে তদায়া পেদতন। তদায়াটি হদো- ‘আল্লাহুম্মা 

ইশ্চন্ন আউযু শ্চিকা শ্চমনাে হাশ্চম্ম ওয়াে হাযাশ্চন, ওয়া আউযু শ্চিকা শ্চমনাে আজশ্চয ওয়াে-কাসাশ্চে, ওয়া 

আউযু শ্চিকা শ্চমনাে বুখশ্চে ওয়াে জুিশ্চন, ওয়া আউযু শ্চিকা শ্চমন দ্বাো‘শ্চয়োইশ্চন ওয়া গাোিাশ্চতে 

শ্চেজাে।’ 

অে থ: তহ আল্লাহ! শ্চনিয়ই আশ্চম আপনাে আশ্রয় শ্চনশ্চি দুশ্চিন্তা ও দুুঃখ তেদক, অপােগতা ও অেসতা 

তেদক, কৃপণতা ও ভীরুতা তেদক, ঋদণে ভাে ও মানুেদদে দমন-পীেন তেদক। 

আনাস (ো.) িণ থনা কদেন, োসুে (সা.) শ্চিন্তাযুক্ত অিিায় এই তদায়া পেদতন। (বুখাশ্চে, হাশ্চদস: 

২৮৯৩) 



তহ আল্লাহ  মুসশ্চেম উম্মাহদক শ্চিয়নশ্চি সাল্লাল্লাহু আোইশ্চহ ওয়া সাল্লাদমে শ্চনয়শ্চমত আমে কোে 

মাধ্যদম শ্চিন্তামুক্ত োকাে তাওশ্চেক দান করুন। আশ্চমন। 

সিংগৃহীত 

 

 

 

 


