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ইসলামের দৃ ষ্টিমে অপচয় ও অপব্যয়

ষ্টব্সষ্টেল্লাষ্টহর রাহোষ্টনর রাহীে
অপচয় ও অপব্যয় োনু মের েন্দ স্বভামব্র অন্তভুুক্ত। সাধারণভামব্ শব্দ দু ’চ া একই অর্ুমব্াধক েমন হমলও আসমল
ো নয়। অপচয় হমে বব্ধকামজ প্রময়াজনাষ্টেষ্টরক্ত ব্যয় করা, যামক আরব্ীমে ‘ইসরাফ’ ব্মল, আর ইংমরষ্টজমে ব্মল
Misuse । আর অপব্যয় হমে অবব্ধ কামজ ব্যয় করা যামক আরব্ীমে ‘োব্যীর’ ব্মল আর ইংমরজীমে ব্মল
Wrongful ব্া Imprudent-Spending ।
ইসলামে অপচয় ও অপব্যয় উভয়ই ষ্টনষ্টেদ্ধ। ইসলাে একষ্ট ভারসােযপূ ণু কলযাণ ধেু। োই এমে অপচয় ও
অপব্যময়র েমো কৃপণোও ষ্টনষ্টেদ্ধ। কারণ কৃপণোও োনু মের একষ্ট েন্দ স্বভাব্ ও ষ্টনদুয়োর লক্ষণ। কুরআন
েষ্টজদ ও হাদীমস ক্ষুধােুমক খাদযদান, ব্স্ত্রহীনমক ব্স্ত্রদান, অভাব্গ্রস্তমক সাহাযয দান, অনার্-ইয়ােীেমদরমক লালনপালন, ষ্টনিঃস্ব ব্যষ্টক্তর উপাজুমনর ব্যব্স্থা করা, ষ্টব্পদগ্রস্ত োনু েমক সহায়ো করা েুসষ্টলেমদর কেুব্য ব্মল চ ােণা
করা হময়মছ। ষ্টকন্তু কৃপণরা ো কমর না। কৃপণো োনু েমক আল্লাহ্ োআলা ের্া জান্নাে চর্মক দূ মর সষ্টরময় শয়োন
ের্া জাহান্নাে পযুন্ত চপৌঁমছ চদয়।
এ প্রসমে আলকুরআমন েহান আল্লাহ ব্মলন,
َ
ُ َ ََ
ُ َ َ ُ َ
ُ َ َ
َ ك ُنطع ُِم ٱلمسك
َ ك م َِن ٱل ُم َصل
.]٢٢ ،٢٤ :﴾ [املدثر٤٤ ِي
 ولم ن٤٣ ِي
 قالوا لم ن٤٢ ﴿ َما َسلككم ِف َسق َر
ِ
“চোোমদরমক ষ্টকমস জাহান্নামে ষ্টনমক্ষপ কমরমছ? োরা ব্মল, আেরা েুসল্লীমদর অন্তভুুক্ত ষ্টছলাে না এব্ং আেরা
অভাব্গ্রস্তমদর আহাযু দান করোে না”। [সূ রা আল-েুদ্দাসষ্টসর, আয়াে: ৪২-৪৪]
এ প্রসমে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,
َ َ َ ج
َ
َ َ َ ي َ َ ي َ َ َ ََ ج
َ َ
َ
َ اّلل بَ ِعيد ِم َن اجل َ َن ِة بَ ِعيد ِم َن
َ « َو
»َبيل
ِ انل
ِ اّلل ع َز َوجل ِمن َعبِد
ِ  واجلَا ِهل الس ِخ أحب ِإل،ار
ِ ابل ِخيل ب ِعيد ِمن
ِ اس ق ِريب ِمن انل
“কৃপণ ব্যষ্টক্ত আল্লাহ্ চর্মক দূ মর, জান্নাে চর্মক দূ মর এব্ং োনু ে চর্মক দূ মর র্ামক। ষ্টকন্তু জাহান্নামের ষ্টনক ব্েুী
র্াকমব্।” (সু নান ষ্টেরষ্টেযী, হাদীস নং ১৯৬১, হাদীসষ্ট যয়ীফ)
ষ্টেষ্টন আমরা ব্মলমছন,
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 َحلهم َع أن س، ف ِإن الشح أهلك من َكن قبلكم،« َواتقوا الشح
ِ
ِ

“চোেরা কৃপণো চর্মক চব্েঁমচ র্াকমব্। চকননা এ কৃপণো চোোমদর পূ ব্ুব্েুীমদরমক ধ্বংস কমর ষ্টদময়মছ।
োমদরমক উসষ্টকময় ষ্টদময়মছ চযমনা োরা রক্তপাে
২৫৭৮)

ায় এব্ং হারােমক হালাল জামন।” (সহীহ েুসষ্টলে, হাদীস নং
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ব্যময়র চক্ষমে কৃপণো চযেন চদােণীয় চেেষ্টন অপচয়-অপব্যয়ও চদােণীয়। সম্পদ কমে যামব্ এ ষ্টচন্তায় ষ্টনিঃস্ব ও
ষ্টব্পদগ্রস্ত োনু েমক সহায়ো না করার জনয কৃপণরা চদােী। আর অপচয়কারীরা চদােী এ কারমণ চয, োরা ষ্টনমজর
অপ্রময়াজমন ব্যয় করমছ, অর্চ ষ্টনিঃস্ব ও ষ্টব্পদগ্রস্তমদর প্রময়াজন চে ামে সহায়ো করমছ না। োনু ে েখনই োনু ে
হয়, যখন চস অনয োনু মের দু িঃখ-কমি সহানু ভূষ্টে চদখায়, ষ্টব্পদ-আপমদ সহায়ো কমর। ষ্টকন্তু কৃপণ, অপচয় ও
অপব্যয়কারীরা ো করমে পামর না ষ্টকংব্া কমর না। োমদর হৃদয় োনু মের দু িঃমখ কােঁমদ না, ব্রং োমদর দ্বারাই
োনু ে কি পায়। আর এই কারমণই ইসলামে ো ষ্টনষ্টেদ্ধ।
স্রিার চেষ্ঠ সৃ ষ্টি আোমদর ষ্টপ্রয় নব্ী েহাোনব্ েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে ষ্টছমলন আক্ষষ্টরক অমর্ুই
‘োনু মের জনয’। নব্ুওয়যে প্রাষ্টির পমর চো ব্ম ই, নব্ুওয়যে প্রাষ্টির পূ মব্ুও ষ্টছমলন সব্ ধরমনর োনব্ীয় গুমণ
গুণাষ্টিে। আেরা জাষ্টন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে চহরা গুহায় প্রর্ে ওহী লামভর পর ষ্টকছু া
ষ্টব্চষ্টলে হময় ষ্টিময়ষ্টছমলন। মর ষ্টফমর ষ্টিময় শুময় পড়মলন এব্ং ষ্টপ্রয় সহধষ্টেুণী েৎকালীন েক্কার অষ্টব্সংব্াষ্টদে
ষ্টব্দূ েী ও পষ্টব্ে নারী খাষ্টদজােুল কুব্রামক আহব্ান জানামলন োেঁমক কিল ষ্টদময় চেমক ষ্টদমে। খাষ্টদজা রাষ্টদয়াল্লাহু
‘আনহা োেঁর প্রাণাস্পমদর এই ষ্টব্হ্বলো চদমখ সান্ত্বনা চদন এই ব্মল চয, আপষ্টন আত্মীময়র প্রষ্টে সদাচার কমরন,
অসহায় ব্যষ্টক্তর চব্াঝা ব্হন কমরন, ষ্টনিঃস্ব ব্যষ্টক্তর জনয উপাজুমনর ব্যব্স্থা কমর চদন, চেহোনমদর আপযায়ন কমরন
এব্ং ষ্টব্পদগ্রস্ত োনু মের প্রষ্টে সহায়ো দান কমরন। সু েরাং আপনার ষ্টব্চষ্টলে হওয়ার চকামনা কারণ চনই। অর্ুাৎ
আপনার জীব্ন ও কেু চযমহেু োনু মের জনয, োনু মের কলযামণর জনয ষ্টনমব্ষ্টদে, চসমহেু আপনার ষ্টব্চষ্টলে ব্া
অষ্টস্থর হওয়ার ষ্টকছু চনই।
খাদীজা রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহা ষ্টছমলন একজন দূ রদৃ ষ্টিসম্পন্ন ষ্টব্চক্ষণ নারী, জামহষ্টলয়যামের চকামনা ষ্টকছু ই োেঁমক স্পশু
করমে পামরষ্টন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লােমক ষ্টেষ্টন কাছ চর্মক চদমখমছন। চদমখমছন োনু মের প্রষ্টে
েহানব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে-এর সহানু ভূষ্টেশীল হৃদয়মক। োই ষ্টেষ্টন োেঁর ষ্টপ্রয়েে স্বােীর ষ্টব্হ্বলোর
সেয় প্রমব্াধ ষ্টদময়মছন োেঁর োনব্ীয় গুণাব্লীর কর্া ব্মল। ষ্টেষ্টন ষ্টব্শ্বাস কমরমছন, োনু মের জনয যােঁর হৃদয় এমো
কােঁমদ োেঁর ভময়র ষ্টকছু চনই, চকামনা ষ্টকছু মেই োেঁর চকামনা ক্ষষ্টে হমে পামর না। সু েরাং অপচয় ও অপব্যয় না
কমর ো োনব্ কলযামণ ব্যয় করাই হমে প্রকৃে োনু ে ও প্রকৃে েু’ষ্টেন-েুসষ্টলমের কাজ। কুরআন েষ্টজমদ আল্লাহ্
ো’আলার খােঁষ্ট ব্ান্দামদর বব্ষ্টশিয ব্ণুনা প্রসমে ষ্টেষ্টন ব্মলমছন,

َ َ َ َ َ َ ََ ُُ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ذ
]٦٦ : ﴾ [الفرقان٦٧ ي ذَٰل ِك ق َو ٗاما
ۡسفوا ولم يقُتوا وَكن ب
ِ ﴿ وٱَّلِين إِذا أنفقوا لم ي

“এব্ং যখন োরা ব্যয় কমর েখন অপচয় কমর না এব্ং কাপুণযও কমর না, ব্রং োরা আমছ এেদু ভময়র োমঝ
েধযে পন্থায়”। [সূ রা আল-ফুরকান, আয়াে: ৬৬]
কুরআন েষ্টজমদ েহান আল্লাহ আমরা ব্মলন,
َ ٱۡش ُبوا َو َل تُۡسفُوا إنذ ُهۥ َل ُُيِب ٱل ُمۡسف
َ ﴿ َو ُُكُوا َو
]١٣ : ﴾ [االعراف٣١ ِي
ِ ِ
ِ
“এব্ং আহার করমব্ ও পান করমব্। ষ্টকন্তু অপচয় করমব্ না। ষ্টেষ্টন অপচয়কারীমদরমক পছন্দ কমরন না”। [সূ রা
আল-আ‘রাফ, আয়াে: ৩১]
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অপচময়র েমো অপব্যয়মক ষ্টনষ্টেদ্ধ কমর কুরআন েষ্টজমদ ব্ষ্টণুে হময়মছ,
ََ َ ذ
َ ذ
ُ َ َ
َُ ذ
ٗ ٱلشي َطَٰ ُن ل َِربهِۦ َك ُف
ً َ َُ ََ
]٤٢ ،٤٦ : ﴾ [االرساء٢٧ ورا
ين َكنوا إِخ َوَٰن ٱلش َيَٰ ِطيِن وَكن
ِ
ِ إِن ٱلمبذِر٢٦ ﴿ ول تبذِر تبذِيرا
“আর ষ্টকছু মেই অপব্যয় করমব্ না। যারা অপব্যয় কমর োরা শয়োমনর ভাই এব্ং শয়োন োর প্রষ্টেপালমকর প্রষ্টে
অষ্টেশয় অকৃেজ্ঞ”। [সূ রা আল-ইসরা, আয়াে: ২৬-২৭]
কুরআন ও হাদীমস অপচয় ও অপব্যয়মক ষ্টনষ্টেদ্ধ করা হমলও োনু ে এ চর্মক ষ্টব্রে র্াকমছ না। আেরা আোমদর
চারপাশ ষ্টকংব্া জীব্মনর চযষ্টদমকই োকাই না চকন চকব্ল অপচময়র সোহার চদখমে পাই। অপচয় শুধু আোমদর
পাষ্টরব্াষ্টরক, সাোষ্টজক, রাষ্ট্রীয় ও কেুমক্ষমেই চদখমে পাই না, ধেুীয় চক্ষমেও এর চজৌলু সপূ ণু অব্স্থান চদখমে পাই।
োনু মের জীব্ন ধারমণর জনয প্রময়াজন খাদয, ব্স্ত্র, ব্াসস্থান, ষ্টশক্ষা, ষ্টচষ্টকৎসা ও ষ্টব্মনাদন। এগুমলা ছাড়া োনু ে
জীব্নধারণ করমে পামর না, োই এগুমলামক োনু মের চেৌষ্টলক চাষ্টহদা ব্লা হয়। ধনী-দষ্টরদ্র, নারী-পুরুে, সাদাকামলা, চছা -ব্ড় সকমলরই ো প্রময়াজন। সাোষ্টজক ও আষ্টর্ুক ষ্টভন্নোর কারমণ সকল োনু ে সেভামব্ এসমব্র
প্রময়াজন চে ামে পামর না। সাোষ্টজক অব্স্থান ও ধন-সম্পদ োনু মের চভামির হার ষ্টনধুারণ কমর ষ্টব্ধায় কামরা
চভামির চপয়ালা উপমচ পমড়, আব্ার কামরা চভামির হােঁষ্টড় শূ নয র্ামক । যামদর চপয়ালা উপমচ পড়মছ োরা যষ্টদ শূ নয
হােঁষ্টড়মে োমদর অষ্টেষ্টরক্ত সম্পদ চেমল চদয়, োহমল একষ্টদমক চযেন উপমচ পড়া ের্া অপচয় ব্ন্ধ হমব্, চেেষ্টন
অপরষ্টদমক চকামনা হােঁষ্টড়ও আর শূ নয র্াকমব্ না। এই জনযই ইসলাে কৃপণো, অপচয় ও অপব্যময়র লািাে চ মন
ধমর ো ষ্টনষ্টেদ্ধ কমর ষ্টদময়মছ। যাকাে, দান-খয়রাে, সাহাযয-সহমযাষ্টিো, সহানু ভূষ্টে ও োনব্ কলযাণমক অব্শয
পালনীয় কমর ষ্টদময়মছ। চযমহেু প্রময়াজমনর অষ্টেষ্টরক্ত ব্যয়ই অপচয়, চসমহেু সব্ধরমনর ষ্টব্লাষ্টসোই অপচয়। োই
দাষ্টে খাব্ার, দাষ্টে চপাশাক, সু রেয অট্টাষ্টলকা, অপ্রময়াজনীয় ষ্টশক্ষা, ষ্টচষ্টকৎসা ও ষ্টব্মনাদন অপচময়র শাষ্টেল। এজনযই
নব্ী-রাসূ ল, ওলী-আল্লাহ ও পরমহজিার েুসষ্টলমের জীব্মন এমো ু কু ষ্টব্লাষ্টসোও স্থান পায়ষ্টন। এ যু মির ব্াংলাভােী
কষ্টব্ ব্মলমছন,
“চয জন ষ্টদব্মস েমনর হরমে জ্বালায় চোমের ব্াষ্টে।
আশুিৃমহ োর জ্বষ্টলমব্ না আর ষ্টনশীমর্ প্রদীপ ব্াষ্টে।”
আজ চয অপচয়কারী ষ্টব্লাসী, কাল চস ষ্টভখারী ও পরেুখামপক্ষী। এ া চযেন ব্যষ্টক্ত জীব্মন সেয, রাষ্ট্রীয় জীব্মনও
সেয। ষ্টপেৃসম্পমদ সম্পদশালী ব্যষ্টক্ত চযেন চব্ষ্টহমসব্ী জীব্নাচামরর োধযমে স্বল্প সেময়র ব্যব্ধামন দাষ্টরমদ্র পযুব্ষ্টসে
হয়, চেেষ্টন প্রাকৃষ্টেক সম্পমদ সেৃদ্ধশালী চদশও অপষ্টরণােদশুী চভাি-ষ্টব্লামসর কারমণ দাষ্টরমদ্রর দু িচক্র চর্মক
চব্ষ্টরময় আসমে পামর না।
অপচময়র োোয় ধেুীয় চক্ষেগুমলাও ষ্টপষ্টছময় চনই। েসষ্টজদ, েষ্টন্দর, ষ্টিজুা, পযামিাডা চকার্ায় চনই অপ্রময়াজনীয়
চজৌলু স ও চাকষ্টচকয। ষ্টব্ষ্টচে কারুকামযু সু মশাষ্টভে ও সু সষ্টিে উপাসনালময়র উপাসনায় না র্ামক প্রাণ, না র্ামক
স্রিার আনু িেয। অর্চ ইসলামের প্রর্ে েসষ্টজদষ্ট ষ্টনষ্টেুে হময়ষ্টছল চখজুর পাোর ছাউনী ষ্টদময়; যামক কুরআন
েষ্টজমদ ‘োকওয়ার উপর প্রষ্টেষ্টষ্ঠে’ েসষ্টজদ ষ্টহমসমব্ আখযাষ্টয়ে করা হময়মছ।
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অযূ ও চিাসমলর নামে পাষ্টনর অপচয় চক না কমর? অর্চ েহানব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে নদীমে ব্মস অযূ
করমলও অপচয় করমে ষ্টনমেধ কমরমছন।
এ প্রসমে সাহাষ্টব্ আব্দু ল্লাহ ইব্ন আের রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু চর্মক একষ্ট হাদীস ব্ষ্টণুে হময়মছ, ষ্টেষ্টন ব্মলন,
একষ্টদন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে সাআদ রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহুর এর পাশ ষ্টদময় যাষ্টেমলন, েখন ষ্টেষ্টন
অযূ করষ্টছমলন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে ব্লমলন,

َ َ َ َ َ ََ ج َ ج ج
َ  أَيف الجوضو ِء إ ج:الَّسف» َف َق َال
َ َ « َما َه َذا
.»ت ََع ن َهر َجار
 و ِإن كن، «نعم: قال،رساف
ِ
ِ

“অপচয় করমছা চকন! সাআদ ব্লমলন, অযূ মেও ষ্টক অপচয় হয়? রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে ব্লমলন,
হযােঁ, প্রব্াহোন নদীমে ব্মসও যষ্টদ েুষ্টে অষ্টেষ্টরক্ত পাষ্টন ব্যব্হার কমরা ো অপচয়”। (সু নান ইব্ন োজাহ, হাদীস নং
৪২৫)
অনু রূপভামব্ এক সা’ পষ্টরোণ পাষ্টন ষ্টদময় ফরজ চিাসল সোধা করমে েহানব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে
ষ্টনমদুশ ষ্টদময়মছন এব্ং ষ্টেষ্টন ষ্টনমজও োই কমরমছন। োরপরও অমনক ইব্াদােকারীমক চদখা যায়, অযূ ও চিাসমলর
সেয় অষ্টধক পাষ্টন ব্যব্হার কমরন। আোর জানােমে ব্াংলামদমশর এক প্রখযাে ব্যষ্টক্ত এক অযূ র সেয় এক
কলমসরও চব্ষ্টশ পাষ্টন ব্যব্হার করমেন। ষ্টেষ্টন এব্ং োেঁর অনু সারীরা এ ামক অপচয় েমন করমেন না। অর্চ আব্ু
হুরায়রা রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু চর্মক ব্ষ্টণুে ষ্টেষ্টন ব্মলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,
َ ج
َ َج
َ َ
.»الم جر ِء ت جركه َما ال يعنِي ِه
ِ« ِم جن ح جس ِن إِسالم
“প্রময়াজনহীন (অসেে) কর্া ও কাজ চর্মক ষ্টব্রে র্াকার েমধযই ব্যষ্টক্তর ইসলামের চসৌন্দযু ষ্টনষ্টহে”। (সু নান
ষ্টেরষ্টেযী, হাদীস নং ২৩১৭)
সব্ ধরমনর চনশা ইসলামে ষ্টনষ্টেদ্ধ। চনশা োনু মের জীব্নধারমণর জনয জরুষ্টর নয়; ব্রং ক্ষষ্টেকর ও জীব্ন
ষ্টব্নাশকারী। োই ধূ েপান, েদ ও অনযানয োদকদ্রমব্যর চপছমন চয অর্ু ব্যয় করা হয় ো অপব্যয়। এ ধরমনর
অপব্যময়র জনয ষ্টদ্বগুণ পাপ।
এক. অপব্যময়র জনয।
দু ই. ষ্টনষ্টেদ্ধ হারাে কাজ করার জনয।
চকামনা অভাব্ী ষ্টকংব্া ক্ষুধােু ব্যষ্টক্তর অভাব্ ও ক্ষুধা ষ্টনব্ারমণর জনয অর্ু ব্যয় না কমর চকব্ল ষ্টনমজর নাে প্রচামরর
জনয চকামনা েসষ্টজদ, োদ্রাসা, খানকা ও োজামরর চশাভাব্ধুমনর জনয অর্ুদান অপব্যয়। অনু রূপভামব্ ষ্টনজ িৃহদ্বামর
অভাব্ী ও দষ্টরদ্রমদর সেমব্ে কমর দাো ষ্টহমসমব্ পষ্টরষ্টচষ্টে লামভর জনয দান করা অপব্যয়। কারণ এসব্ দান ষ্টরয়ার
অন্তভুুক্ত। নাে ফলামনা ষ্টকংব্া দু ষ্টনয়ার অনয চকামনা স্বার্ুষ্টসষ্টদ্ধর জনয দান করা ইসলাে পছন্দ কমর না। ইসলামে
দান হমে হমব্ ষ্টনিঃস্বার্ু জনকলযাণেূ লক এব্ং আল্লাহ ো‘আলার সন্তুষ্টি লামভর ষ্টনষ্টেত্ত।
োনু মের জীব্মন ষ্টকছু ষ্টকছু সেয় আমছ যখন সঞ্চয় করা জরুষ্টর। েখন সঞ্চয় না কমর ব্যয় করা অপচয়। চযেন
ষ্টব্ব্াহ করা, স্ত্রীর চোহর চদওয়া, সন্তামনর ভরণ-চপােণ ও চলখাপড়ার খরচ ষ্টনব্ুাহ এব্ং ষ্টনমজর ব্ৃ দ্ধ ব্য়মসর আষ্টর্ক
ু
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ষ্টনরাপত্তার জনয সঞ্চয় করা আব্শযক। োই এসব্ জরুষ্টর ব্যয় ষ্টনব্ুামহর জনয সঞ্চয় না কমর ব্যয় করা অপচয়।
অনু রূপভামব্ চরাি, জরা, ব্যাষ্টধ, দু মযুাি, দু ষ্টব্ুপাক ইেযাষ্টদ ধরমনর আকষ্টিক ষ্টব্পদাপমদর প্রষ্টে লক্ষয চরমখ ষ্টকছু
সঞ্চয় কমর রাখাও আব্শযক। এসব্ দু ষ্টব্ুপামকর কর্া ষ্টচন্তা না কমর ব্যয় করাও অপচয়। আব্ার সষ্টঞ্চে অর্ু
ষ্টব্ষ্টনময়াি না কমর অলসভামব্ চরমখ চদয়াও অপচয়।
চকামনা সম্পমদর সমব্ুাচ্চ ব্যব্হার না করা অপচয়। চযেন, একষ্ট জষ্টেমে ষ্টেনষ্ট ফসল করা চিমলও ো না কমর
এক ব্া দু ’ষ্ট ফসল করা উক্ত জষ্টের অপচয়। অনু রূপভামব্ চয ব্যষ্টক্ত চয কামজ অষ্টধক পারদশুী োমক ষ্টদময় চস
কাজ না কষ্টরময় অনয কাজ করামনা ষ্টকংব্া অষ্টধক পারদশুী চলাকমক চকামনা কামজ ষ্টনময়াি না কমর েুলনােূ লক কে
জানা ও অদক্ষ চলাকমক ষ্টনময়াি করাও অপচয়।
অপচয় ও অপব্যময়র সামর্ অবব্ধ উপাজুমনর একষ্ট ষ্টনষ্টব্ড় সম্পকু রময়মছ। হামে পযুাি াকা-পয়সা র্াকমল ষ্টকংব্া
অমনক সেয় ব্যয় া ষ্টনমজর পমক চর্মক না হময় অমনযর পমক চর্মক হমলই চকব্ল অপচয় ব্া অপব্যয় করা
সম্ভব্। বব্ধ পমর্ অষ্টজুে সম্পদ ষ্টদময় প্রময়াজমনর অষ্টধক ব্যয় করা কিকর। অষ্টধক চো দূ মরর কর্া অষ্টধকাংশ
চক্ষমে প্রময়াজনীয় ব্যয়ই চে ামনা সম্ভব্ হময় উমে না। অষ্টেষ্টরক্ত ব্যয় ষ্টকংব্া ষ্টব্লাসপূ ণু জীব্ন োরাই ষ্টনব্ুাহ করমে
পামর যামদর অবব্ধ আয় র্ামক। ব্যব্সা-ব্াষ্টণমজয সব্ সেয়ই প্রব্ল প্রষ্টেমযাষ্টিো ষ্টব্রাজ কমর। োই সৎ ব্যব্সায়ীর
পমক্ষ খুব্ চব্ষ্টশ অর্ু-সম্পমদর োষ্টলক হওয়া সম্ভব্ নয়। চাকষ্টরজীব্ীর চব্েন ষ্টনধুাষ্টরে হওয়ায় চকামনা রকমে চব্েঁমচ
র্াকার েমো কমর জীব্নধারণ কমর, অমনক চক্ষমে োও হয় না। সু েরাং সৎ চাকষ্টরজীব্ীর পমক্ষ চকামনাক্রমেই
অপচয় করা সম্ভব্ নয়। আর কৃষ্টেজীব্ীমদর চো চপম ভামেই হয় না। অপচয় করমব্ চকার্া চর্মক। সু েরাং চকামনা
ব্যব্সায়ী ষ্টকংব্া চাকষ্টরজীব্ীমক অপচয় করমে চদখমল স্বাভাষ্টব্কভামব্ই ধমর চনয়া যায় োর আয় অবব্ধ। ব্াস্তব্োর
ষ্টনষ্টরমখ একর্া সহমজই ব্লা যায়, অবব্ধ আয় ছাড়া অবব্ধ ব্যয় সম্ভব্ নয়। অপব্যময়র আমরকষ্ট চক্ষে হমে, ব্যময়
খরচকারীর ষ্টনমজর সম্পমদর চকামনা সম্পৃ ক্তো র্ামক না। সরকাষ্টর অষ্টফস-আদালে ষ্টকংব্া চকাম্পানীর কারখানার
ব্যয় সরকার ষ্টকংব্া চকাম্পানীর োষ্টলক ব্হন কমর। োই সরকাষ্টর অষ্টফমস লাই , ফযান, কািজ-কলে, যানব্াহন,
কােঁচাোমলর ব্যব্হামর অপচয় হয় চব্ষ্টশ। চকননা ব্যব্হারকারীমক এসমব্র ব্যয় ব্হন করমে হয় না। আর এই একই
কারমণ িৃহকেুার চচময় িৃহভৃমেযর অপচময়র পষ্টরোণ চব্ষ্টশ। শহুমর জীব্মন িযাস, লাই , পাষ্টন ও অনযানয দ্রমব্যর
অপচয় িৃহভৃেযমদর দ্বারাই চব্ষ্টশ হয়।
েহানব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,
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َ
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ُ
ُ
ُ
.»سه
ِ «ل يُؤم ُِن أ َح ُدكم َح ذَّت ُي ذِب ألخِيهِ َما ُيِب ِلِ َف

‘চোেরা েু’ষ্টেন হমে পারমব্ না, যেক্ষণ না ষ্টনমজর জনয যা পছন্দ কমরা, ভাইময়র জনযও ো পছন্দ কমরা’। (সহীহ
ব্ুখারী, হাদীস নং ১৩, সহীহ েুসষ্টলে, হাদীস নং ১৭৯)
েহানব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে-এর এ অক্ষয় ব্াণীষ্ট মক চব্োলু ে ভুমল ষ্টিময় ষ্টকংব্া অব্জ্ঞা কমর আেরা
ষ্টনমজর অর্ু অপচয় না করমলও সরকাষ্টর অর্ু অপচয় কমর চমলষ্টছ। ফমল সরকাষ্টর খামের সব্ষ্টকছু ই চলাকসানী
প্রষ্টেষ্ঠামন পষ্টরণে হয়।
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ইসলাে একষ্ট ভারসােযপূ ণু োনষ্টব্ক ধেু। োনু মের ইহকালীন ও পরকালীন কলযাণ ষ্টব্ধান এ ধমেুর েূ ল লক্ষয। এ
লমক্ষয োনু ে যামে সহমজ চপৌঁছমে পামর এ ষ্টনষ্টেত্ত োনু মের ইহকালীন আয় ও ব্যময়র েমধয সীো ষ্টনধুারণ কমর
ষ্টদময়মছ ইসলাে। একজমনর আয় যামে আমরকজমনর ক্ষষ্টের কারণ না হয় চসজনয সু দ, ু ে, প্রোরণা, চভজাল,
েজুদদারী, ওজমন কে চদয়া, েুনাফামখারী, চশােণ, ষ্টনযুােন, চুষ্টর, ডাকাষ্টে, রাহাজাষ্টন, খুন-খারাষ্টব্, িািষ্টলং ইেযাষ্টদ
ষ্টনষ্টেদ্ধ কমর চদয়া হময়মছ। আব্ার ব্যময়র চক্ষমে েদ, জুয়া, সব্ ধরমনর চনশা ও অশ্লীলো, ব্যষ্টভচার, চযৌনো,
অপচয়, অপব্যয়, ষ্টব্লাষ্টসো ইেযাষ্টদ ষ্টনষ্টেদ্ধ কমর চদয়া হময়মছ। অর্ুাৎ, অনযায়ভামব্ আয় কমর অনযায়ভামব্ ব্যয়
করার সেস্ত পর্ রুদ্ধ কমর ষ্টদময়মছ ইসলাে, যামে োনু মের ইহকালীন কমেুর জীব্ন ভারসােযপূ ণু ও কলযাণেয় হয়
এব্ং কেুফল চভামির পরকালীন ষ্টচরস্থায়ী জীব্মন জান্নাে লাভ হয়।
সোি
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