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 باسمه تعاىل

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা ও শিক্ষা 
আোহ তা‘আলা ইরিাদ কপরন,   

ٓائیلیْیَ  ٖۤ ٰایٌٰت ل یلس َ ْ یُوُسَف َو ایْخَوتیه  ََنا الُْوا لَُیْوُسُف َو اَُخْوُه اََحب ُ ایىٰلٖۤ اَبییْ ایْذ قَ  ○لََقْد کَاَن ِفی
ن  ْ َضلٍٰل م ُبیْیی ا َونَْحُن ُعْصَبٌۃ ؕ این َ اَبَانَا لَِفی اْقُتلُْوا یُْوُسَف اَویاْطَرُحْوُه اَْرًضا ی َْخُل  ○میَن َ

ْیَ  ه  َقْوًما ٰصلیحی ْ ََل تَْقُتلُْوا َقاَل  ○لَُكْم َوْجُه اَبیْیُكْم َوتَُكْونُْوا میْنْۢ بَْعدی َقٓائیٌل م یهْْنُ
لیْیَ  اَرۃی ایْن ُكْنُتْم ٰفعی ی َ ْطُه بَْعُض الس َ ْ غَٰیَبتی الُْجب ی یَلَْتقی  ○یُْوُسَف َواَلُْقْوُه ِفی

অেজুঃ ইউসুফ আ. ও তার ভাইপদর কাশহনীপত অবেই শনদিজন 
রপয়পছ প্রশ্নকারীপদর জন্য;  যখ্ন তারা বলপলা,  অবেই 
ইউসুফ ও তার ভাই আমাপদর শপতার কাপছ আমাপদর চাইপত 
অশিক শপ্রয়,  অেচ আমরা একশট সংহত দল। শনশ্চয় আমাপদর 
শপতা প্রকাে ভ্রাশন্তপত রপয়পছন। হয়পতা ইউসুফপক হতযা কপরা 
শকংবা তাপক কফপল করপখ্ আপসা অন্য ককান স্থাপন। তাহপল 
কতামাপদর শপতার কনকদৃশি শুি ুকতামাপদর প্রশতই শনশবি হপব এবং 
এরপর কতামরা (তাওবা কপর) ভাল মানুষ হপয় যাপব। তাপদর মিয 
কেপক একজন বলপলা,  কতামরা ইউসুফপক হতযা কপরা না,  বরং 
যশদ কতামরা শকছ ুকরপতই চাও,  তাহপল তাপক ককাপনা কূপপর 
গভীপর শনপক্ষপ কপরা,  যাপত ককান পশেক তাপক তুপল শনপয় যায়। 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭-১০)  

উশেশখ্ত আয়াতসমূপহ হযরত ইউসুফ আ. ও তাাঁর ভাইপদর কো 
আপলাচনা করা হপয়পছ। হযরত ইউসুফ সহ হযরত ইয়াকূব আ. 
এর বাপরা জন পতু্র সন্তান শছপলন। তাপদর প্রপতযপকরই অপনক 
সন্তান-সন্তশত হয় এবং বংি শবস্তার লাভ কপর। 
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ইউসুফ আ. এর পশরচয়  
হযরত ইয়াকূব আ. এর উপাশি শছল ইসরাঈল। তাই কসই বারশট 
পশরবার সবাই ‘বনী ইসরাঈল’ নাপম পশরশচত হয়। বাপরা কছপলর 
মপিয দিজন বড়পছপল হযরত ইয়াকূব আ. এর প্রেমা স্ত্রী লাইয়যা 
শবনপত লাইয়যাপনর গপভজ জন্ম গ্রহণ কপরন। তার মৃতুযর পর 
ইয়াকূব আ. লাইয়যার কবান রাহীলপক শববাহ কপরন। রাহীপলর 
গপভজ দুই কছপল ইউসুফ ও শবনয়ামীন জন্মগ্রহণ কপরন।  

তাই হযরত ইউসুফ আ. এর একমাত্র সপহাদর ভাই শছপলন 
শবনয়ামীন এবং অবশিি দিজন ববমাপত্রয় ভাই। এরপর ইউসুফ 
আ. এর আম্মা রাহীলও শবনয়ামীপনর জপন্মর সময় মৃতুযমপুখ্ 
পশতত হন। (আল-জাশম‘শলআহকাশমল কুরআন শলল কুরতুবী) 

ইউসুফ আ. এর স্বপ্ন ও তার বযাখ্যা 
হযরত ইউসুফ আ. বিিপব স্বপ্ন কদপখ্শছপলন কয,  এগারশট নক্ষত্র 
এবং সূযজ ও চাাঁদ তাপক শসজদা করপছ। এই অশভনব স্বপ্ন কদপখ্ 
শপতার শনকট বযি করপল শতশন নবী সুলভ দরূদিজীতা শদপয় 
বুঝপত পারপলন কয,  ইউসুপফর ভশবষ্যপত মহা মযজাদা অপপক্ষা 
করপছ। এমনশক কস নবীও হপত পাপর। তাই শতশন তাপক আপরা 
অশিক কেহ করপত লাগপলন এবং তার এই কসৌভাপগযর সংবাদ 
অবশহত হপয় অন্যান্য ভাপয়রা তার প্রশত আপরা ঈষজাশিত হপয় 
উঠপত পাপর এবং তাপক কি কদয়ার পশরকল্পনা করপত পাপর 
কভপব শতশন ইউসুফপক সতকজ কপর শদপয় বলপলন কয,  কতামার 
ভাইপদর শনকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত কমাপটও বণজনা কপরা না,  তাহপল 
কতামার শবরুপে তারা ষড়যপে কমপত উঠপব। ককননা িয়তান কতা 
মানুপষর শচরিত্রু । কস চায়না ভাইপয় ভাইপয় সম্পকজ অটুট 
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োকুক,  িাশন্তপত বসবাস করুক। শকন্তু মানুষ কযটা আিংকা কপর 
কসটাই হপয় োপক।  

হযরত ইউসুফ আ. এর ববমাপত্রয় ভাইপয়রা কদখ্পলা কয,  শপতা 
ইয়াকূব আ. ইউসুপফর প্রশত অসািারণ মুহাব্বত রাপখ্ন। ফপল 
তাপদর মপন শহংসা মাো চড়া শদপয় ওপঠ। এটাও হপত পাপর কয,  
তারা ককাপনাভাপব ইউসুফ আ. এর স্বপপ্নর শবষয়ও জানপত 
কপপরশছপলা,  যেরূণ তারা হযরত ইউসুফ আ. এর শবরাট 
মাহাপত্মযর কো কটর কপপয় তাাঁর প্রশত শহংসাপরায়ণ হপয় উঠপলা। 

তখ্ন তারা পরস্পপর বলাবশল করপত লাগপলা কয,  আব্বাজান 
কদশখ্ আমাপদর তুলনায় ইউসুফ ও তার কছাট ভাই শবনয়ামীনপক 
অশিক ভাপলাবাপসন। অেচ আমরা দিজন তাপদর বড় হওয়ার 
কারপণ ঘপরর কাজ-কমজ করপত সক্ষম। তারা উভপয়ই কছাট বালক 
শবিায় ঘরস্থাশলর কাজ করার িশি রাপখ্ না। আমাপদর শপতার 
উশচৎ হপলা,  শবষয়শট অনুিাবন করা এবং আমাপদরপক অশিক 
মুহাব্বত করা। শকন্তু শতশন প্রকাপে অশবচার কপর যাপেন। তাই 
এপসা,  আমরা হয় ইউসুফপক হতযা কশর,  না হয় তাপক এমন 
দূরপদপি শনবজাশসত কশর,  কযখ্ান কেপক কস আর শফপর আসপত 
না পাপর। 

ইউসুফ আ. কক হতযার পশরকল্পনা 
পরামপিজর এক পযজাপয় তাপদর একজন এ মত কপি করপলা কয,  
ইউসুফপক হতযা করা কহাক। অন্য একজন বলপলা,  তাপক হতযা 
না কপর ককাপনা দূরপদপি কফপল আসা কহাক। এপত কপর মাঝখ্ান 
কেপক এ কাাঁটা দূর হপয় যাপব এবং শপতার সব মপনাপযাগ 
আমাপদর প্রশতই শনবে হপয় যাপব। এপক্ষপত্র তাপক হতযা শকংবা 
কদিান্তপরর কারপণ কয গুনাহ হপব,  তার প্রশতকার এই কয,  
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পরবতজীকাপল তাওবা কপর আমরা ভাপলা হপয় যাপবা। শিপরানাপম 
উশেশখ্ত “এবং তারপর ভাপলা হপয় যাপবা” বাপকযর এক অেজ 
তা-ই বণজনা করা হপয়পছ। এছাড়া এরূপ অেজও হপত পাপর কয,  
ইউসুফপক হতযা করার পর আমাপদর অবস্থা শঠক হপয় যাপব। 
ককননা,  তখ্ন শপতার মপনাপযাপগর ককন্দ্র কিষ হপয় যাপব। 
সুতরাং মপনাপযাগ আমাপদর শদপকই শনবে হপব এবং আমরা 
ভাপলা পশরগশণত হপবা। 

কসই মুহপূতজ তাপদর মপিযরই একজন সমস্ত কোবাতজা শুপন 
বলপলা,  ইউসুফপক হতযা করা উশচৎ হপব না। বরং যশদ শকছ ু
করপতই হয়,  তপব তাপক কূপপর গভীপর এমন জায়গায় শনপক্ষপ 
করা কহাক,  কযখ্াপন কস জীশবত োকপব এবং পশেক যখ্ন কূপপ 
আসপব,  তখ্ন তাপক উশঠপয় শনপয় যাপব। এভাপব একশদপক 
কতামাপদর উপেে পূণজ হপয় যাপব এবং শচন্তা করপত হপব না। বরং 
এমতাবস্থায় ককান পশেকই তাপক দূরপদপি শনপয় চপল যাপব।  

এ অশভমত প্রকািকারী শছপলা তাপদর বড় ভাই ইয়াহুদা। ককান 
ককান শরওয়াপয়পত আপছ কয,  সবার মপিয রুবীল শছল বড়। কস-
ই এ অশভমত বযি করশছল। এ বযশি সম্পপকজ সামপন উপেখ্ করা 
হপয়পছ কয,  শমসপর যখ্ন ইউসুফ আ. এর কছাট ভাই 
শবনয়ামীনপক আটক করা হয়,  তখ্ন কস বপলশছপলা,  আশম শফপর 
শগপয় কীভাপব মুখ্ কদখ্াপবা? তাই আশম আর ককনাপন শফপর 
যাপবা না। 

পশরকল্পনার বাস্তবায়ন  
হযরত ইউসুফ আ. এর ভাপয়রা তাপদর পশরকল্পনা বাস্তবায়পনর 
লপক্ষয শপতার কাপছ এভাপব আপবদন কপি করপলা কয,  
আব্বাজান! বযাপার কী! আপশন কদশখ্ ইউসুফ সম্পপকজ আমাপদর 
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প্রশত আস্থা রাপখ্ন না! অেচ আমরা তার পুপরাপুশর শহতাকাঙ্ক্ষী। 
আগামীকাল আপশন তাপক আমাপদর সাপে ভ্রমপণ পাশঠপয় শদন,  
যাপত কসও স্বািীনভাপব পানাহার ও কখ্লািুলা করপত পাপর। 
আমরা সবাই তার পুপরাপুশর কদখ্াপিানা করপবা।  

তাপদর এ আপবদন কেপকই কবাঝা যায় কয,  এর আপগও তারা 
ককাপনা সময় এ িরপনর আপবদন কপরশছল,  যা শপতা অগ্রাহ্য 
কপরশছপলন। যেরূণ এবার শকশিত কজার ও পীড়াপীশড় সহকাপর 
শপতাপক আশ্বস্ত করার কচিা করা হপয়পছ। পশবত্র কুরআপন তাপদর 
এ আপবদন সম্পপকজ ইরিাদ হপয়পছ,  

ُحْوَن  ا عَٰٰل یُْوُسَف َو این َا لَٗه لََٰنصی ٖۤاَبَانَا َما لََک ََل تَاَْمَن َ لُْه َمَعََنا غًَدا ی َْرتَ  ○َقالُْوا یٰ ْع اَْرسی
ُظْوَن   ○َویَلَْعْب َو این َا لَٗه لَٰحفی

অেজুঃ তারা বলপলা,  কহ আমাপদর আব্বা! আপনার কী হপয়পছ 
কয,  আপশন ইউসুপফর বযাপাপর আমাপদরপক শবশ্বাস কপরন না? 
অেচ আমরা কতা তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল তাপক আমাপদর 
সাপে কপ্ররণ করুন। তাহপল কস তৃশিসহ খ্াপব এবং কখ্লািুলা 
করপব,  আর আমরা অবেই তার শহফাযত করপবা। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ১১-১২)  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা যখ্ন আগামীকাল ইউসুফপক তাপদর 
সাপে ভ্রমপণ পাঠাপনার আপবদন করপলা,  তখ্ন হযরত ইয়াকূব 
আ. বলপলন,  তাপক পাঠাপনা আশম দু’কারপণ পছন্দ কশর না। 
প্রেমতুঃ কস নয়পনর মশণ,  আমার সামপন না োকপল,  আশম 
িাশন্ত পাই না। শিতীয়তুঃ আমার আিঙ্কা হপে কয,  জঙ্গপল 
কতামাপদর অসাবিানতার মুহপূতজ তাপক বাপঘ কখ্পয় কফলপত 
পাপর।  
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ইয়াকূব আ. এর এ বিবয কালাপম পাপকর এ আয়াপত শববৃত 
হপয়পছ,   

لُْوَن  ئُْب َواَنُْتْم َعَْنُه ٰغفی ی ْٖۤ اَْن تَْذَهُبْوا بیه  َو اََخاُف اَْن ی َاْکُلَُه الذ  ْ لََیْحُزنُنی  ○َقاَل ایّن ی
অেজুঃ ইয়াকূব আ. বলপলন,  আমার দুশশ্চন্তা হয় কয,  কতামরা 
তাপক শনপয় যাপব এবং আশম আিঙ্কা কশর কয,  বাঘ তাপক কখ্পয় 
কফলপব,  অেচ কতামরা তার কেপক অমপনাপযাগী োকপব। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ১৩)  

বাপঘর আিঙ্কা হওয়ার কারণ এই কয,  তখ্ন ককনাপন বাপঘর খ্ুব 
উপদ্রব শছল। ওশদপক হযরত ইয়াকূব আ. স্বপপ্ন কদপখ্শছপলন কয,  
শতশন পাহাপড়র উপর আপছন। নীপচ পাহাপড়র পাদপদপি ইউসুফ 
আ.। হঠাৎ দিশট বাঘ এপস তাাঁপক কঘরাও কপর কফপল এবং 
আক্রমণ করপত উদযত হয়। শকন্তু কসগুপলার মিয কেপক একশট বাঘ 
এপস তাাঁপক মুি কপর কদয়,  অতুঃপর ইউসুফ আ. মাশটর 
অভযন্তপর গা ঢাকা কদন।  

এর বযাখ্যা এভাপব প্রকাি পায় কয,  দিশট বাঘ শছল দিজন ভাই 
এবং কয বাঘশট তাাঁপক আক্রমপণর হাত কেপক রক্ষা কপর,  কস শছল 
বড় ভাই ইয়াহুদা অেবা রুবীল। আর মাশটর অভযন্তপর গা ঢাকা 
কদয়ার অেজ,  কূপপর মপিয শনশক্ষি হওয়া। হযরত আবদুোহ 
ইবপন আব্বাস রা. কেপক বশণজত হপয়পছ কয,  এ স্বপপ্নর শভশত্তপত 
হযরত ইয়াকূব আ. স্বয়ং এ ভাইপদর পক্ষ কেপকই আিঙ্কা 
কপরশছপলন এবং তাদরপকই বাঘ বপলশছপলন। শকন্তু নানা কারপণ 
ওপদর কাপছ কো প্রকাি কপরনশন। (আল-জাশম‘শলআহকাশমল কুরআন 
শলল কুরতুবী) 

ভাইপয়রা হযরত ইয়াকূব আ. এর এ কো শুপন বলপলা,  আপনার 
এ ভয়-ভীশত অমূলক। আমরা দিজপনর িশিিালী দল তার 
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কহফাজাপতর জন্য শবদযমান রপয়শছ। আমাপদর সবার উপশস্থত 
োকা সপেও যশদ বাপঘই তাপক কখ্পয় কফপল,  তাহপল আমাপদর 
অশস্তত্বই শনষ্ফল হপয় যাপব। এমতাবস্থায় আমাপদর শদপয় ককান্ 
কাপজর আিা করা কযপত পাপর? 

শনপনাশলশখ্ত আয়াপত ইউসুফ আ. এর কভাইপদর কসই কো বণজনা 
করা হপয়পছ,   

ُرْوَن  ئُْب َونَْحُن ُعْصَبٌۃ این َاٖۤ ایًذا ل َٰخسی ی  ○َقالُْوا لَئیْن اَکَلَُه الذ 
অেজুঃ তারা বলপলা,  আমরা একশট ভারী দল োকা সপেও যশদ 
বাঘ তাপক কখ্পয় কফপল,  তপব কতা আমরা সম্পূণজ ক্ষশতগ্রস্ত হপয় 
পড়পবা। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১৪)  

হযরত ইয়াকূব আ. পয়গাম্বরসুলভ গাম্ভীপযজর কারপণ কছপলপদর 
সামপন এ কো প্রকাি করপলন না কয,  আশম স্বয়ং কতামাপদর 
পক্ষ কেপকই আিঙ্কা কশর। কারণ এপত প্রেমতুঃ তাপদর মপনাকি 
হপতা,  শিতীয়তুঃ শপতার এরূপ বলার শদপয় ভাইপদর িত্রুতা 
আপরা কবপড় যাওয়ার আিঙ্কা শছল। ফপল এখ্ন কছপড় শদপলও অন্য 
ককাপনা সময় ককাপনা ছলছুতায় তাাঁপক হতযা করার শফশকপর 
োকপতা। তাই শতশন তাাঁপক শনপয় যাবার অনুমশত শদপয় শদপলন। 
তপব ভাইপদর কাছ কেপক অঙ্গীকারও শনপয় শনপলন,  যাপত 
ইউসুপফর ককাপনা রকম কি না হয়। এ পযজাপয় শবপিষ কপর বড় 
ভাই ইয়াহুদার হাপত তাপক কসাপদজ কপর বলপলন,  তুশম তার 
ক্ষুিা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রপয়াজপনর বযাপাপর কখ্য়াল রাখ্পব এবং 
িীঘ্র শফশরপয় আনপব। 

ভাইরা শপতার সামপন ইউসুফপক কাাঁপি তুপল শনপলা এবং 
পালাক্রপম সবাই উঠাপত লাগপলা। শকছু দূর পযজন্ত হযরত ইয়াকূর 
আ. ও তাপদরপক শবদায় জানাপনার জপন্য কগপলন। 
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ইমাম কুরতুবী রহ. ঐশতহাশসক শরওয়াপয়পতর বরাত শদপয় উপেখ্ 
কপরপছন কয,  তারা যখ্ন হযরত ইয়াকূব আ. এর দৃশির আড়াপল 
চপল কগল,  তখ্ন তারা ইউসুফ আ. কক নাশমপয় শদল এবং শতশন 
পাপয় কহাঁপট চলপত লাগপলন। শকন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারপণ 
তাপদর সাপে সাপে চলপত অক্ষম হশেপলন আবার তাপক হতযা 
করার বযাপাপর ভাইপদর পরামিজও কটর কপপয় শগপয়শছপলন। তাই 
শতশন এক ভাইপয়র আশ্রয় শনপত চাইপলন। কস ককাপনারূপ 
সহানুভূশত প্রদিজন না করায় তৃতীয়,  চতুেজ;  এমশনভাপব প্রপতযক 
ভাইপয়র কাপছ সাহাযয চাইপলন। শকন্তু সবাই উত্তর শদল কয,  তুই 
কয এগাপরাশট নক্ষত্র এবং চাাঁদ ও সূযজ কতাপক শসজদা করপত 
কদপখ্শছস,  তাপদরপক ডাক কদ,  তারাই কতাপক সাহাযয করপব,  
আমরা কতাপক সাহাযয করপত পারপবা না।  

ইমাম কুরতুবী রহ. এর শভশত্তপত বপলন কয,  এ কেপক কবাঝা যায় 
ভাইপয়র ককাপনা না ককাপনা উপাপয় ইউসুফ আ. এর স্বপপ্নর 
শবষয়বস্তু সম্পপকজ অবগত হপয়শছল। কস স্বপ্ন ইউসুফ আ. এর প্রশত 
তাপদর তীব্র কক্রাি ও কপঠার বযবহাপরর কারণ হপয়শছল। উি 
স্বপপ্নর কারপণই তারা ইউসুফ আ. এর সাপে শহংসাত্মক আচরণ 
কপরশছল।  

অবপিপষ ইউসুফ আ. ইয়াহুদাপক বলপলন,  আপশন সবার বড়। 
আপশনই আমার দুবজলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং শপতার মপনাকপির 
কো শচন্তা কপর দয়াদ্রজ কহান। আপশন ঐ অঙ্গীকাপরর কো স্মরণ 
করুন যা শপতার সাপে কপরশছপলন। একো শুপন ইয়াহুদার মপন 
দয়ার সিার হপলা এবং তাপক বলপলা,  যতক্ষণ আশম জীশবত 
আশছ,  এসব ভাই কতামাপক ককাপনা কি শদপত পারপব না।  
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তখ্ন ইয়াহুদার অন্তপর আোহ তা‘আলা দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ 
করার কপ্ররণা জাগ্রত কপর শদপলন। কস অন্যান্য ভাইপক সপম্বািন 
কপর বলপলা,  শনরপরািপক হতযা করা মহাপাপ। আোহপক ভয় 
কপরা এবং বালকশটপক তার শপতার কাপছ শনপয় চপলা। তপব তার 
কাছ কেপক অঙ্গীকার শনপয় নাও কয,  কস শপতার কাপছ কতামাপদর 
শবরুপে ককাপনা অশভপযাগ করপব না। ভাইপয়র উত্তর শদল,  
আমরা জাশন,  কতামার উপেে কী? তুশম শপতার অন্তপর শনপজর 
মযজাদার আসন সপবজাচ্চ পযজাপয় প্রশতশিত করপত চাও। মপন 
রাপখ্া,  যশদ তুশম আমাপদর ইো পূরপণ প্রশতবন্ধক হও,  তপব 
আমরা কতামাপকও হতযা করপবা।  

ইয়াহুদা কদখ্পলা কয,  নয় ভাইপয়র শবপরীপত কস একা শকছ ু
করপত পারপব না। তাই কস বলপলা,  কতামরা যশদ এ বালকপক 
শনপাত করপত মনস্থ কপর োপকা,  তপব আমার কো কিাপনা,  
শনকপটই একশট প্রাচীন কূপ রপয়পছ। এপত অপনক কঝাপ-জঙ্গল 
গশজপয়পছ। সাপ,  শবে ুও হপরক রকপমর ইতর প্রাণী এখ্াপন 
বাস কপর। কতামরা তাপক কসই কূপপ কফপল দাও। যশদ ককাপনা 
সাপ ইতযাশদ তাপক দংিন কপর কিষ কপর কদয়,  তপব কতামাপদর 
উপেেও শসে হপব এবং শনজ হাপত হতযা করার কদাষ কেপক 
কতামরা মুি োকপব। পক্ষান্তপর যশদ কস জীশবত োপক,  তপব 
হয়পতা ককাপনা কাপফলা এখ্াপন আসপব এবং পাশনর জন্য কূপপ 
বালশত কফলপব। ফপল কস কবর হপয় আসপব। আর তারা তাপক 
সাপে কপর অন্য ককাপনা কদপি কপৌাঁপছ কদপব। এমতাবস্থায়ও 
কতামাপদর উপেে হাশসল হপয় যাপব। 

ইউসুফ আ. কক কূপপ শনপক্ষপ  
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এ প্রস্তাপব ভাইপয়রা সবাই একমত হপলা। তাপদর এ শবষয়শট 
শনপনাি আয়াপত এভাপব বশণজত হপয়পছ,    

 َ ْ َفلَم َا َذَهُبْوا بیه  َو ا ُ ی ۚ َو اَْوَحْیََناٖۤ ایلَْیهی لَُتََنب یَئهْن َ ْ غَٰیَبتی الُْجب  ا اَْن ی َْجَعلُْوُه ِفی ْجَمُعْوٖۤ
ْم ٰهَذا َوُهْم ََل یَْشُعُرْوَن  هی  ○بیاَْمری

অেজুঃ অতুঃপর তারা যখ্ন তাপক শনপয় চলপলা,  এবং অন্ধকার 
কূপপর গভীপর শনপক্ষপ করপত একমত হপলা,  তখ্ন আশম তাপক 
ওহী শদপয় জাশনপয় শদলাম কয,  অবেই তুশম তাপদরপক তাপদর 
এ কাপজর কো এক সময় স্মরণ কশরপয় শদপব,  আর তারা তখ্ন 
কতামার উাঁচু মযজাদার কারপণ কতামাপক শচনপব না। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ১৫)  

ইমাম কুরতুবী রহ. বপলন,  এ ওহী সম্পপকজ দু প্রকার বযাখ্যা 
কেপক পাপর। (এক) কূপপ শনশক্ষি হওয়ার পর তাাঁর সান্ত্বনা ও 
মুশির সুসংবাদ দাপনর জন্য এ ওহী পাঠাপনা হপয়শছল। (দুই) 
কূপপ শনশক্ষি হওয়ার আপগ আোহ তা‘আলা ওহীর মািযপম 
ইউসুফ আ. কক ভশবষ্যৎ ঘটনাবলী জাশনপয় শদপয়শছপলন। এপত 
আপরা বপল শদপয়শছপলন কয,  তুশম এভাপব ধ্বংস হওয়ার কবল 
কেপক মুি োকপব এবং এমন পশরশস্থশত কদখ্া শদপব কয,  তুশম 
তাপদর শতরস্কার করার সুপযাগ পাপব। অেচ তারা িারণা করপব 
না কয,  তুশমই তাপদর ভাই ইউসুফ। কারণ,  তখ্ন তুশম অপনক 
উচ্চ মযজাদায় অবস্থান করপব। এক পযজাপয় তারা হযরত ইউসুফ 
আ. কক কূপপ শনপক্ষপ করপত উদযত হপলা। তখ্ন শতশন কূপপর 
প্রাচীর জশড়পয় িরপলন। ভাইপয়রা তাাঁর জামা খ্ুপল তা শদপয় তাাঁর 
হাত বাাঁিপলা। তখ্ন ইউসুফ আ. পুনরায় তাপদর কাপছ দয়া শভক্ষা 
চাইপলন। শকন্তু তখ্নও তারা আপগর মপতা কসই উত্তরই শদল কয,  
কয এগাপরাশট নক্ষত্র কতাপক শসজদা কপরশছল,  তাপদরপক ডাক 
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কদ। তারাই কতাপক সাহাযয করপব। অতুঃপর ভাইপয়রা তাপক 
বালশতপত ভপর কূপপ ছাড়পত লাগপলা। কসটা মাঝপপে কযপতই 
উপর কেপক রশি ককপট শদল।  

আোহ তা‘আলা স্বয়ং ইউসুফ আ. কক শহফাযত করপলন। যেরূণ 
পাশনপত পড়ার কারপণ শতশন ককাপনারূপ আঘাত কপপলন না। 
অতুঃপর শনকপটই একখ্ণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃশিপগাচর হপলা। শতশন 
সুস্থ ও বহাল তশবয়পত তার উপপর বপস রইপলন। ককাপনা ককাপনা 
বণজনায় এপসপছ কয,  শজবরাঈল আ. আোহ পাপকর আপদি কপপয় 
তাাঁপক প্রস্তর খ্পণ্ডর উপর বশসপয় কদন। ইউসুফ আ. শতন শদন কূপপ 
অবস্থান কপরন। ইয়াহুদা প্রতযহ কগাপপন তাাঁর জন্য শকছ ু খ্াদয 
আনপতা এবং বালশতর সাহাপযয তাাঁর কাপছ কপৌাঁপছ শদপতা। ইউসুফ 
আ. কক কূপপ শনপক্ষপ করার পর তাাঁর ভাইপয়রা সন্ধযা কবলায় কা্া 
করপত করপত তাপদর শপতার শনকট উপশস্থত হপলা। শবষয়শটপক 
শনপনাি আয়াপত এভাপব বযি করা হপয়পছ,   

َشٓاًء ی َْبُكْوَن  ا اَبَاُهْم عی  ○َوَجٓاُءْوٖۤ
অেজুঃ আর তারা রাপতর অন্ধকাপর কাাঁদপত কাাঁদপত শপতার কাপছ 
এপলা। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১৬)  

হযরত ইয়াকূব আ. কা্ার িব্দ শুপন বাইপর এপলন এবং শজপেস 
করপলন,  বযাপার কী! কতামাপদর ছাগল পাপলর উপর ককউ 
আক্রমণ কপরশন কতা? ইউসুফ ককাোয়? তখ্ন ভাইপয়রা যা 
বলপলা,  তা পশবত্র কুরআপন এভাপব বযি করা হপয়পছ,   

َْنَد َمَتا ٖۤاَبَانَاٖۤ این َا َذَهْبََنا نَْسَتبیُق َوتََرْكََنا یُْوُسَف عی ئُْب ۚ َوَماٖۤ اَنَْت َقالُْوا یٰ ی ََنا فَاَکَلَُه الذ   عی
قیْیَ  ا ٰصدی  ○بیُمْؤمیٍن ل َََنا َولَْو ُكَن َ
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অেজুঃ তারা বলপলা,  কহ আমাপদর আব্বা! আমরা কদৌড় 
প্রশতপযাশগতা করপত শগপয়শছলাম এবং ইউসুফপক আমাপদর 
আসবাবপপত্রর কাপছ করপখ্ শগপয়শছলাম। তখ্ন তাপক কনকপড় 
বাপঘ কখ্পয় কফপলপছ। শকন্তু আপশন কতা আমাপদরপক শবশ্বাস 
করপবন না;  যশদও আমরা সতযবাদী হই। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
১৭)  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা তাাঁর জামায় কৃশত্রম রি লাশগপয় 
এপনশছল,  যাপত শপতার মপন শবশ্বাস জন্মাপত পাপর কয,  বাঘই 
তাাঁপক কখ্পয় কফপলপছ। পশবত্র কুরআপন তাপদর এ প্রতারণার কো 
এভাপব শববৃত হপয়পছ,   

ٍب ؕ َوجَ  ه  بیَدٍم َکذی  ٓاُءْو عَٰٰل قَمیْیصی
অেজুঃ তারা ইউসুপফর জামায় কৃশত্রম রি লাশগপয় আনপলা। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ১৮)   

শকন্তু আোহ তা‘আলা তাপদর শমেযা ফাাঁস কপর কদয়ার জন্য 
তাপদরপক একশট জরুরী শবষয় কেপক গাপফল কপর শদপয়শছপলন। 
তারা যশদ রি লাগাপনার সাপে সাপে জামাশটও শছ্ কপর শদত,  
তপব তারা ইউসুফপক বাপঘ খ্াওয়ার কোটা শবশ্বাসপযাগয করপত 
পারপতা। শকন্তু তারা অক্ষত জামায় ছাগল ছানার রি মাশখ্পয় 
শপতাপক কিাাঁকা শদপত চাইপলা। ইয়াকূব আ. অক্ষত জামা কদপখ্ 
বলপলন,  বাছারা! এ বাঘ ককমন শবে ও বুশেমান শছল কয,  
ইউসুফপক কতা কখ্পয় কফপলপছ;  শকন্তু জামার ককাপনা অংি শছ্ 
হপত কদয়শন!  

এভাপব হযরত ইয়াকূব আ. এর কাপছ তাপদর জাশলয়াশত ফাাঁস 
হপয় কগপল শতশন যা বলপলন,  তা কুরআন মাজীপদর ভাষায় 
এভাপব বযি করা হপয়পছ, 
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لَْت لَُكْم اَنُْفُسُكْم اَْمًرا ؕ َفَص  ٍب ؕ َقاَل بَْل َسو َ ه  بیَدٍم َکذی ٌل ؕ ْْبٌ َجمییْ َوَجٓاُءْو عَٰٰل َقمیْیصی
ُفْوَن   ○َواهلُل الُْمْسَتَعاُن عَٰٰل َما تَصی

অেজুঃ ইয়াকূব আ. বলপলন,  ( এটা কারণই নয়; )  বরং 
কতামাপদর মন কতামাপদরপক একটা কো সাশজপয় শদপয়পছ। 
সুতরাং এখ্ন পূণজ বিযজয িারণ করাই কশ্রয়। কতামরা যা বণজনা 
করপছা,  কস সম্বপন্ধ একমাত্র আোহই আমার সাহাযযস্থল। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ১৮)  

গভীর কূপ কেপক মশুি 
ওশদপক আোহর কমপহরবানীপত একশট কাপফলা কসই অন্ধকার 
কূপপর কাপছ এপস উপশস্থত হয়। তাফসীপর কুরতুবীপত বলা 
হপয়পছ,  এ কাপফলা শসশরয়া কেপক শমসর যাশেল। পে ভুপল এ 
জনমানবহীন জঙ্গপল এপস পপড়পছ। তারা পাশন 
সংগ্রহকারীপদরপক পাশন কখ্াাঁজার জন্য কূপপ কপ্ররণ করপলা। 
শমসরীয় কাপফলার পে ভুপল এখ্াপন কপৌাঁছা এবং এই 
অন্ধকারকূপপর সম্মুখ্ীন হওয়া সািারণ দৃশিপত একশট শবশে্ 
ঘটনা হপত পাপর। শকন্তু যারা সৃশিরহস্য সম্পপকজ ভাপলা জাপনন,  
তারা জাপনন কয,  এসব ঘটনা একশট অপরশটর সাপে পরস্পর 
সংযুি ও অটুট বযবস্থাপনার শমশলত অংি। হযরত ইউসুফ আ. 
এর স্রিা ও রক্ষকই কাপফলাপক তাপদর গন্তপবযর পে কেপক সশরপয় 
এখ্াপন শনপয় এপসপছন এবং ইউসুফপক সাহাযয করার জন্য 
কাপফলার কলাকপদরপক এই অন্ধকার কূপপ কপ্ররণ কপরপছন।  

পাশন আনার জন্য কাপফলার মাশলক ইবপন কদাবর নামক জননক 
বযশি কসই কূপপ কপৌাঁপছন এবং বালশত শনপক্ষপ করপলন। ইউসুফ 
আ. সবজিশিমান আোহ তা‘আলার সাহাযয প্রতযক্ষ কপর বালশতর 
রশি িি কপর িরপলন। পাশনর পশরবপতজ বালশতর সাপে একশট 
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সমুজ্জ্বল মুখ্মণ্ডল পাশন উপত্তালনকারীর দৃশিপত কভপস উঠপলা। 
পশবত্র কুরআপনর শনপনাি আয়াপত কস কো বযি করা হপয়পছ,  

ْوُه  اَرٌۃ َفاَْرَسلُْوا َواریدَُهْم َفاَدىْٰل َدلَْوٗه ؕ َقاَل یُٰبْشٰری ٰهَذا غُلٌٰم ؕ َواََسر ُ َوَجٓاَءْت َسی َ
 ○بیَضاَعًۃ ؕ  َواهلُل عَلیْیٌمْۢ بیَما یَْعَملُْوَن 

অেজুঃ একশট কাপফলা এপলা। অতুঃপর তারা তাপদর পাশন 
সংগ্রাহকপক কপ্ররণ করপলা। কস শনপজর বালশত কফলপলা। 
বলপলা,  কী আনপন্দর কো! এ কতা একশট শকপিার! ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ১৯)  

অপ্রতযাশিতভাপব কূপপর তলপদি কেপক কভপস ওঠা এই অল্প 
বয়স্ক অপরূপ ও বুশেদীি বালকপক কদপখ্ মাপলক ইবপন কদাবর 
শচৎকার কপর উঠপলন। মুসশলম িরীপফ শমরাজ রজনীর হাদীপস 
রাসূলুোহ সাোোহু ‘আলাইশহ ওয়াসাোম বপলন,  আশম ইউসুফ 
আ. এর সাপে সাক্ষাপতর পর কদখ্লাম কয,  আোহ তা‘আলা 
সমগ্র শবপশ্বর রূপ-পসৌন্দপযজর অপিজক তাাঁপক দান কপরপছন এবং 
অবশিি অপিজক সমগ্র শবপশ্ব বণ্টন করা হপয়পছ।  

কাপফলার কলাপকরা তখ্ন তাাঁপক একশট মূলযবান পণয মপন কপর 
কগাপন কপর কফলপলা। আয়াপতর পরবতজী অংপি কস কো বলা 
হপয়পছ,  

ْوُه بیَضاَعًۃ ؕ   َواََسر ُ
অেজুঃ তারা বযাবসাশয়ক পণযরূপপ তাপক কগাপন কপর কফলপলা। 

শুরুপত কতা মাপলক ইবপন কদাবর এ শকপিারপক কদপখ্ অবাক 
শবস্মপয় শচৎকার কপর উপঠশছপলন। শকন্তু পপর শচন্তাভাবনা কপর শস্থর 
করপলন কয,  এটা জানাজাশন না হওয়া উশচত এবং কগাপন কপর 
কফলা দরকার,  যাপত এপক শবশক্র কপর প্রচুর অেজ লাভ করা যায়। 
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অেবা এরূপ অেজও হপত পাপর কয,  ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা 
ঐ মুহপূতজ কসখ্াপন এপসশছল। তারা বাস্তব ঘটনা কগাপন কপর তাাঁপক 
পণযদ্রবয কপর শনপলা। কযমন,  ককাপনা ককাপনা শরওয়াপয়পত আপছ 
কয,  ইয়াহুদা প্রতযহ ইউসুফ আ. কক কূপপর মপিয খ্ানা 
কপৌাঁছাপনার জন্য কযপতা। তৃতীয় শদন তাাঁপক কূপপর মপিয না কপপয় 
কস শফপর এপস ভাইপদর কাপছ ঘটনা বণজনা করপলা। অতুঃপর 
সকল ভাই একপত্র কসখ্াপন কপৌাঁছপলা এবং অপনক কখ্াাঁজাখ্ুাঁশজর 
পর কাপফলার কলাকপদর কাছ কেপক ইউসুফপক কবর করপলা। 
তখ্ন তারা বলপলা,  এ বালকশট আমাপদর কগালাম,  পলায়ন 
কপর এখ্াপন এপসপছ। কতামরা এপক কবজায় শনপয় খ্ুব খ্ারাপ 
কাজ কপরপছা।  

একো শুপন মাপলক ইবপন কদাবর ও তার সঙ্গীরা ভীত হপয় কগল 
কয,  তাপদরপক কচার সাবযস্ত করা হপব। তাই ভাইপদর সাপে তাপক 
ক্রয় করার বযাপাপর কোবাতজা বলপত লাগপলা।  

এমতাবস্থায় আয়াপতর অেজ এই হপব কয,  ইউসুপফর ভাইপয়রা, 
শনপজরাই ইউসুফপক পণযদ্রবয শস্থর কপর শবশক্র কপর শদপলা। 
ইউসুফ আ. এর মপতা একজন মহাপুরুপষর সশঠক মূলয সম্পপকজ 
ভাইপয়রা শছল অে। আর তাছাড়া ইউসুফ আ. এর ভাইপদর 
আসল উপেে টাকা উপাজজন শছল না। আসল উপেেপতা শছপলা 
শপতার কাছ কেপক তাাঁপক শবশে্ কপর কদওয়া। তাই তারা তাাঁপক 
গুশট কপতক শদরহাপমর শবশনমপয় শবশক্র কপর শদল। 

শনপনবশণজত আয়াপত এ কোই বযি করা হপয়পছ,   

یَْن  اهیدی َم َمْعُدْوَدٍۃ ۚ َوکَانُْوا فیْیهی میَن الز َ  ○َوَشَرْوُه بیَثَمٍنٍۭ بَْخٍس َدَراهی
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অেজুঃ তারা তাপক শবশক্র কপর শদল অশত অল্পমূপলয-গুণাগুশণত 
কপয়ক শদরহাপম। আর তারা শছল তাাঁর বযাপাপর শনরাসি। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ২০)  

কাপফলার কলাপকরা তাাঁপক শমসর শনপয় কগপলন। কসখ্াপন কনয়ার 
পর ইউসুফ আ. কক শবক্রপয়র কো কঘাষণা করপতই কক্রতারা 
প্রশতপযাশগতামূলক ভাপব দাম বলপত লাগপলা। কিষ পযজন্ত ইউসুফ 
আ. এর ওজপনর সমান স্বণজ,  সমপশরমাণ মৃগনাশভ ও সমপশরমাণ 
করিশম বস্ত্র দাম সাবযস্ত হপলা। 

ইউসুফ আ. কক ক্রয় করা  
আোহ তা‘আলা এ রত্ন, আযীপয শমসপরর (শমসপরর তৎকালীন 
অেজমেী) এর জন্য শনিজাশরত কপরশছপলন। শতশন শবশনমপয় উশেশখ্ত 
দ্রবযসামগ্রী শদপয় ইউসুফ আ. কক ক্রয় কপর কনন।  

আোহ তা‘আলা শমসপর ইউসুফ আ. কক ক্রয় করার জন্য কস 
কদপির সবজাশিক সম্মাশনত বযশিপক মপনানীত কপরশছপলন। 
আোমা ইসমাঈল ইবপন কাসীর রহ. বপলন,  “কয বযশি হযরত 
ইউসুফ আ. কক ক্রয় কপরশছপলন,  শতশন শছপলন শমসপরর 
অেজমেী। তার নাম শকতাফীর। ককাপনা ককাপনা বণজনায় ইতফীরও 
এপসপছ। তৎকাপল শমসপরর সম্রাট শছপলন আমাপলকা জাশতর 
জননক বযশি রাইয়ান ইবপন উসাইদ। শতশন পরবতজীকাপল ইউসুফ 
আ.এর হাপত মুসলমান হপয়শছপলন এবং তাাঁর জীবেিায় মৃতুয 
বরণ কপরশছপলন।” ( তাফসীপর মাযহারী)   

কক্রতা আযীপয শমসর-এর স্ত্রীর নাম শছল রাঈল শকংবা যুলাইখ্া। 
আযীপয শমসর শকতফীর ইউসুফ আ. সম্পপকজ স্ত্রীপক কয শনপদজি 
শদপয়শছপলন,  শনপনবশণজত আয়াপত তা-ই শববৃত হপয়পছ,   
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َذٗه  ْ َمْثٰوىُه َعٰٰسٖۤ اَْن ی ََْنَفَعََناٖۤ اَْو نَت َخی ٖۤ اَْكریِمی ْمَراَتیه  ىُه میْن م یْصَر َلی ی اْشََتٰ َوَقاَل ال َذی
 ○َولًَدا

অেজুঃ শমসপর কয বযশি তাপক ক্রয় করপলা,  কস তার স্ত্রীপক 
বলপলা,  তার সম্মানজনক োকার বযবস্থা কপরা। হয়পতা কস 
আমাপদর উপকাপর আসপব অেবা আমরা তাপক পুত্ররূপপ গ্রহণ 
কপর শনব। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ২১)  

আয়াপত বশণজত “সম্মানজনক োকার বযবস্থা” শদপয় উপেে শছল,  
তাপক বসবাপসর উত্তম জায়গা দাও। ক্রীতদাপসর মপতা করপখ্া না 
এবং তার প্রপয়াজনাশদর সুবপন্দাস্ত কপরা। 

শতন বযশির শবচক্ষণতা 
হযরত আবদুোহ ইবপন মাসঊদ রা. বপলন,  দুশনয়াপত শতন 
বযশি অতযন্ত শবচক্ষণ এবং কচহারা কদপখ্ শুভাশুভ শনরূপণকারী 
প্রমাশণত হপয়পছ। প্রেমজন আযীপয শমসর,  শতশন স্বীয় শনরূপণ 
িশি শদপয় হযরত ইউসুফ আ. এর গুণাবলী সম্বপন্ধ অবশহত হপয় 
স্ত্রীপক তার উত্তম বপন্দাবপস্তর শনপদজি শদপয়শছপলন। শিতীয়জন 
হযরত শু‘আইব আ. এর ঐ কন্যা,  শযশন মূসা আ. সম্পপকজ স্বীয় 
শপতাপক বপলশছপলন,   

ْرُه ۫ این َ َخْْیَ َمنی اْسَتاَْجْرَت الَْقویی ُ اَْلَمیْیُ  ٖۤاَبَتی اْسَتاْجی  ○َقالَْت ایْحٰدىُهَما یٰ
অেজুঃ শপতাজী! তাপক মজদুর করপখ্ শদন। ককননা আপনার উত্তম 
মজদুর সবল ও শবশ্বস্ত বযশিই হপত পাপর। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  
২৬)  

তৃতীয়জন আব ুবকর শসেীক রা.,  শতশন স্বীয় দরূদশিজতা শদপয় 
ফারুপক আযম হযরত উমর রা. কক পরবতজী খ্লীফা মপনানীত 
কপর যপোশচত শসোন্ত গ্রহণ কপরশছপলন। (তাফসীপর ইবপন কাসীর) 
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ইউসুফ আ. এর প্রশত আযীপয শমসর-এর স্ত্রীর আসশি 
ইউসুফ আ. আযীপয শমসর-এর ঘপর সুপখ্-স্বােপন্দয বসবাস 
করশছপলন। শকন্তু ইপতামপিয এক পরীক্ষামূলক শবপদ এই কদখ্া 
শদল কয,  আযীপয শমসর-এর স্ত্রী হযরত ইউসুফ আ. এর প্রশত 
আসি হপয় পড়পলা। এ কপ্রশক্ষপত উি মশহলা তার সাপে কুবাসনা 
চশরতােজ করার জন্য তাপক ফুসলাপত লাগপলা। শনপনাি আয়াপত 
এ কোই বযি করা হপয়পছ,  

ه  َوغَل ََقتی اَْلَبَْواَب َوَقالَْت َهْیَت لََک ؕ َقاَل َمَعاذَ  َها َعْن ن َْفسی ْ بَْیتی ْ ُهَو ِفی َوَراَوَدتُْه ال َِتی
ْٖۤ اَْحَسَن َمثْ  لیُمْوَن اهللی این َٗه َرب ی  ○َواَی ؕ این َٗه ََل یُْفلیُح الظ ٰ

অেজুঃ কয মশহলার ঘপর ইউসুফ আ. শছপলন,  কস তাপক ফুসলাপত 
লাগপলা এবং দরজাসমূহ বন্ধ কপর শদল। কসই মশহলা বলপলা,  
কিাপনা! কতামাপক বলশছ,  এশদপক আপসা! শতশন বলপলন,  
আোহ রক্ষা করুন। শনশ্চয়ই আমার মাশলক আমাপক সযপত্ন 
োকপত শদপয়পছন। আর অবেই সীমা লঙ্ঘনকারীরা কখ্পনা 
সফলকাম হয় না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ২৩)  

উি মশহলা শছল আযীপয শমসর-এর স্ত্রী। শকন্তু এ স্থপল পশবত্র 
কুরআপন “আযীপযর পত্নী” িব্দ বযবহার না কপর “যার ঘপর শছল” 
এ িব্দ বযবহার করা হপয়পছ। এপত ইশঙ্গত করা হপয়পছ কয,  
ইউসুফ আ. এর উি গুনাহ কেপক কবাঁপচ োকা এ কারপণ আপরা 
অশিক কশঠন শছল কয,  শতশন তারই ঘপর তারই আশ্রপয় োকপতন। 
সুতরাং তার আপদি উপপক্ষা করা তার পপক্ষ সহজসািয শছল না।  

হযরত ইউসুফ আ. যখ্ন শনপজপক চতুশদজক কেপক কবশিত 
কদখ্পলন,  তখ্ন পয়গাম্বরসূলভ ভশঙ্গপত সবজপ্রেম আোহ 
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তা‘আলার কাপছ আশ্রয় প্রােজনা কপর বলপলন, ) َمَعاَذ اهللی   আশম 

আোহর আশ্রয় প্রােজনা করশছ) 

এপক্ষপত্র কদখ্া যাপে,  শতশন শুি ুশনজ ইো ও সংকপল্পর ওপর 
ভরসা কপরনশন,  বরং মহান আোহর আশ্রয় প্রােজনা কপরপছন। 
আর এটা স্বতুঃশসে কো কয,  কয বযশি আোহর আশ্রয় লাভ 
কপর,  তাপক ককউ শসরাপত মুস্তাকীম কেপক শবচুযত করপত পাপর 
না। এ ছাড়াও শতশন পয়গাম্বরসূলভ শবেতা ও নসীহত কপি কপর 
স্বয়ং কসই মশহলাপক উপপদি শদপত লাগপলন কয,  তারও উশচত 
আোহ তা‘আলাপক ভয় করা এবং মন্দ বাসনা কেপক শবরত োকা।  

ইউসুফ আ. আপরা বলপলন কয,  আপনার স্বামী আযীপয শমসর 
আমাপক লালন-পালন করপছন,  আমাপক উত্তম আবাসন 
শদপয়পছন। অতএব শতশন আমার প্রশত অনুগ্রহকারী;  অেচ আশম 
তার ইযযপত হস্তপক্ষপ করপবা! এটা জঘন্য অনাচার। আর 
অনাচারীরা কখ্নও কলযাণপ্রাি হয় না।  

সুেী ইবপন ইসহাক রহ. প্রমখু্ তাফসীরশবদগণ বণজনা কপরন কয,  
এ শনজজনতায় কসই মশহলা ইউসুফ আ. কক শনপজর প্রশত আকৃি 
করার জন্য ইউসুফ আ. এর রূপ ও কসৌন্দপযজর উোশসত প্রিংসা 
করপত লাগপলা। কস বলপলা,  কতামার চলু কত সুন্দর! ইউসুফ 
আ. বলপলন,  মৃতুযর পর এই চলু সবজপ্রেম আমার কদহ কেপক 
শবশে্ হপয় যাপব। এরপর কস বলপলা,  কতামার দুই কচাখ্ কতই 
না আকষজণীয়। ইউসুফ আ. বলপলন,  মৃতুযর পর এগুপলা পাশন 
হপয় আমার মুখ্মণ্ডপল প্রবাশহত হপব। কস আপরা বলপলা,  কতামার 
মুখ্মণ্ডল কতই না কমনীয়! ইউসুফ আ. বলপলন,  এগুপলা সব 
মাশটর কখ্ারাক। 
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আোহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. এর মপন পরকাপলর শচন্তা 
এত কবিী প্রবল কপর কদন কয,  ভরা কযৌবপনও জগপতর যাবতীয় 
কভাগ-শবলাস তাাঁর দৃশিপত তুে হপয় যায়। এভাপব আশখ্রাপতর 
শচন্তা-ই মানুষপক সব রকম অন্যায় কেপক শফশরপয় রাখ্পত পাপর।  

আপগ আপলাশচত হপয়পছ কয,  আযীপয শমসর-এর স্ত্রী যুলাইখ্া 
ঘপরর দরজা বন্ধ কপর ইউসুফ আ. কক পাপ কাপজর শদপক আহ্বান 
কপর। তখ্ন ইউসুফ আ. আোহর শনদিজন কদখ্ার করার সাপে 
সাপে যুলাইখ্ার কুমতলপবর নাগপাি শছ্ কপর বন্ধ দরজাসমূপহর 
শদপক ঊধ্বজশ্বাপস ছুটপত লাগপলন এবং ককাপনারূপ শিিা বা শচন্তার 
মপিয সময় বযায় করপলন না। এ সময় হযরত ইউসুফ আ. স্বীয় 
প্রশতপালপকর কী শনদিজন কদপখ্শছপলন,  পশবত্র কুরআপন কসটা 
বলা হয়শন। তপব শবশভ্ শরওয়াপয়পতর শভশত্তপত তাফসীরশবদগণ 
এ সম্পপকজ শবশভ্ তেয উপস্থাপন কপরপছন। হযরত আবদুোহ 
ইবপন আব্বাস,  মুজাশহদ,  সাঈদ ইবপন যুবাইর,  মুহাম্মাদ 
ইবপন শসরীন,  হাসান বসরী রহ. প্রমখু্ বপলপছন,  আোহ 
তা‘আলার মু‘শজযা শহপসপব এ শনজজন কপক্ষ হযরত ইয়াকূব আ. 
এর শচত্র এভাপব ইউসুফ আ. এর সামপন উপশস্থত কপর কদন কয,  
শতশন হাপতর অঙ্গুশল দাাঁপত কচপপ হুাঁশিয়ার কপরপছন।  

ককাপনা ককাপনা তাফসীরশবদ বপলন,  আযীপয শমসর-এর মুখ্েশব 
তাাঁর সামপন ফুশটপয় কতালা হয়। ককউ বপলন,  ইউসুফ আ. এর 
দৃশি ছাপদর শদপক উঠপতই কসখ্াপন কুরআন মাজীপদর এ আয়াত 
শলশখ্ত কদপখ্ন,  

ّٰنٖۤ این َٗه کَاَن  ی ْیًل َو ََل تَْقَربُوا الز  َشًۃ ؕ  َوَسٓاَء َسبی  ○فَاحی
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অেজুঃ কতামরা বযশভচাপরর শনকটবতজী হপয়া না। শনশ্চয়ই এটা খ্ুবই 
জঘন্য শনলজজ্জতা (যা কখ্াদায়ী িাশস্তর কারণ) এবং অতযন্ত গশহজত 
পে। ( সূরা বনী ইসরাঈল,  আয়াত:  ৩২)  

ককউ ককউ উপেখ্ কপরপছন,  যুলাইখ্ার ঘপর একশট মশূতজ শছল। 
কসই মুহপূতজ যুলাইখ্া মূশতজশটপক কাপড় শদপয় আবৃত করপলা। 
ইউসুফ আ. এর কারণ শজপেস করপলন। উত্তপর কস বলপলা,  
এটা আমার উপাস্য,  এর সামপন পাপ কাজ করার মপতা সাহস 
আমার কনই। তখ্ন ইউসুফ আ. বলপলন,  আমার উপাস্য কতা 
আপরা কবিী লজ্জা করার উপযুি। ককননা,  তাাঁর দৃশিপক ককাপনা 
পদজা কঠকাপত পাপর না। 

কাপরা কাপরা মপত,  ইউসুফ আ. এর নবয়ুযাত ও দীনী োনই 
শছল স্বয়ং পালনকতজা সম্পপকজ তাাঁর এই শদবযদশৃির কারণ,  যাপক 
আয়াপত “তাাঁর প্রশতপালপকর শনদিজন” বপল উপেখ্ করা হপয়পছ।  

তাফসীরশবদগণ আোমা ইসমাঈল ইবপন কাসীর রহ. এসব উশি 
উেৃত করার পর কয মন্তবয কপরপছন,  তা সব সুিীজপনর কাপছই 
সবজাপপক্ষা সাবলীল ও গ্রহণপযাগয। শতশন বপলপছন,  কুরআন 
মাজীদ যতটুকু শবষয় বণজনা কপরপছ,  ততটুকু শনপয় ক্ষান্ত োকা 
দরকার। অেজাৎ হযরত ইউসুফ আ. এমন শকছু কদপখ্পছন,  
যেরূণ তাাঁর মন সৎ ও ন্যাপয়র পপে আপরা দৃঢ়পদ হপয়পছ। আর 
এ শবষয়শট কী শছল,  তাফসীরশবদগণ এ বযাপাপর যা শকছ ুউপেখ্ 
কপরপছন,  কসগুপলার কয ককান একশট হপত পাপর। তাই 
শনশশ্চতরূপপ ককাপনা একশট শনশদজি করা যায় না।  

হযরত ইউসুফ আ. এ শনজজন কপক্ষ মহান আোহর শনদিজন কদখ্ার 
সাপে সাপেই কসখ্ান কেপক কবশরপয় আসার জন্য উদযত হপলন 
এবং বন্ধ দরজার শদপকই কদৌড় শদপলন। তখ্ন আযীয পত্নী তাাঁপক 
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িরার জন্য তাাঁর জামা কটপন িপর তাাঁপক বাইপর কযপত বাাঁিা শদপত 
চাইপলা। শকন্তু ইউসুফ আ. পশবত্রতা রক্ষার বযাপাপর শছপলন দৃঢ় 
সংকল্প। তাই োমপলন না,  বরং খ্ুব দ্রুত কবপগ সামপন িাবমান 
হপলন। ফপল জামা কপছন শদক কেপক শছাঁপড় কগল। ইশতমপিয 
ইউসুফ আ. দরজার বাইপর চপল কগপলন এবং তাাঁর শপপছ শপপছ 
যুলাইখ্াও কসখ্াপন উপশস্থত হপলা।  

ঐশতহাশসক সূপত্র বশণজত আপছ কয,  দরজাগুপলা তালাবে শছল। 
শকন্তু ইউসুফ আ. কদৌপড় দরজায় কপৌাঁছপতই মহান আোহর 
কুদরপত আপনা-আপশন তালাগুপলা খ্ুপল নীপচ পপড় কগল এবং 
তৎক্ষণাৎ ইউসুফ আ. কবর হপয় কগপলন।  

তারা উভপয় দরজার বাইপর আসপতই আযীপয শমসরপক সামপন 
দণ্ডায়মান কদখ্পত কপপলন। আযীপয শমসরপক কদপখ্ই তার স্ত্রী 
চমপক উঠপলা। অতুঃপর শনপজপক সামপল শনপয় কো বাশনপয় 
ইউসুফ আ. এর উপর কদাষ চাশপপয় বলল,  “আপনার 
পশররবাপরর সাপে কয কুকপমজর ইো কপর,  তার িাশস্ত কী হপত 
পাপর এ ছাড়া কয,  তাপক কারাগাপর শনপক্ষপ করা হপব অেবা 
অন্য ককাপনা কপঠার িাশস্ত কদয়া হপব? 

পশবত্র কুরআপন শবষয়শট এভাপব শববৃত হপয়পছ,  

اَلَْفَیا َسی یَدَها لََدا الَْبابی ؕ َقالَْت َما َجَزٓاُء َمْن  ْت َقمیْیَصٗه میْن ُدبٍُر و َ َواْسَتَبَقا الَْباَب َوَقد َ
ٖۤ اَْن ی ُ  ًءا ایَل َ  ○ْسَجَن اَْو عََذاٌب اَلیْیٌم اََراَد بیاَْهلیَک ُسْوْٓ

অেজুঃ তারা উভপয় ছুপট দরজার শদপক কগল এবং মশহলা ইউসুপফর 
জামা কপছন শদক কেপক শছাঁপড় কফলপলা। আর উভপয় মশহলার 
স্বামীপক দরজার কাপছ কপল। মশহলা বলপলা,  কয বযশি আপনার 
স্ত্রীর সাপে কুকপমজর ইো কপর,  তাপক এ ছাড়া আর কী িাশস্ত 
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কদয়া কযপত পাপর কয,  তাপক কারাগাপর পাঠাপনা হপব অেবা অন্য 
ককাপনা যেণাদায়ক িাশস্ত প্রদান করা হপব? ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ২৫)  

ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসূলভ ভদ্রতার খ্াশতপর হয়পতা কসই মশহলার 
কগাপন ইোর কো প্রকাি করপতন না। শকন্তু যখ্ন কস শনপজই 
এশগপয় এপস ইউসুফ আ. এর প্রশত শমেযা অপবাদ শদল,  তখ্ন 
বািয হপয় শতশন সতয প্রকাি কপর বলপলন,   

 ْ ْ َعْن ن َْفٰسی َ َراَودَتْنی  َقاَل ِهی
অেজুঃ বরং শতশনই স্বীয় কুমতলব চশরতােজ করার জন্য আমাপক 
ফুাঁসশলপয়পছন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬২)  

ইউসুফ আ. এর পপক্ষ নবজাতক শিশুর সাক্ষয প্রদান 
বযাপারশট খ্ুবই নাজুক এবং আযীপয শমসর-এর পপক্ষ কক 
সতযবাদী,  তার মীমাংসা করা কশঠন শছল। ককননা,  কসখ্াপন 
সাক্ষয-প্রমাপণর ককাপনা অবকাি শছল না। শকন্তু আোহ তা‘আলা 
কযভাপব স্বীয় মপনানীত বান্দাপদরপক গুনাহ কেপক বাাঁশচপয় শনষ্পাপ 
ও পশবত্র রাপখ্ন,  শঠক কতমশনভাপব তাাঁপদরপক অশুভ চক্রান্ত 
কেপক বাাঁশচপয় রাখ্ারও বযবস্থা কপরন।  

সািারণত এরূপ কক্ষপত্র মহান আোহ কো বলপত অক্ষম 
নবজাতক শিশুপদরপক কাপজ লাগান। অপলৌশককভাপব তাপদরপক 
বাকিশি দান কপর শপ্রয় বান্দাপদর পশবত্রতা প্রমাণ কপরন। 
কযমন,  হযরত মারইয়াপমর প্রশত যখ্ন কলাপকরা অপবাদ 
আপরাপ করপত োপক,  তখ্ন একশদপনর নবজাতক শিশু ঈসা 
আ. কক আোহ তা‘আলা বাকিশি দান কপর তাাঁর মুপখ্ জননীর 
পশবত্রতা প্রকাি কপর কদন। কতমশনভাপব বনী ইসরাঈপলর 
জুরাইজ নামক একজন সািু বযশির প্রশত গভীর ষড়যপের মািযপম 
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এমশন িরপনর অপবাদ আপরাপ করা হপল,  নবজাতক শিশু কসই 
বযশির পশবত্রতার সাক্ষয দান কপর। অনুরূপভাপব হযরত মুসা আ. 
এর প্রশত শফর‘আউপনর মপন সপন্দহ কদখ্া শদপল,  শফর‘আউপনর 
স্ত্রীর চলু পশরচযজাকাশরণী মশহলার সদযজাত শিশু বাকিশি প্রাি 
হয় এবং কস মুসা আ. কক বিিপব শফর‘আউপনর কবল কেপক রক্ষা 
কপর। 

শঠক কতমশনভাপব ইউসুফ আ. এর ঘটনায় হযরত আবদুোহ ইবপন 
আব্বাস ও আবু হুরাইরা রা. এর বণজনায় রপয়পছ,  মহান আোহ 
একশট শিশুপক শবে ও দািজশনকসূলভ বাক িশি দান করপলন। 
এই কশচ শিশু এ ঘপরই কদালনায় লাশলত হশেল। তার সম্পপকজ 
কাপরা িারণা শছল না কয,  কস এসব কমজকাণ্ড কদখ্পব এবং 
বুঝপব,  অতুঃপর অতযন্ত শবেতার সাপে তা বণজনাও কপর কদপব। 
শকন্তু সবজিশিমান মহান আোহ স্বীয় আনুগপতযর পপে 
সািনাকারীপদর সশঠক মযজাদা ফুশটপয় কতালার জন্য দুশনয়াবাসীপক 
কদশখ্পয় কদন কয,  শবপশ্বর প্রপতযকশট অণু-পরমাণু তাাঁর গুি 
বাশহনী। এরা অপরািীপক ভাপলাভাপবই কচপন,  তার অপরাপির 
করকডজ রাপখ্ এবং প্রপয়াজন মুহপূতজ তা প্রকািও কপর শদপত পাপর। 
এ কছাট শিশুশট বাহ্যত জগপতর সব শকছ ু কেপক উদাসীন ও 
শনশবজকার অবস্থায় কদালনায় পপড় শছল। কস ইউসুফ আ. এর 
মু‘শজযা শহপসপব শঠক ঐ মুহপূতজ মুখ্ খ্ুলপলা,  যখ্ন আযীপয শমসর 
শছপলন এ ঘটনা সম্পপকজ নানা শিিািপে জশড়ত। 

এ শিশুশট যশদ এতটুকু বপল শদত কয,  ইউসুফ আ. শনপদজাষ এবং 
কদাষ যুলাইখ্ার,  তপব তাও একশট ম‘ুশজযারূপপ ইউসুফ আ. এর 
পপক্ষ তাাঁর পশবত্রতার বযাপাপর শবরাট সাক্ষয হপয় কযত। শকন্তু 
আোহ তা‘আলা এ শিশুর মুপখ্ একশট দািজশনকসুলভ উশি 
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উচ্চারণ করাপলন এভাপব কয,  কস বলপলা,  “ইউসুফ আ. এর 
জামাশট কদখ্;  যশদ তা সামপনর শদপক কছাঁড়া োপক তপব যুলাইখ্ার 
কো সতয এবং ইউসুফ আ. শমেযাবাদী পশরগশণত হপবন। আর 
যশদ জামাশট কপছন শদপক কছাঁড়া োপক,  তাহপল এপত এ ছাড়া 
অন্য ককাপনা সম্ভাবনাই কনই কয,  ইউসুফ আ. পলায়নরত শছপলন 
এবং যুলাইখ্া তাাঁপক শপছন কেপক আটপক িপর পলায়পন বািা 
শদপত চাশেল। সুতরাং এপক্ষপত্র ইউসুফ আ. অবেই সতযবাদী 
সাবযস্ত হপবন এবং যুলাইখ্া হপব শমেযাবাদী।” এটা এজন্য 
এভাপব উপস্থাপন করা হপলা কয,  শিশুর অপলৌশকক বাকিশি 
ছাড়াও, এ শবষয়শট কযন প্রপতযপকর কাপছ যুশি সঙ্গত মপন হয় 
এবং এর কারপণ চাক্ষষু প্রমাণ আযীপয শমসর শনপজই কপপয় কযপত 
পাপরন। 

অতুঃপর যখ্ন বশণজত আলামত অনুযায়ী জামাশটর কপছন শদপক 
কছাঁড়া কদখ্া কগল,  তখ্ন ইউসুফ আ. এর পশবত্রতা বাস্তবভাপবই 
প্রশতভাত হপয় কগল। পশবত্র কুরআপনর শনপনবশণজত আয়াতসমূপহ 
এ শবষয়শট শববৃত হপয়পছ,  

َد َشاهیٌد م یْن اَْهلیَها ۚ ایْن کَاَن َقمیْیُصٗه ُقد َ میْن ُقُبٍل فََصَدَقْت َوُهَو میَن ا بیْیَ َوَشهی  ○لْٰکذی
قیْیَ  دی ا َرٰا َقمیْیَصٗه قُد َ میْن   ○َو ایْن کَاَن قَمیْیُصٗه ُقد َ میْن ُدبٍُر َفَکَذبَْت َوُهَو میْن الص ٰ  َفلَم َ

ْیٌم  ُكن َ ؕ این َ َکْیَدُكن َ َعظی  ○ُدبٍُر َقاَل این َٗه میْن َکْیدی
অেজুঃ মশহলার পশরবাপরর একজন সাক্ষী (শিশু) সাক্ষয শদল কয,  
যশদ তার জামা সামপনর শদক শদপয় কছাঁড়া োপক,  তপব মশহলা 
সতযবাশদনী এবং কস শমেযাবাদী হপব। আর যশদ তার জামা কপছন 
শদক কেপক কছাঁড়া োপক,  তাহপল মশহলা শমেযাবাশদনী এবং কস 
সতযবাদী হপব। অতুঃপর ঘরস্বামী যখ্ন কদখ্পলা কয,  ইউসুপফর 
জামা কপছন শদক কেপক কছাঁড়া তখ্ন কস বলপলা,  শনশ্চয় এটা 
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কতামাপদর নারীপদর ছলনা। শনুঃসপন্দপহ কতামাপদর ছলনা অতযন্ত 
ভীষণ। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ২৬-২৮)  

আযীপয শমসর শিশুশটর এভাপব কো বলার শদপয়ই বুপঝ 
শনপয়শছপলন কয,  ইউসুফ আ. এর পশবত্রতা প্রকাি করার জপন্যই 
এ অস্বাভাশবক ঘটনার বশহুঃপ্রকাি হপয়পছ।  

তদুপশর তার বিবয অনুযায়ী যখ্ন কদখ্পলন কয,  ইউসুফ আ. 
এর জামাশট কপছন কেপক কছাঁড়া,  তখ্ন আযীপয শমসর শনশশ্চত 
হপলন কয,  কদাষ যুলাইখ্ার এবং ইউসুফ আ. পশবত্র। তাই শতশন 
যুলাইখ্াপক সপম্বািন কপর বলপলন,  “এসব কতামার ছলনা। তুশম 
শনপজর কদাষ অপন্যর ঘাপড় চাপাপত এ ফশন্দ এপটপছা।” 

নারী জাশতর ছলনা খ্বুই মারাত্মক 
উি আয়াপত আযীপয শমসর নারী জাশতর ছলনা অতযন্ত মারাত্মক 
বপল উপেখ্ কপরপছন। বাস্তশবকই নারী জাশতর ছলনা খ্ুবই 
মারাত্মক। এপক কবাঝা এবং এর জাল শছ্ করা সহজ নয়। 
ককননা,  তারা বাহ্যত ককামল,  নাজুক ও অবলা হপয় োপক। 
তাই যারা তাপদরপক কদপখ্,  তারা তাপদর কো দ্রুত শবশ্বাস 
স্থাপন কপর কফপল। অেচ এসব কক্ষপত্র অপনকাংপিই তারা শবপবক-
বুশে ও আোহ ভীশতর অভাব বিত শমেযা ছলনা কপর োপক এবং 
কো বাপনায়াশট কপর অপপরর ঘাপড় কদাষ চাশপপয় োপক। অবে 
যারা আোহভীরু ও পরপহযগার,  তারা কখ্নও এরূপ ছলনা কপর 
না। (তাফসীপর মাযহারী) 

অতুঃপর ঘটনার কপ্রশক্ষপত আযীপয শমসর ইউসুফ আ. কক যা 
বলপলন,  তা পশবত্র কুরআপন এভাপব বযি করা হপয়পছ,   

 یُْوُسُف اَْعریْض َعْن ٰهَذا
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অেজুঃ ইউসুফ! এ ঘটনা উপপক্ষা কর (এবং বযাপারশট বলাবশল 
কপরা না। যাপত আমার কবইজ্জশত না হয়)। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
২১৯)  

পশরপিপষ শতশন যুলাইখ্াপক আত্মসংপিািপনর জন্য কয উপপদি 
শদপলন,  তা পশবত্র কুরআপন এভাপব উপেখ্ করা হপয়পছ,   

ئیْیَ  ۖ   این َکی ُكَْنتی میَن الْٰخطی ْی لیَذنْْۢبیکی ۚ ری  ○َو اْسَتْغفی
অেজুঃ তুশম শনপজর অন্যাপয়র জন্য ইশস্তগফার (ক্ষমা প্রােজনা) 
কপরা। তুশম কতা পাপীপদর অন্তভুজি হপয় শগপয়ছ। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ২৯)  

এখ্াপন বাহ্যত বুঝা যায় কয,  মহান আোহর কাপছ ইশস্তগফার 
করপত বলা হপয়পছ। আবার এটাও হপত পাপর কয,  স্বামীর কাপছ 
ক্ষমা প্রােজনা করপত বলা হপয়পছ। শকংবা এটাও হপত পাপর কয,  
ইউসুফ আ. এর কাপছ ক্ষমা চাইপত বলা হপয়পছ। 

আযীপয শমসপরর স্ত্রীর বযাপাপর নারীপদর কুৎসা রচনা  
অতুঃপর এক কান দুকান কপর বযাপারশট কলাক সমাপজ জানা 
জাশন হপয় কগল। তখ্ন নগপরর কশতপয় মশহলা বলাবশল করপত 
লাগল কয,  আযীপয শমসর-এর স্ত্রী স্বীয় কগালামপক অনবি বাসনা 
চশরতােজ করার জন্য ফুাঁসলায়! শছুঃ ককমন রুশচ! কত শনচ ুতার মন 
কয,  চাকপরর প্রশত আসি হপয় পপড়পছ! কুরআন পাপকর 
শনপনাশেশখ্ত আয়াপত তাপদর এ কুৎসা রচনা শববরণ তুপল িরা 
হপয়পছ,  

ا ؕ این َا  ه  ۚ َقْد َشَغَفَها ُحب ً یْزی تَُراویُد َفٰتىَها َعْن ن َْفسی یََْنۃی اْمَراَُت الَْعزی َوَقاَل نیْسَوٌۃ ِفی الَْمدی
بیْیٍ  ْ َضلٍٰل م ُ  ○لَََنٰرىَها ِفی
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অেজুঃ নগপরর মশহলারা বলাবশল করপত লাগল কয,  আযীপযর স্ত্রী 
স্বীয় কগালামপক কামনা চশরতােজ করার জন্য ফুাঁসলায়। কস তার 
কপ্রপম উন্মত্ত হপয় কগপছ। আমরা তাপক প্রকাে ভ্রাশন্তপত কদখ্পত 
পাশে। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩০)  

যুলাইখ্া যখ্ন কসসব মশহলাপদর কানাঘুষার কো জানপত 
পারপলা,  তখ্ন তাপদরপক একশট কভাজসভায় কডপক পাঠাপলা 
এবং ইউসুফ আ. এর বযাপাপর তার উপেপের কযৌশিকতা প্রকাি 
করপত চাইপলা। শনপনর আয়াপত এ প্রসপঙ্গ বণজনা করা হপয়পছ,   

َدۃٍ م یَْنُهن َ  کَاً و َ ٰاتَْت کُل َ َواحی ن َ َو اَْعَتَدْت لَُهن َ ُمت َ َفلَم َا َسمیَعْت بیَمْكریهین َ اَْرَسلَْت ایلَْیهی
ْیًَنا و َ َقالَتی اْخُرْج  کی  ن َ ۚ سی   عَلَْیهی

অেজুঃ যখ্ন কস (যুলাইখ্া) তাপদর চক্রান্ত সম্পপকজ শুনপত কপল,  
তখ্ন তাপদরপক কডপক পাঠাপলা এবং তাপদর জন্য একশট 
কভাজসভার আপয়াজন করপলা। কস তাপদর কহলান কদওয়ার জন্য 
উ্ত শবছানার বযবস্থা করপলা এবং তাপদর প্রপতযকপক একশট 
কপর ছুশর শদল। আর ইউসুফ আ. কক বলপলা,  এপদর সামপন 
একট ুকবর হও। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩১)  

উশেশখ্ত আয়াপত মশহলাপদর কানাঘুষাপক যুলাইখ্া “চক্রান্ত” 
আখ্যা শদপয়পছ বপল বলা হপয়পছ। অেচ বাহ্যত তারা ককাপনা 
চক্রান্ত কপরশন। শকন্তু কযপহতু তারা কগাপপন কগাপপন কুৎসা রটনা 
করশছল,  তাই যুলাইখ্া এপক চক্রান্ত বপল অশভশহত কপরপছ। 
ককননা,  তাপদর ককাপনা আপশত্ত োকপল সামপন বলা উশচত শছল। 
শকন্তু তারা তা না কপর অপগাচপর সমাপলাচনা কপর কবড়াপে। 

অতুঃপর মশহলারা যখ্ন কভাজসভায় উপশস্থত হপলা,  তখ্ন 
তাপদর সামপন শবশভ্ প্রকার খ্াদয ও ফল-ফলাশদ উপশস্থত করা 
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হপলা। তন্মপিয শকছ ুখ্াদয চাকু শদপয় ককপট খ্াওয়ার মপতা শছল। 
তাই প্রপতযকপক এক একশট কপর চাকু কদওয়া হপলা। তারা কসই 
ফল হাপত শনপয় চাকু শদপয় ককপট ককপট কখ্পত লাগপলা। 

ইপতামপিয অন্য কপক্ষ অবস্থানরত ইউসুফ আ. কক ককাপনা কাপজর 
বাহানায় বলপলা,  এই মশহলাপদর এখ্াপন একট ুআপসা। 

ইউসুফ আ. তার কু-উপেে সম্পপকজ জানপতন না। আপগই কয 
যুলাইখ্ার আমশেত মশহলারা পাপির কামরায় সমপবত,  ইউসুফ 
আ. তা জানপতন না। তাই মশনপবর শনপদজপি স্বীয় কামরা কেপক 
কবর হপয় এপস কভাজসভায় উপশস্থত হপয় শকংকতজবযশবমূড় হপয় 
কগপলন। 

অপরশদপক হযরত ইউসুফ আ. কক কদখ্ামাত্র উপশস্থত মশহলাপদর 
মাপঝ কয প্রশতশক্রয়া সৃশি হপয়শছল,  পশবত্র কুরআপনর শনপনাি 
আয়াপত তা বযি করা হপয়পছ,  

ٖۤ ایَل َ َملَ  ی َما ٰهَذا بََشًرا ؕ ایْن ٰهَذا یَُهن َ َوُقْْلَ َحاَش لِلی ٰ ْعَن اَیْدی نَٗه َوَقط َ ا َراَیََْنٗهٖۤ اَكَْْبْ  ٌك َفلَم َ
یٌْم   ○َکری

অেজুঃ যখ্ন আমশেত মশহলারা ইউসুফ আ. কক এক নজর 
কদখ্পলা,  তখ্ন তারা হতভম্ব হপয় কগল এবং শনপজপদর হাত 
ককপট কফলপলা। আর তারা বলপলা,  সুবহানাোহ! এ কতা মানব 
নয়,  এ কতা ককাপনা সম্মাশনত কফপরিতা! ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৩১)  

বলাবাহুলয,  উপশস্থত মশহলারা ইউসুফ আ. কক কদপখ্ তাঁর রূপ-
কসৌন্দযজ অবপলাকন কপর হতভম্ব হপয় কগল এবং তখ্ন কয চাকু 
শদপয় ফল ককপট খ্াশেল,  তাপত ফপলর পশরবপতজ হাত ককপট 
কফলপলা। আর তারা ইউসুফ আ. কক কফপরিতা বপল আখ্যাশয়ত 
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করপলা। ককননা,  তারা এরূপ অনন্য রূপ-পসৌন্দপযজর অপরূপ 
নূরানী কচহারার মানুষ কখ্নও কদপখ্শন। 

অতুঃপর যুলাইখ্া উপশস্থত মশহলাপদরপক লক্ষয কপর বলপলা,  

ْ فیْیهی ؕ وَ  نی ْی لُْمُتن َ ه  َفاْسَتْعَصَم ؕ َولَئیْن ل َْم  َقالَْت َفٰذلیُكن َ ال َذی لََقْد َراَوْدت ُٗه َعْن ن َْفسی
یَْن  ری غی  ○یَْفَعْل َماٖۤ ٰاُمُرٗه لَُیْسَجََنن َ َو لََیُكْونًا م یَن الص ٰ

অেজুঃ এই কসই বযশি যার বযাপাপর কতামরা আমাপক ভৎজসনা 
কপরশছপল। আর হ্যাাঁ,  আশম বাস্তশবকই তাপক ফুাঁসশলপয় শছলাম। 
শকন্তু কস শনপজপক পশবত্র করপখ্পছ। তপব ভশবষ্যপত আশম তাপক কয 
আপদি শদই,  কস যশদ তা পালন না কপর,  তপব অবেই কস 
কারাগাপর যাপব ও লাশিত হপব। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩২)  

যুলাইখ্া যখ্ন কদখ্পলা কয,  সমাগত মশহলারা তার বযাপারশটর 
তাৎপযজ বুঝপত কপপরপছ,  এমনশক তাাঁপক কদপখ্ শনপজরাও 
অপ্রকতৃস্থ হপয় শগপয়পছ,  তখ্ন কস তাপদর সামপনই ইউসুফ আ. 
কক ভয়ভীশত প্রদিজন করপত লাগপলা কয,  ভশবষ্যপত তুশম যশদ 
আমার আপদি অমান্য কপরা,  তপব অবেই কতামাপক 
কজলখ্ানায় শনপক্ষপ করা হপব এবং অপদস্থ করা হপব। ককাপনা 
ককাপনা তাফসীরশবদ বণজনা কপরপছন কয,  তখ্ন আমশেত 
মশহলারাও ইউসুফ আ. কক যুলাইখ্ার প্রশত ফুাঁসলাপত লাগল কয,  
তুশম যুলাইখ্ার কাপছ অপনক ঋণী। কাপজই কতামার জন্য তার 
ইোর অবমাননা করা উশচত নয়। 

ইউসুফ আ. কদখ্পলন কয,  সমপবত মশহলারাও যুলাইখ্ার সুপর 
সুর শমশলপয়পছ এবং তাপক সমেজন করপছ এবং এ মুহপূতজ তাপদর 
চক্রাপন্তর জাল শছ্ করার বযাশহ্যক ককাপনা উপায় কনই। তখ্ন উি 
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কশঠন মুহপূতজ শতশন আোহ তা‘আলার শদপক প্রতযাবতজন করপলন 
এবং তাাঁর দরবাপর দু‘আ কপর আরজ করপলন,  

ْ َکْیَدُهن َ اَْصُب  ْٖۤ ایلَْیهی ۚ َو ایَل َ تَْصریْف عَن ی ا یَْدُعْونَنی ْجُن اََحب ُ ایىَل َ میم َ َقاَل َرب ی الس ی
ن َ َو اَُكْن م یَن  لیْیَ ایلَْیهی   ○الْٰجهی

অেজুঃ কহ আমার পালনকতজা! এই মশহলারা আমাপক কয কাপজর 
শদপক আহ্বান করপছ,  তার কচপয় কারাগারই আমার কাপছ অশিক 
পছন্দনীয়। যশদ আপশন তাপদর চক্রান্তপক আমার উপর কেপক 
প্রশতহত না কপরন,  তাহপল আশম তাপদর ফাাঁপদ আটপক যাপবা 
এবং জাশলমপদর অন্তভুজি হপয় পড়পবা। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৩৩)  

“কজলখ্ানা আমার শনকট অশিক পছন্দনীয়” এ কো বলা ইউসুফ 
আ. এর বন্দীজীবন প্রােজনা বা কামনা করা নয়;  বরং পাপ 
কাপজর শবপরীত এই পাশেজব শবপদপক সহজ মপন করারই 
বশহুঃপ্রকাি।  

ককাপনা ককাপনা শরওয়াপয়পত বলা হপয়পছ,  যখ্ন হযরত ইউসুফ 
আ. কজপল কপ্রশরত হপলন,  তখ্ন আোহ তা‘আলার পক্ষ কেপক 
ওহী এপলা “আপশন শনপজপক শনপজ কজপল শনপক্ষপ কপরপছন। 
কারণ,  আপশন বপলশছপলন,  কজলখ্ানা আমার শনকট অশিক 
পছন্দনীয়। এটা না কপর আপশন শনরাপত্তা চাইপল,  আপনাপক 
পুরাপুশর শনরাপত্তা দান করা হত। 

নারীপদর চক্রান্তজাল কেপক ইউসুফ আ. এর পশরত্রাণ 
আোহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. এর দু‘আ কবুল করপলন 
এবং মশহলাপদর চক্রান্তপক তাাঁর কাছ কেপক দূপর সশরপয় রাখ্পলন। 
শননশলশখ্ত আয়াপত কস কো বযি করা হপয়পছ,  
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میْیُع الَْعلیْیُم   ○َفاْسَتَجاَب لَٗه َرب ُٗه َفَصَرَف َعَْنُه َکْیَدُهن َ ؕ این َٗه ُهَو الس َ
অেজুঃ অবপিপষ তার পালনকতজা তার দু‘আ কবুল করপলন এবং 
তার কেপক তাপদর চক্রান্ত প্রশতহত করপলন। শনশ্চয় শতশন 
সবজপশ্রাতা,  সবজে। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩৪)  

আোহ তা‘আলা কসই মশহলাপদর চক্রান্তজাল কেপক ইউসুফ আ. 
কক বাাঁচাপনার জন্য একশট বযবস্থা করপলন এই কয,  ইউসুফ আ. 
এর দু‘আ অনুযায়ী তাাঁপক কজপল স্থানান্তপরর বযবস্থা করপলন। তা 
এভাপব কয,  ইউসুফ আ. এর সৎচশরত্রতা,  তাক্বওয়া ও 
পশবত্রতার সুস্পি শনদিজনাবলী কদপখ্ আযীপয শমসর ও তার 
পশরষদবপগজর মপন শনশশ্চত শবশ্বাস জপন্মশছল কয,  ইউসুফ আ. সৎ 
ও পশবত্র। শকন্তু িহরময় এ শবষপয় বযাপক কানাঘষুা হপত োপক। 
পশরপিপষ এ কানাঘুষার অবসান ঘটাপনার জন্য এটাই উত্তম পে 
শবপবশচত হয় কয,  ইউসুফ আ. কক শকছশুদপনর জন্য কজপল আবে 
রাখ্াই সমীচীন হপব। এর িারা শনপজর ঘরও রক্ষা পাপব এবং 
জনগপণর মপিযও এ শবষপয়র আপলাচনা শস্তশমত হপয় যাপব। 
শনপনবশণজত আয়াপত এশদপকই ইশঙ্গত করা হপয়পছ ,   

ْنْۢ بَ  ْیٍ ثُم َ بََدا لَُهْم م ی ٗه َحِت ٰ حی  ○ْعدی َما َراَُوا اَْلٰیٰتی لََیْسُجُنَن َ
অেজুঃ অতুঃপর এসব শনদিজন কদখ্ার পর তারা তাাঁপক শকছু শদপনর 
জন্য কারারুে কপর রাখ্া সমীচীন মপন করপলা। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৩৫)  

পশরপিপষ আযীপয শমসর ও তার পশরষদবগজ শকছশুদপনর জন্য 
ইউসুফ আ. কক কজপল আবে করপলা। কসখ্াপন ইউসুফ আ. 
কজপলর বন্দীখ্ানায় কালাশতপাত করপত লাগপলন।  
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হযরত ইউসুফ আ. কারাগাপর কপৌাঁছপল সাপে আপরা দুজন 
অশভযুি কপয়দীও প্রপবি করপলা। তাপদর একজন বাদিাহপক 
িরাব পান করাপতা এবং অপরজন বাদিাহর বাবুশচজ শছল। 
আোমা ইবপন কাসীর রহ. তাফসীরশবদগপণর বরাত শদপয় 
শলপখ্পছন কয,  তারা উভপয় বাদিাহর খ্াপদয শবষ শমশশ্রত করার 
অশভপযাপগ কগ্রফতার হপয়শছল। মুকােমার তদন্ত চলশছল বপল 
তাপদরপক কারাগাপর আটক রাখ্া হপয়শছল। 

হযরত ইউসুফ আ. কারাগাপর প্রপবি কপর পয়গাম্বরসূলভ চশরত্র-
দয়া ও অনুকম্পার িারা সকপলর মন জয় কপরন। শতশন সকল 
কপয়দীর প্রশত সহমশমজতা প্রদিজন করপতন এবং যোসািয তাপদর 
কদখ্াপিানা করপতন। ককউ অসুস্থ হপয় পড়পল তার কসবাযত্ন 
করপতন। কাউপক শচশন্তত ও কপপরিানীযুি কদখ্পল তাপক সান্ত্বনা 
শদপতন,  বিযজ শিক্ষা এবং মুশির আিা শদপয় তার শহম্মত 
বাড়াপতন। এভাপব শনপজ কি কপর অপপরর সুখ্-িাশন্ত শনশশ্চত 
করপতন এবং সারারাত আোহর ইবাদপত মিগুল োকপতন।  

তাাঁর এ অবস্থা কদপখ্ কারাগাপরর সকল কপয়দী তাপক অতযন্ত 
ভশি-শ্রো করপত লাগপলা। কারািযক্ষ তাাঁর চশরত্র মািুপযজ মুগ্ধ হপয় 
বলপলা,  আমার ক্ষমতা োকপল আপনাপক কছপড় শদতাম। এখ্াপন 
যাপত আপনার ককাপনারূপ কি না হয়,  এখ্ন শুিু কসশদপকই লক্ষয 
রাখ্পত পাশর। এতটুকু আমার ইখ্শতয়াপর আপছ।  

ইউসুফ আ. এর সাপে কয দুজন কপয়দী কারাগাপর প্রপবি 
কপরশছল,  তারা একশদন বলপলা,  আমাপদর দৃশিপত আপশন 
একজন সৎ ও মহানুভব বযশি। তাই আপনার কাপছ আমরা 
স্বপপ্নর বযাখ্যা শজপেস করপত চাই। এ কো বপল তারা তাাঁর শনকট 
স্বপপ্নর কো প্রকাি কপর তা‘বীর জানপত চাইল।  
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তাপদর মপিয কয বাদিাহ িরাব পান করাপতা কস বলপলা,  আশম 
স্বপপ্ন কদপখ্শছ কয,  আঙ্গরু কেপক িরাব কবর করশছ। শিতীয়জন 
অেজাৎ বাবুশচজ বলপলা,  আশম স্বপপ্ন কদপখ্শছ কয,  আমার মাো 
রুশটভশতজ একশট ঝুাঁশড় রপয়পছ আর তা কেপক পাশখ্রা কঠাকশরপয় 
কঠাকশরপয় আহার করপছ। অতুঃপর তারা উভপয় ইউসুফ আ. কক 
তাপদর স্বপপ্নর বযাখ্যা বপল শদপত অনুপরাি জানাপলা। কুরআপন 
কারীপমর শনপনাি আয়াপত শবষয়শটর উপেখ্ রপয়পছ,  

ُر َخْمًرا ۚ َوَقاَل اَْلَٰخُر  ْٖۤ اَْعصی ْٖۤ اَٰرىنی ْجَن فََتٰیی ؕ َقاَل اََحُدُهَماٖۤ ایّن ی ْٖۤ َو َدَخَل َمَعُه الس ی ایّن ی
ْئََنا بیَتاْوییْلیه  ۚ این َا نَٰرىَک میَن  ی ْْیُ میَْنُه ؕ نَب  ْ ُخْبًزا تَاْکُُل الط َ ْٖۤ اَْحمیُل َفْوَق َراِْسی اَٰرىنی

َنیْیَ    ○الُْمْحسی
অেজুঃ তাাঁর সাপে দুজন যুবক কারাগাপর প্রপবি করপলা। তাপদর 
একজন বলপলা,  আশম স্বপপ্ন কদখ্লাম কয,  আশম িরাব 
শনংড়াশে। আর অপরজন বলপলা,  আশম স্বপপ্ন কদখ্লাম কয,  
শনজ মাোয় রুশট বহন করশছ। তা কেপক পাশখ্ কঠাকশরপয় খ্াপে। 
আপশন আমাপদরপক এর বযাখ্যা বপল শদন। আমরা আপনাপক 
কনককার বপলই জাশন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩৬)  

ইউসুফ আ. এর কাপছ তারা স্বপপ্নর বযাখ্যা জানপত কচপয়পছ। শকন্তু 
শতশন পয়গাম্বরসূলভ ভশঙ্গপত এ প্রপশ্নর উত্তরদাপনর আপগ 
তাপদরপক ঈমাপনর দাওয়াত শদপলন এবং তাপদর শনকট দীন 
প্রচাপরর কাজ আরম্ভ কপর শদপলন।  

দাওয়াপতর মলূনীশতুঃ শহকমত ও শবচক্ষণতা 
দাওয়াপতর মূলনীশত অনুযায়ী,  শহকমত ও শবচক্ষণতাপক কাপজ 
লাশগপয় সবজপ্রেম তাপদর অন্তপর আস্থা সৃশি করার উপেপে একশট 
মু‘শজযার কো উপেখ্ করপলন কয,  কতামাপদর জপন্য প্রতযহ কযই 
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খ্াদয কতামাপদর বাসা,  কারাগার শকংবা অন্য ককাপনা জায়গা 
কেপক আপস,  তা আসার আপগ আশম কতামাপদরপক খ্াপদযর 
প্রকার,  গুণাগুণ,  পশরমাণ সম্পপকজ বপল শদব। আর এটা ককাপনা 
ভশবষ্যৎ কেন,  কজযাশতষশবদযা শকংবা অতীশন্দ্রয়বাপদর কভলশক 
নয়,  বরং আমার পালনকতজা ওহীর মািযপম আমাপক তা বপল 
কদন বপলই আশম তা কতামাপদরপক বপল শদপত পাশর। পশবত্র 
কুরআপনর শনপনবশণজত আয়াপত এ শবষয়শট বযি করা হপয়পছ,  

اْتُُكَما بیَتاْوییْلیه  َقْبَل اَْن  ٖۤ ایَل َ نَب َ ْ ی َاْتیَیُكَما ؕ ٰذلیُكَما می  َقاَل ََل یَاْتیْیُكَما َطَعاٌم تُْرَزٰقَنیه  ا عَل ََمنی م َ
ُرْوَن  َرۃی ُهْم کٰفی ل ََۃ َقْوٍم َل َ یُْؤمیَُنْوَن بیاهللی َوُهْم بیاَْلٰخی ْ تََركُْت می ْ ؕ ایّن ی  ○َرب ی

অেজুঃ ইউসুফ আ. বলপলন,  কতামাপদরপক প্রতযহ কয খ্াদয কদয়া 
হয়,  তা কতামাপদর কাপছ আসার আপগই আশম তার বযাখ্যা 
কতামাপদরপক বপল শদব। এ োন আমাপক আমার রব শিক্ষা 
শদপয়পছন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩৭)  

এরপর ইউসুফ আ. প্রেপম তাপদর কাপছ কুফপরর শনন্দা এবং 
কাপফরপদর িপমজর প্রশত স্বীয় শবমখু্তা বণজনা করপলন। অতুঃপর 
আপরা বলপলন কয,  আশম নবী পশরবাপররই একজন এবং 
তাাঁপদরই সতয দীপনর অনুসারী। আমার শপতৃপুরুষ হপে 
ইবরাহীম,  ইসহাক ও ইয়াকূব আ.। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩৭-
৩৮)  

এরপর বলপলন কয,  আোহ তা‘আলার সাপে কখ্াদায়ী 
গুণাবলীপত কাউপক িরীক বা অংিীদার সাবযস্ত করা আমাপদর 
জন্য কমাপটই ববি নয়। আর এ দীপন হপক্বর তাওফীক অজজন 
আমাপদর প্রশত এবং সব কলাপকর প্রশত আোহর তা‘আলার 
অনুগ্রহ। শকন্তু অশিকাংি কলাক কৃতেতা স্বীকার কপর না।  
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অতুঃপর হযরত ইউসুফ আ. কপয়দীপদর প্রশ্ন করপলন,  আো,  
কতামরাই বপলা,  অপনক পালনকতজার উপাসক হওয়া ভাপলা,  
নাশক এক আোহর দাস হওয়া ভাপলা,  শযশন সবার উপর 
পরাক্রমিালী। তারপর অন্য এক পন্থায় মূশতজপজূার অশনিতা 
বণজনা কপর বলপলন,  কতামরা এবং কতামাপদর শপতপৃুরুপষরা শকছ ু
সংখ্যক প্রশতমাপক পালনকতজা রূপপ গ্রহণ কপর শনপয়পছা। অেচ 
এপদর মপিয এমন ককাপনা সত্তাগত গুণ কনই কয,  এপদরপক 
সামান্যতম িশি ও ক্ষমতার অশিকারী মপন করা কযপত পাপর। 
কারণ,  এরা সবাই কয কচতনা ও অনুভূশতহীন এটা চাক্ষুষ শবষয়। 
অবে এপদর সতয উপাস্য হওয়ার অপর একশট উপায় শছল এই 
কয,  আোহ তা‘আলা এপদর উপাসনার জন্য শনপদজি নাশযল 
করপতন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অশভেতা,  যুশি ও শবপবক বুশে 
যশদও এপদর কখ্াদায়ী স্বীকার কপর না,  শকন্তু আোহ পাপকর 
শনপদজপির কারপণ আমরা চাক্ষুষ অশভেতা ও যুশি প্রমাণ কছপড় 
তাাঁর শনপদজি পালন করতাম। শকন্তু এখ্াপন এরূপ ককাপনা শনপদজিও 
কনই। ককননা,  আোহ তা‘আলা এসব কৃশত্রম উপাপস্যর ইবাদত 
করার বযাপাপর ককাপনা যুশি-প্রমাণ শকংবা হুকুমও নাশযল 
কপরনশন। বরং শতশন একোই বপলপছন কয,  ইবাদত গ্রহপণর 
অশিকার আোহ ছাড়া অন্য কাপরা কনই। অতুঃপর হযরত ইউসুফ 
আ. তাপদরপক শনপদজি শদপলন কয,  আোহ ছাড়া অন্য কাপরা 
ইবাদত কপরা না। আমার শপতপৃুরুপষরা এ সতয দীনই আোহ 
পাপকর পক্ষ কেপক প্রাি হপয়পছন। শকন্তু অশিকাংি কলাক এ সতয 
জাপন না। এ সম্পপকজ পশবত্র কুরআপন রপয়পছ,  
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ْجنی َءاَْربَ  ََبی الس ی ارُ یَٰصاحی ُد الَْقه َ ُقْوَن َخْْیٌ اَمی اهلُل الَْواحی ی َتَفر   َما تَْعُبُدْوَن میْن  ○اٌب م ُ
اٖۤ اَنَْزَل اهلُل بیَها میْن ُسلْٰطٍن ؕ اینی الُْح  ْیُتُمْوَهاٖۤ اَنُْتْم َو ٰابَٓاُؤكُْم م َ ٖۤ اَْسَمٓاًء َسم َ ٖۤ ایَل َ ُم ایَل َ كْ ُدْونیه 

ی ؕ اََمَر اََل َ تَْعُبُدْوٖۤ  ن َ اَْكَثَر الَن َاسی ََل یَْعلَُمْوَن لِلی ٰ یُْن الَْقی یُم َولٰکی ی  ○ا ایَل َ ایی َاُه ؕ ٰذلیَک الد 
অেজুঃ ( ইউসুফ আ. বলপলন, )  কহ কারাগাপরর সঙ্গীিয়! পৃেক 
পৃেক অপনক উপাস্য ভাপলা,  না পরাক্রমিালী এক আোহ? 
কতামরা আোহপক কছপড় ককবল কতগুপলা নাপমর উপাসনা কপরা,  
কয নামগুপলা কতামরা এবং কতামাপদর বাপ দাদারা সাবযস্ত কপর 
শনপয়ছ। আোহ তা‘আলা এপদর বযাপাপর ককাপনা প্রমাণ অবতীণজ 
কপরনশন। আোহ ছাড়া কাপরা শবিান কদয়ার ক্ষমতা কনই। শতশন 
আপদি শদপয়পছন কয,  কতামরা-শতশন ছাড়া অন্য কাপরা ইবাদত 
কপরা না। এটাই সরল সশঠক দীন। শকন্তু অশিকাংি মানুষ তা 
জাপন না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩৯-৪০)  

দীন প্রচার,  দীনী দাওয়াত ও তাবলীপগর কাজ সম্প্ করার পর 
ইউসুফ আ. কপয়দীপদর স্বপপ্নর শদপক মপনাপযাগ শদপলন এবং 
বলপলন,  কতামাপদর একজন মুশি পাপব এবং চাকুরীপত 
পুনবজহাল হপয় বাদিাহপক িরাব পান করাপব। আর অপরজপনর 
অপরাি প্রমাশণত হপব এবং তাপক শুপল চড়াপনা হপব। তখ্ন 
পাশখ্রা তার মাোর মগজ কঠাকশরপয় খ্াপব। শনপনাি আয়াপত এ 
কো বযি করা হপয়পছ,  

ْْیُ  ا اَْلَٰخُر فَُیْصلَُب َفَتاْکُُل الط َ ْ َرب َٗه َخْمًرا ۚ َو اَم َ اٖۤ اََحُدُكَما َفَیْسِقی ْجنی اَم َ ََبی الس ی یَٰصاحی
ه  ؕ  اْسی   میْن ر َ

অেজুঃ ইউসুফ আ. বলপলন,  কহ কারাগাপরর সঙ্গীিয়! কতামাপদর 
একজন আপন মশনবপক িরাব পান করাপব এবং অপরজনপক 
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শুপল চড়াপনা হপব। অতুঃপর তার মস্তক কেপক পাশখ্ আহার 
করপব। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৪১)  

শবশিি তাফসীর শবিারদ আোমা ইসমাঈল ইবপন কাসীর রহ. 
বপলন,  উভয় কপয়দীর স্বপ্ন পৃেক পৃেক শছল। প্রপতযকশটর 
বযাখ্যা শনিজাশরত শছল এবং এটাও শনশদজি শছল কয,  কয বযশি 
বাদিাহপক িরাব পান করাপতা,  কস খ্ালাস কপপয় চাকুরীপত 
পুনবজহাল হপব এবং অপরজন তো বাবুশচজপক শুপল চড়াপনা হপব। 
শকন্তু ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসূলভ অনুকম্পার কারপণ শনশদজি কপর 
বপলনশন কয,  কতামাপদর অমুকপক শুপল চড়াপনা হপব। যাপত কস 
এখ্ন কেপকই শচন্তাশিত না হপয় পপড়। বরং শতশন সংপক্ষপপ 
বপলপছন কয,  একজন মুশি পাপব এবং অপরজনপক শুপল 
চড়াপনা হপব। সবপিপষ ইউসুফ আ. বলপলন,  আশম কতামাপদর 
স্বপপ্নর বযাখ্যা শদপয়শছ,  তা শনছক অনুমান-শভশত্তক নয়;  বরং 
এটাই আোহ তা‘আলার অটল ফয়সালা।  

অতুঃপর কয বযশি সম্পপকজ িারণা শছল কয,  কস মুশি পাপব,  
তাপক ইউসুফ আ. বলপলন,  যখ্ন তুশম খ্ালাস কপপয় কারাগাপরর 
বাইপর যাপব এবং িাহী দরবাপর কপৌাঁছাপব,  তখ্ন তুশম বাদিাহর 
কাপছ আমার শবষপয় আপলাচনা করপব কয,  এ শনরপরাি কলাকশট 
কারাগাপর পপড় রপয়পছ।  

শনশদজি সমপয় কলাকশট মুশি কপল। শকন্তু মুশি কপপয় কস ইউসুফ 
আ. এর কো ভুপল কগল। ফপল ইউসুফ আ. এর মুশির বযাপারশট 
আপরা শবলশম্বত হপয় কগল। তাপত কপর আপরা কপয়ক বছর তাাঁপক 
কারাগাপর কাটাপত হপলা। শনপনবশণজত আয়াপত এ কোই উপেখ্ 
করা হপয়পছ,    
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ْی َظن َ اَن َٗه نَاٍج م یَْنُهَما اذْ  ْیٰطُن ذیْكَر َرب یه  َفلَبیَث َوَقاَل لیل َذی َْنَد َرب یَک ۫ فَاَنْٰسُه الش َ ْ عی ُكْرّنی
َنیْیَ  ْجنی بیْضَع سی  ○ِفی الس ی

অেজুঃ তাপদর দু’জপনর মপিয কয বযশি সম্পপকজ িারণা শছল কয,  
কস মুশি পাপব ইউসুফ আ. তাপক বলপলন,  আপন মশনপবর কাপছ 
আমার কো আপলাচনা করপব। অতুঃপর িয়তান তাপক মশনপবর 
কাপছ তার আপলাচনার কো ভশুলপয় শদল। ফপল শতশন কপয়ক বছর 
কারাগাপর কাটাপলন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৪২)  

অত্র আয়াপতর  َبِْضع িব্দশট শতন কেপক নয় পযজন্ত সংখ্যা বুঝায়। 

ককাপনা ককাপনা তাফসীরশবদ বপলন,  এ ঘটনার পর আরও সাত 
বছর তাাঁপক কজপল োকপত হপয়পছ। 

বাদিাহর স্বপ্ন  
অতুঃপর আোহ তা‘আলা ইউসুফ আ. এর মুশির জন্য 
কুদরতীভাপব এ বযবস্থা সৃশি করপলন কয,  বাদিাহ একশট স্বপ্ন 
কদপখ্ উপিগকুল হপয় পড়পলন। তাই রাপজযর োনী বযাখ্যাদাতা 
ও অতীশন্দ্রয়বাদীপদরপক একত্র কপর এ স্বপপ্নর বযাখ্যা শজপেস 
করপলন। শকন্তু স্বপ্নশট কাপরা কবািগময হপলা না। তাই তারা ককউ 
বলপলা,  এ স্বপ্নশট শমশ্র িরপনর। আবার ককউ বলপলা,  এপত 
কল্পনা ইতযাশদ িাশমল রপয়পছ। অন্যরা বলপলা,  আমরা এরূপ 
স্বপপ্নর বযাখ্যা জাশন না।  

বাদিাহ স্বপপ্ন কী কদপখ্পছন এবং পশরষদবগজ উত্তপর কী বপলপছন,  
এ সম্পপকজ পশবত্র কুরআপনর শনপনর আয়াপত উপেশখ্ত হপয়পছ,  
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ُبلٍٰت ُخْضٍر  وَ  َسْبَع ُسْنْۢ َجاٌف و َ َماٍن ی َاْکُلُُهن َ َسْبٌع عی ْٖۤ اَٰری َسْبَع بََقٰرٍت سی َقاَل الَْملیُك ایّن ی
ْوَن  ْءیَا تَْعُْبُ ْ ُرْءیَاَی ایْن ُكْنُتْم لیلر ُ ْ ِفی ٖۤاَی َُها الَْمَلُ اَْفُتْوّنی ا اَْضَغا ُُ قَ  ○و َ اَُخَر یٰبیٰسٍت ؕ یٰ الُْوٖۤ

 ○ َوَما نَْحُن بیَتاْوییْلی اَْلَْحَلمی بیٰعلیمیْیَ  ۚ اَْحَلٍم 
অেজুঃ বাদিাহ বলপলন,  আশম স্বপপ্ন কদখ্লাম,  সাতশট কমাটা-
তাজা গাভীপক সাতশট িীণজ গাভী কখ্পয় কফলপছ এবং সাতশট সবুজ 
িীষ ও অন্যগুপলা শুকপনা কদখ্লাম। কহ পশরষদবগজ! কতামরা 
আমাপক এ স্বপ্ন সম্বপন্ধ বযাখ্যা দাও,  যশদ স্বপপ্নর বযাখ্যায় 
পারদিজী হপয় োপকা। তারা বলপলা,  এটা অেজহীন কল্পনাপ্রসূত 
স্বপ্ন। এরূপ স্বপপ্নর বযাখ্যা সম্বপন্ধ আমরা অবগত নই। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৪৩-৪৪)  

কসই মুহপূতজ মুশিপ্রাি কসই কপয়দীর ইউসুফ আ. এর কো মপন 
পড়পলা। তৎক্ষণাৎ কস বাদিাহর শনকট শগপয় বলপলা;  আশম এ 
স্বপপ্নর বযাখ্যা বলপত পারব। আমাপক এজন্য ইউসুফ আ. এর 
শনকট পাঠাপনার বযবস্থা করুন। কুরআন মাজীপদর শনপনাি 
আয়াপত এ সম্পপকজ ইরিাদ হপয়পছ,  

لُْونی  ُئُكْم بیَتاْوییْلیه  َفاَْرسی ٍۃ اَنَا اُنَب ی ْی نََجا میَْنُهَما َواد ََکَر بَْعَد اُم َ  ○َو َقاَل ال َذی
অেজুঃ বন্দীিপয়র মিয কেপক কয বযশি মুশি কপপয়শছল এবং 
লম্বাকাল পর তার (ইউসুফ আ. এর কো) স্মরণ হপলা। কস 
বলপলা,  আশম আপনার স্বপপ্নর বযাখ্যা বপল শদপত পারব। 
আমাপক ইউসুফ আ. এর শনকট কপ্ররণ করুন। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৪৫)  

এ পযজাপয় কস ইউসুফ আ. এর গুণাবলী,  স্বপ্ন বযাখ্যায় পারদশিজতা 
এবং মজলুম হপয় কারাগার আবে োকার কোও বণজনা কপর 
অনুপরাি করপলা কয,  কযন তাপক মুশি কদওয়া হয়।  
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বাদিাহ কসই কলাপকর কো মপতা তাপক ইউসুফ আ. এর সাপে 
সাক্ষাপতর বযবস্থা করপলন। কস ইউসুফ আ. এর কাপছ শগপয় আরজ 
করপলা। পশবত্র কুরআপনর ভাষায়,  

َجاٌف و َ َسْبعی یُْوُسُف اَی َُها ال َماٍن ی َاْکُلُُهن َ َسْبٌع عی ْ َسْبعی بََقٰرٍت سی یُْق اَْفتیََنا ِفی ی د  ص ی
ُع ایىَل الَن َاسی لََعل َُهْم یَْعلَُمْوَن  ْٖۤ اَْرجی ٰسٍت ۙ ل ََعٰل ی ُبلٍٰت ُخْضٍر و َ اَُخَر یٰبی  ○ُسْنْۢ

অেজুঃ কহ ইউসুফ! কহ সতযবাদী! সাতশট কমাটা-তাজা গাভী 
তাপদরপক খ্াপে সাতশট ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতশট সবুজ িীষ 
ও অন্যগুপলা শুকপনা িীষ। আপশন আমাপদরপক এ স্বপপ্নর তা‘বীর 
সম্পপকজ পেশনপদজি করুন,  যাপত আশম কলাকপদর কাপছ শফপর 
শগপয় তাপদরপক অবগত করপত পাশর। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৪৬)  

কলাকশট কারাগাপর কপৌাঁপছ ঘটনার বণজনা শুরু কপর প্রেপম ইউসুফ 
আ. এর সতযবাশদতা বা কো ও কাপজ সাচ্চা হওয়ার স্বীকৃশত 
প্রকাি করপলা। অতুঃপর আপবদন করপলা কয,  আমাপক একশট 
স্বপপ্নর বযাখ্যা বপল শদন। স্বপ্নশট হপে,  বাদিাহ সাতশট কমাটা 
তাজা গাভী কদপখ্পছন,  কযগুপলাপক অন্য সাতশট িীণজ গাভী কখ্পয় 
কফলপছ। এ ছাড়াও শতশন সাতশট গপমর সবুজ িীষ ও সাতশট 
শুকপনা িীষ কদপখ্পছন। আপশন বযাখ্যা বপল শদপল আশম শফপর 
শগপয় বাদিাহর কাপছ তা বণজনা করপবা। আর অবেই এপত শতশন 
আপনার োন-গশরমা সম্পপকজ অবগত হপবন। 

স্বপপ্নর বযাখ্যা  
হযরত ইউসুফ আ. উি স্বপপ্নর শববরণ শুপন তার বযাখ্যা শদপলন 
এভাপব কয,  সাতশট কমাটা-তাজা গাভী সাতশট সবুজ িীপষর অেজ 
হপে প্রচুর ফলনসম্প্ সাত বছর অশতক্রান্ত হপব। কতমশনভাপব 
সাতশট িীণজ অেজ হপে,  এরপর দুশভজপক্ষর সাত বছর আসপব। 
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আর এগুপলা সাতশট গাভীপত কখ্পয় কফলার অেজ এই কয,  প্রচুর 
ফলনসম্প্ সাত বছপর খ্াদযিপস্যর কয ভাণ্ডার সশিত োকপব,  
তা সবই দুশভজপক্ষর সাত বছপর শনুঃপিষ হপয় যাপব। শুিু বীপজর 
জন্য শকছ ু খ্াদযিস্য কবাঁপচ যাপব। কুরআন পাপকর শনপনবশণজত 
আয়াপত এ শবষয়শট শববৃত হপয়পছ,  

ا  م َ ٖۤ ایَل َ َقلیْیًل م ی ُبلیه  ْ ُسْنْۢ َنیْیَ َداَبًا ۚ َفَما َحَصْدت ُْم َفَذُرْوُه ِفی َقاَل تَْزَرُعْوَن َسْبَع سی
ا  ○تَاْکُلُْوَن  م َ ْمُتْم لَُهن َ ایَل َ َقلیْیًل م ی َداٌد ی َاْکُْْلَ َما َقد َ ْ میْنْۢ بَْعدی ٰذلیَک َسْبٌع شی ثُم َ یَاِْتی

َُنْوَن   ○تُْحصی
অেজুঃ ইউসুফ আ. বলপলন,  কতামরা একািাপর সাত বছর 
উত্তমরূপপ ফসল আবাদ করপব। অতুঃপর কতামরা কয ফসলাশদ 
উপত্তালন করপব,  তার মপিয কেপক শনপজপদর খ্াওয়ার জন্য অল্প 
শকছ ুকরপখ্ অবশিি ফসলাশদ িীপষর মপিযই করপখ্ গুমাদজাত কপর 
রাখ্পব। এরপপর আসপব দুশভজপক্ষর এমন সাতশট বছর,  যা অতযন্ত 
কশঠন হপব। কতামরা আপগ যা গুদামজাত কপর করপখ্শছপল,  এ 
সাত বছপর তা কেপক কখ্পত োকপব। তপব সামান্য পশরমাণ 
কতামরা সংরক্ষণ কপর রাখ্পব। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৪৭-৪৮)  

বাদিাহর স্বপপ্ন মূলত এতটুকুই শছল কয,  সাত বছর ভাপলা ফসল 
হপব,  এরপর সাত বছর দুশভজক্ষ হপব। শকন্তু ইউসুফ আ. এর সাপে 
আপরা একট ুশবষয় যুি কপর বলপলন,   

ُرْوَن  ْ میْنْۢ بَْعدی ٰذلیَک عَاٌم فیْیهی یَُغا ُُ الَن َاُس َوفیْیهی یَْعصی  ○ثُم َ یَاِْتی
অেজুঃ এরপপরই আসপব এমন একশট বছর,  যাপত মানুপষর জন্য 
প্রচুর বৃশিপাত হপব এবং এপত তারা রস শনংড়াপব। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৪৯)  
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অেজাৎ দুশভজপক্ষর বছরগুপলা অশতক্রান্ত হপয় কগপল,  এক বছর খ্ুব 
বৃশি বশষজত হপব এবং প্রচরু ফসল উৎপ্ হপব।  

হযরত কাতাদাহ রা. বপলন,  আোহ তা‘আলা ওহীর মািযপম 
হযরত ইউসুফ আ. কক এ শবষপয় োত কপরশছপলন। যাপত স্বপপ্নর 
বযাখ্যার অশতশরি শকছ ুোন তারা লাভ কপর এবং এপত তাাঁর 
োন-গশরমা প্রকাি পায়। তাপত তার মুশির পে প্রিস্ত হপব।  

তদুপশর ইউসুফ আ. শুি ুস্বপপ্নর বযাখ্যা কপরই ক্ষান্ত হনশন;  বরং 
এর সাপে একশট শবেজপনাশচত ও সহানুভূশতমূলক পরামিজও 
শদপয়শছপলন কয,  প্রেম সাত বছর কযই অশতশরি িস্য উৎপ্ 
হপব,  তা গপমর িীপষর মপিয সংরশক্ষত রাখ্পত হপব,  যাপত 
পুপরাপনা হওয়ার পর গপম কপাাঁকা না লাপগ। অশভেতার আপলাপক 
কদখ্া কগপছ কয,  িস্য যতশদন িীপষর মপিয োপক,  ততশদন 
তাপত কপাাঁকা লাপগ না। 

ইউসুফ আ. এর কারামশুি 
বাদিাহ শনজ স্বপপ্নর বৃত্তান্ত শুপন আশ্বস্ত হপলন এবং ইউসুফ আ. 
এর োন গশরমায় শবমগু্ধ হপয় আপদি শদপলন কয,  তাপক 
কারাগার কেপক বাইপর শনপয় এপসা। আপদপির সাপে সাপে 
বাদিাহর জননক দূত এ বাতজা শনপয় কারাগাপর কপৌাঁছপলা। 

ইউসুফ আ. সুলম্বা বশন্দজীবপনর দুুঃসহ যাতনায় অশতি হপয় 
পপড়শছপলন এবং মপন মপন মুশি কামনা করশছপলন। কাপজই 
বাদিাহর ফরমানপক সুপযাগ মপন কপর শতশন তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হপয় 
কবশরপয় আসপত পারপতন। শকন্তু শতশন সরাসশর তা করপলন না। 
বরং আোহ পাক স্বীয় পয়গাম্বরগণপক কয উচ্চ মযজাদা দান 
কপরপছন,  কসই মযজাদার আপলাপক তাাঁপদরপক শনপদজাষ প্রমাণ 
করার বযবস্থা করপলন।  
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َب َِىلَرَ اََِعَْجََِرَْاَِ َب َمَ َهَ لَْئَ ْسَف ََك  َق ََِتَْال ََةَِوَ ْسَالن ََِالَ ا َعَْط   َهَ ي َدَِيَْا ََن  َاََِطَن   َْرَ َن   َهََِدَِيَْكَ بََِب ِ َن  
َيَْلَِع َ 0َم 

অেজুঃ শফপর যাও কতামরা মশনপবর কাপছ এবং তাপক শজপেস কপরা 
ঐ রমনীপদর কী অবস্থা, যারা শনপজপদর হাত ককপট কফপলশছল? 
আমার রব কতা তাপদর ছলনা সবই অবগত। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৫০)  

ইউসুফ আ. বলপলন,  তুশম বাদিাহর কাপছ শফপর শগপয় শজপেস 
কপরা কয,  কয সকল মশহলারা শনপজপদর হাত ককপট কফপলশছল 
তাপদর বযাপাপর বাদিাহ জাপনন শক না? এবং আমাপক শনপদজাষ 
বপল জাপনন শক না?  

হযরত ইউসুফ আ. কারাগার কেপক মুশিলাপভর সুপযাগ পাওয়ার 
পরও কসই সুপযাগ গ্রহণ করপলন না,  বরং আপগ শনপজপক 
শনপদজাষ প্রমাণ করাপত চাইপলন। তাই বাদিাহ যখ্ন ইউসুফ আ. 
কক মুি কপর রাজদরবাপর তার শনকট কনয়ার জন্য দূত পাঠাপলন,  
তখ্ন তাপক বাদিাহর শনকট কফরত পাশঠপয় কদন এবং বপল 
পাঠান কয,  কয মশহলারা ইউসুফ আ. কক কদপখ্ হতভম্ব হপয় হাত 
ককপট শছল,  তাপদর মািযপম কযন শতশন ঘটনার তদন্ত কপর প্রকতৃ 
কদাষীপক সনাি কপরন। এ সম্পপকজ পশবত্র কুরআপন মহান আোহ 
তা‘আলা ইরিাদ কপরন,  

ُس  ا َجٓاَءُه الر َ ْ بیه  ۚ َفلَم َ ْع ایىٰل َرب یَک فَْسـ َلُْه َما بَاُل الن یْسَوۃی َو َقاَل الَْملیُك ائُْتْوّنی ْوُل َقاَل اْرجی
هین َ عَلیْیٌم  ْ بیَکْیدی یَُهن َ ؕ این َ َرب ی ْعَن اَیْدی ْ قَط َ  ○ال ِٰتی

অেজুঃ বাদিাহ বলপলন,  ইউসুফপক (মুি কপর) আমার শনকট 
শনপয় এপসা। যখ্ন দূত (এ পয়গাম শনপয়) ইউসুফ আ. এর শনকপট 
এপলা,  শতশন তাপক বলপলন,  কতামার মশনপবর শনকট শফপর যাও 
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এবং তাপক শজোসা কপরা কসই মশহলাপদর কী হাল যারা হাত 
ককপটশছল? শনশ্চয়ই আমার প্রভু তাপদর চক্রান্ত সম্পপকজ অবগত। 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫০)  

আযীয পত্নীর নাম উপেখ্ না করার কারণ 
এখ্াপন এ শবষয়শট প্রশণিানপযাগয কয,  ইউসুফ আ. এখ্াপন ঐ 
সকল মশহলাপদর কো উপেখ্ কপরপছন যারা হাত ককপটপছন,  
শকন্তু আযীয পত্নীর নাম উপেখ্ কপরনশন। অেচ কস-ই শছল ঘটনার 
মূল ককন্দ্রশবন্দু। 

এর কারণ হপে,  কযপহতু ইউসুফ আ. আযীযঘপর লাশলত-পাশলত 
হপয়শছপলন,  তাই ভদ্রতার খ্াশতপর সরাসশর আযীয পত্নীর নাম 
উপেখ্ কপরনশন। তপব তার জানা আপছ কয,  কসই মশহলাপদরপক 
শজোসা করা হপলই আযীয পত্নীর কো এমশনপতই কবশরপয় 
আসপব। 

আপরক কারণ এই কয,  শনপজর পশবত্রতা প্রমাণ করাই শছল তাাঁর 
আসল উপেে। আর তা এ মশহলাপদর মািযপমই অশজজত হপয় 
কযপত পাপর এবং তাপত তাপদর কতমন ককাপনা অপমানও কনই। 
তারা সতয কো স্বীকার করপল শুিু পরামিজ কদওয়ার কদাষ তাপদর 
ঘাপড় চাপপব। শকন্তু আযীয পত্নীর অবস্থা এরূপ শছল না। তাই 
সরাসশর তার শবরুপে অশভপযাগ করা হপল,  তাপক শঘপরই 
তদন্তকাযজ অনুশিত হপতা। ফপল তার অপমান কবিী হপতা। 

তৃতীয় কারণ এই কয,  আযীয পত্নী আযীয শমসর-এর শনকট 
ঘটনা অস্বীকার কপর ইউসুফ আ. এর উপর কদাষ চাপাপলও হস্ত 
কতজনকাশরণী মশহলাপদর শনকট শনপজর সব কদাষ অকাতপর স্বীকার 
কপরপছন এবং তাপদর সামপনই ইউসুফ আ. কক তার মপনাবািা 
পূণজ না করপল কপঠার িাশস্ত প্রদাপনর হুমশক শদপয়পছন। সুতরাং হস্ত 
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কতজনকাশরণী মশহলাপদরপক শজপেস করপলই সতয ঘটনা প্রমাণ 
হপয় পড়পব এবং ঘটনার রহস্য আগা-পগাড়া সব উদঘাশটত হপয় 
যাপব। আর এপত কপর ইউসুফ আ. এর শনপদজাশষতা কতা প্রমাণ 
হপবই,  অশিকন্তু তাাঁর সততা,  সৎপরায়ণতা ও চাশরশত্রক 
পশবত্রতাও পশরষ্কার হপয় উঠপব।  

ইউসুফ আ. সাপে সাপে আপরা বলপলন,  “আমার পালনকতজা 
তাপদর শমেযা ও ছল-চাতুশর সম্পপকজ সমযক অবগত।” সুতরাং 
আশম চাই কয,  বাদিাহও বাস্তব সতয সম্পপকজ অবগত কহান এবং 
শতশন কযন বুঝপত পাপরন কয,  ইউসুফ আসামী শহসাপব কজপল 
শছপলন না,  বরং মজলুম হপয় কজপল শছপলন।  

কুরআন মাজীপদর আয়াপতর এ অংপি সূক্ষ্মভাপব ইউসুফ আ. এর 
পশবত্রতার কোও বশণজত হপয়পছ। বাদিাহ তৎক্ষণাৎ ইউসুফ আ. 
এর দাবী অনুযায়ী হস্ত কতজনকাশরণী মশহলাদপরপক শজোসা কপর 
ঘটনার তদন্ত করপলন। তখ্ন যুলাইখ্া ও অন্যসব মশহলা বাস্তব 
ঘটনা স্বীকার করপলা। পশবত্র কুরআপন শননবশণজত আয়াপত এ 
শবষপয় বণজনা করা হপয়পছ,  

ه  ؕ ُقْْلَ  ٍء ؕ َقاَل َما َخْطُبُكن َ ایذْ َراَودْت ُن َ یُْوُسَف َعْن ن َْفسی ی َما عَلیْمََنا عَلَْیهی میْن ُسْوْٓ َحاَش لِلی ٰ
ه  َو این َٗه لَمیَن  یْزی الْـ َٰن َحْصَحَص الَْحق ُ ۫  اَنَا َراَودْت ُٗه َعْن ن َْفسی َقالَتی اْمَراَُت الَْعزی

قیْیَ  دی  ○الص ٰ
অেজুঃ বাদিাহ মশহলাপদরপক বলপলন,  কতামাপদর ঘটনা সম্পপকজ 
কী মূলযায়ন যখ্ন কতামরা ইউসুফপক কামনা চশরতােজ করার জন্য 
ফুাঁসশলপয়শছপল? তারা বলপলা,  সুবহানাোহ! আমরা তাাঁর 
সম্পপকজ মন্দ শকছ ুজাশন না। তখ্ন আযীযপত্নী বলপলা,  এখ্ন 
সতয কো প্রকাি হপয় পপড়পছ। আশমই তাপক স্বীয় কামনা 
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চশরতাপেজর জন্য ফুাঁসশলপয়শছলাম এবং শনুঃসপন্দপহ কস-ই 
সতযবাদী। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫১)  

স্বীয় পশবত্রতা ও সতযবাশদতা প্রকাি হওয়ার পর ইউসুফ আ. 
আশ্বস্ত হপলন। অতুঃপর শনপজর এ প্রশক্রয়ার পপক্ষ সাফাই প্রকাি 
কপর বলপলন,   

ْی َکْیَد الَْخٓائیَنیْیَ  ْ لَْم اَُخَْنُه بیالَْغْیبی َو اَن َ اهلَل ََل یَْهدی  ○ٰذلیَک لیَیْعلََم اَّن ی
অেজুঃ আমার এ তদন্ত কামনা এজন্য কয,  যাপত আযীপয শমসর 
জানপত পাপরন,  আশম কগাপপন তার সাপে শবশ্বাসঘাতকতা 
কশরশন। আর আোহ তা‘আলা শবশ্বাসঘাতকপদর চক্রান্তপক এগুপত 
কদন না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫২)  

শমসপরর বাদিাহ তখ্ন ইউসুফ আ. এর সততা,  সািুতা ও 
শবশ্বস্ততায় প্রীত ও সন্তুি হপলন। তাই পনুরায় দূতপক ইউসুফ আ. 
এর শনকট পাশঠপয় বলপলন,  ইউসুফ আ. কক আমার কাপছ শনপয় 
এপসা। আশম তাপক আমার একান্ত উপপদিা শনবজাশচত করপবা।  

শনপদজি অনুযায়ী ইউসুফ আ. কক সসম্মাপন কারাগার কেপক রাজ 
দরবাপর শনপয় আসা হপলা। অতুঃপর পারস্পশরক আলাপ-
আপলাচনার ফপল তাাঁর কযাগযতা ও প্রশতভা সম্পপকজ শনশশ্চত হপয় 
বাদিাহ বলপলন,  “আপশন আজ কেপক আমাপদর কাপছ অতযন্ত 
সম্মাশনত ও শবশ্বস্ত বযশিত্ব।” কুরআন পাপকর শনপনাি আয়াপত 
এ শবষয়শট শববৃত হপয়পছ,  

ا کَل ََمٗه َقاَل این ََک الَْیْوَم لََدیَْنَ  ْ ۚ َفلَم َ ٖۤ اَْسَتْخلیْصُه لیََنْفٰسی ْ بیه  ْیٌ  اَوَقاَل الَْملیُك ائُْتْوّنی َمکی
 ○اَمیْیٌ 

অেজুঃ বাদিাহ বলপলন,  তাাঁপক আমার কাপছ শনপয় এপসা। আশম 
তাপক শনপজর একান্ত সহকারী বানাপবা। অতুঃপর শতশন যখ্ন তার 
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সাপে মতশবশনময় করপলন,  তখ্ন বলপলন,  শনশ্চয়ই আপশন 
আমাপদর কাপছ আজ কেপক শবশ্বস্ত শহসাপব মযজাদার স্থান লাভ 
কপরপছন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫৪)  

ইমাম বাগাবী রহ. বণজনা কপরন,  যখ্ন বাদিাহর দূত শিতীয়বার 
কারাগাপর ইউসুফ আ. এর কাপছ কপৌাঁছপলা এবং বাদিাহর 
পয়গাম কপৌাঁছপলা,  তখ্ন ইউসুফ আ. সব কারাবাসীর জন্য দু‘আ 
করপলন এবং কগাসল কপর নতুন কাপড় পশরিান করপলন। 
অতুঃপর শতশন বাদিাহর দরবাপর কপৌাঁপছ এই দু‘আ পড়পলন,  

 ْ ْ َرب ی ٗهعَحْسَبی َجاُرٗه َوَجل َ ثَََناُءٗه َوََل ایلَٰه غَْْیُ ْ میْن َخلْقیهع َعز َ ْ َرب ی   میْن ُدنَْیاَ  َوَحْسَبی
অেজুঃ আমার দুশনয়ার জন্য আমার পালনকতজাই যপেি এবং সকল 
সৃশির মুকাশবলায় আমার রবই আমার জন্য যপেি। কয তাাঁর 
আশ্রপয় আপস,  কস সম্পূণজ শনরাপদ োপক,  তার স্থান শসফাত 
উচ্চ মযজদার হপয় যায় শতশন ছাড়া ককাপনা উপাস্য কনই।  

অতুঃপর ইউসুফ আ. আরবী ভাষায় সালাম প্রদান কপরন,  
“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুোহ” এবং বাদিাহর জন্য 
শহব্রু ভাষায় দু‘আ কপরন। বাদিাহ অপনক ভাষা জানপতন,  শকন্তু 
আরবী ও শহব্রু ভাষা তার জানা শছল না। ইউসুফ আ. বপল কদন 
কয,  সালাম আরবী ভাষায় এবং দু‘আ শহব্রু ভাষায় করা হপয়পছ।  

এ শরওয়াপয়পত আপরা উপেখ্ করা হপয়পছ কয,  বাদিাহ ইউসুফ 
আ. এর োন-প্রো ও উপলশির জন্য তাাঁর সাপে শবশভ্ ভাষায় 
কোবাতজা বপলন। ইউসুফ আ. তাপক প্রপতযক ভাষায়ই উত্তর কদন 
এবং সাপে সাপে আরবী ও শহব্রু এই দু’শট অশতশরি ভাষাও 
শুশনপয় কদন। এপত কযাগযতা ও োন-প্রো গভীরভাপব করখ্াপাত 
কপর।  
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অতুঃপর বাদিাহ বলপলন,  আশম আমার স্বপপ্নর বযাখ্যা সরাসশর 
আপনার মুখ্ কেপক শুনপত চাই। ইউসুফ আ. প্রেপম মূল স্বপ্ন 
সম্বপন্ধ এমন শববরণ শদপলন,  যা আজ পযজন্ত বাদিাহ শনপজও 
কাপরা কাপছ বণজনা কপরনশন। অতুঃপর কসই স্বপপ্নর শবস্তাশরত 
বযাখ্যা কপি করপলন।  

বাদিাহ বলপলন,  আশম আশ্চযজ কবাি করশছ কয,  আপশন এসব 
শবষয় শক কপর জানপলন? ইউসুফ আ. বলপলন,  এটা আমার,  
আপনার ও সকপলর প্রভু-প্রশতপালক মহান আোহ আমাপক 
জাশনপয়পছন।  

অতুঃপর বাদিাহ পরামিজ চাইপলন কয,  এখ্ন শক করা দরকার? 
ইউসুফ আ. বলপলন,  প্রেম সাত বছর প্রচুর বৃশিপাত হপব। এ 
সময় অশিকতর পশরমাপণ চাষাবাদ কপর অশতশরি ফসল 
উৎপাদপনর বযবস্থা শনপত হপব,  জনগণপক অশিক ফসল 
ফলাপনার জন্য শনপদজি শদপত হপব এবং উৎপ্ ফসপলর একটা 
উপেখ্পযাগয অংি ছড়ার মপিয শনপজর কাপছ সশিত রাখ্পত হপব।  

এভাপব দুশভজপক্ষর সাত বছপরর জন্য শমসরবাসীপদর কাপছ প্রচুর 
িস্যভাণ্ডার মজতু োকপব এবং আপশন তাপদর বযাপাপর শনশশ্চন্ত 
োকপবন। এমতাবস্থায় রাজস্ব আয় ও খ্াস জশম কেপক কয পশরমাণ 
ফসল সরকাপরর হাপত আসপব,  তা শভনপদিী কলাকপদর জন্য 
রাখ্পত হপব। কারণ এ দুশভজক্ষ হপব সুদূর কদি অবশি শবস্ততৃ। 
শভনপদশিরা তখ্ন আপনার মুখ্াপপক্ষী হপব। আপশন খ্াদযিস্য 
শদপয় কসসব আতজমানুষপক সাহাযয করপবন। শবশনমপয় যৎশকশিত 
মূলয গ্রহণ করপলও সরকাশর িনভাণ্ডাপর অভূতপূবজ অেজ সমাগত 
হপব।  
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এ পরামিজ শুপন বাদিাহ মুগ্ধ ও আনশন্দত হপয় বলপলন,  এ 
শবরাট পশরকল্পনার বযবস্থাপনা কীভাপব হপব এবং কক করপব? 
ইউসুফ আ. তাপক যোশবশহত পরামিজ শদপয় বলপলন,   

ْیٌظ عَلیْیٌم  ْ َحفی ْ عَٰٰل َخَزٓائینی اَْلَْرضی ۚ ایّن ی  ○َقاَل اْجَعلْنی
অেজুঃ আমাপক কদপির িনভাণ্ডার  শনযুি করুন। আশম (আোহর 
রহমপত) শবশ্বস্ত রক্ষক ও কবি অশভে। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৫৫)  

অেজাৎ জশমর উৎপ্ ফসলসহ কদিীয় সম্পদ রক্ষণাপবক্ষণ করপত 
আশম সক্ষম এবং বযপয়র খ্াত ও পশরমাণ সম্পপকজও আমার 
পুপরাপুশর োন আপছ। (আল-জাশম‘শলআহকাশমল কুরআন) 

একজন অেজমেীর মাপঝ কযসব গুণ োকা দরকার,  উপযুি দু’শট 
িপব্দর মপিয ইউসুফ আ. তার সবগুপলাই বণজনা কপর শদপলন। 
ককননা,  অেজমেীর জপন্য সবজপ্রেম প্রপয়াজন হপে সরকাশর িন-
সম্পদ শবনি কেপক না কদওয়া;  বরং পূণজ শহফাযত সহকাপর একত্র 
করা এবং অনাবেক ও ভ্রান্ত খ্াপত বযয় না করা। শিতীয় প্রপয়াজন 
হপে,  কযখ্াপন কয পশরমাণ বযয় করা দরকার,  কসখ্াপন কসই 

পশরমাণ বযয় করা এবং এপক্ষপত্র ককাপনা কমপবশি না করা।  َ ِفْيظ   ح 

িব্দশট প্রেম প্রপয়াজনীয় গুণ এবং  عَلیْیٌم িব্দশট শিতীয় প্রপয়াজনীয় 

গুপণর শনশ্চয়তা বহন করপছ।  

বাদিাহ যশদও ইউসুফ আ. এর গুণাবলীপত মুগ্ধ ও তাাঁর তাক্বওয়া 
ও বুশেমত্তায় পুপরাপুশর শবশ্বাসী হপয় শগপয়শছপলন,  তোশপ কাযজত 
তাাঁপক অেজমেী পদ কসাপদজ করপলন না,  বরং আপরা বৃহত্তর 
উপেপে তাাঁপক এক বছর পযজন্ত একজন সম্মাশনত অশতশে শহপসপব 
রাজ দরবাপর করপখ্ শদপলন।  
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অতুঃপর এক বছর অশতবাশহত হওয়ার পর বাদিাহ শুিু অেজ 
মেণালয়ই নয়,  বরং সম্পূণজ প্রিাসশনক দাশয়ত্ব তাাঁর শনকট 
কসাপদজ কপর তাাঁপক রাষ্ট্রপ্রিান বাশনপয় কদন। সম্ভবত এই শবলপম্বর 
কারণ শছল এই কয,  শনকট সাশ্পিয করপখ্ তাাঁর চশরত্র ও অভযাস 
সম্পপকজ বাদিাহর পুপরাপুশর অশভেতা অজজন করা।  

ইউসুফ আ. এর সাপে যলুাইখ্ার শববাহ 
ককাপনা ককাপনা তাফসীরশবদ শলপখ্পছন,  এ সময়ই যুলাইখ্ার 
স্বামী আযীপয শমসর শকতফীর মৃতুয বরণ কপরন এবং বাদিাহর 
উপদযাপগ ইউসুফ আ. এর সাপে যুলাইখ্ার শববাহ সম্পাদন করা 
হয়।  

তখ্ন ইউসুফ আ. যুলাইখ্াপক বলপলন,  তুশম যা কচপয়শছপল,  
এটা শক তার চাইপত উত্তম নয়? যুলাইখ্া স্বীয় কদাষ স্বীকার কপর 
ক্ষমা প্রােজনা করপলন এবং মহান আোহর দরবাপর তাওবা 
করপলন।  

আোহ তা‘আলা সসম্মাপন তাাঁপদর মপনাবািা পূণজ করপলন এবং 
খ্ুব সুখ্-িাশন্তপত তাাঁপদর দাম্পতযজীবন অশতবাশহত হয়। 
ঐশতহাশসক বণজনা অনুযায়ী,  তাাঁপদর ঔরপি দুজন পতু্র সন্তান 
জন্মগ্রহণ কপরশছল। তাপদর নাম শছল ইফরায়ীম ও মানিা।  

ককাপনা ককাপনা শরওয়াপয়পত আপছ,  শববাপহর পর আোহর 
তা‘আলা ইউসুফ আ. এর অন্তপর যুলাইখ্ার প্রশত এত গভীর 
ভাপলাবাসা সৃশি কপর কদন কয,  যুলাইখ্ার অন্তপর ততটুকু ইউসুফ 
আ.-এর প্রশত শছল না। এমনশক একবার ইউসুফ আ. যুলাইখ্াপক 
অশভপযাপগর সুপর বলপলন,  এর কারণ শক কয,  আপগর ন্যায় 
আমাপক ভাপলাবাপসা না? উত্তপর যুলাইখ্া বলপলন,  আপনার 
উশসলায় আশম আোহ তা‘আলার ভাপলাবাসা অজজন কপরশছ। এ 
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ভাপলাবাসার সামপন অন্য সব সম্পকজ ও ভাবনা ম্লান হপয় কগপছ। 
(তাফসীপর মাযহারী)   

তপব উপেখ্য কয,  তাাঁপদর এ শববাপহর এসব ঘটনার স্বপপক্ষ 
মজবুত ককাপনা হাদীস কনই। সুতরাং এর উপর ততটা ইয়াকীন 
করা যায় না। 

শমসপরর বাদিাহ ইউসুফ আ. 
এক বছর হযরত ইউসুফ আ. রাষ্ট্রীয় অশভেতা অজজপনর পর 
বাদিাহ রাজ দরবাপর একশট উৎসপবর আপয়াজন কপরন। 
কসখ্াপন রাপজযর সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাশিকারী বযশি ও কমজকতজাগণ 
আমশেত হন। তখ্ন হযরত ইউসুফ আ. কক রাজমকুুট পশরশহত 
অবস্থায় দরবাপর হাশজর করা হয় এবং শুি ুঅেজ মেণালপয়র দাশয়ত্ব 
নয়,  বরং কগাটা রাজত্ব ইউসুফ আ. এর শনকট কসাপদজ কপর 
বাদিাহ শনজজনবাসী হপয় যান। (তাফসীপর মাযহারী; তাফসীপর 
কুরতুবী) 

কুরআন মাজীপদর শনপনাশলশখ্ত আয়াপত এশদপক ইশঙ্গত করা 
হপয়পছ,   

اُ میَْنَها َحیْ  ا لیُیْوُسَف ِفی اَْلَْرضی ۚ یَتَبو َ َن َ ْیُب بیَرْحَمتیََنا َمْن َوَکٰذلیَک َمک َ ُث یََشٓاُء ؕ نُصی
َنیْیَ  ْیُع اَْجَر الُْمْحسی  ○ن ََشٓاُء َوََل نُضی

অেজুঃ এমশন কপর আশম ইউসুফপক কস কদপি প্রশতশিত করলাম। 
শতশন তোয় কযখ্াপন ইো স্থান কপর শনপত পারপতন। আশম যাপক 
ইো রহমত কপৌাঁপছ কদই এবং আশম কনককারপদর প্রশতদান শবনি 
কশর না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫৬)  

ইউসুফ আ. এর সুদক্ষ রাষ্ট্র পশরচালনা 
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দাশয়ত্বপ্রাি হওয়ার পর হযরত ইউসুফ আ. এমন সুিৃঙ্খল ও 
সুিভুাপব রাজকাযজ পশরচালনা করপলন কয,  কাপরা ককাপনা 
অশভপযাগ রইল না। কগাটা কদি তাাঁর প্রিংসা মুখ্র হপয় উঠপলা 
এবং সবজত্র িাশন্ত িৃঙ্খলা ও স্বােন্দয শবরাজ করপত লাগল। 

রাপষ্ট্রর দাশয়ত্বপালপন ইউসুফ আ. ককাপনারূপ বািা-শবপশত্ত শকংবা 
কপির সম্মুখ্ীন হনশন। সুিভুাপব রাজয পশরচালনার পািাপাশি 
শতশন দীন প্রশতিার কাজ আঞ্জাম কদন। শবশিি তাফসীরশবদ 
আোমা মুজাশহদ রহ. বপলন,  এসব প্রভাব-প্রশতপশত্ত ও 
রাজক্ষমতা শদপয় ইউসুফ আ. এর একমাত্র লক্ষয শছল আোহর 
যমীপন আোহর শবশিশবিান জারী করা এবং তাাঁর দীন প্রশতশিত 
করা। তাই শতশন সবজদা এ বযাপাপর সজাগ শছপলন এবং এ কাপজ 
শনপয়াশজত শছপলন। জনগপণর সুখ্-িাশন্ত শনশশ্চত করার জন্য 
ইউসুফ আ. এমন কাজ কপরন,  যার নজীর খ্ুাঁপজ পাওয়া দুষ্কর। 
স্বপপ্নর বযাখ্যানুযায়ী সুখ্-িাশন্তর সাত বছর অশতবাশহত হওয়ার পর 
দুশভজক্ষ কদখ্া শদপল ইউসুফ আ. কপট ভপর খ্াওয়া কছপড় কদন। 
সবাই বলপলা,  শমসর সম্রাপজযর যাবতীয় িন-সম্পদ আপনার 
কবজায়,  অেচ আপশন ক্ষুিাতজ োপকন,  এ ককমন কো? শতশন 
বলপলন,  সািারণ মানুপষর ক্ষুিার অনুভূশত যাপত আমার অন্তর 
কেপক উিাও হপয় না যায়,  কস জন্য এটা কশর। কসই সাপে শতশন 
িাহী বাবুশচজপদরপক শনপদজি কদন,  শদপন মাত্র একবার দুপুপরর 
খ্াদয রা্া করপব,  যাপত রাজপশরবাপরর সদস্যবগজও 
জনসািারপণর ক্ষুিায় শকছুটা অংিগ্রহণ করপত পাপর।  

ইউসুফ আ. কযপহতু পূবজ কেপকই অবগত শছপলন কয,  দুশভজক্ষ সাত 
বছর পযজন্ত অবযাহত োকপব,  তাই দুশভজপক্ষর প্রেম বছপর শতশন 
কদপির মজদু িস্য-ভাণ্ডার খ্ুব সাবিাপন সশিত ও সংরশক্ষত 
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রাখ্পলন। শমসপরর অশিবাসীপদর কাপছ তাপদর প্রপয়াজন 
পশরমাপণ খ্াদযিস্য পূবজ কেপক সশিত করাপনা হপলা।  

কদখ্পত কদখ্পত দুশভজক্ষ বযাপক আকাপর ছশড়পয় পড়পলা এবং 
চতুশদজক কেপক বুভকু্ষ ু জনসািারণ শমসপর আগমন করপত 
লাগপলা। তাপদরপক ইউসুফ আ. একশট শবপিষ পশরমাপণ 
খ্াদযিস্য শদপতন;  এর কবিী শদপতন না। ইমাম কুরতুবী রহ. এর 
পশরমাণ এক ওয়াসাক অেজাৎ ষাট সা‘ শলপখ্পছন,  যা আমাপদর 
কদিীয় ওজন অনুযায়ী দুইি দি কসর (পাাঁচ মপনর শকছু কবিী হয় 
বা প্রায় ১৯৫ ককশজ হয়)।  

শতশন এ কাজশটপত এত গুরুত্ব কদন কয,  শবক্রয় কাপযজর তদারশক 
শনপজই করপতন। আর তখ্ন শুি ুশমসপরই দুশভজক্ষ সীমাবে শছল 
না;  বরং দূর-দূরান্ত অিলও এর করালগ্রাপস পশতত হপয়শছল।  

হযরত ইয়াকূব আ. এর জন্মভূশম ককনান শছল শফশলস্তীপনর একশট 
অংি। অদযাবশি তা ‘খ্লীল’ নাপম একশট সমৃে িহপরর আকাপর 
শবদযমান রপয়পছ। এখ্াপন হযরত ইবরাহীম,  ইসহাক,  ইয়াকূব 
ও ইউসুফ আ. এর সমাশি অবশস্থত। এ এলাকাশটও দুশভজপক্ষর 
করালগ্রাস কেপক মুি শছল না। ফপল ইয়াকূব আ. এর পশরবাপরও 
অনটন কদখ্া কদয়।  

কস সময় শমসপরর এ সুখ্যাশত সবজত্র ছশড়পয় পপড় কয,  কসখ্াপন 
স্বল্প মূপলযর শবশনমপয় অপনক খ্াদযিস্য পাওয়া যায়। তখ্ন 
হযরত ইয়াকূব আ. এর কাপন এ সংবাদ কপৌাঁপছ কয,  শমসপরর 
বাদিাহ অতযন্ত সৎ ও দয়ালু বযশি। শতশন শনপজই স্বয়ং 
জনসািারপণর মাপঝ খ্াদযিস্য শবতরণ কপরন। তাই শতশন 
পুত্রপদরপক বলপলন,  কতামরাও যাও এবং শমসর কেপক খ্াদযিস্য 
শনপয় এপসা।  
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এ কোও জানাজাশন হপয় শগপয়শছল কয,  একজনপক এক উপটর 
কবাঝার চাইপত কবিী খ্াদযিস্য কদওয়া হয় না। তাই শতশন সব 
পুত্রপকই পাঠাপনার মনস্থ করপলন। সবজকশনি পুত্র শবনয়ামীন 
শছপলন ইউসুফ আ. এর সপহাদর ভাই। ইউসুফ আ. শনপখ্াাঁজ 
হওয়ার পর কেপক ইয়াকূব আ. এর কেহ ও ভাপলাবাসা তার প্রশতই 
ককন্দ্রীভূত হপয়শছল। তাই সান্ত্বনা ও কদখ্াপিানার জন্য তাপক 
শনপজর কাপছ করপখ্ শদপলন। খ্াদযিস্য আনার জন্য তাপক 
পাঠাপলন না। 

ইউসুফ আ. এর ভাইপদর শমসপর আগমন 
দি ভাই ককনান কেপক শমসর কপৌাঁছল। ইউসুফ আ. িাহী কপািাপক 
রাজাশিপশতর কবপি তাপদর সামপন এপলন। বিিপব সাত বছর 
বয়পস ভাইরা তাাঁপক পশেক কাপফলার কলাকজপনর কাপছ শবক্রয় 
কপর শদপয়শছল। আবদুোহ ইবপন আব্বাস রা. এর শরওয়ায়াত 
অনুযায়ী, ইউসুফ আ. িাহী কপািাপক রাজাশিপশতর কবপি তাপদর 
সামপন যখ্ন এপলন, তখ্ন তাাঁর বয়স হপয়শছল চশেি বছর। 
(তাফসীপর মাযহারী)   

বলাবাহুলয,  এত লম্বা সমপয় মানুপষর আকার-অবয়ব পশরবশতজত 
হপয় যায়। আর ভাইপদর িারণায়ও একো শছল না কয,  কযই 
বালকপক তারা কগালামরূপপ শবশক্র কপরশছল,  কস ককাপনা কদপির 
প্রিানমেী বা বাদিাহ হপয় কযপত পাপর। তাই তারা ইউসুফ আ. 
কক শচনপলা না। শকন্তু ইউসুফ আ. তাপদরপক শচপন কফলপলন। 
শনপনাি আয়াপত এ সম্পপকজ বণজনা করা হপয়পছ,  

ُرْوَن   ○َوَجٓاَء ایْخَوُۃ یُْوُسَف َفَدَخلُْوا عَلَْیهی َفَعَرَفُهْم َوُهْم لَٗه ُمَْنکی
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অেজুঃ ইউসুফ আ. এর ভাইপয়র আগমন করপলা। অতুঃপর তাাঁর 
কাপছ উপশস্থত হপলা। শতশন তাপদরপক শচপন কফলপলন,  শকন্তু তারা 
তাাঁপক শচনপত পারল না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫৮)  

ইউসুফ আ. এর শচপন কনওয়া সম্পপকজ ইবপন কাসীর রহ. আপরা 
বণজনা কপরন কয,  দি ভাই রাজ দরবাপর কপৌাঁছপল ইউসুফ আ. 
তাপদরপক এমনভাপব শজোসাবাদ করপলন,  কযমন সপন্দহযুি 
কলাকপদরপক করা হয়। যাপত তারা সম্পূণজ সতয কো বযি কপর।  

প্রেমত শজপেস করপলন,  কতামরা শমসপরর অশিবাসী নও। 
কতামাপদর ভাষাপতা শহব্রু। এমতাবস্থায় এখ্াপন কীভাপব আসপল। 
তারা বলপলা,  আমাপদর কদপি ভীষণ দুশভজক্ষ। আমরা আপনার 
প্রিংসা শুপন খ্াদযিপস্যর জন্য এখ্াপন এপসশছ। 

শিতীয়ত প্রশ্ন করপলন,  কতামরা কয সতয বলপছা এবং কতামরা 
ককাপনা িত্রুর চর নও,  একো ককমন কপর শবশ্বাস করপবা? 
ভাইপয়রা বলপলা,  আোহর পানাহ! আমাপদর শদপয় এরূপ 
কখ্পনা কেপক পাপর না। আমরা আোহর নবী হযরত ইয়াকূব আ. 
এর সন্তান। শতশন ককনাপন বসবাস কপরন।  

হযরত ইয়াকূব আ. ও তাাঁর পশরবাপরর বতজমান অবস্থা জানা এবং 
ওপদর মুখ্ কেপকই অতীপতর শকছ ুঘটনা শববৃত কহাক,  তাপদরপক 
প্রশ্ন করার কপছপন এটাই শছল ইউসুফ আ. এর মলূ লক্ষয। তাই 
এরপর শতশন শজপেস করপলন,  কতামাপদর শপতার আপরা ককাপনা 
সন্তান আপছ শক? 

তারা বলপলা,  আমরা বাপরা ভাই শছলাম। তন্মপিয কছাট এক ভাই 
জঙ্গপল শনপখ্াাঁজ হপয় কগপছ। আমাপদর শপতা তাাঁপক সবজাশিক আদর 
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করপতন। এরপর কছাট সপহাদর ভাইপক আদর করপত শুরু 
কপরন। তাই তাপক আমাপদর সাপে এ সফপর পাঠানশন। 

তাপদর সব কো শুপন ইউসুফ আ. তাপদরপক রাজকীয় কমহমাপনর 
মযজাদায় রাখ্া এবং যোরীশত খ্াদযিস্য প্রদান করার আপদি 
শদপলন।  

আপগই বণ্টপনর বযাপাপর ইউসুফ আ. এর এ রীশত শছল কয,  
একবাপর ককাপনা এক বযশিপক এক উপটর কবাঝার চাইপত কবিী 
খ্াদযিস্য শদপতন না। শহসাব অনুযায়ী যখ্ন তা কিষ হপয় কযত,  
তখ্ন পুনবজার শদপতন। ভাইপদর কাছ কেপক শনজ বাশড়র সব 
শববরণ জানার পর তাাঁর মপন এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া 
স্বাভাশবক কয,  তারা পুনবজার আসুক। এজন্য একশট প্রকাে 
বযবস্থা গ্রহণ কপর শতশন ভাইপদরপক বলপলন,  

 ْ لیْیَ  ائُْتْوّنی ْٖۤ اُْوِفی الَْکْیَل َو اَنَا َخْْیُ الُْمْْنی  بیاٍَخ ل َُكْم م یْن اَبیْیُكْم ۚ اَََل تََرْوَن اَّن ی
অেজুঃ কতামরা যখ্ন পুনবজার আসপব,  তখ্ন কতামাপদর কছাট 
সৎভাইপকও সপঙ্গ শনপয় এপসা। ককননা,  কতামরাপতা কদখ্পতই 
পাে কয,  আশম কীভাপব পুপরাপুশর খ্াদযিস্য প্রদান কশর এবং 
উত্তম অশতশে আপযায়ন কশর। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫৯)  

এরপর শতশন ভাইপদরপক একশট সাবিান বাণীও শুশনপয় শদপলন,  

ْی َوََل تَْقَربُْونی  َْندی ْ بیه  َفَل َکْیَل لَُكْم عی  ○َفایْن ل َْم تَاْتُْوّنی
অেজুঃ শকন্তু যশদ কতামরা কসই সৎভাইপক সাপে শনপয় না আপসা,  
তাহপল আশম কতামাপদরপক ককাপনা খ্াদযিস্য কদব না এবং 
কতামরা আমার কাপছও আসপব না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬০)  

ইউসুফ আ. অপর একশট কগাপন বযবস্থা এই করপলন কয,  তারা 
খ্াদযিপস্যর মূলয বাবদ কযসব নগদ অেজকশড় বা অলংকারাশদ 
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জমা শদপয়শছল,  কসগুপলা কগাপপন তাপদর আসবাবপপত্রর মপিয 
করপখ্ কদয়ার জন্য কমজচারীপদরপক আপদি শদপলন। যাপত বাশড় 
কপৌাঁপছ তারা যখ্ন আসবাবপত্র খ্ুলপব এবং তাপদর প্রদানকৃত মূলয 
প্রতযাশপজত কদখ্পত পাপব,  তখ্ন কযন সহপজই পনুবজার খ্াদযিস্য 
কনওয়ার জন্য আসপত পাপর। শনপনাি আয়াপত এ শবষয়শট বণজনা 
করা হপয়পছ,   

 ْ ْ ِفی َۖضاَعهََتُ ْتٰیَنیهی اْجَعلُْوا بی ا ایىٰلٖۤ  َو َقاَل لیفی فُْونََهاٖۤ ایَذا انَْقلَُبْوٖۤ ْم لََعل َُهْم یَْعری ریَحالیهی
ُعْوَن  ْم لََعل َُهْم یَْرجی  ○اَْهلیهی

অেজুঃ ইউসুফ স্বীয় কমজচারীপদরপক বলপলন,  তাপদর পণযমূলয 
তাপদর রসদপপত্রর মপিয করপখ্ দাও। এপত হয়ত তারা স্বজনপদর 
কাপছ কপৌাঁপছ তা বুঝপত পারপব,  যাপত তারা পুনরায় আসপত 
পাপর। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬২)  

ইউসুফ আ. কতৃজক এসব বযবস্থা সম্প্ করার কারণ শছল এই কয,  
ভশবষ্যপতও ভাইপদর আগমন কযন অবযাহত োপক এবং কছাট 
সপহাদর ভাইপয়র সাপেও কযন তাাঁর সাক্ষাত ঘটার সুপযাগ আপস।  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা যখ্ন শমসর কেপক খ্াদযিস্য শনপয় ঘপর 
প্রতযাবতজন করপলা,  তখ্ন শপতার কাপছ শমসপরর অবস্থা বণজনা 
করপত শগপয় একোও বলপলা,  শমসপরর বাদিাহ আমাপদরপক 
খ্াদযিস্য কদওয়ার জন্য একশট িতজ আপরাপ কপরপছন। শতশন 
বপলপছন কয,  কছাট ভাইপক সাপে আনপল খ্াদযিস্য পাপব,  তা 
না হপল নয়। তাই আপশন ভশবষ্যপত শবনয়ামীনপকও আমাপদর 
সাপে কপ্ররণ করপবন। এপত আমাপদর খ্াদযিস্য লাপভর পে সুগম 
হপব এবং তার কারপণ বশিজত খ্াদযিস্য পাপবা। আর আমরা আশ্বস্ত 
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করশছ কয,  তার পুপরাপুশর শহফাযত করপবা। তার ককাপনা িরপনর 
কি হপব না। শনপনবশণজত আয়াপত শবষয়শট শববৃত হপয়পছ,   

ٖۤاَبَانَ  ْ َقالُْوا یٰ ا ایىٰلٖۤ اَبیهْْیی ا َرَجُعْوٖۤ ْل َمَعََناٖۤ اََخانَا نَْكَتْل َو این َا لَٗه َفلَم َ ا الَْکْیُل َفاَْرسی ا ُمَنیَع میَن َ
ُظْوَن   ○لَٰحفی

অেজুঃ তারা যখ্ন তাপদর শপতার কাপছ শফপর এপলা,  তখ্ন তারা 
বলপলা,  কহ আমাপদর শপতা! আমাপদর জন্য ভাইপক সপঙ্গ শনপয় 
যাওয়া ছাড়া খ্াদযিপস্যর বরাে শনশষে করা হপয়পছ। অতএব,  
আপশন আমাপদর ভাইপক আমাপদর সাপে পাশঠপয় শদন;  যাপত 
আমরা খ্াদযিস্য বরাে কপপত পাশর। আর আমরা অবেই তার 
পুপরাপুশর শহফাযত করপবা। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৩)  

কছপলপদর আপবদপনর জবাপব ইয়াকূব আ. যা বলপলন,  তা পশবত্র 
কুরআপনর শনপনাি আয়াপত শববৃত হপয়পছ : 

ْیهی میْن َقْبُل ؕ َقاَل َهْل ٰاَمَُنُكْم عَلَیْ   هی ایَل َ َکَماٖۤ اَمیْنُتُكْم عَٰٰلٖۤ اَخی
অেজুঃ শতশন বলপলন,  আশম শক কতামাপদরপক তার বযাপাপর কসরূপ 
শবশ্বাস করপবা,  কযমন এরআপগ তার ভাই সম্পপকজ শবশ্বাস 
কপরশছলাম? ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৪)  

এটা শছল তাপদর কোর উত্তর। শকন্তু পপর পয়গাম্বরসূলভ 
তাওয়াককুপলর শভশত্তপত শতশন সম্মশত শদপয় বলপলন,   

میْیَ  حی ُهَو اَْرَحُم الر ٰ ًظا ۪ و َ  ○َفاهلُل َخْْیٌ ٰحفی
অেজুঃ আোহ তা‘আলাই উত্তম শহফাযতকারী এবং শতশন সবজাশিক 
দয়ালু। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৪)  

এতক্ষণ পযজন্ত সফপরর অবস্থা বণজনা সম্পপকজই তাপদর কোবাতজা 
চলশছল। আসবাবপত্র তখ্পনা কখ্ালা হয়শন। অতুঃপর যখ্ন 
আসবাবপত্র কখ্ালা হপলা কদখ্া কগল কয,  খ্াদযিপস্যর মূলয বাবদ 
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পশরপিাশিত নগদ অেজকশড় ও অলংকারাশদ আসবাবপপত্রর মপিয 
শবদযমান রপয়পছ,  তখ্ন তারা অনুভব করপত পারপলা কয,  
তাপদর প্রশত অনুগ্রহ কপর তাপদর পুাঁশজ তাপদরপক কফরত কদওয়া 
হপয়পছ।  

তখ্ন তারা শপতাপক বলপলা,  আমরা আর কী চাই? খ্াদযিস্যও 
এপস কগপছ এবং এর মলূযও কফরত পাওয়া কগপছ। এখ্ন কতা 
অবেই ভাইপক শনপয় পুনবজার যাওয়া দরকার। কারণ,  এ 
আচরণ কেপক বুঝা যাপে কয,  শমসপরর বাদিাহ আমাপদর প্রশত 
খ্ুবই সদয়। কাপজই শচন্তার ককাপনা কারণ কনই। তাছাড়া ভাইপক 
সপঙ্গ শনপল,  তার অংপির বরাে অশতশরি পাপবা। কুরআন 
পাপকর শনপনাি আয়াপত এ কোশট শববৃত হপয়পছ,  

ه    ْ ؕ ٰهذی ٖۤاَبَانَا َما نَْبِغی ْ ؕ َقالُْوا یٰ ْ ُرد َْت ایلهَْْیی َولَم َا َفَتُحْوا َمَتاَعُهْم َو َجُدْوا بیَضاَعهََتُ
ْْیٍ ؕ ٰذلیَک َکْیٌل بیَضاعَُتََنا ُرد َْت ایلَْیََنا ۚ َو نَمیْْیُ اَْهلَََنا َو نَْح  َفُظ اََخانَا َونَْزَدادُ َکْیَل بَعی

ْْیٌ   ○ی َسی
অেজুঃ যখ্ন তারা তাপদর আসবাবপত্র খ্ুলপলা,  তখ্ন তারা তাপত 
শনপজপদর পণযমূলয প্রতযাশপজত কপল। তারা তখ্ন বলপলা,  কহ 
আমাপদর আব্বা! আমরা আর কী চাই,  কদখ্নু,  এই কয,  
আমাপদর প্রদত্ত পণযমূলয আমাপদরপক কফরত কদওয়া হপয়পছ। 
এখ্ন আমরা আমাপদর পশরবারবপগজর জন্য আবার রসদ আনপবা। 
আর আমাপদর ভাইপয়র কদখ্াপিানা করপবা এবং এক উপটর বরাে 
খ্াদযিস্য আমরা অশতশরি আনপবা। ঐ বরাে খ্ুবই সহজ। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৫)  

তাপদর এসব কো শুপন ইয়াকূব আ. কয উত্তর শদপলন,  তা পশবত্র 
কুরআপনর শনপনাি আয়াপত বণজনা করা হপয়পছ,  
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   ٖۤ ْ بیه  نی لَٗه َمَعُكْم َحِت ٰ تُْؤتُْونی َمْوثیًقا م یَن اهللی لََتاْتُن َ    َقاَل لَْن اُْرسی
অেজুঃ শতশন বলপলন,  তাপক আশম ততক্ষণ কতামাপদর সাপে 
পাঠাব না,  যতক্ষণ কতামরা আমাপক আোহর নাপম অঙ্গীকার না 
দাও কয,  তাপক অবেই আমার কাপছ শফশরপয় শনপয় আসপব। 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৬)  

উপেখ্য,  সতযাশ্রয়ীগপণর দৃশি কেপক এ শবষয় কখ্পনা অন্তশহজত 
হয় না কয,  মানুষ বাহ্যত যত িশি-সামেজযই রাখ্ুক,  আোহ 
তা‘আলার িশির সামপন তারা শনতান্তই অপারগ ও অক্ষম। তারা 
কাউপক শনরাপপদ শফশরপয় আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা 
করপত পাপর? কারণ,  তা পালন করার পূণজ িশি তাপদর কনই।  

ٖۤ اَْن ی َُحاَط بیُكْم ؕ   ایَل َ
অেজুঃ ঐ অবস্থা ছাড়া,  যখ্ন (ঘটনাক্রপম) কতামরা সবাই ককাপনা 
কবিনীপত আটপক যাও। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৬)  

তাফসীরশবদ মুজাশহদ রহ. বপলন,  এর অেজ হপে,  ঘটনাচপক্র 
কতামরা সবাই যশদ মৃতুযমপুখ্ পশতত হও। কাতাদাহ রহ. এর মপত 
এর অেজ এই কয,  যশদ কতামরা সম্পূণজ অক্ষম ও পরাভূত হপয় 
পপড়া। অেজাৎ কসই অবস্থায় কযপহতু কতামরা অপারগ,  তাই তখ্ন 
শবনয়ামীনপক কহফাযপতর দাশয়পত্বর বযাপাপর ক্ষমার কযাগয হপব।  

কছপলরা যখ্ন প্রাশেজত পন্থায় ওয়াদা অঙ্গীকার করপলা,  তখ্ন 
ইয়াকূব আ. সাশবজক শবষয় মহান আোহর প্রশত কসাপদজ কপর 
বলপলন,  শবনয়ামীপনর কহফাযপতর বযাপাপর হলফ কনওয়া ও 
হলফ করার কস কাজ আমরা কপরশছ,  আোহ শহফাযত করপত 
পাপর এবং কৃত অঙ্গীকার পূণজ করপত পাপর। শনপনবশণজত আয়াপত 
এ শবষপয় বণজনা করা হপয়পছ,  
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اٖۤ ٰاتَْوُه َمْوثیقَ  ْیٌل َفلَم َ  ○ُهْم َقاَل اهلُل عَٰٰل َما نَُقْوُل َوکی
অেজুঃ অতুঃপর যখ্ন তারা তাাঁপক দৃঢ় প্রশতশ্রুশত শদপলা,  তখ্ন 
শতশন বলপলন,  আমরা যা শকছ ুবলশছ,  তা আোহরই কাপছ 
কসাপদজ। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৬)  

শবনয়ামীনপক শনপয় শিতীয়বার শমসপর আগমন 
কছাট ভাই শবনয়ামীনপক শনপয় যখ্ন ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা 
শিতীয়বার শমসর সফপরর উপেপে রওয়ানা হপলা,  তখ্ন ইয়াকূব 
আ. তাপদরপক শমসর িহপর প্রপবি করার কক্ষপত্র একশট শবপিষ 
উপপদি কদন কয,  কতামরা এগাপরা ভাই িহপরর একই প্রপবিিার 
শদপয় প্রপবি কপরা না,  বরং নগর প্রাচীপরর কাপছ কপৌাঁপছ ছত্রভঙ্গ 
হপয় কযপয়া এবং শবশভ্ দরজা শদপয় িহপর প্রপবি কপরা। এরূপ 
উপপদি এজন্য শদপয়শছপলন কয,  তারা শছল স্বাস্থযবান,  
সুঠামপদহী,  সুদিজন ও রূপ-ঔজ্জ্বপলযর অশিকারী। এসব যুবক 
সম্পপকজ যখ্ন কলাপকরা জানপব কয,  এরা একই শপতার সন্তান 
এবং পরস্পর ভাই ভাই,  তখ্ন কাপরা বদনজর কলপগ তাপদর 
ক্ষশত হপত পাপর। অেবা সঙ্গবেভাপব প্রপবি করার কারপণ হয়পতা 
ককউ শহংসাপরায়ণ হপয় তাপদর ক্ষশত সািন করপত পাপর। 

অবে মহান আোহর উপর তাাঁর পুপরাপুশর ভরসা শছল। তপব 
তাওয়াক্কুপলর সাপে সাপে আসবাব ইখ্শতয়ার করাই কতা কতজবয। 
তাই শতশন এ উপপদি শদপয়পছন। কুরআন মাজীপদর শনপনাি 
আয়াপত এ সম্পপকজ শববৃত হপয়পছ,  

ْ َعَْنُكْم  َقٍۃ ؕ َوَماٖۤ اُغْنی ی َتَفر  اْدُخلُْوا میْن اَبَْواٍب م ُ ٍد و َ احی  َوَقاَل یَٰبنی َ ََل تَْدُخلُْوا میْنْۢ بَاٍب و َ
ی ؕ عَلَْیهی تََوک َلُْت ۚ َو عَلَْیهی فَلَْیَتَوک َلی الُْمَتَوک یلُوْ  ٍء ؕ اینی الُْحْكُم ایَل َ لِلی ٰ  ○َن م یَن اهللی میْن ََشْ
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অেজুঃ ইয়াকূব আ. বলপলন,  কহ আমার বৎসগণ! কতামরা সবাই 
একই দরজা শদপয় প্রপবি কপরা না,  বরং পৃেক পৃেক দরজা 
শদপয় প্রপবি কপরা। অবে আোহ তা‘আলার ককাপনা ফয়সালা 
কেপক আশম কতামাপদরপক রক্ষা করপত পাশর না। ফয়সালা কতা 
ককবল আোহরই। আশম তাাঁরই উপর ভরসা কশর এবং তাাঁরই 
উপর ভরসা করা উশচত সকল ভরসাকারীর। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৬৭)  

উপেখ্য,  ইয়াকূব আ. এ সফপর শবনয়ামীনপক শনরাপপদ শফশরপয় 
আনার যাবতীয় তদবীর গ্রহণ করা সপেও তাাঁপক আিাহত হপত 
হপয়পছ। ককননা,  অন্য এক ঘটনাসূপত্র শবনয়ামীনপক শমসপর 
আটপক রাখ্া হপয়পছ। শনপনবশণজত আয়াপত এশদপক ইশঙ্গত করা 
হপয়পছ।  

ٍء ایَل َ َحاَجًۃ  ْ م یَن اهللی میْن ََشْ ْ َعهْْنُ ا دََخلُْوا میْن َحْیُث اََمَرُهْم اَبُْوُهْم ؕ َما کَاَن یُْغنی َولَم َ
ْ نَْفسی یَْعُقْوَب َقٰضَها ؕ        ِفی

অেজুঃ তারা যখ্ন শপতার কোমপতা প্রপবি করপলা,  তখ্ন আোহ 
তা‘আলার ফয়সালার শবপরীত তা তাপদর ককাপনা কাপজ আসল 
না। শকন্তু ইয়াকূব আ. তাাঁর মপনর একশট বাসনা পূণজ কপরশছপলন 
মাত্র। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৮)  

আয়াপতর উপেে এই কয,  আসল লপক্ষযর শদক শদপয় তদশবর 
বযেজ হপয়পছ,  যশদও আিংকাকৃত কুদশৃি,  শহংসা ইতযাশদ কেপক 
আত্মরক্ষা হপয়পছ। শকন্তু আোহ কতৃজক শনিজাশরত তাকদীপরর কয 
ঘটনা অশনবাযজ শছল,  তা সংঘশটত হপয়পছ। তপব তদশবপরর এ 
বাশহ্যক বযেজতা সপেও আোহ পাপকর উপর ভরসা করার বরকপত 
পরবতজী সমপয় এ শিতীয় আঘাত প্রেম আঘাপতর প্রশতকার 
প্রমাশণত হপয়পছ এবং পশরণাপম পরম শনরাপত্তা ও ইজ্জপতর সাপে 
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ইউসুফ আ. ও শবনয়ামীন এর সাপে ইয়াকূব আ. এর সাক্ষাত লাভ 
হপয়পছ। এর শবস্তাশরত বণজনা পপর আসপছ।  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা শমসপর প্রপবি কপর ইউসুফ আ. এর 
শনকট কগল। ইউসুফ আ. তাপদর কছাট ভাই শবনয়ামীনপক সাপে 
কদপখ্ খ্ুব খ্ুশি হপলন এবং তাপদর উত্তম আপযায়পনর বযবস্থা 
করপলন।  

অতুঃপর ইউসুফ আ. কছাট ভাই শবনয়ামীনপক শবপিষ একশট 
শহকমপতর মািযপম শনপজর সাপে করপখ্ শদপলন। কসই শহকমত 
সম্পপকজ শবশিি তাফসীরশবদ কাতাদাহ রহ. বপলন,  সব ভাইপদর 
োকার বযবস্থা কপর ইউসুফ আ. প্রশত দুজনপক একশট কপর কক্ষ 
শদপলন। ফপল শবনয়ামীন একা কেপক কগল। তখ্ন ইউসুফ আ. 
তাপক শনপজর সাপে অবস্থান করপত বলপলন। 

কসখ্াপন যখ্ন উভপয়ই একাপন্ত শমশলত হপলন,  তখ্ন ইউসুফ,  
আ. শবনয়ামীপনর কাপছ শনপজর পশরচয় শদপয় বলপলন,  আশম 
কতামার সপহাদর ভাই ইউসুফ। এখ্ন কতামার ককাপনা শচন্তা কনই। 
অন্য ভাপয়রা এ যাবত কয দুবজযবহার কপরশছল,  তার জন্য মপন 
কি কনয়ার প্রপয়াজন কনই। শনপনাি আয়াপত এ শবষয়শট 
আপলাশচত হপয়পছ,   

ْٖۤ اَنَا اَُخْوَک َفَل تَْبَتئیْس بیَما کَانُْوا  ا دََخلُْوا عَٰٰل یُْوُسَف ٰاٰوٖۤی ایلَْیهی اََخاُه َقاَل ایّن ی َولَم َ
 ○یَْعَملُْوَن 

অেজুঃ যখ্ন তারা ইউসুপফর কাপছ উপশস্থত হপলা,  তখ্ন শতশন 
আপন ভাইপক শনপজর কাপছ রাখ্পলন। আর বলপলন,  শনশ্চয় 
আশম কতামার সপহাদর ভাই। অতএব,  তারা যা করশছল,  
কসজন্য দুুঃখ্ কপরা না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৯)  

http://www.darsemansoor.com/
file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Others%20Kitab/esho_taqwa/part_1/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


68 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

ইউসুফ আ. শবনয়ামীনপক শনপজর কাপছ করপখ্ শদপলন 
এরপর ইউসুফ আ. শবনয়ামীনপক শনপজর কাপছ করপখ্ কদয়ার এবং 
শবনয়ামীনপক ছাড়া-ই ভাইপদরপক শবদায় করার মনস্থ করপলন। 
কসজন্য এই ককৌিল অবলম্বন করপলন কয,  যখ্ন সব ভাইপক 
শনয়ম মাশফক খ্াদযিস্য কদওয়া হপলা,  তখ্ন প্রপতযক ভাইপয়র 
খ্াদযিস্য পৃেক পৃেক উপটর শপপঠ পেৃক পেৃক নাপম চাপাপনা 
হপলা এবং কস সময় শবনয়ামীপনর নাপম কয খ্াদযিস্য উপটর শপপঠ 
উঠাপনা হপলা,  তাপত বাদিাহর একশট পাত্র কগাপপন করপখ্ 

কদওয়া হপলা। কুরআন পাক এ পাত্রশটপক এক জায়গায়  َاي ۃ ق   الس ِ
িব্দ শদপয় এবং অন্যত্র َالْم لِِک اعَ  و    িব্দ শদপয় বযি করা হপয়পছ। ص 

اي ۃَ  ق  اع  িপব্দর অেজ পাশন পান করার পাত্র এবং الس ِ و   িব্দশটও ص 

এমন িরপনর পাপত্রর অপেজ বযবহৃত হয়।  

এপক َالْم لِِک তো বাদিাহর শদপক সম্পৃি করার ফপল শবপিষভাপব 

বুঝা কগল কয,  এ পাত্রশট কবি মূলযবান শছল। ককাপনা ককাপনা 
শরওয়াপয়পত রপয়পছ,  পাত্রশট ‘যবরজদ’ পাের শদপয় বতশরকৃত 
শছল। আবার ককউ স্বণজশনশমজত এবং ককউ করৌপযশনশমজতও বপলপছন। 

শবনয়ামীপনর রসদপপত্র কগাপপন রশক্ষত এ পাত্রশট যপেি মূলযবান 
হওয়া ছাড়াও বাদিাহর সাপে এশট সম্পৃি হওয়ার এর এ 
শবপিষত্ব প্রমাশণত হপে কয,  বাদিাহ শনপজ এটা বযবহার 
করপতন,  শকংবা বাদিাহর আপদপি তা খ্াদযিস্য পশরমাপপর 
পাত্ররূপপ বযবহৃত হপতা।  

অতুঃপর ইউসুফ আ. এর ভাইপদর কাপফলা যখ্ন প্রতযাবতজপনর 
জন্য রওয়ানা হপলা,  তখ্ন জননক কঘাষক কডপক বলল,  
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কাপফলার কলাকজন! আপনারা কচার। কুরআপন হাকীপমর শনপনাি 
আয়াপত এ শবষয়শট বযি করা হপয়পছ,  

ْْیُ  ْیهی ثُم َ اَذ ََن ُمَؤذ یٌن اَی َُتَها الْعی ْ َرْحلی اَخی َقایََۃ ِفی َزُهْم بیَجَهازیهیْم َجَعَل الس ی ا َجه َ َفلَم َ
ُقْوَن    ○این َُكْم لَٰسری

অেজুঃ অতুঃপর যখ্ন ইউসুফ আ. তাপদর রসদপত্র প্রস্তুত কপর 
শদপলন,  তখ্ন পানপাত্র আপন ভাইপয়র রসপদর মপিয করপখ্ 
শদপলন। তারপর একজন কঘাষক কঘাষণা কপর বলল,  কহ 
কাপফলার কলাকজন! আপনারা শনশ্চয় কচার। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৭০)  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা কঘাষণাকারীপদর কঘাষণা শুপন আশ্চযজ 
হপয় তাপদর শদপক মুখ্ শফশরপয় বলপলা,  কতামরা আমাপদরপক 
কচার বলপছা! প্রেপম একো আমাপদরপক বপলা কয,  কতামরা কী 
বস্তু হাশরপয়ছ? কঘাষণাকারীরা বলপলা,   

ْیٌم  اَنَا بیه  َزعی ْْیٍ و َ ْمُل بَعی ُد ُصَواَع الَْملیکی َولیَمْن َجٓاَء بیه  حی  ○نَْفقی
অেজুঃ আমরা বাদিাহর পানপাত্র হাশরপয়শছ এবং কয ককউ তা এপন 
কদপব,  কস এক উপটর কবাঝা পশরমাণ মাল পাপব। এ বযাপাপর 
আশম এর জাশমন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭২)  

তখ্ন ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা শনপজপদরপক শনপদজাষ দাবী কপর 
বলপলা,  

قیْیَ  ا ٰسری َد ِفی اَْلَْرضی َوَما ُكَن َ ْئََنا لیَُنْفسی ا جی  ○تَاهللی لََقْد عَلیْمُتْم م َ
অেজুঃ আোহর কসম! আপনার কতা অবেই জাপনন,  আমরা 
শকছপুতই এপত ফাসাদ সৃশি করপত আশসশন এবং আমরা কচার নই। 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৩)  

তখ্ন রাজকমজচারীরা জব্দ কপর বলপলা,  
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بیْیَ   ○َقالُْوا َفَما َجَزٓاُؤٗهٖۤ ایْن ُكْنُتْم کٰذی
অেজুঃ যশদ আপনার শমেযাবাদী হন,  তাহপল তার িাশস্ত কী হপব? 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৩)  

তখ্ন শনপজপদর কদপির কানুন বণজনা কপর ইউসুফ আ. এর 
ভাপয়রা বলপলা,  

لیمیْیَ  ْ َرْحلیه  فَُهَو َجَزٓاُؤٗه ؕ َکٰذلیَک نَْجزیی الظ ٰ َد ِفی جی  ○َقالُْوا َجَزٓاُؤٗه َمْن و ُ
অেজুঃ এর িাশস্ত এই কয,  যার রসদপত্র কেপক তা পাওয়া যাপব,  
এর প্রশতদান কস শনপজই হপব। এভাপব আমরা জাশলমপদরপক 
িাশস্ত শদই। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৫)  

অেজাৎ হযরত ইয়াকূব আ. এর িরী‘আপত কচাপরর িাশস্ত এই শছল 
কয,  কচার যার মাল চশুর করপব,  কস কচারপক কগালাম বাশনপয় 
রাখ্পব।  

রাজকমজচারীরা এভাপব স্বয়ং ভাইপদর মুখ্ কেপক ইয়াকূবী 
িরী‘আত অনুযায়ী কচাপরর িাশস্ত বযি করপলা,  যাপত 
শবনয়ামীপনর আসবাবপত্র কেপক কচারাই মাল কবর হপল,  তারা 
শনপজরাই ফয়সালা অনুযায়ী শবনয়ামীনপক ইউসুফ আ. এর হাপত 
কসাপদজ করপত বািয হয়। অতুঃপর সরকারী কমজচারীরা ইউসুফ 
আ.এর ভাইপদর আসবাবপত্র তোিী করপত লাগপলা। তারা 
তাপদর ককৌিপলর বযাপারশটপক আড়াল করার জন্য এবং 
সপন্দপহর ঊপধ্বজ রাখ্ার জন্য প্রেপমই শবনয়ামীপনর রসদপপত্র 
তোিী করপলা না,  বরং শুরুপত অন্য ভাইপদর রসদপপত্র তোিী 
করপলা। যাপত এ শনপয় তাপদর মপন ককাপনা খ্টকা না লাপগ। 
অবপিপষ শবনয়ামীপনর রসদপত্র তোিী করা হপলা,  তা কেপক 
িাহী পাত্রশট কবর হপলা। 
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পশবত্র কুরআপনর শনপনাি আয়াপত এ শবষয়শট শববৃত হপয়পছ,  

ْیهی ثُ  ْ َقْبَل ویعَٓاءی اَخی ی ْیهی ؕ َفَبَداَبیاَْوعیَیهَتی یعَٓاءی اَخی  م َ اْسَتْخَرَجَها میْن و 
অেজুঃ অতুঃপর ইউসুফ আ. আপন ভাইপদর েপলর আপগ তাপদর 
(অন্য ভাইপদর) েপল তোিী করপলন। অবপিপষ আপন ভাপয়র 
েপল তোিী কপর কসখ্ান কেপক পানপাত্রশট কবর করপলন। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৬)  

তখ্ন ইউসুফ আ. এর ভাপয়রা হতভম্ব হপয় কগল। তাপদর বড়গলা 
রইল ককাোয়? তাই লজ্জায় তাপদর মাো শনচ ুহপয় কগল এবং 
তারা শবনয়ামীনপক গালমন্দ কপর বলপলা,  তুশম আমাপদর মুপখ্ 
চনুকাশল শদপল!  

এ ঘটনার আপগই ইউসুফ আ. শবনয়মানীপক স্বীয় ককৌিপলর 
বযাপাপর অবগত কপরশছপলন। তাই শবনয়ামীন উি ঘটনায় 
ককাপনারূপ শবচশলত হপলন না এবং ভাইপদর শতরস্কাপরর 
কপ্রশক্ষপতও ককাপনা প্রশত উত্তর করপলন না।  

শবনয়ামীপনর রসদপত্র কেপক পাত্রশট কবর হওয়ায় ইউসুফ আ. 
ইয়াকূবী িরী‘আত অনুযায়ী শবনয়ামীনপক শনপজর কাপছ করপখ্ 
শদপলন। শতশন কস কদপির বাদিাহর আইন অনুযায়ী তাপক রাখ্পত 
পারপতন না। ককননা,  শমসপর আইপন তাপক মারশপট কপর এবং 
কচারাই মাপলর শিগুণ মলূয আদায় কপর কছপড় কদওয়ার শবিান 
শছল। তাই যাপত তার কক্ষপত্র ইয়াকূবী িরী‘আত অনুযায়ী ফয়সালা 
করা যায়,  কস জন্য আপগই ভাইপদর মুখ্ কেপক ইয়াকূব আ. এর 
কদপির রীশত অনুযায়ী ফয়সালা করার অঙ্গীকার আদায় কপর 
শনপয়শছপলন।  
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কসই অনুযায়ী শবনয়ামীনপক আটপক রাখ্া শবশিসম্মত হপলা। 
এভাপব আোহ তা‘আলার ইোয় ইউসুফ আ. এর মপনাবািা পূণজ 
হয়।  

শনপনাি আয়াপত তা উপেখ্ করা হপয়পছ,   

ْ دییْنی الَْملیکی ایَل َ اَْن ی ََشٓاَء اهلُل ؕ  ْدنَا لیُیْوُسَف ؕ َما کَاَن لیَیاُْخَذ اََخاُه ِفی  َکٰذلیَک کی
অেজুঃ এমশনভাপব আশম ইউসুফ আ. এর জন্য শবপিষ ককৌিল সৃশি 
কপর শদলাম। শতশন বাদিাহর আইপন কখ্পনা আপন ভাইপক 
আটপক রাখ্পত পারপতন না। শকন্তু আোহ যা ইো কপরন,  তা-
ই হয়। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৬)  

ইউসুফ আ. এর উপর চশুরর অপবাদ 
এ পযজাপয় ইউসুফ আ. এর ভাপয়রা কক্ষাভ প্রকাি কপর বলপলা,  
কস যশদ চশুর কপর োপক,  তাপত আশ্চপযজর শকছইু কনই। কারণ,  
তার এক সপহাদর ভাইও এরআপগ চশুর কপরশছল। শনপনাি 
আয়াপত একো শববৃত হপয়পছ,  

ْق فََقْد َسَرَق اٌَخ ل َٗه میْن َقْبُل ۚ  ا ایْن ی َْسری  َقالُْوٖۤ
অেজুঃ তারা বলপলা,  কস যশদ চশুর কপর োপক,  তপব তার এক 
ভাইও কতা এরআপগ চশুর কপরশছল। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৭)  

এভাপব ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা স্বয়ং ইউসুফ আ. এর প্রশত 
চশুরর অপবাদ আপরাপ করপলা! এপত ইউসুফ আ. এর 
বিিবকালীন একশট ঘটনার প্রশত ইশঙ্গত শছল। কসই ঘটনা হপে,  
এখ্াপন শবনয়ামীপনর শবরুপে চশুরর অশভপযাগ উত্থাপপনর জন্য 
কযভাপব ককৌিল করা হপয়পছ,  তখ্নও হুবহু এমশনভাপব ইউসুফ 
আ. এর শবরুপেও তার অজাপন্ত চশুরর অপবাদ শদপয় চক্রান্ত করা 
হপয়শছল। তখ্ন এই ভাইপয়রা ভাপলাভাপবই জানত কয,  উি 
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অশভপযাপগর বযাপাপর ইউসুফ আ. সম্পূণজ শনপদজাষ। বরং যারা 
অপবাদ শদপয়পছ,  তারাই কুচক্রী। শকন্তু এখ্ন শবনয়ামীপনর প্রশত 
আপক্রাপির বপস কসই ঘটনাশটপক চশুর আখ্যা শদপয় ইউসুফ আ. 
কক তাপত অশভযুি কপর শদল।  

কসই চশুরর অপবাপদর ঘটনার শববরণ সম্পপকজ শবশভ্ শরওয়ায়াত 
রপয়পছ। ইমাম ইসমাঈল ইবপন কাসীর রহ. হযরত মুহাম্মাদ 
ইবপন ইসহাক ও মুজাশহদ রহ. এর বরাত শনপয় বণজনা কপরপছন 
কয,  ইউসুফ আ. এর জপন্মর পর শকছ ুকাপলর মপিযই শবনয়ামীন 
জন্মগ্রহণ কপর। তাপক প্রসপবর পর তাপদর জননীর মৃতুয হয়। 
তাপত ইউসুফ ও শবনয়ামীন উভপয়ই মাতৃহীন হপয় পপড়ন। তখ্ন 
তাপদর লালন-পালন ফুফুর ককাপল সম্প্ হপত োপক। 

আোহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. কক শিশুকাল কেপকই এমন 
অপরূপ কসৌন্দযজ দান কপরশছপলন কয,  তাাঁপক কয-ই কদখ্ত,  কস-
ই তাাঁর সীমাহীন কেহ-মায়ার বন্ধপন আবে হপয় কযত। ফুফুর 
অবস্থাও শছল তা-ই। শতশন এক মুহপূতজর জন্যও তাাঁপক দৃশি কেপক 
দূর হপত শদপতন না এবং শদপত পারপতন না।  

এশদপক শপতা ইয়াকূব আ. এর অবস্থাও এর চাইপত কম শছল না। 
শকন্তু কছাট শিশু হওয়ার কারপণ ককাপনা মশহলার রক্ষণাপবক্ষপণ 
োকা জরুরী। শবিায় তাাঁপক ফুফুর হাপত সমপজণ কপর কদন।  

অতুঃপর ইউসুফ আ. যখ্ন চলাপফরার বয়পস কপৌাঁছপলন,  তখ্ন 
শপতা ইয়াকূব আ. তাাঁপক শনপজর কাপছই রাখ্পত চাইপলন। ফুফুপক 
একো জানাপল প্রেপম শতশন আপশত্ত করপলন। অতুঃপর অশিক 
পীড়াপীশড়পত বািয হপয় ইউসুফ আ. তাঁর শপতার হাপত সমপজণ 
করপলন। 
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শকন্তু বাহ্যত তাপক শদপলও মন কেপক তাপক দূপর রাখ্পত 
পারশছপলন না। তাই ককাপনা ককৌিপল তাপক কফরত কনওয়ার জন্য 
কগাপপন একশট ফশন্দ আাঁটপলন। ফুফু স্বীয় শপতা হযরত ইসহাক 
আ. এর কাছ কেপক একশট হার কপপয়শছপলন। এশট অতযন্ত মূলযবান 
শছল। ফুফু এই হারশটই এক সমপয় চশুপসাপর ইউসুফ আ. এর 
জামার নীপচ ককামপর কবাঁপি শদপলন। শকছ ু সময় পপর হযরত 
ইউসুফ আ. কগপল,  ফুফু কজাপরপিাপর প্রচার শুরু করপলন কয,  
তার হারশট চশুর হপয় কগপছ। তখ্ন তোিী করার পর ইউসুফ আ. 
এর কাছ কেপক তা কবর হপলা। তাপত ইয়াকূবী িরী‘আপতর শবিান 
অনুযায়ী,  ফুফু ইউসুফপক কগালাম কপর শনপজর শনকট রাখ্ার 
অশিকার কপপলন।  

ইয়াকূব আ. যখ্ন কদখ্পলন কয,  আইনত ফফুু ইউসুপফর মাশলক 
হপয় কগপছন,  তখ্ন শতশন শিরুশি না কপর ইউসুফপক তার হাপত 
সমপজণ করপলন। এরপর যতশদন ফুফু জীশবত শছপলন,  ইয়াকূব 
আ. ইউসুফ আ. কক ততশদন ফুফুর কাপছ করপখ্শছপলন। ফুফুর 
মৃতুযর পর ইউসুফ আ. কক শনপজর কাপছ শনপয় আপসন।  

এ শছল কসই ঘটনা,  যাপত ইউসুফ আ. শমেযা চশুরর অপরাপি 
অশভযুি হপয়শছপলন। এরপর শবশভ্ ঘটনায় সবার কাপছই এ 
সতয শদবাপলাপকর মপতা স্পি হপয় শগপয়শছল কয,  ইউসুফ আ. 
কতা চশুর কপরনই শন,  এমনশক তাাঁর চশরত্র এমন শনষ্কলুষ কয,  
কস িরপনর ককাপনা সপন্দহ কেপকও শতশন মুি শছপলন। বরং ফুফুর 
আদরই তাাঁপক শঘপর এ চক্রান্তজাল সৃশি কপরশছল।  

এ সতয ভাইপদরও জানা শছল। তাই ইউসুফ আ. কক ককাপনা চশুরর 
ঘটনার সাপে জশড়ত করা তাপদর পপক্ষ শকছপুতই উশচত শছল না। 
শকন্তু তাাঁর বযাপাপর তাপদর ববশরভাব অদযাবশি শবরাজমান শছল। 

http://www.darsemansoor.com/
file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Others%20Kitab/esho_taqwa/part_1/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


75 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

কসই সাপে তাাঁর সপহাদর ভাইপয়র (কশল্পত) চশুরর ঘটনায় শক্ষি 
হপয় শগপয়শছল। যার কারপণ ইউসুফ আ. এর প্রশত চশুরর অপবাদ 
তাপদর মুখ্ শদপয় কবর হপয় শগপয়শছল।  

ইউসুফ আ. ভাইপদর কো শুপন তা মপন মপনই রাখ্পলন। শকন্তু 
মুপখ্ শকছ ুপ্রকাি করপলন না। পশবত্র কুরআপন শনপনাি আয়াপত 
শবষয়শট উপেখ্ করা হপয়পছ,  

ْ نَفْ  َها یُْوُسُف ِفی َها لَُهْم ۚ َفاََسر َ ه  َولَْم یُْبدی  سی
অেজুঃ ইউসুফ আ. (তা শুপনও) প্রকতৃ বযাপার শনপজর মপন কগাপন 
রাখ্পলন এবং তাপদর কাপছ বযি করপলন না। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৭৭)  

তপব তখ্ন শতশন মপন মপন এ কো বলপলন,  

ُفْوَن  کَانًا ۚ َواهلُل اَعْلَُم بیَما تَصی  ○َقاَل اَنُْتْم َشر ٌ م َ
অেজুঃ কতামরা কলাক শহসাপব শনতান্ত মন্দ। অবেই আোহ খ্ুব 
অবগত রপয়পছন কস বযাপাপর,  যা কতামরা বণজনা কপরা। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৭)  

দুশট প্রশ্ন ও তার উত্তর  
এখ্াপন দু’শট গুরুত্বপণূজ প্রশ্ন হয়। প্রেম প্রশ্ন হয় এই কয,  ইউসুফ 
আ. শবনয়ামীনপক আটকাপনার জন্য এ ককৌিল ককন করপলন? 
অেচ শতশন জানপতন কয,  এক কতা স্বয়ং তাাঁর শবপেপদর আঘাত 
শপতার জন্য অসহনীয় শছল। এমতাবস্থায় অপর ভাইপক আটপক 
রাখ্পল তার শবপেপদ শপতা আপরা কিাকাতুর হপয় যাপবন। সুতরাং 
শতশন তা কীরূপপ শবপবচনা করপলন? 

শিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূণজ,  তা এই কয,  শনরপরাি ভাইপদর 
শবরুপে চশুরর অশভপযাগ আনা হপলা এবং তা প্রমাপণ কগাপপন 
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শবনয়ামীপনর আসবাবপপত্রর মপিয শবপিষ পাত্র করপখ্ কদওয়া 
হপলা,  আর প্রকাপে তাপদরপক কচার বপল লাশিত করা হপলা। 
অেচ সপন্দহ কনই কয,  এসব কাজ সম্পণূজ অনবি। সুতরাং 
আোহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ. এগুপলা শকভাপব করপলন?  

এর জবাব আোমা কুরতুবী রহ. সহ ককাপনা ককাপনা মুফাসসীর 
এটা বণজনা কপরপছন কয,  শবনয়ামীন যখ্ন ইউসুফ আ. কক শচপন 
কফপল,  তখ্ন কস শনপজই ভাইপক অনুপরাি কপর কয,  তাপক কযন 
অন্য ভাইপদর সাপে কফরত পাঠাপনা না হয়;  বরং তাাঁর কাপছ 
কযন রাখ্া হয়। তখ্ন হযরত ইউসুফ আ. প্রেপম এ অজুহাত কপি 
করপলন কয,  তাপক এখ্াপন রাখ্ার একমাত্র উপায় হপে তাপক 
চশুরর অশভপযাপগ কগ্রফতার কপর আটপক রাখ্া। শকন্তু শবনয়ামীন 
কসই ভাইপদর সাপে বসবাস করপত এতই নারাজ শছল কয,  কস 
এ িরপনর অবস্থাপকও গ্রহণ কপর শনল।  

শকন্তু এ ঘটনা সতয হপলও শপতার মপনাকি,  ভাইপদর লািনা 
এবং তাপদরপক কচার বলা শুি ুশবনয়ামীপনর সম্মশতর কারপণ ববি 
হপত পাপর না।  

তাই ককউ ককউ এর কারণ এই বণজনা কপরপছন কয,  কঘাষক কবাি 
হয় ইউসুফ আ. এর অোতসাপর এবং তাাঁর শবনা অনুমশতপত 
ভাইপদরপক কচার বপলশছল। শকন্তু এ অশভমত কযমন প্রমাণহীন 
কতমশন ঘটনার সাপে অসংলগ্ন। 

আবার ককউ ককউ কারণ বণজনা কপর বপলন কয,  ভাইপয়রা ইউসুফ 
আ. কক শপতার কাছ কেপক চশুর কপর শবক্রয় কপরশছল। তাই 
তাপদরপক কচার বলা হপয়পছ। এটাও একটা শনছক বযাখ্যা বব নয়।  
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অতএব,  এসব প্রপশ্নর শবশুে উত্তর তা-ই যা আোমা কুরতুবী,  
মাযহারী প্রমখু্ তাফসীরকারগণ কজারাপলাভাপব শদপয়পছন। তা 
এই কয,  এ ঘটনায় যা করা হপয়পছ এবং যা বলা হপয়পছ,  তা 
শবনয়ামীপনর ইোর ফলশ্রুশত শছল না এবং ইউসুফ আ. এর 
প্রয়াপসর ফলও শছল না;  বরং এসব শছল মহান আোহর শনপদজপি 
তারই অপার রহপস্যর বশহুঃপ্রকাি স্বরূপ। এসব কাপজর মািযপম 
ইয়াকূব আ. এর পরীক্ষায় শবশভ্ স্তর পণূজতা লাভ করশছল। এ 
উত্তপরর প্রশত স্বয়ং কুরআন পাপকর শনপনাি আয়াপত ইশঙ্গত 
রপয়পছ,  

ْدنَا لیُیْوُسَف ؕ   َکٰذلیَک کی
অেজুঃ আশম ইউসুপফর খ্াশতপর এমশনভাপব তার ভাইপক 
আটকাপনার ককৌিল কপর শদপয়শছ। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৬)  

এ আয়াপত আোহ তা‘আলা এ ককৌিলপক পশরষ্কারভাপব শনপজর 
শদপক সম্বন্ধ কপরপছন। অতএব,  এসব কাজ যখ্ন আোহর 
শনপদজপি সম্প্ হপয়পছ তখ্ন এগুপলাপক অনবি বলার ককাপনা 
অবকাি কনই। এ পযজাপয় এগুপলাপক হযরত মূসা আ. এর সামপন 
হযরত শখ্শজর আ. কতৃজক কনৌকা ভাঙা,  বালকপক হতযা করা 
ইতযাশদর মপতাই শুিু আোহর কাজ শছল বপলই মূসা আ. সব কাজ 
আোহর শনপদজপি শবপিষ উপপযাশগতার আওতায় কপর যাশেপলন। 
তদ্রুপ এগুপলাও প্রকতৃপপক্ষ ইউসুফ আ. এর জন্য গুনাপহর কাজ 
শছল না। বরং মহান আোহর শনপদজপির বাস্তবায়ন শছল। হযরত 
ইউসুফ আ. এর ঘটনা একশট শনদিজন। 

শবনয়ামীন এর মশুির বযাপাপর বাদিাহর দরবাপর আপবদন 
ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা যখ্ন কদখ্পলা কয মুশির ককাপনা উপায়-
ই কনই এবং শবনয়ামীনপক বাদিাহ করপখ্ শদপতই মনস্থ কপরপছন,  
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তখ্ন অন্যভাপব তারা শবনয়ামীনপক ছাশড়পয় শনপত চাইপলা। তারা 
বাদিাহর দরবাপর আপবদন জাশনপয় বলপলা,  

َنیْیَ  ا فَُخْذ اََحَدنَا َمکَانَٗه ۚ این َا نَٰرىَک میَن الُْمْحسی یُْز این َ لَٗهٖۤ اَبًا َشْیًخا َکبیْْیً ٖۤاَی َُها الَْعزی   ○یٰ
অেজুঃ কহ আযীয! তার শপতা খ্ুব বপয়াবৃে। (শতশন এ কছপলপক খ্ুব 
আদর কপরন) সুতরাং আপশন তাপক কছপড় শদপয় তার বদপল 
আমাপদর একজনপক করপখ্ শদন। আমরা কতা আপনাপক 
অনুগ্রহিীল বযশিপদর একজন োন করশছ। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৭৮)  

ভাইপদর আপবদন শুপন ইউসুফ আ. তাপদরপক আইনানুগ উত্তর 
শদপয় বলপলন,   

َْنَدٗهٖۤ ۙ این َاٖۤ ایًذا ل َٰظلیُمْوَن  َجْدنَا َمَتاَعََنا عی  ○َقاَل َمَعاذَ اهللی اَْن ن َاُْخَذ ایَل َ َمْن و َ
অেজুঃ আোহর পানাহ চাই কয,  যার কাপছ আমরা আমাপদর মাল 
কপপয়শছ,  তাপক ছাড়া অন্য কাউপক কগ্রফতার করপবা। তাহপল 
কতা আমরা জাশলম বপলই গণয হপবা। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৭৯)  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা যখ্ন শবনয়ামীপনর মশুির বযাপাপর 
সম্পূণজ শনরাি হপয় কগল,  তখ্ন তারা পরস্পর পরামিজ করার 
জন্য একশট পৃেক জায়গায় একত্র হপলা। আপলাচনার এক পযজাপয় 
তাপদর বড় ভাই বলপলা,  

ْوثیقً   ا اَن َ اَبَاُكْم َقْد اََخَذ عَلَْیُكْم م َ ْ یُْوُسَف ۚ اَلَْم تَْعلَُمْوٖۤ ْم ِفی ْطت ُ ا م یَن اهللی َومیْن َقْبُل َما َفر َ
میْیَ  ْ ۚ َوُهَو َخْْیُ الْٰحکی ْٖۤ اَْو یَْحُكَم اهلُل ىلی ْٖۤ اَبی  ○َفَْلْ اَبَْرَح اَْلَْرَض َحِت ٰ یَاْذََن ىلی

অেজুঃ কতামাপদর শক মপন কনই কয,  কতামাপদর কাছ কেপক 
শবনয়ামীনপক শফশরপয় কনওয়ার বযাপাপর কশঠন িপে 
শনপয়শছপলন? আর কতামরা কতা এরআপগও ইউসুপফর কক্ষপত্র 
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একশট মারাত্মক অন্যায় কপরছ। সুতরাং আশম শকছুপতই এ কদি 
তযাগ করপবা না কয পযজন্ত না শপতা আমাপক অনুমশত কদন অেবা 
আোহ তা‘আলা আমার জন্য ককাপনা ফয়সালা প্রদান কপরন। 
শতশনই সপবজাত্তম ফয়সালাকারী। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮০)  

এরপর বড় ভাই বলপলন,  

ْدنَاٖۤ ایَل َ بیَما عَلیْمََنا َوَما  ٖۤاَبَانَاٖۤ این َ ابََْنَک َسَرَق ۚ َوَما َشهی ا ایىٰلٖۤ اَبیْیُكْم َفُقْولُْوا یٰ ُعْوٖۤ ا كُ ایْرجی َن َ
ْیَ  ظی   ○لیلَْغْیبی ٰحفی

অেজুঃ কতামরা সবাই শপতার কাপছ শফপর যাও এবং শগপয় তাপক 
বপলা কয,  কহ আব্বাজান! আপনার কছপল চশুর কপরপছ। আমরা যা 
বলশছ,  তা আমাপদর প্রতযক্ষদৃি ঘটনা। আর অদৃি সম্বপন্ধ কতা 
আমরা োত শছলাম না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮১)  

আপলাচয আয়াপত “আর অদৃি সম্বপন্ধ কতা আমরা োত শছলাম না” 
বাপকযর মমজােজ হপলা,  আমরা আপনার অঙ্গীকার কপরশছলাম কয,  
শবনয়ামীনপক অবেই শফশরপয় আনব। শকন্তু আমাপদর এ ওয়াদা 
শছল বাশহ্যক অবস্থার শবচার। অদৃপির খ্বর কতা আমাপদর জানা 
শছল না কয,  কস চশুর কপর কগ্রফতার হপব এবং আমরা শনরুপায় 
হপয় পড়ব।  

আপরক অেজ এও হপত পাপর কয,  আমরা ভাই শবনয়ামীপনর 
যোসািয শহফাযত কপরশছ,  যাপত কস ককাপনাভাপব শবপপদ না 
পপড়। শকন্তু আমাপদর এ কচিা বাশহ্যক অবস্থা পযজন্তই সম্ভবপর 
শছল। আমাপদর দৃশির আড়াপলও অজাপন্ত কস এমন কাজ করপব 
এবং আটক হপব,  তা আমাপদর জানা শছল না।  

কোমপতা ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা কসভাপবই শপতাপক শগপয় 
বলল। তদুপশর কযপহতু তারা এর আপগ শপতাপক একবার কিাাঁকা 
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শদপয়শছল,  ফপল তারা জানত কয তাপদর এ কোয় শপতা শকছপুতই 
আশ্বস্ত হপব না এবং তাই তারা তাপদর কোপক কজারাপলা করার 
জন্য বলপলা,  

قُْوَن  ْٖۤ اَْقَبلََْنا فیْیَها ؕ    َو این َا لَٰصدی ْْیَ ال َِتی ا فیْیَها َوالْعی ْ ُكَن َ  ○ َوْسـ َلی الَْقْریََۃ ال َِتی
অেজুঃ আপশন শজপেস করুন ঐ জনপপদর বাশসপদরপক,  কযখ্াপন 
আমরা শছলাম এবং ঐ কাপফলাপক,  যাপদর কাপছ আমরা 
এপসশছ। শনশশ্চতই আমরা সতযবাদী। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮২)  

এর আপগ কযপহতু ইউসুফ আ. এর বযাপাপর কছপলপদর শমেযা 
একবার প্রমাশণত হপয়শছল,  তাই এবারও ইয়াকূব আ. তাপদরপক 
শবশ্বাস করপত পারপলন না যশদও এবার তারা তাপদর জানা 
অনুযায়ী শবন্দুমাত্রও শমেযা বপলশন। এ কারপণ এপক্ষপত্র ইয়াকূব 
আ. ঐ বাকযই উচ্চারণ করপলন,  যা ইউসুফ আ. এর শনপখ্াাঁজ 
হওয়ার সময় উচ্চারণ কপরশছপলন,  

لَْت لَُكْم اَنُْفُسُكْم اَْمًرا ؕ      َفَصْْبٌ َجمیْیٌل ؕ   َقاَل بَْل َسو َ
অেজুঃ শকছইু না,  বরং কতামরা মনগড়া একশট কো সাশজপয় শনপয় 
এপসছ। এখ্ন পূণজ বিযজিারণই উত্তম। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৮৩)  

এ ঘটনায় ইউসুফ আ. এর ভাইপয়র সতয কো বলা সপেও হযরত 
ইয়াকূব আ. আপগর ন্যায় মন্তবয করপলন। এর িারা বুঝা যায়,  
ককাপনা নবী-রাসূলগণ গাপয়ব জাপনন না।  

উশেশখ্ত বাকযশটর অেজ এটাও হপত পাপর কয,  মনগড়া কো বপল 
ইয়াকূব আ. ঐ কো বুশঝপয়পছন যা শমসপর গড়া হপয়শছল। অেজাৎ 
একশট শবপিষ উপেে সািপনর শনশমত্ত কৃশত্রম চশুর কদশখ্পয় 
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শবনয়ামীনপক কগ্রফতার কপর কনওয়া হপয়শছল। আর কতামাপদর 
পক্ষ কেপক কসই চশুরর সমেজন কযাগান হপয়শছল,  যা শছল শমেযা।  

অবে এপক্ষপত্র বিযজিারপণর শবশনমপয় ভশবষ্যপত এর পশরণাম 
চমৎকার আকাপর পাওয়ার বযাপাপর ইয়াকূব আ. আিাশিত 
হপলন। আয়াপতর পরবতজী অংপি এশদপক ইশঙ্গত করা হপয়পছ,   

ْم َجمیْیًعا ؕ  ْ بیهی َینی  َعَٰس اهلُل اَْن ی َاْتـی
অেজুঃ ( ইয়াকূব আ. বলপলন) আিা করা যায় কয,  সম্ভবত িীঘ্রই 
আোহ তাপদর সবাইপক আমার কাপছ কপৌাঁপছ কদপবন। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৮৩)  

সন্তাপনর শবরপহ ইয়াকুব আ.  দুুঃখ্ ও অশ্রু শবসজজন 
অতুঃপর শিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব আ.  এ 
বযাপাপর কছপলপদর সাপে বাকযলাপ তযাগ কপর মহান 
পালনকতজার কাপছই ফশরয়াদ করপত লাগপলন। আর আপগর 
স্মৃশতচারণ কপর ইউসুফ আ.  এর জন্য শদপলর বযাকুলতা 
প্রকাি কপর বলপলন,   

 ٖۤ  ُسَف وْ  یُ  عَٰٰل َسِٰف اَ یٰ
অেজুঃ হায় আফপসাস!  ইউসুপফর জন্য। 

এভাপব দুুঃপখ্ ও অশ্রু শবসজজপন তাাঁর চক্ষ ু শববণজ হপয় কগল। 
শনপনাি আয়াপত তা বযি করা হপয়পছ,   

ْت عَیْ َوابْیَ  یْ میَن الُْحْزنی َفهُ  هُ َنٰ ض َ  ○ٌم َو َکظی
অেজুঃ আর দুুঃপখ্ তাাঁর চক্ষুিয় সাদা হপয় কগল এবং অসহনীয় 
মনস্তাপপ শিি হপয় শতশন স্তি হপয় কগপলন। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৮৪)  
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তার কচাখ্ সাদা বণজ িারণ করার অেজ হপে তাাঁর দৃশিিশি 
কলাপ কপল শকংবা দুবজল হপয় কগল।  

তাফসীরশবদ মুকাশতল রহ.  বপলন,  ইয়াকুব আ.  এর এ 
অবস্থা ছয় বছর পযজন্ত অবযাহত শছল। এ সময় দৃশি প্রায় 
কলাপ কপপয়শছল।  

َک ِظيَْف هَ  َو  م    

অেজুঃ “শতশন স্তি হপয় কগপলন।”  

অেজাৎ কাপরা কাপছ শনপজর মপনাপবদনা প্রকাি করপতন না। 

َک ِظيَْ م   িব্দশট کظم কেপক উদ্ভূত। এর অেজ,  বন্ধ হপয় যাওয়া 

এবং ভপর যাওয়া। উপেে এই কয,  দুুঃখ্ ও শবষপদ তাাঁর 
মন শনপমজাহ হপয় কগল এবং মুখ্ বন্ধ হপয় কগল। কারও 
কাপছ শতশন দুুঃপখ্র কো বণজনা করপতন না।  

কছপলরা শপতার এপহন মপনাপবদনা ও ইউসুপফর জন্য আকুশত 
কদপখ্ বলপত লাগপলা,  

َ  تَُكوْ ُسَف َحِت ٰ وْ ا تَْذُكُر یُ ؤُ تَْفتَ  تَاهللی  ْیَ َن میَن الْهٰ ْو تَُكوْ َن َحَرًضا ا  ○لیکی
অেজুঃ আোহর কসম,  আপশন কতা ইউসুপফর স্মরণ কেপক 
শনবৃত হপবন না,  কয পযজন্ত মরণাপ্ না হপয় যান শকংবা 
শনুঃপিষ না হন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১৮৫)  

ইয়াকুব আ.  কছপলপদর কো শুপন বলপলন,  

َ ای  ْٖۤ  بَث یْی  اْشُكوْ ن ََماٖۤ ا َ  ىَل اهللی ای  َوُحْزّنی  ○َن  تَْعلَُموْ َما ََل  عْلَُم میَن اهللی َوا
অেজুঃ আশম কতা আমার দুুঃখ্ ও কবদনা আোহ তা‘আলার 
সমীপপই শনপবদন করশছ এবং আোহর তরফ কেপক আশম 
যা জাশন,  কতামরা তা জাপনা না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
১৮৬)  
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মহান আোহর তরফ কেপক শনশ্চয়ই ইয়াকুব আ.  ইউসুফ 
ও তাাঁর ভাইপয়র বযাপাপর ককাপনা ইশঙ্গত কপপয়শছপলন। তাই 
শতশন বপলশছপলন,  “আশম আোহর তরফ কেপক যা জাশন,  
কতামরা তা জাপনা না।” 

এরপর কসই সূপত্রই হযরত ইয়াকুব আ.  কছপলপদর বলপলন,  

ُسوْ ُبوْ اْذهَ  َبنی َ یٰ  َ وْ ی ُ  ا میْن ا َفَتَحس َ یْ ُسَف َوا ْوحی اهللی  ا میْن ُسوْ یْـ َ  تَاَوََل  هی خی ُس یْـ َ ا یَ ََل  ن َهٗ ای  ۖؕ  ر َ
ْوحی اهللی  میْن   ○َن ُروْ فی  الَْقْوُم الْکٰ َل َ ای  ر َ

অেজুঃ বৎসরা!  যাও ইউসুফ ও তাাঁর ভাইপক কখ্াাঁজ কপরা 
এবং আোহ তা‘আলার রহমত কেপক শনরাি হপয়া না। 
শনশ্চয়ই আোহর রহমত কেপক কাপফর কগািী ছাড়া অন্য 
ককউ শনরাি হয় না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮৭)  

ইয়াকুব আ.  এতশদন পর কছপলপদরপক আপদি শদপলন কয,  
যাও,  ইউসুফ ও তার ভাইপক কখ্াাঁজ কপরা এবং তাপদরপক 
পাওয়ার বযাপাপর শনরাি হপয়া না। এর আপগ কখ্পনা শতশন 
এমন আপদি কদনশন। এটা তাকদীপররই বযাপার। এর আপগ 
তাপদরপক পাওয়ার ককাপনা আভাস শতশন পান শন। মহান 
আোহর পক্ষ কেপক ইশঙ্গত পাওয়ার পর শতশন কসই শনপদজি 
শদপলন। 

এপক্ষপত্র শবনয়ামীনপক পাওয়ার স্থান কতা শনশদজিই শছল। তা 
শছল শমসর,  কযখ্াপন তাপক আটক রাখ্া হপয়পছ। কসই সাপে 
ইউসুফ আ.  ককও কখ্াাঁজার শসোন্ত হপলা। ওশদপক পশরবাপরর 
জন্য খ্াদয আনারও প্রপয়াজন হপয় পপড়শছল। তাই সব 
উপেে শমশলপয় ইয়াকুব আ.  কছপলপদরপক পুনরায় শমসপর 
পাঠাপলন।  
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ককউ ককউ বপলন,  আযীপয শমসর কতৃজক কছপলপদর 
রসদপপত্রর মপিয পণযমূলয কফরত কদওয়ার ঘটনা কেপক 
ইয়াকুব আ.  প্রেমবার আাঁচ করপত কপপরশছপলন কয,  এই 
আযীপয শমসর খ্ুবই ভদ্র ও দয়ালু বযশি। শবশচত্র নয় কয,  
শতশনই হয়পতা তাাঁর হারাপনা ইউসুফ। শিতীয়ত শবনয়ামনীপক 
তাাঁর করপখ্ কদওয়ার িারা এ সম্ভাবনা প্রবল হপলা। 

ইউসুফ আ.  ভাইপয়রা যখ্ন শপতার শনপদজি মুতাশবক শমসপর 
কপৌাঁছল এবং আযীপয শমসপরর সাপে সাক্ষাত করপলা,  তখ্ন 
শনতান্ত কাতরভাপব কোবাতজা শুরু করপলা এবং শনপজর 
দশরদ্রতা ও শনুঃস্বতা প্রকাি কপর বলপলা,  

ٖۤ َقالُوْ  یْ هَ ی ُ اَ ا یٰ َ ا الَْعزی ََنا َوا ْئََنا بیبیَضاَعۃٍ هْ ُز َمس َ ر ُ َوجی زْ  لَََنا الض ُ َل ْوفی لَََنا الَْکیْ فَاَ  ۃٍ ىجٰ م ُ
ْق عَلَیْ  قیْیَ یَ  ن َ اهللَ ای  ۖؕ  ََناَوتََصد َ ی   ○ْجزیی الُْمَتَصد 

অেজুঃ কহ আযীয!  আমরা ও আমাপদর পশরজনবগজ শনদারুণ 
কপির সম্মুখ্ীন হপয় পপড়শছ এবং আমরা অশত নগণয পাুঁশজ 
শনপয় এপসশছ। এমতাবস্থায় আমরা অনুপরাি করশছ আপশন 
আমাপদর রসপদর পুপরাপুশর বরাে শদন এবং আমাপদরপক 
দান করুন। শনশ্চয় আোহ তা‘আলা দানকারীপদরপক পুরস্কৃত 
কপর োপকন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮৮)  

এখ্াপন ٍۃىمُّْزجٰ ِبِبَضاَعٍۃ  “অশত নগণয পুাঁশজ”কক আপরক অপেজ 
ককউ ককউ “অচল পুাঁশজ” বপলপছন। অপকপজা বস্তুগুপলা শক 
শছল,  কুরআন ও হাদীপস তার ককাপনা সুস্পি বণজনা কনই। 
তপব এ বযাপাপর তাফসীরশবদগপণর উশি শবশভ্ রকম। 
ককউ বপলন,  এগুপলা শছল কৃশত্রম করৌপযমদু্রা,  যা বাজাপর 
অচল শছল। ককউ বপলন,  ঘপর বযবহারপযাগয শকছ ু মামশুল 
আসবাবপত্র শছল। এ হপে ٍٰۃىمُّْزج  িপব্দর বযাখ্যা। এর 
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আসল অেজ,  এমন বস্তু যা শনপজ সচল নয়,  বরং 
কজারজবরদশস্ত কপর সচল করা হয়। 

ইউসুফ আ.  ভাইপদর এপহন শমসকীনসলূভ কোবাতজা শুপন 
এবং দুরবস্থা কদপখ্ স্বভাবগতভাপব প্রকৃত অবস্থা কপর শদপত 
বািয হপয়শছপলন। ঘটনা প্রবাপহ অনুশমত হয় কয,  ইউসুফ 
আ.  এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাপির বযাপাপর আোহর পক্ষ 
কেপক কয শবশিশনপষি শছল,  এখ্ন তা অবসাপনর সময়ও 
এপস শগপয়শছল। 

আযীপয শমসপরর নাপম হযরত ইয়াকুব আ.  এর পত্র  
তাফসীপর কুরতুবী ও তাফসীপর মাযহারীপত হযরত আবদুোহ 
ইবপন আব্বাস রা.  এর শরওয়াপয়পত এটাও বশণজত রপয়পছ 
কয,  এ সময় হযরত ইয়াকুব আ.  আযীপয শমসপরর নাপম 
একশট পত্র শলপখ্ শদপয়শছপলন। পত্রশটর শবষয়বস্তু শছল 
শননরূপ,  

“ইয়াকুব সশফউোহ ইবপন ইসহাক যাবীহুোহ ইবপন 
ইবরাহীম খ্লীলুোহর পক্ষ কেপক আযীপয শমসর সমীপপ 
আরজ,   

শবপদাপপদর মািযপম পরীক্ষার সম্মুখ্ীন হওয়া আমাপদর 
পারবাশরক ঐশতপহ্যর অংিশবপিষ। নমরুপদর আগুপনর িারা 
আমার শপতামহ ইবরাহীম খ্লীলুোহর পরীক্ষা কনওয়া 
হপয়পছ। অতুঃপর আমার শপতা ইসহাপকরও কপঠার পরীক্ষা 
কনওয়া হপয়পছ। এরপর আমার সবজাশিক শপ্রয় পুপত্রর মািযপম 
আমার পরীক্ষা কনওয়া হপয়পছ। তার শবরহ বযোয় আমার 
দৃশিিশি রশহত হপয় শগপয়পছ। 
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তারপর তার কছাট ভাই শছল বযশেপতর সান্তনার একমাত্র 
সম্বল,  যাপক আপশন চশুরর অশভপযাপগ কগ্রফতার কপরপছন। 
আশম বশল,  আমরা পয়গাম্বরগপণর সন্তানসন্তশত,  আমরা 
কখ্পনা চশুর কশরশন এবং আমাপদর সন্তানপদর মপিযও ককউ 
কচার হপয় জন্ম কনয়শন। ওয়াসসালাম।” 

পত্র পাঠ কপর হযরত ইউসুফ আ.  ককাঁপপ উঠপলন এবং 
কা্া করাি করপত পারপলন না। এরপর শনপজর কগাপন 
কভদ প্রকাি কপর শদপলন। পশরচপয়র ভূশমকা শহপসপব ইউসুফ 
আ.  শনজ ভাইপদর প্রশ্ন করপলন,  

ا فََعلُْتْم  ْل عَلیْمُتْم هَ  َ وْ بییُ  م َ یْ ُسَف َوا َ ای  هی خی  ○َن لُوْ هی ُتْم جٰ نْ ْذ ا
অেজুঃ কতামাপদর জানা আপছ শক,  যা কতামরা ইউসুফ ও 
তার ভাইপয়র সাপে কপরশছপল যখ্ন কতামরা শছপল অেতার 
মপিয? ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮৯)  

এ প্রশ্ন শুপন ইউসুফ আ.  এর ভাইপদর মাো ঘুপর কগল 
কয,  ইউসুপফর কাশহনীর সাপে আযীপয শমসপরর শক সম্পকজ। 
অতুঃপর তারা এ শবষয়শটও কভপব কদখ্পলা কয,  বিিপব 
ইউসুফ একশট স্বপ্ন কদপখ্শছল,  যার বযাখ্যা শছল এই কয,  
ককাপনা এক সময় ইউসুফ অপনক উচ্চ মতজবায় কপৌাঁছাপব 
এবং তার সামপন আমাপদর সবাইপক মাো নত করপত 
হপব। অতএব,  এ আযীপয শমসরই শক স্বয়ং ইউসুফ। 
এরপর আরও শচন্তাভাবনার পর শকছ ু শকছু আলামত শদপয় 
তারা ইউসুফপক শচপন কফলপলা এবং শবস্তাশরত তেয জানার 
জপন্য শজপেস করপলা,  “সশতয শক আপশন ইউসুফ।” 

জওয়াপব ইউসুফ আ.  বলপলন,  “হ্যাাঁ,  আশমই ইউসুফ এবং 
এ হপে আমার সপহাদর ভাই।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯০)  
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ভাইপয়র প্রসঙ্গশট এজপন্য জুপড় শদপলন,  যাপত কপর তাপদর 
লক্ষয অজজপনর পুপরাপুশর সাফপলযর বযাপারশট স্পি হপয় উপঠ 
কয,  কয দুজপনর কখ্াাঁপজ তারা কবর হপয়শছল,  তারা উভপয়ই 
এক জায়াগায় শবদযমান হপয়পছ। 

এরপর ইউসুফ আ.  আপরা বলপলন,  “আোহ তা‘আলা 
আমাপদর প্রশত অনুগ্রহ কপরপছন। শনশ্চয় কয বযশি তাকওয়া 
অবলম্বন কপর এবং সবর কপর আোহ পাক এপহন 
সৎকমজিীলপদর প্রশতদান শবনি কপরন না।” ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৯১)  

এখ্ন শনপজপদর অপরাি স্বীকার ও ইউসুফ আ.  এর কশ্রিত্ব 
কমপন কনওয়া ছাড়া ইউসুফ আ.  এর ভাইপদর উপায় শছল 
না। তাই তারা সবাই একপযাপগ বপল উঠপলা,  “আোহর 
কসম!  শনুঃসপন্দপহ শতশন আপনাপক আমাপদর উপর কশ্রিত্ব 
দান কপরপছন এবং অবেই আমরা শছলাম অপরািী।” ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৯২)  

ভাইপদর কোর উত্তপর ইউসুফ আ.  পয়গাম্বরসূলভ গাম্ভীপযজর 
সাপে বলপলন,  “আজ কতামাপদর শবরুপে ককাপনা অশভপযাগ 
কনই।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯২)  

অেজাৎ কতামাপদর অতযাচাপরর প্রশতপিাি কনওয়া কতা দূপরর 
কো,  আজ কতামাপদর শবরুপে আশম ককাপনা অশভপযাগ 
উত্থাপন করপবা না। 

এ হপে তাাঁর পক্ষ কেপক ক্ষমার সুসংবাদ। অতুঃপর শতশন 
ভাইপদর জন্য আোহ তা‘আলার কাপছ ক্ষমার দু‘আ কপর 
বলপলন,  “আোহ তা‘আলা কতামাপদর ( অন্যায়)  ক্ষমা 
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করুন। শতশন সব কমপহরবাপনর চাইপত অশিক কমপহরবান।” 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯২)  

এরপর ইয়াকুব আ.  এর বযাপাপর মপনাশনপবি কপর শতশন 
বলপলন,  “কতামরা আমার এ জামাশট শনপয় যাও। এশট 
আমার আব্বার কচহারার উপর করপখ্ শদও,  এপত তাাঁর 
দৃশিিশি শফপর আসপব। আর কতামরা কতামাপদর 
পশরবারবপগজর সবাইপক আমার কাপছ শনপয় এপসা। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৩)  

তাফসীপর কুরতুবীপত আপছ,  তাাঁর ভাইপদর মপিয ইয়াহুদা 
বলপলা,  এই জামা আশম শনপয় যাব। কারণ,  তার জামায় 
কৃশত্রম রি লাশগপয় আশমই শনপয় শগপয়শছলাম। ফপল শপতা 
অপনক আঘাত কপপয়শছপলন। এখ্ন এর ক্ষশতপরূণ আমার 
হাপতই হওয়া উশচত। 

ইউসুফ আ.  এর ভাইপদর কাপফলা শমির িহর কেপক কবর 
হপতই ওশদপক ককনাপন ইয়াকুব আ. ,  শনকপট উপশস্থত 
কলাকপদরপক বলপত লাগপলন,  “যশদ কতামরা আমাপক 
প্রলাপপাশিকারী মপন না কপরা,  তপব কিাপনা,  আশম 
শনশশ্চতরূপপই ইউসুপফর ঘ্রাণ পাশে।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৯৪)  

হযরত আবদুোহ ইবপন আব্বাস রা.  এর বণজনা অনুযায়ী 
শমসর কেপক ককনান পযজন্ত আট শদপনর দূরত্ব শছল। হযরত 
হাসান বসরী রহ.  এর বণজনা মপত,  আশি ফারসাখ্ অেজাৎ 
প্রায় আড়াইি মাইপলর বযবিান শছল। আোহ তা‘আলা এত 
দূর কেপক ইউসুফ আ.  এর জামার মািযপম তার গন্ধ 
ইয়াকুব আ.  এর মশস্তপষ্ক কপৌাঁপছ কদন। এটা অতযাশ্চযজ 
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বযাপার বপট। অেচ ইউসুফ আ.  যখ্ন ককনাপনরই এক 
কূপপর শভতপর শতন শদন পপড় রইপলন,  তখ্ন ইয়াকুব আ.  
এ গন্ধ অনুভব কপরনশন। এ কেপকই বুঝা যায় কয,  এটা 
পয়গাম্বরগপণর শনজস্ব কমজকান্ড নয়,  বরং সরাসশর আোহ 
তা‘আলার পক্ষ কেপক তা তার শনশদজি সমপয়ই আপস।  

ইয়াকুব আ.  এর কো শুপন উপশস্থত কলাপকরা বলপলা,  
“আোহর কসম,  আপশন কতা কসই পুরাপনা ভ্রান্ত িারণার 
মপিয পপড় রপয়পছন কয,  ইউসুফ জীশবত আপছ এবং তার 
সাপে শমলন হপব। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৫)  

ভাইপয়রা ককনাপন কপৌাঁপছ যখ্ন স্বীয় শপতার কাপছ ইউসুফ 
ও শবনয়ামীনপক পাওয়ার সুসংবাদ শদপলা এবং ইউসুফ আ.  
এর জামা ইয়াকুব আ.  এর কচহারা মুবারপক রাখ্পলা,  
তখ্ন সপঙ্গ সপঙ্গই তাাঁর দৃশিিশি শফপর এপলা। এ 
সুসংবাদদাতা শছল জামা বহনকারী ইয়াহুদা। 

এরপর ইয়াকুব আ.  বলপলন,  আশম শক বশলশন কয,  আোহ 
তা‘আলার পক্ষ কেপক আশম এমন শবষয় জাশন যা কতামরা 
জাপনা না? অেজাৎ ইউসুফ জীশবত আপছ এবং তার সাপে 
আশম শমশলত হপবা। এ আভাস আশম আপগই ওহীর মািযপম 
কপপয়শছ।  

শনপনাপেশখ্ত আয়াপত এ কোশটই বযি করা হপয়পছ,  

اٖۤ  َ  َفلَم َ ْْیُ  ءَ َجٓا ْن ا َ الَْبشی ْْیً  ه   َوْجهی عَٰٰل  هُ ىلْقٰ  ا َ  ۖۚ  افَاْرتَد َ بَصی َ َقاَل ا َ ای  ۖۚۖۙ  ل َُكْم  ُقْل لَْم ا ْٖۤ ا عْلَُم ّن ی
  ○َن  تَْعلَُموْ َما ََل  َن اهللی می 

অেজুঃ অতুঃপর যখ্ন সুসংবাদদাতা এপলা,  তখ্ন কসই 
জামাশট তাাঁর কচহারায় রাখ্পলা। অমশন শতশন দৃশিিশি শফপর 
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কপপলন। তখ্ন শতশন বলপলন,  আশম শক কতামাপদরপক বশলশন 
কয,  আোহ তা‘আলার তরফ কেপক আশম যা জাশন,  কতামরা 
তা জাপনা না? ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৬)  

বাস্তব ঘটনা যখ্ন সবার জানা হপয় কগল,  তখ্ন ইউসুফ 
আ.  এর ভাইপয়রা স্বীয় অপরাপির জন্য শপতার কাপছ ক্ষমা 
প্রােজনা কপর বলপলা,  “কহ আব্বাজান!  আমাপদর জন্য ক্ষমার 
দু‘আ করুন। আমরা শনশশ্চত অপরািী শছলাম।” ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৭)  

কছপলপদর আপবদপনর জওয়াপব হযরত ইয়াকুব আ.  
বলপলন,  “আশম অশত সত্বর কতামাপদর জন্য আমার রপবর 
কাপছ ক্ষমা প্রােজনা করপবা। শনশ্চয় শতশন পরম ক্ষমািীল,  
অশতিয় দয়ালু।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৭)  

হযরত ইয়াকুব আ.  এখ্াপন তৎক্ষণাৎ দু‘আ করার পশরবপতজ 
অশতসত্বরই দু‘আ করার ওয়াদা কপরপছন। তাফসীরশবদগণ 
এর কারণ বণজনা করপত শগপয় বপলন কয,  এর উপেে 
শছল,  শবপিষ গুরুত্ব- সহকাপর কিষ রাপত তাহাজ্জুপদর পর 
দু‘আ করপবন। ককননা,  তখ্নকার দু‘আ শবপিষভাপব কবুল 
হয়।  

ককাপনা ককাপনা শরওয়াপয়পত আপছ কয,  ইউসুফ আ.  
ভাইপদর সাপে দুইিত উটনী কবাঝাই কপর অপনক 
আসবাবপত্র,  বস্ত্র ও শনতয প্রপয়াজনীয় দ্রবযাশদ পাশঠপয় 
শদপলন,  যাপত কগাটা পশরবার শমসপর আসার জপন্য 
ভাপলাভাপব প্রস্তুশত শনপত পাপর।  

হযরত ইয়াকুব আ.  স্বপশরবাপর শমসপরর উপেপে রওয়ানা 
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হযরত ইউসুফ আ.  সম্পপকজ শবস্তাশরত কজপন শপতা হযরত 
ইয়াকুব আ.  কছপলপদরপক ও পশরবাপরর সংশিি বযশি 
সকলপক শনপয় শমসপরর উপেপে রওয়ানা হপলন। এক 
শরওয়ায়াত অনুযায়ী তাপদর সংখ্যা শছল বাহাত্তর জন। 
আপরক শরওয়ায়াত অনুযায়ী শতরানব্বইজন পরুুষ ও মশহলা 
শছপলন।  

ইয়াকুব আ.  শমসপর কপৌাঁছার শনকটবতজী হপল,  ইউসুফ আ.  
ও শমসপরর গণযমান্য বযশিবগজ তাপদর অভযেজনার জন্য 
বাইপর গমন করপলন। তাপদর সাপে চার হাজার সিস্ত্র 
শসপাশহ ও সামশরক কায়দায় অশভনন্দন জানাপনার উপেপে 
জমাপয়ত হপলা।  

হযরত ইয়াকুব আ.  সকলপক শনপয় শমসপরর উপকপে 
কপৌাঁছপল রাষ্ট্রীয় মযজাদায় তাপদরপক অভযেজনা জানাপনার পর 
ইউসুফ আ.  বাবা- মাপক একান্ত কপর শনপলন এবং সবাইপক 
বলপলন,  আপনারা আোহ তা‘আলার ইো অনুযায়ী শনভজপয় 
শনশশ্চন্ত মপন শমসপর প্রপবি করুন। অেজাৎ শভনপদিীপদর 
প্রপবপির কক্ষপত্র স্বভাবত কযসব শবশি- শনপষি োপক,  কসগুপলা 
কেপক তাপদরপক মুি কঘাষণা করপলন।  

কুরআন মাজীপদর শনপনাশেশখ্ত আয়াপত একো শববৃত 
হপয়পছ,   

ا دََخلُوْ  َ  هی لَیْ ی ای ٰوٖۤ ُسَف اٰ وْ  یُ ا عَٰٰل َفلَم َ  ○ میَنیْیَ اٰ  اهللُ  ءَ َشٓا ْن ا میْصَر ای َوَقاَل ادُْخلُوْ  هی بََویْ ا
অেজুঃ তারা যখ্ন ইউসুফ আ.  এর কাপছ কপৌাঁছল,  তখ্ন 
শতশন শপতা- মাতাপক শনপজর কাপছ স্থান শদপলন এবং 
বলপলন,  আোহ চাপহন কতা আপনারা শনরাপপদ শমসপর 
প্রপবি করুন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৯)  
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ইউসুফ আ.  এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন 
অতুঃপর হযরত ইউসুফ আ.  শপতা- মাতাপক শনপয় 
রাজশসংহাসপন বসাপলন। এ সময় শপতা- মাতা ও ভাইপয়রা 
সবাই ইউসুফ আ.  এর সামপন শসজদা করপলন। তখ্ন 
ইউসুফ আ.  ইয়াকুব আ.  কক বলপলন,  আব্বাজান!  এটাই 
আমার কসই স্বপপ্নর বযাখ্যা,  যা আশম কদপখ্শছলাম কয,  
এগাপরশট তারা এবং সূযজ চন্দ্র আমার জন্য শসজদা করপছ। 
পশবত্র কুরআপন এ সম্বপন্ধ ইরিাদ হপয়পছ,  

 َ وْ  هی بََویْ َوَرَفَع ا ًدا ا لَهٗ عََٰل الَْعْرشی َوَخر ُ ٖۤ   ۖۚ  ُسج َ  ۖ ۫  َقْبُل  میْن  اَی یَ ءْ ُل ُر وییْ َذا تَاْ بَتی هٰ اَ َوَقاَل یٰ
ْ َقْد َجَعلَهَ  ا ا َرب ی  َحق ً

অেজুঃ এবং শতশন শপতা- মাতাপক শসংহাসপনর উপর বসাপলন। 
তখ্ন সবাই তার সামপন শসজদাবনত হপলন। ইউসুফ আ.  
বলপলন,  কহ আমার আব্বাজান!  এ হপলা আমাপদর 
আপগকার স্বপপ্নর বযাখ্যা। আমার পালনকতজা তাপক সপতয 
পশরণত কপরপছন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১০০)  

উপপরাশেশখ্ত আয়াপত َ يَْا هَِب و   বপল শপতা- মাতা উভয়জপনর 

কোই উপেখ্ করা হপয়পছ। অেচ ইউসুফ আ.  এর মাতা 
তাাঁর বিিপবই ইশন্তকাল কপরশছপলন। শকন্তু কযপহতু তারপর 
ইয়াকুব আ.  ইউসুফ এর মাতার কবান লায়যাপক শববাহ 
কপরশছপলন,  শতশন ইউসুফ আ.  এর খ্ালা হওয়ার শদক 
শদপয় মাপয়র মপতাই শছপলন,  আবার শপতার শববাশহত স্ত্রী 
হওয়ার শদক শদপয়ও মাতাই শছপলন। তাই আয়াপত তাপদরপক 

يَْا َ هَِب و   ( মা- বাবা)  বলা হপয়পছ। 
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وَْوَ  ر   ًداَاَل هَ خ  ج   س   “সবাই হযরত ইউসুফ আ.  এর সামপন শসজদা 

করপলন” আয়াপত বশণজত উি শসজদা সম্পপকজ রঈসুল 
মুফাসশসরীন হযরত আবদুোহ ইবপন আব্বাস রা.  বপলন,  
এ শসজদাশট শছল কৃতেতাসূচক। আর এটা ইউসুফ আ.  
এর জন্য নয়,  বরং আোহ তা‘আলার উপেপেই করা 
হপয়শছল। 

ককউ ককউ বপলন,  উপাসনামূলক শসজদা প্রপতযক 
পয়গাম্বপরর িরী‘আপতই আোহ ছাড়া কাপরা জপন্যই ববি 
শছল না। শকন্তু তা‘জীমী বা সম্মানসচূক শসজদা পূবজবতজী 
পয়গাম্বরগপণর িরী‘আপত ববি শছল। কসই শহপসপব এটা 
তাাঁর জন্য সম্মানসচূক শসজদাও হপত পাপর। তপব শিরপকর 
শসাঁশড় হওয়ার কারপণ ইসলামী িরী‘আপত তাও সম্পূণজভাপব 
শনশষে কপর কদওয়া হপয়পছ।  

এরপর ইউসুফ আ.  শপতা- মাতার সামপন শকছ ু অতীত 
কাশহনী বণজনা করপত শুরু করপলন।  

এখ্াপন এটা অনুিাবনপযাগয কয,  যতটুকু দুুঃখ্- কি হযরত 
ইউসুফ আ.  এর উপর শদপয় অশতবাশহত হপয়পছ,  ততটুকু 
দুুঃখ্- কপির সম্মুখ্ীন যশদ ককউ হয় এবং লম্বাশদপনর শবপেদ 
ও বনরাপের পর শপতা- মাতার সাপে শমলন ঘপট,  তাহপল 
কস শপতা- মাতার সামপন শনপজর কাশহনী শকভাপব বণজনা 
করপব,  আর কতটুকু কাাঁদপব এবং কাাঁদাপব তা সহপজই 
অনুপময়।  

শকন্তু এখ্াপন উভয়পক্ষই হপেন আোহ পাপকর পয়গাম্বর ও 
রাসূল। তাাঁপদর কাযজপেশত অনুপম আদপিজ ভাস্বর। তাই কতা 
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ইয়াকুব আ.  এর লম্বা শবরহী শপ্রয় কছপল হাজাপরা দুুঃখ্-
কপির প্রান্তর অশতক্রম কপর যখ্ন শপতার সাপে শমশলত 
হপলন,  তখ্ন শতশন বলপলন,  “আোহ তা‘আলা আমার 
প্রশত অনুগ্রহ কপরপছন,  আমাপক কজল কেপক কবর কপরপছন 
এবং আপনাপদর সবাইপক গ্রাম কেপক শমসপর শনপয় 
এপসপছন,  িয়তান আমার ও আমার ভাইপদর মপিয শবপভদ 
সৃশি কপর কদওয়ার পপরও।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১০০)  

হযরত ইউসুফ আ.  এর দুুঃখ্- কি যোক্রপম শতনশট অিযাপয় 
শবভি শছল:   
এক.  ভাইপদর অতযাচার ও উৎপীড়ন এর দুুঃখ্- কি।  

দুই.  শপতা- মাতার কাছ কেপক লম্বাশদপনর শবপেদ এর 
দুুঃখ্- কি।  

শতন.  কারাগাপরর কি।  

আোহ তা‘আলার এ শবশিি পয়গাম্বর স্বীয় শববৃশতপত প্রেপম 
ঘটনাবলীর িারাবাশহকতা পশরবতজন কপর কারাগার প্রসঙ্গ 
কেপক কো শুরু কপরপছন।  

শকন্তু এপতও কারাগাপর প্রপবি করা এবং কসখ্ানকার কি 
কিপির বণজনা সযপত্ন এশড়পয় কগপছন। বরং কজলখ্ানা কেপক 
অবযহশতর কো আোহর কৃতেতাসহ বণজনা কপরপছন। তাপত 
এ কো অনায়াপস ফুপট উপঠপছ কয,  শতশন কারাগাপর শছপলন 
এবং মুশি কপপয় আোহর প্রশত কৃতে হপয়পছন।  

এখ্াপন এ শবষয়শটও প্রশণিানপযাগয কয,  ইউসুফ আ.  
কারাগার কেপক কবর হওয়ার কো কতা উপেখ্ কপরপছন,  
শকন্তু ভাইপয়রা কয তাাঁপক কূপপ শনপক্ষপ কপরশছল,  তা এশদক 
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শদপয়ও উপেখ্ কপরনশন কয,  আোহ তা‘আলা আমাপক ঐ 
কূপ কেপক কবর কপরপছন। ককননা,  ভাইপদর অপরাি কতা 
আপগই মাফ কপর শদপয়শছপলন এবং বপলশছপলন,  “আজ 
কতামাপদর শবরুপে ককাপনা অশভপযাগ কনই।” তাই 
ককাপনাভাপব কূপপর কো উপেখ্ কপর ভাইপদরপক লজ্জা 
কদওয়া সমীচীন মপন কপরনশন।  

এরপর শছল শপতা- মাতা কেপক সুলম্বা শবপেদ ও তার 
প্রশতশক্রয়াশদ বণজনা করার শবষয়। শতশন এসব শবষয় কেপক 
পাি কাশটপয় শুি ু কিষ পশরণশত ও শপতা- মাতার সাপে 
সাক্ষাপতর কো আোহ পাপকর কৃতেতাসহ উপেখ্ কপরপছন 
কয,  আোহ পাক আপনাপদরপক গ্রাম কেপক শমসর িহপর 
এপন শদপয়পছন।  

এখ্াপন এই শন‘আমপতর প্রশত ইশঙ্গত করা হপয়পছ কয,  
ইয়াকুব আ.  এর বাসভূশম শছল গ্রাপম,  কসখ্াপন জীবনযাত্রার 
সুপযাগ- সুশবিা কম শছল। আোহ জাো িানুহু তাাঁপক িহপর 
রাজকীয় সম্মাপনর মাপঝ কপৌাঁপছ শদপয়পছন।  

এখ্ন শুিু প্রেম অিযায়শট অবশিি রইপলা অেজাৎ ভাইপদর 
অতযাচার ও উৎপীড়ন প্রসঙ্গ। এপকও িয়তাপনর ঘাপড় 
চাশপপয় এভাপব চশুকপয় শদপলন কয,  আমার ভাইপয়রা এরূপ 
শছল না,  শকন্তু মালা‘উন িয়তান তাপদরপক কিাাঁকায় কফপল 
কলহ সৃশির এ কাজশট কশরপয়পছ। 

নবওুয়যাপতর িান 
এ হপে নবওুয়যাপতর িান!  নবীগণ দুুঃখ্- কপি শুিু সবরই 
কপরন না,  বরং সবজপক্ষপত্র কৃতেতা প্রকাপির শদক 
প্রশতফশলত কপরন। এজন্যই তাপদর এমন ককাপনা অবস্থা 

http://www.darsemansoor.com/
file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Others%20Kitab/esho_taqwa/part_1/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


96 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

কনই,  কযখ্াপন তাাঁরা আোহ তা‘আলার প্রশত কিাকরগুযার 
নন। অেচ সািারণত এরূপ কক্ষপত্র মানুপষর অবস্থা এর 
শবপরীত হয়। তারা আোহ তা‘আলার শন‘আমতরাশজ কপপয়ও 
কসই শনয়ামপতর কো উপেখ্ করপত চায় না,  শকন্তু ককাপনা 
সময় সামান্য কি কপপল,  জীবনভর তা কগপয় কবড়ায়। 
কুরআন পাপক এ শবষপয়র প্রশত অশভপযাগ কপর বলা 
হপয়পছ,   

“শনশ্চয় মানুষ তার পালনকতজার প্রশত খ্ুবই অকৃতে।” ( সূরা 
আশদয়াত,  আয়াত:  ৬)  

অপর আয়াপত ইরিাদ হপয়পছ,  “আমার খ্ুব কম সংখ্যক 
বান্দাই আমার কৃতেতা প্রকাি কপর োপক।” 

অতুঃপর শপতা- মাতা ও ভাইপদর সাপে সাক্ষাপতর ফপল 
যখ্ন ইউসুফ আ.  এর জীবপন িাশন্ত এপলা,  তখ্ন শতশন 
সরাসশর আোহ তা‘আলার প্রিংসা,  গুণকীতজন ও দু‘আয় 
মিগুল হপয় কগপলন। শতশন বলপলন,  “শনশ্চয় আমার রব 
যা চান,  তা শনপুণতার সাপে সম্প্ কপরন। শতশন কতা 
সবজে প্রোময়। কহ পালনকতজা!  আপশন আমাপক রাজয দান 
কপরপছন এবং আমাপক স্বপপ্নর তা‘বীর শিক্ষা শদপয়পছন। কহ 
আসমান ও যমীপনর স্রিা!  আপশনই আমার অশভভাবক 
ইহকাল ও পরকাপল। আপশন আমাপক মুসশলমরূপপ মৃতুয 
দান করুন এবং আমাপক শবশিি কনককার বান্দাপদর মপিয 
িাশমল করুন।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১০০-১০১)  

হযরত ইউসুফ আ.  এর ঘটনায় একশট চরম শবস্ময়কর 
বযাপার এই কয,  একশদপক তাাঁর শপতা আোহর নবী ইয়াকুব 
আ.  তাাঁর শবরহ বযোয় অশ্রু শবসজজন করপত করপত অন্ধ 
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হপয় কগপলন এবং অপরশদপক ইউসুফ আ.  স্বয়ং নবী ও 
রাসূল শপতার প্রশত স্বভাবগত মুহাব্বত ও ভাপলাবাসা ছাড়া 
তাাঁর অশিকার সম্পপকজও সপচতন শছপলন। শকন্তু লম্বা চশেি 
বৎসর সমপয়র মপিয শতশন একবারও শবরহ- যাতনায় অশস্থর 
ও কপপরিান শপতাপক ককাপনা উপায় স্বীয় কুিল- সংবাদ 
কপৌাঁছাপনার কো শচন্তাও করপলন না। সংবাদ তখ্নও অসম্ভব 
ককাপনা শবষয় শছল না,  যখ্ন শতশন কগালাম হপয় শমসপর 
কপৌাঁছপলন। আযীপয শমসপরর ঘপর তাাঁর সবজপ্রকার স্বািীনতা 
ও সুপযাগ- সুশবিার সামগ্রী শবদযমান শছল। তখ্ন কাপরা 
মািযপম পত্র অেবা খ্বর কপৌাঁশছপয় কদয়া তার পপক্ষ কতমন 
কশঠন ককাপনা বযাপার শছল না। এমশনভাপব কারাগাপরর 
জীবপনও কয সংবাদ এশদক- কসশদক কপৌাঁছাপনা যায়,  তা 
সবারই জানা। তারপর শবপিষ কপর আোহ তা‘আলা যখ্ন 
তাাঁপক সসম্মাপন কারাগার কেপক মুশি কদন এবং শমসপরর 
িাসনক্ষমতা তাাঁর হাপত আপস,  তখ্নও শনপজ শগপয় শপতার 
কাপছ উপশস্থত হওয়াটাই তাাঁর সবজপ্রেম কাজ শছল। এটা 
ককাপনা কারপণ সমীচীন না হপল,  কমপপক্ষ দূত কপ্ররণ কপর 
শপতাপক শনরুপিগ কপর কদওয়া কতা শছল তাাঁর জপন্য 
কনহাপয়ত মামুশল বযাপার।  

শকন্তু আোহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ.  এরূপ ইো কপরশছপলন 
বপলও ককাোও বশণজত কনই। শনপজ ইো করা কতা দূপরর 
কো,  যখ্ন খ্াদযিস্য কনওয়ার জন্য ভাইপয়রা প্রেমবার 
আগমন করপলা,  তখ্নও আসল ঘটনা প্রকাি না কপর 
তাপদরপক শবদায় কপর শদপলন। অতুঃপর তারা শিতীয়বার 
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আগমন করপল,  তখ্নও আসল ঘটনা বণজনা না কপর উপটা 
শবনয়ামীনপক আটপক রাখ্পলন।  

এমতাবস্থায় ককাপনা শবপবকসম্প্ মানুপষর কাছ কেপকও 
কল্পনা করা যায় না। অেচ আোহ তা‘আলার মপনানীত 
পয়গাম্বর হপয় শতশন তা কীরূপপ বরদািত করপলন? 

এর জবাব হপে,  ঘটনার পরস্পরায় একো স্বাভাশবকভাপবই 
পশরষ্কার হপয় যায় কয,  আোহ পাক শবপিষ শহকমত ও 
রহপস্যর অিীপন হযরত ইউসুফ আ.  কক এসব প্রকাপি 
শবরত করপখ্শছপলন। তাফসীপর কুরতুবীপত এ বযাপাপর সুস্পি 
বণজনা এপসপছ কয,  আোহ তা‘আলা ওহীর মািযপম ইউসুফ 
আ.  কক শনপজর সম্পপকজ ককাপনা সংবাদ ঘপর কপ্ররণ শনপষি 
কপর শদপয়শছপলন।  

শবশ্ব পালনকতজার প্রকৃত রহস্য একমাত্র শতশনই জাপনন। 
মানুপষর পপক্ষ তা উপলশি করা অসম্ভব। তপব মাপঝ মাপঝ 
ককাপনা শবষয় কাপরা কবািগময হপয়ও যায়। এখ্াপন বাহ্যত 
ইয়াকুব আ.  এর পরীক্ষাপক পূণজতা দান করাই শছল আসল 
রহস্য। এজন্যই ঘটনার শুরুপত যখ্ন ইয়াকুব আ.  বুঝপত 
কপপরশছপলন কয,  ইউসুফ আ.  কক বাপঘ খ্ায়শন,  বরং এটা 
তার ভাইপদর কারসাশজ,  তখ্ন স্বাভাশবকভাপবই কসখ্াপন 
কপৌাঁপছ সপরযমীপন তদন্ত করা তাাঁর কতজবয শছল শকন্তু আোহ 
পাক তাাঁর শদলপক এশদপক কযপত কদনশন। অতুঃপর হঠাৎ 
কপর লম্বাশদন পর শতশন শনজ কছপলপদরপক বলপলন,  
“কতামরা যাও,  ইউসুফ ও তার ভাইপক তালাি কপরা। 
বস্তুত আোহ তা‘আলা যখ্ন ককাপনা কাজ করার ইো 
কপরন,  তখ্ন তার কারণাশদ এমশনভাপব সশ্পবশিত কপর 
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কদন। সুতরাং ঘটনার পূবজাপর সবই মহান আোহর হুকুপম 
তাাঁরই কুদরপতর রহস্য বাস্তবায়পনর জন্য হপয়পছ বপল শবশ্বাস 
করপত হপব।  

সূরা ইউসুপফর সবজপিষ আয়াপত আপলাশচত কাশহনী সম্পপকজ 
পশরশিিরূপপ ইরিাদ হপয়পছ,   

 ْ هی  لََقْد کَاَن ِفی ۃٌ َقَصصی ُ  ْم عیْْبَ ی یْ .م ۖؕ  لَْبابی وىلی اَْلَ َل  ٰ ْفََتٰ ًثا ی ُ َۖا کَاَن َحدی ْن ی َول یْ  کی َق تَْصدی
ْی  یْ  هی َدیْ  یَ بَْیَ  ال َذی  ○َن ْؤمیَُنوْ ل یَقْوٍم ی ُ  َرْحَمۃً ًدی و َ هُ ٍء و َ ََشْ  َل کُل ی َوتَْفصی

অেজুঃ তাপদর ( পয়গাম্বরগপণর)  কাশহনীপত বুশেমানপদর জন্য 
উপপদপির উপাদান রপয়পছ। এ কুরআন ককাপনা মনগড়া 
কো নয়,  বরং তা আপগকার গ্রপন্থ যা আপছ তার সমেজন 
এবং সব শকছরু শবিদ শববরণ,  শহদায়াত ও রহমত 
ঈমানদারপদর জন্য। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১১১)  

উি আয়াপত বণজনা করা হপয়পছ কয,  উশেশখ্ত 
পয়গাম্বরগপণর কাশহনীপত বুশেমানপদর জন্য উপপদপির 
উপাদান রপয়পছ। এর িারা সব পয়গাম্বপরর কাশহনীও 
উপেে হপত পাপর যা এই সূরায় এ যাবত বশণজত হপয়পছ। 

এখ্াপন উপপদপির উপাদান শবপিষত এই কয,  আপলাশচত 
ঘটনায় এ শবষয়শট পূণজরূপপ স্পি হপয় উপঠপছ কয,  আোহ 
তা‘আলা তাাঁর অনুগত বান্দাপদরপক কীভাপব সাহাযয ও 
সহপযাশগতা কপরন এবং কূপ কেপক কবর কপর রাজশসংহাসপন 
বসান আর অপবাদ কেপক মুশি শদপয় উচ্চ মতজবার শিখ্পর 
কীভাপব কপৌাঁপছ কদন। পক্ষান্তপর চক্রান্ত ও 
প্রতারণাকারীপদরপক পশরণাপম কীরূপ অপমান ও লািনার 
সম্মুখ্ীন কপরন।  
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উপেশখ্ত আয়াপতর পরবতজী অংপি বলা হপয়পছ কয,  এ 
কাশহনীপত ককাপনা মনগড়া কো নয়,  বরং আপগ অবতীণজ 
শকতাবসমূপহর সমেজনকারী। এ কোর তাৎপযজ হপে,  
তাওরাত ও ইনজীপলও কাশহনী বশণজত হপয়পছ,  কযমন বশণজত 
হপয়পছ কুরআপন। এ সম্পপকজ হযরত ওয়াহহাব ইবপন 
মুনাশব্বহ রহ.  বপলন,  “পৃশেবীপত যতগুপলা আসমানী শকতাব 
ও সহীফা নাশযল হপয়পছ,  তার প্রপতযকশটপতই ইউসুফ আ.  
এর ঘটনা বণজনা করা হপয়পছ।” (তাফসীপর মাযহারী) 

িাইখ্ আব ু মানসরূ রহ.  বপলন,  সম্পূণজ সূরা ইউসুফ এবং 
এপত সশ্পবশিত কাশহনী বণজনা করার উপেে হপে,  রাসূপল 
কারীম সাোোহু ‘আলাইশহ ওয়াসাোমপক তাসােী,  সান্তনা 
প্রদান করা কয,  কাশফরপদর হাপত আপশন কযসব শনযজাতন 
কভাগ করপছন,  পূবজবতজী নবীগণও আ.  তদ্রুপ কি কভাগ 
কপরপছন। শকন্তু কিষ পযজন্ত আোহ পাক কবদীনপদর 
মুকাশবলায় পয়গাম্বরগণপকই শবজয়ী কপরপছন। আপনার 
বযাপারশট ও কসরূপই হপব।  

আপলাশচত কাশহনী কেপক শিক্ষণীয় শবষয়সমহূ 
হযরত ইউসুফ আ.  এর ঘটনা ও জীবন কাশহনী কেপক 
আমাপদর শিক্ষণীয় শবষয়সমূহ হপেুঃ  

১.  ইউসুফ আ.  ভাইপয়রা যখ্ন অক্ষত অবস্থায় তাাঁর জামা 
শপতার কাপছ শনপয় এপসশছল,  তখ্ন হযরত ইয়াকুব আ.  
ইউসুফ আ.  এর জামা অক্ষত োকার শদপয় শনজ কছপলপদর 
দাবী শমেযা প্রশতপ্ কপরশছপলন। এর িারা বুঝা যায় কয,  
শবচারপকর জন্য উশচত উভয় পপক্ষর দাবী- দাওয়া ও যুশি-
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প্রমাপণর সাপে সাপে পাশরপাশশ্বজক অবস্থা ও আলামপতর 
প্রশতও লক্ষয করপখ্ শবচার করা।  

২.  যুলাইখ্া যখ্ন একশট শনজজন কপক্ষ ইউসুফ আ.  কক 
স্বীয় কুমতলব চশরতােজ করার জন্য ফুসলাপত শুরু কপরশছল,  
তখ্ন ইউসুফ আ.  সপঙ্গ সপঙ্গ কসখ্ান কেপক কদৌপড় কবর 
হপয় পপড়শছপলন। এর িারা বুঝা কগল কয,  কয স্থাপন 
গুনাপহর কাপজ শলি হওয়ার আিঙ্কা োপক,  কস স্থানপকই 
পশরতযাগ করা উশচত। আর এপক্ষপত্র শনপজর সম্ভাবয সবজিশি 
শনপয়াগ করপত হপব। কযমনশট হযরত ইউসুফ আ.  
কপরশছপলন।  

৩.  আোহ তা‘আলার হুকুম- আহকাম পালপন সািযানুযায়ী 
কচিার ত্রুশট না করা মানুপষর অবেই কতজবয,  যশদও বাহ্যত 
এর ফলাফল কদখ্া না যায়। ফলাফল কতা আোহর হাপত। 
বান্দার কাজ হপলা,  স্বীয় কচিা- সািনাপক আোহর পপে 
বযয় কপর দাসপত্বর পশরচয় কদয়া। কযমন,  ইউসুফ আ.  
সব দরজা বন্ধ োকা সপেও এবং ঐশতহাশসক শরওয়ায়াত 
অনুযায়ী তালাবে োকা সপেও দরজার শদপক কদৌড় প্রদাপন 
শনপজর সমস্ত িশি- সামেজয বযয় কপরপছন। এমন অবস্থায় 
আোহ তা‘আলার পক্ষ কেপক গাপয়বী সাহাপযযর আগমনও 
অশিকাংি কক্ষপত্র প্রতযক্ষ করা হয়।  

বস্তুত বান্দা যখ্ন শনপজর কচিা পূণজ কপর কফপল,  তখ্ন 
আোহ তা‘আলা তার জন্য সাফপলযর পে উনু্মি কপর 
কদন। কযমন,  হযরত ইউসুফ আ.  কক সমস্ত দরজা 
কুদরতীভাপব খ্ুপল শদপয় তাপক কবর হওয়ার পে বতরী কপর 
শদপয়পছন।  
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৪.  ককাপনা ককাপনা বণজনায় এপসপছ কয,  ইউসুফ আ.  যখ্ন 
কজপল কপ্রশরত হন,  তখ্ন আোহর তরফ কেপক ওহী আপস,  
আপশন শনপজপক কজপল শনপক্ষপ কপরপছন। কারণ,  আপশন 
বপলশছপলন,  “কহ আমার পালনকতজা এই মশহলারা আমাপক 
কয কাপজর শদপক আহ্বান করপছ এর চাইপত কজলখ্ানা 
আমার শনকট অশিক পছন্দ।” তখ্ন আপশন কজলখ্ানা পছন্দ 
করা ছাড়া অন্য ককাপনা শনরাপত্তা চাইপল,  আপনাপক 
পুপরাপুশর শনরাপত্তা দান করা হপতা।  

এ কেপক বুঝা কগল কয,  ককান বড় শবপদ কেপক বাাঁচার 
জন্য দু‘আর কক্ষপত্র কসই শবপপদর তুলনায় অমুক কছাট 
শবপদপক আশম ভাপলা মপন কশর,  এরূপ বলা সমীচীন নয়। 
বরং কছাট বড় প্রপতযক শবপদাপদ ও মুসীবত কেপক আোহ 
তা‘আলার কাপছ পশরপণূজ মুশি ও শনরাপত্তার জন্য প্রােজনা 
করা উশচত।  

৫.  আপলাশচত কাশহনীপত উপেখ্ করা হপয়পছ কয,  
কজলখ্ানায় দু’জন কপয়দী যখ্ন হযরত ইউসুফ আ.  এর 
কাপছ স্বপপ্নর তা’বীর শজপেস কপরশছল,  তখ্ন শতশন তাপদর 
স্বপপ্নর তা’বীর বণজনা করার আপগ ঈমান আমল ও 
তাওহীপদর উপর শবস্তাশরত আপলাচনা কপর তাপদর কাপছ 
দীনী দাওয়াত কপি কপরশছপলন। এ কেপক বুঝা কগল কয,  
ককাপনা মুসলমানপদর কাপছ ককউ ককাপনা শবষয় শনপয় উপশস্থত 
হপল এবং কস দীন কেপক গাশফল োকপল,  প্রেপম তার 
শনকট ঈমান আমল সংক্রান্ত শবষয় আপলাচনা কপর তাপক 
দীপনর দাওয়াত কদয়া কতজবয। অতুঃপর তার উি শবষয় 
সমািা কপর কদওয়া উশচত।  
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৬.  হযরত ইউসুফ আ.  বাদিাহর স্বপপ্নর বযাখ্যা করার 
পর তাপক রাষ্ট্র পশরচালনা সংক্রান্ত শকছ ু পরামিজ শদপয়শছপলন। 
এ সময় যখ্ন এ জরুরপতর তাকাজা এপসশছল কয,  এ 
শবরাট পশরকল্পনার বযবস্থাপনা কীভাপব হপব এবং কক 
করপব? তখ্ন ইউসুফ আ.  উত্তর শদপয়শছপলন,  “জশমর 
উৎপ্ ফসলসহ কদিীয় সম্পদ রক্ষণাপবক্ষপণর দাশয়পত্ব 
আপশন আমাপক শনযুি করুন।” 

আয়াপতর এ অংি কেপক বুঝা যায় কয,  যশদও শনপজর 
জন্য ককাপনা পদ প্রােজনা করা সািারণভাপব শনপষি,  শকন্তু 
যশদ কখ্পনা এমন পযজাপয় আপস কয,  তার জানা োপক 
কয,  সুিভুাপব অপর ককউ কসই কাজ আনজাম শদপত পারপব 
না,  কসই অবস্থায় কসই কাজ আনজাম দাপনর জন্য বা 
কদি ও জাশতর শনরুঙ্কুি কসবার জন্য শনপজপক কপি করপত 
পাপর।  

কতমশনভাপব ককাপনা শবপিষ পদ সম্বপন্ধ যশদ জানা যায় কয,  
অন্য ককাপনা বযশি এর সুিু বযবস্থা করপত সক্ষম হপব না 
এবং শনপজ ভাপলারূপপ তা সম্পাদন করপত পারপব বপল 
দৃঢ় আত্মশবশ্বাস োপক এবং তার মপিয ককাপনা গুনাপহ শলি 
হওয়ারও আিঙ্কা না োপক,  তাহপল কদি ও জনগপণর বৃহৎ 
কলযাপণর জন্য তার পপক্ষ উি পপদর প্রােজী হওয়া জাপয়য।  

তপব িতজ এই কয,  প্রভাব- প্রশতপশত্ত ও অেজকশড়র কমাপহ 
নয়,  বরং উি পপদর সাপে সংশিি বযশিবপগজর শখ্দমত 
ও ইনসাপফর সাপে তাপদর অশিকার সংরক্ষণ করাই উপেে 
োকপত হপব এবং তা কসভাপবই আনজাম শদপত হপব,  
কযমন,  হযরত ইউসুফ আ.  এর শদপয় হপয়শছল। আর 
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কযখ্াপন এরূপ অবস্থা না হয়,  কসপক্ষপত্র রাসূপল কারীম 
সাোোহু ‘আলাইশহ ওয়াসাোম ককাপনা পদ প্রােজনা করপত বা 
প্রােজী কেপক শনপষি কপরপছন। বরং যশদ ককউ ককাপনা পপদর 
জন্য আপবদন কপরপছ,  শতশন তাপক কসই পদ কদনশন।  

৭.  হযরত ইউসুফ আ.  এর ঘটনা কেপক বুঝা যায় কয,  
কদপির অেজননশতক দুরবস্থা যশদ এমন চরপম কপৌাঁপছ কয,  
সরকার ককাপনা বযবস্থা না শনপয় অপনক কলাক জীবন িারপণর 
অতযাবেক দ্রবযসামগ্রী কেপক বশিত হপয় পড়পব,  তখ্ন 
সরকার এ িরপনর দ্রবযসামগ্রীপক শনজ শনয়েপণ শনপয় শনপত 
পাপর এবং খ্াদযিপস্যর উপযুি মূলযও শনিজারণ কপর শদপত 
পাপর। শকন্তু সািারণ অবস্থায় মূলয শনিজারণ কপর কদওয়া 
সরকাপরর জন্য শঠক নয়।  

অবে যশদ ককাপনা বযশি বা কগািী শসশন্ডপকট কপর দ্রপবযর 
কৃশত্রম সংকট সৃশি কপর দ্রবযমূলয বাশড়পয় অশিক মুনাফা 
লুটপত োপক,  সরকার তাপক বা তাপদরপক কপঠার হপস্ত 
দমন করপব এবং বাজাপর দ্রপবযর স্বাভাশবক সরবরাহ শনশশ্চত 
কপর দ্রবযমূলয স্বাভাশবক রাখ্পত যোযে বযবস্থা গ্রহণ করপব।  

৮.  ইউসুফ আ.  এর ভাপয়রা যখ্ন শিতীয়বার শমসপরর 
উপেপে রওনা শদপয়শছল,  তখ্ন ইয়াকুব আ.  তাপদরপক 
শমসর িহপর প্রপবি করার বযাপাপর একশট শবপিষ উপপদি 
শদপয়শছপলন কয,  কতামরা এগাপরা ভাই িহপরর একই প্রপবি 
িার শদপয় প্রপবি কপরা না,  বরং নগর প্রাচীপরর কাপছ 
শগপয় আলাদা হপয় কযপয়া এবং শভ্ শভ্ দরজা শদপয় 
িহপর প্রপবি কপরা। কারণ এপত কাপরা কুদশৃি পড়ার 
সম্ভাবনা আপছ। এ শদপয় জানা কগল কয,  বদ নজর লাগা 
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সতয ও বাস্তব শবষয়। সুতরাং ক্ষশতকর খ্াদয ও ক্ষশতকর 
শক্রয়াকমজ কেপক আত্মরক্ষার ন্যায় এবং এর প্রভাব কেপক 
মুি কেপক তদবীর করার ন্যায় এ বদ নজর কেপক 
আত্মরক্ষার বযবস্থা করা এবং এর কুপ্রভাব কেপক আত্মরক্ষার 
বযবস্থা করা এবং এর কুপ্রভাব কেপক মুশির জন্য তদবীর 
করারও সমভাপব িরী‘আতশসে।  

৯.  এ কেপক আরও বুঝা কগল কয,  যশদ ককউ অন্য কাপরা 
সম্পপকজ দুুঃখ্- কপি পশতত হওয়ার আিঙ্কা কপাষণ কপর,  
তপব তাপক কস বযাপাপর অবশহত করা এবং দুুঃখ্- কপির 
হাত কেপক আত্মরক্ষার সম্ভাবয উপায় বপল কদওয়া উশচত,  
কযমন ইয়াকুব আ.  তার কছপলপদর অেজাৎ ইউসুফ 
আ. ভাইপদর বযাপাপর কপরশছপলন।  

১০.  হযরত ইয়াকুব আ.  শনজ কছপলপদরপক কুদশৃি কেপক 
আত্মরক্ষার তদবীর বাতপল কদয়ার সপঙ্গ সপঙ্গ একোও 
বপলশছপলন কয,  আশম জাশন,  এ তদবীর আোহ তা‘আলার 
ইোপক এড়াপত পারপব না। হুকুম একমাত্র তাাঁরই চপল। 
তপব মানুপষর উপর বাশহ্যক কচিা- তদবীর করার শনপদজি 
কশর না,  বরং একমাত্র আোহ তা‘আলার উপরই ভরসা 
কশর। অেজাৎ এ তদবীপরর শদপয় শকছইু হপব না। তপব 
আোহ যশদ স্বীয় অনুগ্রপহ কতামাপদর শহফাযত কপরন,  তপবই 
কতামরা কহফাজপত োকপত পারপব।  

হযরত ইয়াকুব আ.  এর এ বিপবয এ কো স্পি প্রতীয়মান 
হয় কয,  মুসলমানপদর কতজবয হপে,  প্রপতযক কাপজ আসল 
ভরসা আোহ পাপকর উপর রাখ্া। শকন্তু বাশহ্যক ও 
বস্তুশভশত্তক উপায়াশদপকও উপপক্ষা করপব না এবং সািযানুযায়ী 
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ববি উপায়াশদ অবলম্বন করপব। ইয়াকুব আ.  তা- ই 
কপরশছপলন এবং রাসূলুোহ সাোোহু ‘আলাইশহ ওয়াসাোম 
এ শিক্ষাই শদপয়শছপলন।  

১১.  আপলাশচত ঘটনায় হযরত ইয়াকুব আ.  এর অবস্থা 
কেপক প্রমাশণত হয় কয,  জানমাল ও সন্তান- সন্তশতর বযাপাপর 
ককাপনা মুসীবত ও দুুঃখ্- কি কদখ্া শদপল,  প্রপতযক 
মুসলমাপনর কতজবয হপে,  সবর ইখ্শতয়ার কপর আোহ 
তা‘আলার ফয়সালার উপর সন্তুি োকা এবং ইয়াকুব আ.  
ও অন্যান্য পয়গাম্বপরর আ.  অনুসরণ করা।  

১২.  আপলাচয কাশহনীপত উপেখ্ করা হপয়পছ কয,  হযরত 
ইউসুফ আ.  কক যখ্ন তাাঁর ভাইপয়রা শচপন কফলপলা,  তখ্ন 
তারা অশতশরি শকছ ু তেয জানার জন্য তাপক প্রশ্ন করপলা,  
“সশতয সশতযই শক তুশম ইউসুফ?” উত্তপর ইউসুফ আ.  
বলপলন,  “হ্যাাঁ আশমই ইউসুফ আর এ হপে আমার সপহাদর 
ভাই।” অতুঃপর শতশন আরও বলপলন,  “আোহ তা‘আলা 
আমাপদর প্রশত অনুগ্রহ ও কৃপা কপরপছন। শনশ্চয় যারা 
তাকওয়া অবলম্বন কপর এবং শবপদাপপদ সবর কপর,  আোহ 
পাক এমন সৎকমজীপদর প্রশতদান শবনি কপরন না।” এখ্াপন 
লক্ষযণীয় শবষয় হপলা কয,  হযরত ইউসুফ আ.  হাজাপরা 
দুুঃখ্ কপির প্রান্তর অশতক্রম কপর যখ্ন ভাইপদর সাপে 
পশরশচত হপলন,  তখ্ন পূবজবতজী ককাপনা শবপদাপপদর কোই 
শতশন উপেখ্ করপলন না বরং আোহ তা‘আলার পক্ষ কেপক 
প্রাি শন‘আমতসমূপহর কোই শুি ু স্মরণ করপলন এবং উপেখ্ 
করপলন।  
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এ কেপক বুঝা যায় কয,  মানুষ যখ্ন ককাপনা শবপদ ও কপি 
পশতত হয়,  এরপর আোহ পাক যখ্ন তাপক শবপদ কেপক 
মুশি শদপয় শন‘আমত শদপয় ভূশষত কপরন,  তখ্ন তার 
উশচত,  অতীত শবপদাপদ ও দুুঃখ্ কপির কো উপেখ্ না 
কপর উপশস্থত শন‘আমত ও অনুগ্রপহর কো স্মরণ করা। 
ককননা,  শবপদ কেপক মুশি ও কখ্াদায়ী শন‘আমত লাভ 
করার পরও অতীত দুুঃখ্- কপির কো মপন কপর হা- হুতাি 
করা অকৃতেতারই পশরচায়ক। কুরআন মাজীপদর সূরাহ 
আশদয়াত এ িরপনর অকৃতেতা َكُنْوٌد বপল উপেখ্ করা 
হপয়পছ। কানূদ ঐ বযশিপক বলা হয় কয,  শন‘আমত ও 
অনুগ্রহ স্মরণ না কপর শুি ু কি ও শবপদাপপদর কোই 
স্মরণ কপর।  

পশরপিপষ আমাপদর কতজবয,  পশবত্র কুরআপন বশণজত নবী-
রাসূলগপণর কাশহনী ও ঘটনা আমাপদর জীবপনর সাপে 
শমশলপয় আমাপদর জীবপনর ভুল- ত্রুশটগুপলা শুিপর কনওয়া 
এবং নবীগপণর আদিজ গ্রহণ কপর জীবনপক সাফলযমশন্ডত 
করা। আোহ তা‘আলা পশবত্র কুরআপন নবী- রাসূলগপণর 
ঘটনা আমাপদর শনকট এজন্যই উপেখ্ কপরপছন।  

মহান আোহ রাবু্বল ‘আলামীন আমাপদর সকলপক 
আপলাশচত ঘটনা কেপক শিক্ষা হাশসল কপর সবজ প্রকার চক্রান্ত 
ও প্রতারণামলূক কাযজকলাপ কেপক দূপর কেপক নবীওয়ালা 
আদশিজক চশরপত্র চশরত্রবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। 
আমীন। 

সমাি 
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