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আল কুরআনলু কারীম ককান ইততহাস 

গ্রন্থ তকিংবা ককান তকসসা কাতহনীর 

তকতাব নয়। এতি কতা তকয়ামত পযযন্ত 

আননওয়ালা মানষুনের জনয কহোয়ানতর 

আনলাকবততযকা। মানুনষর দুতনয়া ও 

আনেরানতর সফলতার তেক তননেযশনা 

তুনল ধরা হনয়নে এনত। পূবযবতযী 

উম্মতনের তবতিন্ন অবস্থা তুনল ধরা 

হনয়নে যানত পরবতযীরা এ কেনক 

তশক্ষাগ্রহণ করনত পানর। এেন ককউ 

যতে তশক্ষাগ্রহণ বযততনরনক শুধুমাত্র 

ইততহাস আর গল্প তহসানব এই তকতাব 

অধযায়ন কনর তাহনল কুরআন তার জনয 

পেপ্রেশযক নয়। 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

﴾ إِْذ قَّالُوا لَّيُوسُُف وَّأَّخُوهُ أَّحَّبُِّ إِلَّٰى أَّبِينَّا مِنَِّّا ٧لَِّّقَّدْ كَّانَّ فِي يُوسُفَّ وَّإِخْوَّتِِه آيَّاٌت لِِّلسَِّّائِلِنيَّ ﴿
يَّخْلُ لَّكُمْ وَّجُْه  ﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَّ أَّوِ اطْرَّحُوهُ أَّرْضًا٨وَّنَّحْنُ عُصْبٌَّة إِنَِّّ أَّبَّانَّا لَّفِي ضََّلٍَّل مُِّبِنيٍ ﴿

  أَّبِيكُمْ
﴾ قَّالَّ قَّائِلٌ مِِّنْهُمْ َلَّ تَّقْتُلُوا يُوسُفَّ وَّأَّلْقُوهُ فِي غَّيَّابَّتِ الْجُِبِّ ٩وَّتَّكُونُوا مِن بَّعْدِهِ قَّوْمًا صَّالِحِنيَّ ﴿

 ٠١يَّلْتَّقِطْهُ بَّعُْض السَِّّيَِّّارَّةِ إِن كُنتُْم فَّاعِلِنيَّ ﴿

তরজমাাঃ “ইউসুফ আ. ও তাাঁর িাইনের কাতহনীনত অবশযই তনেশযন রনয়নে 

তজজ্ঞাসুনের জনয; যেন তারা বলনলাাঃ- অবশযই ইউসুফ ও তার িাই আমানের 

তপতার কানে আমানের চাইনত অতধক তপ্রয়, অেচ আমরা একতি সিংহত েল। তনশ্চয় 

আমানের তপতা প্রকাশয ভ্রাতন্তনত রনয়নেন। হয়নতা ইউসুফনক হতযা কর তকিংবা তানক 

কফনল করনে আস অনয ককান স্থানন। তাহনল কতামানের তপতার ক হ ে্তশ শুধু 

কতামানের প্রততই তনতবশ হনব এবিং এরপর কতামরা (তওবা কনর) িাল মানুষ হনয় 

যানব। তানের মধয কেনক একজন বলনলা- কতামরা ইউসুফনক হতযা কনরা না, বরিং 

যতে কতামরা তকেু করনতই চাও, তাহনল তানক ককান কূনপর গিীনর তননক্ষপ কর, 

যানত ককান পতেক তানক তুনল তননয় যায়।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াত: ৭-১০) 

তাফসীরাঃ উনেতেত আয়াতসমূনহ হযরত ইউসুফ আ. ও তাাঁর িাইনের কো 

আনলাচনা করা হনয়নে। হযরত ইউসুফসহ হযরত ইয়াকূব আ.-এর বারজন পুত্র 

সন্তান তেনলন। তানের প্রনতযনকরই অননক সন্তান- সন্ততত হয় এবিং বিংশ তবস্তার লাি 

কনর। 

হযরত ইয়াকূব আ.-এর উপাতধ তেল ইসরাঈল। তাই কসই বারতি পতরবার সবাই ‘বনী 

ইসরাঈল’ নানম েযাত হয়। 

বার পুনত্রর মনধয েশজন কজযষ্ঠপুত্র হযরত ইয়াকূব আ.-এর প্রেমা স্ত্রী লাইয়যা তবননত 

লাইয়যাননর গনিয জন্মগ্রহণ কনরন। তাাঁর ম্তুযর পর ইয়াকূব আ. লাইয়যার িতগনী 

রাহীলনক তববাহ কনরন। রাহীনলর গনিয দুই কেনল ইউসুফ ও তবনয়ামীন জন্মগ্রহণ 

কনরন। 

তাই হযরত ইউসুফ আ.-এর একমাত্র সনহাের িাই তেনলন তবনয়ামীন এবিং অবতশশ 

েশজন ববমানত্রয় িাই। এরপর ইউসুফ আ.- এর জননী রাহীলও তবনয়ামীন- এর 

জনন্মর সময় ম্তুযমুনে পততত হন। (আল-জাতম‘তল আহকাতমল কুরআন তলল কুরতুবী) 

হযরত ইউসুফ আ. বশশনব স্বপ্ন কেনেতেনলন কয, এগারতি নক্ষত্র এবিং সূযয ও চন্দ্র 

তানক তসজো করনে। এই অতিনব স্বপ্ন কেনে তপতার তনকি বযক্ত করনল তততন নবী 

সুলি েূরেতশযতা দ্বারা বুঝনত পারনলন কয, ইউসুনফর জনয িতবষযনত মহা মযযাো 
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অনপক্ষা করনে। এমনতক কস নবীও হনত পানর। তাই তততন তানক আনরা অতধক ক হ 

করনত লাগনলন এবিং তার এই কসৌিানগযর সিংবাে অবতহত হনয় অনযানয িানয়রা তার 

প্রতত আনরা ঈষযাতিত হনয় উঠনত পানর এবিং তানক কশ কেয়ার পতরকল্পনা করনত 

পানর। তাই তততন ইউসুফনক সতকয কনর তেনয় বলনলন কয, কতামার িাইনের তনকি 

এই স্বপ্ন ব্ত্তান্ত কমানিও বণযনা কর না, তাহনল কতামার তবরুনে তারা ষড়যনে কমনত 

উঠনব। ককননা শয়তান কতা মানুনষর তচরশত্রু। কস চায় না িাইনয় িাইনয় সম্পকয 

োকুক, শাতন্তনত বসবাস করুক। তকন্তু মানুষ কযিা আশঙ্কা কনর কসিাই হনয় োনক। 

হযরত ইউসুফ আ.-এর ববমানত্রয় ভ্রাতারা কেেনলা কয, তপতা ইয়াকূব আ. ইউসুনফর 

প্রতত অসাধারণ মুহাব্বত রানেন। ফনল তানের মনন তহিংসা মাোচাড়া তেনয় ওনঠ। 

এিাও সম্ভবপর কয, তারা ককানরূনপ ইউসুফ আ.- এর স্বনপ্নর তবষয়ও অবগত 

হনয়তেল, যদ্দরুন তারা হযরত ইউসুফ আ.- এর তবরাি মাহাত্ম্যর কো কির কপনয় 

তাাঁর প্রতত তহিংসা পরায়ণ হনয় উঠনলা। 

তেন তারা পরস্পর বলাবতল করনত লাগনলা কয, আব্বাজান কেতে আমানের তুলনায় 

ইউসুফ ও তার অনুজ তবনয়ামীননক অতধক িালবানসন। অেচ আমরা েশজন তানের 

কজযষ্ঠ হওয়ার কারনন গ্নহর কাজ-কময করনত সক্ষম। তারা উিনয়ই কোি বালক 

তবধায় গ্হস্থাতলর কাজ করার শতক্ত রানে না। আমানের তপতার উতচত হনলা- তবষয়তি 

অনুধাবন করা এবিং আমানেরনক 

অতধক মুহাব্বত করা। তকন্তু তততন প্রকানশয অতবচার কনর যানেন। তাই এনসা- আমরা 

হয় ইউসুফনক হতযা কতর, না হয় তানক এমন েূরনেনশ তনবযাতসত কতর, কযোন কেনক 

কস আর তফনর আসনত না পানর। 

পরামনশযর এক পযযানয় তানের একজন এ মত প্রকাশ করনলা কয, ইউসুফনক হতযা 

করা কহাক। অনয একজন বলনলা- তানক হতযা না কনর ককান েূরনেনশ কফনল আসা 

কহাক। এনত কনর মাঝোন কেনক এ কণ্টক েূর হনয় যানব এবিং তপতার সমগ্র 

মননানযাগ আমানের প্রততই তনবে হনয় যানব। এনক্ষনত্র তানক হতযা তকিংবা কেশান্তনরর 

কারনন কয গুনাহ হনব, তার প্রততকার এই কয, পরবতযীকানল তাওবা কনর আমরা 

িানলা হনয় যানবা। তশনরানানম উতেতেত ‘এবিং তারপর িানলা হনয় যানবা’ বানকযর 

এক অেয তা-ই বণযনা করা হনয়নে। এোড়া এরূপ অেযও হনত পানর কয, ইউসুফনক 

হতযা করার পর আমানের অবস্থা তঠক হনয় যানব। ককননা, তেন তপতার মননানযানগর 

ককন্দ্র কশষ হনয় যানব। সুতরািং মননানযাগ আমানের তেনকই তনবে হনব এবিং আমরা 

িানলা পতরগতণত হনবা। 

কসই মুহূনতয তানের মনধযরই একজন সমস্ত কোবাতযা শুনন বলনলা- ইউসুফনক হতযা 

করা উতচত হনব না। বরিং যতে তকেু করনতই হয়, তনব তানক কূনপর গিীনর এমন 

জায়গায় তননক্ষপ করা কহাক, কযোনন কস জীতবত োকনব এবিং পতেকরা যেন কূনপ 
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আসনব, তেন তানক উতঠনয় তননয় যানব। এিানব একতেনক কতামানের উনদ্দশয পূণয 

হনয় যানব এবিং তচন্তা করনত হনব না। বরিং এমতাবস্থায় ককান পতেকই তানক েূরনেনশ 

তননয় চনল যানব। 

এ অতিমত প্রকাশকারী তেনলা তানের কজযষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুো। ককান ককান তরওয়ায়ানত 

আনে কয, সবার মনধয রুতবল তেনলা কজযষ্ঠ। কস-ই এ অতিমত বযক্ত কনরতেনলা। এ 

বযাতক্ত সম্পনকযই সামনন উনেে করা হনয়নে কয, তমসনর যেন ইউসুফ আ.- এর কোি 

িাই তবনয়ামীননক আিক করা হয়, তেন কস বনলতেনলা- আতম তফনর তগনয় তপতানক 

কীিানব মুে কেোনবা? তাই আতম আর ককনানন তফনর যানবা না। 

হযরত ইউসুফ আ.- এর িাইনয়রা তানের পতরকল্পনা বাস্তবায়ননর লনক্ষয তপতার 

কানে এিানব আনবেন কপশ করনলা কয, আব্বাজান! বযাপার কী! আপতন কেতে 

ইউসুফ সম্পনকয আমানের প্রতত আস্থা রানেন না! অেচ আমরা তার পুনরাপুতর 

তহতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপতন তানক আমানের 

সানে ভ্রমনণ পাতঠনয় তেন, যানত কসও স্বাধীনিানব পানাহার ও কেলাধলুা করনত 

পানর। আমরা সবাই তার পুনরাপুতর কেোনশানা করব। 

তানের এ আনবেন কেনকই কবাঝা যায় কয, ইততপূনবযও তারা ককান সময় এ ধরননর 

আনবেন কনরতেল, যা তপতা অগ্রাহয কনরতেনলন। যদ্দরুন এবার তকতিত কজার ও 

পীড়াপীতড় সহকানর তপতানক আশ্বস্ত করার কচশা করা হনয়নে। 

পতবত্র কুরআনন তানের এ আনবেন সম্পনকয ইরশাে হনয়নে- 

تَّعْ وَّيَّلْعَّبْ ِسلْهُ مَّعَّنَّا غَّدًا يَّرْ﴾ أَّر٠٠ْقَّالُوا يَّا أَّبَّانَّا مَّا لَّكَّ َلَّ تَّأْمَّنَِّّا عَّلَّٰى يُوسُفَّ وَّإِنَِّّا لَّهُ لَّنَّاصِحُونَّ ﴿ 
 ﴾٠١وَّإِنَِّّا لَُّه لَّحَّافِظُونَّ ﴿

“তারা বলনলা- কহ আমানের আব্বা! আপনার কী হনয়নে কয, আপতন ইউসুনফর 

বযাপানর আমানেরনক তবশ্বাস কনরন না? অেচ আমরা কতা তার শুিাকাঙ্ক্ষী। 

আগামীকাল তানক আমানের সানে কপ্ররণ করুণ। তাহনল কস ত্তিসহ োনব এবিং 

কেলাধলুা করনব, আর আমরা অবশযই তার তহফাযত করনবা।” (সরূাহ ইউসফু, আয়াতাঃ 

১১-১২) 

ইউসুফ আ.-এর ভ্রাতারা যেন আগামীকাল ইউসুফনক তানের সানে ভ্রমনণ পাঠাননার 

আনবেন করনলা, তেন হযরত ইয়াকূব আ. বলনলন- তানক পাঠাননা আতম দু‘কারনণ 

পেন্দ কতর না। প্রেমতাঃ এ নয়ননর মতণ আমার সামনন না োকনল, আতম শাতন্ত পাই 

না। তদ্বতীয়তাঃ আমার আশঙ্কা হনে কয, জঙ্গনল কতামানের অসাবধানতার মুহূনতয তানক 

বানে কেনয় কফলনত পানর। 

ইয়াকুব আ.- এর এ বক্তবয কালানম পানকর এ আয়ানত তবব্ত হনয়নে- 

 ٠١قَّالَّ إِنِِّي لَّيَّحْزُنُنِي أَّن تَّذْهَّبُوا بِِه وَّأَّخَّافُ أَّن يَّأْكُلَّهُ الذِِّئُْب وَّأَّنتُْم عَّنْهُ غَّافِلُونَّ ﴿
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“ইয়াকূব আ. বলনলন- “আমার দুতশ্চন্তা হয় কয, কতামরা তানক তননয় যানব এবিং 

আতম আশঙ্কা কতর কয, বাে তানক কেনয় কফলনব, অেচ কতামরা তার তেনক 

অমননানযাগী োকনব।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ ১৩) 

বানের আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই কয, তেন ককনানন বানের েুব উপদ্রব তেল। ওতেনক 

হযরত ইয়াকূব আ. স্বনপ্ন কেনেতেনলন কয, তততন পাহানড়র উপর আনেন। নীনচ 

পাহানড়র পােনেনশ ইউসুফ আ.। হঠাৎ েশতি বাে এনস তাাঁনক কেরাও কনর কফনল 

এবিং আক্রমণ করনত উেযত হয়। তকন্তু কসগুনলার মনধয একতি বাে এনস তাাঁনক মুক্ত 

কনর কেয়, অতাঃপর ইউসুফ আ. ম্তত্তকার অিযন্তনর গা ঢাকা কেন। 

এর বযােযা এিানব প্রকাশ পায় কয, েশতি বাে তেল েশজন িাই এবিং কয বােতি 

তানক আক্রমনণর হাত কেনক রক্ষা কনর, কস তেল কজযষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুো অেবা রুতবল। 

আর ম্তত্তকার অিযন্তনর গা ঢাকা কেয়ার অেয- কূনপর মনধয তনতক্ষি হওয়া। হযরত 

আবদুোহ ইবনন আব্বাস রা. কেনক বতণযত হনয়নে কয, এ স্বনপ্নর তিতত্তনত হযরত 

ইয়াকূব আ. স্বয়িং এ িাইনের পক্ষ কেনকই আশঙ্কা কনরতেনলন এবিং তানেরনকই বাে 

বনলতেনলন। তকন্তু নানা কারনন ওনের কানে কো প্রকাশ কনরনতন। (আল-জাতম‘তল 

আহকাতমল কুরআন) 

ভ্রাতারা হযরত ইয়াকূব আ.- এর একো শুনন বলল- আপনার এ িয় িীতত অমলূক। 

আমরা েশজননর শতক্তশালী েল তার তহফাযনতর জনয তবেযমান রনয়তে। আমানের 

সবার উপতস্থত োকা সনেও যতে বানেই তানক কেনয় কফনল, তাহনল আমানের 

অতস্তত্বই তনষ্ফল হনয় যানব। এমতাবস্থায় আমানের দ্বারা ককান কানজর আশা করা 

কযনত পানর? 

তনননাতলতেত আয়ানত ইউসুফ আ.- এর ভ্রাতানের কসই কো বণযনা করা হনয়নে- 

“তারা বলনলা- আমরা একতি িারী েল োকা সনেও যতে বাে তানক কেনয় কফনল, 

তনব কতা আমরা সমূ্পণয ক্ষততগ্রস্ত হনয় পড়নবা।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ ১৪) 

হযরত ইয়াকূব আ. পয়গম্বরসূলি গাম্ভীনযযর কারনণ পুত্রনের সামনন একো প্রকাশ 

করনলন না কয, আতম স্বয়িং কতামানের পক্ষ কেনকই আশঙ্কা কতর। কারণ, এনত 

প্রেমতাঃ তানের মননাকশ হত, তদ্বতীয়তাঃ তপতার এরূপ বলার পর ভ্রাতানের শত্রুতা 

আনরা কবনড় যাওয়ার আশঙ্কা তেল ফনল এেন কেনড় তেনলও, অনযনকান সময় ককান 

েলেুতায় তাাঁনক হতযা করার তফতকনর োকত। তাই তততন তাাঁনক তননয় যাবার অনুমতত 

তেনয় তেনলন। তনব িাইনের কাে কেনক অঙ্গীকারও তননয় তননলন, যানত ইউসুনফর 

ককানরকম কশ না হয়। এ পযযানয় তবনশষ কনর কজযষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুোর হানত তানক 

কসাপেয কনর বলনলন- তুতম তার কু্ষধা-ত্ষ্ণা ও অনযানয প্রনয়াজননর বযাপানর কেয়াল 

রােনব এবিং শীঘ্রই তফতরনয় আননব। 



 www.islamijindegi.com  

ভ্রাতারা তপতার সামনন ইউসুফনক কাাঁনধ তুনল তননলা এবিং পালাক্রনম সবাই উঠানত 

লাগল। তকেুেূর পযযন্ত হযরত ইয়াকূব আ.ও তানেরনক তবোয় জানাননার জননয 

কগনলন। 

ইমাম কুরতুবী রহ. ঐততহাতসক তরওয়ায়ানতর বরাত তেনয় উনেে কনরনেন কয, তারা 

যেন হযরত ইয়াকূব আ.-এর ে্তশর আড়ানল চনল কগল, তেন তারা ইউসুফ আ. কক 

নাতমনয় তেল এবিং তততন পানয় কহাঁনি চলনত লাগনলন। তকন্তু অল্পবয়স্ক হওয়ার কারনণ 

তানের সানে সানে চলনত অক্ষম হতেনলন। আবার তততন হতযা করার বযাপানর 

িাইনের পরামশয কির কপনয় তগনয়তেনলন। তাই তততন একজন িাইনয়র আশ্রয় তননত 

চাইনলন। কস ককানরূপ সহানুিূতত প্রেশযন না করায় ত্তীয়, চতুেয; এমতনিানব প্রনতযক 

িাইনয়র কানে সাহাযয চাইনলন। তকন্তু সবাই উত্তর তেল কয, তুই কয এগারতি নক্ষত্র 

এবিং চন্দ্র ও সূযয কতানক তসজো করনত কেনেতেস, তানেরনক ডাক কে, তারাই কতানক 

সাহাযয করনব, আমরা কতানক সাহাযয করনত পারনবা না। 

ইমাম কুরতুবী রহ. এর তিতত্তনতই বনলন কয, এ কেনক কবাঝা যায় িাইনয়রা ককান না 

ককান উপানয় ইউসুফ আ. এর স্বনপ্নর তবষয়বস্তু সম্পনকয অবগত হনয়তেল। কস স্বপ্নই 

ইউসুফ আ. এর প্রতত তানের তীব্র কক্রাধ ও কনঠার বযবহানরর কারণ হনয়তেল। উক্ত 

স্বনপ্নর কারনণই তারা ইউসুফ আ. এর সানে তহিংসাত্ম্ক আচরণ কনরতেল। 

অবনশনষ ইউসুফ আ. ইয়াহুোনক বলনলন- আপতন সবার বড়। আপতনই আমার 

দুবযলতা ও অল্পবয়স্কতা এবিং তপতার মননাকনশর কো তচন্তা কনর েয়াদ্রয কহান। আপতন 

ঐ অঙ্গীকানরর কো স্মরণ করুন যা তপতার সানে কনরতেনলন। একো শুনন ইয়াহুোর 

মনন েয়ার সিার হল এবিং তানক বলনলা- যতক্ষন আতম জীতবত আতে, এসব িাই 

কতামানক ককান কশ তেনত পারনব না। 

তেন ইয়াহুোর অন্তনর আোহ তা‘আলা েয়া ও নযায়ানুগ কাজ করার কপ্ররণা জাগ্রত 

কনর তেনলন। কস অনযানয িাইনক সনম্বাধন কনর বলনলা- তনরপরাধনক হতযা করা 

মহাপাপ। আোহনক িয় কর এবিং বালকতিনক তার তপতার কানে তফতরনয় তননয় চল। 

তনব তার কাে কেনক অঙ্গীকার তননয় নাও কয, কস তপতার কানে কতামানের তবরুনে 

ককান অতিনযাগ করনব না। 

িাইনয়রা উত্তর তেল- আমরা জাতন, কতামার উনদ্দশয কী? তুতম তপতার অন্তনর তননজর 

মযযাোর আসন সনবযাচ্চ পযযানয় প্রতততষ্ঠত করনত চাও। শুনন রানো, যতে তুতম আমানের 

ইো পূরনণ প্রততবন্ধক হও, তনব আমরা কতামানকও হতযা করব। 

ইয়াহুো কেেল কয, নয় িাইনয়র তবপরীনত কস একা তকেুই করনত পারনব না। তাই কস 

বলনলা- কতামরা যতে এ বালকনক তনপাত করনত মনস্থ কনর োক, তনব আমার কো 

কশান, তনকনিই একতি প্রাচীন কূপ রনয়নে। এনত অননক কঝাপ-জঙ্গল গতজনয়নে। 

সাপ, তবেু ও হনরক রকনমর ইতর প্রাণী এোনন বাস কনর। কতামরা তানক কসই কূনপ 
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কফনল োও। যতে ককান সাপ ইতযাতে তানক েিংশন কনর কশষ কনর কেয়, তনব 

কতামানের উনদ্দশযও তসে হনব এবিং তনজ হানত হতযা করার কোষ কেনক কতামরা মুক্ত 

োকনব। পক্ষান্তনর যতে কস জীতবত োনক, তনব হয়নতা ককান কানফলা এোনন আসনব 

এবিং পাতনর জনয কূনপ বালতত কফলনব। ফনল কস কবর হনয় আসনব। আর তারা তানক 

সানে কনর অনয ককান কেনশ কপৌাঁনে কেনব। এমতাবস্থায়ও কতামানের উনদ্দশয হাতসল 

হনয় যানব। 

এ প্রস্তানব িাইনয়রা সবাই একমত হনলা। তানের এ তবষয়তি তনননাক্ত আয়ানত 

এিানব বতণযত হনয়নে- “অতাঃপর তারা যেন তানক তননয় চলনলা এবিং অন্ধকার 

কূনপর গিীনর তননক্ষপ করনত একমত হনলা, তেন আতম তানক ওহী দ্বারা জাতননয় 

তেলাম কয, অবশযই তুতম তানেরনক তানের একানজর কো একসময় স্মরণ কতরনয় 

তেনব, আর তারা তেন কতামার উাঁচু মযযাোর কারনণ কতামানক তচননব না।” (সরূাহ 

ইউসুফ, আয়াতাঃ ১৫) 

ইমাম কুরতুবী রহ. বনলন, এ ওহী সম্পনকয দু’প্রকার অবস্থা সম্ভবপরাঃ (এক) কূনপ 

তনতক্ষি হওয়ার পর তাাঁর সান্ত্বনা ও মুতক্তর সুসিংবাে োননর জননয এ ওহী পাঠাননা 

হনয়তেল। (দুই) কূনপ তনতক্ষি হওয়ার পূনবযই আোহ তা‘আলা ওহীর মাধযনম ইউসুফ 

আ. কক িতবষযৎ েিনাবলী জাতননয় তেনয়তেনলন। এনত আনরা বনল তেনয়তেনলন কয, 

তুতম এিানব ধ্বিংস হওয়ার কবল কেনক মুক্ত োকনব এবিং এমন পতরতস্থতত কেো তেনব 

কয, তুতম তানের ততরষ্কার করার সুনযাগ পানব। অেচ তারা ধারণাও করনবনা কয, 

তুতমই তানের িাই ইউসুফ। কারণ, তেন তুতম অননক উচ্চ মযযাোয় অবস্থান করনব। 

এক পযযানয় তারা হযরত ইউসুফ আ. কক কূনপ তননক্ষপ করনত উেযত হল, তেন 

তততন কূনপর প্রাচীর জতড়নয় ধরনলন। িাইনয়রা তাাঁর জামা েনুল তাদ্বারা তাাঁর হাত 

বাাঁধনলা। তেন ইউসুফ আ. পুনরায় তানের কানে েয়া তিক্ষা চাইনলন। তকন্তু তেনও 

তারা পূনবযর মত কসই উত্তরই তেল কয, কয এগারতি নক্ষত্র কতানক তসজো কনরতেল, 

তানেরনক ডাক কে। তারাই কতানক সাহাযয করনব। অতাঃপর িাইনয়রা তানক একতি 

বালততনত িনর কূনপ োড়নত লাগল। কসিা মাঝপনে কযনতই উপর কেনক রতশ ককনি 

তেল। 

আোহ তা‘আলা স্বয়িং ইউসুফ আ. কক তহফাযত করনলন। যদ্দরুন পাতননত পড়ার 

কারনণ তততন ককানরূপ আোত কপনলন না। অতাঃপর তনকনিই একেন্ড িাসমান প্রস্তর 

ে্তশনগাচর হল। তততন সুস্থ ও বহাল ততবয়নত তার উপর বনস রইনলন। ককান ককান 

বণযনায় এনসনে কয, তজবরাঈল আ. আোহ পানকর আনেশ কপনয় তাাঁনক প্রস্তর েনন্ডর 

উপর বতসনয় কেন। ইউসুফ আ. ততনতেন কূনপ অবস্থান কনরন। ইয়াহুো প্রনতযহ 

কগাপনন তাাঁর জননয তকেু োেয আননতা এবিং বালততর সাহানযয তাাঁর কানে কপৌাঁনে 

তেনতা। ইউসুফ আ. কক কূনপ তননক্ষপ করার পর তাাঁর ভ্রাতারা সন্ধযানবলায় ক্রন্দন 

করনত করনত তানের তপতার তনকি উপতস্থত হনলা। তবষয়তিনক তনননাক্ত আয়ানত 
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এিানব বযক্ত করা হনয়নে-“আর তারা রানতর অন্ধকানর কাাঁেনত কাাঁেনত তপতার কানে 

এনলা।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ ১৬) 

হযরত ইয়াকূব আ. ক্রন্দননর শব্দ শুনন বাইনর এনলন এবিং তজনজ্ঞস করনলন- বযাপার 

কী! কতামানের োগপানলর উপর ককউ আক্রমণ কনরতন কতা? ইউসুফ ককাোয়? তেন 

িাইনয়রা যা বলল, তা পতবত্র কুরআনন এিানব বযক্ত করা হনয়নে-“তারা বলল- কহ 

আমানের আব্বা! আমরা কেৌড় প্রততনযাতগতা করনত তগনয়তেলাম এবিং ইউসুফনক 

আমানের আসবাবপনত্রর কানে করনে তগনয়তেলাম। তেন তানক কনকনড় বাে কেনয় 

কফনলনে। তকন্তু আপতন কতা আমানেরনক তবশ্বাস করনবন না; যতেও আমরা সতযবােী 

হই।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ১৭) 

ইউসুফ আ.- এর ভ্রাতারা তাাঁর জামায় ক্তত্রম রক্ত লাতগনয় এননতেনলা, যানত তপতার 

মনন তবশ্বাস  জন্মানত পানর, বােই তাাঁনক কেনয় কফনলনে। পতবত্র কুরআনন তানের এ 

প্রতারণার কো এিানব তবব্ত হনয়নে-“তারা ইউসুনফর জামায় ক্তত্রম রক্ত লাতগনয় 

আননলা।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ১৮) 

তকন্তু আোহ তা‘আলা তানের তমেযা বানাওতি ফাাঁস কনর কেয়ার জননয তানেরনক 

একতি জরুরী তবষয় কেনক গানফল কনর তেনয়তেনলন। তারা যতে রক্ত লাগাননার সানে 

সানে জামাতিও তেন্ন কনর তেত, তনব ইউসুফনক বানে োওয়ার কোিা তবশ্বাসনযাগয 

হনত পারনতা। তকন্তু তারা অক্ষত জামায় োগলোনার রক্ত মাতেনয় তপতানক কধাাঁকা 

তেনত চাইল। ইয়াকূব আ. অক্ষত জামা কেনে বলনলন- বাোরা! এ বাে ককমন তবজ্ঞ 

ও বুতেমান তেল কয, ইউসুফনক কতা কেনয় কফনলনে; তকন্তু জামার ককান অিংশ তেন্ন 

হনত কেয়তন! 

 এিানব হযরত ইয়াকূব আ. এর কানে তানের জাতলয়াতত ফাাঁস হনয় কগনল, তততন যা 

বলনলন, তা কুরআন মাজীনের িাষায় এই- 

وَّاللَِّّـُه  ۚ  جَّمِيٌل  فَّصَّبْرٌ ۚ  ا قَّالَّ بَّْل سَّوَِّّلَّْت لَّكُمْ أَّنفُسُكُْم أَّمْرً ۚ  وَّجَّاءُوا عَّلَّٰى قَّمِيِصهِ بِدٍَّم كَّذٍِب 
 ﴾٠٨عَّلَّٰى مَّا تَِّصفُونَّ ﴿الْمُسْتَّعَّانُ 

ইয়াকূব আ. বলনলন- (এিা কেনই নয়;) বরিং কতামানের মন কতামানেরনক একিা 

কো সাতজনয় তেনয়নে। সুতরািং এেন পূণয বধযযধারণ করাই কশ্রয়। কতামরা যা বণযনা 

করনো, কস সম্বনন্ধ একমাত্র আোহই আমার সাহাযযস্থল।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ১৮) 

ওতেনক আোহর কমনহরবানীনত একতি কানফলা কসই অন্ধকার কূনপর কানে এনস 

উপতস্থত হয়। তাফসীনর কুরতুবীনত বলা হনয়নে এ কানফলা তসতরয়া কেনক তমসর 

যাতেল। পে িুনল এ জনমানবহীন জঙ্গনল এনস পনড়নে। তারা পাতন 

সিংগ্রহকারীনেরনক পাতন কোাঁজার জনয কূনপ কপ্ররণ করল। তমসরীয় কানফলার পে 

িুনল এোনন কপৌাঁো এবিং এই অন্ধকার কূনপর সমু্মেীন হওয়া সাধারণ ে্তশনত একতি 

তবতেন্ন েিনা হনত পানর। তকন্তু যারা স্তশরহসয সম্পনকয সমযক জ্ঞাত, তারা জাননন 
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কয, এসব েিনা একতি অপরতির সানে পরস্পর সিংযুক্ত ও অিুি বযবস্থাপনার তমতলত 

অিংশ। হযরত ইউসুফ আ. এর স্রশা ও রক্ষকই কানফলানক তানের গন্তনবযর পে 

কেনক সতরনয় এোনন তননয় এনসনেন এবিং ইউসুফনক সাহাযয করার জনয কানফলার 

কলাকনেরনক এই অন্ধকার কূনপ কপ্ররণ কনরনেন। 

পাতন আনার জনয কানফলার মানলক ইবনন কোবর নামক জননক বযতক্ত কসই কূনপ 

কপৌাঁনেন এবিং বালতত তননক্ষপ করনলন। ইউসুফ আ. সবযশতক্তমান আোহ ত‘আলার 

সাহাযয প্রতযক্ষ কনর বালততর রতশ শক্ত কনর ধরনলন। পাতনর পতরবনতয বালততর সানে 

একতি সমুজ্জ্বল মুেমণ্ডল পাতন উনত্তালনকারীনের ে্তশনত কিনস উঠল। পতবত্র 

কুরআননর তননতলতেত আয়ানত কস কো বযক্ত করা হনয়নে- 

ـٰذَّا ُغَلَّمٌ قَّالَّ يَّا بُشْرَّ ۚ  لَّٰى دَّلْوَّهُ دَّهُمْ فَّأَّدْسَّلُوا وَّارِةٌ فَّأَّرْوَّجَّاءَّتْ سَّيَِّّارَّ  ۚ  وُه بِضَّاعَّةً وَّأَّسَّرُِّ  ۚ  ٰى هَّ
 ٠٩وَّاللَِّّـهُ عَّلِيمٌ بِمَّا يَّعْمَّلُونَّ ﴿

“একতি কানফলা এনলা। অতাঃপর তারা তানের পাতন সিংগ্রাহকনক কপ্ররণ করনলা। কস 

তননজর বালতত কফলনলা। বলল- কী আননন্দর কো! এনতা একতি তকনশার!” (সরূাহ 

ইউসুফ, আয়াতাঃ১৯) 

অপ্রতযাতশতিানব কূনপর তলনেশ কেনক কিনস ওঠা এই অল্প বয়স্ক অপরূপ ও 

বুতেেীি বালকনক কেনে মানলক কসাোনস তচৎকার কনর উঠনলন। মুসতলম শরীনফর 

তমরাজ রজনীর হাতেনস রাসূলুোহ ملسو هيلع هللا ىلص বনলন-আতম ইউসুফ আ. এর সানে সাক্ষানতর 

পর কেেলাম কয, আোহ তা‘আলা সমগ্র তবনশ্বর রূপ-কসৌন্দনযযর অনধযক তাাঁনক োন 

কনরনেন এবিং অবতশশ অনধযক সমগ্র তবনশ্ব বণ্টন করা হনয়নে। 

কানফলার কলানকরা তেন তাাঁনক একতি মূলযবান পণয মনন কনর কগাপন কনর কফলল। 

আয়ানতর পরবতযী অিংনশ কস কো বলা হনয়নে- “তারা বযবসাতয়ক পণযরুনপ তানক 

কগাপন কনর কফলনলা।” শুরুনত কতা মানলক ইবনন কোবর এ তকনশারনক কেনে অবাক 

তবস্মনয় তচৎকার কনর উনঠতেনলন। তকন্তু পনর তচন্তা-িাবনা কনর তস্থর করনলন কয, এিা 

জানাজাতন না হওয়া উতচত এবিং কগাপন কনর কফলা েরকার, যানত এনক তবতক্র কনর 

প্রচুর অেয লাি করা যায়। 

অেবা এরূপ অেযও হনত পানর কয, ইউসুফ আ.-এর ভ্রাতারা ঐ মুহূনতয কসোনন 

এনসতেল। তারা বাস্তব েিনা কগাপন কনর তাাঁনক পণযদ্রবয কনর তননলা। কযমন- ককান 

ককান তরওয়ায়ানত আনে কয, ইয়াহুো প্রনতযহ ইউসুফ আ. কক কূনপর মনধয োনা 

কপৌাঁোননার জনয কযত । ত্তীয় তেন তাাঁনক কূনপর মনধয না কপনয় কস তফনর এনস 

িাইনের কানে েিনা বণযনা করনলা। অতাঃপর সকল িাই একনত্র কসোনন কপৌাঁেনলা 

এবিং অননক কোাঁজােুতজর পর কানফলার কলাকনের কাে কেনক ইউসুফনক কবর 

করনলা। তেন তারা বলল- এ বালকতি আমানের কগালাম, পলায়ন কনর এোনন 

এনসনে। কতামরা এনক কব্জায় তননয় েুব োরাপ কাজ কনরনো। 
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একো শুনন মানলক ইবনন কোবর ও তার সঙ্গীরা িীত হনয় কগনলন কয, তানেরনক 

কচার সাবযস্ত করা হনব। তাই িাইনের সানে তানক ক্রয় করার বযাপানর কোবাতযা 

বলনত লাগনলন। 

এমতাবস্থায় আয়ানতর অেয এই হনব কয, ইউসুফ-ভ্রাতারা তননজরাই ইউসুফনক 

পণযদ্রবয তস্থর কনর তবতক্র কনর তেল। তনব িাইনয়রা কযনহতু এ মহাপুরুনষর সতঠক 

মূলয সম্পনকয অজ্ঞ তেল, অপরতেনক তানের আসল লক্ষয তার দ্বারা িাকা-পয়সা 

উপাজযন তেলনা; বরিং তপতার কাে কেনক তাাঁনক তবতেন্ন কনর কেয়াই তেল মূল লক্ষয, 

তাই তারা তাাঁনক গুতিকনয়ক তেরহানমর তবতনমনয় তবতক্র কনর তেল। তননবতণযত আয়ানত 

একোই বযক্ত করা হনয়নে-“তারা তাাঁনক তবতক্র কনর তেল অতত অল্প মূনলয- 

গুণাগুতণত কনয়ক তেরহানম। আর তারা তেল তাাঁর বযাপানর তনরাসক্ত।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ২০) 

কানফলার কলানকরা তাাঁনক তমসর তননয় কগনলন। কসোনন কনয়ার পর ইউসুফ আ. কক 

তবক্রনয়র কো কোষণা করনতই কক্রতারা প্রততনযাগীতামূলকিানব োম বলনত লাগল। 

কশষ পযযন্ত ইউসুফ আ. এর ওজননর সমান স্বণয, সমপতরমাণ ম্গনাতি ও সমপতরমাণ 

করশমী বস্ত্র োম সাবযস্ত হল। 

আোহ তা‘আলা এ রত্ন আযীনয তমসনরর (তমসনরর তৎকালীন অেযমেী) এর জনয 

তনধযাতরত কনরতেনলন। তততন তবতনমনয় উতেতেত দ্রবযসামগ্রী তেনয় ইউসুফ আ. কক ক্রয় 

কনর কনন। 

আোহ তা‘আলা তমসনর ইউসুফ আ. কক ক্রয় করার জনয কস কেনশর সবযাতধক 

সম্মাতনত বযাতক্তনক মননানীত কনরতেনলন। আোমা ঈসমাঈল ইবনন কাসীর রহ. 

বনলন- “কয বযাতক্ত হযরত ইউসুফ আ. কক ক্রয় কনরতেনলন, তততন তেনলন তমসনরর 

অেযমেী। তার নাম তকতফীর। ককান ককান বণযনায় ইফতীরও এনসনে। তৎকানল 

তমসনরর সম্রাি তেনলন আমানলকা জাততর জননক বযাতক্ত রাইয়ান ইবনন উসাইে। 

তততন পরবতযীকানল ইউসুফ আ. এর হানত মুসলমান হনয়তেনলন এবিং তারই 

জীবদ্দশায় ম্তুযবরণ কনরতেনলন।” (তাফসীনর মাযহারী) 

কক্রতা আযীনয তমসর- এর স্ত্রীর নাম তেল রাঈল তকিংবা যুলাইো। আযীনয তমসর 

তকতফীর ইউসুফ আ. সম্পনকয স্ত্রীনক কয তননেযশ তেনয়তেনলন, তননবতণযত আয়ানত তা-ই 

তবব্ত হনয়নে- 

 ۚ  مِي مَّثْوَّاهُ عَّسَّٰى أَّن يَّنفَّعَّنَّا أَّْو نَّتَِّّخِذَّهُ وَّلَّدًا أَّتِِه أَّكْرَِلِمْرَّ اهُ مِن مِِّصْرَّوَّقَّالَّ الَِّّذِى اشْتَّرَّ
“তমসনর কয বযাতক্ত তানক ক্রয় করল, কস তার স্ত্রীনক বললাঃ তার সম্মানজনক োকার 

বযবস্থা কর। হয়ত কস আমানের উপকানর আসনব অেবা আমরা তানক পুত্ররূনপ গ্রহণ 

কনর তনব।” (সরুাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ ২১) 
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আয়ানত বতণযত ‘সম্মানজনক োকার বযবস্থা’ দ্বারা উনদ্দশয তেল- তানক বসবানসর 

উত্তম জায়গা োও, ক্রীতোনসর মত করনো না এবিং তার প্রনয়াজনাতের সুবনন্দাবস্ত 

কর। 

হযরত আবদুোহ ইবনন মাসঊে রা. বনলন, দুতনয়ানত ততন বযাতক্ত অতযন্ত তবচক্ষণ 

এবিং কচহারা কেনে শুিাশুি তনরুপণকারী প্রমাতণত হনয়নেন। প্রেমজন আযীনয তমসর। 

তততন স্বীয় তনরূপণশতক্ত দ্বারা হযরত ইউসুফ আ. এর গুণাবলী সম্বনন্ধ অবতহত হনয় 

তার স্ত্রীনক তার উত্তম বনন্দাবনস্তর তননেযশ তেনয়তেনলন। তদ্বতীয়জন হযরত শু‘আইব 

আ. এর ঐ কনযা, তযতন মূসা আ. সম্পনকয স্বীয় তপতানক বনলতেনলন, তা কুরআন 

মাজীনের িাষায় এই-“তপতাজ্বী! তানক মজদুর করনে তেন। ককননা, আপনার উত্তম 

মজদুর সবল ও তবশ্বস্ত বযাতক্তই হনত পানর।” (সরূাহ ক্বাসাস, আয়াতাঃ২৬) 

ত্তীয়জন আবু বকর তসদ্দীক রা.। তততন স্বীয় েূরেতশযতা দ্বারা ফারুনক আযম হযরত 

উমর রা. কক পরবতযী েতলফা মননানীত কনর যনোতচত তসোন্ত গ্রহণ কনরতেনলন। 

(তাফসীনর ইবনন কাসীর) 

ইউসুফ আ. আযীনয তমসর- এর গ্নহ সুনে-স্বােনন্দয বসবাস করতেনলন। তকন্তু 

ইনতামনধয এক পরীক্ষামূলক তবপে এই কেো তেল কয, আযীনয তমসর- এর স্ত্রী 

হযরত ইউসুফ আ. এর প্রতত আসক্ত হনয় পড়ল। এ কপ্রতক্ষনত উক্ত মতহলা তার সানে 

কুবাসনা চতরতােয করার জননয তানক ফুসলানত লাগল। তনননাক্ত আয়ানত একোই 

বযক্ত করা হনয়নে- 

إِنَُِّّه  ۚ  قَّالَّ مَّعَّاذَّ اللَِّّـِه  ۚ  هِ وَّغَّلَِّّقَّتِ اْلَّْبْوَّابَّ وَّقَّالَّتْ هَّْيتَّ لَّكَّ اوَّدَّتْهُ الَِّّتِي هُوَّ فِي بَّيْتِهَّا عَّن نَِّّفْسِوَّرَّ
 ﴾١١إِنَِّّهُ َلَّ يُفْلِحُ الظَِّّالِمُونَّ ﴿ ۚ  بِِّي أَّحْسَّنَّ مَّثْوَّاىَّ رَّ

“কয মতহলার েনর ইউসুফ আ. তেনলন, কস তানক ফুসলানত লাগল এবিং েরজাসমূহ 

বন্ধ কনর তেল। কসই মতহলা বললাঃ কশান! কতামানক বলতে, এতেনক আস! তততন 

বলনলনাঃ আোহ রক্ষা করুন। তনশ্চয়ই আমার মাতলক আমানক সযনত্ন োকনত 

তেনয়নেন। আর অবশযই সীমালঙ্ঘনকারীরা কেননা সফলকাম হয় না।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ২৩) 

উক্ত মতহলা তেল আযীনয তমসর- এর স্ত্রী। তকন্তু এ স্থনল পতবত্র কুরআনন ‘আযীনযর 

পত্নী’ শব্দ বযবহার না কনর ‘যার গ্নহ তেল’ এ শব্দ বযবহার করা হনয়নে। এনত ইতঙ্গত 

করা হনয়নে কয, ইউসুফ আ. এর উক্ত গুনাহ কেনক কবাঁনচ োকা এ কারনণ আরও 

অতধক কতঠন তেল কয, তততন তারই গ্নহ তারই আশ্রনয় োকনতন। সুতরািং তার আনেশ 

উনপক্ষা করা তার পনক্ষ সহজসাধয তেল না। 

হযরত ইউসুফ আ. যেন তননজনক চতুতেযক কেনক কবতশত কেেনলন, তেন 

পয়গম্বরসুলি িতঙ্গনত সবযপ্রেম আোহ তা‘আলার কানে আশ্রয় প্রােযনা কনর বলনলন- 

ه   َمَعاذَ  اللَـّ   (আতম আোহর আশ্রয় প্রােযনা করতে)। 
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এনক্ষনত্র কেো যানে- তততন শুধু তনজ ইো ও সিংকনল্পর ওপর িরসা কনরনতন, বরিং 

মহান আোহর আশ্রয় প্রােযনা কনরনেন। আর এিা স্বতাঃতসে কো কয, কয বযাতক্ত 

আোহর আশ্রয় লাি কনর, তানক ককউ তসরানত মুস্তাকীম কেনক তবচুযত করনত পানর 

না। এ োড়াও তততন পয়গম্বরসূলি তবজ্ঞতা ও নসীহত কপশ কনর স্বয়িং কসই মতহলানক 

উপনেশ তেনত লাগনলন কয, তারও উতচত আোহ তা‘আলানক িয় করা এবিং মন্দ 

বাসনা কেনক তবরত োকা। ইউসুফ আ. আনরা বলনলন কয, আপনার স্বামী আযীনয 

তমসর আমানক লালন-পালন কনরনেন, আমানক উত্তম আবাসন তেনয়নেন। অতএব, 

তততন আমার প্রতত অনুগ্রহকারী; অেচ আতম তার ইযযনত হস্তনক্ষপ করব! এিা জেনয 

অনাচার। আর অনাচারীরা কেনও কলযাণপ্রাি হয় না। 

সুদ্দী ইবনন ইসহাক রহ. প্রমুে তাফসীরতবেগণ বণযনা কনরন কয, এ তনজযনতায় কসই 

মতহলা ইউসুফ আ. কক তননজর প্রতত আক্শ করার জননয তার রূপ ও কসৌন্দনযযর 

উচ্ছ্বতসত প্রশিংসা করনত লাগল। কস বলল: কতামার চুল কত সুন্দর! ইউসুফ আ. 

বলনলন: ম্তুযর পর এই চুল সবযপ্রেম আমার কেহ কেনক তবতেন্ন হনয় যানব। এরপর 

কস বলল: কতামার দুই কচাে কতই না আকষযণীয়! ইউসুফ আ. বলনলন: মউনতর পর 

এগুনলা পাতন হনয় আমার মুেমণ্ডনল প্রবাতহত হনব। কস আরও বলল: কতামার মুেমণ্ডল 

কতইনা কমনীয়! ইউসুফ আ. বলনলন: এগুনলা সব মাতির কোরাক। 

আোহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. এর মনন পরকানলর তচন্তা এত কবশী প্রবল কনর 

কেন কয, িরা কযৌবননও জগনতর যাবতীয় কিাগ-তবলাস তাাঁর ে্তশনত তুে হনয় যায়। 

এিানব আতেরানতর তচন্তা-ই মানুষনক সব রকম অনযায় কেনক তফতরনয় রােনত পানর। 

পূনবয আনলাতচত হনয়নে কয, আযীনয তমসর- এর স্ত্রী যুলাইো গ্নহর েরজা বন্ধ কনর 

ইউসুফ আ. কক পাপ কানজর তেনক আহবান কনর। তেন ইউসুফ আ. স্বীয় 

পালনকতযার তনেশযন অবনলাকন করার সানে সানে যুলাইোর কুমতলনবর নাগপাশ 

তেন্ন কনর রুে েরজাসমূনহর তেনক ঊধ্বযশ্বানস েুিনত লাগনলন এবিং ককানরূপ তদ্বধা বা 

তচন্তার মনধয সময় কক্ষপণ করনলন না। এ সময় হযরত ইউসুফ আ. স্বীয় 

প্রততপালনকর কী তনেশযন অবনলাকন কনরতেনলন, পতবত্র কুরআনন কসিা বযক্ত করা 

হয়তন। তনব তবতিন্ন তরওয়ায়ানতর তিতত্তনত তাফসীরতবেগণ এ সম্পনকয তবতিন্ন তেয 

উপস্থাপন কনরনেন। হযরত আবদুোহ ইবনন আব্বাস, মুজাতহে, সাঈে ইবনন 

যুবাইর, মুহাম্মে ইবনন তসরীন, হাসান বসরী রহ. প্রমূে বনলনেন, আোহ তা‘আলার 

মু‘তজযা তহনসনব এ তনজযন কনক্ষ হযরত ইয়াকুব এর তচত্র এিানব ইউসুফ আ. এর 

সমু্মনে উপতস্থত কনর কেন কয, তততন হানতর অঙু্গতল োাঁনত কচনপ হুাঁতশয়ার কনরনেন। 

ককান ককান তাফসীরতবে বনলন: আযীনয তমসর- এর মুেেতব তাাঁর সমু্মনে ফুতিনয় 

কতালা হয়। ককউ বনলন: ইউসুফ আ. এর ে্তশ োনের তেনক উঠনতই কসোনন কুরআন 

মাজীনের এ আয়াত তলতেত কেনেন- 

 ﴾١١إِنَِّّهُ كَّانَّ فَّاحِشًَّة وَّسَّاءَّ سَّبِيَلً ﴿ ۚ  بُوا الزِِّنَّٰى وََّلَّ تَّقْرَّ
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“কতামরা বযাতিচানরর তনকিবতযী হনয়া না। তনশ্চয়ই এিা েুবই জেনয তনলযজ্জতা (যা 

কোোয়ী শাতস্তর কারণ) এবিং অতযন্ত গতহযত পে।” (সরুাহ বনী ইসরাঈল, আয়াতাঃ ৩২) 

ককউ ককউ উনেে কনরনেন- যুলাইোর গ্নহ একতি মূততয তেল। কসই মুহূনতয যুলাইো 

মূততযতিনক কাপড় দ্বারা আব্ত করল। ইউসুফ আ. এর কারণ তজনজ্ঞস করনলন। উত্তনর 

কস বলল: এিা আমার উপাসয, এর সামনন পাপ কাজ করার মত সাহস আমার কনই। 

তেন ইউসুফ আ. বলনলন, আমার উপাসয কতা আনরা কবশী লজ্জা করার উপযুক্ত। 

ককননা, তাাঁর ে্তশনক ককান পেযা কঠকানত পানর না। 

কানরা কানরা মনত, ইউসুফ আ. এর নবুওয়াত ও দ্বীনী জ্ঞানই তেল স্বীয় পালনকতযা 

সম্পনকয তাাঁর এই তেবযে্তশর কারণ, যানক আয়ানত ‘তার প্রততপালনকর তনেশযন’ বনল 

উনেে করা হনয়নে। 

তাফসীরতবে আোমা ইসমাঈল ইবনন কাসীর রহ. এসব উতক্ত উে্ত করার পর কয 

মন্তবয কনরনেন, তা সব সুধীজননর কানেই সবযানপক্ষা সাবলীল ও গ্রহণনযাগয। তততন 

বনলনেন: কুরআন মাজীে যতিুকু তবষয় বণযনা কনরনে, ততিুকু তননয় ক্ষান্ত োকা 

েরকার। অেযাৎ হযরত ইউসুফ আ. এমন তকেু কেনেনেন, যদ্দরুন তাাঁর মন সৎ ও 

নযানয়র পনে আনরা ে্ঢ়পে হনয়নেন। আর এ তবষয়তি কী তেল, তাফসীরতবেগণ এ 

বযাপানর যা তকেু উনেে কনরনেন, কসগুনলার কযনকান একতি হনত পানর। তাই 

তনতশ্চতরূনপ ককান একতি তনতেযশ করা যায় না। 

হযরত ইউসুফ আ. এ তনজযন কনক্ষ মহান আোহর তনেশযন প্রতযক্ষ করার সানে 

সানেই কসোন কেনক কবতরনয় আসার জনয উেযত হনলন এবিং বন্ধ েরজার তেনকই 

কেৌড় তেনলন। তেন আযীয পত্নী তাাঁনক ধরার জনয তাাঁর জামা কিনন ধনর তাাঁনক 

বতহগযমনন বাধা তেনত চাইল। তকন্তু ইউসুফ আ. পতবত্রতা রক্ষার বযাপানর তেনলন 

ে্ঢ়সিংকল্প। তাই োমনলন না, বরিং েুব দ্রুত কবনগ সামনন ধাবমান হনলন। ফনল 

জামা কপেন তেক কেনক তোঁনড় কগল। ইততমনধয ইউসুফ আ. েরজার বাইনর চনল 

কগনলন এবিং তাাঁর তপনে তপনে যুলাইোও তোয় উপতস্থত হল। 

ঐততহাতসক সুনত্র বতণযত আনে কয, েরজাসমূহ তালাবে তেল। তকন্তু ইউসুফ আ. কেৌনড় 

েরজায় কপৌাঁেনতই মহান আোহর কুেরনত আপনাআপতন তালাগুনলা েুনল নীনচ পনড় 

কগল এবিং ততক্ষণাৎ ইউসুফ আ. কবর হনয় কগনলন। 

তারা উিনয় েড়জার বাইনর আসনতই আযীনয তমসরনক সামনণ েন্ডায়মান কেেনত 

কপনলন। আযীনয তমসরনক কেনেই তার পত্নী চমনক উঠল। অতাঃপর তননজনক সামনল 

তননয় কো বাতননয় ইউসুনফ আ. এর উপর কোষ চাতপনয় বলল: “আপনার পতরবানরর 

সানে কয কুকযনমর ইো কনর, তার শাতস্ত কী হনত পানর এ োড়া কয, তানক কারাগানর 

তননক্ষপ করা হনব অেবা অনযনকান কনঠার শাতস্ত কেয়া হনব? 
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পতবত্র কুরআনন তবষয়তি এিানব তবব্ত হনয়নে-“তারা উিনয় েুনি েড়জার তেনক কগল 

এবিং মতহলা ইউসুনফর জামা কপেন তেক কেনক তোঁনড় কফলল। আর উিনয় মতহলার 

স্বামীনক েরজার কানে কপল। মতহলা বলল: কয বযাতক্ত আপনার স্ত্রীর সানে কুকনমযর 

ইো কনর, তানক এ োড়া আর কী শাতস্ত কেয়া কযনত পানর কয, তানক কারাগানর 

পাঠাননা হনব অেবা অনয ককান যেনাোয়ক শাতস্ত প্রোন করা হনব?”(সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ ২৫) 

ইউসুফ আ. পয়গম্বরসূলি িদ্রতার োততনর হয়ত কসই মতহলার কগাপন অতিসতন্ধর 

তেয প্রকাশ করনতন না। তকন্তু যেন কস তননজই এতগনয় এনস ইউসুফ আ. এর প্রতত 

তমেযা অপবাে তেল, তেন বাধয হনয় তততন সতয প্রকাশ কনর বলনলন; যা পতবত্র 

কুরআননর তননতলতেত আয়ানত বযাক্ত করা হনয়নে- “বরিং তততনই স্বীয় কুমতলব 

চতরতােয করার জনয আমানক ফুাঁসতলনয়নেন ।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ ৬২) 

বযাপারতি েুবই নাজুক এবিং আযীনয তমসর- এর পনক্ষ কক সতযবােী, তার মীমািংসা 

করা কতঠন তেল। ককননা, কসোনন সাক্ষয-প্রমানণর ককান অবকাশ তেল না। তকন্তু 

আোহ তা‘আলা কযিানব স্বীয় মননানীত বান্দানেরনক গুনাহ কেনক বাাঁতচনয় তনষ্পাপ ও 

পতবত্র রানেন, তঠক কতমতনিানব তাাঁনেরনক অশুি চক্রান্ত কেনক বাাঁতচনয় রাোরও 

বযবস্থা কনরন। 

সাধারণত এরূপ কক্ষনত্র মহান আোহ কো বলনত অক্ষম নবজাতক তশশুনেরনক কানজ 

লাগান। অনলৌতককিানব তানেরনক বাকশতক্ত োন কনর তপ্রয় বান্দানের পতবত্রতা 

প্রমাণ কনরন। কযমন, হযরত মাতরয়ানমর প্রতত যেন কলানকরা অপবাে আনরাপ করনত 

োনক, তেন একতেননর নবজাতক তশশু ঈসা আ. কক আোহ তাআলা বাকশতক্ত োন 

কনর তাাঁর মুনে জননীর পতবত্রতা প্রকাশ কনর কেন। কতমতনিানব বনী ইসরাঈনলর 

জুরাইজ নামক একজন সাধু বযতক্তর প্রতত গিীর ষড়যনের মাধযনম এমতন ধরননর 

অপবাে আনরাপ করা হনল, নবজাতক তশশু কসই বযতক্তর পতবত্রতার সাক্ষয োন কনর। 

অনুরূপিানব হযরত মূসা আ.- এর প্রতত তফরআউননর মনন সনন্দহ কেো তেনল, 

তফরআউন পত্নীর ককশ পতরচযযাকারীণী মতহলার সেযজাত তশশু বাকশতক্তপ্রাি হয় এবিং 

কস মূসা আ. কক বশশনব তফরআউননর কবল কেনক রক্ষা কনর। 

তঠক কতমতনিানব ইউসুফ আ. এর েিনায় হযরত আবদুোহ ইবনন আব্বাস ও আবু 

হুরাইরা রা. এর বণযনায় রনয়নে, মহান আোহ একতি কতচ তশশুনক তবঞ্জ ও 

োশযতনকসূলি বাকশতক্ত োন করনলন। এই কতচ তশশু এ গ্নহই কোলনায় লতলত 

হতেল। তার সম্পনকয কানরা ধারণা তেল না কয, কস এসব কমযকাণ্ড কেেনব এবিং 

বুঝনব, অতাঃপর অতযন্ত তবঞ্জতার সানে তা বণযনাও কনর কেনব। তকন্তু সবযশতক্তমান 

মহান আোহ স্বীয়  আনগুনতযর পনে সাধনাকারীনের সতঠক মযযাো ফুতিনয় কতালার 

জননয জগতবাসীনক কেতেনয় কেন কয, তবনশ্বর প্রনতযকতি অণু-পরমাণু তাাঁর গুি 

বাতহনী। এরা অপরাধীনক িালিানবই কচনন, তার অপরানধর করকডয রানে এবিং 
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প্রনয়াজন মুহূনতয তা প্রকাশও কানর তেনত পানর। এ কোট্ট তশশুতি বাহযত জগনতর 

সবতকেু কেনক উোসীন ও তনতবযকার অবস্থায় কোলনায় পনড়তেল। কস ইউসুফ আ.- 

এর মু‘তজযা তহনসনব তঠক ঐ মুহূনতয মুে েুলল-যেন আযীনয তমসর তেনলন এ েিনা 

সম্পনকয নানা তদ্বধাদ্বনে জতড়ত। 

এ তশশুতি যতে এতিুকু বনল তেত কয, ইউসুফ আ. তননেযাষ এবিং কোষ যুলাইোর, তনব 

তাও একতি মু‘তজযারূনপ ইউসুফ আ.- এর পনক্ষ তাাঁর পতবত্রতার বযাপানর তবরাি 

সাক্ষয হনয় কযত। তকন্তু আোহ তা‘আলা এ তশশুর মুনে একতি োশযতনকসুলি উতক্ত 

উচ্চারণ করানলন এিানব কয, কস বলল- “ইউসুফ আ. এর জামাতি কেে, যতে তা 

সামননর তেনক কোঁড়া োনক, তনব যুলাইোর কো সতয এবিং ইউসুফ আ. তমেযাবােী 

পতরগতণত হনবন। আর যতে জামাতি কপেন তেনক কেড়া োনক, তাহনল এনত এ োড়া 

অনযনকান সম্ভাবনাই কনই কয, ইউসুফ আ. পলায়নরত তেনলন এবিং যুলাইো তাাঁনক 

তপেন কেনক আিনক ধনর পলায়নন বাাঁধা তেনত চাতেল। সুতরািং এনক্ষনত্র ইউসুফ আ. 

সতযবােী সাবযস্ত হনবন এবিং যুলাইো হনব তমেযাবােী।” এিা এজনয এিানব 

উপস্থাপন করা হল কয, তশশুর অনলৌতকক বাকশতক্তর োড়াও এ তবষয়তি প্রনতযনকর 

হৃেয়াঙ্গম করার মনতা, যদ্দরুন এর চাকু্ষষ প্রমাণ আযীনয তমসর তননজই কপনয় কযনত 

পানরন। 

অতাঃপর যেন বতণযত আলামত অনুযায়ী  জামাতির কপেন তেক কেনক কোঁড়া কেো 

কগল, তেন ইউসুফ আ. এর পতবত্রতা বাস্তবিানবই প্রততিাত হনয় কগল। পতবত্র 

কুরআনন তননবতণযত আয়াতসমূনহ এ তবষয়তিই তবব্ত হনয়নে- “মতহলার পতরবানরর 

একজন সাক্ষী (তশশু) সাক্ষয তেনলা কয, যতে তার জামা সামননর তেক কেনক কোঁড়া 

োনক, তনব মতহলা সতযবাতেনী এবিং কস তমেযাবােী হনব। আর যতে তার জামা 

কপেননর তেক কেনক কোঁড়া োনক, তাহনল মতহলা তমেযাবাতেনী এবিং কস সতযবােী 

হনব। অতাঃপর গ্হস্বামী যেন কেেল কয, ইউসুনফর জামা কপেন তেক কেনক কোঁড়া, 

তেন কস বলল: তনশ্চয় এিা কতামানের নারীনের েলনা। তনাঃসনন্দনহ কতামানের েলনা 

অতযন্ত িীষণ। (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ২৬-২৮) 

আযীনয তমসর তশশুতির এিানব কো বলার দ্বারাই বুনঝ তননয়তেনলন কয, ইউসুফ আ.-

এর পতবত্রতা পতবত্রতা প্রকাশ করার জনযই এ অস্বািাতবক েিনার বতহাঃপ্রকাশ হনয়নে। 

তদুপতর তার বক্তবয অনুযায়ী যেন কেেনলন কয, ইউসুফ আ. এর জামাতি কপেন 

কেনক কোঁড়া, তেন আযীনয তমসর তনতশ্চত হনলন কয, কোষ যুলাইোর এবিং ইউসুফ 

আ. পতবত্র। তাই তততন যুলাইোনক সনম্বাধন কনর বলনলন, “এসব কতামার েলনা। 

তুতম তননজর কোষ অননযর োনড় চাপানত এ ফতন্দ এনিনো।” 

উক্ত আয়ানত আযীনয তমসর নারী জাততর েলনা অতযন্ত মারাত্ম্ক বনল উনেে 

কনরনেন। বাস্ততবক-ই নারী জাততর েলনা েুবই মারাত্ম্ক। এনক কবাঝা এবিং এর জাল 
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তেন্ন করা সহজ নয়। ককননা তারা বাহযত ককামল, নাজুক ও অবলা হনয় োনক। তাই 

যারা তানেরনক কেনে, তারা তানের কোয় দ্রুত তবশ্বাস স্থাপন কনর কফনল। অেচ 

এসব কক্ষনত্র অননকািংনশই তারা তবনবক-বুতে ও আোহিীততর অিাব বশত তমেযা 

েলনা কনর োনক এবিং কো বাননায়াতি কনর অপনরর োনড় কোষ চাতপনয় োনক। 

অবশয যারা আোহিীরু ও পরনহযগার, তারা কেনও এরূপ েলনা কনর না। 

(তাফসীনর মাযহারী) 

অতাঃপর েিনার কপ্রতক্ষনত আযীনয তমসর ইউসুফ আ. কক যা বলনলন, তা পতবত্র 

কুরআনন এিানব বযক্ত করা হনয়নে- ِـٰذَّا يُوسُفُ أَّعْر ۚ  ْض عَّنْ هَّ  

“ইউসুফ! এ েিনানক উনপক্ষা কর (এবিং বযাপারতি বলাবতল কনরা না। যানত আমার 

কবইজ্জতত না হয়।)” (সরুাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ২৯) 

পতরনশনষ তততন যুলাইোনক আত্নসিংনশাধননর জনয কয উপনেশ তেনলন, তা পতবত্র 

কুরআনন এিানব উনেে করা হনয়নে- 

 ﴾١٩إِنَِّّكِ كُنتِ مِنَّ الْخَّاطِئِنيَّ ﴿ ۚ  ى لِذَّنبِكِ وَّاسْتَّغْفِرِ

“তুতম তননজর অনযানয়র জনয ইতস্তগফার (ক্ষমা প্রােযনা) কর। তুতম কতা পাপীনের 

অন্তিূযক্ত হনয় তগনয়ে।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ২৯) 

এোনন বাহযত বুঝা যায় কয, মহান আোহর কানে ইতস্তগফার করনত বলা হনয়নে। 

আবার এিাও হনত পানর কয, স্বামীর কানে ক্ষমা প্রােযনা করনত বলা হনয়নে। তকিংবা 

এিাও হনত পানর কয, ইউসুফ আ.- এর কানে ক্ষমা চাইনত বলা হনয়নে। 

অতাঃপর এক কান দু‘কান কনর বযাপারতি কলাকসমানজ জানাজাতন হনয় কগল। তেন 

নগনরর কততপয় মতহলা বলাবতল করনত লাগল কয, আযীনয তমসর-এর স্ত্রী স্বীয় 

কগালামনক অনবধ বাসনা চতরতােয করার জনয ফুাঁসলায়! তোঃ ককমন রুতচ! কত তনচু 

তার মন কয, চাকনরর প্রতত আসক্ত হনয় পনড়নে! কুরআন পানকর তনননাতলতেত 

আয়ানত তানের এ কুৎসা রিনা তববরণ তুনল ধরা হনয়নে- “নগনরর মতহলারা বলাবতল 

করনত লাগল কয, আযীনযর স্ত্রী স্বীয় কগালামনক কামনা চতরতােয করার জনয ফুাঁসলায়। 

কস তার কপ্রনম উন্মত্ত হনয় কগনে! আমরা তানক প্রকাশয ভ্রাতন্তনত কেেনত পাতে।” 

(সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৩০) 

যুলাইো যেন কসসব মতহলানের কানােুষার কো জাননত পারল, তেন তানেরনক 

একতি এবিং ইউসুফ আ.- এর বযাপানর তার অতিপ্রানয়র কযৌতক্তকতা প্রকাশ করনত 

চাইল। তনননর আয়ানত এ প্রসনঙ্গ বণযনা করা হনয়নে- “যেন কস (যুলাইো) তানের 

চক্রান্ত সম্পনকয শুননত কপল, তেন তানেরনক কডনক পাঠাল এবিং তানের জনয একতি 

কিাজ সিার আনয়াজন করল। কস তানের কহলান কেয়ার জনয উন্নত তবোনার বযবস্থা 
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করল এবিং তানের প্রনতযকনক একতি কনর েুতর তেল। আর ইউসুফ আ. কক বলল- 

এনের সামনন একিু কবর হও।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৩১) 

উনেতেত আয়ানত মতহলানের কানােুষানক যুলাইো ‘চক্রান্ত’ আেযা তেনয়নে বনল বলা 

হনয়নে। অেচ বাহযত তারা ককান চক্রান্ত কনরতন। তকন্তু কযনহতু তারা কগাপনন কগাপনন 

কুৎসা রিনা করতেল, তাই যুলাইো এনক চক্রান্ত বনল অতিতহত কনরনে। ককননা, 

তানের ককান আপতত্ত োকনল সাক্ষয কনর বলা উতচত তেল। তকন্তু তারা তা না কনর 

অনগাচনর সমানলাচনা কনর কবড়ানে। 

অতাঃপর মতহলারা যেন কিাজসিায় উপতস্থত হল, তেন তানের সামনন তবতিন্ন প্রকার 

োেয ও ফল-ফলাতে উপতস্থত করা হল। তন্মনধয তকেু োেয চাকু তেনয় ককনি োওয়ার 

মত তেল। তাই প্রনতযকনক এক একতি কনর চাকু কেয়া হল। তারা কসই ফল হানত 

তননয় চাকু দ্বারা ককনি ককনি কেনত লাগল। 

ইনতামনধয অনযকনক্ষ অবস্থানরত ইউসুফ আ. কক যুলাইো ককান কানজর বাহানায় 

বললাঃ এই মতহলানের এোনন একিু আস। 

ইউসুফ আ. তার কু-উনদ্দশয সম্পনকয জাননতন না। পানশর কামরায় কয তার আমতেত 

মতহলারা সমনবত, আনগ তাও জাননতন না। তাই মতননবর তননেযনশ স্বীয় কামরা কেনক 

কবর হনয় এনস কিাজসিায় উপতস্থত হনয় তকিংকতযবযতবমূঢ় হনয় কগনলন। 

অপরতেনক হযরত ইউসুফ আ. কক কেোমাত্র উপতস্থত মতহলানের মানঝ কয প্রতততক্রয়া 

স্তশ হনয়তেল, পতবত্র কুরআনন তনননাক্ত আয়ানত তা বযক্ত করা হনয়নে- “যেন 

আমতেত মতহলারা ইউসুফ আ. কক এক নজর কেেল, তেন তারা হতিম্ভ হনয় কগল 

এবিং তননজনের হাত ককনি কফলল। আর তারা বললাঃ সুবহানাোহ! এ-কতা মানব নয়, 

এ-কতা ককান সম্মাতনত কফনরশতা! (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৩১) 

বলাবাহুলয, উপতস্থত মতহলারা ইউসুফ আ. কক কেনে তার রূপ-কসৌন্দযযয অবনলাকন 

কনর হতিম্ভ হনয় কগল এবিং তেন কয চাকু তেনয় ফল ককনি োতেল, তানত ফনলর 

পতরবনতয হাত ককনি কফলল। আর তারা ইউসুফ আ. কক কফনরশতা বনল আেযাতয়ত 

করল। ককননা, তারা এরূপ অননযা রূপ-কসৌন্দনযযযর অপরূপ নূরানী কচহারার মানুষ 

কেনও কেনেতন। 

অতাঃপর যুলাইো উপতস্থত মতহলানেরনক লক্ষয কনর বলল, পতবত্র কুরআনন তনননাক্ত 

আয়ানত যা বযক্ত করা হনয়নে- “এই কসই জন, যার বযাপানর কতামরা আমানক 

িৎসনা কনরতেনল। আর হযাাঁ, আতম বাস্ততবকই তানক ফুাঁসতলনয় তেলাম। তকন্তু কস 

তননজনক পতবত্র করনেনে। তনব িতবষযনত আতম তানক কয আনেশ তেই, কস যতে তা 

পালন না কনর, তনব অবশযই কস কারাগানর যানব এবিং লাতিত হনব।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ ৩২) 
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যুলাইো যেন কেেল কয, সমাগত মতহলারা তার বযাপারতির তাৎপযয বুঝনত কপনরনে, 

এমনতক তাাঁনক কেনে তননজরাও অপ্রক্তস্থ হনয় তগনয়নে, তেন কস তানের সামননই 

ইউসুফ আ. কক িয়িীতত প্রেশযন করনত লাগল কয, িতবষযনত তুতম যতে আমার 

আনেশ অমানয কর, তনব অবশযই কজলোনায় তননক্ষপ করা হনব। ককান ককান 

তাফসীরতবে বণযনা কনরনেন কয, তেন আমতেত মতহলারাও ইউসুফ আ. কক 

যুলাইোর প্রতত ফুাঁসলানত লাগল কয, তুতম যুলাইোর কানে অননক ঋণী। কানজই 

কতামার জনয তার ইোর অবমাননা করা উতচত নয়। 

ইউসুফ আ. কেেনলন কয, সমনবত মতহলারাও যুলাইোর সুনর সুর তমতলনয়নে এবিং 

তানক সমেযন করনে এবিং এ মুহূনতয তানের চক্রানন্তর জাল তেন্ন করার বাতহযক ককান 

উপায় কনই। তেন উক্ত কতঠন মুহূনতয তততন আোহ তা‘আলার তেনক প্রতযাবতযন 

করনলন এবিং তাাঁর েরবানর দু‘আ কনর আরজ করনলন, পতবত্র কুরআনন যা উনেে 

করা হনয়নে- 

فْ عَّنِِّي كَّيْدَُّهنَِّّ أَّصْبُ إِلَّيْهِنَِّّ وَّأَّكُن مِِّنَّ وَّإَِلَِّّ تَّصْرِ ۚ  يْهِ بِِّ السِِّجْنُ أَّحَّبُِّ إِلَّيَِّّ مِمَِّّا يَّدُْعونَّنِي إِلَّقَّالَّ رَّ
 ١١الْجَّاهِلِنيَّ ﴿

 “কহ আমার পালনকতযা! এই মতহলারা আমানক কয কানজর তেনক আহবান করনে, 

তার কচনয় কারাগারই আমার কানে অতধক পেন্দনীয়। যতে আপতন তানের চক্রান্তনক 

আমার উপর কেনক প্রততহত না কনরন, তাহনল আতম তানের ফাাঁনে আিনক যানবা 

এবিং জাতলমনের অন্তিূযক্ত হনয় পড়নবা। (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৩৩) 

“কজলোনা আমার তনকি অতধক পেন্দনীয়”- এ কো বলা ইউসুফ আ. এর 

বতন্দজীবন প্রােযনা বা কামনা করা হয়; বরিং পাপ কানজর তবপরীত এই পাতেযব 

তবপেনক সহজ মনন করারই বতহাঃপ্রকাশ। 

ককান ককান তরওয়ায়ানত বলা হনয়নে, যেন হযরত ইউসুফ আ. কজনল কপ্রতরত হনলন, 

তেন আোহ তা‘আলার পক্ষ কেনক ওহী এনলা- আপতন তননজ কক তননজ কজনল 

তননক্ষপ কনরনেন। কারণ, আপতন বনলতেনলন- কজলোনা আমার তনকি অতধক 

পেন্দনীয়। এিা না কনর আপতন তনরাপত্তা চাইনল, আপনানক পুনরাপুতর তনরাপত্তা োন 

করা হত। 

আোহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ.-এর দু‘আ কবুল করনলন এবিং মতহলানের 

চক্রান্তনক তাাঁর কাে কেনক েূনর সতরনয় রােনলন। তনননাতলতেত আয়ানত কস কো 

বযাক্ত করা হনয়নে- “অবনশনষ তার পালনকতযা তার দু‘আ কবুল করনলন এবিং তার 

কেনক তানের চক্রান্ত প্রততহত করনলন। তনশ্চয় তততন সবযনশ্রাতা-সবযজ্ঞ। (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ৩৪) 

আোহ তা‘আলা কসই মতহলানের চক্রান্তজাল কেনক ইউসুফ আ. কক বাাঁচাননার জননয 

একতি বযবস্থা করনলন এই কয, ইউসুফ আ. এর দু‘আ অনুযায়ী তাাঁনক কজনল 
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স্থানান্তনরর বযবস্থা করনলন। তা এিানব কয, ইউসুফ আ. এর সচ্চতরত্রতা, তাক্বওয়া ও 

পতবত্রতার সুষ্পশ তনেশযনাবলী কেনে আযীনয তমসর ও তার পতরষেবনগযর মনন তনতশ্চত 

তবশ্বাস জনন্মতেল কয, ইউসুফ আ. সৎ ও পতবত্র। তকন্তু শহরময় এ তবষনয় বযাপক 

কানােুষা হনত োনক। পতরনশনষ এ কানােুষার অবসান েিাননার জননয এিাই উত্তম 

পে তবনবতচত হয় কয, ইউসুফ আ. কক তকেুতেননর জনয কজনল আবে রাোই সমীচীন 

হনব। এর দ্বারা তননজর েরও রক্ষা পানব এবিং জনগনণর মনধযও এ তবষনয়র আনলাচনা 

তস্ততমত হনয় যানব। তননবতণযত আয়ানত এতেনকই ইতঙ্গত করা হনয়নে-  “অতাঃপর এসব 

তনেশযন কেোর পর তারা তানক তকেুতেননর জনয কারারুে কনর রাো সমীচীন মনন 

করল।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ ৩৫) 

পতরনশনষ আযীনয তমসর ও তার পতরষেবগয তকেুতেননর জনয ইউসুফ আ. কক কজনল 

আবে করল। কসমনত ইউসুফ আ. কজনলর বন্দীোনায় কালাততপাত করনত লাগনলন। 

হযরত ইউসুফ আ. কারাগানর কপৌেনল সানে আনরা দু‘জন অতিযুক্ত কনয়েীও প্রনবশ 

করল। তানের একজন বােশাহনক শরাব পান করাত এবিং অপরজন বােশাহর বাবুতচয 

তেল। আোমা ইবনন কাসীর রহ. তাফসীরতবেগনণর বরাত তেনয় তলনেনেন কয, তারা 

উিনয় বােশাহর োনেয তবষ তমতশ্রত করার অতিনযানগ কগ্রফতার হনয়তেল। মুকাদ্দমার 

তেন্ত চলতেল বনল তানেরনক কারাগানর আিক রাো হনয়তেল। 

হযরত ইউসুফ আ. কারাগানর প্রনবশ কনর পয়গম্বরসূলি চতরত্র- েয়া ও অনুকম্পার 

দ্বারা সকনলর মন জয় কনরন। তততন সকল কনয়তের প্রতত সহমতমযতা প্রেশযন করনতন 

এবিং যোসাধয তানের কেোনশানা করনতন। ককউ অসুস্থ হনয় পড়নল তার কসবা-যত্ন 

করনতন। কাউনক তচতন্তত ও কপনরশানীযুক্ত কেেনল তানক সান্ত্বনা তেনতন, কধযযয তশক্ষা 

এবিং মুতক্তর আশা তেনয় তার তহম্মত বাড়ানতন। এিানব তননজ কশ কনর অপনরর সুে-

শাতন্ত তনতশ্চত করনতন এবিং সারারাত আোহর ইবােনত মশগুল োকনতন। 

তাাঁর এ অবস্থা কেনে কারাগানরর সকল কনয়েী তাাঁনক অতযন্ত িতক্ত-শ্রো করনত 

লাগল। কারাধযক্ষ তাাঁর চতরত্র মাধুনযয মুগ্ধ হনয় বললাঃ আমার ক্ষমতা োকনল 

আপনানক কেনড় তেতাম। এোনন যানত আপনার ককানরূপ কশ না হয়, এেন শুধু 

কসতেনকই লক্ষয রােনত পাতর। এতিুকু আমার ইেততয়ানর আনে। 

ইউসুফ আ. এর সানে কয দু‘জন কনয়েী কারাগানর প্রনবশ কনরতেল, তারা একতেন 

বললাঃ আমানের ে্তশনত আপতন একজন সৎ ও মহানুিব বযতক্ত। তাই আপনার কানে 

আমরা স্বনপ্নর বযােযা তজনজ্ঞস করনত চাই। এ কো বনল তারা তাাঁর তনকি স্বনপ্নর কো 

প্রকাশ কনর তা‘বীর জাননত চাইল। 

তানের মনধয কয বােশাহনক শরাব পান করাত কস বললাঃ আতম স্বনপ্ন কেনেতে কয, 

আঙ্গরু কেনক শরাব কবর করতে। তদ্বতীয়জন অেযাৎ বাবুতচয বললাঃ আতম স্বনপ্ন কেনেতে 

কয, আমার মাোয় রুতি িততয একতি ঝুাঁতড় রনয়নে আর তা কেনক পাতেরা ঠুকতরনয় 
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ঠুকতরনয় আহার করনে। অতাঃপর তারা উিনয় ইউসুফ আ. কক তানের স্বনপ্নর বযােযা 

বনল তেনত অনুনরাধ জানাল। কুরআনন কারীনমর তনননাক্ত আয়ানত তবষয়তির উনেে 

রনয়নে- 

انِي أَّحْمُِل إِنِِّي أَّرَّ وَّقَّالَّ اْلْخَّرُ ۚ  ا خَّمْرً انِي أَّْعصِرُقَّالَّ أَّحَّدُهُمَّا إِنِِّي أَّرَّ ۚ  فَّتَّيَّاِن  وَّدَّخَّلَّ مَّعَُّه السِِّجْنَّ 
 ﴾١٣اكَّ مِنَّ الْمُحْسِِننيَّ ﴿إِنَِّّا نَّرَّ ۚ  نَّبِِّئْنَّا بِتَّأْوِيلِهِ  ۚ  مِنُْه  أْسِي خُبْزًا تَّأْكُلُ الطَِّّيْرُفَّوْقَّ رَّ

“তাাঁর সানে দু‘জন যুবক কারাগানর প্রনবশ করল। তানের একজন বললাঃ আতম স্বনপ্ন 

কেেলাম কয, আতম শরাব তনিংড়াতে। আর অপরজন বললাঃ আতম স্বনপ্ন কেেলাম কয, 

তনজ মাোয় রুতি বহন করতে। তা কেনক পাতে ঠুকতরনয় োনে। আপতন আমানেরনক 

এর বযােযা বনল তেন। আমরা আপনানক কনককার বনলই জাতন।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ ৩৬) 

ইউসুফ আ. এর কানে তারা স্বনপ্নর বযােযা জাননত কচনয়নে। তকন্তু তততন 

পয়গাম্বরসূলি িতঙ্গনত এ প্রনের উত্তরোননর পূনবয তানের ঈমাননর োওয়াত তেনলন 

এবিং তানের তনকি দ্বীনপ্রচানরর কাজ আরম্ভ কনর তেনলন। 

োওয়ানতর মূলনীতত অনুযায়ী, তহকমত ও তবচক্ষণতানক কানজ লাতগনয় সবযপ্রেম 

তানের অন্তনর আস্থা স্তশ করার উনদ্দনশয একতি মু‘তজযার কো উনেে করনলন কয, 

কতামানের জননয প্রনতযহ কযই োেয কতামানের বাসা, কারাগার তকিংবা অনয ককান 

জায়গা কেনক আনস, তা আসার পূনবযই আতম কতামানেরনক োনেযর  প্রকার, গুণাগুণ, 

পতরমাণ, ও সময় সম্পনকয বনল তেব। আর এিা ককান িতবষযত কেন, কজযাততষতবেযা 

তকিংবা অতীতন্দ্রয়বানের কিলতক নয়, বরিং আমার পালনকতযা ওহীর মাধযনম আমানক 

তা বনল কেন বনলই আতম তা কতামানেরনক বনল তেনত পাতর। পতবত্র কুরআননর 

তননবতণযত আয়ানত এ তবষয়তি বযক্ত করা হনয়নে- “ইউসুফ আ. বলনলন কতামানেরনক 

প্রনতযহ কয োেয কেয়া হয়, তা কতামানের কানে আসার আনগই আতম তা বযােযা 

কতামানেরনক বনল তেব। এ জ্ঞান আমানক আমার রব তশক্ষা তেনয়নেন।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ৩৭) 

এরপর ইউসুফ আ. প্রেনম তানের কানে কুফনরর তনন্দা এবিং কানফরনের ধনমযর প্রতত 

স্বীয় তবমুেতা বণযনা করনলন। অতাঃপর আনরা বলনলন কয, আতম নবীপতরবানররই 

একজন এবিং তাাঁনেরই সতয দ্বীননর অনুসারী। আমার তপত্পুরুষ হনেন ইবরাহীম, 

ইসহাক ও ইয়াকুব আ.। 

এরপর বলনলন কয, আোহ তা‘আলার সানে কোোয়ী গুণাবলীনত কাউনক শরীক বা 

অিংশীোর সাবযস্ত করা আমানের জনয কমানিই ববধ নয়। আর এ দ্বীনন হনক্বর 

তাওফীক অজযন আমানের প্রতত এবিং সব কলানকর প্রতত আোহ তা‘আলার অনুগ্রহ। 

তততন সুস্থ তবনবক-বুতে োন কনর সতযনক গ্রহণ করা আমানের জনয সহজ কনর 

তেনয়নেন। তকন্তু অননক মানুষই এ তনয়ামনতর ক্তজ্ঞতা স্বীকার কনর না। পতবত্র 

কুরআননর তনননাতলতেত আয়ানত একো তবব্ত হনয়নে- “[ইউসফু আ. বলনলন-] আতম 
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ঐসব কলানকর ধময পতরতযাগ কনরতে যারা আোহর প্রতত ঈমান রানে না এবিং 

আতেরাতনক অতবশ্বাস কনর। আতম আপন তপত্পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুনবর 

তমোত অনুসরণ করতে। আমানের জনয তকেুনতই কশািা পায় না কয, আমরা আোহর 

সানে অনয ককান বস্তুনক শরীক সাবযস্ত কতর। এিা আমানের প্রতত এবিং অনয সব 

কলানকর প্রতত আোহ তা‘আলার তবনশষ অনুগ্রহ। তকন্তু অতধকািংশ কলাক ক্তজ্ঞতা 

স্বীকার কনর না।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৩৭-৩৮) 

অতাঃপর হযরত ইউসুফ আ. কনয়েীনের প্রে করনলনাঃ আো, কতামরাই বল, অননক 

পালনকতযার উপাসক হওয়া িাল, নাতক এক আোহর োস হওয়া িাল, তযতন সবার 

উপনর পরাক্রমশালী। তারপর অনয এক পন্থায় মূততযপূজার অতনশতা বণযনা কনর 

বলনলনাঃ কতামরা এবিং কতামানের তপত্পুরুনষরা তকেুসিংেযক প্রততমানক 

পালনকতযারূনপ গ্রহণ কনর তননয়নে। অেচ এনের মনধয এমন ককান সত্তাগত গুণ কনই 

কয, এনেরনক সামানযতম শতক্ত ও ক্ষমতার অতধকারী মনন করা কযনত পানর। কারণ, 

এরা সবাই কয কচতনা ও অনুিূততহীন এিা চাকু্ষষ তবষয়। অবশয এনের সতয উপাসয 

হওয়ার অপর একতি উপায় তেল এই কয, আোহ তা‘আলা এনের আরাধনার জননয 

তননেযশ নাতযল করনতন। এমতাবস্থায় চাকু্ষষ অতিজ্ঞতা, যুতক্ত ও তবনবক বুতে যতেও 

এনের কোোয়ী স্বীকার না করত, তকন্তু আোহ পানকর তননেযনশর কারনণ আমরা চাকু্ষষ 

অতিজ্ঞতা ও যুতক্ত প্রমাণ কেনড় তাাঁর তননেযনশ পালন করতাম। তকন্তু এোনন এরূপ 

ককান তননেযশও কনই। ককননা, আোহ তা‘আলার এসব ক্তত্রম উপানসযর ইবােত করার 

বযাপানর ককান যুতক্ত-প্রমাণ তকিংবা হুকুমও নাতযল কনরনতন। বরিং তততন একোই 

বনলনেন কয, ইবােত গ্রহনণর অতধকার আোহ বযতীত অনয কানরা কনই। অতাঃপর 

হযরত ইউসুফ আ. তানেরনক তননেযশ তেনলন কয, আোহ বযতীত অনয কানরা ইবােত 

কনরা না। আমার তপত্পুরুনষরা এ সতয দ্বীনই আোহ পানকর পক্ষ কেনক প্রাি 

হনয়নেন। তকন্তু অতধকািংশ কলাক এ সতয জানন না। এ সম্পনকয পতবত্র কুরআনন 

রনয়নে- 

“[ইউসুফ আ. বলনলন-] কহ কারাগানরর সঙ্গীদ্বয়! প্েক প্েক অননক উপাসয িাল, 

না পরাক্রমশালী এক আোহ? কতামরা আোহনক কেনড় ককবল কতগুনলা নানমর 

উপাসনা কর, কয নামগুনলা কতামরা এবিং কতামানের বাপ-োোরা সাবযস্ত কনর 

তননয়নে। আোহ তা‘আলা এনের বযাপানর ককান প্রমাণ অবতীণয কনরনতন। আোহ 

োড়া কানরা তবধান কেয়ার ক্ষমতা কনই। তততন আনেশ তেনয়নেন কয, কতামরা তততন 

বযতীত অনয কানরা ইবােত কনরা না। এিাই সরল সতঠক দ্বীন। তকন্তু অতধকািংশ মানুষ 

তা জানন না। ” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৩৯-৪০) 

দ্বীন প্রচার, দ্বীনী োওয়াত ও তাবলীনগর কাজ সম্পন্ন করার পর ইউসুফ আ. 

কনয়েীনের স্বনপ্নর তেনক মননানযাগ তেনলন এবিং বলনলনাঃ কতামানের একজন মুতক্ত 

পানব এবিং চাকুরীনত পুনবযহাল হনয় বােশাহনক শরাব পান করানব। আর অপরজননর 
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অপরাধ প্রমাতণত হনব এবিং তানক শুনল চড়াননা হনব। তেন পাতেরা তার মাোর মগজ 

ঠুকতরনয় োনব। তনননাক্ত আয়ানত এ কো বযক্ত করা হনয়নে- “ইউসুফ আ. বলনলন- 

কহ কারাগানরর সঙ্গীদ্বয়! কতামানের একজন আপন মতনবনক শরাব পান করানব এবিং 

অপরজননক শুনল চড়াননা হনব। অতাঃপর তার মস্তক কেনক পাতে আহার করনব।” 

(সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ ৪১) 

তবতশশ তাফসীর তবশারে আোমা ইসমাঈল ইবনন কাসীর রহ. বনলন, উিয় কনয়েীর 

স্বপ্ন প্েক প্েক তেল। প্রনতযকতির বযােযা তনধযাতরত তেল এবিং এিাও তনতেযশ তেল কয, 

কয বযাতক্ত বােশাহনক শরাব পান করাত, কস োলাস কপনয় চাকুরীনত পুনবযহাল হনব 

এবিং অপরজন তো বাবুতচযনক শুনল চড়াননা হনব। তকন্তু ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসূলি 

অনুকম্পার কারনণ তনতেশ কনর বনলনতন কয, কতামানের অমকুনক শুনল চড়াননা হনব। 

যানত কস এেন কেনকই তচন্তাতিত না হনয় পনড়। বরিং তততন সিংনক্ষনপ বনলনেন কয, 

একজন মুতক্ত পানব এবিং অপরজননক শুনল চড়াননা হনব। সবযনশষ ইউসুফ আ. 

বলনলনাঃ আতম কতামানের স্বনপ্নর কয বযােযা তেনয়তে, তা তনেক অনুমানতিতত্তক নয়; 

বরিং এিাই আোহ তা‘আলার অিল ফয়সালা। 

অতাঃপর কয বযতক্ত সম্পনকয ধারণা তেল কয, কস মুতক্ত পানব, তানক ইউসুফ আ. 

বলনলনাঃ যেন তুতম োলাস কপনয় কারাগানরর বাইনর যানব এবিং শাহী েরবানর 

কপৌাঁেনব, তেন তুতম বােশাহর কানে আমার তবষনয় আনলাচনা করনব কয, এ তনরপরাধ 

কলাকতি কারাগানর পনড় রনয়নে। 

তনতেযশ সমনয় কলাকতি মুতক্ত কপল। তকন্তু মুতক্ত কপনয় কস ইউসুফ আ. এর কো িুনল 

কগল। ফনল ইউসুফ আ. এর মুতক্তর বযাপারতি আনরা তবলতম্বত হনয় কগল। তানত কনর 

আনরা কনয়ক বের তাাঁনক কারাগানর কািানত হল। তননবতণযত আয়ানত এ কোই উনেে 

করা হনয়নে- “তানের দু‘জননর মনধয কয বযাতক্ত সম্পনকয ধারণা তেল কয, কস মুতক্ত 

পানব ইউসুফ আ. তানক বলনলনাঃ আপন মতননবর কানে আমার কো আনলাচনা 

করনব। অতাঃপর শয়তান তানক মতননবর কানে তার আনলাচনার কো িুতলনয় তেল। 

ফনল তততন কনয়ক বের কারাগানর কািানলন।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৪২) 

অত্র আয়ানতর بضع শব্দতি ততন কেনক নয় পযযন্ত সিংেযা বুঝায়। ককান ককান 

তাফসীরতবে বনলন, এ েিনার পর আরও সাত বের তাাঁনক কজনল োকনত হনয়নে। 

অতাঃপর আোহ তা‘আলা ইউসুফ আ. এর মুতক্তর জনয কুেরতীিানব এ বযবস্থা স্তশ 

করনলন কয, বােশাহ একতি স্বপ্ন কেনে উনদ্বগকুল হনয় পড়নলন। তাই রানজযর জ্ঞানী 

বযােযা োতা ও অতীতন্দ্রয়বােনেরনক একতত্রত কনর এ স্বনপ্নর বযােযা তজনজ্ঞস 

করনলন। তকন্তু স্বপ্নতি কানরা কবাধগময হল না। তাই তারা ককউ বললাঃ এ স্বপ্নতি তমশ্র 

ধরননর। আবার ককউ বললাঃ এনত কল্পনা ইতযাতে শাতমল রনয়নে। অনযরা বললাঃ 

আমরা এরূপ স্বনপ্নর বযােযা জাতন না। বােশাহ স্বনপ্ন কী কেনেতেনলন এবিং পতরষেবগয 

উত্তনর কী বনলনেন, এ সম্পনকয পতবত্র কুরআননর তনননর আয়ানত উতেতেত হনয়নে- 
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“বােশাহ বলনলন- আতম স্বনপ্ন কেেলাম, সাততি কমািা-তাজা গািীনক সাততি শীণয 

গািী কেনয় কফনলনে এবিং সাততি সবুজ শীষ ও অনযগুনলা শুষ্ক কেেলাম। কহ 

পতরষেবগয“ কতামরা আমানক এ স্বপ্ন সম্বনন্ধ বযােযা োও, যতে স্বনপ্নর বযােযায় 

পারেশযী হনয় োক। তারা বললাঃ এিা অেযহীন কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বনপ্নর বযােযা 

সম্বনন্ধ আমরা অবগত নই।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৪৩-৪৪) 

কসই মুহূনতয েীেযকাল পর মুতক্তপ্রাি কসই কনয়েীর ইউসুফ আ. এর কো মনন পড়ল। 

তৎক্ষণাত কস বােশাহর তনকি তগনয় বললাঃ আতম এ স্বনপ্নর বযােযা বলনত পারব। 

আমানক এ জনয ইউসুফ আ. এর তনকি পাঠাননার বযবস্থা করুন। কুরআন মাজীনের 

তনননাক্ত আয়ানত এ সম্পনকয ইরশাে হনয়নে- “বন্দীদ্বনয়র মধয কেনক কয বযতক্ত মুতক্ত 

কপনয়তেল এবিং েীেযকাল পর তার [ইউসুফআ.এর কো] স্মরণ হনলা, কস বলল-আতম 

আপনার স্বনপ্নর বযােযা বনল তেনত পারব। আমানক ইউসুফ আ. এর তনকি কপ্ররণ 

করুন।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াত:৪৫) 

এ পযযানয় কস ইউসুফ আ.-এর গুণাবলী, স্বপ্ন বযােযায় পারেতশযতা এবিং মজলুম হনয় 

কারাগানর আবে োকার কোও বণযনা কনর অনুনরাধ করল কয, কযন তানক মুতক্ত কেয়া 

হয়। 

বােশাহ কসই কলানকর কোমত তানক ইউসুফ আ. এর সানে সাক্ষানতর বযবস্থা 

করনলন। কস ইউসুফ আ. এর কানে তগনয় আরজ করল (পতবত্র কুরআননর িাষায়) 

“কহ ইউসুফ! কহ সতযবােী! সাততি কমািা-তাজা গািী- তনেরনক োনে সাততি 

ক্ষীণকায় গািী এবিং সাততি সবুজ শীষ ও অনযগুনলা শুষ্ক শীষ। আপতন আমানেরনক এ 

স্বনপ্নর তা‘বীর সম্পনকয পেতননেযশ করুন, যানত আতম কলাকনের কানে তফনর তগনয় 

তানেরনক অবগত করনত পাতর।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৪৬) 

কলাকতি কারাগানর কপৌাঁনে েিনার বণযনা শুরু কনর প্রেনম ইউসুফ আ. এর সতযবাতেতা 

বা কো ও কানজ সাচ্চা হওয়ার স্বীক্তত প্রকাশ করল। অতাঃপর আনবেন করল কয, 

আমানক একতি স্বনপ্নর বযােযা বনল তেন। স্বপ্নতি হনে, বােশাহ সাততি কমািা-তাজা 

গািী কেনেনেন, কযগুনলানক অনয সাততি শীণয গািী কেনয় কফনলনে। এ োড়াও তততন 

সাততি গনমর সবুজ শীষ ও সাততি শুষ্ক শীষ কেনেনেন। আপতন বযােযা বনল তেনল 

আতম তফনর তগনয় বােশাহর কানে তা বণযনা করব। আর অবশযই এনত তততন আপনার 

জ্ঞান-গতরমা সম্পনকয অবগত হনবন। 

হযরত ইউসুফ আ. উক্ত স্বনপ্নর তববরণ শুনন তার বযােযা তেনলন এিানব কয, সাততি 

কমািা-তাজা গািী ও সাততি সবুজ শীনষর অেয হনে প্রচুর ফলন সম্পন্ন সাত বের 

অততক্রান্ত হনব। কতমতন িানব সাততি শীণয অেয হনে- এরপর দুতিযনক্ষর সাত বের 

আসনব। আর এগুনলা প্রেম সাততি গািীনত কেনয় কফলার অেয এই কয প্রচুর-ফলন 

সম্পন্ন সাত বেনর োেযশনসযর কয িাণ্ডার সতিত োকনব, তা সবই দুতিযনক্ষর সাত 
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বেনর তনাঃনশষ হনয় যানব। শুধু বীনজর জনয তকেু োেযশসয কবাঁনচ যানব। কুরআন 

পানকর তননবতণযত আয়ানত এ তবষয়তি তবব্ত হনয়নে- “ইউসুফ আ. বলনলনাঃ কতামরা 

সাত বের উত্তমরূনপ চাষাবাে করনব। অতাঃপর যা কতযন করনব, তার মনধয কয 

পতরমাণ কতামরা িক্ষণ করনব, তা োড়া অবতশশ শসয শীষ সনমত গুোমজাত কনর 

রােনব এবিং এরপনর আসনব দুতিযনক্ষর সাত বের। কতামরা পূনবয যা সিয় কনর 

করনেতেনল, এ সাত বেনর তা কেনত োকনব- শুধু সামানয পতরমাণ বযতীত, যা কতামরা 

সিংরক্ষণ কনর রােনব।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৪৭-৪৮) 

বােশাহর স্বনপ্ন মূলত এতিুকুই তেল কয, সাত বের িাল ফসল হনব, এরপর সাত 

বের দুতিযক্ষ হনব। তকন্তু ইউসুফ আ. এর সানে আনরা একিু তবষয় যুক্ত কনর বলনলন, 

“এরপনরই আসনব এমন একতি বের, যানত মানুনষর জনয প্রচুর ব্তশপাত হনব এবিং 

এনত তারা রস তনিংড়ানব।” (সরূাহ ইউসফু, আয়াতাঃ৪৯) অেযাৎ দুতিযনক্ষর বেরগুনলা 

অততক্রান্ত হনয় কগনল, এক বের েুব বত্শ বতষযত হনব এবিং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হনব। 

হযরত ক্বাতাোহ রা. বনলনাঃ আোহ তা‘আলা ওহীর মাধযনম হযরত ইউসুফ আ. কক 

এ তবষনয় জ্ঞাত কনরতেনলন। যানত স্বনপ্নর বযােযার অতততরক্ত তকেু জ্ঞান তারা লাি 

কনর এবিং এনত তাাঁর জ্ঞান-গতরমা প্রকাশ পায়। তানত তার মুতক্তর পে প্রশস্ত হনব। 

তদুপতর ইউসুফ আ. শুধু স্বনপ্নর বযােযা কনরই ক্ষান্ত হনতন; বরিং এর সানে একতি 

তবজ্ঞজননাতচত ও সহানুিূততমূলক পরামশযও তেনয়তেনলন কয, প্রেম সাত বের কযই 

অতততরক্ত শসয উৎপন্ন হনব, তা গনমর শীনষর মনধযই সিংরতক্ষত রােনত হনব, যানত 

পুরাননা হওয়ার পর গনম কপাকা না লানগ। অতিজ্ঞতার আনলানক কেো কগনে কয, শসয 

যততেন শীনষর মনধয োনক, তততেন তানত কপাকা লানগ না। 

বােশাহ তনজ স্বনপ্নর ব্ত্তান্ত শুনন আশ্বস্ত হনলন এবিং ইউসুফ আ. এর জ্ঞান গতরমায় 

তবমুগ্ধ হনয় আনেশ তেনলন কয, তানক কারাগার কেনক বাইনর তননয় এনসা। আনেনশর 

সানে সানে বােশাহর জননক েূত এ বাতযা তননয় কারাগানর কপৌাঁেল। 

ইউসুফ আ. সুেীেয বতন্দজীবননর দুাঃসহ যাতনায় অততশ হনয় পনড়তেনলন এবিং মনন 

মনন মুতক্ত কামনা কনরতেনলন। কানজই বােশাহর ফরমাননক সুনযাগ মনন কনর তততন 

তৎক্ষণাত প্রস্তুত হনয় কবতরনয় আসনত পারনতন। তকন্তু তততন সরাসতর তা করনলন না। 

বরিং আোহ পাক স্বীয় পয়গাম্বরগণনক কয উচ্চ মযযাো োন কনরনেন, কসই মযযাোর 

আনলানক তাাঁনেরনক তননেযাষ রােনত চান। তাই আোহ তা‘আলা ইউসুফ আ. এর 

তননেযাষ প্রমাণ করার বযবস্থা করনলন। কসমনত ইউসুফ আ. েূতনক বলনলন (পতবত্র 

কুরআননর িাষায়)- “তফনর যাও কতামরা মতননবর কানে এবিং তানক তজনজ্ঞস কর ঐ 

রমণীনের তক অবস্থা, যারা তননজনের হাত ককনি কফনলতেল? আমার রব কতা তানের 

েলনা সবই অবগত।” (সরূাহ ইউসফু, আয়াতাঃ৫০) 



 www.islamijindegi.com  

অেযাৎ ইউসুফ আ. বলনলন তুতম বােশানহর কানে তফনর তগনয় তজনজ্ঞস কর কয, 

হস্তকতযনকাতরণী মতহলানের বযাপানর তততন জাননন তকনা? এবিং আমানক তননেযাষ বনল 

জাননন তকনা? 

হযরত ইউসুফ আ. কারাগার কেনক মুতক্তলানির সুনযাগ পাওয়ার পরও কসই সুনযাগ 

গ্রহণ করনলন না, বরিং আনগ তননজনক তননেযাষ প্রমাণ করানত চাইনলন। তাই বােশাহ 

যেন ইউসুফ আ. কক মুক্ত কনর রাজেরবানর তার তনকি কনয়ার জনয েূত পাঠানলন, 

তেন তানক বােশাহর তনকি কফরত পাতঠনয় কেন এবিং বনল পাঠান কয, কয মতহলারা 

ইউসুফ আ. কক কেনে হতিম্ব হনয় হস্ত কতযন কনরতেল, তানের মাধযনম কযন তততন 

েিনার তেন্ত কনর প্রক্ত কোষীনক সনাক্ত কনরন। 

এ সম্পনকয পতবত্র কুরআনন মহান আোহ ইরশাে কনরন- 

بِِّكَّ فَّاسْأَّلْهُ مَّا بَّالُ النِِّسْوَِّة الَلَِّّتِي جِعْ إِلَّٰى رَّولُ قَّالَّ ارْسُفَّلَّمَِّّا جَّاءَّهُ الرَِّّ  ۚ  وَّقَّالَّ الْمَّلِكُ ائْتُونِي بِهِ 
 ٠١بِِّي بِكَّيْدِهِنَِّّ عَِّليمٌ ﴿إِنَِّّ رَّ ۚ  قَّطَِّّعْنَّ أَّيْدِيَّهُنَِّّ 

“বােশাহ বলনলন- ইউসুফনক (মুক্ত কনর) আমার তনকি তননয় এনসা। যেন েূত (এ 

পয়গাম তননয়) ইউসুফ আ. এর তনকনি এনলা, তততন তানক বলনলন-কতামার মতননবর 

তনকি তফনর যাও এবিং তানক তজজ্ঞাসা কনরা কসই মতহলানের কী হাল-যারা হাত 

ককনিতেল? তনশ্চয়ই আমার প্রিু তানের চক্রান্ত সম্পনকয অবগত।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ৫০) 

এোনন এ তবষয়তি প্রতণধাননযাগয কয, ইউসুফ আ. এ স্থনল হস্ত কতযনকাতরণী 

মতহলানের কো উনেে কনরনেন, তকন্তু আযীয পত্নীর নাম উনেে কনরনতন। অেচ 

কস-ই তেল েিনার মূল ককন্দ্রতবন্দ।ু 

এর কারণ হনে, কযনহতু ইউসুফ আ. আযীযগ্নহ লাতলত-পাতলত হনয়তেনলন, তাই 

িদ্রতার োততনর সরাসতর আযীযপত্নীর নাম উনেে কনরনতন। তনব তার জানা আনে 

কয, কসই মতহলানেরনক তজজ্ঞাসা করা হনলই আযীযপত্নীর কো এমতননতই কবতরনয় 

আসনব। 

আনরক কারণ এই কয, তননজর পতবত্রতা প্রমাণ করাই তেল তাাঁর আসল উনদ্দশয। আর 

তা এ মতহলানের মাধযনমই অতজযত হনয় কযনত পানর এবিং তানত তানের কতমন ককান 

অপমানও কনই। তারা সতয কো স্বীকার করনল শুধু পরামশয কেয়ার কোষ তানের 

োনড় চাপনব। তকন্তু আযীযপত্নীর অবস্থা এরূপ তেল না। তাই সরাসতর তার তবরুনে 

অতিনযাগ করা হনল, তানক তেনরই তেন্তকাযয অনুতষ্ঠত হত। ফনল তার অপমান কবশী 

হত। ত্তীয় কারণ এই কয, আযীযপত্নী আযীনয তমসর-এর তনকি েিনা অস্বীকার 

কনর ইউসুফ আ. এর উপর কোষ চাপানলও হস্ত কতযনকাতরণী মতহলানের তনকি 

তননজর সব কোষ অকাতনর স্বীকার কনরনেন এবিং তানের সামননই ইউসুফ আ. কক 

তার মননাবািা পূণয না করনল কনঠার শাতস্ত প্রোননর ধমতক তেনয়নেন। সুতরািং হস্ত 
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কতযনকাতরণী মতহলানের তজনজ্ঞস করনলই সতয েিনা প্রমাণ হনয় পড়নব। আর এনত 

কনর ইউসুফ আ. এর তননেযাতষতা কতা প্রমাণ হনবই, অতধকন্তু তাাঁর সততা, 

সৎপরায়ণতা ও চাতরতত্রক পতবত্রতাও িাস্বর হনয় উঠনব। 

ইউসুফ আ. সানে সানে আনরা বলনলনাঃ “আমার পালনকতযা তানের তমেযা ও েল-

চাতুতর সম্পনকয সমযক অবতহত।” সুতরািং আতম চাই কয, বােশাহও বাস্তব সতয 

সম্পনকয অবগত কহান এবিং তততন কযন বুঝনত পানরন কয, ইউসুফ আসামী তহনসনব 

কজনল তেনলন না, বরিং মজলুম হনয় কজনল তেনলন। 

কুরআন মাজীনের আয়ানতর এ অিংনশ সূক্ষ্মিানব ইউসুফ আ. এর পতবত্রতার কোও 

বতণযত হনয়নে। 

বােশাহ তৎক্ষণাত ইউসুফ আ. এর োবী অনুযায়ী হস্ত কতযনকাতরণী মতহলানেরনক 

তজজ্ঞাসা কনর েিনার তেন্ত করনলন। তেন যুলাইো ও অনযসব মতহলা বাস্তব েিনা 

স্বীকার করল। পতবত্র কুরআনন তননবতণযত আয়ানত এ তবষয় বণযনা করা হনয়নে- 

“বােশাহ মতহলানেরনক বলনলন- কতামানের েিনা সম্পনকয কী মূলযায়ন- যেন 

কতামরা ইউসুফনক কামনা চতরতােয করার জননয ফুাঁসতলনয়তেনল? তারা বললাঃ 

সুবহানাোহ! আমরা তাাঁর সম্পনকয মন্দ তকেুই জাতন না। তেন আযীযপত্নী বললাঃ 

এেন সতয কো প্রকাশ হনয় পনড়নে। আতমই তানক স্বীয় কামনা চতরতানেযর জনয 

ফুাঁসতলনয়তেলাম এবিং তন:সনন্দনহ কস-ই সতযবােী।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৫১) 

“স্বীয় পতবত্রতা ও সতযবাতেতা প্রকাশ হওয়ার পর ইউসুফ আ. আশ্বস্ত হনলন। 

অতাঃপর তননজর এ প্রতক্রয়ার পনক্ষ সাফাই প্রকাশ কনর বলনলন; “আমার এ তেন্ত 

কামনা এজনয কয, যানত আযীয তমসর জাননত পানরন, আতম কগাপনন তার সানে 

তবশ্বাসোতকতা কতরতন। আর আোহ তা‘আলা তবশ্বাসোতকনের চক্রান্তনক এগুনত 

কেন না।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৫২) 

তমসনরর বােশাহ তেন ইউসুফ আ. এর সততা, সাধতুা ও তবশ্বস্ততায় প্রীত ও সন্তুশ 

হনলন। তাই পুনরায় েূতনক ইউসুফ আ. এর তনকি পাতঠনয় বলনলন- ইউসুফ আ. কক 

আমার কানে তননয় এনসা। আতম তানক আমার একান্ত উপনেশা তনবযাতচত করনবা। 

তননেযশ অনুযায়ী ইউসুফ আ. কক সসম্মানন কারাগার কেনক রাজ েরবানর তননয় আসা 

হল। অতাঃপর পারস্পতরক আলাপ-আনলাচনার ফনল তাাঁর কযাগযতা ও প্রততিা সম্পনকয 

তনতশ্চত হনয় বােশাহ বলনলনাঃ “আপতন আজ কেনক আমানের কানে অতযন্ত সম্মাতনত 

ও তবশ্বস্ত বযতক্তত্ব।” কুরআন পানকর তনননাক্ত আয়ানত এ তবষয়তি তবব্ত হনয়নোঃ 

“বােশাহ বলনলন- তাাঁনক আমার কানে তননয় এনসা। আতম তাাঁনক তননজর একান্ত 

সহকারী বানানবা। অতাঃপর তততন যেন তার সানে মততবতনময় করনলন, তেন 
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বলনলনাঃ তনশ্চয়ই আপতন আমানের কানে আজ কেনক তবশ্বস্ত তহসানব মযযাোর স্থান 

লাি কনরনেন।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৫৪) 

ইমাম বাগাবী রহ. বণযনা কনরন, যেন বােশাহর েূত তদ্বতীয়বার কারাগানর ইউসুফ 

আ. এর কানে কপৌাঁেল এবিং বােশাহর পয়গাম কপৌাঁেল, তেন ইউসুফ আ. সব 

কারাবাসীর জনয দু‘আ করনলন এবিং কগাসল কনর নতুন কাপড় পতরধান করনলন। 

অতাঃপর তততন বােশাহর েরবানর কপৌনে এই দু‘আ পড়নলন- 

ْى مِنْ خَّلقِة 
ِ
ىْ من دُْنيَّا ىَّ وَّ حَّسْىبْ رَّبِّ

ِ
   هُ عَّزَِّّ جَّا رُهُ وَّ جَّلَِّّ ثنَّاؤُهُ وََّل اِلهَّ غَّيْرُ –حَّسْىبْ رَّبِّ

(অেযাঃ আমার দুতনয়ার জনয আমার পালনকতযাই যনেশ এবিং সকল স্তশর মুকাতবলায় 

আমার রবই আমার জনয যনেশ। কয তাাঁর আশ্রনয় আনস, কস সমূ্পণয তনরাপে োনক, 

তার স্থান তসফাত উচ্চ মযযাোর হনয় যায়। তততন বযতীত ককান উপাসয কনই।) 

অতাঃপর ইউসুফ আ. আরবী িাষায় সালাম প্রোন কনরনাঃ ‘আসসালামু আলাইকুম 

ওয়ারাহমাতুোহ’ এবিং বােশাহর জনয তহব্রু িাষায় দু‘আ কনরন। বােশাহ অননক 

িাষা জাননতন, তকন্তু আরবী ও তহব্রু িাষা তার জানা তেল না। ইউসুফ আ. বনল কেন 

কয, সালাম আরবী িাষায় করা হনয়নে এবিং দু’আ তহব্রু িাষায় করা হনয়নে। 

এ তরওয়ায়ানত আনরা উনেে করা হনয়নে কয, বােশাহ ইউসুফ আ. এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা 

উপলতির জনয তাাঁর সানে তবতিন্ন িাষায় কোবাতযা বনলন। ইউসুফ আ. তানক 

প্রনতযক িাষায়ই উত্তর কেন এবিং সানে সানে আরবী ও তহব্রু এই দু‘তি অতততরক্ত 

িাষাও শুতননয় কেন। এনত কযাগযতা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা গিীরিানব করোপাত কনর। 

অতাঃপর বােশাহ বলনলনাঃ আতম আমার স্বনপ্নর বযােযা সরাসতর আপনার মুে কেনক 

শুননত চাই। ইউসুফ আ. প্রেনম মূল স্বপ্ন সম্বনন্ধ এমন তববরণ তেনলন, যা আজ পযযন্ত 

বােশাহ তননজও কানরা কানে বণযনা কনরনতন। অতাঃপর কসই স্বনপ্নর তবস্তাতরত বযােযা 

কপশ করনলন। 

বােশাহ বলনলনাঃ আতম আশ্চযয কবাধ করতে কয, আপতন এসব তবষয় তক কনর 

জাননলন! ইউসুফ আ. বলনলন- এিা আমার, আপনার ও সকনলর প্রিু-প্রততপালক 

মহান আোহ আমানক জাতননয়নেন। 

অতাঃপর বােশাহ পরামশয চাইনলন কয, এেন তক করা েরকার? ইউসুফ আ. বলনলনাঃ 

প্রেম সাতবের প্রচুর ব্তশপাত হনব। এ সময় অতধকতর পতরমানণ চাষাবাে কনর 

অতততরক্ত ফসল উৎপােননর বযবস্থা তননত হনব, জনগণনক অতধক ফসল ফলাননার 

জনয তননেযশ তেনত হনব এবিং উৎপন্ন ফসনলর একিা উনেেনযাগয অিংশ েড়ার মনধয 

তননজর কানে সতিত রােনত হনব।  

এিানব দুতিযনক্ষর সাত বেনরর জননয তমসরবাসীনের কানে প্রচুর শসযিাণ্ডার মজুত 

োকনব এবিং আপতন তানের বযাপানর তনতশ্চন্ত োকনবন। এমতাবস্থায় রাজস্ব আয় ও 
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োস জতম কেনক কয পতরমাণ ফসল সরকানরর হানত আসনব, তা তিননেশী কলাকনের 

জনয রােনত হনব। কারণ, এ দুতিযক্ষ হনব সুেূর কেশ অবতধ তবস্ত্ত। তিননেশীরা তেন 

আপনার মুোনপক্ষী হনব। আপতন োেযশসয কসসব তেনয় আতযমানুষনক সাহাযয 

করনবন। তবতনমনয় যৎতকতিত মূলয গ্রহণ করনলও সরকারী ধনিান্ডানর অিূতপূবয অেয 

সমাগত হনব। 

এ পরামশয শুনন বােশাহ মুগ্ধ ও আনতন্দত হনয় বলনলনাঃ এ তবরাি পতরকল্পনার 

বযবস্থাপনা তকিানব হনব এবিং কক করনব? ইউসুফ আ. তানক যোতবতহত পরামশয তেনয় 

বলনলন, পতবত্র কুরআননর তননতলতেত আয়ানত যা বযক্ত করা হনয়নে- 

 ﴾٠٠ِإنِِّي حَّفِيظٌ عَّلِيمٌ ﴿ ۚ  ِض قَّالَّ اجْعَّلْنِي عَّلَّٰى خَّزَّائِنِ اْلَّْرْ
“আমানক কেনশর ধনিাণ্ডার তনযুক্ত করুন। আতম (আোহর রহমনত) তবশ্বস্ত রক্ষক ও 

কবশ অতিজ্ঞ।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ ৫৫) 

অেযাৎ জতমর উৎপন্ন ফসলসহ কেশীয় সম্পে রক্ষণানবক্ষণ করনত আতম সক্ষম এবিং 

বযনয়র োত ও পতরমাণ সম্পনকযও আমার পুনরাপুতর জ্ঞান আনে। (আল-জাতম‘তল-

আহকাতমল কুরআন) 

একজন অেযমেীর মনধয কযসব গুণ োকা েরকার, উপযুক্ত দু‘তি শনব্দর মনধয ইউসুফ 

আ. তার সবগুনলাই বণযনা কনর তেনলন। ককননা, অেযমেীর জনয সবযপ্রেম প্রনয়াজন 

হনে সরকারী ধন-সম্পে তবনশ হনত না কেয়া; বরিং পূণয তহফাযত সহকানর একতত্রত 

করা এবিং অনাবশযক ও ভ্রান্ত োনত বযয় না করা । তদ্বতীয় প্রনয়াজন হনে, কযোনন কয 

পতরমাণ বযয় করা েরকার, কসোনন কসই পতরমাণ বযয় করা এবিং এনক্ষনত্র ককান কম-

কবশী না করা।   َحف يظ শব্দতি প্রেম প্রনয়াজনীয় গুণ এবিং   َعل يمশব্দতি তদ্বতীয় প্রনয়াজনীয় 

গুনণর তনশ্চয়তা বহন করনে। 

বােশাহ যতেও ইউসুফ আ. এর গুণাবলীনত মুগ্ধ ও তাাঁর তাক্বওয়া ও বুতেমত্তায় 

পুনরাপুতর তবশ্বাসী হনয় তগনয়তেনলন, তোতপ কাযযত তাাঁনক অেযমেীর পে কসাপেয 

করনলন না, বরিং আনরা ব্হত্তর উনদ্দনশয তাাঁনক একবের পযযন্ত একজন সম্মাতনত 

অতততে তহনসনব রাজেরবানর করনে তেনলন। 

অতাঃপর একবের অততবাতহত হওয়ার পর বােশাহ শুধু অেযমেণালয়ই নয়, বরিং 

সমূ্পণয প্রশাসতনক োতয়ত্ব তাাঁর তনকি কসাপেয কনর তাাঁনক রাষ্ট্রপ্রধান বাতননয় কেন। 

সম্ভবত এই তবলনম্বর কারণ তেল এই কয, তনকি সাতন্ননধয করনে তাাঁর চতরত্র ও অিযাস 

সম্পনকয পুনরাপুতর অতিজ্ঞতা সাধন-ই বােশাহর উনদ্দশয তেল। 

ককান ককান তাফসীরতবে তলনেনেনাঃ এ সময়ই যুলাইোর স্বামী আযীনয তমসর 

তকতফীর ম্তুযবরণ কনরন এবিং বােশাহর উনেযানগ ইউসুফ আ. এর সানে যুলাইোর 

তববাহ সম্পােন করা হয়। 
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তেন ইউসুফ আ. যুলাইোনক বলনলন- তুতম যা কচনয়তেনল, এিা তক তার চাইনত 

উত্তম নয়? যুলাইো স্বীয় কোষ স্বীকার কনর ক্ষমা প্রােযনা করনলন এবিং মহান আোহর 

েরবানর তাওবা করনলন। 

আোহ তা‘আলা সসম্মানন তাাঁনের মননাবািা পূণয করনলন এবিং েুব সুে-শাতন্তনত 

তাাঁনের োম্পতযজীবন অততবাতহত হয়। ঐততহাতসক বণযনা অনুযায়ী, তানের ঔরনশ 

দু‘জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ কনরতেনলন। তানের নাম তেল ইফরায়ীম ও মানশা। 

ককান ককান তরওয়ায়ানত আনে, তববানহর পর আোহ তা‘আলা ইউসুফ আ. এর অন্তনর 

যুলাইোর প্রতত এত গিীর িালবাসা স্তশ কনর কেন কয, যুলাইোর অন্তনর ততিুকু 

ইউসুফ আ. এর প্রতত তেল না। এমনতক একবার ইউসুফ আ. যুলাইোনক অতিনযানগর 

সুনর বলনলনাঃ এর কারণ তক কয, পূনবযর নযায় আমানক িালবানসা না? উত্তনর যুলাইো 

বলনলনাঃ আপনার উসীলায় আতম আোহ তা‘আলার িালবাসা অজযন কনরতে। এ 

িালবাসার সামনন অনযসব সম্পকয ও িাবনা ম্লান হনয় কগনে। (তাফসীনর মাযহারী) 

তনব উনেেয কয, তাাঁনের এ তববানহর এসব েিনার স্বপনক্ষ মজবুত ককান হােীস কনই। 

সুতরািং এর উপর ততিা ইয়াক্বীন করা যায় না। 

এক বের হযরত ইউসুফ আ. রাষ্ট্রীয় অতিজ্ঞতা অজযননর পর বােশাহ রাজেরবানর 

একতি উৎসনবর আনয়াজন কনরন। কসোনন রানজযর সমস্ত সম্ভ্রান্ত পোতধকারী বযতক্ত 

ও কমযকতযাগণ আমতেত হন। তেন হযরত ইউসুফ আ. কক রাজমুকুি পতরতহত 

অবস্থায় েরবানর হাতজর করা হয় এবিং শুধু অেযমেণালনয়র োতয়ত্ব নয়, বরিং কগািা 

রাজত্ব ইউসুফ আ. এর তনকি কসাপেয কনর বােশাহ তনজযনবাসী হনয় যান। (তাফসীনর 

কুরতুবী, তাফসীনর মাযহারী) 

কুরআন মাজীনের তননতলতেত আয়ানত এতেনক ইতঙ্গত করা হনয়নে- “এমতন কনর 

আতম ইউসুফনক কস কেনশ প্রতততষ্ঠত করলাম। তততন তোয় কযোনন ইো স্থান কনর 

তননত পারনতন। আতম যানক ইো স্বীয় রহমতনপৌাঁনে কেই এবিং আতম কনককারনের 

প্রততোন তবনশ কতর না।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৫৬) 

োতয়ত্বপ্রাি হওয়ার পর হযরত ইউসুফ আ. এমন সুশ্ঙ্খল ও সুষ্ঠুিানব রাজকাযয 

পতরচালনা করনলন কয, কানরা ককাননা অতিনযাগ রইল না। কগািা কেশ তাাঁর প্রশিংসায় 

মুের হনয় উঠল এবিং সবযত্র শাতন্ত শ্ঙ্খলা ও স্বােন্দয তবরাজ করনত লাগল। 

রানষ্ট্রর োতয়ত্ব পালনন ইউসুফ আ. ককানরূপ বাধা-তবপতত্ত তকিংবা কনশর সমু্মেীন 

হনতন। সুষ্ঠুিানব রাজয পতরচালনার পাশাপাতশ তততন দ্বীন প্রততষ্ঠার কাজ আঞ্জাম কেন। 

তবতশশ তাফসীরতবে আোমা মুজাতহে রহ. বনলনাঃ এসব প্রিাব-প্রততপতত্ত ও 

রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ আ. এর একমাত্র লক্ষয তেল আোহর যমীনন আোহর তবতধ-

তবধান জারী করা এবিং তাাঁর দ্বীন প্রতততষ্ঠত করা। তাই তততন সবযো এ বযাপানর সজাগ 

তেনলন এবিং এ কানজ তননয়াতজত তেনলন। 
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জনগনণর সুে-শাতন্ত তনতশ্চত করার জনয ইউসুফ আ. এমন কাজ কনরন, যার নজীর 

েুাঁনজ পাওয়া দুষ্কর। স্বনপ্নর বযােযানযুায়ী সুে-শাতন্তর সাতবের অততবাতহত হওয়ার পর 

দুতিযক্ষ কেো তেনল ইউসুফ আ. কপি িনর োওয়া কেনড় কেন। সবাই বললাঃ তমসর 

সম্রানজযর যাবতীয় ধন-সম্পে আপনার কব্জায়, অেচ আপতন কু্ষধাতয োনকন, এ 

ককমন কো? তততন বলনলন- সাধারণ মানুনষর কু্ষধার অনুিূতত যানত আমার অন্তর 

কেনক উধাও হনয় না যায়, কস জনয এিা কতর। কসই সানে তততন শাহী বাবুতচযনেরনক 

তননেযশ কেন-তেনন মাত্র একবার দুপুনরর োেয রান্না করনব, যানত রাজপতরবানরর 

সেসযবগযও জনসাধারনণর কু্ষধায় তকেুিা অিংশগ্রহণ করনত পানর। 

ইউসুফ আ. কযনহতু পূবয কেনকই জ্ঞাত তেনলন কয, দুতিযক্ষ সাত বের পযযন্ত অবযাহত 

োকনব, তাই দুতিযনক্ষর প্রেম বেনর তততন কেনশর মজুে শসয-িাণ্ডার েুব সাবধানন 

সতিত ও সিংরতক্ষত রােনলন। তমসনরর অতধবাসীনের কানে তানের প্রনয়াজন 

পতরমানণ োেযশসয পূবয কেনক সতিত করাননা হল। 

কেেনত কেেনত দুতিযক্ষ বযাপক আকানর েতড়নয় পড়ল এবিং চতুতেযক কেনক বুিুক্ষা 

জনসাধারণ তমসনর আগমন করনত লাগল। তানেরনক ইউসুফ আ. একতি তবনশষ 

পতরমানণ োেযশসয তেনতন; এর কবশী তেনতন না। ইমাম কুরতুবী রহ. এর পতরমাণ 

এক ওয়াসাক অেযাৎ ষাি সা‘ তলনেনেন, যা আমানের কেশীয় ওজন অনুযায়ী দু‘শ েশ 

কসর (পাাঁচ মনণর তকেু কবশী হয় বা প্রায় ১৯৫ ককতজ হয়)। 

তততন এ কাজতিনত এত গুরুত্ব কেন কয, তবক্রয় কানযযর তোরতক তননজই করনতন। আর 

তেন শুধু তমসনরই দুতিযক্ষ সীমাবে তেল না; বরিং েূর-েূরান্ত অিলও এর করালগ্রানস 

পততত হনয়তেল। 

হযরত ইয়াকূব আ. এর জন্মিূতম ককনান তেল তফতলস্তীননর একতি অিংশ। অেযাবতধ 

তা’ ‘েলীল’ নানম একতি সম্ে শহনরর আকানর তবেযমান রনয়নে। এোনন হযরত 

ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, ও ইউসুফ আ. এর সমাতধ অবতস্থত। এ এলাকাতিও 

দুতিযনক্ষর করাল গ্রাস কেনক মুক্ত তেল না। ফনল ইয়াকূব আ. এর পতরবানরও অনিন 

কেো কেয়। 

কস সময় তমসনরর এ সুেযাতত সবযত্র েতড়নয় পনড় কয, কসোনন স্বল্প মূনলযর তবতনমনয় 

অননক োেযশসয পাওয়া যায়। তেন হযরত ইয়াকূব আ. এর কানন এ সিংবাে কপৌাঁনে 

কয, তমসনরর বােশাহ অতযন্ত সৎ ও েয়ালু বযতক্ত। তততন তননজই স্বয়িং জনসাধারনণর 

মানঝ োেযশসয তবতরণ কনরন। তাই তততন পুত্রনের বলনলনাঃ কতামরা যাও এবিং 

তমসর কেনক োেযশসয তননয় এনসা। 

এ কোও জানাজাতন হনয় তগনয়তেল কয, একজননক এক উনির কবাঝার চাইনত কবশী 

োেযশসয কেয়া হয় না। তাই তততন সব পুত্রনকই পাঠানত মনস্থ করনলন। সবযকতনষ্ঠ পুত্র 

তবনয়ামীন তেনলন ইউসুফ আ. এর সনহাের। ইউসুফ আ. তননোাঁজ হওয়ার পর কেনক 
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ইয়াকূব আ. এর ক হ ও িালবাসা তার প্রততই ককন্দ্রীিূত হনয়তেল। তাই সান্ত্বনা ও 

কেোশুনার জনয তানক তননজর কানে করনে তেনলন। োেযশসয আনার জনয তানক 

পাঠানলন না। 

েশিাই ককনান কেনক তমসর কপৌাঁেল। ইউসুফ আ. শাহী কপাশানক রাজাতধপততর কবনশ 

তানের সামনন এনলন। বশশনব সাত বের বয়নস ভ্রাতারা তাাঁনক পতেক কানফলার 

কলাকজননর কানে তবক্রয় কনর তেনয়তেনলন, ঐ সাক্ষানতর সমনয় আবদুোহ ইবনন 

আব্বাস রা. এর তরওয়ায়াত অনুযায়ী তাাঁর বয়স হনয়তেল চতেশ বের। (তাফসীনর 

মাযহারী) 

বলাবাহুলয- এত েীেয সমনয় মানুনষর আকার-অবয়ব পতরবততযত হনয় যায়। আর 

ভ্রাতানের ধারণায়ও একো তেল না কয, কযই বালকনক তারা কগালামরূনপ তবতক্র 

কনরতেল, কস ককান কেনশর প্রধানমেী বা বােশাহ হনয় কযনত পানর। তাই তারা 

ইউসুফ আ. কক তচনল না। তকন্তু ইউসুফ আ. তানেরনক তচনন কফলনলন। তনননাক্ত 

আয়ানত এ সম্পযনক বণযনা করা হনয়নে। 

“ইউসুফ আ. এর িাইনয়রা আগমন করল। অতাঃপর তাাঁর কানে উপতস্থত হল। তততন 

তানেরনক তচনন কফলনলন, তকন্তু তারা তাাঁনক তচননত পারল না।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ৫৮) 

ইউসুফ আ. এর তচনন কনয়া সম্পযনক ইবনন কাসীর রহ. আনরা বণযনা কনরন কয, েশ 

িাই রাজেরবানর কপৌাঁেনল ইউসুফ আ. তানেরনক এমনিানব তজজ্ঞাসাবাে করনলন, 

কযমন সনন্দহযুক্ত কলাকনেরনক করা হয়। যানত তারা সম্পণূয সতয কো বযক্ত কনর। 

প্রেমত তজনজ্ঞস করনলন, কতামরা তমসনরর অতধবাসী নও। কতামানের িাষানতা তহব্রু। 

এমতাবস্থায় এোনন তকিানব আসনল? 

তারা বললাঃ আমানের কেনশ িীষণ দুতিযক্ষ। আমরা আপনার প্রশিংসা শুনন োেযশনসযর 

জনয এোনন এনসতে। 

তদ্বতীয়ত প্রে করনলনাঃ কতামরা কয সতয বলনো এবিং কতামরা ককান শত্রুর চর নও, 

একো ককমন কনর তবশ্বাস করব? িাইনয়রা বললাঃ আোহর পানাহ! আমানের দ্বারা 

এরূপ কেনও হনত পানর না। আমরা আোহর নবী হযরত ইয়াকূব আ. এর সন্তান। 

তততন ককনানন বসবাস কনরন। 

হযরত ইয়াকূব আ. ও তাাঁর পতরবানরর বতযমান অবস্থা জানা এবিং ওনের মুে কেনকই 

অতীনতর তকেু েিনা তবব্ত কহাক-তানেরনক প্রে করার কপেনন এিাই তেল ইউসুফ 

আ. এর মূল লক্ষয। তাই এরপর তততন তজনজ্ঞস করনলন-কতামানের তপতার আনরা 

ককান সন্তান আনে তক? 
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তারা বললাঃ আমরা বানরা িাই তেলাম। তন্মনধয কোি এক িাই জঙ্গনল তননোাঁজ হনয় 

কগনে। আমানের তপতা তাাঁনকই সবযাতধক আের করনতন। এরপর তার কোি সনহাের 

িাইনক আের করনত শুরু কনরন। তাই তানক আমানের সানে এ সফনর পাঠানতন। 

তানের সব কো শুনন ইউসুফ আ. তানেরনক রাজকীয় কমহমাননর মযযাোয় রাো এবিং 

যোরীতত োেযশসয প্রোন করার আনেশ তেনলন। 

পূনবযই বন্টননর বযাপানর ইউসুফ আ. এর এ রীতত তেল কয, একবানর ককান এক 

বযাতক্তনক এক উনির কবাঝার চাইনত কবশী োেযশসয তেনতন না। তহসাব অনুযায়ী 

যেন তা কশষ হনয় কযত, তেন পুনবযার তেনতন। িাইনের কাে কেনক তনজ বাড়ীর সব 

তববরণ জানার পর তাাঁর মনন এরূপ আকাঙ্খা উেয় হওয়া স্বািাতবক কয, তারা পুনবযার 

আসুক। এজনয একতি প্রকাশয বযবস্থা গ্রহণ কনর তততন স্বয়িং িাইনেরনক বলনলন, 

“কতামরা যেন পুনবযার আসনব, তেন কতামানের কোি সৎ িাইনকও সনঙ্গ তননয় 

এনসা। ককননা, কতামরানতা কেেনতই পাে কয, আতম তকিানব পুনরাপুতর োেযশসয 

প্রোন কতর এবিং উত্তম অতততে আপযায়ন কতর। (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৫৯) 

এরপর তততন িাইনেরনক একতি সাবধান বাণীও শুতননয় তেনলন, “তকন্তু যতে কতামরা 

কসই সৎ িাইনক সানে তননয় না আস, তাহনল আতম কতামানেরনক ককান োেযশসয 

কেব না এবিং কতামরা আমার কানেও আসনব না।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬০) 

ইউসুফ আ. অপর একতি কগাপন বযবস্থা এই করনলন কয, তারা োেযশনসযর মূলয 

বাবে কযসব নগে অেযকতড় বা অলিংকারাতে জমা তেনয়তেল, কসগুনলা কগাপনন তানের 

আসবাবপনত্রর মনধয করনে কেয়ার জনয কমযচারীনেরনক আনেশ তেনলন। যানত বাড়ী 

কপৌাঁনে তারা যেন আসবাবপত্র েুলনব এবিং তানের প্রোনক্ত মূলয প্রতযাতপযত কেেনত 

পানব, তেন কযন সহনজই পুনবযার োেযশসয কনয়ার জনয আসনত পানর। তনননাতেতেত 

আয়ানত এ তবষয়তি বণযনা করা হনয়নে- 

“ইউসুফ আ. স্বীয় কমযচারীনেরনক বলনলনাঃ তানের পণযমূলয তানের রসেপনত্রর 

মনধয করনে োও। এনত হয়ত তারা স্বজননের কানে কপৌাঁনে তা বুঝনত পারনব, যানত 

তারা পুনরায় আসনত পানর।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬২) 

ইউসুফ আ. কত্যক এসব বযবস্থা সম্পন্ন করার কারণ তেল এই কয, িতবষযনতও 

িাইনের আগমন কযন অবযাহত োনক এবিং কোি সনহাের িাইনয়র সানেও কযন তাাঁর 

সাক্ষাত েিার সুনযাগ আনস। 

ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা যেন তমসর কেনক োেযশসয তননয় গ্নহ প্রতযাবতযন করল, 

তেন তপতার কানে তমসনরর অবস্থা বণযনা করনত তগনয় একোও বললাঃ তমসনরর 

বােশাহ আমানেরনক োেযশসয কেয়ার জনয একতি শতয আনরাপ কনরনেন। তততন 

বনলনেন কয, কোি িাইনক সানে আননল োেযশসয পানব, অনযোয় নয়। তাই আপতন 

িতবষযনত তবনয়ামীননকও আমানের সানে কপ্ররণ করনবন। এনত আমানের োেযশসয 
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লানির পে সুগম হনব এবিং তার কারনণ বতধযত োেযশসয পানবা। আর আমরা আশ্বস্ত 

করতে কয, তার পুনরাপুতর তহফাযত করব। তার ককান কশ হনব না। তননবতণযত আয়ানত 

তবষনয় তবধ্ত হনয়নে- 

 ﴾٣١سِلْ مَّعَّنَّا أَّخَّانَّا نَّكْتَّلْ وَّإِنَِّّا لَّهُ لَّحَّافِظُونَّ ﴿جَّعُوا إِلَّٰى أَّبِيهِمْ قَّالُوا يَّا أَّبَّانَّا مُنِعَّ مِنَِّّا الْكَّيْلُ فَّأَّرْفَّلَّمَِّّا رَّ
“তারা যেন তানের তপতার কানে তফনর এনলা, তেন তারা বললাঃ কহ আমানের 

তপতা! আমানের জনয িাইনক সনঙ্গ তননয় যাওয়া বযতীত োেযশনসযর বরাদ্দ তনতষে 

করা হনয়নে। অতএব, আপতন আমানের িাইনক আমানের সানে পাতঠনয় তেন; যানত 

আমরা োেযশসয বরাদ্দ কপনত পাতর। আর আমরা অবশযই তার পুনরাপুতর তহফাযত 

করব।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬৩) 

কেনলনের আনবেননর জবানব ইয়াকুব আ. যা বলনলন, তা পতবত্র কুরআননর তনননাক্ত 

আয়ানত তবব্ত হনয়নোঃ 

“তততন বলনলন- আতম তক কতামানেরনক তার বযাপানর কসরূপ তবশ্বাস করব, কযমন 

ইনতাপূনবয তার িাই সম্পনকয তবশ্বাস কনরতেলাম? (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬৪) 

এিা তেল তানের কোর উত্তর। তকন্তু পনর পয়গাম্বরসূলি তাওয়াক্কনুলর তিতত্তনত তততন 

সম্মতত তেনয় বলনলন,“আোহ তা‘আলা-ই উত্তম তহফাযতকারী এবিং তততন সবযাতধক 

েয়ালু।”(সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬৪) 

এতক্ষন পযযন্ত সফনরর অবস্থা বণযনা সম্পনকযই তানের কোবাতযা চলতেল। আসবাবপত্র 

তেনও কোলা হয়তন। অতাঃপর যেন আসবাবপত্র কোলা হল এবিং কেো কগল কয, 

োেযশনসযর মূলয বাবে পতরনশাতধত নগে অেযকতড় ও অলিংকারাতে আসবাবপনত্রর 

মনধয তবেযমান রনয়নে, তেন তারা অনুিব করনত পারল কয, তানের প্রতত অনুগ্রহ 

কনর তানের পুাঁতজ তানেরনক কফরত কেয়া হনয়নে। 

তেন তারা তপতানক বললাঃ আমরা আর কী চাই? োেযশসযও এনস কগনে এবিং এর 

মূলযও কফরত পাওয়া কগনে। এেন কতা অবশযই িাইনক তননয় পুনবযার যাওয়া েরকার। 

কারণ, এ আচরণ কেনক কবাঝা যানে কয, তমসনরর বােশাহ আমানের প্রতত েুবই 

সেয়। কানজই তচন্তার ককান কারণ কনই। তাোড়া িাইনক সনঙ্গ তননল, তার অিংনশর 

বরাদ্দ অতততরক্ত পাব। কুরআন পানকর তনননাক্ত আয়ানত এ কোতি তবব্ত হনয়নে- 

“যেন তারা তানের আসবাবপত্র েুলল, তেন তারা তানত তননজনের পণযমূলয 

প্রতযাতপযত কপল। তারা তেন বললাঃ কহ আমানের আব্বা! আমরা আর কী চাই? কেেুন, 

এই কয আমানের প্রেত্ত পণযমূলয আমানেরনক কফরত কেয়া হনয়নে। এেন আমরা 

আমানের পতরবারবনগযর জনয আবার রসে আনব। আর আমানের িাইনয়র কেোনশানা 

করব এবিং এক উনির বরাদ্দ োেযশসয আমরা অতততরক্ত আনব। ঐ বরাদ্দ েুবই 

সহজ।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬৪) 
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তানের এসব কো শুনন ইয়াকুব আ. কয উত্তর তেনলন, তা পতবত্র কুরআননর তনননাক্ত 

আয়ানত বণযনা করা হনয়নে- 

“তততন বলনলন, তানক আতম ততক্ষণ কতামানের সানে পাঠাব না, যতক্ষণ কতামরা 

আমানক আোহর নানম অঙ্গীকার না োও কয, তানক অবশযই আমার কানে তফতরনয় 

তননয় আসনব।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬৬) 

উনেেয, সতযাশ্রয়ীগনণর ে্তশ কেনক এ তবষয় কেননা অন্ততহযত হয় না কয, মানুষ বাহযত 

যত শতক্ত-সামেযযই রােুক, আোহ তা‘আলার শতক্তর সামনন তারা তনতান্তই অপারগ 

ও অক্ষম। তারা কাউনক তনরাপনে তফতরনয় আনার কতিুকু ওয়াো-অঙ্গীকারই বা 

করনত পানর? কারণ, তা পালন করার পূণয শতক্ত তানের কনই। “ঐ অবস্থা বযতীত-

যেন (েিনাক্রনম) কতামরা সবাই ককান কবশনীনত আিনক যাও।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ৬৬) 

তাফসীরতবে মুজাতহে রহ. বনলনাঃ এর অেয হনে-েিনাচনক্র কতামরা সবাই যতে 

ম্তুযমুনে পততত হও। ক্বাতাোহ রহ. এর মনত এর অেয এই কয, যতে কতামরা সমূ্পণয 

অক্ষম ও পরািূত হনয় পড়। অেযাৎ কসই অবস্থায় কযনহতু কতামরা অপারগ, তাই তেন 

তবনয়ামীন এর তহফাযনতর োতয়নত্বর বযাপানর ক্ষমার কযাগয হনব। 

কেনলরা যেন প্রাতেযত পন্থায় ওয়াো অঙ্গীকার করল, তেন ইয়াকূব আ. সাতবযক তবষয় 

মহান আোহর প্রতত কসাপেয কনর বলনলনাঃ তবনয়ামীননর তহফাযনতর বযাপানর হলফ 

কনয়া ও হলফ করার কয কাজ আমরা কনরতে, আোহ তা‘আলার উপরই তার 

তনিযরতা। তততন শতক্ত-সামেযয তেনলই ককউ কানরা তহফাযত করনত পানর এবিং ক্ত 

অঙ্গীকার পূণয করনত পানর। তননবতণযত আয়ানত এ তবষয় বণযনা করা হনয়নে- 

“অতাঃপর যেন তারা তানক ে্ঢ় প্রততশ্রুতত তেল, তেন তততন বলনলনাঃ আমরা যা তকেু 

বলতে, তা আোহরই কানে কসাপেয।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬৬) 

কোি িাই তবনয়ামীননক তননয় যেন ইউসুফ এর ভ্রাতারা তদ্বতীয়বার তমসর সফনরর 

উনদ্দনশয রওয়ানা হল, তেন ইয়াকূব আ. তানেরনক তমসর শহনর প্রনবশ করার কক্ষনত্র 

একতি তবনশষ উপনেশ কেন কয, কতামরা এগানরা িাই শহনরর একই প্রনবশদ্বার তেনয় 

প্রনবশ কনরা না, বরিং নগর প্রাচীর কানে কপৌাঁনে েত্রিঙ্গ হনয় কযনয়া এবিং তবতিন্ন েরজা 

তেনয় শহনর প্রনবশ কনরা। 

এরূপ উপনেশ এজনয তেনয়তেনলন কয, তারা তেল স্বাস্থযবান, সুঠামনেহী, সুেশযন ও 

রূপ-ঔজ্জ্ববনলযর অতধকারী। এসব যুবক সম্পনকয যেন কলানকরা জাননব কয, এরা একই 

তপতার সন্তান এবিং পরস্পর িাই িাই, তেন কানরা বেনজর কলনগ তানের ক্ষতত হনত 

পানর। অেবা সঙ্গবেিানব প্রনবশ করার কারনণ হয়নতা ককউ তহিংসাপরায়ণ হনয় 

তানের ক্ষততসাধন করনত পানর। 
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অবশয মহান আোহর ওপর তাাঁর পুনরাপুতর িরসা তেল। তনব তাওয়াকু্কনলর সানে 

সানে আসবাব ইেততয়ার করাই কতা কতযবয। তাই তততন এ উপনেশ তেনয়নেন। 

কুরআন মাজীনের তনননানেতেত আয়ানত এ সম্পনকয তবব্ত হনয়নে- 

“ইয়াকুব আ. বলনলনাঃ কহ আমার বৎসগণ! কতামরা সবাই একই েরজা তেনয় প্রনবশ 

কনরা না, বরিং প্েক প্েক েরজা তেনয় প্ররনবশ কনরা। 

অবশয আোহ তা‘আলার ককান ফয়সালা কেনক আতম কতামানের রক্ষা করনত পাতর 

না। ফয়সালা কতা ককবল আোহরই। আতম তাাঁরই ওপর িরসা কতর এবিং তাাঁরই ওপর 

িরসা করা উতচত সকল িরসাকারীর।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬৭) 

উনেেয, ইয়াকূব আ. এ সফনর তবনয়ামীননক তনরাপনে তফতরনয় আনার যাবতীয় 

তেবীর গ্রহণ করা সনেও তাাঁনক আশাহত হনত হনয়নে। ককননা অনয এক েিনাসূনত্র 

তবনয়ামীননক তমসনর আিক রাো হনয়নে। তননবতণযত আয়ানত এতেনক ইতঙ্গত করা 

হনয়নে। 

“তারা যেন তপতার কোমত প্রনবশ করল, তেন আোহ তা‘আলার ফয়সালার 

তবপরীত তা তানের ককান কানজ আসল না। তকন্তু ইয়াকূব আ. তাাঁর মননর একতি 

বাসনা পূণয কনরতেনলন মাত্র। (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬৮) 

আয়ানতর উনদ্দশয এই কয, আসল লনক্ষযর তেক তেনয় তেবীর বযেয হনয়নে, যতেও 

আশঙ্কাক্ত কুে্তশ, তহিংসা ইতযাতে কেনক আত্ম্রক্ষা হনয়নে। তকন্তু আোহ কত্যক 

তনধযাতরত তকেীনর কয েিনা অতনবাযয তেল, তা সিংেতিত হনয়নে। তনব তেবীনরর এ 

বাতহযক বযেযতা সনেও আোহ পানকর ওপর িরসা করার বরকনত পরবতযীনত এ 

তদ্বতীয় আোত প্রেম আোনতর প্রততকার প্রমাতণত হনয়নে এবিং পতরণানম পরম 

তনরাপত্তা ও ইজ্জনতর সানে ইউসুফ ও তবনয়ামীন এর সানে ইয়াকুব আ. এর সাক্ষাত 

লাি হনয়নে। এর তবস্তাতরত বণযনা পনর আসনে। 

ইউসুফ আ. এর িাইনয়রা তমসনর প্রনবশ কনর ইউসুফ আ. এর তনকনি কগল। ইউসুফ 

আ. তানেরনক কোি িাই তবনয়ামীননক সানে কেনে েুব েুশী হনলন এবিং তানের উত্তম 

আপযায়ননর বযবস্থা করনলন। 

অতাঃপর ইউসুফ আ. কোি িাই তবনয়ামীননক তবনশষ একতি তহকমনতর মাধযনম 

তননজর সানে করনে তেনলন। কসই তহকমত সম্পনকয তবতশশ তাফসীরতবে ক্বাতাোহ রহ. 

বনলনাঃ সব িাইনের োকার বযবস্থা কনর ইউসুফ আ. প্রতত দু’জননক একতি কনর কক্ষ 

তেনলন। ফনল তবনয়ামীন একা কেনক কগল। তেন ইউসুফ আ. তানক তননজর সানে 

অবস্থান করনত বলনলন। 

কসোনন যেন উিয়ই একানন্ত তমতলত হনলন, তেন ইউসুফ আ. তবনয়ামীননর কানে 

তননজর পতরচয় তেনয় বলনলনাঃ আতম কতামার সনহাের িাই ইউসুফ। এেন কতামার 
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ককান তচন্তা কনই। অনয িাইনয়রা এ যাবত কয দুবযযবহার কনরতেল, তজ্জননয মননাকনশ 

পততত হওয়ারও প্রনয়াজন কনই। তনননানেতেত আয়ানত এ তবষয়তি আনলাতচত হনয়নে। 

“যেন তারা ইউসুনফর কানে উপতস্থত হল, তেন তততন আপন ভ্রাতানক তননজর কানে 

রােনলন। আর বলনলনাঃ তনশ্চয় আতম কতামার সনহাের িাই। অতএব, তারা যা 

কনরতেল-কসজনয দুাঃে কনরা না।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৬৯) 

এরপর ইউসুফ আ. তবনয়ামীননক তননজর কানে করনে কেয়ার এবিং িাইনের 

তবনয়ামীননক োড়া-ই তবোয় করার মনস্থ করনলন। কসজনয এই ককৌশল অবলম্বন 

করনলন কয, যেন সব িাইনক তনয়মমাতফক োেযশসয কেয়া হল, তেন প্রনতযক 

িাইনয়র োেযশসয প্েক প্েক উনির তপনঠ প্েক প্েক নানম চাপাননা হনলা এবিং কস 

সময় তবনয়ামীননর নানম কয োেযশসয উনির তপনঠ উঠাননা হল, তানত বােশাহর 

একতি পাত্র কগাপনন করনে কেয়া হল। কুরআনন পাক এ পাত্রতিনক এক জায়গায়  

قايَة الَمل ك   ُصَواعَ  শব্দ দ্বারা এবিং অনযত্র  الس      শব্দ দ্বারা বযক্ত করা হনয়নে। 

قايَة  শব্দতিও এমতন ধরননর  ُصَواعَ   শনব্দর অেয পাতন পান করার পাত্র এবিং  الس 

পানত্রর অনেয বযবহৃত হয়। 

এনক    الَمل ك  তো বােশাহর তেনক সম্্পক্ত করার ফনল তবনশষিানব কবাঝা কগল কয, 

এ পাত্রতি কবশ মূলযবান তেল। ককান ককান তরওয়ায়ানত রনয়নে-পাত্রতি ‘যবরজে’ 

পাের দ্বারা বতরীক্ত তেল। আবার ককউ ককউ স্বণযতনতমযত এবিং ককউ করৌপয তনতমযতও 

বনলনেন। 

তবনয়ামীননর রসেপনত্র কগাপনন রতক্ষত এ পাত্রতি যনেশ মূলযবান হওয়া োড়াও 

বােশাহর সানে এতি সম্্পক্ত হওয়ায় এর এ তবনশষত্ব প্রমাতণত হনে কয, বােশাহ 

তননজ এিা বযবহার করনতন, তকিংবা বােশাহর আনেনশ তা োেযশসয পতরমানপর 

পাত্ররূনপ বযবহৃত হত। 

অতাঃপর ইউসুফ আ. এর িাইনের কানফলা যেন প্রতযাবতযননর জনয রওয়ানা হল, 

তেন জননক কোষক কডনক বললাঃ “কহ কানফলার কলাকজন! আপনারা কচার।” 

কুরআনন হাকীনমর তনননাক্ত আয়ানত এ তবষয়তি বযক্ত করা হনয়নে- “অতাঃপর যেন 

ইউসুফ আ. তানের রসেপত্র প্রস্তুত কনর তেনলন, তেন পানপাত্র আপন িাইনয়র 

রসনের মনধয করনে তেনলন। তারপর একজন কোষক কোষণা কনর বললাঃ কহ 

কানফলার কলাকজন! আপনারা তনশ্চয় কচার।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৭০) 

ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা কোষণাকারীনের কোষণা শুনন আশ্চযয হনয় তানের তেনক মুে 

তফতরনয় বলল, “কতামরা আমানেরনক কচার বলে! প্রেনম একো আমানেরনক বল কয, 

কতামরা কী বস্তু হাতরনয়ে?” কোষণাকারীরা বললাঃ “আমরা বােশাহর পানপাত্র 

হাতরনয়তে এবিং কয ককউ তা এনন কেনব, কস এক-উনির কবাঝা পতরমাণ মাল পানব। এ 

বযাপানর আতম এর যাতমন।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৭২) 
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তেন ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা তননজনেরনক তননেযাষ োবী কনর বলল, “আোহর 

কসম! আপনারা কতা অবশযই জাননন, আমরা তকেুনতই এ কেনশ ফাসাে স্তশ করনত 

আতসতন এবিং আমরা কচার নই।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৭৩) 

তেন রাজকমযচারীরা জব্দ কনর বলল, “যতে আপনারা তমেযাবােী হন, তাহনল তার 

শাতস্ত কী হনব?” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৭৪) 

তেন তননজনের কেনশর কানুন বণযনা কনর ইউসুফ আ. এর িাইনয়রা বলল, “এর 

শাতস্ত এই কয, যার রসেপত্র কেনক তা পাওয়া যানব, এর প্রততোন কস তননজই হনব। 

এিানবই আমরা জাতলমনের শাতস্ত কেই।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৭৫) 

অেযাৎ হযরত ইয়াকূব আ. এর শরী‘আনত কচানরর শাতস্ত এই তেল কয, কচার যার মাল 

চুতর করনব, কস কচারনক কগালাম বাতননয় রােনব। 

রাজকমযচারীরা এিানব স্বয়িং ভ্রাতানের মুে কেনক ইয়াকূবী শরী‘আত অনুযায়ী কচানরর 

শাতস্ত বযক্ত করনলা, যানত তবনয়ামীননর আসবাবপত্র কেনক কচারাই মাল কবর হনল, 

তারা তননজরাই ফয়সালা অনুযায়ী তবনয়ামীননক ইউসুফ আ. এর হানত কসাপেয করনত 

বাধয হয়। 

অতাঃপর সরকারী কমযচারীরা ইউসুফ আ. এর িাইনের আসবাবপত্র তোশী করনত 

লাগল। তারা তানের ককৌশনলর বযাপারতিনক আড়াল করার জনয এবিং সনন্দনহর 

ঊনধ্বয রাোর জনয প্রেনমই তবনয়ামীননর রসেপনত্র তোশী করনলা না, বরিং শুরুনত 

অনয িাইনের রসেপনত্র তোশী করনলা। যানত এ তননয় তানের মনন ককান েিকা না 

লানগ। সবযনশনষ তবনয়ামীননর রসেপত্র তোশী করা হনল, তা কেনক শাহীপাত্রতি কবর 

হল। 

পতবত্র কুরআননর তনননানেতেত আয়ানত এ তবষয়তি তবব্ত হনয়নে- 

“অতাঃপর ইউসুফ আ. আপন িাইনয়র েনলর পূনবয তানের (অনয িাইনের) েনল 

তোশী করনলন। অবনশনষ আপন িাইনয়র েনল তোশী কনর কসোন কেনক 

পানপাত্রতি কবর করনলন।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৭৬) 

তেন ইউসুফ আ. এর িাইনয়রা হতিম্ব হনয় কগল। তানের বড় গলা রইল ককাোয়? 

তাই লজ্জায় তানের মাো নীচ ু হনয় কগল এবিং তারা তবনয়ামীননক গাল-মন্দ কনর 

বললাঃ তুতম আমানের মুনে চনুকাতল তেনল! 

এ েিনার পূনবযই ইউসুফ আ. তবনয়ামীননক স্বীয় ককৌশনলর বযাপানর অবগত 

কনরতেনলন। তাই তবনয়ামীন উক্ত েিনায় ককানরূপ তবচতলত হনলন না এবিং িাইনের 

ততরস্কানরর কপ্রতক্ষনতও ককাননা প্রতত উত্তর করনলন না। 
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তবনয়ামীননর রসেপত্র কেনক পাত্রতি কবর হওয়ায় ইউসুফ আ. ইয়াকূবী শরী‘আত 

অনুযায়ী তবনয়ামীননক তননজর কানে করনে তেনলন। তততন কস কেনশর বােশাহর আইন 

অনুযায়ী তানক রােনত পারনতন না। ককননা, তমসনর আইনন কচারনক মারতপি কনর 

এবিং কচারাই মানলর তদ্বগুণ মূলয আোয় কনর কেনড় কেয়ার তবধান তেল। তাই যানত 

তার কক্ষনত্র ইয়াকূবী শরী‘আত অনুযায়ী ফয়সালা করা যায়, কস জনয পূনবযই ভ্রাতানের 

মুে কেনক ইয়াকুব আ. এর কেনশর রীতত অনুযায়ী ফয়সালা করার অঙ্গীকার আোয় 

কনর তননয়তেনলন। 

কসই অনুযায়ী তবনয়ামীননক আিনক রাো তবতধসম্মত হল। এিানব আোহ তা‘আলার 

ইোয় ইউসুফ আ. এর মননাবািা পূণয হয়। 

তনননাক্ত আয়ানত তা উনেে করা হনয়নে- 

“এমতনিানব আতম ইউসুফ আ. এর জনয তবনশষ ককৌশল স্তশ কনর তেলাম। তততন 

বােশাহর আইনন কেনও আপন িাইনক আিনক রােনত পারনতন না। তকন্তু আোহ যা 

ইো কনরন, তা-ই হয়।” (সরূাহ ইউসফু, আয়াতাঃ ৭৬) 

এ পযযানয় ইউসুফ আ.-এর িাইনয়রা কক্ষাি প্রকাশ কনর বললাঃ কস যতে চুতর কনর 

োনক, তানত আশ্চনযযর তকেু কনই। কারণ, তার এক সনহাের িাইও ইনতাপূনবয চুতর 

কনরতেল। তনননাক্ত আয়ানত একো তবব্ত হনয়নে- 

“তারা বললাঃ কস যতে চুতর কনর োনক, তনব তার এক িাইও কতা ইনতাপূনবয চুতর 

কনরতেল।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ ৭৭) 

এিানব ইউসুফ আ. এর িাইনয়রা স্বয়িং ইউসুফ আ. এর প্রতত চুতরর অপবাে আনরাপ 

করল! এনত ইউসুফ আ. এর বশশবকালীন একতি েিনার প্রতত ইতঙ্গত তেল। কসই 

েিনা হনে এোনন তবনয়ামীননর তবরুনে চুতরর অতিনযাগ উত্থাপননর জনয কযিানব 

ককৌশল করা হনয়নে, তেনও হুবহু এমতনিানব ইউসুফ আ. এর তবরুনেও তারা 

অজানন্ত চুতরর অপবাে দ্বারা চক্রান্ত করা হনয়তেল। তেন এই ভ্রাতারা িালিানবই 

জানত কয, উক্ত অতিনযানগর বযাপানর ইউসুফ আ. সমূ্পণয তননেযাষ। বরিং যারা অপবাে 

তেনয়নে, তারা-ই কুচক্রী। তকন্তু এেন তবনয়ামীননর প্রতত আনক্রানশর বনশ কসই 

েিনাতিনক চতুর আেযা তেনয় ইউসুফআ. কক তানত অতিযুক্ত কনর তেল। 

কসই চুতরর অপবানের েিনার তববরণ সম্পনকয তবতিন্ন তরওয়ায়াত রনয়নে। ইমাম 

ইসমাঈল ইবনন কাসীর রহ., হযরত মুহাম্মে ইবনন ইসহাক ও মুজাতহে রহ. এর 

বরাত তেনয় বণযনা কনরনেন কয, ইউসুফ আ. এর জনন্মর পর তকেুকানলর মনধযই 

তবনয়ামীন জন্মগ্রহণ কনর। তানক প্রসনবর পর তানের জননীর ম্তুয হয়। তানত 

ইউসুফ ও তবনয়ামীন উিনয়ই মাত্হীন হনয় পনড়ন। তেন তানের লালন-পালন 

ফুফরু ককানল সম্পন্ন হনত োনক। 
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আোহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. কক তশশুকাল কেনকই এমন অপরূপ কসৌন্দযয োন 

কনরতেনলন কয, তাাঁনক কয-ই কেেত, কস-ই তাাঁর সীমাহীন ক হ-মায়ার বন্ধনন আবে 

হনয় কযত। ফুফুর অবস্থাও তেল তা-ই। তততন এক মুহূনতযর জনযও তাাঁনক ে্তশ কেনক েূর 

হনত তেনতন না এবিং তেনত পারনতন না। এতেনক তপতা হযরত ইয়াকূব আ. এর 

অবস্থাও এর চাইনত কম তেল না। তকন্তু কোট্ট তশশু হওয়ার কারনণ ককান মতহলার 

রক্ষণানবক্ষনণ োকা জরুরী তবধায় তাাঁনক ফফুুর হানত সমপযণ কনর কেন। 

অতাঃপর ইউসুফ আ. যেন চলানফরার বয়নস কপৌাঁেনলন, তেন তপতা ইয়াকূব আ. 

তাাঁনক তননজর কানেই রােনত চাইনলন। ফুফনুক একো জানানল প্রেনম তততন আপতত্ত 

করনলন। অতাঃপর অতধক পীড়াপীতড়নত বাধয হনয় ইউসুফ আ. কক তাাঁর তপতার হানত 

সমপযণ করনলন। 

তকন্তু বাহযতাঃ তানক তেনলও মন কেনক তানক েূনর রােনত পারতেনলন না। তাই ককান 

ককৌশনল তানক কফরত কনয়ার জনয কগাপনন একতি ফতন্দ আাঁিনলন। ফুফ ুস্বীয় তপতা 

হযরত ইসহাক আ. এর কাে কেনক একতি হার কপনয়তেনলন। এতি অতযন্ত মূলযবান 

তেল। ফুফ ুএই হারাতিই এক সমনয় চুতপসানর ইউসুফ আ. এর জামার নীনচ ককামনর 

কবাঁনধ তেনলন। তকয়ৎপনর হযরত ইউসুফ আ. কগনল, ফুফ ু কজানরনশানর প্রচার শুরু 

করনলন কয, তার হারতি চুতর হনয় কগনে। তেন তোশী করার পর ইউসুফ আ. এর 

কাে কেনক তা কবর হল। তানত ইয়াকুবী শরী‘আনতর তবধান অনুযায়ী, ফুফ ুইউসুফনক 

কগালাম কনর তননজর তনকি রাোর অতধকার কপনলন। 

ইয়াকূব আ. যেন কেেনলন কয, আইনগত ফুফ ুইউসুনফর মাতলক হনয় কগনেন, তেন 

তততন তদ্বরুতক্ত না কনর ইউসুফনক তার হানত সমপযণ করনলন। এরপর যততেন ফুফু 

জীতবত তেনলন, ইয়াকূব আ. ইউসুফ আ. কক তততেন ফুফরু কানেই করনেতেনলন। 

ফুফরু ম্তুযর পর ইউসুফ আ. কক তননজর কানে তননয় আনসন। 

এ তেল কসই েিনা, যানত ইউসুফ আ. তমেযা চুতরর অপরানধ অতিযুক্ত হনয়তেনলন। 

এরপর তবতিন্ন েিনায় সবার কানেই এ সতয তেবানলানকর মত স্পশ হনয় তগনয়তেল 

কয, ইউসুফ আ. কতা চুতর কনরনইতন, এমনতক তাাঁর চতরত্র এমন তনষ্কলুষ কয, কস 

ধরননর ককান সনন্দহ কেনকও তততন মুক্ত তেনলন। বরিং ফুফরু আেরই তাাঁনক তেনর এ 

চক্রান্তজাল স্তশ কনরতেল। 

এ সতয িাইনেরও জানা তেল। তাই ইউসুফ আ. কক ককান চুতরর েিনার সানে জতড়ত 

করা তানের পনক্ষ তকেুনতই উতচত তেল না। তকন্তু তাাঁর বযাপানর তানের ববতরিাব 

অেযাবতধ তবরাজমান তেল। কসই সানে তাাঁর সনহাের িাইনয়র (কতল্পত) চুতরর েিনায় 

তক্ষি হনয় তগনয়তেল। যার কারনণ ইউসুফ আ. এর প্রতত চুতরর অপবাে তানের মুে 

তেনয় কবর হনয় তগনয়তেল। 
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ইউসুফ আ. িাইনের একো শুনন তা মনন মননই রােনলন। তকন্তু মুনে তকেু প্রকাশ 

করনলন না। পতবত্র কুরআনন তনননাক্ত আয়ানত তবষয়তি উনেে করা হনয়নে- 

“ইউসুফ আ. (তা শুননও) প্রক্ত বযাপার তননজর মনন কগাপন রােনলন এবিং তানের 

কানে বযক্ত করনলন না।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৭৭) 

তনব তেন তততন মনন মনন এ কো বলনলন, “কতামরা কলাক তহসানব তনতান্ত মন্দ। 

অবশযই আোহ েুব জ্ঞাত রনয়নেন কস বযাপানর, যা কতামরা বণযনা করে।” (সরূাহ 

ইউসুফ, আয়াতাঃ৭৭) 

এোনন দু‘তি গুরুত্বপূণয প্রে হয়। প্রেম প্রে হয় এই কয, ইউসুফ আ. তবনয়ামীননক 

আিকাননার জনয এ ককৌশল ককন করনলন? অেচ তততন জাননতন কয, এনকনতা স্বয়িং 

তাাঁর তবনেনের আোত তপতার জনয অসহনীয় তেল, এমতাবস্থায় অপর িাইনক 

আিনক রােনল তার তবনেনে তপতা আনরা কশাকাতুর হনয় যানবন। সুতরািং তততন তা 

তকরূনপ তবনবচনা করনলন? 

তদ্বতীয় প্রে আরও গুরুত্বপূণয, তা এই কয, তনরপরাধ িাইনের তবরুনে চুতরর অতিনযাগ 

আনা হল এবিং তা প্রমানণ কগাপনন তবনয়ামীননর আসবাবপনত্রর মনধয তবনশষ পাত্র 

করনে কেয়া হল, আর প্রকানশয তানেরনক কচার বনল লাতিত করা হল। অেচ সনন্দহ 

কনই কয, এসব কাজ সমূ্পণয অনবধ। সুতরািং আোহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ. এগুনলা 

কী কনর করনলন? 

এর জবাব আোমা কুরতুবী রহ. সহ ককান ককান মুফাসতসর এিা বণযনা কনরনেন কয, 

তবনয়ামীন যেন ইউসুফ আ. কক তচনন কফনল, তেন কস তননজই িাইনক অনুনরাধ কনর 

কয, তানক কযন অনয িাইনের সানে কফরত পাঠাননা না হয়; বরিং তাাঁর কানেই কযন 

রাো হয়। তেন হযরত ইউসুফ আ. প্রেনম এ অজুহাত কপশ করনলন কয, তানক 

এোনন রাোর একমাত্র উপায় হনে তানক চুতরর অতিনযানগ কগ্রফতার কনর আিনক 

রাো। তকন্তু তবনয়ামীন কসই িাইনের সানে বসবাস করনত এতই নারাজ তেল কয, কস 

এ ধরননর অবস্থানকও গ্রহণ কনর তননলা। 

তকন্তু এ েিনা সতয হনলও তপতার মননাকশ, িাইনের লািনা এবিং তানেরনক কচার 

বলা শুধু তবনয়ামীননর সম্মততর কারনণ ববধ হনত পানর না। 

তাই ককউ ককউ এর কারণ এই বণযনা কনরনেন কয, কোষক কবাধ হয় ইউসুফ আ. এর 

অজ্ঞাতসানর এবিং তাাঁর তবনা অনুমততনত িাইনেরনক কচার বনলতেল। তকন্তু এ অতিমত 

কযমন প্রমাণহীন, কতমতন েিনার সানে অসিংলগ্ন। 

আবার ককউ ককউ কারণ বণযনা কনর বনলন কয, ভ্রাতাগণ ইউসুফ আ. কক তপতার কাে 

কেনক চুতর কনর তবক্রয় কনরতেল। তাই তানেরনক কচার বলা হনয়নে। এিাও একিা 

তনেক বযােযা বব নয়। 
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অতএব, এসব প্রনের তবশুে উত্তর তা-ই যা আোমা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুে 

তাফসীরকারগণ কজারানলািানব তেনয়নেন। তা এই কয, এ েিনায় যা করা হনয়নে 

এবিং যা বলা হনয়নে, তা তবনয়ামীননর ইোর ফলশ্রুতত তেল না এবিং ইউসুফ আ. এর 

প্রয়ানসর ফলও তেল না; বরিং এসব তেল মহান আোহর তননেযনশ তারই অপার 

রহনসযর বতহাঃপ্রকাশ স্বরূপ। এসব কানজর মাধযনম ইয়াকুব আ. এর পরীক্ষার তবতিন্ন 

স্তর পূণযতা লাি কনরতেল। এ উত্তনরর প্রতত স্বয়িং কুরআন পানকর তনননাক্ত আয়ানত 

ইতঙ্গত রনয়নে- “আতম ইউসুনফর োততনর এমতনিানব তার িাইনক আিকাননার 

ককৌশল কনর তেনয়তে।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৭৬) 

এ আয়ানত আোহ তা‘আলা এ ককৌশলনক পতরষ্কারিানব তননজর তেনক সম্বন্ধ 

কনরনেন। অতএব, এসব কাজ যেন আোহর তননেযনশ সম্পন্ন হনয়নে তেন এগুনলানক 

অনবধ বলার ককান অবকাশ কনই। এ পযযানয় এগুনলানক হযরত মূসা আ. এর সামনন 

হযরত তেতজর আ. কত্যক কনৌকা িাঙ্গা, বালকনক হতযা করা ইতযাতের মতই শুধু মাত্র 

আোহর কাজ তেল বনলই মূসা আ. তা কমনন তননত পারতেনলন না এবিং প্রততবাে 

কনরতেনলন। তকন্তু তেতজর আ. সব কাজ আোহর তননেযনশ তবনশষ উপনযাতগতার 

আওতায় কনর যাতেনলন। তদ্রূপ এগুনলাও প্রক্তপনক্ষ ইউসুফ আ. এর জনয গুনানহর 

কাজ তেল না। বরিং মহান আোহর তননেযনশর বাস্তবায়ন তেল। 

হযরত ইউসফু আ. এর েিনা একতি তনেশযন। 

ইউসুফ আ. এর িাইনয়রা যেন কেেল কয মুতক্তর ককান উপায়-ই কনই এবিং 

তবনয়ামীননক বােশাহ করনে তেনতই মনস্থ কনরনেন, তেন অনযিানব তারা 

তবনয়ামীননক োতড়নয় তননত চাইল। তারা বােশাহর েরবানর আনবেন জাতননয় বলল, 

কুরআন পানকর তননবতণযত আয়ানত যা তবব্ত হনয়নে- 

 ﴾٧٨﴿ الُْمحْسِنِنيَّ مِنَّ  اكَّنَّرَّ إِنَِّّا ۚ   مَّكَّانَّهُ نَّاأَّحَّدَّ فَّخُذْ اكَّبِريً شَّيًْخا أَّبًا لَّهُ  إِنَِّّ  الْعَّزِيزُ أَّيُِّهَّا يَّا
“কহ আযীয। তার তপতা েুু্বই বনয়াাঃব্ে। (তততন এ কেনলনক েুব আের কনরন) সুতরািং 

আপতন তানক কেনড় তেনয় তার বেনল আমানের একজননক করনে তেন। আমরা কতা 

আপনানক অনুগ্রহশীল বযতক্তনের একজন জ্ঞান করতে।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৭৮) 

িাইনের আনবেন শুনন ইউসুফ আ. তানেরনক আইনানুগ উত্তর তেনয় বলনলন- 

  ﴾٧٩﴿ لَِّّظَّالِمُونَّ إِذًا إِنَِّّا عِندَّهُ مَّتَّاعَّنَّا وَّجَّدْنَّا مَّن إَِلَِّّ  نَِّّأْخُذَّ أَّن اللَِّّـهِ مَّعَّاذَّ قَّالَّ
“আোহর পানাহ চাই কয, যার কানে আমরা আমানের মাল কপনয়তে, তানক োড়া অনয 

কাউনক কগ্রফতার করব। তাহনল কতা আমরা জাতলম বনলই গণয হব।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ৭৯) 

ইউসুফ আ. এর িাইনয়রা যেন তবনয়ামীননর মুতক্তর বযাপানর সমূ্পণয তনরাশ হনয় 

কগল, তেন তারা পরস্পর পরামশয করার জনয একতি প্েক জায়গায় একতত্রত হল। 

আনলাচনার এক পযযানয় তানের কজযষ্ঠ ভ্রাতা বলল, “কতামানের কাে কেনক 
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তবনয়ামীননক তফতরনয় কনয়ার বযাপানর কতঠন শপে তননয়তেনলন? আর কতামরা কতা 

ইনতাপূনবযও ইউসুনফর কক্ষনত্র একতি মারাত্ম্ক অনযায় কনরে। 

সুতরািং আতম তকেুনতই এনেশ তযাগ করব না- কয পযযন্ত না তপতা আমানক অনুমতত 

কেন অেবা আোহ তা‘আলা আমার জনয ককান ফয়সালা প্রোন কনরন। তততনই 

সনবযাত্তম ফয়সালাকারী।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৮০) 

এরপর বড় িাই বলনলন, “কতামরা সবাই তপতার কানে তফনর যাও এবিং তগনয় তানক 

বল কয কহ আব্বাজান। আপনার কেনল চুতর কনরনে। আমরা যা বলতে-তা আমানের 

প্রতযক্ষে্শ েিনা। আর অে্শ সম্বনন্ধ কতা আমরা জ্ঞাত তেলাম না।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ৮১) 

আনলাচয আয়ানত “আর অে্শ সম্বনন্ধ কতা আমরা জ্ঞাত তেলাম না” বানকযর মমযােয 

হল- আমরা আপনার কানে অঙ্গীকার কনরতেলাম কয, তবনয়ামীননক অবশযই তফতরনয় 

আনব। তকন্তু আমানের এ ওয়াো তেল বাতহযক অবস্থার তবচার। অে্নশর েবর কতা 

আমানের জানা তেল না কয, কস চুতর কনর কগ্রফতার হনব এবিং আমরা তনরুপায় হনয় 

পড়ব। 

আনরক অেয এও হনত পানর কয, আমরা িাই তবনয়ামীননর যোসাধয তহফাযত কনরতে, 

যানত কস ককানিানব তবপনে না পনড়। তকন্তু আমানের এ কচশা বাতহযক অবস্থা পযযন্তই 

সম্ভবপর তেল। আমানের ে্তশর আড়ানল ও অজ্ঞানত কস এমন কাজ করনব এবিং 

আিক হনব- তা আমানের জানা তেল না। 

কোমনতা ইউসুফ আ. এর িাইনয়রা কসিানবই তপতানক তগনয় বলল। তদুপতর কযনহতু 

তারা ইনতাপূনবয তপতানক একবার কধাাঁকা তেনয়তেল, ফনল তারা জানত কয তানের এ 

কোয় তপতা তকেুনতই আশ্বস্ত হনবন না এবিং তাই তারা তানের কোনক কজারানলা 

করার জনয বলল, “আপতন তজনজ্ঞস করুন ঐ জনপনের বাতসন্দানেরনক- কযোনন 

আমরা তেলাম এবিং ঐ কানফলানক- যানের সানে আমরা এনসতে। তনতশ্চতই আমরা 

সতযবােী” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৮২) 

ইনতাপূনবয কযনহতু ইউসুফ আ. এর বযাপানর কেনলনের তমেযা একবার প্রমাতণত 

হনয়তেল, তাই এবারও ইয়াকবূ আ. তানেরনক তবশ্বাস করনত পারনলন না যতেও 

এবার তারা তানের জানা অনুযায়ী তবন্দুমাত্রও তমেযা বনলতন। এ কারনণ এনক্ষনত্রও 

ইয়াকূব আ. ঐ বাকযই উচ্চারণ করনলন, যা ইউসুফ আ. এর তননোাঁজ হওয়ার সময় 

উচ্চারণ কনরতেনলন, “তকেুই না, বরিং কতামরা মনগড়া একতি কো সাতজনয় তননয় 

এনসে। এেন পূণয বধযযধারণই উত্তম।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৮৩) 

এ েিনায় ইউসুফ আ. এর িাইনয়রা সতয কো বলা সনত্বও হযরত ইয়াকূব আ. 

পূনবযর নযায় মন্তবয করনলন। এর দ্বারা কবাঝা যায়-ককান নবী-রাসূলগণ গানয়ব জাননন 

না। 
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উনেতেত বাকযতির অেয এিাও হনত পানর কয, মনগড়া কো বনল ইয়াকূব আ. ঐ কো 

বুতঝনয়নেন যা তমসনর গড়া হনয়তেল। অেযাৎ একতি তবনশষ উনদ্দশয সাধননর তনতমত্ত 

ক্তত্রম চুতর কেতেনয় তবনয়ামীননক কগ্রফতার কনর কনয়া হনয়তেল। আর কতামানের পক্ষ 

কেনক কসই চতুরর সমেযন কযাগান হনয়তেল, যা তেল তমেযা। 

অবশয এনক্ষনত্র বধযযধারনণর তবতনমনয় িতবষযনত এর পতরণাম চমৎকার আকার 

পাওয়ার বযাপানর ইয়াকুব আ. আশাতিত হনলন। আয়ানতর পরবতযী অিংনশ এতেনক 

ইতঙ্গত করা হনয়নে- (ইয়াকুব আ. বলনলন)- আশা করা যায় কয, সম্ভবত শীঘ্রই 

আোহ তা‘আলা তানের সবাইনক আমার কানে কপৌাঁনে কেনবন।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ৮৩) 

অতাঃপর তদ্বতীয়বার আোত পাওয়ার পর ইয়াকূব আ. এ বযাপানর কেনলনের সানে 

বাকযালাপ তযাগ কনর মহান পালনকতযার কানেই ফতরয়াে করনত লাগনলন। আর 

পূনবযর স্্মততচারণ কনর ইউসুফ আ. এর জনয তেনলর বযাকুলতা প্রকাশ কনর বলনলন- 

 يُوسُفَّ  عَّلَّىٰ  أَّسَّفَّٰى يَّا

“হায় আফনসাস- ইউসুনফর জননয” এিানব দুাঃনেও অশ্রু তবসজযনন তাাঁর চকু্ষ তববণয 

হনয় কগল। তনননাক্ত আয়ানত তা বযক্ত করা হনয়নে-  ْكَّظِيمٌ  فَّهُوَّ الْحُزْنِ  مِنَّ عَّيْنَّاهُ  وَّابْيَّضَِّّت    
“আর দুাঃনে তাাঁর চকু্ষদ্বয় সাো হনয় কগল এবিং অসহনীয় মনস্তানপ তিশ হনয় তততন 

স্তি হনয় কগনলন।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৮৪) 

তার কচাে সাো বণয ধারণ করার অেয হনে তাাঁর ে্তশশতক্ত কলাপ কপল তকিংবা দুবযল 

হনয় কগল। 

তাফসীরতবে মুকাততল রহ. বনলন, ইয়াকূব আ. এর এ অবস্থা েয় বের পযযন্ত 

অবযাহত তেল। এ সময় ে্তশশতক্ত প্রায় কলাপ কপনয়তেল।  َّكَّظِيمٌ فَّهُو  

অেয- “তততন স্তি হনয় কগনলন।” অেযাৎ কানরা কানে তননজর মননানবেনা প্রকাশ 

করনতন না   يم  কেনক উদ্ভুত। এর অেয-বন্ধ হনয় যাওয়া এবিং িনর كظم শব্দতি َكظ 

যাওয়া। উনদ্দশয এই কয, দুাঃে ও তবষানে তাাঁর মন তননমযাহ হনয় কগল এবিং মুে বন্ধ 

হনয় কগল। কারও কানে তততন দুাঃনের কো বণযনা করনতন না। 

কেনলরা তপতার এনহন মননানবেনা ও ইউসুনফর জনয আকুতত কেনে বলনত লাগল, 

“আোহর কসম, আপতন কতা ইউসুনফর স্মরণ কেনক তনব্ত হনবন না কয পযযন্ত 

মরণাপন্ন না হনয় যান তকিংবা তনাঃনশষ না হন।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৮৫) 

ইয়াকূব আ. কেনলনের কো শুনন বলনলন,“আতম কতা আমার দুাঃে ও কবেনা আোহ 

তা‘আলা সমীনপই তননবেন করতে এবিং আোহর তরফ কেনক আতম যা জাতন- কতামরা 

তা জান না।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৮৬) 
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মহান আোহর তরফ কেনক তনশ্চয়ই ইয়াকূব আ. ইউসুফ ও তাাঁর িাইনয়র বযাপানর 

ককান ইতঙ্গত কপনয়তেনলন। তাই তততন বনলনেন- “আতম আোহর তরফ কেনক যা 

জাতন, কতামরা তা জান না।” 

এরপর কসই সূনত্রই হযরত ইয়াকুব আ. কেনলনের বলনলন, “বৎসরা! যাও ইউসুফ ও 

তাাঁর িাইনক কোাঁজ কর এবিং আোহ তা‘আলার রহমত কেনক তনরাশ হনয়া না। 

তনশ্চয়ই আোহর রহমত কেনক কানফর কগাষ্ঠী বযতীত অনয ককউ তনরাশ হয় না।” 

(সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৮৭) 

ইয়াকূব আ. এততেন পর কেনলনেরনক আনেশ তেনলন কয, যাও, ইউসুফ ও তার 

িাইনক কোাঁজ কর এবিং তানেরনক পাওয়ার বযাপানর তনরাশ হনয়া না। ইততপূনবয 

কেনও তততন এমন আনেশ কেনতন। এিা তাকেীনররই বযাপার। এর পূনবয তানেরনক 

পাওয়ার ককান আিাস তাাঁর মনন উেয় হয়তন। তাই এরূপ ককান তননেযশ তততন কেনতন। 

এেন কসই আিাস ও মহান আোহর পক্ষ কেনক ইতঙ্গত পাওয়ার পর তততন কসই 

তননেযশ তেনলন। 

এনক্ষনত্র তবনয়ামীননক পাওয়ার স্থান- কতা তনতেশ–ই তেল। তা তেল তমসর-কযোনন 

তানক আিক রাো হনয়নে। কসই সানে ইউসুফ আ. কক ও কোাঁজার তসোন্ত হল। 

ওতেনক পতরবানরর জনয োেয আনারও প্রনয়াজন হনয় পনড়তেল। তাই সব উনদ্দশয 

তমতলনয় ইয়াকুব আ. কেনলনেরনক পুনাঃত তমসনর পাঠানলন। 

ককউ ককউ বনলনাঃ আযীয তমসর কত্যক কেনলনের রসেপনত্রর মনধয পণয কফরত 

কেয়ার েিনা কেনক ইয়াকূব আ. প্রেমবার আাঁচ করনত কপনরতেনলন কয, এই আযীনয 

তমসর েুবই িদ্র ও েয়ালু বযাতক্ত। তবতচত্র নয় কয, তততনই হয়ত তাাঁর হারাননা ইউসুফ। 

তদ্বতীয়ত তবনয়ামীননক তাাঁর করনে কেয়ার দ্বারা এ সম্ভাবনা প্রবল হল। 

ইউসুফ ভ্রাতারা যেন তপতার তননেযশ মুতাতবক তমসনর কপৌাঁেল এবিং আযীনয তমসনরর 

সানে সাক্ষাত করল, তেন তনতান্ত কাতরিানব কোবাতযা শুরু করল এবিং তননজনের 

েতরদ্রতা ও তনাঃস্বতা প্রকাশ কনর বলল- 

 اللَِّّـهَّ  إِنَِّّ  ۚ   عَّلَّيْنَّا وَّتَّصَّدَِّّقْ الْكَّيْلَّ لَّنَّا فَّأَّوْفِ مُِّزْجَّاةٍ ةٍ بِبِضَّاعَّ وَّجِئْنَّا الضُِّرُِّ  وَّأَّهْلَّنَّا مَّسَِّّنَّا الْعَّزِيزُ  أَّيُِّهَّا يَّا
 ﴾٨٨﴿ الْمُتَّصَّدِِّقِنيَّ يَّجْزِى

“কহ আযীয। আমরা ও আমানের পতরজনবগয তনোরুন কনশর সমু্মেীন হনয় পনড়তে 

এবিং আমরা অতত নগণয পুাঁতজ তননয় এনসতে। এমতাবস্থায় আমরা অনুনরাধ করতে 

আপতন আমানের রসনের পুনরাপুতর বরাদ্দ তেন এবিং আমানেরনক োন করুন। 

তনশ্চয়ই আোহ তা‘আলা োনকারীনেরনক পুরষ্ক্ত কনর োনকন।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ৮৮) 
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এোনন ٍمُِّزْجَّاةٍ  بِبِضَّاعَّة    “অতত নগণয পুাঁতজনক আনরক অনেয ককউ ককউ ‘অচল পুাঁতজ’ 

বনলনেন। অনকনজা বস্তুগুনলা তক তেল, কুরআন ও হােীনস তার ককান সুস্পশ বণযনা 

কনই। তনব এ বযাপানর তাফসীরতবেগনণর উতক্ত তবতিন্ন রকম। ককউ বনলন- এগুনলা 

তেল ক্তত্রম করৌপয মুদ্রা, যা বাজানর অচল তেল। ককউ বনলন- েনর বযবহারনযাগয তকেু 

মামুলী আসবাবপত্র তেল। এ হনে   ْزَجاة -শনব্দর বযােযা। এর আসল অেয এমন বস্তু مُّ

যা তননজ সচল নয়, বরিং কজারজবরেতস্ত কনর সচল করা হয়। 

ইউসুফ আ. িাইনের এনহন তমসকীন সুলি কোবাতযা শুনন এবিং দুরবস্থা কেনে 

স্বিাবগতিানব প্রক্ত অবস্থা প্রকাশ কনর তেনত বাধয হনয়তেনলন। েিনা প্রবানহ 

অনুতমত হয় কয, ইউসুফ আ. এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকানশর বযাপানর আোহর পক্ষ 

কেনক কয তবতধ তননষধ তেল, এেন তা অবসাননর সময়ও এনস তগনয়তেল। 

তাফসীনর কুরতুবী ও তাফসীনর মাযহারীনত হযরত আবদুোহ ইবনন আব্বাস রা. এর 

তরওয়ায়ানত এিাও বতণযত রনয়নে কয, এ সময় হযরত ইয়াকূব আ. আযীনয তমসনরর 

নানম একতি পত্র তলনে তেনয়তেনলন। পত্রতির তবষয়বস্তু তেল তননরূপাঃ 

“ইয়াকুব সতফউোহ ইবনন ইসহাক যাবীহুোহ ইবনন ইবরাহীম েলীলুোহর পক্ষ 

কেনক আযীনয তমসর সমীনপ আরজ- 

তবপোপনের মাধযনম পরীক্ষার সমু্মেীন হওয়া আমানের পাতরবাতরক ঐততনহযর 

অিংশতবনশষ। নমরুনের আগুননর দ্বারা আমার তপতামহ ইবরাহীম েলীলুোহর পরীক্ষা 

কনয়া হনয়নে। অতাঃপর আমার তপতা ইসহানকরও কনঠার পরীক্ষা কনয়া হনয়নে। 

এরপর আমার সবযাতধক তপ্রয় পুনত্রর মাধযনম আমার পরীক্ষা কনয়া হনয়নে। তার তবরহ 

বযোয় আমার ে্তশশতক্ত রতহত হনয় তগনয়নে। 

তারপর তার কোি িাই তেল বযতেনতর সান্তনার একমাত্র সম্বল, যানক আপতন চুতরর 

অতিনযানগ কগ্রফতার কনরনেন। আতম বতল, আমরা পয়গম্বরগনণর সন্তান-সন্ততত, 

আমরা কেনও চুতর কতরতন এবিং আমানের সন্তাননের মনধযও ককউ কচার হনয় জন্ম 

কনয়তন। ওয়াসসালাম।” 

পত্র পাঠ কনর হযরত ইউসুফ আ. ককাঁনপ উঠনলন এবিং কান্না করাধ করনত পরনলন না। 

এরপর তননজর কগাপন কিে প্রকাশ কনর তেনলন। 

পতরচনয়র িূতমকা তহনসনব ইউসুফ আ. তনজ িাইনেরনক প্রে করনলন, “কতামানের 

জানা আনে তক, যা কতামরা ইউসুফ ও তার িাইনয়র সানে কনরতেনল যেন কতামরা 

তেনল অজ্ঞতার মনধয? (সরূাহ ইউসফু, আয়াতাঃ৮৯) 

এ প্রে শুনন ইউসুফ ভ্রাতানের মাো েুনর কগল কয, ইউসুনফর কাতহনীর সানে আযীনয 

তমসনরর তক সম্পকয। অতাঃপর তারা এ তবষয়তি ও কিনব কেেল কয, বশশনব ইউসুফ 

একতি স্বপ্ন কেনেতেল, যার বযােযা তেল এই কয, ককান এক সময় ইউসুফ অননক উচ্চ 
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মতযবায় কপৌাঁোনব এবিং তার সামনন আমানের সবাইনক মাো নত করনত হনব। 

অতএব, এ আযীনয তমসরই তক স্বয়িং ইউসুফ। এরপর আরও তচন্তা-িাবনার পর তকেু 

তকেু আলামত দ্বারা তারা ইউসুফনক তচনন কফলল এবিং তবস্তাতরত তেয জানার জননয 

তজনজ্ঞস করল-“সততয সততযই তক আপতন ইউসুফ।” 

জবানব ইউসুফ আ. বলনলন- “হযাাঁ, আতমই ইউসুফ এবিং এ হনে আমার সনহাের 

িাই।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৯০) 

িাইনয়র প্রসঙ্গতি এজননয জুনড় তেনলন, যানত কনর তানের লক্ষয অজযননর পুনরাপুতর 

সাফনলযর বযাপারতি স্পশ হনয় উনঠ কয, কয দু‘জননর কোাঁনজ তারা কবর হনয়তেল, 

তারা উিনয়ই এক জায়গায় তবেযমান হনয়নে। 

এরপর ইউসুফ আ. আনরা বলনলন, “আোহ তা‘আলা আমানের প্রতত অনুগ্রহ 

কনরনেন। তনশ্চয় কয বযাতক্ত তাক্বওয়া অবলম্বন কনর এবিং সবর কনর আোহ পাক 

এনহন সৎকমযশীলনের প্রততোন তবনশ কনরন না।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৯০) 

এেন তননজনের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ আ. এর কশ্রষ্ঠত্ব কমনন কনয়া োড়া ইউসুফ 

ভ্রাতানের উপায় তেল না। তাই তারা সবাই একনযানগ বনল উঠল, “আোহর কসম। 

তনাঃসনন্দনহ তততন  আপনানক আমানের উপর কশ্রষ্ঠত্ব োন কনরনেন এবিং অবশযই 

আমরা তেলাম অপরাধী।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৯১) 

িাইনের কোর উত্তনর ইউসুফ আ. পয়গম্বরসূলি গাম্ভীনযযর সানে বলনলন,  

“আজ কতামানের তবরুনে ককান অতিনযাগ কনই।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৯২) 

অেযাৎ কতামানের অতযাচানরর প্রততনশাধ কনয়া কতা েূনরর কো, আজ কতামানের 

তবরুনে আতম ককান অতিনযাগ উত্থাপন করব না। 

এ হনে তাাঁর পক্ষ কেনক ক্ষমার সুসিংবাে। অতাঃপর তততন িাইনের জনয আোহ 

তা‘আলার কানে ক্ষমার জনয দু‘আ কনর বলনলন- “আোহ তা‘আলা কতামানের 

(অনযায়) ক্ষমা করুন। তততন সব কমনহরবাননর চাইনত অতধক কমনহরবান।” (সরূাহ 

ইউসুফ, আয়াতাঃ৯৩) 

এরপর ইয়াকূব আ. এর প্রতত মননাতননবশ কনর তততন বলনলন, “কতামরা আমার এ 

জামাতি তননয় যাও। এতি আমার আব্বার কচহারার উপর করনে তেও, এনত তার 

ে্তশশতক্ত তফনর আসনব। আর কতামরা কতামানের পতরবারবনগযর সবাইনক আমার কানে 

তননয় এনসা।” 

তাফসীনর কুরতুবীনত আনে-তাাঁর িাইনের মনধয ইয়াহুো বললাঃ এই জামা আতম তননয় 

যাব। কারণ, তার জামায় ক্তত্রম রক্ত লাতগনয় আতমই তননয় তগনয়তেলাম। ফনল তপতা 

অননক আোত কপনয়তেনলন। এেন এর ক্ষততপূরণ আমার হানতই হওয়া উতচত। 
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ইউসুফ ভ্রাতাগনণর কানফলা তমশর শহর কেনক কবর হনতই ওতেনক ককনানন ইয়াকূব 

আ. তনকনি উপতস্থত কলাকনেরনক বলনত লাগনলন, “যতে কতামরা আমানক 

প্রলানপাতক্তকারী মনন না কর, তনব কশান, আতম তনতশ্চতরূনপই ইউসুনফর ঘ্রাণ 

পাতে।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৯৪) 

হযরত আবদুোহ ইবনন আব্বাস রা. এর বণযনা অনুযায়ী তমসর কেনক ককনান পযযন্ত 

আিতেননর েূরত্ব তেল। হযরত হাসান বসরী রহ: এর বণযনা মনত, আতশ ফরসাে 

অেযাৎ প্রায় আড়াইশ, মাইনলর বযবধান তেল। আোহ তা‘আলা এত েূর কেনক ইউসুফ 

আ. এর জামার মাধযনম তাাঁর গন্ধ ইয়াকূব আ. এর মতস্তনষ্ক কপৌাঁনে কেন। এিা 

অতযাশ্চযয বযাপার বনি। অেচ ইউসুফ আ. যেন ককানাননরই এক কুনপর তিতনর ততন 

তেন পনড় রইনলন, তেন ইয়াকবু আ. এ গন্ধ অনুিব কনরনতন। এ কেনকই কবাঝা যায় 

কয, পয়গাম্বরগনণর তনজস্ব কমযকাণ্ড নয়, বরিং সরাসতর আোহ তা‘আলার পক্ষ কেনক 

তা তার তনতেযশ সমনয়ই আনস। 

হযরত ইয়াকূব আ. এর কো শুনন উপতস্থত কলানকরা বলল, “আোহর কসম, আপতন 

কতা কসই পুরাননা ভ্রান্ত ধারণার মনধয পনড় রনয়নেন কয, ইউসফু জীতবত আনে এবিং 

তার সানে তমলন হনব। (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ ৯৫) 

ভ্রাতারা ককনানন কপৌাঁনে যেন স্বীয় তপতার কানে ইউসুফ ও তবনয়ামীননক পাওয়ার 

সুসিংবাে তেল এবিং ইউসুফ আ. এর জামা ইয়াকূব আ. এর কচহারা মুবারনক রােল, 

তেন সনঙ্গ সনঙ্গই তাাঁর ে্তশশতক্ত তফনর এনলা। এ সুসিংবােোতা তেল জামা বহনকারী 

ইয়াহুো। 

এরপর ইয়াকূব আ. বলনলন আতম তক বতলতন কয, আোহ তা‘আলার পক্ষ কেনক আতম 

এমন তবষয় জাতন যা কতামরা জান না? অেযাৎ ইউসুফ জীতবত আনে এবিং তার সানে 

আতম তমতলত হনবা-এ আিাস আতম আনগই ওহীর মাধযনম কপনয়তে। 

তনননাতলতেত আয়ানত এ কোতিই বযাক্ত করা হনয়নে- 

“অতাঃপর যেন সুসিংবােোতা এনলা, তেন কসই জামাতি তাাঁর কচহারায় রােল। অমতন 

তততন ে্তশশতক্ত তফনর কপনলন। তেন তততন বলনলনাঃ আতম তক কতামানেরনক বতলতন 

কয, আোহ তা‘আলার তরফ কেনক আতম যা জাতন-কতামরা তা জান না?” (সরূাহ 

ইউসুফ, আয়াতাঃ৯৬) 

বাস্তব েিনা যেন সবার জানা হনয় কগল, তেন ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা স্বীয় 

অপরানধর জনয তপতার কানে ক্ষমা প্রােযনা কনর বলল, 

“কহ আব্বাজান। আমানের জনয ক্ষমার দু‘আ করুন। আমরা তনতশ্চত অপরাধী 

তেলাম।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৯৭) 
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কেনলনের আনবেননর জওয়ানব হযরত ইয়াকূব আ. বলনলন, “আতম অততসত্বর 

কতামানের জনয আমার রনবর কানে ক্ষমা প্রােযনা করব। তনশ্চয় তততন পরম ক্ষমাশীল, 

অততশয় েয়ালু।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৯৮) 

হযরত ইয়াকূব আ. এোনন তৎক্ষণাত দু‘আ করার পতরবনতয অততসত্বরই দু‘আ করার 

ওয়াো কনরনেন। তাফসীরতবেগণ এর কারণ বণযনা করনত তগনয় বনলন কয, এর 

উনদ্দশয তেল-তবনশষ গুরুত্ব সহকানর কশষ রানত তাহাজ্জুনের পর দু‘আ করনবন। 

ককননা, তেনকার দু‘আ তবনশষিানব কবুল হয়। 

ককান ককান তরওয়ায়ানত আনে কয, ইউসুফ আ. িাইনের সানে দুইশত উি কবাঝাই 

কনর অননক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও তনতয প্রনয়াজনীয় দ্রবযাতে পাতঠনয় তেনলন, যানত 

কগািা পতরবার তমসনর আসার জননয িালিানব প্রস্তুতত তননত পানর। 

হযরত ইউসুফ আ. সম্পযনক তবস্তাতরত কজনন তপতা হযরত ইয়াকুব আ. কেনলনেরনক 

ও পতরবানরর সিংতিশ বযাতক্ত সকলনক তননয় তমসনরর উনদ্দনশয রওয়ানা হনলন। এক 

তরওয়ায়াত অনুযায়ী, তানের সিংেযা তেল বাহাত্তর জন। আনরক তরওয়ায়াত অনুযায়ী, 

তারা ততরানব্বইজন পুরুষ ও মতহলা তেনলন। 

ইয়াকূব আ. তমসনর কপৌাঁোর তনকিবতযী হনল, ইউসুফ আ. ও তমসনরর গণযমানয 

বযতক্তবগয  তানের অিযেযনার জনয বাইনর গমন করনলন। তানের সানে চার হাজার 

সশস্ত্র তসপাই ও সামতরক কায়োয় অতিনন্দন জানাননার উনদ্দনশয জমানয়ত হল। 

হযরত ইয়াকূব আ. সকলনক তননয় তমসনরর উপকনে কপৌাঁেনল রাষ্ট্রীয় মযযাোয় 

তানেরনক অিযেযনা জানাননার পর ইউসুফ আ. বাবা মানক একান্ত কনর তননলন এবিং 

সবাইনক বলনলন- আোহ তা‘আলার ইো অনুযায়ী তনিযনয় তনতশ্চন্ত মনন তমসনর 

প্রনবশ করুন। অেযাৎ তিননেশীনের প্রনবনশর কক্ষনত্র স্বিাবত কযসব তবতধ-তননষধ 

োনক, কসগুনলা কেনক তানেরনক মুক্ত কোষণা করনলন। 

কুরআন মাজীনের তনননাতেতেত আয়ানত একো তবব্ত হনয়নে- 

 ﴾٩٩﴿ آمِنِنيَّ اللَِّّـهُ  شَّاءَّ إِن مِصْرَّ ادْخُلُوا وَّقَّالَّ أَّبَّوَّيْهِ إِلَّيْهِ آوَّىٰ  يُوسُفَّ  عَّلَّٰى دَّخَّلُوا فَّلَّمَِّّا
“তারা যেন ইউসুফ আ. এর কানে কপৌাঁেল, তেন তততন তপতা-মাতানক তননজর কানে 

স্থান তেনলন এবিং বলনলন-আোহ চানহন কতা আপনারা তনরাপনে তমসনর প্রনবশ 

করুন।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ৯৯) 

অতাঃপর হযরত ইউসুফ আ. তপতা-মাতানক তননয় রাজতসিংহাসনন বসানলন। এ সময় 

তপতা-মাতা ও ভ্রাতাগণ সবাই ইউসুফ আ. এর সামনন তসজো করনলন। তেন 

ইউসুফ আ. ইয়াকূব আ. কক বলনলন-আব্বাজান! এিাই আমার কসই স্বনপ্নর বযােযা-

যা আতম কেনেতেলাম কয, এগারতি তারা এবিং সূযয ও চন্দ্র আমার জনয তসজো করনে। 

পতবত্র কুরআনন এ সম্বনন্ধ ইরশাে হনয়নে- 
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ـٰذَّا أَّبَّتِ يَّا وَّقَّالَّ ۚ   ُسجَِّّدًا لَّهُ  واوَّخَّرُِّ  شِ الْعَّرْ عَّلَّى أَّبَّوَّيْهِ فَّعَّوَّرَّ  جَّعَّلَّهَّا دْقَّ قَّبْلُ  مِن ؤْيَّاىَّرُ تَّأْوِيلُ هَّ
 ۚ   حَّقًِّا بِِّيرَّ

“এবিং তততন তপতা-মাতানক তসিংহাসননর উপর বসানলন। তেন সবাই তার সামনন 

তসজোবনত হনলন। ইউসুফ আ. বলনলনাঃ কহ আমার আব্বাজান! এ হল আমানের 

পূনবযকার স্বনপ্নর বযােযা। আমার পালনকতযা তানক সনতয পতরণত কনরনেন।” (সরূাহ 

ইউসুফ, আয়াতাঃ১০০)  

উপনরাতেতেত আয়ানত   أَبََوْيه বনল তপতা-মাতা উিয়জননর কোই উনেে করা হনয়নে। 

অেচ ইউসুফ আ. এর মাতা-তাাঁর বশশনবই ইতন্তকাল কনরতেনলন। তকন্তু কযনহতু 

তারপর ইয়াকূব আ. ইউসুফ আ. এর মাতার িাতগনী লাইয়যানক তববাহ কনরতেনলন, 

তততন ইউসুফ আ. এর োলা হওয়ার তেক তেনয় মানয়র মতই তেনলন, আবার তপতার 

তববাতহত স্ত্রী হওয়ার তেক তেনয়ও মাতাই তেনলন। তাই আয়ানত তানেরনক   أَبََوْيه (মা-

বাবা) বলা হনয়নে।  ُِّسُجَِّّدًا لَّهُ واوَّخَّر  

“সবাই হযরত ইউসুফ আ. এর সামনন তসজো করনলন।” এ আয়ানত বতণযত উক্ত 

তসজো সম্পযনক রঈসুল মুফাসতসরীন হযরত আবদুোহ ইবনন আব্বাস রা. বনলন, এ 

তসজোতি তেল ক্তজ্ঞতাসূচক। আর এিা ইউসুফ আ. এর জনয নয়, বরিং আোহ 

তা‘আলার উনদ্দনশযই করা হনয়তেল। 

ককউ ককউ বনলন, উপাসনামূলক তসজো প্রনতযক পয়গাম্বনরর শরী‘আনতই আোহ 

োড়া কানরা জনযই ববধ তেল না। তকন্তু তা‘জীমী বা সম্মানসূচক তসজো পূবযবতযী 

পয়গাম্বরগনণর শরীয়নত ববধ তেল। কসই তহনসনব এিা তাাঁর জনয সম্মানসূচক তসজোও 

হনত পানর। তনব তশরনকর তসাঁতড় হওয়ার কারনণ ইসলামী শরী‘আনত তাও সমূ্পণযিানব 

তনতষে কনর কেয়া হনয়নে। 

এরপর ইউসুফ আ. তপতা-মাতার সামনন তকেু অতীত কাতহনী বণযনা করনত শুরু 

করনলন। 

এোনন এিা অনুধাবননযাগয কয, যতিুকু দুাঃে-কশ হযরত ইউসুফ আ. এর উপর 

তেনয় অততবাতহত হনয়নে, ততিকুু দুাঃে-কনশর সমু্মেীন যতে ককউ হয় এবিং েীেযতেননর 

তবনেে ও বনরাশযর পর তপতা-মাতার সানে তমলন েনি, তাহনল কস তপতা-মাতার 

সামনন তননজর কাতহনী কীিানব বণযনা করনব, আর কতিুকু কাাঁেনব এবিং কাাঁোনব-তা 

সহনজই অনুনময়। 

তকন্তু এোনন উিয়পনক্ষই আনেন আোহ পানকর পয়গাম্বর ও রাসূল। তাাঁনের 

কাযযপেতত অনুপম আেনশয িাস্বর। তাই কতা ইয়াকূব আ. এর েীেয তবরহী তপ্রয় কেনল 

হাজানরা দুাঃনে কনশর প্রান্তর অততক্রম কনর যেন তপতার সানে তমতলত হনলন, তেন 

তততন বলনলন, “আোহ তা‘আলা আমার প্রতত অনুগ্রহ কনরনেন, আমানক কজল কেনক 

কবর কনরনেন এবিং আপনানের সবাইনক গ্রাম কেনক তমসনর তননয় এনসনেন শয়তান 
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আমার ও আমার িাইনের মনধয তবনিে স্তশ কনর কেয়ার পর।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াতাঃ১০০)  

হযরত ইউসুফ আ. এর দুাঃে-কশ যোক্রনম ততনতি অধযানয় তবিক্ত তেলাঃ (এক) 

িাইনের অতযাচার ও উৎপীড়ন এর দুাঃে-কশ। (দুই) তপতা-মাতার কাে কেনক 

েীেযতেননর তবনেে এর দুাঃে-কশ। এবিং (ততন) কারাগানরর কশ। আোহ তা‘আলার এ 

তবতশশ পয়গাম্বর স্বীয় তবব্ততনত প্রেনম েিনাবলীর ধারাবাতহকতা পতরবতযন কনর 

কারাগার প্রসঙ্গ কেনক কো শুরু কনরনেন। 

তকন্তু এনতও কারাগানর প্রনবশ করা এবিং কসোনকার কশ কিনশর বণযনা সযনত্ন এতড়নয় 

কগনেন। বরিং কজলোনা কেনক অবযাহততর কো আোহর ক্তজ্ঞতাসহ বণযনা কনরনেন। 

তানত এ কো অনায়ানস ফুনি উনঠনে কয, তততন কারাগানর তেনলন এবিং মুতক্ত কপনয় 

আোহর প্রতত ক্তজ্ঞ হনয়নেন।  

এোনন এ তবষয়তিও প্রতণধাননযাগয কয, ইউসুফ আ. কারাগার কেনক কবর হওয়ার কো 

কতা উনেে কনরনেন, তকন্তু ভ্রাতারা কয তাাঁনক কূনপ তননক্ষপ কনরতেল, তা এতেক 

তেনয়ও উনেে কানরনতন কয, আোহ তা‘আলা আমানক ঐ কূপ কেনক কবর কনরনেন। 

ককননা, িাইনের অপরাধ কতা পূনবযই মাফ কনর তেনয়নেন এবিং বনলতেনলনাঃ “আজ 

কতামানের তবরুনে ককান অতিনযাগ কনই।” তাই ককানিানব কূনপর কো উনেে কনর 

িাইনের লজ্জা কেয়া সমীচীন মনন কনরনতন। 

এরপর তেল তপতা-মাতা কেনক সুেযীে তবনেে ও তার প্রতততক্রয়াতে বণযনা করার 

তবষয়। তততন এসব তবষয় কেনক পাশ কাতিনয় শুধু কশষ পতরণতত ও তপতা-মাতার সানে 

সাক্ষানতর কো আোহ পানকর ক্তজ্ঞতাসহ উনেে কনরনেন কয, আোহ 

আপনানেরনক গ্রাম কেনক তমসর শহনর এনন তেনয়নেন। 

এোনন এই তনয়ামনতর প্রতত ইতঙ্গত করা হনয়নে কয, ইয়াকূব আ. এর বাসিূতম তেল 

গ্রানম, কসোনন জীবনযাত্রার সুনযাগ-সুতবধা কম তেল। আোহ জাোশানুহু তাাঁনক শহনর 

রাজকীয় সম্মাননর মানঝ কপৌাঁনে তেনয়নেন। 

এেন শুধু প্রেম অধযায়তি অবতশশ রইল অেযাৎ িাইনের অতযাচার ও উৎপীড়ন প্রসঙ্গ। 

এনক ও শয়তাননর োনড় চাতপনয় এিানব চুতকনয় তেনলন কয, আমার ভ্রাতারা এরূপ 

তেল না, তকন্তু মাল‘উন শয়তান তানেরনক কধাাঁকায় কফনল কলহ স্তশর এ কাজতি 

কতরনয়নে। 

এ হনে নবুওয়ানতর শান! নবীগণ দুাঃে-কনশ শুধু সবর-ই কনরন না, বরিং সবযনক্ষনত্র 

ক্তজ্ঞতা প্রকানশর  তেক প্রততফতলত কনরন। এ জনযই তানের এমন ককান অবস্থা 

কনই, কযোনন তাাঁরা আোহ তা‘আলার প্রতত কশাকরগুযার নন। অেচ সাধারণত এরূপ 

কক্ষনত্র মানুনষর অবস্থা এর তবপরীত হয়। তারা আোহ তা‘আলার তনয়ামতরাতজ 

কপনয়ও কসই তনয়ামনতর কো উনেে করনত চায় না, তকন্তু ককান সময় সামানয কশ 
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কপনল, জীবনির তা কগনয় কবড়ায়। কুরআন পানক এ তবষনয়র প্রতত অতিনযাগ কনর 

বলা হনয়নে- 

“তনশ্চয়ই মানুষ তার পালনকতযার প্রতত েুবই অক্তজ্ঞ।” (সরূাহ আতেয়াত, আয়াতাঃ৬) 

অপর আয়ানত ইরশাে হনয়নে- “আমার েুব কমসিংেযক বান্দাই আমার ক্তজ্ঞতা 

প্রকাশ কনর োনক।”  

অতাঃপর তপতা-মাতা ও িাইনের সানে সাক্ষানতর ফনল যেন ইউসুফ আ. এর জীবনন 

শাতন্ত এনলা, তেন তততন সরাসতর আোহ তা‘আলার প্রশিংসা, গুণকীতযন ও দু‘আয় 

মশগুল হনয় কগনলন। তততন বলনলন- 

 “তনশ্চয় আমার রব যা চান, তা তনপুণতার সানে সম্পন্ন কনরন। তততন কতা সবযজ্ঞ 

প্রজ্ঞাময়। কহ পালনকতযা! আপতন আমানক রাজয োন কনরনেন এবিং আমানক স্বনপ্নর 

তা‘বীর তশক্ষা তেনয়নেন। কহ আসমান ও যমীননর স্রশা! আপতনই আমার অতিিাবক 

ইহকাল ও পরকানল। আপতন আমানক মুসতলমরূনপ ম্তুয োন করুন এবিং আমানক 

তবতশশ কনককার বান্দানের মনধয শাতমল করুন।” (সরূাহ ইউসুফ, আয়াতাঃ১০০-১০১) 

হযরত ইউসুফ আ. এর েিনায় একতি চরম তবস্ময়কর বযাপার এই কয, একতেনক 

তাাঁর তপতা আোহর নবী ইয়াকূব আ. তাাঁর তবরহবযোয় অশ্রু তবসজযন করনত করনত 

অন্ধ হনয় কগনলন এবিং অপরতেনক ইউসুফ আ. স্বয়িং নবী ও রাসূল তপতার প্রতত 

স্বিাবগত মুহাব্বত ও িালবাসা বযাতীত তাাঁর অতধকার সম্পনকযও সনচতন তেনলন। 

তকন্তু সুেীেয চতেশ বৎসর সমনয়র মনধয তততন একবারও তবরহ-যাতনায় অতস্থর ও 

কপনরশান তপতানক ককান উপানয় স্বীয় কুশল-সিংবাে কপৌাঁোননার কো তচন্তাও করনলন 

না। সিংবাে তেনও অসম্ভব ককান তবষয় তেল না, যেন তততন কগালাম হনয় তমসনর 

কপৌাঁেনলন। আযীনয তমসনরর গ্নহ তাাঁর সবযপ্রকার স্বাধীনতা ও সুনযাগ সুতবধার সামগ্রী 

তবেযমান তেল। তেন কানরা মাধযনম পত্র অেবা েবর কপৌাঁতেনয় কেয়া তাাঁর পনক্ষ কতমন 

কতঠন ককান বযাপার তেল না। এমতনিানব কারাগানরর জীবননও কয সিংবাে এতেক-

কসতেক কপৌাঁোননা যায়, তা সবারই জানা। তারপর তবনশষ কনর আোহ তা‘আলা যেন 

তাাঁনক সসম্মানন কারাগার কেনক মুতক্ত কেন এবিং তমসনরর শাসনক্ষমতা তাাঁর হানত 

আনস, তেনও তননজ তগনয় তপতার কানে উপতস্থত হওয়ািাই তাাঁর সবযপ্রেম কাজ তেল। 

এিা ককান কারনণ অসমীচীন হনল, কমপনক্ষ েূত কপ্ররণ কনর তপতানক তনরুনদ্বগ কনর 

কেয়া তেল তাাঁর জননয কনহানয়ত মামুলী বযাপার। 

তকন্তু আোহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ. এরূপ ইো কনরতেনলন বনলও ককাোও বতণযত 

কনই। তননজ ইো করা কতা েূনরর কো, যেন োেযশসয কনয়ার জননয ভ্রাতারা 

প্রেমবার আগমন করল, তেনও আসল েিনা প্রকাশ না কনর তানেরনক তবোয় কনর 

তেনলন। অতাঃপর তারা তদ্বতীয়বার আগমন করনল, তেনও আসল েিনা বণযনা না 

কনর উনটা তবনয়ামীননক আিক রােনলন। 
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এমত অবস্থা ককান তবনবকসম্পন্ন মানুনষর কাে কেনকও কল্পনা করা যায় না। অেচ 

আোহ তা‘আলার মননানীত পয়গাম্বর হনয় তততন তা তকরূনপ বরোশত করনলন? 

এর জওয়াব হনে-েিনার পরস্পরায় এ কো স্বািাতবকিানবই পতরষ্কার হনয় যায় কয, 

আোহ পাক তবনশষ তহকমত ও রহনসযর অধীনন হযরত ইউসুফ আ. কক এসব প্রকানশ 

তবরত করনেতেনলন। তাফসীনর কুরতুবীনত এ বযাপানর সুস্পশ বণযনা এনসনে কয, 

আোহ তা‘আলা ওহীর মাধযনম ইউসুফ আ. কক তননজর সম্পনকয ককান সিংবাে গ্নহ 

কপ্ররণ করনত তননষধ কনর তেনয়তেনলন। 

তবশ্ব পালনকতযার প্রক্ত রহসয একমাত্র তততনই জাননন। মানুনষর পনক্ষ তা উপলতি 

করা অসম্ভব। তনব মানঝ মানঝ ককান তবষয় কানরা কবাধগময হনয়ও যায়। এোনন 

বাহযত ইয়াকূব আ. এর পরীক্ষানক পূণযতা োন করাই তেল আসল রহসয। এজনযই 

েিনার শুরুনত যেন ইয়াকূব আ. বুঝনত কপনরতেনলন কয, ইউসুফ আ. কক বানে 

োয়তন, বরিং এিা তার িাইনের কারসাতজ, তেন স্বািাতবকিানবই কসোনন কপৌনে 

সনরজমীনন তেন্ত করা তাাঁর কতযবয তেল তকন্তু আোহ পাক তাাঁর তেলনক এতেনক কযনত 

কেনতন। অতাঃপর হঠাৎ কনর েীেযতেন পর তততন তনজ কেনলনেরনক বলনলনাঃ কতামরা 

যাও, ইউসুফ ও তার িাইনক তালাশ কর। বস্তুত আোহ তা‘আলা যেন ককান কাজ 

করার ইো কনরন, তেন তার কারণাতে এমতনিানব সতন্ননবতশত কনর কেন। সুতরািং 

েিনার পূবযাপর সবই মহান আোহর হুকুনম তাাঁরই কুেরনতর রহসয বাস্তবায়ননর জনয 

হনয়নে বনল তবশ্বাস করনত হনব। 

সূরাহ ইউসুনফর সবযনশষ আয়ানত আনলাতচত কাতহনী সম্পনকয পতরতশশরুনপ ইরশাে 

হনয়নে। 

ـٰكِن ىٰ يُفْتَّرَّ حَّدِيثًا كَّانَّ  مَّا ۚ   اْلَّْلْبَّابِ ْلُِِّولِي ةٌ عِبْرَّ قَّصَّصِهِمْ  فِي كَّانَّ  لَّقَّدْ  بَّيْنَّ الَِّّذِى تَّصْدِيقَّ  وَّلَّ
 ﴾٠٠٠﴿ يُؤْمِنُونَّ  لِِّقَّوْمٍ ةًْحمَّوَّرَّ وَّهُدًى شَّيْءٍ  كُلِِّ وَّتَّفْصِيلَّ  يَّدَّيْهِ

 “তানের (পয়গাম্বরগনণর) কাতহনীনত বুতেমাননের জনয উপনেনশর উপাোন রনয়নে। 

এ কুরআন ককান মনগড়া গ্রন্থ নয়, বরিং তা পূনবযকার গ্রনন্থ যা আনে তার সমেযন এবিং 

সবতকেুর তবশে তববরণ, তহোয়াত ও রহমত ঈমানোরনের জনয।” (সরূাহ ইউসফু, 

আয়াত:১১১) 

উক্ত আয়ানত বণযনা করা হনয়নে কয, উনেতেত পয়গম্বরগনণর কাতহনীনত বুতেমাননের 

জনয উপনেনশর উপাোন রনয়নে। এর দ্বারা সব পয়গাম্বনরর কাতহনীও উনদ্দশয হনত 

পানর অেবা তবনশষ কনর ইউসুফ আ. এর কাতহনী ও উনদ্দশয হনত পানর যা-অত্র 

সূরায় এ যাবত বতণযত হনয়নে।  

এোনন উপনেনশর উপাোন তবনশষত এই কয, আনলাতচত েিনায় এ তবষয়তি পূণযরূনপ 

স্পশ হনয় উনঠনে কয, আোহ তা‘আলা তাাঁর অনুগত বান্দানেরনক তকিানব সাহাযয ও 

সহনযাগীতা কনরন এবিং কূপ কেনক কবর কনর রাজতসিংহাসনন বসান আর অপবাে 
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কেনক মুতক্ত তেনয় উচ্চ মতযবার তশেনর তকিানব কপৌনে কেন। পক্ষান্তনর চক্রান্ত ও 

প্রতারণাকারীনেরনক পতরণানম তকরূপ অপমান ও লািনার সমূ্মেীন কনরন। 

উনেতেত আয়ানতর পরবতযী অিংনশ বলা হনয়নে কয, এ কাতহনী ককান মনগড়া কো 

নয়, বরিং পূনবয অবতীণয তকতাবসমূনহর সমেযনকারী। এ কোর তাৎপযয হনে-তাওরাত 

ও ইনজীনলও কাতহনী বতণযত হনয়নে কযমন বতণযত হনয়নে কুরআনন। এ সম্পনকয হযরত 

ওয়াহহাব ইবনন মুনাতব্বহ রহ. বনলন, “প্তেবীনত যতগুনলা আসমানী তকতাব ও 

সহীফা নাতযল হনয়নে, তার প্রনতযকতিনতই ইউসুফ আ. এর েিনা বণযনা করা 

হনয়নে।” (তাফসীনর মাজহারী) 

শাইে আবু মানসূর রহ. বনলন, সমূ্পণয সূরাহ ইউসুফ এবিং এনত সতন্ননবতশত কাতহনী 

বণযনা করার উনদ্দশয হনে-রাসূল কারীম ملسو هيلع هللا ىلص-কক তাসােী ও সান্ত্বনা প্রোন করা কয, 

কাতফরনের হানত আপতন কযসব তনযযাতন কিাগ কনরনেন, পূবযবতযী নবীগনও আ. 

তদ্রূপ কশ কিাগ কনরনেন। তকন্তু কশষ পযযন্ত আোহ পাক কবদ্বীননের মুকাতবলায় 

পয়গাম্বরগণনকই তবজয়ী কনরনেন। আপনার বযাপারতি ও কসইরূপই হনব। 

আনলাতচত কতহনী কেনক তশক্ষণীয় তবষয়সমহূ 

হযরত ইউসুফ আ. এর েিনা ও জীবন কাতহনী কেনক আমানের তশক্ষণীয় তবষয়সমূহ 

হনে- 

(এক) ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা যেন অক্ষত অবস্থায় তাাঁর জামা তপতার কানে তননয় 

এনসতেল, তেন হযরত ইয়াকূব আ. ইউসুফ আ.-এর জামা অক্ষত োকার দ্বারা তনজ 

কেনলনের োবী তমেযা প্রততপন্ন কনরতেনলন। এর দ্বারা কবাঝা যায় কয, তবচারনকর জনয 

উতচত উিয় পনক্ষর োবী-োওয়া ও যুতক্ত-প্রমানণর সানে সানে পাতরপাতশ্বযক অবস্থা ও 

আলামনতর প্রততও লক্ষয করনে তবচার করা। 

(দুই) যুলাইো যেন একতি তনজযন কনক্ষ ইউসুফ আ. কক স্বীয় কুমতলব চতরতােয 

করার জনয ফুাঁসলানত শুরু কনরতেল, তেন ইউসুফ আ. সনঙ্গ সনঙ্গ কযোন কেনক 

কেৌনড় কবর হনয় পনড়তেনলন। এর দ্বারা কবাঝা কগল কয, কয স্থানন গুনানহর কানজ তলি 

হওয়ার আশঙ্কা োনক, কস স্থাননকই পতরতযাগ করা উতচত। আর এনক্ষনত্র তননজর 

সম্ভাবয সবযশতক্ত তননয়াগ করনত হনব- কযমনতি হযরত ইউসুফ আ. কনরতেনলন। 

(ততন) আোহ তা‘আলার হুকুম-আহকাম পালনন সাধযানুযায়ী কচশার ত্রুতি না করা 

মানুনষর অবশযই কতযবয-যতেও বাহযত এর ফলাফল কেো না যায়। ফলাফল কতা 

আোহর হানত। বান্দার কাজ হল-স্বীয় কচশা-সাধনানক আোহর পনে বযয় কনর 

োসনত্বর পতরচয় কেয়া। কযমন, ইউসুফ আ. সব েরজা বন্ধ োকা সনত্বও এবিং 

ঐততহাতসক তরওয়ায়াত অনুযায়ী তালাবে োকা সনত্বও েরজার তেনক কেৌড় প্রোনন 

তননজর সমস্ত শতক্ত-সামেযয বযয় কনরনেন। 
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এনহন অবস্থায় আোহ তা‘আলার পক্ষ কেনক গানয়বী সাহানযযর আগমনও অতধকািংশ 

কক্ষনত্র প্রতযক্ষ করা হয়। 

বস্তুত বান্দা যেন তননজর কচশা পূণয কনর কফনল, তেন আোহ তা‘আলা তার জনয 

সাফনলযর পে উন্মুক্ত কনর কেন। কযমন তেনয়নেন হযরত ইউসুফ আ. এর কক্ষনত্র। 

সমস্ত েরজা কুেরতীিানব েুনল তেনয় তানক কবর হওয়ার পে বতরী কনর তেনয়নেন। 

(চার) ককান ককান বণযনায় এনসনে কয, ইউসুফ আ. যেন কজনল কপ্রতরত হন, তেন 

আোহর তরফ কেনক ওহী আনস-আপতন তননজনক কজনল তননক্ষপ কনরনেন। কারণ, 

আপতন বনলতেনলন- “কহ আমার পালনকতযা এই মতহলারা আমানক কয কানজর তেনক 

আহবান করনে এর চাইনত কজলোনা আমার তনকি অতধক পেন্দ।” তেন আপতন 

কজলোনা পেন্দ করা োড়া অনযনকান তনরাপত্তা চাইনল, আপনানক পুনরাপুতর তনরাপত্তা 

োন করা হনতা। 

এ কেনক বুঝা কগল কয, বড় তবপে কেনক বাাঁচার জননয দু‘আয় কসই তবপনের তুলনায় 

অমকু কোি তবপেনক আতম িাল মনন কতর এরূপ বলা সমীতচন নয়। বরিং কোি বড় 

প্রনতযক তবপোপে ও মুসীবত কেনক আোহ তা‘আলার কানে পতরপূণয মুতক্ত ও 

তনরাপত্তার জনয প্রােযনা করা উতচত। 

(পাাঁচ) আনলাতচত কাতহনীনত উনেে করা হনয়নে কয, কজলোনায় দু‘জন কনয়েী যেন 

হযরত ইউসুফ আ. এর কানে স্বনপ্নর তা‘বীর তজনজ্ঞস কনরতেল, তেন তততন তানের 

স্বনপ্নর তা‘বীর বণযনা করার পূনবয ঈমান আমল ও তাওহীনের উপর তবস্তাতরত 

আনলাচনা কনর তানের কানে দ্বীনী োওয়াত কপশ কনরতেনলন। এ কেনক বুঝা কগল 

কয, ককান মুসলমাননর কানে ককউ ককান তবষয় তননয় উপতস্থত হনল এবিং কস দ্বীন কেনক 

গাতফল োকনল, প্রেনম তার তনকি ঈমান আমল সিংক্রান্ত তবষয় আনলাচনা কনর তানক 

দ্বীননর োওয়াত কেয়া কতযবয। অতাঃপর তার উক্ত তবষয় সমাধা কনর কেয়া উতচত। 

(েয়) হযরত ইউসুফ আ. বােশাহর স্বনপ্নর বযােযা করার পর তানক রাষ্ট্র পতরচালনা 

সিংক্রান্ত তকেু পরামশয তেনয়তেনলন। এ সময় যেন এ জরুরনতর তাকাজা এনসতেল 

কয, এ তবরাি পতরকল্পনার বযবস্থাপনা তকিানব হনব এবিং কক করনব? তেন ইউসুফ 

আ. উত্তর তেনয়তেনলন “জতমর উৎপন্ন ফসলসহ কেশীয় সম্পে রক্ষণানবক্ষনণর 

োতয়নত্ব আপতন আমানক তনযুক্ত করুন। 

আয়ানতর এ অিংশ কেনক বুঝা যায় কয, যতেও তননজর জনয ককান পে প্রােযনা করা 

সাধারণিানব তননষধ, তকন্তু যতে কেননা এমন পযযানয় আনস কয, তার জানা োনক কয, 

সুষ্ঠুিানব অপর ককউ কসই কাজ আনজাম তেনত পারনব না, কসই অবস্থায় কসই কাজ 

আনজাম োননর জনয বা কেশ ও জাততর তনরঙ্কুশ কসবার জনয তননজনক কপশ করনত 

পানর। 
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কতমতনিানব ককান তবনশষ পে সম্বনন্ধ যতে জানা যায় কয, অনয ককান বযতক্ত এর সুষ্ঠু 

বযবস্থা করনত সক্ষম হনব না এবিং তননজ িালরূনপ তা সম্পােন করনত পারনব বনল 

ে্ঢ় আত্ম্তবশ্বাস োনক এবিং তার মনধয ককান গুণানহ তলি হওয়ারও আশিংকা না োনক, 

তাহনল কেশ ও জনগনণর ব্হৎ কলযানণর জনয তার পনক্ষ উক্ত পনের প্রােযী হওয়া 

জাতয়য। 

তনব শতয এই কয, প্রিাব-প্রততপতত্ত ও অেয-কতড়র কমানহ নয়, বরিং উক্ত পনের সানে 

সিংতিশ বযতক্তবনগযর তেেমত ও ইনসানফর সানে তানের অতধকার সিংরক্ষণ করাই 

উনদ্দশয োকনত হনব এবিং তা কসিানবই আনজাম তেনত হনব, কযমন হযরত ইউসুফ 

আ. এর দ্বারা হনয়তেল। আর কযোনন এরূপ অবস্থা না হয়, কসনক্ষনত্র রাসূনল কারীম 

 ককান পে প্রােযনা করনত বা প্রােযী হনত তননষধ কনরনেন। বরিং যতে ককউ ককান ملسو هيلع هللا ىلص

পনের জনয আনবেন কনরনে, তততন তানক কসই পে কেনতন।  

(সাত) হযরত ইউসুফ আ.-এর েিনা কেনক বুঝা যায় কয, কেনশর অেযননততক দুরবস্থা 

যতে এমন চরনম কপৌনে কয, সরকার ককান বযবস্থা না তননল অননক কলাক জীবন 

ধারনণর অতযাবশযকীয় দ্রবযসামগ্রী কেনক বতিত হনয় পড়নব, তেন সরকার এ ধরননর 

দ্রবযসামগ্রীনক তনজ তনয়েনণ তননয় তননত পানর এবিং োেযশনসযর উপযুক্ত মূলযও 

তনধযারণ কনর তেনত পানর। তকন্তু সাধারণ অবস্থায় মূলয তনধযারণ কনর কেয়া সরকানরর 

জনয তঠক নয়। 

অবশয যতে ককান বযতক্ত বা কগাষ্ঠী তসতন্ডনকি কনর দ্রনবযর ক্তত্রম সিংকি স্তশ কনর 

দ্রবযমূলয বাতড়নয় অতধক মুনাফা লুিনত োনক, সরকার তানক বা তানেরনক কনঠার 

হনস্ত েমন করনব এবিং বাজানর দ্রনবযর স্বািাতবক সরবরাহ তনতশ্চত কনর দ্রবযমূলয 

স্বািাতবক রােনত যোযে বযবস্থা গ্রহণ করনব। 

(আি) ইউসুফ আ. এর িাইনয়রা যেন তদ্বতীয়বার তমসনরর উনদ্দনশয রওয়ানা 

তেনয়তেনলন, তেন ইয়াকূব আ. তানেরনক তমসর শহনর প্রনবশ করার বযাপানর একতি 

তবনশষ উপনেশ তেনয়তেনলন কয, কতামরা এগানরা িাই শহনরর একই প্রনবশ দ্বার 

তেনয় প্রনবশ কনরা না, বরিং নগর প্রাচীনরর কানে তগনয় আলাো হনয় কযনয়া এবিং তিন্ন 

তিন্ন েরজা তেনয় প্রনবশ কনরা। কারণ এনত কনর  কানরা কুে্তশ পড়ার সম্ভাবনা 

আনে। এ দ্বারা জানা কগল কয, বে নজর লাগা সতয ও বাস্তব তবষয়। সুতরািং ক্ষততকর 

োেয ও ক্ষততকর তক্রয়াকময কেনক আত্ম্রক্ষার নযায় এবিং এর প্রিাব কেনক মুক্ত হনত 

তেবীর করার নযায় এ বেনজর কেনক আত্ম্রক্ষার বযবস্থা করা এবিং এর কুপ্রিাব 

কেনক আত্ম্রক্ষার বযবস্থা করা এবিং এর কুপ্রিাব কেনক মুতক্তর জনয তেবীর করাও 

সমিানব শরীয়ততসে। 

 (নয়) এ কেনক আরও বুঝা কগল কয, যতে ককউ অনয কানরা সম্পনকয দুাঃে-কনশ 

পততত হওয়ার আশঙ্কা কপাষণ কনর, তনব তানক কস বযাপানর অবতহত করা এবিং দুাঃে-
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কনশর হাত কেনক আত্ম্রক্ষার সম্ভাবয উপায় বনল কেয়া উতচত, কযমন ইয়াকূব আ. 

ইউসুফ ভ্রাতানের বযাপানর কনরতেনলন। 

(েশ) হযরত ইয়াকূব আ. তনজ কেনলনেরনক কুে্তশ কেনক আত্ম্রক্ষার তেবীর বাতনল 

কেয়ার সনঙ্গ সনঙ্গ একোও বনলতেনলন কয, আতম জাতন-এ তােবীর বাতনল কেয়ার 

সনঙ্গ সনঙ্গ একোও বনলতেনলন কয, আতম জাতন-এ তেবীর আোহ তা‘আলার ইোনক 

এড়ানত পারনব না। হুকুম একমাত্র তাাঁরই চনল। তনব মানুনষর উপর বাতহযক কচশা-

তােবীর করার তননেযশ আনে। তাই এ উপনেশ কেয়া হনয়নে। তকন্তু আতম এ তেবীনরর 

উপর িরসা কতর না, বরিং একমাত্র আোহ তা‘আলার উপরই িরসা কতর। অেযাৎ এ 

তেবীনরর দ্বারা তকেুই হনব না, তনব আোহ যতে স্বীয় অনুগ্রনহ কতামানের কহফাযত 

কনরন, তনবই কতামরা তহফাযনত োকনত পারনব। 

হযরত ইয়াকুব আ. এর এ বক্তনবয এ কো স্পশ প্রতীয়মান হয় কয, মুসলমাননের 

কতযবয হনে-প্রনতযক কানজ আসল িরসা আোহ পানকর উপর রাো। তকন্তু বাতহযক ও 

বস্তুতিতত্তক উপায়াতেনকও উনপক্ষা করনব না এবিং সাধযানযুায়ী ববধ উপায়াতে অবলম্বন 

করনব। ইয়াকূব আ. তা-ই কনরতেনলন এবিং রাসূলুোহ ملسو هيلع هللا ىلص এ তশক্ষাই তেনয়তেনলন। 

(এগার) আনলাতচত েিনায় হযরত ইয়াকুব আ. এর অবস্থা কেনক প্রমাতণত হয় কয, 

জান-মাল ও সন্তান-সন্তততর বযাপানর ককান মুসীবত ও দুাঃে কশ কেো তেনল, প্রনতযক 

মুসলমাননর কতযবয হনে-সবর ইেততয়ার কনর আোহ তা‘আলার ফয়সালার উপর 

সন্তুশ োকা এবিং ইয়াকূব আ. ও অনযানয পয়গাম্বনরর আ. অনুসরণ করা। 

(বার) আনলাচয কাতহনীনত উনেে করা হনয়নে কয, হযরত ইউসুফ আ.- কক যেন তাাঁর 

িাইনয়রা তচনন কফলল, তেন তারা অতততরক্ত তকেু তেয জানার জনয তানক প্রে 

করল- “সততয সততযই তক ততুম ইউসুফ?” উত্তনর ইউসুফ আ. বলনলন “হযাাঁ, আতমই 

ইউসুফ আর এ হনে আমার সনহাের িাই।” অতাঃপর তততন আরও বলনলন- “আোহ 

তা‘আলা আমানের প্রতত অনুগ্রহ ও ক্পা কনরনেন। তনশ্চয় যারা তাক্বওয়া অবলম্বন 

কনর এবিং তবপোপনে সবর কনর, আোহ পাক এনহন সৎকমযীনের প্রততোন তবনশ 

কনরন না।” এোনন লক্ষণীয় তবষয় হল কয, হযরত ইউসুফ আ. হাজানরা দুাঃে 

কনশর প্রান্তর অততক্রম কনর যেন িাইনের সানে পতরতচত হনলন, তেন পূবযবতযী ককান 

তবপোপনের কোই তততন উনেে করনলন না বরিং আোহ তা‘আলার পক্ষ কেনক প্রাি 

তনয়ামতসমূনহর কোই শুধু স্মরণ করনলন এবিং উনেে করনলন। 

এ কেনক বুঝা যায় কয, মানুষ যেন ককান তবপে ও কনশ পততত হয়, এরপর আোহ 

পাক যেন তানক তবপে কেনক মুতক্ত তেনয় তনয়ামত দ্বারা িূতষত কনরন, তেন তার 

উতচত-অতীত তবপোপে ও দুাঃে-কনশর কো উনেে না কনর উপতস্থত তনয়ামত ও 

অনুগ্রনহর কো স্মরণ করা। ককননা, তবপে কেনক মুতক্ত ও কোোয়ী তনয়ামত লাি 

করার পরও অতীত দুাঃে-কনশর কো মনন কনর হা-হুতাশ করা অক্তজ্ঞতারই 
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পতরচায়ক। কুরআন মাজীনের সূরাহ ‘আতেয়াত-এ এ ধরননর অক্তজ্ঞতানক কানূে 

 كنود

বনল উনেে করা হনয়নে। কানূে ঐ বযতক্তনক বলা হয় কয তনয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ না 

কনর শুধু কশ ও তবপোপনের কোই স্মরণ কনর। 

পতরনশনষ আমানের কতযবয-পতবত্র কুরআনন বতণযত নবী-রাসূলগনণর কাতহনী ও েিনা 

আমানের জীবননর সানে তমতলনয় আমানের জীবননর িুল-ত্রুতিগুনলা শুধনর কনয়া এবিং 

নবীগনণর আেশয গ্রহণ কনর জীবননক সাফলযমতণ্ডত করা। আোহ তা‘আলা পতবত্র 

কুরআনন নবী-রাসূলগনণর েিনা আমানের তনকি এজনযই উনেে কনরনেন। 

মহান আোহ রাব্বুল আলামীন আমানের সকলনক আনলাতচত েিনা কেনক তশক্ষা 

হাতসল কনর সবযপ্রকার চক্রান্ত ও প্রতারণামূলক কাযযকলাপ কেনক েূনর কেনক 

নবীওয়ালা আেতশযক চতরনত্র চতরত্রবান হওয়ার তাওফীক োন করুন। (আমীন) 
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