
 

ইউসফূ  Yousuf    

পরম করুণাময় ও অসসম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  আসলফ-লা-ম-রা; 
এগুমলা সসু্পষ্ট গ্রমের 
আয়াত। 

1.       Alif. Lam. Ra. 

These are the verses of 

the clear Book.    

تِلۡكَّ اٰيُٰت الِۡكتِٰب  الٓر
 ِِِ اۡۡلُبِۡيِ

2.  আসম এমক আরবী 
ভাষায় ককারআন রূমপ 
অবতীণণ কমরসি, যামত 
কতামরা বুঝমত পার। 

2.  Indeed, We have 

sent it down as an 

Arabic Quran that you 

might understand.  

لۡنُٰه قُِ ۤ اَّنۡزَّ بِي ًا ل َّعَّل َُّكۡم اِن َّا ۡرءٰنًا عَّرَّ
 ِِِ تَّعۡقِلُۡونَِّ

3.  আসম কতামার সনকট 
উত্তম কাসহনী বণণনা 
কমরসি, কযমমত আসম এ 
ককারআন কতামার সনকট 
অবতীণণ কমরসি। তুসম এর 
আমে অবশ্যই এ বযাপামর 
অনবসহতমদর অন্তভূণ ক্ত 
সিমল। 

3.  We narrate to you 

(O Muhammad) the 

best of the narratives, 

through what We have 

revealed to you of this 

Quran. And though 

you were, before this, 

among those who were 

unaware (of it).  

نَّ  َّيۡكَّ اَّۡحسَّ ُ عَّل َُّقص  ُۡن ن َنَّ
ا  َّيۡكَّ هٰذَّ ۤ اِل َّا يۡن ۤ اَّۡوحَّ ِص ِِبَّا الۡقَّصَّ

ِِ وَّاِۡنِالُۡقۡراٰنَِّ نَّ ُكنۡتَّ ِمۡن قَّبۡلِٖه ۡلَّ
 ِِِ الۡغِٰفلِۡيَِّ

4.  যখন ইউসফু সপতামক 
বললঃ সপতা, আসম স্বমে 
কদমখসি এোরটি নক্ষত্রমক। 
সযুণমক এবং চন্দ্রমক। আসম 
তামদরমক আমার উমেমশ্ 
কসজদা করমত কদমখসি। 

4.  When  Joseph   said   

to his  father:  “O   my 

father,  indeed   I    saw   

(in a  dream)   eleven     

stars  and the sun  and  

the  moon, I  saw  them 

prostrating   to  me.” 

 ۡ َّبَِّت اِّن ِ َّبِيِۡه يٰۤا اِۡذ قَّالَّ يُۡوُسُف ِِل
رَّ كَّۡوكَّبًا  دَّ عَّشَّ اَّيُۡت اَّحَّ رَّ
اَّيۡتُُهۡم ِِلۡ  رَّ رَّ ۡمسَّ وَّالۡقَّمَّ الش َّ و َّ

 ِِِ ٰسِجِديۡنَِّ



5.  সতসন বলমলনঃ বৎস, 
কতামার ভাইমদর সামমন এ 
স্বে বণণনা কমরা না। 
তাহমল তারা কতামার 
সবরুমে চক্রান্ত করমব। 
সনশ্চয় শ্য়তান মানমুষর 
প্রকাশ্য। 

5.     He   (father)  said: 

“O  my  son,  do not  

narrate  your  vision  

to  your  brothers,  lest  

they  plot against you a 

plot. Indeed Satan,    to   

man, is an open enemy.”  

قَّالَّ يٰبُنَّ َّ ِلَّ تَّۡقُصۡص ُرۡءيَّاكَّ 
َّـكَّ  َِّكيُۡدۡوا ل عَّٰٰلٓ اِۡخوَّتِكَّ فَّي

اِن كَّيًۡدا ِ ِنۡسَّ ۡۡ ِ نَّ ل ٰٰ يۡ  اِن َّ الش َّ
ٌّ م ُبِۡيٌِّ   عَُّدو 

6.  এমসনভামব কতামার 
পালনকতণ া কতামামক 
মমনানীত করমবন এবং 
কতামামক বাণীসমূমহর 
সনগুঢ় তত্ত্ব সশ্ক্ষা কদমবন 
এবং পণূণ করমবন স্বীয় 
অনুগ্রহ কতামার প্রসত ও 
ইয়াকুব পসরবার-
পসরজমনর প্রসত; কযমন 
ইসতপমূবণ কতামার সপতৃপরুুষ 
ইব্রাহীম ও ইসহামকর প্রসত 
পণূণ কমরমিন। সনশ্চয় 
কতামার পালনকতণ া অতযন্ত 
জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

6. “And thus will  your  

Lord choose you, and  

He will teach you of the  

interpretation of events 

(dreams), and  He  will 

perfect His favor  upon 

you and upon the 

family of Jacob, as He 

perfected it upon your 

father before, Abraham 

and Isaac. Indeed, your 

Lord is All Knowing, 

All Wise.” 

ب ُكَّ وَّكَّذِٰ َِّبيۡكَّ رَّ ۡت لِكَّ َيَّ
وَّيُعَّل ُِمكَّ ِمۡن تَّاِۡويِۡل 
َّيۡكَّ  تَّٗه عَّل ُ نِعۡمَّ اِديِۡث وَّيُتِم  اِۡلٰحَّ
ۤ اَّتَّ َّهَّا عَّٰٰلٓ  ا َّعُۡقۡوبَّ كَّمَّ وَّعَّٰٰلٓ اِٰل ي
اَّبَّوَّيۡكَّ ِمۡن قَّبُۡل اِبٰۡرِهيۡمَّ 

ِ ب َّكَّ عَّلِيۡمٌّ وَّاِۡسٰحقَّ  اِن َّ رَّ
ِكيۡمٌِّ  ِِِ حَّ

7.  অবশ্য ইউসফু ও তাাঁর 
ভাইমদর কাসহনীমত 
সজজ্ঞাসমুদর জমনয 
সনদশ্ণনাবলী রময়মি। 

7. Certainly, in Joseph 

and his brothers are 

signs for those who 

inquire.  

ل َّقَّۡد كَّانَّ ِِفۡ يُۡوُسفَّ وَّاِۡخوَّتِٖهۤ 
ٓاٮ ِلِۡيَِّ  ِِِ اٰيٰتٌّ ل ِـلس َّ

8.  যখন তারা বললঃ 
অবশ্যই ইউসফু ও তাাঁর 
ভাই আমামদর সপতার 
কামি আমামদর চাইমত 
অসিক সপ্রয় অথচ আমরা 
একটা সংহত শ্সক্ত সবমশ্ষ। 
সনশ্চয় আমামদর সপতা স্পষ্ট 
ভ্রাসন্তমত রময়মিন। 

8.    When they said: 

“Truly, Joseph and his 

brother are more 

beloved to our father 

than we, although we 

are a group of so 

many. Indeed, our 

father is in clear error.”  

 ُ اَُّخۡوُه اَّحَّب  َّيُۡوُسُف وَّ اِۡذ قَّالُۡوا ل
َّةٌّ   اِن َّ  ُۡن ُعۡصب َّا مِن َّا وََّنَّ اِِٰلٓ اَّبِيۡن

لٍٰل م ُبِۡيِِ َِِّفۡ ضَّ َّا ل  ِِ اَّبَّان



9.  হতযা কর ইউসফুমক 
সকংবা কফমল আস তামক 
অনয ককান স্থামন। এমত শুিু 
কতামামদর প্রসতই কতামামদর 
সপতার মমনামযাে সনসবষ্ট 
হমব এবং এরপর কতামরা 
কযােয সবমবসচত হময় 
থাকমব। 

9.     “Kill  Joseph  or  

cast him  out  to some 

land, so that your 

father’s favor may be 

all for you, and you 

may become after that 

righteous people.”  

ُحۡوُه اۨقۡتُلُۡوا يُۡوُسفَّ اَِّو اِ ۡطرَّ
َّـُكۡم وَّۡجُه اَّبِيُۡكۡم وَّ  ُۡل ل اَّۡرًضا ّي َّ
تَُّكۡونُۡوا ِمۡنۢۡ بَّعِۡدٖه قَّۡومًا 

 ِِِ ٰصلِِحۡيَِّ
10.  তামদর মিয কথমক 
একজন বলল, কতামরা 
ইউসফু কক হতযা কমরা না, 
বরং কফমল দাও তামক 
অন্ধকূমপ যামত ককান 
পসথক তামক উঠিময় সনময় 
যায়, যসদ কতামামদর সকিু 
করমতই হয়। 

10. One speaker among 

them   said: “Do not 

kill Joseph, but throw 

him down to the 

bottom of a well, some 

caravan may pick him 

up, if you must be 

doing (something).” 

قَّالَّ قَّٓاٮ ِلٌّ م ِنُۡهۡم ِلَّ تَّۡقتُلُۡوا 
ُِ َِّت اۡل اَّلُۡقۡوُه ِِفۡ غَّيٰب ـب ِ يُۡوُسفَّ وَّ

ِة اِۡن  ي َّارَّ ُه بَّعُۡض الس َّ ٰۡ َّقِ َّلۡت ي
 ِِِ ُكنۡتُۡم فٰعِلِۡيَِّ

11.  তারা বললঃ সপতাঃ 
বযাপার সক, আপসন 
ইউসমুফর বযাপামর 
আমামদরমক সবশ্বাস কমরন 
না? আমরা কতা তার 
সহতাকাংখী। 

11.  They  said:  “O  

our father, why do you  

not trust us with 

Joseph, and indeed, we 

are to him true well-

wishers.” 

َّـكَّ ِلَّ تَّاۡمَّن َّا عَّٰٰل  َّا مَّا ل َّبَّان قَّالُۡوا يٰۤا
َّنَّاِصُحۡونَِّ َّٗه ل اِن َّا ل  ِِِ يُۡوُسفَّ وَّ

12.  আোমীকাল তামক 
আমামদর সামথ কপ্ররণ 
করুন-তৃসিসহ খামব এবং 
কখলািুলা করমব এবং 
আমরা অবশ্যই তার 
রক্ষণামবক্ষন করব। 

12.  “Send him with us 

tomorrow that he may 

eat well and play. And 

indeed, we shall be to 

him guardians.”  

َّلۡعَّۡب  ي اَّۡرِسلُۡه مَّعَّنَّا غًَّدا ي َّۡرتَّۡع وَّ
ٰـِفُظۡونَِّ َّٗه َلَّ اِن َّا ل  ِِِ وَّ

13.  সতসন বলমলনঃ আমার 
দসুশ্চন্তা হয় কয, কতামরা 
তামক সনময় যামব এবং 
আসম আশ্ঙ্কা কসর কয, বযাঘ্র 

13.   He  (Jacob)  said:  

“Indeed, it saddens  me  

that   you  should  take  

him away. And I fear 

َِّ ۡ ل َّۡحُزنُِنۡ اَّۡن تَّۡذهَّبُۡوا بِٖه قَّالَّ اِّن ِ ي
ۡئُب  َُّه الذ ِ اُف اَّۡن ي َّاۡكُل وَّاَّخَّ



তাাঁমক কখময় কফলমব এবং 
কতামরা তার সদক কথমক 
োমফল থাকমব। 

lest a wolf should 

devour him while you 

are negligent of him.”  
اَّنۡـتُۡم عَّنُۡه غِٰفلُۡونَِّ  ِِِ وَّ

14.  তারা বললঃ আমরা 
একটি ভারী দল থাকা 
সমত্ত্বও যসদ বযাঘ্র তামক 
কখময় কফমল, তমব আমরা 
সবই হারালাম। 

14.  They said: “If a 

wolf should devour him 

while we are a strong 

group, surely we would 

then be the losers.”  

ُۡن  ۡئُب وََّنَّ َُّه الذ ِ َّل َّٮ ِۡن اَّك قَّالُۡوا ل
ِٰسُرۡونَِّ ۤ اِذًا ّل َّ َّةٌّ اِن َّا  ِِِ ُعۡصب

15.  অতঃপর তারা যখন 
তামক সনময় চলল এবং 
অন্ধকূমপ সনমক্ষপ করমত 
একমত হল এবং আসম 
তামক ইসিত করলাম কয, 
তুসম তামদরমক তামদর এ 
কামজর কথা বলমব 
এমতাবস্থায় কয, তারা 
কতামামক সচনমব না। 

15.  Then, when they 

went away with him, 

and agreed that they 

will throw him to the 

bottom of the well. And 

We inspired to him: 

“Indeed, you shall 

inform them (some day) 

of this deed of theirs, 

while they do not 

perceive.”  

اَّۡۡجَُّعۡوۤا اَّۡن  ا ذَّهَّبُۡوا بِٖه وَّ َّم َّ فَّل
ِ َِّت اۡلُب ِ ۡعَّلُۡوُه ِِفۡ غَّيٰب ۤ َي َّ َّا يۡن اَّۡوحَّ  وَّ

ا  َّۡمِرِهۡم هٰذَّ ن َُّهۡم بِا ئَـّ ب ِ َـّ َّـتُن َّيِۡه ل اِل
َّۡشُعُرۡونَِّ  ِِِ وَُّهۡم ِلَّ ي

16.  তারা রামতর কবলায় 
কাাঁদমত কাাঁদমত সপতার 
কামি এল। 

16. And they came to 

their father at night, 

weeping.  

ٓاءً  ۤ اَّبَّاُهۡم ِعشَّ ٓاُءۡو وَّجَّ
 ِِِ ي َّبُۡكۡونَّ 

17.  তারা বললঃ সপতাঃ 
আমরা কদৌড় প্রসতমযাসেতা 
করমত সেময়সিলাম এবং 
ইউসফুমক আসবাব-পমত্রর 
কামি করমখ সেময়সিলাম। 
অতঃপর তামক বামে কখময় 
কফমলমি। আপসন কতা 
আমামদরমক সবশ্বাস 
করমবন না, যসদও আমরা 
সতযবাদী। 

17.   They said: “O our 

father, we went racing 

one with another and 

left Joseph with our 

belongings, and then a 

wolf devoured him.  

And you will not 

believe us even if we 

were truthful.”  

َّۡستَّبُِق قَِّ َّا ن بۡن ۤ اِن َّا ذَّهَّ َّا َّبَّان الُۡوا يٰۤا
ۡكنَّا يُۡوُسفَّ ِعنۡدَّ مَّتَّاِعنَّا  وَّتَّرَّ

ۡئُبِ َُّه الذ ِ َّل َّك ِمٍن فَّا ۡۡ ۤ اَّنۡتَّ ِِبُ  وَّمَّا
َّۡو ُكن َّا ٰصِدقِۡيَِّ ل  ِِِ ل َّنَّا وَّ



18.  এবং তারা তার 
জামায় কৃসত্রম রক্ত লাসেময় 
আনল। বলমলনঃ এটা 
কখনই নয়; বরং কতামামদর 
মন কতামামদরমক একটা 
কথা সাসজময় সদময়মি। 
সতুরাং এখন িবর করাই 
কেয়। কতামরা যা বণণনা 
করি, কস সবষময় একমাত্র 
আল্লাহই আমার সাহাযয 

স্থল। 

18.    And they brought   

upon his shirt false 

blood. He (Jacob) said:  

“But your ownselves 

have enticed you to   

something. So (for me 

is) patience in grace. 

And Allah it is whose   

help is to be sought 

against that which you 

assert.”  

ٍم  ِصٖه بِدَّ ٓاُءۡو عَّٰٰل قَِّميـۡ وَّجَّ
َّـُكۡم كَِّذٍبِ َّۡت ل ل و َّ  قَّالَّ بَّۡل سَّ

ِاَّنُۡفُسُكۡم اَّۡمًرا ِيۡلٌّ ٌّ ۡجَّ ۡۡ   فَّصَّ
ُ اۡۡلُۡستَّعَِّ اُن عَّٰٰل مَّا وَّاّٰلله

 ِِِ تَِّصُفۡونَِّ

19.  এবং একটি কামফলা 
এল। অতঃপর তামদর পাসন 
সংগ্রাহকমক কপ্ররণ করল। 
কস বালসত কফলল। বললঃ 
সক আনমের কথা। এ কতা 
একটি সকমশ্ার তারা তামক 
পনযদ্রবয েণয কমর কোপন 
কমর কফলল। আল্লাহ খুব 
জামনন যা সকিু তারা 
কমরসিল। 

19. And there came a 

caravan, and they sent 

their water drawer, 

then he let down his 

bucket (in the well). He 

said: “What a good 

news, here is a boy.” 

And  they  hid  him  as 

a merchandise. And 

Allah was Aware of 

what they were doing.  

لُۡوا  َّۡرسَّ ةٌّ فَّا ي َّارَّ ٓاءَّۡت سَّ وَّجَّ
ٰ دَّلۡوَّهِٗوَّارِِ َّۡدِلَّ  قَّالَّ دَُّهۡم فَّا

ا غُلٰمٌِّ ۡوُه يٰبُۡشٰرى هٰذَّ ُ ر   وَّاَّسَّ
اعَّةًِ ۢۡ ِِبَّا ِبِضَّ ُ عَّلِيۡمٌّ  وَّاّٰلله
لُۡونَِّ َّعۡمَّ  ِِِ ي

20.  ওরা তামক কম মূমলয 
সবসক্র কমর সদল েনাগুণসত 
কময়ক কদরহাম এবং তাাঁর 
বযাপামর সনরাসক্ত সিল। 

20. And they sold him 

for a low price, a few 

dirhams counted out. 

And they were, 

concerning him, of those 

content with little.  

اِهمَّ  ٍۡس دَّرَّ ٍنۢۡ َبَّ َّمَّ ۡوُه بِث وَّشَّرَّ
َّانُۡوا فِيِۡه ِمنَّ مَّعُۡدۡودَّةٍِ  وَّك

ِهِديۡنَِّ  ِِِ الزه
21.  সমসমর কয বযসক্ত তামক 
ক্রয় করল, কস তার স্ত্রীমক 
বললঃ এমক সম্মামন রাখ। 
সম্ভবতঃ কস আমামদর কামি 
আসমব অথবা আমরা 
তামক পতু্ররূমপ গ্রহণ কমর 

21. And he (the man) 

from Egypt who 

purchased him, said to 

his wife: “Make his 

stay dignified. May be 

that he will benefit us   

ٰٮُه ِمۡن م ِۡصرَّ  وَّقَّالَّ ال َِّذۡى اۡشَتَّ
اَّتِٖهۤ اَّۡكِرِِمۡ مَّثۡوٰٮُه عَّٰٰسٓ اَّۡن  ِِلۡمرَّ

ًَّدا ل ٗه وَّ َّـت َِّخذَّ ۤ اَّۡو ن نۡفَّعَّنَّا وَّكَّذٰلِكَّ  ي َـّ



কনব। এমসনভামব আসম 
ইউসফুমক এমদমশ্ প্রসতসিত 
করলাম এবং এ জমনয কয 
তামক বাকযাসদর পণূণ মমণ 
অনুিাবমনর পেসত সবষময় 
সশ্ক্ষা কদই। আল্লাহ সনজ 
কামজ প্রবল থামকন, সকন্তু 
অসিকাংশ্ কলাক তা জামন 
না। 

or we may adopt him 

as    a    son.” And thus 

We established Joseph   

in   the land, and that 

We might teach him of 

the interpretation of 

events. And  Allah  has  

full  control  over  His   

affairs, but  most  of   

mankind do not know.  

مَّك َّن َّا لِيُۡوُسفَّ ِِف 
هِٗاِۡلَّۡرِضِ لِنُعَّل ِمَّ ِمۡن تَّاِۡويِۡل  وَّ

اِديِۡثِ ُ غَّالِبٌّ عَّٰٰلٓ اِۡلٰحَّ  وَّاّٰلله
َّرَّ الن َّاِس ِلَّ  ٰـِكن َّ اَّۡكث ل اَّۡمِرٖه وَّ

َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ي
22.  যখন কস পণূণ কযৌবমন 
কপৌমি কেল, তখন তামক 
প্রজ্ঞা ও বুযৎপসত্ত দান 
করলাম। এমনসনভামব 
আসম সৎকমণপরায়ণমদরমক 
প্রসতদান কদই। 

22. And when he 

reached his full 

manhood, We gave 

him wisdom and 

knowledge. And thus 

do We reward those 

who do good.  

ٗهۤ اٰتَّيۡنُٰه ُحۡكًما  َّغَّ اَُّشد َّ وَّۡلَّ َّا بَّل
عِلًۡما ِۡزى و َّ ََّ  وَّكَّذٰلِكَّ 
 ِِِ ِنۡيَِّاۡۡلُۡحسِِ

23.  আর কস কয মসহলার 
েমর সিল, ঐ মসহলা তামক 
ফুসলামত লােল এবং 
দরজাসমূহ বন্ধ কমর সদল। 
কস মসহলা বললঃ শুন! 
কতামামক বলসি, এসদমক 
আস, কস বললঃ আল্লাহ 
রক্ষা করুন; কতামার স্বামী 
আমার মাসলক। সতসন 
আমামক সযমে থাকমত 
সদময়মিন। সনশ্চয় সীমা 
লংেনকারীেণ সফল হয় 
না। 

23.  And she, in whose 

house he was, sought to 

seduce him from his 

self.  And she bolted 

the doors and said:  

“Come on, O you.” He 

said: “(I seek) refuge in 

Allah. Indeed, he (your 

husband) is my master, 

he made my stay 

honorable. Indeed, the 

wrong doers will not 

succeed.”  

اوَّدَّتُۡه ال َِِّتۡ ُهوَّ ِِفۡ بَّيۡتِهَّا عَّۡن  وَّرَّ
َّبۡوَّابَّ  ن َـّۡفِسٖه وَّغَّل َّقَِّت اِۡل

ِ َّـكَّ يۡتَّ ل َّۡت هَّ ِِوَّقَّال   قَّالَّ مَّعَّاذَّ اّٰلله
ِ نَّ مَّثۡوَّاىَّ ۤ اَّۡحسَّ ۡ ب ِ  اِن َّٗه ِلَّ اِن َّٗه رَّ

لُِمۡونَِّ  ِِِ يُۡفلُِح الظه

24.  সনশ্চয় মসহলা তার 
সবষময় সচন্তা কমরসিল এবং 
কসও মসহলার সবষময় সচন্তা 
করত। যসদ না কস স্বীয় 

24.   And certainly she 

desired him, and he 

would have desired her, 

if it had not been that 

ۡت بِهِٖ َّـقَّۡد هَّ َّ ل ِۤ  وَّهَّم َّ بِهَّاوَّ َّۡوِلَّ اَّۡن  ل
ب ِهِٖ ٰ بُۡرهَّانَّ رَّ ا َّۡصِرفَّ ر َّ  كَّذٰلِكَّ لِن



পালনকতণ ার মসহমা 
অবমলাকন করত। 
এমসনবামব হময়মি, যামত 
আসম তার কাি কথমক মে 
সবষয় ও সনলজ্জ সবষয় 
সসরময় কদই। সনশ্চয় কস 
আমার মমনানীত বাোমদর 
একজন। 

he saw the evidence 

(sign) of his Lord. Thus 

it was, that We might 

turn away from him 

evil and lewdness. 

Indeed, he was of Our 

sincere servants.  

ٓاءَِّ ۡـفَّۡحشَّ ال ۡوءَّ وَّ ۤ ُ  اِن َّٗه ِمۡن عَّنُۡه الس 
َِّصۡيَِّ َّا اۡۡلُۡخل َّاِدن  ِعب

25.  তারা উভময় িুমট 
দরজার সদমক কেল এবং 
মসহলা ইউসমুফর জামা 
সপিন সদক কথমক সিাঁ মড় 
কফলল। উভময় মসহলার 
স্বামীমক দরজার কামি 
কপল। মসহলা বললঃ কয 
বযসক্ত কতামার পসরজমনর 
সামথ কুকমমণর ইচ্ছা কমর, 
তামক কারাোমর পাঠামনা 
অথবা অনয ককান 
যন্ত্রণাদায়ক শ্াসি কদয়া 
িাড়া তার আর সক শ্াসি 
হমত পামর? 

25.   And  they  both  

raced to the  door,  and  

she  tore  his shirt from 

behind, and they found  

her lord  (husband)  at 

the  door.  She said: 

“What shall be the 

recompense 

(punishment) for him 

who intended against 

your wife an evil, 

except that he be   

imprisoned, or a 

painful punishment.” 

ٗه  ۡت قَِّميۡصَّ َّابَّ وَّقَّد َّ َّقَّا الۡب وَّاۡستَّب
اَِّ ا ِمۡن ُدبٍُر و َّ َّدَّ ا ل ي ِدَّهَّ َّا سَّ لۡفَّي

َّاِبِ ادَّ الۡب ءُٓء مَّۡن اَّرَّ زَّ َّۡت مَّا جَّ  قَّال
نَّ اَّۡو  ۤ اَّۡن ي ُۡسجَّ َّۡهلِكَّ ُسۡوۤءًا اِِل َّ بِا

 ِِِ عَّذَّابٌّ اَّلِيۡمٌِّ

26.  ইউসফু (আঃ) বলমলন, 
কসই আমামক আত্মসংবরণ 
না করমত ফুসসলময়মি। 
মসহলার পসরবামর জননক 
সাক্ষী সদল কয, যসদ তার 
জামা সামমনর সদক কথমক 
সিন্ন থামক, তমব মসহলা 
সতযবাসদনী এবং কস 
সমথযাবাসদ। 

26.   He (Joseph) said: 

“It was she who sought 

to seduce me from 

myself.” And a witness 

from her  household 

testified: “If his shirt is  

torn  from  the front,  

then  she  has  told  the 

truth, and he is of the 

liars.”  

اوَّدَّتِۡنۡ عَّۡن ن َـّۡفِٰسِۡ  قَّالَّ ِِهَّ رَّ
 اِۡن كَّانَّ وَّشَِّهدَّ شَّاِهدٌّ م ِۡن اَّۡهلِهَّا

دَّقَّۡت  قَِّميُۡصٗه ُقد َّ ِمۡن قُبٍُل فَّصَّ
 ِِِ وَُّهوَّ ِمنَّ الۡكِٰذبِۡيَِّ

27.  এবং যসদ তার জামা 
কপিমনর সদক কথমক সিন্ন 

27.     “And   if   his 

shirt is torn from  وَّاِۡن كَّانَّ قَِّميُۡصٗه ُقد َّ ِمۡن ُدبٍُر



থামক, তমব মসহলা 
সমথযাবাসদনী এবং কস 
সতযবাদী। 

behind, then she has 

lied, and he is of the 

truthful.”  

بَّۡت وَُّهوَّ ِمنَّ  فَّكَّذَّ
ِدقِۡيَِّ  ِ الصه

28.  অতঃপর েহৃস্বামী 
যখন কদখল কয, তার জামা 
কপিন সদক কথমক সিন্ন, 
তখন কস বলল, সনশ্চয় এটা 
কতামামদর িলনা। 
সনঃসমেমহ কতামামদর 
িলনা খুবই মারােক। 

28.   So when he (her 

husband) saw his shirt 

torn from behind, he 

said: “Surely, it is of 

your (women’s) tricks. 

Certainly, mighty are 

your tricks.”  

َِّ ٗه ُقد َّ ِمۡن ُدبٍُر فَّل ٰ قَِّميۡصَّ ا ا رَّ م َّ
ِ  اِن َّ قَّالَّ اِن َّٗه ِمۡن كَّيِۡدُكن َّ

 ِِِ كَّيۡدَُّكن َّ عَِّظيۡمٌِّ

29.  ইউসফু এ প্রসঙে 
িাড়! আর কহ নারী, এ 
পামপর জনয ক্ষমা প্রাথণনা 
কর সনঃসমেমহ তুসম-ই 
পাপাচাসরনী। 

29.     “O Joseph, turn 

away from this. And 

you (O woman) ask 

forgiveness for your 

sin.  Indeed, it is you 

who are of the faulty.”  

ا  سکتہيُۡوُسُف اَّۡعِرۡض عَّۡن هٰذَّ
ۢۡبِِكِۖ  ۡ ن  اِن َِّك ُكنِۡت وَّاۡستَّغِۡفِرۡى لِذَّ

ئِۡيَِّ ِٰ ٰ  ِِِ ِمنَّ اّۡل
30.  নেমর মসহলারা 
বলাবসল করমত লােল কয, 
আযীমযর স্ত্রী স্বীয় 
কোলামমক কুমতলব 
চসরতাথণ করার জনয 
ফুসলায়। কস তার কপ্রমম 
উম্মত্ত হময় কেমি। আমরা 
কতা তামক প্রকাশ্য ভ্রাসন্তমত 
কদখমত পাসচ্ছ। 

30.    And  women  in 

the city said:  “The  

ruler’s  wife is seeking  

to seduce   her  slave-

boy    from  his  self.  

Indeed, he has 

impassioned her with 

love. Indeed, we see 

her in clear error.  

اَُّت  َِّة اۡمرَّ َِّديۡن وَّقَّالَّ نِۡسوَّةٌّ ِِف اۡۡل
اِوُد فَّتٰٮهَّا عَّۡن ن َـّۡفِسهِٖ  الۡعَِّزيِۡز ُترَّ

َّـنَّٰرٮهَّا ِِفۡ قَّۡد شَّغَّفَّهَّا ُحب ًا  اِن َّا ل
لٍٰل م ُبِۡيٍِ  ِِِ ضَّ

31.  যখন কস তামদর চক্রান্ত 
শুনল, তখন তামদরমক 
কেমক পাঠাল এবং তামদর 
জমনয একটি কভাজ সভার 
আময়াজন করল। কস 
তামদর প্রমতযকমক একটি 
িুসর সদময় বললঃ ইউসফু 

31. So when she heard 

of their scheming, she 

sent for them and 

prepared for them a 

banquet (with 

cushioned couch) and 

gave to every one of 

them a knife and said 

َّۡت  ل عَّۡت ِِبَّۡكِرِهن َّ اَّۡرسَّ ِ ا َسَّ َّم َّ فَّل
 ً ُن َّ ُمت َّكَّـا اَّۡعتَّدَّۡت َلَّ َّيِۡهن َّ وَّ اِل
يۡنًا  ٍة م ِنُۡهن َّ ِسك ِ اٰتَّۡت كُل َّ وَّاِحدَّ و َّ

ِو َِّ َّيِۡهن َّ َِّت اۡخُرۡج عَّل ا قَّال َّم َّ  فَّل



এমদর সামমন চমল এস। 
যখন তারা তামক কদখল, 
হতভম্ব হময় কেল এবং 
আপন হাত ককমট কফলল। 
তারা বললঃ কখনই নয় এ 
বযসক্ত মানব নয়। এ কতা 
ককান মহান কফমরশ্তা। 

(to Joseph): “Come out 

unto them.” Then, 

when they saw him, 

they exalted him, and 

cut their hands. And 

they said: “Perfection 

for Allah.  This is not a 

human being. This is 

none other than a 

gracious angel.”  

َُّهن َّ  عۡنَّ اَّيِۡدي َّ ٰ قَّ َّٗه وَّ ن ۡ َّۡ َّٗهۤ اَّۡك اَّيۡن رَّ
ًرا   ا بَّشَّ ِ مَّا هٰذَّ وَُّقلۡنَّ حَّاشَّ ّٰلِله

َّكٌّ كَِّريۡمٌِّ ۤ اِِل َّ مَّل ا  ِِِ اِۡن هٰذَّ

32.  মসহলা বললঃ এ ঐ 
বযসক্ত, যার জমনয কতামরা 
আমামক ভৎসণনা করসিমল। 
আসম ওরই মন জয় করমত 
কচময়সিলাম। সকন্তু কস 
সনমজমক সনবৃত্ত করমখমি। 
আর আসম যা আমদশ্ কদই, 
কস যসদ তা না কমর, তমব 
অবশ্যই কস কারাোমর 
কপ্রসরত হমব এবং লাসিত 
হমব। 

32.   She said: “This is 

he about whom you 

blamed me. And 

certainly, I did seek to 

seduce him from his 

self, but he held 

himself back. And if he 

does not do what I 

order him to, he shall 

certainly be cast into 

prison, and will be 

among those who are 

disgraced.”  

ن َِّنۡ فِيۡهِِ َّۡت فَّذٰلُِكن َّ ال َِّذۡى ُۡلۡتُ  قَّال
اوَّدت ُٗه عَّۡن ن َـّۡفِسٖه  َّـقَّۡد رَّ وَّ ل

مَِّ ۤ  فَّاۡستَّعۡصَّ َّۡفعَّۡل مَّا َّٮ ِۡن ل َّۡم ي ل وَّ
َُّكۡونًا م ِنَّ  َّي ل نَّن َّ وَّ َّـيُۡسجَّ اُٰمُرٗه ل

غِِريۡنَِّ  ِِِ الصه

33.  ইউসফু বললঃ কহ 
পালনকতণ া তারা আমামক 
কয কামজর সদমক আহবান 
কমর, তার চাইমত আসম 
কারাোরই পিে কসর। 
যসদ আপসন তামদর চক্রান্ত 
আমার উপর কথমক প্রসতহত 
না কমরন, তমব আসম 
তামদর প্রসত আকৃষ্ট হময় 
পড়ব এবং অজ্ঞমদর 
অন্তভূণ ক্ত হময় যাব। 

33.  He said: “O my 

Lord, prison is more to 

my liking than that to 

which they invite me. 

And if You do not 

avert from  me  their  

plot, I will feel inclined 

towards them, and  

become of the 

ignorant.”  

ُ اِِلَّ َّ ِم َّا  ۡجُن اَّحَّب  ِ ب ِ الس  قَّالَّ رَّ
َّيۡهِِ ۤ اِل َِّنۡ َّۡدُعۡون ۡ ي ِ  وَّاِِل َّ تَّۡصِرۡف عَّن 

اَُّكۡن  َّيِۡهن َّ وَّ كَّيۡدَُّهن َّ اَّۡصُب اِل
 ِِِ ِِِ م ِنَّ اۡلِٰهلِۡيَِّ



34.  অতঃপর তার 
পালনকতণ া তার কদায়া 
কবুল কমর সনমলন। 
অতঃপর তামদর চক্রান্ত 
প্রসতহত করমলন। সনশ্চয় 
সতসন সবণমোতা ও সবণজ্ঞ। 

34.     So his Lord 

responded to him, and 

He averted from him 

their plot.  Indeed, He 

is the All Hearer, the 

All Knower. 

فَّ عَّنُۡه  رَّ ب ُٗه فَّصَّ َّٗه رَّ ابَّ ل فَّاۡستَّجَّ
ِ ِميُۡع كَّيۡدَُّهن َّ  اِن َّٗه ُهوَّ الس َّ

ِۡ ِعَّلِيُۡمِال
35.  অতঃপর এসব সনদশ্ণন 
কদখার পর তারা তামক 
সকিুসদন কারাোমর রাখা 
সমীচীন মমন করল। 

35.    Then  it  occurred  

to them after what they 

had seen the proofs (of 

his innocence) to 

imprison  him  for  a  

time.  

ُۡم م ِۡنۢۡ بَّعِۡد مَّا  اَُّوا ُثم َّ بَّدَّا َلَّ رَّ
َّيَّۡسُجنُـن َّٗه حَِّته ِحۡيٍِ  اِۡلٰيِٰت ل

ِِِ 
36.  তাাঁর সামথ কারাোমর 
দজুন যবুক প্রমবশ্ করল। 
তামদর একজন বললঃ আসম 
স্বমে কদখলাম কয, আসম মদ 
সনঙড়াসচ্ছ। অপরজন 
বললঃ আসম কদখলাম কয, 
সনজ মাথায় রুটি বহন 
করসি। তা কথমক পাখী 
ঠুকসরময় খামচ্ছ। আমামদর 
কক এর বযাখযা বলুন। 
আমরা আপনামক 
সৎকমণশ্ীল কদখমত পাসচ্ছ। 

36.   And there entered 

with him two young 

men in the prison. One 

of them said: “Indeed, 

I see myself (in a 

dream) pressing wine.”  

And the other said: 

“Indeed, I see myself 

(in a dream) carrying 

upon my head bread 

whereof the birds were 

eating.” (They said): 

“Inform us of the 

interpretation of this. 

Indeed, we see you of 

those who do good.”  

ۡجنَّ فَّتَّٰيِِ ِ لَّ مَّعَُّه الس   قَّالَّ وَّدَّخَّ
ًۡرا ۤ اَّۡعِصُر َخَّ ۤ اَّٰرٮِنۡ ۡ ۤ اِّن ِ ُدُهَّا  اَّحَّ

ُرِ قَّالَّ اِۡلٰخَّ ُل  و َّ ۤ اَّۡۡحِ ۤ اَّٰرٮِنۡ ۡ اِّن ِ
ۡۡيُ  َّ ٰ اِِۡسۡ ُخبًۡزا تَّاۡكُُل ال فَّۡوقَّ رَّ

َّٰرٮكَّ ِمنَّ مِنۡهُِ َّاِۡويۡلِٖه  اِن َّا ن َّا بِت َّب ِۡۡن  ن
  اۡۡلُۡحِسِنۡيَِّ

37.  সতসন বলমলনঃ 
কতামামদরমক প্রতযহ কয 
খাদয কদয়া হয়, তা 
কতামামদর কামি আসার 
আমেই আসম তার বযাখযা 
বমল কদব। এ জ্ঞান আমার 

37.  He said: “No food 

will  come  to you,  that  

is provided, but  I shall  

inform you  of  its  

interpretation  before 

that it comes  to you. 

That is from what my 

عَّامٌّ ُتۡرزَّقِٰنٖهۤ  ا طَّ َّاِۡتيُۡكمَّ قَّالَّ ِلَّ ي
ِ َّاِۡويۡلِٖه قَّبۡلَّ اَّۡن اِِل َّ ا بِت َّـب َّاُۡتُكمَّ  ن

ا َُّكمَّ ۡ  ي َّاۡتِي ب ِ ِنۡ رَّ ا ِم َّا عَّل َّمَّ  ذٰلُِكمَّ



পালনকতণ া আমামক সশ্ক্ষা 
সদময়মিন। আসম ঐসব 
কলামকর িমণ পসরতযাে 
কমরসি যারা আল্লাহর প্রসত 
সবশ্বাস স্থাপন কমর না এবং 
পরকামল অসবশ্বাসী। 

Lord has taught  me. 

Indeed, I have forsaken 

the religion of a people 

who do not believe in 

Allah, and they, in the 

Hereafter, they are 

disbelievers.”  

مِنُۡونَّ  ۡۡ ۡكُت ِمل َّةَّ قَّۡوٍم ِل َّ يُ ۡ تَّرَّ اِّن ِ
ِة ُهۡم  ِ وَُّهۡم بِاِۡلِٰخرَّ بِاّٰلله

 ِِِ كِٰفُرۡونَِّ
38.  আসম আপন সপতৃপরুুষ 
ইব্রাহীম, ইসহাক ও 
ইয়াকুমবর িমণ অনুসরণ 
করসি। আমামদর জনয 
কশ্াভা পায় না কয, ককান 
বস্তুমক আল্লাহর অংশ্ীদার 
কসর। এটা আমামদর প্রসত 
এবং অনয সব কলামকর প্রসত 
আল্লাহর অনুগ্রহ। সকন্ত 
অসিকাংশ্ কলাক অনুগ্রহ 
স্বীকার কমর না। 

38. “And I have 

followed the religion of 

my fathers, Abraham, 

and Isaac, and Jacob.  

It was not for us that   

we attribute any thing 

as partners to Allah.   

This is from the favor   

of Allah upon us and 

upon mankind, but 

most of the people are 

not grateful.”   

َّعُۡت ِمل َّةَّ اٰبَّٓاِءۡىۤ اِبٰۡرِهيۡمَّ  وَّات َّب
َّعُۡقوِۡ ِوَّاِۡسٰحقَّ وَّي ۤ اَّۡن بَّ َّنَّا  مَّا كَّانَّ ل

ءٍِ ۡ ِ ِمۡن َشَّ  ذٰلِكَّ ِمۡن ن ُۡشِركَّ بِاّٰلله
َّا وَّعَّٰلَّ الن َّاِس  َّيۡن ِ عَّل فَّۡضِل اّٰلله
َّرَّ الن َّاِس ِلَّ  ٰـِكن َّ اَّۡكث ل وَّ

َّۡشُكُرۡونَِّ   ي
39.  কহ কারাোমরর 
সিীরা! পথৃক পথৃক অমনক 
উপাসয ভাল, না 
পরাক্রমশ্ালী এক আল্লাহ? 

39.     “O   my  two 

companions of the 

prison, are many 

different lords better 

or Allah, the One, the 

Irresistible.”  

ۡجِن ءَّاَّۡربَّابٌّ  ِ ِ الس  اِحَبَّ يٰصَّ
ُ الۡوَّاِحُد  ۡۡيٌّ اَِّم اّٰلله ُقۡونَّ خَّ ِ ُتَّفَّر  م 

 ِِِ الۡقَّه َّاُر 
40.  কতামরা আল্লাহমক 
কিমড় সনিক কতগুমলা 
নামমর এবাদত কর, 
কসগুমলা কতামরা এবং 
কতামামদর বাপ-দাদারা 
সাবযি কমর সনময়মি। 
আল্লাহ এমদর ককান প্রমাণ 
অবতীণণ কমরনসন। আল্লাহ 
িাড়া কারও সবিান কদবার 

40. “You do not worship 

besides Him except 

(only) names you have 

named them, you and 

your fathers. Allah has 

not sent down for them 

any authority. The 

judgment is none but 

for Allah. He has 

ۤ اََّۡسَّٓاءً  مَّا تَّعۡبُُدۡونَّ ِمۡن ُدۡونِٖهۤ اِِل َّ
 ۤ ا ۤ اَّنۡـتُۡم وَّ اٰبَّٓاُؤُكۡم م َّ ا َسَّ َّيۡتُُمۡوهَّ

ٍنِ ٰٰ ۡ ُ بِهَّا ِمۡن ُسل  اِِن اَّنۡزَّلَّ اّٰلله
ِِ ۤ اَۡلُۡكُم اِِل َّ ّٰلِله  اَّمَّرَّ اَِّل َّ تَّعۡبُُدۡوۤا اِِل َّ



ক্ষমতা কনই। সতসন আমদশ্ 
সদময়মিন কয, সতসন বযতীত 
অনয কারও এবাদত কমরা 
না। এটাই সরল পথ। সকন্তু 
অসিকাংশ্ কলাক তা জামন 
না। 

commanded that you 

worship none but Him. 

That is the right 

religion, but most of 

the people do not 

know.”  

ِاِي َّاهُِ ٰـِكن َّ ل يُۡن الۡقَّي ُِم وَّ   ذٰلِكَّ الد ِ
َُّمۡونَِّ َّعۡل َّرَّ الن َّاِس ِلَّ ي  ِِِ اَّۡكث

41.  কহ কারাোমরর 
সিীরা! কতামামদর একজন 
আপন প্রভুমক মদযপান 
করামব এবং সিতীয়জন, 
তামক শুমল চড়ামনা হমব। 
অতঃপর তার মিক কথমক 
পাখী আহার করমব। 
কতামরা কয, সবষময় জানার 
আগ্রহী তার সসোন্ত হময় 
কেমি। 

41.    “O  my  two 

companions of the 

prison, as  for one of 

you, he will  pour  out  

wine  for  his  master to 

drink, and as for the 

other,  he will be 

crucified so that  the  

birds  will  eat  from 

his head.  The matter 

has been judged, that 

concerning which you 

both did inquire.”  

ا  ُدُكمَّ ۤ اَّحَّ ۡجِن اَّم َّا ِ ِ الس  اِحَبَّ يٰصَّ
ًۡرا ب َّٗه َخَّ ُر فَّيَّۡسِِقۡ رَّ اَّم َّا اِۡلٰخَّ  وَّ

ۡۡيُ ِمۡن  َّ ٰ َُّب فَّتَّاۡكُُل ال فَّيُۡصل
اِۡسهِٖ َّۡمُر ال َِّذۡى فِيِۡه ر َّ َّ اِۡل ِِ  ُق

 ِِِ تَّۡستَّۡفتِٰيِ ِ

42.  কয বযসক্ত সম্পমকণ  
িারণা সিল কয, কস মুসক্ত 
পামব, তামক ইউসফু বমল 
সদলঃ আপন প্রভুর কামি 
আমার আমলাচনা করমব। 
অতঃপর শ্য়তান তামক 
প্রভুর কামি আমলাচনার 
কথা ভুসলময় সদল। ফমল 
তাাঁমক কময়ক বির 
কারাোমর থাকমত হল। 

42.  And he (Joseph) 

said to him he thought 

that he would be 

released of the two: 

“Mention me to your 

master.” But Satan 

caused him to forget to 

mention  to his master, 

so he (Joseph) stayed 

in prison for some years.  

ا  َّاٍج م ِنُۡهمَّ ن َّ اَّن َّٗه ن وَّقَّالَّ لِل َِّذۡى ظَّ
ِ ب ِكَّ ۡ ِعنۡدَّ رَّ َّنٰۡسٮُه  اۡذُكۡرِّن فَّا

َّبِثَّ ِِف  ب ِٖه فَّل ُن ِذۡكرَّ رَّ ٰٰ يۡ الش َّ
ۡجِن بِۡضعَّ ِسنِِ ِ  ِِِ ۡيَِّالس 

43.  বাদশ্াহ বললঃ আসম 
স্বমে কদখলাম, সাতটি 
কমাটাতাজা োভী-এমদরমক 
সাতটি শ্ীণণ োভী কখময় 
যামচ্ছ এবং সাতটি সবুজ 

43.   And  the  king  

said: “Indeed,  I  saw  

(in  a  dream)  seven  

fat  cows, whom  seven   

lean ones  were  eating,  

بۡعَّ وَّقَّا ۤ اَّٰرى سَّ ۡ َّلُِك اِّن ِ لَّ اۡۡل
بۡعٌّ  بَّقَّٰرٍت َِسَّاٍن ي َّاۡكُلُُهن َّ سَّ
ۢۡبُلٍٰت ُخۡضٍر  بۡعَّ ُسنۡ سَّ افٌّ و َّ ِعجَّ



শ্ীষ ও অনযগুমলা শুষ্ক। কহ 
পসরষদবেণ! কতামরা 
আমামক আমার স্বমের 
বযাখযা বল, যসদ কতামরা 
স্বমের বযাখযায় পারদশ্ী 
হময় থাক। 

and   seven  green  ears  

of  corn,   and  (seven) 

other dry. O you chiefs, 

explain to me about my 

dream, if you can 

interpret dreams.”  

رَّ يِٰبٰسٍتِ اُخَّ ُ اَّفۡتُۡوِّنۡ و َّ َّۡ َّ َّي ُهَّا اۡۡل  يٰۤا
َّا  ۡءي ُ َّاىَّ اِۡن ُكنۡتُۡم لِلر  ِِفۡ ُرۡءي

ُۡونَِّ ُۡ  ِِِ تَّعۡ

44.  তারা বললঃ এটা 
কল্পনাপ্রসতূ স্বে। এরূপ 
স্বমের বযাখযা আমামদর 
জানা কনই। 

44. They said: “Mixed 

up dreams. And we are 

not  learned  in  the 

interpretation of 

dreams.”  

ُۡن  ٍم  وَّمَّا َنَّ َّۡ قَّالُۡوۤا اَّۡضغَّاُث اَّۡح
ِم بِعٰلِِمۡيَِّ َّۡ َّۡح َّاِۡويِۡل اِۡل  ِِِ بِت

45.  দ’ুজন কারারুমের 
মিয কথমক কয বযসক্ত মুসক্ত 
কপময়সিল এবং দীেণকাল পর 
স্মরণ হমল, কস বলল, আসম 
কতামামদরমক এর বযাখযা 
বলসি। কতামরা আমামক 
কপ্ররণ কর। 

45.     And he, of the 

two, who was released, 

and he remembered 

after a lapse of time, 

said:  “I will tell you of 

its interpretation, so 

send me forth.”  

ا وَّاد َّكَّرَّ  َّا مِنُۡهمَّ ََّ وَّقَّالَّ ال َِّذۡى 
َّاِۡويۡلِٖه  ئُُكۡم بِت َّـب ِ َّا اُن ٍة اَّن بَّعۡدَّ اُم َّ

َّۡرِسلُۡوِنِ  ِِِ فَّا

46. কস তথায় কপৌাঁমি বললঃ 
কহ ইউসফু! কহ সতযবাদী! 
সাতটি কমাটাতাজা োভী-
তামদরমক খামচ্ছ সাতটি শ্ীণণ 
োভী এবং সাতটি সবুজ 
শ্ীষণ ও অনযগুমলা শুষ্ক; 
আপসন আমামদরমক এ স্বে 
সম্পমকণ  পথসনমদণ শ্ প্রদান 
করুনঃ যামত আসম তামদর 
কামি সফমর সেময় তামদর 
অবেত করামত পাসর। 

46.   “Joseph,  O the 

truthful one,  explain  

to us   (the  dream) of 

seven fat cows, whom 

seven lean ones were 

eating, and the seven 

green ears of corn and 

(seven) other dry, that 

I may return  to the 

people, so that they 

may know.”  

َّا ِِفۡ  يُۡق اَّفۡتِن د ِ ِ يُۡوُسُف اَّي ُهَّا الص 
بۡعٌّ  بِۡع بَّقَّٰرٍت َِسَّاٍن ي َّاۡكُلُُهن َّ سَّ سَّ
ۢۡبُلٍٰت ُخۡضٍر  بِۡع ُسنۡ سَّ افٌّ و َّ ِعجَّ

ۤ اَّۡرِجُع اِِلَّ و َِّ ۡ رَّ يِٰبٰسٍت ل َّعَّٰل ِ اُخَّ
َُّمۡونَِّ َّعۡل َّعَّل َُّهۡم ي  ِِِ الن َّاِس ل

47.  বললঃ কতামরা সাত 
বির উত্তম রূমপ চাষাবাদ 
করমব। অতঃপর যা কাটমব, 
তার মমিয কয সামানয 

47.   He  (Joseph)   

said:  “You  shall sow 

seven years as usual. 

But that (the harvest) 

بۡعَّ ِسِنۡيَّ دَّاَّبًا ُعۡونَّ سَّ  قَّالَّ تَّۡزرَّ
ۢۡبُلِٖهۤ  ُرۡوُه ِِفۡ ُسنۡ دت ُۡم فَّذَّ ا حَّصَّ فَّمَّ



পসরমাণ কতামরা খামব তা 
িাড়া অবসশ্ষ্ট শ্সয শ্ীষ 
সমমত করমখ কদমব। 

which you reap, leave   

it in the ears, except a 

little of which you eat.”  

َِّ ِ ً م   ِِِ ا تَّاۡكُلُۡونَِّاِِل َّ قَّلِيۡۡ

48.  এবং এরপমর আসমব 
দসূভণ মক্ষর সাত বির; 
কতামরা এ সদমনর জমনয যা 
করমখসিমল, তা কখময় যামব, 
সকন্তু অল্প পসরমাণ বযতীত, 
যা কতামরা তুমল রাখমব। 

48. “Then after that, 

will come seven hard 

(years), which will 

devour what you have 

planned ahead for them, 

except a little of that 

which you have stored.”  

بۡعٌّ ِشدَّادٌّ  ۡ ِمۡنۢۡ بَّعِۡد ذٰلِكَّ سَّ َّاِِۡت ُثم َّ ي
 ً ُن َّ اِِل َّ قَّلِيۡۡ ۡمتُۡم َلَّ ي َّاۡكُلۡنَّ مَّا قَّد َّ

ِ َّا ُُتِۡصنُۡونَِّ  ِِِ م 
49.  এর পমরই আসমব 
একবির-এমত মানমুষর 
উপর বৃসষ্ট বসষণত হমব এবং 
এমত তারা রস সনঙড়ামব। 

49. “Then, after that, 

will come a year in 

which the people will 

have abundant rain, 

and in which they will 

press (wine).”  

ۡ ِمۡنۢۡ بَّعِۡد ذٰلِكَّ عَّامٌّ فِيِۡه  َّاِِۡت ُثم َّ ي
َّاُث الن َّاُس وَّفِيِۡه  يُغ

َّعِۡصُرۡونَِّ  ِِِ ي
50.  বাদশ্াহ বললঃ সফমর 
যাও কতামামদর প্রভুর কামি 
এবং সজমজ্ঞস কর তামক ঐ 
মসহলার স্বরূপ সক, যারা 
স্বীয় হি কতণ ন কমরসিল! 
আমার পালনকতণ া কতা 
তামদর িলনা সবই 
জামনন। 

50.  And the king said: 

“Bring him to me.” So 

when the messenger 

came to him, he 

(Joseph) said: “Return  

to your lord  and  ask  

him  what was the  case  

of the women, those who  

cut their hands. Indeed, 

my Lord (Allah) is well 

Aware of their plot.”  

ۡ بِهِٖ َّلُِك اۡئتُۡوِّن ا وَّقَّالَّ اۡۡل َّم َّ  فَّل
ُسۡوُل قَّالَّ اۡرِجۡع اِِٰل  ٓاءَُّه الر َّ جَّ

ب ِكَّ فَّۡســَّلُۡه مَّا بَِّ اُل الن ِۡسوَِّة رَّ
ِ َُّهن َّ عۡنَّ اَّيِۡدي َّ ٰ هِِتۡ قَّ ۡ ال ب ِ  اِن َّ رَّ

يِۡدِهن َّ عَّلِيۡمٌِّ  ِِِ بِكَّ
51.  বাদশ্াহ মসহলামদরমক 
বলমলনঃ কতামামদর হাল-
হাসককত সক, যখন কতামরা 
ইউসফুমক আত্মসংবরণ 
কথমক ফুসসলময়সিমল? তারা 
বললঃ আল্লাহ মহান, 
আমরা তার সম্পমকণ  মে 

51. He (the king) said 

(to the women): “What 

was your affair when 

you did seek to seduce 

Joseph from his self.  

They said: “Perfection 

for Allah.  We have not 

known about him any 

اوَّدت ُن َّ  بُُكن َّ اِۡذ رَّ ٰۡ قَّالَّ مَّا خَّ
ُقلۡنَّ حَّاشَّ  يُۡوُسفَّ عَّۡن ن َـّۡفِسهِٖ

َّيِۡه ِمۡن ُسۡوۤءٍِ ِ مَّا عَّلِۡمنَّا عَّل َِّت ّٰلِله  قَّال
اَُّت الۡعَِّزيِۡز الۡـٰـنَّ  اۡمرَّ



সকিু জাসন না। আযীয-
পসত্ম বললঃ এখন সতয 
কথা প্রকাশ্ হময় কেমি। 
আসমই তামক আত্মসংবরণ 
কথমক ফুসসলময়সিলাম এবং 
কস সতযবাদী। 

evil.” The wife of the 

ruler said: “Now the 

truth is manifest, it was 

me who sought to 

seduce him, from his   

self, and indeed, he is 

surely of the truthful.”  

ِ ُ َّق  اوَّدْت ُٗه عَّۡن  حَّۡصحَّصَّ اَۡل َّا رَّ اَّن
ِدقِۡيَِّ ِنَّ  الصه اِن َّٗه ۡلَّ  ِِ ن َـّۡفِسٖه وَّ

52.  ইউসফু বলমলনঃ এটা 
এজনয, যামত আযীয কজমন 
কনয় কয, আসম কোপমন তার 
সামথ সবশ্বাসোতকতা 
কসরসন। আরও এই কয, 
আল্লাহ সবশ্বাসোতকমদর 
প্রতারণামক এগুমত কদন না। 

52.   (Joseph said: “I  

asked for)  this, that he 

(my lord) may know 

that I did not betray 

him in secret. And that 

Allah does not guide the 

plot of the betrayers.”  

ِٰ َّۡم اَُّخنُۡه    ذ ۡ  ل َّمَّ  اَّّن ِ عۡل َـّ لِكَّ  لِي
َّهِۡدۡى   َّ    ِلَّ   ي َّيِۡب    وَّ  اَّن َّ   اّٰلله بِالۡغ

َّـٓاٮ ِِنۡيَّ    ِكَّيۡدَّ   اّۡل

53.  আসম সনমজমক সনমদণ াষ 
বসল না। সনশ্চয় মানমুষর 
মন মে কমণপ্রবণ সকন্তু কস 
নয়-আমার পালনকতণ া 
যার প্রসত অনুগ্রহ কমরন। 
সনশ্চয় আমার পালনকতণ া 
ক্ষমাশ্ীল, দয়ালু। 

53.   “And I do not 

acquit myself.  Indeed, 

human self is prone to 

evil,   except him upon 

whom my Lord has 

mercy. Indeed, my 

Lord is Oft-Forgiving, 

Most Merciful.” 

َّۡفِٰسِۡ ُئ ن ِ ۤ اُبَّر   اِن َّ الن َّۡفسَّ وَّمَّا
َّم َّا ِحمَّ ِلَّ ۡوِٓء اِِل َّ مَّا رَّ ُ ۢۡ بِالس  ةٌّ رَّ

ِحيۡمٌِّ ۡ غَُّفۡورٌّ ر َّ ب ِ ۡ  اِن َّ رَّ ب ِ  ِِِ رَّ

54.  বাদশ্াহ বললঃ তামক 
আমার কামি সনময় এমসা। 
আসম তামক সনমজর সবশ্বি 
সহচর কমর রাখব। 
অতঃপর যখন তার সামথ 
মতসবসনময় করল, তখন 
বললঃ সনশ্চয়ই আপসন 
আমার কামি আজ কথমক 
সবশ্বি সহসামব মযণাদার স্থান 
লাভ কমরমিন। 

54.  And the king said: 

“Bring him   to   me.   I 

will choose him (to 

serve) to my person.” 

Then when  he  spoke  

to  him,  he said:  

“Indeed, this day, you  

are in  our  presence, 

established,  trusted.”  

َّلُِكِ ۡ بِٖهۤ  وَّقَّالَّ اۡۡل اۡئتُۡوِّن
َّۡفِٰسِۡ ٗه  اَّۡستَّۡخلِۡصُه لِن َّل َّمَّ ا ك َّم َّ فَّل

َّا مَِّكۡيٌّ  َّدَّيۡن َّۡومَّ ل قَّالَّ اِن َّكَّ الۡي
 ِِِ اَِّمۡيٌِّ

55.  ইউসফু বললঃ 
আমামক কদমশ্র িন-

55.  He (Joseph)   said: 

“Appoint me over the  ءٓٮ ِِن زَّ قَّالَّ اۡجعَّلِۡنۡ عَّٰٰل خَّ



ভান্ডামর সনযকু্ত করুন। 
আসম সবশ্বি রক্ষক ও 
অসিক জ্ঞানবান। 

treasures of the land. I 

will indeed be guardian 

(over them) with 

knowledge.”  

ٌٌّ عَّلِيۡمٌِّاِۡلَّۡرِضِ ۡ ِفي ۡ حَّ  ِِِ  اِّن ِ

56.  এমসনভামব আসম 
ইউসফুমক কস কদমশ্র বুমক 
প্রসতিা দান কমরসি। কস 
তথায় কযখামন ইচ্ছা স্থান 
কমর সনমত পারত। আসম 
স্বীয় রহমত যামক ইচ্ছা 
কপৌমি কদই এবং আসম 
পণূযবানমদর প্রসতদান 
সবনষ্ট কসর না। 

56. And thus did We 

establish Joseph in the 

land, to take possession 

therein, as where he 

wished. We bestow of 

Our mercy on whom 

We will.  And We do 

not cause to be lost, the 

reward of those who do 

good. 

وَّكَّذٰلِكَّ مَّك َّن َّا لِيُۡوُسفَّ ِِف 
ٓاءُِاِۡلَّۡرِضِ يُۡث يَّشَّ اُ مِنۡهَّا حَّ َّو َّ َّتَّب   ي

ٓاءُِ َّا مَّۡن ن َّشَّ ۡۡحَّتِن  وَِّلَّ نُِصيُۡب بِرَّ
 ِِِ نُِضيُۡع اَّۡجرَّ اۡۡلُۡحِسِنۡيَِّ

57.  এবং ঐ কলাকমদর জনয 
পরকামল প্রসতদান উত্তম 
যারা ঈমান এমনমি ও 
সতকণ তা অবলম্বন কমর। 

57.   And the reward of 
the Hereafter  is  better  
for  those who  believed   
and  used  to  fear  
(Allah). 

ۡۡيٌّ ل ِـل َِّذيۡنَّ  ِة خَّ َّۡجُر اِۡلِٰخرَّ وَِّلَّ
َّت َُّقۡونَِّ َّانُۡوا ي ِاٰمَّنُۡوا وَّك

58.  ইউসমুফর ভ্রাতারা 
আেমন করল, অতঃপর 
তার কামি উপসস্থত হল। 
কস তামদরমক সচনল এবং 
তারা তামক সচনল না। 

58.   And Joseph’s 

brothers came, and 

they entered before 

him. So he recognized 

them, and they did not 

know him.  

لُۡوا  ٓاءَّ اِۡخوَُّة يُۡوُسفَّ فَّدَّخَّ وَّجَّ
فَّهُِ َّيِۡه فَّعَّرَّ َّٗه عَّل ۡم وَُّهۡم ل

 ِِِ ُمنِۡكُرۡونَِّ
59.  এবং কস যখন 
তামদরমক তামদর রসদ 
প্রস্তুত কমর সদল, তখন কস 
বললঃ কতামামদর ববমামত্রয় 
ভাইমক আমার কামি সনময় 
এমসা। কতামরা সক কদখ না 
কয, আসম পরুা মাপ কদই 
এবং কমহমানমদরমক উত্তম 
সমাদার কসর? 

59.   And when he had 

furnished them with 

their provisions, he 

said: “Bring to me a 

brother of yours from 

your father.  Do  you  

not see that I give  full  

measure,  and  I  am  

the  best of  the  hosts.”  

ُهۡم ِِبَّهَّاِزِهۡم قَّالَّ  ه َّزَّ وَّ ۡلَّ َّا جَّ
ٍَّخ ل َُّكۡم م ِۡن اَّبِيُۡكۡمِ ۡ بِا اَِّلَّ  اۡئتُۡوِّن

ۡۡيُ  َّا خَّ اَّن يۡلَّ وَّ ۤ اُۡوِِف الۡكَّ ۡ ۡونَّ اَّّن ِ تَّرَّ
لِۡيَِّ  ِِِ اۡۡلُۡۡنِ



60.  অতঃপর যসদ তামক 
আমার কামি না আন, তমব 
আমার কামি কতামামদর 
ককান বরাে কনই এবং 
কতামরা আমার কামি 
আসমত পারমব না। 

60.  “So if you do not 

bring him to me, then 

there shall be no 

measure (of provisions) 

for you with me, nor 

shall you come near 

me.”  

َّۡ كَّيۡلَّ  ۡ بِٖه فَّ فَّاِۡن ل َّۡم تَّاُۡتۡوِّن
بُۡوِنِ َّـُكۡم ِعنِۡدۡى وَِّلَّ تَّۡقرَّ  ِِِ ل

61.  তারা বললঃ আমরা 
তার সম্পমকণ  তার সপতামক 
সম্মত করার কচষ্টা করব 
এবং আমামদরমক একাজ 
করমতই হমব। 

61. They said: “We shall  

try  to  get  permission  

for  him  from  his  

father,  and  indeed we 

shall  do that.”  

اِن َّا  اِوُد عَّنُۡه اَّبَّاُه وَّ نُرَّ قَّالُۡوا سَّ
َّفٰعِلُۡونَِّ  ِِِ ل

62.  এবং কস ভৃতযমদরমক 
বললঃ তামদর পণযমূলয 
তামদর রসদ-পমত্রর মমিয 
করমখ দাও-সম্ভবতঃ তারা 
েমৃহ কপৌাঁমি তা বুঝমত 
পারমব, সম্ভবতঃ তারা 
পনুবণার আসমব। 

62.    And   He  

(Joseph)   said   to his 

servants: “Place their 

merchandise back in 

their saddlebags, so 

they might recognize  it  

when they return  to 

their people, thus they 

may come back.” 

اعَّتَُّهۡم  وَّقَّالَّ لِِفتۡيِٰنِه اۡجعَّلُۡوا بِضَّ
ۤ اِذَّا  َّا َّعِۡرُفۡوَنَّ َّعَّل َُّهۡم ي اَِلِۡم ل ِِفۡ ِرحَّ
َّعَّل َُّهۡم  َّبُۡوۤا اِِٰلٓ اَّۡهلِِهۡم ل انۡقَّل

َّۡرِجُعۡونَِّ  ِِِ ي
63.  তারা যখন তামদর 
সপতার কামি সফমর এল 
তখন বললঃ কহ আমামদর 
সপতা, আমামদর জমনয 
খাদয শ্মসযর বরাে সনসষে 
করা হময়মি। অতএব 
আপসন আমামদর ভাইমক 
আমামদর সামথ কপ্ররণ 
করুন; যামত আমরা খাদয 
শ্মসযর বরাে আনমত পাসর 
এবং আমরা অবশ্যই তার 
পমুরাপসুর কহফাযত করব। 

63.  Then when they 

returned to their father, 

they said: “O our 

father, the measure 

(provisions) is denied 

to us, so send with us 

our brother, that we 

may get the measure, 

and indeed, we will be 

his guardians.”  

ُعۡوۤا اِِٰلٓ اَّبِيِۡهۡم قَّالُۡوا  جَّ ا رَّ َّم َّ فَّل
َّۡرِسۡل  يُۡل فَّا َّا ُمِنعَّ مِن َّا الۡكَّ َّبَّان يٰۤا
َّٗه  اِن َّا ل َّۡكتَّۡل وَّ َّا ن ان ۤ اَّخَّ مَّعَّنَّا

ِٰ  ِِِ ـِفُظۡونََِّلَّ



64.  বলমলন, আসম তার 
সম্পমকণ  কতামামদরমক সক 
কসরূপ সবশ্বাস করব, কযমন 
ইসতপমূবণ তার ভাই সম্পমকণ  
সবশ্বাস কমরসিলাম? 
অতএব আল্লাহ উত্তম 
কহফাযতকারী এবং সতসনই 
সবণাসিক দয়ালু। 

64.  He (father) said: 

“Should I trust you 

with regard to him 

except as I trusted you 

with regard to his 

brother before.  But 

Allah is best at 

guarding, and He is the 

Most Merciful of those 

who show mercy.”  

 ۤ ا َّيِۡه اِِل َّ كَّمَّ ۡل اٰمَّنُُكۡم عَّل قَّالَّ هَّ
 اَِّمنۡتُُكۡم عَّٰٰلٓ اَِّخيِۡه ِمۡن قَّبُۡلِ

ۡۡيٌّ حِٰفًظا ُ خَّ ُم  فَّاّٰلله ُهوَّ اَّۡرحَّ و َّ
ۡيَِّ ِۡحِ  ِِِ الره

65.  এবং যখন তারা 
আসবাবপত্র খুলল, তখন 
কদখমত কপল কয, তামদরমক 
তামদর পনযমুলয কফরত 
কদয়া হময়মি। তারা বললঃ 
কহ আমামদর সপতা, আমরা 
আর সক চাইমত পাসর। এই 
আমামদর প্রদত্ত পনযমূলয, 
আমামদরমক কফরত কদয়া 
হময়মি। এখন আমরা 
আবার আমামদর 
পসরবারবমেণর জমনয রসদ 
আনব এবং আমামদর 
ভাইময়র কদখামশ্ানা করব 
এবং এক এক উমটর বরাে 
খাদযশ্সয আমরা অসতসরক্ত 
আনব। ঐ বরাে সহজ। 

65. And when they 

opened their 

belongings, they found 

that their merchandise 

had been returned to 

them. They said: “O 

our father, what can 

we ask. Here is our 

merchandise returned 

to us. And we shall get 

provision for our 

family, and we shall 

guard our brother, and 

we shall have the extra 

measure of a camel 

(load). That should be 

such an easy load.”  

ُدۡوا وَّۡلَّ َّا فَّتَُّحۡوا مَّتَّاعَّهُِ ۡم وَّجَّ
َّيِۡهۡم  قَّالُۡوا  اعَّتَُّهۡم ُرد َّۡت اِل بِضَّ
َّا  اعَّتُن َّـبِۡغۡ  هِٰذٖه بِضَّ َّا مَّا ن َّبَّان يٰۤا

َّا َّيۡن ٌُ ُرد َّۡت اِل ۡفَّ َّنَّا وََّنَّ ۡۡيُ اَّۡهل ِ ََّ  وَّ
َّۡزدَّاُد كَّيۡلَّ بَّعِۡۡيٍِ ن َّا وَّ ان  ذٰلِكَّ اَّخَّ

 ِِِ كَّيۡلٌّ ي َِّسۡۡيٌِّ

66.  বলমলন, তামক 
ততক্ষণ কতামামদর সামথ 
পাঠাব না, যতক্ষণ কতামরা 
আমামক আল্লাহর নামম 
অিীকার না দাও কয, তামক 
অবশ্যই আমার কামি 

66.    He (father) said: 

“Never will I send him 

with you until you give 

me a solemn oath in 

(the name of) Allah 

that you will bring him 

back to me, unless that 

َّٗه مَّعَُّكۡم حَِّته  َّۡن اُۡرِسل قَّالَّ ل
تَّاُۡتن َِّنۡ  َـّ ِ ل ُتۡوِن مَّۡوثِقًا م ِنَّ اّٰلله ۡۡ ُت

َّاطَّ بُِكۡمِ ُ ۤ اَّۡن ّي  ۤ اٰتَّۡوُه بِٖهۤ اِِل َّ ا َّم َّ  فَّل



কপৌাঁমি কদমব; সকন্তু যসদ 
কতামরা সবাই একান্তই 
অসহায় না হময় যাও। 
অতঃপর যখন সবাই তাাঁমক 
অিীকার সদল, তখন সতসন 
বলমলনঃ আমামদর মমিয যা 
কথাবাতণ া হমলা কস বযাপামর 

আল্লাহই মিযস্থ রইমলন। 

you are surrounded.” 

Then when they gave 

him their solemn oath, 

he said: “Allah is a 

Trustee over what we 

say.”  

َُّقۡوُل  ُ عَّٰٰل مَّا ن مَّۡوثِقَُّهۡم قَّالَّ اّٰلله
ِ  ِِِ وَِّكيۡلٌّ

67.  ইয়াকুব বলমলনঃ কহ 
আমার বৎসেণ! সবাই 
একই প্রমবশ্িার সদময় কযময়া 
না, বরং পথৃক পথৃক দরজা 
সদময় প্রমবশ্ কমরা। আল্লাহর 
ককান সবিান কথমক আসম 
কতামামদরমক রক্ষা করমত 
পাসর না। সনমদণ শ্ আল্লাহরই 
চমল। তাাঁরই উপর আসম 
ভরসা কসর এবং তাাঁরই 
উপর ভরসা করা উসচত 
ভরসাকারীমদর। 

67.  And   he   said:  “O 

my sons, do not enter 

from one gate, but 

enter from different 

gates. And I can not 

avail you against (the 

decree of) Allah at all.  

The decision is not but 

for Allah. Upon Him 

do I put my trust, and 

upon Him let all the 

trusting put their 

trust.”  

َِّن َّ ِلَّ تَّۡدُخلُۡوا ِمۡنۢۡ بَّاٍب  وَّقَّالَّ يٰب
اۡدُخلُۡوا ِمۡن اَّبۡوَّاٍب  اِحٍد و َّ و َّ

قَّةٍِ ِ ُتَّفَّر  ۤ اُۡغِنۡ عَّنُۡكۡم م ِنَّ م   وَّمَّا
ٍء ِ ۡ ِ ِمۡن َشَّ ِِ اّٰلله  اِِن اَۡلُۡكُم اِِل َّ ّٰلِله
َّيِۡه تَّوَّك َّلُۡتِ َّتَّوَّك َِّل عَّل َّيِۡه فَّلۡي  وَّعَّل
َّوَّك ِلُۡونَِّ  ِِِ اۡۡلُت

68.  তারা যখন সপতার 
কথামত প্রমবশ্ করল, 
তখন আল্লাহর সবিামনর 
সবরুমে তা তামদর বাাঁচামত 
পারল না। সকন্তু ইয়াকুমবর 
সসোমন্ত তাাঁর মমনর একটি 
বাসনা সিল, যা সতসন পণূণ 
কমরমিন। এবং সতসন কতা 
আমার কশ্খামনা সবষয় 
অবেত সিমলন। সকন্তু 
অমনক মানষু অবেত নয়। 

68.   And when they 

entered from where  

their father  had  

ordered  them,  it did 

not avail them  against 

(the will of) Allah in  

anything (at all), except    

(it   was)  a need  in  

Jacob’s soul which he 

thus discharged. And 

indeed,  he  was   

possessor of knowledge 

because of what We  

had taught him, but   

ُهۡم  يُۡث اَّمَّرَّ لُۡوا ِمۡن حَّ وَّۡلَّ َّا دَّخَّ
اَّبُۡوُهۡم  مَّا كَّانَّ يُغِۡنۡ عَّنُۡهۡم م ِنَّ 
َّۡفِس  ةً ِِفۡ ن اجَّ ٍء اِِل َّ حَّ ۡ ِ ِمۡن َشَّ اّٰلله

َّعُۡقۡوبَّ قَّٰضٮهَّا َُّذوِۡي اِن َّٗه ل عِلٍۡم   وَّ
َّرَّ الن َّاِس ِلَّ  َّا عَّل َّۡمنُٰه وَّلِٰكن َّ اَّۡكث ۡل ِ

َُّمۡونَِّ َّعۡل  ِِِ ي



most  of  mankind  do  

not  know.  

69.  যখন তারা ইউসমুফর 
কামি উপসস্থত হল, তখন 
কস আপন ভ্রাতামক সনমজর 
কামি রাখল। বললঃ সনশ্চই 
আসম কতামার সমহাদর। 
অতএব তামদর কৃতকমমণর 
জমনয দঃুখ কমরা না। 

69.     And when they 

entered before Joseph, 

he took his brother to 

himself,    he      said:   

“Indeed, I   am   your 

brother, so do not 

despair for what they 

used to do.”  

َّيِۡه  لُۡوا عَّٰٰل يُۡوُسفَّ اٰوٰٓى اِل وَّۡلَّ َّا دَّخَّ
اهُِ َّۡ اَّخَّ َّا اَُّخۡوكَّ فَّ ۤ اَّن ۡ  قَّالَّ اِّن ِ

َّٮ ِۡس ِِبَِّ لُۡونَِّتَّبۡت َّعۡمَّ َّانُۡوا ي  ِِِ ا ك

70.  অতঃপর যখন ইউসফু 
তামদর রসদপত্র প্রস্তুত কমর 
সদল, তখন পানপাত্র আপন 
ভাইময়র রসমদর মমিয করমখ 

সদল। অতঃপর একজন 
কোষক কেমক বললঃ কহ 
কামফলার কলাকজন, 

কতামরা অবশ্যই কচার। 

70.    Then when he 

had furnished them 

with their provisions, 

he put the drinking-

cup in his brother’s 

saddlebag. Then called 

out an announcer: “O 

you caravan, surely 

you are thieves.”  

ُهۡم ِِبَّهَّاِزِهۡم جَّعَّلَّ  ه َّزَّ ا جَّ َّم َّ فَّل
ۡحِل اَِّخيِۡه ُثم َّ اَّذ َّنَّ  َّةَّ ِِفۡ رَّ قَّاي ِ الس 
ذ ِنٌّ اَّي َّتُهَّا الۡعِۡۡيُ اِن َّكُِ َّۡ ۡم ُم

اِرُقۡونَِّ َّسَّ  ِِِ ل
71.  তারা ওমদর সদমক মুখ 
কমর বললঃ কতামামদর সক 
হাসরময়মি? 

71.  They said while 

turning to them: “What 

is it you have lost.”  

َّيِۡهۡم م َّاذَّا  َّلُۡوا عَّل اَّقۡب قَّالُۡوا وَّ
  تَّۡفقُِدۡونَِّ

72.  তারা বললঃ আমরা 
বাদশ্াহর পানপাত্র 
হাসরময়সি এবং কয ককউ 
এটা এমন কদমব কস এক 
উমটর কবাঝা পসরমাণ মাল 
পামব এবং আসম এর 
যাসমন। 

72.   They  said:  “We 

have lost the king’s 

goblet,   and   whoever 

brings it back (shall 

have) a camel load (of 

provisions), and I (said 

Joseph)  guarantee for 

it.”  

َّۡفقِدُِ َّۡن  قَّالُۡوا ن ِۡل َّلِِك وَّ ُصوَّاعَّ اۡۡل
َّا بِٖه  اَّن ٓاءَّ بِٖه ِۡحُۡل بَّعِۡۡيٍ و َّ جَّ

 ِِِ زَِّعيۡمٌِّ

73.  তারা বললঃ আল্লাহর 
কসম, কতামরা কতা জান, 
আমরা অনথণ েটামত 
এমদমশ্ আসসসন এবং আমরা 

73. They said: “By 

Allah,  certainly  you  

know  that  we did not 

come to make 

َّا  َّـقَّۡد عَّلِۡمتُۡم م َّا ِجۡۡن ِ ل قَّالُۡوا تَّاّٰلله
لِـنُۡفِسدَّ ِِف اِۡلَّۡرِض وَّمَّا ُكن َّا 



কখনও কচার সিলাম না। corruption in the land, 

and we are no thieves.”  َِّاِرقِۡي  ِِِ سَّ
74.  তারা বললঃ যসদ 
কতামরা সমথযাবাদী হও, 
তমব কয, চুসর কমরমি তার 
সক শ্াসি? 

74.    They said: “Then 

what is the penalty for 

it, if you are liars.”  

اُۤؤٗهۤ اِۡن ُكنۡتُۡم  زَّ ا جَّ قَّالُۡوا فَّمَّ
 ِِِ كِٰذبِۡيَِّ

75.  তারা বললঃ এর শ্াসি 
এই কয, যার রসদপত্র কথমক 
তা পাওয়া যামব, এর 
প্রসতদামন কস দাসমে যামব। 
আমরা যামলমমদরমক 
এভামবই শ্াসি কদই। 

75.    They said:  “Its 

penalty should be that 

he, in whose bag it (the 

goblet) is found, so he 

is the penalty for it. 

Thus do we recompense 

the wrongdoers.” 

ۡحلِٖه  اُۤؤٗه مَّۡن و ُِجدَّ ِِفۡ رَّ زَّ قَّالُۡوا جَّ
اُۤؤهِٗ زَّ ِۡزى فَُّهوَّ جَّ ََّ  كَّذٰلِكَّ 
لِِمۡيَِّ   الظه

76.  অতঃপর ইউসফু 
আপন ভাইমদর থমলর পমূবণ 
তামদর থমল তল্লাশ্ী শুরু 
করমলন। অবমশ্মষ কসই 
পাত্র আপন ভাইময়র থমলর 
মিয কথমক কবর করমলন। 
এমসনভামব আসম ইউসফুমক 
ককৌশ্ল সশ্ক্ষা সদময়সিলাম। 
কস বাদশ্াহর আইমন আপন 
ভাইমক কখনও দাসমে 
সদমত পারত না, সকু? 
আল্লাহ যসদ ইচ্ছা কমরন। 
আসম যামক ইচ্ছা, মযণাদায় 
উন্নীত কসর এবং প্রমতযক 
জ্ঞানীর উপমর আমি 
অসিকতর এক জ্ঞানীজন। 

76.   Then  he (Joseph) 

began (the search) with 

their bags before his 

brother’s bag,  then he 

brought it out of his 

brother’s bag. Thus 

did We plan for 

Joseph.  He could not 

have taken his brother 

by the law of the king, 

except that Allah 

willed (it). We raise by 

degrees whom We will. 

And over all those 

endowed with 

knowledge is the All-

Knowing (Allah). 

َّۡوعِيَّتِِهۡم قَّبۡلَّ ِوعَّٓاِء اَِّخيِۡه  اَّ بِا َّدَّ فَّب
جَِّ عَّٓاِء اَِّخيۡهُِِثم َّ اۡستَّۡخرَّ  هَّا ِمۡن و ِ

ِ َّا لِيُۡوُسفَّ  مَّا كَّانَّ كَّذٰلِكَّ ِكۡدن
ۤ اَّۡن  َّلِِك اِِل َّ اُه ِِفۡ ِديِۡن اۡۡل َّاُۡخذَّ اَّخَّ لِي

ُِ ٓاءَّ اّٰلله جٍٰت م َّۡن ي َّشَّ َّۡرفَُّع دَّرَّ  ن
ٓاءُِ ِ ِذۡى عِلٍۡم ن َّشَّ  وَّفَّۡوقَّ كُل 
 ِِِ عَّلِيۡمٌِّ

77.  তারা বলমত লােলঃ 
যসদ কস চুসর কমর থামক, 
তমব তার এক ভাইও 
ইসতপমূবণ চুসর কমরসিল। 

77.     They  said:  “If  

he  steals, so indeed,  a 

brother of his did steal 

before. But Joseph 

قَّ اَّخٌِّ رَّ  قَّالُۡوۤا اِۡن ي َّۡسِرۡق فَّقَّۡد سَّ
ا يُۡوُسُف ِِفۡ ل َّٗه ِمۡن قَّبُۡلِ هَّ ر َّ َّسَّ  فَّا



তখন ইউসফু প্রকৃত 
বযাপার সনমজর মমন 
রাখমলন এবং তামদরমক 
জানামলন না। মমন মমন 
বলমলনঃ কতামরা কলাক 
সহসামব সনতান্ত মে এবং 
আল্লাহ খুব জ্ঞাত রময়মিন, 
যা কতামরা বণণনা করি; 

kept his secret to 

himself and did not 

reveal it to them. He 

said (within himself): 

“You are in a worse 

plight.” and Allah   

knows best that which 

you assert.  

ُۡمِ ا َلَّ َّۡم يُبِۡدهَّ ل َّۡفِسٖه وَّ  قَّالَّ ن
كَّانًا ٌّ م َّ َُّم ِِبَّا اَّنۡـتُۡم شَّر  ُ اَّعۡل  وَّاّٰلله

 ِِِ تَِّصُفۡونَِّ

78.  তারা বলমত লােলঃ 
কহ আযীয, তার সপতা 
আমিন, সযসন খুবই বৃে 
বয়স্ক। সতুরাং আপসন 
আমামদর একজনমক তার 
বদমল করমখ সদন। আমরা 
আপনামক অনুগ্রহশ্ীল 
বযসক্তমদর একজন কদখমত 
পাসচ্ছ। 

78.     They  said:  “O  

ruler  of  the  land,  

indeed, he has a father, 

an age-stricken man.  

So   take   one  of  us  in 

his  place.  Indeed, we 

see you of those who do 

kindness.”  

َّٗهۤ اَّبًا  َّي ُهَّا الۡعَِّزيُۡز اِن َّ ل قَّالُۡوا يٰۤا
َّٗه   كَّان َّا مَّ دَّن يًۡخا كَّبِۡۡيًا فَُّخۡذ اَّحَّ شَّ

َّٰرٮكَّ ِمنَّ اۡۡلُۡحِسِنۡيَِّ  ِِِ اِن َّا ن

79.  সতসন বলমলনঃ যার 
কামি আমরা আমামদর 
মাল কপময়সি, তামক িাড়া 
আর কাউমক কগ্রফতার করা 
কথমক আল্লাহ আমামদর 
রক্ষা করুন। তা হমল কতা 
আমরা সনসশ্চতই 
অনযায়কারী হময় যাব। 

79.    He said:  “(I seek) 

refuge  in  Allah,  that 

we should take any 

except him with whom 

we found our property, 

then indeed, we should 

be wrongdoers.”  

ِ اَّۡن ن َّاُۡخذَّ اِِل َّ مَّۡن  قَّالَّ مَّعَّاذَّ اّٰلله
َّا مَّتَّاعَّنَّا ِعنۡدَّهِۤٗو َِّ ۡدن ۤ اِذًا ِجَّ ۙ  اِن َّا

 ِِِ ل َّٰظلُِمۡونَِّ

80.  অতঃপর যখন তারা 
তাাঁর কাি কথমক সনরাশ্ 
হময় কেল, তখন পরামমশ্ণর 
জমনয এখামন বসল। তামদর 
কজযি ভাই বললঃ কতামরা 
সক জান না কয, সপতা 
কতামামদর কাি কথমক 
আল্লাহর নামম অিীকার 

80.   So when they had 

despaired of him, they 

conferred together in 

private. The eldest of 

them said:  “Do you   

not   know   that   your 

father has taken from 

you   an   oath   by 

َُّصۡوا  ل ا اۡستَّيۡــَُّسۡوا مِنُۡه خَّ َّم َّ فَّل
ِي ًا َُّمۡوۤا ََّ َّۡم تَّعۡل  قَّالَّ كَّبِۡۡيُُهۡم اَّل

َّيُۡكۡم  ذَّ عَّل اَّن َّ اَّبَّاُكۡم قَّۡد اَّخَّ
ِ وَِّمۡن قَّبُۡل مَّا  م َّۡوثِقًا م ِنَّ اّٰلله



সনময়মিন এবং পমূবণ 
ইউসমুফর বযাপামরও 

কতামরা অনযায় কমরমিা? 
অতএব আসম কতা সকিুমতই 
এমদশ্ তযাে করব না, কয 
পযণন্ত না সপতা আমামক 
আমদশ্ কদন অথবা আল্লাহ 
আমার পমক্ষ ককান বযবস্থা 
কমর কদন। সতসনই সমবণাত্তম 
বযবস্থাপক। 

Allah. And before that 

which you failed in 

(regard to) Joseph.  So   

I  shall  never   leave   

(this)  land  until  my  

father  permits  me,  or 

Allah  judges  for  me.  

And   He  is   the   best   

of the Judges.”  

ْطتُِ  ِفَّر َّ َّۡن اَّبۡرَّ ََّ ۡم ِِفۡ يُۡوُسفَّ  فَّل
ۤ اَّۡو  ۤ اَِّبۡ َّاۡذَّنَّ ِِلۡ اِۡلَّۡرضَّ حَِّته ي

ُ ِِلِۡ ُۡكمَّ اّٰلله ۡۡيُ ّيَّ  وَُّهوَّ خَّ
 ِِِ اَۡلِٰكِمۡيَِّ

81.  কতামরা কতামামদর 
সপতার কামি সফমর যাও 
এবং বলঃ সপতা আপনার 
কিমল চুসর কমরমি। আমরা 
তাই বমল সদলাম, যা 
আমামদর জানা সিল এবং 
অদশৃ্য সবষময়র প্রসত 
আমামদর লক্ষয সিল না। 

81.    “Return to your 

father and say:  “O our 

father, indeed your son 

has stolen. And we do 

not  testify  except  to  

that  which we know, 

and we are not 

guardians of the 

unseen.”  

ُكۡم فَُّقۡولُۡوا اِۡرِجُعۡوۤا اِِٰلٓ اَّبِيِۡ
ِ قَّ رَّ ۤ اِن َّ ابۡنَّكَّ سَّ َّا َّبَّان  وَّمَّا يٰۤا

ۤ اِِل َّ ِِبَّا عَّلِۡمنَّا وَّمَّا ُكن َّا  َّا شَِّهۡدن
َّيِۡب حِٰفِظۡيَِّ  ِِِ لِلۡغ

82.  সজমজ্ঞস করুন ঐ 
জনপমদর কলাকমদরমক 
কযখামন আমরা সিলাম 
এবং ঐ কামফলামক, যামদর 
সামথ আমরা এমসসি। 
সনসশ্চতই আমরা সতয 
বলসি। 

82. “And ask (the 

people of) the township, 

that (town) wherein we 

were, and that caravan 

in which we returned. 

And indeed, we are 

truthful.” 

َّةَّ ال َِِّتۡ ُكن َّا فِيۡهَّا  وَّۡســَِّل الۡقَّۡري
َّا فِيۡهَّا َّلۡن اِن َّا وَّالۡعِۡۡيَّ ال َِِّتۡ اَّقۡب  وَّ

َّٰصِدُقۡونَِّ   ل
83.  সতসন বলমলনঃ সকিুই 
না, কতামরা মনেড়া একটি 
কথা সনময়ই এমসি। এখন 
বিযণযিারণই উত্তম। 
সম্ভবতঃ আল্লাহ তামদর 
সবাইমক একসমি আমার 
কামি সনময় আসমবন সতসন 
সসুবজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

83.   He (Jacob) said: 
“But your ownselves 
have enticed you to 
something. So (for me 
is) patience in grace. 
May be that Allah will 
bring them to me all 
together.  Indeed, it is 
He who is All-

َّـُكۡم اَّنُۡفُسُكۡم  َّۡت ل ل و َّ قَّالَّ بَّۡل سَّ
ِاَّۡمًرا ِيۡلٌّ ٌّ ۡجَّ ۡۡ ُ اَّۡن  فَّصَّ  عَّٰسَّ اّٰلله

ِيۡعًا ن َّٗه ُهوَّ  اِِي َّاۡتِيَِّنۡ بِِهۡم ۡجَّ
َِّكيُۡمِ   الۡعَّلِيُۡم اَۡل



Knowing, All-Wise.”  

84.  এবং তামদর সদক 
কথমক সতসন মুখ সফসরময় 
সনমলন এবং বলমলনঃ হায় 
আফমসাস ইউসমুফর জমনয। 
এবং দঃুমখ তাাঁর চকু্ষিয় 
সাদা হময় কেল। এবং 
অসহনীয় মনিামপ সতসন 
সিমলন সিষ্ট। 

84.  And he turned 

away from them and   

said:  “Alas, my grief 

for Joseph.” And his 

eyes whitened with 

sadness, so he was 

choked trying to 

suppress his grief. 

ِٰف عَّٰٰل  َّسَّ وَّتَّوَِّله عَّنُۡهۡم وَّقَّالَّ يٰۤا
ۡت عَّيۡنُٰه ِمنَّ  َـّض َّ يُۡوُسفَّ وَّابۡي

ُـۡزِن فَُّهوَّ كَِّظيۡمٌِّ  ِِِ اَۡل

85.  তারা বলমত লােলঃ 
আল্লাহর কসম আপসন কতা 
ইউসমুফর স্মরণ কথমক 
সনবৃত হমবন না, কয পযণন্ত 
মরণপন্ন না হময় যান 
সকংবা মৃতবরণ না কমরন 

85.    They said:  “By 

Allah, you will continue 

remembering Joseph 

until you become one 

whose health is ruined   

or you become of those 

who perish.”  

ُِ ا تَّۡذُكُر يُۡوُسفَّ قَّال ُۡ ِ تَّۡفتَّ ۡوا تَّاّٰلله
ًضا اَّۡو تَُّكۡونَّ  رَّ حَِّته تَُّكۡونَّ حَّ

َّالِِكۡيَِّ   ِمنَّ اَۡل
86.  সতসন বলমলনঃ আসম 
কতা আমার দঃুখ ও 
অসস্থরতা আল্লাহর সমীমপই 
সনমবদন করসি এবং 
আল্লাহর পক্ষ কথমক আসম 
যা জাসন, তা কতামরা জান 
না। 

86.    He  said:  “I  only 

complain of  my  grief  

and  my  sorrow  to 

Allah,  and  I  know  

from  Allah  that which 

you do not know.”  

ۤ اِِلَّ  ۡ ۤ اَّۡشُكۡوا بَّث ِـۡى وَُّحۡزِّن َّا َّ َ قَّالَّ اِ
ِ مَّا ِلَّ  َُّم ِمنَّ اّٰلله اَّعۡل ِ وَّ اّٰلله

َُّمۡونَِّ  ِِِ تَّعۡل

87.  বৎসেণ! যাও, ইউসফু 
ও তার ভাইমক তালাশ্ কর 
এবং আল্লাহর রহমত কথমক 
সনরাশ্ হময়া না। সনশ্চয় 
আল্লাহর রহমত কথমক 
কামফর সম্প্রদায়, বযতীত 
অনয ককউ সনরাশ্ হয় না। 

87.   “O my sons, go 

and enquire about 

Joseph and his   

brother, and do not 

despair of the mercy of   

Allah. Certainly, no 

one despairs of the 

mercy   of   Allah,   

except the people who 

disbelieve.” 

ُسۡوا ِمۡن  س َّ َِّن َّ اۡذهَّبُۡوا فَّتَّحَّ يٰب
اَِّخيِۡه وَِّلَّ تَّايۡــَُّسۡوا ِمۡن  ي ُۡوُسفَّ وَّ

ِِ ۡو َِ اّٰلله َّايۡــَُّس ِمۡن ر َّ  اِن َّٗه ِلَّ ي
ِ اِِل َّ الۡقَّۡوُم  ۡو َِ اّٰلله ر َّ

 ِِِ الۡكِٰفُرۡونَِّ



88.  অতঃপর যখন তারা 
ইউসমুফর কামি কপৌাঁিল 
তখন বললঃ কহ আযীয, 
আমরা ও আমামদর 
পসরবারবেণ কমষ্টর সম্মখুীন 
হময় পমড়সি এবং আমরা 
অপযণাি পুাঁসজ সনময় এমসসি। 
অতএব আপসন আমামদর 
পমুরাপসুর বরাে সদন এবং 
আমামদর কক দান করুন। 
আল্লাহ দাতামদরমক 
প্রসতদান সদময় থামকন। 

88.   Then, when they 

entered (back) to him 

(Joseph), they said: “O 

ruler, distress has 

struck us and our 

family, and we have 

come with meager 

merchandise. So give 

us in full measure (of 

provisions) and be 

charitable towards us. 

Indeed, Allah rewards 

those who are 

charitable.”  

َّي ُهَّا  َّيِۡه قَّالُۡوا يٰۤا لُۡوا عَّل ا دَّخَّ َّم َّ فَّل
 ُ ر  َّنَّا الض ُ اَّۡهل نَّا وَّ الۡعَِّزيُۡز مَّس َّ
َّۡوِف  اعٍَّة م ُۡزجٰٮٍة فَّا َّا بِبِضَّ وَِّجۡۡن
َّا  اِن َّ  َّيۡن ۡق عَّل د َّ يۡلَّ وَّتَّصَّ َّنَّا الۡكَّ ل

قِۡيَِّ د ِ ِۡزى اۡۡلُتَّصَّ َّ َيَّ  ِِِ اّٰلله

89.  ইউসফু বলমলনঃ 
কতামামদর জানা আমি সক, 
যা কতামরা ইউসফু ও তার 
ভাইময়র সামথ কমরি, 
যখন কতামরা 
অপসরণামদশ্ী সিমল? 

89.    He  said:  “Do  

you know what  you  

did with Joseph  and  

his brother, when  you  

were  ignorant.” 

قَّالَّ هَّۡل عَّلِۡمتُۡم م َّا فَّعَّلۡتُۡم 
يِۡه اِۡذ اَّنۡتُۡم بِيُۡوُسفَّ وَّاَّخِِ

 ِِِ جِٰهلُۡونَِّ
90.  তারা বলল, তমব সক 
তুসমই ইউসফু! বলমলনঃ 
আসমই ইউসফু এবং এ হল 
আমার সমহাদর ভাই। 
আল্লাহ আমামদর প্রসত 
অনুগ্রহ কমরমিন। সনশ্চয় 
কয তাকওয়া অবলম্বন কমর 
এবং সবর কমর, আল্লাহ 
এমহন সৎকমণশ্ীলমদর 
প্রসতদান সবনষ্ট কমরন না। 

90. They said:  “Are 

you indeed   Joseph.” 

He said: “I am Joseph 

and this is my brother. 

Allah has surely been 

gracious to us. Indeed, 

He who fears (Allah) 

and remains patient, 

then surely, Allah does 

not (allow to go to) 

waste the reward of 

those who do good.” 

َّنۡتَّ يُۡوُسُفِقَِّ  قَّالَّ الُۡوۤا ءَّاِن َّكَّ ِلَّ
ِۡ ۤ اَِّخ ا َّا يُۡوُسُف وَّهٰذَّ قَّۡد مَّن َّ  اَّن

 ۡ ِۡ َّۡص َّا  اِن َّٗه مَّۡن ي َّت َِّق وَّي َّيۡن ُ عَّل اّٰلله
َّ ِلَّ يُِضيُۡع اَّۡجرَّ  فَّاِن َّ اّٰلله

 ِِِ اۡۡلُۡحِسِنۡيَِّ

91.  তারা বললঃ আল্লাহর 
কসম, আমামদর চাইমত 
আল্লাহ কতামামক পিে 

91. They said: “By 

Allah, certainly Allah 

has preferred you above 

َّا  َّيۡن ُ عَّل كَّ اّٰلله َّقَّۡد اٰثَّرَّ ِ ل قَّالُۡوا تَّاّٰلله



কমরমিন এবং আমরা 
অবশ্যই অপরািী সিলাম। 

us, and we indeed have 

been sinners.”  َِّـ ِۡي ِٰ ٰـ  ِِِ وَّاِۡن ُكن َّا ّلَّ
92.  বলমলন, আজ 
কতামামদর সবরুমে ককান 
অসভমযাে কনই। আল্লাহ 
কতামামদর কক ক্ষমা করুন। 
সতসন সব কমমহরবানমদর 
চাইমত অসিক কমমহরবান। 

92.   He said: “No 

reproach on   you   this   

day. May Allah forgive 

you, and He is the 

Most Merciful of those 

who show mercy.”  

َّۡومَِّقَّالَّ ِلَّ تَّثِۡريۡبَّ  َّيُۡكُم الۡي  عَّل
َّـُكۡمِ ُ ل َّغِۡفُر اّٰلله ُم  ي وَُّهوَّ اَّۡرحَّ

ۡيَِّ ِۡحِ  ِِِ الره
93.  কতামরা আমার এ 
জামাটি সনময় যাও। এটি 
আমার সপতার মুখমন্ডমলর 
উপর করমখ সদও, এমত তাাঁর 
দসৃষ্ট শ্সক্ত সফমর আসমব। 
আর কতামামদর 
পসরবারবমেণর সবাইমক 
আমার কামি সনময় এস। 

93.       “Go   with   this 

shirt of    mine,    then   

lay it on the face of my 

father, he will become 

seeing.  And come to 

me with your family, 

all together.” 

َّلُۡقۡوُه عَّٰٰل  ا فَّا اِۡذهَّبُۡوا بِقَِّميِِۡصۡ هٰذَّ
َّاِۡت بَِّصۡۡيًا  وَّاُۡتۡوِّنۡ وَّۡجِه اَِّبۡ ي

َّهِۡ   لُِكۡم اَّۡۡجَّعِۡيَِّبِا

94.  যখন কামফলা 
রওয়ানা হল, তখন তামদর 
সপতা বলমলনঃ যসদ 
কতামরা আমামক অপ্রকৃসতস্থ 
না বল, তমব বসলঃ আসম 
সনসশ্চতরূমপই ইউসমুফর 
েন্ধ পাসচ্ছ। 

94. And when the 

caravan departed, 

their father said: “I do 

indeed feel the smell   

of Joseph, if you think 

me not that I am 

doting.”  

َِّت الۡعِۡۡيُ قَّالَّ اَّبُۡوُهۡم وَِّ ل ۡلَّ َّا فَّصَّ
ِ َِّجُد ِريۡحَّ يُۡوُسفَّ ۡ ِلَّ ۤ اَّۡن  اِّن ِ َّۡوِلَّ ل

ن ُِدۡوِنِ  ِِِ تُفَـّ

95.  কলামকরা বললঃ 
আল্লাহর কসম, আপসন কতা 
কসই পরুামনা ভ্রাসন্তমতই পমড় 
আমিন। 

95.  They said: “By 

Allah, you indeed are 

in your old error.”  

لٰلِكَّ  َِِّفۡ ضَّ ِ اِن َّكَّ ل قَّالُۡوا تَّاّٰلله
 ِِِ الۡقَِّديِۡمِ

96.  অতঃপর যখন 
সসুংবাদদাতা কপৌাঁিল, কস 
জামাটি তাাঁর মুমখ রাখল। 
অমসন সতসন দসৃষ্ট শ্সক্ত 
সফমর কপমলন। বলমলনঃ 

96.   Then,   when    the 

bearer of good news 

came, he laid it on his 

face and his sight was 

restored. He said: “Did   

ِٰ َِّشۡۡيُ اَّلۡق ٓاءَّ الۡب ۤ اَّۡن جَّ ا َّم َّ ٮُه عَّٰٰل فَّل
َّۡم وَّۡجِهٖه فَّاۡرتَّد َّ بَِّصۡۡيًا  قَّالَّ اَّل



আসম সক কতামামদরমক 
বসলসন কয, আসম আল্লাহর 
পক্ষ কথমক যা জাসন 
কতামরা তা জান না? 

I not say to you, that I 

know from Allah that 

which you do not 

know.”  

ِ مَّا ِاَُّقل ل َّـُكۡمِ َُّم ِمنَّ اّٰلله ۤ اَّعۡل ۡ ۙ  اِّن ِ
َُّمۡونَِّ  ِِِ ِلَّ تَّعۡل

97.  তারা বললঃ সপতা 
আমামদর অপরাি ক্ষমা 
করান। সনশ্চয় আমরা 
অপরািী সিলাম। 

97.  They said: “O our 

father, ask forgiveness 

for us of our sins, 

indeed we have been 

sinners.” 

ۤ اِن َّا  َّنَّا ُذنُۡوبَّنَّا َّا اۡستَّغِۡفۡر ل َّبَّان قَّالُۡوا يٰۤا
ـ ِۡيَِّ ِٰ   ُكن َّا ٰخـ

98.  বলমলন, সেরই আসম 
পালনকতণ ার কামি 
কতামামদর জনয ক্ষমা 
চাইব। সনশ্চয় সতসন 
ক্ষমাশ্ীল, দয়ালূ। 

98.   He said: “Soon I 

shall ask forgiveness 

for you of my Lord. 

Indeed, it is He who is 

the Oft-Forgiving, the 

Most Merciful.”  

  ۡ ب ِ َّـُكۡم رَّ ۡوفَّ اَّۡستَّغِۡفُر ل قَّالَّ سَّ
ِحيُۡمِ َُّفۡوُر الر َّ  ِِِ اِن َّٗه ُهوَّ الۡغ

99.  অতঃপর যখন তারা 
ইউসমুফর কামি কপৌাঁিল, 
তখন ইউসফু সপতা-
মাতামক সনমজর কামি 
জায়ো সদমলন এবং 
বলমলনঃ আল্লাহ চামহন কতা 
শ্াসন্ত সচমত্ত সমসমর প্রমবশ্ 
করুন। 

99.    Then, when they 

entered before Joseph, 

he took his parents to 

himself, and said: 

“Enter you in Egypt, if 

Allah wills, safely.”  

ِفَِّ لُۡوا عَّٰٰل يُۡوُسفَّ ا دَّخَّ َّم َّ اٰوٰٓى  ل
َّيِۡه اَّبَّوَّيِۡه وَّقَّالَّ اۡدُخلُۡوا ِمۡصرَّ  اِل

ُ اٰمِِنۡيَّ ِ  ِِِ اِۡن شَّٓاءَّ اّٰلله

100.  এবং সতসন সপতা-
মাতামক সসংহাসমনর উপর 
বসামলন এবং তারা সবাই 
তাাঁর সামমন কসজদাবনত 
হল। সতসন বলমলনঃ সপতা 
এ হমচ্ছ আমার 
ইসতপমূবণকার স্বমের বণণনা 
আমার পালনকতণ া এমক 
সমতয পসরণত কমরমিন 
এবং সতসন আমার প্রসত 

100.  And  he raised his 

parents  on  the  throne  

and they fell down 

before him prostrate,  

and he said: “O my 

father, this is the 

interpretation of  my  

dream of before. 

Indeed, My Lord has 

made it come true.  

And  He  was certainly 

ۡوا  ُ ر  فَّعَّ اَّبَّوَّيِۡه عَّٰلَّ الۡعَّۡرِش وَّخَّ وَّرَّ
ًدا َّٗه ُسج َّ ا ل َّبَِّت هٰذَّ  وَّقَّالَّ يٰۤا

َّاىَّ ِمۡن قَّبُۡلِ  قَّدِۡتَّاِۡويُۡل ُرۡءي
ق ًا ۡ حَّ ب ِ َّهَّا رَّ عَّل ۤ جَّ نَّ ِبۡ  وَّقَّۡد اَّۡحسَّ

ٓاءَّ  ۡجِن وَّجَّ ِ ِنۡ ِمنَّ الس  جَّ اِۡذ اَّۡخرَّ



অনুগ্রহ কমরমিন। আমামক 
কজল কথমক কবর কমরমিন 
এবং আপনামদরমক গ্রাম 
কথমক সনময় এমসমিন, 
শ্য়তান আমার ও আমার 
ভাইমদর মমিয কলহ সসৃষ্ট 
কমর কদয়ার পর। আমার 
পালনকতণ া যা চান, 
ককৌশ্মল সম্পন্ন কমরন। 
সনশ্চয় সতসন সবজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়। 

kind to  me,  when  He  

took  me  out of the 

prison, and has brought 

you from  bedouin  life  

after that Satan  had  

sown enmity between 

me and my brothers. 

Certainly, my Lord is 

Most Courteous to 

whom He wills. Indeed, 

it is He who is the All-

Knowing, the All Wise.” 

َّۡدِو ِمۡنۢۡ بَّعِۡد اَّۡنِ ن َّزَّغَّ  بُِكۡم م ِنَّ الۡب
ِۡ ُن بَّيِۡنۡ وَّبَّۡيَّ اِۡخوَِِّت ٰٰ يۡ  اِن َّ الش َّ

ٓاءُِ َّا يَّشَّ يۡفٌّ ۡل ِ ِٰ َّ ۡ ل ب ِ  اِن َّٗه ُهوَّ رَّ
َِّكيُۡمِ  ِِِ الۡعَّلِيُۡم اَۡل

101.  কহ পালনকতণ া আপসন 
আমামক রাষ্ট্রক্ষমতাও দান 
কমরমিন এবং আমামক 
সবসভন্ন তাৎপযণ সহ বযাখযা 
করার সবদযা সশ্সখময় 
সদময়মিন। কহ নমভামন্ডল ও 
ভূ-মন্ডমলর স্রষ্টা, আপসনই 
আমার কাযণসনবণাহী ইহকাল 
ও পরকামল। আমামক 
ইসলামমর উপর মৃতুযদান 
করুন এবং আমামক 
স্বজনমদর সামথ সমসলত 
করুন। 

101.  “My Lord, You 

have indeed bestowed 

on me of the 

sovereignty, and taught 

me of the 

interpretation of 

dreams. Creator of the 

heavens and the earth. 

You are my protecting 

Guardian in this world 

and the Hereafter. 

Cause me to die as 

Muslim, and join me to 

the righteous.”  

َِّنۡ ِمنَّ اۡۡلُلِۡك وَّ  ب ِ قَّۡد اٰتَّيۡت رَّ
اِديِۡ  ِثِعَّل َّۡمتَِّنۡ ِمۡن تَّاِۡويِۡل اِۡلَّحَّ
مٰوِٰت وَّاِۡلَّۡرِضِ  فَّاِطرَّ الس َّ
ةِِ َّا وَّاِۡلِٰخرَّ نۡي ُ ِِل ٖ ِِف الد   اَّنۡتَّ وَّ
اََّۡلِۡقِنۡ  تَّوَّف َِّنۡ ُمۡسلًِما و َّ

لِِحۡيَِّ  ِِِ بِالصه

102.  এগুমলা অদমৃশ্যর 
খবর, আসম আপনার কামি 
কপ্ররণ কসর। আপসন তামদর 
কামি সিমলন না, যখন 
তারা স্বীয় কাজ সাবযি 
করসিল এবং চক্রান্ত 
করসিল। 

102.  That is from the 

news  of  the  unseen 

that  We reveal to you 

(Muhammad). And 

you were not with 

them when they agreed 

on their affair while 

they were plotting.  

ِٰ َّيِۡب نُۡوِحيِۡه ذ َّٓاِء الۡغ ۢۡب ۡ لِكَّ ِمۡن اَّن
ِ َّيۡكَّ َّدَّيِۡهۡم اِۡذ  وَّمَّا اِل ُكنۡتَّ ل

ُهۡم وَُّهۡم  اَّۡۡجَُّعۡوۤا اَّۡمرَّ
ُۡكُرۡونَِّ  ِِِ  َيَّ



103.  আপসন যতই চান, 
অসিকাংশ্ কলাক 
সবশ্বাসকারী নয়। 

103.   And most of 

mankind will not 

become believers, even 

if you desire it eagerly. 

ِۤ ۡصتَّ  ِوَّمَّا رَّ َّۡو حَّ ل َُّر الن َّاِس وَّ اَّۡكث
مِِنۡيَِّ ۡۡ   ِِبُ

104.  আপসন এর জমনয 
তামদর কামি ককান 
সবসনময় চান না। এটা কতা 
সারা সবমশ্বর জমনয উপমদশ্ 
বব নয়। 

104.  And you do not 

ask them for it any 

payment.  This is not 

but a reminder for the 

worlds.  

َّيِۡه ِمۡن اَّۡجرٍِ   اِۡنِوَّمَّا تَّۡســَّلُُهۡم عَّل
َِّمۡيَِّ  ِِِ ُهوَّ اِِل َّ ِذۡكرٌّ ل ِـلۡعٰل

105.  অমনক সনদশ্ণন 
রময়মি নমভামন্ডমল ও ভু-
মন্ডমল কযগুমলার উপর 
সদময় তারা পথ অসতক্রম 
কমর এবং তারা এসমবর 
সদমক মমনাসনমবশ্ কমর না। 

105. And how many of 

the signs are in the 

heavens and the earth 

they pass over. Yet 

they turn (their faces) 

away from them. 

مٰوِٰت  ٍَّة ِِف الس َّ َّي ِۡن م ِۡن اٰي َّا وَّك
َّيۡهَّا وَُّهۡم  ۡونَّ عَّل ُر ُ وَّاِۡلَّۡرِض َيَّ

  عَّنۡهَّا ُمعِۡرُضۡونَِّ
106.  অমনক মানষু 
আল্লাহর প্রসত সবশ্বাস স্থাপন 
কমর, সকন্তু সামথ সামথ 
সশ্রকও কমর। 

106.  And most of them 

do not believe in Allah 

except that they 

attribute partners 

(unto Him).  

ِ اِِل َّ  َُّرُهۡم بِاّٰلله ِمُن اَّۡكث ۡۡ وَّمَّا يُ
 ِِِ وَُّهۡم م ُۡشِرُكۡونَِّ

107.  তারা সক সনভীক 
হময় কেমি এ সবষময় কয, 
আল্লাহর আযামবর ককান 
সবপদ তামদরমক আবৃত 
কমর কফলমব অথবা তামদর 
কামি হঠাৎ ককয়ামত এমস 
যামব, অথচ তারা কটরও 
পামব না? 

107. Then do they feel 

secure, that there will 

(not) come to them an 

overwhelming of the 

punishment of Allah, 

or that the Hour will 

(not) come upon them 

suddenly, while they do 

not perceive. 

َّمِنُِاَِّ َّةٌّ  م ِۡن فَّا َُّهۡم غَّاِشي ۡوۤا  اَّۡن  تَّاۡتِي
اعَُّة  َُّهُم الس َّ ِ اَّۡو تَّاِۡتي اِب  اّٰلله عَّذَّ

َّۡشُعُرۡونَِّ َّةً و َّ ُهۡم ِلَّ ي  ِِِ بَّغۡت

108.  বমল সদনঃ এই 
আমার পথ। আসম আল্লাহর 
সদমক বুমঝ সমুঝ দাওয়াত 
কদই আসম এবং আমার 

108. Say: (O 

Muhammad):  “This is 

my way. I do invite unto 

Allah with sure insight, 

I and whosoever 

ۤ اَّۡدُعۡوۤا اِِلَّ قُِ ِبيِٰۡلۡ ۡل هِٰذٖه سَّ
ِِ َّعَِّنِۡاّٰلله َّا وَّمَِّن ات َّب  عَّٰٰل بَِّصۡۡيٍَّة اَّن



অনুসারীরা। আল্লাহ পসবত্র। 
আসম অংশ্ীবাদীমদর 
অন্তভুণ ক্ত নই। 

follows me. And 

Glorified be Allah.  And 

I am not of those who 

associate (with Allah).” 

َّا ِمنَّ  ۤ اَّن ِ وَّمَّا وَُّسبٰۡحنَّ اّٰلله
 ِِِ اۡۡلُۡشِرِكۡيَِّ

109.  আপনার পমূবণ আসম 
যতজনমক রসলূ কমর 
পাঠিময়সি, তারা সবাই 
পরুুষই সিল 
জনপদবাসীমদর মিয 
কথমক। আসম তাাঁমদর কামি 
ওহী কপ্ররণ করতাম। তারা 
সক কদশ্-সবমদশ্ ভ্রমণ কমর 
না, যামত কদমখ সনত সকরূপ 
পসরণসত হময়মি তামদর 
যারা পমূবণ সিল? 
সংযমকারীমদর জমনয 
পরকামলর আবাসই উত্তম। 
তারা সক এখনও কবামঝ 
না? 

109.     And  We  have  

not sent before you (as 

messengers) except 

men to whom We 

revealed from among 

the people of   

townships. Have they 

not then traveled in the 

land and observed how 

was the end of those 

who were before them. 

And surely, the abode 

of the Hereafter is the 

best for those who fear 

(Allah). Do you not 

then understand. 

َّا ِمۡن قَّبۡلِكَّ اِِوَِّ لۡن ۤ اَّۡرسَّ اِلً مَّا ِل َّ ِرجَّ
َّيِۡهۡم م ِۡن اَّۡهِل الُۡقٰرٓى ۤ اِل  ن ُۡوِحۡ
َِّسۡۡيُۡوا ِِف اِۡلَّۡرِض  َّۡم ي اَّفَّل
َُّة  فَّيَّنُۡظُرۡوا كَّيۡفَّ كَّانَّ عَّاقِب
َّدَّاُر  ل ال َِّذيۡنَّ ِمۡن قَّبۡلِِهۡم  وَّ

ۡۡيٌّ ل ِـل َِّذيۡنَّ ات َّقَّۡوا ِة خَّ َّۡ اِۡلِٰخرَّ  اَّفَّ
 ِِِ تَّعۡقِلُۡونَِّ

110.  এমনসক যখন 
পয়েম্বরেণ বনরামশ্য পসতত 
হময় কযমতন, এমনসক এরূপ 
িারণা করমত শুরু করমতন 
কয, তামদর অনুমান বুসঝ 
সমথযায় পসরণত হওয়ার 
উপক্রম হময়সিল, তখন 
তামদর কামি আমার 
সাহাযয কপৌমি। অতঃপর 
আসম যামদর কচময়সি তারা 
উোর কপময়মি। আমার 
শ্াসি অপরািী সম্প্রদায় 
কথমক প্রসতহত হয় না। 

110.  Until, when the 

messengers despaired, 

and thought that they 

had been denied,   

(then) came to them 

Our help. So We saved, 

whomever We willed. 

And Our wrath can 

not be averted from 

the people who are 

criminals.  

ۤ اِذَّا اۡستَِّحَِّ ُسُل ِته يۡــَّسَّ الر ُ
ٓاءَُّهۡم  ُۡم قَّۡد ُكِذبُۡوا جَّ ن ُۡوۤا اََّن َّ وَّظَّ

َّا َّۡصُرن ٓاءُِِن َّ مَّۡن ن َّشَّ ُ ۙ  فَّنُّج ِ د   وَِّلَّ يُرَّ
  بَّاُۡسنَّا عَِّن الۡقَّۡوِم اۡۡلُۡجِرِمۡيَِّ



111.  তামদর কাসহনীমত 
বুসেমানমদর জনয রময়মি 
প্রচুর সশ্ক্ষণীয় সবষয়, এটা 
ককান মনেড়া কথা নয়, 
সকন্তু যারা সবশ্বাস স্থাপন 
কমর তামদর জমনয পমূবণকার 
কালামমর সমথণন এবং 
প্রমতযক বস্তুর সববরণ 
রহমত ও কহদাময়ত। 

111.    Indeed, in their 

stories,  there   is   a 

lesson  for  men   of 

understanding.  It  (the 

Quran) is not  a forged  

statement  but a 

confirmation of what 

was before it, and a 

detailed explanation  of  

every thing, and a  

guidance, and a mercy   

for  the  people who 

believe.  

َِّ َّةٌّ ل ۡۡ ِصِهۡم عِ ـقَّۡد كَّانَّ ِِفۡ قَّصَّ
َّاِبِ َّلۡب ُوِِل اِۡل ِديۡثًا   ِِل    مَّا  كَّانَّ  حَّ
ِٰ ل ٰى   وَّ ـِكۡن   تَّۡصِديۡقَّ  ال َِّذۡى  ي ُۡفَتَّ

ٍء   بَّۡيَِّ ۡ ِ  َشَّ تَّۡفِصيۡلَّ كُل  َّدَّيِۡه  وَّ ي
مِنُۡونَّ  ۡۡ ُ ۡۡحَّةً  ل ِـقَّۡوٍم  ي  رَّ ُهًدى  و َّ و َّ

           ِ

     
 


