
 

 সূরা হাশররর শশষ তিন আযািঃ বাাংলা উচ্চারণ, অর্ থ, আরতব অতিও 

 

মানুষের কল্যাষে কুরআন নাজিল্ করা হষেষে। যা সকল্ মুমমষনর পথ প্রদর্ শক ।যার মষযয 

মনমহত রষেষে সকল্ সমসযার সমাযান।যা মানুষের পূে শাঙ্গ িীবন মবযান। দুমনো ও আমিরাষতর 

কল্যাষে রষেষে মবষর্ে মকেু আোত। তার মষযয সুরা হার্ষরর শর্ে মতন আোতও মবদযমান। 

 

সুরা হাশররর শশষ তিন আযাি 

সূরা আল্ হার্র পমবত্র কুরআষনর ৫৯ নম্বর সূরা। এই সূরাটি মদীনাে অবতীন শ হে। এই সুরা 

হার্র এর আোত সংিযা ২৪ টি।  ইহুমদ শ াষত্রর সষঙ্গ একদল্ সংগ্রামী মুসল্মাষনর সংগ্রাষমর 

কামহনীর বে শনা রষেষে এই সূরাটিষত। তাোড়া মহান আল্লাহ তাোল্ার  ূে ও মহত্ত্ব মনষেও 

আষল্াচো করা হষেষে সুরাে। পমবত্র শকারআন পাক সম্পষকশও বে শনা করা আষে এই সুরাে।  

কুরআন এর সকল্ সূরা পাষের ফমযল্ত অষনক শবমর্। কুরআন এর মবষর্ে মকেু আোত পাষের 

অষনক ফমযল্ত রষেষে যা দুমনো ও আমিরাষতর কল্যাে বষে আষন। শতমমন সুরা হার্ষরর শর্ে 

মতন আোত তথা ২২,২৩ এবং ২৪ নং আোত পাষের ফমযল্ত অষনক শবমর্। প্রকৃতপক্ষে, এই 3 

টি আয়াক্ষত কুরআক্ষে আল্ল়াহর ে়ামগুলির সর্ ব়ালিক ঘেত্ব রক্ষযক্ষে এর্ং এটি মুখস্থ কর়া সহজ । 

 

সূরা হাশররর শশষ তিন আযাি উচ্চারনঃ আরতব ও বাাংলা 

 

সুরা হাশররর শশষ তিন আযাি  

আরতবঃ 

 



ِحيمِ  ْحم َِٰن ٱلرَّ ِه ٱلرَّ  ِبْسِم ٱللَّ

ُ ا ِحيُم ُهَو َّللاه ُن الره ْحَمَٰ هَ إَِله ُهَو ۖ َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشهَهاَدةِ ۖ ُهَو الره ُ الهِذي ََل إِلََٰ هَ إَِله ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس  ُهَو َّللاه لهِذي ََل إِلََٰ

 ُ ا يُْشِرُكونَُهَو َّللاه ِ َعمه ُر ۖ لَهُ   السهََلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبهاُر اْلُمتََكبُِِّر ۚ ُسْبَحاَن َّللاه اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصِوِّ

 عَِزيُز اْلَحِكيمُ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ ۚ يَُسبُِِّح لَهُ َما فِي السهَماَواِت َواْْلَْرِض ۖ َوُهَو الْ 

 

বাাংলা উচ্চারণ: 

মবসমমল্লামহর রাহমামনর রামহম । 

হুওোল্ল-হুল্লাযী ল্া-ইল্া-হা ইল্লা-হু  আ-মল্মুল্  ইমব ওোর্র্াহা-দা হুওোরহ   মা-নুর রহীম। 

হুওোল্ল-হুল্লাযী ল্া-ইল্া-হা ইল্লা-হুওোল্ মামল্কুল্ কুদূ্দসুস সাল্া-মুল্ মু’মমনুল্ মুহাইমমনুল্ 

আঝীঝুল্ িাব্বা-রুল্ মুতাকাজব্বর সুবহা-নাল্ল-মহ ‘আম্মা-ইউর্মরকূন।হুওোল্ল-হুল্ ি-মল্ক বুল্ বা-

মরউল্ মুেওমেরু ল্াহুল্ আসমাউল্ হুসনা-   ইউসাজব্বহুল্াহ ূমা-মফস সামা-ওো-মত ওোল্ আরদ 

ওোহুওোল্ ‘ আঝীঝুল্ হাকীম। 

 

সুরা হাশররর শশষ তিন আযাি আরতবঃ 

মতমনই শসই আল্লাহ  মযমন বযতীত অনয উপাসয শনই, মতমন অদৃষর্যর ও দৃষর্যর পমরজ্ঞাতা। মতমন 

পরম করুোমে, অফুরন্ত ফল্দাতা। 

মতমনই শসই আল্লাহ  মযমন বযতীত শকাষনা উপাসয শনই, -- রািামযরাি, মহাপমবত্র, প্রর্ামন্তদাতা, 

মনরাপত্তা-মবযােক, সুরক্ষক, মহার্জির্াল্ী, মহামমহম, পরম শ রবামিত। সকল্ মমহমা 

আল্লাহ  র, তারা যা আষরাপ কষর তার বহু উষব শ। 

মতমন আল্লাহ   , সৃিনকতশা, উাাবনকতশা, পপদাতা, তা ররই হষ  সব শাঙ্গসুরর নামাবল্ী। 

মহাকার্মন্ডষল্ ও পৃমথবীষত যারা আষে তারা তা ররই িপতপ কষর, আর মতমন মহার্জির্াল্ী, 

পরমজ্ঞানী। 



সুরা হাশররর শশষ তিন আযাি ইাংররজি অর্ থঃ 

He is Allah—there is no god worthy of worship except Him: Knower of the seen and 

unseen. He is the Most Compassionate, Most Merciful.  

He is Allah—there is no god except Him: the King, the Most Holy, the All-Perfect, the 

Source of Serenity, the Watcher of all, the Almighty, the Supreme in Might, the Majestic. 

Glorified is Allah far above what they associate with Him in worship!  

He is Allah: the Creator, the Inventor, the Shaper. He alone has the Most Beautiful 

Names. Whatever is in the heavens and the earth constantly glorifies Him. And He is 

the Almighty, All-Wise. 

সুরা হাশররর শশষ তিন আযারির িাফসীর 

 

সূর়া আি-হ়াশক্ষরর সর্ বক্ষশষ লতে আয়াতটিক্ষত আল্ল়াহর কক্ষযকটি গুণ়ার্িীর র্ণ বে়া প়াওয়া য়ায। 

আযাি ২২ঃঃ 

 আআলিমুি-গ়াইলর্ ওয়াশ-শ়াহ়াদতী (অদৃষর্যর ও দৃষর্যর পমরজ্ঞাতা) 

অদৃষর্যর ও দৃষর্যর পমরজ্ঞাতা বর্লশষ্ট্যটির অর্ ব, আল্ল়াহ দৃশযম়াে এর্ং অদৃশয সমস্ত লর্ষয 

সম্পষকশ জ়াক্ষেে। 

আযাি ২৩ঃঃ 

আি-কুদু্দস 

 

আি-কুদু্দস বর্লশষ্ট্যটির অর্ ব ‘সমস্ত তরুটি থর্ক্ষক সর্ ব়ালিক লর্শুদ্ধ’,আল্ল়াহ হক্ষিে সর্ ব়াত্মক তরুটি, 

ঘ়ািলত এর্ং অসমূ্পণ বত়া থর্ক্ষক মুক্ত য়া ত়াাঁর চূড়ান্ত ময ব়াদ়ার স়াক্ষর্ সঙ্গলতপূণ ব েয। 



 

আি-মুলমে 

 

‘মুলমে’ শব্দটি যখে থক়ােও ম়ােুক্ষষর থেক্ষে প্রক্ষয়াজয তখে ত়ার অর্ ব একজে লর্শ্ব়াসী, লকন্তু 

যখে এই বর্লশষ্ট্যটি আল্ল়াহর উপর প্রক্ষয়াগ কর়া হয, তখে এর অর্ ব হ'ি লযলে শ়ালন্ত ও সুরে়া 

প্রদ়াে কক্ষরে, থযমেটি ইর্ক্ষে ‘আব্ব়াস আর.এ র্য়াখয়া কক্ষরক্ষেে। এর অর্ ব হ'ি য়ার়া আল্ল়াহ ও ত়াাঁর 

ময়াক্ষসঞ্জ়াক্ষর লর্শ্ব়াসী ত়াক্ষদর লতলে সুরে়া এর্ং লেখুাঁত শ়ালন্ত প্রদ়াে কক্ষরে। 

 

আি-মুহ়াইলমে 

 

আি-মুহ়াইলমে গুণটি ইর্ক্ষে ‘আব্ব়াস আর.এ অেুস়াক্ষর, মুজ়ালহদ এর্ং ক়াত়ার়্াহ অর্ ব‘ 

অলিি়ার্ক ’। আরলর্ অলিি়ােটি আি-ক়ামুস র্য়াখয়া কক্ষরক্ষেে থয এর ুিটি ‘হ়াম়াে’ য়ার অর্ ব 

‘থদখ়াক্ষশ়াে়া কর়া। 

আযাি ২৪: 

আি-মুসওয়াওলযর (সকি আক়াক্ষরর প্রর্তবক) 

 

অেয কর়্ায, লতলে ত়া াঁর বতলর প্রলতটি জজলেসক্ষকই আক়ার থদে। লতলে সমস্ত প্র়াণীক্ষক লেলদবষ্ট্ 

আক়ার লদক্ষযলেক্ষিে য়ার দ্ব়ার়া ত়ার়া এক্ষক অপক্ষরর থর্ক্ষক আি়াদ়া হয। প্রলতটি প্রজ়ালতর একটি 

আক়ার অেয সমস্ত প্রজ়ালতর থর্ক্ষক আি়াদ়া ।একটি প্রজ়ালতর মক্ষিযও পুুষ ও স্ত্রীক্ষদর মক্ষিয 

আক়াক্ষরর প়ার্ বকয রক্ষযক্ষে। ত়ারপক্ষর এমেলক এক লিক্ষঙ্গর র্যজক্তর আক়াক্ষরর মক্ষিযও অগলণত 

প়ার্ বকয রক্ষযক্ষে। আক়ার থদওয়ার উতরকষ বত়া এত উচ্চ ম়াে়ায থয িে িে পুুষ ও স্ত্রীক্ষি়াক্ষকর 

আক়ারগুলি এক্ষক অপক্ষরর থর্ক্ষক এমেি়াক্ষর্ পৃর্ক থয থক়ােও মুখই অেয থক়ােও মুক্ষখর 

অেুলিলপ েয।  যলদ এটি ে়া হত তক্ষর্ ক়াউক্ষক অক্ষেযর থর্ক্ষক আি়াদ়া কর়া থযত ে়া।  সৃজেশীি 

শজক্তর এই থেষ্ঠত্ব এর্ং লসজদ্ধ আল্ল়াহ র্যতীত অেয ক়ারও েয। থযমে ত়াক়াব্বুর (ম়াহ়াত্ময 

প্রদশ বে) আল্ল়াহ র্যতীত অেয ক়ারও জেয অেুক্ষম়ালদত েয (ক্ষযমে লকর্লরয়া ত়া াঁর এক়ান্ত 



বর্লশষ্ট্য) , থতমলেি়াক্ষর্ আল্ল়াহ ে়াড়াও ক়ারও েলর্ বতলরর অেুমলত থেই, ক়ারণ এটিও আল্ল়াহর 

একচ্ছে বর্লশষ্ট্য। 

 

ি়াহুি আসম়া-উি-হুসে়া (ত়াাঁর সুন্দর ে়াম) 

 

পলর্ে থক়ারআে আল্ল়াহ ত়ায়াি়ার এই অলত সুন্দর ে়ামগুলির সটিক সংখয়া থদয লে। লর্লিন্ন ের্ী 

হ়াদীে ত়াক্ষদরক্ষক লের়ােব্বই গণে়া কক্ষরক্ষেে। লতরলমজজ ত়াক্ষদর খক্ষে সকি লের়ােব্বই ে়ামগুক্ষি়া 

সংগ্রহ কক্ষরক্ষেে। র্হু লর্দ্ব়াে আসম়া-উি-হুশে়া র়্া ‘আল্ল়াহর সুন্দর ে়ামসমহূ’ লর্ষক্ষয পুক্ষর়া র্ই 

লিক্ষখক্ষেে। র্তবম়াক্ষের থিখক মুে়াজ়াত-ই-মকর্ুক্ষির সংক্ষয়াজে লহস়াক্ষর্ প্রক়ালশত ‘আল্ল়াহর 

সর্ ব়ালিক সুন্দর ে়াম’ লর্ষয লেক্ষয একটি সংলেপ্ত মক্ষে়াগ্র়াফও সংকিে কক্ষরক্ষেে  ( লিক্ষখক্ষেে 

ম়াওি়াে়া আশর়াফ আিী র়্াে়ালি র়াহম়াতুল্ল়াহ ‘আি়াইহ )। 

 

সূরা হাশররর শশষ তিন আযারির ফজিলি 

#ষকউ যমদ মা মরষবর পর সূরা হার্ষরর শর্ে ৩ আোত ( হুোল্লাহুল্লািী ল্া-ইল্াহা) পষড় তষব 

ফির পয শন্ত ৭০ হািার শফষরশ্তা তার িনয মা ষফরাষতর শদাো কষর এবং ফিষরর পর পড়ষল্ 

মা রীব পয শন্ত তদ্রপু কষর।  
  

এটি একটি হাদীষসর মম শাথ শ। হাদীসটি হল্- 

  

، َحدَّثَنَا َخاِلُد ْبُن َطْهَماَن أَبُو اْلعاَلَ  بَْيِريُّ نَافُِع ْبُن  ِء اْلَخفَّاُف، َحدَّثَنِي َحدَّثَنَا َمْحُموُد ْبُن َغْيالََن، َحدَّثَنَا أَبُو أَْحَمَد الزُّ
ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل  اٍت أَُعوذُ  يَن َمْن قَاَل حِ  " أَبِي نَافِعٍ، َعْن َمْعِقِل ْبِن يََساٍر، َعِن النَّبِي  يُْصبُِح ثاَلََث َمرَّ

ِجيِم َوقََرأَ ثاَلََث آيَاٍت ِمْن آِخِر ُسوَرةِ  ِ السَِّميعِ اْلعَِليِم ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ ُ بِِه َسْبِعيَن أَْلَف َملٍَك  بِاَّللَّ اْلَحْشِر َوكََّل َّللاَّ
  . "ْلَك اْلَمْنِزلَِة  يَُصلُّوَن َعلَْيِه َحتَّى يُْمِسَي َوإِْن َماَت فِي ذَِلَك اْليَْوِم َماَت َشِهيًدا َوَمْن قَالََها ِحيَن يُْمِسي َكاَن بِتِ 

.ِرفُهُ إِالَّ ِمْن َهذَا اْلَوْجِه قَاَل أَبُو ِعيَسى َهذَا َحِديٌث َغِريٌب الَ نَعْ   

 



হিরত মাকাল্ ইবষন ইোসার রামদোল্লাহু আনহু শথষক বমে শত , রাসুলু্ল্লাহ  (স)) বষল্ষেন, শয বযজি 

সকাষল্ ৩বার আউিু মবল্লামহস সামমঈল্ আমল্মম মমনার্র্াইত্বামনর রাজঝমসহ ‘সুরা হার্ষরর’ শর্ে মতন 

আোত পাে করষব, তার িনয ৭০ হািার রহমষতর শফষরর্তা আল্লাহ তাআল্া মনযুি করষবন। 

শস শফষরর্তা ে সকাল্ শথষক সন্ধ্যা পয শন্ত উি বযজির িনয মা মফরাষতর শদাো করষত থাকষবন  

এবং তার ওপর আল্লাহর রহমত শপ্ররে করষত থাকষব। যমদ ঐ মদন শস বযজি মারা যান তষব শস 

র্াহাদাষতর ময শাদা ল্াভ করষব। 

আর শয বযজি সন্ধ্যার সমে এ আোতগুষল্া পাে করষব তারর িনযও আল্লাহ তাআল্া ৭০ হািার 

রহমষতর শফষরর্তা মনযুি করষবন। যারা তারর ওপর সকাল্ হওো পয শন্ত রহমত শপ্ররে করষত থাকষব। 

আর যমদ ঐ রাষত শস বযজি মারা যান তষব শস র্হীষদর ময শাদা ল্াভ করষব।  (সুনাষন মতরমমিী, হাদীস 

নং-২৯২২) 

সুরা হাশররর শশষ আযাি কখন ও তকভারব পড়রবন? 

 

হামদস র্মরষফ ফির ও মা মরষবর নামাষির পর সুরা হার্ষরর শর্ে মতনটি আোত পাে করার 

কথা বল্া হষেষে। কারে এ সমে তা মতল্ওোত করাস্র ফমযল্ত অষনক শবমর্। মসজিদগুষল্াষত 

অষনকসমে ইমাম সাষহব ে মুসমল্লষদর মর্ক্ষা শদোর িনয পমড়ষে থাষকন। মকন্তু একাকী পড়ার 

মবযান রষেষে। মকন্তু শযষহতু মুসমল্লষদর অষনষকই এটি িাষন না, তাই এভাষব পড়াষল্ তাষত 

শকাষনা আপমত্ত শনই। 

 

সুরা হার্ষরর শর্ে মতন আোত বাংল্া উচ্চারে সহ অথ শ শিষন এবং অমিও শুষন সমহহ ভাষব 

মুিস্ত করষত পারষবন। যা মনেমমত মতল্ওোত কষর দুমনো ও আমিরাষত কল্যাে বষে আনষত 

পারষবন। কারে আল্লাহ   তাোল্া তা মানুষের কল্যাষের িনযই নামযল্ কষরষেন। 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


