
 সূরা মূলক িপিডএফ 

ِ  بِْسِم ِن  �َّ ْحَمٰ ِحیِم  الرَّ   الرَّ

 (িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম) 

 Bismillaahir Rahmaanir Raheem 

 পরম ক�ণাময় অিত দয়ালু আ�াহর নােম �� করিছ। 

  قَِدیٌر  َشْيٍء  ُكّلِ  َعلَى  َوُھَو  اْلُمْلُك  بِیَِدِه  الَِّذي  تَبَاَرَك

 (১) তাবা-রাকা�াযী িবয়ািদিহল মুলকু ওয়া �ওয়া 'আলা- কুি� শাইিয়ন কাদীর। 

 Tabaarakal lazee biyadihil mulku wa huwa ‘alaa kulli shai-in qadeer 

 অথ �: বরকতময় িতিন যার হােত সব �ময় কতৃ�ত। আর িতিন সব িকছ� র ওপর সব �শ��মান। 

  اْلغَفُوُر  اْلعَِزیُز  َوُھَو  َعَمًال  أَْحَسُن  أَیُُّكْم  ِلیَْبلَُوُكْم  َواْلَحیَاةَ  اْلَمْوَت  َخلََق  الَِّذي

 (২) আ�াযী খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়া-তা িলইয়াবলুওয়াকুম আইয়ুকুম 
 আহছানু‘আমালাওঁ ওয়া �ওয়াল ‘আঝীঝুল গাফূর। 

 Allazee khalaqal mawta walhayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu ‘amalaa; wa 
 huwal ‘azeezul ghafoor 

 অথ �: িযিন মতৃ� � ও জীবন স�ৃ� কেরেছন যােত িতিন �তামােদরেক পরী�া করেত পােরন 
 �য, �ক �তামােদর মেধ� আমেলর িদক �থেক উ�ম। আর িতিন মহাপরা�মশালী, 
 অিতশয় �মাশীল। 

ْحَمِن  َخْلِق  فِي  تََرى  َما  ِطبَاقًا  َسَماَواٍت  َسْبَع  َخلََق  الَِّذي   فُُطوٍر  ِمْن  تََرى  َھْل  اْلبََصَر  فَاْرِجعِ  تَفَاُوٍت  ِمْن  الرَّ

 (৩) আ�াযী খালাকা ছাব‘আ ছামা-ওয়া-িতন িতবা-কান মা- তারা- ফী খালিকর রাহমা-িন 
 িমন তাফা-উত ফার�জ‘ইল বাসারা হাল তারা- িমন ফুতূর। 



 Allazee khalaqa sab’a samaawaatin tibaaqam maa taraa fee khalqir rahmaani min 
 tafaawut farji’il basara hal taraa min futoor 

 অথ �: িযিন সাত আসমান �ের �ের স�ৃ� কেরেছন। পরম ক�ণামেয়র স�ৃ�েত ত� িম 
 �কােনা অসাম�স� �দখেত পােব না। ত� িম আবার দৃ�� িফরাও, �কােনা ��ট �দখেত পাও 
 িক? 

تَْیِن  اْلبََصَر  اْرِجعِ  ثُمَّ   َحِسیٌر  َوُھَو  َخاِسئًا  اْلبََصُر  إِلَْیَك  یَْنقَِلْب  َكرَّ

 (৪)  ছ�  �ার �জ'ইলবাসারা কাররাতাইিন ইয়ানকািলব ইলাইকাল বাসা� খা-িছআওঁ ওয়া 
 �ওয়া হাছীর। 

 Summar ji’il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khaasi’anw wa huwa hasee 

 অথ �: অতঃপর ত� িম দৃ�� িফরাও এেকর পর এক, �সই দৃ�� অবনিমত ও �া� হেয় �তামার 
 িদেক িফের আসেব। 

ْنیَا  السََّماَء  َزیَّنَّا  َولَقَْد   السَِّعیِر  َعَذاَب  لَُھْم  َوأَْعتَْدنَا  ِللشَّیَاِطیِن  ُرُجوًما  َوَجعَْلنَاَھا  بَِمَصابِیَح  الدُّ

 (৫) ওয়া লাকাদ ঝাইয়া�াছ ছামাআ�ুনইয়া- িবমাসা-বীহা ওয়াজা'আলনা- হা- �জমূাল 
 িলশশায়া-তীিন ওয়া আ'তাদনা- লা�ম 'আযা- বাছছা'ঈর। 

 Wa laqad zaiyannas samaaa’ad dunyaa bimasaa beeha wa ja’alnaahaa rujoomal 
 lish shayaateeni wa a’tadnaa lahum ‘azaabas sa’eer 

 অথ �: আিম িনকটবত� আসমানেক �দীপপঞ্জ ু�ারা সুেশািভত কেরিছ এবং �স�েলােক 
 শয়তানেদর �িত িনে�েপর ব� বািনেয়িছ। আর তােদর জন� ��ত কের �রেখিছ �ল� 
 আ�েনর আজাব। 

  اْلَمِصیُر  َوبِئَْس  َجَھنََّم  َعَذاُب  بَِربِِّھْم  َكفَُروا  َوِللَِّذیَن

 (৬) ওয়া িল�াযীনা কাফা�িবরা��িহম 'আযা- বুজাহা�ামা ওয়ািব'ছাল মাসীর। 

 Wa lillazeena kafaroo bi rabbihim ‘azaabu jahannama wa bi’sal maseer 

 অথ �: আর যারা তােদর রবেক অ�ীকার কের, তােদর জন� রেয়েছ জাহা�ােমর আজাব। 
 আর কতইনা িনকৃ� �সই �ত�াবত�ন�ল! 



  تَفُوُر  َوِھَي  َشِھیقًا  لََھا  َسِمعُوا  فِیَھا  أُْلقُوا  إَِذا

 (৭)  ইযাউলকূফীহা- ছািম'উ লাহা- শাহীকাওঁ ওয়ািহয়া তাফূর। 

 Izaaa ulqoo feehaa sami’oo lahaa shaheeqanw wa hiya tafoor 

 অথ �: যখন তােদরেক তােত িনে�প করা হেব, তখন তারা তার িবকট শ� �নেত পােব। 
 আর তা উথিলেয় উঠেব। 

  نَِذیٌر  یَأْتُِكْم  أَلَْم  َخَزنَتَُھا  َسأَلَُھْم  فَْوٌج  فِیَھا  أُْلِقَي  ُكلََّما  اْلغَْیِظ  ِمَن  تََمیَُّز  تََكاُد

 (৮) তাকা- দুতামাইয়াঝুিমনাল গাই�জ কু�ামাউলিকয়া ফীহা- ফাওজনু ছাআলা�ম 
 খাঝানাত� হাআলাম ইয়া'িতকুম নাযীর। 

 Takaadu tamayyazu minal ghaizz kullamaaa ulqiya feehaa fawjun sa alahum 
 khazanatuhaaa alam ya’tikum nazeer 

 অথ �: ��ােধ তা িছ� িভ� হবার উপ�ম হেব। যখনই তােত �কােনা দলেক িনে�প করা 
 হেব, তখন তার �হরীরা তােদরেক �জ�াসা করেব, ‘�তামােদর িনকট িক �কােনা 
 সতক�কারী আেসিন’? 

َل  َما  َوقُْلنَا  فََكذَّْبنَا  نَِذیٌر  َجاَءنَا  قَْد  بَلَى  قَالُوا ُ  نَزَّ   َكبِیٍر  َضَالٍل  فِي  إِالَّ  أَْنتُْم  إِْن  َشْيٍء  ِمْن  �َّ

 (৯) কা- লূবালা- কাদ জাআনা- নাযী�ন ফাকাযযাবনা- ওয়া কুলনা- মানাঝঝালা�া- � িমন 
 শাইিয়ন ইন আনত�ম ই�া- ফী দালা- িলন কাবীর। 

 Qaaloo balaa qad jaaa’anaa nazeerun fakazzabnaa wa qulnaa maa nazzalal 
 laahu min shai in in antum illaa fee dalaalin kabeer 

 অথ �: তারা বলেব, ‘হ�া, আমােদর িনকট সতক�কারী এেসিছল। তখন আমরা (তােদরেক) 
 িমথ�াবাদী আখ�ািয়ত কেরিছলাম এবং বেলিছলাম, ‘আ�াহ িকছ� ই না�জল কেরনিন। 
 �তামরা �তা �ঘার িব�াি�েত রেয়ছ’। 

  السَِّعیِر  أَْصَحاِب  فِي  ُكنَّا  َما  نَْعِقُل  أَْو  نَْسَمُع  ُكنَّا  لَْو  َوقَالُوا

 (১০) ওয়া কা-লূলাও কু�া- নাছমা'উ আও না'িকলুমা- কু�া-ফীআসহা-িবছছা'ঈর। 



 Wa qaaloo law kunnaa nasma’u awna’qilu maa kunnaa feee as haabis sa’eer 

 অথ �: আর তারা বলেব, ‘যিদ আমরা �নতাম অথবা বুঝতাম, তাহেল আমরা �ল� 
 আ�েনর অিধবাসীেদর মেধ� থাকতাম না’। 

  السَِّعیِر  ِألَْصَحاِب  فَُسْحقًا  بَِذْنبِِھْم  فَاْعتََرفُوا

 (১১) ফা’তারাফূ িবযাি�িহম্ ফাসুহ�্ল্ িলআছ্হা-িবস্ সা‘ঈ�। 

 Fa’tarafoo bizambihim fasuhqal li as haabis sa’eer 

 অথ �: অতঃপর তারা তােদর অপরাধ �ীকার করেব। অতএব, �ংস �ল� আ�েনর 
 অিধবাসীেদর জন�। 

  َكبِیٌر  َوأَْجٌر  َمْغِفَرةٌ  لَُھْم  بِاْلغَْیِب  َربَُّھْم  یَْخَشْوَن  الَِّذیَن  إِنَّ

 (১২) ই�া�াযীনা ইয়াখ্শাওনা র�া�ম্ িব�ইিব লা�ম্ মাগ্িফরত�ঁ ও অআজ�ন্ কাবীর। 

 Innal lazeena yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratunw wa ajrun 
 kabeer 

 অথ �: িন�য় যারা তােদর রবেক না �দেখই ভয় কের তােদর জন� রেয়েছ �মা ও বড় 
 �িতদান। 

وا ُدوِر  بَِذاِت  َعِلیٌم  إِنَّھُ  بِِھ  اْجَھُروا  أَِو  قَْولَُكْم  َورُّ   الصُّ

 (১৩) ওয়া আিছর�কাওলাকুম আিবজহা�িবহী ই�াহ'ূআলীমুম িবযা- িতসসুদ ূর। 

 Wa asirroo qawlakum awijharoo bih; innahoo ‘aleemum bizaatis sudoor 

 অথ �: আর �তামরা �তামােদর কথা �গাপন কর অথবা তা �কাশ কর, িন�য় িতিন 
 অ�রসমূেহ যা আেছ �স িবষেয় সম�ক অবগত। 

  اْلَخبِیُر  اللَِّطیُف  َوُھَو  َخلََق  َمْن  یَْعلَُم  أََال

 (১৪) আলা- ইয়া'লামুমান খালাকা ওয়া �ওয়া�াতীফুল খাবীর। 

 Alaa ya’lamu man khalaqa wa huwal lateeful khabeer 

 অথ �: িযিন স�ৃ� কেরেছন, িতিন িক জােনন না? অথচ িতিন অিত সূ�দশ�, পূণ � অবিহত। 



  النُُّشوُر  َوإِلَْیِھ  ِرْزقِِھ  ِمْن  َوُكلُوا  َمنَاِكبَِھا  فِي  فَاْمُشوا  َذلُوًال  اْألَْرَض  لَُكُم  َجعََل  الَِّذي  ُھَو

 (১৫) �ওয়া�াযী জা'আলা লাকুমুল আরদা যালূলান ফামশফূী মানা-িকিবহা- ওয়া কুলূিমর 
 িরঝিকহী ওয়া ইলাইিহন নুশরূ। 

 Huwal lazee ja’ala lakumul arda zaloolan famshoo fee manaakibihaa wa kuloo mir 
 rizqih; wa ilaihin nushoor 

 অথ �: িতিনই �তা �তামােদর জন� জািমনেক সুগম কের িদেয়েছন, কােজই �তামরা এর 
 পেথ-�া�ের িবচরণ কর এবং তারঁ ির�জক �থেক �তামরা আহার কর। আর তারঁ িনকটই 
 পুন��ান। 

  تَُموُر  ِھَي  فَإَِذا  اْألَْرَض  بُِكُم  یَْخِسَف  أَْن  السََّماِء  فِي  َمْن  أَأَِمْنتُْم

 (১৬) আ আিমনত�ম মান িফছছামাই আইঁ ইয়াখিছফা িবকুমুল আরদা ফাইযা- িহয়া তামূর। 

 ‘A-amintum man fissamaaa’i aiyakhsifa bi kumul arda fa izaa hiya tamoor 

 িযিন আসমােন আেছন, িতিন �তামােদর সহ জিমন ধিসেয় �দয়া �থেক িক �তামরা 
 িনরাপদ হেয় �গছ, অতঃপর আক��কভােব তা থর থর কের কাপঁেত থাকেব 

  نَِذیِر  َكْیَف  فََستَْعلَُموَن  َحاِصبًا  َعلَْیُكْم  یُْرِسَل  أَْن  السََّماِء  فِي  َمْن  أَِمْنتُْم  أَْم

 (১৭) আম আিমনত�ম মান িফছছামাই আইঁ ইউরিছলা 'আলাইকুম হা-িসবান 
 ফাছাতা'লামূনা কাইফা নাযীর। 
 Am amintum man fissamaaa’i ai yursila ‘alaikum haasiban fasata’lamoona kaifa 
 nazeer 

 অথ �: িযিন আসমােন আেছন, িতিন �তামােদর ওপর পাথর িনে�পকারী ঝেড়া হাওয়া 
 পাঠােনা �থেক �তামরা িক িনরাপদ হেয় �গছ, তখন �তামরা জানেত পারেব �কমন িছল 
 আমার সতক�বাণী? 

  نَِكیِر  َكاَن  فََكْیَف  قَْبِلِھْم  ِمْن  الَِّذیَن  َكذََّب  َولَقَْد

 (১৮)  ওয়া লাকাদ কাযযাবা�াযীনা িমন কাবিলিহম ফাকাইফা কা- না নাকীর 
 Wa laqad kazzabal lazeena min qablihim fakaifa kaana nakeer 

 অথ �: আর অবশ�ই তােদর পূব �বত�রাও অ�ীকার কেরিছল। ফেল �কমন িছল আমার 
 �ত�াখ�ান (এর শা��)? 



ْحَمُن  إِالَّ  یُْمِسُكُھنَّ  َما  َویَْقبِْضَن  َصافَّاٍت  فَْوقَُھْم  الطَّْیِر  إِلَى  یََرْوا  أََولَْم   بَِصیٌر  َشْيٍء  بُِكّلِ  إِنَّھُ  الرَّ

 (১৯)  আওয়ালাম ইয়ারাও ইলা�াইির ফাওকা�ম সাফফা-িতওঁ ওয়াইয়াকিবদন । 
 মাইউমিছকু��া ই�াররাহমা-নু ই�াহিূবকুি� শাইিয়ম বাসীর। 

 Awalam yaraw ilat tairi fawqahum saaaffaatinw wa yaqbidn; maa yumsikuhunna 
 il’lar rahmaan; innahoo bikulli shai in baseer 

 অথ �: তারা িক ল�� কেরিন তােদর উপর� পািখেদর �িত, যারা ডানা িব�ার কের ও 
 ��টেয় �নয়? পরম ক�ণাময় ছাড়া অন� �কউ এেদরেক ি�র রােখ না। িন�য় িতিন সব 
 িকছ� র সম�ক ��া। 

ْن ْحَمِن  ُدوِن  ِمْن  یَْنُصُرُكْم  لَُكْم  ُجْنٌد  ُھَو  الَِّذي  َھَذا  أَمَّ   ُغُروٍر  فِي  إِالَّ  اْلَكافُِروَن  إِِن  الرَّ

 (২০)  আ�ান হা-যা�াযী �ওয়া জনুদু�াকুম ইয়ানসু�কুম িমন দ ূিনররাহমা-িন ইিনল 
 কািফ�না ই�া- ফী ��র। 

 Amman haazal lazee huwa jundul lakum yansurukum min doonir rahmaan; 
 inilkaafiroona illaa fee ghuroor 

 অথ �: পরম ক�ণাময় ছাড়া �তামােদর িক আর �কােনা �সন� আেছ, যারা �তামােদরেক 
 সাহায� করেব? কািফররা �ধু �তা �ধাকঁায় িনপিতত। 

ْن وا  بَْل  ِرْزقَھُ  أَْمَسَك  إِْن  یَْرُزقُُكْم  الَِّذي  َھَذا  أَمَّ   َونُفُوٍر  ُعتُّوٍ  فِي  لَجُّ

 (২১)  আ�ান হা- যা�াযী ইয়ারঝকুকুম ইন আমছাকা িরঝকাহ ূবা�াজজ্ফূী 'উত�ওিবওয়া 
 নুফূর। 

 Amman haazal lazee yarzuqukum in amsaka rizqah; bal lajjoo fee ‘utuwwinw wa 
 nufoor 

 অথ �: অথবা এমন �ক আেছ, �য �তামােদরেক ির�জক দান করেব যিদ আ�াহ তারঁ 
 ির�জক ব� কের �দন? বরং তারা অহিমকা ও অনীহায় িনম��ত হেয় আেছ। 

ْن  أَْھَدى  َوْجِھِھ  َعلَى  ُمِكب�ا  یَْمِشي  أَفََمْن   ُمْستَِقیٍم  ِصَراٍط  َعلَى  َسِوی�ا  یَْمِشي  أَمَّ



 (২২)  আফামাইঁ ইয়ামশী মুিক�ান 'আলা- ওয়াজিহহী আহদা আ�াইঁ ইয়ামশী ছািব ইয়ান 
 'আলা-িসরা-িতমমুছতাকীম। 
 Afamai yamshee mukibban ‘alaa wajhihee ahdaaa ammany yamshee sawiyyan 
 ‘alaa siratim mustaqeem 

 অথ �: �য ব��� উপুড় হেয় মুেখর ওপর ভর িদেয় চেল �স িক অিধক �হদায়াত�া� নািক 
 �সই ব��� �য �সাজা হেয় সরল পেথ চেল? 

  تَْشُكُروَن  َما  قَِلیًال  َواْألَْفئَِدةَ  َواْألَْبَصاَر  السَّْمَع  لَُكُم  َوَجعََل  أَْنَشأَُكْم  الَِّذي  ُھَو  قُْل

 (২৩)  কুল �ওয়া�াযীআনশাআকুম ওয়া জা‘আলা লাকুমুছছাম‘আ ওয়াল আবসা-রা ওয়াল 
 আফইদাতা কালীলাম মা-তাশকু�ন। 
 Qul huwal lazee ansha akum wa ja’ala lakumus sam’a wal absaara wal af’idata 
 qaleelam maa tashkuroon 

 অথ �: বেলা, ‘িতিনই �তামােদরেক স�ৃ� কেরেছন এবং �তামােদর জন� �বণ ও দৃ��শ�� 
 এবং অ�করণসমূহ িদেয়েছন। �তামরা খুব অ�ই �শাকর কর’। 

  تُْحَشُروَن  َوإِلَْیِھ  اْألَْرِض  فِي  َذَرأَُكْم  الَِّذي  ُھَو  قُْل

 (২৪)  কুল �ওয়া�াযী যারাআকুম িফল আরিদওয়া ইলাইিহ ত�হশা�ন। 
 Qul huwal lazee zara akum fil ardi wa ilaihi tuhsharoon 

 অথ �: বেলা, ‘িতিনই �তামােদরেক জিমেন স�ৃ� কেরেছন এবং তারঁ কােছই �তামােদরেক 
 সমেবত করা হেব’। 

  َصاِدقِیَن  ُكْنتُْم  إِْن  اْلَوْعُد  َھَذا  َمتَى  َویَقُولُوَن

 (২৫)  ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা-হা-যাল ওয়া'দুইন কুনত�ম সা-িদকীন। 
 Wa yaqooloona mataa haazal wa’du in kuntum saadiqeen 

 অথ �: আর তারা বেল, ‘�স ওয়াদা কখন বা�বািয়ত হেব, যিদ �তামরা সত�বাদী হও’। 

ِ  ِعْنَد  اْلِعْلُم  إِنََّما  قُْل   ُمبِیٌن  نَِذیٌر  أَنَا  َوإِنََّما  �َّ

 (২৬)  কুল ই�ামাল 'ইলমু'ইনদা�া- িহ ওয়া ই�ামাআনা নাযী�ম মুবীন। 
 Qul innamal ‘ilmu ‘indallaahi wa innamaaa ana nazeerum mubeen 

 অথ �: বেলা, ‘এ িবষেয়র �ান আ�াহরই িনকট। আর আিম �তা �� সতক�কারী মা�’ 

ا   تَدَُّعوَن  بِِھ  ُكْنتُْم  الَِّذي  َھَذا  َوقِیَل  َكفَُروا  الَِّذیَن  ُوُجوهُ  ِسیئَْت  ُزْلفَةً  َرأَْوهُ  فَلَمَّ



 (২৭)  ফালা�া-রাআও� ঝুলফাতান ছীআত ঊজ�ূ�াযীনা কাফা�ওয়া কীলা হা-যা�াযী 
 কুনত�ম িবহী তা�া'ঊন। 

 Falaammaa ra-awhu zulfatan seee’at wujoohul lazeena kafaroo wa qeela haazal 
 lazee kuntum bihee tadda’oon 

 অথ �: অতঃপর তারা যখন তা আস� �দখেত পােব, তখন কািফরেদর �চহারা মিলন হেয় 
 যােব এবং বলা হেব, ‘এটাই হেলা তা, যা �তামরা দাবী করিছেল’। 

ُ  أَْھلََكنَِي  إِْن  أََرأَْیتُْم  قُْل   أَِلیٍم  َعَذاٍب  ِمْن  اْلَكافِِریَن  یُِجیُر  فََمْن  َرِحَمنَا  أَْو  َمِعَي  َوَمْن  �َّ

 (২৮)  কুল আরাআইত�ম ইন আহলাকািনয়া�া-� ওয়া মা�া‘ইয়া আও রািহমানা- ফামাইঁ 
 ইউজী�ল কা-িফরীনা িমন ‘আযা-িবন আলীম। 

 Qul ara’aytum in ahlaka niyal laahu wa mam ma’iya aw rahimanaa famai-yujeerul 
 kaafireena min ‘azaabin aleem 

 অথ �: বেলা, ‘�তামরা �ভেব �দেখছ িক’? যিদ আ�াহ আমােক এবং আমার সে� যারা 
 আেছ, তােদরেক �ংস কের �দন অথবা আমােদর �িত দয়া কেরন, তাহেল 
 কািফরেদরেক য�ণাদায়ক আজাব �থেক �ক র�া করেব’? 

ْحَمُن آَمنَّا بِِھ َوَعلَْیِھ تََوكَّْلنَا فََستَْعلَُموَن َمْن ُھَو فِي َضَالٍل ُمبِیٍن   قُْل ُھَو الرَّ

 ২৯)  কুল �ওয়াররাহমা-নুআ-মা�া-িবহী ওয়া'আলাইিহ তাওয়া�ালনা-, ফাছাতা'লামূনা মান 
 �ওয়া ফী দালা-িলম মুবীন। 

 Qul huwar rahmaanu aamannaa bihee wa ‘alaihi tawakkalnaa fasata’lamoona 
 man huwa fee dalaalim mubeen 

 অথ �: বেলা, ‘িতিনই পরম ক�ণাময়। আমরা তারঁ �িত ঈমান এেনিছ এবং তারঁ ওপর 
 তাওয়াক্কুল কেরিছ। কােজই �তামরা অিচেরই জানেত পারেব �ক �� িব�াি�েত 
 রেয়েছ’? 

  َمِعیٍن  بَِماٍء  یَأْتِیُكْم  فََمْن  َغْوًرا  َماُؤُكْم  أَْصبََح  إِْن  أََرأَْیتُْم  قُْل

 (৩০)  কুল আরাআইত�ম ইন আসবাহা মাউকুম গাওরান ফামাইঁ ইয়া'তীকুম িবমাইম 
 মা'ঈন। 



 (30)Qul ara’aytum in asbaha maaa’ukum ghawran famai ya’teekum bimaaa’im 
 ma’een. 

 অথ �: বেলা, ‘�তামরা �ভেব �দেখছ িক, যিদ �তামােদর পািন ভূগেভ� চেল যায়, তাহেল �ক 
 �তামােদরেক বহমান পািন এেন িদেব’? 


