
ரன் அநறந்து ககரண்டற்நறல் எபிறல் புரிந்து ககரள்பக் கூடி சறன பண்தரடுகளபக் 
கூறுகறறநன். பனறல் ரர்த்ளகளபச் சறளத்து ரங்கள் ிபேம்பும் கதரபேபில் குர்ஆனுக்கு ிபக்கம் 
கூறும் அநறஞர்கபின் ித்ளளக் கூறுகறறநன். 

 

பூறின் டித்றல் குப்தம்…! 
 

றலும் அன் எத்ளகன் என்நரல் அறண பூறள ிரித்து  உறுறரண ளனகளபபம் 
ஆறுகளபபம் உண்டரக்கறணரன்; 

(குர் ஆன் 13:3. 15:19, 78:6, 51:47) 

 "பூறள ிரித்து "என்ந கசரல் ட்ளடரணது என்று கதரபேள் பேகறநற என்ந 
றகள்ிக்குஇந்றரின் றகப் திதனரண ரர்க்க அநறஞர் Dr. ஜரகலர் ரக்பேம் தறல் 

பூற ஜறறரஸ்கதரிகல் (GEOSPHERICAL) டிினரணது: 

அபேள்ளந குர்ஆணின் 79து அத்றரம் மளத்துந் ரஜறரத்றன் 30து சணம் 
கலழ்கண்டரறு கூறுகறன்நது. 

'இன் தின்ணர் அறண பூறள ிரித்ரன். 

றற்தடி சணத்றல் 'யரயர' என்னும் அதி ரர்த்ள தன் தடுத்ப்தட்டுள்பது . 'யரயர' 

என்னும் அதி ரர்த்ளக்கு பட்ளட டிம் என்றும் ிரித்ல் என்றும் இண்டு அர்த்ங்கள் 
உண்டு.'யரயர' என்னும் அதி ரர்த்ள 'துஹ்ர' என்னும் அதி பன ரர்த்ளினறபேந்து 
கதநப்தட்டது.றற்தடி 'துஹ்ர' என்னும் அதி ரர்த்ளக்கு ஜறறரஸ்கதரிகல் (GEOSPHERICAL) 

டிினறபேக்கும் கபேப்புக் றகரறின் பட்ளட என்று கதரபேள் . பூறபம் ஜறறரஸ்கதரிகல் 
(GEOSPHERICAL) டிில்ரன் உள்பது. 

இவ்ரறு பூற ஜறறரஸ்கதரிகல் (GEOSPHERICAL) டிில் உள்பது என்கறந ணீ அநறில் 
உண்ளபம், அபேள்ளந குர்ஆன் கூறும் சணங்களும் ஒத்க் கபேத்ள உளடதுரன். 

 

Dr.ஜரகலர் ரக் அபித் தறல் று எண குர்ஆணினறபேந்றFaith Freedom International.com பேம் 
றுப்பு 

குர் ஆன் 15:19 

பூறள-அளண ிரித்து ளத்து அறல் உறுறறக்க ளனகள் ரம் ளத்றரம்;… 

Waal-ardamadadnahawaalqaynafeeharawasiyawaanbatnafeeha min kulli shay-in mawzoonin 

ََّٔاالزَض  ََ اَيَدْد  

 ,madad = protract, reach, elongate, extend, draw out, lengthen, stretch out, spread out, sprawl, dilate =َيَدْد

reach, range, unwind, outstretch, pervade 

தத் = நீட்டு, நநருங்கு, நீரச்நெய், லிரிலரக்கு, நலரிில்டு, நீரரன,நீட்டு, பலயரக்கு, 

பப்பிக்கிட, லிரிச்நெய், லிெரயரக்கு, பந்துகிட, ஒன்றமலிரி, ஊடுருலிப்பவு 

குர் ஆன் 20:53 

அன் எத்ளககணன்நரல் பூறள உங்களுக்கு ிரிப்தரக்கறணரன்… 

AllatheejaAAalalakumu al-ardamahdanwasalakalakumfeehasubulanwaanzala mina alssama-

imaanfaakhrajnabihiazwajan min nabatinshatta 

ًْٓدا  اَنِر٘ َجَعَم َنُكْى اْنَأْزَض َي

ًْٓدا  ,mahdan = (Noun) cradle.or bed, (verb) flatten, smoothen, smooth, level, cement, grade, ram, plane =َي

roll, flat, level off 

ஹ்தன் = நதரட்டில், படுக்றக, தட்றடரக்கு, நன்றரக்கு, கிறடட்டரக்கு,  



 

குர் ஆன் 43:10 

அன் எத்ளககணன்நரல் பூறள உங்களுக்கு ிரிப்தரக ஆக்கறணரன்… 

[AllatheejaAAalalakumu al-ardamahdanwajaAAalalakumfeehasubulanlaAAallakumtahtadoona] 

ًْٓدا  اَنِر٘ َجَعَم َنُكْى اْنَأْزَض َي

ًْٓد اَي =mahdan = (Noun) cradle or bed, (verb) flatten, smoothen, smooth, level, cement, grade, ram, plane, 

roll, flat, level off  

குர் ஆன் 50:07 

 றலும் - பூறள-அளண ிரித்து ளத்து அறல் உறுறரண  ளனகள் அளத்து… 

 [Waal-ardamadadnahawaalqaynafeeharawasiyawaanbatnafeeha min kullizawjinbaheejin] 

َٓا ََ َٔاالزَض َيَدْد  

 ,madad = protract, reach, elongate, extend, draw out, lengthen, stretch out, spread out, sprawl, dilate =َيَدْد

reach, range, unwind, outstretch, pervade, lengthen  

குர் ஆன் 51:48 

பூறள-அளண ரம் ிரித்றரம், எணற ிரிப்றதரரில்(ரற) றனரணரறரம் 

[Waal-ardafarashnahafaniAAmaalmahidoona] 

ٌَ ُِٓدٔ ًَ ُِْعَى اْن َٓا َف َٔاْنَأْزَض َفَسْضَُ  

 ,farasha = provide with furniture, flatten, outspread, pervade, circulate, cement, grade, unwind =َفَسشَْ

stretch, expand, flat, range, reach, ram, spread out, lengthen, sprawl, unfold, level off, roll out, level  

ٌَ ُِٓدٔ ًَ ُِٓدfromاْن   flatten, smoothen, smooth, level, cement, grade, ram, plane, roll, flat, level off =َي

குர் ஆன் 71:19 

அல்னரஹ் (இந்) பூறள உங்களுக்கு ிரிப்தரக ஆக்கறபள்பரன்,  

[WaAllahujaAAalalakumu al-ardabisatan] 

ُّ َجَعَم َنُكْى اْنَأْزَض ِبَساًطا َٔانَه  

 bisaatan = drugget , carpet , rug =ِبَساًطا

from the verbبسط= outspread, flatten, flat, even, ram, grade, level off, outstretch, pave, level, smoothen, 

roll, cement  

குர் ஆன் 79:30 

பூறள அற்குப்தின்அன் ிரித்ரன்; 

[Waal-ardabaAAdathalikadahaha] 

In this verse some muslims suggests that the Koran says that the earth is egg-shaped. They claim that dahaha = 

eggshaped, but this is not true at all. (இந்த லெனத்திற்கு பஸ்லீம்கரில் ெியர், பூி பட்றட லடிலரனது 

ன்று குர்ஆன் கூறுலதரக பரிந்துறக்கின்மனர். ஆனரல் இதுந்த லறகிலும் உண்ற அல்ய.) 

َْا َٔاألْزَض َبْعَد َذِنَك َدَحا  

َْا = daha=spread out, level off level. The last ha =َدَحا in dahaha means this. So dahaha actuallymeans spread out 

this, level off this, level this. ( தஹர = லிரி, கிறடட்டரக ட்டரக்கு, கறடெிில் உள்ர ஹர 

ன்பதற்கு  ‘இது’  ன்று நபரருள்படும். னவல தஹரஹர ன்பதற்கு இதறன லிரித்தரன் ன்வம 

நபரருரரகும்.) 



I found an error in this translation. The word translated as canopy is binaa or binaan (ِبَُاء). This is what the word 

means in Arabic ( நரன் இந்த நரறிநபர்ப்பில்தலறம கண்டுநகரண்வடன். இந்தச் நெரல் படுக்றக 

வல் லிரிக்கப்படும் லிரிப்பு ன்று நபரருள்படும். இதுஉண்றில்…) 

As you can see the word binaa or binaan( ِبَُاء) means "building". The heavens are as a multi-story 

building over the earth. There are seven layers or stories to this building called the heavens. The heavens are 

built on a "flat" foundation called "the earth". (பினரன் ன்பது கட்டிடம். அதரலது, நெரர்க்கம் ன்பது 

பூிக்கு வவய உள்ர அடுக்கடுக்கரன கட்டிடம் ஆகும். அது றடுக்குகரரக உள்ர கட்டிடம். இது 

பூிற அடிலரரகக் நகரண்டு நிறய நிறுத்தப்பட்டுள்ரது. ) 

The TafsirIbnKathir says the same thing: (இப்னு கரதிர் தனது குர்ஆன் லிரிவுறில் இவ்லரவம 

கூறுகிமரர். ) 

These Ayat indicate that Allah started creation by creating earth, then He made heaven into seven heavens. This 

is how building usually starts, with the lower floors first and then the top floors, 

(இந்தலெனம், பூிற பதலிலும் பிமகு ழுலரனங்கறரயும் பறடக்க ஆம்பித்தரன் ன்றுகூறுகிமது. 

அதரலது கீழ்தரம் பதலிலும், பிமகு அதன்வல் பிமதரங்கறரயும் நரம் லறறரக கட்டும் 

கட்டிடங்கள்வபரல் இந்த உயகம் பறடக்கப்பட்டது.) 

(இப்னு கரதிர் லிரக்க உறக்கு http://tafsir.com/default.asp?sid=2&tid=1494 ) 

Does "Dahaha" really mean egg-shaped? 

In Arabic, each word must be derived from its root. The root usually consists of three letters that can be 

manipulated, by adding vowels, prefixes and suffixes in order to produce different words with different 

meanings.   

For example, "ka-ta-ba" (to write) is the root for many words such as kitab (book), maktaba (library), katib 

(author), maktoob (written), kitabat (writings) etc...  

Let's now take the word you mentioned to mean egg of an ostrich, "Duhiya". This word is NOT a root. It is a 

noun and is derived from "da-ha-wa", the same root that the verb "dahaha" comes from.  

(அபில் ஒவ்நலரரு நெரல்லும் அடிச் நெரல்லில் இருந்து உருலரக்கப்பட்டுள்ரது. அடிச் நெரற்கள் 

லறறரக பன்று ழுத்துக்களுறடதரக இருக்கும். இந்த அடிச் நெரல்லுடன் பன்னும் பின்னும் 

இறைக்கபடும் ெிய ழுத்துக்கரிலிருந்து வலறுபட்ட நபரருறரத்தரும் பிமச்நெரற்கள் 

உருலரக்கப்படுகிமது. 

டுத்துக்கரட்டரக கிதரப் (புத்தகம்), க்தபர (நூயகம்), கதிப் (ஆெிரிர்), க்தூப் (ழுதப்பட்ட), கிதரபத் 

(ழுதிறலகள்) ஆகிநெரற்களுக்கு கடபர (ழுது) ன்மச்நெரல்அடிச்நெரல்யரகஅறகிமது.) 

பட்றட ன்று நபரருள்கூ றுலதற்கரக நீங்கள்( ஜரகிர்நரக்) குமிப்பிடும் துஹிர ன்மச் நெரல்றய 

டுத்துக் நகரள்வலரம். இது ஒரு அடிச்நெரல் அல்ய. நபர் நெரல்யரகும். வலும் இது த-ஹ-லர ன்ம 

அடிச்நெரல்லில் இருந்து உருலரக்கப்பட்டச்நெரல். இந்ததஹலரலிலிருந்து தஹரஹர ன்மலிறனச் 

நெரல் லந்துள்ரது.) 

Furthermore, Duhiya doesn't even mean the egg of an ostrich! This is what the most respected dictionaries have 

to say on this subject:  

(அதுவபரய, துஹ்ர ன்பது தீக்வகரறிின் பட்றட ன்று நபரருள்படரது. இச் நெரல் பற்மி ிகவும் 

திப்பிற்குரி அகரதிகள் ன்ன நெரல்கின்மன ன்றுபரர்ப்வபரம்.) 

From Lisan Al Arab:  

ّٕة َيِبٛض انُعاو فٙ انسيم  ُٙ ٔ اأُلْدِحَٛت ٔ اإلْدِحَٛت ٔ اأُلْدُح ُٙ ٔ اإلْدِح أَلٌ انُعايت , ٔشَّ ُأْفُعٕل يٍ ذنك , اأُلْدِح

http://tafsir.com/default.asp?sid=2&tid=1494


ٔ ُأْدِحُٛٓا يٕضعٓا انر٘ ُحَفِسخ , يٕضع بٛضٓا : ٔ َيْدَحٗ انُعاو . َحْدُحِٕ بِسْجهٓا ثى َحِبٛض فّٛ ٔنٛس نهُعاو ُعٌص 

ِ .فّٛ

Translation: "Al-udhy, Al-idhy, Al-udhiyya, Al-idhiyya, Al-udhuwwa:The place in sand where an ostrich lays 

its egg. That's because the ostrich spreads out the earth with its feet then lays its eggs there, an ostrich doesn't 

have a nest."  

லிென்அல் அப்பிலிருந்து: 

அல்-உதி, அல்-இதி, அல்-உறதர, அல்-இறதர, அல்-உதுவ்லர :தீக்வகரறிபட்றடிடும்நியங்கள். 

அதரலது தீக்வகரறி தனக்கரன கூட்டிறன நபற்மில்யரததரல், இந்த பூிில் தனது கரல்கரரல் 

அறயந்து திரிந்து பட்றடிடும் இடத்றதப் வபரய பந்து லிரிந்த நியப்பப்பு ன்று நபரருள்படும். 

As for the meaning for the verb "dahaha", it's unanimously agreed on by all Arabic dictionaries:  

தஹரஹர ன்ம லிறனச் நெரல்லிற்கு அறனத்து அபி அகரதிகளும் இதுவபரயவல பழு 

உடன்பரடுடன் ற்றுக் நகரள்கின்மன. 

Al Qamoos Al Muheet: 

( َْا َدْحًٕا)اهلل األزَض : (َدَحا َْٚدَحا َٔ َْا  َبَسَطٓا( َْٚدُحٕ  

"Allah daha the Earth: He spread it out."( அல்யர பூிற லிரித்தரன்) 

Al Waseet:  

دحا اهلُل اأَلزض: ٚقال. بسطّ ٔٔسعّ: َدَحا انطَٙء  

"To daha something: means to spread it out. For example: Allah daha the Earth."  (தஹர ன்பது வதர ஒரு 

நபரருறர லிரிப்பதரகும்,) 

Lisan Al Arab:  

ُٕ انَبْسُط  ; َبَسَطٓا : ٔقال انفساء فٙ قٕنّ ٔاأَلزض بعد ذنك َدحاْا قال . َدَحا اأَلزَض َْٚدُحْٕا َدْحًٕا َبَسَطٓا . انَدْح

انحًُد هلل انر٘ َأطاَقا: َٔأَطدحُٙ َأعسابٛت : قال ضًس   

َْٕقُا ِطباَقا  َبَُٗ انسًاَء َف

 ثى َدحا اأَلزَض فًا َأضاقا

َْٔسَعٓا : قال ضًس  ْٛم ; ٔفسسحّ فقانج َدَحا اأَلزَض َأ فهًا زآْا , َدَحاْا : َٔأَطد ابٍ بس٘ نصٚد بٍ عًسٔ بٍ ََُف

َْٕث  اْسَخ

َأْزَسٗ عهٛٓا انِجباال, عهٗ انًاء   

ُِ َدْحًٛا َبَسْطخّ  ُْٛج انطَٙء َأْدحا ُْٕحّ , ٔ َدَح ِّ . حكاْا انهحٛاَٙ ; نغت فٙ َدَح ّٙ ٔصالح َٙ , ٔفٙ حدٚث عه انهٓى َداِح

َِٕسَعٓا  ٍَ ُٔي َٕاِث ٚعُٙ باِسَط اأَلَزِضٛ ًَْدُح ًَْدِحَٛاِث ; ٔٚسٖٔ , ان َٙ ان ُٕ انَبْسُط . َداِح َدَحا َْٚدُحٕ ٔ : ٚقال . ٔ انَدْح

 َْٚدَحٗ َأ٘ َبَسَط ٔٔسع

"To daha the earth: means to spread it out." 

Then it mentions a couple of Arabic poems that confirm this meaning. I won't translate the rest but anyone who 

can read Arabic will find this to be the definitive proof that Daha means to spread out.  

(இதன் நபரருறர இரு கலிறதகறர டுத்துக்கரட்டுத் தந்து உறுதிநெய்கிமது. இங்கு அக்கலிறதகறர 

நரறி நபர்த்துதலில்றய ன்மரலும் அபு படிப்பலர்கள் இதறன உண்ற ன்று அமிந்து 

நகரள்லர்.) 

Also, IbnKathir agrees with me in his commentary on the Quran: "(30. And after that He spread the earth,)" 

(இப்னு கதிர் அலர்களும் தனது லிரிவுறில் இதறன ற்றுக்நகரள்கிமரர்.) 

படிவு:  



குர்ஆணில் பூறின் டித்ளப் தற்நற குநறப்திட 15:19, 20:53, 43:10, 50:07 -ல் “Madad”என்ந  
கசரல்லும், 51: 48-ல் "Farasha"என்ந  கசரல்லும் , 71:19-ல் "Bisaatan"என்ந  கசரல்லும் , 79:30-ல் 
"Dahaha"என்ந  கசரல்லும் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது . இச்கசரற்கபளணத்தும் "ிரிப்பு" என்றந கதரபேள் 
பேகறநது. பூறின் டித்ள ட்ளட என்றந குநறப்திடும்  “Madad”, "Farasha", "Bisaatan"றதரன்ந 
கசரற்களப  தற்நற எதுவும் கூநரல் ழுப்புதும் , இஸ்னரற அநறஞர்கபின் கதரய் றத்ள 
களனக்க  றதரதுரணது.   இபேப்தினும் அர்கபிடபம், அர்கபின் ிபக்கத்ள ஏற்தர்கபிடபம் சறன 
றகள்ிகள், 

 பூற உபேண்ளட டிரணது என்று பயம்து தி அர்கள் றதரறத்ரகறர 
அல்னது றளணத்ரகறர ஒற ஒபே யீளமறனும் (ம்தகத் ன்ளற்நரினும் , 

இட்டுக்கட்டப்தட்டரினும்  தில்ளன)கரண்திக்க படிபர? 

 அல்னரஹ், பூறின் டித்ளப் தற்நற குநறப்திட்டள பயம்து திரல் சரிரக 
புரிந்து ககரள்ப படிில்ளனர? 

 பயம்து தி ன்னுளட சபரத்றணபேக்கு பூறின் டித்ள உபேண்ளட 
என்று கற்தித்து உண்ளரணரல் , அள அடிதிநரல் தின்தற்நறரக கூநப்தடும் 
தன கரன்கள் உட்தட அன்ளந கரனத்றல் ரழ்ந் அளணபேம் துிந்து கதரய்ள 
கூநறது ஏன்? 

 அல்னரஹ்ின் கசய்றள பயம்து திரல் புரிந்து ககரள்ப 
படிில்ளனகன்நரல், அர் கடளள சரி றளநறற்நரரகத்  
கரிில்ளனர? 

 ணீ உனரக்களபத் ி , "Dahaha"என்ந கசரல் றரிரக பயம்து தி உட்தட 
எபேம் கூநில்ளனற ஏன்? 

 தித் றரர்கள் , அர்களுக்குப் தின்ணரல் ந் ளனபளநிணர் ற்றும் அன்ளந 
கரனத்றல் ரழ்ந் கரன்கள் , ஞரணிகள் என்கநல்னரம் பஸ்னீம்கபரல்  றதரற்நப்தடக் 
கூடிர்கள் உட்தட எபேக்கும் அதி கரறில் புனள இல்ளனர? 

 ஒட்டகத்ள குநறப்திட ஓரிம் கசரற்கள் இபேப்தரக கூநப்தடும் அபு கரறில் , 

குர்ஆன் எழுப்தட்ட கரனத்றல் டிங்களப றடிரக குநறப்திட எந் ஒபே கசரல்லும் 
இல்னர அபிற்கு  கசரற்களுக்கு தஞ்சம் ஏறனும் ஏற்தட்டிபேந்ர? 

 றரணது, பண்தரடற்நது, கபிரணது, ிபக்கரணது என்று ன்ளணத்ரறண 
தரரட்டிக் ககரள்ளும் குர்ஆணின் ரர்த்ளகள், ஒபேசரசரிரக சறந்றக்கக் கூடி ணின் 
ிர்சறக்கும்  அபிற்கு குப்தரக இபேப்தறன்? 

 
ஒபேறளப பூற உபேண்ளட டிரணது என்று பயம்து தி கூநறிபேந்ரல், கனறனறறர ரங்கற 
அடிகள்,  றச்சரக பயம்து திக்றக கறளடத்றபேக்கும் . இந் சர்ச்ளசகள் 1400 ஆண்டுகளுக்கு 
பன்றத துங்கறிபேக்கும். ஆணரல் அப்தடி எதுவுற றகில்ளன.  

கசரற்களபபம் எழுத்ளபம் ம் ிபேப்தத்றற்றகற்த சறளத்து உபேரற்நற  கதரபேள் ிபங்க 
பன்நரல், ணறளன தரறக்கப்தட்டணின் திற்நனறல் இபேந்து கூட தல்றறு 
பன்ணநறிப்புகளபபம், அற்புங்களபபம் அர் றளக்றகற்நரறு கதந படிபம் . (ஒபேறளப, 

ரளப ரரது பூறளக் கூம்பு டிகன்று றபைதித்ரலும் அந் கண்டுதிடிப்ளதபம் குர்ஆணின் ரர்ளகளபச் 
சறளத்து உபேட்டி , பேட்டி, குர்ஆணில் பன்ணநறிப்புச் கசய்ப்தட்டிபேப்தரகக் கூநற ம்ள அறர்ச்சறளடச் கசய்து 
ிடுரர்கள்)சரசரி ணிர்கள் எழுதும் புத்கங்கள் கபிரண கதரபேளபத் பேகறன்நண . ஆணரல் 
அல்னரஹ்ின்  ரர்த்ளகளப ப்சலர் ிபக்கங்களபக் ககரண்டுரன் புரிந்து ககரள்ப படிபம் 
என்கறன்நணர்.  

 

குர்ஆணில் ஒற கசய்றள தன பளந றபேம்தத் றபேம்த கூநற கறுப்தளடச் கசய்ற்கு 
தறனரக, "பூற உபேண்ளட டிரணது , அது ன்ளணத் ரறண சுற்நறக் ககரண்டு சூரிளணபம் சுற்நற 
பேகறநது", "இப்திதஞ்சம் உபேரகற தன னட்சம் றகரடி ஆண்டுகள் ஆகறிட்டது அண்டகபிின் 
கடிப்திணரல் உபேரகறது ", ”ட்சத்றங்களும் சூரிளணப் றதரன்நளகறப "  என்று ன்னுளட 
தூபேக்கு  கற்திப்தற்கு  க்கம் ஏன்? இறல் ளநப்தற்கு தகசறங்கள் எதுவுறல்ளனற? 



 

இந்க் றகள்ிகளுக்கு இஸ்னரற அநறஞர்கள் ிசறத்றரண தறளனக் கூறுகறன்நணர் . 

குர்ஆன் இநக்கப்தட்ட கரனத்றல் க்கபரல் இது றதரன்ந உண்ளகளபக் கூநறணரலும் அளப் புரிந்து 
ககரள்ளும் றளனில் அர்கள் இல்ளன . அரது அன்று அர்கபிடம் கசல்றதரளணபம் , 

கம்ப்பெட்டளப் தற்நற கூநறிபேந்ரல் உபறுரகக் கூநற பயம்து திள ஏபணம் 
கசய்றபேப்தரர்கள் என்கறநரர்கள். 

இது எப்தடி இபேக்கறநது…?!  

உண்ள என்ணகன்நரல், 

பூற ட்ளடரணது என்று கூநறக் ககரண்டிபேந் ரடிகன் ன்ளண றபேத்றக் ககரண்டது . 

கக்கர அற்கு ளரிறன்நற , கதரய் றடறட்டு க்களப ஏரற்நற ிட்டரக றளணத்துக் ககரண்டு 
அசறங்கப்தட்டுக்  ககரண்டிபேக்கறநது .அடுத்து யீஸ்களபப் புநந்ள்பிிட்டு ரங்கள் ிபேம்பும் 
ிபக்கத்ள க்கபின் ீது றிக்கும் றடிக்ளக, றகரள்கள் இக்க ிற… 

நதரடரும்…. 

 


