ச ொர்க்கம் ச ல்ல வழி
By : நயீம் ச யத்

ந

மது

அன்றொட

வொழ்வில்

கொண்கின்றறொம்.

பல

முறண்பொடொன

உைொரணத்ைிற்கு,

சபொழுது, அைற்கொக

ைவறு

ைண்டிக்கப்படுபவர்

றவறு பு ிப்பொர் றவறு. பொரொட்டப்படுபவர்

ில

விஷயங்கள்

ச ய்பவர்

நடப்பசை

ஒருத்ைரொக

மற்சறொருவரொக

நொம்

இருக்கும்

இருப்பொர்.

ப ிப்பொர்

மயம் சவற்றி சபறொைவரொக இருப்பொர்.

ஒருத்ைர் உசழப்பிற்கு றவண்டிய பலன் அவருக்கு கிசடக்கொமல், அசை மற்றவர்
ைட்டிச்ச ல்வர்,

ஆக, பலவிை

இவ்வரிச யில்,

வி ித்ைிரமொன

ஐம்பைொண்டுகளுக்கு

அனுபவங்கசை

முன்

நொன்

நொம்

றகள்விப்பட்ட

சபறுகிறறொம்.
ஒரு

வி ித்ைிர

வந்ைனர்.

எங்கு

வழக்கு என் ஞொபகத்ைிற்கு வருகிறது:

ஒரு

கிரொமத்ைில்

இரு

நண்பர்கள்

உயிருக்குயிரொய்

பழகி

ச ன்றொலும் இருவரும் ற ர்ந்றை ச ன்றனர்.

அசனத்து றவசலகசையும், அவர்கள்

ற ர்ந்றை

ஒருவர்

ச ய்து

வந்ைனர்.

அந்ை

இருவரில்

ரொ ரி உடல் கட்டுடனும் இருந்ைொர்.
ிறிது

தூரத்ைில்,

கிழக்றக

பருமனொகவும், மற்சறொருவர்

அவர்கள் வ ித்து வந்ை கிரொமத்ைிலிருந்து

மற்சறொரு

இரொஜ்ஜியத்ைின்

எல்சல

ஆரம்பித்ைது.

அங்கிருந்து இரண்டு நொள் பயணத்ைில், அந்ை இரொஜ்ஜியத்ைின் ைசலநகரம் இருந்ைது.
அங்குள்ை

மன்னர், மிகவும்

வி ித்ைிரமொன

ச ௌபட்ரொஜ்" (இருண்ட நகரின்,
மயம், அவருசடய

வந்ைனர்.

சகொண்டவர்.

ிசைந்ை அர ொட் ி) என்பொர்கறை,

அவருசடய நடவடிக்சககள் இருந்ைன.
ில

குணம்

முட்டொள்

"அந்றைர்

நகரி,

அதுறபொல் ைொன்

அசவ மக்கசை சவகுவொக பொைித்ைொலும்,

ைனமொன

முடிவுகைொல்

மக்கள்

பலனசடந்து

பசகவர் இருந்ைதுடன், அவருக்கு பொதுகொப்பும் பலமொக இருந்து வந்ைது.

இரு நண்பர்களும், அந்ை அண்சட நொட்சட சுற்றிப்பொர்க்க ஆயத்ைம் ஆயினர்.

ைமது

குடும்பத்ைினருடன் கலந்ைொறலொ ித்து, பிரயொணத்ைிற்கு றைசவப்பட்ட பணம், சபொருள்,
வொரிக்கு

குைிசரகள்

றவகமொக ஓடக்கூடிய
நொள் பொர்த்து
விட்டு

முைலியவற்சற

ிறந்ை ஜொைி சவண்ணிற குைிசரகள் இருந்ைன.

அவர்கைிடம்
ஒரு நல்ல

உற்றொர் உறவினரிடம் விசட சபற்று ைன் வட்சட
ீ
விட்டு, நொட்சட

கிைம்பிவிட்டனர், அந்ை

ஆறுகள், மசலகள்
இரொஜ்ஜியத்ைின்

அண்சட

கடந்து, வழி

இசைப்பொறி, வழிசய
அவர்கசை

றைர்ந்சைடுத்துக்சகொண்டனர்.

சநடுக

றகட்டறிந்து, ைன்

ைசலநகருக்குள்

வரறவற்பது

றபொல்

நொட்சட
கிசடத்ை

பயணத்சை

ச ல்ல
ஒரு

சுற்றிப்பொர்க்க.
தூரத்து

வி ித்ைிரமொன

கொடுகள்,

கிரொமங்கைில்,

சைொடர்ந்ைனர்.

நுசழவொ சல

பல

கசட ியில்

சநருங்கும்

நிகழ்ச் ி

ிறிது

சபொழுது,

கொத்ைிருந்ைது.

இவர்கள்

ைசலநகரின்

நுசழ

வொ சல

றநொக்கி

ைன்

குைிசரகசை

றவகமொக

ஓட்டிக்சகொண்டிருந்ை றபொது, ற்று தூரத்ைில் இருந்ை ஒருவர் சகயச த்து இவர்கசை
அசழத்ைொர்.
சகொடுத்து

இருவரும், ைன் குைிசரகைின் றவகத்சை குசறத்ைவுடன், அவர் குரல்
ைன்னிடம்

அமர்ந்ைிருந்ைொர்.

அருகில்

நின்றுசகொண்டிருந்ைது.
அருகில்

வரும்படி

ச ன்றனர்.

அசழத்ைொர்.

ஒரு

கழுசை

குைிசரயில்
அவர்

மரத்ைில்

அவர்

ஒரு

கட்டப்பட்டு

மரத்ைடியில்
ற ொம்பலுடன்

வொரி ச ய்து சகொண்டிருந்ை இருவரும் அவர்

அமர்ந்ைபடிறய

குைிசரகசை

புகழ

ஆரம்பித்ைொர்.

நண்பர்கள் இருவசரயும் புகழ்ந்ைொர்:

"ஆஹொ, எத்ைசன அழகொன சவண்ணிற குைிசரகள், என்ன அருசமயொன மக்கள்," என
புகழ்ந்ைொர்.

"மிகவும் உயர்ந்ை குலத்சை ற ர்ந்ை குைிசரகள் றபொலும்!, இரொஜ்ஜியத்ைிற்கு புைிைொக
வருசக ைருகிறீர்கறைொ?' என றகட்டொர்.

றகொைரறர, அப்பொல்

"ஆமொம்

இருக்கும்

இரொஜ்ஜியத்சை

ற ர்ந்ைவர்

நொம், இங்றக

சுற்றிப்பொர்க்க வந்றைொம்", என்றனர்.

"அப்படியொ,

ரி, நீங்கள் இந்ை கழுசைசய எடுத்துக்சகொண்டு எனக்கு அந்ை குைிசரசய

சகொடுத்துவிடுங்கள், நொன் இங்கு சவகு றநரமொக அைற்கொக கொத்ைிருக்கிறறன். நொன்
உடறன றபொகறவண்டும்." என்றொர் அவர்.

நண்பர்கள் இருவரும் குழம்பினர்.
ற ொம்றபரிக்கழிசைசய

நம்மிடம்

குைிசரசய றகட்கின்றொறன!
"நீங்கள்

சபத்ைியமொ,

ஒப்பசடத்துவிட்டு, நம்மிடம்

அைிர்ச் ியசடந்ை நண்பர்கள்,

என்ன?

வொங்கிக்சகொள்வொனொ, நீங்கள்

இது என்ன வி ித்ைிரமொன றவண்டுறகொள்? ைன்

யொரொவது
என்ன

இருக்கும்

ற்று சுைொரித்துக்சகொண்டு,

குைிசரசயக்சகொடுத்து

முட்டொைொ," என

அழகொன

இருவரும்

கழுசைசய
சைரியத்துடன்

றகட்டனர்.

"ஐறயொ நொன் சபத்ைியமும் இல்சல, முட்டொளும் இல்சல,
முட்டொைொக

இருந்ைீர்கைொனொல்,

எனக்கு

குைிசரசய

ஒரு றவசை நீங்கள்

சகொடுத்துவிடுவர்கள்
ீ

என

றகட்றடன், பரவொயில்சல, நீங்கள், உஷொரொனவர்ைொன்.

றபொய்

வொரும்."

என

கூறி

விசடயைித்து, ைன் முகத்சை மறு பக்கம் ைிருப்பிக்சகொண்டொர்.

வி ித்ைிர இரொஜ்ஜியத்ைின்
இருவரும், ைன்

ொயசல நுசழ வொ லிறலறய

ைசலகசை

கண்டுசகொண்ட நண்பர்கள்

ச ொறிந்ைபடி, முகங்கசை

சுைித்துக்சகொண்டு

நுசழ

வொ ல் வழியொக இரொஜ்ஜியத்ைில் நுசழந்ைனர்.

அங்றக அவர்கசை வழி மறுத்ை

சுங்க

ச லுத்ைிவிட்டு,

அைிகொரிகைிடம்,

ச ன்றனர்.

நுசழவுக்கட்டணத்சை

அங்றக அருகிலிருந்ை

ைசலநகருக்குள்

த்ைிரம் ஒன்றில் ைன் சபொருள்கசை பொதுகொப்பொக

சவத்து விட்டு நொள் முழுக்க பலவிை கூத்து, றகைிக்சக விசையொட்டுகசை கண்டு
கைித்ைனர்.

இரண்டு

நொட்கள்

இவ்வொறற

பல

அபூர்வமொனவற்சற

அனுபவித்துக்சகொண்டிருக்கும் சபொழுது, அன்று மொசல ைிடீர் என கடுசமயொன மசழ
சபொழிந்ைது.

ைமது

குைிசரகசை

றவகமொக

ஓட்டி,

இருவரும்

த்ைிரத்ைிற்றக வந்துவிட்டனர். அன்று சபொழிந்ை மசழயில்,
பசழய

வட்டின்
ீ

சுவர்

இடிந்து

விழுந்துவிட்டது.

ைங்கியிருந்ை

த்ைிரத்ைின் அருறக ஒரு

அைனொல், அந்ை

வட்டுக்கொரர்
ீ

பலியொனொர்.

மறு நொள் மசழ நின்ற பின், அவ்வட்டிலிருந்ை
ீ
சபண்மணி ஒருவர், மன்னரிடம், ைன்
கணவரின் மரணத்ைிப்பற்றி முசறயிட்டொர்.

"மன்னொ,

றநற்று

சபொழிந்ை

விடொ

மசழயில்

என்

வட்டுச்சுவர்
ீ

இடிந்து

தூங்கிக்சகொண்டிருந்ை என் கணவர் மீ து விழுந்து விட்டது. அவர் இறந்து விட்டொர்.
அைனொல் ைொங்கள் நடவடிக்சக எடுக்க றவண்டும்."

"ஓஹ், அப்படியொ, கவசலப்படொறை சபண்றண, இப்சபொழுறை கவனிக்கின்றறன்." என
கூறி, "யொரங்றக, அந்ை சுவற்சற எழுப்பியவசன உடறன இங்றக இழுத்து வொருங்கள்,
என ற வகர்களுக்கு கட்டசையிட்டொர் மன்னர்.

ற வகர்களும்

அப்சபண்ணிடம்

றமஸ்ைிரியின்

விலொ ம்

அறிந்து, அவசர

உடறன

மன்னர் முன் ஆஜர் படுத்ைினர்.

"ஏய்,

நீ

ைொறன,

சபண்மணியின்

இடிந்து
கணவர்

விழுந்ை
இறந்து

சுவற்சற

விட்டொர்.

எழுப்பியவன்.

அைற்கு

நீ

ைொன்

அைனொல்

அந்ை

சபொறுப்பு, நீ

என்ன

ச ொல்லப்றபொகிறொய்?"

என

மன்னர்

"இப்சபண்சணக்கட்டிக்சகொள், அல்லது

ஆைங்கத்றைொடு

ொகத்ையொரொகிவிடு."

என

உறுமினொர்.
கட்டசையிட்டொர்

மன்னர்.

"மொண்புமிகு
சபண்சண

மன்னொ, அப்படிசயன்றொல், ஒவ்சவொறு
கட்டிக்சகொள்ைறவண்டியைிருக்கும்.

அத்ைசன மசனவியர்க்கும் இடம் இல்சல.
நொன்

ைொன்.

ஆனொல்,

கலசவசய

நொன்

மசழயின்

எனக்கு

பிறகும்

இருப்பறைொ

நொன்

ஒரு

ின்ன

வடு,
ீ

மன்னிக்க றவண்டு, சுவர் எழுப்பியது
கலக்க

வில்சல.

அது

ரியொக

கலக்கப்படொமலிருந்ைிருக்கும், ஆகறவ ச ங்கல்களுடன் பிடிப்பில்லொமல் சுவர் விழும்
நிலக்கு ஆைொனது." என றமஸ்ைிரி ைன் உயிசர பிடித்துக்சகொண்டு கவசலயுடன்
முசறயிட்டொர்.

"அப்படியொ ச ய்ைி, வரர்கறை,
ீ
கலசவசய

சகொடுத்ைவசன

இழுத்து வொருங்கள்."

-

இது மன்னரின் கட்டசை.

சுவர் எழுப்பிய றமஸ்ைிரியிடம் வி ொரித்து, அஸிஸ்றடன்ட் றமஸ்ைிரிசய இழுத்து
வந்ைனர் கொவலர். அவறரொ ைொன்

ரியொகத்ைொன் கலந்ைைொகவும், ைண்ணர்ீ ஊற்றிய

சபண்

ைண்ணர்ீ

ைொன்

அைிக

ைப்பித்துக்சகொண்டொர்.

அைவு

கலந்ைிருக்கலொம்

எனவும்

கூறி,

கட்டசையின் றபரில், ைண்ணர்ீ ஊற்றிய சபண்சண பிடித்து

வந்ைனர் கொவலர்.

"மன்னொ, நொன் நீர் இசறத்ை கிணற்றில், ைண்ணறர
ீ
மிகவும் சமலிந்ைிருக்கிறது, அைற்கு
பலறம இருந்ைிருக்கொது, ஒல்லியொன நொன், அைிக அைவு ைண்ணசர
ீ
எப்படி சுமந்து
வந்ைிருக்க முடியும், ஆகறவ, கிணற்றுக்கு ச ொந்ைக்கொரறர அைற்கு சபொறுப்பு," என்றொள்
அந்ைப்சபண்.

கிணற்றுக்கு

ச ொந்ைக்கொரசர

அசழத்து

வந்து, அப்படி

இப்படி

என்று, கசட ியில்,

கிணற்சற றைொண்டியைொக ஒரு ஒல்லியொன ஆள் மொட்டிக்சகொண்டொர்.
ஆத்ைிரம் அைிகமொயிற்று.

மன்னருக்கு

நொள் முழுக்க குற்றவொைிசய அசடயொைங்சகொள்ைறவ

கழிந்து விட்டைொல், அன்சறய ைீர்ப்புக்கு றநரமொகி விட்டது, பொவம் அந்ை ஒல்லியொன,
மண் றைொண்டும் றவசலக்கொரர் மீ து குற்றம் சுமத்ைப்பட்டு, மறு நொள் அவசர சபொது
இடத்ைில்

தூக்கிலிட

சுமத்ைப்பட்டவரின்

உத்ைரவு

மசனவிக்கு

றகொபம்

பிறப்பிக்கப்பட்டது.
வந்ைது.

அவள்

இைனொல்
இரறவொடு

குற்றம்
இரவொக,

தூக்கிலிட

ஒரு

கயிற்சறவிட

ஸ்சபஷல்

கயிற்சற

உருவொக்கினொள்.

அது

தூக்கிலிடும்

ற்று பருமனொக இருந்ைது. அசை அவள் பொைிக்கப்பட்ட சபண்ணிடம்

சகொடுத்து, உன்

கணவனின்

சகொசலகொரனுக்கு

இந்ை

கயிற்றில்

தூக்கிலிடும்

படி

றகட்டுக்சகொள் என றவண்டிக்சகொண்டொள்.

மறு நொள், ச ய்ைி அறிந்து ஊர் மக்கள் அசனவரும் சபொதுத்ைிடலில் ைிரண்டனர்.
மண்

றைொண்டியும்

வரப்பட்டொன்.

ைன்

கணவசன

புதுக்கயிற்சற

சகொடுத்து

ஒப்புக்சகொண்டு,

பசழய

சைொங்கவிடப்பட்டது.
கயிறு மொட்டப்பட்டது.
ைிணறினர்.

சக,

கொல்கள்

இழந்ை

அைில்

கட்டப்பட்டு

சபண்

அவள்

தூக்கிலிடும்படி

கயிற்றின்

பலி

பீடத்ைிற்கு

சவத்ைிருந்ை

பருமனொன

வற்புறுத்ைியைொல்,

பக்கத்ைிறலறய

அசனவரின் ஆரவொரத்துடன்

புைிய

இழுத்து
மன்னரும்

கயிறும்

கட்டி

மண் றைொண்டியின் கழுத்ைில்

அைன் முடிச்சு பிடரிப்பக்கம் இறுக்க முடியொமல் ற வகர்கள்

நீண்ட றநரம் முயற் ித்தும் அந்ை கயிறு மண் றைொண்டியின் கழுத்துக்கு

ரியொக சபொருந்ைவில்சல.

கொவலர்கள், கயிற்றுக்கு கழுத்து சபொருந்ைவில்சல என

மன்னரிடம் முசறயிட்டனர்.

மன்னர் ஆத்ைிரம் சபொங்க, கயிற்றுக்குத்ைக்க றவறு

ஒருத்ைசன பிடித்து வரும்படி கட்டசை பிறப்பித்ைொர்.
சகொண்டவசன

மக்கைிசடறய

றைட

ஆரம்பித்து

கொவலர்களும் பருத்ை கழுத்து
விட்டனர்.

அைனொல்

அமைி

ஏற்பட்டு மக்கள் அங்கும் இங்கும் ஓட ஆரம்பித்ைனர்.

அது

வசர

நடப்பசைல்லொம் கவனித்துக்சகொண்டிருந்ை

இரு நண்பர்களும், நியொயம்

வழங்கப்படும் ஞொனத்சை அறிந்து வியந்துசகொண்டிருந்ைனர். சமதுவொக எழுந்து ைன்
ைங்குமிடத்ைிற்றக ச ல்லும் சபொழுது ஒரு கொவலொைி இந்ை நண்பர்கைில் பருமனொன
நண்பசன கண்டுசகொண்டொன்.
பிடித்து

ச ன்று

"இறைொ, பிடிபட்டொன்"

விட்டனர்.

ைொன்

இந்ை

என கூறி, கொவலர்கள் அவசன

நொட்சட

ற ர்ந்ைவனல்ல,

அயல்

நொட்டுக்கொரன், சுற்றிப்பொர்க்க வந்ைைொக ச ொல்லியும் அவர்கள் மன்றொடுவசை யொரும்
கவனத்ைில்

சகொள்ைவில்சல.

எடுபடவில்சல.

மற்ற

நண்பனின்

அழுசக,

புலம்பல்

எதுவும்

றநரம் கடந்து விட்டைொல், மன்னர் மறு நொள் கொசல அசனவரும்

கூடியிருக்க, இந்ை பருமனொன அயல் நொட்டவசன தூக்கிலிடும்படி உத்ைரவிட்டு ைன்
அரண்மசனக்கு ச ன்று விட்டொர்.

மண் றைொண்டிறயொ ைப்பித்றைொம் பிசழத்றைொம்

என ைன் மசனவியுடன் இரறவொடு இரவொக, நகசர விட்றட நசடசய கட்டினொன்.

மொட்டிக்சகொண்ட
சகொண்டிருந்ைொன்.

பருமனொன

நண்பன்

அவனுசடய

ைனது

ைசல

நண்பறனொ

விைிசய

நிசனத்து

மன்னனின்

நடவடிக்சககைொல் வியந்து, ைன் நண்பசன கொக்க ஆழமொக

அழுது

முட்டொள்ைன

ிந்ைிக்கலொனொன்.

ைன்

உயிருக்குயிரொன

றைொழன்

நொசை

கொசலயில்

தூக்கிலிடப்படுவசை நிசனத்து அவனொல்
றபச்சுகைொல்,

மக்கள்

ைன்

கண்

கிக்க இயலவில்ல.

பிசழத்துக்சகொள்வசையும்

முன்றனறய

ஆனொல், ச ொற்பமொன

றயொ ித்துப்பொர்த்ைொன்.

ஒரு

முடிவுக்கு வந்து, நண்பனுக்கு பைில், ைன் உயிசர ைியொகம் ச ய்ய ையொரொனொன்.

மீ ண்டும் மறு நொள் கொசல, அறை சபொதுத்ைிடலில் மக்கள் கூட்டம் அசல றமொைியது.
யொறரொ பருமனொன ஒரு அயல் நொட்டு பிரசஜ தூக்கிலிடப்படுவசை கொண மக்கள்
சவகுவொக

ைிரண்டிருந்ைனர்.

வொருங்கள்

அவசன..."

கழுத்ைில்

கயிற்சற

மன்னரும்

கொவலர்
மொட்டும்

வந்ைொர், "உம்ம்ம்....

பருமனொன

நண்பசன

சபொழுது, அவனுசடய

ஆகட்டும், இழுத்து

இழுத்து

நண்பன்

வந்து

பலி

அவன்

பீடத்ைிற்கு

விசரந்து வந்து கயிற்சற பிடுங்கி ைன் கழுத்ைில் மொட்டிக்சகொள்ை முயற் ித்ைொன்.
பருமனொன நண்பறனொ, அைிர்ச் ியசடந்து, ைனக்கொக உயிர் ைியொகம் ச ய்ய நண்பன்
வந்ைிருப்பசை கண்டு, "இல்சல நண்பறன நொன் ைொன் முைலில்

ொறவன்", என்றொன்.

"இல்சல முைலில் நொன்", "நொன் ைொன்", "இல்சல நொன் ைொன்" என இருவருக்கும் சக
கலப்பு ஏற்பட்டது.

மன்னர் உட்பட அசனவரும் அைிர் ியசடந்ைனர். மரணத்ைிற்கு

பயந்து ஓடும் இக்கொலத்ைில் இவன்

ைொறன முன் வந்ைிருக்கிறொறன, ஏறைொ மர்மம்

இருக்கிறது என மன்னர் றயொ ித்ைொர்.
விைக்குமொறு றகட்டொர்.

இருவசரயும் அசழத்து மன்னர் விவரத்சை

நண்பர்கள் இருவரும் :

"மொண்புமிகு மன்னொ, அசனவருக்கும் மரணம் நிச் யம் என்று உங்களுக்கு சைரியும்,
என்சறக்கொவது ஒரு நொள்

ொகத்ைொன் றவண்டும்.

முைலில் இறக்கிறொர்கறைொ அவர் மட்டும் ைொன்

இன்று முழுப்சபௌர்ணமி, யொர்

றநரொக ச ொர்க்கம் ச ல்ல இயலும்,

இசை அறிந்ை என் நண்பன், உடறன ச ொர்க்கம் ச ல்ல

ொக துணிந்து விட்டொன்",

என்றனர்.

"ச ொர்க்கமொ...? அது என்ன, எங்றக இருக்கிறது?" என ஆர்வத்துடன் றகட்டொர் மன்னர்.
இருவரும் ச ொர்கத்சைப்பற்றி நிசறய புகழ்ந்து றப
"நயவஞ் கறன,
மனக்றகொட்சட

இத்ைசன
கட்டொறை.

அருசமயொன
அது

என்

றப , மன்னர் துள்ைி குைித்ைொர்.

இடம்

இரொஜ்ஜிய

முைலில் அந்ை இடம் எனக்குத்ைொன் ச ொந்ைம்.

உனக்கு

கிசடக்கும்

பரம்பசரக்குத்ைொன்

என

ச ொந்ைம்.,

ஆகறவ நொன் ைொன் அங்றக முைலில்

கொலடி சவக்க ைகுைியொனவன்", என கூறி, கிடு கிடு என பலி பீடத்ைில் ஏறினொர்
மன்னர்.

மந்ைிரிகைின் அறிவுசற, கொவலரின் ைடுப்பு எசையும் சபொருட்படுத்ைொமல்,

ைொறன தூக்குக்கயிற்சற கழுத்ைில் மொட்டிக்சகொண்டொர்.
கச் ிைமொக

அசமந்ைது.

றநரம்

ைொழ்த்ைொமல்

கயிறும் மன்னர் கழுத்துக்கு
உடறன

தூக்கிலிடும்

படி

கட்டசையிட்டொர்.

றவறு

வழியின்றி

மக்கள்

அசனவரும்

துைிப்பொட, மன்னர்

தூக்கிலிடப்பட்டொர்.

மன்னரின் மரணத்ைொல் நிம்மைியசடந்ை மக்கள், இந்நிகழ் ிக்கு கொரணமொயிருந்ை இரு
நண்பர்கசையும் றபொற்றினர்.

இருவருக்கும் நொட்சடயொளும் சபொறுப்சபயும் அைித்து

மகிழ்ந்ைனர்.
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