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ANNAMALAI UNIVERSIT

And Student-friendly Distance Learning 

B.Com

ப. பால–சுப்–பி–ர–ம–ணி–யம் 

அண்–மமய கால–மாக சமூக ஊட–கத்–தி–லும் 
சசய்–தி–க–ளி–லும் திரு ரா.ரவீந்–தி–ரன் பற்–றி–
தான் பபச்சு. சிங்–கப்–பூர் சமூக அறி–வி–யல் 
பல்–க–மலக்–க–ழ–கச் சட்–டத் துமை–யின் நான்கு 
ஆண்–டு–கால ‘ஜுரிஸ் டாக்–டர்’ பாடத்–திட்–
டத்–தில் பசர்ந்து, செற்–றி–க–ர–மாக பட்–டம் 
சபற்–றுள்–ளார் இெர். முழு–பந–ரக் காெல்–
துமை பணி–மய–யும் தனிப்–பட்ட குடும்–பப் 
சபாறுப்–பு–க–மள–யும் சமா–ளித்–த–ொறு நான்கு 
ஆண்–டு–கள் பகுதிபநர–மாக படித்து அெர் 
தமது 59 ெய–தில் சபற்ை பட்–டம் இது. 
ெழக்–க–றி–ஞ–ராக பெண்–டும் என்ை கன–
பொடு சசயல்–பட்–ட–ெர் அந்த இலக்–மக 
விமர–வில் நிமை–பெற்–றி–வி–டு–ொர். இெ–ரின் 
கல்வி பய–ணத்–தின் ரக–சி–யம் இது–தான்.
முன்–னு–ரிமம அடிப்–ப–மட–யில் 
பநரத்மத ெகுத்–திட பெண்–டும்

ொர–இ–றுதி நாட்–கள் ெந்–து–விட்–டால் 
நண்–பர்–க–மளச் சந்–திக்–க–லாம் என மனம் 
ஏங்–கி–னா–லும் அதற்–சகல்–லாம் திரு ரவீந்–
தி–ர–னுக்கு பநர–மில்மல. செள்–ளிக்–கி–ழமம 
இரவு வீடு திரும்–பி–ய–தும் சகாடுக்–கப்–பட்ட 
பாடங்–க–மளத் சதாடங்–கி–வி–டு–ொர். சனிக்–

கி–ழமம காமல குடும்–பப் சபாறுப்–பு–க–ளுக்–
கும் ஓய்–வுக்–கும் பநரத்மத ெகுத்து, பகல் 
உண–வுக்–குப் பிைகு முழு–மூச்–சாக படிப்–பில் 
இைங்–கி–வி–டு–ொர்.

மறு–நாள் சதாடர்ந்து படிப்–பில் ஈடு–படு–ெ–
தாக இருக்–கும். ஏசன–னில் ஞாயிறு இறு–
திக்–குள் அெர் சகாடுக்–கப்–பட்ட பயிற்–சி–க–
மளச் சமர்ப்–பிக்க பெண்–டி–யிருக்–கும்.

“ஓர் இலக்மக அமடய பெண்–டு–சமன்–
ைால் சில தியா–கங்–க–மளச் சசய்ய பெண்–
டி–யிருக்–கும். சபாழு–து–பபாக்கு, நண்–பர் 
உை–வி–ன–மரச் சந்–திப்–பது பபான்–ை–ெற்–மைத் 
தவிர்க்க பெண்–டிய சூழ்–நிமல ஏற்–ப–டு–ெ–
தாக இருக்–கும்,” என்ைார் திரு ரவீந்–தி–ரன்.
உதவி பகட்க தயக்–கம் பெண்–டாம்

நீண்ட இமட–பெ–மளக்–குப் பிைகு திரு 
ரவீந்–தி–ரன் தம் கல்–வி–மயத் சதாடர்ந்–த–தால் 
கணினி சதாடர்–பான சதாழில்–நுட்ப அம்–
சங்–களில் அதி–கப் பழக்–கம் இல்மல.

சதாடக்–கத்–தில் சிர–மங்–கமள எதிர்–
சகாண்–ட–ெர் பசார்ந்–து–வி–ட–வில்மல. சதரி–
யா–த–மதக் பகட்டு சதரிந்–து–சகாள்ள பெண்–
டும் என்ை முமனப்–பு–டன் சசயல்–பட்–டார். 

தமது ெகுப்–பில் இருந்த இமளய நண்–
பர்–க–ளு–டன் சதாடர்–பு–சகாண்டு உதவி 
பகட்–பது அெ–ருக்கு இயல்பு. உத–விக்–க–ரம் 

நீட்ட பலர் இருந்–தா–லும் சதரி–யாதமத 
அறிந்–து–சகாள்ள பெண்–டும் என்ை ஆர்–ெம் 
முத–லில் பெண்–டும். ெயது பாரா–மல் யாரி–ட–
மி–ருந்–தும் கற்–றுக்–சகாள்–ள–லாம் என்ை 
தன்மம இருப்–ப–தும் நல்–லது. 
மன–உ–மளச்–ச–மலப் பபாக்–கும் 
நட–ெ–டிக்–மக–களில் ஈடு–ப–டவும்

ொர–நாட்–களில் இரு–மு–மை–யா–ெது பெமல 
முடிந்து, சிங்–கப்–பூர் சமூக அறி–வி–யல் பல்–
கமலக்–க–ழ–கத்–தில் ெகுப்–பு–க–ளுக்–குச் சசல்ல 
பெண்–டி–ய–தாக இருக்–கும். சில நாட்–கள் 
வீட்–டில் படிக்–கும்–பபாது கமளப்பபா மன–
உமளச்–சபலா ஏற்–பட்–டால் தமக்கு விருப்–ப–
மான இமச–மயக் பகட்டு அந்த உற்–சாகத்–
தில் மீண்–டும் படிக்–கத் சதாடங்–கி–வி–டு–
ொராம். எதிர்–ம–மை–யான உணர்ச்–சி–கள் 
ஏற்–ப–டும்–பபாது விருப்–ப–மான நட–ெ–டிக்–மக–
யில் ஓரிரு மணி பநரம் ஈடு–பட்டு மனமத 
நிமலப்–ப–டுத்–தி–ய–தும் சசயமல மீண்–டும் 
சதாட–ரு–மாறு திரு ரவீந்–தி–ரன் சசால்–கி–ைார்.
உடற்–ப–யிற்–சி–யும் முக்–கியம்

கடந்த 20 ஆண்–டு–க–ளுக்கு பமலா–கத் 
தமது பெமல–மயத் சதாடங்–கு–ெ–தற்கு முன், 
உடற்–ப–யிற்–சிக் கூடத்–தில் ொரத்–தில் மூன்று 
முமை–யா–ெது உடற்–ப–யிற்சி சசய்து ெரு–
கிைார் கட்–டான உடல் சகாண்–டுள்ள திரு 

இந்து இளங்–பகா–ென் 

கீதாரி இமட–யர்–க–மளப் பற்றி சசாந்–
த–மாக ஒரு நாெமல எழுதி செளி–
யிட ஆயத்–த–மா–கி–ைார்  ‘சிங்–கப்–பூர் 
செளி–நாட்டு ஊழி–யர் கவி–மதப் 
பபாட்டி’ செற்–றி–யா–ளர் திரு ராபஜந்–
தி–ரன் விஜ–ய–காந்த் (படம்), 29. இந்–
தி–யா–வின் தஞ்–சா–வூர் மாெட்ட பர–
மக்–குடி கிரா –மத்–தில் பிைந்து 
ெளர்ந்த இெர், ஏழாண்–டு–க–ளாக 
சிங்–கப்–பூ–ரில் கட்–டு–மா–னப் சபாறி–
யா–ள–ராக பணிபுரிந்து ெரு–கி–ைார். 

இந்–தியா திரும்ப இருந்த தம் 
நண்–பர் பிர–பா–க–ரன், அெ–ரின் மக–
னுக்கு விமள–யாட்டுப் சபாம்மம 
ொங்–கு–ெ–தற்–காக கடந்த ஆகஸ்ட் 
மாதம் பதக்–கா–விற்–குச் சசன்–றி–ருந்–
தார். புலி, பூமன, பசு, கார் என  
அக்–க–மட–யில் அடுக்கி மெக்–கப் 
பட்–டி–ருந்த பல–வி–த–மான சபாம்–மம–
கமளக் கண்–ட–தும் திரு விஜ–ய–
காந்த் மன–தி–லும் அெ–ரது குழந்–
மதப் பரு–ெம் நிழ–லா–டி–யது. 

அந்த நிகழ்மெ மமய–மா–கக் 
சகாண்டு அெர் புமனந்த கவிமத, 
‘பதக்–கா–வில் சபாம்மம ொங்–கு–
பென்’. செளி–நாட்டு ஊழி–யர் கவி–
மதப் பபாட்–டி–யில் அக்–க–விமத 
முதல் பரிமச சென்–ைது. நா. முத்–
துக்–கு–மார், மெர–முத்து பபான்ை 
கவி–ஞர்–க–ளின் பமடப்–பு–கமள 
விரும்பிப் படிக்–கும் விஜ–ய–காந்த், 
இந்த ஏழு மாதங்–கள் வீட்–டில் அதிக 
பநரம் சசல–விட்–ட–பபாது ‘கீதாரி 
என்–னும் பபார்–வீ–ரன்’ கமதப் புத்–த–
கத்மத எழு–தத் சதாடங்–கி–யுள்–ளார். 

“கீதாரி என்–பது சங்க காலம் 
முதல் இருந்து ெரும் ஒரு சதான்–
மம–யான சமூ–கம். கிமட ஆடு–கமள–
யும் மாடு–க–மள–யும் பார்த்–துக்–சகாள்–
ளும் ஒரு சமூ–கம். இச்–ச–மூ–கத்–தி–னர் 
சந்–திக்–கும் சொல்–க–மள–யும் அெர்–
களது ொழ்க்–மக–மய–யும் கமத 
ெடி–ெ–மாக எழு–திக்–சகாண்–டி–ருக்–
கிபைன்,” என்–ைார் திரு விஜ–ய–காந்த். 
இெ–ரின் சபற்–பைா–ரும் கீதாரி சமூ–
கத்–தி–னபர. 

‘உலமக இமணக்கும்
ஒரு திைவுபகால் கவிமத’

‘கவிமத என்–பது உல–கத்மத 
இமணக்–கக்–கூ–டிய ஒரு திை–வு–பகால்’ 
என்–பமத நம்–பும் விஜ–ய–காந்த் தம்–
மமச் சுற்–றி–யுள்ள இயற்மக, சுற்றி 
நடக்–கும் நிகழ்–வு–கள் பபான்–ை–ெற்–
மைப் பற்–றிய தமது சிந்–த–மன–
கமளக் கவிமத ெடி–வில் ெடித்து 
ெரு–கி–ைார். 

இெர் இரண்டு ொரங்–க–ளுக்கு 
முன்பு ‘மனித சிை–கு–கள்’ என்–னும் 
ஒரு கவிமதப் புத்–த–கத்மத இந்தியா–
வில் செளி–யிட்–டி–ருக்–கி–ைார். 

தமது 16 ெய–தி–லி–ருந்பத கவி–
மத–கள் எழு–தி–ெந்த இெர், தாம் 
எழு–தும் கவி–மத–கமள யாரும் அதி–
கம் படித்–த–தில்மல என்று கூறி–னார். 
சிங்–கப்–பூ–ருக்கு ெந்–த–பின் தனி–மம–
யில் இருக்–கும்–சபா–ழுது பமலும் 
நிமைய கவி–மத–கள் எழுத பெண்–
டும் என்ை ஆர்–ெம் பிைந்–த–தாக 
கூறி–னார். 

“காதல் கவி–மத–கள் மட்–டு–மல்ல, 
நான் பார்க்–கும் எல்–லா–ெற்–றுக்–கா–க–
வும் பைக்–கும், கெ–மல–யு–றும், இைக்–
கும் உயிர்–க–ளுக்–கா–க–வும் மமழ, 
பமகம், ெண்டு, சமாட்டு, உதிர்ந்த 
மலர் என பல–ெற்–மைப் பற்–றி–யும் 
நான் கவிமத எழு–து–பென். கவிமத 
எழு–து–ெ–தில் நான் முதிர்ச்சி சபற்று–
விட்–படனா எனத் சதரி–யாது. 
ஆனால், எழுத பெண்–டும் எனும் 
பெட்மக எப்–பபா–தும் என்–னுள் 
இருந்து ெரு–கிைது,” என்று சசான்–
னார் திரு விஜ–ய–காந்த்.

காண பெண்டிய தமிழ் குறும்படங்கள்

விமானச் சுற்றுலாவுடன்
கிறிஸ்துமஸ் க�ாணடாடடம்
இர்–ஷாத் முஹம்–மது 

கிரு–மித்–சதாற்–றுக்கு எதி–ரான 
பபாரில் முன்–க–ளப் பணி–யா–ளர்–
களா–கக் கள–மி–ைங்–கி–னர் சுகா–தா–
ரப் பரா–ம–ரிப்–புத் துமை ஊழி–யர்–
கள். இெர்–கமள சகௌர–விக்–கும் 
பநாக்–கி–லும் எளி–தில் பாதிப்–ப–மட–
யக்–கூ–டிய குடும்–பங்–கள், குழந்–
மத–க–ளி–டம் விழாக்–கா–லக் குதூ–
க–லத்–மதக் சகாண்–டு–சசல்–ல–வும் 
ஸ்கூட் விமான நிறு–ெ–னம் ஆண்–
டி–றுதி ‘ஸ்கூட்-மஸ் சர்–பி–மரஸ்’ 
கிறிஸ்–து–மஸ் நிகழ்ச்–சிக்கு ஏற்–
பாடு சசய்–தி–ருந்–தது. 

இரண்டு செவ்–பெறு நாட்–
களில் சமாத்–தம் நான்கு முமை 
நடத்–தப்–பட்ட சகாண்–டாட்ட நிகழ்–
வு–களில் 188 பபர் கலந்–து–
சகாண்–ட–னர். இெர்–க–மளக் கிட்–
டத்–தட்ட 100 ஸ்கூட் சதாண்–
டூழி–யப் பணி–யா–ளர்–கள் ெர–பெற்று 
உப–ச–ரித்–த–னர். 

விமா–னச் சிப்–பந்–தி–கள் 32 
பபர், விமா–னி–கள் 24 பபர் ஒன்று–
பசர்ந்து ‘பபாயிங் 787 டிரீம்–மல–
னர்’ விமா–னத்–தில் நடத்–திய 
நிகழ்ச்–சி–யில் மக்–கள் விரும்–பும் 
பல அம்–சங்–கள் ஏற்–பாடு சசய்–
யப்–பட்–டி–ருந்–தன. 

நீண்–ட–கா–லம் செளி–நா–டு–
களுக்–குப் பய–ணம் சசய்–ய–மு–டி–
யாத சூழ–லில் செகு–நாட்–க–ளுக்–
குப் பின்–னர் விமா–னத்–தில் ஏறிய 
ெரு–மக–யா–ளர்–க–ளுக்கு ஓர் இன்ப 
அதிர்ச்சி காத்–தி–ருந்–தது. 

விமா–னி–யின் அமை உட்–பட 
உணவு மெப்–பி–டம், விமா–னச் 
சசயல்–மு–மை–கள், செவ்–பெறு 
இருக்–மகப் பிரி–வு–க–ளின் அம்–
சங்–கள் பபான்–ை–ெற்மை விமா–னச் 
சுற்–று–லா–வின்–பபாது ெந்–தி–ருந்–த–
ெர்–க–ளால் காண–மு–டிந்–தது. 

கண்–க–ெர் அலங்–கா–ரங்–க–ளு–டன் 
அழ–கிய பதாற்–ைம் அளித்த விமான 
நிமல–யத்–தில், உற்–சா–க–மூட்–டும் பல 
விமள–யாட்–டுப் பபாட்–டி–களும் ஏற்–
பாடு சசய்–யப்–பட்–டி–ருந்–தன. விமானி–
யின் அமைக்கு ெரு–பொமர உப–
சரித்து விளக்–கம் அளித்த விமானி–
களில் ஒரு–ெர் முதல் அதி–காரி 
சர–ெ–ணன் அய்–யாவு. 

“நமது சுகா–தா–ரப் பரா–ம–ரிப்பு 
ஊழி–யர்–கள் நமது பாது–காப்–புக்–கா–க–
வும் நல–னுக்–கா–க–வும் பல தியா–கங்–
கமளச் சசய்–துள்–ள–னர். அெர்–
களுக்கு விமா–னத்–மதச் சுற்–றிக் 
காட்டி முகங்–களில் மகிழ்ச்–சி–மய–யும் 
புன்–ன–மக–மய–யும் பார்த்–த–தில் அள–
வில்லா மகிழ்ச்சி அமடந்–பதன்,” 
என்–ைார் சர–ெ–ணன். 

“ொன–வில்–மலப் பார்க்க பெண்–

டு–மா–னால் கண்–டிப்–பாக மமழக்–
காலத்–மதத் தாண்–டி–தான் ஆக–
பெண்–டும். அது என்ன சபரிய 
சொல்? அமத–சயல்–லாம் நாம் 
தாண்டி ெந்–து–விட்–படாம். சந்–பதா–  ஷ–
மாக இருங்–கள். 2021 எல்–லா–ருக்–
கும் நல்ல ஆண்–டாக அமம–யும் 
என்–கிை நம்–பிக்மக இருக்–கிைது,” 
என்று பகிர்ந்–தார் சர–ெ–ணன். 

விமா–னத்–தின் உள்பள ொன–
வில் நிைங்–களில் ெண்ண விளக்கு–
கள் ஒளி–யூட்–டப்–பட்டு ெந்–தி–ருந்–த–
ெர்–க–ளுக்கு உணவு உப–ச–ரிக்–கப்–
பட்–டது. விமள–யாட்–டு–களில் செற்றி–
சபற்ை குழந்–மத–கள் ஸ்கூட் விமானி 
சீரு–மட–ய–ணிந்து தங்–க–ளின் சபற்–
பைார்–க–ளுக்கு உணவு உப–ச–ரித்த 
காட்–சி–யும் அமன–ெ–ரின் மன–மத–யும் 
சகாள்–மள–சகாண்–டது.

சகாவிட்-19 சகாள்மள பநாயின் 
சதாடக்–கக் கட்–டத்–தில், சிங்–கப்–பூரர்–
கள் நாடு திரும்–ப–வும் அத்–தி–யா–ெ–
சிய விநி–பயா–கச் சங்–கி–லி–கள் பாதிப்–
பின்றி சசயல்–ப–ட–வும் ஸ்கூட் நிறு–
ெனம் அதன் விமா–னங்–க–மளத் 
சதாடர்ந்து இயக்கி ெந்–தது.

இருப்பினும் அமத–ய–டுத்து நிறு–
ெனத்–தின் விமா–னி–கள், சிப்–பந்–தி–
களில் பல–ருக்–குச் சம்–ப–ளக் குமைப்பு 
ஏற்–பட்–டது. துமண ெரு–மா–னத்–திற்–
காக பெறு இடத்–தில் பெமல 
சசய்ய பெண்–டிய கட்–டா–ய–மும் ஏற்–
பட்–டது. சநருக்–கடி தந்த ஓர் ஆண்–
டாக இருந்–தா–லும் ஸ்கூட் விமா–னச் 
சிப்–பந்–தி–களும் விமா–னி–களும் 
மகபகாத்து இந்த அர்த்–த–முள்ள 
கிறிஸ்–து–மஸ் சகாண்–டாட்ட நிகழ்–
வுக்கு ஏற்–பாடு சசய்–தி–ருந்–த–னர்.

விமானி அமையில் விளக்கம் அளிக்கும் திரு சரெணன் அய்யாவு, விமளயாட்டுகளில் ஈடுபட்டதுடன் 
விமானி, சிப்பந்தி சீருமடமய அணிந்து மகிழ்ந்த சிைார்கள். படங்கள்: ஸ்கூட்

ஒழுக்கம், கடப்பாடு, தியாகம் சசய்யும் மனப்பான்மம இருந்தால் கனவு நிமைபெறும்

ரவீந்–தி–ரன். அதி–காமல ஆறு மணிக்–சகல்–
லாம் இெர் உடற்–ப–யிற்–சிக் கூடத்–தில் இருப்–
பார். ஒரு மணி பநரம் பயிற்சி சசய்–ொர். 
சில நாட்–க–ளன்று நீச்–சல் உடற்–ப–யிற்–சி–லும் 
ஈடு–ப–டு–ொர். இத–னால் சுறு–சு–றுப்–பான முமை–
யில் தமது நாமளத் சதாடங்க முடி–கிைது 
என்–றும் பசார்–ெ–மட–யும் சாத்–தி–யம் குமை–
கிைது என்–றும் பகிர்ந்–து–சகாண்–டார். 

கட்–டுப்–பா–டான ொழ்க்–மக–முமை
கடந்த நான்கு ஆண்–டு–களில் தமது 

இரு பிள்–மள–க–ளின் திரு–மண ஏற்–பா–டு–
களுக்கு உத–வி–னார். கால் முட்டி அறுமெ 
சிகிச்–மசக்–குச் சசன்று வீட்–டில் சில மாதங்–
களாக ஓய்வு எடுப்–ப–தா–க–வும் இருந்–தது. 
இருப்–பி–னும், சசய்ய பெண்–டிய கட–மம–
கமள முடித்–த–ொறு கெ–னம் சிமத–யா–மல் 
தமது படிப்–புக்–கும் பதமெ–யா–ன–ெற்–மைத் 
சதாடர்ந்து பமற்–சகாண்டு ெந்–தார்.

மமனவி திரு–மதி சகுந்–தலா உட்–பட, 
தமது குடும்ப உறுப்–பி–னர்–களும் இெ–ரது 
முயற்–சிக்கு முழு ஆத–ரவு ெழங்–கி–னர்.

கட்–டுப்–பா–டான ொழ்க்–மக–முமை, பமற்–
சகாள்–ளும் காரி–யத்மத முடிக்க பெண்–டும் 
என்ை கடப்–பாடு, தியா–கங்–க–மளச் சசய்–யத் 
தயா–ராக இருத்–தல் பபான்–ைமெ இெ–ரின் 
கல்–விப் பய–ணத்–திற்–கான தாரக மந்–தி–ரம்.

“படித்து பட்–டம் சபை பபாகி–பைன் என 
சசான்–னால் மட்–டும் பபாதாது, சசய–லில் 
காட்ட பெண்–டும், எளி–தான காரி–ய–ம் என்று 
எண்ணிவிடாமல் இலக்மக அமட–யும்ெமர 
தாக்–குப்–பி–டிக்–கும் தன்–மம–யு–டன் சசயல்–
படுங்–கள்,” என்று பகு–தி–பந–ர–மாக படிக்க 
விரும்–பு–பொ–ருக்கு அறி–வு–றுத்–து–கி–ைார் இந்த 
துடிப்–பு–மிக்க சசயல்–வீ–ரர்.

மமனவி சகுந்தலாவுடன் திரு ரவீந்திரன். 
படம்: ஸ்ட்்ரெய்ட்ஸ் டடம்ஸ்

கெ–ரும் கமதக்–க–ளம், நிமன–வில் 
இருந்து அகலா கதா–பாத்–தி–ரங்–கள் 
ஆகி–ய–ெற்–றுக்–குப் சபயர் பபான–ெர் 
உள்–ளூர் பட இயக்–கு–நர் டான் அர–
விந்த். இமத அறிந்பத இரு 
குறும்–ப–டங்–க–மளத் தயா–ரிக்க ‘விட்சீ 
ஸ்டூ–டி–பயாஸ்’ இெமர நாடி–யது.

“இெ–ரது கமத–கள் உள்–ளூர் 
ரசி–கர்–க–ளு–டன் உணர்–வு–பூர்–ெ–மான 
ஒரு சதாடர்மப ஏற்–ப–டுத்–தும். அபத 
சம–யம் அமட–யா–ளம், ஒற்–றுமம, 
சமூக உணர்–மெ–யும் தூண்–டும்,” 
என்–ைது நிறு–ெ–னம். 

அவ்–ொறு டானின் 18 நிமிட 
தமிழ் குறும்–ப–டம்–தான் ‘கலர்ஸ்’. 
முதி–ய–ெர் ஒரு–ெர், தம் மமன–வி–
யின் பிைந்–த–நா–ளுக்–காக திட்–ட–மிடு–
கி–ைார். ஆனால் சகாண்–டாட்–டத்–
திற்–காக குடும்–பத்மத ஒன்–று–கூட 
மெக்க அெர் தவிக்–கி–ைார்.

“தீரா அன்மப அழ–காக எடுத்–
துச் சசால்–ெ–து–டன் அதில் உள்ள 

ெலி–மய–யும் உணர்த்த இக்–க–மத–
மயப் பட–மாக்–கி–பனன்,” என்–ைார் 
டான். முது–மம–யில் ெரக்–கூ–டிய 
ஞாபக மைதி பநாயால் அெ–தி–யு–றும் 
கதா–பாத்–தி–ரத்மத அதற்–சக–னப் 
பயன்–ப–டுத்–தி–ய–தாக விளக்–கி–னார். 

மற்–சைாரு குறும்–ப–ட–மான ‘சன்–
சசட்’ 19 நிமிட நீள–மு–மட–யது. பிள்–
மள–மயக் கெ–னித்–துக்–சகாண்ட 
பிைகு, தத்–சத–டுக்க முடி–செ–டுக்–கும் 
ெளர்ப்–புப் சபற்–பைார், சபற்ை தாய் 
ெந்–த–தும் அனு–ப–விக்–கும் பெத–
மனமய இது சித்–தி–ரிக்–கிைது.

கிருமி முறி–ய–டிப்–புக் கால–கட்–டத்–
தில் இவ்–வி–ரண்–மட–யும் பட–மாக்–கு–
ெது சபரும் சொ–லாக இருந்–த–
பபாதும் இக்–க–மத–க–மளச் சசால்–
லிபய தீர–பெண்–டும் என்ை பபரா–ெல் 
தமக்கு உந்–து–த–லாக இருந்–த–தாக 
டான் பகிர்ந்–து–சகாண்–டார். இவ்–
விரு குறும்–ப–டங்–க–மள–யும் யூடி–யூப் 
தளத்–தில் கண்டு ரசிக்–க–லாம்.       
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