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தமிழ் முரசு

‘கிருமிைய ஒழிக்க ஒத்துைழப்பு அவசியம்’
ப. பால–சுப்–பி–ர–ம–ணி–யம்
ெகாவிட்-19 கிரு–மித்–ெதாற்–றால் சிங்–
கப்–பூரி
– ல் ஒரு–வர் பாதிக்–கப்–பட்–டுள்–ள–
தாக முதன்–மு–த–லில் கடந்–தாண்டு
ெதாடக்–கத்–தில் அறி–விக்–கப்–பட்–ட–
ேபாது நாேட நடுங்–கிப் ேபானது.
கிரு–மி–யால் பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்
யாைர–ெயல்–லாம் சந்–தித்–தார், எங்–
ெகல்–லாம் ெசன்–றார் ேபான்ற விவ–
ரங்–க–ைளச்
ேசக–ரிப்–ப–தற்–காக
ெதாடர்பு–களி
– ன் தட–மறி
– யு
– ம் (Contact
tracing) அதி–கா–ரி–கள் களத்–தில்
இறக்–கப்–பட்–ட–னர்.
ெகாவிட்-19 கிரு–மிப் பர–வ–ைலக்
கட்–டுப்–ப–டுத்–தும் முயற்–சி–யில் இவர்–
களின் பங்கு மிக இன்–றி–ய–ைம–
யாதது. ெகாவிட்-19 கிருமி ெதாற்–
றி–யவ
– ர்–களு
– ட
– ன் ெநருங்–கிய ெதாடர்–
பில் இருந்–த–வர்–கைள உடேன
கண்–டறி
– ந்து அவர்–களு
– க்கு 14 நாட்–
கள் வீட்–டி–ேலேய இருப்–ப–தற்–கான
உத்–தர– வு
– பிறப்–பிக்–கப்–படு
– வ
– ைத இவர்–
கள் உறுதி ெசய்–ப–வர்–கள்.
இதற்கு முன் விமா–னத் துைற–
யில் இருந்த 39 வயது நர–சிம்–மன்,
கடந்த ஆண்டு ஏப்–ரல் மாதம்
ெதாடர்–பு–க–ளின் தடங்–க–ைளக் கண்–
டறி–யும் பணி–யில் ஈடு–பட
– த் ெதாடங்கி–

னார்.
கிருமி ெதாற்–றிய
– வ
– ரு
– ட
– ன் ெநருங்–
கிய ெதாடர்–பில் இருந்த குடும்ப
உறுப்–பி–னர்–கள், நண்–பர்–கள், சக
பணி–யா–ளர்–கள் ேபான்–றவ
– ர்–களு
– ட
– ன்
ெதாடர்–பு–ெகாண்டு அவர்–க–ளி–டம்
ெதாைல–ேபசி வழி தக–வல் ெபறு–
வது அவ–ரின் ேவைல.
ெகாவிட்-19 கிரு–மித்–ெதாற்று
சம்–பவ
– ங்–கள் ஒரு சில மாதங்–களில்
உச்–சத்–தில் இருந்–த–ேபாது நாளுக்–
குச் சுமார் 100 ேபரு–டன் திரு நர–
சிம்–மன் ேபான்ற அதி–கா–ரி–கள்
ெதாடர்–பு–ெகாள்ள ேவண்–டி–ய–தாக
இருந்–தது.
“ஒேர விவ–கா–ரத்–ைதப் பற்றி இரு
ேவறு நபர்–க–ளி–டம் ேகட்–கும்–ேபாது,
அவர்–களி
– ட
– மி
– ரு
– ந்து மாறு–பட்ட பதில்–
கள் வரும். அத–னால் உண்–ைம–
யான தக–வைல உறு–தி–ெசய்–வ–தற்கு
ேமலும் சில–ருட
– ன் ெதாடர்–புெ
– காள்ள
ேவண்–டி–ய–தாக இருக்–கும்,” என்று
பணி–யின் ஆரம்–பக்–கட்–ட சவால்–
கைளப் பற்றி பகிர்ந்–து–ெகாண்–டார்
திரு நர–சிம்–மன்.
‘டிேரஸ்–டு–ெக–தர்’ பயன்–பா–டும்
‘ேசஃப்எண்ட்ரி’ வரு–ைகப் பதிவு
முைற–யும் அறி–முக
– ம
– ான பிறகு அதி–
கா–ரி–க–ளின் ேவைலப் பளு கணி–ச–
மான அளவு குைறந்–தது.

அரசாங்கத்தின் ஆதரவுக்கு
நன்றி ெதரிவித்த ‘ஜீடாஸ்’

சுகாதார அைமச்சின் ெதாடர்புகளின் தடமறியும் நிைலயத்தில்
அதிகாரிகைள வழிநடத்தும் திரு லின் ஸாகுவான் (வலம்). அவருக்குத்
துைணயாக திரு நரசிம்மன். படம்: ஸ்ட்ெரய்ட்ஸ் ைடம்ஸ்
ஒரு–வர் குறிப்–பிட்ட ஓர் இடத்–
தில் எத்–தைன மணிக்கு இருந்–தார்
என்ற தக–வைல உட–னுக்–கு–டன்
ெபறும் வச–திைய இைவ ஏற்–ப–டுத்–

தித் தந்–தன.
ஏற்–ெக–னேவ திரட்–டப்–பட்ட தக–
வல் இருந்–த–தால், அத்–த–க–வைல
உறு–தி–ெசய்–வ–தற்கு மட்–டுேம பாதிக்–

ெகாவிட்-19 முடக்–கநி
– ை
– லக் காலத்–
தில் சுய– ெ தா– ழி ல் ெசய்– ப – வ ர்–
களுக்கு வழங்–குெ
– தாைக, ேவைல
ஆத–ர–வுத் ெதாைக, அலு–வ–லக
வாட–ைகக்–கழி
– வு ேபான்ற உத–வித்
திட்–டங்–கைள அர–சாங்–கம் வழங்கி
வந்–துள்–ளது.
இந்த ஆத–ர–வுக்கு சிங்–கப்–பூர்
ரத்–தின
– க்–கல் வர்த்–தக
– ர்–கள் சங்–கம்
(ஜீடாஸ்), ஜன–வரி 31ஆம் ேததி–
யன்று நடந்த அதன் அதி–கா–ரபூ
– ர்வ
நிகழ்ச்–சியி
– ல் நன்றி ெதரி–வித்–தது.
ஜாலான் புசார் குழுத்–ெதா–குதி
ெகாளம் ஆயர் நாடா–ளு–மன்ற
உறுப்–பி–னர் டாக்–டர் வான் ரிஸால்
ெகௗரவ விருந்–தின
– ர– ா–கக் கலந்து–

ெகாண்–டார்.
சிறப்பு விருந்–தின
– ர்–கள
– ாக சிங்–
கப்–பூர் மலாய் வர்த்–தக ெதாழில்
சைப தைல–வர் ஃபரீத் கான், சிங்–
கப்–பூர் இந்–திய
– ர் வர்த்–தக ெதாழில்
சைப–யின் தைல–வர் சந்–திர– ே
– மா–கன்
வருைக தந்–தி–ருந்–த–னர்.
பாது–காப்பு இைட–ெவ–ளி நட–
வடிக்–ைக–க–ைளப் பின்–பற்–றி–ய–வாறு
வர்த்–தக ெதாழில் அைமச்–சின்
ெகாவிட் பாது–காப்–புப் பிரி–வின்
அனு–மதி
– ை
– யப் ெபற்று நடத்–தப்–பட்ட
விருந்து நிகழ்–வில் ஜீடாஸ் உறுப்–
பி–னர்–க–ளுக்கு உறுப்–பி–னர் சான்–
றி–தழ்–களும் அைட–யாள அட்–ைட–
களும் வழங்–கப்–பட்–டன.

ெவளி–நாட்டு ஊழி–யர– ான கந்–தச
– ாமி சக்–திே
– வல்,
41, ெகாவிட்-19 பரி– ே சா– த – ை னக்– க ாக கடந்–
தாண்டு டான் ேடாக் ேசங் மருத்–துவ
– ம
– ை
– னக்கு
அனுப்–பப்–பட்–ட–ேபாது, அவ–ருக்–குள் ஒேர பட–
படப்பு. அப்–ேபாது அவர் உணர்ந்த அந்த பயத்–
ைதத் தணிக்க ஓவி–யக்–கைல ைகெகா–டுத்–தத
– ாக
அவர் கூறி–னார்.
தமி–ழக
– த்–தின் கட–லூர் மாவட்–டத்–தின் விருத்–
தா–ச–லம் தாலு–கா–ைவச் ேசர்ந்த திரு சக்–தி–ேவல்,
2003ஆம் ஆண்டு கப்–பல் துைற–யில் பணி–யாற்ற
சிங்–கப்–பூர் வந்–தார். ெசன்ற ஆண்டு ஏப்–ரல்
19ஆம் ேததி–யன்று அவ–ருக்கு மயக்–கம், குமட்–
டல் ேபான்ற அறி–கு–றி–கள் ஏற்–பட்–டன. டான்
ேடாக் ேசங் மருத்–து–வ–ம–ைனக்கு மருத்–துவ
வண்டி வழி திரு சக்–தி–ேவல் அனுப்–பப்–பட்–டார்.
அவ–ருக்–குக் கிரு–மித்–ெதாற்று உறு–தி–ெசய்–
யப்–பட்–ட–ேபா–தும் விைர–வில் குண–ம–ைடந்–தார்.
கிட்–டத்–தட்ட ஒரு வாரத்–திற்–குப் பிறகு எக்ஸ்ேபா
பரா–ம–ரிப்பு வளா–கத்–திற்கு அவர் மாற்–றப்–பட்–டார்.
மருத்–து–வ–ம–ைன–யில் இருந்–த–ேபாது திரு
சக்தி–ேவ–லின் உடல்–நி–ைலைய மட்–டு–மின்றி அவ–
ரது மன–நி–ைல–ைய–யும் சுகா–தார ஊழி–யர்–கள்
பரா–ம–ரித்து வந்–த–தாக அவர் ெதரி–வித்–தார்.
மருத்–து–வ–ம–ைன–யி–லி–ருந்து ெவளி–ேய–று–வ–தற்கு
முன்–னத
– ாக ஒரு–நாள் ஓவி–யம் வைர–யும் வாய்ப்பு
அவ–ருக்–குக் கிட்–டி–யது.
திரு சக்–தி–ேவ–லும் ேவறு சில ஊழி–யர்–களும்
வண்–ணப் ெபன்–சில்–கள், சாயங்–கள் ெகாண்டு
ஓவி–யம் வைரந்–த–னர். மருத்–துவ ஊழி–யர்–கள்

காைரக்கால் அம்ைமயாரின் ‘திருவிரட்ைட
மணிமாைல’ இைசவட்டு ெவளியீடு
63 நாயன்–மார்–களில் ஒரு–வ–ரான
காைரக்–கால் அம்–ைம–யார் அரு–ளிய
‘திரு–விர– ட்ைட மணி–மாைல’ ெதாகுப்–
பில் 20 பாடல்–கள் உள்–ளன. இைற–
வைன ேநரா–கக் கண்டு பாடப்–பட்ட
இத்–தி–ரு–மு–ைறப் பாடல்–கள் ெதய்–
வீகம் நிைறந்–தைவ.
இம்–மா–தம் 4ஆம் ேததி, வியாழக்–
கி–ழ–ைம–யன்று ஸ்ரீ ெதண்–டா–யு–த–
பாணி ஆலய மண்–ட–பத்–தில் இந்த
20 பாடல்–கைள இைச–வட்–டாக ‘கலா–
மஞ்–சரி’ எனும் தமி–ழி–ைசப் பரப்பு
மன்–றம் ெவளி–யிட்–டது.
கலா–மஞ்–சரி
– யி
– ன் நிறு–வன
– ர் திரு–
மதி ெசௗந்–தரநாயகி வயி–ர–வன்
இப்–பா–டல்–க–ைளப் பாடி–யுள்–ளார். இப்–
பா–டல்–க–ளுக்கு திரு–மதி ெகௗரி
ேகாகுல் கர்–நா–டக ராகங்–கைள
அடிப்–ப–ைட–யா–கக் ெகாண்டு இைச–
வடி–வம் ெகாடுத்–தி–ருக்–கி–றார். மிரு–
தங்–கத்–தில் திரு எஸ் ேதவ–ரா–ஜனு
– ம்
வய–லினி
– ல் திரு ெவ சிவ–கும
– ா–ரனு
– ம்
இைணந்–துள்–ள–னர்.
இைச–வட்–டில் உள்ள 20 பாடல்–
களில், ஐந்து பாடல்–களு
– க்–குச் ெசன்–
ைன–ையச் ேசர்ந்த ெசல்வி சுருதி
உைம–யாள் அபி–நய
– ம் பிடித்–துள்–ளார்.
அம்–ைம–யார் வாழ்ந்த இடங்–க–ளான
காைரக்–கால், திரு–வா–லங்–காடு, குல–
ேச–க–ரப்–பட்–டி–னம் ேபான்ற இடங்–
களுக்கு ேநர–டி–யா–கச் ெசன்று
காெணாளி எடுத்து அைவ இைச–
வட்–டில் வரும் பாடல்–க–ளின் பின்–
னணி–யில் இடம்–ெபற்–றுள்–ளன.
ெடப்ேபா ேராடு ஸ்ரீ ருத்–ர–கா–ளி–
யம்–மன் ஆல–யத்–தில் காைரக்–கால்
அம்–ைம–யா–ரின் விக்–கி–ர–கம் ஒன்று
உள்–ளது. அக்–ேகா–வி–லி–லும் பாடல்
காட்–சிக
– ள் எடுக்–கப்–பட்டு அைவ–யும்
இைச–வட்–டில் ேசர்க்–கப்–பட்–டுள்–ளன.

(இடமிருந்து) ‘திரு–வி–ரட்ைட மணி–மாைல’ இைசவட்டின் முதல்
பிரதிையப் ெபற்றுக்ெகாண்ட திரு சண்முகம், ெசல்வி நாச்சம்ைம,
அைமச்சர் டாக்டர் ஜனில் புதுச்ேசரி, திரு வயிரவன், திருமதி
ெசளந்தரநாயகி வயிரவன். படம்: கலாமஞ்சரி
நிகழ்ச்–சி–யில் சிறப்பு ேபச்–சா–ள–
ரா–கக் கலந்–து–ெகாண்டு காைரக்–
கால் அம்–ைம–யார் அரு–ளிய பாடல்–
களில் உள்ள சிறப்–பம்–சங்–கைள
தமிழ், ஆங்–கி–லம் என இரண்டு
ெமாழி–க–ளி–லும் அழ–காக எடுத்–துக்
கூறிய திரு ெவங்–கட்–ரா–மன், இைச–
வட்–டிலு
– ம் அம்–ைம–யா–ரின் வாழ்க்ைக
வர–லாற்ைற சுருக்–க–மாக விவ–ரித்–
துள்–ளார்.
இந்–நி–கழ்ச்–சிக்கு
தக–வல்,
ெதாடர்பு மற்–றும் சுகா–தார மூத்த
துைண அைமச்–சர் டாக்–டர் ஜனில்
புதுச்–ேசரி சிறப்பு விருந்–தி–ன–ரா–கக்
கலந்–து–ெகாண்டு
இைச–வட்ைட
ெவளி–யிட்–டார்.

பயன்–ப–டுத்–து–ப–வர் என்–றா–லும் அவ–
ரின் மைனவி பயன்–ப–டுத்–து–வ–
தில்ைல.
அதன் பின்–னர் ெகாவிட்-19
கிருமி ெதாற்–றி–ய–வ–ரின் அருேக
இருந்–த–தால் அந்த கண–வ–ருக்கு
வீட்–டில் தங்–கும் உத்–த–ரவு பிறப்–பிக்–
கப்–ப–டு–வ–தாக இருந்–தது.
திரு
நர–சிம்–மன்
ேமலும்
விசாரித்–த–தில் அம்–மு–தி–ய–வர் அவ–
ரின் மைன–வியு
– ட
– ன்–தான் குறிப்–பிட்ட
அந்த இடத்–திற்கு உணவு உண்–
ணச் ெசன்–றி–ருந்–தார் என்ற புதிய
தக–வல் கிைடத்–தது.
அப்–படி இரு–வ–ருேம ‘டிேரஸ்–டு–
ெக–தர்’ ெசய–லி–ையப் பயன்–ப–டுத்–
தாமல் ேபாயி–ருந்–தால், அவர்–கள்
ெகாவிட்-19 கிரு–மித்–ெதாற்–றுக்கு
ஆளா–கும் சாத்–தி–யம் அதி–க–ரித்–
திருக்–க–லாம்.
தற்–ேபாது
ெதாடர்–பு–க–ளின்
தடங்–க–ைளக் கண்–ட–றி–யும் குழுைவ
வழி–நட
– த்–தும் திரு நர–சிம்–மன், “தயவு–
ெசய்து டிேரஸ்–டு–ெக–தர் ெசய–லி–ைய–
யும் ேசஃப்எண்ட்ரி பதிவு முைற–
ைய–யும் பயன்–ப–டுத்–துங்–கள். அது
உங்–கை
– ள–யும் உங்–களு
– க்கு ெநருக்–க–
மா–ன–வர்–க–ைள–யும் பாது–காப்–பாக
ைவத்–திரு
– க்க உத–வும்,” என்று அறி–
வு–றுத்–தி–னார்.

கிருமி ெதாற்றிய ெவளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு
மருத்துவமைனயில் இதமளித்த ஓவியக்கைல
கி. ஜனார்த்–த–னன்

டாக்டர் வான் ரிஸாலுக்கு ஜீடாஸ் தைலவர் முஹம்மது பிலால்
(இடம்) நிைனவுப்ெபாருள் வழங்கினார். படம்: ஜீடாஸ்

கப்–பட்–ட–வர்–க–ளு–டன்
ெதாடர்–பு–
ெகாள்ள ேவண்–டிய
– த
– ாக இருந்–தது.
முன்பு ெதாடர்–பு–க–ளின் தடங்–
கைளக் கண்–ட–றி–வ–தற்கு அதி–காரி–
கள் சரா–ச–ரி–யாக நான்கு நாட்–கள்
வைர எடுத்–துக்–ெகாண்–ட–னர்.
இந்த மின்–னில
– க்–கத் தீர்–வுக
– ள
– ால்
தடங்–க–ைளக்
கண்–ட–றி–வ–தற்கு
இவர்–க–ளுக்கு இரண்டு நாட்–கள்–
கூட ஆவ–தில்ைல.
வாரத்–தில் நான்கு நாட்–களு
– க்கு
12 மணி ேநர ேவைல பார்க்–கும்
திரு நர–சிம்–மன், சக பணி–யா–ளர்–
களு–டன் ஓர் அணுக்–க–மான உற–
ைவக் ெகாண்–டி–ருப்–ப–தா–கக் கூறி–
னார். ெதாடர்–பு–க–ளின் தட–ம–றி–யும்
ஒட்–டுெ
– மாத்த எண்–ணிக்ைக குைற–
யும்–ேபாது தமது பணி மூலம் சக
சிங்–கப்–பூ–ரர்–க–ளுக்கு உதவ முடி–வ–
தில் ெபரு–மி–தம் ெகாள்–வ–தா–க–வும்
அவர் குறிப்–பிட்–டார்.
பாது–காப்–பான சூழைல நிைல–
நாட்–டு–வ–தற்கு அைன–வ–ரின் ஒத்–
துைழப்–பும் அவ–சி–யம் என்று கூறி
ஓர் உதா–ர–ணத்–ைதப் பகிர்ந்–து–
ெகாண்–டார்.
உண–வங்–காடி நிைல–யத்–திற்–குச்
சாப்–பி–டு–வ–தற்–காக ஓர் முதிய தம்–ப–
தி–யர் ெசன்–றி–ருந்–த–னர். கண–வர்
‘டிேரஸ்–டு–ெக–தர்’
ெசய–லி–ையப்

இைச–வட்டு ெவளி–யீட்–டி–லி–ருந்து
கிைடக்–கப்–ெபற்ற ெதாைக–யிலி
– ருந்து
50% ‘கிளப் 2 ேகர்’ (Club 2 care)
அற–நிறு
– வ
– ன
– த்–திற்கு வழங்–கப்–பட்–டது.
மன–நல ஆேராக்–கிய
– த்–ைதப் ேபணு–வ–
தில் இந்த அற–நிறுவனம் கவ–னம்
ெசலுத்தி வரு–கிறது.
டாக்–டர் ஜனில் தமது உைர–யில்,
“பழ–ைம–யா–னப் பைடப்–புக
– ள
– ான கவி–
ைத–கள், இலக்–கிய
– ங்–கை
– ளப் பைடப்–ப–
தற்கு கடி–ன–மான உைழப்–பும் முயற்–
சி–யும் ேதைவ. இப்–ப–டிப்–பட்ட பாராட்–
டிற்குரிய பைடப்–பு–கைள நமது
இைளய
தைல–மு–ைற–யி–ன–ருக்கு
எடுத்–துச் ெசல்ல ேவண்–டும்,” என்று
கூறி–னார்.

சில–ரும் தங்–கள் ைகவண்–ணத்–தில் ஓவி–யங்–
கைள உரு–வாக்–கி–னர். ெமாத்–தம் 80 ஓவி–யங்–
கள் அந்த மருத்–து–வ–ம–ைன–யில் பிப்–ர–வரி 6ஆம்
ேததி முதல் 20 ஆம் ேததி வைர காட்–சிக்கு
ைவக்–கப்–பட்–டன. இது–வைர ஓவி–யம் வைரந்–
தேத இல்ைல என்று கூறிய திரு சக்–தி–ேவல்,
அந்த வாய்ப்பு தமக்கு கிைடத்–ததி
– ல் ெபரு–மிதம்
அைட–வ–தா–கக் கூறி–னார்.
“எனக்கு ஒரு ெபாறுப்–ைபத் தந்–த–து–ேபால
உணர்ந்–ேதன். எந்–தச் சலிப்–பு–மின்றி நான்
மகிழ்ச்சி–யுட
– ன் என்–ைனேய வைரந்–ேதன்,” என்று
11 வயது மக–னுக்–குத் தந்–ைத–யான சக்–தி–ேவல்
கூறி–னார்.
மன–தில் உணர்ச்–சி–கைள அடக்கி ைவத்–
திருந்–த–தால் அவற்ைற ஓவி–யம் வழி ெவளிப்–
படுத்த முடிந்–த–தாக அவ–ைரப் பரா–ம–ரித்து வந்த
மருத்–து–வச் சமூக ஊழி–யர் லீ சிங் ஹுேவ,
26, தமிழ் முர–சி–டம் ெதரி–வித்–தார். ஆரம்–பத்–தில்
திரு சக்–தி–ேவல் மிக–வும் அைம–தி–யாக இருந்–த–
தா–க–வும் அவர் மனம்–விட்–டுப் ேபச சில காலம்
ஆன–தா–க–வும் அவர் கூறி–னார்.
“கிரு–மிய
– ால் பாதிக்–கப்–பட்ட இவ–ைரப் ேபான்ற
ஊழி–யர்–க–ளின் மன உைளச்–ச–ைலக் குைறப்–ப–
தற்–காக மன–நல ஆேலா–சைன, உைர–யா–டல்
ேபான்ற பல்–ேவறு நட–வடி
– க்–ைக–களில் என்–ைனப்
ேபான்ற சமூக ஊழி–யர்–கள் ஈடு–பட்–ட–னர்,” என்–
றார் அவர். ெவளி–நாட்டு ஊழி–யர்–க–ளுக்–கும்
ெபரும்–பா–லான சிங்–கப்–பூ–ரர்–க–ளுக்–கும் இைடேய
உைர–யா–டல்–கள் எளி–தில் நைட–ெபற முடி–யா–த–
தால் ஓவி–யங்–க–ளின் வாயி–லாக ஊழி–யர்–க–ளின்
உணர்ச்–சி–க–ைளப் ெபாது–மக்–க–ளி–டம் ெகாண்டு
ேசர்ப்–பேத இந்–தத் திட்–டத்–தின் ேநாக்–கம் என்–

உணர்வுகைள ெவளிப்படுத்தும் விதத்தில்
தம் உருவத்ைத வைரந்த சக்திேவல்
(ைகேபசி திைரயில்). அவருக்கு ஆதரவு
தந்த மருத்துவ சமூக ஊழியர் குமாரி லீ
சிங் ஹுேவ. படம்: ஸ்ட்ெரய்ட்ஸ் ைடம்ஸ்
றார் குமாரி லீ.
“இத்–தை
– கய ஊழி–யர்–களு
– ட
– ன் ெபரும்–பா–லான
சிங்–கப்–பூர– ர்–கள் பழ–கும் வாய்ப்பு அதி–கம் அைம–வ–
தில்ைல. மனி–தர்–கள் உணர்–வு–பூர்–வ–மாக இைண–
யும் ஓர் அனு–ப–வத்ைத இந்த ஓவி–யங்–கள் ஏற்–
படுத்–தித் தரு–கின்–றன,” என்று அவர் கூறி–னார்.

