
If you are one who's game for new genres, then this tragic-comedy might appeal to you. The Sixth Time, 

originally in Finnish and Swedish, follows two sex addicts: a woman who knows how to say yes and a 

man who doesn’t know how to say no. Annika and Ricky end up together, but something riveting is set to 

happen when they get together for the sixth time. The Sixth Time is a portrait of grown-up people of our 

time, who happily mess up their lives.

Suckers for drama, don't miss A Few Hours of Spring. Directed by Stéphane Brizé, the plot follows a man 

on his release from prison, who is forced to return to his 

mother, who in turn is ill with terminal cancer and has 

decided to choose the time of her death.

Fans of science fiction, rejoice, for A Beautiful Star is 

here. What happens when the head of a family starts to 

believe he is from Mars, his son is from Mercury and that 

his daughter is from Venus? The movie that follows a 

family in conflict also addresses global warming.

Most film fests are inundated with dramas, and the 

Chennai International Film Festival is no exception 

either. Beauty and the Dog, a 2017 French-Tunisian drama directed by Kaouther Ben Hania is a must-watch. A 

little trivia for the interested – Beauty and the Dog was screened in the Uncertain Regard section at the 2017 

Cannes Film Festival.

For die-hard Tamil fans, there is Madhavan-Vijay Sethupathy starrer Vikram Vedha and 8 Thotakkal. 

The 2016 Ecuadorian thriller was selected as the Ecuadorian entry for 
the Best Foreign Language Film at the 89th Academy Awards, but 
ultimately didn't win a nomination. This dark drama pits the 
landowners against the dispossessed. Such is life in the Tropics is a 
saga of dirty intrigue involving a disputed piece of land. This multi-
strand story, smartly scripted and well crafted, revolves around 
desperate squatters, ruthless 
property owners and the 
social-climbing manipulator 
who plays both sides against 
the middle. The result is a 
searing portrait of economic 
disparity in general and 
Ecuadorean socie ty  in 
particular.
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Such is life in the Tropics

Pic(k) of the Day

Such is life in the Tropics
Dir.: Sebastián Cordero
Ecuador

Devi Bala | Dec 16 | 11.15 am

Highlights of Day 3

A Beautiful Star 
Casino | 07.00 pm

The Sixth Time
Tagore Film Centre | 07.15pm

Vikram Vedha
Russian Cultural Centre | 03.00 pm

Beauty and the Dog
Devi | 04.30 pm

A Few Hours of Spring
Anna Theatre | 09.30 am
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Screening Schedule 
14th December 2017, Thursday

15th Chennai International Film Festival 
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CGF: Contemporary German Films | RCS: Retrospective of Christian Schwochow | CFK: Country Focus Korea
Indian Panorama: IP | Tamil Feature Film Competition: TFFC | World Cinema: WC

Pic Corner

Day 3 | Saturday, 16.12.17

Devi

Devi Bala

Russian 
Cultural 
Centre

Anna Theatre 

Casino

NFDC Tagore
Film Centre 
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A few hours of Spring
Dir.: Stephane Brize
France | 2012 | 108' | WC

Such is life in the Tropics
Dir.: Sebastián Cordero
 Ecuador | Mexico | Germany
 | 2016 |100' | WC.. DCP  

Life is Lovely 
( YASAMAK GUZEL SEY )
Dir.: Müfit Can Sacinti
Turkey | 2017 |  105 ' | WC

Railway Children
Dir.: Prithvi Konanur
2017 | Kannada |IP

Barracuda ( La Barracuda )
Dir.: Jason Cortlund, 
Julia Halperin
USA | 2017 | 100' | WC

Side Job 
( Her Life is Not at Fault )
Dir.:  Ryuichi Hiroki
Japan | 2017 | 120 ' | WC

Sea Serpent ( Baconaua )
Dir.: Joseph Israel Laban
Philippines  | 2017 
93' | WC

BLOODY MILK 
( PETIT PAYSAN )
Dir.: Hubert Charuel
France | 2017 | 90' | WC
 

MGR film 
Institute films 

AMERIKA SQUARE 
Dir.: Yannis Sakaridis
Greece, UK, Germany 
 2016 | 86' | WC.   

Beauty and the Dogs
Dir.: Khaled Walid Barsaoui, 
Kaouther Ben Hania
Tunisia, France, Sweden | 2017
| 100' | WC… DCP open 

Ballad from Tibet 
 ( Tian Lai Meng Xiang )
Dir.: Wei Zhang
China | 2017 | 84' | WC
   

BOFTA films institute

Heart stone ( Hjartasteinn )
Dir.: Guðmundur Arnar 
Guðmundsson Iceland | 
Denmark | 2016 | 129' | WC
 

TIGER GIRL 
Dir.: Jakob Lass
Germany | 2017 | 90' | CGF

April's Daughters  
(Las hijas de Abril )
Dir.: Michel Franco
Mexico | 2017 | 103' | WC

Amok ( Amok )
Dir.:  Kasia Adamik
Poland | 2017 | 108' | WC
   

Boozer ( Malacopa )
Dir.: Armando Casas 
Mexico | 2017 | 83' | WC

CHAPLIN IN BALI
 ( un voyage en Orient )
Dir.: Raphael Millet
France | 2017 | 52' | WC

The Sixth Time
Dir.: Maarit Lalli
Finland | 2017 | 109' | WC
KDM request sent

No Screening

SEX COWBOYS 
Dir.: Adriano Giotti
Italy | 2016 | 90' | WC

A Beautiful Star 
( Utsukushii hoshi )
Dir.: Daihachi Yoshida
Japan | 2017 | 127' | WC

No Screening

No Screening

No Screening
8 Thottakkal | 8 Thottakkal
Dir.: Sri Ganesh
2017| 145' | Tamil |TFFC

VikramVedha | VikramVedha
Dir.: Gayatri, Pushkar
2017|147'|Tamil |TFFC

NEGAR 
Dir.: RAMBOD JAVAN
Iran | 2017 | 94 ' | WC
DCP Open

Centaur 
Dir.: Aktan Arym Kubat
Kyrgyzstan, Netherlands, 
Germany, France | 2017 
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During Screening of My Son is Gay 
Photos by L.Srnivasan

Inaugural of 15th CIFF
Photos by Kiransa, Arun Prasath and Ashok Jermy



ஒ� ர��ைய ஃபாேலா ெசய்�ம் 
ேபா�,  �க்பாகெ்கட ் ��வன் 

�ேரா�ன் �ப்பாக்�ைய 
' லபக்' �க் ெகாள்ள,  அ� 

ஒவ்ெவா�வர ் ைகக்�ச ் ெசன்�, 

எம். எஸ். பாஸ்கர ் அைத வாங்�க் 

ெகாண்�,  �டேவ 

இரண்�ேபைர�ம் ைவத�் க் 
ெகாண்�,  வங்��ல் 

ெகாள்ைளய�ப்ப�ம் அப்ேபா� 
ைக�ல் உள்ள ேபா�ஸ் 
�ப்பாக்�யால், ஒ� �ழந்ைதையச ்

��வ�ம் �ளப்��ற ப�ர.்.. கைட� வைர �ைறயேவ இல்ைல.

பாஸ்க�க்�,  அ�யாள் தைலவனின் ைகயாள்,  தைலவனின் மைன��டன் 

ஓ�வதற்�,  அம்மா,  தங்ைகையக் காப்பாற்ற கால்டாக்� ஓட�்ம் இைளஞன் 

ெவளிநா� ெசல்வதற்� என பணதே்தைவகைள யதாரத்த்மாகக் காட�்ய �தம், 

ஒன்ற ைவக்�ற�.  அந்த ��யா �ேரா�ன் அழ�.  அழகாய் வந்� ேபா�றார.் 

�ப்பாக்�ையத ் ேத�ப் �றப்ப�ம் கைத�டன் நம்ைம�ம் 
ேத�த�க்� �ட�்ச ்ெசல்�ற� கா�ரா �ம் இைச�ம்! 

பாஸ்க�ம் நாச�ம் படத�்ல் �� தப்பாமல்  ேகரக்டராகேவ 
மா���க்�றாரக்ள்.  ெமாதத் ேதாடட்ாக்கைள�ம் எட�்த ்

ேதாடட்ாக்கைள�ம் ைவத�் க் ெகாண்�, கைத�ன் எட�்த ்

�க்�ம் ெசன்� �ளா���க்�றார ் இயக்�நர ்�கேணஷ். 

ெகளரவமான... கம்�ரமான படம். ெகாண்டாட ேவண்�ய  

படம்!

ெசய்யாத தவ�க்� தண்டைன அ�ப�க்கச ் ெசல்�ம்  ��வனில் இ�ந்� 
ெதாடங்��ற� கைத. அவன் வளரந்்�, ��க்காத ேபா�ஸ் �ைறக்� வ�வ�ம் 

அவ�ைடய எட�் ேதாடட்ாக்கள் ெகாண்ட �ப்பாக்�க் காணாமல் ேபாவ�ம் 
அைத �டெ்ட�க்�ம் பயண�மாக �ரி�ற� �ைரக்கைத.

ேநரை்மயான ேபா�ஸ் �ேரா�ம் அங்ேக மா�ல் வாங்�ம் இன்ஸ்ெபக்ட�ம் 
மா�லான �ஷயங்கள்தான். ஆனால் அ�தத்�த�் நிகழ்�ற கைத உத�்க�ம் 

�ைரக்கைத நகா�க�ம்தான் ஆகச ் �றந்த படமாய் நம்ைமக் ெகாண்டாடச ்
ெசய்�ன்றன. 

www.icaf.in | www.chennaifilmfest.com

ெகளரவமான... க�ப�ரமான பட� '8 ேதா�டா�க�'

15th Chennai International Film Festival 
th16  Dec 2017

ெவ�ைள ேதவைதகள�� ச�கட�க�

ஈராக்�ல் 2 0 1 4 - ல் நடந்த உள்நாட�்ப் ேபாரில் �ர�்க் நகைர ஐ. எஸ். ஐ. எஸ். 

ேபாராளிகள் ைகப்பற்�னர.் இந்த நகரி�ள்ள அர� ம�த�்வமைனப் பணிக்காக 

இந்�யச ் ெச�யரக்ள் 4 6  ேபர ் நான்� மாதங்க�க்� �ன்�தான் 

நிய�க்கப்பட�்�ந்தனர.்  அந்தச ் ெச��யரக்ைள�ம் அவரக்ள் 

�ைறப்��தத்னர.்  இந்தச ் ெச��யரக்ளில் �த�்க்��ையச ் ேசரந்்த ெல�மா 

ெஜேராஸ் ேமானிசா த�ர மற்ற அைனவ�ம் ேகரளாைவச ் ேசரந்்தவரக்ள்.  2 3 

நாடக்ள் நீண்ட இந்தச ் �ைறப்��ப்�ச ் சம்பவம்,  ஒ�மாத காலம் அந்த 

மாநிலத�்ன் தைலப்�ச ் ெசய்�யாகத ் ெதாடரந்்த�.  இந்தச ் சம்பவதை்தப் 

�ன்னணியாக ைவத�்  அ��க இயக்�நர ் மேகஷ் நாராயணன் இயக்��ள்ள 
படம் 'ேடக் ஆஃப்'.

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். ேபாராளிகள், இந்�யாைவச ் ேசரந்்த கட�்மானத ் ெதா�லாளரக்ள் 

உள்ளிடட் பலைர�ம் �ைறப்��த�்ள்ளனர.்  அவரக்ள் யா�ம் உ��டன் நா� 

��ம்�ய�ல்ைல.  ஆனால் இந்தச ் ெச��யரக்ள் காயங்கள் எ���ன்� 

�டக்ப்படட்னர.் இதற்�ப் �ன்னா�ள்ள காரணங்கைள இந்தப் படம் �சாரிக்�ற�. 

2 0 - ம் �ற்றாண்�ல் ேகரளத�்ல் ெச�யரக்ள் ெபரிய அள�ல் உ�வா�யதற்�ப் 

�ன்னா�ள்ள ச�கக் காரணங்கைள�ம் இந்தக் காட�்ப்ப�தத் 
�யன்��க்�ற�.

இந்தப் படம் ச�ரா என்�ம் இஸ்லா�யப் ெபண் கதாபாத�்ரதை்த சாரமாக 
எ�த�்ள்ள�.  ச�ரா,  கணவைனப் �ரிந்� வாழ்�றாள்.  ேபாரச் ் �ழல் ெகாண்ட 

ஈராக்�க்�ப் ேபாகத ் �ரம்ானிக்�றாள்.  �ர�்க் நகரத�்ல் வந்�றங்�ம் அவள� 

ேதாளில் ��ம்பக் கடன், வ�ற்�ல் ��ய காத�ன் பரி�, ெநஞ்�ல் மகன் �தான 

அன்�. இைவ எல்லாம் ேபாதா� என்� மேகஷ் நாராயணன் ெமாதத்க் கைதைய�ம் 

அவள் தைல�ல் இறக்�ைவக்�றார.் ச�ராவாக ந�த�்�ப்பவர ்பாரவ்�.  

தனிெயா�த�்�ன் �ரச�்ைனயாகத ் ெதாடங்�ய இந்தப் படம் இரண்டாம் 
பா��ல் ச�கப் �ரச�்ைனயாக ��டச்ம் ெகாள்�ற�.  காய்சச்ல்,  தைலவ�, 

�ரசவம் ேபான்ற �ரச�்ைனகள் ெகாண்ட எளிய ேநாயாளிகைள எ�ரெ்காண்� 
பழக்கப்படட் ெச��யரக்ள்,  ேபாரால் ைக,  கால்கள் இழந்� ேமாசமாகப் 

பா�க்கப்படட் ேநாயாளிக�க்� ��சை்ச அளிக்க ேவண்���க்�ற�. அவரக்ள் 

�ைறப்��க்கப்படட் �ற� ஒ� தர்ில்லர ் படத�்க்கான தன்ைம�ம் படத�்க்� 
வ��ற�. இந்த �ட�்க் ���ல் �க்�யப் பங்காற்�ய இந்�ய ெவளியற�த ்�ைற 

அ�காரியாக ஃபகத ்பா�ல் ந�த�்�க்�றார.் க�ம் �ைக, �ண்� �ைளக்கப்படட் 

கட�்டங்கள், தணிந்த மண் �ைககள் என ஈராக் ேபாரக்் காட�்கைளத ்தத�்பமாக 

உ�வாக்���க்�றார ்மேகஷ் நாராயணன். இந்த �ட�்த ்�டட்த�்ல் ெவளியற�த ்

�ைற அ�காரி மேனாஜ் �மா�ம் அன்ைறய ேகரள �தல்வர ்உம்மன் சாண்��ம் 
ெப�ம் பங்காற்���க்�ன்றனர.்  இவரக்ள் அல்லா�,  வைள�டா நா�களில் 

ெசல்வாக்�ள்ள ஒ� மைலயாளித ் ெதா�ல�ப�க்�ம் ெப�ம் பங்� 
இ�ந்��க்�ற�.  இந்தப் படத�்ல் ேபாராளிகள் ��தத் ெபா�க் கற்பைனக�ம் 

இ�க்�ன்றன.  அன்னிய நிலத�்ல் பறக்�ம் இந்�யக் ெகா� த�ம் பா�காப்� 

உணரை்வ இந்தப் படம் �றப்பாகக் 
காட�்ப்ப�த�்��க்�ற�.  கள ஆய்�ம் கற்பைன�ம் 

ெகாண்� நிஜ சம்பவதை்த �சாரிக்�ம் படம் என 'ேடக் 

ஆஃப்'  படதை்தச ் ெசால்லலாம்.  சமானியரக்ளின் 

வாழ்க்ைக�ம் அ�ல் ேபார ் ஏற்ப�தத்க்��ய 
பா�ப்�ம்தான் படம் கண்டைடந்��க்�ம் ���கள் 
எனலாம்

�.ராம்�

'� இந்�'�ல் �றப்�ப் பக்கம்

ெசன்ைன �ைரப்பட �ழா�ல் 
�ைர�டப்ப�ம் படங்களின் �தல் 
பாரை்வ,  டெ்ரய்லரக்ள்,  �மரச்னங்கள், 

பரிந்�ைரகள்,  ெசய்�கள்,  ேபட�்கள் 

மற்�ம் �றப்� �ைகப்படத ்ெதா�ப்�கள் 
அடங்�ய �றப்�ப் பக்கதை்த ' � இந்�' 

நாளிதழ் வைலதளம் ெதாடரந்்� 
ப�ேவற்றம் ெசய்� வ��ற�. எப்ேபா�ம் 

ெதாடர�்ல் இ�க்க...
http://tamil.thehindu.com/cinema/ciff/

�சம்பர ்17 | ரஷ்ய கலாசச்ார ைமயம் | காைல 10:30 மணி

இன்� | ரஷ்ய கலாசச்ார ைமயம் | மாைல 6:00

மண்��ைர

http://tamil.thehindu.com/cinema/ciff/


Printed and Published by Indo Cine Appreciation Foundation Chennai - 600006

Our Sponsors and Partners

�ெபத�்ய �ழந்ைதகள் �லர ்
ஒவ்ெவா�வ�ம் தங்கள் ேவ�படட் 
காரணங்க�க்காக ஒ�� நடனம் 
கற்�கெ்காள்ள ��ம்��றாரக்ள். 

�ப்ெடன்,  ஒ� கண்�லம் நன்றாக பாரக்்க 

���ற�.  இன்ெனா� கண் �ற்��ம் 

ெசய�ழந்�, அவர� வாழ்க்ைக �ற்��ம் 

இ�ண்���வதற்�ள்  உலைக நன்றாக 
பாரத்�்�ட ேவண்�ம் என்� ��ம்��றார.் 

டே்ராமா,  ஒ� அழகான ெநச� ��ம்பத�்ப் ெபண்.  ஒ� ெதாைலக்காட�் 

நிகழ்ச�்�ல் காடட்ப்ப�ம் �ணிெநய்�ம் ேவகதை்த�ட தான் இன்�ம் ேவகமாக 
ெநய்ய ���ம் என்� அவள் தன� பாட�்க்� நி��க்க ��ம்��றாள். ேசானம் ஒ� 

கண்ெதரியாத மசாஜ் பணியாளர ் தன� ச�ப்��க்க ேவைலைய ைக�ட 
��ம்�பவர.் அவரக்ளில் �க�ம் இைளயவர ்கால்சாங், மற்றவரக்ைளப் �ன்பற்� 

ேமாசமாகப் பா�பவன்.  நாேடா� ��ம்பத�்ற்� உத�ம்ெபா�ட�் ைபக் 

ஓட�்பவரக்ள்,  ெதாைலக்காட�் தயாரிப்பாளரக்ள்,  ேபண்ட ் கைலஞரக்ள் 

ெசயல்ப��றாரக்ள்.  அவரக்ள் இலக்� �� ெநடெ்வாரக்் �லம் அைனவ�க்�ம் 

பாடல் ேபாய் ேசர ேவண்�ம் என்ப�தான்.  வாழ்க்ைக�ன் ஒளிையத ் ேத�ம் 

�ழந்ைதக�க்� நம்�க்ைகையத ்த�ம் படம்.

BALLAD FROM TIBET / TIAN LAI MENG XIANG 

இ�� எ�ன பட� பா��கலா�?
 - அ��� ��த�ஃ� ப���ைரக�

th16  Dec 201715th Chennai International Film Festival 

cinemas of india

அண்ணா, �ற்பகல் 2.30 மணி

�யர,்  ஒ� �ப்பத�் ஐந்� வயதான �வசா�,  அவர� ெபற்ேறார ்

நடத�்கெ்காண்��ந்த பால்பண்ைணைய எ�த�் நடத�்�றார.்  ஒ� நாைளக்� 

இ�பத�் நான்� மணி ேநரம் அவர� ப�க்க�டன்தன் தன் ேநரதை்த 
அரப்்பணிக்�றார.்  ��ெரன ஒ� ெதாற்�ேநா�னால் மா�கள் 

தாக்கப்பட�்�டட்த்ாக உணர�்றார.்  மந்ைத ��வ�ேம அவ�க்� 

அச�்�தத்ைலத ்த��ன்றன. இதனால் மனக்கவைலேயா� அவற்ைற கவனிக்கத ்

ெதாடங்��றார.்  அவர� சேகாதரி பாஸ்ேகல்,  கால்நைட ம�த�்வரான அவர� 

சேகாதரி பாஸ்ேகல்,  ' ' எல்லா மா�க�ம் நன்றாகேவ உள்ளன.  ேதைவயற்ற 

கவைலகைள �ட�்��'' என ஆ�தல் அளிக்�றார.் �ர�ஷ்டவசமாக, ஒ� மா� 

ெதாற்�ல் பா�க்கப்பட�்�ப்ப� ெதரியவ��ற�. �ய�க்� இந்த அசச்ம் ேம�ம் 

அ�ரச்�்ையேய ஏற்ப�த�்�ற�.  ஏெனனில் ஒ� மாட�்க்� ெதாற்�ேநாய் 

வந்தா�ம் ெமாதத் மந்ைதைய�ம் ெவடட் ேவண்�ம்.  ஆனால் �யர ்

�ரசச்ைனைய, அ�வைர ேபாக�ட�ல்ைல.

BLOODY MILK / PETIT PAYASAN| FRENCH 
ேக�ேனா, பகல் 12.15 மணி

ஐஸ்லாந்�ல் ஒ� ெதாைல�ர 
�ன்�� �ராமம்.  �ேனஜ் 

ைபயன்கள் ேதார ் மற்�ம் 
��ஸ்�யன் அ�பவத�்ல் ஒ� 
ெகாந்தளிப்பான ேகாைடக் 
காலம்,  ஒ� ெபண்ணின் 

இதயதை்த ெவன்ெற�க்க 
�யற்�க்�ம் ேபா�,  மற்றவர ்

தன� �றந்த நண்ப�டன் ��ய 
உணரச்�்கைளக் 
கண்���க்�றார.்  ேகாைட 

��வைடய ேநரம் வ��ற�. 

ஐஸ்லாந்�ன் க�ைமயான �ளிர ் உ�வாவதற்கான தடப்ெவடப்நிைல�ல் 
ஐஸ்லாந்�ன் இயற்ைகச ் �ழல் சற்ேற மாறத ் ெதாடங்��ற�.  அந்த 

ப�வமாற்றத�்ன்ேபா�,  இந்த ைபயன்கள் அந்த �ைளயாட�் ைமதானதை்த 

�ட�் ெவளிேயற�ம், ��ரச்�்ைய எ�ரெ்காள்ள�மான காலமாக அைம�ற�.

HEARTSTONE / HJARTASTEINN
ேக�ேனா, �ற்பகல் 2.45 மணி

ஒவ்ெவான்�ேம தவறான �ப்பாக்�க் 
�ண்�களால்தான் ெதாடங்��ற�. 

தந்ைத�ட��ந்� மர�ரிைமயாகப் 
ெபற்ற நிலத�்ல் வ�க்�ம் 2 5 0 

��ம்பங்கைள எப்ப�யாவ� ெவளிேயற்ற 
ேவண்�ெமன்� நிைனக்�றான் அந்த 
பணக்கார இைளஞன். இரதத்ம் இல்லாமல் 

ெவளிேயற்றப்படா� என்� ெதரிந்�ம் 
அம்மைல�ன் ெசட�்ல்ெமண்ட ் ப��த ்
தைலவர ் ேபச�்வாரத்ை்தக்� தயாராக 
உள்ளார.்  �ேராகதை்தச ் சந்�க்�ம் 

அவரக்ள் தங்கள் கவைலைய ெவளிப்ப�த�்�றாரக்ள்.  இத�்ைரப்படம் 

அைனத�் ச�கத�்ன் �ல�ம் காயா��ல் நகரதை்த �தத்ரித�்க் காட�்�ற�. 

அங்� ேமாசமான �ழ்நிைல உ�வா�ய நிைல�ல் �கப்ெபரிய வன்�ைறக்�ப் 
�ற� நிைலைம �ரைட�ற�. 

SUCH IS LIFE IN THE TROPICS 
ேத�பாலா, காைல 11.15 மணி

CENTAUR / DIE FLUGEL DER MENSCHEN 
ேத�, �ற்பகல் 2.00 மணி

ெசண்டார ் ஒ� அைம�யான,  ��ய மற்�ம் 

எளிைமயான மனிதர,்  ஒ� ��ய ைபயனின் 

அன்பான தந்ைத ஒ� வாரத்ை்த மற்�ம் 
வாய்ேபச மற்�ம் ெச�ேகளா மாரிபா எ�ம் 
இளம் ெபண்ணின் கணவராக ஒ� 
வாரத்ை்த�ம் ேப�ய�ல்ைல.  இவரக்ள் 

அன்�டன் இைணந்� ��ய வாழ்க்ைகைய 
அந்த �ன்னஞ்��ய �ர�்ஸ்தான் �ராமத�்ல் 
நடத�்�ன்றனர.்  ெசண்டார ் தன� 

அண்ைட�டட்ாரக்ள் மத�்�ேல �க�ம் மரியாைத �க்கவனாக �ளங்��றார.் 

எவ�ம் சந்ேதகப்படாத வைக�ல் ஒ� ��ைரத ்��டனாக�ம் அவர ்இ�க்�றார.் 

அேதேநரத�்ல் �ர�்ஸ்தான் நாேடா�ப் பழங்���னரிைடேய ��ைரகள் 
சாரந்்� அவ�க்�ள் ஆழமாக ேவ�ன்�ய நம்�க்ைக ஒன்� இ�க்�ற�. ெபாய் 

நீண்டநாள் நீ�க்க�ல்ைல.  ஒ�நாள் அவைரப் பற்�ய உண்ைம 

ெவளிப்ப�ம்ேபா� அவர ்தன� ��ம்பத�்ன் ��ைய நிரண்�க்�ம் ேதைவைய 
உணரவ்� அவர ்மட�்மல்ல அந்தக் �ராம வா�க�ம்.


