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Highlights of Day 5

The plot follows Fine, an actor who lacks self 
confidence. Life changes for her when a well-
known director Kasper Friedemann invites her 
for an audition, where she convinces him with 
her acting. But he also sees in Fine an injured 
being (vulnerable personality) that matches his 
vision of Camille, the main character in his next 
play. Fine gets her first big part that she in no way 
wants to lose. She slips into another identity. As Camille, she awakens to her femininity, 
but through Camille, Fine also loses her own strengths as Camille is not only self-
conscious and sexually active but at the same time mentally fragile and self-destructive 
too. Fine puts herself in the hands of her director who lets her go through hell without 
psychologically rescuing her. A dangerous game in which she becomes her own enemy 
is what this fine drama is all about.

Pic(k) of the Day

Cracks in the Shell
Dir.: Christian Schwochow
Germany
Devi Bala | Dec 18 | 11.15 am

Cracks in the Shell

The Turkish film, Black Crow, 

explores the perils faced by an 

Iranian expat, Sara (Sebnem 

Hassanisoughi), trying to 

return home.

For those who adore drama, the German film, Wild is the 

perfect fit. Directed by Nicolette Krebitz, Wild follows an 

anarchist young woman, who breaks the tacit contract 

with civilization and fearlessly decides on a life without 

hypocrisy or an obligatory safety net.

Dhunu, is a free spirit living
 in remote Assam, firmly 
believing in the power of her 
grand dreams. She always wished to 

own a guitar and is well determined to 

form a rock band with the boys in her 

village, remaining undeterred in a 

society that threatens to pull her back. 

A Gothic thriller from Iran, Asphyxia directed by 

Fereydoun Jeyrani is an elegant black-and-white thriller 

that refracts Iranian gender politics through the prism of a 

twisty Hitchcockian noir

Lovers of anthology films, rejoice, for 

you have the 2017 South Korean 

fantasy-comedy, Because I Love You. 

The movie is about Lee Hyeong (Cha 

Tae-hyun) whose spirit, after an 

accident, starts entering the bodies of 

people struggling with love, and 

Scully (Kim Yoo-jung), the high 

school student guides his spirit along 

the way.

Because I Love You

Anna | 12.00 pm

Wild
Devi | 04.30 pm

The Black Crow
Casino | 12.45pm

Village Rockstars
Russian Cultural Centre | 12.30 pm

Asphyxia
Tagore Film Centre | 11.15 am

Ninaithathai Mudippavan | Dir.: P. Neelakantan | 1975| 150' | Tamil
will be screened to mark the MGR centenary celebrations
in place of Kills on Wheels @ Casino Dec 18, 2017 | 09.45 am

Change in Schedule
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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  |      Change in Schedule

From the Vault

Day 5| Monday, 18.12.17

Devi

Devi Bala

Russian 
Cultural 
Centre

Anna Theatre 

Casino

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

Cracks in the Shell 
( Die Unsichtbare )
Dir.: Christian Schwochow
Germany | 2011 | 113' | RCS

Ninaithathai Mudippavan
Dir.: P. Neelakantan
1975| 150' | Tamil

Idak
Dir.:  Deepak Gawade
2017 | Marathi | 107'|IP

Asphyxia ( Khafegi )
Dir.: Fereydoun Jeyrani
Iran | 2017 | 90' | WC

Because I Love You 
( Saranghagi Ttaemoone )
Dir.: Joo Ji-hong
Korea | 2017 | 110' | CFK

Good Bye Kathmandu 
Dir.: Nabin Subba
Nepal | 2017 | 133' | WC

The black crow 
( Siyah karga )
Dir.: Muhammet Tayfur Aydın
Turkey | 2016 | 98' | WC

Village Rockstars
Dir.: Rima Das
2017 | Assamese |  87'|IP

Bright Nights ( Helle Nachte)
Dir.: Thomas Arslan
Germany, Norway  
2017 | 86' | CGF

Wild (  Dzika )
Dir.: Nicolette Krebitz
Germany | 2016 
97' | CGF

Blossoming Into A Family 
( Madou: After the Rain  )
Dir.: Hiroki Hayashi
Japan | 2016 | 126' | WC

Ocean in a Drop 
Dir.: Andrew Garton
Australia, India | 2017 
 75' | WC

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

CORPORATE 
Dir.  NICOLAS SILHOL
France | 2016 | 95' | WC

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

Beauty and the Dogs  
Dir.: Khaled Walid Barsaoui, 
Kaouther Ben Hania
Tunisia, France, Sweden 

KATIE SAYS GOODBYE 
Dir.: Wayne Roberts
USA | 2016 | 88' | WC

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

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

No Screening

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

DAYBREAK  (DITA ZË FILL)
Dir.:Gentian Koci
Albania, Greece | 2017
 85' | WC

No Screening

No Screening

No Screening

Cry Humanity 
 Manusangada
Dir.: Amshan Kumar
2017| 93' | Tamil |TFFC

Kadugu 
Dir.: Vijay Milton
2017 |115' | Tamil |TFFC

AMERIKA SQUARE 
( Plateia Amerikis )
Dir.: Yannis Sakaridis
Greece, UK, Germany | 2016 

The Net ( GEUMUL )
Dir.: Ki-Duk KIM
Korea | 2016 
114' | CFK
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Capacity 100 seats 

Seating for all shows will be on first come first served basis

http://www.imdb.com/name/nm0037575?ref_=tt_ov_dr


ஜப்பானின் �க்�ய �கரங்க�ள் ஒன்றான ஃ���க்�ப் பக்கத�்ல் இ�க்�ம் 
ஊைரச ்ேசரந்்த வச��க்க இ�காவா ��ம்பதை்தச ்ேசரந்்தவர ்எய்�ேரா. �தல் 

தைல�ைற மாணவரக்�க்� தனிப்ப�ற்� ைமயம் ஒன்ைற அவர ்நடத�்�றார.் 

��மணம் ெசய்�ெகாள்ளாத அவர,்  அங்� ப�க்�ம் �ராமத�் மாணவன் 

�ெஷேராவால் கவரப்பட�்,  அவைன மகனாகத ் ததெ்த�த�்கெ்காள்�றார.் 

ெவளிநாட�்ல் ேவைல 
பாரக்்�ம்ேபா� வளரப்்�த ்
தந்ைத இறந்��ட,  ஊர ்

��ம்� அவர ் நடத�்ய 
தனிப்ப�ற்� ைமயதை் த 
தந்ைதையப் ேபாலேவ 
க�தத்ாக நடதத் 
ஆரம்�க்�றான் �ெஷேரா.

இைட�ல் �ெஷேரா�டன் 
வந்� ேசர�்றார ் �ட�் 
ேவைல ெசய்�ம் 
பணிப்ெபண் இேதா ( I t o ) . 

தன்ைன அ��கப்ப�த�்கெ்காள்�ம்ேபா� "என் வாழ்�ல் வச� வாய்ப்�கைள 

அ�ப�தத்�ல்ைல.  அேதேநரம்,  வாழ்க்ைக�ல் இனிைமயான நிைன�கைள 

ெசாதத்ாக என� ��ம்பம் தந்��க்�ற�" என்�றார ்இேதா. ஒ� எளிய, கல்�யற்ற 

பணிப்ெபண்ணின் பாரை்வ�ல் வாழ்க்ைக�ன் அரத்த்ம் ��தத் அ���ைற 
இ�. அ�ேவ படத�்ன் ஆதாரமாக மா��ற�. வாழ்க்ைக த�ம் இனிய நிைன�கள் 

எைவ, அவற்ைற �ெஷேரா எப்ப�க் கண்டைட�றார ்என்பதாகப் படம் �ரி�ற�.

1 9 8 0 - க�க்�ப் �ற� அ�ேவகத ் ெதா�ல்�டப் வளரச்�்�ன் ேவகதத்ால் 

ஜப்பானியரக்ள் ��தத்ாடட்ப்படட்ா�ம்,  மண்ணில் 

ேவர�்ட�்�க்�ம் மரைப ேநாக்� அவரக்ள் ��ம்ப 
ேவண்�யதன் அவ�யதை்த இ�ேபான்ற படங்கள் �ண்�ம் 
நிைன�ப�த�்�ன்றன.  ஜப்பானின் ஃ��� மைல 

அ�வாரத�்ல் உள்ள ஊர ் மக்களின் வாழ்க்ைக,  உள்�ர ்

பண்பா�,  கைல ேபான்றவற்ைற அ�வதற்� இந்தப் படம் 

�றந்த �ற�ேகால்
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'Blossoming Into a Family': ஜ�பான�ய 

கைல ப�பா��� திற�ேகா�

15th Chennai International Film Festival 

வ��ேல� ரா��டா��' – அ�ஸாமி� 

கிராம�தி�� ஒ� பயண�

இந்�யா�ன் �ராமங்கள் அைனத�்ம் ஒேர மா�ரியானதாக இ�க்�றதா? 

அவரக்�க்கான அ�ப்பைட வச�கள் அவரக்�க்� ெசன்� ேச��றதா? 

அவரக்ள� வாழ்க்ைகதத்ரம் எப்ப� இ�க்�ற�? என்ற ேகள்�கைள ஒ� ���ைய 

ைமயக்கதாபாத�்ரமாக்க் ெகாண்ட ' �ல்ேலஜ் ராக்ஸ்டாரஸ்்'  �ைரப்படத�்ன் 

�லம் சதத்�ல்லாமல் அேத ேநரத�்ல் அ�தத்மாக �ன்ைவக்�றார ் இயக்�நர ்
ரிமா தாஸ்.  படத�்ன் தயாரிப்பாளர,்  ஒளிப்ப�வாளர,்  படதெ்தா�ப்பாளர ் என 

அைனத�்ேம இவரத்ான்.

ஒ� ��ய �ராமத�்ல் வ�க்�ம் ���ற்� தன� �ராமத�்ல் ஒ� ���க்கல் 
ேபண்ட ் ஒன்ைற உ�வாக்க 
ேவண்�ம் என்ப� ஆைச. 

அதற்கான �யற்�கைள 
ேமற்ெகாள்�ம் �� ���க்கல் 
ேபண்டை்ட உ�வாக்�னாளா? 

இல்ைலயா?  என்பேத �ல்ேலஜ் 

ராக்ஸ்டாரஸ்். 

��ப்படதை்த�ம் தனியாகேவ 
ஒளிப்ப�� ெசய்� 
இயக்��ள்ளார ் ரிமா தாஸ். 

ஒளிப்ப�� ��தே்தா இயக்கம் 
��த�் �ைறயாக எந்தெவா� ப�ப்ைப�ம் ப�க்க�ல்ைல என்ப� படதை்த 
பாரக்்�ம்ெபா�� �யப்ைப ஏற்ப�த�்ம்.  �க்�யமாக மைழக்காட�்களி�ம் 

ெவள்ளக்காட�்களி�ம் ஒளிப்ப�� ெசம்ம.

��வரக்ளின் ேசடை்டகள், �ம்பலாக இைணந்� ேபண்ட ் ேபால நின்� பா�வ�, 

மைழகளி�ம் சக�க�ம் �டந்� உ��வ� என ��வரக்ள் ெதாடரப்ான 
காட�்கள் அைனத�்ம் �க இயல்பாக படம் ��த�்ள்ளார ்
ரிமா தாஸ்.  படத�்ல் ந�தத் அைனவ�ம் ெதா�ல்�ைற 

ந�கரக்ள் �ைடயா� என்ப� இன்ெனா� ஆசச்ரியம். 

����ன் ���க்கல் ேபண்ட ்கைத��டாக �ராமத�்ன் 
அழைக�ம் அவரக்ள� வாழ்க்ைகைய�ம் கலாசச்ரதை்த�ம் 
கல்�ைய�ம் பண்பாடை்ட�ம் ப�� ெசய்�ள்ளார ்
இயக்�நர்

ஆ� வள்ளியப்பன்

இன்� | ரஷ்ய கலாசச்ார ைமயம் | �ற்பகல் 12:30 மணிஇன்� | அண்ணா �ைரயரங்கம் | �ற்பகல் 2.30 மணி

சா.ெஜ.��ல் தங்கம்

th18  Dec 2017

ம�னவ�கள�� அைல(�ச�) வா��ைகைய� ேப�� கி� கி �� திைர�பட�

இன்� | ேத� | �ற்பகல் 2.00 மணி

�னிமா பாரை்வயாளரக்ளில் இன்� த�ரக்்க ��யாதவரா��டட்ார ்�ம் � �க்.  

ெதன்ெகாரியாைவச ் ேசரந்்த �ைரப்பட இயக்�நர ் �ம் � �க்,  1 9 9 6 ல் 

'�ேராக்கைடல்' படத�்ன்�லம் �ைர உல�ல் கால� எ�த�்ைவதத் ார.் அவர� 

'ஸ்�ரிங், சம்மர,் பால், �ண்டர.்.. அன்டஸ்் �ரிங்' - �ைரப்படம் ச�கத�்ல் �ற்றம் 

இைழக்க ேந�ம் ஒவ்ெவா� மனித�க்�ள்�ம் மைறந்��க்�ம் ஆன்�க 
உணரை்வ உ�ரெ்பறச ்ெசய்�ம்�தமாக அைமந்��ந்த�. 

இப்படத�்ல் �ரதானமாக இடம்ெபற்ற� ஒ� �தக்�ம் ஆ�ரமம்.   ெபௗதத் 

�க்�களின் இந்த ஆ�ரமம்  அந்த உைறபனி ஏரி�ன் ந�ேவ அைமந்��ந்த�. 

இந்த உைறபனி ஏரி ப�வ காலங்க�க்� ஏற்ப உ�மா�ய�தம் ஒ�நாள் 
இல்ைலெயனி�ம் இன்ெனா�நாள் பக்�வப்ப�ம் மனித மனங்க�க்� 
இயக்�நர ் ப�மம் ஆகக் காட�்ய�ைற உலக �னிமா ர�கரக்ைள ��ம்�ப் 
பாரக்்க ைவதத் �. அவர� 3-அயரன்், சமாரிடன் ேகரள்், அரி ராங், பயடட்ா ேபான்ற 

படங்கள் ெவனிஸ், ெபர�்ன், ேகன்ஸ் �ைர�ழாக்களில் �றந்த படங்க�க்கான 

���கைளப் ெபற்றன.  

இன்� �ைர�டப்பட உள்ள � ெநட ் �ைரப்படத�்ல் ெதன்ெகாரிய �னவனின் 
வாழ்க்ைகையதத்ான் ேப��ள்ளார ்இயக்�நர.் ஏேனா நம்ம ஊர ்�னவரக்ைள�ம் 

நிைன�க்� வரைவத�் ���ற� இத�்ைரப்படம்.

நாம்�ல்� ஓர ் ஏைழ �னவர,்  இரண்� 

ெகாரியாக்கைள �ரிக்�ம் ந��ன் 
வடக்ேக அவர� மைன� மற்�ம் மகள் ஒ� 
ம�ழ்ச�்யான எளிய வாழ்க்ைக 
வாழ்�றார.்  ஒவ்ெவா� நா�ம் அவர ்

ஆற்�ல் �ன்��க்க ெசல்�றார,்  ந�நீரில் 

���ரம் வைர மட�்ேமெசன்� 
�ன்��ப்ப� அவர� வழக்கம். அங்� உள்ள 

கண்�க்� ெதரியாத எல்ைலைய 
அம்�னவர ் கடக்க மாடட்ார ் என்ப� 
அங்�ள்ள எல்ைலப்ப�� ரா�வத�்னரின் 
நம்�க்ைக.  ஏெனனில் அவைர அவரக்ள் 

நீண்டநாடக்ளாக கவனித�்  வ��ன்றனர.் 

அதனால் கடேலார ரா�வத�்னர ் அவ�க்� ெதால்ைலகள் தரமாடட்ாரக்ள். . 

ஆனால் ஒ�நாள் அவர� �ன்�� பட� இயந்�ரத�்ல் ஒ� வைல �க்�க் 
ெகாள்�ற�.  இதனால் பட� ெதற்� ேநாக்� தாேன ேவகமாக நகரவ்ைத 

அவரால்�ட த�க்க��யாத நிைல.  அதன்�ற� நிைலைம எக்கசச்க்கமாக 

ேபாய்���ற�.  நாம்�ல்� எ�ரெ்காள்�ம் பா�காப்�த ் �ைற�னரின் 

�சாரைணகள் யா�ம் க�ைமயான�.  ெபா�வாக �னவரக்ள் 

எல்ைலையக் கடந்ததாக தண்டைனக்�ள்ளா�ம் ேமாசமான 
நிைலைய இ� ேயா�க்க ைவக்�ற�

பால்நிலவன்
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�க �க்�யமான �ைரப்படம்.  நாம் 

சாதாரணமாக ர�த�்�ட�்ப்ேபா�ம் 
பைடப்�களில் பங்ேகற்�ம் கைலஞரக்ள் 
உள�யல் ர�ீயாக எவ்வள� ஆழமாக 
பா�ப்�க்�ள்ளா�ன்றனர ் என்பைத 
ஆழமாக ெசால்��ள்ளாரக்ள்.  ஃைபன் 

�றைமயான ந�ப்� மாண�.  ஆனால் 

�சச்�ைடயவள்.  ஆனால் மனநலம் 

பா�க்கப்படட் தன� சேகாதரி ஜ�ைல 
பாரத்�்க் ெகாள்ள, அவைள �ங்க ைவக்க 

பா�வ�,  ஆ�வ�,  ந�ப்ப� என தன� 

�றைமகைள பயன்ப�த�்�றாள்.  ஆனால் பள்ளி�ேலா அவள் 

தன்னம்�க்ைக�ன்� இ�க்�றாள். �கழ்ெபற்ற இயக்�நர ்காஸ்ெபர ்ஃ�ரட்ெ்மன் 

தன� அ�தத் படத�்க்கான ந�ைக ேதரை்வ ைவக்�றார.்  ஃைபன் தன� 

�றைமயால் அவைர ஈரக்்�றாள்.  ஃைபனின் பா�க்கப்படட் ஆ�ைம�ம், 

�ண�ம்,  தன� அ�தத் பைடப்�ன் ைமய கதாபாத�்ரதை்தப் ேபாலேவ 

இ�ப்பதாக காஸ்பர ் நிைனக்�றார.்  ஃைப�க்� அந்த பாத�்ரத�்ல் ந�க்�ம் 

வாய்ப்� �ைடக்�ற�. ஆனால், ஃைபன் ந�ப்�க்காக தன� அைடயாளதை்தேய 

இழந்� அந்த பாத�்ரமாகேவ மா��றாள்.  இ� அவள� சேகாதரிைய பாரத்�்க் 

ெகாள்வ��ம் எ�ெரா�க்�ற�.  இந்த ஆபதத்ான �ைளயாட�் ல் ஃைப�க்�, 

ஃைபேன எ�ரியாக மா��றாள்.  உலகத ் �ைர�ழாக்களில் ���கைள 

ெவன்றவண்ணம் உலாவந்�ெகாண்��க்�ற� இத�்ைரப்படம்.

CRACKS IN THE SHELL |GERMAN | 2011 

இ�� எ�ன பட� பா��கலா�?
 - கா��தி� கி��ணா ப���ைரக�
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cinemas of india

ேத�பாலா, காைல 11.15 மணி

ேகட�், ஓர ் இளம் ெதன்ேமற்�ப் ப��ையச ்

ேசரந்்த ெபண்.  சான் �ரான்�ஸ்ேகா�ல் 

வாழ்வ� ��தத் கனைவ அவள் 
காண்�றாள்.  தன் �தல் காதேலா� 

வாழ்�றாள்.  ஆராய்ந்� ேநரை்மயாய் 

தன்ைனதத்ாேன நிராகரிக்�றாள். 

கஷ்டப்ப�ம் மற்றவரக்�க்கா இரங்�ம் 
அவள� �ணேம அவைள எளிதாக 
இைரயாக்����ற�.  அவள� 

�டா�யற்��ம் மற்�ம் இளைம�ம் அவள் 
�க�ம் ேந�ப்பவரக்ளால் �க�ம் 
ேசாதைனக்�டப்�தத்ப்ப��ன்றன. 

KATIE SAYS GOODBYE | ENGLISH 
ேத�பாலா, மாைல 7.15 மணி 

ெலதா�க்� பல மாதங்கள் வாடைகக்� பணம் ெச�தத் ��ய�ல்ைல. அவ�ம் 

அவ�ைடய ஒ� வய� மக�ம் தங்கள் அபாரட்ெ்மண்ட�்ல் இ�ந்� �க்� 
எ�யப்படட்ேபா�,  ேசாஃ� என்ற ஒ� வயதான ெபண்மணிைய 

பாரத்�்கெ்காள்�ம் ேவைலைய ஏற்�கெ்காள்�றாள்.  அவைள ேவைலக்� 

ைவத�் கெ்காண்டேதா�,  அவ�க்�ேதைவயான உத�கைள�ம் ெசய்�றாள் 

வயதான ேசா��ன் மகள்.  ேசாஃ� எ�ம் வயதான ெபண்மணிைய நன்றாகப் 

பாரத்�்கெ்காண்டாள் ேபா�ம் ெலதா�க்�. அவ�க்� இனி எந்தப் �ரசச்ைன�ம் 

இல்ைல என்ற நிைல உ�வா�ற�.

DAYBREAK / DITA ZE FILL | ALBANIAN
ேக�ேனா 7.00 மணி

ஒ� மனநல ம�த�்வமைன�ன் ெச��யர ் ஒ� 
பணக்கார மனநலம் �ன்�ய ேநாயாளிப் 
ெபண்மணிையச ் சந்�க்�றார,்   ��ம்பேமா 

அப்ெபண்மணிையக் ெகால்ல�ம்,  அவர� 

ெசல்வதை்த எ�த�்க் ெகாள்ள�ம் ��ம்��ற�. 

ப�யாக உள்ள மனநலம் �ன்�ய ெபண்ணின் 
பக்கமா?  அல்ல� அப்ெபண்மணி�ன் ��ம்பத�் 

பக்கமாக யார ் பக்கம் இ�ந்� இப்�ரசச்ைனைய 
பாரப்்ப� என ெச��யர ்�ழம்��றார.் இதன்�ற� 

அவர ்ஒ� ��த�்ரமான ���க்� வ��றார.்

ASPHYXIA / KHAFEGI | HUNGARIAN 
தா�ர ்�ைரப்பட ைமயம், காைல 11.15 மணி

THE BLACK CROW  | KURDISH / TURKISH 
ேக�ேனா பகல் 12.45 மணி

தன� தாய் நாடான ஈரானி��ந்� ெவளிேய�ய ெபண் இளம் ெபண் சாரா, 

பார�ல் �ைரப்பட ந�ைகயாக �ரபலமா�றார.்  இந்த நிைல�ல் அவ�க்�ம்  

ஈரானி��ந்� க�தம் ஒன்� வ��ற�. அதைனத ்ெதாடரந்்� சாரா ஈரான் ெசல்ல 

��� எ�க்�றார.் ஆபத�்க்கள் நிைறந்த ��க்��ன் எல்ைல�ன் வ�ேய ஈரான் 

ெசல்ல சாரா ��ெவ�க்�றார.் இந்த ஆபத�்கைள கடந்� அவர ் தன� ெசாந்த 

நாடான ஈரான் ெசல்�றாரா என்பைத ���ற� � ப்ளாக் க்ேரா என்ற 
�ைரப்படம்

BRIGHT NIGHTS / Helle Nächte | GERMAN 
தா�ர ்�ைரப்பட ைமயம், �ற்பகல் 2.15 மணி

பல வ�டங்கள் நிரக்்க�யாக �ட�்�ட�்,  காணாமல் ேபான ஒ� தந்ைத 

ைமக்ேகல். 14 வ�டங்கள் க�த�் அவர� மகன் �� உடனான உறைவ ��ப்�க்க 

நிைனக்�றார.்  அதற்காக இ�வ�ம் நாரே்வைய �ற்� கார ் பயணம் 

ேமற்ெகாள்�ன்றனர.்  அ�ல் ைமக்ேகல் நிைனதத்� நடந்ததா?  ைமக்ேக�ன் 

தந்ைதக்�ம், அவ�க்�மான உற�க்�ம், ��க்�ம் ைமக்ேக�க்கான உற�க்�ம் 

இ�க்�ம் ஒற்�ைம என்ன?
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