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SCENE 1. BLACK SCREEN

வ ம் இ ட் . ஏேதா நாடகக்  மற்ெறா  நாடகத் ற்
ஒத் ைகப் பாரத்்தப  இ க்க, ன் லத் ல் பல சத்தங்கள்
ேகட்டப  இ ந்தன.

ரல் - 1
ஒத் ைகப்ப  இல்லன் ட்ட! பாட்
ட இல்லன்னா எப்ப ண்ணா?

ெவற் ைல ெகாதப் ய மற்ெறா  ரல்
ேயாவ்! ட் ற ேபாேறன்! கெரண்ட்
இல்லன்  த்  ெகடக்கேறாம்!
வத் ெபட் க் தான்  பா !

ெபண் ரல்
(பலத்த ரிப் )

வாங் க் கட் னியா?

ெவற் ைல ெகாதப் ய மற்ெறா  ரல்
இத! ெம த்  இங்க ெகடக்க
பா ! ெபா த்ேதன்! ஏய்! வத் ெபட்
எத் யா பார!்

ரல் - 2 (ெபண் ரல்)
ேதான்னா ... ( ென ரித் க்
ெகாண்ேட த்தல்) ஒளி
ேலசாகப்பரவ, ஒ  ெம வரத்்
ெபா த்தப்பட்  அதன் அ ம்
ெந ப்  ைவக்கப்பட் ,
நிற்கைவக்கப்பட ஒ  ேபப்பர்
ெம வரத்்  ெவளிசச்த் ற்
ெகாண்  வரப்ப ற .

ெவற் ைல ெகாதப் ய மற்ெறா  ரல்
(வா ல் உள்ள ெவற் ைலையத்
ப் ட் )

... ன்னா ஆ கம், ங் ட் யா?
உ ட் ! உ ட் ! எ த்  ைவச்
உ ட் !

வாையப் ளந்  ெகாறட்ைட ட் க் டந்த ழவர ்படக்ெகன்
ஒ  ெசண்ைட ேபான்ற ேமளவாத் யத்ைத ேகரளக்ெகாட்
ேபால வா க்கத் வங்க,

தைலப்  ைர ல் வரத் வங் ற .

கட் யங்காரனின் ரல் ( ன்
ெவற் ைலக் ெகாதப் யன்)

ெசங்ேகாபக் கடல்காரன் ைகத்ேதரந்்த
மா னிவன்
அ லெமல்லாம் ந ந ங் ம்
அரசெனல்லாற் ெதாைட ந ங் ம்
அவன் ேப  ரவ்ாசன் ...
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அப்ப ப்பட்டவேன ... மன ,
ஊ ,

CHORUS
உ , உணர் , ஊ

ர்வாசன்
( ைய ெரண்  இ த்தப
...)

ஏய்!
( க் ன )

யம்மா ... என்ைனேய
க ழ்த்தைனேய... ந் ேபாஜக்
மரியேள!

(கைனத் ட்  ...)
என்ைனேய க ழ்த்தைனேய
ந் ேபாஜக் மரியேள!

கட் யங்காரனின் ரல்
தண்ணி றா! ...

CHORUS
தண்ணி றா!

ர்வாசர்
(overlap)

ேவண்டாம்!

கட் யங்காரன்
ஏய்! !

ர்வாசன்
நீ தந்த உண் க் ம் நீ ைவத்த
உப் ற் ம் இைணயாக வரம் இந்தா!
         வரம் இந்தா!
         வரம் இந்தா! ...

ேமளங்கள் ழங் ற

ந்
ெபாய்யா? ெமய்யா? ரவ்ாசா? -
வரம் ெபாய்யா? ெமய்யா?

ர்வாசன்
நான் தந்த வரம் உனக்  ெசாற்பமா?
ஏய் ... இல்ைல .... இளப்பமா?
இப்ேபாேத மந் ரச ்ெசால்ைல
னங் , நீ எந்தத ்ேதவைன

ேவண் மானா ம் நிைனத்
மன !

கட் யங்காரன்
ரவ்ாசர ்ெசான்னப  கன்னியவள்
மன  ... னிவனவன் அ ளிய
மந் ரச ்ெசாற்கைள ரியக் கட ைள
ேவண் ச ்ெசால்ல ... வந்  நின்றான்
ரியன். ைக ெலன்ன?

CHORUS
ைக ெலன்ன?
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கட் யங்காரன்
ழந்ைத

CHORUS
ஆஹா! ஓேஹா! ...

ந்
நான் கன்னியா ற்ேற! என்ன
ெசய்ேவன் ழந்ைதைய!

கட் யங்காரன்
இன் ம் இ க்க ம்! சாரீரம் ஓங்
வரேவணாமா? ...
ழந்ைதைய ... (ெவ வாக
இ க் றார.்)
ம்! அப் றம்! நான் தானா?
“உன் வரம் அ ! உன் ள்ைள அ !
என்ைனத ் ர ! என்றப
ரியக்கட ள் ஓ செ்சல்ல ...

CHORUS
ஓேஹா                 லம் யப ,
அ தப , ெசய்வத யா  தனிைம ல்
மரி நிற்க ...

CHORUS
ஆஹா                  
யாெதான் ம் அ யா
பச் ளங் ழந்ைதைய ஆெறன் ம்
பாராமல் ெபட் ல் ைவத்
தக்க ட்டாள் ந் ேத !

ந்
அன்ேறா  ெசத்ேதன்! அன்ேறா
ெசத்ேதன்! ணெமன ல்
வாழ்ந் ந்ேதன்! க த்  வைர ல்
வந்த ற்ற ணரச்் ன்
ெவள்ளப்ெப க் ல் நான் ழ்
ட்ேடன் ஏ! ஏ! க த் வைர ல் வந்த
ற்ற ணரச்் ன் ெவள்ளப்
ெப க் ல் நான் ழ் ட்ேடன்!

கட் யங்காரன்
ஏ! நல்லா பா றாேள!  நா ம்
வந் ேரன் ...!

ந்
(பலத்த ரிப் )

ஐேயா! ேபாப்பா! கைடைய யா
பாக் ற  ...?

SCENE 2.

காைல ற . ெகா  வைல ச்  ஒவ்ெவான்றாய்
அ ழ்த்தப  வரில் மாட்டப்பட் க் ம் ஒ  கண்ணா ைய
அைட றாள் ெமர் ன். ன் லத் ல் சண் ஓ ம் சத்தம்.
ெகா வைலைய அ ழ்க்க அ ழ்க்க அவள் கணவைன
எ ப் றாள்.

ெமர் ன்
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ஸ்டர ்மணிகண்டன்! ஸ்டர்
மணிகண்டன்! எவ்வள  ேநரமா
எ ப் ட்  இ க்ேகன்! This is too
much! எந் ரிங்க!

சத்தம் ஏ ம் வராததால் ெகா வைலைய லக்  உள்ேள ேதட,
மணிகண்டன் ெரன்  ைடனாேசார ்ேபால பற்கைள ம்
கண்கைள ம் ைவத்  பய த் றான்.

ெமர் ன்
சாதாரண கத் க்ேக பயப்படல!
இ க்கா பயப்பட ேபாேறன்!
எந் ரிக் ங்களா இல்ைலயா ஸ்டர!்

படக்ெகன்  இ த்  அவைள ம் அ ல் ப க்க ைவக்க,
ெமர் ன் அல றாள், ெகா வைல ற் க் ெகாள் ற .

மணிகண்டன்
என் ழந்ைதைய எப்ேபா
ெபத் த வ?

ெமர் ன்
ெமாதல்ல நீ பல் ேதய்!

மணிகண்டன்
ங்க பார!் உனக்  3 மாசம் ைடம்
தரே்றன்! இங்க ஒன் ! இங்க ஒன் !
உன் வ த் ல ஒன் ! 
ழந்ைத! ரி தா?

ெமர் ன்
ஒன்ைன கண் ஷனா உ ப்ப யா
வளத்தா ேபா ம்?  ைவச்  என்ன
ெசய்யப் ேபாற?

மணிகண்டன்
ஒண்  மா  ேமய்க்க! இன்ெனன்
பன்னி ேமய்க்க!

ெமர் ன்
இன்ெனான்

அவைள ர க் ம்  ப  பாரத்் க் ெகாண்ேட,

மணிகண்டன்
உன்ைன ேமய்க்க

ெமர் ன்
ஐேயா மணி!

( ரிப் )
கல்யாணம் ஆ   first day
ஆ ஸ்க் ப் ேபாற!  Punctual ஆ
ேபாலன்னா  ெபாண்டாட் ையத்
தான் தப்பா நிைனப்பாங்க!

மணிகண்டன்
அவன் டக் றான் ைச ...!

(உதட்ேடா  த்த ட வர ...) அவைன பட்பட்ெடன்  அ த் ,
வாைய , சட்ெடன்  மலரச்் யாய் கத் றாள் ெமர் ன்.
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எ  சத்தம் ேகட் ற .

ெமர் ன்
ஏய்! சத்தம் ேகக்கல ... எ
மாட் க் ச்  ...! ...

( ரிப் )
ேபா! ேபா! Main Road சாக்கைடல
ேபாய் ட் ட்  வா ... ேபா!

(அவைனத் தள்ளி ட்  எ ந்  ட)

மணிகண்டன்
ஏய்! அெதல்லாம் யா  ...

(ைககைள ன்னந்தைல ல்
கட் யப )

அந்த Bucket தண்ணி ல க்  ...
சரியாகப் ேபா ம்!

ெமர் ன்
( ரல் மட் ம்)

ஷ்! பாவம் ஸ்டர ்மணிகண்டன்! Get
up! Get up! ேசாம்ேப த்தனம்
பாக்கா ங்க ...

மணிகண்டன் தைலயைனைய ெகாஞ்  அைணத்தப்ப  அைத
ஒ  த்  றான். ேதாைள ைவத்  கன்னத்ைத உர யப

மணிகண்டன்
சச்ரம்மா! ைக ெராம்ப நீ !
நல்ல ல்ல

SCENE 3.

ஒ  ெபரியவ ம் அவர ்மைன ம் ஒ  ெம ன் ேராட் ல்
walking ெசன்  ெகாண்  இ க் றாரக்ள். ச் ைரக்கப் ேப க்
ெகாள் றாரக்ள்.

மைன
ெமர் ன் ப் ம் இன்னிக்
evening அவேளாட அம்மாைவ பாத்
ேபசப் ேபாறாளாம்!

யவர்
ம்!

மைன
அவங்க அம்மா என்ன ெசால்லப்
ேபாறாேளா?

யவர்
ம்!

மைன
இன்னிக்  தான் duty ல join பண்ற!
ெரண்  நாள் க ச் , ேபா ன்னால
மாட்ேடன்றா!

யவர்
Walk While Walk! Talk While Talk.
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மைன  எரிசச்லாக அைம யாக நடக்க ஆரம் க்க, இ வ ம்
ச் ைரக்க ஓரிடத் ல் ெரன்  ஒ த்தைரப் பாரத்்  ஒ வர்

நின்  ைககால்கைள அைசத் க் ெகாள் றாரக்ள்.

யவர்
None else can match Merlin than
Manikandan. ஒேர coffee. Full ஆ
Scan  பண்ணிட்ேடன். Good boy.

(ைககால்கைள stretch ெசய்த
ப )

actuallஆ Merlin-ேனாட அம்மா
ெப ைம பட ம்!

மைன
Honey moon package book  பண்ணி தரப்
ேபாேறன்னீங்க!

ேதாளில் டந்த water bottle ஐ எ த்  ெகாஞ்சம்
த் ட் ,

யவர்
( ச் ைரக்க)

ம்! ெகால் மைல! friendேடாட
resort! இன்னிக்  அவைன
Headmasters Conferenceல meet
பண் ேவன். ெசால்  ேவன்!
ஆமா! நான் ெரண்  நாள், 
conference  ேபாேறேன! எப்ப ?
ஸ் ைல ரசச்ைன எ ம் இல்லாம
பத் ரமா பாத் க் யா?

auto ைரதல், principal பயப்ப தல்

மைன
ஸ் ைல நாங்க பத் ரமா
பாத் க் ேவாம்! உங்கைள நீங்க
பத் ரமா பாத் க்ேகாங்க ...!

யவர ்மைன ன் எரிசச்ைல வாங்  ரித் க்
ெகாள் றார.்

SCENE 4.

ஆட்ேடா ேவகமாகச ்ெசல்ல, உள்ேள பாரத்்தால் அைத ஓட் வ
ஒ  ெபா யன். ன் லத் ல் ேர ேயா ல், ேரா ேயா ஜாக் ,
அவசர அவசரமாக ஏேதா அ த் க் ெகாண் க் றார.்
ஆட்ேடா ன் ேவகத் ற் , அதன் ன்னால் ஒ  ெபண்மணி
ைசக் ளில்  அவசர அவசரமாக ஆட்ேடாைவத ் ரத் றார.்

ெபண்மணி
உன் ைகய கால உைடக் ேறன் இ !
ேடய்! Breakஅ றா!

வன் ரித்தப  acceleratorஐ கண்ட  க,
ேவகேவகமாய்ச ்ெசன்ற வண்  ெரன்  ெபட்ேரால் கா யா
ேமாட்டார ்நின் ட,  ப் பாரத்் ம் ஆட்ேடா
ெம வாக நகரந்்  ஓரமாய் நிற்க, ைசக் ைள அப்ப ேய
ேபாட் ட்  அந்த ெபண்மணி ஓ  வந்  வனின் காைதத்

றாள்.
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வன்
அம்மா! அம்மா! Mechanic
ஏமாத் ட் க் றான்மா! Clutch ஒய
சரியா ேபாடைல! பைழய ஆ !
ேமாட்டரல் ம் ...

காைதத் யப  ஆட்ேடாைவ ட்  இ த்  ெவளிேய
இ த்தப  நடக்க, வன் ண் ம் தா ன் ந்
ல  ஓட ...

வன்
ஐேயா! காப்பாத் ங்க! காப்பாத் ங்க
... ெகால்றாங்கேள ....

யாேரா
ழந்ைதைய இப்ப யா ேராட் ல
ேபாட்  அ க் ற  ...

ன் லத் ல் இ வர ்ேப க் ெகாண்  ெசல் ன்றாரக்ள்.

SCENE 5.

ஒ  ெபா ந்  எ  ெவளிேய ஓ ற . ஒ  ெம ன்
ேராட் ல் மணிகண்டன் ெபா ேயா  நிற் றான். ன் லத் ல்
ரத் ல் உள்ள ெபட்ேரால் பங் ல், ேராட்ைட cross ெசய்ய

ஏேதா ஒ  வயதான ஸ் வ ெபண்மணி, ெபட்ேரால்
பங்க் ற்  வ பவரக் க்  ண்  ர ரங்கைள தந்தப
நிற் றார.்

INTERCUT

ட் ல் ெமர் ன் தன் ைடய Mobile ேபானில் யா டேனா ேபச
யற்  ெசய்  ெகாண்ேட, இரண்  டப்பரே்வர ்அ க்

ஆணி களில், த ர ்சாத ம், ெவண்ைடக்காய்
ெபா யைல ம், Readymade  கைட ஊ காைய ம்
அ க் றாள். ஒ  Sweet Box ஐ ம் எ த்  ெவளிேய
ைவக் றாள். ெபட்ேரால் பங்க் ெபண்மணி, ெபட்ேரால் ேபாட
வந்த ேவெறா  ஸ் வ தம்ப யரிடம் ேப க்
ெகாண் க் றார.் ைக ல் ‘ தெ்த ’ என்ற ண்
ர ரம் ற் க்கணக் ல் இ க் ன்றன.

ைபக் ல் வந்த ெபண்மணி
ஸ்ேதாஸ்தரம் ெஜனி! உனக்
இங் யா?

ெஜனிபர் (வயதான ெபண்மணி)
ேதா ஞ் !

தனக்  வந்த ேபாைன கட் ெசய் றாள்.

ெஜனிபர் (வயதான ெபண்மணி)
இன் ம் 150 இ க் ம். சா ங்காலம்
வந்  பாத் க்க ேவண் யதான். 
உங்க க்  ...

ைபக் ல் வந்த ெபண்மணி
ைபயன் ட்ட த் ட்ேடன்.
ஆ ஸ்ல ேபாய் த் றான்  ...
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ைபக் நகரந்்  ெகாண்ேட ெசல்ல ... ஒ  ஏமாற்ற ம் ேகாப ம்
கலந்த கபாவைனேயா  கத்ைத ைவத் க் ெகாண் ,
ைக ந்த ண் ப் ர ரங்கைளத ்ேதாளில் மாட் ந்த
Hand Bagல் ணிக்க, உள்ளி ந்த ெசல் ேபான் ண் ம்

ங் ய . (ஒ  ஸ் வ ேதாத் ரப் பாடல்)

INTERCUT

கண்கலங் ம் நிைல ல் ெமர் ன், ேதாளில் ெசல்ேபாைன
ணித் க்ெகாண் ,

Tupperware ேபக் க்க க்  Zip ேபாட் க் ெகாண்ேட ...

ெமர் ன்
அம்மா ...!

ெஜனிஃபர ்ேபாைன எ த் , Headphoneல் மாட் க் ெகாண் ,
ஸ் ட் ைய Start ெசய் ,

ெஜனிஃபர்
எனக்  Phone பண்ற ேவைல
ெவச் க்காதன்  ெசான்ேனன்ல!

ெஜனிஃபர ்ெஹல்மட்ைட மாட் க் ெகாள் றார.்

INTERCUT

ெமர் ன்
இன்னிக்  சாயங்காலம் உங்கைள
பாக்க வ ேவாம்!

ெஜனிஃபர்
எப்ப வந்  பாத்தா ம் கரத்்தர்
ைப ல உ ேராட தான்

இ ப்ேபன்! ஒன் ம் வரத்
ேதைவ ல்ல! என்ைன இைறவன்
எ க்  பணிச் க்காேரா அைத

ச் ட்  இைறவேனாட
சச்ைபக்ேக ேபாய் ேசந் ேவன்!

INTERCUT

ெமர் ன்
ம்மா! நீங்க எங்க ம் ேபா
ேவணாம்மா! எங்கக் டேவ
இ ங்கம்மா!

மணிகண்டன் ட் ள் ைழதல்

ெஜனிஃபரின் ஸ் ட்  ஒ  traffic நிைறந்த சாைலக் ள்
ைழய ... வண் ைய நி த் ட்  ேபாைன ‘கட்’
ெசய் றார.்

ெமர் ன்
ம்மா! நீங்க ேபசற  ேகக்க
மாட்ேடங் . ஹேலா! ஹேலா!
ம்மா! ம்மா!
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INTERCUT

SCENE 6.

continued as scene 

ேபாைன ைவத்த ெமர் ன் கண்ணா  ன்  கண் கலங் ய
நிைல ல் நின் க்ெகாண்  அவசரஅவசரமாக தைலக் ப்
ன்ன ட, ன்னால் மணிகண்டனின் ரல் ...

மணி
ேபான்ல ேபசாதன்  ெசான்ேனன்ல!
ேநரல் ேபானா தான் சரியா ம்!
ெசான்னா ஏன் ேகக்க மாட்ேடங் ங்க
Mrs. ெமர் ன்.

ெமர் ன் சற்  அைம க் ப் ற  ம் றாள்.

ெமர் ன்
எங்க மம் !எப்ப ேவண்ணா
ேப ேவன்!

சற்  அழ ம் ேதான்ற அடக்க ம் ேதான்ற ெமர் ன்
த க் றாள். மணி ன் ைககள் அவள் ேதாளில் பர ற .
ெமர் ன் உணரச்் கைள அடக் க் ெகாள் றாள்.

மணிகண்டன்
ஏண்டா இவைன கல்யாணம்
பண்ேணாம்  இ க்கா?

ெமர் ன்
(ெம வாக Smile ெசய்ய
யற் த்  ...)

நீ Christianன்னா
இ ந் க்கலாேமான்  ேதா ! ...

படக்ெகன்  கத்ைத மாற் க் ெகாண்  ...

ெமர் ன்
ளம்  ... ளம்  ... ைடம் ஆச்

...

பரபரப்பானாள். தன் ைடய தைல ைய கா களின்
ன் றமாய் இ த் ட் க் ெகாண்  தா ைய ேலசாக
ள ஸ்ஸ க் ள் தள்ள மா என்  பாரக்்க ... சற்
நிதானித்  ... ெவளிேய நன்  ெதரி ம் தமாக ஆக் க்
ெகாண்டாள்.

அதற் ள், எ ப்ெபா ைய பர க்  எ ந்த மணிகண்டன்
Tupperware ைபகைள எ த் க்ெகாண்  ெவளிேய வர ...
ெமர் ன், Jesus ைல ன் கால்க க்  அ ேக இ ந்த ஒ
அழகான ங் மச் ைழ எ த்  மணிகண்டனிடம் நீட்ட ...

மணிகண்டன்
எனக்காக ஒண் ம்...

என்றப  லக

ெமர் ன்
நீ ெவச்  யா? நான்
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ைவச் க்கட் மா ...?

மணி ேவ  வ ல்லாத  ேபான்ற கபாவைனேயா  வந்
ந்  ெபாட்  எ த்  ைவக்க, பக்கத் ந்த

மல் ைகப் ைவ எ த் க் ெகாண்  ன்னிய ந்த ல்
Hairpin ஐ க த்  த் க் ெகாண்ேட ெசான்னாள்.

ெமர் ன்
நாைளக்  காைலல churchக் ப்
ேபாேறாம். ok?

மலரச்் யாய் ரிக் றாள் ெமர் ன்.

SCENE 7.

ஒ  ெபரிய கார ்ஒன்  கலான சந் ல் ஒ  ழவைர இ த்
ட, plastic டங்கேளா  ைசக் ளில் வந்த ழவர ்plastic
டம் உைடய ைசக் ேளா  ேழ ழ, காைர ட்  யாேரா
ஒ  ‘ைட’ கட் ய நபர ்தைல ல் அ த் க் ெகாண்ேட
இறங் றார.் ல ெபண்கள் அலற. அதற் ள் ட் ல்
ேலசாய் ராய்த்த அக் ழவைர ண் க்கட்டாக க் யப
காக் ச ்சட்ைட ம், ஒ  த ப்பான கண்ணா ம் அணிந்த
வா பன் (உதயன்) காைர ேநாக்  நடந்தான். அங் ந்த
ைபயைன, காரின் கதைவ றக் ம்ப  ைசைக காண் த்

உதயன்
ஏய்! றடா!

அதற் ள் காைர ஓட்  வந்த ‘ைட’ கட் ய மனிதர ்உதயைன
த க்க ற்பட ...

கார் மனிதர்
ஹேலா! ஹேலா! என்ன பண் ங்க ...

ப ேல ம் ெசால்லாத உதயன், ழவைர காரின் ன் ட் ல்
டத் றான். ெவளிேய வந்  கார ்மனிதைன ைறத்  ...
க ம் ேகஷûவலாக ...

உதயன்
ஹாஸ் ட்ல்ல அட் ட் பண்ணி ...
fullஆ பாத் க் ற ...

கார் மனிதர்
ேலசா Scratch தாேன ஆ க்  ...

உதயன் ஓங்  அைறய வந்தவனாய் .... நி த் ட்  ...

உதயன்
உங்ெகாப்ப க் ன்னா யாடா?
வண் ைய எ  ...

உள்ேள ழவரின் அ ல் ஏ க் ெகாண்டவைனப் பாரத்்  ...

உதயன்
ஏய்! எ ன்னா ேபான் ேபா  ...

உதயன், பாக்ெகட் க் ள் ைகைய ட்  கெரட்ைட வா ல்
ைவக்க, கார ்மனிதன் பரை்ஸ எ த் க் ெகாண்ேட ேப னான்.

கார் மனிதன்
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எவ்வள ன்  ெசால் ங்க ... நான்
இங்ேகேய ...

உதயன் ‘தம்’ைம பற்ற ைவத் க் ெகாண் க்க, 500 பாய்
ேநாட்  ஒன்ைறத் தர யல ... உதயன் ேநாட்ைட ம்
அவைன ம் பாரத்் ட் , வாங் க் ெகாள் றான்.

உதயன்
இன்ெனா  பத்தா ரம் பா எ  ...

கார் மனிதன்
ஹேலா! ன்ன அ க் ப் ேபா  ...

பட்ேடன்  உதயன் அந்த 500 பாய் ேநாட்ைட அவன் கத் ல்
எ ந் ட்  ...

உதயன்
ெதரி ல்ல! உன் காைச வச்  நாங்க
என்ன ேகாட்ைடயா கட்டப் ேபாேறாம்
...? உன் அவசரத் க்  ழவன்,
ழந்ைதன்  பாக்காம வந்  அ ப்ேப

... பா ேநாட்ைட க் ப்
ேபாட் ட்  ஆ ஸ்ல ேபாய் Correct
ைடம்க்  ைகெய த்  ேபா யா?

உனக்  ெபா ப்  வர ம்டா! ஏ
வண் ல!

உள்ளி ந்த ைபயைனப் பாரத்்

உதயன்
ஏய் ர ! எல்லாம் ச்  தாத்தா
இங்க வர ம் ரி தா? இேத காரல்
...

உள்ளி ந்த பையன்
நீ ன்னா ...! நான்
பாத் க் ேறன்.

அதற் ள் பயந்  ேபான கார ்மனிதன் உள்ேள அமரந்்
ெகாண்  Tissue ேபப்பைர ைவத்  காரில் ஓட் க் ெகாண்ட
ரத்தக் கைறைய ைடத் க் ெகாண் க்க ... படக்ெகன்
கத்ைத உள்ேள ைழத்த உதயன், கார ்மனிதனிடம்

ெசான்னான்.

உதயன்
இேத ெத ல நீ அ பட்

ந்தா ம் நாங்க தான் வ ேவாம்!
உன்ைன மா ரி காரக்்காரன்
ேபா ட்ேட இ ப்பான் ...!
இெதல்லாம் இனிேமவா  கத் க்ேகா
...! வண் ைய எ !

இப்ப ச ்ெசால் க் ெகாண்  இ க் ம்ேபாேத ஹாரன்கள்
ன் லத் ல் ஒ க்க, உதயன் தைலைய எ த் க் ெகாண் ,
ன்ேன நகரந்்  ைகைய இ த் க் ெகாண் , நடந்தான். கார்
ளம்  ட, ன்ேன ெஜனிஃபர ் (ெமர் னின் அம்மா)

அவ ைடய ஸ் ட் ம், அ ல், ஒ  ஐயர ்Bike ம்
ஹாரைன அ த் க் ெகாண்ேட நிற்க ...
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உதயன்
ேராட் ல எவன் அ பட்

ந்தா ம், punctual ஆ
ேகா க் ப் ேபா  ள்ைளயா க்
ெநய்ைவத் யம் பண்ணாதான்
ேமாட்சத் ல ட் ைடக் ம்ல!

ஐயர ்எச் ைல ங் யப  ேபாக, ெஜனிஃபர ்உதயைன
ரட் டன் பாரத்்தப  வண் ைய நகரத்் றார.்

உதயன் ஐயரின் வண் ைய எட் ட அதன் மட்கார் ல்,
“வாழ்க வள டன்” என்ற ஸ் க்கர ் க் ற .

SCENE 8. MONTAGE...

    1.1. Merlin and Manikandan start their bike and comes
across the station road, as the electric train passes along.

    1.2. ஒ  ர ல்ேவ ஸ்ேடஷன் க ண்டரில் ெபரிய க்
நிற்பைதப் பாரத்் ட்  ெமர் ன் பதற்றமாய் அ த் க்
ெகாள்ள, மணிகண்டன் தன் ைடய ைபக் ல் அவைள ஏற் க்
ெகாள் றான்.

    2. ைசக் ம் ஆட்ேடா ம் ன் லத் ல் நிற்க ஆட்ேடா
ஓட் ய வன் அ த கமாய் இ க்க, அவன் அம்மா அவன்
கண்ணீைரத ் ைடத் ட்  தைலைய வ, அவன் எைதேயா
பாரத்்  கம் மலர் றான்.

    பாரத்்தால் அ  அவன் ைபய ல் இ க் ம் லா பாப் ம்
cadbury's choclateம்.  இரண் ன் ம் ைக ைவக்க, ஒ
ைக ல் அம்மா அ  ெகா க்க, அவன் ைறக் றான்.
‘சாயங்காலம் வந்  சாப் ’ என்  அவள் ெசால் றாள்.
வா ல் லா பாப்ேபா  ஆட்ேடா அ ல் வந்தவன், ைரவர்
ட் ப க் ள் ெசல்ல அவன் அம்மாைவக் கண்ட ம் அந்தப்
பக்கம் ெவளிேய  ன் ட் க்  கம் கள் இ க் ம் ைழ
வ யாக ஏ க் ெகாள் றான்.

   3. காைல ல் வாக் ங் ெசய் ெகாண் ந்த தம்ப யர்
ட்ைடப் ட்  ட் க் ளம்ப ற்பட, ஏேதா நிைன க்
வந்தைதப் ேபான்  ட் க்ெகாண் ந்த மைன  ண் ம்
றந் , உள்ளி ந்  ெஹல்ெமட்ைட எ த் க் ெகாண்  வர,
ேழ யவரா ய கணவன் ஹாரைன ஒ த்  அவசரமாய்
வரச ்ெசால்ல, மைன  எரிசச்லாய் “வரே்றன்!” என்ற பாவைண
ெசய்தல்.

ரின் பல் ன் மைன  ராதா
அப்பப்பப்பா! conference
ேபா ந் ங்கன்னா நான்
ஆட்ேடா லயாவ  ேபா ப்ேபன்!

    4. எைதேயா நிைனத் க் ெகாண்  ைபக் ல் ெசன்
ெகாண் க் ம் கணவைன ேம ம் இ க் க் ெகாண்ட
ெமர் ன் ெரன்  ேராட் ல் ெசன் க் ெகாண் ந்த
ேவெறா  ெபண்ணின் ப்பட்டா ைபக் ல் மாட்ட ற்பட, தன்
கணவனிடம் அைதத ்ெதரியப்ப த் , அவைன அவசரப்ப த் ,
அந்த வண் ைய overtake ெசய் , அந்த ப்பட்டா
ெபண்மணிைய எசச்ரிக்ைக ெசய்ய, அவள் ரித்தப  தாங்கஸ்
ெசால் தல். அவள் ைக க் ம் ழந்ைதக்  ெமர் ன் ‘Bye”
ெசால் தல்.
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   5. ட்ட ெநரிசலான ஒ  எலக்ட்ரிக் ர ல் ட்டத் க்
இைடேய நின்  ெகாண் ந்த ஒ  ஊன ற்றவ க்  உட்கார
இடம் அளித்  எ ந்  நின்  ண் ம் த்தகத்ைதத்
ெதாடர் றான், உதயன். அந்த த்தகத் ன் கப் ல் “தாய்”
என்  எ க் ற .

   6. ெமர் னின் தாய் ெஜனிஃபர ்ஒ  ேபாஸ்ட் ஆ க் ள்
ைழந் , காக்  நிறப் டைவேயா / சட்ைடேயா , ெபரிய
கட்  ெலட்டரக்ைள ம் ஒ  ேஜால்னா ைபைய ேதாளி ம்
மந்  ெகாண்  ெவளிேய வந் , க ம் ஓரமாக நி த்
ைவக்கப்பட் ள்ள ஒ  ேல ஸ் ைசக் ைள சா ட் த் றந்
standஐ ரி ஸ் ெசய் றார.்
       
   7. ஒ  கால் ைபக் ல் standஐப் ேபாட, அ ல் அந்த

யவ ம் அவர ்மைன ம் இறங் றாரக்ள். அ  ஒ  Bike
Standஆக இ க் ற . ஒ  ெசக் ரிட்  வணக்கம் அ க்க,
அத்தம்ப னர ்நடக்க நடக்க வ  ெந ம் பாரப்்பவர்
எல்லாம் அைர வணக்கம், கால் வணக்கம் ைவக்க, ேவகமாக

யவர ்ஒ  அைறக் ள் ைழய அதன் ேமல் 'Principal'
என்  எ க் ற . யவரின் மைன  அதற் ள்
ெசல்லாமல் சற் த்தாண்  நடக்க, வ ல் ஒ  ெபரிய
ஸ் டண்ட், 'Good morning’ ெசால்ல, அவன் கன்னத்ைதக்
ள்ளியப , “ஒ  அைறக் ள் ைழ றார.் அதன் ேமல் Staff

Room’ என்  எ க் ற . ஒ  Teacher வ ல்,

TEACHER
சார!் conference ன்
ெசால் ந் ங்கேள!

PRINCIPAL
Postponed! நான் எேதா இன்னிக்
ஸ் க்  வர ம்  இ க்  ேபால
...!

    8. Central Jailக்  அ க் ம் ஒ  ெபரிய ஏ ன்
ைலையப் பாரத்் க் ெகாண்ேட ெமர் ம் மணிகண்ட ம்
ைரந்  ஒ  பாலத் ல் பயணிக் றாரக்ள்.

    9. அம்மா இ க்கமான கத்ேதா ம், ஒ  காக் ச்
சட்ைடேயா ம் ஆட்ேடாைவ ஓட்ட, ன் ட் ன் ஓரமாக,
ெவளிசச் ம் காற் ம்பட லா பாப்ைப ெமன்றப  ேவ க்ைக
பாரத்்தவண்ணம் அ ல் ைப ன்  ைகைவத் க் ெகாண்ேட
வ றான் வன். தன் ைடய னிஃபாரம்் ேபாட்ட சற்
ெபரிய வய  மாண கள் ைசக் ளில் வ வைத ஆட்ேடாைவ
ட்  எட்  வா ந்த அந்த லா பாப்ைப எ த் ,

பாரத்் ட் , ண் ம் ட் ல் சாய்ந்தப  லா பாப்ைப
ைவத் க் ெகாள் றான்.

   10. எண் ரப்் ப ல் உள்ள ஏேதா ஒ  ெபயர ்ெதரியாத
factory ல் தான் ேபாட் க் ம் அேத கலர ்ேபண்ட்
சட்ைடையப் ேபான்ற மற்ற ற் க்கணக்கான மனிதரக்ேளா
உதய ம் கலக் றான்.

   11. ஒ  பள்ளி ன் வாச ல் ட்டமாக ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள்
ள்ைளகைள ட் க் ெகாண் க்க ஆட்ேடா ம் நிற் ற .
வா ல் லா பாப் ம், ைக ல் Lunch Bag மாக நைடையக்
கட் றான் வன். அம்மா ட்  அைழத் , அவன் ேதாளில்
ைபைய மாட் ட, மாட் க் ெகாள் றான் வன்.
ன் லத் ல் ஒ  ைபக்காரர,் ஆசச்ரியத் டன் ஆட்ேடாக்கார
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அம்மணிையப் பாரக்் றார.்

    12. ெபல்ல க் ம் சத்தம் ெபரிதாய்க் ேகட் ற . கா யான
பள்ளி ன் வாச ல் ெமர் ன் - மணிகண்டனின் ைபக்
ைழ ற . ெமர் ன் அவசரமாக இறங் க் ெகாள்ள,
ங்காட்  ஒன்  ரி ற .

SCENE 9.

ெமர் ன் இறங் க் ெகாள்ள மணிகண்டன் Handle Barல் இ ந்
Lunchbag ஐ எ த்தப  ேகட்டான்.

மணிகண்டன்
சாயங்காலம் எங்க...?

தன் ைடய பள்ளி security பாரக்் றார ்என்ற ஜாைட ம்,
சற்ேற ெவட்கத் ம், ‘ேவண்டாம்’ என்  ைசைக
காட் றாள்.

மணி Lunch Bagஐக் ெகா த் , ைகையப் த் க் ெகாண்

மணிகண்டன்
ஏ! சச்ா? யா? ெசால் ட் ப்
ேபா! ...

ெமர் ன் ைககைள த் க் ெகாண்

ெமர் ன்
(ஒ தப் பதற்றத் டன்)

சச்்

ெமர் ன்
அம்மாைவ பாரக்்கப் ேபா ம்!
இல்லன்ன church...

என்றப  தன் ைடய ெசல்ஃேபாைனக் காட் றாள்.

ெமர் ன்
‘ெமெசஜ்! ெமெசஜ்’

என்  க் றாள்.

    மணிகண்டன் ேலசாக ன் வல் க் றான். வ ப் கள்
ஆரம் க்கப்பட்ட நிைல ல், corridorல் அவசரமாக ஓ றாள்.
எ ரில் ஒ வர ்long size ேநாட்ேடா  வர, வ ல் நின்
அைத வாங்  ைகெய த் றாள். ஒ   ைக ல்
duster, சாக் ேஸா  வந்  நின்  “Good Morning” ெசால் ட்
ெசல் றாள். (அங்கயற்கன்னி)

    ைகெய த் ம் ன் , ெமர் ன் என்ற ெபய க்  அ ேக
மணிகண்டன் என்  ேசரத்் க் ெகாண்  ைகெய த் ட
ன் லத் ல் ஏேதா ஒ  வ ப் ல், ‘Good morning Miss” என்
ேகாரஸாக ழந்ைதகள் ராகம் பா றாரக்ள்.

SCENE 10.

Staff Room க்  உள்ேள ைழந்த ம் அங்ேக ஒ  வாதம்
நடந்  ெகாண் க் ற .

னாட்  ந்தரம்
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No! No! No! Don't Mistake me! Don't
Mistake me!

பத்மாவ
அப்ேபா, Scientific ஆ
approachபண்ணேவ யாதா? நீங்க
ெசால் த் தரைலன்னா னிமா
ெசால் த் தரப் ேபா  ... Book ....
internet  இன் ம் என்ெனன்னேவா
இ க்  ...

னாட்  ந்தரம்
See! See! You don't mistake me!
இெதல்லாம் இ க் ! இல்லங்கல!
Parliament Committee Contry full ஆ
ேபா ட்  வந்  clear ஆ report
த் ட்டாங்க ...

அ ந்த
அந்த Report ல த ழ்நா  Schools
மட் ம் தான் exception. அ
ெதரி மா? Almost all the schools in
Tamil Nadu has given full support to
Sex Education / Adolescent Education.

ஏேதா ேபப்பைர த் யப  ஷ்ணேவணி ேப றார.்

ஷ்ணேவணி
Madam! Don't tell all the schools! 
நம்ம School எல்லாம் வரேவ இல்ல!

அ ந்த
No! No! Almost ன்  தான் ெசால்ேறன்!

பத்மாவ
யார் ட்ட இ ந்ேதா ள்ைளங்க தப்பா
ெதரிஞ் க் ற Sexuality நம்ம ட்ட
இ ந்  ெதளிவா ெதரிஞ் ட் ேம!
What's Wrong in it?

ஷ்ண ேவணி
Madam! என்ேனாட Sister, Anandha
Vidhya Bhavanல Work பண்றால! You
won't believe! 3rd standard ைபயன்
love letter எ றானாம்!

னாட்  ந்தரம்
Correct! அ  ஒண்  தான் Spelling
mistake இல்லாம எ வான்!

(பலத்த ரிப் ) ஷ்ண ேவணி ம் ரிக்க ...

பத்மாவ  & அ ந்த
அதத்தான் ெசால்ேறாம்! that is
exactly what we talk about!

ேமற்கண்ட வாக் வாதம் ஆரம் க் ம் ேபாேத Staff Room க்
உள்ேள ைழந்த ெமர் ன் தன் ைடய இ க்ைகக்  வர அதன்
அ ேக இ ந்த யவரின் (Principal ன்) மைன  (ராதா
தணிகாசலம்) ெப ம் கமலரச்் டன் வரேவற் றார.்
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ராதா
ஹேலா! Baby! என்ன Wedding
Celebrationல்லாம் over ஆ

அவர ்ெசால்  ப்பதற் ள் ஐஸ்வர்யா சச்ர ்ெமர் னிடம்
ஓ  வ றாள். ரசாமாய் ரித் க் ெகாண்ேட ேப னாள்.

ஐஸ்வர்யா
ஏய்! ெமர் ன்! எப்  இ க்ேக ...

ெமர் ன் Sweet Box ஐ றந்  காண் க்க ... ஸ் ட்ைட
எ த்தப ேய ேப னாள் ஐஸ்வரய்ா.

ஐஸ்வர்யா
என்ன ெசால்றார ் ஸ்டர்
மணிகண்டன். இன் ம் ெகாஞ்சநாள்

 ேபா ங் றாரா?
(பலத்த ரிப் )

எப்ப ேயா P.E.T. Master ட்ட இ ந்
தப் ச் ட்ட ...

ராதா
ஐஸ்! Shut up!

ஐஸ்வரய்ா ரித்தப  ெமர் ைன அைணத் , ெநற் ல்
த்த ட் ,

ஐஸ்வர்யா
God bless you!!

ராதா
எல்லா க் ம் Sweets !

ஐஸ்வர்யா
ஏ! ெமர் ன்! As usual Debate! School
ல Sex Education ேவ மா?
ேவண்டான்  ...! நீ என்ன
ெசால்ற...?

ெமர் ன்
(சற்ேற ழம் யவளாய் ...
உதட்ைடப் க் )

ெதரியல ...

அவளின் கவனம் வ ம் அைனவ க் ம் Sweets
ெகா ப்ப ேலேய இ க்க ...

ஐஸ்வர்யா
ேயா ச்  ைவ! நான் class க்
ேபா ட்  வந் ரே்றன் ...

ெமர் ன் ைக ந்த ெசல்ேபாைன ேநாண்ட,

ஐஸ்வர்யா
ஏ! உன்ைன தான்!

ஒ  ேநாட்ேடா  ஐஸ்வரய்ா ெசல்ல,

ெமர் ன்
OK! OK!
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ெமர் ன் Sweet ஸ்ேஸா  மற்றவரக்ளிடம் ற்ப றாள்.
ர க் ல் ஒ  ேபனாைவ ைவத் க்ெகாண்  னாட்
ந்தரம் ேப க் ெகாண் க்க,

னாட்  ந்தரம்
No! No! You don't mistake me!  நான்
என்ன ெசால்லவேரன்னா

ேப க்ெகாண்ேட ெமர் ன் ெகா த்த Sweets ஐ எ த் க்
ெகாள்ள,

னாட்  ந்தரம்
Happy birthday ம்மா! வயெசன்ன?

அைனவ ம் ரிக் ன்றனர.்

ஷ்ணேவணி
அவள் கல்யாணத் க்  Sweet
க் றா!

னாட்  ந்தரம்
ஓ! Wedding க்  invitation எல்லாம்
இல் யா?

ெமர் ன்
கல்யாணம் ஞ்  சார!் Register
Marriage! Sorry! யாைர ம் Invite
பண்ணல!

னாட்  ந்தரம்
Cheap ஆ ச் ட் ங்கன்
ெசால் ங்ேகா! Very Good Very Good
ெரண்  எ த் க் ேறன் ... ம்!

அவர ்இன்ெனான்ைற எ க்க, ைறத்ேத வாங் ந்த
ெமர் ன் எச் ைல ங் றாள்.

பத்மாவ
ப்ெபாண் ! Congratulations!

அ ந்த
See! I am proud of her! யாரன்்னா ம்
Confident ஆ ஒ  ஷயத்ைத decide
பண்ற க் , அவங்க sexuality ல
ெதளிவா இ க்க ம்! அ க்  School
ல்லேய Adolescete Education
ஆரம் க்க ம். Am I right Merlin?

அ ந்த  ஸ் ட்ைட எ த் க் ெகாள்ள, ெமர் ன் க் றாள்.

ெரன்  Staff room வாச ல் ஒ  ஐந்தாம் வ ப்  ப க் ம்
மாணவன் ஓ வந் , நின் க்ெகாண் ,

1
ஸ்! ஸ்! என் ேமல U. Karthick

தண்ணிய க் றான் ஸ்!

அவசர அவசரமாக U. Karthick ஓ  வந் ,

2
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இவன் தான் Miss bad words லேய
என்ன ட்றான். Promise ஸ்!

ராதா
Go to your classes!  உங்க ஸ்
வந் ட் க்காங்க பா !

CHORUS 1& 2
OK ஸ்!

1
ஏய்! வாடா! ஸ் வந் ட்டாங்களாம்
...

னாட்  ந்தரம்
பா ங்க! இ க்கல்லா நம்ம
Adolescence Education  ஆரம் சச்ா
நம்ம நிைலைம என்ன ஆ ற ?
எல்லா ேகள் க் ம் ப ல் ெசால்ல

மா?

ராதா
னாட்  சார!் இந்த 9'A' Notes
ெர ங்களா?

னாட்  ந்தரம்
ேதா ச் ேறன் ேமடம்! உங்க ட
ேபச ஆரம் சச்ா ேவைலேய ஓடா .

பத்மாவ
னாட்  Sir! I am Handling Chapter

11, today. Class க்  வர் ங்களா?

னாட்  ந்தரம்
நான் Chapter 11 hundred வைரக் ம்
பாத்தாச்  Madam! ேபா ட்  வாங்க!
ேபா ட்  வாங்க ...

பத்மாவ  உட்பட எல்ேலா ம் ரிக் றாரக்ள் ... பத்மாவ
Staff Roomக்  ஒ  த்தகத் டன் ெவளிேய ெசல்ல ெமர் ன் ஒ
ைக ல் க் ட ம், மற்ெறா  ைக ல் ெசல் ேபா ட ம் ேவ
பக்கம் ெசல் றாள்.

SCENE 11.

ஐஸ்வரய்ா சச்ர ்ேபார் ல் எைதேயா எ க் ெகாண் க்க,
அவ ைடய கால ல் ம க்கப்பட்ட ஒ  சாக்ேலட் ேபப்பர ்வந்

ற . ஐஸ்வரய்ா சச்ர ் ம்பாமல் ெசால் றார.்

ஐஸ்வர்யா
ெச யன் ...

ஆட்ேடா ஓட் ய அேத வன் வா ல் சாக்ெலட்ேடா  ைக ல்
ரப்பர ்ேபண்ேடா  ‘ ஸ்’ என் றான் ...

ெச யன்
ஸ் ...

அவன் ெசான்ன ேவகத் ல் வா ந்த சாக்ேலட் வந்
ெவளிேய ழ ... அ ந்தவரக்ள் ரிக் றாரக்ள்.
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ஐஸ்வரய்ா சச்ர ் ம்  ெசால் றார.்

ஐஸ்வர்யா
யா  இந்த Poemஅ என் டேவ ேசரந்்
ெசால்  இந்த class ற க் ள்ள
மனப்பாடம் பண்றாங்கேளா
அவங்க க்  நி லா, ஸ்ஸ க் க்
ெகா த்த Cadburys Chocalate. OK va?

மற்ற எல்ேலா ம் னிஃபார் ல் இ க்க நி லா மட் ம் color
dress ல் இ க் றாள். (அன்  அவ க்  றந்த நாள்)

எல்ேலா ம்
OK!

ெச யன் மட் ம் க் றான்.

ெச யன்
இெதன்ன ெப சா? நி லா ட்டேய
நான் வாங் ப்ேபன்.

என்றப  தன் ைடய தகர பாக்ைஸ எ த்  ெவளி ல்
ைவக்க... ஐஸ்வரய்ா சச்ர ்அந்த Poem ஐ ஆரம் க் றார.்
அைனவ ம் அவேரா  இைணந்  Poem ஐ repeat ெசய்ய,
அவசர அவசரமாய் ெச யன் ஒ  ஒ  ட ம்
ரப்பரே்பண்ட் ேகட் றான். Poemஐ பா க் ெகாண்ேட ல

கள் ரித் க்ெகாண் ம், ல கள் ேகாபமாக ம்
தைல ல் உள்ள ரப்பர ்ேபண்ைட அ ழ்த் க் ெகா க்க,
ெபன் ல் டப்பா ல் இ ந்த ரப்பர ்ேபண்ைட ம் எ த் க்
ெகா க்க, அவற்ைற தன் ைடய தகர டப்பா ல் க் ம்
ெந க் மாக மாட் க் ெகாள்ள, அேத Poemஇரண்டாம் ைற
ஐஸ்வரய்ா சச்ர ்பாட ஆரம் க்க அதற்  ஏற்றாற் ேபால்
வா க் றான். க ம் ெபா த்தமாக அைமய அைதத்
ெதாடர் றான். Poem நின் ற . ெச யன் மட் ம் அ ல்
ல த்  வா த் க் ெகாண் க்க, ஐஸ்வரய்ா சச்ர ்அ ல்
வந்  உற் ப் பாரக்் றார.் ெச யன் ேமேல பாரத்்
ரிக் றான். சச் ம் ரிக் றார.்

Sing a song of people Who like to come and go;
Sing a song of people who like to come and go;
Sing a song of people, Walking fast or slow;
People in the city, Up and down they go.
People on the side walk, People on the bus;
People passing, passing, In back and front of us.
People on the subway underneath the ground;
People riding taxis Round and round and round.
People walking singly, People in a crowd;
People saying nothing. People talking loud.
People laughing smiling, Grumpy people too;
People who just hurry and never look at you!
Sing a song of people who like to come and go;
Sing a song of people, who like to come and go;
Song of city people, you see but never know!

Poem க்  Montage ஆக ஒவ்ெவா  teacher ம் அவரவர ்வ ப் ல்
எப்ப ப் பாடம் நடத் றாரக்ள் என்  வ ற .

ெமர் க்  Message ஒன்  வர அைத அவசர அவசரமாக Cut
ெசய்  Silent Modeல் ேபா றாள். Message ஐ பாரத்்தப
ரிக் றாள். சட்ெடன்  சாரதாரணமானவளாய் வ ப்ைப
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ெதாடர் றாள்.

INTERCUT

    பத்மாவ , teacher class ல் ப ேனாறாம் வ ப் ல்
மாணவரக்ள் பத்மாவ  சச்ைர உற்  ேநாக் க் ெகாண் க்க,

பத்மாவ
இப்ப தான், அழகழகா நம்ம
எல்லா ம் இந்த உலகத் ல வந்
ெபாறக் ேறாம்.

மாணவரக்ள் அைனவ ம் ைகத ்தட் றாரக்ள். ல
மாண கள் கண் கலங் றாரக்ள். Ashok எ ந்  ேலசாக

ல் அ க்க ற்பட பத்மாவ  சச்ர ்அைனவைர ம்
அைம யாக்க யற் க் றார.்

பத்மாவ
ஏய் Ashok! ...

SCENE 12.

ன்னணி ல் ராட்சத ன்கள் உ க் ெகாண் க்க, ஒ
ெஹல்மட்ைட மாட் க் ெகாண் ந்த மணிகண்டன் னிந்
தன் ைடய ெசல்ேபாைன ேநாண் க் ெகாண் க்க, ஒ  Pad
டன், ஒ  ங் ம் இ  இளம்ெபண் ம் வ றாரக்ள்.

ங்
என்ன தல! ஒேர Chat தான் ேபால!
School ல பசங் க க்  எல்லாம் 
தான் ேபால!

மணிகண்டன் சற் ம் கண் க் ெகாள்ளாமல் Chat ெசய்
ெகாண்  இ க்க, இளம் ெபண் ( ரியங்கா) பட்ெடன்
Phone ங் க் ெகாண் ,

ரியங்கா
ஏ! என்னய்யா கல்யாணத் க் த் தான்
ப் டல! யா  அந்த ேதவைத? Photo
ட காட்ட மாட் யா?

ேபாைனப் ங் க் ெகாள் றாள்.

மணிகண்டன்
ஏ! ஏ! காட்டேறன் !

ேபாைனத ்தராமல் ரியங்கா பந்தாட,

ங்
ரியங்கா! Brilliant Choice! தல
கலக் ச் !

மணி
Phone அ ங் றன்ல!

ரியங்கா
Photos காட் யா? இல்ைலயா?

மணிகண்டன்
காட்ேறன்யா.
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ேபாைன மணிகண்டனிடம் தர அவன் Photos folder ஐ எ த்
Phone ல், Register Marriage Photos எல்லாம் ஒவ்ெவான்றாய்
வ ற ! ேபாட்ேடாக்கைளப் பாரத்்தப  ரியங்கா ன்
ர ம், மணிகண்டனின் ர ம் ேகட் ன்றன.

ரியங்கா
வாவ்! Damn Cute யா? மைலயாளியா?

மணிகண்டன்
இல்லல்ல! த ழ்நா  Christian

ரியங்கா
உனக்  Too much தான் மணி! இ
யா .

மணிகண்டன்
இ  அவங்க School Principal! இ
அவங்க Wife! அேத ஸ் ல்ல தான்
work பண்றாங்க. Very Supportive!
Merlin அவங்கதான் guardian Sign.
இ  ெதரி ம்ல! த்யாசாகர!்
My Big Dad!

ரியங்கா
ம்! ம்! என்ைனல்லாம் தான்யா
ப் டல! இவன் எங்க ங்?

ங்
இந்த Photo ல்லாம் யா  எ த்தா?
ஒேர ஒ  Photoல்லாம் தான்
இ ப்ேபன்! இேதா பார!்

மணி
ஏ! நீ ேவற! Register office 
இவ் ண்  இடம்! இடேம பத்தல!

! உனக்  seperate treat!

தம்ப னர ்ஐஸ்வரய்ா teacher ன் ம்பத்ேதா  எ த் க்
ெகாண்ட படம் வ ம் ேபா , படக்ெகன்  Message ஒன்  வந்
ட, அ ப் யவரின் ெபயராக  Bablooo என்  வ ற .

ரியங்கா
யார  பப்

ங்
ஏ! ஏ! ( ரிப் டன்) இ  பப்
இல்ல! பப் ! ஹ ஹ ஹ!

மணிகண்டன் ேபாைனப் ங்  ெமேசைஜப் பாரப்்பதற் ம்
ைசக்கார பாஸ் உள்ேள ைழவதற் ம் சரியாக இ க் ற .

ைச
மணி! ைசன்லாம் throughல்ல! When
are you sending it to my table?

மணி
Almost ready Sir! By two sir ...?

ைச
ம்ம்! Make it a little early! Mr.
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Kapoor is coming by six... நீ
இ ப்பல்ல!

மணி
யா  சார!்

ரியங்கா
Yashraj Kapoor!

ைச
Clientயா! என்ன க்கற!

மணி
ஓ! Sure! Sure!

ைச ஒ  giftஐ நீட் றார்

ைச
By the way, You got marriedல்ல!

மணி
thank you Sir! Thank you so much!

ைச
ரிச்  பா ங்க ...

மணி ரிக்க அ  ஒ  த்தகம். த்தகத் ன் ெபயர ்‘"Men are
from Mars! Women are from Venus!” என்  இ க் ற !

ரியங்கா
Nice gift Sir!

ைச
Very important Bookல்ல ...

மணிகண்ட க்  ெமெசஜ் வ ற .

SCENE 13.

பள்ளி க காரத் ல் 11.00 மணி என்ப  12.30 யாய் மாற,

ஒ  மணி அ க்கப் ப ற . ள்ைளகள் Lunch ைபைய
எ த் க் ெகாண்  ேவகமாய் அங் ம் இங் ம் ஓட, ெமர் ன்
ேபானில் ேப றாள்.

ெமர் ன்
சாப் ட் யா?
என்னேவா ெதரியல! I miss you so
much.
Evening Beachக்ேக ேபாலாம்! உனக்
எங்க ேபா ம்  ேதா ேதா
அங்ேகேய!

Principal அவைள ேநாக்  நடந்  வர ெமர் ன் ேபாைன
ைவக்க யற் க் றாள்.

ெமர் ன்
சரி! நான் அப் றம் ப் ேறன் ...

PRINCIPAL
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ெமர் ன்! உள்ளவா!

Principal Staff Roomக் ள் ைழய சாப் ட் க்
ெகாண் ந்தவரக்ள் எ றாரக்ள். Principal அ ல் ெமர் ன்
நிற் றாள். Principal ன் மைன  எழாமல் இ ப்பைத
கவனித்  ட்ட Principal அைனவைர ம் உட்காரச்
ெசால் றார.்

PRINCIPAL
( ரிப் )

As you all know, Merlin has got
married.
As usual, class ஞ்ச ம் சரியா 3.
we will have sweet, kaaram, coffee, 

'Ok Sir! OK Sir! என்  ல சத்தங்கள் ேகட் ற . லர ்ைகத்
தட் றாரக்ள். Principal நகர ...

னாட்  ந்தரம்
(ைக ல் tiffin box டன்)

எங்க சார ்... இங் யா?

PRINCIPAL
ம் ...?

னாட்  ந்தரம்
இல்ல இங் யா?  உங்க க்
வந் ட மா?

PRINCIPAL
இங்க தான்! இங்க தான்!

என்றப  நகர ஆரம் க் றார.்

MERLIN
Thankyou Sir!

தன் ைடய ேபானில், ‘Meet you at 4.00 p.m. at Beach Station.
OK?” என்  அ த் ட்  ங்ைகப் பாரக்் றாள்.

SCENE 14.

    Lunch hour ல் எல்லாப் ள்ைளக ம் சாப் ட் க்
ெகாண் க்க, ெச யன் மட் ம் தன் ைடய tiffin box ஐ
எ த் க் ெகாண்  யா ம் பாரத்் டாத வண்ணம்
நடக் றான். tiffin box ஐ  ைவத் க் ெகாண்
யதாரத்்தமாக ைக ல் ைவத் க் ெகாண்  வ ல் வ ேவார்
ேபாேவாைர பாரத்்  ைகயைசத் க் ெகாண் ம் யா ம் தன்ைன
கவனித் டக் டா  என் ம் நடக்க நடக்க பள்ளி ன்
ன் றத் க்  வந் றான்.

    ன் றத் ல் உள்ள ெச க க்  ந ேவ ேவகமாக நடக்க,
அவன் ேவகம் அ கமா ற . யரக்்க க்க
நடக் றான். Tiffin Box ஐ ஒ  Compound வர ்  ைவத்
ட்  ேமல் ஏ றான். Tiffin Box ஐ அவசர அவசரமாகத்
றந்  உணைவ ெகாட்ட ஆரம் க்க ெரன்  ன்னி ந்
ஒ  ரல். ம் னால் ெகா ெமா  ெவன்  ஒ  
அவன் classmate ந் . ைக ல் ஏேதா chips பாக்ெகட்.
க்ைக உ ந்  ெகாண்ேட ேகட் றாள்.
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ந்
ெச யன்! சாப்பாட்ைடக் ெகாட் யா?

ெச யன் அவள் அ த்  என்ன ெசய்யப் ேபா றாள் என்
ரிந்தவனாய் வைர ட்  த்   tiffin Box ைகேயா
ரத் றான். ந்  ைக ந்த chips packetேடா  ஓட,
டாமல் chase நடக் ற !

சாப் ட் க் ெகாண் க் ம் ெபரிய மாண க க்  மத் ல்
ஓட, ஒ  ெபரிய மாண  கத் றாள்.

ெபரிய மாண
ேடய் ெச யா! ஏன்டா ஓ ற?

ெச யன்
ேபா  க் த்தைல

ஓட்டம் எ த்த ந்  Staff roomஐ ேநாக்  ஓட, ெச யன்
ட்டத்தட்ட அவைளப் த் ட எ ரில் னாட்  ந்தரம்,

teacher வந்  நிற் றார,் ெபரிய ஏப்பத் டன். அதற் ள்
ந் க் ம் சா க் ம் ந ல் ந் ம் ெச யன்,

ெச யன்
Intervalலேய எ.காயத்ரிேயாட
இட் ைய அ க்  அ க்  ன்னிேய!
ெசால்லட்டா?

னாட்  ந்தரம்
என்னம்மா ழந்ைத! ஏேதா ஓ  வந்த
... ெசால்ல
வந்த! என்ன ஷயம்?

ந்  எ ம் ேபசாமல் chips பாக்ெகட்ைட அவரிடம் நீட்ட,
. . ரித் க் ெகாண்ேட அைத எ க்க வர, ெச யன்
ந் ன் chips பாக்ெகட்ைட ேலசாக லக் யப ேய
ெசால் றான்.

ெச யன்
ஒன் ம் இல்ல! ஒன் ம் இல்ல!
நீங்கேபாய் உங்க ேவைலையப்
பா ங்க!

chips பாக்ெகட் ல் இ ந்  ெச யன் எ த்  தன் வா ல்
ேபாட் க் ெகாள் றான். எரிசலா  ற . .,

னாட்  ந்தரம்
( ந் ைவ ைறத்தப ேய ...)

நா  வ ஷத் ல என் ளாஸ க் த்
தாேன வ ேவ, வாடா! வா!

ெச யன்
( க் றான்)

அ வைரக் ம் நீ உ ேராட
இ க் யான்  பா  ...!

SCENE 15.

Staff Room ல் உட்காரந்்  பத்மாவ ம், அ ந்த ம்
சாப் ட் க் ெகாண் க்க, எ த்  ைவத்த Tiffin Box ஐ
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றக்காமல் ெமர் ன் ெசல்ஃேபானில் எைதேயா பாரத்் க்
ெகாண் க்க, ன்னால் னாட்  ந்தரம் Staff Room க் ள்
Water Bottle ல் தண்ணீர ் த் க் ெகாண்ேட உள்ேள
ைழ றார.் ஷ்ணேவணி ஏேதா ேபச்  ெகா க் றார.்

P.T. Sir, (கண்ணன்) staf roomக் ள் ைழந்  ெமர் க்
எ ேர இ ந்த தன் ைடய seat ல் உட்கா றார.் தன்
ைக ந்த ரம்ைப ேமைச ேமல் ைவத்  ட்  desk
அ ல் எைதேயா ேத வைதப் ேபால் ெமர் ைன கவனிக்க,
அவள் ெசல்ேபாேனா  ரித்தப  இ க் றாள். அவள்
கவனிக் ம்ப  ேலசாக கைனக்க, அவள் ம க்கேவ ல்ைல.

கண்ணன்
அ ந்த  ேமடம்! ேநத்  Liverpool
எத்தைன ேகால்ல ெஜ ச் .

அ ந்த  ஆசச்ரியமாகப் பாரக்்க, கண்ணன் அ ந்த ைய ம்
ெமர் ைன ம் மா  மா ப் பாரத்்  ன் ,

கண்ணன்
இல்ல ேமடம்! ேநத்  night full
current கட்! ைலட்ேட இல்ல!

அ ந்த
ேநத்  matchஏ நடக்கலேய! ...

என்றப  பத்மாவ டன் அ ந்த ம் நமட் ச ் ரிப்  ரிக்க,
எைத ம் கண்  ெகாள்ளாதவளாய் ெமர் ன் ெசல்ஃேபாேனா
ழ் க் டக்க,

கண்ணன்
எனக்ெகல்லாம் Sweet இல் யா ேமடம்!

என்  ெமர் ைனப் பாரத்் க் ேகட்க, அப்ேபா ம் கவனிக்காத
ெமர் ைன, அ ந்த  உ ப்  ட க் ட்  ேபாைன ேழ
இறக் றாள்.

ெமர் ன்
ம்!?

கண்ணன்
இல்ல! எனக்ெகல்லாம் Sweet
ைடயாதான்  ேகட்ேடன்.

ெமர் ன்
ஓ! Sorry Sir!

என்  Phone ஐ ைவத் ட்  Sweet Boxஐத ்ேத  எ க்க, உள்ேள
டப்பா கா யாக இ க் ற .

(எச் ைல ங் யப  ...) ெமர் ன் ேபச வ வதற் ள் கா
டப்பாைவ கவனித் ட்ட கண்ணன், பரவா ல்ல!
பரவா ல்ல!’ என்ப  ேபால் கண்ைண  ைகைய ைசைக
ெசய் றான்.

ெமர் ன்
கெரக்டாத்தான் வாங் ேனன் ... Sorry
Sir! நாைளக்  Confirm ஆ தேரன்
சார.்
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ெசால்  ப்பதற் ள் எ ம் ேபசாமல் ைகைய “ேபா ம்
ேபா ம்” என்ற பாவைண ல் அைசக் றான்.

இ வைர ல் ன் லத் ல் எைதேயா ஷ்ணேவணி டம்
ேப க் ெகாண் ந்த னாட்  ந்தரம், க்க ற்பட்டார.்
அவர ்ைக ல் ஒ  ஸ் ட் இ க்க, சாப் ட்டப ேய ெசான்னார.்

னாட்  ந்தரம்
அப் றம் என்ன? அந்த அ ஷ்
தா டறான். க் றான். அந்த
ெபாண்  ைபக்ல ஏ  ேபாறைத
பாத் ண்ேட இ க்கான். ெதாட ம்
ேபாட்டான்! தற்ெகாைல
பண்ணிக் றானா இல்ைலயான்
நாைளக் தான் ெதரி ம்!

கண்ணன் (V.O)
உைதப்ேபன் ...!

ேலசாக னாட்  ந்தரம் தைலைய ப் ப் பாரக்்க ...

கண்ணன் (V.O)
 

Ballஅ PT ம்ல ைவங்கடா!

ண் ம் ஷ்ணேவணி பக்கம் ம் ய . .,

னாட்  ந்தரம்
இப்ப  ேபா  கைத ...

SCENE 16. SUBSCENE

அேத Staff Room ல், ஐஸ்வரய்ா teacher, ெமர் னிடம்
வந் ட,

ெமர் ன்
எங்கப் ேபான?

ஐஸ்வர்யா
ஏ! சாயங்காலம் எங்காயவ
ேபா யா?

ெமர் ன்
ஏன்? நீ எங் யாவ  ேபா யா?

கவ க் ள் இ ந்த தாைரக் காண் க் றாள்.

ஐஸ்வர்யா
( ரிப் )

Movie!
( ரிப் )

மா யா க் த ்ெதரியாம!

ெமர் ன்
அ ப்பா .

ஐஸ்வர்யா
ஏ!  7th periodயா! 5th 'B'....

ெகஞ் யப  கண்ைணச ் க் றாள் ...
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ெமர் ன்
Permission...?

அவள் ஒப் க் ெகாண்டாள் என்  ெதரிந்  யாக
ரித்தப ...

ஐஸ்வர்யா
காைல ேலேய Prinicipal ட்ட
வாங் யாசே்ச ... எல்லாம் உன்ைன
நம் த்தான் ...
ஏ! பாத் ! coolஆ Handle பண் !
அராத்  சச் class!

கம் மலரச்் டன், கண்ைண த் றந் , ெமர் ன்
ெசான்னாள் ...

ெமர் ன்
நான் பாத் க் ேறன், enjoy!

ன்னணி ல் Lunch hour  ந்ததற்கான ெபல்ல க் ற .

SCENE 17.

ெச ய ைடய வ ப் ல் அ க ல்லாத ஏேதா ஒ  ஆ ரிைய
பாடம் நடத் க் ெகாண் க்க, பக்கத் ல் இ ந்த ந் ன்
Pocket ல் இ ந்  ைநஸாக அவள் ெவள்ைளக்கலர ்கர் ஃைப
எ க் றான்.

அந்த த ழ் ஆ ரிையப் பாடத்ைத எ த் ட் ,

ஆ ரிைய
ம்! எல்லா ம் க்ைக எ ங்க ...!
classwork ேநாட் யாரய்ாரல்ாம்
ெகாண்  வரல ...

யா ேம எழ ல்ைல ...

ஆ ரிைய ெச யைனப் பாரக்் றான். அவன் ந் ன்
Kerchiefஐ ைவத்  கத்ைத க் ெகாண் க் றான்.

ஆ ரிைய
என்ன ெச யன்? அைம யா இ க்க?
எதாவ  ஊைமக் ம்  ேவைல
பாக் யா?

எல்ேலா ம் அவைனத் ம் ப் பாரக்்க, ெச யன் சட்ெடன்
Kerchief ஐ ேமைச  ைவத் ட்

ெச யன்
ஸ்!

தன் ைடய classwork ேநாட்ைடக் காட் றான்.

Subject line எைதேயா dictate ெசய்ய மாணவரக்ள் எ த
ஆரம் க் றாரக்ள் ...

SCENE 18.

மணிகண்டன் தன் ைடய ஆ ந்தப  அவசர அவசரமாய்
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தன், ைச மாேனஜர ்ெகா த்த ேவைலையக் ப் ட்ட
ேநரத் க் ள் ெசய்ய பதற்றமாய் Computer ல் எைதேயா
அ த் க் ெகாண் ப்பான்.

ெரன்  அ ரந்்தவனாய் ...

மணிகண்டன்
Shit!

என்  கத்த, ங் ம் ேவெறா  colleagueம் வ வாரக்ள்!

ங்
என்ன மணி?

மணிகண்டன்
Software Corrupt ஆ ச் !

மற்ெறா வன்
Cool! Cool! என் ட்ட இ க் ! Re
install!

மணிகண்டன்
க் ரம் !

ெமர் னின் ேபான் வ ற . அைதக் கவனிக்காமல்
மணிகண்டன் பதற்றமாய் வாங்க Software copy ெசய்ய
யற் க்க,

ங் ேபான் வ வைதக் கவனிக் றான். அ ல் Bablooo என்
வ ற .

ங்
தல! அண்ணி!

மணி ேபாைன எ த்

மணி
ேடய்! நான் ப் க் ப் ேறன்டா!

INTERCUT

SCENE 19.

ெமர் ன் ஒ  த்தகத்ேதா  ேபான் ேப யப ேய நடந்  வந்
ெகாண் க் றாள்.

ெமர் ன்
இல்ல! இல்ல! seventh periodம் attend
பண்ேறன்! அைத ெசால்லத்தான்!
Phone silentல இ க் ம்! Ok? Bye!
Bye!

என்றப  ெசல்ல, கடந்  ெசன்ற க. . P.T. Sir out of focusல்
ம் ப் பாரத்் க் ெகாண்ேட ெசல் றார.்

த் ம் ம்மாள மாக இ க் ம் 5'B'  ளா க் ள்,
அைம யாக ம் சற்  ேகாப மான கத் ட ம் ெமர் ன்
ைகையக் கட் க் ெகாண்  வந்  நிற்க, ெரன்  அைனவ ம்
அைம யாக ெமர் ைன ெவ க் றாரக்ள். ைறத்தப
ெமர் ன் ெசால்வாள்.
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ெமர் ன்
All of you! go to your places!

பயந்த கமாய் அைனவ ம் அவரவர ்இடத் ல் அைம யாய்
அமர் றாரக்ள்.

Listen! உங்க ேசட்ைடெயல்லாம் என் ட்ட காட்டக் டா ! I
want pindrop silence! Got it?

ெபரி ம் பயந்தப  ள்ைளகள் அமரந்் க்க, ஒ  
இன்ெனா த் டம் க் றாள்.

அபர்ணா 
Substitute ஸ்

ெச ய ம் அைம யாக அேத Kerchief டன்
அமரந்் க் றான்.

ெமர் ன்
Take out your English books!
Aishwarya Mam  காைலல என்ன
நடத் னாங்கேளா அைதப் ப ங்க!

ன்னால் ந்  ஏேதா ேபச ற்பட,

ெமர் ன்
“Silence!” என்  ரட் றாள்.

அைனவ ம் அைம யாக ப த் க் ெகாண் க்க, Birthday
ெகாண்டா ய நி லா மட் ம் ஏங்  ஏங்  ம் றாள்.

அைத கவனித் ட்ட ெமர் ன் ெம வாக அ ல் வந் ,

ெமர் ன்
Why are you crying baby?”

ப ேல ம் ெசால்லாமல் இ க்க,

ெமர் ன்
It's your birthday isn't it? what
happend?

உடம்  சரி ல்லயா?

என்றப  அவள் ெநற் ம் க த் ம் ைகைய ைவத் ப்
பாரக்்க,

ண் ம் அவள் ப ேல ம் ெசால்லாமல் இ க்க, அ ந்த
 ெசான்னாள்.

(அங்ைகயற்கன்னி) 
ஸ் Lunch, ெச யன் இன்ெனா

Chocalate ன்  ேகட்டான் ஸ்!
இவ தந்தா ஸ்! அ க்  ெச யன்
Happy Birthdayன்  ெசால்  உம்மா
த் ட்டான் ஸ்!

உடேன அைனவ ம் ரிக்க, ெசான்ன  மட் ம் ‘உம்’
ெமன்  இ க் றாள். நி லா ேம ம் அ றாள்.
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ெமர் ன்
யா  ெச யன்?

(அங்ைகயற்கன்னி) 

அவன் தான் ஸ்!

சட்ெடன்  கர் ஃைப எ த்த ெச யன் ெமர் ைன ரட் ேயா
பாரத்்தான். ன்  அங்ைகயற்கன்னிைய ைறக்க ...

ெமர் ன்
ெச யன்! come here!

அவன் எ ந்  வர, அந்த Kerchief ேழ ந்தைத
கவனிக்காமல் teacherஐ ேநாக்  நடந்தான்.

அ ல் வந்த ம்,

ெமர் ன்
Sorry ெசால் !

ெச யன்
ஏன் ஸ்?

ெமர் ன்
Girlsக்ெகல்லாம் Kiss க்கலாமா?

ெச யன்
க்கலாேம ஸ்! உங்க க்

Birthdayன்னா உங்க க் க் ட
ப்ேபேன ஸ்!

அைனவ ம் ரித் ட ...

ெமர் ன் ெச யைன பளீேரன்  தனிசை்சயாக அைற றாள்.

சரியாக பட் ட ெச யன் அப்ப ேய ம் த் தைர ல்
றான். அ ரச்் யைடந்த ெமர் ன் அவைன

உ க் றாள்.

ெமர் ன்
ேடய்! ெச யன்! ெச யன்! தண்ணி
ங்க ...

ெமர் ன், அவன் தைலையத ் ப்ப, அவன் க் ல் இ ந்
ரத்தம் வ ற . ள்ைளகள் அைனவ ம் அவைன ேநாக்
ஓ வந்  ட, ஒ  ைபயன் ெகா த்த தண்ணீர ்பாட் ைல
வாங்  தண்ணீர ்ெதளிக்க, அ  க் ள்ள ரத்தத் ல் பட்
கெமங் ம் வ ற .

ெமர் ன்
ெச யன்!

ெபரிதாக அல றாள்.

ல ஆ ரியரக் ம் ஆ ரிையக ம் பக்கத்  வ ப் ந்
ஓ  வ றாரக்ள்.

1
What happend?
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2
என்ன ஆச் ?

அதற் ள் கண்ணன் (PT Sir) வந்  ெச யைனத் க் க்
ெகாள்ள,

கண்ணன்
என்ன ஆச்  Madam?

ெமர் ன்
ஆ! ேலசா தான் ... ேலசாதான்
அ சே்சன்.

ஷ்ணேவணி
அ ச் ங்களா ...?

கண்ணன் ெச யைனத ் க் யப  வ ப்ைப ட்  நகர,
ெமர் ம் மற்ற ஆ ரிையக ம், 5'B' ள்ைளக ம்
ன்னா ேய ஓட, கா யாகக் டந்த அவரக்ளின்
வ ப்பைற ல், ெச யன் அமரந்் ந்த Benchக்  அ ல்
ந் ன் கர் ஃப் டக் ற .

SCENE 20.

PT வாத் யார ்கண்ணன் அவசர அவசரமாய் க் ச ்ெசல்ல,
யார ்யாேரா ேகட் றாரக்ள்.

1
தைல ல அ பட் சச்ா?

2
First Aid Box  ேவண்டாமா?

கண்ணன்
Hospitalக்  தான் ட் ட்  ேபா ம்!

Corridorல் நடக்க நடக்க, ெவளிேய ழங்கால் ேபாட் க் ம்
இரண்  ெபரிய வய  மாணவரக் க்  ந ல் இ ந்  வந் ,
னாட்  ந்தரம் ேகட்பார்

. .
என்ன ஆச் ?

ைரவாக அவைரத் தாண்  க  PT Sirம், ள்ைளக ம்
ேபாக, அந்த த ழ் ஆ ரிைய மட் ம் தான் ன்னால்
வ றார.் சட்ெடன்  பாரத்்தால் ெமர் ன் ரத் ேலேய
நின் க் றாள். தைரைய பாரத்்தப  ஏேதா ழப்பமாய்
த்தானவைளப் ேபால ேயா க்க, ன்னணி ல் கண்ணனின்
ரல்,

கண்ணன்
ேவன் ைரவர ்எங்க? யார ்இ க்கா?

என்ற ம் த்  நிைல ந்  ெவளி வந்தவளாக ண் ம்
ன்ேன ெசல் ம் அந்தக் ட்டத் னைர ேநாக்  ஓ றாள்.

INTERCUT

ேவன் ைரவர ்ேகா , ேவனின் ன் ட் ல் றந்த
வண்ணத் ைரைய கத் ற்  ைவத்  ங் க் ெகாண் க்க,
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ன்னணி ல் கண்ணனின் ரல் ஒ க் ற .

கண்ணன் (V.O)
யா ? ேகா யா? ேகா ! ேகா !    

வண்ணத் ைர லக ேகா  சட்ெடன்  எ ந்தவனாய்ப்
பாரத்்தால், கண்ணன் ெச யைன மந்தப , ள்ைளகள் ழ,
மற்ற இ  ஆ ரிையகேளா  தன்ைன ேத யப  வந்
ெகாண் க் றார.்

அங்கங் ந் , ட்டம் ேசரந்்  ற . ராதா சச் ம்,
பத்மாவ ம் ட வந் றாரக்ள்.

கண்ணன்
எங்க ேபாேன நீ! வண் ைய எ !

ேகா
என்ன சார ்ஆச் ?

என்றப  ேவைன ேநாக்  ஓட ஆரம் க்க கண்ணன் ேவ க் ள்
ஏ  ெச யைன டத் றார.்

ராதா
கண்ணன், என்ன ஆச் ?

என்  கத் யப  பத்மாவ  சச்ேரா  வர,

கண்ணன்
இல்ல ேமடம்! ைபயன் மயங்

ந் ட்டான் Madam!

அ ந்த த ழா ரிைய
ெமர் ன் ேமடம் ேலசா
அ சச்ா ப்பாங்க ேபால க்  ...

ெமர் ன்
(எைதேயா ேயா த்
ேயா த் )

Madam... நான் ... நான் அ க்கல
ேமடம்! ேலசா தான் தட் ேனன்.

ராதா
எங்க எ த் ட்  ேபா ங்க?

ேகட் க் ெகாண்ேட ெசல்ேபாைன டயல் ெசய்ய

கண்ணன்
பக்கத் ல ேமாகன் ளினிக் க்  ...

ராதா
Wait! Wait! Let me call the
principal.

இைவயைனத் ம் நடக் ம் ேபாேத பத்மாவ  சச்ர ்ேவனில்
டத் ய ைபயனின் ைகையப் த்  பல்ஸ் பாரக்்க

ஆரம் த் ப்பார.்

பத்மாவ
அவ  Chemistry Labல இ ந்தா .
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INTERCUT

Chemistry Labல் எல்லா மாணவரக் ம் Apparatusக்  அ க ல்
நின்  ெகாண் க்க, கத் ல் டைவத ்தைலப்ைப ைவத்

யப  ஷ்ண ேவணி நின் ந்தார.்

பாக்ெகட் ள்ள ேபான் அலற அலற Principal ள்ைளகளிடம்
கத் க் ெகாண் ந்தார.்

PRINCIPAL
I will not tolerate indiscipline
ஞாபகம் ைவக் க்ேகாங்க!

இெதன்ன ஸ் லா இல்ல fish marketஆ? என்றப ேய
பாக்ெகட் ள் ைகைய ட்  ேபாைன எ த்  ...

PRINCIPAL
ஹேலா! (ேகாபமாக கத் ப் ேபச)
....
which standard?
....

படக்ெகன்  ளம்  நடக்க ஆரம் க் றார.்..

PRINCIPAL
எப்ப  ந்தான்? என்ன ஆச் ?

....

ெமர் னா ...?

மா ந்ேத எட் ப் பாரத்்தப  corridorல் நடக் றார.்

PRINCIPAL
Why is she going to 5th Standard?
....
Ok! ம் ... ேமாகன் ... ேமாகன் ...
ேமாக க்  ட் ட் ப் ேபாலாம் ...
நான் வேரன் இ ங்க ...

ட்டத்தட்ட ெந ங்க ஆரம் க்க ... ேபாைன கட் ெசய் றார.்

INTERCUT

PRINCIPAL
ராதா க் ரம் வாங்க

ேபாைன கட் ெசய்வதற் ள், அங்ேக னாட்  ந்தரம் மற்ெறா
அ க ல்லாத ஆண் ஆ ரியர ்அங்  வந்
ட் க் றாரக்ள்.

பத்மாவ
Madam! Pulse is coming down!

ராதா
கண்ணன்! ேமாக க்ேக ட் ட் ப்
ேபாங்க, பத்மா! can you go along?

கண்ணன்
Ok  ேமடம்.
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வண்  start ெசய்யப்பட்  ற .

பத்மா
Sure! Sure!

ராதா
னாட்  Sir! ம் ...! தரம்ன் நீங்க
ேபாங்க!

தரம்ன் அ க ல்லாத மற்ெறா  பள்ளி ஊ யர.்

ராதா
கண்ணன், ளம் ங்க ...

Principal ன்னா ேய வ வா !

தர்மன்
நான் ேபாேறன் ேமடம்.

ேலசாக நகரந்்த ேவனின் கதைவ ண் ம் றந்  தரம்ன் ஏற
ேவன் ண் ம் ேலசாக நின்  ஏற்  ைர ற .

கண்ணன்
பாத்  ... பாத்  ஏ  ...

INTERCUT

நடந்  வந்  ெகாண் க் ம் Principal, ேபானில் யாேராேடா
ேப றார.்

PRINCIPAL
ஆமா! ெச யன். 5'B' address,
parent  ேபான் நம்பர ்எல்லாம்
ேவ ம் ... க் ரம் ...

ேவன் நகர, Principal ைரந்  வந்  ெகாண் க் றார.்

னாட்  ந்தரம்
மா! Don't Mistake me! என்ன ஆச் ?

ெபாத்தாம் ெபா வாக எல்ேலாைர ம் பாரத்்  ேகட்டார.்
ள்ைளகேளா  இ ந்த அேத அங்ைகயற்கன்னி ேப னாள்.

அங்ைகயற்கன்னி
மாஸ்டர!் ெச யன் நி லா க்  
Happy birthday  ெசால்  உம்மா
த் ட்டான் மாஸ்டர!் Miss Sorry

ேகக்க ெசான்னாங்க மாஸ்டர!் அவன்
ேகக்கல மாஸ்டர!் ஸ் அவைன
அ ச்  ெகான் ட்டாங்க மாஸ்டர!்

ெப ம் அ ரச்் யான ெமர் ன் ெகாைல ெவ ேயா
அங்கயற்கன்னி டம் வந்  அவைள அைறய ைகைய ஓங்க,
சட்ெடன்  நி த் க் ெகாண்  தான் என்ன ெசய் ேறாம்
என்பைத சற்ேற உணரந்்தவளாய் ந ங் ய தன் ைககைளப்
பாரக்் றாள். ற் ப் பாரக்்ைக ல்,

மயான அைம யாய் அங் ந்த ஆ ரிையக ம்,
மாணவரக் ம் அவைளேய உற் ப் பாரத்்தனர.் அங்ேக
ரின் பல் ம் வந்  ேசரந்் ந்தார.்
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ைகைய ண் ம் லக் க் ெகாண்ட ெமர் ன்
ெப ங் ழப்பத்ேதா  ம் வதற் ள்.

PRINCIPAL
What is happening here? Children! Go
to your classes! 

என்ற ம் ள்ைளகள் அைனவ ம் ஓ னாரக்ள்.
அங்ைகயற்கன்னி மட் ம் ம் ப் பாரத்்தப  ஓ க்
ெகாண் ந்தாள்.

ள்ைளக க் ப் ன்  ஆ ரியரக் ம் ஆ ரிையக ேம
ெம வாக நகரந்்  ெசல்ல ஆரம் க்க, ெமர் ன், . ., ராதா
மட் ம் அங்  நிற் றாரக்ள்.

ராதா
நீங்க க் ரம் ேபாங்க ...
ேமாக க் த் தான் க் ட் ப்
ேபா க்காங்க ...

ேலசான ேகாப ம் சற்  அக்கைற ட ம் ேப யப ேய
காைல ல் பாரக்் ெசய்த இடத் க்  நடந்  ெகாண் க்க,
ன்னாேலேய ராதா ம் ெமர் ம் நடந்தாரக்ள்.
னாட் ந்தரம் அங் ந்  ல  வ ப்ைப ேநாக்  நடந்தார.்

PRINCIPAL
என்ன ஆச் ? What Merlin? ெகாஞ்சம்
Careful ஆ handle பண்ண
ேவண்டாமா?

ெமர் ன்
சார ்அ க்கல சார!் ேலசாதான்
தட் ேனன் ...

ன்னி ந்  ெவ ைரவாக ஓ வந்த மற்ெறா  பள்ளி ஊ யர,்
ஒ  ட் ைனக் ெகா க்க,

ஊ யர்
சார!் ெச யன் 5'B' Address, ேமடம்
க்க ெசான்னங்க!

ஊ யர ்ெசன்  றார.் ட்ைட உற் ப் பாரக்் றார்
Principal. ைப ல் ைவத் க்ெகாண்  ெஹல்மட் லாக்ைக
கழற் யப , ெமர் னிடம் ெசான்னார.்

PRINCIPAL
Alright! You don't worry! நீ க் ரமா
ட் க் க் ளம் ! நான் உனக்

phone பண்ேறன்.

ெமர் ன்
ஏன்? நான் ஏன் ேபா ம்? நான்
இப்ேபா உங்கக் ட வேரன்.

PRINCIPAL
ெமர் ன்! நான் ெசால்றத ேக ! Call
மணிகண்டன்! ஞ்சா, ெரண்
ேப ம் two days எங் யாவ  ஊ க்
ளம் ங்க!
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ேபர ரச்் ேயா  ெமர் ன் PrincipalI ஐப் பாரக்் றாள்.

ெமர் ன்
ஏன் சார?் இப்ப என்ன ஆச் ? அந்த
ைபய க்  நல்லா ஆ ம் ...

ராதா
ஊைர ட்  எல்லாம் ...

PRINCIPAL
Do What I say?

ெபரிதாக கத்த, இ வ ம் சற்ேற அைம யாக, ண் ம்
நிதானத் க்  வந்த principal.

PRINCIPAL
இங்கப் பா ங்க! இ  எவ்வள  ெபரிய
issueஆ ேவணாம் ம் ஆகலாம்.
ரிஞ் க்ேகா ெமர் ன் please do what

I say?

ெமர் ன்
இல்ல! என்ன ஆனா ம் நான்
உங்கக் ட வரே்றன்.

PRINCIPAL
ெமர் ன், இந்த ஷயத் ல எனக்
experience இ க் ! எல்லாத்ைத ம்
நான் பாத் க் ேறன். நீ ைதரியமா
ேபா.

ெமர் ன்   
Sir...

PRINCIPAL
(ேகாபமாய்க் கத்த....)

ெமர் ன்!

ராதா
ேபா! Bagஅ எ த் க்ேகா ...

Principal வண்  ளம் ற . ெமர் ன் அழ ஆரம் த் ,
அ க் ெகாண்ேட staff roomஐ ேநாக்  நடக் றாள். வ
ெந ம், வ ப் களின் வாச ல் ஆ ரியரக் ம்
மாணவரக் ம் நின்  எட் ப் பாரத்் க் ெகாண் க்க,
ெமர் னின் ன்னால் ரத் ல் ராதா ம் வ றார.்

SCENE 21.

அ தப  Staff - room க் ள் ைழந்த ெமர் ன் தன் ைடய
hand-bag ல், ெவளிேய காய ைவக்கப்பட் க் ம் tiffin box-ஐ
எ த்  ைவத் க்ெகாண் ைபைய எ க்க, கா  ஸ் ட் பாக்ஸ்
டப்பா க ழ்ந்  ேழ ந்   ற .

அைத எ த்  ைல ல் டந்த ப்ைபத ்ெதாட் ல் ேபாட,
படக்ெகன்  அேத ைல ல் சாய்ந்  ெகாண்  ‘ஓ’ெவன்
அ றாள். சட்ெடன்  நி த் க்ெகாண்  ேவகமாக ெவளிேய
நடக்க ஆரம் க் றாள்.

SCENE 22.
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5’ஆ’ வ ப்  வாச ல் ராதா சச் ம் மற்ெறா
த ழா ரிைய ம் நின்  ெகாண் க்க, கண்கைளத்
ைடத்தப  ன்னணி ல் ெமர் ன் வந்  ெகாண் க் றாள்.
ேபாைன எ த்  எைதேயா டயல் ெசய்ய யற் க் றாள்.

ராதா
இ  தான் அவன் Bag ஆ? Lunch Bag 
எங்க?

ெச யனின் ைபையப் பாரக்் றாரக்ள்.

ராதா
ம யானம் என்ன சாப் ட்டான்
ெதரி மா?

த ழா ரிைய அவன்  tiffin box ஐ றந் ,

த ழா ரிைய
த ர ்சாதம்  நிைனக் ேறன் Madam,

என்பதற் ள் ெமர் ன் வந்தைட றாள்.

ராதா
எங்க ேபாப்ேபாேற? ட் க் த்தாேன?
மணிகண்ட க்  Phone பண்ணியா?

ெமர் ன்
அவர ்எ க்கல ...

ெச யனின் ைபைய ம்  Lunch bagஐ ம் த ழா ரிைய டம்
ெகா த் ட்  ராதா ெமர் னின் ைகைய இ த்தப
அவசரமாய் நடக்க ஆரம் க் றார.்

ராதா
ெமர் ன் ... எ ம் worry
பண்ணிக்காேத! He will be alright...
எனக்  ெதரிஞ்  நீ ட் க்  ட
ேபாக ேவண்டாம். Take மணி! Go to
some temple. அவ்வள  தான். I will
keep in touch with you.

you need not feel guilty about this!

        ெமர் க்  ேலசான அ ரச்் டன் தைல ற் வைதப்
ேபால் உணர் றாள். ராதா ேலசாக அவைள உ க் யப

ராதா
ெமர் ன்! Are you alright? ட
யாைரயாவ  அ ப்பவா?

ெமர் ன்
ேவண்டாம்! ேவண்டாம்!

என்  ெசால் க் ெகாண் க் ம் ேபாேத ராதா க்  ஃேபான்
வ ற .

ராதா
ஆ ... ெசால் ங்க ...
இன்ெனா  தடைவ Dial
பண்ணிப்பா ங்க ...
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Number errorன்ேன வ தா ...
...
சரி நான் ப் ப் பாத் ட்
ெசால்ேறன் ...
... ைபயன் எப்ப க்கான் ...
... ம் ...
... ம் ...
... ம் ...
... சரி Ok...

ேபாைன கட் ெசய் றார.்

ராதா
சரி நீ ேபா! Take care! நான் ேபான்
பண்ேறன்

என்றப  ெசன் ட ெமர் ன் பள்ளி ன் வா ைல ேநாக்
கா ல் ேபாைன ைவத் க் ெகாண்ட ப ேய அவசரஅவசரமாக 
நடக் றாள்.

SCENCE 23.

ஒ  ேராட்ேடாரத் ல் ந்  டந்த ெலட்டரக்ைளெயல்லாம்
ெபா க் க் ெகாண் ந்த ெஜனிஃப க் , உத யாக ஒ
காக்  சட்ைட ேபாட்ட நபர,் ல ெலட்டரக்ைள ெபா க் க்
ெகாண் ப்பார.் ன் லத் ல் ஆட்ேடா நிற் ம். அதன ல்
ெஜனிபரின் ைசக் ள் நிற் ம்.

பாரத்்தால் அந்த காக்  சட்ைட ேபாட்ட நபர,் ெச யனின்
அம்மா ...

ெஜனிபர்
ஆண்டவர ்உனக்  எந்த ைற ம்
ைவக்கா ப்பதாக! உன் கணவன்,
ள்ைளகள் எல்ேலா ம் ணி,
பட் னி ல்லாமல் ட் த்
இ ப்பதாக ...

SCENE 24.

ேவெறா  றம், கா ல் ேபாேனா  ந்தைன ல் வாய்
ெபாத்  ெமர் ன் ஆட்ேடா க்  ைகக்காட்  நி த் க்
ெகாண் க்க,
ெவ  ரத் ல் சாட்ைடைய ைவத் க் ெகாண்  ெவற்
உடம்ேபா ம் அ ல் மைன  ள்ைளேயா ம் நடந்  வந் க்
ெகாண் க் றான்.

SCENE 25.

ஒ  சாதாரணமான ம த் வமைன ன் வாச ல் இ ந்தப
Principal  ேபான் அ க் றார.் ன் லத் ல் பத்மாவ ம்
கண்ண ம் ஏேதா ேப யப  உள்ளாரக்ள்.
ஆஸ்பத் ரி ன் அவசரம் ன் லத் ல் ெதரி ற . ன்னணி
இைச ல் Principal யாேரா  என்ன ேப றார ்என்ப
ெதரிய ல்ைல.

INTERCUT

ெச யனின் அம்மா அ ரச்் யாய் ேப றாள். ன் லத் ல்
ைசக் ளில் ெஜனிஃபர ்ெலட்டரக்ைள அ க்  ைவத் க்

39



ெகாண்ேட ஒற்ைறக் ைகயால் ஏேதா வாழ்த் றார.் நடந்
வந்த ெச யனின் அம்மா, ஆட்ேடா ல் உட்கா றார.்

SCENE 26.

ைச மாேனஜர ் ன்ேன அமரந்் ந்த மணிகண்டன், ங்,
ரியங்கா, ெபயர ்அ க ல்லாத மற்ெறா  நபர்
ஆ ேயா க் , ஏேதா ெசால் க் ெகாண் க் றார.் மணி ன்
ைக ல் silent modeல் இ க் ம் phone, ’Bablooo’ என்
ளிர் ற .

ைச
See, the client can talk anything! We
are just beggars!  என்ன ேவா
மட் ம் தான் இல்ல ...

அைனவ ம் ரிக் றாரக்ள் ...

மணிகண்டன்
Excuse me sir!

ைச
Sure!

SCENE 27.

ெவளிேய வந்த மணிகண்டன், ேபாைன எ க் றான். இனி
வ பைவ Intercut ஆக, ெமர் க் ம் ெசல் ற .

மணிகண்டன்
(சற்  ேகாபமாய் )

ஏன் இப்ப  பண்ணி ட் க்க?
ப் ட்ேறன்  ெசான்ேனன்ல ...?

INTERCUT

ெமர் ன் எ ம் ேபசாமல், சத்த ல்லாமல் அ றாள் -
trafficல் நிற் ம் ஆட்ேடா ல் உட்காரந்்  இ க்க, சாட்ைடைய
ைவத் க் ெகாண்  தன்ைனத்தாேன அ த் ப் சை்ச எ த் க்
ெகாண் க் றான். அந்த சத்த ம் ேமளசத்த ம் ேமேலாங்
இ க்க, அவள் என்ன ேப றாள் என்ப  யா க் ம் ேகட்காமல்
ேபான . அவ க்  மணி என்ன ப ல் க் ெகாண் ந்தான்
என்ப  வ மா .

மணிகண்டன்
ஹேலா! ஹேலா!
என்ன ஆச்  ...
ஏய்! ஏன் அழற ...?
ம் ...
ம் ...
ம் ...
மயங்  தாேன ந்தான் ...
ம் ...
ஓ ...
எந்த Hospital?
சரி இப்ேபா நீ எங்க இ க்க?
ைபயேனாட Parents வந் ட்டாங்களா?

INTERCUT
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ஆட்ேடா  trafficஐ ட்  நகரந்் க்க,

ெமர் ன்
இல்ல! அந்த ைபய க்  அப்பா இல்ல
...

மணிகண்டன்
அம்மா ...!

ெமர் ன்
இ க்காங்க ... ஆட்ேடா ைரவர.்

இைரசச் ல் மணிக்  ேகட்க ல்ைல

மணிகண்டன்
ம்?

ெமர் ன்
ஆட்ேடா ைரவர்

என்  கத்  ெசால்ல, ஆட்ேடாைவ ஓட் க் ெகாண் க் ம்
ைரவர ் ம்  ெமர் ைன ைறத் ப் பாரக்் றார.்

மணிகண்டன்
சரி! நீ ேநரா ட் க் ப் ேபா! நான்
Hospitalல்ல பாத் ட்  வேரன்! எந்த
Hospital?

அதற் ள் மணிகண்டனின் அ ல் ங் ம் ரியங்கா ம்
நின் க் ெகாண் க் றாரக்ள்.

மணிகண்டன்
ேமாகன் ... ஏய்! ெமர் ! நீ
ட் க் ப் ேபாக ேவண்டாம்! நீ உங்க

churchக் ப் ேபா! ம்! நான்
hospitalக்  ேபா ட்  வந்  உன்ைன
ப் க் ேறன்.

SCENE 28. MONTAGES

(1) ைபக் ல் மணிகண்டன் ஏற, ங், தான் ஓட் வதாக
ெசால்  மணிகண்டைன ன் க் த ்தள்ளி ட்  ங்
உட்கா றான்.

(2) Traffic நிைறந்த காைல ல் சற்ேற ேவகமாக ங் ம்
மணிகண்ட ம் வந் க் ெகாண் க் றாரக்ள்.

(3) வ ல் கடக்க ற்ப ம் ஒ  வயதான ெபண்மணிைய
சற்  நி த் , அவைரக் கடக்க ட்  ட்  ன்  ேவகமா க்
ெகாள் ற  வண் .

(4) ஒ  ய ம த் வமைன வளாகத் ற் ள் ைழ ற
இவரக்ளின் வண் .

SCENE 29.

கா ல் fracture கட் டன் ஒ  30 வய  ம க்கத ்தக்க ஒ வர்
ேப க் ெகாண் க் ம் கண்ணைன ம் பத்மாவ ைய ம்
கடக்க, அவர ்ேப னார.்
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கால் கட்  உள்ளவர்
வா கண்ணா! இங்க எங்க ...!

கண்ணன்
பழநி! இன்னா கால்ல?

கால் கட்  உள்ளவர்
அ  ankle twist ! நீ இன்னா ...?

ன் லத் ல் Principal யாேரா ேபானில் ேப க் ெகாண் க்க,
மணி ம் ங் ம் வந்  றாரக்ள்.

கண்ணன்
அ  ஒன் ம் இல்லப்பா! School
ைபயன் ஒ த்தன் ... ேழ
ந் ட்டான்!

INTERCUT

Principalம் மணிகண்ட ம் ேபச ஆரம் க்க ன்னணி ல்
கண்ண ம் பழனி ம் ேப க் ெகாண் க் றாரக்ள்.

PRINCIPAL
மணிகண்டன்! நீங்க எ க்  வந் ங்க
...? ெமர் ன் எங்க?

மணிகண்டன்
That's Ok Sir!! ைபயன் எப்ப
இ க்கான்?

PRINCIPAL
அைத நான் பாத் க் ேறன்
ெசான்ேனன்! I made it very clear to
her! Where is she?

மணிகண்டன்
அவ Churchல இ க்கா சார!் OK!
ைபய க்  எப்ப  இ க் ?

Principal மணிைய இ த் க் ெகாண்  சற்  காற் ம்
ெவளிசச் ம் வ ம் corridor ப க்  அைழத்  வந்

றார.்

PRINCIPAL
மணி! இங்க பா ங்க ... ைபய க்
தைல ல அ பட்  இ க் ! க் ல
ரத்தம் வந் க்  ...

மணிகண்டன்
சார!் ெமர் ன் ...

PRINCIPAL
I know! I know! ெமர் ன் இைத
ேவ ம்ேன ெசய்யல! I know her!
But  இ  எவ்வள  ெப சானா ம்
ஆகலாம். You just keep away.

மணிகண்டன்
இல்ல! இல்ல! We can face! என்ன
ரச் ைனயானா ம் நான்
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பாத் க் ேறன்.

PRINCIPAL
(க ங்ேகாபமாய் மா ற
அவர ் கம் ...கத் றார)்

என்ன எந்த ரச் ைனயானா ம் நீங்க
பாத் க் ங்க...? ைபய க்  அப்பா
ைடயா . அம்மா ஆட்ேடா ைரவர.்

இன் ம் பத்  நி ஷத் ல,  ேபர்
ேசந்தா ம் ஆசச்ரியப்படற க் ல்ல
... Everything will be come personal!
He is a child! யா க்  ேவணா ம்
ேகாபம் வ ம்! உங்கைள க் ப்
ேபாட்  அ ப்பாங்க! பரவா ல் யா?

மணி
பரவா ல்ல சார!்

அங்  கண்ண ம் பத்மாவ ம் வந்  ட, ண் ம்
மணிகண்டனின் ைகைய இ த் க் ெகாண்  அவைன
ேபச டாமல், வாச க்ேக வந் றார.்

PRINCIPAL
Listen! I can handle this officially!
நீங்க ட் ல ட இ க்கா ங்க ...!

ஞ்சா, எதாவ  ெவளி ரக்் ப்
ேபா ங்க! ேவ ங் றப்ேபா நாேன
ப் ேவன்!

PRINCIPAL
இ ங்க!

தன் ைடய சட்ைடப்ைப ல் இ ந்  ெகாத்தான cardஐ எ க்க,
அ ந்  ஒ  cardஐ எ க் றார.்

அேத ேநரத் ல் தைல ல் அ த்தப  ஒ  ெபரியம்மா தன்ைன
கடப்பைதப் பாரக்் றான், மணிகண்டன்.

காரை்ட மணிகண்டனிடம் ெகா க் றார.்

PRINCIPAL
இ  என் friendேடாட resort!
ெகால் மைலல இ க் ! நான்
அவ க்  call பண்ணி
ெசால் ேறன்! ளம் ங்க ...

மணி
சார!் ைபயன் ... எவ்வள
ெசலவானா ம் நான் பாத் க் ேறன்
சார ்...! Sir Take care...

மணிகண்டைனத் தள்ளி ட, கண்ணன் ேமற்ெகாண்
மணிகண்டைன அைழத் ச ்ெசல் றார.்

கண்ணன் மணிகண்டைன இ த் ச ்ெசல்ல, ங் ன்னால்
அவைனத் தள்ளிக் ெகாண்  ெசல் றாரக்ள்.

Principal ேபாெவன்  ைசைகக் காட் றார.் வற் த்த ன்
ேபரால் ேவ  வ ன்  க் த ் க்  நடக் றான்,
மணிகண்டன்.
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SCENE 30.

ஒ  ஆட்ேடா ம த் வமைன வளாகத் ற் ள் ைழய ைரவர்
ட் ல் ெச யனின் அம்மா. வந்த ஆட்ேடா ேநர யாக
வாசல்வைர வந் ட, உள்ளி ந்  ஒ வர ்ெவளிேய
எட்  ம த் வமைனைய ஒ  பாரை்வ பாரத்் க் ெகாண்ேட
றங்க, ன் லத் ல், மணிகண்டன் ன்னமரந்்

ெகாண்  ம த் வமைனையப் பாரக்்க, ங் வண் ைய ஓட் க்
ெகாண்  ெசல் றான்.

ெச யனின் அம்மாேவா  வந் றங் ய மனிதர ்உதயன்.

SCENE 31.

oxygen மாஸ்க்ேகா  ெச யனின் ஒ  ைக ல் trips ஏ க்
ெகாண் க்க, மற்ெறா  ைக ல் pressure பாரத்் க்
ெகாண் க் றார ்ஒ  நரஸ்்.
ஒ  ெபரிய டாக்டர,் மற்ெறா  ெபண் டாக்டரிடம் ெசான்னார.்

ெபரிய டாக்டர்
இன்ெனா  2 minutes பா ங்க!

(ேலசான ெப ச் டன்)
pulse increase ஆகைலன்னா ... call
them inside. ப்  ெசால் ங்க
... It is a serious case.

ெபண் டாக்டர,் ஒ  தமான disappointment look
ெகா க் றார.்

SCENE 32.

உள்ேள ைழந்த ெச யனின் அம்மா ம் உதய ம், அவசர
அவசரமாய் வர, வ ல் பத்மாவ  சச்ர,் ெச யனின்
அம்மாைவ த் க் ெகாள் றார.்
ேலசான சலனத்ைதத் த ர ேவெறைத ம் காட்டாத, அ
டாதவளாய் ேகட்டாள்.

ெச யனின் அம்மா
ெச யன் எங்க?

பத்மாவ
Doctors பாத் ட்  இ க்காங்க ...

ரத் ல் நின்  ெகாண் ந்த Principal சற்  உற்  ேநாக்
வந்தவரக்ைளப் ரிந்  ெகாள்வதற் ள் உதயன் ெம வாக
நடந்  Principal ஐ ேநாக்  வர ஆரம் த்தான். அ ல் வரில்
சாய்ந்  நின் ந்த கண்ணன் ேநராக நின்றான். ெம வாக
நடந்  வந்த உதயன், ரன் பல் டம்,

உதயன்
நீங்க தான் Principal ஆ ...

PRINCIPAL
ஆமா ... நீங்க ...?

உதயன்
(கண்ணா ையக் கழற் க்
ெகாண் )

ேச ... ெச யன் என் தங்கச்
ைபயன்.
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PRINCIPAL
Actually, ...

உதயன்
அந்த teacher எங்க?

SCENE 33.

ஒ  சரச்் ன் vehicle Parking ல், ஒ  கா க் ம் ைபக் ம்
ந ேவ ைபக் ல் சாய்ந்தப  நின் க் றாள் ெமர் ன். அந்த
சர் க் ள்ேள ஏேதா மணம் ஒன்  நடந்  ெகாண் க்க,
அதன் சத்தம் மட் ம் ெவளிேய ேகட் க் ெகாண் க் ற .

        “அல்ேல யா,  ம ைம!
        அல்ேல யா,  ம ைம!”

என்  ஒ  பாடல் ய, ேபாதகரின் ரல் ஒ க் ற ;

ேபாதகரின் ரல் (V.O)
“இவன் இவ க்ெகன் ம், இவள்
இவ க்ெகன் ம் நாேன
நிசச் க் ேறன்; ம ஷரால் இ
டாத  என் ம் ேதவனாேல மட் ேம

எல்லாம் ம்!”

அ  கம் ெவளி ப் ேபா ந்த அவள், நின் க் ம்
ைபக் ன் கண்ணா ைய எேதரச்ை்சயாக பாரக்்க, அ ல்
சரச்் ன் ந்த ைவ ெதரி ற . ேம ம், அந்த
கண்ணா ல் ““objects seen in mirror are closer than they
appear’’’’ என்ற வாச ம் ெதரி ற . மற்ெறா  கண்ணா ல்
தன் ைடய கம் ெதரிய, பாரக்்கப் க்காமல் ம் க்
ெகாண்டவள், ெரன்  ம் , அைதப் பாரத்்தாள். தைல
வ ட் ல் டந்த ங் மத்ைத கவனித் , அவள் கம் ேலசாக
கலங் ய .

தன் ைககள் தன்ைன ம் அ யாமல் அைதத் ைடக்க வர,
கண்ைண க்ெகாண்  அைத அ த்தாள்.

சட்ெடன்  ளம் , ெநற் ைய ேதய்த் க் ெகாண்ேட நடந்தாள்.
அ ந்த ஒ  ழாய் வரிைச ன் ஒ  ழா ல்,
அ ெகாண்ேட கத்ைதக் க னாள்.

SCENE 34.

வார் ன் வாச ல் Principal ம் உதய ம் ஏேதா வாதத் ல்
இ க் றாரக்ள்.

PRINCIPAL
She is newly married! ன்னப்
ெபாண் ! ேலசாதான்
தட் க்காங்க ...! எனக்
அவங்கைள நல்லா ெதரி ம் ...

ெபண் டாக்டர ்ெவளிேய வந் ட, சட்ெடன்  எல்ேலாரின்
கவன ம் அவரிடம் ம்  அவைர ேநாக்  பதற்றமாய்
நடந்தாரக்ள்.

ெபண் டாக்டர்
ெச யன் ... Parents இ க் ங்களா?
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ெச யனின் தாய் ந்  ன்ேன உள்ள வர, உதயன் அவைள
ன் க் த் தள்ளி ன் க்  ெசல் றான். அ ல்
ரின் பா ம் நிற்க,

ெபண் டாக்டர்
உள்ேள வாங்க ...!

உள்ேள ெசன்ற ம்,

ெபண் டாக்டர்
நீங்க ...?

உதயன்
(ேகாபமாய்)

ஷயத்ைத ெசால் ங்க!

ெபண் டாக்டர,் சற்  த்தவராய்,

ெபண் டாக்டர்
Pulse rate ெராம்ப poor ஆ ச் !
கஷ்டந்தான்! நீங்க ேவணா, Children
Hospital, இல்லன்னா Apollo ல்ல try
பண்ணலாம்!

உதயன்
(ஓங் க் கத்த)

இவ்வள  ேநரம் என்னப் பண்ணீங்க?

PRINCIPAL
Ambulance arrange பண்ண மா?

தைலைய ஆட் ய ெபண் டாக்டர ்Landline ேபானில் ைக
ைவக்க,

PRINCIPAL
கண்ணன்!

என்  கத் யப ேய ெவளிேய ெசல் றார.்

SCENE 35. MONTAGES

1. உதய ம் தரம் ம் இரண்  வார்  பாய்க ம் Stretcherல்
தள்ளியப  வார் ல் இ ந்  ெச யைனத ்தள்ளிக் ெகாண்
ெவளிேய வர தன்ைனக் கடந்  ெசன்ற Stretcher ஐக் ட
கவனிக்காமல், டமாெலன்  தைர ல் உட்காரந்்  த்
த்தவைளப் ேபால் பாரக்்க ஆரம் க் றாள். Stretcher ஐ

தள்ளிக் ெகாண்  வந்த உதயன் அவைள க்கப் ேபாக,
Stretcher வாசைல ேநாக்  ைர ற .

2. ஆம் லன்ஸ் ைரய, கண்ணன் ரின் பாேலா
ரின் பல் ைபக் ல் ெதாடர் றான். அதன் ன்னால் ஒ
ஆட்ேடா ம் ெசல்ல, ஆட்ேடாைவ ஓட் வ  உதயன். ன்னால்
ெச யனின் அம்மா, த்  த்தவளாய் இ க் றாள்.

3. இ ட்ட ஆரம் த்  இ ந்த ேராட் ல், ஆம் லன்ஸ ம்
ைபக் ம் ஆட்ேடா ம் ைரதல்.

4. ேபானில் யா டேனா Principal மா  மா  ேப க் ெகாண்ேட
வ றார.்
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5. ஒ  ெபரிய ஆஸ்பத் ரிக் ள் ேவன் ைழ ற .

SCENE 36.

சரச்் ல், ெவளி ய ஈரமான கத் டன் ெமர் ன் நின் க்க,
ஒ  ைக அவள் ேதாைளத் தள்ள, ம் ப் பாரத்்தால், அங்ேக
மணிகண்ட ம், ங் ம் இ க் றாரக்ள்.

மணிகண்டைன ெவ த் ப் பாரத்்த ெமர் ன் தைல னிந்
ெகாள்ள, கத றாள். ண் ம் மணிகண்டைனப் பாரத்்
அ  ெகாண்ேட அைணத் க் ெகாள் றாள். ன்னணி ல்
சரச்் ல் பா ம் மண தம் ேகட் ற .

SCENE 37.

ெபரிய ஆஸ்பத் ரி ல் ஒ  ைகத்ேதரந்்த ம த் வர ்ஒ வர ்ஒ
ரா வ அ காரிையப் ேபான்ற க் ட ம், ஞானம்
ெத க் ம் கத் ட ம், ஒ  Operation theatreல் இ ந்
ெவளிேய நடந்  வர, அவர ் ன் இரண்  டாக்டரக் ம் ஓ
வ றாரக்ள்.

நடந்  ெகாண்ேட அவர ்ேப ய

டாக்டர் (தன்பத் ெஜ ன்)
How was it?

ன்ேன வந்தவர்
Miraculous!

DR. தன்பத்
What is miraculous ya? It is science!
See, the moral of the story is talk
with confidence! நீங்க ம ஷங்க
இல்ல! ரி தா?

தன் க த் ந்த Sthethescope ஐ கழற்  ன்னால்
வந்தவரின் க த் ல் ேபாட்  ... அவர ் கத்ைதப் பாரத்்
ெசான்னார.்

DR. த. ெஜ ன்
You are the God! Angel! Saviour!

பசச்ா க்ஙா ேஹ? (ைபயன் எங்க
இ க்கான்...)

ேகட்டப  வந்  நின்ற ஒ  வாச க் ள் ெசல்ல, ரத் ல்
Principal ம், உதய ம் ெதரி ம்ப  நின் ந்தாரக்ள்.

SCENE 38.

ரியங்கா, மணிகண்டனின் ஆஃ ல் இ ந்  கடணிண ல்
ங் ட ம், மணிகண்டனிட ம் ேப றாள்.

ரியங்கா
 மணி ேகா ேதேதா நா (மணி ட்ட

ேபாைன ெகாேடன்.)

INTERCUT

மணி ம், ங் ம், ெமர் ம் நின் க்க, ங், ேபாைன
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மணி டம் ெகா க் றான்.

ரியங்கா
இங்க பார!் அவங்க ேசலத் ல தான்
இ க்காங்க! ெகால் மைல, just an
hour journey from salem. t's such a
quiet and safe place.. ரி தா? எங்க
த்  Phone number, address  எல்லாம்

message பண்ேறன். எதாவ  help
ன்னா OK? Take Care!

மணி
இ க்  எ க்  அவ்வள  ரம் ....?

ரியங்கா
அ க்காகன்  எ க்  நிைனக் ற?
Just take a trip! அவ க்
comfortable ஆ இ க் ம்ல!

மணி
ம்!

ரியங்கா
I am with Mr. Kappoor! address அ
message அ ப் ேறன்! Take it! Don't
worry! எல்லாம் சரியா ம்!

SCENE 39.

Dr. தன்பத் ெஜ ன் Principal ட ம், உதய ட ம் ேபச,
ன்னால் கண்ணன் நிற் றார.்

DR. தன்பத் ெஜ ன்
நீங்க School Principal. நீங்க?

உதயன்
ெச ய ைடய மாமா ...

DR. தன்பத் ெஜ ன்
Child's Uncle....?!  நீங்க ...?

கண்ணன்
School PT Master...

DR. தன்பத் ெஜ ன்
Out!

ெவளிேய ேபாகச ்ெசால்  ைசைக ெசய் றார.் ப ேல ம்
ெசால்லாமல் கண்ணன் ெவளிேய ெசல்ல,

DR. தன்பத் ெஜ ன்
பா ங்க! ைபயேனாட தைல ல
ரத்தம் கட் க் ! There is a servere
block in his cerebellum!

Further ஆ எப்ப  Proceed பண் ம்
’MRI’க்  அப் றம் தான் ெசால்ல

ம்! சரஜ்ரி பண்ண
ேவண் க்கலாம்! or a slight
higher end treatment would be

48



required!

எ வான்னா ம் decide பண்ற க்
ெகாஞ்சம் ைடம் ேவ ம்!

உதயன்
ைபய க்  சரியா மா? எனக்
ரியற மா ரி ெசால் ங்க!

அைம யாக உற்  பாரத்் ட்  Dr. ெசான்னார.்

DR. தன்பத் ெஜ ன்
ைக, கால் ளங்காம ேபாலாம்; Coma
stage க் ம் ேபாலாம்; எ ம்
இல்லாம சா உ ம்
ைழக்கலாம்;

I am confident!

Wait பண் ங்க ...

என்றப  ைகைய ெவளிேய ேபா ம்ப  காண் த்  ைசைக
ெசய் றார!் அவரக்ள் ெவளிேயற தன் ைடய Intercomm ல்,

DR.
Doctor! I need the boy at scanning
floor! quick! Right Now!

ெவளிேய வந்த Principal, உதயனிடம் ...

PRINCIPAL
நல்ல Doctor! கவைலப்படா ங்க ...!

உதயன் ேவெறா  பக்கம் ம்  எைதேயா ேயா க் றான்.

SCENE 40.

5’B’ வ ப் ல் ஒ  ஆயா ெப க் க் ெகாண் க்க, ெவளிேய
ெப க் க் ெகாண் க் ம் மற்ெறா  ப் ற
ெதா லாளி டம் ேபச் க் ெகா க் றார.் (Indistinct
Conversation)

ெபண்
எங்ெக ந்  தான் இத் னி
ேபப்பரங்்கைள ச்  ச்
ேபா ங்கேளா! சா ! அஞ்சாங்
ளாஸ் நாலாங் ளாஸ்தான்பா

இப் க் !....

... ஏய்! ேவ ! இந்த ளாஸ்ல
தாேன ஒ  ைபயன் மயக்கம்  அ ச்
ேழ ஊந் ச் !

ேவ
அப்பேவதான் ஆஸ் ட்ட க்
க் ட்டாங்கேள இன்னா!

ெபண்
மயக்க அ ச்  ற அள க்காப்பா
அ க் ம்? இன்னா சச் ங்கேளா!

49



இன்னா பசங்கேளா?

என்றப  ெச யனின் ரப்பர ்ேபண் கள் ேவய்த தகர டப்பாைவ
எ த்  ேமைச ேமல் ைவக் றார.்

இ வைர நடந்தைவ அைனத் ம் தகர டப்பா மட் ம் focus
ம் மற்றைவ out of focus ம் இ க் ம். அதன் அ ல்

காய்ந்த ஒ  ெசாட்  ரத்தம் டக் ற .

ெபண்
ஏேதா ஒன்  டப்பாைவ ட் ட்
ேபா ட் க் ! அப் றம் நம்மைள
ேகப்பாங்க! டப்பாைவ பாத் யா
அவங்க அப்பாைவ பாத் யா  ...

SCENE 41.

ேகாயம்ேப  பஸ் ஸ்டாண் ல் வந்  நின்ற ேசலம் பஸ்ைஸ
ெப ங் ட்டம் ஒன்  ெமாய்தெ்த க்க, ஏற ற்பட் ந்த
ெமர் ம் மணிகண்ட ம் அவசர அவசரமாய் ேபாய் ட்ைட
த்  உட்காரந்்  ெகாள் றாரக்ள். உட்காரந்் ட்ட ெமர் ன்

பயந்  எல்ேலாைர ம் பாரத்் க் ெகாள் றாள். ேம ம் மாய்
அங்  நடப்பைவ ஒவ்ெவான்ைற ம், தன் ைடய தவறாக
உணரவ்ைதப் ேபால், பயந்  பயந்  கவனிக் றாள்.
தன் ைடய Hand bagல் இ ந்  phoneஐ எ த்  அ க்க,
அ ந்த மணிகண்ட க்  ஒ  phone அ க் ற . Phone ஐ
எ த்த மணி, phone ஐ பாரத்் ட்  ெமர் ைனப் பாரக்்க,
ெமர் ம் உணரந்்தவளாய் ‘கட்’ ெசய் றாள். ண் ம்
ேபாைன டயல் பண்ண பண்ண, 'engaged' tone ேகட் ற .

மணிகண்டன்
யா க் ?

சற்  அைம க் ப் ற  ெமல் யக் ர ல், கா ல் ேபாைன
ைவத் க் ெகாண்ேட ...

ெமர் ன்
Principal

SCENE 42.

பள்ளி ன் நிரவ்ாகக்  உ ப் னர ் . பரணிதரன் ேபானில்
Principal-ேலா  ேப க் ெகாண் க் றார.் ஒ  ங்
ளாஸ்ேஸா  ேராட்ேடாரமாக காைர நி த் க் ெகாண் , ஒ
ேளட் தந் ரி ம் ண் மாக இ ந்த plate ஐ ைவத்
சாப் ட் க் ெகாண்ேட றார.்

. பரணி
இங்க பா ங்க uncle! ேவ ம்
ெசஞ்சாங்க ேவணாம்
ெசஞ்சாங்கன் ல்லாம் நான் ேகக்கல!
ைபயைன எப்ப யாவ
காப்பாத் ங்க! எவ்வள
ெசலவானா ம் பரவா ல்ல! And fire
the teacher immediately!

இன் ம் half an hourல ... mail 
பண் ங்க! fax பண் ங்க! ஏேதா
ஒன்  ...! I should sign it
immediately.
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INTERCUT

Principal ஆஸ்பத் ரி வாச ல் நின்  ேப க்
ெகாண் க் றார.்

PRINCIPAL
இல்ல ! அ ல அவசரப்பட ேவணாம்
நிைனக் ேறன்!

. பரணி
Irritate பண்ணா ங்க uncle!

ெசால்றத ெசய்ங்க! Worst Come Worst
two weeksக்  suspend பண் ங்க! I
mean it. Hello! Hello!

INTERCUT

ரின் பல் அைம யாக இ க்க

. பரணி
uncle, Lineல இ க் ங்களா?
க் யமா, Mediaக்  ெதரியாம

பாத் க்கங்க! அப் றம்
வந் டாவ ங்க ைமக்ைக ம்
கா ராைவ ம் க் க் ட்  ...

SCENE 43. MONTAGES

1. ஒ   தட்டப்பட, அந்தக் கதைவத் றந்த ம் அ ந்
ராதா ெவளிேய வர ைமக் ட ம் கா ரா ட ம் ன்  ேபர,்
உள்ேள ைழந் , ன் ரல்கள் ேகட் ன்றன.

அ
ரன் பல் Sir இ க்கறரா? எந்த

Hospitalக்  ேபா க்காங்க ...?

2. மற்ெறா  ட்  வாச ல் ஒ  ெபண்மணி

ெபண்மணி
சார ்இல் ேய ...!

என்  ெசால்  ப்பதற் ள் உள்ேள ைழந்த ரஸ்காரரக்ள்,
அங்ேக . . ைவப் பாரக்் றாரக்ள்.

. .
ஹேலா! Don't mistake me! எனக்
ஒன் ம் ெதரியா .

ரல்
அந்த சச்ர ்ேப  என்ன? அவங்க
எங்க இ க்காங்க!

3. அங்கயற்கன்னி எைதேயா ேபசப் ேபச, Sofa Setல்
உட்காரந்் ரந்த ஒ  நபர,் notes எ க்க, ன்னணி ல் காஃ
தம்ளர ்இ க் ற . நி லா க்  அ ேக, அவர ்அம்மா
ெசௗகரய்மாக உட்காரந்்  இ க் றார.்

4. ஆஸ் ட்டல் வளாகத் ற் ள் ைழந்  கண்ணனிடம் ேபச,
அவர ்எைத ம் ெசால்லாமல் ம த்  நடக் றார.் நடந்த
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பாைத ன் ஒ  பக்கத் ல் மற்ெறா  ரஸ்காரரிட ம்
எைதேயா ளக்க யற்  ெசய்  ெகாண் க் றார்
பத்மாவ .

5. ெச யனின் அம்மா டம் ல ைமக் க ம் கா ர ம் வர,
அைதத ்த த்த உதயன்,

உதயன்
கா ராைவ Off பண் ங்க.

SCENE 44.

ஒ  ய ஓட்ட ல் Coffee டம்ளைர ன்னா  ைவத் க்
ெகாண்  ஒ  tablet ஐப் ரித்  வா ல் ேபாட் க் ெகாண்
கா ைய அப்ப ேய ைவத் ட்  தண்ணீைரக் க் றார்
Principal.. ைக ல் ெசல்ஃேபான்.

PRINCIPAL
ஹேலா! எங்கம்மா இ க்க...?

INTERCUT

பஸ் ேபாய் ெகாண்  இ க் ற .

ெமர் ன்
(கண்ைண க் கைர றாள்)

ெசால் ங்க சார.்

PRINCIPAL
ைபயைன BRJ Hospital ெகாண்
வந்தாச் ம்மா ...

ெமர் ன்
அவ க்  சரியா சச்ா? என்ன
ெசால்றாங்க....?

PRINCIPAL
ம் ...! He will alright! நீ எங்க
இ க் ங்க ...

ெமர் ன்
எங்ெகங்கேயா ேபா ட் க்ேகாம்
சார.்

ண் ம் அ றாள். ேபாைன வாங்  மணிகண்டன்
ேப றான்.

மணிகண்டன்
சார!் ைபய க்  என்ன ெசால்றாங்க
...

PRINCIPAL
இதபா ங்க! நல்ல Doctor தான்
பாத் ட்  இ க்கா ! He should be
alright! அைத நான் பாத் க் ேறன்.

School trustee பரணி சார ்ேப னா !
Merlin may be suspended!  நீங்க தான்
அவ க்  ஆ தல் ெசால்ல ம்!
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மணிகண்டன்
சார!் Suspension ஆ ற அள க்  ...

ேபாைன ெமர் ன் ங் க் ெகாண்  படபடெவன் ,
ேப றாள்

ெமர் ன்
சார!் எனக்  ேவைலேய ேபானா ம்
பரா யல்ல! ைபயைன காப்பாத் ங்க
சார!் ப்ளஸ்ீ!

ண் ம் அ றாள். ேபான் மணிகண்ட க் ப் ேபாக ....

PRINCIPAL
மணிகண்டன்! press நாலா பக்க ம்
ச் ப் ங் ட்  இ க்காங்க! என்
ட் க்ேக ேபா க்காங்க! நீங்க
இப்ேபா எங்க இ க் ங்க?

மணிகண்டன்
ெகால் மைலக்  தான் ேபா ட்
இ க்ேகாம்.

PRINCIPAL
ம்! என் friend ட்ட ேப ட்ேடன்!
நீங்க ம் ஒ  தடைவ ேப ங்க ... 
Be safe! ஞ்ச வைரக் ம்  Police
issue ஆகாம பாக் ேறன்! நாேன
உங்க க்  call பண்ேறன்
மணிகண்டன்.

மணிகண்டன்
ம் ...!
... ok!
.... ok!
... நான் பாத் க் ேறன் சார!்
Thankyou Sir! என் நம்பர ்இ க் ல்ல!
ஹேலா ...!

அவர ்ேபாைன ைவக்க, கா ந்  ேபாைன எ த்த ப
மணிகண்டன் ேகட்டான்.

மணிகண்டன்
சார் ட்ட என் நம்பர ்இ க் ல்ல!

கண்கைளத ் ைடத்தப  இ க் ம் என்  தைலைய
அைசக் றாள்.

பஸ் ேவகமாக ெசன்ைனைய ட்  ேபாய்க் ெகாண் ந்த .

ரன் பல் ேபாைன ைவத் ட்  பாக்ெகட் ந்த பத்
பாைய ல் தட் ல் ைவக்க பக்கத் ந்த ேபான்

“கண்ணன்  P.E.T.'' என்  ளிர் ற .

ேபாைன எ த்தவர ்எ ந் , நடந் க் ெகாண்ேட ேப னார.்

PRINCIPAL
ெசால் ங்க கண்ணன்! Press,
hospitalக் ம் வந் சச்ா ...?
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கண்ணன் எ ம் ேப ம் ன்ேப ேகட் றார.்

PRINCIPAL
ம் ...
ம் ...
ம்... நான் பாத் க் ேறன்!
யா  என்ன ேப னா ம், ேகட்டா ம்,
ேகாபப்படா ங்க ... ரி தா?
தப்  நம்ம பக்கம் இ க் , கண்ணன்!
ெபா ைமயா இ ங்க!
ம்! ெகாஞ்சம் ேவைலைய ச் ட்
வந் ரே்றன்! பாத் க்ேகாங்க!

SCENE 45.

ெச யனின் classmate ந் ன் . ன்னணி ல் ல்,
ஏேதா ரியல் ஓ க் ெகாண் க்க table light ேபாட்  ந்
home work ேநாட்ைட ரித்  ைவத்தப  எைதேயா ேயா த் க்
ெகாண் ந்தாள்.

வா ல் ைவத்  பல தடைவ க க்கப்பட்ட ெபன் ல் வாய்க் ள்
ய எரிசச்ைல ஏற்ப த் க்க, ! ! என்  ப் னாள்.

ண் ம் ஏேதா ந்தைனக் ள் ஆழ்ந்தவள் தன்ைன அ யாமல்
ண் ம் ெபன் ைல வாய்க் க் ெகாண்  ேபாக, ஒ  ைக
பட்ெடன்  வா ேலேய அ க் ற . அ  அவன் அம்மா ன்
ைக.

ந் ன் அம்மா ன் ரல்
ந் ! வாய்ல இ ந்  ெபன் ைல
எ ! பாத் ண்ேட இேரன்! காைல ல
ஆய்ல ெபன் ல் ெபன் லா வரப்
ேபாற !

ேலசாக அ வைதப் ேபால் கத்ைத ைவத்  ...

ந்
ம்மா! Lunch periodல என் கர் ஃப்
ெதாைலஞ்  ேபாச் ம்மா! ...
அப் றம், ( றந்த தன் Bag எ த் )
Last Periodல water சே்சன்னா!

அப்ேபா ... Last bench க் க் ழ
டந்த ம்மா!

என்றப  Bag ந் , அந்த கர் ஃைப ெவளிேய எ த் ,
அைதப் ரிக்க, அங்கங்  வப் க்கைற!

ந்
ஒேர  Blood ம்மா! யாேராட  Blood
ம்மா இ  ...?

SCENE 46.

ஒ  ஆங் ல ெசய்  TV Channel ல் ஸ் ேயா க் ள் ஒ  ய
discussion க்காக தயாரா க் ெகாண் க் றாரக்ள்.
ேப வதற்ெகன்  இ வர,் வந் க்க, அவைரப் ேபட்
எ த்தப  ெசய்  வா க்க ெவன்  ெசய்  வா ப்பாளர்
(அ த்) உள்ேள ைழ றார.்

 ேகாட் ட் ேபாட் க் ம் அ த,் அமரந்் ந்த ஒ  ராப்
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ெவட் ய ெபண்மணிக் ம், மற்ெறா  தைல ப த்த நப க் ம்
ைக ெகா க் றார.்

அ த்
Hello! Ajitson Samuel!

ெபண்
Raichel Singh, Child Development
Authority.

ஆண்
ஆ  பைட ! இைளஞர ்மற் ம்
ழந்ைதகள் பாசைற

அ த்
Oh! Thank you so much for coming to
the studio!

கா ராைவப் பாரத்் ,

அ த்
Biju! Position OK?

ைகைய ைவத்ேத க் ெகாண்

அ த்
... Can you raise the fanspeedயா ...
ம் ...

அ த் க் ெகாள் றார.்

ன்ேன ஒ  எேகா ரல்
Ajit! Short time! Can we rush?

அ த் ெரன்  shotக்  ெர யா றான்.

CAMERA
Order OK! ேபாலாம்! ேபாலாம்! Let'
go!

DIR
Roll

CAMERA
Rolling

DIR
Ya Ajit!

அ த்
Welcome to the special bulletin on
"To Beat or Not to Beat''. A 10 year
old kid of the Chennai city school
has been slapped late this afternoon
by his teacher and has fell
unconsious. The child being
hospitalized the teacher is found
missing. On disciplining the child,
the policy is a question. the policy
is to beat or not to beat. Is the
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corporal punishment the day's
problem?

We now have Ms. Raichel Singh from
child Development Authority and
Mr.Arupadai Veddu from Ilaingnar
Mattrum Kuzhandhaigal Paosorai.

DIR
Cut! Take OK!

அ த்
ேபாலாம்! ேபாலாம்! Breaks!

DIR
OK Va? Run through ...

அ த்
OK! OK!

DIR

Sir! Madam; இவேராட Shots மட் ம்!
stay cool!

CAMERA
Order

DIR
Roll

CAMERA

Rolling

DIR
Ya! Ajit

அ த்
We will hear more from Mr. Arupadai
Veedu on the child rights laid in the
constitution of India and how much
are the schools adhering to it!

Soon after the break! Stay tuned!

DIR
Cut

------- இைடேவைள -------

SCENE 47.

பஸ் ரத் ல் ேபாய்க் ெகாண் க்க, பஸ்ஸ க் ள் நிைறய
ேபர ் ங் க் ெகாண்  இ க் றாரக்ள். மணிகண்டனின்
ேதாளில் ெமர் ன் சாய்ந் க்க, அவரக் க்  ேம ள்ள ஒ
ைலட் மட் ம் எரிந்  ெகாண் க் ற .

ெமர் ன் மணிகண்டனின் ேதாளில் சாய்ந்தப  இ க்ைக ல்,
சற்  அ ல் எ ரவ்ரிைச ல் ஒ  வன் அவைளேய
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ைறத்  பாரத்் க்ெகாண் ந்தான். அவன் உற்  பாரக்்க
பாரக்்க ஏேதா ஒ  ேனாத பயத் டன் ெமர் ன் பாரக்்க,
அவன் எ ந்  வ றான்.

அ ல் வந்  ேகட் றான்.

வன்
ெகான் ட்டல்ல?

அவன் அப்ப  ேகட்ட ம் பட்ெடன்  அவன் க் ல் இ ந்
ரத்தம் வ ற .

அ ல் இ ந்த மணிகண்டன் எ ம் ரியாமல் ழம்ப , அந்த
வன் அப்ப ேய மணிகண்டனின் ம ம் ட் ம் காைல

ைவத்  ஏ , ெமர் ன் மண்ைட ேலேய தட்ட தட்ட
மணிகண்டனால் ஒன் ம் ெசய்ய ய ல்ைல.

வன்
(அ த ப )

ெகான் ட்டா!
ெகான் ட்டா!ெகான் ட்டா!

ேம ம் ேம ம் அ க்க, அவள் தைலைய னிந்த ப  வாங்க,
ெரன்  பாரத்்தால் யா ம் அ க்க ம் இல்ைல. அந்த

ைபய ம் இல்ைல.

SCENE 48.

டாக்டர ்தன்பத ்ெஜ க்  ன்னால் கண்ண ம் உதய ம்
உட்காரந்்  இ க் றாரக்ள்.

DR.
Where is Mr.. தணிகாசச்லம்

கண்ணன்
ம் ... Principal Sir ெவளிய
ேபா க்கா . ெசால் ங்க ...

உதயன்
என் ட்ட ெசால் ங்க ...

டாக்டர ்அைம யாக எ ம் ெசால்லாமல் உதயைனேய
ெவ க் றார.் ற

DR.
The Child has entered the coma stage.

உதயன் ரியாத ெதானி ல் டாக்டைரப் பாரக்்க,

DR.
ைபயன்  Coma Stage க்  ேபா ட்டான்
...
        ... ம் ... There is a
possibility

நான் ஏற்கனேவ neuro-surgeon ட்ட
ேப ட்ேடன். டாக்டர ்ராேஜந் ரவரம்ன்!
City's one of the best! Luckly
நாைளக்  freeya இ க் றா .
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உங்க க்  OK ன்னா நாைளக்
காைலல 7.30க்  சரஜ்ரி!

இ வைர ம் பாரக்் றார.்

உதயன்
இன்ைனக்ேக யாதா?

DR.
No! அவ்வள  அவசரப்பட
ேதைவ ல்ல! 10 hours operation.
ெபா ைமயா தான் ...

அவர ் ப்பதற் ள்,

உதயன்
ெசய்ங்க! ெசய்ங்க! எவ்வள  பணம்
ஆனா ம் பரவா ல்ல ...

என்றப  எ ந் க் ெகாள் றான். ம்  ெவளிேய வ றான்.

ன் லத் ல் Doctor ம் கண்ண ம் indistinct ஆகப் ேப க்
ெகாள் றாரக்ள்.

கண்ணன்
ஒன் ம் பய ல்ைலேய சார ்...

DOCTOR
Hopefully! உங்க Principal எப்ேபா
வ வா ?

அவ க்  ஏேதா Phone வ ற .

தைலைய னிந்தப  ெவளிேய நடக் றான், உதயன்.

INTERCUT

flashback - ெச யன் ஒ  ஆற் ேலா, ணற் லா - ஏேதா ஒ
நீரந்ிைல ல் ச்  ட்ட ட்ட நீசச்ல் அ க்க ைகக்கால்கைள
உத றான். அவைன தாங் யப  உதயன் கத் றான்.
ச்  ட்ட வாையத் றந்  ஆ வாசப்பட்  ெகாள் றான்

ெச யன்.

உதயன்
அ ! அ ! காைல உத டா! ம்மா!
அ !

ெச யன்
( ச் த் ண றான்)

மாமா! மாமா!

உதயன்
( ரிப் டன் )

நல்லா அ றா ... உ றா
ேபாவப்ேபா ?

INTERCUT

flashback ய, தைல னிந்  நிற் றான் உதயன். Doctor
ந்  ெவளிேய கண்ணன் வர, தைல னிந் ந்த
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உதயன் நி ர் றான்.

உதயன்
அந்த teacher வந் ட்டாங்களா?

கண்ணன்
சார,் அவங்க பாவம் ேவ ம்ேன
எ ம் ெசய்யல ...

ெசால் க் ம் ன்ேப,

உதயன்
அப் றம் எங்கடா ேபானாங்க

ெப ங் சச் றான். அைற றான். வாங் ய அைறக்
ப ேல ம் ெசால்லாமல் கண்ணன் ைககைள இ கக் கட் யப்ப
நிற் றான்.

SCENE 49.

ெமர் ன் மணிகண்டனின் ட்  வாச ல் ஒ  ஆட்ேடா நிற்க,
காைல ல் ெத ேவார கார ்இ த்த சண்ைட ல் தாத்ேதாேவா
ஆஸ்பத் ரிக்  ேபான அேத ைபயன்,

ைபயன்
ண்ணா! இதான்னா 9/18

நாய்கள் ைரத் க் ெகாண் க்க, உதயன் ேகட்ைடத ் றக்க,
உள்ளி ந்த ெபண் ம த் க் ெகாண் ந்த ணிேயா
ெவளிேய வர.

ெபண்
யா ? யா  ேவ ங்க?

உதயன்
ெமர் ன் இ க்காங்களா?

ெபண்
அப்ப  யா ம் இங்க இல்ைலேய ...
எங்க ேவைல பாக் றாங்க?

உதயன்
ஸ் ல்ல teacherஆ ேவைல
பாக் றாங்க. ட் க்காரா
மணிகண்டன். Artic Engineering ல
ேவைல பாக் றா !

ெபண்
சா கல்யாணம் ஆனவங்களா? ...

ம்! ஆமா! மா  ! அவங்க இன் ம்
வர ேய!

அவள் ெசால்  ப்பதற் ள், ேமேல ேகாபமாக ஏ றான்.

ெபண்ணின் ரல்
ம்! ஏங்க! ஹேலா! ன்ன? ெசால்ல
ெசால்ல ேபா ட்ேட இ க்கா .

ேமேல ஏ யவன், ெத  ளக் ன் ெவளிசச்த் ல் 
ட் ப்பைதப் பாரத்் , அைத இ த்  ட் , கதைவத்
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ேதாளால் ேகாபமாக இ க் றான்.

ன்ேன ஒ  ஆண் ரல் (V.O)
யா ப்பா அ ? ஆளில்லாத ட் ல
என்ன பண் ங்க?

ெபண் ரல்
ெசால்ல ெசால்ல ேமல ேபாறா ங்க
...

SCENE 50.

உதயன், ேவெறேதா ட் ன் மா ல் ஏற, ஒ  ஸ் வ
வ பாட் ப் பாடைல, நான்ைகந்  ேபர ்பா க்
ெகாண் க் றாரக்ள்.

உள்ேள பாரத்்தால், ஒ  கணவன் - மைன  - ழந்ைத மற் ம்
ெஜனிஃபர.்

ெஜனிஃபர்
இைறவா, இந்த ள்ைளகைள உம
பாதங்களில் சமரப்் க் ேறாம்.
ேசா யா ன் அ வலகத் ல் எந்த
ைற ம் இல்லாமல் அவ ைடய
மாேனஜரக்ளின் ேகாபங்கள்
அடங் மா ம், மகன் பரன்பா ன்
உடல் நிைல ல் யாெதா
க் ன் , அவன் பல் வ ைய
ணப்ப த் மா ம் மற் ம்
இவரக்ளின் ழந்ைத, ெசல்வன்
ஆல்பர் க் ம் றந்த கல்
ட் மா ம், பணி ங்கள்

ஆண்டவேர!

கண்கைள  ேப யப  இ ந்ததால் உதயன் வந்தைத
அவரக்ள் கவனிக்க ல்ைல. எதற்ேகா இைட ல் கண் றந்
கவனித் ட்ட ெஜனிஃபர,் உதயைன பாரத்்  எைத ம்
கண் ெகாள்ளாமல் ண் ம் வ பாட் ல் ஐக் யமைடய
அவரக்ைள எந்த ெதாந்தர ம் ெசய்யாமல் ைககைளக் கட் க்
ெகாண்  அைம யாய் நின்றான். கரட்ைட எ த்  வா ல்
ைவத்தவன் ண் ம் அவரக்ைளப் பாரத்் ட்  உள்ேள
ைவத் க் ெகாண்டான்.

ெபண்
ெராம்ப தாங்கஸ் ஆண் !

ெநாண் யப  கணவன் ன்ேன நடக்க, ழந்ைதையத்
க் யப  ெபண் ன்ேன ெசல் றாள். அவரக்ள்

இறங் ய ம், வ ய ப்ப வந் ந்த ெஜனிஃபைரத ்தாண்
ெவன உள்ேள உதயன் ைழய, ெஜனிஃபர்

ைகத்தாள்.

ெஜனிஃபர்
Praise the Lord! ெசால் ங்க brother

உதயன்
ெமர் ன் இ க்காங்களா?

ெஜனிஃபர்
இல்ல ரதர!் நீங்க யா ?
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உதயன்
ெமர் ன் உள்ள தான் இ க்காங்களா?

ெஜனிஃபர்
அவ இங்க இல் ங்க! அவைளத் ேத
இங்க வரா ங்க ...

உதயன்
சரி! அவங்க க்  ஒ  ேபான்
ேபா ங்க!

ெஜனிஃபர்
அெதல்லாம் யா  ... உங்க க்
என்ன ேவ ம்?

உதயன்
சரி! நம்பைர ங்க! நான்
ேப க் ேறன்.

ெஜனிஃபர்
நீங்க யா ங்க! உங்க ட்ட ஏன் என்
ெபாண்ேணாட phone நம்பர்
க்க ம்?

உதயன்
(சற்  சத்தமாக)

ம்மா! ஒன்  Phone ேபா ங்க! இல்ல
நம்பைர ங்க! உங்க ெபாண்ணால
ஒ  ரச் ைன. ஸ் ல்ல எங்க
ைபயைன அ ச் , அவன் இப்ேபா
ஆஸ்பத் ரி ல இ க்கான். ெராம்ப
ெபா ைமயா ேப க் ட்  இ க்ேகன்.
நான் அப்ப ப்பட்ட ஆளில்ல! நம்பர்
ங்க.

ெஜனிபர ்டயல் ெசய்  ட்  ...

ெஜனிஃபர்
Phone Switch Off ஆ க்  ...

உதயன்
என்ன drama ஆ ங்களா? நம்பைர
ங்க ...

ெஜனிஃபர்
நீங்க ளம் ங்க ரதர!் நான்
Policeஅ ப் ட ேவண் ய
இ க் ம்!

உதயன்
ப் ங்க! Police ம் அவங்கைள

ேத க் ட் த்தான் இ க் !

ெஜனிஃபர்
(அ ரச்் யாக அவைனப்
பாரத்் ட் )

நீங்க ேபாங்க ரதர!் அவ ேபான்
பண்ணா நாேன ட் ட்  வேரன்!
எந்த ரச் ைனக்காக ம் ஓ
ஒளியறவங்க இல்ல நாங்க ...
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உதயன் தைலைய னிந்  ன்  ெஜனிஃபர ் கத்ைதப் பாரத்்
...

உதயன்
நாங்க ம் ஒ  கன்னத் ல அைறஞ்சா
ம  கன்னத்ைத காட் றவங்க இல்ல
...!

SCENE 51.

ஒ  கத  றக்க, ெவளி ல் இ ந்த ரின் பல் ட் ள்
ைழ றார.் கதைவத் றந்த அவர ்மைன  ராதா உள்ேள
ெசன்  ெகாண்ேட ேப றார.்

ராதா
ைபயன் எப்ப  இ க்கான்? டாக்டர்
என்ன ெசால்றா ?

கதைவ உள்ளி ந்  சாத் ய ப  Principal ேப னார.்

PRINCIPAL
இப்ேபா தான் கண்ணன் ேபான்
ேபானா ! He has entered the coma
stage.

ைக ல் ஏேதா ஒ  hand bag வந்த ராதா அ ரச்் யாய் வா ல்
ைகைய ைவத்  Principal ன் நின்றார.்

PRINCIPAL
நாைளக்  காைலல 7.30க்  சரஜ்ரி!

ராதா
ைபயன் ைழச் வான்  நம் க்ைக
இ க் ! இந்தாங்க! இ ல 50,000 cash
cover க் ள்ள ைவச் க்ேகன். ATM
Card, Pass Book ல்லாம் Side Zip ல
ைவச் க்ேகன்!

ைபையக் ெகா க் றார ்ராதா. உள்ேள ெசன்  ெகாண்ேட

ராதா
கஞ்  ேபாட் ேடன்! மாத் ைர
ேபாட் ங்களா? எதற் ம் ப ல்
ெகா க்காமல் அைம யாக சற்
அ த்  ேபானைதப் ேபால் தைல
னிந்  நிற்க,

ராதா
என்னங்க ஆச் ?

அவைர த்தப , என்னங்க ஆச் ? அக்கைறயாய்
சாரிக்க...

PRINCIPAL
பா ேலேய எ க் ற க்
எ க் ம்மா க் றான் ஆண்டவன்!
க்காமேல இ க்கலாம்ல. 

ராதா Principal ஐ அைணத் க் ெகாள் றார.் ஒ  தமான
ேசாகத் டன், கத்ைத ைவத் க் ெகாண் ,
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ராதா
ஒன் ம் ஆகா ங்க! வாங்க,
மாத் ைரைய ேபாட் ட்  கஞ் ைய
ங்க! Bike இ க்கட் ம்!

ேபா ம்ேபா  taxi ல ேபா க்கலாம்!
(PRINCIPAL கத்ைதப் பாரத்் )

ெமர் ன் ேபான் பண்ணாளா? நான்
Phone பண்ேணன். Switch off
ஆ ந்த . எங்க இ க்கா?

கத  தட்டப்ப ற . யாரா க் ம் என்ற கப்பாவத் டன்
கதைவத ் றக்க, அ  உதயன்.

உதயன் ராதாைவத் தாண் க் ெகாண்  உள்ேள வர,

PRINCIPAL
வாங்க!

ரின் பல் ப்பதற் ள்,

உதயன்
சச்ைர எங்க ைவச் க் ங்க?
இன் ம் 1 மணி ேநரத் ல வரலனா,
FIR file பண் ேவன்!

PRINCIPAL
ேவ ம் ேம ெசய்யல சார!் இ  ஒ
accident...

உதயன்
accident தான்! பா க்கப்பட்ட நான்
தாேன ெத ல கத்தேறன்? எங்க
ள்ளதாேன சாவ டக் ? accident
க்  காரணமான Party ஸ் ங்
தாேன? இப்ேபா வர ம்! தப்ைப சரி
பண்ண தப்  ெசஞ்சவங்கேள தான்
வர ம்! அப்ேபா தான்
உங்க க்ெகல்லாம் பயம் இ க் ம்!
ப்  Accident நடக்கா !

ேப க்ெகாண் க் ம் ேபாேத ம்  நடந்  ேபா றார்
Principal.

உதயன்
மாரக்் வாங்க ம், ஸ் ல் நல்ல ேபர்
எ க்க ம்  ள்ைளங்கைள கண்
மண்  ெதரியாம அ ப் ங்க ...
உங்க யாபாரத் க்  எங்க
ள்ைளங்கதான் ைடசச்ாங்களா?

எத்தைனேயா அேயாக் ய ங்க ஆத்
மணைல அள்ளிட் ப் ேபாய் க்கல
... கஞ்சா கடத்தல ... ஏன்! Beer
Factory  கட் ! ஒ ன் ஷாப்
காண்ட்ராக்ட் எ ! எ க் ய்யா ஸ் ல்
நடத் ங்க ...

ஏன்யா ... உங்கைள நம் தானய்யா
ள்ைளங்கைள அ ப் ேறாம்.
இப்ப யா கண் மண்  ெதரியாம
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அ க் ற ? உங்க க்ெகல்லாம்
ள்ைளங்க இல்ல ...?

Principal ம் யப  ங்  அ றார.்

ராதா
இல்ல தம் ! ள்ைளங்க இல்ல! நா
வ ஷத் க்  ன்னா  தான் எங்க
ெபாண்  Bike accident ல ெசத் ப்
ேபாச் !

நா  நாள் ... வாழ்வா? சாவா?
வாழ்வா? சாவான்  Hospital ல்லேய
டந் ச்  ள்ைள ...

லாரி ஏ  ஒ  ைக, ஒ  கால்
ேபா ச் . இந்த Left side full ஆ
... 

ஒத்ைத ைக ஒத்ைத காேலாடயாவ
அவ எப்ப யாவ  உ ேராட
இ ந் ர ம்  ஆைசபட்ேடாம்!
ெராம்ப ெசல  பண்ேணாம்!
(தைலைய அைசத்தப )
மாட்ேடன்ட்டா!

உங்க க்  இ க் ற ள்ைளேயாட
அ ைம தான் ெதரி ம்! எங்க க்
இல்லாம ேபாச் ன்னா வரற் வ
ெதரி ம்! ேபாங்க தம் ! ட்ற
மாட்ேடாம்!

கண்ணீர ்மல்க smile ெசய் றார.் உதயன் உற்  அைம யாக
பாரக்் றான், ப ேல ம் ேபசாமல் நடந்  றான்

SCENE 52.

ஒ  ேபா ஸ் ப் ல் mufti உைட ல் ( ேழ மட் ம் காக்
ேபண்ட்) இ ந்த ெபண் ேபா ஸ் அ காரி ேபானில் ேப க்
ெகாண்ேட ஏ றார.்

ெபண் ேபா ஸ்
அதான்ங்க! DC ெசான்னா ! அதனால
தான் இப்ப  ேப ட் க்ேகன்
உன் ட்ட!

வண் ைய எ க் ம்ப  ைசைக காண் க் றார.்

ெபண் ேபா ஸ்
எவனாவ  ஒ த்தன் கம்ப்ள ன்ட்
பண்ற வைரக் ம் வாைய
ெபாளந் ட்  இ க் றதா ேபா ஸ்?

நாங்க alert ஆவற க் ள்ள அந்த
ெபாண்ைண வரச ்ெசால் ங்க!

INTERCUT

மணிகண்டனின் ைச மாேனஜர்
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ைச
ேமடம்! ெதரிஞ்  பண்ண ங்க ேமடம்!
பாவம்! இப்ேபா தான் கல்யாணம்
ஆச் ! யேதரச்ை்சயா
தட் க்காங்க! ைபயன் ழ

ந் ட்டான்.

ெபண் ேபா ஸ்
ம்! ேராட்ேடாரமா நின்  ஐஸ் ரீம்
சாப் ட் ட்  இ க் ற உங்க
ைபயைன ஏேதா ஒ  லாரிக்காரன்
அ ச் டான்!

பரவா ல்ல ேபாப்பான்
ட் ங்களா ...

INTERCUT

அைம யாக இ க் றார ் ைச மாேனஜர.்

ெபண் ேபா ஸ்
என்ன சத்தத்ைத கா ம்? ... ம்!
ெபாண்  எனக்  கால்மணி ேநரத் ல
Phone பண்ண ம் ...!

SCENE 53.

Fan ஓ க் ெகாண் ப்ப  அ ந்த ெசம் ல் ெதரிய ந்
ங் க் ெகாண் ந்தாள். ன்னணி ல் சாய் பாபா பாட்

ஓ க் ெகாண் க் ற .

ன் லத் ல் அவளின் அப்பா - அம்மா இ வ ம் சாப் ட் க்
ெகாண் ந்ததால் தட் க ம் ஊ காய் பாட் ம் இ க்க,
தட் ல் ேமார ்சாத ம் மாவ ம் இ க் ன்றன.

அம்மா ன் ரல்
ளாஸ்ல இ க் றவாள்ளாம் ட் ட்

உங்க ெபாண் க்  தான்
இப்ப ெயல்லாம் நடக் ம்! ... அந்த
ைபய க்  டக் ைறய ஆச் ன்னா
ேபா ஸ் ேகஸா ம்ல! ... ந் ைவ
தாேன ேபாட்  ைடவா ...

ந்  க்கம் கைலய ேலசாக அைச றாள். அப்பா ன் ைக
அம்மாைவ எ ம் ேபசாேத என்ப  ேபால் ைசைக ெசய் ற .
ந்  ண் ம் அயர் றாள்.

SCENE 54.

மணிகண்டன் ைக க் ம் Phone Switch off ஆ ற . ஒ
ஏமாற்ற ம் எரிசச் மான கத்ேதா  மணிகண்டன்
ெமர் ைனப் பாரக்்க, அந்த பக்கம் conductor கடக் றார.்

ெமர் ன்
சாப் ட எப்பங்க நி த் ங்க? 

ம் ப் பாரக்்காமல் ேப யப  ெசல் றார ்கண்டக்டர.்
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கண்டக்டர்
ேதா வந் ச் ம்மா! கால் மணி
ேநரம் ...

ெமர் ன்
யார ் ட்டயாவ  Phone ேகக்கலாமா? 

மணிகண்டன் ேவண்டாெமன்ப  ேபால் தைலயாட்  ெமர் ைன
ஒ  ைக ல் அைணக் றான்.

SCENE 55.

ஒ  தாபா. இறங் ய ெமர் ம் மணிகண்ட ம் PCO ற்
அ ல் இ க் றாரக்ள். ன் லத் ல், “நல்லவரக்்ெகல்லாம்
சாட் கள் ெரண் ” என்  பாடல் ஒ க் ற .

ஒ  ேபான் த் க் ள் ெமர் ன் ரின் பல் க்  try
ெசய்ய ெசய்ய, ைலன் ைடக்க ல்ைல.

ேவெறா  ெபண்மணி உள்ேள ெசன்  வந் ட, ண் ம் try
ெசய் ம் ெமர் க்  ைலன் ைடத் ற . அவள் ேபச
ேபச, ெவளி ந்  மணிகண்டன் பாரக்் றான். அ தப
ெவளிேய வ பவள்,

ெமர் ன்
அந்த ைபயன் ேகாமா ஸ்ேடஜ க்
ேபா ட்டானாம். அவன் டயாவ
இ ந் ப்ேபன்ல!

அ ல் கண்டக்டர ்இைலைய ெகாண்  வந்  ெவளி ல்
ேபா றார.் ைக க றார.்

மணி
இ ! என் Manager ட்ட ேப ட்
வந் ரே்றன்! இங்கேய இ !

பஸ்ைஸ Driver ஏ  எ க் றார.் ரத் ல் இ ந்தப  ெமர் ன்
அைதப் பாரத்் க் ெகாண் ந்த ெமர் ன் பதற்றமாக PCO
கதைவத ்தட்  றக்க, மணிகண்டன் ெபா ைமயாக இ க்கச்
ெசால்  ைகையக் காட் றான்.

ெமர் ன் கதைவ ட்  ைககைளக் கட் க் ெகாள் றாள்.
கதைவ மணி றந்  அைம யாக வந்  நிற் றான்.

ெமர் ன்
பஸ் ளம்  ..

மணி
நம்ம ம்  Cheenai க் ப் ேபா ம்!

எ ம் ேபசாமல் ெமர் ன் க் றாள்.

மணி
கவைல படாத! ெதரிச ேபா ஸ்
officer தான்.

Phoneல் ேப றான்.

INTERCUT
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ெபண் ேபா ஸ்
ஹேலா! நீங்க ...?
... ம் ெசால் ங்க ... எங்க உங்க
wife இல் யா?

INTERCUT

மணி டம் ேபாைன ெம வாக வாங் ப் ேப றாள் ெமர் ன்.

ெமர் ன்
Madam...

ெபண் ேபா ஸ்
என்னம்மா? ரச் ைன ஆ சச்ா
...? நான் ஒ  ரி னைல
அ க் ற க் ம் நீங்க ஒ  Studentஅ
அ க் ற க் ம் த் யாசம்
ேவணாம்மாமா ...!

ஒ  வன் கராத்ேத Dress ேஸா  ன் ட் ல் ஏ ,
ன்னி ந்  ெபண் ேபா ற்  த்தம் ெகா த்  ட்

Water bottle ல் இ ந்  தண்ணீைர உ ய, வண் ளம் ற .

ெபண் ேபா ஸ்
நாங்க ட் ப்பயல்கைள
த்த ம்! நீங்க ள்ைளங்கைள

வளரக்்க ம்மா!

INTERCUT

ெமர் ன்
ம்!

அைம யாக அ றாள்.

ெபண் ேபா ஸ் ரல்
ப்ச!் அழாேத ... உங்க ட் க்கார
ட்ட !

மணிகண்டன் வாங் க் ெகாண்

மணிகண்டன்
ேமடம்! வந்தவா த ்தாண்
ேபா ட் க்ேகாம் ேமடம்!

INTERCUT

ெபண் ேபா ஸ்
அ த்த Bus ெசன்ைனக்  எப்ேபான்
பாத்  யற க் ள்ள இங்க
இ க்க ம்!
worry பண்ணா ங்க! பாத் க்கலாம்
...

மணிகண்டன்

OK Madam! Sure Madam! Thank you!

ெபண் ேபா ஸ் ேபாைன கட் ெசய்  ன்னால் ம்பாமேலேய
மகனிடம் ேபச்  ெகா க் றார.்
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ெபண் ேபா ஸ்
என்ன தம் ! ைநட் என்ன
சாப் ங்க ...?

ெமர் ன் அ தப  த்ைத ட்  ெவளிேய வ றாள்.
ஒேர ஒ  வண்ணாமைல பஸ்ைஸத் த ர, ேவ  எந்த
பஸ்ஸ ம் அங்  இல்ைல. ஏேதா ஒ  ன்ன யாைன ம்,
லாரி ம் மட் ம் அங்  நின் க் ற .

ெரன்  ெமர் ன் ரத் ந்த லாரிைய ேநாக்
நடக் றாள். மணி ன்னாேலேய ஓ  வ றான்.

மணிகண்டன்
ெமர் ன்! ஏ! ெமர் ன்! எங்கப்
ேபாற?

லாரி ல் ஏ  உட்காரந்் ந்த ைரவர,் accelerator ஐ ப்
உ க் ெகாண் க்க,

ெமர் ன்
ன்னா! ெசன்ைன ேபா தா? சரியாக
கா ல் ேகட்காமல் ண் ம் லாரி
ைரவர ்ேகட் றான்.

ைரவர்
ம்!

ெமர் ன்
ெசன்ைன ேபா ங்களா ...?

அ ல் வந் ட்ட மணி,

மணி
ஏ! என்னப் பண்ற! பஸ்ல ேபாலாேம
...!

ழப் ம் ேகாப மாய் மணி ேகட் றான்.

SCENE 56.

லாரி ன் ன் ற ய கதைவத ் றந்  ஒ  பைழய பாட் ல்
ஒன்  ைழய, அைத ெமர் ைனத ்தாண்  வாங் க்
ெகாள் றார ்லாரி ைரவர.்

ைரவர்
நம்ம வண்  ெத ப் ர ்நா  ேராட் ல
ரிஞ் ம். பயப்படா ங்க... பதமா
ட் ட்  ேபாேறன்.

ேகாபமாய் உட்காரந்் க் றான் மணிகண்டன்.

ைரவர்
 எதாவ  ரசச்ைனயா?

மணி
ெதரிஞ்சவங்க க்  ெகாஞ்சம் உடம்
சரி ல் ங்க ...

சற்ேற அைம க் ப் ற ,
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ெமர் ன்
இல் ங்க! நான் ஒ  சச்ர!் ஸ் ல்ல
ஒ  ைபயைன அ ச் ட்ேடன்! அவன்
மயக்கம் ேபாட்  ேழ ந் ட்டான்!

சற்  அைம க் ப் ற ,

உதட்ைடப் க்  அ தப  ேழ னி றாள் ெமர் ன். லாரி
சற்  ேநரத் ல் ஓரங்கட்டப்ப ற . இ ட்டான இடத் ல் ஏேதா
ஒ  மங்கலான ெவளிசச்த் ல், ெமர் ம் மணிகண்ட ம்
ேப க் ெகாள் றாரக்ள்.

மணி
யா  என்னன்  ெதரி மா? ெசால்ல
ெசால்ல ஏ ட்  இ க்க! இப்ேபா
எங்க ேபானான்  ட ெதரியல!
எல்லாத் ல ம் அவசரம்! பதட்டம்!
அதனாலதான் இங்க நிக் ேறாம் ...

சத்தம் ெம தாய் வர ஏங்  அ றாள் ெமர் ன். ைரவர்
உள்ேள ஏ றார.் ெமர் ன் கண்கைள ைடத் க் ெகாள்ள
ைரவர ்இரண்  ஸ்கட் பாக்ெகட் கைள ம் ல வாட்டர்
பாக்ெகட் கைள ம் அங்ேக ைவக் றார.்

ைரவர்
சாப் ங்க ...

வண் ன் ளம் ம் அைச க்  ேலசாக மணி ஆ றான்.

ன்னணி ல் வா ந்த ைய ேழ ேபாட் ட்  ைரவர்
வண் ைய எ க் றார.் கண்ணா க்  ேமேல ஒ  ய ைலட்
எரிய அதற் க் ழ்,

நான் வ ைக ம் உன்ேனா  இ க் ேறன் ேபாைக ம்
உன்ேனா  இ க் ேறன்    அத் : 26 : 2

என்ற வாசகத்ைத உற் ப் பாரத்் க் ெகாண் க் றாள்
ெமர் ன்.

SCENE 57.

ஒ  Coffee shop ல் ஒ  இளம் ெபண் ம் ஆ ம் ேப க்
ெகாள் றாரக்ள்.

ேம ந்  கத் ற்  ேநராக ன் ளக்  ெதாங்க, ஒ
ெகாட்டா டன் ேபச ஆரம் க் றாள் அந்த இளம் ெபண்.

இளம் ெபண்
(ெகாட்டா )

ஆ ...! 

அந்த ஸ் ல் ைபயைன அ சச் ஸ்ேடார ்...
கண்ணா ைய அ ழ்த்  இ  உள்ளங்ைககளா ம் கண்கைள
கலக் க் ெகாண்  ேப றாள்.

இளம் ெபண்
நான், எப்ப  அ சச்ாங்க ... எங்க
அ சச்ாங்க ... யார்
அ சச்ாங்கல்லாம் ைடயா  ... ஏன்
அ சச்ாங்க? அதான் நம்ம story!
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இளம் ெபண்
(கண்ண த் )

எப்ப ேயா ைலைன ச் ட்ேடாம்ல!
அந்த 5th Standard ைபயன் ஒ
ெபான்ைன Kiss பண்ணி க்கான்.
அ க்  அ ச் க்காங்க ...

இைளஞன் tissue ேபப்பைர எ த் க் ெகாண் , ைககைள
ைடத்தப  ேப றான்.

இைளஞன்
ம் ... But this is too much ya!

இ க்ெகல்லாம் ைபயைன அ க்காம
என்ன பண்ற ! அ  ெதரியாம பட்
ெப சா ச் ன்னா  நீங்க
பத் ரிக்ைக ல் ேபாட்  க் ங்க!

இளம்ெபண்
ஹேலா! 5th Standard ைபய க்
என்ன ெதரி ம்? Birthday ன்  வந்த
ெபான்ைன Kiss பண்ணி க்கான்.
It is just a way of expression!
அவங்க ட் ல அ  சாதாரணமான
ஷயமா ட இ க்கலாம் ...
ரசச்ைன அவன் ட்ட இல்ல! இந்த
மா ரி issuesஅ handle பண்ண
ெதரியாம அ ச்  ைவக் ற
சச்ர் ட்டதான் இ க் !

இைளஞன்
5th standard ைபய க்  என்ன
ெதரி ம் லாம் ெசால்லாேத! you
won't believe! பசங்கல்லாம் 5th லேய
pornography பாக் றாங்க!

2nd 3rd லேய மாமா மச்
ேப க் றாங்க!

இளம்ெபண்
True! பசங்க கண்ணா  மா ரி!
அவங்கைள த்  நடக் ற
ஷயத்ைத தான் Reflect

பண் வாங்க! பத் ரிக்ைக, ,
னிமா எல்லாத் ல ம் இன்னிக்

Semi - Poronography இ க் !
ெபாறக் ம் ேபாேத வாடா மச் ன்
ெபாறக்கறாங்க ...! நீங்கல்லாம்
ேப ங்க ... அவங்க ப்
ேப றாங்க! It is very natural!

இைளஞன்
அப்ேபா அப்ப ேய ட் றாலாமா?
பசங்க க்  discipline லாம்
ேவண்டாமா?

இளம்ெபண்
See! discipline ேவ ம்! இந்த
னிமா, Internet, பத் ரிக்ைக
எல்லாத் ட்ட இ ந் ம்
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ள்ைளங்கைள காப்பாத் த் தான்
ஆக ம்! Aravind! ஊர ் ரா ள்
அ ங்கம் எல்லாம் இ க்கதான்
ெசய் ம்!

ஒன்  ஒன்னா ேபாய் Remove பண்ண
யா ! உன் கால்ல ெச ப்  மட் ம்

தான் ேபாட் க்க ம்!

இைளஞன்
அப்ேபா என்ன தான் பண்ண ங் ற?

இளம்ெபண்
அைத சச்ரஸ்் தான் ேயா க்க ம்.
என்ைன மா ரி Journalistஓ, உன்ைன
மா ரி IT professional ேயா ெப சா
ஒன் ம் பண்ண யா !

இதான் நம்ம story நாைளக் !
ைபயேனாட அம்மா ட்ட மட் ம்
ெரண்  Bytes வாங் ட்ேடன்னா super
hit!

இைளஞன்
I love you!!

SCENE 58.

லாரி ேவகமாய் கடந்  ெசன்  ெகாண் க் ற .

ைரவர்
அந்த நா  ேராட் ல டேறன்!
ெரண்  மணிக்  ேமல ெசன்ைனக்
நிைறய பஸ் வ ம்!

அ வைரக் ம் ஒ  லாட்ஜ்
காட் ேறன்! அங்க இ ந் க்ேகாங்க!
ஒன் ம் ரச் ைன இல்ல! நல்ல lodge
தான்.

என்னப்பா?

மணிைய ேகட் றான்.

மணி   
(தைலைய ஆட் )

சரிங்க!

வண்  நா  ேராட் ல் நிற்க ரத் ல் lodge ஐ காட்ட, ேழ
மணி ம் ெமர் ம் நின் ந்தாரக்ள்.

ைரவர்
நான் வந்  ெசால்லவா? நீங்க
ேபாய்க் ங்களா?

மணி
நாங்க பாத் க் ேறாங்க! ேதங்க்ஸ்!
ெராம்ப ேதங்க்ஸ்ங்க!

வண்  ளம் ற .
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SCENE 59.

ம த் வமைன ல் ன் லத் ல் ெச யனின் அம்மா
ேபயைறந்தாற் ேபால் உட்காரந்் க்க, உதயன் பன் கவைரத்
த றான்.

உதயன்
எல்லாம் சரியா ம். சாப் ! ...

ப ேல ம் ேபச ல்ைல ெச யனின் அம்மா ...

உதயன்
ஆட்ேடா ல உக்காந் க் யா ...
ேடய்! ட் ட் ப் ேபாடா!

ட இ ந்தவன், ெச யனின் அம்மாைவ தாங் யப
ேப றான்.

ட இ ந்தவன்
வாக்கா! நீேய இப்  உக்காந்தா
எப்  ...!

தம் க்  ஒண் ம் ஆவா க்கா ...
(Indistinct voice)

அவரக்ள் ன் லத் ல் நடந்  ெசல்ல, அவரக்ைளேய பாரத்் க்
ெகாண் ந்த உதயைன ேவேறா  ரல் அைழத்த .

HEAD NURSE
ெச யன் ...!

(அ ல் நடந்தப )
நீங்க தாேன ... இ  details!
Surgeryக்  Counterல்ல Pay
பண்ணி ங்க! இெதல்லாம் ம ந் !
ழ medical shop  இ க் ! Night ஏ
வாங்  ெகா த் ங்க! ஏன்னா
Morningல tension ேவண்டாம்!

ைக ல் வாங் ய Prescription ேபப்பரக்ைளப் பாரத்் க்
ெகாண் ந்த உதயனிடம் இ ந்  மற்ெறா  ைக அைத 
வாங் ய . அ  ரின் பல் ைடய .

PRINCIPAL
நாங்க கட் ரே்றாம் Madam!

உதயன் ரின் பல்ைல பாரக்் றான்.

PRINCIPAL (V.O)
டாக்டர ் ளம் ட்டாரா?

HEAD NURSE
ஆமா! morning 6.30க்ெகல்லாம்
வந் வா .

SCENE 60.

 இ ட் . ஒ  ைஹேவ ல் எப்ேபாேதா ெசல் ம்
வாகனங்களின் ஒளி அள ற்  ஏற்றாற் ேபால் ெமர் னின்
க ம் மணிகண்டனின் க ம் வ ம் அைர ைறயாய்

ெதரி ன்றன.
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                                    INTERCUT

1. ஏேதா த்ைதைய பாரக்் மள ற்  ஒ  ட்டம் வந்
உட்கா ற .

2. ஒ  ெபண் டைவையக் கட் க் ெகாண் க்க,
மற்ெறா வன் ன்ேன வந்  கட் க் ெகாள் றான்.

3. மற்ெறா வன் கண்ணா ையப் பாரத்்  கத் ற்  ேமக்கப்
ேபாட் க் ெகாண் ப்பான்.

ெமர் ம் மணிகண்ட ம் லாட் ற்  வ ம் வ ல் யாேரா
ஒ வன் ஒண் க்  ேபாய்க் ெகாண் ப்பான். ெமர் ம்
மணிகண்ட ம் லாட் ற்  வந்தைடவாரக்ள்.

SCENE 61.

லாட் ல் ட்  ல் இைசய ல் ஏேதா ஓ க்
ெகாண் க்க, ஒ வன் ங்  ேமேலற ங் க்
ெகாண் ந்தான்.

எ ரப்ாராத ெமர் ன் ம் க் ெகாள்ள, மணிகண்டன்
அவைன எ ப் னான்.

மணிகண்டன்
சார!் சார!்

க் ட்  எ ந்தவன் ேநாட்ைட மணி ன் பக்கம்
ப் றான். சற்  தள்ளி நிற் ம் ெமர் ைன ேம ந்

ழ்வைர ேநாட்டம் றான். மணிகண்டன் எ க்
ெகாண் க் றான். சட்ெடன்  மணிகண்டன் கவனிப்பதாய்
ெதரிய பாரை்வைய ப்  ெகாண்  ெசான்னாள்

ைபயன்
ஆ ரம் பா!

மணிகண்டன்
ஆ ரம் பாயா?

ைபயன்
அட்வான்ஸ் தான் சார!் ேபா ம்ேபா
நா  வாங் க்கங்க ...! சா ைய
ேமைச ல் ேபாட்டான்.

வா ல் ரைல ட்  ஆழ் ஈ ல் ஓட் க் ெகாண் ந்த
எைதேயா எ த்  ண் ம் அைத ன்னம் பற்களில் வ த்
ைவத் க் ெகாண்ேட ெசான்னான்.

ைபயன்
தல் floor, ெரண்டாவ  

SCENE 62.

ெபண் ேபா ஸ் தைலையத ் வட் யப  chordless ேபாைன
எ க் றாரக்ள். ன்னணி ல் TV ல் கார் ன் ஓ க்
ெகாண் க் ற .

ெபண் ேபா ஸ்
ஹேலா! ம்! ம்! ெசால் ங்க ...
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INTERCUT

மணி லாட் ல் உள்ள ேபானில்,

மணிகண்டன்
ேமடம் இங்க பஸ் இப்ேபா இல்லயாம்!
காைலல 2.30க்  பஸ்! அைத ச்
வந் ேவாம் mam!

ெபண் ேபா ஸ்
ஏன்? Taxi எ ம் இல்லயா? ம்

ம்ம்!  alright! எங்க இ க் ங்க ...

ம்! ம்! சரி! ெசன்ைனக்  Reach
பண்ண ம் எனக்  call பண் ங்க
...

ம்!

ம்!

ேபாைன கட் ெசய் ட் , ண் ம் டயல் பண் றார ்ெபண்
ேபா ஸ்

ெபண் ேபா ஸ்
ஆரணி இன்ஸ்ெபக்டர ்line
ங்க... 

உட்காரந்்  ெகாண்  கால்ேமல் கால் ேபாட்டப  ன்ேன
ேளட் ல் ைவக்கப்பட் க் ம் ேளட்ைட ைக ல் எ த்
ேம  ல்ைஸ ஒ  Spoon வா ல் ைவத்  ெமல் றார.்

SCENE 63.

மணிகண்டன்
சாப் ட எதாவ  ைடக் மா?

ைபயன்
பேராட்டா தான் இ க் ம்! வாங்
வரட்டா?

ைகைய நீட் றான் ைபயன்.

ெமர் ன்
எனக்  எ ம் ேவணாம்!

மணிகண்டன்
இரண்  ெசட்  பேராட்டா
வாங் க்ேகாங்க!

காைசத ்த றான்.

ைபயன் ெவளிேய ேபா றான். இ வ ம் ேமேல ேபாக,
வெரல்லாம் பான்பராக் கைறப ந் க்க, உைடந்த plastic
ப்ைபத் ெதாட் ல் கெரட் அட்ைடக ம், ர ்பாட் ல்க ம்,
ரம் பாட் ல்க ம் இ க் ற . ெமர் க்  மட் ற .

ஏற ஏற லர ்ேப க் ெகாண் க் ம் சத்தம் ேகட்க அவரக்ள்
வ ல் உட்காரந்்  ட்டா க் ெகாண் ந்தவரக்ள்.
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அவரக்ைளத ்தாண் ப் ேபாக ேவண் ய ழ ல் மணிகண்டன்
சற்  ஒ ங் க் ெகாள்ள ேபாைத ல் இ ந்த யா ம்
கவனிக்க ல்ைல! ஒ வன் மட் ம் சட்ெடன்  கவனித் ட
எல்ேலா ம் ெமர் ைன ம் மணிகண்டைன ம் பாரத்்
அைம யாக, ஒ வன் ஒ ங் றான். ெமர் ம்
மணிகண்ட ம் நடந்  றாரக்ள். உள்ேள ெசன்  மணி
ட்ைடத ் றந்  ெகாண் க் ம்ேபா , ன்னால் ஒ  ரல்;

ன் ரல்
ஒத்தா நமக்  மட் ம் இல்ேலனிட்டான்
மாமா! இவ ங்க ட்  வரா ங்க
பா !

ன் ரல்
 மாமா! நான் ேகக் ேறன்

உனக் !

ஓ ேய வந்த மணிகண்டன் ெவ  ெகாண்ட மட் ம்
தாக் றான். ெமர் ன் த த்  க்க, அங் ந்  மற்ற
இ வரக் ம் ர எட்  க் றான். இ வரில் ஒ வன்
சமாதான யற் ல், இறங் றான்.

1
னா! னா! ேபாைதனா!
னா!

2
ஏய்! உள்ளேபா! உள்ளேபா!

ெமர் ன் மணிகண்டைன இ த்தப  உள்ேள ெசல்ல உள்ளி ந்
கதைவத ்தா றாரக்ள்.

ன் ர ல்
ஏய்! ட் க்காரிய ட்
வந் றான். தப்  நம்ம ேமலடா!

SCENE 64.

ஆட்ேடா ல் இ ட்டாக இ க்க ன் ட் ல் மட் ம் ெகாஞ்சம்
ெவளிசச்ம் ெதரி ற . அங்  யா ல்ைல. ஒ  Scooty மட் ம்
ஆட்ேடாைவத ்தாண் ப் ேபாய் நி த் க் ெகாண் க்க,
உதயனிடம் இ ந்த ைபயன்,

ைபயன்
நீ சாப் ட்  இ க்கா! ேதா
வந் ரே்றன்! என்  ெசால் ட்
ளம்  றான்.

ன்  coffee shopல் இ ந்த அேத இளம் ெபண் நி பர ்ஒ
ேநாட்ேடா ம் ேபனாேவா ம் Recorderேரா ம் வர,
ஆட்ேடா ள் பாரத்்தாள்.

இளம் ெபண்
ம்மா... என் ேப  ரம்யா! Today Tamil
Nadu பத் ரிக்ைக ல இ ந்  வேரன்!
உள்ள வரலாமா?

ப ல் வராததால் உள்ேள அவ ம் இ ட் ல் ழ் றாள்.

இளம் ெபண்
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நீங்க ெசால்லப் ேபாற தான்
நாைளக்  ெஹட்ைடன்ஸ். உங்க
ம்பத்ைதப் பத்  ெசால் ங்க!

உங்க க்  ெமாத்தம் எத்தைன
ள்ைளங்க? இ க்  ன்னா  இந்த
ஸ் ல்ல இ  மா ரி ஆ க்கா?
Fees தரைல ைவக்கைலன்
ரச் ைன பண்ணி க்காங்களா?

அந்த Teacher எப்ப ? உங்க க் ம் அவங்க க் ம் இ க்
ன்னா  ... உங்க ைபய க்  ... Suppose... எதாவ  ...

ெச யனின் அம்மா ரல்
( சச் றாள்)

ேபா! ேபா!

Tiffin Cover ெவளிேய எ யப்பட, சாம்பார ்பாக்ெகட் ெவளிேய
வந்  ழ, ேபச்  ச்  இல்லாமல் ரம்யா இறங் யப  உற்
பாரத்் க் ெகாண்ேட ெசல் றாள்.

SCENE 65.

லாட்ஜ் ன் பாத் ல் இ ந்  ெவளிேய வந்த மணிகண்டன்
ெமர் ைனப் பாரக்் றான். அவள் தனக் த்தாேன

த்தப  எைதேயா ெசய்  ெகாண் க் றாள். அவன்
வந்தைதக் ட அவள் கவனிக்க ல்ைல. ன் லத் ல் “All
out’’  எரிந்  ெகாண் ந்த . நிழேலா  ஏேதா ேபச,
மணிகண்டன் அவைள அைழத்தான்.

மணிகண்டன்
ெமர் ன்! ெமர் ன்! எைத ம்
கவனிக்காமல் இ ந்தவள்,

ெவன அவன ல் அவன்
ேபான ம் கவனித் ட்

ெமர் ன்
ம்!

மணிகண்டன்
என்ன ஆச் ? ம்! ைய வா  ேபாட
ேவண் யதாேன?

என்  ரிெமாட்ைட எ க்க, கத  தட்டப்ப ற . றந்தால்
ைபயன் ஒ  கவைர நீட் றான்,  ல்லைறேயா , மணி
வாங் க் ெகாண்  கதைவ ட, ெமர் ன் எல்லா ேசனைல ம்
மாற்  மாற்  பாரக்் றாள். இைட ல் ெச யனின் ேபாட்ேடா
வந் ட, அ ரச்் யாய் பாரக்் றாள்.

ல் ஆ பைட  ேப றார்

ஆ பைட 
இச் வன் இன்
வன் ைறக் ள்ளா றான் என்றால்
அ  இன்ைறய ழந்ைதக க்  எந்த
அள க் ப் பா காப் ன்ைம
இ க் ற  என்பதன் அைடயாளம்.
ஊரார ் ழந்ைதகைள அ ப்பதற்
இவரக்ள் யார?் எவ்வள  ெபரிய
ற்றத் ற் ம் உ ைரப் ப ப்ப
என்ப  தண்டைனயா மா?
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RAICHEL SINGH
No! This kind of an act will actually
end up with a serious law to punish
the teachers, school management and
the other responsible stake holders!
As using the children not only
affects the health but also the
mental well being of the kid..

ஆ பைட 
அ ம், இந்த ரச் ைனக்
அ ப்பைடக்  காரணம், பா ணர்
சம்பந்தப்பட்ட  எந்த  ஷயத்ைத ம் 
ஆ ரியரக் க்  ைகயாளத்
ெதரிவ ல்ைல.

AJIT
Thank you very much Mr. Arupudai &
Raichel. Now lets listen to what the
class mates of cheziyan have to say
about this?

அங்கயற்கன்னி பக்கவாக dress ெசய்யப்பட்  lipstick
ேபாட் க்ெகாண்

அங்கயற்கன்னி
ெச யன், நி லா ட்ட உம்மா
ேகட்டான்  நான் தான் Miss ட்ட
ெசான்ேனன் uncle! அப்ேபா,
ெச யைன ப் ட்  ஸ் நல்லா
அ ச் ட்டாங்க uncle! அவன் ழ

ந் ட்டான் uncle!

அதற்  ேம ம் எல்லா ைடய கங்க ம் வர வர ெமர் ன்
tiffin கவைர தன் ைடய ரலால் அ த்  அ த்

த்தாள். சட்ெடன்  மணிகண்டன் ேசனைல மாற்ற,
இைசய ல் “கண்ேண! கைலமாேன! பாடல் ஓ க்
ெகாண் ந்த .

மணிகண்டன்
இங்க பா ! ஒன் ம் பயப்படாேத!
நாைளக்  காைல ல எல்லாம்
சரியா ம்! இந்த mediaக்  ேவற
ேவைல ல்ல...! சாப் !

என் , ம்  கண்ணா ையப் பாரத்்  தைல னான்.
 ேநர ெமௗனத் ற் ப் ற  ம் ப் பாரத்்தால் அங்

ெமர் ன் இல்லாமல் ேபாக சற்  தள்ளி, அவள் அவசர
அவசரமாய் All-outஐ க ஆரம் க்க, மணி ஓ  வந்
அைதத ்தட்  றான்.

மணிகண்டன்
ஏய்! ெமர் ன்! என்ன பண்ற?

ஒ  அைற றான். தைல னிந்த ெமர் ன், ங்ைக
ேநாக்  கத் , கதற ஆரம் க்க, மணிகண்டன் அவைள
அப்ப ேய அைணத் க் ெகாள் றான்.

SCENE 66.
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தல் காட் ல் பாரத்்த அைனவ ம் ெத க் த் ல்
ஒய்யாரமாக வர,

கட் யங்காரன்
ற்ற ணரச்் யா ய  த் க் த்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய் வதம் ெசய்ய,
மன சாட் யான  மரத் ன் ேமல்
ஏ க் ெகாண்  ெப ம் ேபையப் ேபால
பயங்காட்ட, த த்தனள்; த்தனள்;
கத னள்; ந் ேத !

ேமளங்கள் ழங் ன்றன

கட் யங்காரன்
ெதரியாமல் அண்ணைன ைக ல்
அைடத்  ட்ட க்ரீவைனப் ேபால,

வண்ணான் ெசான்னான் என்
மைன ைய காட் க்  அ ப் ய
ராமைனப் ேபால,

தந்த வரத்ைதக் காப்பாற்ற தன்
மகைன காட் க்  அ ப் ய
தசரதைனப் ேபால

அண்ணன் ெசால் ம் அண்ணிைய
தனிேய ட்  இராவணன் க் ச்
ெசல்ல காரணமான இலக் வைனப்
ேபால,

த த்தனள்; த்தனள்; கத னள்
ந் ேத

ேமளங்கள் ழங் ன்றன.

Montages

1. ேபா ஸ் ஏட்  ஒ வர ்இந்த ெத க் த்  நடக்க நடக்க
எல்லாப் பக்க ம் ேத றார;் லாட் ல் கைட ல் ேபாய்
ேகட்க, ைபயன் மா ைய காட்ட, அவர ்ப கேள  ெமர் ம்
மணிகண்ட ம் இ ந்த ைமத் தட்ட, அ  தானாய்
றக் ற . உள்ேள யா ம் இல்ைல.

2. ஒ  பஸ் ல் உட்காரந்்  ெகாண்  மணி ம் ெமர் ம்
ேபாய்க் ெகாண் க் றாரக்ள்.

3. ெமர் னின் தாய் இேய ன் ைலக்  ன் மண் ட்
ராரத்்தைன ெசய் றார.்

4. ெச யனின் கத் ல் ஆக் ஜன் மாஸ்க் ேபாடப்
பட் க் ற .

5. உட்காரந்்த இடத் ல் கண்ணயரந்்த Principal ஐ கண்ணன்
ட் க் ப் ேபாகச ்ெசால்ல, ேவண்டாம் என்ற ைசைகேயா
உட்காரந்்  ெகாள் றார.்

6. உதயன் ஏேதாெவா  க்கைட ல் கெரட் த்தப
த்தகம் ப த் க் ெகாண் க் றான்.

7. ேபப்பரக்ள் அச் டப்பட்  ெகாண் க் ன்றன.
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8. ஆளில்லாத இ ட்  ஆட்ேடா ல் ெச யனின் அம்மா ன்
ைக மட் ம் ெவளிேய ெதரி ற .

9. ெமர் க்  அ ல் இ க் ம் ஜன்னல் கண்ணா ைய மணி
றான்.

10. ெமர் க்  5'B' வ ப் ல் ைழந்த காட்  நிைன க்
வ ற .

11. ெச யனிடம் ேப ய காட்  நிைன க்  வ ற .

12. ெச யைன அ த்த காட்  நிைன க்  வ ற .

13. ய ஜன்னல் கண்ணா ைய ெமர் ன் கஷ்டப்பட்
றக் றாள். ஏன்? என்  மணி ேகட்டப  அவ க்  உத
ெசய் றான்.

SCENE 67.

காைல ந்  ட அைர க்கமாய்க் டந்த மணி அ ல்
பாரத்்தால் ெமர் ன் இல்ைல! சட்ெடன்  எ ந்  ட,
கண்ெடக்டரிடம் ேகட்க,

மணிகண்டன்
சார ்என் Wife பாத் ங்களா?

கண்டக்டர்
இப்பதானப்பா தாம்பரத் ல எறங் ச்
ஒ  ேல !

ல க்க வண்  ேராம்ேபட்ைட அ ல் ஓரங்கட்ட, த்
இறங் றான் மணி.

எ ரில் ேராட்ைட அவசரஅவசரமாய் கடக்க, வ ம் ேபா ம்
அைனத்  வண் க க் ம் ைககாட்ட, யா ம் நிற்காமல்
ேபாகேவ, ஓ றான். அ ெகாண்ேட ஓ றான்
மணிகண்டன்.

ரத் ல் வ ம் ஒ  பால் வண் க்காரைர கணக்  பண்ணி
ைககாட்ட அவர ்நி த்த அ ல் ஏ க் ெகாள் றான்.

SCENE 68.

தாம்பரம் ர ல ல் இறங்  மாரக்்ெகட் ல் ேத றான். பஸ்
ஸ்டாண் ல் ேத றான். ர ல க்  வந்  தண்டவாளங்களில்
ேதட, ற  ேம ள்ள footbridge ல் நிற்பைதப் பாரத்்

றான்.

ேமேல  அவள் நின்  ெகாண்  ர ல்கைள ெவ ப்பைதப்
பாரக்் றான். ஏங்  ஏங்  அ தவனாய் அவளிடம் நடந்
வ றான்.

ெமர் ன்
அந்தப் ைபயேனாட அம்மாைவ
பாக்க ம்.

க ம் ெமல் யக் ர ல் ெசான்னதால் மணிக்
ேகட்க ல்ைல

மணிகண்டன்
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ம்!

ெமர் ன்
அந்தப் ைபயேனாட அம்மாவ
பாக்க ம்!

ஒ  ர ல் ன்னணி ல் கடக்க, announcement ரல் ேகட் ற .

ANNOUNCEMENT (V.O)
ளாட்பாரம் ஒன் ந்  ெசல் ம்
ன்ெதாடர ்வண்  பணிமைனக் ச்

ெசல் ற . The train from the
platform no. 1 will head on to the
shed.

மணி ப ேல ம் ேபசாமல் அவைளப் பாரக்் றான்.

SCENE 68. MONTAGES

1. ஒ  ெபரிய ட் ன் வாச ல் ஒ  கார ்ெவளிேய ேபாக
அதன் பக்கத்  ணில், ‘"Dr.. ராேஜந் ரவரம்ன் -
Neurosurgeon” என்  ெபா க்கப்பட் க் ற .

2. ஒ  ஆஞ்சேநயர ்ேகா ல் வைடமாைல - ெவண்ைணேயா
ஆஞ்சேநயர ்சஞ்  மைல ல் க் யப  நிற்க, உ
ேவண் க் ெகாண் க் றார,் ராதா தணிகாசச்லம்.

3. எலக்ட்ரிக் trainÀ ல் ெமர் ம் மணிகண்ட ம் பயணித் க்
ெகாண் க்க, அவரக்ளின் ைககள் ைணக்கப்பட் க்
டக் ன்றன.

4. ங் ம், மற் ம் இரண்  இைளஞரக் ம், ைககைள
ம த்தப  ெவளிேய வர அ  Blood Bank.

5. ஒ  வழக்க ஞர ்White & White ேபாட் க் ெகாண்  coffee
சாப் ட் க் ெகாண்ேட, ைச மாேனஜேரா  ஒ  பால்கனி ல்
உட்காரந்்  ேப க் ெகாண் க் றார.்

6. பள்ளிக் ழந்ைதகள் சாைலையக் கடக்க தயார ்நிைல ல்
இ க்க, ஒ  ஆட்ேடா ல் மணிகண்ட ம் ெமர் ம்
கடக் றாரக்ள்.

7. அங்கயற்கன்னி uniform அணிந் க் ெகாண்ேட தன் தா டம்
ேகட் றாள்,

அங்கயற்கன்னி
ம்மா! ெச யன் இன்னிக்  ஸ் க்
வ வானாம்மா?

SCENE 69.

Dr. தன்பத் ெஜ ம், ேவெறா  ய டாக்ட ம் ரா வ
தளப கைளப் ேபால் நடந்  வ றாரக்ள். பத்மாவ ம்,
ராதா ம் எ ந்  ெகாள் றாரக்ள். Principal ஏற்கனேவ
நின் க் றார.் உதயன் ெசல்பவரக்ைள ெவ த்தப
இ க் றான். கண்ணன் ேவெறா  சட்ைடேயா  நின் க்க,
அ ல் ஐஸ்வரய்ா ம் கண் கலங் யப  நிற் றாள்.

இ ல் அந்த ெபஞ் ல் ெஜனிஃபரின் அம்மா, ெச யனின்
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அம்மா க்  அ ல் உட்காரந்்  இ க் றாரக்ள்.

ைப ள் ைகேயா  ெஜனிபர ்எழ யற் க்க எந்த சலன ம்
இல்லாமல் ெச யனின் அம்மா தைரைய பாரத்்தப
அமரந்் க் றார.் அங் ள்ள வரின் க காரம் ஒன் ல்,
மணி 7.30 மணிக்  ல நி டங்கள் ந் க் டக்க ெமர் ம்
மணிகண்ட ம் ைழ றாரக்ள். அைனவரின் பாரை்வ ம்
இ வர ் ம் பட, ெமர் ன் ணமாய் நடந்  வந்தாள். உதயன்
இ வைர ம் பாரத்் ட்  அவரக்ைள ேநாக்  ேவகமாக
நடக்க, மணிகண்டன் தாக்க வ வதாய் எண்ணி உதயனின்
ேதாள்கைளப் க்க, மணி ன் சட்ைடையப் க் றான்
உதயன். ங் ம், கண்ண ம் ரித்  ட யற் க்க,
இெதல்லாம் ன் லத் ல் நிகழ எைத ம் கண் ெகாள்ளாமல்
ஏங் ய வண்ணமாய் நகரந்்  வந்தாள் ெமர் ன். தன் தாய்,
ெஜனிஃபர ்அ ல் இ ந்த ம் ட அ யாதவளாய்,
ெச யனின் தாய் ன் மண் ட்  கதற ஆரம் க் றாள்.
அவர  ைகைய எ த்  தன் கன்னத் ல் அைறயச ்ெசால்
அ த் க் ெகாள்ள, ெமர் ைன அப்ப ேய ஆரத ்த க்
ெகாள் றாள் ெச யனின் அம்மா.

ெச யனின் அம்மா
என் ைபயன் ெபாைழக்க ம்!
அவ்வள  தான்! கண் ப்பா
ெபாைழச் வான்!

அைணத்தவள் ைககைள லக்க, அப்ப ேய சரி றாள்
ெமர் ன். எல்ேலா ம் அல க் ெகாண்  ஓ  வ றாரக்ள்.

மணிகண்டன்
( த்  வாங் ய ைகேயா )

ெமர் ன்! ெமர் ன்

ேழ ழ hand bagஐ தவற ட்  அப்ப ேய டந்த ெமர் ைன
அைனவ ம் க்க ற்பட யாேரா hand bag தவ  ேழ

ற . அ ந்   'All-out'  ஒன்  உ ண்  Bench
அ ல் உ ள் ற . அைத யா ம் கவனிக்க ல்ைல.
ெமர் ைன க்  ெசன்ற டன் ஏேதா ஒ  ைக, வந்  
handbagஐ எ த்  ெசல் ற .

பத யவளாய் பாரத்்  நின்ற ெச யனின் அம்மா க்  சற்
தள்ளி உதயன் நின்  பாரத்் க் ெகாண் க் றான்.
ன் லத் ல் ெமர் ன் க்  ெசல்லப்பட ன் லத் ல்
ஆபேரஷன் ேயட்டர ்உள்ேள ெச யன் Strecherல்
ெகாண் வரப்பட Operation ேயட்டர ்  இ ள் படர் ற .

                           END
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