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தைமிழக

நடாட்டுப்பற

கருத்துக்கரளக்

கடாட்சியின்

வடாயிலடாக

உணைர்த்திய

நடாட்டுப்பறக்கரலகளுள பதைருக்கூத்து குறிப்பிடத்தைக்க இடத்ரதைப் பபற்றிருந்தைது.
கூத்தில் பதைடாடங்கிய தைமிழ் நடாடகப் டபடாக்கு இன்று நவீனை நடாடகங்களடாக வளர்ந்து
வருகின்றது.

அறிவியல்

பதைடாழில்

நுட்பச்

சடாதைனைங்களின்

வளர்ச்சியடால்

கடாட்சிப்பிம்பங்களின் வடாயிலடாகக் கருத்துக்கரளப் பகிர்ந்து பகடாளளும் திரரைப்படங்கள
இமடாலய வளர்ச்சி பபற்றுளளனை.
பவளளித்திரரையிலும் சின்னைத்திரரையிலும் தைன் தைடங்கரளப் பதிக்க விரும்பம் ஒரு
கரலஞன்

குறும்படங்கரளத்

அரமத்துக்பகடாளகிறடான்.

தைனைக்கடானைப்

இருமணி

டநரைத்திற்கு

பயிற்சிப்
டமலடாகக்

பட்டரறயடாக
கடாண்பிக்கப்படும்

திரரைப்படங்கரளவிட இன்று பத்துநிமிடக் குறும்படங்கள படார்ரவயடாளர்கரளக்
கவர்ந்திழுக்கின்றனை. இத்தைரகய குறும்படங்கள இயக்குகின்ற கரலஞரைடாக இயக்கப்
பயிற்றுவிக்கின்ற இயக்குநரைடாகத் திருச்சிரைடாப்பளளி தூய வளனைடார் தைன்னைடாட்சிக் கல்லூரத்
தைமிழடாய்வுத்துரற உதைவிப்டபரைடாசிரயர் முரனைவர் தை. டடான்ஸ்டடடானி விளங்கி வருகிறடார்.
இவரன்

இயக்கத்தில்

பவளிப்படுத்தும்

உருவடானை

முயற்சியடாக

ஐந்து

‘குறும்படத்

குறும்படங்கரளத்
திரரைக்கரதைகள’

திரரைக்கரதைகளடாக
என்னும்

இந்நூல்

அரமகின்றது.
சமூகச்

சிக்கல்கரள

அங்கதைச்சுரவடயடாடு

பவளிப்படுத்தும்

இவரன்

குறும்படங்களில் தைமிழ்ப்பதினைங்களின் மீட்டுருவடாக்கப் டபடாக்ரகயும் உணைரைமுடிகிறது.
குறும்படங்கரள உருவடாக்கத் துடிக்கும் ஒரு கரலஞன் கடாட்சிகரள எவ்வடாறு
அரமத்துக்பகடாளளடவண்டும்

என்னும்

வரரைச்சட்டமடாக

இந்நூலின்

இரைண்டடாம்

படாகமடாக அரமகின்ற ‘கடாட்சிப்பிரப்பகள’ என்னும் பகுதி அரமகிறது. தைமிழ்
நடாடகங்கரளத் திரரைப்படங்களடாக நகர்த்தைத் துடிக்கும் இளம் பரடப்படாளர்களுக்கு
இந்நூல் வழிகடாட்டியடாக அரமயும் என்றடால் மிரகயில்ரல.
திரரைக்கரலரயயும் தைமிழலக்கியத்ரதையும் இரணைத்துச் சடாதைரனைகள பரடக்கத் துடிக்கும்
நூலடாசிரயர் முரனைவர் தை. டடான்ஸ்டடடானி அவர்கரளப் படாரைடாட்டுகிடறன். இந்நூரல
வடாசிக்கின்ற இளம் பரடப்படாளர்கள இந்நூரல அடிபயடாற்றிப் பல குறும்படங்கள
பரடத்து

மனிதை

சமூகத்திற்கு

வளம்

டசர்க்கடவண்டும்

வடாழ்த்துகிடறன்.
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என்று

விரழகிடறன்.

முரனைவர் ஞடா. பபஸ்கி

குறும்படத்திரரைக்கரதை - 1:

மிட்டடாய்க்கடாரைன்

நடிகர்கள
முருகன் (மிட்டடாய்க்கடாரைன்)
ருக்குமணி
குழந்ரதை
படாட்டி
முதைலடாளியம்மடா
பளளிக் குழந்ரதைகள
பணைக்கடாரைப் பபண்
கடாட்சி – 1:
DAY

/ INT / மிட்டடாய்க்கடாரைர் வீடு / கடாரல 8 மணி
அது ஒரு மண்குடிரச வீடு.வீட்டின் உளடள, மண் சுவற்றில் பலரகயடால்

அடிக்கப்பட்டுளள சடாமிபீடம் உளளது.அப்பீடத்தில் பரழய கடாலண்டரல் இருந்து
பவட்டி எடுக்கப்பட்ட முருகன் சடாமி படம் ஒன்று உளளது .அப்படத்ரதை வடாடிய பரழய
பூமடாரலயில்

சுற்றி

நிற்க

ரவத்துளளனைர்.பீடத்தில்விபூதியும்,

குங்குமமும்

சிதைறிக்கிடக்கின்றனை. சில சந்தைனை வில்ரலகளும், படாதி அரணைத்து டபடாடப்பட்ட சூடமும்
அப்பீடத்தில் இருக்கின்றனை.
முருகன்(நடாயகன்)

சடாமி

கும்பிட்டுக்

பகடாண்டுளளடான்.சடாமிக்கு

பகடாஞ்சம்

சவ்வுமிட்டடாரயப் பரடயலடாக ரவத்துவிட்டு விபூதி எடுத்து பநற்றி நிரறயப் பூசிக்
பகடாளகிறடான்.
பீடத்தின் அருகில் சடார்த்தி ரவக்கப்பட்டுளள மூங்கில் குச்சிரய கும்பிட்டு
எடுக்கிறடான்.மூங்கில் நுனியில் ஆரட அணிந்தை பபடாம்ரமரயப் படார்த்து “டபடாலடாமடா”
எனை டகட்டு… அதைரனை தூக்கிக் பகடாண்டு பவளிடய வருகிறடான்.
இவன் வருவரதைப் படார்த்து வீட்டின் பவளிடய நிற்கும் மரனைவி ருக்குவும் ,அவன்
குழந்ரதையும் சிரக்கிறடார்கள.
முருகன்
ருக்க்கு… டபடாயிட்டு வடரைன்.(விறுவிறுபவனை நடக்கிறடான்.)
ருக்கு

(டபடாறவரனைப் படார்த்து)
பளரளக்கு பகடாஞ்சம் குடுத்துட்டுப் டபடாய்யடா ..
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(பகடாஞ்ச தூரைம் நடந்து டபடானைவன். திரும்பி…)
முருகன்
ஏய்ய்ய்ய்ய்…
( டகடாபத்தில் கத்துகிறடான்)(திரும்பி நடந்து ….பக்கத்தில் வந்து)
உனைக்குத் பதைரயடாதைடா?
டபடாணி ஆகடாதைதைதுக்கு முன்னைடாடி ஓசி குடுக்கக் கூடடாதுனு…
( பகடாஞ்சம் முன்னைடாடி நடக்குறடான். (கடுப்படாகி) மறுபடியும் பின்னைடாடி நடந்து வந்து..
அவள மூஞ்சிகிட்ட ரகய ஆட்டி)
ஒவ்பவடாரு முரறயும் பசடால்லிகிட்டட இருப்படாங்களடா? லூசு…. முண்டம்….
(குழந்ரதை கத்தைத் பதைடாடங்குகிறது. குழந்ரதைரயக் கடாட்டி)
அடங்கிடுச்சடா… இதைடா டபடாறப்படவ.. சனியன் திருவடாய பதைடாரைந்துடுச்சி.. பபடாழப்ப
கிலுகிலுனு தைடான் இருக்கும்…
ஒனைக்கு பதைரயடாதைடா? டபடாணி ஆவடாதைதுக்கு முன்னைடாடி யடாருக்கும் தைரைமடாட்டடன்…
யடாரு குச்சித் பதைடாட்டடாலும் விளங்கடாதுனு” ஒனைக்குத் பதைரயடாதைடா?
முண்டம்.. முண்டம்
ஒரு நடாரளக்குப் படாரு ஒடரை அடி….. அப்பறம் கடாலம் பல்லடா அழுரகடய வரைடாது…
(கிளம்பி நடந்து டபடாகிறடான்.)
ருக்கு
சரய்யயடா … டபடாகும் டபடாது சந்டதைடாசமடா டபடா… டகடாபப்படடாதை….
என்
பளளக்கிக் குடுக்க எனைக்குத் பதைரயும்…. (குழந்ரதைரயப் படார்த்து) டடய் அழுவடாதை…
(ரைகசியமடாக) அந்தைடாளு பத்தி பதைரஞ்சு தைடான்…அம்மடா உனைக்கு எடுத்து
ரவச்சிருக்டகன்….அப்படாவுக்கு டடாட்டடா கடாட்டு…. (குழந்ரதை கத்திக் பகடாண்டட
உளளது) திட்டிக் பகடாண்டட டபடாகிறடான்…..
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கடாட்சி – 2:
DAY

/ OUT / பதைரு / கடாரல 8 மணி

(முருகன், பதைருவில் மிட்டடாய்ப்படாடரல, வடாயில் ரவத்திருக்கும் பீப்பியடால்
படாடுகிறடான். படாடலுக்கு ஏற்றடாற் டபடால் மூங்கில் டமல் இருக்கும் பபடாம்ரமரயக்
ரகத்தைட்ட ரவத்துக்பகடாண்டட
டபடாகிறடான்… ஒரு வீட்டுத்திண்ரணையில்
அமர்ந்திருக்கும்
படாட்டி
ஏ..முட்டடாய்க்கடாரை…
முருகன்
இதைடா.. வடரைன்…
படாட்டி
வடாட்ச் கட்டிவிடு..
முருகன்
ஏன் ..10 மணிக்கு மடாப்பளள வடரைன்னைடாரைடா?
(டபசிக் பகடாண்டட.. படாட்டிக்கு வடாட்ச் கட்டி விடுகிறடான்.)
படாட்டி
இல்ல.. எமன் வடரைனைடாறு…..
முருகன்
ஒ மவனைடா?
படாட்டி
எ மவன்….எமன் எல்லடாம் ஒண்னுதைடான்…(கடாசு பகடாடுக்கிறடாள).
(கடாசு வடாங்கிகி்க் பகடாண்டு எழுகிறடான்.)
படாட்டி
பகடாஞ்சம்.. பகடாசுறு தைடாடடா
முருகன்
ஸ்கூலுக்கு டநரைமடாச்சி படாட்டி
படாட்டி
குடுத்துட்டுப் டபடாடடா
முருகன்
பகடாசுறடா… இந்தைடா
( மிட்டடாரயப் பிய்த்துப் படாட்டிக்கி மீரச ரவத்து விடுகிறடான்) (ஒரு பக்கம்
எடுத்துக் பகடாண்ட மீரசயுடன், படாட்டி பபடாக்ரக வடாயில் சிரக்கிறடாள)
(Fade out)
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கடாட்சி - 3
DAY

/ OUT / அரைசுப் பளளி வடாசல்/ கடாரல 10.30 மணி

பளளியின்

முகப்பக்

கடாட்டப்படுகிறது.இரடடவரள

மணிடயடாரச

ஒலிக்கத்

பதைடாடங்கி… நிறுத்தும் முன்… படாடரல சத்தைமடாகப் படாடுகிறடான்.
பபடாம்ரமயின் ரககரள டவக டவகமடாகத் தைட்டுகிறடான்.குழந்ரதைகள டவகமடாக ஓடி
வந்து வடாங்குகிறடார்கள. ஒவ்பவடாருவருக்கும் வடாட்ச்கட்டி, மீரச ரவத்து விடுகிறடான்.
எல்லடாக் குழந்ரதைகளும் டகட் வரரை மீரச வடாட்டசடாடு டபடாகின்றடார்கள.
டகட் அருகில் பசன்றவுடன்… பளளி மணி அடிக்க… மீரசரயயும் வடாட்ரசயும் அவசரை
அவசரைமடாக சுருட்டி டமல்படாக்பகட்டில் ரவத்து, பநஞ்டசடாடு அழுத்திப் பிடித்துக்
பகடாண்டட பளளிக்குள ஓடுகிறடார்கள.
முருகன், இடுப்பில் கட்டப்பட்டுளள கடாசு ரபரய ஆட்டிப் படார்க்கிறடான் . கடாசுகள
குலுங்க..மகிழ்ச்சியடாகிறடான்.
பபடாம்ரமக்கு ரக பகடாடுத்து விட்டு..ஒருமுரற கம்பிரய இழுக்கிறடான்.ஓரச பலமடாக
வருகிறது. மூங்கில் குச்சிரய தூக்கிக் பகடாண்டு திரும்பம் டபடாது..அவன் எதிரல் ஒரு
சிறுவன் நிற்கிறடான்.
முருகன்
“என்னை?”எனை ரசரகயடால் டகட்கிறடான்.
சிறுவன்
“மிட்டடாய்”எனை கண்ணைடால் கடாட்டுகிறடான்
முருகன்
“கடாசு”எனை ரசரகயடால் டகட்கிறடான்.
சிறுவன்
“இல்ரல”எனை உதைட்ரடப் பிதுக்குகிறடான்.
முருகன்
“அடி பகடாய்யடால” … கடாசு இல்லடாம எப்படி தைரை முடியும்?
முட்டடாய் டவணுமடாம் முட்டடாய்… ஓடுறடா…

(எனைக் டகடாபமடாக பபடாம்ரமரயத் தூக்கிக் பகடாண்டு திரும்பி நடக்கத் பதைடாடங்குகிறடான் .)
டதைடாளில் கிடக்கும் பபடாம்ரம, சிறுவரனைப் படார்த்துக் பகடாண்டட வருவது டபடால்
இருக்க….
முருகன் (பபடாம்ரமயிடம்)
ஒனைக்கு என்னை? அங்கடய படார்வ… எனை பபடாம்ரமரயத் திருப்பகிறடான்
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(திருப்பம் டபடாது ரபயன் டபடாகடாமல் அங்டகடய நிற்பரதைக் கண்டவுடன்…
அவரனைடயப் படார்க்கிறடான். தைன் மகன் நிரனைவு வருகிறது.)
“இங்கனை வடா… (வருகிறடான்)
“டபடாணி ஆகவுதைடான் தைடரைன்.. நடாரளக்கு வரும் டபடாது கடாசு தைந்திடனும் ன்ணைடா…”
(மீரச ஒட்டப் டபடாகிறடான். அச்சிறுவனுக்கு மூக்கு ஒழுகுகிறது. தைன் சட்ரடயிடலடய
அவன் மூக்ரகத் துரடத்து விட்டு, மீரச ரவத்துவிட்டு நடக்கிறடான்)
நடாரளக்கி கடாசு குடுத்துடனும் ண்ணைடா…
(பபடாம்ரமரயப் படார்த்து)
ஒனைக்கு ஓடகவடா…
(பசடால்லி விட்டு அவடனை மூங்கிலுக்குள ரக விட்டு ரகத்தைட்ட ரவக்கிறடான்.)
ஓண் டபச்சக்டகட்டடா
( அப்டபடாது…உளி டபடான்ற கருவியடால் ஐஸ்கட்டிரய ரவத்து டதைய்ப்பது டபடால ஒரு
கடாட்சி வருகிறது.)
டயண் பபடாழப்ப சிரப்படா…
(டதைய்த்தை ஐஸ்.. குரட டபடால இருக்க அதைனுள ஒரு ஐஸ்குச்சி பசடாருகப்படுகிறது )சிரச்சிப்
டபடாய்டும் சிரச்சி… அந்தை ஸ்கூலுக்கு டபடாகனும்….
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கடாட்சி - 4:
DAY

/OUT/ மற்பறடாரு அரைசுப்பளளி வடாசல்

(குரட டபடான்ற ஐஸ்ஸில் கலர் கலரைடாக எஸ்ஸன்சு ஊற்றப்படுகிறது . அழகடானை கலரைடானை
ஐஸ்ரஸ யடாடரைடா உறிஞ்ச உறிஞ்ச… எஸ்பஸண்சு பகடாஞ்சம் பகடாஞ்சமடாக பவளரள
ஐஸ்ஸடாக மடாறுகிறது. ஐஸ்ஸடால் ஊறிப்டபடானை உதைடடடாடு பபருரமயுடன் ஒரு சிறுவன்
அந்தைப் பக்கம் படார்க்கிறடான். )
(இரச : சிறுவன் ஐஸ்ரஸ உறிஞ்சும் சத்தைம் மட்டுடம ஒலிக்க டவண்டும். உறிஞ்சி
முடித்தைவுடன்… ஐஸ்சுக்கு அடித்துக் பகடாண்டு வடாங்கும் குழந்ரதைகளின் சத்தைம் டகட்க
டவண்டும்.)
அவன் படார்க்கும் பக்கம் மிட்டடாய்க்கடாரைன் நின்று பகடாண்டிருக்கிறடான் .அவனிடம்
கும்படல இல்ரல.அரனைவரும் ஐஸ் வண்டிரயச் சுற்றி நிற்கின்றனைர்.
சிறுவன்
டவணுமடா?எனை ஐஸ்ரஸ நீட்டி டகட்கிறடான்.
முருகன்
(டகடாபமடாக முரறக்கிறடான்.)
சிறுவன்
(மீண்டும்) டவணுமடா?எனை ஐஸ்ரஸ நீட்டி டகட்கிறடான்.
அவனிடம் யடாருடம வடாங்கவில்ரல என்பதைடால், மூங்கிலுக்குள ரக விட்டு
பபடாம்ரமயின் ரககரள டவகமடாக அடிக்க ரவக்கிறடான்.மணி ஒலிக்கிறது.அந்தை
இடத்தில் யடாருடம இல்ரல.ஒருபறம் ஐஸ்கடாரைனும்… மறுபறம் மூங்கில் குச்சியுடன்
இவனும் நின்று பகடாண்டிருக்கிறடார்கள.தைரரைபயங்கும் ஐஸ் குச்சிகள நிரறய
கிடக்கின்றனை.ஐஸ்கடாரைன் இவரனைப் படார்த்துக் பகடாண்டட…. உளி டபடான்ற கருவியில்
“நக்கலடாக” ஐரஸத் டதைய்க்கிறடான்.பபடாம்ரமயின் ரககரள ”டப்டப்” டசடாகமடாகத்
தைட்டும் ஓரச டகட்க.. (Fade Out)
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கடாட்சி - 5:
DAY

/ OUT / அரைசுப் பளளி வடாசல்/ மடாரல பளளி விடும் டநரைம்.
(FADE IN)

இந்தைக்

கடாட்சியில்

பபடாம்ரமயின்

ரககள

“டப்

டப்”

எனை

மகிழ்ச்சியடாகத்

தைட்டுகிறது.பபடாம்ரமயின் முகமும் சந்டதைடாசமடாக இருக்கிறது.பபடாம்ரமயின் தைரலக்கு
டமல் பல வண்ணை பலூன்கள நிரறயக் கட்டிப் பறக்கின்றனை.
முருகன் “தைர்மதுரரை” ரைஜினி டபடால பகட்டப் டபடாட்டு … .. “ சூப்பர் ஸ்டடாரு யடாருனு
டகட்டடா சின்னைக் குழந்ரதையும் பசடால்லும்” படாடல் படாடிக் பகடாண்டு வரை … . சுற்றி
குழந்ரதைகள கூட்டம்.

10 குழந்ரதைகள முகத்தில் மீரசயும் … ரககளில் உளள வடாட்ரசக் கடாட்டிக் பகடாண்டும்
வீட்ரட டநடாக்கி நடக்கின்றனை. அவர்கள ஒவ்பவடாருவர் ரககளிலும் பலூன் பறக்க
நடந்து பசல்கின்றனைர்.
ஐஸ்கடாரைன் இவரனை எரச்சலடாகப் படார்த்துக் பகடாண்டட…. உளி டபடான்ற கருவியில் “டவக
டவகமடாக” ஐரஸ டதைய்க்கிறடான்.
கடாட்சி – 5 (A)
அடுத்தை நடாள
எம்.ஜி.ஆர் பகட்டப் டபடாட்டு ”நல்லப் டபரரை வடாங்க டவண்டும் பிளரளகடள” எனை
ஆடிப்படாடுகிறடான். ஐஸ் நன்றடாக விகி்ற்கிறது.
மடாணைவர்களில் சிலர் சட்ரடகளில் “இங்க்” அடித்துக் பகடாளகின்றனைர்.
(CUT)
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கடாட்சி - 6:
Night / IN / மிட்டடாய்க்கடாரைன் வீடு/
குவியலடாக சில்லரரைக் கடாசுகள பகடாட்டப்பட்டு ஒருபறம் ருக்குவும், மறுபறம் முருகனும்
ஒரு ரபடா, இரைண்டு ரபடாயடாகப் பிரத்துக் பகடாண்டிருக்கிறடார்கள.
முருகன்
“பரைடாம்ப சந்டதைடாசப்படடாதை ருக்கு.. இன்ரனையடயடாட ஸ்கூலுக்கு முழு பரட்ரச
முடிஞ்சிடுச்சி.. ஒரு மடாசம் லீவு..என்னைப் பண்ணுறதுனு எனைக்டக பதைரயல…. எனை
கலங்குகிறடான்.

(அருகில் விரளயடாடிக் பகடாண்டிருந்தை குழந்ரதை விரளயடாடுவரதை விட்டு விட்டு
கலங்கும் அப்படா முகத்ரதைடய படார்க்கிறது) (CUT)
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கடாட்சி - 7:
Day / EXT /நகரன் பல்டவறு சடாரலகள /
கடாவிர படாலம்

பகடாளளிடம் படாலம்

பபடான்மரல பூக்கள சிந்திய டரைடாடு

இரையில்டவ ட்ரைடாக்

மணிகண்டம் வரளந்தை சடாரல

பதிய ரபபடாஸ் டரைடாடுகள எனை….டதைடாளில் மூங்கில் பபடாம்ரமயுடன் சடாரல சடாரலயடாக
அரலகிறடான்.மிட்டடாய் விற்கவில்ரல.தில்ரல நகர் சடாரலயில் கடாரல் இருந்து இறங்கும்
குழந்ரதை ஒன்று ஓடிவந்து டகட்க..ஆரச ஆரசயடாக வடாட்ச் கட்டுகிறடான்.குழந்ரதையின்
தைடாய் அவசரைமடாக ஓடி வந்து ரகயில் கட்டிய வடாட்ரச பிடிங்கி மண்ணில் எறிகிறடாள .
பபடாம்ரம பரைடாம்ப டசடாகமடாக கடாட்சியளிக்கிறது.
தைடாய்
Stupid… இபதைல்லடாம் சுத்தைமடாக இருக்கடாது.. ( எனை அரழத்துச் பசல்கிறடாள.)
(CUT)
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கடாட்சி - 8:
Night / IN / ருக்மணி டவரல பசய்யும் வீடு /
இருவரும் கீரரை ஆய்ந்துக் பகடாண்டிருக்கிறடார்கள.
ருக்கு
க்கடா.. ஸ்கூல் பதைடாடங்கப் டபடாகுது.. மிகி்ட்டடாய் எல்லடாம் பசய்யனும்..
முதைலடாளியம்மடா
ஏண்டி..எம் பபடாண்ணு வயசுதைடான் உனைக்கு ஆகுது.
Eng’r… 2nd Year தைடான் அவபடிக்கிறடா..
நீ என்னைடாடடானை ஒன்ரரை வயசுல பளளய ரவச்சிட்டு..
இந்தை கடாதைலு கத்திரக்கடாபவல்லடாம் ஏண்டி…
ருக்கு
க்கடா… அபதைல்லடாம் முடிஞ்சு… ஒரு பளரளயும் ஆச்சு.
முதைலடாளியம்மடா
சர வுடு..டி.வி.கிட்ட கடாசு வச்சுருக்டகன். டபடாறப்ப எடுத்துட்டுப் டபடா..அடதைடாட சடார்
சட்ரட 2 ரவச்சிருக்டகன். எடுத்துப் டபடாயி உன் பருசன்ட்ட பகடாடு..குடுக்கிற
சட்ரடபயல்லடாம் டபடாடுறீங்களடா?இல்ல பழசுனு கரடயில டபடாட்டுறீங்களடா?
ருக்கு
க்கடா…
முதைலடாளியம்மடா
வுடு.. வுடு ..சும்மடா டகட்டடன்.
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(CUT)

கடாட்சி - 9:
Day / IN /முருகன் வீடு / கடாரல 8 மணி
பபடாம்ரம கவுன் பதைடாடியில் கடாய ரவக்கப்பட்டுளளது.
பபடாம்ரமக் கழுவி பவளிடய கடாய ரவக்கப்பட்டுளளது.

(CUT)

(CUT)
பரைபரைப்படாக மிட்டடாய் பசய்கிறடார்கள.
(CUT)
மூங்கிலுக்குள ரகவிட்டு பபடாம்ரமரய ரகத்தைட்ட ரவக்கிறடான்.(CUT)
ரகத்தைட்டுகிறது. குழந்ரதை சிரக்க மீண்டும் மீண்டும் ரகத்தைட்ட ரவக்கிறடான்
(CUT)
ருக்கு மிட்டடாரய கடாய்ச்சிக் பகடாண்டிருக்கிறடாள.
(CUT)
ருக்கு
ஆயிடுச்சி (CUT)
(முருகன் சடாமி முன் சடாமி கும்பிட்டுக் பகடாண்டிருக்கிறடான். மிட்டடாய் மூங்கில் குச்சியில்
பசட் பசய்யப்பட்டு பீடத்தில் நிறுத்தி ரவக்கப்பட்டுளளது. சடாமி கும்பிட்டு
திரும்பகிறடான்.)
ருக்கு
ந்தைடாய்யடா.. தைண்ணி பகடாஞ்சம் குடிச்சிட்டு டபடா..
(மிட்டடாய் குச்சிரய மண் சுவர் டமல் சடார்த்தைப் டபடாகிறடான்)
ருக்கு
குடுய்யடா..நடான் படிச்சுக்குடறன்.
முருகன்
(முரறக்கிறடான்) யடாவடாரைத்துக்கு டபடாகும் டபடாது பபடாம்ரமரய யடார் பதைடாட்டடாலும்
எனைக்குப் பிடிக்கடாதுனு பதைரயடாதைடா..
டவற யடாரு பதைடாட்டடாலும் யடாவடாரைம் ஆவடாதுனு டஜடாசியக்கடாரைன் பசடான்னைது…
மறந்திட்டியடா… முண்டம் .. முண்டம்..
( டகடாபத்ரதை அடக்குகிறடான்)
ஏன் ருக்கு பரஞ்சிக்க..
( எனைப் டபசிக் பகடாண்டிருக்கும் டபடாடதை . அவன் பின்னைடால் படார்த்து)
ருக்கு
”அய்ய்டயடா ”எனைக் கத்துகிறடாள.
(திரும்பிப் படார்க்கிறடான். சுவற்றில் சடார்த்தி ரவக்கப்பட்டிருந்தை மூங்கில் பபடாம்ரம கீடழ
சடாயப்டபடாக… பிடித்து விடுகிறடான்) மிட்டடாரய எடுக்கப் டபடானை அவன் குழந்ரதை அங்டக
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நிற்க… குழந்ரதைரய ஓங்கி அரறகிறடான். கத்தை கத்தை மடாறி மடாறி அரறகிறடான். ருக்கு வந்து
தைடுக்க …. டகடாபமடாக மூங்கில் பபடாம்ரமரயத் தூக்கிக் பகடாண்டு நடக்கிறடான்.
முருகன்
சனியன்… சனியன்.. கீழ விழுந்திருந்தைடா என்னைடா வடாயிருக்கும்…
சனியன்… சனியன்.. கீழ விழுந்திருந்தைடா என்னைடா வடாயிருக்கும்…
கடாரலயிடல இது மூஞ்சியில தைடான் முழிச்டசன்…. சனியன்….

(பலம்பிக் பகடாண்டட நடக்கிறடான். ) சடாரலயின் திருப்பத்தில் திரும்பம் டபடாது..டமடார்
எனை ஒரு சத்தைம்.மிட்டடாய் முழுவதும் சடாக்கரடயில் கிடக்கிறது விழுந்தை பபடாம்ரமயின்
ரககள டசடாகமடாக “டப்படப்” எனைத் தைட்டுகிறது .)ரபக் ஒன்று கீடழ விழுந்து
கிடக்கிறது.அதைன் அருகில் ஒரு பமடாரபல் சிதைறிக் கிடக்க... ரபக்கடாரைன் முருகரனை
“பபடாடளர்” எனை அரறகிறடான்.
( வடாய்ஸ் ஓவர் -1)
ஹடாடலடா படாஸ்.. நீங்க டபடான் டபசிக்கிட்டு வந்துட்டு…. அந்தை ஆள அடிக்கிறீங்க…..
(CUT)
( வடாய்ஸ் ஓவர் -2)
படாவம்ய்யடா.. யடாரு பமகத்துல முழிச்சடாடனைடா.. எல்லடாம் டபடாச்சு (CUT)
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கடாட்சி - 10:
Day / IN /முருகன் வீடு / கடாரல 10 மணி
டகடாபமடாக உளடள வந்து….பதைடாட்டியில் தூங்கும் குழந்ரதைரய எட்டி உரதைக்க கடாரலத்
தூக்குகிறடான்.பதைடாட்டியில் உறங்கும் குழந்ரதை சிரக்கும் சப்தைம் டகட்கிறது .பதைடாட்டிரயத்
திறந்துப் படார்க்கிறடான்.திடீபரைனை தூக்கத்தில் (பயத்தில்) குழந்ரதை டதைம்பகிறது.(இரச விசும்பல் சத்தைம் டகட்க டவண்டும்.)
ருக்கு

“அப்படா… அப்படானு”கத்திகிட்டட இருந்துச்சு இடிந்து உட்கடாருகிறடான்.
அடுத்தை நடாள
சடாமிக்கு அடிக்கப்படும் மணிடயடாரசக் டகட்கிறது. சடாமி படத்தின் முன் நின்று, சடாமி
கும்பிட்டு விட்டு
முருகன்
ருக்கு… பபடாம்ரமரய எடுத்துட்டு வடா..

(ருக்கு திரகத்துப் படார்த்து)
ருக்கு
நடானைடா?
முருகன்
ருக்கு… பபடாம்ரமரய எடுத்துட்டு வடா..
பபடாம்ரமரய எடுத்துத் தைருகிறடாள.)
முருகன்
இனிடம … முதைல் பரடயடல. எம் பளரளக்குத் தைடான்…
( என்று கூறி.. மிட்டடாரய எடுத்து மீரச ரவக்கிறடான்)
பபடாம்ரம மகிழ்டவடாடு (சத்தைமடாக) “டப்டப்” எனை ரகரய தைட்ட.
(ரகத்தைட்டும் ஓரசடயடாடு) END CARD டபடாடப்படுகிறது.

18

குறும்படத்திரரைக்கரதை - 2:

உறவுகள

நடிகர்கள
அமதனன
மலனலலகக
அமனபலகக
நவவனன
ககயதனதலரல
மகரனகனககடன வலயகபகரலகளன
ததகழனன, ததகழலகளன
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கடாட்சி 1:
குடடடான் / உட்பறக் கடாட்சி / இரைவு 2.00 மணி /
அது ஒரு பபரய மடாம்பழ குடடடான்.லடாரகள, டபடாக்குவரைத்து பநரசல் இல்லடாமல்
மடாம்பழம்

ஏற்றி

இறக்குவதைற்கடாக

ஊரன்

பறத்டதை

அரமந்துளளது.இரையில்

தைண்டவடாளத்தின் அருகில் அரமந்திருக்கும் குடடடாரனைச் சுற்றி முட்பதைர்களில் பசடிகள
அடர்ந்து வளர்ந்திருக்கின்றனை.
குடடடானின் உளடள, மடாங்கடாய் மூட்ரடகள அடுக்கி ரவக்கப்பட்டுளளனை.கனிய
ரவப்பதைற்கடாக

சுண்ணைடாம்ப

பகடாட்டப்பட்டுளளனை.எலிகள

கற்கள

‘கீச்

கீச்’

என்று

டபடாடப்பட்டு

மடாங்கடாய்கள

கத்திக்

எரதையடாவது

பகடாண்டு

தைட்டிவிட்டுக் பகடாண்டு இங்கும் அங்கும் ஓடிக் பகடாண்டுளளனை.
சுவர்களில் ‘படான்பரைடாக்’ எச்சில்கள துப்பப்பட்டும், குவடாட்டர் படாட்டிலின் ஸ்டிக்கர்கள
ஒட்டப்பட்டும் உளளனை. தைரரையில் படாதி அரணைத்து டபடாடப்பட்ட பீடி மற்றும் சிகபரைட்
துண்டுகளும், ஒன்றிபரைண்டு கடாலி பீர் மற்றும் குவடாட்டர் படாட்டிகளுடன், கசக்கி
எறியப்பட்ட பிளடாஸ்டிக் கப்பகளும் கிடக்கின்றனை.
அடக்கி ரவக்கப்பட்ட சடாக்கு ரபகளின் டமல் அமுதைன் உட்கடார்ந்திருக்கிறடான்.கீடழ
நிரறய

சிகபரைட்

துண்டுகள

கிடக்கின்றனை.ரகயில்

சிகபரைட்

ஒன்று

கனிந்து

பகடாண்டிருக்கிறது.இழுத்து பரக விட்டப்படி கீடழ படார்க்கிறடான்.
கீடழ மல்லிகடா பிணைமடாகக் கிடக்கிறடாள.படரவ முழுவதும் இரைத்தைமடாக உளளது.கண்கள
நிரலக்குத்தி கிடக்கிறடாள.
அமுதைன் கண்கரள மூடி ஆழ்ந்து ‘தைம்’ இழுக்க, மல்லிகடாவின் அழகடானை சிரப்ப
நிரனைவுக்கு வருகிறது.
மீண்டும் ஒரு ‘தைம்’ இழுக்கிறடான். இறக்கும்டபடாது மல்லிகடா கண்கள பசடாருகி ‘க்;க்ம்ம்ம்;’
எனை பதைடாண்ரடக்கட்டி துடித்தை துடிப்ப நிரனைவுக்கு வருகிறது. மீதி இருக்கும் சரைக்ரக
எடுத்து

அடிக்கிறடான்.கண்கள

சிவந்து

டகடாபமும்,

பயமும்

அதிகமடாகிறது.மனைம்

படபடக்க மீண்டும் ‘தைம்’ பத்தை ரவத்து இழுக்கிறடான்.
“நீ நடுத்பதைருவுல தைடாண்ட நிக்கப் டபடாற” என்று (டகடாபமடாக) பசடான்னை மரனைவி
அம்பிகடாவின் குரைல் டகட்கிறது.
அடுத்து, “ஒனைக்கு அவ்வளவு தைடான் மரயடாதை” என்று (முரறத்துக் பகடாண்டு) பசடான்னை
மகன் நவீனின் குரைல் டகட்கிறது.
“சனியன்கள” என்று (எரச்சலுடன்) பசடான்னை மகள கடாயத்ரயின் குரைலும் முகமும் மடாறி
மடாறி வந்து டபடாகின்றனை.
வந்து வந்து டபடாகும் முகங்களடால் கலவரைம் அரடந்தை அமுதைன் ரபத்தியம் பிடித்தைது
டபடால இங்கும் அங்கும் அரலகிறடான்.தைரலரயப் பிடித்துக் பகடாண்டு கத்துகிறடான். கீடழ
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கிடந்தை பீர் படாட்டிரல எடுத்து, ஓங்கி தைரரையில் அடிக்க… பவளிடய ஊரளயிட்டுக்
பகடாண்டிருந்தை நடாய்கள ‘கப்சிப்’ என்று அரமதியடாகின்றனை.
படாட்டில் சிதைறி உரடயடவ எலிகள பயந்து மடாம்பழ மூட்ரடகளின் உளடள
ஓடுகின்றனை.அதைனைடால், மடாம்பழங்கள உருண்டு விழுகின்றனை.உருண்டு வந்தை மடாம்பழம்
ஒன்று மல்லிகடாவின் முகத்தைருடக நிற்கிறது.பிணைத்ரதை உற்றுப் படார்க்கிறடான்.முகத்ரதைக்
ரகயில் ஏந்திப் படார்க்கிறடான்.
பிணைமடானை முகம்…. பபடாட்டு ரவத்து, பூ ரவத்து, அழகடானை பரழய மல்லிகடா முகமடாக
மடாறுகிறது.
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கடாட்சி மடாற்றம் - 2:
( Flash Back )
மடாம்பழக்கரட (மடார்க்பகட்) / பகல் / உட்பறக் கடாட்சி /
கடாரல 6.00 மணி /
(பிணைமடானை முகம் இப்படி தைடான் அழகடாக மடாறுகிறது).சுவற்றில் மடாட்டப்பட்டிருந்தை
கண்ணைடாடியில்

மல்லிகடா

(நின்று

பகடாண்டு)

தைன்ரனை

அழகுப்படுத்திக்

பகடாண்டிருக்கிறடாள.பரழய படாலுமடகந்திரைடா ஹீடரைடாயின்கள டபடால கடாதில் பதைடாங்கல்,
பபரய வட்ட பபடாட்டு, பநற்றியின் இருபறமும் விழும் சுருள முடி எனை மிக அழகடாக
இருக்கிறடாள.(இறந்துப் டபடானை மல்லிகடாவின் முகம் அமுதைன் ரகயில் இவ்வளவு
அழகடாகக் கடாட்சியளிக்கிறது)அமுதைன், கீடழ அமர்ந்து இடுப்ப உயரை ஸ்டுலில் கணைக்கு
டநடாட் ரவத்துக் பகடாண்டு கணைக்குப் படார்த்துக் பகடாண்டிருக்கிறடான். அழகுபடுத்திக்
பகடாண்டிருந்தை மல்லிகடா, (கடாதில் உளள பதைடாங்கல் ஆட) அமுதைன் பக்கம் திரும்பி,
மல்லிகடா
எப்படியடா இருக்டகன்?
அமுதைன்
ம்ம்.இங்க வடா பசடால்டறன்.
மல்லிகடா
கடாரலயிடலடய வடா.
அமுதைன்
ஏன்… கடாரலயிடலடயன்னைடா டவணைடாமடா?
மல்லிகடா
டயடாவ்…டகட்டதுக்கு மட்டும் பதில பசடால்லு.‘எப்படி இருக்டகன்?’
அமுதைன்
இங்க வந்தைடா பசடால்லுடவன்.

(பமல்ல நடந்து வந்து, அமுதைன் ரவத்து எழுதும் ‘மரை படஸ்க்கின்’ டமல் வந்து அமர்ந்து,)
மல்லிகடா
சர வந்துட்டடன்.பசடால்லு.
(என்று முகத்ரதை அவன் முன் கடாட்டுகிறடாள).
(அவள முகத்ரதை ஒரு ரகயில் தைடாங்கி,)
அமுதைன்
(முகத்தில், ஒவ்பவடாரு இடமடாக ரக ரவத்து)
“இந்தைப் பபடாட்டு, (பநற்றிரயச் சுருக்குகிறடாள)
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இந்தைப் பருவம், (பருவத்ரதைத் தூக்குகிறடாள)
இந்தைக் கண்ரம, (கண்ரணைப் படபடக்கிறடாள)
இந்தை உதைடு, (உதைட்ரடச் சுழிக்கிறடாள)
இந்தைப் பூ (தைரலரயப் பின்னைடால் திருப்பிக் கடாட்டுகிறடாள)
எல்லடாம் டசர்த்து”

(என்று அவள முகத்ரதை தைன் அருகில் இழுக்கிறடான். முகம், கண்களமூடி மிக அழகடாக
இருக்கிறது).
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கடாட்சி மடாற்றம் - 3:
குடடடான் / இரைவு 2.30 மணி / உட்பறக் கடாட்சி

(பூ ரவத்து, பபடாட்டு ரவத்து அமுதைன் ரககளில் ஏந்திய அடதை அழகடானை முகம் , பகடாஞ்சம்
பகடாஞ்சமடாக கருப்பரடந்து பிணைமடாக கடாட்சியளிக்கிறது. ரககள முழுவதும்
இரைத்தைம்.)ஒரு நிமிடம் பதைறிய அமுதைன் அழுது துடிக்கிறடான்.தைரலயில் அடித்துக்
பகடாளகிறடான்.வடாய் தைண்ணீருக்கு அரலகிறது.தைண்ணீர் டதைடி அரலகிறடான்.தைண்ணீர்
இல்ரல.கீடழ கிடக்கும் படாட்டில்கரள வடாய்க்கு கவிழ்த்துப் படார்க்கிறடான்.பதைடாண்ரட
கட்டுகிறது.கீடழ கிடக்கும்
சிகபரைட்துண்டுகரளப் பபடாறுக்கி, அதில் பபரதைடானை
சிகபரைட்துண்ரட எடுத்து பற்ற ரவக்கிறடான்.
“ஒன் மீரசதைடான் எனைக்கு பரைடாம்ப பிடிக்கும்” (கட்)
“நீ மடாம்பழம் பிடிக்கிறடதை ஒரு தைனி அழகுதைடான்ய்யடா” (கட்)
“யடாரு எது பசடான்னைடாலும் பரைவடாயில்ல நீ எனைக்கு கமலஹடாசன்தைடான்ய்யடா” (கட்)
“டயடாவ்… படாதியிடலடய வுட்ற மடாட்டீடய” (கட்)
(மல்லிகடா பசடான்னை ஒவ்பவடாரு வடார்த்ரதையும் டகட்கிறது. இப்படி அவள பசடான்னை
ஒவ்பவடாரு வடார்த்ரதையும் அவரனை அரலகழிக்கிறது.)
இறுதியில் ஒரு பணைர்ச்சி டநரைத்தில்,
“அப்படி என்னைடாத்தைய்யடா கண்ட எங்கிட்ட?” எனை பவட்கப்பட்டுக் பகடாண்டட
அவள டகட்ட டகளவி நிரனைவில் வருகிறது. (கட்)
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கடாட்சி 4:
(Flash Back)
தினைம்/பவளிப்பறம் / கடாரல 6.00 மணி / அமுதைனின் வீடு
“அப்படி என்னைடாத்தைய்யடா கண்ட அவகிட்ட?” எனை மல்லிகடா டகட்ட அடதை டகளவிரய,
அமுதைனின் மரனைவி அம்பிகடா டகட்கிறடாள.

(அமுதைன், உளபனியடனைடாடு பபரய சிபமண்ட் பதைடாட்டியில் சண்ரட டசவலுக்கு தைண்ணீர்
கடாட்டிக் பகடாண்டிருக்கிறடான். இரையில்டவ கடாலனி வீடு. பதைடாழுவத்தில் கடாரள, பசு
மடாடுகள கட்டப்பட்டுளளனை. பறடாக்கள கீடழ கிடக்கும் கம்பகரளக் (தீனி) பகடாத்திக்
பகடாண்டிருக்கின்றனை. டவட்ரட நடாய்கள ஓரைமடாகக் கட்டப்பட்டு அரவயும் இங்கும்
அங்கும் நடந்து பகடாண்டிருக்கின்றனை.)
அம்பிகடா
டயடாவ் டகட்கிறது கடாதுல விழல!
(அமுதைன் எதுவும் டபசடாமல் சண்ரட டசவலுக்கு தைண்ணீர் கடாட்டிக் பகடாண்டிருக்கிறடான் .)
அம்பிகடா
விழடாது! நடான் டகட்குறது எல்லடாம் உன் கடாதுல விழுமடா!
இடதைஅந்தை ‘டதைவுடியடாசிறுக்கி’ டகட்டுருந்தைடா நல்ல்லடா இளிச்சுகிட்டட பதில்
பசடால்லியிருப்ப!
(அமுதைன் எதுவும் டபசடாமல் தைண்ணீர் கடாட்டிக் பகடாண்டிருப்படான் . அம்பிகடா திட்டிக்
பகடாண்டட இருப்பதைடால் டகடாழிரயக் கீடழ விட்டு விட்டு சட்ரடரய எடுத்துப் டபடாட்டுக்
பகடாண்டு பவளிடய கிளம்பகிறடான். தைடான் டபசுவரதை அலட்சியம் பசய்வது டபடால,
அமுதைன் பவளிடய டபடாவதைடால் டகடாபமடானை அம்பிகடா, அமுதைனின் சட்ரடரயக்
பகடாத்தைடாகப் பிடித்து..)
அம்பிகடா
டயடாவ்.. எங்க கிளம்பிட்ட(ஆடவசமடாக)
அந்தை டதைவுடியடா படாக்கபககௌம்பிட்டியடா?
அமுதைன்
ஏய்.(முரறத்து) நடானும் படாத்துகிட்டட இருக்டகன். எடுடீ ரகய..
அம்பிகடா
எடுக்க மடாட்டடன்.(மூச்சிரறத்து)இன்னைக்கி ஒரு முடிவு பதைரயடாமடா..
(பசடால்லி முடிக்கும் முன்டப அமுதைன் ‘சப்’என்று ஒர் அரற விடுகிறடான் . அம்பிகடாவும்
திருப்பி அடிக்க ரக ஓங்குகிறடாள.. எட்டி ஓர் உரதை விடுகிறடான். அம்பிகடா தைளளிப் டபடாய்
விழுகிறடாள. அந்டநரைம் அவன் ரபயன் நவீன் உளடள வருகிறடான்.)
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அம்மடாவின் அலறல் மகரனைக் டகடாபமடாக்குகிறது.
ஆனைடால், இப்படி ஓரு சம்பவம் தைன் வீட்டில் நடப்படதை பதைரயடாதைது டபடால மகள கடாயத்ர
டி.வி.யில் சூர்யடாரவப் படார்த்துக் பகடாண்டிருக்கிறடாள.
கடாயத்ர
சனியன்கள.நிம்மதியடா டி.வி.படாக்க விடுதுகளடா? எப்ப படாரு
(எழுந்து உளடள டபடாகிறடாள)

(அடி வடாங்கிக் கீடழ விழுந்தை அம்பிகடா எழுந்து. அமுதைரனை டநடாக்கி ஆடவசமடாக)
அம்பிகடா
நடாசமடா டபடாயிருடவடடா…நல்லடவ இருக்க மடாட்ட
(அமுதைன் மீண்டும் அடிக்கப் டபடாகிறடான்…இரடயில் பகுந்தை நவீன், அப்படாவின் டமல்
ரகரவத்து)
நவீன்
(முகத்துக்கு டநரைடாக ரகரய நீட்டி)ஒங்களுக்கு அவ்வளவுதைடான்மரயடாதை…
அம்பிகடா
எல்லடாம் அந்தை டதைவுடியடா பசடால்லணும்.
(மீண்டும் அடிக்கப் டபடாகும் அப்படாரவத் தைளளிவிட்டு விட்டு…)
நவீன்
(மிக டகடாபமடாக)டயடாவ்!! உனைக்கு அவ்வளவு தைடான் மரயடாதை…
அமுதைன்
டடய்.(படன்சனைடாகி) அவள எதுக்குடடா டதைவுடியடா டதைவுடியடான்கிறடா
நவீன்
ஆமடாய்யடா (நிறுத்தி) எங்க அம்மடா பசடால்றதுளள என்னைடா தைப்ப…
(எகத்தைடாளமடாக) அவ என்ரனைடய ஒரு மடாதிர தைடான் படாக்குறடா.
(முகத்ரதை சுருக்கி) அப்படி பவரறக்க பவரறக்க படாக்குறவள டதைவுடியடானு பசடால்லடாம
(சப்தைமடாக) டவற என்னைனு பசடால்லுவடாங்க..
(பசடான்னைவுடன் மகனுக்கு ஓங்கி (கடாடதைடாடு) ஓர் அடி விழுகிறது. மகன் சுவரல் டமடாதி
விழுகிறடான். வடாயில் இருந்து இரைத்தைம் ஒழுகுகிறது. இரைத்தைத்ரதைக் கண்ட அம்பிகடா
ஆடவசமடாகி..)
அம்பிகடா
என் பளரளயடவ அடிக்கிறியடா? வயிறு எரஞ்சிபசடால்டறன்டடா (அடிவயிற்றிலிருந்து,
அழுரகயுடன்)
…அவளடால நடுத்பதைருவுல தைடான் நிக்கப்டபடா….
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(சிகபரைட் பற்ற ரவக்க குவித்தை ரககளுடன் நிற்கும் அமுதைன், அம்பிகடாரவப் படார்த்து
ஏளனைமடாகப் சிரக்கிறடான்.)
(Fade Out)
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கடாட்சி மடாற்றம் - 5:
பவளிபறக் கடாட்சி / இரைவு 2.50 மணி / குடடடானின் அருகில் உளள டரைடாடு
“வயிறு எரஞ்சி பசடால்டறன்டடா… அவளடால நடுத்பதைருவுலதைடான் நிக்கப்டபடாற….” என்ற
பசடான்னை அம்பிகடாவின் குரைல் Voice over -இல் டகட்கிறது.

(இரைவு 2.45 மணிக்கு நடுடரைடாட்டில் நின்று பகடாண்டு இருக்கிறடான். சிகபரைட் பற்றரவத்தை
குச்சிரய அரணைத்து டரைடாட்டில் டபடாடுகிறடான். ‘தைம்’ இழுக்கிறடான்)
பகடாரல நடந்தைது பதைரந்தைடால், கடாரலயில் என்னைபவல்லடாம் டபசுவடார்கள எனை ‘தைம்’
அடித்துக் பகடாண்டட டயடாசிக்கிறடான்.
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கடாட்ச மடாற்றம் - 5 (1):
தினைம் /பவளிப்பறம்/ 8.50 மணி / மடார்பகட்
(டீ கரடயில் ‘பபண் பகடாரல - பகடாரலயடாளி சரைண்’ எனை அமுதைன் முகம் டபடாடப்பட்டு
வடால்டபடாஸ்டர் பதைடாங்குகிறது. பகடாஞ்சம் தைளளி, மல்லிகடாவின் கண்ணீர் அஞ்சலி
டபடாஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுளளது.அப்டபடாஸ்டர் முன், மக்கள எல்லடாம் ஆங்கடாங்டக நின்று
பகடாண்டு வடாய்க்கு வந்தைரதை டபசுகிறடார்கள.)
ஆண் 1
(லடாரயிலிருந்து மூட்ரடரய இறக்கிக் பகடாண்டட)
“எனைக்கு அப்படவ பதைரயும், இப்படிபயல்லடாம் நடக்குமுனு..
என்ன்னைடா ஆட்டம்? ”
ஆண் 2
(தைக்கடாளிரயப் பரைப்பிக் பகடாண்டட)
“பகட்டநடத்தை டகடுனு’ சும்மடாவடா பசடால்லியிருக்கடான்”
பபண் 1
( பூக்கட்டிக் பகடாண்டு)
“ம்.. அந்தை குடும்பம்.. என்னை ஆகப்டபடாகுடதைடா”
பபண் 2
(கூரடரயக் தைரலயில் தூக்கிக் பகடாண்டட)
“பபடாண்ணை பபத்துப்பட்டு இப்படியடா பசய்வடான் படுபடாவி”
பபண் 3
(கீடழ உட்கடார்ந்து இருப்பவள)
வீட்ல இருக்கிறவ ஒழுங்கடா சடாப்படாடு டபடாட்ட இவன் ஏன் ஊரு டமய டபடாகப் டபடாறடான்

(Cut)
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கடாட்சி மடாற்றம் - 5 (2):
தினைம் / பவளிப்பறம் / 8.50 மணி / கடாயத்ர பளளி
(பளளியில் கடாயத்ர மட்டும் யடாரடமும் டபசடாமல், தைரலகுனிந்து பசல்கிறடாள. மற்ற
மடாணைவிகள அவரளப் படார்த்துக் கண்ணைடால் ரசரக கடாட்டி உதைட்ரடப் பிதுக்குகிறடார்கள.
(Cut)
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கடாட்சி மடாற்றம் - 5 (3):
தினைம் / பவளிப்பறம்/ 10.00 மணி / சுரைங்கபடாரதை டமற்பறம்
(படாலத்தின் சிபமண்ட் கட்ரடயில், நண்பர்கள எல்லடாம் சந்டதைடாசமடாக சிரத்துக்
பகடாண்டிருக்கிறடார்கள. நவீன் மட்டும் டவறு பக்கம் திரும்பி அரமதியடாக உட்கடார்ந்து
இருக்கிறடான்).
டஜடாயல்(நவீனின் நண்பன்)
(டதைடாரள கட்டிப்பிடித்து) “Freeya -வுடு
மச்சடான்….இபதைல்லடாம் ஒரு டமட்டரைடா?”
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(Cut)

கடாட்சி- 5 (4)
தினைம் / பவளிப்பறம்/10.00 மணி/ டபடாலீஸ் நிரலய வடாசல்
(ரகவிலங்குடன் டபடாலீஸ் ஸ்டடசன் வடாசலில் நிற்கும் அமுதைரனைப் படார்த்து)
அம்பிகடா
“அப்படவ பசடான்டனைன் டகட்டியடா…. இப்படி எங்கரளயும்
நடுத்பதைருவுல நிப்படாட்டிட்டுப் டபடாறீடய”
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(Cut)

கடாட்சி மடாற்றம் - 6:
இரைவு / பவளிப்பறம் / 2.50 மணி / குடடடானின் அருகில் உளள டரைடாடு
(இன்பனைடாரு சிகபரைட் பற்ற ரவக்கிறடான். வடாட்ச் படார்க்கிறடான். மணி 2.55 ஆகிறது.)
அமுதைன்
(மனைதுக்குள டபசிக் பகடாளகிறடான் (mind Voice) )
“3.00 மணிக்கு ட்பரையின் வரும். அவடள தைற்பகடாரல பசய்து பகடாண்டது மடாதிர ‘படாடி’ய
தூக்கித் தைண்டவடாளத்தில் டபடாட்டுட்டுப் டபடாயிரைலடாம்”
(என்று தைனைக்குத் தைடாடனை டபசிக் பகடாண்டு குடடடாரனை டநடாக்கிப் டபடாகிறடான். நடந்து வரும்
.. அமுதைனின் கடால் கடாட்டப்படுகிறது.)
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கடாட்சி -7:
(Flash Back)
இரைவு 1.30 மணி / உட்பறம் / குடடடான்
(நடந்து வரும் அமுதைன் கடால் …பகடாஞ்சம் பகடாஞ்சமடாக மல்லிகடாவின் கடாலடாக மடாறுகிறது.
குடடடானுக்குள மல்லிகடா ரகயில் ரபயுடன் நடந்து வருகிறடாள. அடுக்கி ரவக்கப்பட்ட
சடாக்குப் ரபகளின் டமல் (டகடாபமடாக) அமுதைன் உட்கடார்ந்து இருக்கிறடான். மல்லிகடா அவள
கடால் அருகில் அமருகிறடாள.
மல்லிகடா
என்னைடாய்யடா இன்டனைரைத்துல.. இங்கீலீஸ் படம் எதும் படாத்தியடா
அமுதைன்
(கீடழ அவரளப் படார்த்து) “சரைக்கு பகடாடுத்து விட்டடானுகளடா”
(ரபரயத் திறந்து சரைக்கு படாட்டிரல எடுத்து ரவக்கிறடாள)
மல்லிகடா
பின்னைடாடியிருந்து படாக்கும்டபடாது ஒன் ரபயன் மடாதிரடய இருக்கய்யடா
(சரைக்ரக ஊற்றி அவனிடம் பகடாடுக்கிறடாள. வடாங்கி குடிக்கிறடான்.)
அமுதைன்
(பல்ரலக் கடித்துக் பகடாண்டு) “ஏய்.. டவற ஏதைடாவது டபசு”
மல்லிகடா
(எதைடார்த்தைமடாக) “ஏன்..ஆள நல்லடா பரழய படத்துல வர்ற,
விஜயகுமடார் மடாதிரடய இருக்கடான்”
(அப்டபடாது மகன் டபசியது வந்து டபடாகிறது.)
நவீன்
“அவ என்ரனைடய ஒரு மடாதிரதைடான் படாக்குறடா.”
(சரைக்ரக வடாங்கி அடிக்கிறடான்)
அமுதைன்
(கண்கள மூடி)“ஏய் வடாய மூடு”
மல்லிகடா
“மடார்பகட்டுல இருக்கவுளுக எல்லடாம் உன் மகரனைப்பத்திதைடான் டபசுறடாளுக…
படாத்துயடா… ஒன்னை மடாதிரடய ஆக்கிப்படப் டபடாறளுக..
நவீன்
“அப்படி பவரறக்க பவரறக்க படாக்குறவள டதைவுடியடானு பசடால்லடாம
டவற என்னை பசடால்லுவடாங்க..”
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(அப்டபடாது மகன் டபசியது வந்து டபடாகிறது.) (டபடாரதை உச்சியில் ஏறி நிற்கிறது)
அமுதைன்
“டவற ஏதைடாவது டபச மடாட்டீயடா”
மல்லிகடா
“ஏன் நல்ல்லடா இருக்கடான்ன்…
(பசடால்லி முடிக்கும் முன்டப அருகில் இருந்தை மடாம்பழ ட்டரைரவ எடுத்து ‘மடடார்’ என்று
ஒடரை அடிக்கிறடான். ட்டரையின் ரசடு உரடந்து இருந்தைதைடால், ட்டரை, மல்லிகடாவின் கழுத்தில்
கத்தி டபடால பசடாருகி விடுகிறது. ட்டரைரவ இழுத்தைதைடால் கழுத்தில் இருந்து ரைத்தைம் பீபீச்சி
அடிக்கிறது.
மல்லிகடா
ஏன்… என் மகனை ரைசிக்க எனைக்கு உரரம இல்ரலயடா?
(என்று டகட்டுக் பகடாண்டட தைரரையில் விழுகிறடாள. தைவறு பசய்து விட்ட பதைட்டத்துடன்
அமுதைன் திரும்பி)
அமுதைன்
“ ஏய்ய்…என்ன்னை பசடான்னை ரபயனைடா???(கண்கள பசடாருகிக் பகடாண்டட)
மல்லிகடா
“ஆமடாய்யடா உனைக்கு மகன்ன்னைனை? எனைக்குஃஃஃஃஃ”
(என்று, கண்கள நிரலக்குத்தி நிற்கிறது.)
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கடாட்சி மடாற்றம் - 8:
இரைவு / 2.55 மணி / உட்பறக் கடாட்சி / குடடடான்
(குடடடாரனை டநடாக்கி டவக டவகமடாக அமுதைன் நடந்து வருகிறடான். நடந்து வரை.. வரை
குடடடான் பக்கம் இருந்து நடாயின் கத்துதைலும்… பன்றியின் உறுமலும் டகட்கிறது.
அருகில் வரை வரை சத்தைம் அதிகமடாக டகட்கிறது.அமுதைன் பதைட்டமரடந்து ஓட்டமும்
நரடயுமடாக குடடடாரனை டநடாக்கி வருகிறடான்.
குடடடாரனைத் திறந்து படார்க்கிறடான்.உளடள இறந்து கிடக்கும் மல்லிகடாவின் உடரல
நடாய்களும் பன்றிகளும் டபடாட்டிப் டபடாட்டுக் பகடாண்டு கடித்து இழுத்துக் பகடாண்டு
உளளனை.
கலவரைமடானை அமுதைன் அவற்ரற விரைட்டுகிறடான்.அரவ பசி பவறியில் (பகடாடூரைமடானை
பற்கள

பகடாண்டு)

அமுதைரனையும்

கடிக்கின்றனை.விரைட்ட

மல்லிகடாரவயும் மடாறி மடாறிக் கடிக்கின்றனை.
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விரைட்ட

அமுதைரனையும்

கடாட்சி மடாற்றம் – 9:
இரைவு/ 3.00 மணி / பவளிப்பறக் கடாட்சி / குடடடானின் அருகில்

உளள

இரையில்

தைண்டவடாளம்
(இரையில் வரும் ஓரச டகட்கிறது. இரையிலின் பவளிச்சம் பசடிகளின் மீதும், கட்டிடத்தின்
மீதும் விழுகிறது. அமுதைனின் முகத்தில் இரையிலின் பவளிச்சம் பட கலவரைமடானை முகம் மிக
பயங்கரைமடாகத் பதைரகிறது.
உடரலத் தூக்கித் தைண்டவடாளத்தில் டபடாட்டு விட எண்ணி, விழுந்தைடித்துக் பகடாண்டு
மல்லிகடாவின் உடரலத் தைரைதைரை எனை இழுத்துக் பகடாண்டு பவளிடய வருகிறடான்.அரவயும்
துரைத்திக் பகடாண்டு வருகின்றனை.மிக அருகில் வந்தை இரையிலின் பவளிச்சத்தில் நடாய்களும்
பன்றிகளும் மிக பகடாடூரைமடாகத் பதைரகின்றது.
உடரலத் தூக்கி எறியப்டபடானை அமுதைனும் கடால் தைடுக்கி தைண்டவடாளத்தில் விழுகிறடான்…
இருவர் டமலும் இரையில் ஏறி ‘தைடக் தைடக், தைடக் தைடக்’ எனைச் பசல்கிறது.
இரையில் இருளில் மரறய எழுத்து - இயக்கம் எனைப் பபயர் டபடாடப்படுகிறது.
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குறும்படத்திரரைக்கரதை - 3

பகமிஸ்ட்ர

நடிகர்கள
ரைடாய்
நந்தினி
அனீஸ்
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கடாட்சி – 1:

Day / Ext / டஜடாசப் கல்லூர வடாசல்
கல்லூரக் கதைரவத் திறந்து, ரைடாய் (ஹீடரைடா)

தைரலரய மட்டும் எட்டிப் படார்க்கிறடான்.

உளடள “விண்ரணைத்தைடாண்டி வருவடாயடா” த்ரஸடா டபடால நந்தினி (ஹீடரைடாயின்) நடந்து
வந்து டபடாய்க் பகடாண்டிருக்கிறடாள. அவரளக் கண்ட உடன் மகிழ்ச்சியடாகிய ரைடாய்,
அவரள

டநடாக்கி

ஓடி

வருகிறடான்.

அப்டபடாது,

எதிர்பறம்

அவன்

நண்பர்கள

வருகிறடார்கள. அதில் ஒருவன் ரைடாரய கூப்பிடுகிறடான்.
அனிஸ்
“மச்சடான்”
ரைடாய்
“பசடால்லு மச்சி”

(“க்த்த்துது” என்று கடாரத் துப்பகிறடான் நண்பன்)
ரைடாய்
“தைடாங்ஸ் மச்சி”
அனிஸ்
“இபதைல்லடாம் ஒரு பபடாழப்ப …த்த்தைது”
(என்று மீண்டும் துப்பி விட்டு கடந்து பசல்கின்றனைர்.)
இரதை ஓரு பபரய விஷயமடாக எடுத்துக் பகடாளளடாதை ரைடாய், (பருவத்ரதை உயர்த்தி டதைடாரள
குலுக்கி விட்டு)நந்தினிரய டநடாக்கி ஓடுகிறடான்.
ரைடாய் வரை வரை அவள டவகமடாக நடக்கிறடாள.
பமயின்சடாரலயிலிருந்து டவகமடாக முதைல்வர் அரறப்பக்கம் திரும்பி நடக்கிறடாள.அவள
பின்னைடாடிடய பசல்கிறடான்.
அவள டிபடார்பமண்ட் டநடாக்கி நடப்பரதை அறிந்து டவறு வழியில் பசல்கிறடான்.
அவள திரும்பிப் படார்க்கிறடாள. அவன் வரைடாதைரதை எண்ணி ( உதைட்ரட பிதுக்கி வியந்து
விட்டு) chemistry block ஏறுகிறடாள.
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கடாட்சி -2:
Day / Ext / டஜடாசப் கல்லூர நூலக வடாசல்
ஏறும்டபடாது தூண் அருகில் மரறந்திருந்தை ரைடாய், தூண்ரணை விட்டு பவளிடய வந்து
அவரளப் படார்த்துச் சிரக்கிறடான்.
இவள அவரனை முரறத்து விட்டு, பகடாஞ்சம் வழி மடாற்றி நடக்கிறடாள… ரைடாய் அவள
பசல்லும் வழிரய மரறக்கிறடான்.
அப்டபடாது, பபல் அடிக்க.. Please stand up என்ற குரைல் ஒலிபபருக்கியில் ஒலிக்கிறது.
அங்கங்டக

நடந்து

வந்தைவர்கள

அப்படிடய

நிற்கிறடார்கள.

(இரறடவண்டலுக்கடாக..)ஒலிபபருக்கியில் “நீடய நிரைந்தைரைம்” என்ற கிறித்துவப்படாடல்
ஒலிக்கிறது.
chemistry block படியின் டமடல ரைடாயும், இரைண்டு படி இறங்கி நந்தினியும் எதிர் எதிரல்
நிற்கிறடார்கள. ரைடாய் கண்களடால் பகஞ்சுகிறடான்.நந்தினி பவறுப்பக் கடாட்டுகிறடாள.கண்கரள
மூடிக் பகடாளகிறடாள.
டமடல நிற்கும் ரைடாய், வடாயடால் அவள தைரலமுடிரய “ப்ப” எனை ஊதுகிறடான்.அரதை அவள
உளளுக்குள ரைசிக்கிறடாள.ஆனைடால் அரதை பவளிக்கடாட்டடாமல்…டகடாபமடாக அவரனைப்
படார்க்கிறடாள.இவன் பமதுவடாக சிரத்து கண்களடால் டமடலக் கடாட்டுகிறடான்.அவள
முரறக்கிறடாள.
இவன் பகஞ்சுவது டபடால முகம் கடாட்டி, மீண்டும் டமடல கடாட்டுகிறடான்.அவள
பிடிக்கடாதைது டபடால (தைரலரய ஆட்டி) டமடல படார்க்கிறடாள.டமடல chemistry என்ற டபடார்டு
உளளது. படார்த்து விட்டு முரறக்கிறடாள .இவன் கண்களடால் பகஞ்சுகிறடான்.படாடல்
முடிகிறது.அவரனைக் கடந்து நடக்கத் பதைடாடங்குகிறடாள.
கடார்த்திக் பமகௌனை ரைடாகம் ஸ்ரடலில் முழங்கடால் இட்டு அவள ரக பிடிக்க… அவள பதைற
ரைடாய்
“ஓடக” னு ஒரு வடார்த்ரதை பசடால்லு..
(பசடான்னைடால் தைடான் விடுவடான் எனை அறிந்து… கண்கள மூடி.. பல்ரலக் கடித்துக் பகடாண்டு)
நந்தினி
“ஓடக ”என்கிறடாள.
அவள ரகரய விட்டு விட்டு படியில் இருந்து துளளி குதிக்கிறடான்.அவன் ஓடுவரதைப்
படார்த்து இவளும் சிரத்து விட்டுச் பசல்கிறடாள.
லடாலிஹடால் வடாசலில் துளளி குதிக்கிறடான்.ஓடுகிறடான்.எதிரல் வரும் அவன் நண்பன்
வருகிறடான்.அவரனைப்

படார்த்தைவுடன்

ஆடுகிறடான்.அவனும்

ஆடுகிறடான்.இருவரும் கட்டிப்பிடித்து ஆடுகிறடார்கள.
40

உடன்

டசர்ந்து

கிருஷ
“என்னை ஆச்சு மச்சடான்”
ரைடாய்

(மூச்சிரறக்க)“மச்சடான் ஓடக பசடால்லிட்டடாடடா”
(என்று பசடால்லி மீண்டும் ஆடுகிறடான்.)
(Fade Out)

41

கடாட்சி - 3:
Day / int / Exam Hall
மடாணைவர்கள டதைர்வு எழுதிக் பகடாண்டிருக்கிறடார்கள.ஆசிரயர்கள இங்கும் அங்கும் நடந்து
பகடாண்டிருக்கிறடார்கள.சில

ஆசிரயர்கள

கூட்டமடாக

நின்றுப்

டபசிக்

பகடாண்டிருக்கிறடார்கள.டகமரைடா பமதுவடாக நகர்ந்து வந்து ரைடாய் முகத்தில் நிற்கிறது.
ரைடாய்

(சுற்றிப் படார்த்து விட்டு) “ஸ்ஸ் ..ஸ்ஸ்” என்று கூப்பிடுகிறடான்.
முன் படஸ்க்கில் நந்தினி டதைர்வு எழுதிக் பகடாண்டிருக்கிறடாள. ஆனைடால், இவன் மீண்டும்
மீண்டும் கூப்பிட..அவள திரும்பவில்ரல.
ரைடாய், சுற்றிப்படார்த்து விட்டு அவள சரடரயப் பிடித்து இழுக்கிறடான். நந்தினி திரும்பி
முரறக்க… ரைடாய், “ஒடரை ஒரு கிஸ் ” என்பது டபடால முகத்ரதைக் கடாட்டுகிறடான். நந்தினி
முரறத்து விட்டு திரும்பகிறடாள. மீண்டும் “ஸ்ஸ் ..ஸ்ஸ்” என்று கூப்பிடுகிறடான்
அவள திரும்படாமல் “பவயிட்” என்பது டபடால் ரக கடாட்டி விட்டு, சுற்றும் முற்றும்
படார்த்து விட்டு பமதுவடாக தைடான் எழுதிய டபப்பரரை நகர்த்தி அவன் படார்ரவயில் படும்படி
ரவக்கிறடாள.
(இவன் இஸ்லடாமியர்கள கும்பிடுவது டபடால ரகரகள இரைண்ரடயும் வடானைம் டநடாக்கி
கடாண்பித்து கண்கள மூடி.. கும்பிட்டு விட்டு) அவள ரவத்தைப் டபப்பரரைப் படார்க்கிறடான்.
டபப்பரல் Subject எனும் இடத்தில் Chemistry என்று எழுதி உளளது.

Chemistry என்று எழுத்திற்கு க்டளடாசப் ரவத்தைடால் அது ப்ளடாஸ்டபக்கடாக மடாறுகிறது.
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கடாட்சி – 4:

( இதுவரரை கடாதைல் கடாட்சிகள டபடால் எடுக்கப் பட்ட அரனைத்துக் கடாட்சிகளும் மீண்டும்
கடாட்டப்படுகிறது. அரவ அரனைத்தும் கடாதைல் கடாட்சிகள அல்லடாமல் .. நன்றடாக படிக்கும்
பபண்ணைடானை நந்தினி.. தைனைக்குப் பரட்ரசயில் டபப்பரரைக் கடாட்ட டவண்டும்
என்பதைற்கடாக மன்றடாடிய நிகழ்ச்சிகடள என்பது விளக்கப்படுகிறது) ப்ளடாஸ்டபக் முடிய…
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கடாட்சி -5:
மீண்டும் Exam Hall
நந்தினி ரவத்தைப் டபப்பரரைப் படார்த்து மடமடபவன்று கடாப்பி அடிக்கிறடான்.5 minutes more
என்ற குரைல் டகட்கிறது.சட்படன்று நந்தினி முகம் கலவரைம் ஆகிறது.தைரலயில் அடித்துக்
பகடாளகிறடாள.ரைடாய் படார்த்து எழுதும் தைன் டபப்பரரை சரைசரைபவன்று ஒவ்பவடாரு பக்கமடாக
அடிக்கிறடாள.மீண்டும் குனிந்து தைரலயில் ரக ரவத்து அழுகிறடாள (உடல் மட்டும்
குலுங்குகிறது.) 3 minutes more என்ற குரைல் டகட்கிறது.
ரைடாய்

கலவரைம்

ஆகிறடான்.

நந்தினிரயப்

படார்க்கிறடான்.அவள

டபப்பரரைப்

படார்க்கிறடான்.அவள மீண்டும் கன்னைடாபின்னைடா பவன்று டபப்பரரை அடிக்கிறடாள. (டபப்பர்
fade out ல் கடாட்டப்படுகிறது.)
ரைடாய்

படன்ஸனைடாகிறடான்.சுற்றும்

முற்றும்

படார்க்கிறடான்.தைன்

டபப்பரரைப்

படார்க்கிறடான்.அடித்தை அவள டபப்பரரைப் படார்க்கிறடான்.அவரளப் படார்க்கிறடான்.அவள
குனிந்து எழுதிக் பகடாண்டிருக்கிறடாள.
டகடாபமடாக தைடான் எழுதியப் டபப்பரரை தைடாறுமடாறடாக இவனும் அடிக்கிறடான்.டபப்பரரை
கட்டி விட்டு எழுந்து பகடாடுக்கப் டபடாகிறடான்.டபடாகும்டபடாது “மடடார்” என்று நந்தினி
தைரலயில் அடித்துவிட்டுப் டபடாகிறடான்.
அவள

குனிந்டதை

இருக்கிறடாள.2

நிமிருகிறடாள.கண்கரளத்

minutes

துரடக்கிறடாள.

more

என்ற

அழிரைப்பர்

குரைல்

பகடாண்டு

டகட்கிறது.தைரல
தைடான்

அடித்தை

எல்லடாவற்ரறயும் அழித்துவிட்டு..டபப்பரரைக் கட்டி நிமிர்கிறடாள. மணி ஒலிக்க Stop
writing என்ற குரைல் டகட்கிறது. எழுந்து கட்டிக் பகடாடுத்துவிட்டு நடக்கிறடாள.
டதைடாழி
“என்னைடாச்சு” என்கிறடாள.
பபருமிதைத்துடன் ஜடாக்பகட் (அ) சுடிதைடார் கடாலரரை தூக்கி விட்டுக் பகடாண்டு கண்
அடிக்கிறடாள.
அவள கண் அடிப்பது Freez ஆகஎழுத்து – இயக்கம் எனைப் டபடாடப்படுகிறது.
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குறும்படத்திரரைக்கரதை - 4:

பகடுவடான்

நடிகர்கள
டபரைடாசிரயர்
டபரைடாசிரயர் மரனைவி & மகள
மடாணைவர்கள - 2
டபடாலீஸ் இன்ஸ்பபக்டர்
ஏட்டு – 2
பூக்கரடப் பபண்கள – 2
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கடாட்சி1:
டபடாலீஸ் ஸ்டடசன் /

உள / கடாரல பத்துமணி

(டபடாலீஸ் ஸ்டடசனின் முகப்ப கடாண்பிக்கப்படுகிறது. ஸ்டடசனுக்குள யடாடரைடா நுரழவது
டபடான்று கடாட்சி ரவக்கப்படுகிறது. இன்ஸ்பபக்டர் உளடள நுரழவது பின்பறம் இருந்து
கடாட்டப்படுகிறது. இன்ஸ்பபக்டர், கீடழ உட்கடார்ந்து இருக்கும்

குற்றவடாளிகரள

ஒவ்பவடாருவடாரைடாகப் படார்த்துக் பகடாண்டுச் பசல்கிறடார். உடன் வரும் சப்-இன்ஸ்பபக்டர்
அவர்கரளப் பற்றியத் தைகவல்கரள பசடால்லிக் பகடாண்டடச் பசல்கிறடார்.
இன்ஸ்பபக்டர்
‘இவன் யடாருயடா?’
(எனைக் டகட்டுக்பகடாண்டட தைன் அரற டநடாக்கிச் பசல்கிறடார்.)
ஏட்டு
‘கடாடலஜ் பரைடபசரைடாங்க’ என்றதும் நின்று விடுகிறடார்.
இன்ஸ்பபக்டர்
என்னைடாவடாம் ?
ஏட்டு
பஸ்சுல ஏடதைடா பபடாண்டணைடாட இடுப்பக் கிளளிப்பட்டடாரைம்.
இன்ஸ்பபக்டர்
என்னை கண்ரைடாவியடா இது . . .இவனுகடள இப்படி இருந்தைடானுகனைடா இவனுகளுட்ட
படிக்கிற பயலுக எப்படி இருப்படானுக. . . படிச்சவனுகலடால தைடான் நடாட்டுல தைப்ப
பபருகிட்டட டபடாகுது. . .
ஏட்டு
ஆமடா சடார். துணிஞ்சு பசய்ரைடானுக. .நிரறய சம்பளம் வடாங்குறடானுல்ல.
(டபடான் வருகிறது. )
இன்ஸ்பபக்டர்
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எத்தைரனை மணிக்கு சடார். . இப்பவடா சடார் . . சர சடார் .நடான் வடரைன்.
ஏட்டு
என்னை சடார். . அதுக்குளள டபடான் பண்ணிட்டடான்களடா. .
இன்ஸ்பபக்டர்
இல்ல அது ஏடதைடா கமிஷனைர் மீட்டிங்கடாம்.(சிரக்கிறடார்கள)
இன்ஸ்பபக்டர்
பதுசடா வந்துட்டு. . நம்ம உயிரை வடாங்குரைடானுக. . சர நடான் டபடாடறன். . . அந்தை டலடிட்ட
கம்ரலன்ட் வடாங்கிட்டு. . டகடார்ட்ல பகடாண்டு டபடாய் ரமடாண்ட் பண்ணை பசடால்லுங்க. .
ஏட்டு
அய்யடா பபடாதுமக்கள படிச்சுக் குடுத்தைதைடால அந்தை டலடி யடாருனு பதைரயரலங்க. .
இன்ஸ்பபக்டர்
டயடாவ்! என்னை விரளயடாடுறீங்களடா. . கம்ரளண்ட் வடாங்கடாம எப்படி ரமடாண்ட்
பண்ணுறது. . நடாரளக்கு டகடார்ட்ல உன்னை டகக்க மடாட்டடானுக. . என்னை தைடான் டகப்படானுக. .
. . அதுவும் அவன் பரைடபடாஸ்சரு டவற . . . ஏய்யய்ய என் உயிரை வடாங்குறீங்க. . . இத்தைனை
வருசம் ஸ்டடசனுல இருக்கீங்க. .
ஏட்டு
இல்ல சடார் ப்பளிக் நியுசன்ஸ் டகஸ் டபடாடலடாம். . .
இன்ஸ்பபக்டர்
ஏட்டய்ய சும்மடா இருங்க. . . சட்டம் எனைக்கு பசடால்லித் தைரைடாதீங்க . ர்ரைஅய n சரபh வள. .
ம. க . இ க. . . பமடாக. . சுமகடா . . அப்படி ஆள ஆளுக்கு வந்துடுவடானுக. . . .
(அரறரய விட்டு பவளிய வந்து)
இன்ஸ்பபக்டர்
ஏங்க நீங்கடல இப்படி இருந்தைடா எப்படி. . . சர, ஒரு ரகபயழுத்து மட்டும் டபடாட்டுட்டு
டபடாங்க. . . பிரைஸ்சுல ஏதும் பசடால்லரலயில ஏட்டய்யடா. . . சர நடான் மீட்டிங் டபடாயிட்டு
வந்துடுடறன்.
(வடாசல் வரரை பசன்றவர் திரும்பி)
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இன்ஸ்பபக்டர்
சடார். . ஒன்ணு பசடால்டறன் “ஒரு பபடாண்ணை பபத்தைவன் மூணு டபரை மட்டும் தைடான்
நம்பவடான். பபத்தை பளளய ரமுக்குளள அனுப்பிச்சுட்டு, அப்பன்கடாரைன் பவளிய
நின்னுகிட்டு இருக்கிறது மூணு டபருட்ட மட்டும் தைடான் ஒண்ணு டடாக்டர், இன்பனைடாண்னு
டீச்சர்னு பசடால்ல உங்ககிட்டயும்தைடான். . நீங்கடல இப்படி பசய்ச. . .
டபரைடா.
நடான் பசய்ல சடார். . நடான் பசய்ல சடார். .
இன்ஸ்பபக்டர்
டபடாங்க சடார்.தைப்பபசஞ்ச எல்லடாடம இப்படிதைடான்பசடால்லுவடானுக.
டபரைடா.
நடான் பசய்ல சடார். . நடான் பசய்ல சடார். .
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கடாட்சி – 2:

பஸ் / உள / கடாரல 8.30
(பஸ்ஸில் நடக்கும் கடாட்சிக் கடாட்டப்படுகிறது. பஸ்சில் இருந்து டபரைடாசிரயரரை அடித்துக்
பகடாண்டட இறக்குவது டபடான்ற கடாட்சிக் கடாட்டப்படுகிறது. பபடாதுமக்கள டபரைடாசிரயரரை
அடித்து இழுத்து வருகிறடார்கள. சிலர் பசறுப்படால் அடிப்பதும் கடாட்டப்படுகிறது.
டகடாவில் அருடக இருக்கும் டபடாலீஸிடம் பசடால்லி, டவனில் ஏற்றிவிடுவது டபடால
கடாட்சிக் கடாட்டப்படுகிறது.
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கடாட்சி - 3:

டபடாலீஸ் ஸ்டடசன்/ உள /கடாரல10
இன்ஸ்பபக்டர்
என்னை கண்ரைடாவியடா இது . . .இவனுகடள இப்படி இருந்தைடானுகனைடா . . இவனுகளுட்ட
படிக்கிற பயலுக எப்படி இருப்படானுக. . . படிச்சவனுகலடா தைடான் நடாட்டுல தைப்ப
பபருகிட்டட டபடாகுது. . .
ஏட்டு
ஆமடா சடார். துணிஞ்சு பசய்ரைடானுக. .நிரறய சம்பளம் வடாங்குறடானுல்ல.(டபடான் வருகிறது)
இன்ஸ்பபக்டர்
எத்தைரனை மணிக்கு சடார். . இப்பவடா சடார் . . சர சடார் .நடான் வடரைன். சடார் என்று கூறி
விட்டு..சர..ஏடதைடா கமிஷனைர் மீட்டிங்கடாம்.(சிரக்கிறடார்கள)
பதுசடா வந்துட்டு. . நம்ம உயிரை வடாங்குரைடானுக. . சர நடான் டபடாடறன். . . அந்தை டலடிட்ட
கம்ரலன்ட் வடாங்கிட்டு. . டகடார்ட்ல பகடாண்டு டபடாய் ரமடாண்ட் பண்ணை பசடால்லுங்க. .
ஏட்டு
அய்யடா பபடாதுமக்கள படிச்சுக் குடுத்தைதைடால அந்தை டலடி யடாருனு பதைரயரலங்க. .
இன்ஸ்பபக்டர்
டயவ்! என்னை விரளயடாடுறீங்களடா. . கம்ரளண்ட் வடாங்கடாம எப்படி ரமடாண்ட்
பண்ணுறது. . நடாரளக்கு டகடார்ட்ல உன்னை டகக்க மடாட்டடானுக. .என்னை தைடான்
டகப்படானுக. . . . அதுவும் அவன் பரைடபடாஸ்சரு டவற . . . ஏய்யய்ய என் உயிரை
வடாங்குறீங்க. . . இத்தைனை வருசம் ஸ்டடசனுல இருக்கீங்க. .
ஏட்டு
இல்ல சடார் ப்பளிக் நியுசன்ஸ் டகஸ் டபடாடலடாம். . .
இன்ஸ்பபக்டர்
ஏட்டய்ய சும்மடா இருங்க. . . உங்க கடாலபமல்லடாம் இது இல்ல. . மனிதை உரரம .
மகஇக. . . பமடாக. . சுமகடா . . அப்படி ஆளஆளுக்கு வந்துடுவடானுக. . . .(அரறரய விட்டு
பவளிய வந்து) ஏங்க நீங்கடல இப்படி இருந்தைடா எப்படி. . . சர, ஒரு ரகபயழுத்து மட்டும்
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டபடாட்டுட்டு டபடாங்க. . . பிரைஸ்சுல ஏதும் பசடால்லரலயில ஏட்டய்யடா. . . சர நடான் மீட்டிங்
டபடாயிட்டு வந்துடுடறன்.
(வடாசல் வரரை பசன்றவர் திரும்பி) சடார். . ஒன்ணு பசடால்டறன் “ஒரு பபடாண்ணை பபத்தைவன்
மூணு டபரை மட்டும் தைடான் நம்பவடான். பபத்தை பளளய ரமுக்குளள அனுப்பிச்சுட்டு,
அப்பன்கடாரைன் பவளிய நின்னுகிட்டு இருக்கிறது மூணு டபருட்ட மட்டும் தைடான் ஒண்ணு
டடாக்டர், இன்பனைடாண்னு டீச்சர்னு பசடால்ல உங்ககிட்டயும் தைடான். . நீங்கடல இப்படி
பசய்ச. . .
டபரைடா.
நடான் பசய்ல சடார். . நடான் பசய்ல சடார். .
இன்ஸ்பபக்டர்
டபடாங்க சடார். . . தைப்ப பசஞ்ச எல்லடாடம இப்படி தைடான் பசடால்லுவடானுக. . .
டபரைடா.
நடான் பசய்ல சடார். . நடான் பசய்ல சடார். .
(டபரைடா. ஸ்டடசரனை விட்டு பவளிடய வருகிறடார். வடாசலில் அவரன் மரனைவி மற்றும்
வயதிற்கு வந்தை பபண்ணும் நிற்கிறடார்கள.உரடந்து அழுகிறடார்)
ரரைட்டர்
டயடாய் நடிக்கடாதை. . . டபடா. . உனைக்கு எல்லடாம் வயசுக்கு வந்தை பளளடவற . .. அந்தை பளரளய
கூட தூங்க விட்டு எங்க துணி விலகி இருக்குனு படாப்பிடயடா என்னைடமடா. . .
(அரதைக்டகட்டு..அவர் மரனைவி மயங்கி கீடழ விழ..ஆட்டடடாஅரழக்கப்படுகிறது.
மங்கலடாக கடாட்சி டிம்மடாகிறது..)
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கடாட்சி – 4:

பஸ் ஸ்டடாண்டு - பிளடாட்படார்ம் கரட / பகல்/பவளி
(பூக்கரட வடாசலில் (முகம் பதைரயடாமல் பின்பறம் இருந்து கடாட்டப்படுகிறது.) பூக்கடார
அமர்ந்து இருப்பது டபடாலக் கடாட்டப்படுகிறது.(பூக்கடாரயின் பின்பறம் டகமரைடா) இரைண்டு
டபர் ரபக்கில் வருகிறடார்கள. (ரபக் கடால் மட்டும் கடாட்டப்படுகிறது. பூக்கடார எழுந்து
டபடாகிறடாள. ரபக்கில் வந்தைவர்கள பணைம் பகடாடுக்கிறடார்கள. பணைத்ரதை வடாங்க மறுத்து
பூக்கடார
“பணைபமல்லடாம் டவண்டடாம். . இங்க பிளடாட்படார்ம் கரட வச்சு இருக்கதைடால.... . . இந்தை
டபடாலீஸ்கடாரைங்க பதைடால்ரல தைடாங்கமுடியல தைம்பி . . அப்படா தைடான் இந்தை வடார்டு கவுன்சிலர்
ஆச்டச. அப்படாகிட்ட பசடால்லி . . . இந்தை கரடக்கு மட்டும் மடாநகரைடாட்சி ரலசன்ஸ் வடாங்கி
குடுத்தீனை நல்லடாயிருக்கும் . . மத்தை படி நீ நம்ம பளள ..ஒனைக்கு பசய்யடாம டவற யடாருக்கு
பசய்யப் டபடாடறன்.
பககௌதைம்
அது பசஞ்சு தைடரைன். . நீ ஏதும் மடாட்டினீயடா. . . எதுவும் ப்ரைடாம்ளம் ஆகரலடய. . .
(ப்ளடாஷ டபக்)
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கடாட்சி - 5:
பஸ் ஸ்டடாண்டு /
(டகமரைடா டடாப்பில் ரவத்து கீடழ நடப்பரதை எடுப்பது டபடால எடுக்கப்படுகிறது)
டபரைடாசிரயரரை அடித்து இழுத்துச் பசல்கிறடார்கள. . கும்பலில் இருந்து அந்தைப் பபண்
நழுவிச் பசல்லுதைல் கடாட்டப்படுகிறது.(ப்ளடாஷ டபக் END) மீண்டும்
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கடாட்சி -6:

இடம் : பஸ் ஸ்டடாண்டு - பிளடாட்படார்ம் கரட வடாசல்
பூக்கடாரைம்மடா
நடான் மடாட்டல தைம்பி . . தைம்பி ஒரு சந்டதைகம் . படாவம் தைம்பி அந்தை மனுசன்யடாரு தைம்பி
அவரு . . ஏன் இப்படி பசய்ய பசன்னை. .படாவம் அது படாட்டுக்கு பக் படிச்சிகிட்டு
இருந்துச்சு.படாவம் நடான் அப்படி மடாட்டிவுட்டதுக்கு அப்பறம். .... . . இல்ல இல்லனு அந்தை
ஆளு பகஞ்சுனைப்ப. . . எனைக்டக படாவம்மடா டபடாச்சு. . .
பககௌதைம்
பகஞ்சுனைடானைடான்னைடா . . நடானு அப்படி தைடானை பகஞ்சுடனைன்.. . (ப்ளடாஷ டபக்)
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கடாட்சி -7:

உள/ பகல் / டதைர்வு அரற /
(மடாணைவர்கள டதைர்வு எழுதிக் பகடாண்டு இருக்கிறடார்கள. மடாணைவனின் முதுகுப்பறமும்
டபரைடாசிரயரன்

இடுப்பப்

பறமும்

கடாட்டப்படுகிறது.)எழுந்திருக்கிறடான்.பிட்

உருவப்படுகிறது.கழுத்ரதைப் பிடித்து பவளிடய தைளளப்படுகிறடான்.வடாக்குவடாதைம் ஆகிறது.
இரைடாபர்ட்
சடார் டவணைடாம்.சடார்.மடாணைவன் முகம் க்டளடாசப்பில் கடாட்டப்படுகிறது.
(டவறு ஒரு மடாணைவன் . . ரபக்கில் எடுத்து ஓட்டிக் பகடாண்டு பசல்பவன். . )
டபரைடா.
என்னைடாட டவணைடாம் . . டபடாடடா பவளிடய. .
இரைடாபர்ட்
சடார்.ரகரய எடுங்க சடார். . ப்ரைண்ட்ஸ் படாக்குறடாங்க டதைரவயில்லடாம பிரைச்சரனை
ஆயிடும். .
டபரைடா.
என்னைடாடடா பசய்வ. .
இரைடாபர்ட்
சடார். .
டபரைடா
என்னைடாடடா பசய்வ. . .
என்னைடாட டவணைடாம் . . டபடாடடா பவளிடய. .
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கடாட்சி - 8:
பவளி / டரைடாடு/ மடாணைவர்கள ரபக்கில் டபடாவது டபடால கடாட்சி
இரைடாபர்ட்
பசஞ்சம்முளள (இரைடாபர்ட்க்குப் டபடான் வருகிறது.)
இரைடாபர்ட்
எப்படடா?.......சடாவுட்டுண்டடா
சுனில்
என்னைடாடடா ..
இரைடாபர்ட்
பசத்துட்டடாண்ணைடாம்
சுனில்
சடாவட்டும். .
இரைடாபர்ட்
நமக்கு எதுவும் பிரைச்சரனை ஆகுமடா?
சுனில்
அபதைல்லடாம் ஆகடாது. . .சடாவுட்டும். . என்கிறடான்.
(அப்டபடாது… எதிடரை வரும் லடாரயில் டபடாய் டமடாதி இருவரும் கீடழ விழுகிறடார்கள. .படால
சுவற்றில் “பகடுவடான் டகடு நிரனைப்படான் ”எழுதி ரவத்துளள வடாசகத்ரதை இருவரும்
..இரைத்தைம் வழியப்படார்த்துக் பகடாண்டட கண்கள மூடுவது டபடான்று கடாட்சி முடிகிறது.
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கடாட்சிப்பிரப்பகள
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கடாட்சி – 1:
DAY

/ INT /கடாரல 8 மணி /

மிட்டடாய்க்கடாரைர் வீடு

1. Artist:
No

Artist

Present(√)
Absent (×)

Should Time

1.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

2.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் மரனைவி –

3.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் குழந்ரதை

2. Properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

துரணைரமப்பபடாருள

1.

குடிரச வீடு

சடாமி பீடம்

2.

ரகதைட்டும் பபடாம்ரம,
கவுன்,
மூங்கில், பீப்பி
மிட்டடாய்

முருகன் சடாமி படம்

4.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் ஆரட
(ரகலி, சட்ரட)

விபதி, குங்குமம்,
சந்தைனைம்

5.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் மரனைவி
ஆரட
குழந்ரதை ஆரட

3.

6.

YES/வடாங்கியடாச்சடா
NO / இல்ரலயடா?

மடாரல

3. shot:
No
1.
2.

3.

Scene
Camera Angle
அது ஒரு மண் குடிரச வீடு.
மண்
சுவற்றில்
பலரகயடால்
அடிக்கப்பட்டுளள பீடத்தில், பரழய
கடாலண்டரல் இருந்ளது பவட்டி
எடுக்கப்பட்ட முருகன் சடாமி படம்
ஒன்று இருக்கிறது.
அப்படம்
பரழய
மடாரலயடால்
சுற்றப்பட்டுளளது.
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Tick

4.

விபதியும்,
குங்குமமும்
எங்கும்
சிதைறிக்கிடக்கின்றனை. சில சந்தைனை
வில்ரலகளும், படாதி அரணைந்து
டபடாடப்பட்ட சூடமும் அப்பீடத்தில்
இருக்கின்றனை.

5.

முருகன் (விடனைடாத்), சடாமி கும்பிட்டுக்
பகடாண்டுளளடான்.

6.

சடாமிக்கு பகடாஞ்சம் மிட்டடாரயப்
பரடயலடாக ரவத்துவிட்டு விபதி
எடுத்து பநற்றி நிரறயப் பூசிக்
பகடாண்டு,
பீடத்தின்
அருகில்
சடார்த்தி
ரவக்கப்பட்டுளள மூங்கில் குச்சிரய
கும்பிட்டு எடுக்கிறடான்.
மூங்கில் நுனியில் ஆரட அணிந்தை
பபடாம்ரமரயப்
படார்த்து
“
டபடாலடாமடா” எனை டகட்டு…
அதைரனை தூக்கிக் பகடாண்டு பவளிடய
வருகிறடான்.

7.
8.
9.
10.

பவளியில் நிற்கும் மரனைவியும்
குழந்ரதையும் சிரக்கிறடார்கள.

11.

முருகன்
ருக்க்கு… டபடாயிட்டு வடரைன்.
(விறுவிறுபவனை நடக்கிறடான்.)

12.

ருக்மணி
(டபடாறவரனைப் படார்த்து)
பளரளக்கு பகடாஞ்சம் குடுத்துட்டுப்
டபடாய்யடா ..

13.

(பகடாஞ்ச தூரைம் நடந்து டபடானைவன்.
திரும்பி…)

14.

முருகன்
ஏய்ய்ய்ய்ய்…
( டகடாபத்தில் கத்துகிறடான்.)

15.

(திரும்பி நடந்து ….பக்கத்தில் வந்து)

16.

உனைக்குத் பதைரயடாதைடா?
டபடாணி ஆகடாதைதைதுக்கு முன்னைடாடி ஓசி
குடுக்கக் கூடடாதுனு…
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17.

( பகடாஞ்சம் முன்னைடாடி நடக்குறடான்.
(கடுப்படாகி) மறுபடியும் பின்னைடாடி
நடந்து வந்து.. அவள மூஞ்சிகிட்ட
ரகய ஆட்டி)
ஒவ்பவடாரு முரறயும்
பசடால்லிகிட்டட இருப்படாங்களடா?
லூசு…. முண்டம்….

18.

(குழந்ரதை கத்தைத் பதைடாடங்குகிறது.
குழந்ரதைரயக் கடாட்டி)

19.
20.

ஒனைக்கு பதைரயடாதைடா? டபடாணி
ஆவடாதைதுக்கு முன்னைடாடி யடாருக்கும்
தைரைமடாட்டடன்…

21.

யடாரு குச்சித் பதைடாட்டடாலும்
விளங்கடாதுனு” ஒனைக்குத் பதைரயடாதைடா?
முண்டம்.. முண்டம்

22.

ஒரு நடாரளக்குப் படாரு ஒடரை அடி…..
அப்பறம் கடாலம் பல்லடா அழுரகடய
வரைடாது…

23.

(கிளம்பி நடந்து டபடாகிறடான்.)

24.

ருக்மணி
சரய்யயடா … டபடாகும் டபடாது
சந்டதைடாசமடா டபடா… டகடாபப்படடாதை….
என் பளளக்கிக் குடுக்க எனைக்குத்
பதைரயும்….
(குழந்ரதைரயப் படார்த்து) டடய்
அழுவடாதை…
(ரைகசியமடாக) அந்தைடாளு பத்தி பதைரஞ்சு
தைடான்…அம்மடா உனைக்கு எடுத்து
ரவச்சிருக்டகன்….
அப்படாவுக்கு டடாட்டடா கடாட்டு….
(குழந்ரதை கத்திக் பகடாண்டட உளளது)

25.
26.
27.
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கடாட்சி – 2:

DAY / OUT / கடாரல 8 மணி/ பதைரு
1. Artist :
No

Artist

1.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

2.

படாட்டி

Should Time

Present(√ )Absent
(×)

2. Properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

7.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்

8.

முருகன் ஆரட (முதைல்
கடாட்சியில் அணிந்தைது)

9.

படாட்டி ஆரட (டசரல)

துரணைரமப்பபடாருள

YES/வடாங்கியடாச்சடா
NO / இல்ரலயடா?

3. shot:
No
1.

2.

3.

4.

Scene

Camera Angle

முருகன்
(பதைருவில் மிட்டடாய் படாடரல,
வடாயில் ரவத்திருக்கும் பீப்பியடால்
படாடுகிறடான்.
படாடலுக்கு
ஏற்றடாற்
டபடால்
மூங்கில்
டமல்
இருக்கும்
பபடாம்ரமரயக்
ரகத்தைட்ட
ரவத்துக்பகடாண்டட
டபடாகிறடான்….
ஒரு வீட்டுத்திண்ரணையில்
அமர்ந்திருக்கும்
படாட்டி
ஏ..முட்டடாய்க்கடாரை…
முருகன்
இதைடா.. வடரைன்…
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Tick

5.

படாட்டி
வடாட்ச் கட்டிவிடு..

6.

முருகன்
ஏன் .. 10 மணிக்கு மடாப்பளள
வடரைன்னைடாரைடா?
(டபசிக் பகடாண்டட.. படாட்டிக்கு
வடாட்ச் கட்டி விடுகிறடான்.)

7.

படாட்டி
இல்ல.. எமன் வடரைனைடாறு…..

8.

முருகன்
ஒ மவனைடா?

9.

படாட்டி
எ மவன்….எமன் எல்லடாம்
ஒண்னுதைடான்…
(கடாசு பகடாடுக்கிறடாள).

10.
11.

(கடாசு வடாங்கிகி்க் பகடாண்டு
எழுகிறடான்.)

12.

படாட்டி
பகடாஞ்சம்.. பகடாசுறு தைடாடடா

13.

முருகன்
ஸ்கூலுக்கு டநரைமடாச்சி படாட்டி

14.

படாட்டி
குடுத்துட்டுப் டபடாடடா

15.

முருகன்
பகடாசுறடா… இந்தைடா

16.

(
மிட்டடாரயப்
படாட்டிக்கி
மீரச
விடுகிறடான்)

பிய்த்துப்
ரவத்து

17.

(ஒரு பக்கம் எடுத்துக் பகடாண்ட
மீரசயுடன், படாட்டி பபடாக்ரக
வடாயில்
சிரக்கிறடாள)
(CUT)

62

கடாட்சி - 3:
DAY

/ OUT / அரைசுப் பளளி வடாசல்/கடாரல 10.30 மணி

1. Artist :
No

Artist

1.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

2.

பளளிக்குழந்ரதைகள

3.

சிறுவன்

Should Time

Present (√ ) Absent
(×)

2. Properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

10.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்

11.

முருகன் ஆரட (முதைல்
கடாட்சியில் அணிந்தைது)

12.

பளளிக்குழந்ரதைகள
யுனிபடார்ம்

13.

சிறுவன் ஆரட

துரணைரமப்பபடாருள

YES/வடாங்கியடாச்சடா
NO / இல்ரலயடா?

Camera Angle

Tick

3. shot:
No
1.

Scene
பளளியின்முகப்பக்
கடாட்டப்படுகிறது.

2.

இரடடவரள மணிடயடாரச
ஒலிக்கத் பதைடாடங்குகிறது

3.

மணிடயடாரச
நிறுத்தும்
முன்… படாடரல சத்தைமடாகப்
படாடுகிறடான்.
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4.
5.

பபடாம்ரமயின்
ரககரள
டவக
டவகமடாகத்
தைட்டுகிறடான்.
குழந்ரதைகள டவகமடாக ஓடி
வருகிறடார்கள.

6.

வடாங்குகிறடார்கள.

7.

ஒவ்பவடாருவருக்கும்
வடாட்ச்கட்டி, மீரச ரவத்து
விடுகிறடான்.

8.

எல்லடாக்
குழந்ரதைகளும்
டகட் வரரை மீரச வடாட்டசடாடு
டபடாகின்றடார்கள.

9.

டகட்
அருகில்
பசன்றவுடன்… பளளி மணி
அடிக்க…
மீரசரயயும் வடாட்ரசயும்
அவசரை அவசரைமடாக சுருட்டி
டமல் படாக்பகட்டில் ரவத்து
பநஞ்டசடாடு
அழுத்திப்
பிடித்துக்
பகடாண்டட
பளளிக்குள ஓடுகிறடார்கள.

10.
11.

12.

13.

முருகன்,
இடுப்பில்
கட்டப்பட்டுளள
கடாசு
ரபரய
ஆட்டிப்
படார்க்கிறடான்.
கடாசுகள
குலுங்க..
மகிழ்ச்சியடாகிறடான்.

14.

மிட்டடாய் பபடாம்ரமக்கு ரக
பகடாடுத்து விட்டு..

15.

ஒருமுரற
கம்பிரய
இழுக்கிறடான். ஓரச பலமடாக
வருகிறது.

16.

மூங்கில் குச்சிரய தூக்கிக்
பகடாண்டு திரும்பம் டபடாது..
அவன் எதிரல் ஒரு சிறுவன்
நிற்கிறடான்.

17.
18.

முருகன்
“என்னை?”எனை ரசரகயடால்
டகட்கிறடான்.
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19.

சிறுவன்
“மிட்டடாய்” எனை கண்ணைடால்
கடாட்டுகிறடான்

20.

முருகன்
“கடாசு” எனை ரசரகயடால்
டகட்கிறடான்.

21.

சிறுவன்
“இல்ரல” எனை உதைட்ரடப்
பிதுக்குகிறடான்.

22.

முருகன்
“அடி பகடாய்யடால” … கடாசு
இல்லடாம எப்படி தைரை
முடியும்?
முட்டடாய் டவணுமடாம்
முட்டடாய்… ஓடுறடா…

23.

(எனைக்
டகடாபமடாக
பபடாம்ரமரயத்
தூக்கிக்
பகடாண்டு திரும்பி நடக்கத்
பதைடாடங்குகிறடான்.)

24.

டதைடாளில்
கிடக்கும்
பபடாம்ரம,
சிறுவரனைப்
படார்த்துக் பகடாண்டட வருவது
டபடால் இருக்க….

25.

முருகன்
(பபடாம்ரமயிடம்)
ஒனைக்கு என்னை? அங்கடய
படார்வ… எனை பபடாம்ரமரயத்
திருப்பகிறடான்

26.

(திருப்பம் டபடாது ரபயன்
டபடாகடாமல்
அங்டகடய
நிற்பரதைக் கண்டவுடன்…
அவரனைடயப் படார்க்கிறடான்.
தைன்
மகன்
நிரனைவு
வருகிறது.)

27.

28.
29.

“இங்கனை வடா…
(வருகிறடான்)
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30.

“டபடாணி ஆகவுதைடான் தைடரைன்..
நடாரளக்கு வரும் டபடாது கடாசு
தைந்திடனும் ன்ணைடா…”

31.
32.

(மீரச ஒட்டப் டபடாகிறடான்.
அச்சிறுவனுக்கு மூக்கு
ஒழுகுகிறது.
தைன் சட்ரடயிடலடய அவன்
மூக்ரகத் துரடத்து விட்டு,

33.
34.

மீரச
ரவத்துவிட்டு
நடக்கிறடான்)

35.

நடாரளக்கி கடாசு
குடுத்துடனும் ண்ணைடா…

36.

(பபடாம்ரமரயப் படார்த்து)

37.

ஒனைக்கு ஓடகவடா…

38.

(பசடால்லி விட்டு அவடனை
மூங்கிலுக்குள ரக விட்டு
ரகத்தைட்ட ரவக்கிறடான்.)

39.

ஓண் டபச்சக்டகட்டடா

40.

(அப்டபடாது…உளி டபடான்ற
கருவியடால்
ஐஸ்கட்டிரய
ரவத்து டதைய்ப்பது டபடால
ஒரு கடாட்சி வருகிறது.)

41.

டயண் பபடாழப்ப சிரப்படா…

42.

(டதைய்த்தை ஐஸ்.. குரட டபடால
இருக்க
அதைனுள
ஒரு
ஐஸ்குச்சி
பசடாருகப்படுகிறது)

43.

சிரச்சிப் டபடாய்டும் சிரச்சி…
ம்…அந்தை ஸ்கூலுக்கு
டபடாகனும்….
( Cut )
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கடாட்சி – 4:
DAY

/OUT/மற்பறடாரு அரைசுப்பளளி வடாசல்

1. Artist :
No

Artist

4.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

5.

பளளிக்குழந்ரதைகள

6.

ஐஸ் திண்ணும் சிறுவன்

7.

ஐஸ் வண்டிக்கடாரைன்

Should Time

Present (√ ) Absent
(×)

2. Properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

14.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்

15.

முருகன் ஆரட (முதைல்
கடாட்சியில் அணிந்தைது)

16.

பளளிக்குழந்ரதைகள

17.

ஐஸ் திண்ணும் சிறுவன்
ஆரட

18.

ஐஸ் வண்டி பசட்டப் ( குச்சி,
ஐஸ், கலர் எசன்ஸ்)

19.

ஐஸ் வண்டிக்கடாரைன் ஆரட

20.

ஐஸ் வண்டியில் ஒட்ட
“ரரலயன்ஸ்” ஸ்டிக்கர்.

துரணைரமப்பபடாருள
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YES/வடாங்கியடாச்சடா
NO / இல்ரலயடா?

3. shot:
No
1.

Scene
Camera Angle
(அப்டபடாது…உளி டபடான்ற கருவியடால்
ஐஸ்கட்டிரய ரவத்து டதைய்ப்பது
டபடால ஒரு கடாட்சி வருகிறது.)

2.

(டதைய்த்தை ஐஸ்.. குரட டபடால இருக்க
அதைனுள
ஒரு
ஐஸ்குச்சி
பசடாருகப்படுகிறது)

3.

(குரட டபடான்ற ஐஸ்ஸில் கலர் கலரைடாக
எஸ்ஸன்சு ஊற்றப்படுகிறது.
அழகடானை கலரைடானை ஐஸ்ரஸ யடாடரைடா
உறிஞ்ச உறிஞ்ச…
எஸ்பஸண்சு பகடாஞ்சம் பகடாஞ்சமடாக
பவளரள ஐஸ்ஸடாக மடாறுகிறது.
ஐஸ்ஸடால் ஊறிப்டபடானை உதைடடடாடு
பபருரமயுடன் ஒரு சிறுவன் அந்தைப்
பக்கம் படார்க்கிறடான். )

4.
5.
6.

7.

அவன்
படார்க்கும்
மிட்டடாய்க்கடாரைன்
பகடாண்டிருக்கிறடான்.

பக்கம்
நின்று

(இரச : சிறுவன் ஐஸ்ரஸ உறிஞ்சும்
சத்தைம் மட்டுடம ஒலிக்க டவண்டும்.
உறிஞ்சி முடித்தைவுடன்… ஐஸ்சுக்கு
அடித்துக்
பகடாண்டு
வடாங்கும்
குழந்ரதைகளின்
சத்தைம்
டகட்க
டவண்டும்.)
8.

அவனிடம் கும்படல இல்ரல.

9.

அரனைவரும் ஐஸ் வண்டிரயச் சுற்றி
நிற்கின்றனைர்.

10.

சிறுவன்
டவணுமடா? எனை ஐஸ்ரஸ நீட்டி
டகட்கிறடான்.

11.

முருகன்
(டகடாபமடாக முரறக்கிறடான்.)
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Tick

12.

சிறுவன்
(மீண்டும்) டவணுமடா? எனை ஐஸ்ரஸ
நீட்டி டகட்கிறடான்.

13.

அவனிடம் யடாருடம வடாங்கவில்ரல
என்பதைடால், மூங்கிலுக்குள ரக விட்டு
பபடாம்ரமயின் ரககரள டவகமடாக
அடிக்க ரவக்கிறடான்.

14.

பளளி மணி ஒலிக்கிறது.

15.

அந்தை இடத்தில் யடாருடம இல்ரல.

16.

ஒருபறம் ஐஸ்கடாரைனும்…

17.

மறுபறம் மூங்கில் குச்சியுடன்
இவனும் நின்று
பகடாண்டிருக்கிறடார்கள.
தைரரைபயங்கும் ஐஸ் குச்சிகள நிரறய
கிடக்கின்றனை.

18.
19.

ஐஸ்கடாரைன்
இவரனைப்
படார்த்துக்
பகடாண்டட…. உளி டபடான்ற கருவியில்
“நக்கலடாக” ஐரஸத் டதைய்க்கிறடான்.

20.

பபடாம்ரமயின் ரககரள
”டப்டப்”டசடாகமடாகத் தைட்டும் ஓரச
டகட்க.. (FADE OUT)
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கடாட்சி - 5:
DAY

/ OUT / அரைசுப் பளளி வடாசல்/ பளளி விடும் டநரைம். (FADE IN)

1. artist:
No

Artist

8.

Should Time

Present (√ ) Absent
(×)

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

9.

2. properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

துரணைரமப்
பபடாருள

21.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்

22.

முருகன் ஆரட (முதைல் கடாட்சியில்
அணிந்தைது)

YES/வடாங்கியடாச்
சடா
NO / இல்ரலயடா?

3. shot:
No
1.

Scene
Camera Angle
இந்தைக்
கடாட்சியில்
பபடாம்ரமயின்
ரககள “டப் டப்” எனை மகிழ்ச்சியடாகத்
தைட்டுகிறது. பபடாம்ரமயின் முகமும்
சந்டதைடாசமடாக இருக்கிறது.

2.

பபடாம்ரமயின் தைரலக்கு டமல் பல
வண்ணை பலூன்கள நிரறயக் கட்டிப்
பறக்கின்றனை.

3.

முருகன் “தைர்மதுரரை” ரைஜினி டபடால
பகட்டப் டபடாட்டு …..

4.

“ சூப்பர் ஸ்டடாரு யடாருனு டகட்டடா
சின்னைக்
குழந்ரதையும்
பசடால்லும்”
படாடல் படாடிக் பகடாண்டு வரை …. சுற்றி
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Tick

குழந்ரதைகள கூட்டம்.
5.

10 குழந்ரதைகள முகத்தில் மீரசயும் …
ரககளில் உளள வடாட்ரசக் கடாட்டிக்
பகடாண்டும்
வீட்ரட
டநடாக்கி
நடக்கின்றனை.

6.

அவர்கள ஒவ்பவடாருவர் ரககளிலும்
பலூன் பறக்க நடந்து பசல்கின்றனைர்.

7.

ஐஸ்கடாரைன்
இவரனை
எரச்சலடாகப்
படார்த்துக் பகடாண்டட…. உளி டபடான்ற
கருவியில் “டவக டவகமடாக” ஐரஸ
டதைய்க்கிறடான்.
கடாட்சி – 5 (A)

1.

அடுத்தை நடாள
எம்.ஜி.ஆர் பகட்டப் டபடாட்டு ”நல்லப்
டபரரை வடாங்க டவண்டும் பிளரளகடள”
எனை ஆடிப்படாடுகிறடான்.

2.

ஐஸ் நன்றடாக விகி்ற்கிறது.

3.

மடாணைவர்களில் சிலர் சட்ரடகளில்
“இங்க்” அடித்துக் பகடாளகின்றனைர்.
(CUT)
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கடாட்சி - 6:
Night / IN / மிட்டடாய்க்கடாரைன் வீடு/
1. Artist:
No
10.

Artist

Should Time

Present (√ ) Absent
(×)

துரணைரமப்
பபடாருள

YES/வடாங்கியடாச்சடா
NO / இல்ரலயடா?

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

11.
மிட்டடாய்க்கடாரைன் மரனைவி
12.
மிட்டடாய்க்கடாரைன் குழந்ரதை

2. Properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

23.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்

24.

முருகன் ஆரட (டவறு ஆரட)

25.
மிட்டடாய்க்கடாரைன் மரனைவி ஆரட
26.
மிட்டடாய்க்கடாரைன் குழந்ரதை ஆரட
27.

சில்லரரை கடாசுகள (குவியலடாக
குவிக்கும் அளவுக்கு)

3. shot:
No
1.

Scene

Camera Angle

2.

குவியலடாக சில்லரரைக்
பகடாட்டப்பட்டு உளளனை
ஒருபறம் ருக்குவும்,

கடாசுகள

3.

மறுபறம் முருகனும்

4.

ஒரு ரபடா, இரைண்டு ரபடாயடாகப்
பிரத்துக் பகடாண்டிருக்கிறடார்கள.
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Tick

5.

முருகன்
“பரைடாம்ப சந்டதைடாசப்படடாதை ருக்கு..
இன்ரனையடயடாட ஸ்கூலுக்கு முழு
பரட்ரச முடிஞ்சிடுச்சி.. ஒரு மடாசம்
லீவு.. என்னைப் பண்ணுறதுனு
எனைக்டக பதைரயல…. எனை
கலங்குகிறடான்.

6.

(அருகில் விளயடாடிக் பகடாண்டிருந்தை
குழந்ரதை விரளயடாடுவரதை விட்டு
விட்டு
கலங்கும்
அப்படா
முகத்ரதைடய படார்க்கிறது)
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கடாட்சி - 7:
Day / EXT /நகரன் பல்டவறு சடாரலகள /
1. Artist:

No

Artist

13.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

14.

வசதியடானை குழந்ரதை

15.

குழந்ரதையின் தைடாய்

Should Time

Present (√ ) Absent
(×)

2. properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

28.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்
(டசடாகமடானை பபடாம்ரம)

29.

முருகன் ஆரட 5 பசட்

30.

கடார்

31.

வசதியடானை குழந்ரதை ஆரட

32.

குழந்ரதையின் தைடாய் ஆரட

துரணைரமப்பபடாருள

YES/வடாங்கியடாச்சடா
NO / இல்ரலயடா?

Camera Angle

Tick

3. shot:
No

Scene

1.

கடாவிர படாலம்
இரையில்டவ ட்ரைடாக்

2.

பகடாளளிடம் படாலம்
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3.

பபடான்மரல பூக்கள சிந்திய
டரைடாடு

4.

மணிகண்டம் வரளந்தை
சடாரல
ரபபடாஸ் டரைடாடு
பதிய ரபபடாஸ் டரைடாடுகள எனை
….டதைடாளில்
மூங்கில்
பபடாம்ரமயுடன்
சடாரல
சடாரலயடாக
அரலகிறடான்.
மிட்டடாய் விற்கவில்ரல.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

தில்ரல நகர் சடாரலயில்
கடாரல் இருந்து இறங்கும்
குழந்ரதை ஒன்று ஓடிவந்து
டகட்கிறது
ஆரச ஆரசயடாக வடாட்ச்
கட்டுகிறடான்.
குழந்ரதையின்
தைடாய்
அவசரைமடாக ஓடி வந்து ரகயில்
கட்டிய
வடாட்ரச பிடிங்கி
மண்ணில் எறிகிறடாள.
தைடாய்
Stupid…
இபதைல்லடாம்
சுத்தைமடாக இருக்கடாது..
எனை அரழத்துச் பசல்கிறடாள.)
(CUT)

பபடாம்ரம பரைடாம்ப டசடாகமடாக
கடாட்சியளிக்கிறது.
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கடாட்சி - 9:
Day / IN /முருகன் வீடு / கடாரல 8 மணி
1. artist:
No

Artist

16.

Should Time

Present (√ ) Absent
(×)

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

17.

2. properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

33.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்

34.

முருகன் ஆரட

துரணைரமப்பபடா YES/வடாங்கியடாச்
ருள
சடா
NO /
இல்ரலயடா?

35.

3. shot:
No
1.

Scene
பபடாம்ரம கவுன் பதைடாடியில் கடாய
ரவக்கப்பட்டுளளது. (CUT)

2.

பபடாம்ரமக் கழுவி பவளிடய கடாய
ரவக்கப்பட்டுளளது. (CUT)

3.

பரைபரைப்படாக
மிட்டடாய்பசய்கிறடார்கள. (CUT)

4.

மூங்கிலுக்குள ரகவிட்டு
பபடாம்ரமரய ரகத்தைட்ட
ரவக்கிறடான். (CUT)

5.

ரகத்தைட்டுகிறது.
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Camera Angle

Tick

6.
7.

குழந்ரதை சிரக்க மீண்டும் மீண்டும்
ரகத்தைட்ட ரவக்கிறடான் (CUT)
ருக்கு மிட்டடாரய கடாய்ச்சிக்
பகடாண்டிருக்கிறடாள. (CUT)

8.

ருக்கு
ஆயிடுச்சி (CUT)

9.

(முருகன் சடாமி முன் சடாமி
கும்பிட்டுக் பகடாண்டிருக்கிறடான்.
மிட்டடாய் மூங்கில் குச்சியில் பசட்
பசய்யப்பட்டு பீடத்தில் நிறுத்தி
ரவக்கப்பட்டுளளது.
சடாமி கும்பிட்டு திரும்பகிறடான்.)

10.
11.
12.

ருக்கு
ந்தைடாய்யடா.. தைண்ணி பகடாஞ்சம்
குடிச்சிட்டு டபடா..
(மிட்டடாய் குச்சிரய மண் சுவர்
டமல் சடார்த்தைப் டபடாகிறடான்)

13.

ருக்கு
குடுய்யடா.. நடான் படிச்சுக்குடறன்.

14.

முருகன்
(முரறக்கிறடான்) யடாவடாரைத்துக்கு
டபடாகும் டபடாது பபடாம்ரமரய
யடார் பதைடாட்டடாலும் எனைக்குப்
பிடிக்கடாதுனு பதைரயடாதைடா..

15.

டவற யடாரு பதைடாட்டடாலும்
யடாவடாரைம் ஆவடாதுனு
டஜடாசியக்கடாரைன் பசடான்னைது…
மறந்திட்டியடா… முண்டம் ..
முண்டம்..
( டகடாபத்ரதை அடக்குகிறடான்)

16.

ஏன் ருக்கு பரஞ்சிக்க..
(எனைப் டபசிக் பகடாண்டிருக்கும்
டபடாடதை. அவன் பின்னைடால் படார்த்து)

17.

ருக்கு
”அய்ய்டயடா ”எனைக் கத்துகிறடாள.
(திரும்பிப் படார்க்கிறடான்.
சுவற்றில்சடார்த்தி
ரவக்கப்பட்டிருந்தை மூங்கில்
பபடாம்ரம கீடழ சடாயப்டபடாக…
பிடித்து விடுகிறடான்)
மிட்டடாரய எடுக்கப் டபடானை அவன்

18.

77

19.
20.
21.
22.
23.

குழந்ரதை அங்டக நிற்க…
குழந்ரதைரய ஓங்கி அரறகிறடான்.
கத்தை கத்தை மடாறி மடாறி அரறகிறடான்.
ருக்கு வந்து தைடுக்க ….
டகடாபமடாக மூங்கில்
பபடாம்ரமரயத் தூக்கிக் பகடாண்டு
நடக்கிறடான்.
முருகன்
சனியன்… சனியன்.. கீழ
விழுந்திருந்தைடா என்னைடா
வடாயிருக்கும்…
சனியன்… சனியன்.. கீழ
விழுந்திருந்தைடா என்னைடா
வடாயிருக்கும்…
கடாரலயிடல இது மூஞ்சியில தைடான்
முழிச்டசன்…. சனியன்….
(பலம்பிக் பகடாண்டட நடக்கிறடான்.

24.

சடாரலயின் திருப்பத்தில் திரும்பம்
டபடாது.. டமடார் எனை ஒரு சத்தைம்.

25.

மிட்டடாய்
முழுவதும்
சடாக்கரடயில் கிடக்கிறது

26.

விழுந்தை பபடாம்ரமயின் ரககள
டசடாகமடாக
“டப்படப்”
எனைத்
தைட்டுகிறது.)

27.

ரபக் ஒன்று
கிடக்கிறது.

28.

அதைன் அருகில் ஒரு பமடாரபல்
சிதைறிக் கிடக்க...

29.

ரபக்கடாரைன் முருகரனை “பபடாடளர்”
எனை அரறகிறடான்.

30.

(வடாய்ஸ் ஓவர் -1)
ஹடாடலடா படாஸ்.. நீங்க
டபடான்டபசிக்கிட்டு வந்துட்டு….
அந்தை ஆள அடிக்கிறீங்க…..
(CUT)

31.

(வடாய்ஸ் ஓவர் -2)
படாவம்ய்யடா.. யடாரு பமகத்துல
முழிச்சடாடனைடா.. எல்லடாம் டபடாச்சு
(CUT)

கீடழ

விழுந்து

78

79

கடாட்சி - 10:
Day / IN /முருகன் வீடு / கடாரல 10 மணி
1. artist
No

Artist

Should Time

18.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

19.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் மரனைவி

20.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் குழந்ரதை

Present (√ ) Absent (×)

2. properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

36.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்

37.

முருகன் ஆரட (முதைல் கடாட்சியில்
அணிந்தைது)

துரணைரமப்
பபடாருள

YES/வடாங்கியடாச்சடா
NO / இல்ரலயடா?

Camera Angle

Tick

3. shot:
No

Scene

1.

டகடாபமடாக உளடள வந்து….

2.

பதைடாட்டியில் தூங்கும் குழந்ரதைரய
எட்டி
உரதைக்க
கடாரலத்
தூக்குகிறடான்.

3.

பதைடாட்டியில் உறங்கும் குழந்ரதை
சிரக்கும்
சப்தைம்
டகட்கிறது.
பதைடாட்டிரயத்
திறந்துப்
படார்க்கிறடான்.

4.

திடீபரைனை தூக்கத்தில்
குழந்ரதை டதைம்பகிறது.

(பயத்தில்)
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5.

(இரச - விசும்பல் சத்தைம் டகட்க
டவண்டும்.)

6.

ருக்கு
”அப்படா… அப்படானு” கத்திகிட்டட
இருந்துச்சு
இடிந்து உட்கடாருகிறடான்.

7.

அடுத்தை நடாள
சடாமிக்கு அடிக்கப்படும்
மணிடயடாரசக் டகட்கிறது.
சடாமி படத்தின் முன் நின்று, சடாமி
கும்பிட்டு விட்டு
முருகன்
ருக்கு… பபடாம்ரமரய எடுத்துட்டு
வடா..
(ருக்கு திரகத்துப் படார்த்து)

8.
9.

10.

ருக்கு
நடானைடா?

11.

முருகன்
ருக்கு… பபடாம்ரமரய எடுத்துட்டு
வடா..
பபடாம்ரமரய எடுத்துத்
தைருகிறடாள.)

12.

முருகன்
இனிடம … முதைல் பரடயடல. எம்
பளரளக்குத் தைடான்…
( என்று கூறி.. மிட்டடாரய எடுத்து
மீரச ரவக்கிறடான்)
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கடாட்சி - 6:
Night / IN / மிட்டடாய்க்கடாரைன் வீடு/
1. artist:
No

Artist

21.

Should Time

Present (√ ) Absent
(×)

துரணைரமப்
பபடாருள

YES/வடாங்கியடாச்சடா
NO / இல்ரலயடா?

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

22.
மிட்டடாய்க்கடாரைன் மரனைவி
23.
மிட்டடாய்க்கடாரைன் குழந்ரதை

2. properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

38.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்

39.

முருகன் ஆரட (டவறு ஆரட)

40.
மிட்டடாய்க்கடாரைன் மரனைவி ஆரட
41.
மிட்டடாய்க்கடாரைன் குழந்ரதை ஆரட
42.

சில்லரரை கடாசுகள (குவியலடாக
குவிக்கும் அளவுக்கு)

3. shot:
No
7.

Scene

8.

குவியலடாக சில்லரரைக்
பகடாட்டப்பட்டு உளளனை
ஒருபறம் ருக்குவும்,

9.

மறுபறம் முருகனும்

Camera Angle
கடாசுகள
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Tick

10.

ஒரு ரபடா, இரைண்டு ரபடாயடாகப்
பிரத்துக் பகடாண்டிருக்கிறடார்கள.

11.

முருகன்
“பரைடாம்ப சந்டதைடாசப்படடாதை ருக்கு..
இன்ரனையடயடாட ஸ்கூலுக்கு முழு
பரட்ரச முடிஞ்சிடுச்சி.. ஒரு மடாசம்
லீவு.. என்னைப் பண்ணுறதுனு
எனைக்டக பதைரயல…. எனை
கலங்குகிறடான்.

12.

(அருகில் விளயடாடிக் பகடாண்டிருந்தை
குழந்ரதை விரளயடாடுவரதை விட்டு
விட்டு
கலங்கும்
அப்படா
முகத்ரதைடய படார்க்கிறது)
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கடாட்சி - 7:
Day / EXT /நகரன் பல்டவறு சடாரலகள /
1. artist:
No

Artist

24.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

25.

வசதியடானை குழந்ரதை

26.

குழந்ரதையின் தைடாய்

Should Time

Present (√ ) Absent
(×)

2. properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

43.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்
(டசடாகமடானை பபடாம்ரம)

44.

முருகன் ஆரட 5 பசட்

45.

கடார்

46.

வசதியடானை குழந்ரதை ஆரட

47.

குழந்ரதையின் தைடாய் ஆரட

துரணைரமப்பபடாருள

YES/வடாங்கியடாச்சடா
NO / இல்ரலயடா?

3. shot:
No

Scene

Camera Angle

12.

கடாவிர படாலம்
இரையில்டவ ட்ரைடாக்

13.

பகடாளளிடம் படாலம்
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Tick

14.

பபடான்மரல பூக்கள சிந்திய
டரைடாடு

15.

மணிகண்டம் வரளந்தை சடாரல
ரபபடாஸ் டரைடாடு

16.

பதிய ரபபடாஸ் டரைடாடுகள எனை
….டதைடாளில்
மூங்கில்
பபடாம்ரமயுடன்
சடாரல
சடாரலயடாக
அரலகிறடான்.
மிட்டடாய் விற்கவில்ரல.

17.

தில்ரல நகர் சடாரலயில் கடாரல்
இருந்து இறங்கும் குழந்ரதை
ஒன்று ஓடிவந்து டகட்கிறது

18.

ஆரச
ஆரசயடாக
கட்டுகிறடான்.

19.

குழந்ரதையின் தைடாய் அவசரைமடாக
ஓடி வந்து ரகயில் கட்டிய
வடாட்ரச பிடிங்கி மண்ணில்
எறிகிறடாள.

20.

தைடாய்
Stupid… இபதைல்லடாம் சுத்தைமடாக
இருக்கடாது..

21.

எனை அரழத்துச் பசல்கிறடாள.)
(CUT)

22.

பபடாம்ரம பரைடாம்ப டசடாகமடாக
கடாட்சியளிக்கிறது.

வடாட்ச்
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கடாட்சி - 9:
Day / IN /முருகன் வீடு / கடாரல 8 மணி
1. artist:
No

Artist

27.

Should Time

Present (√ ) Absent
(×)

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

28.

2. properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

48.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்

49.

முருகன் ஆரட

துரணைரமப்பபடா YES/வடாங்கியடாச்
ருள
சடா
NO /
இல்ரலயடா?

50.

3. shot:
No
32.

Scene
பபடாம்ரம கவுன் பதைடாடியில் கடாய
ரவக்கப்பட்டுளளது. (CUT)

33.

பபடாம்ரமக் கழுவி பவளிடய கடாய
ரவக்கப்பட்டுளளது. (CUT)

34.

பரைபரைப்படாக
மிட்டடாய்பசய்கிறடார்கள. (CUT)
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Camera Angle

Tick

35.

மூங்கிலுக்குள ரகவிட்டு
பபடாம்ரமரய ரகத்தைட்ட
ரவக்கிறடான். (CUT)

36.

ரகத்தைட்டுகிறது.

37.

குழந்ரதை சிரக்க மீண்டும் மீண்டும்

38.

ரகத்தைட்ட ரவக்கிறடான் (CUT)
ருக்கு மிட்டடாரய கடாய்ச்சிக்
பகடாண்டிருக்கிறடாள. (CUT)

39.

ருக்கு
ஆயிடுச்சி (CUT)

40.

(முருகன் சடாமி முன் சடாமி

41.

கும்பிட்டுக் பகடாண்டிருக்கிறடான்.
மிட்டடாய் மூங்கில் குச்சியில் பசட்
பசய்யப்பட்டு பீடத்தில் நிறுத்தி

42.
43.

ரவக்கப்பட்டுளளது.
சடாமி கும்பிட்டு திரும்பகிறடான்.)
ருக்கு
ந்தைடாய்யடா.. தைண்ணி பகடாஞ்சம்
குடிச்சிட்டு டபடா..
(மிட்டடாய் குச்சிரய மண் சுவர்
டமல் சடார்த்தைப் டபடாகிறடான்)

44.

ருக்கு
குடுய்யடா.. நடான் படிச்சுக்குடறன்.

45.

முருகன்
(முரறக்கிறடான்) யடாவடாரைத்துக்கு
டபடாகும் டபடாது பபடாம்ரமரய யடார்
பதைடாட்டடாலும் எனைக்குப்
பிடிக்கடாதுனு பதைரயடாதைடா..
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46.

டவற யடாரு பதைடாட்டடாலும் யடாவடாரைம்
ஆவடாதுனு டஜடாசியக்கடாரைன்
பசடான்னைது… மறந்திட்டியடா…
முண்டம் .. முண்டம்..
( டகடாபத்ரதை அடக்குகிறடான்)

47.

ஏன் ருக்கு பரஞ்சிக்க..
(எனைப் டபசிக் பகடாண்டிருக்கும்
டபடாடதை. அவன் பின்னைடால் படார்த்து)

48.

ருக்கு
”அய்ய்டயடா ”எனைக் கத்துகிறடாள.
(திரும்பிப் படார்க்கிறடான்.
சுவற்றில்சடார்த்தி
ரவக்கப்பட்டிருந்தை மூங்கில்
பபடாம்ரம கீடழ சடாயப்டபடாக…

49.

பிடித்து விடுகிறடான்)
மிட்டடாரய எடுக்கப் டபடானை அவன்

50.
51.
52.
53.

குழந்ரதை அங்டக நிற்க…
குழந்ரதைரய ஓங்கி அரறகிறடான்.
கத்தை கத்தை மடாறி மடாறி அரறகிறடான்.
ருக்கு வந்து தைடுக்க ….
டகடாபமடாக மூங்கில்
பபடாம்ரமரயத் தூக்கிக் பகடாண்டு
நடக்கிறடான்.

54.

முருகன்
சனியன்… சனியன்.. கீழ
விழுந்திருந்தைடா என்னைடா
வடாயிருக்கும்…
சனியன்… சனியன்.. கீழ
விழுந்திருந்தைடா என்னைடா
வடாயிருக்கும்…
கடாரலயிடல இது மூஞ்சியில தைடான்
முழிச்டசன்…. சனியன்….
(பலம்பிக் பகடாண்டட நடக்கிறடான்.
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55.

சடாரலயின் திருப்பத்தில் திரும்பம்
டபடாது.. டமடார் எனை ஒரு சத்தைம்.

56.

மிட்டடாய் முழுவதும் சடாக்கரடயில்
கிடக்கிறது

57.

விழுந்தை

பபடாம்ரமயின்

ரககள

“டப்படப்”

எனைத்

டசடாகமடாக
தைட்டுகிறது.)
58.

ரபக்

ஒன்று

கீடழ

விழுந்து

கிடக்கிறது.
59.

அதைன் அருகில் ஒரு பமடாரபல்
சிதைறிக் கிடக்க...

60.

ரபக்கடாரைன் முருகரனை “பபடாடளர்”
எனை அரறகிறடான்.

61.

(வடாய்ஸ் ஓவர் -1)
ஹடாடலடா படாஸ்.. நீங்க
டபடான்டபசிக்கிட்டு வந்துட்டு….
அந்தை ஆள அடிக்கிறீங்க…..
(CUT)
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கடாட்சி - 10:
Day / IN /முருகன் வீடு / கடாரல 10 மணி
1. artist:
No

Artist

Should Time

29.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் –

30.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் மரனைவி

31.

மிட்டடாய்க்கடாரைன் குழந்ரதை

Present (√ ) Absent (×)

2. properties:
எண்

முதைன்ரமப்பபடாருள

51.

மூங்கில் பபடாம்ரம பசட்

52.

முருகன் ஆரட (முதைல் கடாட்சியில்
அணிந்தைது)

துரணைரமப்
பபடாருள

YES/வடாங்கியடாச்சடா
NO / இல்ரலயடா?

Camera Angle

Tick

3. shot:
No

Scene

13.

டகடாபமடாக உளடள வந்து….

14.

பதைடாட்டியில் தூங்கும் குழந்ரதைரய
எட்டி
உரதைக்க
கடாரலத்
தூக்குகிறடான்.

15.

பதைடாட்டியில் உறங்கும் குழந்ரதை
சிரக்கும்
சப்தைம்
டகட்கிறது.
பதைடாட்டிரயத்
திறந்துப்
படார்க்கிறடான்.

16.

திடீபரைனை தூக்கத்தில்
குழந்ரதை டதைம்பகிறது.

(பயத்தில்)
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17.

(இரச - விசும்பல் சத்தைம் டகட்க
டவண்டும்.)

18.

ருக்கு
”அப்படா… அப்படானு” கத்திகிட்டட
இருந்துச்சு
இடிந்து உட்கடாருகிறடான்.

19.

அடுத்தை நடாள
சடாமிக்கு அடிக்கப்படும்
மணிடயடாரசக் டகட்கிறது.
சடாமி படத்தின் முன் நின்று, சடாமி
கும்பிட்டு விட்டு
முருகன்
ருக்கு… பபடாம்ரமரய எடுத்துட்டு
வடா..
(ருக்கு திரகத்துப் படார்த்து)

20.
21.

22.

ருக்கு
நடானைடா?

23.

முருகன்
ருக்கு… பபடாம்ரமரய எடுத்துட்டு
வடா..
பபடாம்ரமரய எடுத்துத்
தைருகிறடாள.)

24.

முருகன்
இனிடம … முதைல் பரடயடல. எம்
பளரளக்குத் தைடான்…
( என்று கூறி.. மிட்டடாரய எடுத்து
மீரச ரவக்கிறடான்)
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குறிப்பகள
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