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കഥാപാ���  - അഭിേനതാ��  
 
1 േവ� മ�� �ി  

2 ന�ിനി ആശാ ശരത്  

3 ആന�്   സ്പിരി ് െഫയിം  

4 േഡാ: ജയ)ീ മ മ് ത േമാഹ,ദാസ്  

5 േഡാ: ശാ/ സജിത മഠ1ി2  അേസാസിേയഷ, 4സിഡ5് 

6 ശം7 പണി�9  സ:നി2  സ:ഖദ അയ2 വാസി 

7 ഫാദ9  െജയിംസ് പതിയി2  സ:ധീ9  കരമന 4ി,സി>ാ�  

8 േദവിദാസ, മണികണ@ , പ�ാAി ആന�് ഫിനാ,സ് മാേനജ9  

9 മണവാള, പീ 9  ടി ജി രവി മിേലF നിയം Gറി െചയ9 മാ, 

10 മKി കണാര, ജയരാജ് വാരL9  മKി 

11 കാശി ……… ൈNവ9  

12 )ീധര, ഹരീഷ് േപരടി േവ�വിെ5 ഏ�, 

13 േമാഹ, ഇ9 ഷാദ് േവ�വിെ5 അളിയ, 

14 പാ9 Qതി മ:Rമണി ന�ിനിയ:െട അനിയ1ി 

15 അസ് ലാം വിേനാദ് േകാവ� 9  അമീറിെ5 ബാ> 

16 അമീ9  ……… ……… 

17 കണT , ……… ശം7വിെ5 മക, 

18 ഹിമ അUന േവല�ാരി 

  



         

 

 

സീ,സീ,സീ,സീ, 1 1 1 1    ANNUAL DAY CELEBRATIONSANNUAL DAY CELEBRATIONSANNUAL DAY CELEBRATIONSANNUAL DAY CELEBRATIONS    EXTEXTEXTEXT    പക2 പക2 പക2 പക2     

േഡാ:ശാ/, കാശി, ശശി, Juniors 

Association Celebrations. 

Main gate-2  നിv് Hill Gardens 

Residents Association Annual Day 

Celebrations എv േബാ9 ഡ് കടv് 

വ|v ഒ| കാ9 . ആ colony നമ:�് 

മ:vി2 . Celebration Stage-നരികി2  

വv് നി2 ~v കാ9 . േകാളനിയ:െട 

േവെറാ| മ:ഖം. കാറി2  നിv് 

തിര�ി�ിറ�:v Dr.ശാ/. അവെര 

ക�് മ:േvാ�് വ|v event 

management team-െല ര�് േപ9 .  

 

ശാ/: എ/ായി ശശി arrangements ഒെ�? 

ശാ/�രികി2  വv്, ശശി: �തLം ആറര�് പരിപാടി �ട�ാം. Sound system, 

catering, program schedule ഒെ� double verified.  

കാറി2  നിv് സാധന�െളട: 1് ഇറ�ി 

െവ~v കാശി.  

 

ശാ/: ഞാ, ഇവിെട െസ��റിയായി�: � last year ആണ്. 

ഇ��് professional ആയി ഒ| annual day 

ഇനിയിവിെട നട�|ത്. മനസ� ിലായേലF ാ? 

(കാശിേയാട്) വാേടാ 



         

 

സാധന��  ൈകയിെലട: 1് ചിരി�്,  

കാശി: ഓ, െറഡി ശാ/�ാ... 

ഒ>ം നടv്,     ശശി: മാഡം െട,ഷനാവ�. Welcome team ഇ>ം എRം. 

അവര് വvാ തെv കളറ് മാറ: ം.  

ശാ/: ഇേലF  എെ5 കളറ�് മാറ: ം. എെ5 ശരി~� 

സ�ഭാവറിയാേലാ... 4സിഡ5് എവിെടേടാ? 

ച: :ം േനാ�ി,     ശശി: ശം7 സാറ് ഇവിെടയ:�ായി|vേലF ാ...  

േദഷL1ി2 ,   ശാ/: ഒരാവശL1ിന് കാണിലF . ഇയാെളെയാെ� 

4സിഡ5ാ�ിയ എെv പറ�ാ മതി (കാശിേയാട്) 

ഒv് േപായി േനാെ�േടാ... 

കാശി: േദാ, വര്േറ ശാ/�ാ...  

കാശി സാധന�ള് െകാ�് ഓട: �.  

ശാ/: ആ ൈല ് ഒെ� ഒv് ഓ�  െച�ാ, പറെയേടാ… 

നാലാള് കാണേ�…  

ശാ/ മ:േvാ�്.  

ശശിയ:െട �െടയ:�ായി|v  

സഹായി: ഇവെരെയാെ� ആരാ ശശിേയ�ാ േഡാക്ടറാ�ിയത്?  

പ:ച� ി�്,    ശശി: പ�െ� പറ കഴ: േത... balance payment കി�ാന്�്... 

ഇവരെലF ടാ, ഇവര്െട ദ:ബായ്ല്� ഭ9 1ാവാ 

േഡാക്ടറ്...  

സഹായി: ഏയ്, എvിെ�ലF ാ|ം Dr.ശാ/ാvാണേലF ാ 



         

 

വിളി�െണ... 

ശശി: അതാ േഡാക്ടറെലF ടാ... DR.ശാ/ാv് പറ�ാ 

േഡാക്ടറ് െട ശാ/... ഈ േകാളനീല് അ�ാറ് 

ശാ/മാര്�്... മനസ� ിലായാ...  

ശാ/െയ േനാ�ി,   സഹായി: ഓേഹാ, ഇ�േനം േഡാക്ടറാവാേലF  

ശശി: നീയാ ബാലതാരം െച�, പ:റെ>േ�ാv് ഒv് വിളി�് 

േചാദിേ�... (serial light െക�: vവേരാട്) ഒv് േവഗം 

െക�ി തീ9 �േടാ... പരിപാടി �ട�ാനായി  

Cut To  

സീ,സീ,സീ,സീ,    1111----എഎഎഎ    ANNUAL DAY STAGEANNUAL DAY STAGEANNUAL DAY STAGEANNUAL DAY STAGE    EXTEXTEXTEXT    പക2 പക2 പക2 പക2     

േഡാ:ശാ/, ശം7, മാലിനി, കാശി, കണT ,, Juniors 

സ്േ ജി� മ:vിേല�് വv് നി2 ~v 

ശം7. േമാദിയ:െട േവഷ1ി2 .  

 

Emotional ആയി,    ശം7: മാ കി േസവാ കഭി �പാ േഹാ സ�ി െഹ? നഹി 

സ്ജ്േനാ കഭി നഹി? മാ കി േസവാ േദശ് കി േസവാ 

െഹ. മാ കി േസവാ പാ9 �ി കി േസവാ െഹ. സേ� ദി, 

ആേയംേഗ േദശ് വാസിേയാ അബ് കി ബാ9 ... അബ് കി 

ബാ9 ...  

Opposite ഇരി~v Gറ�് G�ിക� .  

G�ി: ശം7 സ9 �ാ9 ... 

േവെറാരാ� : Item െകാ�ാം ശം7 സാേറ... 

ഇരി~v ഒv് ര�് േപ9 . വയസ� 9 .  



         

 

ശം7 ഹാ>ി.  

ശം7: അതാണ്... ഇേ�െര മിമി�ി�ാ9  വെര പിടി�് 

�ട�ിയി�ിലF .  

കാശി ക�ി2  സാധന�ള:മായ് ഓടി 

വ|�.  

 

ഓടി കിത�്,    കാശി: ശം7േ��ാ... ശാ/� �>ിട് േറ,... 

 അേ�േ�ാ.... നീയിെതാv് േകേ�. േനാെ�ടാ 

(േമാദിയ:െട ശബ്ദ1ി2 ) േമരി മാ�ഭീമി കി സ:ര� 

േക ലിെയ ആഖ് രി ഖ� , ത�് കേരഗാ 

ശാ/ േദഷL1ി2  വ|�.   

ശാ/: ഒ| ബാ ് മാേനജ9 �് േച9 v പണിയാേണാ ഇത് 

ശം7സാേറ? 

ശം7: ഏയ് ബാ ് മാേനജരായി േപാേയാ�് ഉ�ില:� 

ആ9 �ിസ¢ ിെന ഉറ�ി കിട1ാ, പേ �ാ ശാേ/? Stage 

എ�ിനീ�്? Simple and class ആയി�ിേലF ?  

Stage decorate െച�:v മാലിനി. 

കണT ,, മ ് ര�് േപ9 . 

അതിഷ്ടെ>ടാെത സ്േ ജിേല�് 

കയറ:v ശാ/.  

 

ശാ/: േമാേള മാലിനി, നീെയ/ാ ഈ കാണി�േണ? ഒ£േലF  

MBBS final year-ന് പഠി�ണ G�LേലF  നീയ്?  

ശം7: േഹയ്, MBBS-ന് പഠി�ണ�ം stage decorate 



         

 

െച�ണ�ം ത�ിെല/ാ ബ¤ം ശാേ/?  

മാലിനിയ:െട ൈക പിടി�്,    ശാ/: േവ�, function-ന് കലLാണസാമീെട ക�ീv് അവാ9 ഡ് 

വാ�ി�ാന്� G�ിയാ... 

മാലിനി: ഈ അേ� െകാ�് േതാ :... നീയിത് േനാ�് കണT ാ 

കണT െന ക�് സഹതാപ1ി2 ,  

ശാ/: േമാെന/ിനാ ഇെതാെ� െച�േണ? വീ�ീ േപായിെറസ¢ ്  

എട: ¥േട? സ:ഖലLാ1തേലF ?  

കണT , വലF ാതാവ:�. ശം7വിന് class 

എട: ~�. 

 

ശാ/: ഈ ഈ യ:വരാജ് സിം¦ം മമതാ േമാഹ,ദാസ:ം 

പറയണ േപാെല അ� സിAി�  അലF  ബF ഡ് 

കാ,സ9 ... ന�ള് care െച�ാ��ത് െച�ണം. നലF  

െറസ¢ ാ കണT നിേ>ാ േവേ�... 

ശം7 വലF ാെത.  

ശാ/: Facts പറ�ാ എലF ാവ9 ~ം വിഷമാ... എv് െവ�് 

പറയാതിരി�ാ, പേ �ാ.... നീ പറ േമാേള... 

ശം7: Facts-�ം maths-�ം ഒെ� അ>:റ1് ജീവിതം വളെര 

സിAി�  ആെണv് ഇത് േപാെലാെര experience 

വ|Aഴാ മനസ� ിലാവ:ക. (കണT െന േനാ�ി േമാദി 

സ്ൈ ലി2 ) സ്േ ജ് േകാ decorate ക9 നാ േദശ് കി 

േസവാ േഹാതി െഹ... നീ െചയ്േതാ കണT ാ...  

കണT , ഹാ>ി, ഇഷ്ടെ>ടാെത  



         

 

നി2 ~v ശാ/: 

ശാ/: ഇെതാെ� കാണ� എനി�്. (ഓ9 1്) കലLാണസാമി 

ൈടമിന് എ1ിേലF ? 

കണT െന arrangements help െചയ്ത് 

െകാ�്,  

 

ശം7: എRെമvാ േവ� പറേ� 

ശാ/: അെതാv് വിളി�് confirm െച�േണ ശം7 സാേറ... 

best ആെളയാ ഏ2 >ി�ിരി�േണ.. എvി�് േവ� 

എവിെട?  

ശം7: െമാൈബ2  എട: �ണിലF േലF ാ 

േദഷL1ി2 ,    ശാ/: എട: �ിലF േലF ാ. ഇ/L, 4ധാനമKി അേലF . ൈദവേമ 

notice2  ഞാനടി�:ം േപായേലF ാ?  

ശം7: െഛ! ഞാനത് രാവിെല േവ«േനാട് േചാദി�ാ�ം വി�: . 

കലLാണസാമി വvിെലF  ീ േവെറ ആേരെകാെ� ില:ം 

മാലിനി�് അവാ9 ഡ് െകാട: 1ാ േപാേര?  

ശാ/:  അത�്  പ�ീ േപായി പറ�ാ മതി. District 

swimming champion-ആ എെ5 േമാള്. കലLാണസാമി 

തെv െകാട: �ണം.   

ശം7വിന് േദഷLം വ|�. 

കടി�മ9 R�.  

 

ശം7: േദശ് കി േസവ.... അ� എള:>മലF ...  

Cut To  



         

 

സീ,സീ,സീ,സീ,    2222        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    EXTEXTEXTEXT    പക2 പക2 പക2 പക2         

േഡാ:ശാ/, കാശി, ന�ിനി, ശം7, Juniors 

പ:റ1് നിv് േവ�വിെ5 വീട്. മ: 1് 

ഓടി നട~v നായ്�� . തിയി2  

േദഷL1ി2  േഗ ് �റv് ശാ/ 

അകേ1�്. നായ്��  ഓടി ശാ/െയ 

കടി�ാ, വ|�.  

 

ശാ/: അേ�ാ 

േപടി�് പ:റകിേലാേ�ാടി േഗ ് പ:റ1് നിv് 

അട�് കിത~v ശാ/. േഗ ിനക1് 

നിv് ഉറെ� Gരയ്~v പ�ിക�  ശാ/ 

ഭയv് പി®ാറ:�.  

 

കാശി: ജാ�ി... ൈകസ9 ... ��ി േപാ... (ശാ/േയാട്) 

ന�ിനി�ാ beauty parlour-2  േപായിരി�് േറ,. 

നാ, ��ിലാ�ാ... ൈകസ9  ഏറ്...  

കാശി േഗ ് �റv് അകേ1�്. പ:റ1് 

ശാ/, ശം7 others. പ�ി ശാ/െയ േനാ�ി 

Gരയ്~േAാ�  ശാ/ േപടി~�. 

റിലാക� ായി കാശി.  

 

കാശി: െട,ഷ, േവ� ശാ/�ാ.... (പ�ിേയാട്) േടയ് 

ഏെറടാ... 

ശാ/: മ�ഷLെന െകാേലF �ാ ഇയാ� െട ഈ പ�ികള് 



         

 

േഡാ9  �റv് ന�ിനി പ:റേ1�് വ|�. 

ബL��ി പാ9 ലറി2  നിv് വv േകാലം.  

 

ന�ിനി: എ/ാ കാശീ... 

പ�ിെയ ��ിലാ�ി കാശി.  

കാശി: ശാ/�ാവ:ം ശം7േസ��ം േവ�േസ�െന പാ� 

വ/ിര്�ര്ത്... (��ിലാ�ി) ഏറ്ടാ... 

േഗ ി� പ:റ1് അവെര ക�് ന�ിനി.  

ന�ിനി: േകറി വാ ശാേ/, എ/ാ അവിെട തെv നിvത് 

ശാ/: േകറി വാ ശാേ/, എ/ിന് പ�ികടി െകാ�് 

ചാവാേനാ (ന�ിനിെയ േനാ�ി ചിരി�്) അ��െള 

��ിലാ�ിേയാ ന�ിനീ.. 

േഗ ് �റv് ഇറ�ി വv്,    ന�ിനി: ഓ, അവേ �ാള് കടിെ�ാ£ലF L. േകറി വ¯േv 

��ിനക1് നിv് ശാ/െയ ക�് ഉറെ� 

Gരയ്~v പ�ിക� . ശാ/�് േപടി. 

 

ശം7: എvാല:ം രാവിെല മ:ഴ: വ, നായ്�െള ഇ�െന 

�റv് വിട� കാരLംേ�ാ? ആെര ില:ം 

അറിയാെ� േഗ ് �റvാേലാ? 

ന�ിനി: േവേണ���ം േമാ�ം േപായി കഴി�ാ േഗ ് ഞാ, 

അക¥v് േലാ�് െച�ിേലF . െവറ്െത ആ� �ാര് 

വv് െബലF ടി�് മ�ഷLെ5 സമാധാനം കളയ:ം 

Gരയ്~v പ�ിക� . കാശി ചിരി~�.  

കാശി: ബL��ി പാ9 ല9  േനരെ1 മ:ടി�ാ�ാ... 



         

 

ന�ിനി�് ഇഷ്ടെ>�ിലF .  

ന�ിനി: ബL��ി പാ9 ലേറാ... ഓ എ/്? (ശാ/േയാട്) എനി�ാ 

സ°ല1് േപാണേത അല9 ജിയാ. നമ:~� ഈ 

െസൗ�െരLാെ� േപാേര 

ന�ിനിയ:െട മ:ഖെ1 േമ�>്.   

ശം7: ഇ� തെv �ട: തലാ... 

ന�ിനി: എ/ാ?  

ഉറ�്,   ശം7: ഏയ്, േവ�െവവിെട? കലLാണസാമി വേര�ാv 

െട,ഷനിലാ ശാ/ 

ന�ിനി: േവേണ��, പറ�ാ സാമിേയ�, വരാതിരിേ��ാ? 

പ:�ി )ീലേ v് വvേ>ാ േവേണ��ന് ഗിഫ¢ ്  

െചയ്ത ബ:²െ5 സ¢ ാചL�  ക�ി�ിലF േലF ാ നി�ള്, 

അക1്�്.  

ശം7: അക1് േകറാ, േനരലL, മ:�ിേ� നി�ാ... 

േവ«െന ഒv് വിളിേ� 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 2AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േഡാ:ശാ/, കാശി, ന�ിനി, ശം7, Juniors 

തള9 v് കിട~v പ³. അരികി2  

ആകാം�േയാെട ഇരി~v േവ�. 

അമറ:v പ³വിെന പരിേശാധി~v 

േഡാക്ട9 . േവ� ഷ9 �് ഇ�ി�ിലF .  

 



         

 

െട,ഷനി2 ,  േവ�: ഇവ� �് നലF  4യാസമ:�്.  

േഡാക്ട9 : അ��ാവ:ം. െഡലിവറി േഡ ് അട: 1് വരേലF  

 രാ�ി കിടv് കര�ിേലാട് കര�ിലാ, അത് േക�ാ 

എെ5 ഉറ�ം േപാവ:ം... മ|vിെ5 േഡാസ് വലF �ം 

��േണാ? 

ചിരിെ�ഴ: േv ്, േഡാക്ട9 : ഒ�ം േവ�, പ³വിെന 4സവി�ാ, പറ�് 

നി9 ബ¤ി�ാ, പേ �ാ എെ5 േവേണ�ാ. അതി�ം 

�െട േതാvേ�. 

ശാ/, ശം7 & others വ|�.  

ശം7: പ³വിെ5 ചികിµ ഇത് വെര കഴി�ിേലF  

േവേണ�ാ? അവിെട പരിപാടി �ട�ാ, േനരായി 

അവെര ക�് ചിരി�്, േവ�: അവിെട പരിപാടി �ട�ാ, നി��  േകാളനി 

4സിഡ5:ം െസ��റീം ഒെ��േലF ാ. ഇവ ക� �് 

ഇവിെട ഞാേനയ:�� ... എ/ാ േഡാക്ടേറ? 

(ന�ിനിേയാട്) ഏയ്, നീയ് നി�ാെത Gടി�ാ, 

വലF �ം എട: �് 

ചിരി~v േഡാക്ട9 .  

െട,ഷനി2 , ശാ/: േവ�. കലLാണസാമി�് വ�ി വലF �ം 

അയ�േണാ േവ«. ആേറ മ:>തിന് ആളിവിെട 

എ1�േലF ാേലF ... 

ഓ9 1ി�്,    േവ�: അേ�ാ, ഞാനത�ട് മറ�.  

ശം7: എ/ാ േവ� ഈ പേറേണ, അേ�ര് വരിേലF ?  



         

 

േവ�: ഹാ... നി�ള് െട,ഷ, അടി�ാതിരി ശം7സാേറ... 

ന�െട സാമിയേലF , വ|1ാ (േഫാെണട: 1്) 

എെ5 നAറ് ക�ാ മാേ� േഫാെണട: ¶...  

ശാ/�് േദഷLം വ|�.  

ശാ/: ഞാ, പറ�തേലF  

ശം7: ശരിയാവ:ം.... 

േവ�: ആ സാമി നി�ള് പ:റെ>�ിേലF  (െട,ഷനി2 ) 

എേ>ാ… എ/ിന്... എ� ദിവസേ1�് 

ശാ/ െട,ഷനി2 .  

േവ�: ഒv് പറ�ി�് േപാെ�േടാേപാെ�േടാ... ശരി 

ശരി...(േഫാ�  െവ�്) സാമി ജ>ാനിലാ…  

ഉറെ�, ശാ/: ജ>ാനിേലാ?  

േവ�: ഇvെല രാ�ി െപെ�v് േപാ�ി വ£േ�. അവെട 

ഒ| േഷാ>് �ട�ാ, േപാവാേ�... അതി� മാ�ം 

ഇ/L,സ് ജ>ാനില:േ�ാ ശം7 സാേറ 

ശാ/�് െചാറിയ:�.  

ശം7: ഇനിയിേ>ാ ഈ പരിപാടി�് മാലിനി�് ൈ4സാരാ 

െകാട: �ാ േവ�?  

േവ�: ഏയ്, ജ>ാനി2  േഷാറ� ം �റ�േണല:ം വല:താേണാ 

അത്. ൈ4സ് നമ:�് ആെര െകാെ� ില:ം 

െകാട: >ി�ാ േപാേര (ഓ9 1്) േദ നി�� ഒരാള്, 

ന�െട േഡാക്ടെറ െകാ�് െകാട: >ി�ാേലാ ശാേ/ 



         

 

ശാ/�് േദഷLം ഇര�് േകറ:�.  

േഡാക്ട9 : എനി�് േപായി�് തിര�് �് േവ«...  

ശാ/: ഇതിെ5 ബഹളം കാരണം മ�ഷLെനാ| മാസായി�് 

രാ�ി ഒറ�ലF L. ഒ| പ·ം പ�ീം.... ശം7സാറ് 

വ|�േ�ാ? എ/ാ േവ�െതv് എനി�റിയാം 

ശം7: ശാ/ ച� ടാവാെത. എനി~ം രാ�ി ഇേ>ാ 

ഉറ�ലF L... എv് െവ�് പ³വിെന 4സവി�ാ, 

പറ�് നി9 ബ¤ി�ാ, പേ �ാ എെ5 ശം7 

സാേറ? അതി�ം �െട അത് േതാvേ�? (താടി 

പിടി�്) േദേശാം കി േസവാ, കല�ീ�് 

ചിരി�് െകാ�്,        ശം7: ഞാെനാv് േപായി ത�>ി�്�് വരാം.  

ന�ിനി: സാമിേയാട് ഒv് ഓ9 �ി>ി�ാര്� 

േവ�: ഞാ, മനപ� 9 Qം ഓ9 �ി>ി�ാതി|vതാ... 

അവ� െട ഒ| നട>:ം പ�ാസ:ം. ഒ| സ�ി�ിംഗ് 

ചാAL, േമാള� ം. ആ െപണT ി��ത് മരLാദ�് 

പഠി>ി�ാ േപാേര. അതിെനേടെല/ിനാ ഒ| 

സ�ി�ിംഗ്? അഹ ാരം! സാമിയ�െന അവ� �് 

ൈ4സ് െകാട: ��ാ, എേ/! 

ന�ിനി�് ഇഷ്ടെ>ട: vിലF .  

ന�ിനി: അ�െനയാെണ ി2  അേത2 �ാ, 

േപാ�ായി|�. ഇതിേ>ാ േവേണ��ന് സാമീെന 

പരിചയലF LാvേലF  ആള:കള് പറ�് പറ¥... 



         

 

ന�ിനി േദഷL1ി2  േപാG�.  

േവ�: ഇത് നലF  �1്. ശാ/ എ/ിനാ അ�െന 

പറയേണ േഡാക്ടേറ?  

േഡാക്ട9 : എനി�റിയിലF ... ഞാെനറ�േ� േവ� 

േവ�: നി�് േഡാക്ടേറ, പരിപാടി െതാട�ീ�് േപായാ 

േപാേര. ന�െട െച�, പാട് ��്. 

േഡാക്ട9 : അത് മിസ� ാവിലF Lേടാ.... അതാ ആന�ിെന 

കാണാേ�. പാ�് 4ാക്ടീസ് ആയിരി~മേലF   

േവ�: ഏയ്... അവെന/ിനാ 4ാക്ടീസ്? അസ� ലായി�് 

പാട: ംേv. അവ, കരാേ� കF ാസ� ിന് േപായിരി�Lാ. 

ഇേ>ാ എRം. 

േഡാക്ട9 : മL�സി�ിെ5 �െട കരാേ�ംേ�ാ?  

േവ�: കാലം അതേലF ? നമ:േ�ാ 

അതി��െസൗകരLം�ായിലF .... അവ, പഠി�േ� 

പ�ിക�  ഓടി വ|�. അതിെന 

ക�ിെലട: 1്,  

 

േവ�: ൈകസേറ... ഇവനിേ>ാ തീെര വിശ>ിലF  േഡാക്ടേറ 

േഡാക്ട9 : ¸ീയാവ:Aം ഒ| ദിവസം കF ിനി�ിേല�് െകാ�് 

വാ, േനാ�ാം. 

ചിരി~v േഡാക്ട9 . അവ9  നടvകല:�. 

അമറ:v പ³. 

 

Cut To 



         

 

സീ,സീ,സീ,സീ,    3333    COLONY COLONY COLONY COLONY ---- STAGE STAGE STAGE STAGE    EXTEXTEXTEXT    NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    

േവ�, ന�ിനി, േഡാ:ശാ/, ആന�്, കാശി, മാലിനി, കണT ,, Juniors 

SONGSONGSONGSONG     

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    4444    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    

േവ�, ന�ിനി, ആന�് 

പ:റ1് ഉലാRv ജാ�ിയ:ം ൈകസറ:ം. Living 

room2  മദL~>ി�് മ:vി2  േവ�. മദLെമാഴി�് 

അകേ1�് േനാ�ി, 

 

േവ�: Bearer, ഒ| soda 

അളവ് പരിേശാധി~v േവ�. േസാഡയ:മായ് 

വ|v ആന�്. 

 

ആന�്: വലിയ തമാശയാvാ വിചാരം 

േസാഡ വാ�ി, േവ�: Bearer എv് െവ�ാ എ/ാvാ... െകാ�് 

വ|vവ,, േസാഡ െകാ�് വ|vവ,. 

ഇരിെ�ടാ അവെട 

ആന�് Cashew ആയി Gര�് ദ� െര ഇരി~�.  

ആന�്: ഓ ഒരാള് മ:ഴ: ~ടിയനാവ:vത് 

എേ>ാഴാvറിേയാ അച� ന്, േദ ഇ�െന 

ഒ �ി|v് Gടി~േAാ 

േവ�: പിെv ആ െത�ികള:െട �െട ��് �ടി 

Gടി�ണംvാേണാ... നാണേ�ടേലF ടാ 



         

 

ഒ വലി�് Gടി~v േവ�.  

 എെ5 പാെ��െന�ാര്�. 

താ2 പരLമിലF ാെത, േവ�: ങ്ഹാ, Gഴ>ലF L, ആ രാഗം നിനെ�ാ� �െട 

thorough ആകാ��്. 

 ഏത് രാഗം, കഴ: തരാേഗാ 

േവ�വിന് ഇഷ്ടെ>ട: vിലF .  

േവ�: എഴ: േv ് േപാടാ അവട്v്... 

ആന�ിന് േദഷLം വv് ഗF ാസ്െസട: 1്,   

ആന�്: മതി Gടി�ത് 

േവ�: െവെ�ടാ അവിെട 

ആന�്: മതി അച� ാ... 

േവ�: ശരി, നി9 1ാം... പെ� one condition 

ആന�്: എ/്?  

േവ�: അട: 1 െസമസ¢ റില് എലF ാ subject-�ം നീ 

A+ േമടി�ണം, പേ �ാ?  

ഗF ാസ� ്  തിരിെക െവ�് െകാ�്,   

ആന�്: Gടിേ�ാ.. 

േവ�: നിന�് െസൗകരLം �ടി േപായതിെ5യാ ഈ 

Gഴ>ം. നിെ5 4ായ1ില് എ5>, മരി�് 

Gട: ംബ1ിെ5 മ:ഴ: വ, ഭാരായി|� എെ5 

തേലല്... അതിെ5േടലാണ് പഠി1ം. 



         

 

പറ�ി�് കാരLലF ാ. 

ആന�്: അതിന് അച� , മരി�ാ1ത് എെ5 

െകാഴ>ാേണാ 

േവ�വിന് േദഷLം.  

തലെ�ാv് െകാട: 1്,  

േവ�: തറ:തല പറയ:േvാടാ അഹ ാരീ... 

ഭ¼കാളിെയ േപാെല മ:ടിയഴി�ി�് ന�ിനി കടv് 

വ|�. 

 

ന�ിനി: നീെയ/ിനാടാ കണT െ5 �െട ഡാ,സ് 

കളി�ത് 

ആന�്: അതിെന/ാ Gഴ>ം. ഈ ബF ഡ് കാ,സ9 v് 

പറ�ാ െതാ�ാ പകരണ േരാെഗാvലF . 

ന�ിനി: എലF ാ1ി�ം അവന് നLായ�ള്�്... 

എലF ാ1ി�ം തറ:തല. ആ ശാേ/െട േമാെള 

ക�് പഠി�്. മിട്�്� പിേ�ര് സ്േ ജീ 

േകറി ൈ4സ് േമടി�ണ ക�ാ. എെ5 

േമാ, വായീ െവ�െമറ�ി നിേvാ 

ആന�ിന് േദഷLം. കേസരയി2  െചvി|v്,   

ആന�്: നി�ള് ര�് േപേരം െകാ�് ഞാ, േതാ :.  

ന�ിനി: ആ ശാേ/െട െനഗളി>് ഒv് കാണണം 

(കര�്) പറ�ിെ�/ാ, എലF ാടRം 

േതാ2 �ാനാ എെ5 േയാഗം 



         

 

േവ�വിന് േദഷLം വv്,   

എണീ ്, േവ�: നീെയ/ിനാ എെ5 േമെ��:  േകറ:േv 

ന�ിനി: നി�േളാട് പിെv ഒ�ം പറ�ി�് 

കാരLലF േലF ാ. ആ ശാേ/െട ഭ9 1ാവ് 

ദ:ബായില് ഒ| ��ി Gടി�ിലF , അറിേയാ 

േവ�: ആ അലവലാതി േഡാക്ടറ് ദ:ബായീ 

Gടി�േണെ5 കണ�് നിെ5 

ക�ിലാേണാടീ 

ന�ിനി: എ�ര ല�മാ അയാ� �വിെട മാസശAളം. 

അവിടവര് പ:തിയ വിലF  േമടി�:.  

േവ�: അതിെന/ാ ഞാ, േപായി ചാവേണാ 

ന�ിനി: േവ�, ഇ�െന ക�് Gടി�ി|േvാ. ഒെ� 

ഞാന�ഭവിേ�ാളാം 

അതിനിെട ആന�് ഇടെപ�്,  

ആന�്: ഒv് നി9 1് ണ്േ�ാ ര�് േപ|ം. 

അ��ിേ>ാ എ/ാ േവ�ത്? 

േവ� മദL1ിനരികിേല�്.  

ന�ിനി: നീ സ�ി�ിംഗ് പഠി�ണം 

ആന�് അത് 4തീ�ി�ിലF . േവ� വീ�: ം 

മദL~>ിയ:െട അട: േ1�്. 

 

കര�്,   ന�ിനി: അേ�െട ആ½ഹാ േമാേന, അട: 1 െകാലF ം 

ആ ൈ4സ് നീ േമടി�ണം 



         

 

തള9 vിരി~v ആന�്.  

Cut To 

സീ, 4A PARVATHY’S HOME / േവ�വിെ5 വീട് INT NIGHT 

ന�ിനി, പാ9 Qതി, േമാഹ, 

േഫാ�  റിംഗ് െച�:�. പാ9 Qതി േഫാ�  attend 

െച�:�. 

 

പാ9 Qതി: എ/ാ േച�ി 

Cut To  

വീടി� പ:റ1് കര�് ന�ിനി.  

ന�ിനി: നിന�ിേ>ാ ഇേ�ാ�് വരാ, പേ �ാ?  

Cut To  

ൈല ി�് പാ9 Qതി.  

പാ9 Qതി: ഈ േനരേ1ാ?  

Cut To  

ന�ിനി: ഇേ>ാ നി�ള് വvിെലF  ീ പിെv 

നിനെ�െv ജീവേനാെട കാണാ, പ ിലF . 

Cut To  

പാ9 Qതി�് താ2 പരLമിലF .  

പാ9 Qതി: എ/ാ േച�ീ കാരLം?  

Cut To  



         

 

ന�ിനി: ഈ മ�ഷLെ5 �െട ജീവി�ാ, എനി�ിനി 

വ� േമാേള… ഞാ, നി�െട �െട 

അേ�ാ�് വര�ാ... 

Cut To  

താ2 പരLമിലF ാെത പാ9 Qതി.  

പാ9 Qതി: ഞാ, േഹാസ്പി ലിലാ േച�ീ... ഒ|  

emergency case വ�... ഞാ, തിരി�് 

വിളി�േ�... 

േഫാ�  ക�് െച�:v പാ9 Qതി.  

Cut To  

ന�ിനി: പിശാശ്...!  

Cut To  

തിരി�് നട~v പാ9 Qതി. ഉറ�ി കിട~v 

ഭ9 1ാവ് േമാഹ,.  

 

കണT ്  �റ�ാെത,   

േമാഹ,: എ/ാ ഇvെ1 4ശÂ ം?  

പാ9 Qതി: കലF Lാണം കഴി�ി�് െകാലF ം ഇ|പതായി. 

ഇേ>ാഴ: ം ആഴ്േചല് മ� v് തവണ 

ൈഡേവാ9 സ് ഭീഷണീയാ. മ�ഷLന് േവേറ 

േജാലിലF LേലF ാ.... 

പിറ:പിറ:1് കിട~v പാ9 Qതി.  

Cut To  



         

 

സീ,സീ,സീ,സീ,    5555    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    EXT / EXT / EXT / EXT / INTINTINTINT    MNGMNGMNGMNG    

േവ�, ന�ിനി, ആന�്, കാശി 

Alarmെ5 േകF ാസ്. അ�് മണി. 

ഉണ|v േകാളനി. തേലvെ1 സ്േ ജ്. 

തിളയ്~v ചായ. പഠി~v ആന�ിനരികി2  

ചായ െവ�് അവെന തേലാടി േപാവ:v ന�ിനി. 

വീ�:  മ: 1് ഓടി നട~v നായ്�� . അ��െള 

Gളി>ി~v േവ�, കാശി. 

 

കാശി: മഴ�ാലം വര േപാെറ േവ�േ��ാ... ഒ| 

ഇ|പതിനായിരം െകട�ാ ഊര്�് േപായി 

വീട: പണി മ:ടി�ലാം. 

േവ�: തരാടാ... നീ ഇതിെ5 പിvില് േനാേ�L… 

അ>ടി െച�ാ 

െട,ഷനായി,   കാശി: എെ  േവ�േ��ാ... കാമി~േ ാ 

ൈകസേറ 

�ി� ് Nസ� ി2  ആന�് വ|�.  

കാശി: ഇvലെ1 പാ�് 4മാദം  

ആന�് ഹാ>ി.  

ആന�്: താ L�  കാശിേ��ാ (േവ�വിേനാട്) േപാവാം 

Cut To  

േവ� കാ9  സ¢ ാ9 �് െച�:�.  

 നീ ഓടി�േണാ? 



         

 

ആന�് ഇെലF v് തലയാ�: �.  

 ആ��ളായാ ൈധരLം േവേണടാ... നിെ5 

ഈ 4ായ1ില് ഞാ, േലാറി ഓടി�്�: �്, 

അറിേയാ? 

ആന�ിന് േദഷLം, പിണ�ം. കാ9  പ:റേ1�്. 

സേ/ാഷ1ി2  ൈക വീശി യാ� അയയ്~v 

ന�ിനി. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    5555AAAA    COLONY COLONY COLONY COLONY ---- GROUD GROUD GROUD GROUD    EXTEXTEXTEXT    MNGMNGMNGMNG    

േവ�, ആന�്, ശം7 പണി�9 , ശാ/, Juniors  

െ½ൗ�ി2  ശം7 പണി�|െട laughing class. 2-3 

േപ9  േജാഗ് െച�:�. േവ�വിെ5 കാ9  

അതിനരികി2 . 

 

ആന�ിേനാട്,   േവ�: ഇവേ ാ� െ�/ാ വ�: േ�ാ? 

ഇത് ക�്, ശം7: Good morning 

താ2 പരLമിലF ാെത ൈക കാണി~v േവ� 

കാറി2 . 

 

ഒരാ� : എvാല:ം ഇvെല കലLാണസാമി 

വരാ�ത് ഒ| �ീണായി. േവ�വിെ5 

�െട െഡഉലി രാവിെല മണീസിv് 

മസാലേദാശ അടി�ണതാ ക�ി.  

േദഷL1ി2 , ശാ/: അയാ� െട ഒ| മസാലേദാശ, എെv 



         

 

െകാെ�ാ�ം പറയി�േലF  

ഇടെപ�്, ശം7: ൈസല,സ്.... Äീ1്... സ്ൈമ2 .... 

എലF ാവ|ം ചിരി~�. ശാ/ േവ�വിെ5 കാ9  

േനാ�ി േദഷL1ി2  ചിരി~�. വീ�:ം വീ�: ം 

േദഷL1ി2  ചിരി~�. 

 

Cut To 

സീ, 6 േവ�വിെ5 വീട് INT DAY 

ന�ിനി, ആന�്, ഹിമ 

¸ിഡ്ജ് �റ~v ഹിമ േഡവിഡ്. ¸ിദ്ജി2  

ഒ|പാട് തരം മീ�ക�  ഇറ�ിക� .  

 

ഉറെ�, ഹിമ: ഇv് ഏത് മീനാ െവ��ത് േച�ിേയ 

ടിവി�് മ:vി2  ഇ|v് കഴി~v ആന�്. സ്��  

യ� ണിേഫാമി2 . അരികിെലാ| േദാശയ:മായ് 

അവെ5 പാ�1ിലി�് ന�ിനി. 

 

ന�ിനി: ഇേvത് മീനാ േവ�ത് േമാേന 

ആന�്: എനി�ിv് ബീഫ് മതി 

ന�ിനി: ബീഫ് മതിെയടി ഹിേമ 

ഹിമയ്�് േദഷLം.  

ഹിമ: ബീഫ്... ഇത് ¸ിഡ്ജലF , ഇറ�ി മാ9 � ാ... 

ഉറെ� ¸ിഡ്ജ് അടയ്~�. വv് േദാശ 

പറRv ന�ിനി. 

 



         

 

ന�ിനി: പ�െ� അടെ�െ5 ഹിേമ 

ഹിമ: ശാേ/�ീെട പ:തിയ ¸ിഡ്ജ് വാ�ി�ത് 

കേ�ാ? ഒ| വലL അലമാേറെട അേ�ം�്. 

ന�ിനി�് ഇഷ്ടെ>ട: vിലF . അസ� യയി2  ന�ിനി.  

അസ� യയി2 , ന�ിനി: അലമാേറടേ�ം േപാv ¸ിഡ്േജാ?  

ഹിമ: ശരി~ം േച�ി. ഡാനി േപായി�് നമ:െ�ാv് 

േപായി കാണാം.  

ചിരി�ാ, )മി�്, ന�ിനി: അലമാേറലാെര ില:ം മീ, െവേ�Lാടീ... 

പിേv, അവള:െട വീ�ിെല ¸ിഡ്ജ് 

കാണലേലF  എനി�് പണി 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    6666AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, ആന�്, കാശി 

വീടി� പ:റേ1�് നടv് വ|v േവ�, ന�ിനി, 

ആന�്. േവ� ഓഫീസ് Nസ� ി2 . ആന�് 

യ� ണിേഫാമി2 . 

 

ന�ിനി: ഒ| ��് സാധനം െവ�ാ�� സ°ലലL 

¸ിഡ്ജില്, തീെ>�ി¶ട് േപാല:� ഒ| 

¸ിഡ്ജ്.  

േദഷL1ി2  ബാഗ് ആന�ിന് െകാട: 1്,   

ന�ിനി: ഇനിയാ ¸ിഡ്ജിേല�് െവ�ാെനv് 

പറ�് ഒ| സാധനം ഈ വീ�ിേല�് 



         

 

െകാ�് വര|ത്.  

േവ�: നിെ5 ഈ വ9 1ാനം േക�ിറ�Lാ�േലF ാ 

അvെ1 ദിവസം മ:ഴ: വ, േപാ�ാ 

േദഷL1ി2  ന�ിനി.   

ന�ിനി: എനി�് പിെv ഇതി5ക1് സ�9 ഗÅ ാണേലF  

ഉ�ാ�ി തvിരി�േണ...  

ച� ടായി, േവ�: എ/ാടീ നിന�ിവിെട ഒ| Gറവ്?  

ആന�്: േല ാവ:� അച� ാ... 

ന�ിനി: കാശീ, വ�ി േപായി േഗ ട�് പ�ികെള 

�റv് വിട് 

പിറ:പിറ:1് ന�ിനി അകേ1�്.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    7777    സ്�� സ്�� സ്�� സ്��     EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

ഫാദ9 , ആന�്, Juniors 

സ്��  േകാെAൗ�ി2  national anthem െചാലF :v 

G�ിക� . Address െച�:v ഫാദ9  െജയിംസ് 

പതിയി2 . G�ിക� �ിടയി2  ആന�്.  

േദശീയഗാനം പാട: vതിെ5 several shots. 

പാട: vതിനിടയി2  ഒ| െചറ:�, ഒ| െപണT ിെ5 

തലയി2  േപ>9  കഷT ം എറിയ:�. െപണT ി� 

േദഷLം. അവ, ഇളി~�, വീ�:ം എറിയ:�. അത് 

കാ�v ഫാദ9  േദഷL1ി2  നടv് േപായി 

 



         

 

അവെ5 െചവി പിടി�് നടR�.  

ഫാദ9 : വാടാ ഇവിെട 

കരയ:v െച�,. അവെന പിടി�് വലി�് െകാ�് 

േപാവ:v ഫാദ9 . 

 

Cut To  

സീ,സീ,സീ,സീ,    7A7A7A7A    സ്�� സ്�� സ്�� സ്��     INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ഫാദ9 , ആന�് 

4ി,സി>ാളിെ5 ഓഫീസ്. മ:റിയി2  പല awards. 

അതില� െട വിരേലാടി~v േവ�. പ:റ1് national 

anthem േക� �ാം. ഒ| പL��  പ:റ1്. 

 

പL�� : സാെറ/ാ നി�േണ?  

തിരിയ:v േവ�.  

േവ�: േദശീയഗാനം േക�ി�് ഒ|പാട് നാളായി. 

അതിെ5 ബÆമാന1ി2  നിvതാ, എേ/ 

പL��  ച�ി േപാവ:�.  

പL�� : ഏയ്... അസംബF ി കഴി�:. അ�നിേ>ാ 

വ|ം 

േവ� േദഷL1ി2  ഇരി~�.  

േവ�: രാവിെല തെv ഓേരാv് ഇറ�ിെ�ാ�:ം 

അ��ം ആന�:ം കടv് വ|�.  

ഫാദ9  Gറ�് േദഷL1ി2  ആന�ിേനാട്  



         

 

സംസാരി~�. 

ഫാദ9 : അെത�െന പ :ം. അതിന് aquatics-2   

ന�:െട swimming batch ൈവGേvരം ആറ:  

മണി�േലF ? 

ആന�്: െയസ് ഫാദ9 . Dance class ഞാ, weekend 

batch-േല�് മാറാം. 

എഴ: േv ്, േവ�: Good morning ഫാദ9  

അവിെട മണലിെ5 േÉ. പ�െന െചവി പിടി�് 

േÉയി2  മ:�് G1ി�ിരി~v. 

 

ഫാദ9 : പാ5് െപാെ�ടാ.... 

പാ5് െപാ~v പ�,.  

ഫാദ9 : മ:�് G1്, ഉ� വെര അവിെട ഇരി�്, 

എvാേല പഠി¶.... 

  

  

ഫാദ9 : എ/ാ ഇേ>ാ ഇവന് െപെ�െvാ| 

swimming champion ആവാ, േമാഹം?  

ആന�്: അച� നലF ാ അ��ാ േമാഹം. അച� ന് ഞാ, 

IPL കളി�ണംvാ ആ½ഹം 

ഫാദ9 : അേ>ാ നി�ളിവെന േഡാക്ടറാ~vിേലF ?  

േവ�: അതിെ5 �ടി േവേണല:ം കളിേ�L 

നീ/ിേ�Lാെ� െച�ാേലാ ഈ 



         

 

4ായ1ിലേലF  പ � .  

ഫാദ9 : ആയിേ�ാേ�... ഈ �ി� :ം കരാേ�യ:ം 

സ�ി�ിം¦ം െമഡിസി�ം ഒെ� �ടി ഈ 

4ായം ഇവന് ഇലF ാ�ാ�|ത്. ഇെതലF ാം 

�ടി െച�ാ, അ� extra ordinary ആേണാ 

ഇവ,? 

േവ�വിന് െചാറിയ:�.  

േവ�: Extra ordinary ആവാ, ഒ| സാധLതയ:മിലF  

ഫാദ9 . കാരLം എെ5 േമാനാണേലF ാ 

(എണീ ്) extra ordinary പി�ാെര മാ�ം 

പഠി>ി~v school ആണിെത�ം 

അറി�ിലF . 

ഫാദറ:ം എണീ~�.  

ആന�്: അച� ാ... 

ഫാദ9 : േദ, ഇതാണ് േവ«വി5് temperament-െ5 

Gഴ>ം.  

േവ�: സ�/ം മ�െള പറ�ാ േചാര� ഏത് 

അ>െ5 temperament-ഉം െത :ം. Pune 

േപായി സിനിമ പഠി� അ�®ാെര പിടി�് 

4ി,സി>ാളാ�ിയാ ഇ�െന ഇരി~ം 

പ:റ1് ഒ| G�ിയ: ം ടീ�റ:ം.   

ടീ�9 : ഇവെന ഞാെന/ാ െച�േ� ഫാദ9 ? 



         

 

Strict ആയി, ഫാദ9 : Dennis, come here 

പ�, അ�നരികി2  വ|�.  

ഫാദ9 : ഡാഡിെയ വിളി�് െകാ�് വv് എെv 

ക�ി�് ഇനി കF ാസ� ി2  കയറിയാ മതീv് 

ഞാ, നിേvാട് പറ�തേലF  

െഡvിസ്: അേ�െരെയാ�ം വിളിേ�ാ�് വരാ, 

എനി�് േമല 

േവ� ഒv് പതറ:�. ആന�ിെന ഒv് േനാ~�.  

ഫാദ9 : അെത/ാ െഡvിേസ 

െഡvിസ്: േമലാv് പറ�ാ േമലാ, അ� തെv. 

അെലF  ീ തെv അേ�ര്െട Gറ�് െസ�5് 

േനരെ1 സ:ഖ1ി� േവ�ി എെv ഈ 

നശി� Êമീല്�് ജനി>ി�ാ, 

അേ�േരാടാരാ പറേ�. വീ�ിലിര്vാ 

എനി�് Ëാ/് വ|ം... ഞാ, കF ാസ� ീ േകറാ 

പ� Qാ... അച� െന/ാv് െവ�ാ െചയ്േതാ 

മ:�് G1ി നി2 ~v െച�െന േനാ�ീ�്,   

െഡvിസ്: അവെന മ:�:  G1ി നി9 1ിെ�ാ�് ഒ| 

കാരL�ലF L അേ�ാ.... 

  

  

െഡvിസ് ��  ആയി േപാവ:�. േദഷL1ി2   



         

 

അവെന േനാ~v അ�,.  

ഫാദ9 : You shut up… ടീ�റ് െചലF � ... ഞാനിേ>ാ 

വരാം. 

ടീ�9  േദഷL1ി2  േപാവ:�.   

ചിരി�് െകാ�്, ഫാദ9 : മിട: �നാ. Gറ�് weird ആെണ ില:ം ഭാവന 

കേ�ാ?  

േവ�: ആ െച�, പ�െ1റി പറ�താണ് 

അ�ന് ഭാവന! എെv െകാെ�ാ�ം 

പറയി>ി�േലF . കഷ്ടകാല1ിന് ഇവെന 

ഇവിെട ഞാ, േച9 1് േപായി... ഈ 

െകാലF ം ഒv് കഴി�് കി�ിയാ മതീേv�� . 

പF സ് ട:  കഴിയ� േലാ പ�ാരം! 

േവ� പ:റേ1�്.  

ആന�്: േസാറി ഫാദ9  

ഫാദ9  ചിരി~�.  

അവെന പിടി�് നട~v ഫാദ9 . 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    7B7B7B7B    SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOL    INT / INT / INT / INT / EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

ഫാദ9 , ആന�്, G�ിക�  

വരാ/യില� െട നട~v ഫാദറ:ം ആന�:ം.  

ഫാദ9 : നിന�് ശരി~ം swimming പഠി�േണാ? 

അേതാ അ� പറേ�ാ�ാേണാ? 



         

 

ആന�്: ര�:ം same അേലF  ഫാദ9 . Swimming is 

good for health anyway. 

ഫാദ9  ചിരി~�.  

ആന�്: ഞാനിനി join െചയ്തിെലF  ീ അ�യ്�് 

വിഷമാവ:ം. എ/ിനാ അ�െയ െവറ:െത 

വിഷമി>ി�െണ 

ഫാദ9 : അ>െ5 േമാ, തെv 

ആന�്: അതി� ഞാ, അ>െന പ ിെയാ�ം 

പറ�ിലF േലF ാ ഫാദ9  

ഫാദ9  ചിരി~�. Long shot-2  നടvകല:v 

ഇ|വ|ം. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    8888        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േദവിദാസ,, പണയ�ാര,, സ¢ ാഫ്, കസ¢ േമ9 സ് 

പ:റ1് Anand Kuries എv േബാ9 ഡ്.  

ഒ| വള ഉരയ്~v േദവിദാസെ5 close. 

അതിേനാട് ........ െച�:v മ�ി2  ഉറയ്~v 

ദാസ,. എതി9 വശ1് സ�9 ണT ം പണയം 

െവ�ാ, വvയാ� �് െട,ഷ,.  

 

ചിരി�്, േദവിദാസ,: സ�9 ണT 1ിന് വില �ടിേയാട് �ടി അതിെ5 

െപാറെ1ാ� ത�ി>:ം �ടി. അതാ ഒ| 

െട,ഷ, 



         

 

ദാസ, വീ�:ം ശ�ിയായി ഉരയ്~�. 

പണയ�ാരെന േനാ�ി ചിരി�് വീ�:ം 

ശ�ിയായി ഉരയ്~�. േദഷL1ി2  സ�9 ണT ം 

പിടി�് വാ�ി,  

 

പണയ�ാര,: ഇ�് താേടാ... അ� െട,ഷനടി�് താനിത് 

പണയ1ിെനട: ��. ഇവിെട േവെറ Íറ് 

ബാ ് �്. 

േദവിദാസ,: അലF , മ : ബാÎക�  േപാെലയലF  anand 

finance 

പണയ�ാര,: ഈ െപ�ി�ടയേലF .... ഒv് േപാേടാ 

അവിട: v്.... 

അയാ�  േപാവ:�. ഒv് ച�ി ഇരി~v ദാസ,.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    8888AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, പണയ�ാര, 

പ:റ1് കാറി2  നിv് നി2 ~v േവ�. Step 

കയറി മ:കളിേല�്. പണയ�ാര, ഇറ�ി വ|�. 

 

പണയ�ാര,: എെ5 െപാ� േച�ാ, െവറ:െത സമയം 

െമനെ�ട: 1െണ ീ മാ�ം 

അതി5:�ിേല�് േപായാ മതി. ഓേരാ 

ത�ി¶�് 4സ°ാന�ള്. 

േവ�വിന് െട,ഷ,.  



         

 

േവ�: എേ/ കാരLം? 

പണയ�ാര,: േനരി�് െചv�ഭവിേ�ാ. മ� � മിനിേ ാ�് 

സ�9 ണT ം പണയം െവ~v കാല1ാ 

കാ�: ജാതി�ാ|െട setup-ഉം െകാ�് 

ഇറ�ി�േണ... 

സംശയി�്, േവ�: കാ�: ജാതിേയാ?  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    8888BBBB    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േദവിദാസ,, സ¢ ാഫ്, കസ¢ േമ9 സ് 

കAL��റി� മ:vി2  youtube-2  share broking 

എv് ൈട>് െച�:v േദവിദാസ,. അകേ1�് 

വ|v േവ�. 

 

േവ�: വരേണാ|ം േപാേണാ|െമാെ� െതറി 

പറ�ി�ാണേലF ാ േപാേണ എെ5 

േദവിദാസാ 

േവ«വിെന ക�് േപടീ�് േദവിദാസ, 

ചാടീെയണീ~�. 

 

േദവിദാസ,: എ/ാ 4ശÂ ം?  

േവ�: പ:റ1ിരി�ണ ആ േബാ9 ഡിെല ആന�് 

ആരാvറിേയാ നിന�്? 

േദവിദാസ,: അത് പിെv ആ9 �ാ അറിയാെ1. 

സാറിെ5 േമാ,. 



         

 

േവ�: ആണേലF ാ. പ1് പതിേനഴ് വയസ� ായിേ���  

െച�ന്. ഈ െചറിയ 4ായ1ില് ഈ 

നാ�്കാര്െട മ:ഴ: വ, െതറി നീ വെന 

േക� >ി�|ത് 

ദാസന് പിണ�ം.  

േദവിദാസ,: ഞാെന/ാേ>ാ േവേ�? സ�9 ണT ം 

പണയ1ിെനട: 1ാ മ� ലLം Gറയ� v് പറ�്  

ചീ1. എട: 1ിെലF  ീ അതി�ം ചീ1. Gറി 

വിളി�ാ ചീ1. േലാ�  െകാട: 1ാ ചീ1, 

െകാട: 1ിെലF  ില:ം ചീ1. 

േവ�: നി9 െ1ടാ... ബാ�ിേലF ാെരാെ� എവിെട? 

േദവിദാസ,: ആേ5ാ ചായ വാ�ാ, േപായി. രമണീ�് 

െഡലിവറിെട morning sickness. രാജ�ം 

േജാ�ം കള�ന് േപായിരി~�.  

േവ�: ഇvെ1 സ്േ ാ�് വാലL�  എ�ിെനയ:�്?  

േദവിദാസ,: ഞാ, അതെv െച�് െച�ായി|�. 

Sensex 200 േപായ5് up ആണ്. Tata 

motors േവെണ ീ sell െച�ാ സാ9  

േവ�: എ�യാ ൈ4സ്?  

െച�് െചയ്ത്, േദവിദാസ,: േനാ�െ�. ഈ youtube-2  എേ/ാ 

Gഴ>ം�് സാ9 . എവിെട G1ിയാല:ം 

എേvാട് വീ�ീ േപാവാ, പറയ:�. 



         

 

കAL��9  െച�് െചയ്ത്, േവ�: Youtube നിേvാട് വീ�ീ േപാവാ, പറേ�? 

േനാ�േ� 

സ്�ീനി2  youtube ‘Go Home’.  

േദവിദാസ,: ദാ ക�ിേലF  സാ9  

േവ�: താ, എവിെടയാെടാ കAL��9  പഠി�� v് 

പറേ�?  

േദവിദാസ,: K.P. അച� , Tutors 

േവ�: K.P. അ>നലF  അവെ5... 

േദവിദാസ,: എ/ാ സാ9  

േവ�: േപായി പലF : േത�ി�:  വാേടാ വായ് നാറ:� 

േദവിദാസ,: ഞാ, രാവിെല േത�താണ് സാ9 ... 

breathing problem… 

േവ� അവെ5 തലയിലടി~�.  

േവ�: പറ�ാ േക�� ടാ അേലF ടാ... 

േദവിദാസ,: ഞാ, ഒ£െട േപായി േത�ാം... colgate 

ഇവിെട സ്േ ാ�് ഉേ�... 

േപാവ:v ദാസ,. Computer2  േവ�.   

എേ/ാ ഓ9 1് വാ െപാ1ി, േദവിദാസ,: ആ, സാറിെന അേന�ഷി�് ആ Gരിേ�ാട് 

മജീദ് വvി|�. പR മണി�് വരാ, 

പറ�: 

െട,ഷനി2 , േവ�: അേ�ാ, എvി�് ഞാനിവിെട ഉ�ാGെമv്നീ 



         

 

അവേനാട് പറേ�ാ േപാേ1?  

േപടി�്, േദവിദാസ,: ഉQ്, അതിന് സാറിവിെട ഉ�േലF ാ? 

അവെ5 തലയി2  െകാ�ി, േവ�: അവന് േകാേ��െ1 Êമി റജിസ¢ 9  െചയ്� 

െകാട: �� last date അേലF ടാ ഇv്. ഇേ>ാ 

അത് register െചയ്ത് െകാട: 1ാ എനി�് � 

നഷ്ടം എ�Lാvറിേയാ നിന�്?  

Steps കയറി വ|v മജീദിെന കാ��.   

േദവിദാസ,: േദ മജീദ്�് വര്� 

േവ�: ൈമര് (പ:റകിേല�് ഓടി) എെv ഇvിവിെട 

ക�ിേ�യിെലF v് പറേ��് 

േദവിദാസ,: അതിന് കാറ് പ:റ1് കിട�േലF  

േവ�: കാറ്… എേ/ല:ം പറ�് വിടേടാ 

പ:റേ1�് ഓട: v േവ�. Backെല സ്െ >് 

തിയി2  ചാടിയിറ�:v േവ�. ചാടി 

നില1ിറ�:�. മറവി2  ഒ| പരിചയ�ാര,.  

 

പരിചയ�ാര,: എ/ാ േവ�േവ�ാ ഒ| backside exit?  

ഒ�മിലF  എv് ആംഗLം കാണി�് cool ആയി 

exercise െചയ്ത് േവ� േപാവ:�. ഒ| മ� ളി>ാ�: ം 

പാടി ഒ| ക��ണ1ി2  ചിരി�് േപാവ:v 

േവ�. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    9999        CLUBCLUBCLUBCLUB    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    



         

 

മണവാള, പീ 9  

പ:റ1് നിv് കF Ð്.  

മ:vിേല�് വv് നി2 ~v മണവാള, പീ റിെ5 

കാ9 . ഒ| employee കാ9  �റv് െകാട: ~�. 

മണവാള, കF Ðിെ5 അകേ1�്. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    9999AAAA    CLUBCLUBCLUBCLUB    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

മണവാള, പീ 9 , Junior 

അകേ1�് കയറി വ|v മണവാള,. ഒ| 

employee മണവാളെന ക�് ഓടി വ|�. വാതി2  

�റv് െകാ�്,  

 

Employee:  നമസ്�ാരം സാ9  

മണവാള, പീ 9  എv േബാ9 ഡ് േനാ�ി,   

മണവാള,: േമാളീല് ആെരാെ�െ�ടാ? ക�ി ി നാല: 

മണി�േലF ?  

Employee:  അെത സാ9 , എലF ാ|ം�് സാ9  

മണവാള,: ഒv് ക�ി�് വരാം. നീയാ കാറി2  നിv് 

സാധന�െളട: 1് മ:റിയി2  െവ�് 

മണവാള, മ:കളിേല�്.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    9999BBBB    CLUBCLUBCLUBCLUB    ––––    CARD ROOMCARD ROOMCARD ROOMCARD ROOM    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    



         

 

േവ�, മണവാള, പീ 9 , Juniors 

ചീ�: കളി�: െകാ�ിരി~v േവ�വിെ5 േകF ാസി2  

നിvാരംഭി~�. േവ� ഹാ>ി. �െട Gറ�് 

ബിസിനസ� Ò കാ9 . 

 

ചീ�് കളി�് െകാ�്,   

േവ�: അവെനാ| അഡ�ാ,സ:ം തv് ആറ:  

മാസെ1 കരാറ് എഴ: തീv്�ത് േനരാ. 

അv് െസ5ി� നാല: ¯പ�ായി|v 

Êമി�് ഇv് ഏഴ:  ¯േപ Gറയാ1 

മാ9 � ് �്, േനരേലF  

ചീ�ി�:  െകാ�്, ഒരാ� : ഏഴി� നീ െകാട: �ാ�ാ ഇേ>ാ ഞാെനട: �ാം 

േവേണ�ാേവേണ�ാ. എ�:  ¯പ കണÓ ം പ� �ി 

കി�: ം. 

ഹാ>ിയായി േവ�.  

 എvി�് നാല: ¯പ�് ആധാരം register 

ആ�ാ, നട�ാ അവ,. ഇvേ1ാെട 

registration കാലാവധി കഴി�:. ഇനി തv 

അഡ�ാ,സ:ം �ടി അവന് ഞാ, തിരി�് 

െകാട: �ാ, േപാണിലF .  

േവെറാരാ� : ശാപം കിേ��ാേടാ. ആ അഡ�ാ,െസ ില:ം 

മജീദിന് തിരി�് െകാട: �്. േമാളില് 

ഇെതാെ� ഒരാള് കേ�ാ�ിരി�് �് 

േവ�: പിേv... കാെശ/ാ നി��് പ:ളിേ��ാ 



         

 

(ഒരാേളാട്) നി�ളാെണ ീ തിരി�് 

െകാട: േ��ാ, പറ.  

പീ 9  കടv് വvിരി~�.   

പീ 9 : Good afternoon.  

ഒരാ� : ആ, ദ:ബായ്v് എേ>ാ ലാ,ഡ് െചയ്േത 

മെ ാരാ�  േടബിളി2  നിv് ൈകകാണി�്,   

മെ ാരാ� : പീ േറ�ാ... 

പീ 9 : ആ... ഇv് രാവിലെ1 േമാ9 ണിംഗ് 

ൈഫF  ിന്. ഒ| ര�L�ലF Lാ1 ച� ട്. 

രാവിെലെv െതാട�ിേയാ?  

േവെറാരാ� : ഇേ>ാ രാവിലLാ പീ േറ�ാ. ൈടം േനാ�ിേയ. 

വ�  േത9 �ി PM. AM-2  ഇത് 

െതാടിെലF േvയ:��  (ചിരി�്) നമ:�ീ Gടി>ക 

വിടേ� പീ േറ�ാ... ഇ>ം PM ആയിേലF . 

കഴി�: േഷാ 

ചീ�:  മല9 1ി ഒരാ� : ഇv് േവേണ��െ5 ദിവസാണേലF ാ 

(പീ േറാട്) Gരിേ�ാട് മജീദിന് എ�ിെ5 

പണി െകാട: 1് വvിരി�Lാ. ഇ|>1�് 

െസ5ിന് നാല: ¯പ െവ�് 1CR 

സിം പിളായി�് േപാ|ം.  

പീ 9 : േകാേ��െ1 സ°ലാ. അത�െന 

തീ9 േvാ. െചലവ്�് േവേണ�ാ? ഒ| 



         

 

ര�ീസം ഊ�ീല്�് വി�ാേലാ. നലF  climate-

ആ ഇ>വിെട 

എലF ാവ9 ~ം ചീ�ിട: v ഒരാ� . ഹാ>ിയായി േവ�.  

േവ�: ഊ�ീേ�ാ, െബസ¢ ് ! കAനി ഇരി�ണ 

സ°ലം വെര Ô�ി വി2 ~ം ന�െട 

പണി�ാര്.  

േവ� ചീ�ി�ി�് Gടി�: തീ9 ~�. Bearer ഒ| glass 

മദLം പീ റിനരികി2  െകാ�് െവ~�.  

 

ഒരാ� : േലാകം മ:ഴ: വ, Äാ�:�് പീ േറ�െ5 

മണവാള, ഫിനാ,സിന്. എvി�് 

മ� >9 �ിലF ാ1 െട,ഷനാേണാേടാ തനി�്?  

ഇഷ്ടെ>ടാെത േവ�: എനി�ീ ഒ  Äാേ��� ... അതാ െട,ഷ, 

േഫാ�  റിംഗ് െച�:�. േഫാെണട: ~v േവ�.  

പീ 9 : ഒെരണT ം മതീേലാ. അതLാവശL1ി� കാശ് 

േറാ�  െച�ാ, ഇവിടിേ>ാ േവ� 

മാ�േലF �� . നമ:േ�ാ, ഈ ഓ�� ം െട,ഷ�ം 

4ഷറ:ം ബാ�ി. 

േഫാണി2 , േവ�: അ�െന പറ�ാെല�നാ ജയാ. ഇതിേ>ാ 

മാസം മ� vായിേലF . ഞാ�ം ഇവിെട 

ബിസിനസ� ്  തvേലF  െച�േണ 

ആംഗLം കാണി�് എഴ: േv ് േപാGv േവ�. 

േവ� േപാവ:�.  

 



         

 

േവ�വിെന േനാ�ി,    ഒരാ� : ഇ�െന കാ³�ാ�ീെ�/ിനാ പീ േറ�ാ 

േവസ¢ ് .... 

പ:ച� 1ി2  േവ�വിെന േനാ�ി,      പീ 9 : െപാ��ിണ ിെല തവള�ാെണ ില:ം കാശ് 

കാശ് തെvയേലF ടാതെvയേലF ടാ... നീയ് 

ചീ�ിട് 

Bearer ഗF ാസ� ്  പീ റിന് മ:vി2  െവ~�. ഒ| 

സിെ>ട: ~v പീ 9 . 

 

Cut To 
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ന�ിനി, ഹിമ 

വീടിെ5 പ:റ1ി|v് ന�ിനിയ:െട തലയി2  േപ, 

േനാ~v ഹിമ.  

 

ഒ| േപ, എട: 1് മ:�ി, ഹിമ: ശാേ/�ി ആഴ്േചെലാരി�േല cook െച�� ... 

ആ പ:തിയ ¸ിഡ്ജില് െവ�ാ ഒരാഴ്ച 

കഴി�ാല:ം െ¸ഷാ േച�ി. 

ന�ിനി: എ/് ¸ഷ്? അv��ാ�ാ1 

സാധന�ള് ക�ാേല എനി�് ഛ9 Õി�ാ, 

വ|ം. അവെള േപാെല എെ5 േമാെന പഴയ 

സാധന�ള് ഞാ, തീ ി�ിലF ... 

ഹിമ: ങ്ഹാ പിേv, ശാേ/�ി ദിവസവ:ം ജി�ി2  

േപാേണന് പിvില് എേ/ാ ഒ| കാരLം�് 

ന�ിേനLേ�L... 



         

 

േവദനി�്, ന�ിനി: ഒv് പ�േ�ടീ... (തിരി�്) എÖ കാരLം?  

രഹസL1ി2 , ഹിമ: അ>:റെ1 േഗ ിെല ഡാനിസാറ: ം അേത 

ൈടമിലാ ജി�ീ േപാണേ� 

ഒ| സാധനം കി�ിയ സേ/ാഷ1ി2  തിരിയ:v 

ന�ിനി: 

 

ന�ിനി: ഏ... അേ>ാ mixed-ആ?  

ഹിമ: ആ.... അവിട്v് ജി�് കഴി�് അവ9  ഒേര 

കാറില് േകറീ േപാണത് കേ�ാര്�് 

ന�ിനി: അAടീ! എvിെ�ാ| പാവ, േഡാക്ടര് 

ദ:ബായില് െകടv് െവയില് െകാ��ാ... 

ഹിമ: കഴി�ാഴ്ച ഞാ, അവിെട റ� ം �ട~േAാ 

േഡാക്ട9 െട ഒ| േഫാ� . ശാേ/�ി 

ജി�ിലാര്േv. േഡാക്ട9  എ/ാ എവിടLാv് 

േചാദി�േ>ാ എെ5 വായിെല െവ�ം വ ി. 

എേ/ാ| സ� ചന അേ�9 �് കി�ീ�്�്. 

ഉടെന വര്� �്vാ േക�ത്. 

ന�ിനി�് സേ/ാഷം.  

ന�ിനി: അത് േവ�ാര്� ഹിേമ. ന�െളാരാളായ്�് 

മെ ാരാള:െട Gട: ംബം കല�േണാ 

ഹിമ: ഞാെനvാ െചv് പാ�ം േമാറെ�.  

പിടി�ി|1ി, ന�ിനി: അെതാെ� പിെv േമാറാം, ആദLം ഇത് പറ 

Cut To 
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ന�ിനി, േഡാ: ശാ/, ന�ിനി, കാശി 

പ³വിനരികി2  മ|�മായ് േവ�, കാശി. 

അമറ:v പ³. 

 

േവ�: ഒv് പിടി�ടാ 

പ³വിെന പിടി~v കാശി. മ|v് 

വായിെലാഴി~v േവ�.  

 

തല െചാറി�്, കാശി: േവ�േച�ാ, മഴ�ാലം വര േപാറത്. ഇ/ 

വാ�ി വീട് െക�േലനാ െപാ�ാ�ീം പിേ�¯ം 

െത|വിലാക േപാറത്.  

4സവി�ാ1 പ³വിെന േനാ�ി, വയറ് േനാ�ി,   

േവ�: ഇര�G�ിയാേണാvാ എെ5 സംശയം. 

ഇവ� െട വയറ് േനാേ�Lാടാ?  

കാശി: േവ«േ��ാ... ഇ|പതിനായിരം 

െകെടേ�നാ ഊ|�് േപായി വീട: പണി 

മ:ടി�ലാം. 

തിരി�് നടv്, േവ�: തരാടാ.. മഴെയാെ� ഇനി എേ>ാ െപ�ാനാ?  

കാശി: അ>ടിയൈലF  േവ�േ��ാ... ഇ/ വ9 ഷം 

പണT േലനാ 

േദഷLം വv്, േവ�: എ>ടിയലF ? േമാ/െ�ാv് തvാല:�േലF ാ... 

നീ േപായി ബീഫ് വാ�ിേ�ാ�് വാ. 

എനി�ാെണv് പറ�്  വാ�ണം, േക�ാ 



         

 

അമറ:v പ³. അ>:റെ1 മതിലി2  ശാ/.  

ശാ/: അതിെന വലF  veterinary clinic-ലാ�േണാ 

േവേണ�ാ? ശബ്ദം �ടി �ടി വ|�.  

േവ�: േഡാക്ട9  ആഴ്േചല് വv് േനാ�് ��േലF ാ. 

ഇവ� െട േഡ ് ആവേണ�� . ഒ| 

മി�ാ4ാണLേലF , അതിെ5 േമ1് ക1ി 

െവ�ാ, മനസ� ്  വര്ണിലF Lാ...  

കാശി: ഞാ, േപായി ബീഫ് വാ ീ�് വരാം 

േവ�േച�ാ 

ശാ/: അ�ം വേലF ാ|േടം പ³വാ േവേണ�  

േവ� ചിരി~�.  

േവ�: അെതാ| േപായ5ാണേലF ാ?  

ശാ/: കാേശL.... നലF  വരാല്െ� ീ ഇവേട~ം 

വാ�ിേ�ാ വാ�ിേ�ാ (േവ�വിേനാട്) 

ആ9 മീെല േകണല ിള് വര്ണ്േ�.... 

ആദLായി�ാ ഈ ഭാഗേ1�് വരേണ. 

വരാല്v് പറ�ാ ജീവനാ പ:�ി�്. 

കാശി: ശരി ശാ/�ാ... 

ന�ിനി െ¸യിമിേല�് കടv് വ|�. ദ� െര നിv് 

ചിരി�് സംസാരി~v േവ�വിെനയ:ം 

ശാ/േയയ:ം കാണാം. ന�ിനി�് െചാറിയ:�. 

 

ന�ിനി: അേതയ്... 



         

 

േവ� തിരിയ:�.  

ന�ിനി: ഒvി�് വേv... 

േവ� ചിരി�് യാ� പറ�് ന�ിനി�് 

അരികിേല�് 

 

ഹിമേയാട്,   േവ�: നി5>, മീ,കേ�ാടം നി9 1ീത് 

േകാളനി�9 �് പണിയാെയvാ ശാ/ 

പേറെണ.  

ഹിമ: ഇ>ഴെ1 real estate േനാ�Lാ േഭദം പഴയ 

മീ,കേ�ാടം തേvLvാ ഇേ>ാ അ>, 

പേറെണ.  

ഹിമ േപാവ:�.  

േവ�: ഇവള് ഭയ ര േകാമഡി ആണേലF ാടീ... ഒ| 

േവല�ാരി�് ആെര ില:ം ഹിമ േഡവിസ് v് 

േപരിേട�ാ!  

േദഷL1ി2 , ന�ിനി: േകാമഡി... ഒv് േപാര്v്േ�ാ ഇേ�ാ�്. 

െവറ:െത നാ�: കാെര െകാ�് ഓേരാv് 

പറയി�ാ,. (ശാ/െയ േനാ�ി) ��ാ, 

അട: >1ാ ശാേ/. ൈവGേvരം കാണാം.  

ശാ/: ആയിേ�ാെ�... എനി~ം ജി�ിന് ൈടമായി. 

ന�ിനി: അവള:െട ഒ| ജി�് (പതിെയ) ആ 

ഡാനിസാറ: ം ഈ ശാ/യ:ം ഒ|മി�ാ ജി�ീ 

േപാ~ം വരവ:ം, അറിേയാ? 



         

 

േവ�: നീെയ/ാ ഈ പേറേണ?  

ന�ിനി: ശരി~ം! ഇനി അവേളാട് നി�െളാ| വാ~ 

മി�ിയാ എെ5 സ�ഭാവം മാറ: ം. 

ന�ിനി േദഷL1ി2  േപാG�. േവ�വിന് 

അസ� യ. തിരി�് ശാ/െയ േനാ~�. പ�  

പറി~v ശാ/.  

 

കാശി: ഞാനാ മീ�ം ബീഫ:ം േസ9 1് വാ ീ�് 

വ/ിടലാമാ... 

േവ�: Íറ:  കാരLം ഒvി�: െച�ാ, നീയാരാ 

GAിടLാ... അവെട നി�്.  

ശാ/യ:െട movement )²ി~v േവ�.   

േവ�: ക�, ഡാനി സാറ്!  

Cut To 
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േവ�, ന�ിനി, േഡാ: ശാ/യ:െട അ�ാവ,, ഹിമ 

വീടി� മ:vി2  കാറി2  വvിറ�:v േകണ2 , 

�െട ഒരാ� .  

 

േകണ2 : I think this is the place 

ഇറ�:v േകണ2 . േഗ ് �റ~�. മ:േvാ�് 

േകണ2 . ൈകസ9  ഓടി വ|�. േകണ2  

േപടിേ�ാട: �. പ:റെക ൈകസ9 . �െട വvയാള:ം 

 



         

 

േപടി~�. േകണലിെ5 മ:�് കടിെ�ട: ~v 

ൈകസ9 . ഓടി വ|v േവ�.  

 ൈകസേറ... No… come here… 

ച� ടായി,  േകണ2 : You bloody fool… how dare you put these 

monsters roll in daylight like this  

േകണലിന് underwear മാ�ം. അയാ� �് നാണം. 

ന�ിനി വലF ാെത. 

 

ന�ിനി: എ/ാ?  

ഹിമ: അേ� 

േവ�: ൈകസേറ... ആ മ:�ി�് െകാ�:  വാ 

ചിരി�് മ:�് െകാട: 1ി�് േവ�.   

േവ�: മ:�് കടി�് േപടി>ിെ�േvയ:�� .... 

േവെറാ�ം ഇവ, െച�ിലF . 

േദഷL1ി2  മ:�് വാ�ി, േകണ2 : മ:�്... ഇേ>ാ എലF ാം േപാേയേന... Give it to 

me… 

Gരയ്~v ൈകസ9 .  

Cut To 
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ആന�്, കണT ,, G�ിക�  

ബി2 ഡിംഗ് പരിസര1് �ി� ് കളി~v 

G�ിക� . ബാ ് െച�:v ആന�്, െബൗ�  െച�:v 

 



         

 

കണT ,. ആന�് Runs എട: ~�. 

Cut To 
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േവ�, േഡാ: ശാ/, ശം7, മാലിനി, Juniors 

അക1് അേസാസിേയഷ, ബി2 ഡിംഗി2  

ഉറ�് ��:v ശാ/യി2  നിvാരംഭി~�. 

 

ശാ/: ഇനിയീ ജ®1് എെ5 വീ�ീ േകറിെലF v് 

പറ�ാ േകണല ിള് ഇvെല ഇറ�ി 

േപായത്. അറിേയാ നി��് 

വളെര �ളായി ഇരി~v േവ�. നാണേ�ടി2  

ന�ിനി. Committee members ച: :ം. ശം7 ശാ/െയ 

സമാധാനി>ി�ാ, )മി~�. 

 

ശം7: അതിന് പരിഹാരം�ാ�ാനേലF  ന��  

ക�ി ി �ടിയിരി�േണ... ശാ/ ഇരി¶... 

െചാറി�് േവ�വിെന േനാ�ിയിരി~v ശാ/.  

ശം7: േവ� തെv പറയ� ... എ/ാ ഇതിെനാ| 

പരിഹാരം?  

ചിരി�് െകാ�്, േവ�: എ/് പരിഹാരം. േകണലാണ് 

പ�ാളാെvാെ� പറ�ാ ൈകസറിന് 

മനസിലാേവാ എെ5 ശം7 സാേറ. അതിന് 

ബ:²ിേ�ാ?  

ഉറ�്, ശാ/: ഇത് േക~േAാഴാ എനി�്.  



         

 

ന�ിനി: െതാ�ാ െതറി~െണാ| ബ¤േലF  ഈ 

േകണല ിള്... വേകെലാ| അ�ാവ,, 

അതിലി� ദ: :ഖി�ാെനാ�ലF L... 

ശാ/�് വീ�: ം െചാറിയ:�.  

ശാ/: േദ ന�ിനീ...  

മക�  ശാ/െയ �ളാ~�  

മാലിനി: വാ മ�ീ... െവറ്െത 4ഷ9  ഷ� �് െച�� 

ന�ിനി�് ഇഷ്ടെ>ട: vിലF .  

ന�ിനി: എെ/ാെ�യാ ജി�ീ േപായി ഷ� �് 

െച�ണെതv് ഇവ്െട എലF ാ9 ~മറിയാം 

ശാ/: എ/ാ... എ/ാ പറേ� 

ശം7: ഒv് മി�ാതിരിേ��ാ... പF ീസ്... പF ീസ്.... 

എണീ ്,     േവ�: അലF , എ/ിനാ ന�ളി�െന സമയം 

െമനെ�ട: 1േണ... ഞാെനെ5 േചാേരം 

വിയ9 >� ം െകാ�് േമടി� എെ5 സ°ല1് 

പ�ിെയ വള9 1േണാ പാAിെന 

വള9 1േണാv് ഞാ, തീ|മാനി~ം. 

അതിെലാ| അേസാസിേയഷ�ം ഇടെപടാ, 

വര�!  

ഒരാ� : എv് െവ�് ബാ�ിെ�ാ9 �് ആ വഴി�് 

നട�േ�. ഒ| പ�ീം പ·ം. ആെക 

�ടിെയാ| പ1് െസ5് സ°ല1് 



         

 

ആെര ില:ം പ·െന വള9 േ1ാേടാ? 

േവ�: ഞാെന/ാ െച��െതv് എെv 

പഠി>ി�ാ, വരേലF  

ഇടെപ�്, ശം7: ഞാെനാ| െസാലL�ഷ, പറയാം. പ�ി 

എെ/ാെ� പറ�ാല:ം ഇvെ1 കാല1് 

െസകL�രി ിെ�ാ| അതLാവശLം തvLാ...  

േവ�: ആ അ�െന പറ�് െകാട: �് 

ശം7: പെ� പക2  അതിെന െതാറv് വിട� 

കാരLലF L, ഉേQാ?  

േവ�വിന് േദഷLം.  

േവ�: എെ5 പ�ികെള എേ>ാ എ�െന െതാറv്  

വിടണംv് ഞാ, തീ|മാനി~ം. അതി�� 

സ�ാതKLം �ടിയാ ഗാ¤ി 972  വാ�ി�് 

തvത് 

ശം7: 97 അലF , 472   

േവ�: ആ, അത് ഏത് ഏഴാെണ ില:ം 

ശാ/: ഇയാേളാട് സംസാരി�ി�് കാെരLാ�ലLാv് 

മനസ� ിലായിേലF . ഈ ക�ി ിെ�ാ| 

തീ|മാെനട: �ാ,  പ ിലF ാvാ എ/ാ 

േവ�െതv് എനി�റിയാം 

േവ�: േപടീ>ി�േലF , േപടി�് േപാGം 

േവ�വിെന എഴ: േv2 >ി�് ശം7: ഏയ്, േവ�... ഇവിെട വേv, പറയേ� 



         

 

േവ�: എ/് പറയാ,? 

േവ�വിേനയ: ം െകാ�് ശം7 പ:റേ1�്  

ശം7: വാ, പറയേ� 

Cut To 
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േവ�, ശം7, ആന�്, കണT ,, G�ിക�  

പ:റേ1�് നടv് വ|v േവ�വ:ം ശം7വ:ം.  

ശം7: േവ�, െവറ്െത ച� ടായി�് കാരLലF L. കാലം 

േമാശാ. മ�ഷLെര ഡീ2  െച�േണ�ാ 

സ� �ി�ണം ഇേ>ാ ×ഗ�െള ഡീ2  

െച�:േAാ. അവ9 �് േചാദി�ാ�ം 

പറയാ�ം Íറ് സംഘടനകള്�്.  

േവ�: എെ5 ശം7സാേറ, എെ5 സ°ലം എെ5 വീട് 

എെ5 പ�ിക�  എെ5 പ³. 

ശം7: അെതാെ� ഞാ, സ�തി�:. ഒ| മാസായി�് 

േവ� ചികിµ െകാട: �ാെത ആ പ³വിെന 

വീ�ിലി�് പീഡി>ി�ാv് ശാ/ 

×ഗസÙ�ണവG>ിെലാ| കെAF യി5് 

െകാട: 1 എ/ാ�ാവാvറിേ�ാ? ജാമLം 

േപാല:ം കി�ാ1 വG>ാ. അക1് കിട~ം 

േവ�വിന് െട,ഷ,.  

േവ�: ഈ പ³വിെന നി9 ബ¤ി�് നമ:�് 



         

 

4സവി>ി�ാ, പേ �ാ?  

ശം7: അക1ായി�് ഈ േവദാ/ം പറ�ി�് 

കാരLംേ�ാ? നാണേ�ടേലFF . 

അെതാഴിവാ�ാനാ ഞാനീ പേറേണ. ഉടെന 

എെ/ ില:ം െച�ണം. 

പ:റ1് �ി� ് കളി. ഒ| െചയറി2  വvിരി�ാ, 

�ട�:v ആന�്. തമാശയി2  ആ െചയ9  മാ :v 

കണT ,.  താെഴ വീഴ: v ആന�്. അത് ക�് 

േവ«വിന് േദഷLം വ|�. 

 

േവ�: എ/് െത�ാടി1രാ ഇവനീ കാ�േണ? ടാ...  

ശം7വ:ം അേ�ാ�്. ആന�് എണീ~�.  

ആന�്: ഏയ്, െകാഴ>ലF L അച� ാ...  

േവ�: ആ9 �് െകാഴ>ലF Lാ... (കണT െ5 െചവിയി2  

പിടി�്) അട: 1 മാസം എ,É,സ് 

എഴ: താ�� െച�നാ. ഇവെ5 ഒ| െകാലF ം 

േപായി�ി�ാ, ഇത് മതി.  

കണT ന് വിഷമം.  

കണT ,: േസാറി അ ി� .  

ശം7: ഏയ് സാരലLടാ... ഇ�ട് വാ...  

േവ�വിന് െചറിയ വിഷമം.  

േവ�: ശം7സാറ് പറയ:Aം േവെറാ�ം 

വിചാരി�|ത്. സ:ഖലF Lാ1 Gേ�Lാെള അേത 



         

 

േപാെല വള9 1ണം. െവറ്െത 

ബാ�ിേ�ാ9 �് ഒ| ബ:²ിമ:�ാ�ര്ത്. വാ, 

മതി ഇvെ1 കളി. 

ചിരി�ാ, )മി�് കണT ,.  

കണT ,: േസാറി പ>ാ... 

ശം7: ഏയ്... നീ േപായി കളിേ�ാടാ...  

നട~v ആന�്, േവ�.  

ആന�്: കണT നിേ>ാ നലF  േഭദം�് അച� ാ... herbal 

treatement-ആ ഇേ>ാ െച�േണ 

േദഷL1ി2 ,  േവ�: െഹ9 ബ2 , അയാ� �് വ�ാ... വലF �ം 

പ ിേയാടാ 

അവ9  േപാGvത് േനാ�ി നി2 ~v ശം7. 

അയാ�  കണÓ ക�  �ടയ്~�. കളി~v G�ിക� . 

 

Cut To 
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േവ�, േമാഹ,, ന�ിനി, ആന�്, േഡാ: ശാ/, ഹിമ, )ീധര, 

പ³വിെന വ�ിയി2  കയ :v കാശി. അത് 

േനാ�ി നി2 ~v േവ�. ഫാമിലി, G�ിക� , 

പ�ിക�  മറ:വശ1്. അത് കാ�v ശാ/�് 

സേ/ാഷം.  ശാ/യ:െട വീ�ി2  പണി�് ഹിമ. 

ഹിമെയ അവിെട ക� ന�ിനി�് േദഷLം. അത് 

ൈമന്ഡ് െച�ാെത മ: മടി~v ഹിമ. 

 



         

 

)ീധര,: അ�ട് േക ി െക�് േമാെന.  

പ³വിെന മ:1ം െവ~v ആന�്. അത് കാ�v 

േവ�വിന് സ ടം. ആന�് വ�ിയി2  

നിvിറ�:�. തനി നാ�: A:റRകാര, )ീധര,. 

വ�ിയ:െട വാതി2  അടയ്~v )ീധര,. 

 

)ീധര,: നീയിനി ഇവള:െട കാേരLാ9 1് വിഷമി��. 

ഞാ, വള9 1ിെ�ാ�ാം. (ശാ/െയ 

േനാ�ി) അവിടതിന് േകസ് െകാട: �ാ�ം 

തലF :�ാ�ാ�ം ആ|ം വരിലF . 

)ീധരെ5 ൈക പിടി�് േവ�: ഉ�ി�് േപായാ േപാേര ഏ�ാ... 

)ീധര,: േവെ�ടാ... പാട1് പണി�ാര്�്. 

(ആന�ിെന െതാ�്) േപാെ�ടാ G�ാ... 

(എലF ാവേരാട: ം �ടി) ശരിvാ... 

വ�ിയി2  കയറ:v )ീധര,.  

ഓ9 1്, )ീധര,: അട: 1ാഴ്ച അേ�െട ആ�ാണ്, എലF ാ|ം 

�െട വരണം.  

േവ� ആ കാരLം മറvിരി~�.  

േവ�: അട: 1ാഴ്ച... 

ചിരി�് )ീധര,: മറ£േല... 

േവ�: അതലF ... 

)ീധര,: സാരലF L... െതര�േലF ... ത2 �ാലം 

ഓ9 �ി>ി�ാ, ഞാന്�്... നാെള 



         

 

അÔ�ാവിലF . അേ>ാഴ: ം അച� �ം അ�യ:ം 

മണT ില് ഉറ�് ണ്�ാവ:ം. അത് മറ�� 

േവ�: ഞാ, വരാം ഏ�ാ... െപെ�v് ഓ9 � 

േപായിലF . 

അവെന തേലാടി, )ീധര,: േപാെ�ടാ 

ശരിെയv് േവ�.   

വ�ി�ാരേനാട്, )ീധര,: വിേ�ാടാ 

വ�ി േപാവ:�. ശാ/ ഹാ>ി.  

Gറ�:റെ�, ശാ/: ഇെvാ| പായസം െവ�നം ഹിേമ. 

േമാ� െട റിസ2 �് വ�. കF ാസ� ില് ഫസ¢ ാ... 

അത് േക�ണ ന�ിനി�് േദഷLം.   

അനിയ1ിേയാട്, ന�ിനി: ഇവെള ഞാ��േലF ാ. ഈ MBBS കF ാസ� ില് 

ഫസ്െ ാെ� ഉേ�ാടീ...  

പാ9 Qതിയ:െട ഭ9 1ാവ് അരികി2 .  

പാ9 Qതി: േച�ിെയാv് അകേ1�് വേv... െവറ്േത 

നാണേ�ട്! 

വിജയ)ീലാളീതയായ് ശാ/.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    12121212AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, ആന�്, പാ9 Qതി, േമാഹ, 

അക1് ഉറ�് ��:v ന�ിനി.  



         

 

ന�ിനി: ഹിമ! അവ�  അവടെ1 പണി കഴി�് 

ഇ��് വരേ�. കാണി�: െകാട: �ാം ഞാ,. 

അവള:ം േലാക1ിലF ാ1 അവ� െട േമാള:ം.  

ചിരി~v േമാഹ,. ആംഗLം കാണി~v 

അനിയ1ി. 

 

പാ9 Qതി: എെ5 േച�ി. അതി� മാ�ം ഇവെട 

എ/ാ�ാേയ?  

ന�ിനി: നിന�ത് മനസ� ിലാവിലF . നീ പഠി�് 

േഡാക്ടറായി. മാസാമാസം ശAളം കി�: ം. 

അ� െകാ�് േമാഹെ5 മ:vിെലാ| 

െവല�്. എനിെ�ാ| ¯പ േവെണ ി2  

ഇേ�9 െട മ:vീ ൈക നീ�േ�   

പാ9 Qതി: ഉ�ായി|v ബാ ിെല േജാലി േവെ�v് 

െവ�ത് േചെ�LvLേലF  

ന�ിനി: അv് അ�െനാ| മ�1രം കാണി�:. 

കലLാണം കഴി�് വിവരലLാ1 

4ായേലF െ5 േമാഹനാ, ഒ| േന9 വഴി 

പറ�് തരാ, ആെര ില:ം േവേ� അv്. 

ഇvാ േജാലി�ായി|െv ീ ഞാെനെവെട 

എ1ിേയെന ഇ>ം!  

േവ�വ:ം ആന�:ം കടv് വ|�. ഉറ�് ��ി 

േവ�വിെ5 അരികിെല1ി ആന�ിെന േനാ�ി,  

 

ന�ിനി: ഇവെ5 കാരL1ില് ഒ| 



         

 

തീ|മാനം�ാ�ണം 

േവ�വിന് മനസ� ിലാവ:vിലF .  

േവ�: ഇവെന/ാ Gഴ>ം?  

ന�ിനി: പഠി�് ഇവന് എ,É,സ് കി�: ംv് 

േതാv്ണ്േ�ാ നി��്? അ�ം �ടിയായാ 

ആ ശാേ/െട മ:vിലിറ�ി ച1ാ മതി 

ഞാ,. 

ആന�ിേനാട്, േവ�: നീ പഠി~vിേലF ടാ?  

ആന�് ഇളി~�.  

ന�ിനി: നി�െട േമാനേലF , ഇ�െന 

ആയിെലF  ിേല�� ... 

േവ�വിന് െചാറിയ:�.  

േവ�: നിന�് പിെv കലക്ടറാവാന്� 

ബ:²ി�േലF ാ? െവറ്െത ഇവര്െട മ:vീ െവ�് 

എെv െകാെ�ാ�ം പറയി>ി�� 

േമാഹ,: അലF  േച�ി ഉേÕശി�ത്... ഞ�്െട 

േകാേളജില് േവെണ ീ േസഫ¢ ി�് ഒ| സീ ് 

പറ�ിടാം. െവറ്െത ഇവെ5 ഒ| െകാലF ം 

കളയ�േലF ാ 

േവ�: ഇ>ം എ� െകാട: �ണം അവെട?  

േമാഹ,: നാ2 പെതാെ� കണÚ ം പ� �ി േമടി�്�്. 

എvി�: ം ഉÖം ത��ാ... ഞാ, േവെണ ീ 



         

 

അ�േനാെടാv് സംസാരി�് േനാ�ാം. 

എെ/ ില:ം Gറ�ാേലാ 

േവ� ചി/ി~�.   

ന�ിനി: എ/ാ ഇതില് ഇ>� ആേലാചി�ാ,? 

േവെറ ആ9 �് േവ�ിയാ സAാദി�: ഈ 

��: േv  

േവ�: നീെയനി�ി1ിരി ൈസ�രLം തേര�ാ? 

(ആന�ിെന േനാ�ി) നിന�് െമറി ില് 

കി�ിേലF ടാ?  

ആന�്: ഉറ>ിലF . 

േദഷLം വv്, േവ�: പിെv/ിനാടാ െനന�് നാല: േനരം ടL�ഷ,? 

(ന�ിനിെയ േനാ�ി) അ�് മണി�് ചായ, 

ഏഴ:  മണി�് േÄ�്ഫാസ¢ ് .. ഇേ>ാ 

ക�ിേലF ?  

ആന�്: ഭയ ര ടഫാ അച� ാ... ആെക �െട Gറ�് 

സീേ  ഉ�� ....  

േവ�വിന് േദഷLം.  

േമാഹ,: അ>ം അതാ േവ�േവ�ാ നലF ത്. ഒ| 

കണ�ിന് ഇെതാ| െസൗകരLേലF . ഇവന് 

വീ�ീ തെv നിv് പഠി�ാേലാ 

ചി/ി~v േവ� ആന�ിെന േനാ~�. 

സ� �1ി2  അവിട: v് സ്��ാവ:v ആന�്. േവ� 

 



         

 

ചി/യി2 .... 

Cut To 
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േവ�, ആന�്, ഫാദ9 , G�ിക�  

പ� ളീേല�് ചാട: v പ�,. പ� ളി2  നിv് നീ/ി 

കയറി വ|v അ�,. പ:റ1് േവ�. 

 

അ�,: കLാ>ിേ ഷ, െകാട: 1് െമഡിസിന്  

േച9 �ാനാെന ീ തെv ബാംഗF � െരാെ� 

ഇവിടേ1�ാ�  നലF  േകാേളജസ:�്. 

ചിലേ>ാ ൈപസയ:ം Gറയ:ം. 

േവ�: ബാംഗF � േരാ? പിേ�ര് നശി�: േപാവാ, 

േവെറാ�ം േവ�. അവനിവിെട പഠി�ാ 

മതി. 

നീ/ാ, )മി~v ആന�്.  

ചിരി�്, അ�,: ഇവെ5 ഇേ�ം 4ായ1ില് വ� േഡ ട� റി� 

േപാല:ം നി�ളിവിെന വി�ി�ിലF . 

ഇനിെയ ില:ം അവ, Gര�് േലാകം 

കാണ�േടാ 

താ2 പരLമിലF ാെത, േവ�: അ�െനാv് എെ5 �െട വv് ആ 

േഡാക്ടേറാെടാv് സംസാരി�ാ, പേ �ാ? 

നാ2 പത് െകാട: 1ാല:ം അട: 1 െകാേലF  

അഡ്മിഷ, ഒ�� vാ പറേ�. െവറ്േത 



         

 

ഇവെ5 ഒ| െകാലF ം േപാവിേലF . അ�, 

പറ�ാ െറÛ ടറ�, േക� ~ം.  

അ�, dress change െച�:�.  

അ�,: ഞാ, വരാം. ഇനി അ� െകാ�് ഇവെ5 

future ഇലF ാ�ാവ�ാ. പെ� ഞാ, 

പേറണെത/ാv് െവ�ാ... 

െവ�1ി2  െചറ:തായി മ:�ി താഴ: v ആന�്. 

അ� ക�് പരിËാ/നായ് ആന�്. 

 

േവ�: അേ�ാ...  

അേ�ാേ�ാട: v േവ�. അ��ം പിറെക.  

േവ�: ഒv് പിടി�് േക വെന. 

ഒv് ര�് പിേ�9  അവെന പിടി�് േക :�.  

േവ�: ടാ ടാ... 

ആന�്: എനി�് Gഴെ>ാ£ലLാ അച� ാ 

േവ�: ഇവിെടാ| ടീ�റ് v് പറ� 

ഒ|1��ായി|vേലF ാ... അവെനവിെട?  

ചിരി�് ടീ�9  െവ�1ി2 .  

ടീ�9 : െവറ്െത െട,ഷനടി��. Gറ�് െവ�ം 

Gടി�ാേല നീ/ല് പഠി�ാ, പ � ... 

േവ�: അ�െന ഇയാെളെ5 േമാെന നീ/ല് 

പഠി>ി��ാ... ഇvെv നി9 1ിേ�ാണം. 



         

 

ടീ�9 : അലF , he is picking up fast 

േവ�: ഇ�െയാെ� അവ, പി�് െചയ്താ മതി. 

മരLാദ�് തv മ:ഴ: വ, ൈപസയ:ം തിരി�് 

െകാട: േ1ാണം. (അ�േനാട്) ക�ിേലF  

അേ�ാ, ന�:െടെയാv് കണT ്  െത ിയാ 

തീ9 �. എvി�ാ ബാംഗF � ര്! 

ആന�് എണീ~�.  

േവ�: േദ, അ��ം �ടി എടെപ�ീ�ാ നിന�് സീ ് 

െറഡിയാ�ാ, േപാണത്. മരLാദ�് അ�: 

െകാലF ം െകാ�് പഠി�് പാസായിേ�ാണം, 

േക�േലF ാ.  

മ� ള:v ആന�്.  

േവ�: എvി�് േവേ� ഈ ചിലവായ കാശ് മ:ഴ: വ, 

സ്�ീധനം വാ�ി ഇവെന െക�ി�ാ, 

അ�,: അത് േവേണാ?  

േവ�: പിvലF ാ�്... ഇവെ5 കലLാണംv് 

പറയ:Aേഴ എനി�് െട,ഷനാ. 

േനരെ1യായി|െv ീ .................... 

നട1ിയാ മതിയായി|�. ഇേ>ാ ല:ല: 

വvിേലF ... അവിെട െവ�്  പരിപാടി 

നട1ണ ീ െചലെവ�യാvാ... അതീ 

Gറ�് നമ:�് െച�ാAേ �ാ? അÔലF L... 

അ�നീ േളാഹേ�ാ�് മ�ഷLെ5 ഈ 



         

 

4യാസ�േളാ�ം അറ്യ�േലF ാ? 

ഉ�1ി2  ചിരി~v അ�,.  

Cut To 
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േവ�, )ീധര,, ആന�്, ന�ിനി, കാശി, Juniors 

അ�യ:െട ആÜാവിന് പിÝം െവ~v േവ�. 

)ീധര, അട: 1്. ഭാരL G�ിക� .  

 

ഒ||ള െവ�്, േവ�: നാ2 പത് ല�ം െകാട: 1ി�് െപ�ി�േടv് 

സാധനം േമടി�് കി�ണ Gറി>ടീെട 

വലി>� ഒ| രസീ ാ കി�ിേയ. അ�െ5 

മ:vീ െവ�ാ ൈപസ െകാട: േ1��താ 

ആെകയ:� ഒരാശ�ാസം.  

ഉ|ള െവ�്, )ീധര,: ഇെ�ാലF ം തെv ഇവെന പഠി>ി�ാ, 

പ � േലാ, അത് േനാ�Lാ മതി. 

ഉ|ള െവ~�. സംസാരി~v ന�ിനിയ: ം 

)ീധരെ5 ഭാരLയ: ം. ന�ിനിയ:െട െചയി, േനാ�ി 

െകാ�്, 

 

)ീധരെ5 ഭാരL: ഇത് പ:തീതാ?  

ന�ിനി: പഴയത് മാ ീതാ... 916േന ഇേ>ാ 

െവേല�� .... ..................... 

ഉ|ള െവ~v ആന�്.  

േദഷL1ി2  ആന�്: ഒv് മി�ാതിരി�് േ�ാ 



         

 

ൈകെകാ�ി കാ�െയ വിളി~v ആന�്. ചിരി� 

ഏ�,. 

 

)ീധര,: അ�േയാട് ഏ വ:ം അട: >�ത് 

ഇവനായി|� 

േവ� ഒv് വലF ാെത. വീ�:ം ൈക െകാ�ി 

വിളി~v ആന�്. അവെ5 േതാളി2  ത�ി 

)ീധര,. 

 

)ീധര,: മി�േണാ�് െകാഴ>ലF Lടാ... മനസ� ി2  

അ��ായാ മതി. (േവ�വിേനാട്) ഒ| 

ഘ�ം കഴി�ാ മറ�ണം. അതvLാ 

േവേ�, ആരാ�ാല:ം!  

ൈക െകാ�ി വിളി~v ആന�്. ഏ�,.  

േവ� റിയാ�,. 

 

Cut To 
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േവ�, )ീധര,, ആന�്, കാശി 

തരി³Êമിയിേല�് േവലി കടv് കയറി വ|v 

േവ�, കാശി, ആന�്, )ീധര,. 

 

)ീധര,: നാളിേകെരാെ� Gറവാ. ഉ�ത് കേ�ാര് 

െകാ�് േപാവാതിരി�ാ, േനാ~�. 

(കാശിേയാട്) െഷഡÞ ിvെതാെ� ഇ�ട് 

എട: േ1ാടാ.  



         

 

ആന�്: ഞാ�ം വരാം കാശിേ��ാ 

അവ9  െഷഡÞ ിേല�്.  

അട: 1 വീ�ി2  നിv് ഇറ�ി വv്,   

ത �ായി: 

 

 

ആ െതേ�െല േലാഹിതാ�, നിെv 

വിളിേ�ാ േവേണ�ാ? ഇത് മ:ഴ: വനായിെ�ട: 1ാ 

െസ5ിന് നാ2 പതിനായിരം െവ�് തരാvാ 

അവ9  പറേ�… ഞ��് സ�താ (ച� �ി 

കാണി�്) അതിനിവിട്�ി വഴി േവണ�ാ 

നിെ5 ഈ വീത1് v് വഴി േവേ�?  

േവ�: നാ2 പതിനായിേര..! ത �ായിെ�/ാ 

വ�്�ാ? കണÓ ം പ� �ി എഴ: പതിനായിരം കി�: ം, 

ഇേലF  ഏ�ാ?  

)ീധര,: എട് �ാ, ആള് േവേ�?  

േവ�: ഇെത/ായാല:ം വി2 �ണിലF Lാv് 

തീ|മാനി�:. ഇവെട കിട�െ�. വില �ടേലF , 

ഇവെ5 പഠി1ം കഴി�ാ നമ:െ�ാ| 

കF ിനി�് പണിയണം.  

)ീധര,: ഇവെട ആ| വരാനാടാ... പR ൈപസ 

കി�ിലF . 

േവ�: േവെ�േv... ¸ീയായി ചികിµ. ശനിയ: ം 

ഞായറ:ം ഒ| മണി¶റ:  െവ�് വvാ േപാേര. 

ബാ�ി അവന് െടൗണില് 4ാക്ടീസ് െചയ്ത് 

സAാദി�ാേലാ.  



         

 

ചാ�് െകാ�് വ|v കാശി. )ീധര, ചിരി~�.  

)ീധര,: അവനതിന് െമഡിസിന് േച9 vി�് 

�ടിയിലF േലF ാ 

ചിരി�ി�്, േവ�: എvാല:ം എലF ാ1ി�ം ഒ| പF ാ, േവേ� 

ഏ�ാ... ഞാന�റ>ി�:. എെv G ം പറ� 

നാ�: കാെരാെ� ഇവെ5 ചികിµ�് ഇവിെട 

വv് കL�  നി�ണം.  

കാശി ചാ~മായ് വ|�.   

കാശി: വിട: േ ാ... നാ, പാേ>ാം... നാ, 

പണT ി�ലാം 

ആന�്: Gഴ>ലF L കാശിേ��ാ...  

Cut To 
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േവ�, )ീധര,, ന�ിനി, ആന�്, കാശി 

ചാ�് കാറിേല�് െവ~�. നലF  background.  

)ീധര, േഫാണി2 .  

 

ചാ�് െവ�്,  കാശി: ഇ/ വാരം ഊ9 �് േപാേറ, േവ�േച�ാ. 

അ/ ഇ|പതിനായിരം െകട�ാ  

േവ�വിന് േദഷLം.  

േവ�: ഇ|പതിനായിരം! മ�ഷLനിവിെട 

ച�ശ�ാസം വലി�Lാ െകടv്... 

കാശി വലF ാെത കണT ്  നിറയ:�.   



         

 

കാശി: അ>ടി െസാലF ാെത േവ�േ��ാ... ഇ/ വാ�ി 

വീട: പണി മ:ടിയിേലനാ െപാ�ാ�ീം 

പിേ�|ം െത|വീ െകട�ണ െനലമ വ|ം 

ആന�് വലF ാെത.  

േവ�: അവെ5 ഒ| െനലമാ.. െമാ/�ിെ�ാv് 

തvാ�േലF ാ. േവഗം വ�ീ േകറ്. ബാ ് 

ൈടമി� മ:A് െടൗണിെല1ണം. 

േവ� പ:റേ1�്. കാശി തക9 v്. ആന�് 

വലF ാെത. 

 

ആന�്: െകാട: �ണം അച� ാ... കാശിേ��, എ� 

നാളായി പറയ:vതാ...  

േവ�: െനെ5 ക�ില:േ� എട: 1് െകാട: േ1ാ. 

4സംഗി�ാ, എലF ാ1ി�ം വലിയ നാ�ാ. 

കാശ് തെv�ാ�Lാേല അതിെ5 

െവലയറിയ� ... 

കാറി2  കയറ:v േവ�. ആന�് വിഷമി�്.  

കണT ്  നിറ�് കാശി. 

 

Cut To 
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ആന�്, കാശി, ഹിമ, ന�ിനി 

തെ5 സ�ിയ:ം Gടയ:െമട: ~v കാശി.    

കാശി: ശാ/� െകാേറ വഴ�് പറ�:. ഊര് 



         

 

േപാവ:vതി� അ�് നാളിേകരം തരാv് 

െസാലF ിയി|/ത്. ഒ�േമ തരേല.  

ന�ിനിയ: ം ഹിമയ:ം അവിെട.   

ഹിമ: അെലF  ില:ം അ�െനയാ േച�ി. ആ|ം 

േകാളിംഗ് െബ2  അടി�ാ, പാടിലF . 

പിെv/ിനാ ആ സാനം അവിെട 

െവേ��േണ ആേവാ?  

ന�ിനി: നാളിേകരം േവേണ നീ ഇവിടെvട: േ1ാ. 

പിെv േപാവ:Aം ഇെതാെ� ഒv് 

ß1ിയാ�ീ�് െപാേ�ാ. ഇനി 

വീട: പണിെയാെ� കഴി�് എ>ഴാ 

വരേണvറീലേലF ാ. 

കര�്, കാശി: കാശിലF ാെത വീട: പണി എ>ടി മ:ടി� 

േപാറത് നാന്...  

ന�ിനി: ഓ... ഓ... ഒv് നി9 1് നീ. േക�് േക�് തല 

േവദനി~�.  

തിരി�് നട~v ന�ിനി.   

ഹിമേയാട്, ന�ിനി: അെലF  ില:ം ഇതിെന ഇവിടv് 

െക�ിെയട: �ണംv് വിചാരി�ിരി�Lാ|�. 

ഇതിേ>ാ ഒ| കാരണായി. െകാെലF �ായി 

ഇതിെ5 ഉ�ീ േകറി ¸ീയായി പാ9 >് 

�ട�ീ�്.  

തിരി�് േനാ�ി, ഹിമ: പിvലF ാെത. വാടക�് െകാട: 1ാ എ� 



         

 

മാെസ� കി�: ംvാ...  

ന�ിനി: പിേv ആ വാടക�ാശ് കി�ീ�് േവേ� 

ഞ��ിവിെട ജീവി�ാ,.  

ഹിമ: അതലF ...  

സ്�ളി2  നിv് യ� ണിേഫാമി2  വ|v ആന�്.   

ആന�്: കാശിേയ�, േപായിലF േലF ാ?  

ന�ിനി: േദ, അധികം കിvാെരാ�ം േവ� േകേ�ാ, 

അതിെന ഇനി പ:ര�ക1് േക ാ, 

േപാണിലF .. 

ആന�്: ഒv് േപാ അേ� 

ആന�് കാശി�രികിേല�്.  

ന�ിനി: ഓ, ഈ െച�നിെത/ിെ5 േകടാ.  

ഹിമ: െചറ:>ം േതാ�് അവെന േനാ�ി 

വള9 1ീതേലF  

ന�ിനി: ആര്? ആ �റ തമിഴേനാ?  

ഹിമ: അലF . എvാല:ം ഒ| ൈകസഹായം 

Cut To 
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ആന�്, കാശി 

കര�് െകാ�് മ:റി ÔR വാ|v കാശി. ഹാ>ി 

ആയി വ|v ആന�്. 

 



         

 

ആന�്: കാശിേ��ാ, ആ ച� െലാെ� ഒv് മാ ി 

െവേ� 

ച� ലടി�്, കാശി: ß1ിയാ�ാ, അ� െസാലF ിയിര്�് 

നടv് വv് ചിരി�്, ആന�്: അെതാെ� ഒv് മാ ി െവേ�. ഊരില് 

േപായി�് വീട:  പണിയേ� 

കാശി�് മനസ� ിലാവ:vിലF . ചിരി�് സ്മാ9 �ായി 

ബാഗി2  നിv് പണെമട: ~v ആന�്. 

 

ആന�്: ദാ പണം? 

സംശയി�്, കാശി: ഇെതവിട: vാ ആന�് പാ>ാ? 

 സ�ി�ിങ് കF ാസ� ീv് കി�ിയതാ. ഇനി 

പഠി��ാv് അച� , പറ�:. 

പണം കാശീെട ക�ി2  െകാട: ~�.  

ആന�്: ഇത് കാശിേയ�, െകാ�:  േപായിേ�ാ.  

േപടി�്, കാശി: ത>്, നാ, വാ  മാേ�,. േവ�േച�, 

വഴ�് പറയ:ം 

ആന�്: അച� േനാെടാെ� ഞാ, പറേ�ാളാം. ഇ>ം 

ആേരാട: ം ഇത് പറയാ, നി��. (പണം 

നി9 ബ¤ി�് െകാട: 1്) േവഗം െചലF ്  

കാശിേയ�ാ.  

കാശി: എvാല:ം  

ആന�്: ഒെരvാല:മിലF . മഴ വരേണന് മ:A് വീട: പണി 

തീ9 �ണം. കനക�േയാട: ം 



         

 

മണിേ��ിേയാട: ം ഒെ� എെ5 

അേന�ഷണം പറയണം. Ok?  

അവെന െക�ി>ിടി�് െകാ�്,     കാശി: എെ5 ആന�് പാ>ാ.... 

ആന�ിെ5 കണT ്  നിറയ:�. അവെന ഉ� 

െവ~v കാശി. ആന�് ഒ�മിെലF v് കണT ിറ:�ി 

ചിരി~�. ആന�ിെന ഉ� െവ~v കാശി. 

സേ/ാഷം െകാ�് കരയ:v കാശി. 

 

Cut To 
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േവ�, ന�ിനി, ആന�് 

ടിവിയി2  സീരിയ2  ഓടി െകാ�ിരി~�. 

േടബിളി2  വിശvിരി~v ആന�്. Pepsi Gടി�് 

െകാ�്,  

 

ആന�്: വിശ�് vേ� 

ന�ിനി: േദ വര്െണടാ.... 

അക1് നിv് ച>ാ1ിപാ�വ:ം ചി�� പാ�വ:ം 

തിയി2  േടബിളി2  െകാ�് െവ~v ന�ിനി. 

ടിവിയി2  )²ി~��്.   

 

ന�ിനി: അത് Gടി�് വയറ് നിറ��....  

േകാളിംഗ് െബലF ടി~�.  

ന�ിനി: ഒv് േപായി േനാെ�ടാ... 

െപപ� ിെയട: 1് ഗF ാസ� ിേലെ�ാഴി~v ആന�്.  



         

 

ആന�്: മ�ഷLനിവിെട വയറ് കരിയാറായി... അ� 

േനാ�് 

ടിവി സീരിയ2  )²ി�് ആകാം�യി2  ന�ിനി. 

േദഷL1ി2  േവ� കടv് വ|�. ടിവിയി2  

തെv )²ി�് നടv്,  

 

ന�ിനി: ഒ| സഹായ1ിന്�ാവരത് േക�േലF ാ. േദ, 

സാരംഗി ഇv് 4സവി~ം... 

േവ�വിന് േദഷLം. ആന�ിെന ¯�മായി 

േനാ~v േവ�, തിയി2  തിരി�് ടിവിയിേല�് 

ന�ിനി. അേത േദഷL1ി2  

ആന�ിനരികിെലRv േവ�. കഴി�ാ, 

)മി~v ആന�്.  

 

ആന�്: എ/ാ അച� ാ.... 

�ട: ത2  േദഷL1ി2  അവെ5 െചകി�െ1ാv് 

െപാ�ി~v േവ�. ആന�് പതറ:�. ക�ി2  

നിv് ഭ�ണം േപാവ:�. 

 

േവ�: ആേരാട് േചാദി�ി�ാടാ ആ ൈപസെയട: 1് 

ആ തമിഴ, െത�ി�് െകാട: 1ത്. ആേരാട് 

േചാദി�ി�ാv്... (വീ�: ം ഒv് െപാ�ി~�). 

ഞാ, അറിയിെലF v് വിചാരിേ�ാ നീയ്? 

എെv െപാ�, കളി>ി�ാv് 

വിചാരിേ�ാടാ?  

ആന�് അടി കി�ി വീഴ: �. ന�ിനി ഓടി വ|�.  



         

 

ന�ിനി: എ/ാ ... എ/ാ ഇവിേട? എ/ാ ഇവന് 

പ ിേയ?  

ആന�ിെന പിടിെ�ഴ: േv2 >ി�ാ, േനാ~v 

ന�ിനി. 

 

േവ�: നീ മാറ്.. മാറാ, 

ന�ിനി ഒv് പതറ:�.  

വീ�:ം തലF ി,   േവ�: പറെയടാ. ഇെതാെ� തമാശയാേണാ 

നിന�്?  

വീ�:ം അടി�ാെനാ|�:�. ന�ിനി അത് 

തടയ:�.  

 

ന�ിനി: എെ5 േമാെന തലF ിെ�ാലF ാെത. എ/ാ 

കാരLംv് പറ നി�ള് 

േവ�: എെ5 േമാ,! ലാളിേ�ാ! ഇനിയ: ം ലാളി�് 

ലാളി�് വഷളാ�ിേ�ാ. Swimming class-v് 

reimburse െചയ്ത് കി�ിയ 15000 ¯പ 

ഇവ, കാശി�് വീട:  പണിയാ,  

െകാട: േ1~� 

ന�ിനി അത് 4തീ�ി�ിലF .  

ന�ിനി: പതിന�ായിേരാ? ഉേQാടാ....  

കണÓ  �ട~v ആന�്.  

േവ�: പതിന�ായിരം ¯പ ഞാ, ഒvി�: 

കാ�vത് എെ5 മ:>താം വയസ� ിലാ, 



         

 

അറിേയാ നിന�്. 

ആന�്: കാശിേ��ന് വീട:  പണിയാനേലF ... 

കാശിേച�, ൈപസ തിരി�് ത|മച� ാ... 

േവ�: നീയാര് )ീബ:²േനാ, ഇ�െന 

കണT ീകാ�േvാെരെയാെ� സഹായി�ാ,. 

ഇvാെളാ| 4ാവശLം കF ാസ� ിെലാ|1ന് 

ഫീസ:  െകാട: �ാനിെലF v് പറ�് 

എെvെകാ�് െകാട: >ി�:. അv് അത് 

ഞാ, �മി�: എെ5 െത ാ. 

ആന�്: വിേവക് കാശ് തിരി�് ത£േലാ. 

കാശിേ���ം ത|ം  

അടി�േനാ�ി, േവ�: ഉ� ത|ം. അവെ5 െപാടി േപാല:ം ഇവിെട 

ക�ി�് േവേ�. ക� െപറ് �ികള്. 

േകായA¥രിെല1ി അവ, വിളി�േ>ാഴാ 

ഞാനീ വിവരറി�ത്. (വീ�:ം 

അടി�ാേനാ�ി) ഞാ, തെvയാ ഇതിന് 

വളം െവ�് െകാട: 1ത്.... ഇനി െചേ�Lാടാ... 

ഇനി െചേ�Lാv്... 

ഇട�് കയറി ന�ിനി.  

ന�ിനി: മതി, കഴി�ത് കഴി�:. നീ കഴി�് േപായി 

കിട�്. ഉ��് ഒ�ം കഴി�ി�ിലF .  

േവ�: എ/് കഴി�:? പതിന�ായിരം ¯പ നിെ5 

Gട: ംബ1ിv് നീ തേര�ാ?  



         

 

ന�ിനിക് േദഷLം.  

ന�ിനി: േദ, െവറ്െത എെ5 Gട: ംബ�ാെര പറയേലF . 

അvെ1 കാല1് നി�െള 

േപാെലാരാ� �് െകാട: �േണല:ം �ട: തല് 

സ്�ീധനം തv് തെvയാ എെv െക�ി�് 

വി�ത്. 

േവ�: എ/ായി|െvടീ അെvനിെ�ാ| Gറവ്?  

ന�ിനി: ദ:ബായില് െഷയ്�ാെണvേലF  ആ 

േÄാ�റ് പറ�: പിടി>ിേ�? അവിെട 

കണ�പി�യാെണv് പിെvയേലF  

അറിയേണ.  

േവ�: അേതാെ�/ാടീ? നിെ5 Gട: ംബ¥v് ഒ  

ഉറ:>ിക േമടി�ാ�ാ ഞാനീ 

കാ�vെതാെ� ഉ�ാ�ിേയ.  

അവ9 �ിടയി2  ആന�്. അവ, കണT ്  �ട~�. 

തലF : �ട: v ഇ|വേരയ: ം േനാ~�. പതിെയ നടv് 

തെ5 െബഡ് റ� മിേല�് അവ,. വാതി2 �2  നിv് 

അ��മ�േയയ:ം കണT ്  നിറ�് േനാ�ി 

നി2 ~v ആന�്. അവ, െമെലF  കണT ്  �ട~�.  

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    18181818        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ� 



         

 

4ഭാതം. പ:റ1് നിv് േവ�വിെ5 വീട്. ഓട: v 

ൈകസറ:ം ജാ�ിയ:ം. അവ9 �് പ:റെക േവ�.  

 

േവ�: ൈകസേറ, ജാ�ീ.. നിെ�ടാ... ആ 

പിശാചിന് നാ�ീ േപാകാ, ക� േനരം 

പ�ിക�  ഓട: �. ഓടി ആന�ിെ5 മ:റിയ:െട 

പിറകി2 . പിറകി2 .ഏസിയ:െട ശബ്ദം. 

 

േവ�: ഇവനി� േനരായി�് എണീ ിേലF  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    18181818AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, ആന�് 

അവെ5 വാതിലിന് പ:റ1് െകാ�ി വിളി~v 

േവ�. 

 

േവ�: ടാ... േതാറ�്... ടാ... 

ന�ിനി അട: �ളയി2  നിv് വ|�.   

ന�ിനി: ഇv് ഞായറാഴ്ചയേലF . അവ, 

ഉറ�ിേ�ാെ� 

േവ�വിന് േദഷLം.  

േവ�: ആ േജാ� മാഷിെ5 േമാള് നാല: 

മണിെ�ണീ ി|vാ എ,É,സി� 

പഠി�േണ (ത�ി) �റ�്... ടാ... 

ന�ിനി: അതിന് ന�ളവന് സീ ് േമടി�ിേലF  



         

 

 േമടി�ിേലF  

േവ�: ഈ നില�ാ നിെ5 േമാെ5 േപാെ� ീ 

െമഡി�2  േകാേളജി�് അവ, 

േപായതെv. എെ5 ആ കാ³ം �ടി കളയ:ം 

ഇവ, (വാതിലി2  ഉറെ� ത�ി) ടാ... ടാ.... 

ന�ിനി: േമാേന.... ടാ... �റ�് 

ഇ|വ9 ~ം െട,ഷ,.  

േവ�: �റെ�ടാ... അച� , അടി�ിലF ... 

േവ�വിന് േദഷLവ:ം െട,ഷ�ം.  

പ:റേ1�് നടv്,     േവ�: െത�ാടി1രം കാണി�ത് േപാരാ�ി�് 

ഇ�യ:ം വാശിേയാ... ഇവെന ഞാനിv് 

ന�ിനി: േവ�... അവ, �റ~ം... േമാേന അ�യാ 

വിളി�െണ... 

വീടിെ5 പ:റേ1�് അേത േദഷL1ി2  േവ�. 

പ:റR� വരാ/യില� െട ത�ി,  

 

േവ�: ടാ െതാറെ�ടാ... 

ക9 �, െചറ:തായി move െച�:��്. അതില� െട 

േനാ~v േവ�. അയാള:െട മ:ഖം വിളറ:�. 

പതറ:�. തക|�. Opposite axis-2  ക�ിലി2  

നി9 àീവമായി കിട~v ആന�്. േവ�വിെ5 

reaction. ഒv് തള|v േവ�.  

 

áദയം തക9 v്,    േവ�: േമാേന... 



         

 

വാതി2  ഇടി�് �റv് അകേ1�് കയറി, 

അവെന എട: 1് തെ5 ക�ി2  െവ�്, 

 

േവ�: ടാ ...... എ/ാടാ... അച� , െവറ്െത 

പറ�താടാ... കണT ്  �റ�് 

പ:റകി2  ഓടി വ|v ന�ിനി. പതറ:v ന�ിനി.  

ന�ിനി: എ/ാ... എ/ാv്...  

േവ�: അറിയിലF ... ടാ േമാേന... (കര�്) 

േഹാസ്പി 2 ... ഏത് േഡാക്ടറാ 

ഇ>ം�ാവാ... ടാ.... 

ആന�ിേല�് ന�� , ആ 

നി9 àീവാവസ°യിേല�്.  

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    19191919        ആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ി    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

ആന�്, ജയ)ീ, Juniors 

ഓട: v Gറ�് sister-െ5 കാല:ക� . തിയി2  

ആന�ിെന recover െച�ാ, )മി~v sister. 

നി9 àീവമായി കിട~v ആന�്.  

അവ9 �ിടയി2  ജയ)ീ കാണാം.  

 

സജി: Not responding 

ജയ)ീ: Respiration?   

ഇെലF v് തലയാ�: v സജി.   

സജി: No 



         

 

ജയ)ീ: Not responding 

സജി: Zero pulse… lets try… 

അവെ5 െന�ി2  അമ9 Rv ജയ)ീ. 

�ട9 �യായി അമ9 R�. വീ�:ം വീ�:ം 

)മി~�. 

 

സജി: Its over ജയ)ീ.... 

ജയ)ീ�് തള9 �. Gives up. നിശ�സി~�.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    19A19A19A19A    ആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ി    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, ജയ)ീ, Juniors 

വരാ/യി2  കറ�: ൈഹ ഇേമാഷണി2  േവ�, 

ഒ| സിഗറ ് എട: 1് ക1ി~� ച: :മ:�വ9  

േനാ�ി േപാവ:� വാതി2 �േല~ ജയ)ീ 

േനാ�ി 

 

ജയ)ീ: അതാണ് അച� ,. അ�െയ െസെഡ ് 

െചയ്� കിട1ിയിരി�Lാ.... വ9 � സാ9  

ഒ�  ദ േവ ആണ്... 

സിഗര ് വലി~v േവ� വാതി2  �റ� ജയ)ീ 

േവ�വിനരികിേല~ പതിെയ നട~�. 

ജയ)ീ�രികിേല~ േവ�  

 

േവ�: മരിേ�ാ.....?  

ജയ)ീ വലF ാെതയാവ:�.  



         

 

േവ� സിഗറ ് വലി~v� ക�്,  

അ 59 : അ³പ�ിയിലാേണാേടാ സിഗറ ് 

വലി�െണ   

അ 5റിെ5 അട: േ1�് നടv്,     ജയ)ീ: േവ� 

േവ�വിന് മനസ� ിലാവ:vിലF .   

ജയ)ീ പതറ:�, പതിെയ അയാള:െട ക�ി2  

പിടി~�. തിയി2  സിഗറ ് കള�: ൈക 

വിട: വി~v േവ�, അയാള:െട മ:ഖR െവ4ാളം, 

ഭയം, േവദന, െട,ഷ,  

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 20000        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്----    EXT / EXT / EXT / EXT / INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, േമാഹ,, മണവാള, പീ 9 , പാ9 Qതി, േമാഹ,, Juniors 

പ:റR മരണ1ിെ5 തിര�്. ആള:ക� .  

ൈവഡ് േഷാ�്. 

 

ഒരാ� : പഠി�ാ, േമാശമായി|£vാ േക�െണ 

േവെറാരാ� :  ആÜഹതLയാേണാ?  

Cut To  

ആന�് കഴി� േപF  :ം Gടി� േകാളയ:ം. േടബിളി2  

പGതി െവ� ഭ�ണം Gറ�: ദ� െര മാറി. അ� 

തെv േനാ�ിയിരി~v േവ�.  മ:ഖR തക9 �. 

ആെരാെ�െയാ വ� ആശ�സി>ി�് േപാവ:�. 

േമശയിെല ആ േപF  ി2  തെv േഫാ�സ് െചയ്ത് 

 



         

 

േവ�. പീ 9  േവ�വിെ5 േതാളി2  വ� ൈക 

െവ~�. പീ െറ ക�് ചിരി~v േവ�. 

േവ�: ആ, ഇരി�് പീ േറ�ാ 

പീ 9  വലF ാെതയാവ:�, ഇരി~�.  

േവ�: അത�െന കഴി�: 

എലF ാവ|ം വലF ാെത.  

േവ�: ഒ£ലLായി|�. ഇvെല പതിവ: േപാെല 

കിട�ാ, േപായ െച�നാ. േയാഗം... 

േയാഗലL.... ആ9 �്... അവന് (ചിരി�്) 

എനിെ�/ാ?  

വലF ാതായി,    പീ 9 : ഞ�ള് പ:റ1്�്... 

േവ�: ഒ| സിഗറ :േ�ാ പീ േറ�ാ (പാ� ് 

കള�്) ഇത് കഴി�് 

പാ� ് െകാട: ~v പീ 9 .  

േവ�: ഒെരണT ം മതി. ഒ  ഒെരണT ം.... 

വാ�ി>ി�ാേലാ... കാശ്�േലF ാ ഇഷ്ടം 

േപാെല. ഇനിേ>ാ എ/ിനാ അത്... ഏ?  

പീ 9  വലF ാെത പ:റേ1�്. േമാഹ, വ|�.  

േവ�: എെ5 േമാെന െകാ�് വരാ, എ/ാ 

ൈവകേണ േമാഹനാ 

േമാഹ,: േപാസ¢ ്  േമാ9 �ം കഴി�ി�് സ്�ളില് �ടി 

െവ�ണംv് അ�, പറ�:. അവിട്v് 



         

 

പ:റെ>�ി�്�് 

േവ�: എvാ പിെv േറാ�്ല് െകാ�് 

െവ�ാര്vിേലF . എെ5 േമാെന/ാ 

4ദ9 ശനവസ്�വാ നി�െ�ാെ�, ഏ? 

(ഇടറി) ആരാടാ അവെ5 ശരീരം കീറി 

മ:റി�ാ, നിേvാട് പറേ�... പ�  

േപാലെ1 എെ5 േമാ,... 

പ:റ1് ആംബ:ല,സിെ5 ശബ്ദം.  

േവ�: വ�ി വ�.... 

േവ� പതറ:�. അയാ�  േനാ9 മ2  ആവാ, 

)മി~�. ഉറെ�യ:� കര�ി2  അക1് നിv്. 

േബാഡി ഇറ~vതിെ5 ശബ്ദ�� . േവ� ഒ| 

സിഗറ ് െകാള:R�. ൈക വിറയ്~�. അക1് 

നിv് ഉറെ� ന�ിനിയ:െട കര�ി2 . 

 

ന�ിനി: അേ�ാ... എെ5 െപാ�േമാേന.... േമാേന 

എണീെ�ടാ.... അ�യാടാ വിളി�േണ... ടാ 

G�ാ... അ� േദ നിന�് േദാശ ഉ�ാ�ി 

തരെ�ടാ... ടാ കണT ്  �റെ�ടാ G�ാ... 

അേ�ാ... 

െ¸യിമി2  ആന�ിെ5 േബാഡി. േവ� enter. 

അലറി വിളി~v ന�ിനി. 

 

േവ�വിെന േനാ�ി,    ന�ിനി: േദ നി�ള് േനാ�്. അവെനണീ�്ണ്ലF ാ... 

േദ അച� , വvിരി�് െണടാ... 



         

 

േവ� ആന�ിനരികി2 . അവെ5 മ:ഖം േച9 1് 

പിടി�് ഉറെ� കരയ:�. 

 

േവ�: എ/ാടാ.... എ/ിനാടാ.... അച� നാടാ... 

ക�് നി2 ~vവ9  കണT ്  �ടയ്~�. അവെ5 

മ:ഖ1് െത| െതെര ഉ� െവ~v േവ�. 

 

Cut To 

സീ, 20A േവ�വിെ5 വീട് EXT / INT DAY 

മണവാള, പീ 9 , )ീധര,, േമാഹ,, Juniors 

പീ 9  േമാഹ,, )ീധര, എvിവ9  പ:റ1് 

സംസാരി�് നി2 ~�. 

 

പീ 9 : ഇv് തെv അട�േലF  േമാഹനാ... േബാഡി 

ഇവിെട െവ~ം േതാറ: ം േവ«െന പിടി�ാ 

കി�ാ�ാവ:ം 

കണT ്  �ട�്, )ീധര,: തറവാ�ീ േപാവാ... അവെ5 സ°ലം�േലാ 

അവിെട.... അവിെട അട�ാ... 

എലFF ാവ|ം വലF ാെത.  

)ീധര,: ഞാ, പറേ�ാളാ അവേനാട്...  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 21111        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 സ°ലം  സ°ലം  സ°ലം  സ°ലം ((((കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്))))    EEEEXTXTXTXT    DAYDAYDAYDAY    

ആന�്, േമാഹ,, േഡാ: ശാ/, ശം7, )ീധര,, Juniors 

ആന�ിെ5 ചിത ക1ിെയരിയ:�. ക�്  



         

 

നി2 ~v )ീധര,, Gട: ംബം, ശം7, േദവിദാസ, 

എvിവ9 . കണT ്  �ടയ്~v ശം7. ആളി�Rv 

തീജ�ാലകളിേല�് ന�� . 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 22222        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    

േവ�, )ീധര,, ശം7, േമാഹ,, Juniors 

ആന�ിെ5 ചിതയിെല തീജ�ാലകളി2   നിv് തല 

Gനി�ിരി~v േവ�വിേല�് മാറ:v െ¸യിം. 

പതിെയ തലയ:യ9 Rv േവ�. അട: 1് 

)ീധര,.  

 

േവ�: ഒെ� ഭംഗിയായി�് കഴി�ിേലF  ഏ�ാ? 

ശം7 സാ9  വ|�.  

േവ�: ഞാ, വ�പ� ജLായി എെ5 ശം7സാേറ... 

നി�െളാെ� ഇനി വള9 v് വല:താവ:ം 

വല:താവണം. ക1ി�ാAലായിേലF  എെ5 

േമാ,.  

)ീധര,: ടാ എണീെ ാv് ശരീരം ß1ിയാ�് 

ഓ9 1്, േവ�: അവന് വിശ�ണ്�ാവ:ം ഏ�ാ... ഏഴ:  

മണി�് അ�ാറ് േദാശ കഴി�ണ 

െച�നാ... അവിെട ആരാ അവന് 

അെതാെ� െകാട: �ാ, 

)ീധര,: എണീ�്... ആÜാവ് സ�9 ഗÅ 1ീ 



         

 

4േവശി�ണ സമയാ... ആ യാ� 

സ:ഖമാവാ, േവ�െ>േ�ാര്െട ശരീരം 

ß1ിയാവണം. എണീെ ാv് തല നനയ്�്  

േവ� )²ി~�.   

കണT ്  �ട�്,    ഏ�,: ന�ിേനLാട് പറ, അവ�  പറ�ി�് 

േക�ണിലF Lാ... 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 22A2A2A2A    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    

േവ�, ന�ിനി 

കിട~v ന�ിനി. അവള:െട െതാ�ട: 1് േവ�.  

േവ�: എണീ�്,  

േവ�വിെന ക�് െക�ി>ിടി~v ന�ിനി.  

ന�ിനി: ന�:െട േമാ,... അേ�ാ...  

േവ�: എണീ�്, എണീ ് Gളി�്. അവ, 

സ�9 ഗÅ 1ീ േപാവെണ ീ ന�െട ശരീരം 

ß1ിയാവണേ�... െചലF ്  

േവ�, ന�ിനി വലF ാെത.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 22222    BBBB    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    

േവ�, )ീധര, 

െവ�ം േവ�വിെ5 തലയി2 . മ:�:ട: 1ി�: �്.  



         

 

)ീധര,: െവറ് െത ഒv് നന�ാ മതിെയടാ...  

മ:ഖം �ട�് കണT ാടി േനാ~v േവ�.  

േവ�: ഇvെല േഷവ് െചയ്തിലF . 

)ീധര,: അെതാെ� ഇേ>ാ േവേണാ?  

േവ�: േവണം. ഇനി ഇതിെ5 ഒ| Gറവ് വരാ, 

പാടിലF . 

തിയി2  േഷവ് െച�:v േവ�. മ:ഖം മ:റിയ:�. 

ആ േവദന കണT ീരി2  അലിയി~v േവ�. 

അയാള:െട േവദനയി2  fade out. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 23333        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േമാഹ,, പാ9 Qതി, േദവിദാസ, 

പ:റ1് നി�� വീടിെ5 view-േല�് fade-in 

െച�:�. Gറ�് tensed ആയി വീടി� പ:റ1് wait 

െച�:v േമാഹ,, പാ9 Qതി, േദവിദാസ, 

എvിവ9 . വീടി� പ:റ1് ൈകസറ:ം ജാ�ിയ: ം ഓടി 

നട~�.  

 

േഗ ി2  ത�ി,     േമാഹ,: േവ�േവ�ാ... ഈ നശി� പേ�Lാള് കാരണം 

അക1് േകറാ, പ :vിലF േലF ാ... 

േവ�േവ�ാ 

േദവിദാസ,: ഞാ, ഒരാഴ്ചയായി�് െഡയ്ലി 

വിളിേ�ാ�ിരി�Lാേണ. ഓഫീസിെല നAറ് 



         

 

ആേയാ�് എട: �ാ1താെണvാ െവ�ത്.. 

േമാഹ,: ഞ�െളാ| conference� േവ�ി 

േകായA¥9  ആയി|�. ഇvെലയാ 

എേ1L... 

േദവിദാസ,: ഇനി ര�് േപ|ം �ടി വലF  അബ²വ:ം 

കാണി�ി�: �ാേQാ 

കര�്, പാ9 Qതി: എെ5 െത ാ. േച�ി േഫാ�  

എട: �ാതി|vേ>ാ തെv 

സംശയി��തായി|�. 

േഗ ി2  ഉറെ� ത�ി, േമാഹ,: അതിനിേ>ാ ഒ�ം ഉ�ായി�ിലF േലF ാ. (േഗ ി2  

ത�ി) േവ�േവ�ാ... 

വീ�:ം ഉറെ� േഗ ി2  ത�: v േമാഹ,. ഓട: v 

പ�ിക� . എലF ാ9 ~ം െട,ഷ,. വാതി2  പതിെയ 

�റ~�. എലF ാവ9 ~ം ആശ�ാസം. വാതി2  

�റv് പ:റ1് വ|v േവ�. താടി 

വള9 vിരി~�. കണÓ ക� ~ം മ:ഖRം ജീവനിലF . 

ഇ|�ിരി~�.   

 

ആശ�ാസ1ി2 ,  േമാഹ,: േപടി>ി�് കള�േലF ാ േവ�േവ�ാ 

േവ� അത് േക�ി�ിലF . േഗ ് പതിെയ �റ~v 

േവ�. പ�ികെള പിടി�് ��ിലാ~�. േനാ�ി 

നി2 ~v എലF ാവ|ം വലF ാെതയാവ:�. 

 

അട: േ1�് േപായി, േമാഹ,: േകായA¥9 v് ഇvേല ഞ�െള1ീല� ... 



         

 

േവ� അ�ം േക�ി�ിലF . അകേ1�് എലF ാവ|ം 

വലF ാെത. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 23333AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േമാഹ,, േദവിദാസ,, പാ9 Qതി 

അകേ1�് കടv് വ|v എലF ാവ|ം. ച: :ം 

േനാ~� െഞ�: �. ച:മരി2  ച: :ം നിറെയ 

ആന�ിെ5 ചി��� . സ്കതസ്േകാ>്  morph 

െചയ്ത േഫാേ�ാസ്. കേസരയി2  ബF ാ ് ആയി 

ഒ��ി �ടിയിരി~v േവ�.  

 

വിഷമി�്,   േമാഹ,: എ/ാ േവ�േവ�ാ ഇെതാെ�... 

അകേ1�് േനാ�ി പാ9 Qതി: േച�ിെയവിെട...?  

പാ9 Qതി അകേ1�്. േവ�വിനട: 1ിരി~v 

േമാഹ,. ഒ| േപ>9  േവ�വിന് േനെര നീ�: �.  

 

േമാഹ,: അവെ5 േപാസ¢ ് േമാ9 �ം റിേ>ാ9 �ാ.  

േവ� ഒv് ഭയ~�. േമാഹനെന അേത 

ഭയ1ി2  ഒളി�് േനാ~v േവ�. 

 

േമാഹ,: കാ9 ഡിയാ�് അറസ¢ ് . ഉറ�1ി2  അവെ5 

4ായ1ില:� ചില G�ിക� �് ഇ�െന 

സംഭവി�ി�: �്. ന�െള 

ബാധി~േAാഴാണേലF ാ ഇെതാെ� 

അേന�ഷി�െണ 



         

 

േപ>9  വാ�:v േവ�. റിേ>ാ9 �ില� െട ന�� .   

േമാഹ,: ഫ:ഡ് habits-െ5യാവാം... ചിലേ>ാ by-birth 

എെ/ ില:ം  disorder ഉ�ാവാം. 

(നിശ�സി�്) ഇനി അറി�ിെ�/ിനാ. 

അറി�ിെ�/ിനാ.ഈ വിവരം പറയാ, 

േവ�ി ഇ�ട് Gേറ വിളി�:. ആ|ം 

േഫാെണട: 1ിലF .   

ആ േപ>9  േനാ~v േവ�.   

േവ�: എട: 1ി�് എ/് പറയാനാടാ... ക1ി 

ചാAലായി േപായിേലF  എെ5 േമാ,. 

േമാഹ, പതറ:�. േദവിദാസ, പതറ:�. 

റിേ>ാ9 �് േനാ�ി വി�Aി കരയ:v േവ�. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 23333BBBB    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

ന�ിനി, പാ9 Qതി 

െബഡ് റ� മി2  പാ9 Qതിയ: ം ന�ിനിയ: ം. ന�ിനി 

Gറ�് റിലാക� ായി.  

 

കണÓ  �ട�്,      ന�ിനി: ഇവിടെ1 annual day-�് അവ, പാ�് 

പാട: v ഒ| സിഡി ശം7സാറ് െകാ�് 

െകാട: R. െകാട: R.അത് കേ� പിെv 

ഇ�െനയാ. (കര�്) ഞാെനാ�ം െച�ാ, 

പാടിലF . അ>ം ചീ1. എനി�വ, 



         

 

േപായതി2  വിഷമലF Lാേ�... ഇവിെട നിvാ 

എനി�് Ëാ/് പിടി~ം േമാേള...  

കരയ:v ന�ിനി. പാ9 Qതി വലF ാെത.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 23333CCCC    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േമാഹ,, േദവിദാസ, 

ആന�ിെ5 െബഡ് റ� ം. അ� �റ~v േവ�. 

പ:റകി2  അവ9 . െബഡÞ ി2  ആന�ിെ5 ഒ| വലിയ 

േഫാേ�ാ. ആറടി നീള1ി2 . േമാഹ,, േദവിദാസ, 

വലF ാെത. വലF ാെത. േവ� അകേ1�് വv് 

അലമാറ �റ~�.  

 

േവ�: അവെ5 എലF ാ Nസ� Ò ം ദിവസവ:ം ഞാ, 

സ്േ4 അടി�് െവ~ം. (സ്േ4 കാണി�്) 

അവനിഷ്ടമ:� സ്േ4യാ ഇത്. (ഒ| 

Nസ്െസട: 1ി�്) ഇതില: മാ�ം അടി�ിലF ... 

(അത് മണ1്) അv് രാവിെല കളി�ാ, 

േപായേ>ാ ഇ� ബനിയനാ, അല�ീ�ിലF ... 

അവെ5 മണാ ഇതിന്... 

േമാഹെനാ| െപ, എട: ~�.  

േവ�: പരീ�യി2  മാ9 �് കി�ീ�് അവന് 

െകാട: �ാ, േമടി�ി|vതാ... സ�9 ണT ം 

പ� ശീതാ... െകാട: �ാ, പ ീലാ. പകരം ചീ1 

മാ�ം എ>ഴ: ം പറ�:. അv് അവന് 



         

 

വിശvി|െvടാ. വയറ് നിറ�് ആഹാരം 

കഴി�ാ, �ടി ഞാ, സ�തി�ിലF . വയറ് 

വിശvാ എെ5 G�ി േപായത്. അവന് 

േവദനി�ി�് �ാേവാ േമാഹനാ?  

േമാഹ, കണT ്  �ട~�.  

Nസ� ്  മ:ഖേ1ാടമ9 1ി വി�A:v േവ�. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 24444        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 സ°ലം  സ°ലം  സ°ലം  സ°ലം ((((കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്))))    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, അ�ാവ,, ശം7 സാ9 , Juniors 

ഒ| പF ാസ¢ ി�് കേസരയി�് പറAിലിരി~v 

േവ�. നലF  െവയി2 . അയാള:െട POV2  

ആന�ിെ5 Gജിമാടം. Gറ�് പണി�ാ9  അതി� 

ച: :ം ß1ിയാ~�. ബF ാ ് ആയി അത് 

േനാ�ിയിരി~v േവ�. )ീധര, ഓടി വ|�. 

 

)ീധര,: നീെയ/ാ വvി�് തറവാ�ി2  വരാെ1? 

എ/ാ ഇവിെട? 

ഇ|� തെv, േവ�: ഏയ്, േനെര ഇ�ട് േപാ�. വ� 

േനാ�ീേ>ാ അവ, കിട�് ണട് 1് മ:േഴാ, 

കാട് പിടി�് കിട�് ണ്. 

ß1ിയാ~v പണി�ാ9 . ഏ�, വലF ാെത.   

)ീധര,: െകായ്1ാേയാ�് ഇ�ട് േനാ�ാേന 

പ ീലL. 



         

 

സാരമിെലF v് ആംഗLം കാണി~v േവ�.  

േവ�: ഇവര് ß1ിയാ�ിേ�ാള:ം. ന��ിവിെട 

നെലF ാ| പ� േ/ാ�ം ഉ�ാ�ണം ഏ�ാ... ച: :ം 

എ>ഴ: ം നലF  മണം പറ1ണ പ� �� െട 

എേടല് േവണം അവ, കിട�െ�....  

അവെന ഏണീ>ി�്,        )ീധര,: നീ വാ വീ�ീ േപാവാം 

േവ�: ഇവിെട ഇരി�ണതാ ആശ�ാസം. അവ, േദ 

ഇേ�ം അട: 1ാണേലF ാ. അെലF  ീ ഇവിെട 

ഒ| വീട:  പണിതാേലാ ഏ�ാ. വാസ്�െവാ�ം 

േനാ��. അവ, കിട�ണ സ°ലം 

അവെ5 മ:റി. അതിനട്1് എനിെ�ാ| മ:റി. 

അേ� േവ�� ... 

പണി�ാ9  ß1ിയാ~�. േവ� പതിെയ നടv് 

അവ5രികിേല�്. Gഴിമാട1ി2  െതാട: v േവ�. 

കര�് ഏ�െന േനാ~�. 

 

േവ�: അേ� േവ��  ഇനി... കഴി�ിേലF  ജീവിതം 

)ീധര, വലF ാെത.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 2 2 2 25555        SHAMBHU SIR CLASSSHAMBHU SIR CLASSSHAMBHU SIR CLASSSHAMBHU SIR CLASS    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, േഡാ: ശാ/, ശം7, Juniors 

Laughing class നട~�. ഉറെ�യ:� ചിരിക� . 

ര�് മ� v് slots. അവ9 �ിടയി2  ന�ിനി. അത് 

 



         

 

േനാ�ി Gറ�് ദ� െര മാറിയിരി~v േവ�. Dr. 

ശാ/ അത് ക�് േവ�വിനരികി2 .  

ശാ/: വ� join െച��  േവ�. ഒv് relaxed 

ആവ� േലാ 

േവ� ചിരി~�. ശാ/ ഒv് വലF ാെതയായി 

തിരി�് േപാവ:�. കണT ്  �റv് ഉറെ� ചിരി�ാ, 

)മി~v ന�ിനി. Happy ആയി േവ�വിെന 

കടv് ശം7 സാ9 . കണ്നെനയ:ം െകാ�് steps 

ഇറ�ി വ|�.ശം7 വളെര ഹാ>L്. 

 

ശം7: കണT െ5 count  normal ആയി. ഇv് 

റിസ2 �് വ�.  

ശാ/ ഹാ>ി. എലF ാവ|ം ഹാ>ി. എലF ാവ9 ~ം 

ലഡÞ Ò  െകാട: ~v കണT ,. 

 

ശം7: സാമീെട ൈകപ:ണLം, അ�½ഹം. 

േവെറാ£ലL. ഇനി െറ¦ല9  ആയി സ്�ളി2  

േപാവാം.  

േവ� )²ി~�. Disturbed. കണ്നെന കര�് 

െക�ിപിടി�് ഉ� െവ~v ന�ിനി. കണT , ഹാ>ി 

ആയി എലF ാവ9 ~ം ലഡÞ Ò  െകാട: ~�. )²ി~v 

േവ�. േവ�വിനരികി2  കണT ,.  

 

കണT ,: ദാ അ ി� . 

അസ� യേയാെട കണT െന േനാ~v േവ�.   



         

 

കണT ,: എട: �് അ ി�  

േവ�വിന് തേvാട് തെv അസ� യ, േദഷLം, 

േവദന. ഒ| ലഡÞ Ò  എട: ~v േവ�. അത് 

)²ി~v ശം7. മനസ� ിലാ�ി, അ� 

രസ1ിലലF ാെത ശം7. 

 

ശം7: േമാ, വാ 

അവെന േവ�വിെ5 മ:vി2  നിv് െകാ�് 

േപാവ:v ശം7. ആ ലഡÞ Ò വിേല�് 

േനാ�ിയിരി~v േവ«. കണT ി2  നിv് 

െവ�െമാഴ: G�. േവദനേയാെട ലഡÞ Ò  തി�v 

േവ�. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    26262626        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    –––– പ� ജാമ:റി പ� ജാമ:റി പ� ജാമ:റി പ� ജാമ:റി    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി 

പ� ജാമ:റിയിെല ൈദവ�ളില� െട ന�� . അതി� 

മ:vി2  ഒ| കേസരയി2  പ:ക വലി�ിരി~v 

േവ�. അയാ� �് പ:ച� ം, നിരാശ. Gറ�് 

േദഷL1ി2  ന�ിനി മ:റിയിേല�് വ|�. 

 

ന�ിനി: ആന�ാ)മ1ിെല Gേ�Lാ� �് നാെള 

ഭ�ണം െകാട: �ിvിലF ാv് നി��  

പറേ�ാ?  

േവ�: ആ)മം… ൈദവം... Gേ�Lാള്... ഒെ� 



         

 

ത�ി>ാ.... 

ന�ിനി: ആ Gേ�Lാ� െട ശാപം �െട വാ�ി 

െവ�േണാ ഇനി, ഏ?  

േവ�വിന് േദഷLം.  

േവ�: ത�ി>ാ. മ� v് ഇഡÞ ലീെട ൈപസ എേ5v് 

േമടി�ി�് ര�് ഇഡÞ ലിയാ അവിെട 

െകാട: �െണ. എെv പ ി�ാvാ വിചാരം. 

ന�ിനി: അവെരെ/ ില:ം െചയ്േതാെ�. ഇവിെട 

മ�ഷLനി1ിരി സമധാനം കി�� േല...  

ച� ടായി കര�്, േവ�: അെത. നിെ5 സമാധാനം കണT ീ ക� വലF   

പിേ�9 ~ം വാരിേ�ാരി 

െകാട് �ണതാണേലF ാ. എെ5 േമാ, േപായി. 

അതിെ5 വലF Ôേ�ാ നിന�്. നീ 

ആേഘാഷി�്.. ആേഘാഷി�്... ജീവി�്... 

കര�് ച� ടായി, ന�ിനി: അെത... ഇനി അ�ിെന തvാv് 

��ിേ�ാ.... ഇനി അ� ത9 �ി�ാ, 

ഞാനിലF . 

ഗF ാസ� ്  എട: േ1റി�ി�്,     േവ�: മി�|ത്... മി�|ത് നീ...  

കരയ:v ന�ിനി ഒ| കേസരയിേല�് ഇരി~�. 

േവ� േത�ി െകാ�് തെ5 chairേല�്.  

Wide  shot-2  ഇ|വ|ം കരയ:�. ച:മരി2  

ചിരി~v ആന�ിെ5 േഫാേ�ാ. 

 



         

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    27272727        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, േദവിദാസ,, േമാഹ,, പാ9 Qതി 

ചായ ഒ| സിെ>ട: ~v േമാഹ,, പാ9 Qതി 

എലF വ|ം അവിെട. േദവിദാസ, നി2 ~�. കണT ്  

�ട�് ന�ിനി. 

 

ന�ിനി: ഇvെല ഏേതാ ഒരാെള വിളി�: വ|1ി. 

അയാ� �് അവെ5 ശബ്ദം േക� >ി�ാ, 

പ � ംേ�.  

േദവിദാസ,: ആ െകാള>:ഴ ശശി. Êേലാക േ¸ാഡാ. 

നെലF ാ| �ക അടി�: മാ ീ�്�ാവ:ം 

ന�ിനി: എേ/ല:മായിേ�ാേ�... 

േവ� Nസ് ഡ് ആയി വ|�.   

േവ�: പ� വാം... 

എണീ ്,     േമാഹ,: നമ:�് ഒ| G�ിെയ അേഡാപ¢ ്  െച�േണെന 

പ ി ആേലാചി�� െട േവ�േവ�ാ... 

െമഡിസിന് പഠി�ണ, പഠി�ാ, 

വG>ിലF ാ1 Gറ�് Gേ�Lാെള 

എനി�റിയാം. അവരാവ:േAാ അതിെ5 

ന�ി�ാവ:ം. 

താ2 പരLമിലF ാെത, േവ�: ഉQ്, ന�െള െകാvി�് ഇവിട: ��ം െകാ�് 

േപാവ:ം. സ�/ായി�്�േത�� ...  



         

 

ബാ�ിെയാെ� െവറ്െതയാ... വാ 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 27 27 27 27AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, േമാഹ,, പാ9 Qതി, ഹിമ, േദവിദാസ, 

കാറിനരികിേല�് േവ�.   

േമാഹേനാട്,    േവ�: കീ താ, ഞാെനട: �ാം. 

കീ വാ�ി കാറി2  കയറ:v േവ�. കാറി2  

ആന�ിെ5 പടം. അത് േനാ�ി േവ�.  

 

േവ�: എെ5 േമാെ5 േപരില:� കAനി നശി�് 

കാണാ, വ�. ആ ഒെരാ  കാരണം െകാ�ാ 

ഞാ, സ�തിേ�. 

കാ9  സ¢ ാ9 �് െച�:�, പ :vിലF . വീ�: ം വീ�: ം 

ൈÉ െച�:�, പ :vിലF .  

 

േമാഹ,: ഞാെനട: �ാം േവ�േവ�ാ 

േവ�: Gേറ നാളായി പ:റേ1െ�ാെ�  

ഒvിറ�ീ�്. ഇ�െ� ക�:ം കാല:ം 

വഴ�് ണ്ലF ാ... 

ന�ിനി വി�A:�. അകേ1�് ന�ിനി.  

പാ9 Qതി: േച�ീ... 

പാ9 Qതിേയാട്,  ഹിമ: ഞാനീ ഈയാഴ്ച �േടL�� .... 

ന�ിേനL�ിേയാട് പറേ�ാ�� . ഇെതാ�ം 

കേ�ാ�് ഇവിെട നി�ാ, വെ�െ5 േച�ി 



         

 

ഇഷ്ടെ>ടാെത പാ9 Qതി അകേ1�്.   

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    28282828        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േദവിദാസ,, മണവാള, പീ 9 , േമാഹ, 

ആന�് ഫിനാ,സ് േബാ9 ഡ്.  

Gറ�് െച~ക�  ഒ>ിട: v േവ�. േപനയി2  

ആന�ിെ5 പടം. Opposite-2  പീ റ: ം േമാഹ�ം 

വലF ാെത. പറസ്പരം േനാ~v ഇ|വ|ം. െച�് 

ഒ>ി�് േദവിദാസന് െകാട: ~v േവ�. 

േദവിദാസ, േപാG�.  

 

ച: :ം േനാ�ി സ� �1ി2 ,    പീ 9 : ഇത് െവറ് െത കിടv് നശി�് േപാെ�േv 

ഞാ, ��ീ�� ... ഇവിട്െ1 employees 

ഉ� >െട ഞാ, ഇേതെ ട: �ാം.  

േമാഹ,: നലF  കാരLായി�ാ എനി~ം േതാvീത് 

േവ�േവ�ാ... Gെറ കാശ് കടം 

െകാട: 1ി�്�്. Gേറ െകാട: 1് തീ9 �ാന്�്. 

ഇെതാെ� നട1ി െകാ�് േപാവാ, 

ബ:²ിമ:�ാവിേലF ? 

േവ� ചി/ി~�.  

പീ 9 : േവ� ഒv് മ� ളിയാ മതി. ഒെ� ഞാ, േവ� 

േപാെല െചയ്േതാളാം. 

Cut To 



         

 

സീ,സീ,സീ,സീ,    28282828AAAA        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േദവിദാസ,, അസ് ലാം 

പ:റ1് േദവിദാസ�ം അസF ാം ത�ള:ം.   

േദവിദാസ,: ഈടിലF ാെത േലാ�  തരാ, പ ിെലF v് 

പറ�ാ മനസ� ിലാവിേലF  

കര�്, അസ് ലാം: അതLാവശLാണ്. (Gറ�് സ�9 ണT െമട: 1്) 

എേ5ല് ബാ�ി�തിതാ... ഒ| 

എഴ: പതിനായിരം ഉറ:പL മതി.  

ച� ടായി, േദവിദാസ,: പതിനായിരം ¯പ�് �തിലF   ഇത്. െവറ്െത 

മ�ഷLെ5 സമയം െമനെ�ട: 1ാെത 

ഇറ�ി േപാേടാ 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    28282828BBBB    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േദവിദാസ,, മണവാള, പീ 9 , േമാഹ,, അസ് ലാം 

 

അേത സ� �1ി2 ,    പീ 9 : േവ� ഒ�ം പറ�ിലF ാ 

പ:റ1് േദവിദാസ�ം അസ് ലാമ:ം ത�ി2  

അടിപിടി. അത് ക�് െട,ഷനി2  എണീ ് േവ�. 

 

േവ�: എ/ാ അവിെട?  

പ:റ1് േദവിദാസ, അസ് ലാമിെന ത�:�. 

അയാ�  നില1് വീഴ: �. 

 

േവ�: േഡാ, എ/ാ താ, കാണി�െണ.  



         

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    28282828CCCC        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േദവിദാസ,, മണവാള, പീ 9 , േമാഹ,, അസ് ലാം 

താെഴ േബാധം േപായി കിട~v അസ് ലാം. 

േപടി�് അയാെള ത�ി വിളി~v േദവിദാസ,.  

 

േദവിദാസ,: ഹേലാ... േടാ.... (മെ ാരാേളാട്) Gറ�് 

െവ�െമട് േ1 

െട,ഷനി2  േവ�വ:ം പ:റെക പീ റ: ം േമാഹ�ം 

ഓടി വ|�.  

 

ജയ)ീ: െകാേvാേടാ അയാെള താ,?  

േദവിദാസ, േപടി~�.  

േവ�: ഇതിെ5 ഒ  െകാറവ� േട�ായിര്��� ... 

ഇനിേ>ാ എ/ാ െച�ാ േമാഹനാ?   

എലFF ാവ|ം െട,ഷനി2 . 

േബാധം േപായി കിട~v അസ് ലാം. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 29 29 29 29    ആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ി    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ജയ)ീ, അസ് ലാം, േമാഹ,, േദവിദാസ,, അമീ9 , Juniors 

ജയ)ീയ:െട േകF ാസി2  നിvാരംഭി~�. അവ|െട 

point of view-2  tensed ആയി നി2 ~v േവ�. 

ആ³പ�ിയി2  വvതിെ5 അസ�സ°ത 

അയാ� �്. ജയ)ീ�രികി2  ഒ| റിേ>ാ9 �: മായ് 

 



         

 

വv് േമാഹ,. 

േമാഹ,: ECG-യി2  variation ഒ�മിലF  ജയ)ീ 

(തിരി�് കിട~v അസ് ലാമിെന േനാ�ി) 

െവറ്െത പ:ലിവാലാേയാv് േപടി�:. 

സമയ� നലF താേണ. 

േവ«വിനരികി2  േദവിദാസ,. േവ«വിെന 

തെv േനാ�ി നി2 ~v ജയ)ീ.  

 

അത് ക�്,    േമാഹ,: എേ/?  

ജയ)ീ: അv് ക� ആേളയലF ?  

നിശ�സി�്,    േമാഹ,: വിധി !  

പ:റR� അസ് ലാമിെ5 ഭാരLയ: ം G�:ം കര�് 

െകാ�് വ|�. 

 

ഭാരL: േഡാക്ടേറ....  

പ:റ1് വv്, േമാഹ,: േപടി�ാെനാ£ലL... ഒv് തല കറ�ീതാ. 

വv് കേ�ാള� ... 

േവ�വ:ം െട,ഷനി2  അട: 1് വ|�.   

േവ�: എ/ായി? 

േമാഹ,: 4ഷ9  variation-െ5യാ. ഇ>ം തെv 

discharge െച�:ം.  

ച: :ം േനാ�ി,   േവ�: vാ പ� Qാ... മ�ഷLെന െകാലF :v സ°ലാ ഇത് 

ജയ)ീ )²ി~�.   



         

 

േമാഹ,: േവ�േവ�, vാ െപായ്േ�ാള� ... 

ഞാനിെതാv് settle െചയ്തി�് വരാം.  

േപാവാെനാ|�ി,    േവ�: ശരി 

അക1് നിv് ഉറെ�യ:� കര�ി2 . േവ� 

ഭയ~�. അസ് ലാമ:ം Gട: ംബവ:ം െക�ിപിടി�് 

കരയ:�.  

 

അസ് ലാമിെ5 ഭാരL: ഞ��ിനി ജീവി�േ�...  

അസ�സ°നായി േമാഹ,.   

േവ�: എ/ാ അവേ ാ� �്...? ഒv് 

മി�ാ�ിരി�ാ, പറ.  

ജയ)ീ: അയാ� െട ഇളയG�ി�് സ:ഖലF L... ഒ| 

immediate സ9 ജറി െചയ്താേല 

എെ/ ില:ം ചാ,സ് ഉ�� ... ൈപസ�് 

േവ�ിയാവ:ം സാറിെ5 ബാ ീ വvത് 

േവ� )²ി~�. അക1് വലിയ കര�ി2 .  

േമാഹ,: ജയ)ീ അറിയ:vവരാേണാ?  

ജയ)ീ: വ9 �സാറിെ5 patient ആയി|�. പ ണ 

േപാെലെയാെ� ന��  co-operate െചയ്�, 

ബ�്... 

േവ�: േമാനാേണാ?  

ജയ)ീയ:ം േമാഹ�ം പതറ:�.  

ജയ)ീ: അെത 



         

 

േവ�: എ� ¯പയാ അവ9 �ാവശLം?  

വാതി2  �റv് അകേ1�് േപാGv േവ�. 

മനസ� ിലാവാെത ജയ)ീ േമാഹെന േനാ~�.  

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 29 29 29 29AAAA    ആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ി    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ജയ)ീ, അസ് ലാം, േമാഹ,, േദവിദാസ,, അമീ9 , Juniors 

അകേ1�് കടv് വ|v േവ�. ഉറെ� 

കരയ:v അസ് ലാം.  

    

അസ് ലാം: ഉ>െയ െകാ�് ��ീ�് �ടീലLാ മ�േള. 

എെ5 േമാ, അേ�ാ... 

േവ� അട: േ1�്. അസ് ലാമിന് േദഷLം.  

അസ് ലാം: തനിെ�/ാേടാ ഇനി േവേ�? എെ5 

േമാെന ചികിµി�ാ, പ ാ�് എനി�് 

ജീവി��ാ... 

അസ് ലാമിെ5 ഭാരL: അേ�ാ െ5 ബദ് രീ�േള....  

എലF ാവ|ം െക�ി>ിടി�് കരയ:�. ജയ)ീ, 

േമാഹ, പ:റകി2 .  

ബാഗി2  നിv് ൈപസെയട: ~v േവ�. അവ9  

ഒ�: ം 4തീ�ി�ിലF . േവ�വിെ5 അട: 1് വv് 

ജയ)ീ. േവ�വിെന തടയാ, )മി~�. ൈപസ 

െകാട: 1് േവ�.  

 

േവ�: േവ� പണമ:�്... േമാെ5 ചികിµ 



         

 

നട�െ�.  

ആ പണം അസ് ലാമിെ5 ക�ി2  െവ�് 

െകാട: ~v േവ�. വിശ�സി�ാനാവാെത ഉറെ� 

കരയ:v അസ് ലാം. കര�് േവ�വിെ5 കാലി2  

വീഴ: �.  

 

േവ�വിെ5 മ:ഖ1് െതളി�ം, ആശ�ാസം. 

േവ�വിേല�് ന�� . അവ9  കരയ:�. 

സേ/ാഷം െകാ�് വി�A:�. Gട: ംബം ഹാ>ി.  

 

ൈപസ കാണി�്,    അസ് ലാമിെ5 ഭാരL: ദാ ഇ�ാ... 

ഭാരL reaction, G�ി reaction, ജയ)ീ reaction.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 30 30 30 30    CAR CAR CAR CAR ---- INT INT INT INT    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േമാഹ, 

േമഘം കറ:~�. ശാ/മായ കാ ്. സ്േനഹമ:� 

മഴ. ഭംഗിയ:� ഒ| െ¸യിമി2  വ�ിേയാടി~v 

േവ�. അട: 1് േമാഹ,. േവ� ഗF ാസ� ്  താഴ്R�. 

മഴR�ിക�  മ:ഖ1്. അയാ�  ആ മഴ 

െകാ�:vത് േപാെല. അയാ� �് ആശ�ാസം. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    31313131        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INT / INT / INT / INT / EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി 

പ:ല9 �.   



         

 

ഉറ�െമണീ~v ന�ിനി. അട: 1് ആന�ിെ5 

േഫാേ�ാ. കണT ്  നിറ�് േഫാേ�ായി2  ഉ� 

െവ~v ന�ിനി. തിരി�് േനാ~േAാ�  

േവ�വിെന കാണാനിലF . ന�ിനി�് െട,ഷ,. 

ന�ിനി എഴ: േv ് പ:റേ1�്.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    31313131AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INT / INT / INT / INT / EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി 

വീടി��ില� െട െട,ഷനി2  നട~v ന�ിനി. 

അവ9  പ:റേ1�്. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    31313131BBBB    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INT / INT / INT / INT / EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി 

മ: 1് നിv് പ�ികെള Gളി>ി~v േവ�.   

േവ�: ടാ ൈകസേറ... ഇ�ട് നി�ടാ... ടാ... 

അവിശ�സനീയതയി2  അത് േനാ�ി 

േവ�വിനരികിേല�് വ|v ന�ിനി. േവ� 

അവെള ക�് ചിരി�ാ, )മി~�. 

 

ന�ിനി: ഇvെല സ:ഖായിെ�ാറ�ീേലാ?  

  

േവ�: ഒ|പാട് നാള: �ടി ഇvെല സമാധാനായി�് 

ഒ�റ�ി.... ജാ�ീ ഇ�് വാടാ... 



         

 

അേത ഭാവ1ി2  ന�ിനിേയാട് �ട|�.   

പ�ിെയ വിട: v േവ�.  

മ:േvാ�് വv്,  േവ�: േനരെ1 തെv ആസ്പ�ീ േപാണം. ഇനി 

ആ െച�ന് വേലF ാം േവേണാvറിയിലF േലF ാ. 

ഇvെല േനെര െചാേQ കാരL�ള് 

േചാദി�ാ, �ടി പ ീലാ... അതിന് 

സേ/ാഷം െകാ�് കണT ്  നിറ�ി�് 

അത്��് മി�ാ, പ ീ�് േവേ�. (കണT ്  

�ട�്) സേ/ാഷം െകാ�് കണT ്  നിറേ� നീ 

ക�് േ�ാ അത്...  

ന�ിനി വലF ാെത.  

കര�്, േവ�: ��ീ േകറടാ .... പറ�ാ േക�ടാ.... 

അവെന ��ിലാ�ി നട~v േവ�. ചിരി�് 

െകാ�് ന�ിനിെയ േനാ�ി കരയ:v േവ�വിെ5 

േകF ാസി2  freeze. 

 

INTERVALINTERVALINTERVALINTERVAL 

സീ,സീ,സീ,സീ,    32323232        ആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ി    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�േവ�േവ�േവ�, , , , JuniorsJuniorsJuniorsJuniors    

പ:റR നി� േഹാസ്>ി 2  അപരിചിതത�1ി2  

തിര�് main എ,É,സില� െട േവ�. അയാ� ~ 

െചറിെയാ| അ ലാ>് അയാ�  മ:േvാ�് 

 

Cut To 



         

 

സീ,സീ,സീ,സീ,    32323232AAAA    ആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ി    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�േവ�േവ�േവ�, , , , ജയ)ീജയ)ീജയ)ീജയ)ീ,,,,    JuniorsJuniorsJuniorsJuniors    

േകാറിേഡാറില� െട ഒ| സിസ¢ റിേനാെടാ>ം നട� 

വ|v ജയ)ീ 

 

 

ജയ)ീ: ഇ� ഒ പി മ� � മണി കഴി�: െവ�ാ മതി... 

വരാ/യിേല~ വ|v േവ� ജയ)ീെയ 

സ്േ>ാ�് െച�:� ക� ആശ�ാസ1ി2  

അവ� �ട: R വ|v േവ� 

 

േവ�: എ/ാ എവിടLാ അേന�ഷി�േണv് ഒ| 

പിടിലF ാ�് വരായി|�..ക�R നvയി 

ജയ)ീ േവ�വിെന അവിെട 4തിഷി�ിലF , 

ചിരി~� 

 

ജയ)ീ: ഹായ്.... 

േവ�: ഇvലെ1 കര�ിലിെ5 ബഹള1ിനിേടല് 

ആ G�ിയ:െട േപ| െപാല:ം െചാദി�ാ, 

വി�: .... 

ചിരി�്  ജയ)ീ: അമീ9 .....അമീ9  ഖാ,vാ ഞ�െളാെ� 

ഇവിെട കളിയാ�ി വിളി�ാറ്.... 

സേ/ാഷ1ി2    േവ�: അമീ9 ....ഒ>േറഷ, എേ>ാേഴ�ാ…. 

എനിെ�ാvവെന ക�ാ 

െകാ�ാv്�്..ഒ�കണിെ��ാ.. 



         

 

ജയ)ീ: അതി� അവെരാെ� ഇvെല1െv 

േപായേലF ാ.... 

േവ�വിെ5 മ:ഖം മാറ:�  

േവ�: െപാേQ.... 

ജയ)ീ: െവലF � രിലാണ് അവെ5 ഓ>േറഷ, ഇവിെട 

അതി�� facilities ഇലF . 

േവ�വിെ5 മ:ഖം മാറ:�:  

േവ�: െവലF � േരാ.... അ�ിെന ആ|ം ഇvെല 

പറ�ിലF േലF ാ.... 

വലF ാതായി,   ജയ)ീ: Next Monday ആണ് അവര് ഓ>േറഷ, 

schedule െചയ്തിരി�ണത്....വലിെയാ| 

കാരLമാണ് സാറിvെല െചയ്ത�... 

ഉറെ�,   േവ�: നിെ5 സ9 �ിഫി� ് െമടി�ാനലF   ഞാ, 

വvത്. എനി�ിേ>ാ അവെന കാണണം.... 

ഇേ>ാ... 

ജയ)ീ വലF ാെത.  

ജയ)ീ: ഞാ, പറ�േലF ാ.... 

�ട: ത2  ഉറെ�,     േവ�: ¯പ എഴ: പതിനയിരാ ഞാ, 

എണT ിെ�ാട: 1ത്. അ�ം െകാ�് അവ| 

മ:�ി.. നി�െ�െ�യാ ക�ിഷ,?  

അ�ിെന ഒ| G�ി തെvയ:േ�ാ?  

അെ ഡ9  േവ�വിെന പിടി�ാ, വ|v�ക�്  



         

 

ജയ)ീ: േവ�... 

ക� നിറ�്,      േവ�: നടകം കളി�താ ഒേ� �ടി എെ5 മ:vി 

കിടv് .... അേലF .. ഞാനി�െന ഒvി�ം 

െകാ�ാ1വനാെയാ�് പ ി�ാ, 

എള:>ാണേലF ാ... 

ജയ)ീ: അമീറ് �്... സാറി� വിശ�ാസായിെലF  ി2  

െവലF � | േപാവാം...ഞാ�ം വരാ... 

േവ�: എനി�ിേ>ാ കണണം അവെന ഇവിെട 

¯പ എഴ: പതിനായിരം അതിനാ ഞാ, 

എണT ി െകാട: െ1 …. 

ജയ)ീ: പF ീസ് സാ9 . സാറിെ5 4യാസം എനി~ 

മനസ� ിലാവ:ം. Please try to understand…. 

േവ�: എെ5 4യാസം നിന~ 

മനസ� ിലാവ:േമാ...നിെ5 4ായമാണ് എെ5 

എക� ് പീരിയ,സ്... അ� മനസ� ിലാ�ാ, നീ 

ഒ� �ടി ജനി�ണം. ആശി�്, സ്േനഹി�്, 

സ�പÂ ം ക�്, പിെv ഒെ� നഷ്ടെ>�്...! 

ഒ| Íറ:  ജ®ം...!  

എലF ാവ|ം )²ി~� ജയ)ീ വലF ാെത അേത 

േവദനയി2  നടvകല:v േവ�. ജയ)ീ~ 

വിഷമം ച: :മ:� വെര േനാ�ി ചിരി�ാ, 

)മി~v ജയ)ീ. 

 

Cut To 



         

 

സീ,സീ,സീ,സീ,    33333333        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�േവ�േവ�േവ�,,,,    ഫാദ9 ഫാദ9 ഫാദ9 ഫാദ9  െജയിംസ് െജയിംസ് െജയിംസ് െജയിംസ്,,,, േദവിദാസ, േദവിദാസ, േദവിദാസ, േദവിദാസ,,,,,    JuniorsJuniorsJuniorsJuniors    

അ�െ5 േകF ാസി2  നി� ആരംഭി~�   

അ�,: ആന�ിെ5 അഡ്മിഷ� െമഡി�2  

േകാെളജി2  െകാട: 1 ൈപസ അത് തിരിച: 

തരിലF  അവ|െട േപാളിസി അതാണെ�  

Opposite േവ�. അയാ� �� 

നിസ� ാരമാണ്..അതിെ5 ചിരി അയാള:െട മ:ഖR 

 

അ�,: ഞാ, എെv െകാ�് പ ണ 

േപാെലെയാെ� പറ�: േനാ�ി. Gേറ 

പണം �ടി െകാട: 1ാ2  അവിെട �ട�ാ, 

േപാണ പ:തിയ ബി2 ഡി�ി2  ആന�ിെ5 

േപരിടാvാ അവ| പറയെണ. 

േവ� പ:ച� ി�:  ചിരി~�.  

അ�,: േവ�വിേനാട് േചാദി�ി�് പറയാ� പറ�: 

ഞാ,  

നിശ�സി�്, േവ�: ജീവനിലF ാ1 ഒ| െക�ിട1ി2  എെ5 

േമാെ5 േപരി�ി�് എ/ിനാ.. ഒ�ം േവ�  

അ�,: അലF , െചറിെയാ| �കയലF ാ, അതാ ഞാ, 

േവ� ചിരി~�. അലമാരയി2  നിv് Gേറ 

കടലാസ:ക�  എട: 1് േമശയി2  െവ~�. 

 

േവ�: ഈ കടലാസ:കളിെല� ¯േപെട 



         

 

മ:തലാെണvറിേ�ാ അ�,? ഇവിെട 

വvി|v് െവറ:െത അതിെ5 കണെ�ാv് 

േനാ�ാര്� ഞാ,.  

അ�, വലF ാെത.   

േപ>റ:കെളട: 1്,   േവ�: േകാടിക�  േകാടിക� , ആെരെ�േയാ പ ി�്, 

കണ�് പറ�്, കണ�ിലF ാെത അതിബ:²ി 

കാണി�് ഉ�ാ�ിയതാ ഇതി2  പല�ം. 

അvതിെലാെ� അഭിമാനം േതാvീ�്�്. 

(േപ>9  കെ�ട: 1്) ഇനിെയ/ിന്? (വി�Aി) 

ആ9 �് േവ�ിയാ?  

അ�,: സമാധാനി�് േവ�. ന�:െട ക�ില:� 

കാരL�ളലF േലF ാ?  

കര�്, േവ�: എ�െന സമാധാനി~മേ�ാ? ഒ| ��് 

ജീവ, അവന് ബാ�ി െവ�ി|െv ീ 

േലാകെ1വിെട േവെണ ില:ം െകാ�് 

േപായി ചികിµി>ി�ാര്�. അതിെനാ| 

അവസരം തvിലF േലF ാ ഈശ�ര,. ഞാ, 

െചയ്ത പാപ�ള:െട ഫലം എെ5 പാവം 

G�ി....  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    34343434        COLONY COLONY COLONY COLONY ---- ROAD ROAD ROAD ROAD    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, േമാഹ,, പാ9 Qതി,  

േഡാ:ശാ/, ശം7, കാശി, Juniors 



         

 

േകാളനിയില� െട നടv് വ|v േമാഹ,, േവ�. 

Gറ�് പിറകി2  ന�ിനി, പാ9 വതി.  

 

േമാഹ,: അvാ G�ിെയ സഹായി�േ>ാ മനസ� ിെനാ| 

ആശ�ാസം കി�ീv്�R ശരി എ�െവ�് 

എ�ം അ�ിെന ഓേരാ|1െര 

സഹായി�ാ, പെ �ാ...അതി�െന 

തീ1ിv് ഇലF ാ�ാവേണാ േവ�േവ�ാ.... 

ശം7വിെ5 വീടിനരികി2  കണT , പ:റR കളി~� 

ശം7 നനയ്~� േവ� ചിരി~�, ശം7വ:ം 

ചിരി�ാ, )മി~�, കണT െന അകെ1~ 

വിളി~� 

 

വിളി�്,  ശം7: കണT ാ... നീ അകേ1~ െചv് വലF �ം 

പഠി�്...  

കണT ,: അ>ാ.... 

Strict ആയി,  ശം7: െചലF ാനാ പറേ� 

കണT , പിണ�ി േപാവ:�. േവ�വിെന േനാ�ി 

ചിരി~v ശം7.  

 

ശം7: Half yearly പരീ�യാ വരാ, േപാേണ.  

േവ� ചിരി~�. മ:േvാ�് നട�,   

േവ�: അയാ� െട േമാന് എെ5 കണT ്  ത�: േമാv് 

േപടി�ി�ാ 

േമാഹ,: േവേണ��, ഒv് െവറ്െത ഇ|േv, 



         

 

ഓേരാvാേലാചി�് ���ാ...  

േവ�: എെ5 കാേരLാ9 1്  െട,ഷ, നി�� �് 

േവ�. ഇവള:െട കാരL1ില:ം േവ�. 

ഞ�ള് ആÜഹതL െച�ിലF .  

എലF ാ|ം വലF ാെത.  

േവ�: ജീവി�ാ, ആ½ഹമ:�ായി�ലF , 

ദ:9 മരണെ>�ാ2  അവെ5 അട: െ11ാ, 

പ ിലF . അതാണെ� ശാസ്�ം.  

കര�് കാശി ഓടി വ|�.   

കാശി: േവ�േ��ാ... 

േവ� വലF ാെത. അവ9 �രികിെല1ി കിത�് 

ഉറെ� കരയ:v കാശി.  

 

കാശി: എvമേതാ ആയി േപാ�് േവ�േ��ാ, 

േച�ീ ന� ആന�്പാ>ാ...  

കണT ്  �ട�് ന�ിനി.  

േവ�: നീെയ>ഴാ വേv? 

േവ�വിേനാട്, കാശി: വീ�് �് േപായി വരേറ, േച�ി. കടവ:ളിത് 

എv പണT ി െവ�ത് േവ�േ��ാ... (ക�ിെല 

ൈപസ നീ�ി) ഇ/ ൈപസയിലാെത വ/ാ 

േവ�േ��, ചീ1 പറയ:ംv് െനനേ�... 

ഊരിെല േവല പണT ി�ി|േ/... അ�~� 

ഇത് എv ആയിേപാ�് േവ�േ��ാ.  



         

 

കാശിയ:െട ക�ില:� പണം േവ�വിന് നീ�ി,   

കാശി: ഇത് ആന�്പാ> തv പണം. ഇതിനാേല 

ഊരില് വീട് െവ� പ ി. മഴ െകാ�ാെത 

െപാ�ാ�ീം പിേ�|ം കിട~�.  

േവ�വിെ5 കണT ്  നിറയ:�.  

Cut To  

ആന�്: കാശിേച�, ൈപസ തിരി�് ത|മച� ാ... 

Cut To  

കാശി: എനി�് ആന�്പാ>േവാെട ഒ| േഫാേ�ാ 

േവണം േവ�േ��ാ. വല:താ�ി വീ�ീ 

െകാേ�ായി പ� ജി�ണം. 

േവ�വിന് േദഷLം, േവദന, പäാ1ാപം. 

അവെ5 െചകി�1് ആ�ടി~�. കാശി 

െഞ�: �, എലF ാവ|ം വലF ാെത. ഒ| നിമിഷം 

കാശിെയ േനാ�ിയതി� േശഷം നടv് നീ�:v 

േവ�. എലF ാവ|ം വലF ാെത. കരയ:v ന�ിനി. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    35353535    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

ജയ)ീ, അമീ9 , ന�ിനി, അസ് ലാം 

വീടിെ5 gate ആേരാ �റ~�. വളെര positive 

ആയ, pleasant ആയ RR. ന��  മ:േvാ�്. 

പ�ിക�  ഓടി വ|�.അ� 4തീഷി�ാെത ന��  

 



         

 

പിേvാ�് ൈക െകാ�് പ�ികെള െമ|~� 

ആേരാ....കാശിയ:െട മ:റിയിെല~ ന��  അവിെട 

നി� വരാ/യിേല~ കാളി�് െബ2  അടി~� 

ഒ| നിമിഷം wait... വാതി2  �റ~v 

ന�ിനി.ഒരാള:െട suggestion-2  ന�ിനി ആെള 

മനസ� ിലാവ:vിലF  ന�ിനി~ opposite 2  ജയ)ീ 

ചിരി�്  

ജയ)ീ: ഞാ, doctor ജയ)ീ. ഇവിെട 

cosmopolitian-െല doctor ആ�... 

ന�ിനി വലF ാെത.                          

ജയ)ീ: വീ�ില് നാല് പ�ികള്�്.. അ� െകാ�് ഇവര് 

േവഗം ഇണ�ി... 

ന�ിനി:   എ/ാ േവേ�.... 

ജയ)ീ: േവ� സാറിേലF .... 

ന�ിനി ഒ� വലF ാെത  

ന�ിനി: അക1് കിട�ാണേലF ാ..... 

ന�ിനി ഒ� വലF ാെത   

ജയ)ീ: എെv അറിയാം… വvി�: െ�v് ഒ� 

പറയേവാ....ഞാ, wait െച�ാ.... 

ന�ിനി ഒ� സംശയി~�  

ന�ിനി: വ¯.... 

ജയ)ീ: Thank you.. 



         

 

ന�ിനി അകേ1�്   

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    35353535AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ജയ)ീ, അമീ9 , ന�ിനി, അസ് ലാം 

അകRനിv് ഷ9 �ി�് കട� വ|v േവ�. 

േവ� േദഷL1ി2   

 

ന�ിനി: ഒ�മിെലF  ില:ം േഡാക്ടേലF ...? 

േദഷL1ി2 ,    േവ�: അതിെന/ാ ഞാ, പ� വി�:  പ� ജി�േണാ.? 

ഇവിേടയ:ം മ�ഷL� ൈസ�രLം തരിലF   

േവ� പ:റേ1�് എR�, എേ/ാ ക�് Gറ�: 

shocked ആയി നി2 ~�. living room 2  

േവ�വിെന േനാ�ി ചിരി~v ജയ)ീ നടv് ഒ| 

G�ി�രികിെല1ി, അവെന േവ�വിെന 

കാണി~� 

 

ജയ)ീ: ഇവെന കണണെമv് പറ�ാ സാറv് 

േഹാസ്>ി ലി2  വv് ബഹളം െവ�ത്  

അമീ9  േവ�വിെന േനാ~�.  

ജയ)ീ: ആ5ി പറ�ിേലF  ഇതാണ് േവ�വ ി� ... 

േവ� മ:േvാ�് ന�ിനിയ: ം   

അമീ9 : ഹായ് അ ി� ..... 

ചിരി�് േവ�വിേനാട്,   ജയ)ീ: ഇത് അമീ9 .. 



         

 

പ:റ1് അസ് ലാം  

ജയ)ീ: ഇ�്ട് േകറി വേvാള: അസ് ലം. 

സാറിവിെടയ:�്... 

അസ് ലം െതാഴ: ത് അകേ1~ വ|�, േവ� 

വലF ാെത  

 

ജയ)ീ: െവലF � 9 v് discharge ആയി ഇvാ ഇവര് 

hospital 2  വരെണ. േനെര ഇേ�ാ�് ��ി 

െകാ�:  വ�. സാറിേനാട് ഞാ, വാ~ 

പറ�തേലF ... 

േവ� അമീറിെ5 അട: 1്.  

ൈക നീ�ി smart ആയി,     അമീ9 : ഹായ്... 

ന�ിനി: ഞാ, കഴി�ാ, വലF �ം എട: �ാം.... 

ജയ)ീ: ഒ�ം േവ�...ഇവ� ഇേ>ാഴ: ം food control 

ഉ�്. ര�് മ� � മാസേ1�്... അ� 

കഴി�് സ്�ളി േപാവ:ം...അെലF ടാ... 

അമീ9  ഹാ>ിയായി ചിരി~�..അസ് ലാം വv് 

േവ�വിനരികിേല~,  

 

അസ് ലാം: പഠി�ാ, മിട: �നാ..ഈ െചയ്േതന് 

എ�ിെന ന�ി പറയണvറിയിലF . െവറ:ം 

വാ~ പറയണതലF  ....  

േവ�വി� സേ/ാഷം െകാ�് കണT ്  നിറയ:�...  

േവ�: ഏയ്...നി�ളിരി�്...ഇരി�്.... 



         

 

േവ� ഇരി~� ച: :ം േനാ~v G�ി. ആന�ിെ5 

േഫാേ�ാസ്. അത് ക�് േവ�വിേനാട് 

 

അമീ9 : അ ിളിെ5 േമാനാേണാ... 

ന�ിനിയ:െട കണÓ  നിറയ:�. ൈക നീ�ി അവെന 

വിളി�്  

 

േവ�: ഇ�: വാ.... 

അസ് ലാം: െചലF ് ... 

അമീ9  ഓടി േവ�വിെ5 അരികിേല�്. 

ഒ� സംശയി�് അവെന െതാട: v േവ� 

 

അമീ9 : നലF  േച�നാണേലF ാ..േഡാക്ടറാണേലF .? 

ജയ)ീ വലF ാെത  

........ അവന് ഉ� െകാട: R െകാ�്,      േവ�: േഡാക്ട്റായിലF  എെ5 േമാ,... 

ന�ിനി കരയ:�.  

അസ് ലാം: എ� കഷ്ടെ>�ി�ാെണല:ം ആ പണം ഞാ, 

തിരി�: ത|ം എനി~ സാറ് Gറ�് സമയം 

തരണം.. 

േവ� അേത മ� ഡി2   

േവ�: ഏയ്.. ഇേ>ാഴ: ം എെ5 ബാഗില് കടലാസ് 

േപാെല ഇരി�്�ാേയെന അത്.. അേലF  

േഡാക്ടേറ... 

ജയ)ീ ചിരി~�  



         

 

ജയ)ീ: സതLം.. 

അവെന പിടി�് എണി~v േവ�  

ജയ)ീേയാട്,     േവ�:            Thank you.. വvതിന്.. ഇവെന െകാ�് 

വvത്.. ഒ� െതാടാ, സ�തിേ�ന്.. 

അെതാ| ഭാരായി|� മനസ� ില്.. 

േവ�വിെ5 ൈക പിടി~v ജയ)ീ.  

ജയ)ീ: ഇ�െന വിഷമി�േണാ സ9 ...അതി� 

പകരം ന�െള െകാ�് െച�ാ, പ ണ 

കാരL��  ഒ|പാടിേലF .... 

േവ� ചിരി~�. Gറ�: excitement-2    

േവ�: ഉ�ാവണം...നമ:�് ആേലാചി�ാം 

(ഓ9 1്) െവറ: ം എഴ: പ1ിനായിരം ¯േപെട 

കടലാസ് െക�്. പകരം കി�ീത് ഇവെ5 

ജീവിതം.. ഒ| മ:ഖം... ഒ| ചിരി...ഈ 

സേ/ാഷം അതില:ം വലിയ കാരLമിലF  

അതില:ം വല:തായി�് ഒ�മിലF  thank you.. 

(അസ് ലമിെനാട്)  Thank you. 

എലF ാവ9 ~ം ആശ�ാസം. ചിരി�ാ, )മി~�  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    36363636    MANAVALAN’S OFFICEMANAVALAN’S OFFICEMANAVALAN’S OFFICEMANAVALAN’S OFFICE    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

മണവാള, പീ 9 , അേസാസിേയഷ, െമA9 മാ9  

Site for manavalan finance corporate office എv  



         

 

േബാ9 ഡ്. 

ഒ| േപ>റിെ5 close-2  നിvാരംഭി~� 

ആേരാഗLം, വിദLാഭLാസം, വിവഹം, എvീ 

ആവശL�� �് 4േതLക േലാ�  10% പലിശ 

Gold loan ഒ| ½ാമിന് 2500 ¯പ  

ആന�് ഫിനാ,സ്. 

അ� േനാ~v പീ 9  ad ഉറെ� വായി~v പീ 9  

പീ 9 : ആേരാഗLം, വിദLാഭLാസം, വിവാഹം എvീ 

ആവശL�� �് 4േതLക േലാ�  10% 

പലിശ. Gold loan ഒ| ½ാമിന് 2500 ¯പ  

ആന�് ഫിനാ,സ്. (ഒരാേളാട്) ഇവന് 

വ�ാേയാ?...  

അയാ� : ഈ 10% എ� പറയ:േAാ ബാ ് 

പലിേശല:ം GറവേലF  പീ േറ�ാ അത്.... 

പീ 9 : വ�്..ഇ�െന ആ9 െ� ില:ം ബിസ� ിനസ� ്  

െച�ാ, പെ �ാ?.. (AD-േല�് േനാ�ി) 

2500 ¯പ ½ാമിേനാ? ഇവനിത് എ/് 

ഭാവി�ാ?  

അയാ� : ഞാെനാv് േവ«െന വിളി�് േനാ�ാം 

പീ 9 : വരെ�. ഇതിെ5 developments േനാ�ീ�് 

വിളി�ാം. െചലേ>ാ എലF ാം �െട തീരാനാവ:ം 

ഇത്. അv് െത ിലF ാെ1ാ| വിലയ്�് 

മണവാഅ, ഫിനാ,സില് ലയി>ി�ാംv് 



         

 

പറ�താ ഞാ,. അേ>ാ അവന് േമാെ5 

േപ|ം പറ�:� ഒ| െസ5ിെമ5്സ്. 

ഇവേ ാേളാെടാ�ം പറ�ാല:ം 

മനസ� ിലാവിലF . (AD കാണി�്) എvി�ിേ>ാ 

ക�ിേലF ?  

ഒരാ� : േഹയ്, േവ� ഇ�െന േലാ�  െകാട: �ാ, 

�ട�ിയാ പിെv ന�:േട കAനീല് ആരാ 

വര�ാ? നമ:�് ലീഗാലായിെ�ാ�ം െച�ാ, 

പ ിേലF .   

പീ 9 : ഉQ്.. ബാ ് പലിേശല് ര�് ശതമാനം 

�ട: തേല ൈ4വ ് സ°പന��  

ഈടാ�ാ, പാട: �� vാ നിയമം. 

എvി�താേണാ ന�ള് െച�േണ. ഇതിേ>ാ 

പലിശ Gറ�് േലാ�  െകാട: �േണന് 

നിയമ1ിെന/് െച�ാനാ? 

ഒരാ� : അ�ം േനരാ? നമ:�് നാെള ഇെതാ| 

പണിയാേനാ പീ േറ�ാ?  

പീ 9 : െപാ��ിണ ിെല ആ തവള നീ/Lാ തെv 

എേ�ാളം േപാവാനാേടാ? അവെ5 കAനി 

ഈ ക�ില് വ|ം. ജസ¢ ്  എ മാ 9  ഓഫ് ൈടം. 

നീ േനാ�ിേ�ാ. 

ഒരാ� : അത�് കള പീ േറ�ാ... എ/ിനാ അ�േ� 

ഇ�് പിേvം ഒ| പിടിവലി. പ1് Íറ് 



         

 

Äാ�:� മണവാള, ഫിനാ,സിന് ഇനി 

േവ«െ5 ആ ഒണ�കAനി 

കി�ീെ�/ിനാ? 

പീ 9 : ബിസിനസ് എ/ാvറിേയാ െനന�്? വാശി. 

വാശിേ�ാേന ബിസിനസ:കാരനാവ� ... 

വള¯... വാശിെ�ാ| ഒ  കാരണം മതി. 

ജയി�ാ�� വാശി. 

പീ റിേല�് ന�� .  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    37373737    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ� 

പ:റ1് വvിറ�:v േവ�.  

കാറി2  നിv് ഇറ�ി അകേ1�്. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    37373737AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േദവിദാസ, 

അകേ1�് വ|v േവ�. Gറ�് കസ¢ േമ9 സ് 

അക1്.  േദവിദാസ, േവ�വിെന ക�് ഓടി 

വ|�. 

 

േദവിദാസ,: ഞാ, സാറിെന വിളി�ാനിരി�Lാര്�. 

േപ>9  ആഡ് ക�ി�് ഒ| 500 േകാളായി 

രാവിെല മ:തല്. േദ ഇവെരാെ� 



         

 

േലാെണട: �ാ, വേv�േണാരാ... എ/ാ 

േവേ�? 

േവ� എലF ാവേരയ:ം േനാ~�.  

േവ�: അക1ാരാ?  

േദവിദാസ,: ഏ��ം അളിയ�ം വീ�ീ േപാവ:vിലF , ഇവിെട 

െവ�് കാണാേന�� vാ പറ�ത് 

േവ� അകേ1�്.  

േദവിദാസ,: അലF , ഞാെന/ാ േവ�ത്?  

േവ�: വേvാര്െട ക�ില:� documents verify 

െച�്. എvി�് എ/ാ േവ�െതv് ഞാ, 

പറയാം. 

േദവീദാസന് മനസ� ിലാവ:vിലF .  

േവ� അകേ1�്. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    37373737BBBB    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT        DAYDAYDAYDAY    

േവ�, )ീധര,, േമാഹ, 

മ:റിയിേല�് വ|v േവ�.   

േവ�: എ/ാ വീ�ീ െവ�് നി�െ�േvാട് 

പറയാA ാ1 കാരLം 

േവ�വിെന ക�് എണീ ്,     േമാഹ,: ഒ£ലL, ഇവിടാവ:േAാ ¸ീയായി�് 

സംസാരി�ാേലാ, അേലF  ഏ�ാ...?  



         

 

േവ� ഇരി~�.  

േവ�: എ/ാ ¸ീയായി�് സംസാരി�ാ,? എ/ാ 

ഏ�ാ? 

േപ>9  കാണി�് ഏ�,: ഇതീ ക� േപാെലയ:� കാശ് 

കണT ീകേ�ാ9 �് വലി�് വാരി 

െകാട: �ാേണാvാ |Û മിണീം ത �ായിയ:ം 

ഇവ�െമാെ� േചാദി�െണ. ശരിയാെണv് 

എനി~ം േതാvി. 

േവ�: കണT ീ�േ�ാര�ലF േലF ാ, 

ആവശL�ാ9 �േലF ? അെലF  ീ തെv 

കാശിെനാ| വിലയ:�ാവ:vത് എേ>ാഴാ 

ഏ�ാ, ആവശL1ിന് ഉപകരി~േAാഴേലF ? 

േമാഹ,: അസ് ലാമിെ5 ഒ| േകസ്, ഓെക. (തിരി�് 

േനാ�ി) അ� േപാെലയാ ഈ 

വvിരി�േണാെരാേ�vാ േവ�േവ�െ5 

വിചാരം? പGതിമ:�ാല:ം ത�ി>ായിരി~ം.  

േവ� ചിരി~�.  

േവ�: അെതാെ� documents ന��  verify 

െച�� േലാ േമാഹനാ?  

േമാഹ,: എ/് documents? േവേണ��, 

എ/റി�ി�ാ?  

കേസരയിേല�് ചാ�്,     േവ�: ആേലാചി�ിെ�vLാ ഈ തീ|മാനിേ�. 

ഇതില് ലാേഭാം നഷ്േടാം ഒ�ം 



         

 

േനാ�്ണിലF L. ഒ| സമാധാനം. എെ/ ില:ം 

ഒ| െവളി�ം േവേ� ഏ�ാ മരി~vത് വെര 

ജീവി�ാ, .... 

ഏ�ന് മനസ� ിലാവ:�. േവ� കണT ്  �ടയ്~�.   

േമാഹ,: ഞാ, അ�േമാെള Gറ�് ദിവസം 

േവേണ��െ5 വീ�ീ െകാ�് നി9 1േ�. 

അവ� െട ചിരീം കളിെയാെ�യായി�് ഒ| 

റിലീഫ് ആവ:ം (ഏ�േനാട്) അവളവിെട നിv് 

പഠിേ�ാേ�, ഇട�് ഞ�� �് വv് ക�ാ 

മതീേലാ. 

ഏ�ന് േദഷLം.  

േവ�: േമാഹനാ, ഒ|കാല1് ഇതിേന�ാ 

ആ9 1ിയായി|� എനി�് പണ1ിേനാട്. 

എvിെ�/ാ ഉ�ായത് ക�ിേലF . 

േമാഹന് േദഷLം വ|�.   

എണീ ്,   േമാഹ,: ഞാ, പറയാ��ത് പറ�:. 

ഒരതLാവശL1ിന് ഓടി വരാ, 

ഞ�േളയ:�� ... അത് മറ��. ഏ�, 

വ|vിേലF ? 

േമാഹ, പ:റേ1�്. േവ� ചിരി~�.  

േവ�: ഏ��ം പറയാ��ത് പറേ�ാള� ...  ഇനി 

അതിെ5 Gറവ് േവ�.  



         

 

േവ�വിെ5 ൈക പിടി�് ഏ�, ചിരി~�.   

ഏ�,: നിന�് ശരീv് േതാvണെത/ാ�ാ, നിന�് 

സമാധാനം കി�ണെത/ാ�ാ െചയ്േതാ... 

ഏ�, �െട�്.  

േവ�വിന് ആശ�ാസം.  

ഏ�, അെത എv അ9 æ1ി2 . 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    38383838        JAYASREE’S TIMBER COMPANYJAYASREE’S TIMBER COMPANYJAYASREE’S TIMBER COMPANYJAYASREE’S TIMBER COMPANY    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, ജയ)ീ, ജയ)ീയ:െട അ�, Juniors 

ഒ| മരം െമഷീനി2  കയ ി മ:റി~v േഷാ�്. 

Éാക്ടറി2  ഒ| മരം മാ :�. Éാക്ട9  ഓടി~vത് 

ജയ)ീ. അവ� �രികി2  താെഴ െകൗ�കേ1ാെട 

അത് േനാ�ി നി2 ~v ന�ിനിയ: ം േവ�വ:ം. 

 

ചിരി�്, ജയ)ീ: ഇതായി|� G�ി�ാല1് എെ5 

playground. അച� െ5 ജീവ�ം ശ�ാസവ:ം 

ഒെ� ആയി|� ഈ കAനി. 

േവ�: ഒ| േഡാക്ട9  Éാക്ട9  ഓടി~vത് 

ആദLായി� ഞ�ള് കാണെണ...  

ചിരി�്, Éാക്ടറി2  നിvിര�ി, ജയ)ീ: അച� , മരി�േ>ാ ഞാനാദLം െചയ്തത് 

ആനെയ വി ് ഇത് വാ�ി�താ. (ച: :ം 

േനാ�ി) ഇത് വി�ാെനേ/ാ, മനസ� ്  

വ|vിലF . ഇവിെടെയാെ� അച� ��ത് 



         

 

േപാെല. വാ, അവിെടയാ ഓഫീസ്... 

ഓഫീസിേല�് നടv്, പ:റകിേല�് േനാ�ി,   

ന�ിനി: വീ�ീ േപായി�് അ�െയ കാണാനിലF േലF ാ?  

ജയ)ീ: അട്�േളലാവ:ം. വേvാ9 െ�ാ�ം 

േവെ�v് പറ�ാല:ം അ�െ�െ/ ില:ം 

െകാട: �ണം. അതാ അേ�െട സേ/ാഷം. 

ഓഫീസി2  കയറ:v അവ9 .  

ഒ| കേസര കാണി�്,     ജയ)ീ: അച� െ5 കേസരയാ... അതിലിരി�ാ, 

എനി�ിേ>ാഴ: ം േപടിയാ. ഇരി¶... 

എലF ാവ|ം ഇരി~�.  

േവ�: േഹാസ്പി ല:ം ഇ�ം ഒെ� �ടി 

ബ:²ിമ:�േലF .  

ജയ)ീ: ദിവസം ഒ| മണി¶9  മത് ഇവിെട. അ� 

സമയെയാെ� േവണ�ാ നമ:~�ാ�ാം. 

(ഓ9 1് കണT ്  നിറ�്) അച� , േപായേ>ാ 

വലF ാെ1ാ| അവസ°യായി|�. 

ഇ�െയാെ� ഉ�ാ�ിയി�: ം മീ, 

േമടി~േAാ ചാളേയ അച� , േമടി¶.. അതാ 

പി³�്.  

േവ� എണീ ് അ>െ5 േഫാേ�ാ േനാ~�.   

ജയ)ീ: അച� , മരി�് പതിനാലാം ദിവസാ ഞാ, 

േവ�സാറിെന ആദLായി�് കാ�vത്.  



         

 

േവ�വിന് അെതാ| പ:തിയ അറിവാണ്. തിരി�് 

േനാ~v േവ�. 

 

ജയ)ീ: േദ അ� വര്«... 

ഒ| ചായപാ�വ:മായ് വ|v അ�.  

ജയ)ീ: ദാ കഴി�ാേ�... ഇവട�ാ�ിയ 

െപാ�വടയാ... ഇനി കഴി�ാെത ര�ലF L. 

േവ�വ:ം ന�ിനിയ: ം ചിരി~�.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    38383838AAAA    JAYASREE’S TIMBER COMPANYJAYASREE’S TIMBER COMPANYJAYASREE’S TIMBER COMPANYJAYASREE’S TIMBER COMPANY    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, ജയ)ീ, ജയ)ീയ:െട അ�, Juniors 

കAനിയ:െട പ:റേ1�് നടv് വ|v എലF ാവ|ം.   

ജയ)ീ: ന�ിേനL�ി െവറ്െതയിരി�ാെത 

എെ/ ില:ം engaged ആകണംv് ഞാനാ 

suggest െചയ്തത്. അ>ഴാ ഈ B.Ed 

േകാേളജിെ5 idea െപാ/ി വേv.  

ചിരി�്, േവ�: ഇവള് േകാേളജീ പഠി>ി��. ഇവെള 

നിന�് ശരി�റിയാേ1ാ�ാ.  

ജയ)ീ: ന�ിേനL�ി�് confidence-�്. പ�് 

ബാ ില് വ9 �് െചയ്തിര്vതേലF . പഠി� 

subject-െv മതി, economics.  

ചിരി�്, േവ�: Economics-ഉം ഇവള:ം.  

ന�ിനി: അ�െന കളിയാ��. എ/ായാല:ം 



         

 

ഞാെനാv് )മി�് േനാ�ാ, പ� Qാ... 

േവ�വിന് അçതം. ന�ിനിെയ േനാ~�.  

ന�ിനി: എേ/, െവറ്െത അട�് പ� �ിയിരി�LേലF  

ദിവസം മ:ഴ: വ,.  

േവ� ആÜാ9 æമായി ചിരി~�.  

ജയ)ീ�് ൈകെകാട: 1ി�്, േവ�: ഇ�ാരL1ി2  നിെv ഞാ, സ�തി�: 

തvിരി~�.  

ന�ിനി: അതിേ5ം െ�ഡി ് ജയ)ീ�് 

േവ�: എv് ഞാ, പറേ�ാ 

ഒ| നിമിഷം െഗൗരവ1ി2  പറസ്പരം േനാ~v 

േവ�വ:ം ന�ിനിയ: ം. 

 

ജയ)ീ: അേ�ാ ഇനി ഇ�ം പറ�് പ:തിയ അടി 

�ട�േലF .  

പതിെയ ചിരി~v േവ�വ:ം ന�ിനിയ: ം. അവ9  

പറസ്പരം അറിയ:കയാണ്. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    39393939        CLUBCLUBCLUBCLUB    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, മണവാള, പീ 9 , അേസാസിേയഷ, െമA9 മാ9  

വളെര േദഷL1ി2 , ഒരാ� : ഈ ആഴ്ച 12 േപരാ േഗാ� ഡ് േലാ�  

പി,വലി�് െകാ�് േപായത്. ഇ�െന 

ഒ|1, അ/സായി�് ബിസിനസ് 

നടRേAാ ന�ള് െകാ�പലിശ ഏട: �ാv് 



         

 

പറ�് കസ¢ േമറ് സിെ5 complaints േവെറ. 

Disturbed ആയി ഇരി~v പീ 9 .  

പീ റ:െട അട: 1് വv്, ഒരാ� : മണവാള, ഫിനാ,സിെന ഇെതാ�ം 

ബാധി�ി�ിലF ാv് പീ േറ�, പറയേലF . 

ഇവിട്െ1 Äാ�ീ വിളിെ�ാv് േചാദി�് 

േനാ�്.  

ചി/ി~v പീ 9 .   

പീ റിെ5 ക�ി2  ത�ി,  ഒരാ� : ഇേ>ാഴ: ം അധികം േപെരാ�ം 

ഇതറി�ി�ിലF . മ:ളയിേല ��ിയാ 

എലF ാ9 ~ം നലF താ. 

േവ�വിെന ക�് പതിെയ,    ഒരാ� : േദ വര്«...  

േവ�വിെന ക�് ചിരി�്,   പീ 9 : ങ്ഹാ... ഇ�െടാ�ം ഇേ>ാ 

കാണാേറലF LേലF ാ േവ«... ഇരി�േടാ, 

എ�ന്�് ബിസിനെസാെ�?  

ബാ�ിയ:�വ|ം ചിരി�ാ, )മി~�.  

േവ�: നvായി�് േപാ�. എ/ാ അതLാവശLായി�് 

കാണണംv് പറ�ത് 

എലF ാവേരയ:ം േനാ�ി,   പീ 9 : ബിസിനസ് കാരLം തെv. 

േവ�വിേനാടാവ:Aം ഒ| മ:ഖവ:ര 

േവ�േലF ാ. ഈ Rate of interest-ല് കAനി 

നട1ി െകാ�് േപാവാംv് േതാ��േ�ാ 

നിന�്. �ട�1ില:� excitement കഴി�് 



         

 

business volume �ട: ംAം അറിയാം വിവരം. 

േവ� ചിരി~�.  

േവ�: ത2 �ാലേ1�് ഇതി�െന നടv് 

െപായ്േ�ാള:ം. പിെv future. അതിെന 

Gറി�് ആേലാചി�്ണത് അവസാനി>ി�ി�് 

ദിവസം Gേറയായി. ഒ| െട,ഷÍലF L.   

ഒരാ� �് െചാറിയ:�.  

ച� ടായി�്, അയാ� : േമാ, മരി�ാ വലF  ആ)മ1ില:ം േപായി 

ഭജനയിരി�ണം േവെറാvി�ം പ ീെലL ീ. 

അലF ാെത ഇ�െന ബാ�ിേ�ാ9 �് 

പണി�ാ�ലലF  േവ�ത്.  

േവ�വിന് ഇഷ്ടെ>ട: vിലF .   

അയാെള ത�>ി�ി�്,   പീ 9 : േജാഷീ, ഞാ, പറയാം. (േവ�വിേനാട്) 

േവ�വിെ5 ൈലഫി2  ഒ| Éാജഡി 

ഉ�ായി. അതി2  ഞ�� െ�ലF ാ9 ~ം 

വിഷമം�്. പെ� ഞ�ള:ം ഈ field2  

ബിസിനസ് െച�:േvാരേലF . നീയി�െന 

�ട�ിയാ ഞ�� ~ം പിടി�് നി�േ�.  

േവ�: നി�ളാേരം അറിേ�ാ�് 

ബ:²ിമ:�ി�ണംv് എനിെ�ാ| േമാèലL. 

നി��  പറയണത് എനി�് മനസ� ിലാവ:ം. 

ഞാ�ം മ:A് െചയ്തി�: �തേലF . (എണീ ്) 

പെ� ഇേ>ാ എനി�ിേത പ � . 



         

 

ജീവി�ിരി�«v് േതാ�vത് ഇ>ം 

ഓഫീസി2  േപായിരി~േAാഴാ... 

നി�െളലF ാ|ം എേvാട് �മി�Lാ...  

പീ റിന് േദഷLം വ|�. എേ/ാ ഓ9 1് േവ� 

തിരിയ:�. ഒരാ� �ട: 1് വv്,  

 

േവ�: പിേv, ആ)മ1ീ േപാേണാ 

ഭജനയിരി�േണാv് ഞാ, 

തീ|മാനിേ�ാളാ. ഞാനി>ം െച�ണതാ 

എെ5 േമാനിഷ്ടം. േമാളിെലവിെടേയാ 

ഇ|v് അവനത് കാ�v്�്, 

സേ/ാഷി�്��്. ആ വിശ�ാസാ എെ5 

ൈധരLം. 

പീ റിേനാട് െചv്,      േവ�: െപാ��ിണ ിെല തവള തvLാ പീ േറ�ാ. 

എെ5 Gറവ:കള് നvായിെ�നി�റിയാം. 

പെ� നി��ിലF ാ1 ഒv് ഇെ>നി�ി�്. 

മരി�ാ�� െകാതി. അത് േതാvി �ട�ിയാ 

ഒ| ൈധരLാണ്. ജീവി�ാ�� ൈധരLം. 

(strong ആയി�്) േപാേ�. 

േവ� പ:റേ1�്. അതിെ5 േഷാ�ി2  ഒ| 

നിമിഷം പീ 9 .  

 

ഒരാ� : ഇവ, പ:ലിവാല് പിടിേ� േപാവ�  പീ േറ�ാ... 

പീ 9 : ഇേലF  പിടി>ി�ിേലF ടാ ന�ള്...  

അേത മ� ഡി2  പീ 9 .  



         

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    40404040        NANDINI’S COLLEGENANDINI’S COLLEGENANDINI’S COLLEGENANDINI’S COLLEGE    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

ന�ിനി, 4കാശ്, ജയ)ീ, Juniors 

കF ാസ� ി2  G�ിക� . പ:തിയ ടീ�9  ആയി ന�ിനി 

കടv് വ|�. കF ാസി2  ൈസല,സ്. ന�ിനി�് 

അ ലാ>:�്. എ ില:ം മറ�് െവ�ാ, )മി~�.  

 

ന�ിനി: Good Morning 

G�ിക� : Morning 

ന�ിനി ചിരി�ാ, )മി~�.  

ന�ിനി: ഞാ, ന�ിനി. നമ:െ�ാ� പറസ്പരം 

പരിചയെ>�:  �ട�ിയാേലാ (ഒ| 

വശേ1�് ച� �ി) ഇവിടv് �ട�ാം 

G�ിക�  ഓേരാ|1രായ് എണീ ് നിv് േപ| 

പറയ:�.  Gറ�് ദ� െര നിv് അത് )²ി~v 

4കാശ്. അട: 1് ജയ)ീ. 

 

4കാശ്: നീ േപടി� േപാെലെയാ�മിലF . I think she 

can manage.  

ജയ)ീ�് സേ/ാഷം. 4കാശിെ5 ൈക 

പിടി~�. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    40404040AAAA    NANDINI’S COLLEGENANDINI’S COLLEGENANDINI’S COLLEGENANDINI’S COLLEGE    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

ന�ിനി, Juniors 



         

 

കF ാസ� ി2  പഠി>ി~v ജയ)ീ. അവ9  കാണാപാഠം 

പഠി�് പറയ:കയാണ്. G�ിക�  )²ി�ിരി~�.  

Gറ�് ദ� െര അത് ക�് െകാ�് നി2 ~v േവ�. 

അയാ� �് അçതം. പഠി>ി~v ന�ിനി. 

 

ന�ിനി: അേ>ാ ബാ�ി ഇനി നാെള 

ന�ിനി�് സേ/ാഷം. ചിരി~�.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    40404040BBBB    NANDINI’S COLLEGENANDINI’S COLLEGENANDINI’S COLLEGENANDINI’S COLLEGE    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, ജയ)ീ, 4കാശ്, Juniors 

േകാേളജിെ5 പരിസര1് ന�ിനി. Happy ആയി.  

Excited ആയി,   ന�ിനി: വിചാരി� േപാെല 4ശÂ െമാ�ം 

ഉ�ായിലF ാേ�ാ. മ:ഴ: വ, ഇ|� കാണാപാഠം 

പഠി�് പറ�താ. പിേ�9 �് വലF �ം 

മനസ� ിലാേയാ ആേവാ?  

4കാശ്: അതിനി improve െച�ാ, സമയ�േലF ാ. 

ഫസ¢ ്  class അേലF  കഴി�:�� . So you are 

continuing here?  

േവ�വിെന േനാ~v ന�ിനി.   

ചിരി�്,    േവ�: അതിെനതിനാ ഇവെളെv േനാ~േv?  

സേ/ാഷ1ി2  4കാശേനാട്,    ന�ിനി: െയസ് 

ന�ിനിെയ െക�ി പിടി�്,    ജയ)ീ: േ½ ്!  

4കാശേനാട്,    േവ�: ഇ� േപാെല out of the way appointment 



         

 

ഒെ� ഇേ>ാ allowed ആേണാ?  

4കാശ്: ത2 �ാലം ഒ| ഗസ¢ ്  ലÛ ചറിെ5 േപാസ¢ ്  

മതിയേലF ? പിെv/ാ േവേ�v് നമ:�് 

ആേലാചി�ാം.  

ജയ)ീ: അേ�ാ േപാസ്െ ാ�ം േവണvിലF . 

ഞാനിവിെട Gേറ േനരം െവറ്െത 

വvി|േvാളാം. ഈ Gേ�Lാെള 

കാ�vതെv ഒ| സേ/ാഷാ... 

േവ� ചിരി~�. ചിരി~�. അെതെയv 

അ9 æ1ി2  ന�ിനിയ:െട ൈക പിടി~v 

ന�ിനി. 

 

4കാശേനാട്,   േവ�: എേ/ 4കാശാ education line-േല�് 

തിരിയാ,?  

4കാശ്: ഇത് അ>� >നി�ാ�ിയ േകാേളജാ. 

അ>:റ1് പണി നട~v engineering 

college എെ5 ഐഡിയയാ. ഇേ>ാ 

േകരള1ീനലF  ബിസിനസാണ്  

േവ� ചിരി~�.  

ന�ിനിേയാട്,   േവ�: േപാവാ എvാ 

ന�ിനി: ഇറ�േ�... 

ഓ9 1്,   ജയ)ീ: േപായി�് തിര~േ�ാ ര�് േപ9 ~ം?  

എേ/ എv അ9 æ1ി2  തിരി�് േനാ~v  



         

 

േവ�.  

ജയ)ീ: ഇെലF  ീ േദ അവിെട െതാ�>:റ1ാണ് 

േകാേളജ് കാ5ീ,. ഇേ>ാ അവിെട േപായാ 

Gമാേര�െ5 ഉ½, ചാേയം കടീം കി�: ം.  

േവ� ഒv് ചി/ി~�. ന�ിനിെയ േനാ�ി 

ചിരി~�. ന�ിനി�് അട: 1്.  

 

ന�ിനി: ഉQ്... കഴി� പ1ി|പത് 

െകാലF 1ിനിേടല് ഇ�െനാ| ചായGടി 

ഉ�ായി�ിലF . എvി�ാ ഇേ>ാ.... 

േവ�: എvാ പിെv ഒ| മാ ായിേ�ാേ�. ഒ| 

ചായ Gടി�് കളയാം, എേ/?  

ന�ിനി ഒv് വലF ാെത. ജയ)ീയ:ം.  

4കാശെ5 അരികി2  േപാവ:v േവ�.  

 

4കാശിെ5 ൈക പിടി�്,    േവ�: You are lucky… (ജയ)ീെയ േനാ�ി) നലF  

G�ിയാ.... 

ജയ)ീ 4കാശ, reaction. എേ/ാ സംസാരി�് 

ചിരി�് േവ�വ:ം ന�ിനിയ: ം കാ5ീനിേല�്. അത് 

േനാ�ി നി2 ~v ജയ)ീയ:ം േവ�വ:ം. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    41414141    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    

േവ�, ന�ിനി, ജയ)ീ 

ടിവിയി2  ആന�ിെ5 പാ�് കാ�v േവ�വ:ം  



         

 

ന�ിനിയ: ം. ര�് വരി പാ�്. ഇ|വ|ം 

കരയ:കയാണ്. പാ�ിെ5 അവസാന വരിക� . 

ആന�ിെ5 േകF ാസ്. ക�ിരി~v അവ|െട 

റിയാ�,സ്. ച:മരിെല ആന�ിെ5 

േഫാേ�ായിേല�് േനാ~v േവ�.  

കണT ്  �ട�് എഴ: േv ്,     ന�ിനി: ഞാ, േചാെറട: 1് െവ�ാം 

േവ� കണT ്  �ട�് ചി/ി~�. െവറ:െത 

ടിവിേല�് switch െചയ്ത് ഒ| local channel-2  

നL�സ് കാ��. 

 

Anchor: ഫിനാ,സ് സ°ാപന�ള:െട മറവി2  

പലതരം ത�ി>:ക� �് മലയാളിക�  

ഇരയായി കഴി� ചരി�മാണ് നമ:~�ത്. 

േവ� എണീ ് േഫാ�  ചാ9 àി2  നിെvട: 1് 

െച�് െച�:�. േവ� നL�സ് )²ി~vിലF . 

 

Anchor: അ�് െകാട: 1ാ2  പ1് ത|ം. മ:ഴ: വ, 

�ക~� സ�9 ണT വായ്പ �ട�ിയ 

േമാഹനവാêാന�ള:മാെയ1ി ജന�െള 

കബളി>ി� ഇ1രം കAനികള:െട 

അവസാനകണT ിയാണ് ആന�് ഫിനാ,സ് 

എv് സംശയം ബലെ>ട: �. 

േവ� െപെ�v് )²ി~�. ടിവി�രികിേല�് 

േവ�. ടിവിയി2  ആന�് ഫിനാ,സ് ഓഫീസ് 

വിഷ�2 സ്. 

 



         

 

Anchor: ലാഭ1ി2  ഒ| ഫിനാ,സ് സ°ാപനം 

നട1ി െകാ�് േപാകാ, പ ാ1 

തര1ില:� ഓഫറ:ക�  മ:േvാ�് െവ�ാണ് 

ഈ സ°ാപനം ഇേ>ാ�  നിേ�പകെര 

ആക9 ഷി�് െകാ�ിരി~vത്. മ:,കാല 

ചരി�ം േപാെല നിേ�പകരി2  ആദLെ1 

Gര�് േപ9 �് ലാഭവിഹിതം ന2 കി പിvീട് 

വ|v Êരിപ�ം േപേര വ�ി�: മ:�:ക 

എv തKമാേണാ ഈ ഫിനാ,സ്  

സ°ാപന ഉടമക� ~�െതv് 

സംശയിേ��ിയിരി~�  

ടിവിയി2  േവ�വിെ5 േഫാേ�ാ. േവ�വിെ5 

റിയാ�,. 

 

പ:റകി2  എേ/ാ ശബ്ദം േക�് തിരിയ:v േവ�. 

ആ ക�തിെ5 േഷാ�ി2  വാതി2  ചാരി തക9 v് 

നി2 ~v ന�ിനി. േവ� വലF ാെത. 

 

Anchor: മക, മരി�തി� േശഷമ:� )ീ. 

േവ�േഗാപാലിെ5 മാനസികാവസ°െയ 

Gറി�:ം സംശയമ:യ|v സാഹചരL1ി2  

ഈ വാദ�� �് ബലേമറ:�.   

പതറി റിേമാ�് എട: 1് ടിവി ഓഫ് െച�:v േവ�. 

റിേമാ�് അയാള:െട ക�ിലി|v് വിറയ്~v 

േവ�വില� െട ന�� . തള9 v് ന�ിനി. 

 



         

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    42424242        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േദവിദാസ,, Juniors 

ഒ| േഫാണിെ5 േകF ാസി2  നിvാരംഭി~�. 

നി9 1ാെത ring െച�:v േഫാ� . േദവിദാസ, 

േഫാെണട: ~�. 

 

േദവിദാസ,: ഹേലാ... അേത... ആന�് ഫിനാ,സ്. ഇലF  

നി��  ക|�v േപാെല� ഒ| 4ശÂ ൂം 

ഇവിടിലF .  

േവെറാരാ�  സ�9 ണT ം തിരിെ�ട: �ാ, 

വvിരി~�. 

 

ച� ടായി,    േവെറാരാ� : എനിെ�െ5 Êമീെട ആധാരം ഇേ>ാ 

കാണണം 

പണം േടബിളിേല�് എറി�് െകാ�്,    ഒരാ� : ദാ, നി�െട പണം. എെ5 

പ��െളവിെട?  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    42424242AAAA    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, മണവാള, പീ 9  

കLാബിനി2  െമാൈബലി2  സംസാരി~v േവ�.   

Gറ�് ച� ടായി,     േവ�: വേvാള� ... എേ>ാ േവെണ ില:ം വേvാള� . 

നി�ള് തvി�് േപായെതാെ� ഇവിെട 

തvി�്. ഇവിെട ആ9 ~ം ആേരയ:ം 



         

 

പ ി�ാനിലF . 

അസ�സ°നായി േഫാ�  െവ~v േവ�. 

Opposite ആയി പീ 9 .  

 

സ്േനഹം നടി�്,     പീ 9 : ഇതാ ഞാ, പറെ� േവ�. ഒെ� 

െത�ികളാ. െചയ്ത ഉപകാര1ിെ5 

എെ/ ില:ം ന�ി ഒ|1െന ില:ം 

ഉേ�ാv് േനാ�ിേയ... 

േവ�വിന് അത് മനസ� ിലാവ:�.  

പീ 9 : ഞ�ള് നിെ5 �ടി�്. അത് പറയാനാ 

വെv. ആ ചാനലില് േവെണ ി ഒ| കളി 

കളി�ാം. ഇേ>ാ അവരാണേലF ാ ഇവിട്െ1 

േകാടതി. നീ ഒെരാ വാ�് പറ�ാ മതി. 

അവ, ആÜഹതL െചയ്Ôെvാെ� െവ�് 

കാ�ാ, ത� മനസ� ാ�ി~1ിലF ാ1 

െചേ ാള്. legal ആയി move െച�േണാ? 

േവ� ചിരി~�. വളെര disturbed.   

െതാഴ: ത് െകാ�്,     േവ�: ഒ�ം േവ�. ഈ െചയ്തത് തെv 

ധാരാളേലF  പീ േറ�ാ... 

പീ 9 : അതിെലാ| മ:ന�േലF ാ േവേണ�ാ. നീെയ/ാ 

അ�െന പറെ�. 

െട,ഷനി2  േദവിദാസ, കടv് വ|�.  

േദവിദാസ,: ആ� �ാ9  �ട: തലായി�് വേvാ�ിരി�Lാ... 



         

 

എലF ാവ9 ~ം െമാതല് തിരി�് േവണം. എ/ാ 

േവേ� സാ9 ?  

പീ റിന് സേ/ാഷം. േവ� ഒ| നിമിഷം 

ചി/ി~�. 

 

േവ�: എലF ാവ9 ~ം െകാട: േ1�്. ഫ�് 

േവെണ ി എ�Lാ േവേ�v് േനരെ1 

പറയനം. ഒെരാ  ഒ|1�ം എെ5 േമാെന 

ചീ1 പറ�് ഇവിടv് ഇറ�ി േപാവ|ത്. 

മനസ� ിലാേയാ തനി�്? 

േദവിദാസ, വലF ാെത. പീ 9  happy.  

േവ�: െകാട്�ാ��െതാെ� െകാട്1് തീ9 1ി�് 

അട�് പ� �ാണ് ഇത്. അ�ം പറേ��്. 

(പീ െറ േനാ�ി) െകാ�് േപായി 

ആേഘാഷി�െ� 

പീ 9  ഒv് പ|�:�. അേത disturbance-2  

േവ�. േഫാ�  അടി~�. േദഷL1ി2 ,  

എട: �ാെത താേഴ�ിട: v േവ�. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    43434343            േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, ജയ)ീ, ഫാദ9  െജയിംസ് 

സിഗര ് പ:ക�് അസ�സ°നായി 

അേ�ാ�: മിേ�ാ�: ം നട~v േവ�. Gറ�് 

 



         

 

േദഷL1ി2  േവ� വvിരി~�. 

ശാസി�്,    അ�,: മ�1രേലF  കാണി�ത്. കAനി 

അട�ി�ാ2  ആള:കള:െട സംശയം �ടേലF ��  

പ:ക�്,   േവ�: ഒരാേളയ:ം അതി� ഞാ, പ ി�ണിലF േലF ാ. 

െകാട: �ാ��ത് നയാൈപസ 

ബാ�ിയിലF ാെത െകാട്1് തീ9 ~ം, 

അതിെ5 ഒ| Íറിര�ി ആസ്തീ�് 

ൈകയില്...  

ന�ിനി, ജയ)ീ അവിെട.  

അ�,: അത് ഈ ആ� �ാെര പറ�് 

േബാധLെ>ട: RകയേലF  ഇേ>ാ േവ�ത്. 

അലF ാെത ഇ�െന േതാ ് പി®ാറേണാ?  

േവ�: േതാ താണേലF ാ. ഇതി2  �ട: ത2  ഇനിെയ/് 

േതാ2 �ാ,. ആവശLേ�ാെര 

സഹായി�ാ, )മി�� v് പറ�ാെലാെ� 

അത് െത ാവ:ം. എെv തെv 

സഹായി�ാ, )മി�:... ഒv്പിടി�: 

നി2 �ാ,.... ജീവി�ാ,. ഒെ� തീ9 �... 

മതിയായി  

ജയ)ീ എണീ~�.  

ജയ)ീ: ആന�ിെ5 േപാസ¢ ് േമാ9 �ം റിേ>ാ9 �ി2  

ഉ�്, its not a suicide  

േവ�: അത് െവറ:ം കടലാസ്. െകാvത് 



         

 

തെvയാണ്, ഞ�ള് ര�് േപ|ം. 

................................ ആേലാചി�് 

േനാ�െണ. �ി� ്, കരാെ�, െമഡിസി,, 

പാ�്, ഡാ,സ്, swimming… ഒെ� എേ5ം 

ഇവ� േടം ഇഷ്ട1ിന് ഒ| പാേവ േപാെല 

നിv് ��ീതാ എെ5 േമാ,. എെ5 

ഇഷ്ട�ള് അവെ5 േമ1് അടിേ�2 >ി�:. 

അത് സ്േനഹലF , സ�ാ9 æതയാ...  

അ�ന് േദഷLം വ|�.  

അ�,: േത�ാെ�ാലയാണ്... ഇ>ഴാേണാ ഈ 

േബാേധാദയം ഉ�ായത്?  

േവ� ഒv് വലF ാെത.   

േവ�: അ�ിെനയേലF  അേ�ാ?  

സ്േÉാംഗ് ആയി,     അ�,:  അലF .... (ഇ|വേരയ:ം േനാ�ി) ഒ|പാട് 

G�ികേളയ:ം parents-േനയ:ം കാ�vതാണ് 

ഞാ,. (േദഷL1ി2 ) തെv 

ആശ�സി>ി�ാ, േവ�ി ഈ പറയ� 

കാെരLാ�ം ഇനി�ിെലF v് അറിയാേലാ...   

എണീ ്,   ന�നി: ഇേ>ാ ഈ െച�:vതാണ് അവനിഷ്ടം 

എെv>ഴ: ം പറയാറ:�തേലF . എvിെ�/ാ 

ഇേ>ാ പ ിേയ?  

േവ�: വ� തള9 �...  

തള9 v് േസാഫയിലിരി~v േവ�.  



         

 

േവ�: ഇവേരാെടാെ� യ:²ം െച�ാ�� മനസ� ിലF . 

തീ9 �. 

ച� ടായി തെv,     അ�,: ഇ|േvാ.... ഈ വീട് പ:റ1്v് അട�് പ� �ി 

ഇ�െന ഇ|േvാ. എനിെ�/ാ... ഞാ, 

ഇറ�:�. 

അ�, പ:റേ1�് േപാവ:�. െപെ�v് അേത 

േദഷL1ി2  തിരി�: വv് �ട|�.  

 

അ�,: പെ� ഒേvാേ1ാ. അ�ിെന െചയ്താ 

േവ� ഏ വ:ം വലിയ െത ാ െച�:vത് 

ഇവേനാടായിരി~ം.   

ആന�ിെ5 േഫാേ�ാ ച� �ി കാണി~v അ�,. 

േവ� വലF ാെത. 

 

അ�,: ജീവി�ിരി~േAാ അവേനാട് നീതി 

പ:ല9 1ാ, പ ിയിലF ാv് ഇേ>ാ 

പറ�ിേലF .. അത് ശരിയാെണ ീ, അവെ5 

അÜാവിേനാെട ില:ം അത് െച�� . ആ 

മരണ1ിേനാെട ില:ം നീതി െച�്. He 

deserves it. 

േവ� വലF ാെത.   

അട: 1് വv്,     അ�,: ഇേ>ാ േവ� േതാ2 വി സ�തി�ാ2  അവര് 

പറ�ത് മ:ഴ: വ, സതLമാെണv് വ|ം. 

പിെv അതിെന തി|1ാ, ആ9 ~ം 

സാധിെ�v് വരിലF . അതാേണാ ഇവന് 



         

 

േവ�ി നിന�് െച�ാ��� ... എvാ 

ആയിേ�ാ,ഞാ, േപാ�. 

അേത േദഷL1ി2  അ�, പ:റേ1�്, േവ� 

വലF ാെത. 

 

ജയ)ീ: അേ�ാ.... 

അ�,: ഈ േപാ1ിെ5 െചവിയില് േവദം ഓതലേലF  

എനി�് പണി. നശി�ാ, ഒ|1, 

തീ|മാനി�ിറ�ിയാ പിെv ഒരാ� ~ം 

ര�ി�ാ, പ ിലF ..... നശി�്.... 

അ�, പ:റേ1�്. േവ�വിേല�് ന�� . 

ജയ)ീ േവ�വിനരികിേല�്. 

 

ജയ)ീ: കAനിയ:െട genuinity െതളിയി~v എലF ാ 

documents-ഉം ന�:െട ക�ിലിേലF , 

പിെv/ാണ്?  

േവ� disturbed. സിഗറ ് G ി വലിെ�റിയ:�. 

എലF ാവ|ം ആന�ിെ5 േഫാേ�ാ േനാ~�. അത് 

േനാ~v േവ�. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    44444444        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, അസ് ലാം, േദവിദാസ,, Juniors 

അട�് കിട~v കAനി. കാറി2  കാറി2  

കAനി�് മ:vിേല�് വvിറ�:v േവ�. കാറി2  

 



         

 

നിvിറ�:�. േവ�വി� േവ�ി കാ1്നി2 ~v 

അസ് ലം, നടv് േവ�വിനരികിെലR�. 

അസ് ലം: േനരെ1 വvതാ (കAനിയിേല�് േനാ�ി) 

അവിെട ആേരയ:ം ക�ിലF . 

േവ�: എേ/ വിേശഷി�്?  

ക�ിെല െപാതി േവ�വിന് െകാട: ~v അസ് ലം.  

അസ് ലം: അv് തv ൈപേസെട ആദL ഗഡ:വായി�് 

ക�ാ മതി.  

സംശയി�് അയാെള േനാ~v േവ�.  

അസ് ലം: ഇത് വാ�ണം. നി�ളിത് അട�് പ� �|ത്. 

വലിെയാ| കാരLാണ് �ള് െച�:vത് 

േവ�വിേല�് ന�� . ആ മ:ഖ1് മാ ം. 

അതിേല�് ന�� . 

 

Cut To  

താഴി�:  പ� �ിയ ആന�് ഫിനാ,സ് ഷ�9  വലി�് 

�റ~v േവ�. അയാ�  confident.  

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    45454545        STUDIO FLOORSTUDIO FLOORSTUDIO FLOORSTUDIO FLOOR    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, അവതാരക,, ന�ിനി, േഡാ:ജയ)ീ,  

ഫാദ9 , മണവാള,, കാശി, ശം7, േഡാ:ശാ/, Juniors 

അവതാരകെ5 േകF ാസി2  നിv് ആരംഭി~�.   



         

 

അവതാരക,: ഞ��  പ:റ1് െകാ�് വv ഒ| 

വാ9 1യ:െട ര�് പ:റവ:ം 

പരിേശാധി�ാ�� ബാ²Lത ഒ| 

ìശLവാ9 1ാമാ²Lമം എv നിലയി2  

ഞ�� ~�്. ഇvെല ഞ��  റിേ>ാ9 �് 

െചയ്ത ആന�് ഫിനാ,സ് scam-െ5 

മറ:പ:റം വിശദീകരി�ാ, ആന�് ഫിനാ,സ് 

െ4ാൈ4 9  തെv ഇv് ന�േളാെടാ>ം  

ൈലവായി േച|�. നമസ്�ാരം Mr. 

േവ�.  

അവതാരകനരികി2  േവ�. അയാ�  

ആദLമായാണ് സ¢ Ò ഡിേയാ േഫF ാറി2 . അതിെ5 

അ ലാ>് മറ�് െവ�് െകാ�് ൈക �>:�. 

 

അവതാരക,: പറയ�  Mr.േവ�േഗാപാ2 . ഇ�യ:ം പലിശ 

Gറ�് ബിസിനസ് െച�ാ, ഇെvാ| 

ഫിനാ,സ് സ°ാപന1ിന് േകരള1ി2  

സാ²Lമാേണാ?  

േവ� ക�ിെല േപ>9  അവതാരക� ൈകമാറ:�.   

േവ�: കഴി� ആറ:  മാസെ1 സകല 

ഇടപാട: കള:െട േരഖയ:ം ഇതില:�്. 

നി�� �് തെv പരിേശാധി�ാം.  

റിേ>ാ9 �9  ഒv് സംശയി�് േരഖക�  

ക�ിെലട: ~�. 

 



         

 

അവതാരക,: അലF , Mr.േവ�േഗാപാ2  തെv ഒv് 

explain െചയ്താ2 ...  

േവ�: െചയ്താ2  നാെള ഇതിെല അട: 1 

ക�ിെയ വിളി�് നി�� �് വിചാരണ 

െച�ാം. ര�് മ� v് ദിവസേ1�് �ടി 

ജന�െള ആക9 ഷി~v വാ9 1 

ഉ�ാ�ാം. ഒ| മ�ഷL�ം സ°ാപനവ:ം 

നശി�ണ കാ�േAാ�  ഇ� േപാെല 

ഞാ�ം പ�് സേ/ാഷി�ി�: �്, എെ5 

േമാ, േപാേണന് മ:േv.... ആ 

കടലാസില:�ത് കണ�ാണ്. 

അതിന>:റെ1ാ| സതLം ഈ 

കാരL1ിലിലF .  

Cut To  

വീ�ിലി|v് ടിവി കാ�v ന�ിനി.  

Cut To  

ഒ| നിമിഷം. വികാരമട�ാ, അയാ�  പാട് 

െപട: �. കരയ:vിലF . മ:Aിെല ഗF ാസ� ി2  നിv് 

െവ�െമട: 1് Gടി~v േവ�.  

 

Cut To  

കരയ:v ന�ിനി.  

Cut To  



         

 

Control െചയ്ത് മെ ാ| േപ>9  എട: 1് 

അവതാരകന് െകാട: ~�. 

 

േവ�: നി�ളിvെല പറ� േപാെല എെ5 മക, 

ആÜഹതL െചയ്തതലF . (െവ�ം Gടി�് 

കര�ി2  control െച�:�) അവ, മരി�ത് 

áദയസ്തംഭനം മ� ലമാണ്.അവെ5  

േപാസ¢ ് േമാ9 �ം റിേ>ാ9 �് ആണിത്, 

നി�� �് പരിേശാധി�ാം. 

അവതാരക, വലF ാെത.  

Cut To  

അ�, ടിവി കാ��.  

Cut To  

ജയ)ീയ:െട അ� ജയ)ീെട അട: 1്.  

Cut To  

േവെറ Gേറ േപ>റ:ക�  േവ� അവതാരകന് 

എട: 1് െകാട: ~�.  

 

േവ�: ഇത് എനി~ം എെ5 Gട: ംബ1ി�മ:� 

വസ്���  ഈ കAനിയ:െട േപരിേല�് 

മാ ിയതിെ5 േരഖകളാണ്. എെ5 

കAനിയിെല നിേ�പ�ള:െട ഒ|പാട്  

മട�് മ� ലLംവ|ം ഇതിന്. ഇ�ം നി�� �് 

പരിേശാധി�ാം. 



         

 

Cut To  

ടിവി�് മ:vി2  പീ റ: ം സംഘവ:ം.  

Cut To  

േവ�: എനി�ാേരയ: ം പ ി�ാനിലF . നി��  

ഇvെല പറ�ത് േപാെല എേ�ാ�: ം 

മ:�ാ�മിലF . ആ കണ�് പരിേശാധി�ാ2  

നി�� �് മനസ� ിലാവ:ം, ഇതില:ം 

ബിസിനസ് �്. ഇ�െന ബിസിനസ് 

െച�ാ, പ :ം ഇv് ന�:െട നാ�ില്. നി�െള 

േപാല:�വര് സഹകരി�ണംv് മാ�ം. 

അവതാരക,: Mr.Venu ഞ�െള 

െത ി²രി�ിരി~കയാണ്.  

ൈക �>ി, േവ�: എെ5 േമാെന ചതി�ത് അവെ5 പാവം 

áദയമാണ്. നി�േളാട: ം ഈ കാ�v 

എലF ാവേരാട: ം എനി�് പറയാ�� ഒ| 

കാരLം മാ�മാണ്. ഞാനീ െച�ണത് 

എ/ാെണv് മനസ� ിലാ�ാ,, 

എ/ിനാെണv് മനസ� ിലാ�ാ,, Gറ�് �ടി 

വിശാലമായ ഒ| áദയമ:�ാവാ�� ദയ 

കാണി�ണം. (ൈക�>ി) ന�ി. 

േവ�വിെ5 േകF ാസ്. േകF ാസില:� RR.   

Cut To  

കാ�v ന�ിനി, കാശി.  



         

 

Cut To  

ജയ)ീ.  

Cut To  

കAനിയിെല പണി�ാ9   

Cut To  

ശം7, േഡാ: ശാ/, േകാളനി�ാ9   

Cut To  

ന�ിനി  

Cut To 

 

സീ,സീ,സീ,സീ,    46464646        CARCARCARCAR    ----    INTINTINTINT    INT / EXTINT / EXTINT / EXTINT / EXT    DAYDAYDAYDAY    

മKി കണാര,, മണവാള, പീ 9  

േറാഡില� െട ഓട: v മKിയ:െട കാ9 . എസ് േകാ9 �് 

േപാലീസ് ജീ>്. കാറിെ5 പിvിെല സീ ി2  

മKിയ:ം പീ റ: ം.  

 

മKി: ടിവീെvാെ� പറ�ാ ഇ|തല മ� 9 �� 

വാളേലF  പീ േറ�ാ. നി�ളി�െനാ| 

അബ²ം കാണി�� േലാ. ഇേ>ാ നാ�: കാര് 

മ:ഴ: വ, േവ�വിെ5 ൈസഡായിേലF . സ�/ം 

േപരില:� properties മ:ഴ: വ, അവെ5 

കAനീെട േപരി2  എഴ: തി െവ�് അവെ5 

േപായ5് ആ� �ാെര േബാ²Lെ>ട: 1ീേലാ. 



         

 

പീ 9  tensed.  

പീ 9 : േവ� ഈ അവസ°യി2  ടീവീ 

േപാവ:ംെvാ�ം ന�ള് ക|തീലേലF ാ എെ5  

കണാരാ... ഇതിെനാ| പരിഹാരം�ാ�ണം, 

എ�യ:ം െപെ�v്. 

മKി: േകരള1ിെ5 െതാഴിലാളിേ�മമKി�് 

ഇതലF  പണി. എെ5 െപാസിഷ, 

പീ േറ��ം മനസ� ിലാ�ണം. ഈ പലിശ�് 

ലാഭ1ില് ഫിനാ,സ് കAനി നട1ാv് 

േവ� ഇ�െന െതളിവ:സഹിതം പറയ:േAാ  

അെതാ| eye opener അേലF  ശരി~ം 

പറ�ാ..  

പീ റിന് േദഷLം വ|�.  

പീ 9 : േവെ�േടാ. പ:�>�ി കണാരെ5 

സഹായലF Lാെത എനി�് ministry-ല് വലF �ം 

െച�Aേ �ാv് ഞാെനാv് േനാ�െ�.  

പീ റിെ5 ൈക പിടി�് മKി.  

മKി: ഏയ്, പീ േറ�ാ. ഞാ, പറ�� vേലF യ:�� ... 

ച� ടാവേലF . ഇ�് ടി|േv. (ത�>ി�് മKി) 

ഞാ, �െട�്. നാെള രാവിെല പR 

മണി�് ഗസ¢ ് െഹൗസിെലാ| compromise 

meeting െവ�്. ഞാെനാv് േവ�വിേനാട് 

സംസാരി�് േനാ�ാ, എേ/യ്... 



         

 

മ:vിലിരി~v സഹായി: നാെള പR മണി�് private bus 

employees-സ:മായി�: � meeting െവ�ി�്�് 

സാ9 ... 

പീ റിന് േദഷLം. ത�>ി�് മKി.   

മKി: ഓ... എ/ായാല:ം ഒരാഴ്ചയായി�് അവ9  

സമര1ിലേലF . Gറച� േസാം �െട പ�ിണി 

കിട�െ� െതേ�Lാള് (പീ റിെ5 ൈക 

പിടി�്) നാെള രാവിെല ഇതിെനാെ� 

െസ ി2 െമ5് ഉ�ാ�ിയിരി~ം. ഒv് 

ചിരിെ�െ5 പീ േറ�ാ...  

ച� ടായി പീ 9 .കണാര, ഒv് ച�:�.  

Long shot-2  പായ:v കാ9 . 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    47474747    GUEST HOUSEGUEST HOUSEGUEST HOUSEGUEST HOUSE    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, മKി, മണവാള, പീ 9 ,  

അേസാസിേയഷ, െമA9 മാ9  

മKി കണാരെ5 േകF ാസി2  നിvാരംഭി~�. 

തKപ� 9 Qം സംസാരി~v മKി. 

 

മKി: �റv് പറ�ാ2  എനി�് േവ�വിേനാട് 

ബÆമാനാ... ഇവിടെ1 ൈ4വ ് 

ഫിനാ,സ് െസ�നി2  െചറിെയാ| 

revolution-ന് തvLാ േവ� തിരി 

െകാള:1ിയിരി�േണ.... 



         

 

Opposite ഇരി~v േവ�.  

േവ�: എെ5 േമാെ5 പിറvാളാ ഇv്. ഉ��് 

വീ�ിെല1ാvാ പറ�ിരി~vത് 

മKി: ഞാ, േപായ5ിേല�് തെvയാ വരെണ... 

with all due respect േവ� ഇേ>ാ�  ഈ 

െച�േണെല ഒ| problem എ/ാv് െവ�ാ 

you have upset the balance of the trades. 

അ�െന ഒ| existing system-1ിെന 

ignore െചയ്തി�് േകരള1ി2  ഒരാ� �് 

ഒ �് നിv് ജയി�ാ, പേ �ാ? അÔലL. 

Tragedy തെvയാണ്. 

േവ�: ഞാെനÖ േവണംvാ സാറ് പേറണത്?  

മKി: ഇ>ം ആന�്  ഫിനാ,സ് മ:േvാ�് 

െവ�ിരി�ണ interest schem-2  

കാരLമാെയാ| അഴി�:പണി നട1ണം. 

കാരL��  normal-േല�് വരെ�. 

(േവ�വിെ5 ൈക പിടി�്) ഈ മീ ിംഗി2  

േവറാ|ം േവെ��ം ഞാ, പീ േറ�േനാട് 

പറ��ം അതാ... െവറ്െത 

സംസാരിെ�ാ| കശപിശ േവ�േലF ാ... 

നമ:�് രമLമായി�് തീ9 �ാവ:vതേലF  ഉ�� ... 

േവ�: സാറിെന േപാല:� ഒരാള് ഇ�െന 

പറയ:േAാ�  എനി�് മനസ� ിലാവാ1ത് .... 



         

 

ഞാ, െച�:vത് െത ാേണാ?  

മKി: എv് ഞാ, പറയിലF . പെ� േവ�, 

ബാ�ിേ�ാ9 ~ം ഇവിെട ബിസിനസ് 

െച�േ�. അവ|ം ജീവി�് േപാെ�.  

േവ�: അേ>ാ സാറിെ5 ജന�േളാ. അവ9 ~ം 

ജീവി�േ�?  

കണാരന് േദഷLം വ|�.  

മKി: േദ, താെനാ| മാതിരി േകാേണാ1ിെല 

വ9 1ാനം പറയേലF . പR ¯പ ലാഭ1ിന് 

ഇതില:ം ഇതിന>:റവ:ം െചയ്ത ചരി�ം 

തനി~�്.  

ചിരി�് െകാ�്, േവ�: േവെറാ�മിെലF  ി2  ഞാ, െചലF േ� 

മKി: ഇേv�് നാലാം നാള് സമരാണ് നിെ5 

കAനീല്. കാണേണാ നിന�്. പ� �ി~ം 

ഞാ,.   

േവ� ചിരി~�.   

േവ�: എെ5 കAനീല് അതിന് ഇനി 

െതാഴിലാളികളിലF േലF ാ സാ9 . അവിെട േജാലി 

െച�േണാ9 ~ം ലാഭ1ിെ5 

�ലLവിഹിതംകി�: ം. ഇvെല byelaw 

അ�െന update െചയ്�. എനി�ായി�് 

ഇനി ഒ�ം േവ�. ഈ 4സ°ാനം നടv് 

േപാണം, അേ���  എനി�ിേ>ാ.  



         

 

മKി അതറി�ിലF .   

മKി: നീ ബ:²ിമ:�: ം േവ«...  

Strong ആയി,  േവ�: ബ:²ിമ:�: �ാ�|ത് സാ9 ... ഞാനി� 

�ട�ാ2  േപാവാണ്. േവണെമ ി2  സാറിന് 

ഇത് തടയാ, )മി�ാം. )മി�ാല:ം നി�ള് 

ജയി�ാ, േപാവ:vിലF . കാരണം സതLം 

എെ5 �െടയാണ്. 

േദഷL1ി2  മിനിസ¢ 9 . 48 െ¸യിംസി2  കേസര 

പ:റകിേല�് നീ�ി എണീ~v േവ�.  

Song starts… 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    48484848        VARIOUS LOCATIONSVARIOUS LOCATIONSVARIOUS LOCATIONSVARIOUS LOCATIONS    EXT / INTEXT / INTEXT / INTEXT / INT    DAYDAYDAYDAY    

All Artists, 4കാശ് 

A. പ:റേ1�് നടv് വ|v േവ�. അവിെട 

കണാര�ം ടീമ:ം. അവെര ignore െചയ്ത് 

േവ� മ:േvാ�്. 

B. കാറി2  ൈNവ് െച�:v േവ�. 

മഴR�ിക�  windshield-2  വീഴ: �. 

േവ�വിെ5 മ:ഖRം.  

C. ഓഫീസി2  പ:തിെയാ| scheme 

inaugauration. Anand Education Fund. 

അ�, ഉത്ഘാടനം െച�:�. എലF ാവ|ം 

അവിെട ആന�ിെ5 േഫാേ�ാ�് മ:vി2  

 



         

 

വിള�് െകാള:R�. േവ�വിെ5 കണT ്  

നിറയ:�. 

D. കണT െ5 മ� 9 ²ാവി2  ച:ംബി~v േവ�. 

ശം7വിെന െക�ിപിടി~�. 

E. രാവിെല നട�ാനിറ�:v േവ�. ന�ിനി 

exercise. ആന�് പാ�് പാടിയ സ്േപാ�ി2  

എRv അവ9 . ന�ിനിയ:െട മനസ� ി2  

ആന�് അv് ഡാ,സ് കളി� moment. 

അവ|െട കണT ്  നിറയ:�. േവ� വv് 

കണT ്  �ടയ്~�.  

F. പ�ികെള Gളി>ി~v േവ�, ന�ിനി, 

കാശി.  

G. SOS village sponsorship form. ഒ>ി�:  

െകാട: ~v േവ�. അ�, അവിെടയ:�്. 

ഒ| യ� ണിേഫാം കി ് ന�ിനി അവ9 �് 

െകാട: ~�. പ:തിയ ഉട: >ി�് 

സേ/ാഷി~v G�ിക� . ചിരി~v 

ജന�� . അത് ക�് െവളിയിേല�് വ|v 

േവ�.കണT ി2 നിv് ഒ| ��ി കണÓ നീ9 . 

മഴ െപ�:�. അയാള:െട കണT ീരിെന മായ്�: 

കളയ:v മഴ. 360 ഡി½ി േഷാ�്.  

H. തിരി�് വ|േAാ�  േവ� aged. ഒ|പാട് 

G�ിക�  േവ�വിനരികിേല�് ഓടി വ|�. 

േവ�വിന് മ:1ം െകാട: ~�. 

I. ജയ)ീയ:ം 4കാ³ം േക~മായി വീ�ി2  



         

 

വ|�. േവ�വിെ5 wedding anniversary 

അവ9  celebrate െച�:�. 

J. േകാേളജി2  ന�ിനി. കF ാസ� ി2  നിv് 

േപാകാെനാ|�:േAാ�  ഒ| കാ9 ഡ് കി�: �. 

To our dearest teacher 

എെvഴ: തിയിരി~�. ന�ിനിയ:െട കണT ്  

നിറയ:�. 

K. Anand Group Success Meet എv 

േബാ9 ഡ്. േവ� സംസാരി~�. വലിയ 

crowd അത് േക�് െകാ�്. എലF ാവ|ം 

ൈകയടി~�. േവ�വിെ5 ആ 

സേ/ാഷ1ിേല�് ന�� .  

 

First part of Song ends. 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    49494949    CHANNEL STUDIOCHANNEL STUDIOCHANNEL STUDIOCHANNEL STUDIO    INTINTINTINT    NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    

േവ�, േജാ�  Äി�ാസ്, ന�ിനി, ജയ)ീ, 4കാശ്, Juniors 

Kerala Person of the year nomination എv 

േബാ9 ഡ്. Tilt down െചയ്ത് വ|േAാ�  

ൈമ~മായി േജാ�  Äി�ാസ്. 

 

േജാ� : സ�/ം ജീവിത1ില:�ായ ഏ വ:ം വലിയ 

ദ:ര/െ1 ഒരാ� �് എ�ിെന തെ5 ഏ വ:ം 

വലിയ success story ആ�ി മാ ിെയv് 



         

 

തെ5 ക9 �ം െകാ�് 

െതളിയി�ിരി~കയാണ് ആന�് ½� >് 

െചയ9 മാ, )ീ. േവ�േഗാപാലനാണ് 

ന��  പരിചയെ>ട: Rv nominee. 

Welcome Venu.  

േവ� കടv് വ|�. Song restart.  

Hot seat-2  േവ�. Crowd-2  ന�ിനി, ജയ)ീ, 

4കാശ്.  

Conversation continues in song. 

േവ�വിന് പാകത വvിരി~�. ചിരി~v 

േവ�. എലF ാവ9 ~ം സേ/ാഷം.  

 

Song restart.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    50505050        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 സ°ലം സ°ലം സ°ലം സ°ലം ( ( ( (കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്))))    EXT / INTEXT / INTEXT / INTEXT / INT    DAYDAYDAYDAY    

All Artists, 4കാശ് 

Site for Anand group of Institutions. Gറ�് 

G�ിക�  േച9 v് Êമിപ� ജ നടR�. 

സേ/ാഷ1ി2  ഏ�,, പീ 9 , മ:,മKി കണാര, 

കണാര, (MLA). േവ�വിന് ഇവ9  

ൈകെകാട: ~�. അയാ� �് മ:vി2  അവരിേ>ാ�  

െചറ:താണ്.  

 

Cut To  

  



         

 

ദ� െര ആന�ിെന അട�ിയ സ°ലം. അത് 

േവ�വിെ5 POV-2 . സേ/ാഷ1ി2  ഏ�,. 

പതിെയ  സ°ലേ1�് നട~v േവ�. ജയ)ീ, 

ന�ിനി )²ി~�. ആന�ിനരികി2  േവ�. ഒ| 

നിമിഷം song end. കാ ് വീ³�. േവ�വ:ം 

ആന�:ം മാ�ം. അകെല നിv് ന�ിനിയ:െട 

POV2  collapse െചയ്ത് വീഴ: v േവ�. Close-2  

വീഴ: �. എലF ാവ|ം പരിËാ/രായ് ഓടി എR�. 

താെഴ േബാധരഹിതനായ് കിട~v േവ�. 

േവ�വിേല�് ............ ........ ...... ന��  

ആന�ിെ5  ശവGടീര1ിേല�്… േവ�വിെ5 

കണÓ കളിേല�്... 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    51515151    ആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ി    INT / INT / INT / INT / EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ആന�് 

ഭംഗിയ:� ഒ| പ� േ/ാ�1ില� െട നടv് വ|v 

േവ�. നലF  കാ ് വീ³�. അയാ�  ആ കാ ് enjoy 

െച�:��്. അയാ� �് മ:vി2  ആകാശം, 4�തി. 

ദ� െരെയവിെടേയാ ഒ| വാതി2  �റv് അയാെള 

േനാ~v ആന�്. േവ� excited. അേത 

excitement-2  അവനരികിേല�് േവ�. 

അയാള:െട closeup-2  ന�� . കണÓ ക� . 

അടയ:�. ആ കാ ് enjoy െച�:v േപാെല.  

 



         

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    52525252        ആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ി    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ജയ)ീ, ന�ിനി, ശം7, )ീധര,, േമാഹ,, അ�,, Juniors 

കണT ്  �റ~v േവ�. കണT ിെ5 േകF ാസി2  

നിvാരംഭി~�. ആ സ�പÂ 1ിെ5 ശാ/ത 

അയാള:െട മ:ഖ1്. പ:റ1് മഴ െപ�:v ശബ്ദം.  

 

േവ�: എ/ാ ഈ േനര1് ഒ| മഴ?  

ന�ിനി വv് ചിരി�ാ, )മി~�. അയാള:െട 

ൈക പിടി~�. 

 

ന�ിനി: ഒ�മിലF , എലF ാം േഭദമാവ:ം. 

അ�,, ജയ)ീ അവിെട. ജയ)ീ 

േവ�വിനരികി2 .  

 

േവ�: എ/ാണ്... എേvാട് പറയാ, പ ാ1 

കാരLാേണാ നിന�്?  

തലയി2  തേലാടി, ജയ)ീ: You are not well.  

േവ� ഒv് പതറ:�.   

േവ�: ഇെ>ാ diagnose െചയ്തത് നvായി. In one 

way. വ9 � സാറ് ഈ ആഴ്ച �ടി 

ഇവിെടയ:�്. േപാവ:vതിന് മ:A് നമ:�് 

ൈബ>ാസ് െച�ണം.  

എണീ�ാ, )മി�് േവ�.  

േവ�: ഒരാഴ്ചേയാ? 



         

 

അ�, അട: 1് വv്.   

അ�,: കിടേvാള� .. ഇേ>ാ അധികം അന�ാ, 

പാടിെലF vാ... നലF  rest-ആ േവ�ത്.  

േവ� ചിരി~�.  

േവ�: ഇ�യ:ം കാല1ിനിടയി2  ഒ| ദിവസം 

ഞാ, ആ³പ�ിയി2  േപാല:ം കിടvി�ിലF . 

ഇേ>ാ ബാ�ിയ:�ത് ഒരാഴ്ച! 

(േഡാക്ടേറാട്) എ� percentage ചാ,സ് 

ഉ�്?  

ജയ)ീ വലF ാെത.  

കണT ്  നിറ�്, ചിരി�ാ, )മി�്,   ജയ)ീ: നമ:�് )മി�ാം സാ9  

േവ�വിെ5 കണT ്  നിറയ:�.  

േവ�: അേ>ാ അതാണ്... ഒരാഴ്ച!   

േവ� ഒv് ചി/ി~�. ന�ിനി കരയ:�.  

ന�ിനി: അ�െനയലF ... 

േദഷL1ി2  േവ�: അ�െനയാണേലF ാ ന�:െട സയ,സ് 

പറയെണ. പിെv ത9 �ി�ി�് കാരLംേ�ാ. 

(തീ|മാനി�്) എനി�് േപാണം. ഇവിെട 

കിടv് കളയാ, എനി�് സമയമിലF . 

അ�,: എ/് Ëാ/ാ േവ� ഈ പറയണത്.  

ജയ)ീ: Come on sir… you are sick 

േവ�: എനി�റിയാം. ഇനി അതിെലാ| ത9 �ം 



         

 

േവ�. തിരി�് വ|െമ�റ>ിലF ാ1 ഒ| 

ഓ>േറഷ�ം ഞാനിലF . അതി� പ :െvാ| 

സിേ �ഷനലF  ഇേ>ാ. െചയ്� തീ9 �ാ, Íറ:  

കാരL��  കിട~�.  

ന�ിനി: പറയ:vത് േക� ¶... ഞാനിത് 

സ�തി�ിലF .  

േവ�: ഇതിനാ|േടയ:ം സ�തം എനി�ാവശLമിലFF . 

എെ5 ജീവിതം, അെത�െന 

അവസാനി>ി�ണെമv് ഞാ, 

തീ|മാനി~ം. അെലF  ി2  തെv ഇ�െന 

ഒvി� േവ�ിയേലF  ജീവി�ത് തെv. എെ5 

േമാ5ട: െ11ാ�� സമയായി. ഈ 

മ:റിയി2  മ|�കള:െട മണ1ിനിടയി2  

കിടv് േവ�... ന�:െട വീ�ി2 , 

കഴിയ:െമ ി2  എെ5 േമാെ5 മ:റിയി2 ... 

അവെ5 ക�ിലി2 .... എനി�് േപാണം.  

ന�ിനി�് േദഷLം.  

േവ�വിെ5 േകF ാസിേല�് ന�� . 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    53535353    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 സ°ലം  സ°ലം  സ°ലം  സ°ലം ((((കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്കF ിനി�ി�� ൈസ ്))))    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, അ�,, )ീധര,, മKി, Juniors 

ൈസ ി� മ:vി2  െചറിെയാ| സമരപ/2 .  



         

 

ൈമ�ി� മ:vി2  സംസാരി~v കണാര,. 

അവിെട അധികം ആള:കളിലF . ആന�് ½� >് 

നിേ�പക സം ര�കസമിതി എv ബാന9  

പ:റകി2 .  

കണാര,: നി�� �റിയാേമാ സ:áR�േള. 

പതിനായിര1ിലധികം നിേ�പക9  ഇv് 

ആന�് ½� >ില:�്. അവര് േചാരയ: ം 

നീ|മായ:�ാ�ിയ പണമാണ് ഇv് സ�/ം 

മകെ5 േപരി2  �ട�ാ, േപാGv ആന�് 

½� >് ഓഫ് institution-െ5 േപരി2  )ീ. 

േവ�േഗാപാ2  ചിലവിടാ, േപാGvത്.  

കാറി2  വvിറ�:v േവ�വിെ5 വL�  േപായ5ി2  

കണാര,.  

 

കണാര,: Ex-MLAയ:ം ഒ| മ:,മKിയ:െമv നിലയി2  

ഈ നിേ�പക|െട സം ര�ണം എെ5 

കടമയാണ്. അതി2  നിv് ഒരി�് ഞാ, 

പ:റേകാ�് േപാവിലF . 

േവ�വിെന കാ�v കണാര,. അയാ� �് 

െചാറി�ി2 . േവ�വിെ5 കാ9  അകേ1�്. 

അവിെട Gറ�് െട,ഷനി2  അ��ം )ീധര�ം. 

തിയി2  കാറി2  നിvിറ�:v േവ�, അയാെള 

ക�് അ�,. 

 

അ�,: ഇ� തി പിടി�് ഓടി പിടി�് 



         

 

വര�ായി|�. ഞ�േളാെ� ഇേലF  

ഇവിെട.  

െട,ഷനി2 , േവ�: എ/ിനാ പണി നി9 1ി െവ�ത്? (പ:റ1് 

േനാ�ി) ആ ഓലപ/ലിെനെയാ�ം ന�ള് 

േനാ�� കാരLലF L.  

)ീധര,: നീയിേ>ാ അെതാ�ം ആേലാചി�് 

വിഷമി��. 

േവ�വി� േദഷLം.  

േവ�: പിേv... ഞാ, മരി�ാ, കാല:ം നീ�ി 

കിടvാ ഇെതാെ� േനെരയാവ:ംvാേണാ 

ഏ�, പറയേണ... സമയംലF Lേ�ാ, പണി 

നട�െ�. 

േവ�വിെന േതാളി2  ൈക െവ�്,     അ�,: ഈ സം ര�ണസമിതി�ാര്െട േപരി2  

േകാടതീല് അവെരാ| േകസ് ഫയ2  

െചയ്തി�് �്. വ�ീലിേ>ാ വിളി�ി|�. 

േവ�വിന് താ2 പരLമിലF .  

േവ�: േപാവാ, പറ അേ�ാ, േകസ്! ഇവിെട പണി 

നി9 1|ത്. അത് കാണണം എനി�്. 

ഏ�, േക�് ണ്േ�ാ?  

ഏ�,, വലF ാെത.  

)ീധര,: വിചാരി�� നിസ� ാരലF  കാരL�ള്. 

Construction നി9 1ി െവ�ാ�� സ്േ  



         

 

ഓ9 ഡ9  ഈ ആഴ്ച തെv ഇഷL� 

െച�:െമvാണ് വ�ീ2  പറ�ത്.  

േവ� തള|�.   

അ�,: Anand Trust Patron എv നിലയി2  ഞാ, 

എലF ാവേരാട: ം സംസാരി�് േനാ�ി. 

നിേ�പകെരാ�മലF  ആ പീ റ: ം 

കണാര�െമാെ�യാണ് ഇതിന് പിvി2 . 

ഞാെനാv് �ടി അവേരാട് സംസാരി�് 

േനാ�ിയാേലാ. ഇത് േപാെലാ| സം രംഭം 

മ:ട�ി േപാകാ, പാടിലF . ഇത് നടvാ2  

പിെv കാലാകാലേ1ാളം പഠി�ാ, 

െസൗകരLമിലF ാ1 എ� മിട: �, G�ികളാ 

പ:റേ1�് വര�ാ ഇവിട: v്... 

ത �ായി വ|�. ഓടി വv് േവ�വിെന 

െക�ിപിടി~�.  

 

ത �ായി: അേ�ാ എെ5 േമാേന, നിന�ീ വിധി 

വvേലF ാടാ... 

േവ� വലF ാെത. അവേനാട്,   

ത �ായി: 

 

22Jun14 Sc 54-1.jpg (Command Line)  

െപാ�ം വില െകാട: 1ാ ഇവ, ഇ�ാണണ 

ഞ�െട ഭാെഗാെ� േമടി�തേ�ാ. 

എvി�ി� കണT ീേ�ാരലF Lാ�ായേലF ാ 

.................................... 

േവ�: ആ വിട�ായി...  



         

 

മ� ~ ചീ ി,    ത �ായി: ഓ>േറഷ, േവെ�v് െവ�ത് നvായി. 

േപാേണന് മ:A് െവറ:െത അ��് േവദന 

തിvേണാ? മ�ഷLെര െകാലF :v കാശാ 

േമടി�േണ. ആ വടേ�െല �ഷT , G�ി�് 

ഇേത േരാഗായി|vിേലF  )ീധരാ... േചാര 

�>ി �>ിയാ പാവം െവലF � ര് കിടv് ചേ1 

ഏ�ന് േദഷLം.  

േവ� െട,ഷനി2  ച:മയ്~�.  

അ�,, ഏ�, െട,ഷനി2 .  

 

ഏ�,: എ/ാടാ?  

േവ�വിന് േദഷLം.  

േവ�: ഒv് നി9 1് ണ്േ�ാ ഈ സഹതാപം. 

ജനി�ാ ഒരീസം മരി~ം. ഇെതാv് നടv് 

കാണണം. അേ���  എനി�്.  

പ:റ1് മ:¼ാവാകLം. േവ�വിന് െട,ഷ,. 

അതിേല�് ന�� . 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    54545454        േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ്    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, േദവിദാസ,, Juniors 

ഒരാ�  എണീ ് നിv് സംസാരി~�  

ഒരാ� : ഞ�� െ�തി9 >:�്.. ഈ സ°ാപനം 

ഇ�യ:ം വള9 േv� പിvി2  ഞ�ള:േടയ:ം 



         

 

വിയ9 >:�്... 

Conference hall-2  അ�ം േക�് െകാ�് അേത 

charge-2  േവ�. േവെറാരാ�  എണീ ് നി2 ~� 

 

േവെറാരാ� : അെലF  ില:ം തെv ഈ Anand group of  

institutions എെvാെ� പറയ:vത് practical 

ആേണാ? ഒ| University Affiliation-െ5 

formalities തെv എ�യാvാ.... 

Strong ആയി,      േവ�: അെതാെ� ഉ�ായിെ�ാ�:ം സതീശ്.. 

ന��  ഒ| first step എട: �ണേvയ:�:. ആ 

സ°ാപനം ഉ�ാവെ� ആദLം. ഒ| investors-

�ം അതി2  െട,ഷെ5 കാരLമിലF . ന�:െട 

profit-െ5 ഒ| margin ന��  ഈ project-

േല�് pump െച�:�. Accounts audit 

െച�:vതേലF . ആ9 �് േവേണല:ം 

പരിേശാധി�ാേലാ 

ആ9 ~ം താ2 പരLമിലF . മനസ� ിലാവാെത േവ�.  

േവ�: മ:A:ം ന��  െചയ്തി�: �തേലF . പിെv/ാ 

ഇേ>ാ എലF ാവ9 ~ം ഒ| സംശയം?  

േവെറാരാ� : മ:Aെ1 േപാെലയലF േലF ാ ഇേ>ാ. േവ� 

സാറ് കഴി�ാ2  what next, who next 

അതാണ് ന��  immediate ആയി 

തി|മാനിേ��ത് 

േവ� പതറ:�. അേത change േവ�വിന്.  



         

 

ഒരാ� : അ�െന autonomous ആയിെ�ാ| 

തി|മാനെമാ�ം ആ|ം എട: �ാെമ� 

വിചാരി��.. By-law 4കാരം election 

േവണെമvാണ് 

ആദLം പറ�യാ� : Election വരെ�. അ�െനെയാ| 

േപടിെയാ�ം ഇവിെടയാ9 ~മിലF  

Gറ�:റെ�,    േവ�: നിറ:1്..... 

ഒ| നിമിഷെ1 silence. 

എലF ാവ|ം ഇരി~� 

 

േവ�: അ�ാറ:െകാലF ം മ:A് എെ5 േമാ, മരി�് 

േശഷം ഈ ഓഫീസിേല�് വരണതാ 

എനിേ�ാ9 � വ|vത് (േദവീദാസെന 

േനാ�ി) അ��ായി|v അ�ാറ:േപെര 

പിരി�: വി�് ഇത് അട�് പ� �ാനാണ് വീ�ി2  

നിv് പ:റെ>�ത്.  

ഒv് വലF ാെത എലF ാവ|ം.   

േവ�: അവിെട നിv് ഈ കAനി ഇ�യ:ം 

വള9 vി�: െ� ി2  അതിെ5 പ:റകില:� 

ഒേരെയാ| കാരണം ഈ institution 

േപാെലയ:� സ�പÂ �ളാണ്. ........................ 

അതിെലF  ി2  ഈ കAനിയിലF !  

േദവീദാസ, പ�െ� എണീ ്.   

േദവിദാസ,: ഇെതാെ� 4സംഗി�ാ, െകാ�ാം. 



         

 

ഞ�� ~ എതി9 >:�്. ഓ>േറഷ, 

െച�vLാ േവേ�. അേ>ാ ഒ| deadline 

എ ില:ം ഉ�ാവ:മേലF ാ എലF ാ1ി�ം. 

അലF ാെത ഇ�െനയി|v് േമാ, േപായ 

േപാെല ഒ| ദിവസമ�് േപായാ2 , 

ജീവേനാെട ഞ��  Gേറ േപ9  

ഇവിടിടീ�് v് മറ�|ത്.  

േവ�: േദവിദാസാ... 

േദവിദാസ,: ഓ>േറഷ, െചയ്താല:ം ഇെലF  ില:ം 

ഇതീെvാ| recovery ഇെലF v് 

എലF ാവ9 ~മറിയാം. .അേ>ാ എ�യ:ം 

െപെ�v് െച��െതാെ� െചയ്ത് 

െവ�Lാ... അേ�L പറയ് ണ്��  ഇേ>ാ...  

േദവീദാസ, പ:റേ1�്,  േവ� അ� 

4തീ�ി�ിലF . 

 

ഓേരാ|19  ഓേരാ|1രായി പ:റേ1�്. േവ� 

മാ�ം  ആേലാചനയി2 .  

േവ�വിെ5 മ:ഖ1് change.  

Charge ഉ� RR. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ, 55 55 55 55    േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5േവ�വിെ5 വീട് വീട് വീട് വീട്    INTINTINTINT    NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    

േവ�, ന�ിനി, അമീ9  

ന�ിനിയ:െട മടിയി2  തല െവ�് കിട~v േവ�.  



         

 

അയാള:െട െന ിയി2  തടവി ന�ിനി.  

ന�ിനി: അവെരെയാ�ം G ം പറ�ി�് കാരLമിലF . 

കAനിയ:െട profit share അവ9 �് 

�ടിയ:�തേലF .  

കണT ട�്,    േവ�: അട: 1 മാസം ഇ|പതാം തീയതിയാ 

േകാടതി േകസ് വിളി�ിരി~േv. ഞാ, 

േനരി�് ഹാജരാവണം.  

േവ�വിെ5 തല മസാജ് െച�:v ന�ിനി, കണT ്  

�ട�് strong ആവാ, )മി~�. 

 

ന�ിനി: പകരം ഞാ, േപായാ2  മതിേയാ?  

േവ� എണീ ് അവെള േനാ~�.  

കര�ിലട�ി,   ന�ിനി: എെv െകാ�് അതേലF  പ �  ഇേ>ാ... 

അവെള േച9 1് പിടി~v േവ�. 

േവ�: ഏയ്... ഒ�മ:�ാവിലF . ഒെ� ശരിയാവ:ം. 

ഇേലF  ശരിയാ~ം. (കവിളി2  ത�ി) േകേ�ാ... 

പ:റ1് calling bell.  

അത് )²ി�് എണീ ്,     േവ�: ഏ�നാവ:ം 

വാതി2  �റ~�. പ:റ1് ഒ| smart പ�,. 

േവ�വിന് മനസ� ിലായിലF . പഴയ േപാെല shake 

hand െകാട: 1്,  

 

പ�,: Hi… 

Cut To  



         

 

അമീ9  പ�് Hi പറയ:v shot.  

Cut To  

േവ�വിന് ആെള മനസ� ിലായി. സേ/ാഷേ1ാെട 

അവെന േച9 1് പിടി~�. 

 

േവ�: അമീ9 ...!  

അമീറിന് പ:റകി2  ജയ)ീ.  

ചിരി�്,  ജയ)ീ: െവള:>ി�� ൈഫF  ിെല1ീതാ ക�ി.  

അമീ9  െമാ�യടി�ിരി~�.  

അമീറിെ5 തലയി2  തടവി,   േവ�: എ/് േകാലാ ഇത്? അസ് ലെമവിെട? 

(അകേ1�് േനാ�ി) ന�ിനി, ഇതാരാv് 

േനാ�ിേയ 

അമീ9 : ഞാ, ഒ യ്�ാ വേv… Just to see you… 

േവ� ഒv് വലF ാെത.  

Cut To 

 

സീ,സീ,സീ,സീ,    55555A5A5A5A    VENU’S HOMEVENU’S HOMEVENU’S HOMEVENU’S HOME    INTINTINTINT    NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    

 േവ�, ന�ിനി, അമീ9 , ജയ)ീ 

ബാഗ് �റv്,    അമീ9 : അബ:ദാബീ2 �് Éാ,സ്ഫ9  ആേയാ�് 

വാ>�ി�് വിസ കി�ീല. വാ>�ിയിലF ാ�് 

ഉേ�ം വരിലF േലF ാ... 

അവനരികി2  ഇരി~v േവ�. ബാഗി2  നിv്  



         

 

പരി³²ജലം പ:റേ1ട: ~v അമീ9 . 

G>ി �റv്,   അമീ9 : This is the holy water. ഞാ, തരെ�?  

േവ�വിെ5 കണT ്  നിറയ:�.  

അവെ5 മടിയി2  തേലാടി, വി�Aി െകാ�്,  

 

േവ�: എെ5 ആേരാഗL1ി� േവ�ി ഈ െചറിയ 

4ായ1ി2  നീയി� െചയ്� 

അമീ9 : Halq െചയ്താേല ഉംറ complete ആ�... 

മ:ടിയേലF  അ ി� .... It will grow back… 

(െവ�െമട: 1് നീ�ി) ദാ...  

ന�ിനിയ: ം ജയ)ീയ:ം അട: 1്. അവ| emotional. 

േവ� വാ �റ¶�. പരി³²െവ�ം അയാളി2 . 

കണÓ നീ9  മ:ഖ1് �െട... 

 

അമീ9 : You should do the surgery.  

േവ� വലF ാെത.   

ജയ)ീ: Patient-െ5 മനസ� ാണ് പGതി അസ:ഖം 

മാ :vെതv് വ9 �സാറ് എേ>ാഴ: ം പറയ:ം. 

Outside chance-ഉം ഒ| chance അേലF  

സാ9 ?  

േവ� വലF ാെത. അമീ9  േവ�വിെന hug െച�:�.    

അമീ9 : Thank you… Thank you… 

അമീ9  കരയ:�. േവ�വ:ം കരയ:�.  

Cut To  



         

 

സീ,സീ,സീ,സീ,    56565656        CAR CAR CAR CAR –––– INT INT INT INT    EXTEXTEXTEXT    MNGMNGMNGMNG    

േവ�, പീ 9 , കണാര, 

കF Ðി2  ചീ�:  കളി�ിരി~v പീ 9 , കണാര,, 

സ:áR�� . േവ� അവ9 �രികിേല�് വ|�. 

േവ�വിെന ക�് എണീ ് സഹതാപ1ി2 ,  

 

പീ 9 : േവ�വിെ5 കാരLം ഞ��  ഇേ>ാ 

പറ�േത�� ... ഇരി¶ േവ�. 

േവ� ഇരി~�.   

വിഷമി�്,    കണാര,: േവ�വിന് എേvാട് വിഷെമാ�ം 

േതാv|ത്. ജന�ള:െട ഒ| കാരLം വ|േAാ 

നമ:�് ¸�്ഷി>് േനാ�ാ, പേ �ാ? 

അവര്െട �െടയേലF  നി�ാ, പ � ...  

േവ� ചിരി~�.  

പീ േറാട്,    േവ�: െത :ക�  പ ീ�്�ാവാം. അതിെ5 േപരി2  

ഈ സമയ1് ബ:²ിമ:�ി�|ത്. 

അേപ�യാണ്.  

പീ 9  വലF ാെത. േവ�വിെ5 ൈക പിടി~�.  

പീ 9 : ഏയ് എ/ാ േവ« ഇ�െനാെ� 

പേറേണ...  

േവ�: അവസാനെ1 ആ½ാഹംേvാ, അ�െന 

േവണെമ ി2  പറയാം. എെ5 േമാെ5 

േപരി2  ആ സ°ാപനം ഉ�ാവണം. ഒ|പാട് 



         

 

G�:�ള:െട ഭാവീെട �ടി കാരLമാണ്... 

പF ീസ്. 

  

ഒരാ� : േഹയ്, അതിന് േകാ9 �ിലിരി�ണ 

കാരL1ിന് ഞ�െള/് െച�ാനാ 

േവേണ�... ഇത് നലF  �1്! 

അയാെള േനാ�ി,   േവ�: േശഖരാ, മ�ഷLെ5 ക�ിലിലF Lാ1 

ഒേരെയാ| സാധേന�� .... സമയം! അ�െന 

ഒ| അവസ്േഥലാ ഞാനി>ം നി�േണ.  

സമാധാനി>ി�്, പീ 9 : ഞ��റിയാേലാ േവ«... നീ പറ, എ/ാ 

േവേ�?  

േവ�: ആ േകസ് പി,വലി�ണം. അവിെട പണി 

നട�ണം.  

പീ 9  ചിരി~�.  

പീ 9 : അ�െന നീ വിചാരി�ണ കാരL�ള് മാ�ം 

എലF ാ കാലRം നടvാ മേതLാ േവ«. 

ഞ�� ~ം മ�ള:�്. അവ9 ~ം 

ജീവി�േ�?  

േവ�: ഞാെന/ാ േവ�ത്? പീ േറ�, പറ. 

പീ 9  േവ�വിെ5 ക�ി2  ത�ി ആശ�സി>ി�് 

എണീ~�. 

 

പീ 9 : നീ െചലF ്  േവ�. നിെ5 ഈ സിേ �ഷനി2  



         

 

... ഇനി അത് പറ�് വഷളാ��.  

കണാര,: ജന�ള് object െച�ാെണ ി2  ഞ�െള/് 

െച�ാനാ േവേണ�. 

േവ� എണീ~�.   

േവ�: എെ5 േമാെ5 േപരി2  ആ സ°ാപനം 

അവിെട�ാവ:ം കണാരാ. അവ�റ�:v 

മണT ാ അത്.  

േവ�വിന് െചറിെയാ| chest pain. എലF ാവ|ം 

വലF ാെത. 

 

കണാര,: എ/ാ േവ�?  

പീ 9 : നീ വ�ിെയട്�് േജാ� സാ...  

േവ� അവെര തടയ:�.  

േവ�: േവ� (പീ റിനട: 1് െചv്) എെ5 േമാെ5 

മരണ1ി� േമെല െക�ിെപാ�ിയതാ ഈ 

കാണണെതാെ�, അറിയാേലാ? അത് േ� 

ൈക െവ�ാ, ഒ  ഒ|1െന സ�തി�ിലF  

ഞാ,, ആ!  

പീ 9  ഒv് പതറ:�.  

അേത change-2  േവ� പ:റേ1�്.  

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    57575757        CAR CAR CAR CAR –––– INT INT INT INT    EXTEXTEXTEXT    NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    

േവ�, ന�ിനി, േമാഹ,, പീ 9  



         

 

വളെര speed-2  കാ9  drive െച�:v േവ�. 

അയാള:െട close. 

 

Fade out  

 

ജയ)ീയ:െട shot 

 

കണാര, പീ 9  shots  

Employee shots  

ന�ിനി shots.  

Cut to  

  

െട,ഷനി2  drive െച�:v േവ� (long shot) 

 

Cut To 

 

 

സീ,സീ,സീ,സീ,    55558888    ആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ിആ³പ�ി    EXT / INTEXT / INTEXT / INTEXT / INT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ജയ)ീ 

ആ³പ�ിയി2  ജയ)ീ.  

േവ� മ:റിയിേല�് കടv് വ|�.  

േവ�വിെന അവിെട ജയ)ീ 4തി�ി�ി�ിലF , 

എണീ~v ജയ)ീ.  

േവ� അട: 1് വ|� അയാള:െട മ:ഖ1് 

determination. 

 



         

 

ജയ)ീ: എ/ാ സാ9 , pain വലF �ം േതാv്േ�ാ?  

േവ�: വ9 �സാറിേനാട് operation date fix  

െച�ാ, പറയ:  I am ready… 

ജയ)ീ�് സേ/ാഷം േവ�വിെ5 change.   

േവ�: എനി~റ>:�്, തിരി�: വ|ം.. 

േവ�വിെ5 ആ confidence േല�് ന��  

charge ഉ� RR. 

സീ, fade out to blank. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    55559999        AWARD CEREMONYAWARD CEREMONYAWARD CEREMONYAWARD CEREMONY    INTINTINTINT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, ഫാദ9 , ശം7, മണവാള, പീ 9 ,  

േഡാ: ശാ/,  േദവിദാസ,, ജയ)ീ, േമാഹ,,  

4കാശ്, േജാ�  Äി�ാസ്, Juniors 

Black screen 2  നിv് ഉയ|v വലിയ ൈകയടി. 

ൈകയടി~v crowd-െ5 പ:റകില� െട frame-േല�് 

നടv് വ|v േവ�.  

Shave െചയ്തിരി~�, �ട: ത2  smart. അയാള:െട 

ൈകയി2  person of the year award.   

 

നിറ� ൈകയടി. Anchor െച�:vത് േജാ�  

Äി�ാസ് ആണ്. സദസ� ി2  ന�ിനി, ജയ)ീ, 

4കശ്, അ�,, അമീ9 , ശം7. അ� 

ഇഷ്ടെ>ടാെത പീ 9 , കണാര,.  

 



         

 

 

Employees happy ആയി ൈകയടി~�.ആ 

ൈകയടി മനസ� Ò െകാ�് സ�ീകരി~v േവ� 

ൈകയടി അവസാനി~�. 

 

ൈമ�ി� മ:vിെല1ി േവ�, പ:രസ്കാരം desk2  

െവ~v േവ� ൈമ�ിനരികിെല1ി 

േവ�: എെ5 വീട്... എെ5 Gട: ംബം... എെ5 

േലാകം... അതിന>:റR� മ�ഷLെര 

കാണാ, )മി�തിനാണ് ഈ വലിയ 

പ:രസ്കാരം. 

ന�ിനി happy reaction  

ശബ്ദം ശരിയാ�ി ചിരി�്,   

േവ�: എvാ2  ഇ�ം െകാ�് ഇവിെട നി2 ~v 

എെ5 മ:vി2  ഇേ>ാ ര�് േപെരയ:�: 

Reactions  

േവ�: അതിെലാരാ�  ഒ|പാട് കാലം മ:േv എെv 

വി�:  േപായി... എെ5 േമാ, 

ന�ിനി കണÓ  �ട~�, ഏ�, reaction, 

സേ/ാഷ1ി2  Äി�ാസ്.  

 

ന�ിനിെയ േനാ�ി,   േവ�: മെ ാരാ�  ഇേ>ാഴ: ം എെ5 അട: R�്.. 

എേvാേടാ>ം... ഞാ, േപാല:മറിയാെത ഒ| 

നിഴല: േപാെല എേ>ാഴ: ം. 



         

 

ന�ിനി ഒv് വലF ാെത.  

േവ�: ഞാനിവിെട നി2 ~�െ� ി2  അതി�� 

കാരണം നി��  ര�:   േപ|ം മാ�മാണ് 

ന�ിനി കരയ:�.  

േവ�: നി�ളാണ് ഒേരെയാ| കാരണം 

ൈകയടി. Reactions  

േവ�: എെ5 �െട േജാലി െച�:vവ9  

ഇവിെടയ:�്. 

Reactions  

േവ�: അവേരാെടനി�് ന2 കാ�� ഒേര ഒ| 

വാ�് 

Reactions  

േവ�: ബാ�ിയ:� എെ5 ഓേരാ നിമിഷവ:ം,  

അെത�യായാല:ം, ഇേ>ാഴ: � ന��  

ഇ|Íറ് േപെര, നാെള ര�ായിരമാ�ാ, 

ഇ|പതിനായിരമാ�ാ, ര�് 

ല�മാ�ാ,.. എെ5 ബ:²ി~ം മനസ� ി�ം 

ശരീര1ി�ം സാധി~v� മ:ഴ: വ, ഞാ, 

െച�:ം.  

Reactions  

കണÓ  നിറ�്,    േവ�: കാരണം എെ5 മക, ഇനി ജീവി�ാ, 

േപാGvത് നി�ളില� െടയാണ്. 



         

 

Reactions  

മ:േvാ�് വv്,  േവ�: ന�ി..... 

എലF ാവ|ം എണീ ് നിv് ൈകയടി~�,േവ� 

മനസ� ്  നിറ�് ചിരി~� ന�ിനി, ജയ)ീ, 

employees reaction. 

ഉയ|v നി9 1ാെത ൈകയടി. 

േവ� reaction. 

 

Cut To 

സീ,സീ,സീ,സീ,    60606060    OUTSIDE HALLOUTSIDE HALLOUTSIDE HALLOUTSIDE HALL    EXTEXTEXTEXT    DAYDAYDAYDAY    

േവ�, ന�ിനി, േജാ�  Äി�ാസ്, Juniors 

േവ�വിേനാട് സംസാരി�: നി2 ~v fucntion 

സംഘാട9 , Äി�ാസ് എvിവ9 . 

 

Äി�ാസ്: .............. കാരLം മറ�|ത് 

േവ�: ഞാ, എRം.... 

Äി�ാസ്: ഞാ, ഓ9 �ി>ിേ�ാളാം ...... 

ന�ിനി നട� വ|�, േവ�വിെന േനാ�ി  

ന�ിനി: േപാേ�.... 

ന�ിനിെയ േനാ~v േവ�. 

ന�ിനിയ:െട കണÓ കളി2  4ണയം, 4തീ�. 

 

േവ�: പിെv േപാവെ�...? 

Music starts.  



         

 

എലF ാവേരാട: ം യാ� പറ�് േവ�വ:ം ന�ിനിയ: ം. 

ജയ)ീ, 4കാശ് etc happy.  

ന�ിനിയ:െട ൈക പിടി�് പതിെയ പ:റേ1�് 

േവ�.  

അവരിേല�് ന�� .... 

ഒvി�് നടvകല:v േവ�വ:ം ന�ിനിയ: ം.  

END TITLESEND TITLESEND TITLESEND TITLES    

 


