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PUSHKAR FILMS  

 LOST N FOUND FILMS 



 

1. EXT. DAY. CITY OUTSKIRTS 
Murder scene 

Ranga picks up a BBMP govt official who recently has been kicking up a racket 
about the discrepancies with regard to a certain piece of land. On the way to the 
site inspection, another man gets into the car. This man isn’t much of a talker. His 
mere presence makes the govt official uncomfortable but Ranga tells him not to 
worry. As they are driving, the silent man puts a string around the govt official’s 
neck and strangles him. Ranga continues to drive as if nothing is happening. Title 
on Wide shot of empty city outskirts. 

 
 

2. INT.DAY.SHIVA’S OFFICE 
Shiva intro 

Jaswinder: Ready for the big day?  
Shiva: (smiles)  
Jaswinder: sab kuch tere haat main hai….we need this client….  
Shiva: Don’t worry it’ll go well….  
Jaswinder: Tu yeh client hamko dilwaadhe….Tere newyork wallah kwaish main 
poora karoonga.  
Shiva: Jaswinder this client is already ours….We know everything about this 
client…uska tooth paste se favourite item girl..sub kuch.. …..bas….aap mujhe 
bhejneka intazzam shuru kariye. (Shiva smiles)  
Jaswinder: (Delighted at Shiva’s confidence) done….Mumbai Kab vapis jaa raha 
hai?  
Shiva: Meeting ke baad…kal sham ka flight hai….  
Jaswinder: I’m having dinner with Khanna saab….join us  
Shiva: Small personal kaam tha..will finish and join you  
Jaswinder: Theek hai….i’ll call you. 



3. INT. DAY.OLD AGE HOME 
 carrom scene 

 

 Scene description: Venkob Rao is playing carom with a 9 yrs. old boy 

Susheel, The board has just one white, one black and a red pawn. Rao 

pockets a white pawn 
 

¸ÀÄ²Ã¯ï : ¯ÉÊ£ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉPïÖ DV EmÉÆÌA¨ÉÃPÀÄ. £Á£ÀÄ aPÉÆÌÃ£ÀAತಾ ªÉÆÃ¸À ªÀiÁqÀAV®è. 

gÁªï : ಸರಿ. 

¸ÀÄ²Ã¯ï : EªÁUÉÃ£ÉÆ ¯ÉÊ£ï ªÉÄÃ¯É EmÉÆÌAr¢ÃAiÀiÁ, DªÉÄÃ¯ï ºÉÆr¨ÉÃPÁzÉæ, ಮಾvÀæ ªÉÄwÛUï 

ªÀÄÄAzÉ dVð¸ÉÆÌAqï §Azï©rÛAiÀiÁ. 

 

  Rao pockets the red. 

 
¸ÀÄ²Ã¯ï : N! CªÀÄä PÀjÃvÁ EzÁgÉ. 

 

Susheel grabs the striker and runs out. Susheel goes to a corner and starts 

counting till hundred 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. INT. DAY.OLD AGE HOME 
     Shiva enter old age home+Shiva talks to 

Sahana 
 

 Towards Scene description: Shiva at old age home.  

 

²ªÀ : Yeah Karan I just landed in Bangalore, I have some personal matter 

 to attend to, will be in office within 2 hours. (Cuts the call)   
 

²ªÀ : ¥ÉÃಷAmï «ÄÃmï ªÀiÁqÉâÃPÀÄ. 

«ÃuÁ(receptionist):¸Àgï JAnæ ªÀiÁr, K£ï ºÉ¸ÀgÀÄ Patient zÀÄ? 
²ªÀ : ªÉAPÉÆÃ¨ï gÁªï. 

«ÃuÁ : Patient K£ÁUÉâÃPÀÄ ¸Àgï ¤ªÀÄUÉ? 
²ªÀ : £ÀªÀiï vÀAzÉ. 
«ÃuÁ : ¸Àgï ªÉÊmï ªÀiÁr, PÀjÃwÃ¤. 
 

 A patient come and sits next to Shiva.  

 

Patient: Oh ನೀನು, ಯಾವಾಗ್ ಬಂದ್ಯಪ್ಾಾ...?,  

Shiva (Little startled and unsure)  

Patient: ಯಾವಾಗ್ ಬಂದ್ಯಪ್ಾಾ..(Recites a sloka…) 

(Shiva looking around to see if anybody is there… Sahana enters…and talks to the 

patient….)  

Sahana: ಸುಂದ್ರ್ ಸರ್, ಅಮ್ಾಾ ಬಂದಿದಾರೆ… ಬನಿ…. 

Patient: ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಿ….? 

Sahana: ಅಲ್ಲದಿಾರೆ... ಹೆೊಗೆೊೀಣಾ ಬನಿ... …. 

She takes him aside and then comes back 

 
¸ÀºÀ£À : ²ªÀ gÉÊmï? 

²ªÀ : AiÀÄ ºÁAiÀiï... 

¸ÀºÀ£À : Good to see you here 3-4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು DAiÀÄÄÛ CAvÀ PÁtÄvÉÛ ¤ªÀÄä£ï £ÉÆÃr ¥sÉÆÃ£ï 

& E-ªÉÄÃ¯ï£À°è ¤ªÀÄä£ï jÃZï ಮಾಡಕ್ಕೆ mÉæöÊ ªÀiÁqÉÝ. §mï ©fó EgÀâºÀÄzÉÃ£ÉÆÃ CAvÀ 

£Á£ÀÆ ¸ÀÄªÀiÁßzÉ.  

²ªÀ : ¥ÉÃªÉÄAmï «µÀåzÀ°è K£ÁzÀÆæ E±ÀÄå EvÁÛ? 

¸ÀºÀ£À : K! ಛಕೇ... zÀÄrØÃ£ï «µÀåPÀÌ®è £Á£ÀÄ PÁAmÁåPïÖ ªÀiÁqÀPï mÉæöÊ ªÀiÁrzÀÄÝ. 
 



 Just wanted to update you on your dad’s condition... 

 (Shiva’s phone rings) 
 

²ªÀ : one second I have to take this 

²ªÀ : ªÉÄÃ¯ï PÀ½¸ÁÛ E¢Ã¤, PÉèöÊAmïUÉ ¥Éæ¸ÉAmÉÃµÀ£ï ªÀiÁqÉÆÃQ£Àß ªÀÄÄAZÉ ¤ªÀiï eÉÆvÉ 

PÀÆvÉÆÌAqÀÄ I will explain everything. ¸Àj £Á£ÀÄ DªÉÄÃ¯É ªÀiÁrÛÃ¤.  

(Call ends) E£ÀÆß §A¢¯Áé? ¯ÉÃmï DUÁÛ EzÉ. 

¸ÀºÀ£À : §gÁÛgÉ. J¯ÁèzÀÆæ DZÉ PÀqÉ PÀPÉÆðAqï ºÉÆÃUÁÛ E¢ÃgÁ? 

²ªÀ : ºÁ...¸Àé®à ±Á¦AUï ªÀiÁqÉÆ¢vÀÄÛ CªÀjUÉ. PÉ®ìzÀ°è 4-5 ªÀÄAvïì US ಗಕ ಹಕ ೇಗಾು 

ಇದೇನಿ,ಸವಲ್ಾಾ ಬಿಜಿ ಇರಬಹತದತ.  
¸ÀºÀ£À : Nºï L ¹Ã ನಾನಕೇನ್ ºÉÃ¼ÁÛ EzÉÝ CAzÉæ ¯Á¸ïÖ ¥sÀÆå ªÀÄAvïì C°è CªÀgÀ PÀArµÀ£ï 

E£ÀÄß ¹ÃjAiÀÄ¸ï DVzÉ. ºÉÆ¸ÁzÉÃ£ÀÄ ಜ್ಾಾಪಕಕ್ಕೆ EmÉÆÌ¼ÀîPÁÌUÀ®è. ºÀ¼ÉÃ £É£À¥ÀÄUÀ¼À¯ÉèÃ 

PÀ¼ÉzÉÆÃVgÁÛgÉ. fAiÀiÁUÀæ¦üPÀ¯ï ¸É£ïì ZÀÆgÀÄ E®è. 

 

 (Shiva’s phone rings again) 

 

²ªÀ :Sorry one second…Hi Jaswinder… (Picks the call)  

 

The same Patient comes back again….Sahana talks to him and sends him 

back.  

 

 Shiva returns after attending the call 

 

(Cuts the call) Sorry…. ಇನುಿ ಎಷೆೊೊತ್ಾಾಗ್ಬಹುದ್ು? 

 

¸ÀºÀ£À : Give me two mins, ನಾನ್ ಕರ್ ಕೆೊಂಡ್ ಬರ್ೀೀನ…. 

 

 
 
 
 
 
 



 
5. INT. DAY. OLD AGE HOME 

   Susheel 10rs scene and Rao leaves with Shiva 
 

Cut back to Susheel counting 100, he runs back to the room 

¸ÀÄ²Ã¯ï : ªÉAQ! K£ÀÄ dVð¹¯Áè vÁ£ÉÃ? 

 

¸ÀÄ²Ã¯ï : gÉqï ºÉÆrÝ¢Ã¤, eÁÕ¥ÀPÀ EzÉ vÁ£ÉÃ? 

 

¸ÀÄ²Ã¯ï : ¨ÁèPï ºÉÆrzÉæ £Á£É «£ÀßgÀÄæ zÀÄqÀÄØ gÉr EmÉÆÌ½. 

gÁªï : ನಿೇನತ winner-ಆ? 

¸ÀÄ²Ã¯ï : K! £Á£ÀÄ mÁAiÉÄèmïUÉ ºÉÆÃUÉÆQAvï ªÀÄÄAZÉ ºÉÆrÃ°¯Áé? WÀd¤ vÀgÁ J¯Áè 

ªÀÄgÉvï ºÉÆÃUï ©qÁÛöå¥Áà ¤Ã£ÀÄ. 

gÁªï : Ready….. 

 

 Susheel pockets the black pawn and celebrates 
 

¸ÀÄ²Ã¯ï : PÉÆqÀÄ ದತಡತು 
(Rao searches for money, can't find money) 
 

gÁªï : D¦üÃ¸À°è salary....... 

¸ÀÄ²Ã¯ï : AiÀiÁªï D¦ü¸ÀÄì? JAvÁ D¦ü¸ÀÆì E®è. ದತಡತು ನಿನ್ front pocket ನಲ್ಲಿ ಇದಕ, 

gÁªï : confused… 

 

 Susheel’s mom who is a facility in charge there enters  
 

¸ÀÄ²Ã¯ï CªÀÄä : K! ¸ÀÄ²Ã¯ï K£ï vÀ¯ÉºÀgÉÖ ªÀiÁqÁÛ E¢ÃAiÀiÁ E°è? 

¸ÀÄ²Ã¯ï : ªÉAQ eÉÆvÉ DqÁÛ E¢Ã£ÀªÀÄä. 

¸ÀÄ²Ã¯ï CªÀÄä : ºÁ! £À¤UÉÆÎvÀÄÛ. 

 

 She takes the money & keeps it in Rao’s pocket. As the boy leaves she 

says…. 
 

¸ÀÄ²Ã¯ï CªÀÄä :ಬಿಂದತ ºÉÆÃªÀiïªÀPïð ªÀiÁqÀÄ. (and they leave) 

Sahana enters, She turns to Rao 



 

 Sahana: ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ಸರ್.. ನಿಮ್ಮನಾ ನಕ ೇಡಕ ದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ ಬಿಂದದಾರಕ ಹಕೇಳಿ...  

Rao confused…. 

Sahana: ನಿಮ್ಮ ಮ್ಗಾ ಬಿಂದದಾಾರಕ.. 
gÁªï : ªÀÄUÀ£Á..?  

Sahana: ²ªÀ! ²ªÀ §A¢zÁರಕ. 
gÁªï : ²ªÁ£Á?!  

 

Shown through CCTV camera… Venkob Rao enters. Shiva is barely excited upon 

seeing his dad. He casually walks over to him without any excitement. Both of 

them leave together.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.INT/EXT.DAY.SHIVA’S CAB 

     Shiva and Rao going to the mall 

 
²ªÀ : Let’s just wait till the end of the day, will take a call on this. Ok, will 

 talk to you soon… 

 

ರಾವ್: ಅಮಾಮ ಎಲ್ಲಿ??  

 

    Shiva cuts the call, turns to his father 
 
²ªÀ : ¤«ÄUÉ §mÉÖ vÀUÉÆ¼ÀPÉÌ CAUÀrÃUï ºÉÆÃUÁÛ E¢Ã«. 

gÁªï : £À¤UÉÃ¤Pï §mÉÖ? CªÀÄä¤UÉ ¹ÃgÉ ತಗಕ ಿಂಡತ vÀÄA¨Á ¢£À DAiÀÄÄÛ, CªÀ½UÉ gÉÃµÉä ¹ÃgÉ      

CAzÀgÉ vÀÄA¨Á EµÀÖ.....  

          ......ಅಮಾಮ ಎಲ್ಲಿ??  
²ªÀ : CtÚ ... CªÀÄä wÃgÉÆíÃV JAlÄ ªÀµÀð DUÁÛ §AvÀÄ. ¤ÃªÀÅ ªÀÄgÉvÉÆíÃV¢ÃgÁ. 

 

Driver’s reaction. 

 

Rao is confused. 
 

gÁªï : ¸ÀvÉÆíÃzÁè?! ºÉAUï ¸ÀvÉÆíÃzÀÄè? 

²ªÀ : CªÀÄä¤UÉ PÁå£Àìgï DVvÀÄÛ. 

gÁªï : PÁå£Àìgï D?! £Á£É°èzÉÝ? 

 

²ªÀ : ¤ÃªÀÅ eÉÆvÉ¯É E¢æ, ನಿೇವು ªÀÄgÉvÉÆíÃV¢ÃgÁ 

 

 Rao looks outside the widow emotionally.  
 

gÁªï : ¥ÀÄµÀà E£ÀÄß EzÁ¼É C£ÉÆÌAqÉ. 

²ªÀ : CªÀÄä §¢ÌzÉæ, Eಲ್ಕಿ EgÁÛ EzÀæ®é? 

 Cut on Rao’s emotion.  

 Shiva also looking outside the window. 

(Passing shot of car, cut to Rao) 

 



 

 

7.INT.DAY.SHOPPING MALL 

      Mall Scene 

 
Venkob Rao: ಅಮಾಮ ಎಲಿ್ಲ..? 

 Car enters the mall parking lot.  

 Some father buying clothes for his son, camera moves to Shiva buying 

clothes for Rao in similar fashion. 

 Buys fruits, toiletries and a bunch of stuff, all put in the cart, the cart 

gets full. 

ರಾವ್: ಅಮಾಮ ಎಲಿ್ಲ...? 

 Few shots of Shiva on call forgetting his father and finding him astray. 

One such episode Rao pockets a box of color pencils. 

  

Rao: ಅಮಾಮ ಎಲ್ಲಿ..? ಕ್ಾಯಾು ಇತಾಾಳಕ …..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Shopping mall scene 
 

 They come to the billing counter, the worker is taking his own sweet 

time to bill. Shiva is annoyed with Rao’s questions. 

ರಾವ್   : ಅಮ್ಾಾ ಎಲ್ಲಿ? 
²ªÀ : JPïìPÀÆå¸ï«Ä JµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ? ¨ÉÃUÁ ªÀiÁr. 

ªÀPÀðgï : ¸Àgï JµÀÄÖ ¨ÉÃUÁ CUÀÄvÉÆÛÃ CµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ªÀiÁqÁÛ E¢Ã« ¸Àgï, ¤ªÀÄÄÝ LlªÀiï vÀÄA¨Á 

eÁ¹Û EzÀå®è. 

 

ªÀPÀðgï : Sir Do you want to be a member?You’ll get points with every 

purchase.  
 
²ªÀ : CªÉ¯Áè K£ÀÄ ¨ÉÃqÁ. L DªÀiï ¥ÉÃ¬ÄAUï ¨ÉÊ PÁqïð, qÀÄ Emï QéQè. 

ªÀPÀðgï : ¸Àgï ¥Áè¹ÖPï....... 

²ªÀ : C¥sÉÆÌÃ¸ïð! ಬಕೇಕತ EzÀ£Éß¯Áè ಕೆೈAiÀÄ°è vÀUÉÆAqï ºÉÆÃUÀPÁÌUÀÄvÁÛ? 

ªÀPÀðgï : Sir we will be charging……… 

²ªÀ : Oh god no problem yaar!! Make it quick 

  (Quick cuts of packing and as they exit the alarm goes off) 

ªÀPÀðgï : ಸರ್ ಸ್ಕಾಯಾನ್ ಮ್ಾಡಬೆೀಕಾದೆೆ... ಎನೆೊೀ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ  
²ªÀ : K¤æÃ ¤ªÀiï vÀ¯É£ÉÆÃªÀÅ. ¸ÉÆÃ ªÀÄZï E£ïPÀ¤é¤AiÉÄ£ïì PÀgÉPïÖ DV PÉ®ì ªÀiÁqÀPÁÌUÀ¯Áé? 

 

 Rao goes past the sensor, alarm goes off again, Shiva checks Rao’s 

pocket to find a box of color pencils, and he returns it to the worker.  

 

gÁªï : office ಗಕ bus ಹಕ ರಡಾು ಇದಕ, ಬಕೇಗಾ ಬಾ ಹಕ ೇಗಕ ಣಾ.. 
²ªÀ : Sorry 

ªÀPÀðgï : £ÀªÀiï PÉ®ì £ÁªÀÅ PÀgÉPïÖ DV ªÀiÁqÁÛ E¢Ã« ¸Àgï. ¸ÀÄªÉÄß £ÀªÀiï ªÉÄÃ¯É PÀÆUÁqÁÛgÉ.  

  

 Both of them walk quietly back to the car. As soon as they sit inside the 

car Shiva bursts out at Rao. 

 

 
 



 
8. INT.Day.SHIVA’S CAB 

        Shiva looses temper on Rao after the shopping 
mall incident 

 

 
²ªÀ : K£ÁVzÉ ¤ªÀÄUÉ? ¹QÌzÀÝ£É¯Áè ¥ÁPÉmïUÉ ºÁPÉÆ½ÛÃgÀ¯Áè. ¨ÉÃPÁVzÀÝ£É®è PÉÆrì¢Ã£À®è. 

¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄQAvÀ ªÀ¸ÀÄÖð. JµÀÄÖ CªÀªÀiÁ£À......... 

qÉæöÊªÀgï : ¸Àgï ºÉÆÃVè ©r ¸Àgï, ªÀAiÀÄ¸ÁìzÀªÀgÀÄ ¥Á¥Á. 

²ªÀ : jÃ? ¤ªÀiï PÉ®ì K¤æÃ? ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÉÆÌAqï UÁr Nrì. EªÀgÀ£Àß ¦PïC¥ï 

ªÀiÁrzÀæ¯Áè D eÁUÀPÉÌ ªÁ¥À¸ï PÀPÉÆðAqï ºÉÆÃV. 

Mood shots of Rao feeling very bad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. EXT. DAY.OLD AGE HOME 

   Shiva drops off Rao at old age home and Rao 
goes missing  

Shots of staff panicking, Mani and others making calls. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. INT.DAY.SAHANA’S HOUSE 

  Sahana match making attempt 

ಸಹನ: ಎನತ..? ನಾನ್ ಬತಾನಿ (turns to boy’s family) ಸಾರಿ… ವರ್ಕಾ ಕ್ಾಲ್ ಇತತು. 

ಕುಮ್ಾರಿ:ನಾವು ತತಿಂಬಾ ಮಾಡನ್ಾ ಅಮ್ಮ, ಫಕ಼ರಿಂಡ್ಸ್ ಹತಾರ ಮಾತಾಡಿದಕರ ನಮಿಗಕೇನ  ಬಕೇಜ್ಾರಿಲ್ಾಿ.. 

Sahana just smiles 

ವಾಸುದೆವ್: ಫಕ಼ರಿಂಡ್ಸ್ ಗಕಲ್ಾ ಿಟಕೈಮಿಲ್ಾ ಿಅವಳಿಗಕ, she’s very hardworking and dedicated. 

ಒಿಂದತ Ngo ನಲಿ್ಲ  ವರ್ಕಾ ಮಾಡಕ ೇದತ ಅಿಂದಕರ ಸಣ್ಣ ವಿಷ್ಾಾನಾ..?  

ಕುಮ್ಾರಿ(MIL):ನಮ್ ಅವಿನ  ತತಿಂಬಾ hardworking, heart surgeon ಅಿಂದಕರ ಗಕ ತುಲ್ವ?  

ಸುಧ (Sahana Mother): NGO ಬಿಡಿ, ಇವಳಿಗಕ ಆಕತುಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಹಾಸ್ಪಾಟಲ್್ ನಿಿಂದ ತತಿಂಬ 

ಆಫರ್ಸಾ ಬಿಂದದಕ. Appolo, Wockhardt ಎಲ್ಾ ಿಆಫರ್ಸಾ ಕ್ಕ ಡಾುನಕ ಇದಾಾರಕ.  

ಪ್ೆಸ್ಕಾದ್ (FIL):ಅಯ್ಯಾ ಇವಿಾಗ ! U.S ನಲ್ಲಿರಬಕೇಕ್ಾದಕರ ಆಫ಼ರ್ೇಾಲ್ ಆಫ಼ರ್ಗಳು. ನಾವಕೇ, ಇಲ್ಕಿೇ 

ಬಿಂದತ ಸಕಟಾಿಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಾಟಲ್ ನಕೇ ನಕ ಡಕ ೆೇ ಅಿಂತ ಹಟ ಹಿಡಿದವ.  

ಕುಮ್ಾರಿ(MIL): ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಾಟಲ್ ಬಗಕ ೆಗಕ ತುಲ್ವ? 

ಸುಧ(Sahana Mom):ಹಾ ಗಕ ತತು ಗಕ ತತು! ನಮ್ಮ ಸಕ ೇದರತಕು ಮ್ಗನಿಗಕ ಡಕಿಂಗ ಾ ಬಿಂದಾಗ 

ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಾಟಲ್ ನಲ್ಕ ಿಟ್ರೇಟ್ರ್ಿಂಟ ತಗಕ ಿಂಡಿದತಾ . ನಾವು ನಕ ೇಡಕೆ  ಹಕ ೇದಾಗ 5 ಸಾಾರ್ 

ಹಕ ೇಟಕಲ್ ಗಕ ಹಕ ೇದಿಂಗಿತತು, ಅಲ್ಕವನಿರ? 

Sahana’s father smiles. 

ಕುಮ್ಾರಿ(MIL):ನರ್ಾೇನತ ಎರ್ಕ್ಪಕಕ್ಕಾೇಶನ್್ ಇಲಿ್. We are very humble. ಮ್ದಕವ ಆದಕೇಲ್ಕ ಅವಿಗಕ 

ಸಪೇಟಾಮಾಡಕ ೆಿಂಡಿದಕರ ಸಾಕತ. ತತಿಂಬಾ ಹತಡಿೆೇರನಕ ಾಡಿದವ, ಬಟ್ ಅವಿ ತತಿಂಬಾ ಚ ಜ಼಼್ಿ. ಅವಿಾಗಕ 

ಕರಿಯ್ರ್ ರ್ೇಲ್ಕ ಫಕ಼ ಕಸತ್. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಾಟಲ್ ನಲ್ಕ ಿವರ್ಕಾ ಮಾಡಕ ೆಿಂಡತ, ಅವಿಗಕ ಸಪಟ್ಾ 

ಮಾಡಿದಕರ ಸಾಕತ. NGOಗಳಕೇನತ, ಬರತತಕು ಹಕ ೇಗತಕು...  

ಸಹನ:ಆಿಂಟ್ ಒಿಂದತ ನಿಮಿಷ. ಈ ಸಿಂಬಿಂಧ ಸಕಟಾಾಗಲ್.ಿ ಬರಿೇ ಸಪೇಟ್ಾ ಅಿಂತ ಹತಡತಕ್ಾು ಇದಕರ, 

ಸಾಾಫ಼ ಇನ್ ಕ್ರೇರ್ಸ ಮಾಡಕ ೆಳಿ, ಹಕೇಗ  ಎರಿಯಾಗಕ ಿಂದ್ ರ್ಡಿಕಲ್ ಕ್ಾಲ್ಕೇಜ್ ಇದಕ, ಡಾಕಾರ್ಸಾ 



ಗಕೇನತ ಕಡಿರ್ ಇಲಿ್. ನಿಮ್ ಟಕೈಮ್ ವಕೇರ್ಸಾ ಮಾಡಕೆ ಇಷಾ ಇಲಿ್, ನನ್ ಟಕೈಮ್ ತತಿಂಬಾ 

ಪಕರಷಿಯ್ರ್ಸ. ಒಿಂದ್ ಎಮ್ಜ್ಕಾನಿ್ ಇದಕ, ನಾನಬತಾನಿ. ಕ್ಾಫ಼಼ಿೇ ಕತಡಕ ೆಿಂಡಕ ೊಗಿ, ನಾನಕ ಮಾಡಿದತಾ. 

ಅಪಾ ಹಕ ೇಗ್ ಬತೇಾನಿ. 

ಪ್ೆಸ್ಕಾದ್ (Sahana father):ಹತಷ್ಾರಮ್ಮ. 

ಸುಧ:ಸಹನ...!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11.INT.DAY.SHIVA’S OFFICE 
    Shiva takes Sahana’s call 

 
Shiva is at work socializing with his boss when his phone is seen continuously ringing, he 

keeps ignoring it eventually picking it up, we cut on his reaction.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.INT/EXT.Night.OLD AGE HOME 

  Shiva blasts Sahana after Rao goes missing 
 

ಶಿವ: ಸಕಾರ್ಸ ನಡಿಸಾು ಇದಾೇರಾ ಇಲಿ್ಲ?!! Do you think this is a joke? 

ಡೀನ್: Sir calm down… 

ಶಿವ:How can you let this happen?!! ಲ್ಕ್ಷಗಟಕ ಿದತಡತು ಇಸಕ ೆತೇರಾ? ಕ್ಕೇರ್ಸಫಕ಼ೈಲ್ ಮಾಡಿ,  

ಪಕರೇರ್ಸ ನಾ ಕಸ್ಪಾ ಈ ಇಡಿೇ ಸಿಂಸಕೆನಕೇ ಮ್ತಚ್ಚುಸ್ಪಬಡಿುೇನಿ! 

ಸಹನ:ಶಿವ ಪ್ಿೇರ್ಸ! There’s no need for… 

ಶಿವ:ಷಟಪ್! ನಿನಿಗಿರಕ ದ್ ಒಿಂದಕೆಲ್್, I pay you to take care of my father. Doctor, ಅಿಂತ 

ಹಕೇಳಕಕೆಳಕ್ಕೆ ನಾಚ್ಚಕ್ಕ ಆಗಕಬೇಕತ ನಿಮಿಗಕ. I’ll make sure this will end your career.  

Shiva storms out, Sahana runs up to him. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



                

                  12A.INT/EXT.NIGHT.OLD AGE HOME 

                            Sahana gives it back 

 

ಸಹನ:  Excuse me! Shiva! Just wait one second.  

(Shiva is walking away, ignoring her, she catches him by the hand and pulls, 

Shiva turns) 

ಶಿವ: ನಿಮ್ ಅಪಲ್ಕ ಜಿನ ಪಲ್ಲೇರ್ಸಗಕ ಹಕೇಳಿ. 

ಸಹನ: ನಾನತ ಅಪಲ್ಕ ಜ್ಕೈರ್ಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಂದಲಿ್ ಆಿಂಡ್ಸ ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಗಿೇಲ್ಲೇರ್ಸ ಗಕಲ್ಾ ಿಹಕದರಲ್ಿ. 

ನನಾ career ಬಕೇಕ್ಾದಕರ destroy ಮಾಡಿ, ನಾನತ care ಮಾಡಲ್.ಿ  ನನಿಗಿರಕ ದತ ಒಿಂದಕೇ 

ಕನ್ನ್ಾ, ನಿನುಿಂದಕ, ನನಾ patient ನ ಹತಡತಕ್ಕ ೇದತ. ಈ ತರ ಕ್ಕೇರ್ಸ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಿಂದತ ವಾಕ್ು 

ಕಳಕಕ ಾೇದಕೇಲ್ಕ ಇರಕ ೇ ಒಿಂದಕ ಿಂದತ ಕ್ಷಣಾನ  ಅವರನಾ ಹತಡತಕಕ್ಕೆ ತತಿಂಬಾ crucial ಆಗಿರತತಕು. 

ಅದನಾ ನಿನಾ emotions ರ್ೇಲ್ಕ waste ಮಾಡರ್ಕ ಇಷ್ಾಾಪಡಲ್.ಿ 

(She walks away, stops, turns...)  

ಸಹನ:  ಆಿಂಡ್ಸ ಇನಕ ಾಿಂದತ, ಅವರನಾ ಕಕ್ಕ ಾಿಂಡತ ಹಕ ೇಗಕಬೇಕ್ಾದಕರ ಕ್ಿಯ್ರ್ ಆಗಿ ಹಕೇಳಕಾ, 

ಅವರ್ೇಾಲ್ಕ ಒಿಂದತ ಕ್ಷಣಾನ  ಗಮ್ನ ತಪಾಬಾರದತ ಅಿಂತ. ಕ್ಕೇರ್ಲ್ಕರ್ಸ ಆಗಿ ಗಕಟತಮಿಂದಕ ಬಿಟ್ 

ಹಕ ೇದಕ. ನರ್ಾಷತಾ ತಪ್ಾದಯ್ಯೇ ನಿಿಂದ  ಅಷ್ಕಾೇ ಇರಕ ೇದತ. ಹತಡತಕರ್ಕ ಹಕಲ್ಾ ಮಾಡಿುಯ್ಯೇ 

ಕಿಂಪಕಿಿಂಟ್ ಮಾಡಿುಯ್ಯೇ, ನಿನಿಗಿಬಟ್ಾರಕ ೇದತ. 

(She walks away) 

 

 

 

 



 

13.EXT.NIGHT.ROADS AROUND OLD AGE HOME 

Shiva and Sahana searching around facility 

Few shots of Sahana and Shiva looking around separately, Sahana 

driving around the facility, seen asking people. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13A.EXT.NIGHT.ROADS AROUND OLD AGE HOME 

Shiva & Sahana meet at a corner, Shiva apologizes 
 

 

 while searching Shiva and Sahana walk towards each other. 

(converging edge of a square or triangle with something blocking 

their view)   

Shiva: Sorry..... ಕ್ಕ ೇಪದಲ್ಲಿ … 

Sahana: Its ok…don’t worry about it..... 

Shiva: ಈ ಕಡಕ ಯಾರತ ನಕ ೇಡಿಲ್ಾ.ಿ.. 

Sahana: ಒಿಂದಕ ಜ್ಾಗದಲಿ್ಲ ಇಬ ರ ಹತಡತಕ್ಕ ೇದತ ವಕೇರ್ಸಾ..ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಕ ಹತರ ಚಕರ್ಕ 

ಮಾಡಿ, ಯಾವದಕ ೇ ನಕನಪಲ್ಲಿ ಅಲಿ್ಲಗಕ ಹಕ ೇಗಿದ ರ ಹಕ ೇಗಿರಬಹತದತ..ನಾನತ ನನಾ 

ಫಕಸ್ಪಲ್ಲಟ್ ಸಾಾಫ, ಇಲಿ್ಲ ಸತತಾುಮ್ತತಾು ಹತಡತಕ್ುೇವಿ.. ಎನಕೇ ಇದತರ ಫೇನ್ ಮಾಡಿುೇನಿ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.EXT.NIGHT.ROADS AROUND OLD AGE HOME 

          Shiva stopping for a cigarette 

 
Shiva looking around near his house, stopping for a cigarette.  

Smooth transition to flash back. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.EXT.DAY.KP Shop.      

Shiva at cigarette shop 

Shiva friend: ಮಾಚಾ ನಮ್ಮ ಪಕೆದಮನಕ ಆಿಂಟ್ನ  ಸಕೇಮ್ ಕ್ಕೇಸಕ ೇ.. ಯಾವ್ಾೇ ಎಕ್ಕ್ೆರಿರ್ಿಂಟಲ್ 

ಟ್ರೇಟ್ ರ್ಿಂಟ ಕ್ಕ ಟತರ.. Fortis ಹಾಸ್ಪಾಟಲ್ ಕ್ಾಣ್ತತಕು.. ಇವಾಗಾ ಗಟ್ಾಮ್ತಟಾಾಗಿ ಇದಾರಕ.. ಚ ರತ 

ಪರಬಕಿಮ್ ಇಲ್ಕ ವ.. ನಿಂಬರ್ ಕ್ಕ ಡಿುೇನಿ ಅವದತಾ... ಅಪಾಿಂಗಕ ಹಕೇಳು ಮಾತಾಡಕ ೇಕ್ಕ... ಅಥವಾ 

ನಿೇನಕ ಮಾತಾಡತ... …. 

Shiva: ಎಲ್ಾಿ ವಿಚಾಸ್ಪಾ ಆಯ್ಯು...ನಿಂದತ ನಿಿಂದತ... ನಮ್ ರವಿದ  ಕ್ಡಿಾ ಮಾರಬಕೇಕ್ಾಗತತಕು... 

ಅಲ್ಕಿಲ್ಾ ಿಟ್ರೇಟ್ ರ್ಿಂಟ ಕ್ಕ ಡ್ಕ್ಾೆಗಲ್ಾ.ಿ.. ನಮ್ ತಿಂದಕ ಬಕೇರಕ ಗಕ ೇಡೌನ್ ಪೂತಾ ದತಡತು 

ಇಟ್ಾದಾರಕ... ಬಿಡತ.. ಏ ರವಿ ಸಕ ೆೇರ್ ಎನಾಯ್ಯುೇ..? 

Cut to cricket mactch at home…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Flashback 1: 16.INT.NIGHT.SHIVA’S HOUSE 

  Cricket match scene 

 
Scene description: Pushpa (Venkob Rao’s wife) lying on the bed as she 

suffers from a terminal illness, next to her Rao is sitting and watching 

cricket match(march 2004 India-Pak match) Shiva still a college student , 

enters. 
 
²ªÀ : Hl ªÀiÁrzÁæ? 

gÁªï : CzsÀð Erè wAzÀÄè. £Á£ï §®ªÀAvÀ ªÀiÁrì ¸Àé®à ¥sÀÆæmïì w¤ß¸ÉÝ. ¸ÀÄ¸ÁÛV 

ªÀÄ¯ÉÆÌArzÁ¼É. 

 

Awkward silence for a bit, Sachin scores a boundary  

 
gÁªï : £ÀªÀiï ¸Àa£ï DrzÉæÃ£É EªÀvÀÄÛ £ÀªÉÄÎ ZÁ£ïì EgÉÆÃzÀÄ. 

²ªÀ : ºÉÆÃrvÁ EgÉÆÃzï £ÉÆÃrzÉæ EªÀvÉÛÃ£ÉÆÃ DqÁÛ£É C£ÀÄìvÉÛ.. 

gÁªï : £ÀªÀiï PÀqÉ ¨Ë°AUÉÃ ¸Àj E®è. D ¨Á¯Áf ªÀÄÄAqÉÃ¢PÉÌ AiÀiÁPÀðgï ºÁPÀPÉÌ §gÀ®è. §jÃ 

¥sÀÄ¯ÁÖ¸ï ªÉÄÃ¯É ¥sÀÄ¯ÁÖ¸ï ºÁQ ºÉÆr¸ÉÆÌAqÀ. D ಶಕ ೇಯೇಬ್ CRÛgï £ÉÆÃqÀÄ £ÀªÀiï 

J¯Áè ¨Ë®gÀÆì CªÀ£ï PÁ¯ï PÉ¼ÀUÀqÉ JgÀqÀÄ ¸À® £ÀÄVÎzÉæ PÀgÉPïÖ DV ¨Ë°AUï ªÀiÁqÀPï 

PÀ¯ïÛPÉÆ¼ÀÛgÉ. 

 

Sehewag is bowled!! 

(Both shiva and Venkob disappointed) 

gÁªï : xÀÄvÉÛÃjPÉ! 

²ªÀ : ¸ÀÄªÉÄß ¸ÉÖçöÊPï gÉÆmÉÃmï ªÀiÁrzÉæ DVgÉÆÃzÀÄ, J¯Áè ¨Á®Æ ¹Pïì ºÉÆrAiÀÄಕ್ಕೆ 
ºÉÆÃUÁÛ£É. ¸ÀÄÖ¦qï ¥sÉ¯ÉÆÃ. 

 

VVS Laxman walks onto Bat 

 
gÁªï : §AzÀ PÀÄmÉÌÃ±À, EªÀ¤UÉ mÉ¸ïÖ ªÀiÁåZïUÀÆ M£ïqÉÃ ªÀiÁåZïUÀÆ  ªÀåvÁå¸À£ÉÃ UÉÆwÛ®è. D 

¯Á¸ïÖ ¹ÃjÃ¸ïಲ್ಲಿ 15 gÀ£ï ºÉÆrAiÀÄಕ್ಕೆ 50 ¨Á¯ï wAದದಾ. 
²ªÀ : K! M£ï JAqï°è ¸Àa£ïUÉ ¸À¥ÉÆÃmïð ªÀiÁrè ¸ÁPÀÄ. 

gÁªï : F PÀÄmÉÌÃ±À£ï §zÀÄè £ÀªÀiï zÁæ«qï §gÉâÃPÁVvÀÄÛ. ¸É¤ì§¯ï DV DzÀÆæ DqÁÛ£É. 

²ªÀ : K! E®è E®è! zÁæ«qÀÆØ ºÉÆÃzï ªÀiÁåZï C°è «ÄqÀ¯ï DqÀðgï Dr vÁ£É UÉ°ìzÀÄÝ. 



gÁªï : £ÀªÀiï zÁæ«qï ©qÀÄ AiÀiÁªï ¥ÉÆ¹µÀ£ï C°è DrzÀÄæ ¸ÁPÀÄ ¸ÀPÀತಾುUÁqÁÛ£É. 

 

Sachin is about to bat and power goes off, 

 

gÁªï : xÀÄ! zÀjzÀæzÀÄÝ, ಸತರ್ಾ PÀgÉAmï PÀmï ªÀiÁrâqÁÛgÉ, AiÀÄÆ¸ï¯É¸ï ¥sÉ¯ÉÆÃ¸ï. 

 

A candle is lit, some more awkward silence between father and son 

 

gÁªï : laptop ಬಕೇಕತ ಅಿಂತಾ ಅಮ್ಮಿಂಗಕ ಹಕೇಳಿದಾಿಂತಕ... 
²ªÀ : ಪವಾಾಗಿಲ್ಿ... part time ಕ್ಕಲ್್ದತಾ ದತಡತು ಇತತು, ನಾನತ ಅದರಲ್ಕ ಿ  manage ಮಾಡಿುನಿ 
 

 

Akward silence 

 
gÁªï : JPÁìªÀiï j¸À¯ïÖ §AvÀ? 

²ªÀ : JPÁìªÀiï dÆ£ï£À°è. 

gÁªï : ºÁ.... NPÉ. 

 

Some more awkward silence 

 

gÁªï : CrUÉ CªÀ¼ÀÄ correct ಆಗಿ ಬತಾಾ ಇಲ್ಾ,ಿ £Á¼É£ÀÆ £Á£É wAr ªÀiÁrÛÃ¤. 

²ªÀ : ¥ÀªÁðV®è £Á£ÀÄ PÁåAnÃ£ïC°è Hl ªÀiÁqÉÆÌÃwÃ¤. CªÀÄä¤UÉ ºÉÆÃmÉ°AzÀ vÀAzï 

PÉÆmÉæ DUÀÄvÉÛ ©r. 

 

Awkward silence 

 

gÁªï : MAzÀÄ JªÀÄeÉðನಿ್ ¯ÉÊmï vÀUÉÆAqï §gÉâÃPÀÄ. 

 

After some more silence 

 
²ªÀ : ªÀiÁåZï K£ÁAiÉÄÛÃ£ÉÆÃ, ¸Àa£ï Omï DUÉÝ EzÉæ ¸ÁPÀÄ. 

 

Pushpa wakes up 

 
¥ÀÄµÀà  : D ¸Àa£ÀÄß QæPÉmï DqÉÆÃzÀ£Àß ¤°è¹âmÉæ ¤Ã«§Äæ K£ï ªÀiÁvÁrÛgÉÆÃ, zÉÃªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ.  

gÁªï : AiÀiÁªÁUï J¢ÝAiÉÄÃ? 



¥ÀÄµÀà : ¤Ã«§Äæ QæPÉmï ªÀiÁvï ¤°ì ªÀiÁvÁqÀPï vÀqÀªÀgÀ¸ÁÛ EzÀæ¯Áè DªÁUÀ JZÀÑgÀ Dಯ್ತು. 
£Á£ÀÄ ºÉÆÃzÉäÃ¯É K£ÀÄ ªÀiÁrÛgÉÆÃ.  

 

Candle goes off and first montage begins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        17.INT/EXT.DAY/NIGHT.MULTIPLE LOCATIONS 

Montage-1st song 

Candle light goes off and the song starts 

Garland on mother’s photo.  

Shoe episode + Shiva’s wardrobe changing 

College bag is replaced by laptop bag 

Shiva’s wardrobe changing. 

Shiva celebrates his birthday with plenty of friends 

Visuals showing Shiva and Venkob Rao barely talking 

Rao bolts the door thrice, after Shiva does it only once and goes to his room 

Shot of Shiva asking in and around his house, opening door before picking up 

letters, cut to past on door opening, 

Conversations come down to "ಹಕ ಗಿಬಟಬತೇಾನಿ ", "ಊಟ ಆಯಾು?", "ನಿೇವು ಊಟ ಮಾಡಿದರ?" 

Shiva gets the house painted with his first salary 

Shiva celebrates his birthday but the number of friends have decreased from the previous birthday 

Shiva leaves early and comes back late, barely meets his father 

Shiva’s looks changing multiple times 

Shiva gets a girlfriend, and another and another.  

Shiva celebrates another birthday and the number of friends keep decreasing 

Venkob Rao forgetting remotes, keys, pens, glasses and misplaces stuff 

Song stops and father’s memory related issue slowly surfacing 

One episode where father takes same medicine multiple times leading to a diagnosis and finding out 

about Alzheimer’s. 

Doctor diagnosis shown (Venkob Rao is asked to count numbers backwards by subtracting 5 or 6) 

Song continues 

Shiva’s reaction to Venkob Rao’s condition, where he’s doing research, talking to people and finds 

out the pain in suffering from Alzheimer’s and being mentally disturbed by it 

Venkob Rao’s condition disturbs Shiva’s life at work, with his girlfriend, friends 

Sequence of Shiva drinking  

One episode with Shiva and his girlfriend, where he is carried away thinking about his dad while 

she’s talking. This leads to misunderstandings between Shiva and his girlfriend and they break up 

A portion where we show Mr. Rao working at his office and camera slowly pans to reveal that 

Venkob Rao is in a state of mind where he believes that he’s working whereas he is actually at home, 

with Shiva’s presence 



Shiva starts drinking more 

Venkob Rao is trying to comfort Shiva in a very disconnected way and Shiva is rude 

Shiva showing his personal frustration at his father or at home 

Shiva is left with just one friend to celebrate his birthday with 

Ending of song, one of Shiva’s friend advices him to shift his job 

Shiva shifting his job and is working very hard 

Shiva research: watches youtube video(20s video) 

End of song 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. INT. DAY.SHIVA’S HOUSE 
   FB-Shiva reveals Bombay plan  

 
                         Shiva is working on the laptop. 

ರಾವ್: ಶಿವಾ... 
gÁªï : CªÀiÁä£ÀÄ E®è CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÁPÀÖgï ºÉÃ¼ÀÝAUÉ F gÉÆÃUÀ £À£Àß G½ÝgÉÆÃ fÃªÀ£Á£À£À 

QvÉÆÌ¼ÉÆÃQAvÀ ªÀÄÄAZÉ.... 

²ªÀ : CtÚ unnecessary AiÀiÁV JªÉÆÃµÀ£À¯ï DUÉâÃr, K£ï ºÉÃ½ ªÀÄvÉÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁvï 

vÁ£É?  

gÁªï :ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¼ÉÃ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÆ CAvÀ ºÉÃ¼ÁÛ E®è. £ÀªÀÄä fÃªÀ£Á£À E£ÉÆß§æ eÉÆvÉ 

ºÀAZÉÆÌAqÀÄ ¸ÀtÚzÁV MAzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr §zÀÄPÉÆ RÄ¶ J®Æè ¹UÀ®è. 

²ªÀ : §jÃ ¸ÀA¸ÁgÀzï MAzÀæ¯ÉèÃ RÄ¶ ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀÄ ¤ªÀÄä d£ÀgÉÃµÀ£ïUÉ DUÉÆÃAiÀÄÄÛ. ¤£ÀUÉ 

¥sÁå«Ä° F¸ï d¸ïÖ J ¥Ámïð D¥sï ¯ÉÊ¥sï, £Ámï ¯ÉÊ¥sï Emï¸É¯ïá, zÀAiÀÄ«lÄÖ ¥Àದಕೇ 

¥Àದಕೇ ªÀÄzÀÄªÉ §UÉÎ ªÀiÁvÁr vÀ¯É w£ÉâÃr. £À¤UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÉ®¸À EzÉ.  

gÁªï :£Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÉÆzÀ£Àß PÀ¤ìqÀgï ªÀiÁqÀÄ ¤£Àß M¼ÉîÃ¢PÉÌ ºÉÃ¼ÁÛ EgÉÆÃzÀÄ. ¤£Àß PÉ®¸À 

ªÀiÁqÉÆÌÃ. 

 Just as Venkob Rao is about to get up… 

                                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



                               18A.INT.DAY.SHIVA’S HOUSE 

                                        Insert : Cut to father room  

²ªÀ : DPÀÄÑªÀ° £Á£ÀÆ ¤ªÀiï eÉÆvÉ MAzÀÄ «µÀå ªÀiÁvÁqÉâÃPÁVvÀÄÛ Dಫೇ¸À°è ¥ÀæªÉÆÃµÀ£ï 

¹QÌzÉ. ¹Ã¤AiÀÄgï ¥ÉÆ¹µÀ£ï D¦ü¸Àgï ªÀiÁrzÁgÉ. 

gÁªï : Oh very good. Congratulations! 

²ªÀ : DzÉæ ¨ÁA¨ÉUï ²¥sïÖ DUÉâÃPÀÄ. 

gÁªï : Bombay…weather MAzÉÃ problem AiÀiÁªÁUÀÆè ªÀÄ¼É C¯Áé? M¼Éî ¥ÉÆ¹µÀ£ï 

AiÀiÁPï ©mÉÆÌqÉâÃPÀÄ? ಹಕ ೇಗಾು ಹಕ ೇಗಾು ºÉAUÉÆÃ MAzÀÄ manage ªÀiÁqÉÆt ©qÀÄ, 

ನನಿಗ  ಸವಲ್ಾ ಸವಲ್ಾ ಹಿಿಂದ ಬರತತಕು. 

²ªÀ : Actually…offer DUÀ¯É CPÉì¥ïÖ ªÀiÁqÁAiÀÄÄÛ, ªÀÄvÉÛ ¤ªÀÄä ¹ÜwÃ°è UÉÆwÛ¯ÉÝÃ EgÉÆÃ      

HjUï ²¥sïÖ DUÉÆÃzÀÄ M¼ÉîÃ idea C®è.  

(Shiva slides a brochure to Rao) 

Specific Dಗಿ F ¸ÀA¸ÉÜ Alzheimer’s UÉÆÃ¸ÀÌgÁ EgÉÆÃzÀÄ. superb facility. §jÃ ¤ªÀiï 

Keï UÀÆæ¥ï CªÀgÉÃ EgÉÆÃzÀÄ. 24 CªÀgïì ¸ÉàµÀ°¸ïÖ PÉÃgï EgÀÄvÉÛ. HmÁ, wAr, ªÉÄr¹£ï 

J¯Áè CªÀgÉÃ £ÉÆÃqÉÆÌÃvÁgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÀgÁ mÉ£Àë£ï EgÀ®è. DgÁªÀiÁV ಇರಬಹತದತ ¤ÃªÀÅ. 

£Á£ÀÄ gÉಗತಾ®gï DV «¹mï ªÀiÁqÁÛ EjÛÃ¤. £Á£ÀÄ £Á¼Éನಕ ಅಲ್ಲಿಗಕ PÀPÉÆðAqï ºÉÆÃVÛÃ¤, ¤«ÄUÉ 

UÉÆvÁÛUÀÄvÉÛ. DªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzï «µÀå £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÁÛ EgÉÆÃzÀ£Àß ¦èÃ¸ï EªÉÆÃµÀ£À¯ï DV 

vÀUÉÆAqÀÄ «Ä¸ïCAqÀgï¸ÁÖöåAqï ªÀiÁqÉÆÌÃ¨ÉÃr, ¤ªÀiï M¼ÉîÃ¢PÉÌ ºÉÃ¼ÁÛ EgÉÆÃzÀÄ.  

Stay on Venkob Rao as Shiva phone rings, Shiva leaves room to pick up, cut to 

present shiva picking up phone. 

 

                    

 

 

 

 

                      



                        19. EXT.NIGHT.ROAD 

  Sahana suggests Shiva to file a complaint on phone 

 

Sahana: Any luck?  

Shiva: ಇಲ್ಾ…ಿ ಇಲಿ್ಲ ಯಾರೊ ನೆೊೀಡಲ್ಾಿ..ಅಲಿ್ಲ? 

Sahana: Same....ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಹತ್ೆ missing person report file ಮ್ಾಡೆೊೀದ್ು ಒಳ ಳೆೀದ್ು 

ಅನುುತ್ೆಾೀ. ಎಲಿ್ಲ ಹೆೊೀಗಿದಾರೆ ಅಂತ್ idea ಇಲ್ಾಿ.. 

Venkob Rao revealed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. INT/EXT.NIGHT.SAHANA’S CAR 
 

 Shiva with Sahana to police station 
 

ಸಹನ: Alzheimer’s patients’ ಗಕ ಈ ತರಾ situation ಅಲಿ್ಲ ಅವರತ ಎಲಿ್ಲದಾರಕ, 

ಎಲಿ್ಲಗಕ ೊಗಕಬೇಕತ, ಏನಾಮಡಾು ಇದಾರಕ, ಯಾವುದರ ಬಗಕೆನ  ಅರಿವಿರಲ್.ಿ ಹಳಕೇ ನಕನಪುಗಳಲ್ಕಿೇ 

ಕಳಕದತ ಹಕ ೇಗಿತಾಾರಕ.  

ಶಿವ: ಬಟ್ ನಕನಪುಗಳಲ್ಲ ಿroute ಎಲ್ಾ ಿಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಾವ? 

ಸಹನ: Roads, buildings, landmarks, ಅವರಿಗಕಲ್ಾ ಿಒಿಂದಕೇ ತರಾ ಅನ್ರ್ಕ ಶತರತವಾಗತಕು. 

ಇವಾಗಕ ಾೇಡಾು ಇರಕ ೇದಕ ೆ ಅವರ ನಕನಪಲ್ಲಿರಕ ೇದಕ ೆ ವಾತಾಾಸಾ ಇರಲ್.ಿ Every case is 

different. Main problem ಏನಿಂದಕರ, ಯಾವುದಕೇ ತರ ಹಕ ಸ ನಕನಪು ಮಾಡಕ ೆಳಕ್ಾೆಗಕಾ, ಹಳಕೇ 

ನಕನಪನಕಾೇ ನಿಜ ಅನಕ ೆತಾರಕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.INT/EXT.DAY/NIGHT.MULTIPLE LOCATION 

Venkob Rao wandering montages 

Int/Ext. Day/Night 

 Venkob Rao is seen wandering in streets. Shots where magnification is 

fixed, Rao walks in the frame in different locations. He goes across a 

frame in one direction, then comes back in opposite direction. 

 Some body rig shots. POV shot of one person being rude. 

 Meeting people: a) Rao comes out of a hotel onto the road and walks 

away, waiter (from the Shiva-Sahana hotel scene) comes out and looks 

for Rao after he’s left.b) Rao accidently dips his hand in paint and in an 

attempt to get something off his slipper, places it on a compound wall 

and leaves, an artist notices the hand print and paints beautiful colorful 

art work around it. c) Rao speaks/runs into a random people, makes 

references to Moodigere, BEML, Razak, Pushpa, Murthy etc. 

 Bus episode: Rao is seen getting into an intercity bus (red bus) on the 

road which has stopped to load luggage. Cut to Rao getting down from 

the bus in a different location. Someone next to Rao follows his lead and 

crosses the road. Opposite axis we see another intercity bus arriving in 

the opposite direction of Rao getting down. Rao boards the bus. Cut to 

inside the bus, different axes, different people, and different conductor.  

 Close up shots of destination board of buses changing. 

 Passing shots of bus at different locations 

 Near a highway, bus stops, conductor holds his arm and say “ದತಡಿುಲ್ಕಾ 

ಯಾಕ್ರ ಹತ್ತೇರಾ ಬಸಾಾ? ಇಳಕಕೆಳಿ ಇಳಕಕೆಳಿ “and Rao gets down from the 

bus. 

 

 

 

 

 

 



22. EXT. DAY. Qualis. 

 Burkha scene 

Day. Ext 

 Venkob Rao is on a highway walking. He comes across a Qualis filled 

 with bhurka clad women.  

Woman 1: Jai Nagma, tumna maalumu? Woh Latif ki beti bhageeketi 

Woman 2: Kaun Latif? 

Woman1: Woich, tumhare ghar kaney naariyal ka dukaan rakhohi na, un-

         woich 

Woman 2: Hou! Bolo bolo..maalumu, woh gori chitti si chokri thina  

         woich? Uska nikah kya ki pix hoku thana? 

Woman 1: Kosa nikah baingan?! Mai bolchi suno… kaunki ek chokra hai 

         kehte… 

Woman 3: Ammi, tumhe bhi chupke kaun kaun ki boleso batan sunko…  

 mai bolchu suno kya hua karku... Woh kya katho, us din raat ku… 

  (Rao climbs into the front seat of the Qualis and Woman 3  

  freezes) 

Woman 1: Aage bolgey kya hua?  

  (Woman 3 slowly lifts her bhurka) 

Woman 2: Bol aage bol… 

  (Woman 4 nudges woman 2) 

Woman 4: Ammi who dekho… 

  (All women stare at Rao)  

gÁªï: £ÁfóAiÀiÁ ¨Á© ªÉeï ¥sÀÄqï EgÀÄvÀÛ®é ªÀÄzÀÄªÉÃ°è? gÀeÁóPïUÉ jPÉé¸ïÖ ªÀiÁrzÉÝ ªÀÄÄAZÉÃ£É, 

C£Àß ¸ÁA¨Ágï EzÉæ ¸ÁPÀÄ £À¤UÉ...  

Woman 1: Kaunsa anna? Kaunsa sambaru? Kaun ba tu? Kosa ki diwana 

 kahan se ki bhag ko aaga dista. Uttro ji neechey. 

gÁªï : gÀeÁóPï J°è? ªÀÄzÀÄªÉÃUÉ ¯ÉÃmï DUÁÛ E¯Áé?  

Woman 1: Ha? Kausa maduve? Maiyat ko jaari so poorey. Ab tumhe utre

 nai toh tumhara janaza nikalti. Ei… bularey Arif bhai ku… 

  (Small kid jumps up and threatens Rao) 



Kid: Ei budhey! Utar neechey! Nahi toh yaich ragad dal tu! Mera 

 maalum na? 

gÁªï: £ÀªÁeïó C¯Áé? 

  (Man of the vehicle enters) 

Woman 1: Jai! Utaro ji budhey ko! Tumhe halalek chal jao chah peene 

 kaha kaha ki, kaun kaun ki aaku tumhare seat po bait jaati.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. INT. NIGHT. Police station.    
Shiva and Sahana register a police complaint 

 

Int. Night  

ಶಿವ:ಒಿಂದತ ಮಿಸ್ಪ್ಿಂಗ್ ಪಸಾನ್್ ರಕಪಟ್ಾ ಫಕ಼ೈಲ್ ಮಾಡಬಕೇಕ್ತತು.  

ವೀರೆೀಶ್:ಹಕಸರತ? 

ಶಿವ:ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ರಾವ್ ಅಿಂತ, ಅರವತಾುರತ ವಷಾ. 

ವೀರೆೀಶ್: ನಿಮ್ ಹಕಸರತ ಹಕೇಳಿರೇ ಫಸತಾಾ. 

Shiva is getting restless, Sahana cuts in.  

ಸಹನ: ಸರ್, ಇವರತ ಶಿವ, ನಾನತ ಸಹನ. ಇವರ ತಿಂದಕ ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ರಾವ್ ಅಿಂತ, ಇವತತು 

ಸರಸವತ ಸಕಾಲ್ ಹತುರ ಇರಕ ೇ old age home ಇಿಂದ ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿದಾಾರಕ. 

ವೀರೆೀಶ್:ಹಕಸರಕೇನಿಂದರ? 

ಶಿವ:ಶಿವ. 

ವೀರೆೀಶ್: ನಿಮ್ಾಲ್ಲರೇ! ಆ ತಾತಿಂದತ. 

ಶಿವ:ವಕಿಂಕ್ಕ ಬಾರವ್! ಅರವತಾುರತ ವಷಾ! 

Writer stares at Shiva. 

ವೀರೆೀಶ್:ಕರಕಕ್ಾಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರೇ, ನಿಮಿಗಕಲ್ಾಿ ಹಕಲ್ಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವಿಲಿ್ಲ ಕ ತರಕ ೇದತ. 

ಶಿವ:ಮ್ತಕು ಹಕಲ್ಾ ಮಾಡಿ, ಕ್ಕೇಳಿದಾನಕಾ ಕ್ಕೇಳಾು ಇದಾೇರ?! 

ಸಹನ:ಶಿವ... (She stops him) 

ವೀರೆೀಶ್: ನಕ ೇಡಿ ರ್ಡಮ್, ಕ ಗಾಡಕ ೇದಕಲ್ ಿಸಕಾಶನಾಲಿ್ಲ ನಡಿಯ್ಲಿ್. ನಿಮ್ ಹಸಕಬಿಂಡ್ಸ ಗಕ  ಕರಕಕ್ಾಾಗಿ 

ಮಾತಾಡಕ್ಕೊೇಳಿ. ಇಲ್ಕಾ ಹಕ ೇದಕರ ಆಚಕ ಕಡಕ ಕಳಿಸ್ಪುನಿ. 

ಸಹನ: ಸರ್, ನನ್ ಹಸಕಬಿಂಡ್ಸ ಅಲಿ್ ಇವರತ, ನಾನತ ಆ ಸಿಂಸಕೆಲ್ಲೇ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಾು ಇರಕ ೇ ಡಾಕಾರ್. 

ತಿಂದಕ ಕ್ಾಣಕಯಾದಕೇಲ್ಕ ಆ ಟಕನ್ಶನ್ ಇರತತುಲ್ವ? ಕ್ಷರ್ಸ್ಪಬಡಿ. 



ವೀರೆೀಶ್: ಮ್ತಿಂಚಕ ಯಾವಾಗಾದತರ ಓಡಕ ೇಗಿದಾರಾ? 

ಸಹನ: ಸರ್, ಅವರತ ಓಡಕ ೇಗಿಲಿ್. ಅವರಿಗಕ ಅಲ್ಜ್ಕ಼ೈಮ್ರ್ಸಾ ಅಿಂತ ಒಿಂದತ ರ್ಡಿಕಲ್ ಕಿಂಡಿೇಶನ್ 

ಇದಕ. ಅದತ..ಅರಳು-ಮ್ರಳು ಅಿಂತಾರಲ್.ಿ..ಅದಕ.  

ವೀರೆೀಶ್: ಆ...ಗಕ ತತು ಗಕ ತತು, ಕ್ಕೇಳಿದಾೇನಿ. ಫಕ಼ ಟಕ  ಏನಾದತರ ಇದಾಾ? 

ಶಿವ:ಇಲಿ್ 

ಸಹನ:ಇದಕ, ಒಿಂದತ ನಿಮಿಷ. 

Sahana hands a photo to veeresh  

Sahana:   ಕ್ಾಣಕ ಆದಾಗಾ _____ ಕಲ್ರ್ ಶಟ್ಾ ಹಾಕ್ಕ ಿಂಡಿದತರ. ನಮ್ಮ ಸಿಂಸಕೆ ಐಡಿ ಕ್ಾಡಾಾಾ 

ಪಾಕ್ಕಟ್ ನಲಿ್ಲ ಕ್ಾಾರಿ ಮಾಡಾು ಇದತರ 

ವೀರೆೀಶ್: ಮಾನಸ್ಪಕ ಸ್ಪೆತ ಬಕೇರಕ ಸರಿೇಗಿಲಿ್ ಅಿಂತೇರಾ, ಕರಕಕ್ಾಾಗಕ ನಕ ೇಡಕ ೆಳಕ್ಾೆಗಲ್ವ? ನಿಮ್ 

ಅಡರಸತ್ ಕ್ಾಿಂಟಾಾಕತಾ ಬರಿೇರಿ. 

Shivlingu hands over a form to Shiva to fill.  

ವೀರೆೀಶ್: Control room ರ್ಸಕಜರ್ಸ ಪಾರ್ಸ ಮಾಡಸ್ಪುವಿ, ಸತತುಮ್ತತು ಹಾಸ್ಪಾಟಲ್ ನಲಿ್ಲ ರಕ ೇಡ್ಸ 

ಆಕ್್ಡಕಿಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವದಾದತರ ಅನ್ ಕ್ಕಿೇಮ್ು ಬಾಡಿರ್ಸ ಇದೇಯ್ ಅಿಂತ ಚಕಕ್ಾಮಡಿುೇವಿ. ಏನಕೇ 

ಇನ್ಫ಼ರ್ೇಾಷನ ಸ್ಪಕ್ೆದತರ, ಕ್ಾಲ್ಾಮಡಿುೇವಿ. ಬಟ್ ಒಿಂದತ ಅಥಾ ಮಾಡಕ ೆಳಿ, ನಮಿಗಕ ನರ್ಾ ಆದ 

limitations ಇರತತಕು. ಇವಾಗಿರಕ  man power ನಲಿ್ಲ, ಬಿಂದರಕ ೇ ಕ್ಕೇರ್ಸಗಳನಾ ಹಾಾಿಂಡಲ್ಾಮಡಕ್ಕೆ 

ಆಗಿುಲ್.ಿ ಇರಕ ೇ ಜನಸಿಂಖ್ಕಾಲಿ್ಲ ಒಿಂದತ ವಾಕ್ುನ ಹತಡತಕ್ಕ ದತ ತತಿಂಬಾ ಕಷಾ ಇದಕ. ಆ ರಿಜಿಸಾರ 

ನಕ ೇಡಿ, ಪೂತಾ ಬರಿೇ ಮಿಸ್ಪ್ಿಂಗ್ ಪಸಾನ್್ ಕ್ಕೇರ್ಸ ಗಳಕೇ ಇದಕ. ಇಲಿ್ಲ ಎಷತಾ ಜನ ಇದಾರಕ ಅಿಂದಕರ, 

ಒಿಂದತ ಮ್ನತಷಾನ ಜಿೇವಕ್ಕೆ ಬಕಲ್ಕನಕೇ ಇಲಿ್. ನಮ್ ಪರಯ್ತಾ ನಾವು ಮಾಡಿುೇವಿ. ನಿೇವು 

ಹತಡತಕ್ಕ ೇದತ ನಿಲಿ್ರ್ಸ ಬಕೇಡಿ. 

                                 

                                  

 

 



                                24. EXT. NIGHT. ROAD.  

                               People walking past Rao 

Juxtopose a shot of Venkob rao sitting while lots and lots of people are walking 

past him. Wipe on camera cut to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.EXT.NIGHT.ROADS AROUND OLD AGE HOME 

Near miss shadow sequence 

Ext. Night 

Shiva and Sahana driving around, Shiva suddenly stops the car and jumps out 

of the car, running towards a shadowy figure as he reaches that figure, it is 

revealed to be somebody else..Sahana meanwhile drives to him, Shiva gets 

in…. 

ಸಹನ: ಶಿವ ನನಾ opinion ನಲಿ್ಲ ಈ ತರಾ cluless ಆಗಿ ಹತಡತಕ್ಕ ೇದರಲ್ಲಿ ಅಥಾ ಇಲಿ್. ನಮ್ಮ 

ಸಿಂಸಕ ೆಸತತುಮ್ತತು, ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಕ, ಎಲಿ್ ನಕ ೇಡಿದವ. ಸವಲ್ಾ ಹಕ ತರಲ್ಲ ಿಬಕಳಕ್ಾಗತತಕು. At least 

couple of hours rest ತಕ ಗಕ ಿಂಡತ, fresh ಆಗಿ ಬಕಳಗಕಯೆಿಂದಾನಕೇ ಹತಡೆರ್ಕ ಶತರತ 

ಮಾಡಕ ೇಣಾ... Alzheimer’s patients’ ಅವರ ಹಳಕೇ  habits ನ follow ಮಾಡಕ  chances 

ಇರತತಕು, ನಿಮ್ಮ ತಿಂದಕ ಹಳಕೇ routine follow ಮಾಡಕ ೇಣ್. Let’s hope something works 

out.   

ಶಿವ: ಅವರ routine follow ಮಾಡಿದಕರ, ಎರಡತ ನಿಮಿಷ್ ದಲಿ್ಲ ಸ್ಪಗಕಬೇಕ್ಾಗಿತತು... ಅವರ ಜಿೇವನ 

ಗಡಿಯಾರದ ತರ, ಬಕಳಿಗಕ ೆಐದತ ಘಿಂಟಕಗ್ ಎದತಾ, walking ಹಕ ೇಗಿ, office, ಮ್ನಕ ಬಿಟಕರ, 

ಇನಾಾವುದ  routine ಇರಲ್ಲಲಿ್. Especially retire ಆದಕೇಲ್ಿಂತತ ಬಕಳಿಗಕ ೆಇಿಂದ ಸಾಯ್ಿಂಕ್ಾಲ್ 

ಮ್ನಕೇಲ್ಲ books ಓದಕ ೆಿಂಡತ ಕ ತರಕ ೇವುರ. Extremely boring and ordinary. 

ಸಹನ: Venkob sir wasn’t ordinary…. ಅದತ ಬಿಡಿ …ನಿಮ್ಮ friends-family ಯಾರಕೇ ಇದತರ 

contact ಮಾಡಿ, ಎಷತಾ help ಸ್ಪಗತತಕ ುೇ ಅಷ್ಕಾ ಒಳಕೆದತ. 

ಶಿವ: Friends ಅನಿಾಸಕ ೆಿಂಡವರಕಲ್ಾ ಿಇಲಿ್ಲ ಯಾರತ ಇಲಿ್. And family?? Huh! ಯಾರ್ 

ಸಪಟ್ಾ ಇಲ್ಕಾನಕ ಮ್ದತವಕ ಆಗಿದತಾ.. ರಿಲ್ಕೇಟ್ವ್್ ಎಲ್ಾಿ ನಮ್ಮ ತಿಂದಕ ತಾಯ ಮ್ದಕವ ಆದಾಗಕಿ cut 

ಆದತರ. 

  

                          

                          



                                    26.EXT.NIGHT.ROAD.   

       Rao walking alone on highway+ trying to cross highway       

                               (For Nightmare) 

Car starts passing wipe, cut to same car passing and Venkob rao walking on the 

road. Camera tilt up to sky (moon) Camera tilt down to Shiva house. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



                       27.INT/EXT. NIGHT.SHIVA’s HOUSE 

                               Shiva’s nightmare 

Int/Ext. Night 

Shiva has dozed off on the couch, he wakes up to the sound of loud traffic, he 
looks at the watch, he is little confused, he notices that the TV is upside down 
and Doordarshan intro is playing in loop, he notices light streaks und erneath 
the door, Mannequin of father and son.  he opens the door and finds himself 
on a highway. There he sees Venkob Rao trying to cross the road and a lorry 
coming from the other side. He wakes up sweating profously.  
 
Cut to Venkob Rao on road 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. EXT.NIGHT.HIGHWAY. 
Ranga & Manja intro-change no.plate. Rao boards the 

truck 
Ext. Night 

A truck (like 407) stops in a secluded area, in the middle of the night, going 

past the old man. Ranga gets down from the vehicle and gets a call. 

gÀ« ¥ÀæPÁ±ï: J¯Áè N.PÉ£Á? (With a slight cough) 

gÀAUÀ : mÉ£Àë£ï vÀUÉÆÃ¨ÉÃr, JµÀÄÖ ¸À¯Á ªÀiÁr¯Áè? D £Á¬Ä ZÉPï¥ÉÆÃµÀÖ°è L£ÀÆgÀÄ 

gÀÆ¥Á¬Ä QvÉÆÌAqÀ. K£ÀÄ vÉÆAzÉæ E®è. PÉ®ì ªÀÄÄUÀÄ¸ÉÆÌAqÀÄ £Á¼É ¨É¼ÀUÉÎ DgÁªÀiÁV 

ªÁ¥À¸ï §jÛÃ«. 

gÀ« ¥ÀæPÁ±ï : £ÉÆÃqÀÄ gÀAUÀ... ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrgÉÆÃ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ PÉ®ì vÀgÁ C®è, zÉÆqÀØ vÀ¯É, 

ತತಿಂಬಾ ಡಕಲ್ಲಕ್ಕಟ್ ಮಾಾಟರ್ K£ÀÄ ºÉZÀÄÑ PÀ«Ää DUÁâgÀÄÝ. £ÀªÀiï ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÉÆzÀ¯ÉßÃ 

vÀ¦àUÀÆ PÉÆ£É vÀ¦àUÀÆ ªÀåvÁå¸À EgÀ®è. 

gÀAUÀ : DAiÀÄÛtÚ. 

gÀ« ¥ÀæPÁ±ï : JµÉÆÖÃvÁÛzÀÄæ ¥ÀªÁðV®è, K¤zÀÆæ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄ. 

 Ranga hangs up and gives phone to manja.  

gÀAUÀ : KAiÀiï! VqÀPï UÉÆ§æ ºÁPÉÆÃµÀÖç°è £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ZÉÃAeï ªÀiÁqÉÆÃ. ºÀAUÉ 

gÉÃrAiÉÄÃlgïUÀÆ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀÄ. 

ªÀÄAd : K£ÀtÚ ZÉPï¥ÉÆÃ¸ïÖUÉÆAzÀÄ UÉÆ§æ ºÁQÛÃgÁ, ºÉÆmÉÖ ¸ÀjÃV¯Áé?! 

gÀAUÀ : KAiÀiï! ªÀÄÄZÉÆÌAqÀÄ ºÉÃ¼ÀÝµÀÄÖ ªÀiÁqÉÆÃ. 

 Ranga leaves with a bottle of water , Manja picks up number plate 

from dashboard, opens the rear door, takes the water can, laves the 

door open and changes the front number plate. He’s in call, phone is in 

between his ear and shoulder. 

ªÀÄAd :  Hl ªÀiÁrzÁå? 

gÉÃµÀä : DAiÀÄÄÛ 

ªÀÄAd : £ÀAzÀÄ Hl DAiÀiÁÛ CAvÀ PÉÃ¼ÉîÃ E¯Áè? 

gÉÃµÀä : £Á£ï AiÀiÁPï PÉÃ¼ÉâÃPÀÄ? 

ªÀÄAd : ¸Àj ¨ÉÃqÁ ©qÀÄ. 

gÉÃµÀä : ºÉÆÃVè ºÉÃ¼ÀÄ. 



ªÀÄAd : DAiÀÄÄÛ, DzÀgÉ AiÀiÁPÉÆÃ UÉÆwÛ®è, ¤£Àßನಾ £ÉÆÃqÉÝ EzÉæ HmÁ£ÉÃ ¸ÉÃgÀ®è. 

gÉÃµÀä : EµÉÖ DAiÀÄÄÛ §jÃ ¦ü¯ïä qÉÊ¯ÁUïUÀ¼ÉÃ ºÉÆrwÃAiÀÄ. 

ªÀÄAd : ¤Ã£ÀÄ ¦ü¯ïä ºÁqÀÄUÀ¼ÉÎÃ qÁå£ïì DrÛAiÀiÁ? £Á£ÀÄ qÉÊ¯ÁUï ºÉÆr¨ÁgÁÝ? 

gÉÃµÀä : zÉÆqÀØ zÀ±Àð£ÉÆßÃ ¸ÀÄ¢Ã¥ÉÆÃ ¤Ã£ÀÄ? 

ªÀÄAd : £ÁªÀÅ fÃªÀ£À ¥ÀÆwð gÉÃrAiÉÄÃlgïUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÉÆÌArgÀ¯ÁèªÀÄä £ÁªÀÅ MAzÀÄ ¢£À 

qÉæöÊªÀgï DVÛ«, UÁr vÀUÉÆAqï §jÛÃ«, JvÁÛPÉÆÌAqï ºÉÆÃAiÀiÁÛ EjÛÃ«. 

gÉÃµÀä : ºËzÀÄ PÁAiÀiÁÛ EjÛÃ¤. 

ªÀÄAd :Hello? Hello? 

Manja tries to redial but gets interrupted by Ranga who whacks him on the 

head.  Cut to the back, Venkob Rao makes his way to the truck and climbs 

inside. 

Ranga comes and whacks Manja’s head.  

gÀAUÀ : ಆ ಕ್ತಕ ುಗಿರಕ ೇ ಐಟಮ್ ಜ್ಕ ತಕ ಮಾತಾಡಬಕೇಡಾ ಅಿಂತಾ ಎಷ್ಾ ಸಲ್ಾ ಹಕೇಳಿದನಿ. JgÀqÀÄ 

¤«ÄµÀzÀಲ್ಲ ಿ®ªï ¸ÉÆÖÃj ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrârÛÃAiÀÄ. ¨ÉÃUï ºÉÆÃV »AzÉ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï 

ZÉÃAeï ªÀiÁqÀÄ. 

 Rao is inside, Manja opens the door to keep the water can, a hint of 

Rao can be seen, Manja doesn’t notice. He closes the door, locks it and 

changes the number plate. 

 
                           
 
 
 
 
 
                            
 
                               
 



                            29. INT/EXT.NIGHT.Road 
                 Ranga Manja conversation, accident 
 
Ext. Night 

Passing shots of truck through the night,  

ªÀÄAd : ¥ÀæPÁ±ÀtÚ JµÉÆÖAzï qÁå£ïì ¨ÁgïUÀ¼ÀÄ £Àr¸ÁÛgÀ®ètÚ? Q±ÉÆÃgï ºÉÃ¼ÁÛ EzÀÝ, ªÀiÁUÀr 

gÉÆÃqï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï »AzÉ EgÉÆ qÁå£ïì ¨Ágï CtÚAzÉ CAvÉ? £À«ÄUï UÉÆwÛ¯ÉÝÃ 

EgÉÆÃzÀÄ Eನಕಾ¶Ö¢AiÉÆÃ? 

gÀAUÀ : zÉÆqÀØªÀgÀ «µÀå ¤AUï AiÀiÁPÉÆÃ? 

ªÀÄAd : ¸ÀÄªÉÄß PÉÃ¼ÉÝ. JµÉÖÃ zÉÆqÀØªÀgÁzÀÄæ vÀÄA¨Á M¼ÉîAiÀÄªÀgÀÄ, ºÁmïð UÉÆÃ®ÄØ! qÁå£ïì 

¨ÁgÀ°è JµÉÆÖAzÀÄ ºÀÄrÎÃgÀÄ EzÁgÀ®ètÚ? CzÀæ°è £ÀªÀiï ºÀÄrÎÃ£À ©nâr CAzÉæ 

©mÉÆÌnâqÁÛgÀ®ètÚ? 

gÀAUÀ : vÀ¯É V¯É PÉnÖzÁå ¤¤UÉ? D ºÀÄqÀÄV ¸ÀºÀªÁ¸À ©qÀÄ! E¯Áè CAzÉæ.. ಹಿಿಂದಕ 
ಇದಯ್ಲ್ಾಿ..ಅದಕೇ ತರಾ ಹಕ ಗಕ ಹಾಕಸಕ ೆಿಂತಯಾ.…. £Á£ÉÃ PÀgÉÆÌAqï ºÉÆÃV DªÉÄÃ¯É UÀÄ¢è ¥ÀÆeÉ 

ªÀiÁqÉâÃPÁUÀÄvÉÛ. 

Rao sitting inside the truck, wobbling a bit. The camera slowly pans down to 

a dead body, lying next to him (Same person from the first scene). 

ªÀÄAd : ©r CtÚ, ¦æÃw - ¥ÉæÃªÀÄ, ¦üÃ°AUÀÄ ¤«ÄUÉÃ£ÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÉÛ? 

gÀAUÀ : F ®ªï J¯Áè §jÃ ¹¤ªÀiÁಲ್ಲ, CªÀ¼À §UÉÎ ¥sÀ¸ïÖ ¸ÉÌZï ºÁPÉÆÃzÀÄ ©qÀÄ. 

Reaction shots of Manja feeling bad, followed by passing shots, Ranga 

notices Manja being upset.  

gÀAUÀ : ¤£Àß M¼ÉîÃ¢PÉÌ ºÉÃ¼ÁÛ EgÉÆÃzÉÆÃ, CµÉÆÖAzÉ¯Áè ¦üÃ°AUï ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ ¸ÉÊ¯ÉAmï CV 

PÀÄvÉÆÌÃ¨ÉÃqÁ, ¹UÀgÉÃmï ºÀZÀÄÑ. 

One passing shot of vehicle. 

ªÀÄAd : MAzÀÄ PÉÆmÉÖ CtÚ CªÀ¤UÉ, ±ÉÃPï DVâlÖ. ¸ÀÄªÉÄß £ÀªÀiï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ QjPï ªÀiÁqÁÝ 

£Á£ÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃ CµÀÄÖ £ÉÆÃqÉÝ. E£ÉÆßAzÀÄ ¸À¯Á KjAiÀiÁ PÀqÉ §gÀPÉÌ ºÉzÀgÉÆÌÃ¨ÉÃPÀÄ 

CªÀ£ÀÄ.     

–Cut- 

ªÀÄAd :  ¥ÁåAmï ¥sÀÄ¯ï ºÀgÉÆÝÃVvÀÄÛ.(Manja laughing histerically).  

Passing shot and old man has fallen asleep.  



ªÀÄAd : K£ÀÄ DQÖAUï ªÀiÁrzÁ£ÀtÚ? ¸ÁAUÀÄ, ¥sÉÊlÄ £ÉÆÃqÉâÃPÀÄ! PÉèöÊªÀiÁPïì ¥sÉÊmï C°è 

ºÁgÉÆÌAqÉÃ ¥sÀÄ¯ï ¥sÉÊnAUï ªÀiÁqÁÛgÉ, £ÉÆÃqÉâÃPÀtÚ yAiÉÄÃlgÀ°è d£ÀgÀÄ... 

gÉÆaÑUÉ¢ânÖzÀÄæ, ¦PÀÑgï CAzÉæ CzÀÄ! 

–Cut-  

Manja: ನಾನತ ಅವನಿಗಕ ಹಕೇಳಕಾ..ನಕ ೇಡಕ .. ಹಿಿಂಗಕೇ ಎಗತಾಾ ಇದಕರ....ಕತಯಾಾಕ್ುನಿ ಅಿಂತಾ... 

ಪರ್ಸಾ ಮಾಟಾಮ್ ಮಾಡಬಕೇಕ್ಾದಕರ.... ಹಕಿಂಗ  ಕತಯ್ಾಕ್ಕೆೇ ಜ್ಾಗಾ ಬಿಟ್ಾಲ್ವಲ್ಾಿ.. ಅಿಂತಾ 

ತಲ್ಕ ಕ್ಕಡಸಕ ೆಿಂಡ ಬಿಡಬಕೇಕತ. 

-Cut 

ªÀÄAd : £À«ÄUÉÃ£ï ¨sÀAiÀiÁ£Á?! JAvÉAvÀzÉÆÝÃ £ÉÆr¢ÃªÀAvÉ? £À«ÄUÉ PÀxÉ ºÉÃ¼ÀPï §gÁÛ£É. 

¨sÀAiÀiÁ£ÉÃ £À£Àß §èqÀØ°®è. 

gÀAUÀ : JµÉÆÖÃ ªÀiÁvÁrÛAiÀiÁ?! ¤£ÀÄ ªÀiÁvÁqÉÆÃzï £ÉÆÃr £À¤Uï ¨ÁAiÀiÁjPÉ DUÁÛ EzÉ, 

¤ÃgÀÄ PÉÆqÀÄ. 

Hand comes out. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.EXT.NIGHT.ROAD 

Kumar's intro scene- Manja shifts everyone to 

Kumar's car 

 

 

 

 

 

31.EXT.NIGHT.ROAD. 

Ranga wakes up, takes U turn and finds cops at the 

accident spot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
32.EXT.NIGHT.OPEN SECLUDED AREA 

Ranga informs Ravi Prakash about the accident 
 

Car has stopped in a secluded area, Ranga is sitting motionless, staring into the 

darkness, and Manja is next to him. 

ಮಂಜ:ಏನಕ ಾೇಚ್ಚಸಾು ಇದೇರಣ್ಣ? 

Ranga doesn’t react. 

ಮಂಜ:ಅಣ್ಣ...ಅಣ್ಣ? 

Ranga angrily looks at Manja and steps out of the car, he takes his phone out, 

dials and paces up and down, at the sound of call being picked up, he stops. 

ರವ:ಏನಾಯ್ತು? 

Cut to inside of the car, Kumar has woken up, he finds Manja looking at Ranga 

who is on call, walking up and down and very animated. Kumar’s sliding his 

hand slowly towards the handle of the door. Manja turns around immediately, 

Kumar just in time plays dead. Cut back to Ranga.  

ರಂಗ್:ಕಣ್ತಮಚ್ಚು ಕಣ್ ತಗಕ ಾೇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರಾ ಆಗಕ ೇಯ್ುಣಾ. 

ರವಿ:ಇವಾಗ್ ಎಲಿ್ಲದಾಾ? 

ರಂಗ್:ಆ _____ ಜ್ಾಗಾ ಹತುರಾನಕೇ...ಸ್ಪಿಂಗಾಾಯ್ಕನಹಳಿೆ. 

ರವ:ದಕ ಡು ತಲ್ಕ ಅಿಂತ ನಿನಿಗಕ ತುತತು. ನಿೇವಿಬತರ ಸಕೇರಿ ಮಾಡಿರಕ ೇ ಘನ ಕ್ಾಯ್ಾಕ್ಕೆ ನಾನತ ತಲ್ಕ 

ಮ್ರಕಸಕ ೆಿಂಬಕೇಕತ. ನಾನತ ಹಕೇಳಕಕದನಾ ಕರಕಕ್ಾಾಗಿ ಕ್ಕೇಳಿಸಕ ೆ. ಅವಿರಬರನಾ ಮ್ತಗಿ್ಬಿಡತ, ಕರಕರ್ಕಾ 
ಟಕೈಮ್ ನಿನಾ ಚಕೇಲ್ಾನ ಾ ಎತಬಡತ. 

Ranga who’s pacing up and down stops and looks at Manja. 

ರವ: ಹಕೇಳಿದಕಾೇಲ್ಾ ಿಅಥಾ ಆಗಾು ಇದಾಾ? 

ರಂಗ್: ಅಣ್ಣ..... ನಾನತ ಕ್ಕೈಯಾರಾ ಯಾವತತು..….. 



ರವ: ಇಲಿ್ಲ ತನಕ ನಿನ್ ಕ್ಕೈ ಗಲ್ಲಜ್ ಮಾಡಕ ೆ ಅಿಂತಾ ನಾನತ ಯಾವತತು ಹಕೇಳಿಲ್ಾಿ...ನಿೇನಕ 

ಮಾಡಕ ೆೇಿಂಡಿರಕ ೇ ಕ್ಕಲ್್ ಇದತ.. ಸರಿ ಮಾಡತ … 

Ranga: ಅಣಾಣ 

Raviprakash: ಲ್ಕೇ …ಇಷತಾ ವಷಾ ನನಕ ಾೊತಕ ಇದಕಾ ಅಿಂತಾನ  ನಕ ೇಡಲಿ್, ಬದತಕ್ಕಬೇಕಿಂತ ಆಸಕ 

ಇದಕರ ನಾನಕೊೇಳಾಷತಾ ಮಾಡತ! ನಾನ್ ಫಕ಼ ನಾಮಡಿುೇನಿ...ಮ್ತಿಂದಕ ಏನಾಮಡಕಬೇಕಿಂತ ಹಕೇಳಿುೇನಿ. ಅಷರಲ್ಲ ಿ

ನಾನಕೊೇಳಿರಕ ೇ ಕ್ಕಲ್್ ಮ್ತಗಿಸತ…. 

Before Ranga says anything, Ravi Prakash hangs up.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

33. EXT.NIGHT.OPEN SECLUDED AREA 
Ranga partially reveals Ravi Prakash's orders to Manja 

after the accident 
 

Ranga looks at the phone, charges toward the car, opens the door and pulls 

out Kumar. He drags Kumar, who is still playing dead. 

ಮಂಜ:ಅಣ್ಣ ಪರಕ್ಾಶಣ್ಣ ಏನಕೊೇಳಿದರಣ್ಣ? ಹಕೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಅಣಾಣ? 

ರಂಗ್:ಐ!! ಇವರನಾ ಸಾಯಸಕ್ಕೆ ಹಕೇಳಿದಕ ರ! 

Kumar immediately springs to life. 

ಕುಮ್ಾರ್: ಸಾರ್ ಬಿಟ್ಬಡಿ.. ಸಾರ್ ಬಿಟ್ಬಡಿ , ಪ್ಿೇರ್ಸ ಸರ್, ನಿಂಗಕ ಿಂದತ ಫಾ಼ಾಮಿಲ್ಲ ಇದಕ! 

Ranga raise his hand to strike and bring it down. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
34. INT.NIGHT.SHIVA’S HOUSE 

Shiva goes through old mails and finds Rao's birthday 
video 

 

Shiva prepping for the presentation, in between he ends up opening some old 

photos on the comp of his parents. He finds an old mail from Sahana… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34A.INT.DAY.OLD AGE HOME 

Birthday video of Rao 

 

Rao is sitting with a knife in his hand, looking serious. Slow pullback, it’s 

his birthday. A few friends at the old-age home are present, all wearing 

birthday caps. One old man is on a wheelchair, his wife by his side, two 

more old men present. Susheel next to Rao, Sahana is behind the camera.  

 

¸ÀºÀ£À : ªÉAPÉÆÃ¨ï ¸Àgï, §vïðqÉÃ ¤ªÀÄÄÝ, ¸ÉäöÊ¯ï ªÀiÁr. 

¨ÉnÖ : ZÁPÀÄ »qÉÆÌAqï M¼Éî «®è£ï vÀgÁ£ÉÃ PÁtÂÛ¢ÝAiÀiÁ. 

¸ÀºÀ£À : K ¸ÀÄ²Ã¯ï, ಬಾgÉÆÃ E°è, «rAiÉÆÃ vÉV ¨Á. 

Susheel comes excited, Sahana hands him the camera and comes into the 

frame.  

¸ÀºÀ£À : ±ÉÃPï ªÀiÁqÉâÃqÀ, ºÀAUÉÃ »qÉÆÌÃ. 

¸ÀÄ²Ã¯ï: ºÁ! ZÀÄZÀÄÑ ªÀiÁqÉâÃPÁzÉæ CªÀÄä CzÉÃ ºÉÃ¼ÉÆzÀÄ. 

¸ÀºÀ£À : CAiÉÆåÃ PÀªÀÄð. 

Sahana places candles on the cake. 

gÁªï : K£ÀªÀÄä ºÉAUï EAlgïZÉÃAeï ªÀiÁrzÀÄæ PÀ«ÄäÃ£É DUÀ®è ªÀAiÀÄ¸ÀÄì. MAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ 

F 6 £À 1 ªÀiÁqÁPÁÌUÀvÀÛ £ÉÆÃqÀªÀÄä. 

¨ÉnÖ : ºÉÆÃ.. ¹éÃmï 16 ¤£ÀUÉ. 

gÀ« : £À«ÄÎgÉÆÃ PÀArÃµÀ£ïUÉ ºÉÆÃUÁÛ ºÉÆÃUÁÛ ªÀÄUÀÆ£ÉÃ DUÉÆÃzÀÄ £ÁªÀÅ. 

ªÉÃtÄ : ¤£Àß UÀAqÀ£Àß £ÉÆÃqÀÄ «Ãó¯ï bÉÃjAzÀ vÉÆlè°è ºÁPÉâÃPÀÄ. 

¸ÀºÀ£À : CAPÀ¯ï.... 

¨ÉnÖ : ºËzÉÆÃ ¤£Àß §vïðqÉÃUÉ PÉÃPï EqÀ®è ¦üÃrAUï ¨Ál¯ï PÉÆrÛÃ«. 

gÁªï : AiÀiÁªÀ ¨Ál¯ï DzÉæ K£ÀÄ? ºÁ®Ä §zÀÄè D¯ÉÆÌÃºÁ¯ï ºÁPÉÆÌmÉæ ¸ÁPÀÄ. ಹಾಾಗ .. 

ಇನಕ ಾೇಿಂದ್ ವಷ್ಾಾ ಆಗಕ ೇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಳಾದ್ ರಕ ೇಗಾ.. 

¸ÀºÀ£À : CAiÉÆåÃ ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ಸರ್.. ಒಿಂದ್ ವಷಾಕ್ಕೆ ಇನತಾ ತತಿಂಬಾ ಟಕೈಮ್ ಇದಕ..... 



Everyone is laughing. 

¸ÀºÀ£À : K ¸ÀÄ²Ã¯ï, PÁåªÉÄgÀ £À¤UÉ PÉÆr°è. 

        College ಹತಡತಗರ್ ಕ್ನಾ worst-ಉ ನಿೇವು 

Everyone: Happy birthday to you… happy birthday to you… 

As Rao is about to blow the candles.  

¸ÀºÀ£À : MAzÀÄ ¤«ÄµÀ! MAzÀÄ ¤«ÄµÀ! ªÉAPÉÆÃ¨ï ¸Àgï PÁåAqÀ¯ï HzÉÆÃQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ, ªÉÄÃPï 

J «µï.  

¨ÉnÖ : KAiÀiï, K£ÉÆÃ PÉÃ¼ÉÆÌAqÉ ªÉAQ? 

gÁªï : £À¤VgÉÆÃzÀÄ MAzÉÃ D¸É, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÎ....... 

 

                         

34B.INT.DAY.SAHANA’s HOUSE 

Sahana is looking at Rao's bday video 
        .......£À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀ£À qÁPÀÖgï vÀgÁ MAzÀÄ ºÀÄqÀÄV ¹QÌ ªÀÄzÀÄªÉ DV, 

RÄ¶AiÀiÁVjè CAvÀ. 

gÀ« : ¸ÀºÀ£À vÀgÁ AiÀiÁPÉ? £ÀªÀÄä ¸ÀºÀ£À qÁPÀÖgï£ÉÃ PÉÃ½âqÉÆÃt. 

¸ÀºÀ£À : CAiÉÆåÃ ¸ÀÄ«Äßj CAPÀ¯ï. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
35. INT.NIGHT.SAHANA’S HOUSE 
Sahana Making missing posters 

 

Int. Night 

Sahana is at her house surrounded by photos of Rao. The photos and Rao’s 

files (case history) are spread out. She’s looking for a photo, trying to cut just a 

close up him. He’s smiling in all photos. She picks one and makes a missing 

poster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36. INT/EXT.DAY.SHIVA’S HOUSE 

Shiva projection of Venkob Rao  

Ext .Day 

Shiva while walking out of the house sees a hologram projection of Venkob 

getting ready for a walk, Krishnamurthy is at the door, on his way out, he 

notices Venkob Rao and Krishnmurthy sitting and talking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37. EXT.DAY.KP CIGARETTE SHOP 

Shiva KP Cigarratte shop 

Ext.Day 

Shiva is seen sitting at the same cigarrete shop from the flashback 

ಕೆೀಪಿ: ಛಕ..ಲ್ಕ ೇ! ನನಿಗಕ ತುರಕ ೇರಿಗಕಲ್ ಿಹಕೇಳಿುೇನಿ, ಏನಕೇ ಇನ್ಫಕ಼ ರ್ೇಾಷನ್ ಇದತರ ನಿನಿಗ್ 

ಫೇನ್ ಮಾಡಿುೇನಿ, ಅದಕೇ ನಿಂಬರಾ..? 

ಶಿವ: ಹಾ ಅದಕೇ ನಿಂಬರ್. 

ಕೆೀಪಿ: ಸತಮಾಸಾಲ್ಲ ಫೇನ್ ಮಾಡಿದಕಾ, ನಿೇನ್ ಎತಿಲ್ವಲಿ್ ನಿಂಬರ್ ಚಕೇಿಂಜ್ ಮಾಡಿದಾ ಅನಕ ೆಿಂಡಕ. 

ಶಿವ: ಸರಿ ನಾನಬತೇಾನಿ... 

KP notices Shiva stubbing the cigarette and smile.  

ಶಿವ: ಏನಾಯ್ತು? 

ಕೆೀಪಿ: ಥಕೇಟ ನಿಮ್ುಿಂದಕ ತರಾನಕ! 

ಶಿವ:ಆ? ಏನ್ ಹಕೇಳಾು ಇದಾ? 

KP points at the place he stubbed.    

ಕೆೀಪಿ: ನಿನಿಗಾಾವತತು ಹಕೇಳಿರಲ್ಲಲಿ್, ನಿಮ್ುಿಂದಕ ಆಫೇರ್ಸ ಬರ್ಸ ಹತಕ ುಕ್ನತಮಿಂಚಕ ಮಿರ್ಸ ಇಲ್ಕಾ ಒಿಂದತ 
ಸ್ಪಗರಕೇಟ್ ಹಕ ಡಕದತ ಹಕ ೇಗಕ ೇವುರ. 
ಶಿವ: ನಮ್ುಿಂದಕ ಸ್ಪಗರಕೇಟ್ ಹಕ ಡಿಯ್ಯೇವಾರ? ಏನಕ ೇ ಹಕೇಳಾು ಇದಾಾ? 

ಕೆೀಪಿ: ಹ  ಶಿವ, ಎಲಿ್ಲ ಯಾರಾದತರ ನಕ ೇಡಿಬಡಾುರಕ ೇ ಅಿಂತ ನಾಲ್ಕೆೇ ಪಫ ಅಲಿ್ಲ ಫಾರ್ಸಾ ಆಗಿ 

ಹಕ ಡಿಯ್ಯವುರ. 

ಶಿವ: ಮ್ತಿಂಚಕ ಯಾರ್ಕ ಹಕೇಳಿಲ್?ಿ 

ಕೆೀಪಿ: ನಮ್ ಸ್ಪಗರಕೇಟ್ ಮಾರಕ ೇವರ ಸ್ಪದಾಾಿಂತ, ನಿನಾ ಬಗಕ ೆಹಕಿಂಗ್ ಅವರಿಗಕೊೇಳಿಲ್ಕ ವ ಅವರ 

ಬಗಕೆನ  ನಿನಿಗಕೊೇಳಿಲ್.ಿ 



ಶಿವ: ಯಾವ್ ಬಾರಯಿಂಡ್ಸ ಹಕ ಡಿತಾ ಇದಾದತಾ? 

ಕೆೀಪಿ: ನಿಿಂದತ ದಕ ಡು ರಾಜ, ಅವರದತಾ ಚ್ಚಕೆ ರಾಜ್ಾ. 

While walking back he notices Krishna Murthy in the park. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38. EXT.DAY.PARK 

Laughter Club scene 
 
Ext.Day 
 
Shiva goes to the park in the morning. Sees a bunch of people about to start the 

laughter club and say their slogan 

“ರ್ೈಯಗಕ ಮ್ನಸ್ಪಗಕ ತಾಕತತು, ಪಡಕಯರಿ ಈ ಸೌಲ್ತತು 

ಕ್ಾಸ್ಪಲ್ಿದ ಮ್ತಪತತು 

ನಮ್ಮಈ ನಗಕಕ ಟ, ವಿವಕೇಕ್ಗಳ ಆನಿಂದ ಕ ಟಾ 

ಒಿಂದತ ಎರಡತ ಮ್ ರತ, ನಕೆರಕ ಆಯ್ಸ ಾರತ 

ಹಸನತಮಖಿ ಸದಾಸತಖಿ, ಹಸನತಮಖಿ ಸದಾಸತಖಿ 

ಏನಕೇ ಬರಲ್ಲ, ನಗತ ಒಿಂದರಲ್ಲ 

ಸವಕೇಾಜನಸತಖಿನಕ ೇಭವಿಂತತ” 

Shiva is waiting and observing people, controlling his laughter. Krishna Murthy 

while laughing notices Shiva and gives Vajramuni laughter. Murthy takes a 

break and comes to meet Shiva. 

ಮೊರ್ೀ:ಏನಯ್ಾ? ಏನಿವಷಾ? ನಮ್ ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ಹಕ ೇಗಿಬಟಾ? 

ಶಿವ:ಛಕ! ಇಲಿ್ ಇಲಿ್ 

ಮೊರ್ೀ:ಮ್ತಕು ನಿೇನಾಾರ್ಕ ಇಲಿ್ಲ ಬಿಂದದಾಾ? ವಕಿಂಕ್ಕ ೇಬ್ ರಾವ್ ನಗಕಕ ಟ ಹಕಿಂಗ್ ನಡಿತದಕ ಅಿಂತ 

ಚಕರ್ಕ ಮಾಡಕ ಕ್ಕ ಬಿಂದದಾಾ...? 

Shiva: ವಕಿಂಕ್ಕ ೇಬ್ ರಾವ್ ನಗಕಕ ಟ ನಾ? 

Murthy: ಅವನತ ಶತರತ ಮಾಡಿದತಾ ಅಿಂತ ನಿನಗಕಲ್ಲ ಿಗಕ ತುರತತಕು ….. ಸರಿ ಎನತ ವಿಷಯಾ..?  

Cut to the club’s sad laughter. 

Cut back to Shiva and Murthy. 



ಮೊರ್ೀ:ಓಹಕ ! ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿರಕ  ಲ್ಲರ್ಸಾಲಿ್ಲ ನಮ್ ವಕಿಂಕ್ಕ ಬತ ಸಕೇರಕ್ಕ ಿಂಡ. ಇನಕಾೇನಾಗತತುಯಾಾ? 

ನಕ ೇಡಕ ೆಳಕ್ಾೆಗಕಾ ವೃದಾಾಶರಮ್ಕ್ಕೆ ಸಕೇಸ್ಪಾದಾಲ್ಾ.ಿ ಅಷತಾ ಕಷಾಪಟ್ಾ, ಸಾಲ್ಾ-ಸಕ ೇಲ್ಾ ಮಾಡಿ 

ಒಿಂದತ ಮ್ನಕ ಕಟ್ಾದ, ಅಲಿ್ಲದಾದಕರ ಇರಕ ೇಷತಾ ದನ ನಕಮ್ಮದಯಾಗಿ ಇರಕ ೇನತ. 

ಶಿವ: ನಕ ೇಡಿ ಅಿಂಕಲ್, ನಿಮ್ ಬಕ ೇಧನಕ ಕ್ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಿಬಿಂದಲಿ್. ನಮ್ುಿಂದಕ ನಿಮ್ಮನಾ 

ಕ್ಾಿಂಟಾಾರ್ಕಾ ಮಾಡಿದರ ಅಿಂತ ಕ್ಕೇಳಕಬಿಂದಕ ಅಷ್ಕಾ. ಅವುರ ಬಗಕೆ ಏನಾದತರ ಇಿಂನ್ಫ಼ರ್ೇಾಷನ್ ಇದಕರ 

ಹಕೇಳಿ, ಇಲ್ಕಾ ಹಕ ೇದಕರ ನಾನ್ ಹಕ ರಡಿುೇನಿ. 

Shiva gets up to leave, Murthy also gets up. 

ಮೊರ್ೀ: ಈ ದತರಾಹಿಂಕ್ಾರಕ್ಕೆೇನತ ಕಮಿಮ ಇಲಿ್ ನಿಮ್ ಜನರಕೇಷನ್ಗಕ. ಏನಯ್ಾ ಗಕ ತತು ನಿಮ್ುಿಂದಕ 

ಬಗಕೆ ನಿನಿಗಕ? ಚ್ಚಕೆ ವಯ್ಸ್ಲ್ಕಿೇ ದಕೇವರ ಪಾದ ಸಕೇರಬಕೇಕ್ಾಗಿತತು, ಅವಾಗಾ ನಮ್ ವಕಿಂಕ್ಕ ಬತ 

ಲ್ಲೇಟರ್ ಗಟಕ ಿನಿಿಂಗಕ ರಕು ಕ್ಕ ಟತಾ ಪಾರಣಾ ಉಳಿಸಾಾ ಕಣ್ಯಾಾ. ಹತಡತಕತ ಹಕ ೇಗಿ ಹಿೇಗಾದತರ 

ನಿಮ್ಮಪಾನ್ ಬಗಕೆ ಸವಲ್ಾಾ ಗಕ ತಾುಗತತಕು. 

The club people start laughing in the background and Krishna Murthy walks 

away. Cut on people laughing.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. INT.DAY.OLD AGE HOME 
Putting up posters 

Ext.Day 

Shiva at old age home notices posters with Rao smiling, while waiting for 

Sahana. 

(Sahana enters) 

ಸಹನ: ಎಷತಾ ಹತಡತಕ್ದತರ ನಿಮ್ುಿಂದಕದತ ಒಿಂದ  ಸ್ಪೇರಿಯ್ಸ ಫೇಟಕ  ಸ್ಪಗಿಿಲ್.ಿ ಯಾವಾಗ 

ನಕ ೇಡಿದತರ ಖತಷ್ಖತಷಿಯಾಗಿ ಸಕೈಲ್ ಮಾಡಕ ೆಿಂಡಕೇ ಇರತಾರಕ 

He picks up a poster, sees it. 

ಶಿವ:ಹಹ್! ಅದಕ ೇಿಂದ್ ಕರಕಕ್ಾಾಗಿ ಮಾಡಾು ಇದತರ. ಅ... ಕ್ಾಾಶ್ ರಿವಾಡ್ಸಾ ಒಿಂದತ ಹಾಕ್ಬಡಕ ೇಣಾ. 

ದತಡಿುದಕರ, ಅದಕ್ಕ ೆಿಂದತ ಇಿಂಪಾಟಕಾನ್್ ಬರತತಕು 

Cut to Xerox shop, Cash reward being added on the poster (comp screen).  

Poster coming out of copier.  

Xeroxes are handed over by the shop keeper to Shiva and Sahana.  

Sequence of Posters being put up in different parts of the city by Sahana, 

Sahana’s staff and a bunch of other people.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. EXT.DAY.ROAD 
Shiva leaves search midway 

Ext.Day 

Multiple shots of Shiva and Sahana sticking posters in various locations and 

also asking people at bus stops, auto stands, tea shops, talking to traffic cops. 

Shiva keeps getting work calls in between 

Shiva (on Phone): ಲ್ಾರ್ಸಾ ವಿೇರ್ಕ ಕಳಿ್ದನಲ್ಾ,ಿ infographic ನಾ include ಮಾಡಿ.. ಸರಿ ಸರಿ.. 

ಜಸ್ಪವಿಂದರ್ ಗಕ on the way ಇದೇನಿೇ ಅಿಂತಾ ಹಕೇಳಿ. 

with each work call he answers Sahana gets more irritated with him,  

shots where she’s moved forward, he’s behind, texting, mailing etc., she comes 

back and looks at him as if to say “Can we move ahead?”.  

She’s struggling to staple a poster on a tree and extends the bundle of poster 

for Shiva to hold, but he’s walking up and down on call, further irritating 

Sahana.  

Shiva is persistently looking at his watch throughout to suggest that he is late 

for work.  

His cab arrives and he tells Sahana that he will meet her later.  

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 



                                40A.EXT.DAY.ROAD 
           Sahana's outburst towards Shiva, Shiva leaves 
 
Ext.Day 
 

Shiva: ನನಿಗಕ ಸವಲ್ಾ ಕ್ಕಲ್ಸಾ ಇದಕ... ನಾನತ ಆರ್ೇಲ್ಕ ಸ್ಪಕ್ುನಿ…  

ಸಹನ: ಏನತ ಮಾಡಾು ಇದೇಯ್? ನಿನಿಗ್ ಸ್ಪಚತಯೇಶನ್ ಸ್ಪರಿಯ್ರ್ಸನಕರ್ಸ ಅಥಾ ಆಗಾು ಇಲ್ಾವ? 

ಯಾವುದಕ ೇ ಸಣ್ಣಪುಟಾ ವಸತು ಅಲಿ್! ಕ್ಾಣಕ ಆಗಿರಕ ೇದತ ನಿಮ್ುಿಂದಕ! ನಿೇನತ ಎಷ್ಕಾೇ ಬಿಜ಼಼್ಿ 

ಇರಬಹತದತ, ನಿನಿಗ್ ಎಷ್ಕಾೇ ಕ್ಕಲ್ಸ ಇದತರ, ಬಟ್ ಇವಾಗ್ ಅದತ ಯಾವುದ  ಇದಕ್ೆಿಂತ 

ಇಿಂಪಾಟಕಾಿಂಟ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧಾ ಇಲಿ್. 

Shiva takes a couple of steps more.  

ಸಹನ: ನಿನಿಗಕ ನಿನುಿಂದಕ ರ್ೇಲ್ಕ ಏನಕ ೆೇಪ ಇದಯ್ಯ, ನಿಮಿಮಬತರ ಮ್ಧಾದಲಿ್ಲ ಏನಾಗಿದಕ, 

ನನಿಗಕ ತುಲಿ್. ಚ್ಚಕೆ ವಯ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಹಕ ೇಡಿಾರಹತದತ ಬಕೈದರಬಹತದತ, ಅಥವಾ ಮ್ಗನುರಾನಕೇ 

ನಕ ೇಡಿಲ್ಕಾೇ ಇರಹತದತ. ನಿನಿಗಕ ಅವರ್ೇಾಲ್ ಪ್ರೇತ ಇಲ್ಕಾೇ ಹಕ ೇದತರ, ಅವರನ ಹತಡಕ ೆೇದತ ನಿನ್ 

responsibility, ಇದನಾ ನಾನತ ಹಕೇಳಕಬೇಕ್ಾಗಿಲ್ ಿ, ನಿನಿಗಿಬಟ್ಾದತಾ. 

ಶಿವ: ಸಹನ... ನಾನ್ ಆರ್ೇಲ್ ಸ್ಪಕ್ುನಿ.  

Sahana furious… He gets into the cab and leaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. INT.DAY.SHIVA’S OFFICE 

SHIVA AT WORK DOING PRESENTATION 

Int.day 

Shiva is making a presentation in a dark room, in one slide of the presenation 

there is a father and son clipart, he see it and sorta freezes, Jaswinder looks a 

little worried. Shiva regains composure and starts again. Cut to the end of the 

presenation and the client is super happy. Cut to some papers being signed.  

Jaswinder hands patting Shiva’s back. Client hand shaking with Jaswinder and 

Shiva.  

Cut to Empty room, Shiva is looking at the same slide. Jasiwnder enters.  

Jaswinder: Superb job…suna hai winter mai Newyork bohut thand rehtha 

hai…Sweater keeter karedlena 

Shiva smiles. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 



                                          42. INT.DAY.SHIVA’s HOUSE 

Flashback 2 

     Shiva is packing scene opens with rao cutting a sweater tag 

ರಾವ್: ನಿನಿಗಿರಕ ೇ ಎಲ್ಾಿ friends-ಉ, ಬಕೇರಕ-ಬಕೇರಕ ದಕೇಶಕ್ಕೆ ಓದರ್ಕ ಹಕ ೇಗಾು ಇದಾರಕ. ನಿನಿಗ  
ಅವರ ತರಾನಕೇ ಹಕ ೇಗರ್ಕ ಎಷತಾ ಆಸಕ ಇದಕ ಅಿಂತ ನನಿಗ್ ಗಕ ತತು. ನಿನಿಗಕೇ ಗಕ ತತು ಅಮ್ಮನ್ 
treatment-ಗಕ ಎಷತಾ ಖಚಾಾಯ್ತು.... ನಮ್ಮ ವಿಶವನಾಥ ಅವರ ಮ್ಗಾ engineering-ಮ್ತಗಿ್ ಇಲ್ಕಿೇ 
ಓದದಾಿಂತಕ, ಈಗ ಒಳಕೆ ಕ್ಕಲ್್ದಲಿ್ಲದಾಾನಕ. 
ಶಿವ: ನಾನತ ವಿಶವನಾಥ ಅವರ ಮ್ಗ ಅಲಿ್. ನಿೇವು ಬಕೇರಕಯ್ವರ ಮ್ಕೆಳ್ example 
ತಗಕ ೇಳಕಕದಾದಕರ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಕ ತಕ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿದವರಕಲ್ಾ ಿಎಲ್ಕಲಿ್ಕ  ಿಇದಾಾರಕ. ನಿೇವು ಕ್ಕಲ್ಸ ಶತರತ 
ಮಾಡಾಾಗಾ ಎಲಿ್ಲದಕ ರ, ಇವಾಗತಿ ಅಲ್ಕಿೇ ಇದೇರಾ.. ನನಾ USA ಗಕ ಕಳಕಕ್ದ್ ಬಿಡಿ ದತಡತು 
ಮಾಡಕ ೆಳರ್ಕ ಗಕ ತುದಕರ, ಅಮ್ಮನಾ ಉಳಿಸಕ ೆ ಬಹತದಾಗಿತಕುೇನಕ ! ನನಿಗ್ train-ಗಕ late-ಆಯ್ತು, 

ನಾನ್ ಬತೇಾನಿ. 
-Cut to train passing, kumar wakes up 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 



                                           43. INT.DAY.KUMAR’s HOUSE 

                                          Kumar wakes up in his house 

Int. Day 
  Scene description: Kumar wakes up, looks to the right, sees a photo of 

his wife and kid without him, looks to the left, and sees a full family 

photo with him as well. He feels his face, slowly gets up and peeps into 

the mirror, puts his feet down. But doesn’t notice that his kid is 

sleeping under the bed. Kumar runs out of the room excited to be 

alive.  
 

As he runs out, shot opens with 2 mobile phone in aquarium tank.  

 
PÀÄªÀiÁgï: ®QëöäÃ! ®QëöäÃ!  

  

She comes out of the kitchen feeling emotional he goes and hugs her … 

 
PÀÄªÀiÁgï: ¤£ï ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄÄSÁ£Á E£ÉÆßAzï ¸À® £ÉÆÃrÛÃ£ÉÆÃ E¯ÉÆéÃ CAvÀ C£ÉÆÌAqÉÃ Ejè®è 

PÀuÉ... 

®QëöäÃ : jÃ... 

PÀÄªÀiÁgï: E®è PÀuÉ ®QëöäÃ! £Á£ÀÄ C£ÀÄ s̈À«¹zÀÄÝ, £À£Àß ±ÀvÀÄæUÀÆ ¨ÉÃqÁ. C°èAzÀ ºÉAUï 

vÀ¦à¸ÉÆÌAqï §AzÉÆßÃ £À¤UÉÃ UÉÆwÛ¯Áè.. zÉÃªÀgÀÄ zÉÆqÀØªÀ£ÀÄ PÀuÉ, K£ÀÄ DUÉÝ ªÀÄ£ÉÃUï 

vÀ°¦ì ¤£Àß£Àß ¥ÀÄlÖ£Àß... 

®QëöäÃ : jÃ! 

PÀÄªÀiÁgï: K£ÉÃ?  

ªÀÄAd : §¤ß PÀÄvÉÆÌ½ ¸Àgï, vÀ¦à¸ÉÆÌAqï ºÉAUï §A¢æ CAvÀ £ÁªÀÅ ºÉÃ½ÛÃ«... C¯Áé CtÚ?  

  
gÁªï : G¦àlÄÖ vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVzÉ. ¤ªÀiï ªÀÄUÀ¼ÉÃ£Á ªÀiÁrzÀÄÝ? ºÀÄrÎ £À¤Uï vÀÄA¨Á EµÁÖ 

DzÀÄè. £À£Àß ªÀÄUÀ PÉ®¸ÀzÀ°è vÀÄA¨Á ©¹ EgÁÛ£É. §gÉÆÃ ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ PÀPÉÆðAqï §jÛÃ¤, 

CªÀ¤Uï NPÉ DzÉæ, M¼Éî qÉÃmï ¦üPïì ªÀiÁr ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ ©qÉÆÃt. 

 

  Everyone is stunned for a few seconds, Manja’s spoon is stuck in his 

mouth and he slides away from Rao… 

 

PÀÄªÀiÁgï: ®QëöäÃ ನಾನತ ಇನತಾ ಕನರ್ಸ ಕ್ಾಣಾು ಇದೇನಿ... ಹಕಿಂಗಾದತರ ಮಾಡಿ ಎಬಕ್.. 
gÀAUÀ : PÀ£À¸ÀÄ ¤Ã£À®è D ªÀÄÄzÀÄPÀ PÁuÁÛ EgÉÆÃzÀÄ. ¨Á PÀÆvÉÆÌÃ.. ¸Àé®à ¤gÀÄ PÉÆr. 

 Manja slowly pulls the spoon out of his mouth 
 



ªÀÄAd : CtÚ.... DQìqÉAmïC°è vÁvÀ£ï vÀ¯É¬ÄAzÀ JgÀqÀÄ – ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀÆÌç ©zÉÆÝÃVzÉ C£ÀÄìvÉÛ. 

®QëöäÃ : jÃ §¤æ E°è  

PÀÄªÀiÁgï: ¸Àgï.  

      Looking at Ranga for permission 

 
gÀAUÀ  : eÁ¹Û §Ä¢ÝªÀAwPÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀìPï ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ ¥ÀªÀÄð£ÉAmï DV PÀ£À¸ÀÄ              

PÁuÉâÃPÁUÀÄvÉÛ.  

  

 Ranga signals him to go. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43A.INT.DAY.KUMAR’s HOUSE 
Kumar talking to Laxmi in the kitchen 

Int. Day 

Laxmi is doing something in the kitchen. 

ಕುಮ್ಾರ್: ಏನಕೇ ಆಗಾು ಇದಕ? ಒಿಂದ  ಅಥಾ ಆಗಾು ಇಲಿ್. ಇವರತ ಇಲಿ್ಲಗ್ ಹಕೇಗಕ ಬಿಂದತ 

ಸಕಕ್ಕ ಾಿಂಡತರ? ಅಷತಾ ಗಕ ತಾುಗಲ್ವ ನಿನಿಗಕ? ಒಳಗಡಕ ಬಿಡಾಬರದಾಗಿತತು. 

Laxmi slams tumbler on the kitchen slab. 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಹೌದತ ರಿೇ! ನಾನತ ಸಕೇರಿಸಕ ೆಿಂಡಕ, ನಿೇವಕೇನಾಮಡಾು ಇದರ ಅವರ ಜ್ಕ ತಕ? ನನಾ ಟಕನ್ ಶನ್   

ನನಗ್ ಗಕ ತತು, ಎಷ್ಕ ಾತಾುದತರ ಬಿಂದಲಿ್ ಬಿಂದಲಿ್ ಅಿಂತ ನಾನತ ಎಷತಾ ಒದಾಾಡಿುದಕಾ, ಅದತ 

ನಿಮಿಗಕೇನತ ಅಥಾ ಆಗತತಕು? ಆರ್ೇಲ್ಕ ಫಕ಼ ನ್ ಬಿಂತತ ಆಕ್್ಡಕಿಂಟ್ ಆಗಿದಕ, ಕಕ್ಕ ಾಿಂಡ್ಸ ಬತಾಾ 

ಇದಾೇವಿ, ಅಡಕರರ್ಸ ಹಕೇಳಿ ಅಿಂತ. ಜಿೇವಾನಕೇ ನಿಿಂತತ ಹಕ ೇಯ್ತು ನಿಂದತ. ನಾನಕೇನಾಮಡಿ ಿಹಕೇಳಿ? 

ಹಕಗಲ್ಕಮಲ್ಾೊಕ್ಕ ೆಿಂಡಬಿಂದತರ. ಮ್ನಕ ಒಳಗಕ ಬಿಂದಕೇಲ್ಕ ತೆಾುಯ್ತು ಅವರ ನಿಜವಾದ್ ರ ಪ. ಕಿಂತರ 

ನಾಯಗಳು! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43B.INT.DAY.KUMAR’S HOUSE 
Kitchen cut away, Venkob gives tickets to Manja 

 

Int. Day 
Scene description: Venkob Rao at the wash basin washing his hand, he turns 

to Ranga and Manja 
 
gÁªï : J£ÉÃ ºÉÃ½, wAr ZÉ£ÁßVvÀÄÛ, ºÀ£ÉßgÀqÀÄ gÀÆ¥ÁAiÉÄÎ M¼Éî zÉÆÃ¸É. ©¯ï J°è PÀmÉâÃPÀÄ? 

 

  Manja quickly reacts by putting towel on his shoulder 

 
ªÀÄAd : E¯ÉèÃ PÉÆr! 

 

  Rao pulls out bus tickets as cash and hands it to Manja… 

  Manja seems confused… 

 
gÁªï : a¯Éæ EmÉÆÌÃ ªÀÄj. 

 

  And he walks off… 
 

ªÀÄAd : F vÁvÁ£À CxÀð ªÀiÁqÉÆÌ¼ÉÆîÃµÀÖç°è £ÁªÀÅ nPÉÃmï vÀUÉÆAಡ್ಸ ©rÛÃªÀtÚ.... 

gÀAUÀ : F ªÀÄÄzÀÄPÀ ¨sÀ¯ÉÃ  £ÁlPÀ DqÁÛ£É, MAzÀÄ PÀtÂÚnÖgÀÄ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43C.INT.DAY.KUMAR’S HOUSE 
Ranga walks into the kitchen 

Int. Day 

Cut back to the kitchen. Ranga enters. 

ಕುಮ್ಾರ್: ಆಯ್ತು ಅಳಕಕದ್ ನಿಲ್ತ್. ಪುಟಾ ಎಲಿ್ಲ?  

ರಂಗ್:  ಒಿಂದ್ ಗಾಿರ್ಸ ನಿೇರತ ಕ್ಕ ಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಕ ಾೇತತು? 

ಕುಮ್ಾರ್: ನಿೇರತ ಬಿಸ್ಪ ಮಾಡಕ ೆಡಕ ಣಾ ಅಿಂತ ಅನಕ ೆಳಾು ಇದವ. 

ರಂಗ್: ಏಯ್...! ಕತಡಿಯ್ಯೇದಕ್ಕೆೇಳಿದತಾ ಸಾಾನಕೆಲ್.ಿ ಸಾಕತ ನಿಮ್ ಗತಸತ-ಗತಸತ, ಬನಿಾ ಆಚಕ ಕಡಕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44. INT.DAY.KUMAR’S HOUSE 
Hari entry scene as Kumar pleades 

Int. Day 
Scene Description: Ranga is pacing up and down, Lakshmi nudges Kumar to 

talk… 

 

PÀÄªÀiÁgï: Mch! vÁ¼É 

 

           Kumar looks at Manja who is constantly looking at Rao who is smiling, 

this freaks him out, Manja turns to Kumar who is also smiling at him. Kumar 

signals manja asking for permission to speak to Ranga. 

 
ªÀÄAd : CtÚ... K£ÉÆ PÉÃ¼ÁÛ EzÁgÉ £ÉÆÃr. 

PÀÄªÀiÁgï: K¤®è ¸Àgï £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀÄªÀiÁgï CAvÀ, ¤£Éß gÁwæ EAlæqÀPÀë£ï ªÀiÁqÀPï mÉÊªÀiï  

 ¹Vè®è. £À£Àß ºÉArÛ ®QëöäÃ CAvÀ. 

ªÀÄAd : G¦àmï vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀÛgÉ. 

gÁªï : G¦àmÁÖ? £À¤UÉÆAzï ¸Àé®à PÉÆrÛÃgÁ? 

ªÀÄAd : CtÚ! £ÉÆÃr CtÚ, JgÀqÀÄ ¥ÉèÃlÄ ಬಾಸ್ಪಾ, ತಿಂದಲ್ಾವರಿಂಗಕ ಆಡಿುದಾನಕ £ÉÆÃr. 

PÀÄªÀiÁgï : K E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÉèÃmï ºÁPÉÆÌAqÀÄ ¨ÁgÉ CªÀjUÉ, ¤£Àß G¦àlÄÖ vÀÄA¨Á ºÀZÉÆÌArzÁgÉ. 

 

Lakshmi walks off into the Kitchen 

 
PÀÄªÀiÁgï : ¸Àgï £Á£ÀÄ K£ï ºÉÃ¼ÁÛ EzÉÝ CAzÉæ, £Á¤¯Éè ¥ÀPÀÌzï HgÀ°è UÉ¸ïÖºË¸ï C°è 

ªÀiÁå£ÉÃdgï DV PÉ®¸À ªÀiÁqÁÛ E¢Ã¤. £Á£ÉÆ§â CªÀiÁAiÀÄPÀ ¸Àgï, ¸ÀtÚ «ÄqÀ¯ï PÁè¸ï 

¥sÁå«Ä°, ¯ÉÆÃªÀgï «ÄqÀ¯ï PÁè¸ï. £ÀªÀÄä£Àß ©nâr ¸Àgï, zÉÃªÀgï ªÉÄÃ¯ï DuÉ ¸Àgï D 

¨É¼ÀVj gÀAUÀ£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÉÄÃ¯ÁuÉ, ¤ªÀiï §UÉÎ AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÁ£ÀÆ ºÉÃ¼À®è. 

 

Lakshmi serves uppit to Rao and sits next to Kumar 
 
PÀÄªÀiÁgï: MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥ÉÆÃ°¸ÉìÃ §Azï PÉÃ½zÉæ, £À¤UÉÃ£ÀÄ UÉÆwÛ®è CAvÀ ºÉÃ½ÛÃ¤ ¸Àgï. 

 

Ranga stares angrily at Kumar, Kumar places his hand on Lakshmi’s head 

 
PÀÄªÀiÁgï: EªÀ¼À ªÉÄÃ¯ÁuÉ 

 

Rao bites into a chilli 
 
gÁªï : SÁgÁ! ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ PÉÆrÛÃgÁ? 



 

Ranga and Manja stop and look at Rao. 
 
ªÀÄAd : ¤ÃgÁ?!  ¯ÉÃ vÁvÁ! ¤Ã£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉÃ¼ÉÃ£ÉÃ £Á«°è PÀZÉÆÌArgÉÆÃzÀÄ. EµÉÆÖÃwÛUÉ D 

ºÉಣಾ£Á ºÀÆvÁQ ªÁ¥À¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ°è £ÀªÀiï UËqÀÄæ «Ä°lj ºÉÆÃmÉ®°è ªÀÄÄzÉÝ 

ªÀÄl£ï ZÁ¥ïì wAvÁ E¢é. 

 

Ranga whacks Manja on his head 

 
gÀAUÀ : ªÀÄÄZÉÆÌAqÀÄ PÀÄvÉÆÌ¼ÉÆÃ. 

®QëöäÃ : K¤æ ºÉt CAvÀ ªÀiÁvÁqÁÛ EzÁgÉ? 

PÀÄªÀiÁgï:  D vÀgÁ J¯Áè K£ÀÄ E®è PÀuÉ. £Á£ÉÃ£ÀÄ £ÉÆÃr®è ¸ÀÄªÀÄ£É PÀÄvÉÆÌÃ ¤Ã£ÀÄ. 

 

He turns to Ranga  
  

¸Àgï ¦èÃ¸ï £ÀªÀÄä£Àß ©nâr ¸Àgï ¨ÉÃPÁzÀgÉ £À£ï PÁgï vÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤£ÉßÃ£É ¥sÀÄ¯ï mÁåAPï 

ªÀiÁr¸ÉÝ. CxÀªÁ ¤ÃªÉ°è ºÉÃ½ÛgÉÆÃ C°è qÁæ¥ï ªÀiÁrÛÃ¤ ¸Àgï ¤ªÀÄä£Àß. 

®QëöäÃ : £ÉÆÃræ ¤ÃªÉ°è ºÉÆÃzÀÆæ £Á£ÀÄ §jÛÃ¤. ¸ÀvÉæ MnÖUÉ ¸ÁAiÉÆÃuÁ. 

PÀÄªÀiÁgï: ¸ÁAiÉÆÃzÀgï §UÉÎ AiÀiÁgÉÃ ªÀiÁvÁrzÀÄÝ? ¸Àé®à ¸ÀÄªÀÄ£É PÀÄvÉÆÌ½ÛAiÀiÁ? CªÀgÀÄ vÀÄA¨Á 

M¼ÉîAiÀÄªÀgÀÄ. K£ÉÆ PÉlÖ UÀ½UÉ MAzÀÄ aPÀÌ ¸ÀªÀÄ¸ÉåÃ° ¹PÁÌPÉÆÌArzÁgÉ CµÉÖ, £ÁªÀÅ 

MAzÀÄ ZÀÆgÀÄ ºÉ¯ïà ªÀiÁqÉâÃPÀÄ. 

 

Ranga raises his hand to stop him, everyone’s quiet, Ranga sits in front of 

Kumar, and Kumar leans back in fear 

 
ªÀÄAd : CtÚ, F vÁvÁ £ÉÆÃr CtÚ, ºÉÆÃVâlÖ CAvÀ PÁtÄvÉÛ.  

 

Manja checks on Rao to find he is sleeping 

 
ªÀÄAd : ºÉ ºÉ, ZÉ£ÁßV ©zÉÆÌArzÁ£É/ªÀÄ°ÎzÁ£É. 

gÀAUÀ : ¸ÀÄªÉÄß PÀÄvÉÆÌÃ½ÛAiÉÆÃ E¯ÉÝ ºÉÆÃzÉæ..... 

 

Turns to Kumar  
 
gÀAUÀ : J¯Áè ¥sÉÆÃmÉÆÃ£À®Æè MAzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ EzÁ£À®è J°è PÁtÂ¸ÁÛ E®è CªÀ£ÀÄ. 

PÀÄªÀiÁgï: ºÉÃ..... £ÀªÀiï ªÀÄUÀ ¸Àgï ºÀj CAvÀ, ºÁ°qÉÃ¸ï C¯Áé? ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£À EAzÀ £ÀªÀiï 

¸ÉÆÃzÀgï CvÉÛ ªÀÄ£ÉÃ° EzÁ£É. 

gÀAUÀ : ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£Á£À? ©¢ÝgÉÆÃ Dl ¸ÁªÀiÁ£ï ಜ್ಕ ತಕ ¤ÃªÀÅ Dl DqÁÛ EzÁæ? 



PÀÄªÀiÁgï: ¸Àgï... ©½Vj gÀAUÀ£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÉÄÃ¯ÁuÉ, ªÀÄUÀÄ «µÀåzÀ¯ï ªÀiÁvÀæ ºÀAUÉ¯Áè ¸ÀÄ¼ÀÄî 

ºÉÃ¼À¯Áè ¸Àgï. 

 

Hari enters the room!! 

 
ºÀj : CªÀÄä...... JµÀÄÖ ºÉÆvÀÛAvÀ ªÀÄAZÀzÀ PÉ¼ÀUÉ CªÀÅ¸ÉÆÌArgÀèªÀÄä ? ªÉÆzÉè dégÀ, £É® ¨ÉÃgÉ 

CµÀÄÖ vÀAr EzÉ. 

 

 Laxmi heads to Hari. Awkwardness between Ranga and Kumar. Ranga 

stares at Kumar, as he’s caught red handed. Ranga leans forward and 

calls Kumar closer with a hand signal. Kumar hesitantly goes close.  
 
ªÀÄAd : K£ÀÄ DQÖAUï ªÀiÁqÁÛ£ÀtÚ?   

gÀAUÀ :  (Points his index finger and says softly)£ÉÆÃqÀÄ, J®ègÀ£ÀÄß PÉÆZÁÑQârÛÃ¤. F 

DlUÀ¼É¯Áè £À£Àß ºÀwÛgÀ ¨ÉÃqÁ. EzÉÃ PÉÆ£É ¸À®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 



               45. EXT.NIGHT.BANGALORE UNIVERSITY 
Sahana solo search  

Ext. Day 
Sahana is putting up the last few posters from the stack, finishes and makes a 

couple of calls. Sahana calls Mani from old age home who tells her that posters 

have been put up in all areas that they know off but haven’t received any 

leads. Bangalore University in the background.  

ಸಹನ: ಏನಾದತರ ಇಿಂಫ಼ರ್ೇಾಷನ್ ಸ್ಪಕ್ಾು? 

Mani: ಜಯ್ನಗರ್, ಜ್ಕ.ಪ್ನಗರ್, ಮ್ಲ್ಕಶಿವರಿಂ, ರಾಜ್ಾಜಿ ನಗರ ಎಲ್ಾ ಿಕಡಕ ಪಸಾರ್ 
ಹಾಕ್ಾಯ್ತು. ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ಅವರನಾ ಯಾರತ ನಕ ೇಡಿಲ್ವಿಂತಕ... ಬರ್ಸ ಸಾಾಿಂಡ್ಸ, ಆಟಕ ೇ ಸಾಾಿಂಡ್ಸ , 
ಪಬಿಿರ್ಕ ಸಕಾೇರ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಪಸಾರ್ಸಾ ಅಿಂಟ್್ದಾೇವಿ. ಅವರ ಮ್ಗಾ ಎಲಿ್ಲ ಹತಡತಕ್ಾು ಇದಾನಕ ಅಿಂತಾ ಚಕರ್ಕ 
ಮಾಡಮಾಮ 
ಸಹನ: ಸರಿ ಒ.ಕ್ಕ... 

Cuts the call.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46. INT.NIGHT.SHIVA’S OFFICE 

Shiva putting up info in FB Group 

Int. Day 

Shiva at work putting up Missing person in FB group, he notices blood type and 

looks up his father’s blood type. He is seen immediately leaving, we reveal that 

he is looking at a scanned version of some document his dad’s blood type.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47. INT/EXT.NIGHT.MURTHY’S HOUSE 

Shiva @ Krishna Murthy House 

Int/Day 

Shiva comes knocking on Krishna Murthy’s door. 

ಮೊರ್ೀ (from window):ಹಿಿಂದಕ ಬಾಗಿಿಿಂದ ಬಾರಯ್ಾ, ಮ್ತಿಂದಕ ಯ್ಮ್ ಕ್ಾಯಾು ಇರತಾನಕ. 

Shiva enters from back door, Murthy has made drinking arrangements, Shiva is 

angry. 

ಮೊರ್ೀ:ಗತಿಂಡ್ಸ ಹಾಕ್ುಯೇನಯಾಾ? 

ಶಿವ:ತಲ್ಕ ಕ್ಕಟ್ಾದೇಯಾ ನಿಮ್ಗಕ? 

ಮೊರ್ೀ:ಕ ತಕ ೆಳಯ್ಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚುನ್. ಬಯ್ತಾವಿಂತಕ ಆರಾಮಾಗಿ. ತಗಕ ೇ ಒಿಂದತ ಗಾಿಸತ 

ಗತಿಂಡ್ಸಹಾಕತ. 

ಶಿವ:ಮ್ು!! 

ಮೊರ್ೀ:ಒಹಕ ೇ ಥಕಟತ ನಿಮ್ಮಪಾನ್ ತರಾನಕೇ, ಶತರತ ಮಾಡಲ್ಿ, ಮಾಡಿದಕರ ಮ್ತಗ್ಲ್.ಿ 

ಶಿವ:ಯಾರ್ಕ ಸತಳುೆ ಹಕೇಳಿದರ ನನಿಗಕ?  

ಮೊರ್ೀ: ಪಾಪಾ ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್, ಕ್ತಕ ುಗಿರಕ  ಟಕಪ್ ರಿಕ್ಾಡಾರ ತರ ಅವನ್ ತಲ್ಕ ರಿವಕೈನತು 

ಫಾ಼ವಾಡತಾ ಮ್ಧಾ ಸ್ಪಗಾಕ್ಕ ಿಂಡಿದಕ. ಕಷಾ ಇದಕ. 

ಶಿವ: ರಿೇ! ಬಿಡ್ಸ ಡಕ ನಕಟ್ ಮಾಡಿದತರ ,ಜಿೇವಾ ಉಳಿಸ್ಪದತರ ಅಿಂತಾ ಯಾಕ್ರ ಸತಳುೆ ಹಕೇಳಿದರ ನನಿಗಕ? 

ತಮಾಷ್ಕ ಮಾಡಕ  ವಿಷ್ಾಾನಾ ಇದತ? ನಿಮಿಮಿಂದ ಎಷತಾ ತಲ್ಕ ಕ್ಕಡಸಕ ೆೇಿಂಡಿದನಿ ಗಕ ತಾು?  

ಮೊರ್ೀ: ಅಯ್ಯಾಪಾಪ! ಅನಾಸ್ಪನ್ ತಗಕ ಿಂಬಕೇಕ್ತತು.  

Shiva stands, points his hand and holds back abuses and turns to leave. 

ಮೊರ್ೀ: ರಕು ದಾನ ಮಾಡಿ ಜಿೇವಾ ಉಳಿಸ್ಪದಕರನಕ ತಿಂದಕನಾ..? 

Shiva stops in his stride. 

ಮೊರ್ೀ: ನಿನಾ ಚ್ಚಕೆ ವಯ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಉಚಕು-ಕಕೆ ಮಾಡಕ ೆಿಂಡ್ಸ ಓಡಾಡಕಬೇಕ್ಾದಕರ ಹಿಿಂದಕ 

ಹಕೇಲ್ಾಬಚಕ ೆಿಂಡತ ಓಡಾಡಾು ಇದಾಲ್ಿ, ಅವಾಗ ತಿಂದಕ ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ವ? ನ ರಕಿಂಟತ ಸಲ್ಲ "ಅದಕೇನತ", 



"ಇದಕೇನತ" ಅಿಂತ ಕ್ಕೇಳಕಬೇಕ್ಾದಕರ ಉತುರ ಕ್ಕ ಟಕ ೆಿಂಡತ ಇದಾಲ್ ಿಅವಾಗುಿಂದಕ ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ವ? ಸಣ್ಣ 

ಮ್ಕೆಳು ಜ್ಕ ತಕ ಯಾವಾಗಾದತರ ಆಟಾಡಿದಾ? ಪಕದ್ಾಮ್ತಿಂಡಕವು ಹಿಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ಕ ದಿಂತಕ, 

ಹಕ ಡಾಾದಕೇಲ್ "ಏ!" ಅನಕ ಾದಿಂತಕ. ಲ್ಕೈಫ಼ಲಿ್ಲರಕ  ಎಲ್ಾ ಿಟಕನ್ಷನತಾ ಮ್ರಕತತ ಮ್ನಕೇಗಬಿಂದತ ನಿನಾ 

ಜ್ಕ ತಕ ನಕ್ಕ ೆಿಂಡತ ಆಟಾಡಾು ಇದಾಲ್ ಿಅವನ ತಪುಾ. ಏನತ ಬಕೇಡಯಾಾ... ಯಾವಾನಿಗಕಬೇಕತ ಅಿಂತ 

ಗಕೇಟ್ ಓಪನಾಮಡಿಟ್ಾದಕರ ಯಾವುದಕ ೇ ಗಾಡಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಸ್ಪರ್ಕ  ಹಾಕ್ಕ ಿಂಡಿತಾದಕಾ. ಸಣ್ಣ ವಿಷ್ಾಾ ಎಲಿ್ಲ 

ಜ್ಞಾಪಕ ಇರತತಕು. ದಕ ಡುವನಾಗಿಬಿಟ್ಾದಾಲ್ಾಿ? ಹಕ ೇಗಿ ಿಬಾ ಗತಿಂಡತ ಹಾಕತ. 

Shiva walks out. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. INT/EXT.DAY/NIGHT.KUMAR’S HOUSE 

Montage song at Kumar’s house. 

Ext. Int. Day/Night 

Kumar and family in one corner of the house with Ranga Manja in another with 

Venkob in the center. 

Handing out Shirts to Venkob and Ranga, Manja’s shirt doest fit, so he is given 

Hari’s shirt.  

Venkob talking gibberish at entrance, Manja peeping and finding nobody 

there.  

Manja looking at aquarium  

Manja going to the kitchen over and over again.  

Venkob and the kid bonding a bit.  

Ranga looking at the train going by  

Kumar comforting his wife who is worried about Hari being unwell.  

Sahana’s mom talking to her but she is completely lost.  

All of them watching TV (news of murder)  

Sleeping arrangements.  

Leave letter scene treatment of Ranga being an imposing figure and the others 

being small in comparision to him.  

Shiva opening mail from earlier and reading a letter.  

Shiva promo projection. 

Sahana on FB doing the same.  

Vekob Rao cutting cocunuts 

Manja carving Reshma’s name on the sofa handle.  

 

 

 



49. INT/EXT.DAY.SHIVA’S HOUSE 

Shiva talking to neighbor 

Just as shiva about to enter the house neighbor calls out to shiva, she has a 

bowl in her hand, 

ಸತಮ್: ಎನಾದತರ ಗಕ ತಾುಯಾು? 
ಶಿವ: ಇಲಿ್. 
(She gives him the bowl) 
ಸತಮ್: ಪುಳಿಯ್ಯಗರಕ ಇದಕ, ಇನಕಾೇನಾದತರ ಬಕೇಕ್ದಕರ ಹಕೇಳಪಾ. 
ಶಿವ: ಬಕೇಡಾ aunty, ಪವಾಾಗಿಲ್ಿ. 
ಸತಮ್: ಅಯ್ಯಾ ಪವಾಾಗಿಲ್ಿ ತಗಕ ಳಪಾ. 
       (pause) 
       ನಿಮ್ ತಿಂದಕ ಅಡಿಗಕೇನಕ ಜ್ಾಾಪಕ ಆಗಕ ೇದತ. 
ಶಿವ: ಯಾಕ್ಕ? 
ಸತಮ್: ನಿಮ್ ತಾಯ ಹಕ ದಕಮಲ್ಕ ನಿಮ್ ತಿಂದಕಗಕ ಅಡಿಗಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನಕ ಹಕೇಳಕಕೆಟಾದತಾ. 

-cut to 

                     

 

 

 

 

 

 



                   49A.INT.DAY.SHIVA’S HOUSE 
                                        FB3: Rao learning to cook halwa from his neighbour 

  

Rao calling out his neighbor from kitchen.  

ರಾವ್: ಸತಮ್ ಅವರಕ...ನಮ್ಮನಕೇಗಕ ಿಂದ್ ಸವಲ್ಾ ಬರಕ್ಾೆಗತತಾು? 

She’s a little taken aback.  

ರಾವ್: ಅದತ...ಪುಷಾಇಲ್ಕಾ ನಾನಕ ಬಕಾ... 

She’s more shocked.   

Cut to interior of Shiva house 

ರಾವ್: ಶಿವನಕೆ ಅವರಮ್ಮ ಮಾಡಾು ಇದಾದ್ carrot ಹಲ್ಾವ ತತಿಂಬಾ ಇಷಾ, ತತಿಂಬಾ ದನಾ 

ಆಯ್ುಲ್ವ, ಮಾಡಕ ೇಣಾಿಂತ ಹಕ ರಟಕ. ಹಲ್ಾವ ಬಿಟತಾಇನಕಾಲ್ಾ ಿಆಗಿದಕ! ಐದತ carrot ತತರದಟ್ಾದಕಾ, 

ಇಷ್ಕಾೇ ಇಷತಾ ಹಲ್ಾವ ಆಗಿದಕ! ಅದ  ಎಲ್ಾ ಿಅಿಂಟ್ೆಿಂಬಿಟ್ಾದಕ. 

ಸತಮ್: ಅಯ್ಯಾ ರಾಮಾ! ವಕಿಂಕ್ಕ ಬರವರಕ... ಇಷತಾ carrot ಹಾಕ್ದಕರ, ಇಷತಾ ಹಲ್ವ ಆಗತತಕು 

(gestures). ಆ ಪಾತಕರ ತಕ ಗಕ ಳಿ, ನಾನಕ ುೇರಿಸಕ ೆಡಿುೇನಿ ಹಕಿಂಗಕ ಮಾಡಕ ದಿಂತ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. INT.NIGHT.KUMAR’S HOUSE 

Rao watching cartoon with Hari and sees DD SOS 

Rao and Hari are in front of the TV. Rao is looking elsewhere, lost in his own 

world. Hari is watching BEN 10 holding the remote in his hand. Hari notices 

that Rao is lost.  

ಹರಿ: ಹಕ ಡಿ ಅವನಿಗಕ! ಕ್ಕ ಡತ! ಕ್ಕ ಡತ! ನಕ ಡಿದಾಾ BEN10 poweru? (Turns to Rao) 

ಅಯ್ಯಾೇ ಎಲ್ಾ ಿಮಿರ್ಸ ಮಾಡಕ ೆಿಂತಾ ಇದಾ. (Hari puts his hand on his forehead) ಅಲಿ್ಲ 

ಗಕ ೇಡಕೇನ್ ಏನ್ ನಕ ೇಡಾು ಇದಾಾ? BEN10 ನಕ ೇಡತ. 

Cut to BEN10. On screen Grandpa Max is talking to Ben. 

ಹರಿ: ಅಲಿ್ಲ ನಕ ಡತ, ಅವನಕೇ Ben. ಅವನತ ಮಾತಾಡಾು ಇದಾಾನ್ ನಕ ೇಡತ, ಆ ತಾತಾ, ಅವನತ 
Grandpa Max. 

Hari pauses for a second. 

ಹರಿ: ನಿಂಗಕ ಿಂದ್ idea ಬಿಂತತ, ನಾನ್ ಇವತುಿಂದ ನಿನಾನಾ Max ತಾತಾ ಅಿಂತ ಕರಿತೇನಿ. ನಾನ್ 

Ben, ನಿೇನತ Max. OK ನ? 

Rao simply nods with a smile. 

ಹರಿ: Max ಅಿಂತ ಕರಕದಾಗಕಿಲ್ಿ ನಿೇನತ ತರಿಗಕಬೇಕತ. 

Laxmi enters.  

ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಜವರ ಇನತಾ ಬಿಟ್ಾಲ್ಾಿ, ರಕರ್ಸಾ ತಗಕ ಳಕಕದ್ ಬಿಟತಾ ಬಿಂದತ TV ಮ್ತಿಂದಕ ವಕೆಸಕ ೆಾಡಿದಾ. ನಡಿ 

ಒಳಗಡಕ! 

She tries snatching the remote from him, but he doesn’t let go. Channels on 

the TV keep changing. She snatches him and drags him to the room.  

ಹರಿ: Max ತಾತಾ ನಕ ೇಡಿ! Max ತಾತಾ! Save me! Save me! 

They go inside. Slow tracking of camera as missing person’s report starts 

coming on DD as Rao is sitting motionless, watching his own missing 

announcement. 

                     

 



                              51. INT.NIGHT.SHIVA’S HOUSE 

              Shiva’s emotional Outburst 

Sahana tried knocking on the door, it opens slightly, and she slowly walks in, calling out his 

name. hall is empty, she goes little further in, Shiva is sitting on the floor, legs stretched, 

glass in hand, bottle next to him. He pours himself a drink. 

ಸಹನ: ಶಿವ... 

ಶಿವ:  ಓ ನಿೇವಾ? ಬನಿಾ ಡಾಕ್ಕರ ಬನಿಾ, ನಾನಕೇನಕ ೇ ನಮ್ುಿಂದಕ ಬಿಂದಕರೇನಕ  ಅಿಂತ ಅನಕ ೆಿಂಡಕ 

ಸಹನ: ಶಿವ...I’m very sorry....ಸತರ್ಾ ನಿರ್ೇಲ್ ಕ ಗಾಡಿ ಇನ್ಸಕನಿ್ಟ್ವಾಗಿ ಏನಕೇನಕ  

ಹಕೇಳಿಬಟಕಾ. ನಿಮ್ಮ life-ಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಡಿತಾ ಇದಕ, ಎಲಿ್ಲಗ್ ಹಕ ೇದರ ಅಿಂತ ತಳಕಕೆೇಳಕಾ ಸತರ್ಾ  

ಶಿವ: ನಿಮ್ ಕ್ಕಲ್ಸದಲಿ್ಲ ತಿಂದಕ ತಾಯ ಬಕೇಡಾ ಅಿಂತ ಬಿಟಕ ಾಗಕ ೇವರನಾ ತತಿಂಬ ನಕ ೇಡಿತೇಾರ. 

ನಮ್ಮಿಂತವರ ಬಗಕ ೆನಿಮಿಗ್ ಎಷತಾ ಕ್ಕಟ್ಾ ಇಿಂಪಕರಷನ್ ಇರಬಕಕಲಿ್? 

ಸಹನ: ಶಿವ ಪ್ಿೇರ್ಸ... ಆ ತರ ಏನಿಲಿ್. ಎಲಿ್ರಿಗ  ಅವರದಕೇ ಆದಿಂತಹ ಕ್ಾರಣ್ಗಳಿರತತಕು. 

ಶಿವ: ನಾನತ ಕನಾಡಿ ಮ್ತಿಂದಕ ನಿನ್ತಕ ೆಿಂಡತ ಎಷ್ಕ ಾಿಂದತ ಕ್ಾರಣ್ಗಳನಾ ಕ್ಕ ಟಕ ೆಿಂಡಿದಾೇನಿ. 

ಅಮ್ಮಿಂಗ್  ಕ್ಾಾನ್ರ್ ಬಿಂದದತಾ, ಈ ಗಕ ೇಡಕಗಳ ಹಿಿಂದಕ ಅವಳು ಒದಾಾಡಿದ್ ನಕನಪುಗಳು, ನಮ್ುಿಂದಕ 

ಕಣ್ಣಲಿ್ಲ ಅದರ್  ನಕ ೇವು, ಅವರ ಅಲ್ಝೈಮ್ರ್ಸಾ. ನನಾ ಲ್ಕೈಫ಼ತ? ಎಷ್ಕಾೇ ಕ್ಾರಣ್ಗಳು ಕ್ಕ ಟಕ ೆಿಂಡತರ 

ನಕಮ್ಮದ ಅಿಂತತ ಸ್ಪಗಲ್ಲಲಿ್. ಅಣ್ಣಿಂಗಕ alzheimer’s ಇದಕ ಅಿಂತ ಗಕ ತಾುದಾಗ ಅದತರ ಬಗಕ ೆತತಿಂಬ 

ಒದದಕ. ಪ್ರೇತ ತಕ ೇರಿಸಕತೆ ಟಕೈಮ್ ಬಕೇಕತ ಅಿಂತ ಆವಾಗಕ ಿರಿಯ್ಲ್ಕೈಜ಼್ ಆಗಿದತಾ.  

ನಿಜ ಏನಕ ೆತು?  

Shiva takes another sip and gives a long pause.  

ಶಿವ: ನಮ್ಮಪಾನಿಗಕ ಸತಳುೆ ಹಕೇಳಿದಕ, ಇಡಿೇ ಪರಪಿಂಚಕ್ಕೆ ಸತಳುೆ ಹಕೇಳಿದಕ, ಅಷಾಲ್ಿದಕ ನನಿಗ್ ನಾನಕೇ 

ಸತಳುೆ ಹಕೇಳಕಕೆಿಂಡಕ. 

ಸಹನ: ಏನ್ ಹಕೇಳಾು ಇದಾೇಯ್ ಶಿವ? 

Shiva: ಎನತ ಇಲಿ್... ಬಿಡಿ...late-ಅಗಾು ಇದಕ.. ನಿೇವು.. ನಾನತ...ನಿರ್ ೆನಾಳಕ ಸ್ಪಕ್ುನಿ, ನಿವು 

ಹಕ ೇಗಿ.. I’m Ok steady-ಆಗಿದನಿ 

(Sahana leaves reluctantly) 



Shiva Sahana Search 

Shiva and Sahana are in the car, music can be heard in the car…after a long 

pause, Shiva speaks. 

ಶಿವ: ಸಹನ...ಅದತ... ಕತಡಿಾದಕಾ, ಎನಕೇನಕ ೇ ಮಾತಾಡಕಾ. I made you very uncomfortable. 

ಏನಕೇನಕ ೇ ಮಾತಾಡಕಾ, I’m really sorry. ನಾನತ ಯ್ ಶಾಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಲಿ್. 

ಸಹನ: ಅಯ್ಯಾ ರಿಲ್ಾಾರ್ಕ್ ಶಿವ. It’s OK. ನನಿಗ್ ಅಥಾಾಗತಕು. ನಿಮ್ಗಿರಕ  ಯ್ಯಚಕಾಗಳ್ ಮ್ಧಾ 

ಇದನಾ ಸಕೇರಿಸಕ ೆಿಂಬಕೇಡ. ಇವತತು ನಮ್ ಫೇಕರ್ಸನ ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ಸರ್ ಹತಡತಕಕ್ಕೆ 

ಹಾಕ್ಕ ಣ್...ಏನಕ  ಇಿಂಫ಼ರ್ೇಾಶನ್  ಸ್ಪಗತಕು ಅಿಂತ ಒಿಂದತ ಫ಼಼ಿೇಲ್ಲಿಂಗ್. 

After a pause. 

ಶಿವ: ನಾನಿರಕ  ಸ್ಪಚತಯೇಶನಾಲಿ್ಲ, ನಿಮ್ ಹಕಲ್ಾ ಇಲ್ಕಾ ಹಕ ಗಿದಕರ ನಾನ್ ಏನಾಮಡಾು ಇದಕ ಾ ನಿಜ್ಾವಗತಿ 

ಗಕ ತುಲಿ್. Thanks so much... 

ಸಹನ: ದನ ಪೂತಾ ಇಷ್ಕ ಾಿಂದ್ ಫಾಮ್ಾಲ್ಾಗಿದಕರ ಇಲ್ಕ ಿಮ್ತಿಂದಕ ಬಾರ್ ನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸ್ಪುೇನಿ, 

ಒಿಂದಕರಡತ ಪಕಗ್ ಹಾಕ್ಕ ಳಿ ಆರ್ೇಲ್ ಶತರತ ಮಾಡಕ ಣ್. OKನ? 

Shiva smiles. 

ಸಹನ: ಶಿವ, ನಿೇವು ಕ್ಕಲ್ವಕೇ ದನದಿಂದ ಗಕ ತುದತರ ನಿಮ್ುಿಂದಕ ನಿಮ್ಮ ಬಗಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯ ಬಗಕೆನಕೇ 

ಮಾತಾಡಾು ಇದತರ...ನಿಮ್ಮನಾ ತತಿಂಬಾ ವಷಾಗಳಿಿಂದ ಗಕ ತತು ಅನತ್ತಕು. ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ಸರ್ 

ಹತಡತಕ್ಕ ೇದರಲ್ಲಿ ನಿಂದತ ಸಾವಥಾ ಇದಕ, ನನಿಗಕ ಅವರತ ಬರಿ ಪಕೇಷಾಿಂಟಲ್,ಿ ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ 

ಸಿಂಸಕೆ ಜ್ಕ ಇನ್ ಆದಾಗ, ಯಾವದಕ  ಪಸಾನಲ್ ವಿಷಾದಲಿ್ಲ....i was completely lost… 

ಎಲಿ್ದರ ಬಗಕ ೆನಿಂಬಿಕ್ಕ ಕಳಕ್ಕ ಿಂಡಿದಕಾ … ಅವರ ಜ್ಕ ತಕ time spend ಮಾಡಿದತಾ gave me 

hope..... ಆ ರ್ೇಲ್ಕ, ನಿೇವು ನನಾ ಕರಿಯ್ರನ ಎಲಿ್ಲ ಡಕಸಾರಯ್ ಮಾಡಿುೇರಕ ೇ ಅಿಂತ ಹಕದರಕ್ಕ 

ತತಿಂಬಾ ಇದಕ. 

Shiva smiles. 

Search song begins. 

 

 



53. EXT.DAY/NIGHT.ROAD. 

Search song 

Shiva and Sahana are driving in the car, they are talking to a lot of people, 

asking and enquiring, at one point Sahana gets a call. 

ಸಹನ: Hello? 

Caller1: Madam Poster ಹಾಕ್ದರಲ್ಿ. 

ಸಹನ: ಹಾ ಹಾ! ಹಕೇಳಿ ಸಾರ್ ಹಕೇಳಿ. 

Caller1: ಅವರನಾ ನಕ ೇಡಕಾ madam 

ಸಹನ: ಎಲಿ್ಲ ನಕ ೇಡಿದರ? ಎಷತಾ ಘಿಂಟಕಗಕ? 

She taps Shiva’s shoulder and gestures about the call. Shiva pulls his phone out 

to take down details. 

Caller1: ನಾನ್ ಕ್ಕಲ್ಸದಿಂದ ವಾಪರ್ಸ ಬರಕ ೇವಾಗಾ, road ಮ್ಧಾ ನಿಿಂತಕ ೆಿಂಡತ ಒಬಕರ ಏನಕ ೇ 

ಮಾತಾಡಕ ೆಿಂತಾ ಇದತರ. 

ಸಹನ: ಯಾವ್ area ಇದತ? Exact time ಗಕ ತು ಸಾರ್? 

Caller1: ಗತರತವಾರ Netkallappa circle ಹತರ 

ಸಹನ: ಅವರತ ಯಾವ ಕಡಕ ಹಕ ೇದತರ ಅಿಂತ ಗಕ ತು? 

Caller1: ಯಾರಕ ೇ side ಗಕ ಕಕ್ಕ ಾಿಂಡತ ಹಕ ಗಿಬಟತರ, signal ಬಿಡತು, ನಾನಕ ೊರಟ್ಬಟಕಾ. 

Cut to Netkallappa circle, shots of Shiva and Sahana searching and asking 

around the place. While searching Shiva gets a call. 

Caller2: Hello ಸಾರ್, ನಾವಿಲಿ್ಲ ಜಯ್ನಗರಿಿಂದ ಫಕ಼ ನಾಮಡಾು ಇರಕ ೇದತ, ಇಲ್ಕ ಿಿಂದ್ missing 

poster ಅಿಂಟ್್ದೇರಲ್.ಿ ಅವರನಾ ಇಲ್ಕಿ ಗಣಕೇಶನ್ ದಕೇವಸಾೆನ್ ಹತರ ನಕ ೇಡಕಾ. 

ಶಿವ: ಯಾವಾಗಾ? 

Caller2:  Just ಇವಾಗಾ, ಒಿಂದತ half an hour-45 minutes ಇರಬಹತದತ ಸಾರ್... 



Shiva who’s little excited runs to Sahana who’s also on call looking excited. He 

eagerly waits for her to finish. 

ಸಹನ (on call): ಹೌದಾ? OK sir! Thank you! Thank you! ನಾವು immediate ಆಗಿ 

ಬತಾವಿ (she cuts the call). 

ಶಿವ: ಏನಾಯ್ತು? 

ಸಹನ (excited): Just half an hour ಹಿಿಂದಕ ಮ್ತುಕ್ಕರಕ ಹತರ ಕ್ಾಣಿಸಕ ೆಿಂಡರಿಂತಕ, ಬಾ 

ಹಕ ೇಗಕ ೇಣ್! 

Shiva’s excitement disappears. 

ಸಹನ: ನಾನ್ ಹಕೇಳಿಲ್ಾವ? ಇವತಕುೇನಕ  information ಸ್ಪಗತತಕು ಅಿಂತ? ಮ್ತುಕ್ಕರಕಗ್ shortest 

route ಗಕ ತಾು? 

Shiva is just standing there. 

ಸಹನ: ಏನಾಯ್ತು? 

ಶಿವ: ನನಿಗ್ just phone ಬಿಂತತ, ಜಯ್ನಗರಲ್ಲ ಿhalf an hour hindhe ಕ್ಾಣ್ತಸಕ ೆಿಂಡತರ ಅಿಂತ. 

ಒಿಂದಕೇ ವಾಕ್ು ಎರಡತ ಜ್ಾಗದಲಿ್ಿಂತತ ಇರಕ್ಾೆಗಲ್ವಲ್ಾಿ. 

ಸಹನ: Don’t lose hope. ನಿೇನತ ಜಯ್ನಗರರ್ಕ ಹಕ ೇಗತ, ನಾನತ ಮ್ತುಕ್ಕರಕಗ ಹಕ ಗಿುೇನಿ. 

Cut to mosaic sequence of multiple people calling. Frustration of Shiva, 

continuously answering calls. Shots of phone ringing from unknown numbers. 

POV shots of multiple people, shots of people talking on phone, shots of Shiva 

and Sahana talking on call to multiple people. Shiva Sahana frustration. Travel 

shots. Going back and forth on same roads. People showing directions, 

explaining, some saying they don’t know.  

Cut to Shiva getting a call when they are in the car. 

ಶಿವ: Hello? 

Caller3: Poster ಅಲಿ್ಲರಕ  ವಾಕ್ು ಬಗಕೆ information ಇದಕ. 

ಶಿವ (unemotional): ಹಾ ಹಕೇಳಿ. 

Caller3: Cash reward ಎಷತಾ? 



ಶಿವ: First ಎಲಿ್ಲ ನಕ ೇಡಿದರ ಅಿಂತ ಹಕೇಳಿ, cash ಬಗಕ ೆಆರ್ೇಲ್ ಮಾತಾಡಕ ೇಣಾ. 

Caller3: ನಿೇವು ಎಷತಾ ಕ್ಕ ಡಿುೇರಿರ? ಅದನಾ ಹಕೇಳಿ. 

ಶಿವ: ನಿಮಿಗಕಷತಾ ಬಕೇಕ್ಕ ೇ ಅಷತಾ ಕ್ಕ ಡಿುೇನಿ, ನನಿಗ್ ಬಕೇಕ್ಾಗಿರಕ ೇದತ ನಮ್ಮ ತಿಂದಕ. ಮ್ನಕೇಲ್ಲಿ 

ನಾನತ, ನಮ್ ತಾಯ, ನನಾ ತಮ್ಮ, ಎಲಿ್ರ  ಎರಡತ ವಾರದಿಂದ ನಮ್ ತಿಂದಕಗ್ 

ಏನಾಗಿರಬಹತದಕೇನಕ  ಅಿಂತ ಒದಾಾಡಾು ಇದೇವಿ. ದಯ್ವಿಟತಾ information ಕ್ಕ ಡಿ ಸಾರ್. ನಮ್ 

ಕ್ಕೈಯ್ಲ್ಾಿದಷತಾ ಕ್ಕ ಡಿುೇವಿ. 

Caller3: ಹತತು ದನ ಹಿಿಂದಕ, city market ಅಲಿ್ಲ, ಸ್ಪಕ್ೆದತರ, ನಮ್ ಜ್ಕ ತಕೇನಕೇ ಇದಾರಕ. ನಾನತ 

ಫಕ಼ ನ್ ಮಾಡಿ ದತಡತು ಎಲಿ್ಲ ತರಕ ೇದತ ಅಿಂತ ಹಕೇಳಿುೇನಿ, ಆರ್ೇಲ್ ಮ್ತಿಂದಕ ಮಾತಾಡಕ ೇಣಾ. 

ಶಿವ: ಏ ಲ್ಕ ೇಫ಼ರ್! ಹತತು ದನದಿಂದ ನನ್ ತಿಂದಕ ಕ್ಾಣಕೇನಕ ಆಗಿರ್ ಲ್ಲಲಿ್ ನಿನಿಗಕೊಿಂಗಕ ೇ ಸ್ಪಕ್ೆದತರ?! 

ಕನಸಲಿ್ಲ ನಕ ೇಡಿದಕಾೇನಕ ೇ? (Caller hangs up, Shiva goes on) ಈ ತರಾ ವಿಷಾದಲಿ್ಲ 

ದತಡತುಗಕ ಸೆರಾ ಸತಳುೆ ಹಕೇಳರ್ಕ ನಾಚಕೆ ಆಗಲ್ಾವ?! ಎಲಿ್ಲದಾ ಹಕೇಳಕಕ! ದತಡತು ಬಿಂದತ ನಿನಾ 

ಮ್ತಖರ್ಕ ಎಸಾ ಹಕ ಗಿುೇನಿ. Hello? Hello? (Shiva abuses him) 

Sahana has pulled over to the side 

ಸಹನ: ಶಿವ calm down... ದತಡಿುಗಕ ೇಸೆರಾ ಫಕ಼ ನಾಮಡಕ ೇವುರ ಇದಕಾ ಇರತಾರಕ. But majority 

people just want to help. Poster ನಕ ೇಡಿ ಎಲ್ಕ ಿೇ ನಕ ೇಡಿದಾರಕ ಅನಕ ೆಿಂಡ್ಸ  

ಫೇನಾಮಡಕ ೇದತ human psychology. ಸಧಾಕ್ಕೆ ನಮಿಗಕೇನ್ sure ಅನತ್ತಕ ು ಆ information 

follow ಮಾಡಕ ೇಣಾ. Hopefully ಸವಲ್ಾ clarity ಸ್ಪಗಬಹತದತ. OKನ? 

 

 

 

 

 

 

 



54. INT.DAY.KUMAR’S HOUSE. 

Kumar asks to go to pharmacy Scene 

Kumar is passing by the room door and Laxmi calls him. 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಬನಿರ ಇಲಿ್ಲ. ಪುಟಾನ್ ಜವರ ತತಿಂಬಾ ಜ್ಾಸ್ಪು ಆಗಿುದಕ, ಮಾತಕರ ಖ್ಾಲ್ಲ ಆಗಿದಕ, ಏನಾದತರ ಮಾಡಿರ. 

ಅವನಿಗ್ ಏನಾದತರ ಹಕಚತು-ಕಮಿಮ ಆದಕರ ಎಲ್ಾರಿ್ ಕ್ಾಫಲ್ತಿ ವಿಷ್ಾ ಹಾಕ್ ನಾನತ ಸತಕ ುಗಿಬಡಿುೇನಿ. 

ಕುಮ್ಾರ್: ಯಾಕ್ಕ ಯಾವಾಗಕ ಾೇಡಿದ ರನತ ಸಾಯ್ಯೇದರ್ ಬಗಕೆನಕ ಮಾತಾಡಿುಯಾ? ನಾನತ 

ಹಕ ೇಗಿ ಮಾತಾಡಿುೇನಿ ನಿೇನತ ಸವಲ್ಾ ಸತರ್ಾ ಇರತ. 

Kumar to Ranga.  

ಕುಮ್ಾರ್: ಸಾರ್...ಅದತ... 

ರಂಗ್: ಏಯ್! ಹಕ ೇಗಕ ೇ ಒಳಗಡಕ. 

Cut to Kumar in the room with Laxmi. 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಬಿಟಾರ?  

ಕುಮ್ಾರ್: ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಾು ಇಲ್ಾ ಿಕಣಕ. 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಅದಕಲಿ್ ಗಕ ತುಲಿ್... ಹಕ ಗ್ ಕ್ಕೇಳಿ... 

Kumar goes and just stands in front of Ranga. Ranga just looks at him, Kumar 

turns back and goes to the room.  

Inside the room Kumar nods saying no. 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಕ್ಾರ್ ಡಕೈವ್ ಮಾಡಕಬೇಕ್ಾದಕರಲ್ಿ ಹಕ ೇಗಕ ೇರತ-ಬರಕ ೇರತ ರ್ೇಲ್ಕಲ್ ಿಕ ಗಾಡಿುೇರಾ? 

ಇವಾಗಕೇನ್ ನಿಮ್ ನಾಲ್ಕ ೆಒಣ್ಗಿ ಹಕ ಯಾು? 

ಕುಮ್ಾರ್: ಮ್ು! ನಾನಾಮತಾಡಿುೇನಿ ಒಿಂದತ ನಿಮಿಷ. 

Kumar goes out of the room, a slap is heard, and he comes back holding his 

cheek. 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಉತುರನ್ ಪೌರತಷ ಒಲ್ಕ ಮ್ತಿಂದಕ ಅಿಂದಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ ಕಥಕ. 

Laxmi storms out of the room, pulls Ranga by his hand to the room. 



ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಹಣಕ ರ್ಲ್ ಕ್ಕೈ ಇಟಕ ಾಡಿ, ಕ್ಕಿಂಡ ತರ ಸತಡಾು ಇದಕ. ನಿೇವು ಬಿಂದಾಗಿಿಂದ ನಾನಕೇನತ ಕ್ಕೇಳಿಲ್,ಿ 

ನಿೇವು ಹಕೇಳಾಿಂಗಕಲ್ ಿನಡಕ ೆಿಂಡಿದಾೇವಿ. ನಿೇವಿಲ್ಲ ಿಹತತು ದನನಾದತರ ಇರಿ, ನ ರ್ ದನನಾದತರ ಇರಿ, 

ಆದಕರ ನನಾ ಮ್ಗ ಗಕ ಏನಾದತರ ಆದಕರ ನಾನತ ಸತರ್ಾ ಇರಲ್.ಿ ನನಾ ಮ್ಗ ಗಕ ಮಾತಕರ ಬಕೇಕತ. ನಿೇವಕೇ 

ಹಕ ೇಗಿುೇರಕ ೇ ಇಲಿ್ ನಾನತ ತರಲ್ಕ ೇ? 

Ranga raises his hand to stop her, turns to Kumar. 

ರಂಗ್: ಒಿಂದತ ಘಿಂಟಕ time ಕ್ಕ ಡಿುೇನಿ, ಅದಕೇನತ ಮಾತಕರ ಬಕೇಕ್ಕ  ತಕ ಗಕ ಿಂಡಾಬ ಹಕ ೇಗಿ, ಬಕೇರಕ 

ಏನಾದತರ ಕ್ತಾಪತ ಮಾಡರ್ಕ ಹಕ ದಕ ಾ, ಹಕಿಂಗತ್ ಮ್ಗತ ಅಿಂತ ಏನ  ನಕ ೇಡಲಿ್. 

Cut to Kumar about to leave, Ranga is at the door to lock it, Laxmi is also 

present.  

ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಹಿಂಗಕ ಸವಲ್ಾ ಬಾಾನ್ಡಕೇಜ್, ಡಕಟಾಲ್ ಎಲ್ಾ ಿತಗಕ ೇಿಂಡಬನಿಾ, ಹಣಕ ರ್ೇಲ್ಾಗಿರಕ ೇ ಗಾಯ್ 

ಇನಫಕ಼ರ್ಕಷನ್ ಆಗತತಕು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. EXT.DAY.ROAD 

Kumar’s dilemma 

Kumar has picked up medicines from pharmacy. He pauses in front of the 

police station and looks at the police station. Cut on his look.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56. INT/EXT.DAY.ROAD 

Shiva Sahana drive back to Bangalore 

Shiva is driving, Sahana is in the passenger seat. They seem lost…. they make a 

couple of wrong turns 

ಶಿವ: ನಿಮ್ಮನಾಾ ಒಿಂದ್ ವಿಷ್ಾ ಕ್ಕೇಳಕಕಕ್ಕ ಮ್ರತಕ ೇಗಿತತು.... 

Sahana: ಒಿಂದ್ ನಿಮಿಷ….ನಿೇವು ನಾವು ಅಿಂತ ಮಾತಾಡಾು ಇದೇವಿೇ... senior citizens ತರಾ 
ಫ಼಼ಿೇಲ್ ಆಗಾು ಇದಕ. …. 
Shiva: ಸರಿ… ಅಣಾಣ ಬತ್ಾ ಡಕೇದತ ಒಿಂದತ ವಿಡಿಯ್ಯೇ ಕಳಿ್ದಾಲ್ಾಿ... ಅದತ.. ಅಣ್ಣ ಅವರ wish 

ಹಕೇಳಕಕೇಷರಲ್ಲ ಿvideo abruptagi end ಆಗಕ ೇಯ್ತು. ಏನ್ wish ಮಾಡಿದತರ ಅಿಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದಾಾ 

ನಿಿಂಗಕ? 

ಸಹನ:  (smiles) ಅವರ condition deteriorate ಆಗಕ ೇಕ್ಿಂತತಮಿಂಚಕ, ದನಕ್ಕೆ ಏರಡತ ಸತ 

ನಾದತರ ಅದಕೇ ವಿಷ್ ಮಾಡವುರ  

ಸಹನ: Are you sure you want to know? 

ಶಿವ: ಹಕೇಳಕ… 

ಸಹನ: Oh my god…. ನಾವು senior citizens ತರಾನಕೇ ಮಾತಾಡಕ ೇಣಾ…. 

Shiva: ಪ್ಿೇರ್ಸ ಹಕೇಳು 

Sahana: ಒಳಕೆ ಹತಡಿೆನ ನಕ ೇಡಕ ೆಿಂಡತ,  ಒಿಂದತ ಸಣ್ಣ ಸಿಂಸಾರಾ ಮಾಡಕ ೆಕಿಂಡತ ಖತಷಿಯಾಗಿ 

ಇರಬಕೇಕಿಂತ ಯಾವಾಗತಿ ಹಕೇಳಕಕೇವುರ. 

ಶಿವ: ಅಯ್ಯಾೇ! "ವಯ್ಸಾ್ಗಾು ಇದಕ, ಮ್ದತವಕ ಆಗತ-ಮ್ದತವಕ ಆಗತ" ಅಿಂತ ಹತಡಿೆೇರ್ ಫೇಟಕ  

ಇಟಕ ೆಿಂಡತ ಒಿಂದಾೆಲ್ಲಿ್ಲ ನಿಿಂತದತರ. ಬಿಟ್ಾದಕರ, ನಿದಕಾೇಲ್ಕೇ ಮ್ದತವಕ ಮಾಡಬಿಟ್ಾರಕ ೇರತ... ನಿಮ್ತೆ 

ಸಾಕಷತಾ ತಲ್ಕ ತಿಂದರಬಹತದಲಿ್ ಮ್ನಕೇಲ್ಲ? ನನಾ life ನ ಎಷತಾ complicate 

ಮಾಡಕ ೆಿಂಡಿದೇನಿಂದಕರ... ನನಾ ಜಿೇವನಾ ಇನಕ ಾಬರ ಜ್ಕ ತಕ ಹಕಿಂಗಕ ಹಿಂಚಕ ೆಳಕಕೇದತ ಅಿಂತ 

ಮ್ರಕತತ ಹಕ ೇಗಿದಾೇನಿ. 



ಸಹನ: At least ಹಿಂಚಕ ೆೇಬಾರದತ ಅಿಂತ decide ಮಾಡಿಿಲ್ವಲಿ್, that’s good. ಮ್ತಾರಕ ೇದನಾ 

ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಕ ೇವುರ ಸ್ಪಕ್ೆದಕರ ಸಾಕಲ್ಾವ? 

ಶಿವ: ಒಿಂದತ photo ನಕ ೇಡಿ ಹಕಿಂಗಕ ೆತಾುಗತತಕು? 

Sahana smiles. Phone rings, she picks up to answer.  

Shiva slows down…rolls down window and asks a passerby for directions to 

Bangalore. The passer by is Kumar.  

 

----------------------INTERVAL--------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57. INT.DAY.KUMAR’S HOUSE 

SI Thimmappa visit Kumar’s house 

Kumar is back in the house, Hari is given tablets, as Kumar is cutting a piece of 

bandage to dress Ranga’s wound, a knock is heard on the door, everyone goes 

quite, Ranga gestures Manja to check, he peeps through the window, SI 

Thimmappa is revealed. 

ಮಂಜ:ಅಣ್ಣ, ಈವಯ್ಾ ಪೇಲ್ಲೇರ್ಸಗಕ ಹಾಕ್ಕ ೆಟ್ಬಟಾವಾಣಾಣ. 

ಕುಮ್ಾರ್:ಪೇಲ್ಲೇಸಾ? ದಕೇವರಾಣಕಗತ ನಿಂಗಕ ತುಲಿ್ ಸಾರ್! 

Ranga grabs the scissors from Kumar’s hand, holds him against the wall and 

points it at him. 

ರಂಗ್:ಪೇಲ್ಲೇರ್ಸ ಕಕ್ಕ ಾಿಂಡ್ಸ ಬತಾಯಾ?! 

Laxmi enters as he’s almost about to stab Kumar. 

ಕುಮ್ಾರ್:ಸಾರ್ ನಾನ್ ನಿಜ್ಾವಗತಿ ಪೇಲ್ಲೇರ್ಸನ ಕಕ್ಕ ಾಿಂಡಬಿಂದಲ್ಾ ಿಸಾರ್!  ದಕೇವರಾಣಕಗತ 

ನಿಂಗಕ ತುಲಿ್ ಸಾರ್. 

Laxmi becomes melodramatic.  

ಲಕ್ಷ್ಮಿ:ಅಯ್ಯಾೇ-ಅಯ್ಯಾೇ! ಬಕೇಡಾ ಸಾರ್, ಬಿಟ್ಬಡಿ ಸಾರ್ ಅವದಕೇಾನತ ತಪ್ಾಲ್ಾಿ ಸಾರ್!  

ರಂಗ್:ಮ್ಗನ್ ಹಕಸರತ ಹಕೇಳಕಕೆಿಂಡ್ಸ ಗಿಂಡ-ಹಕಿಂಡಿು ಇಬತರ ಆಟಗಳು ಆಡಿುೇರಾ? 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಸಾರ್ ನಿಂಬಿ ಸಾರ್, ನಿಜ್ಾವಗತಿ ಹಕೇಳಾು ಇದೇನಿ ಸಾರ್... 

Cut to SI Thimmappa knocking outside. 

ಮಂಜ:ಅಣ್ಣ...ಎಲ್ಾ ಿನಿಜ ಹಕೇಳಿಬಡಕ ೇಣಾ ಅಣ್ಣ. ಥತ! ಆ ತಾತಾ ಇಲ್ಲಾದಕರ ನಾವ್ ಈ ತರಾ 

ಸ್ಪಕ್ಾೊಕ್ಕ ೆೇಳಾುನಕೇ ಇರಲ್ಲಲಿ್... 

ರಂಗ್:ಏ! ಆ ಮ್ತದತಕ ಎಲ್ಕ ಿೇ?! 

Manja looking around idiotically.  

ಕುಮ್ಾರ್:ಸಾರ್! ನಾನಕೊಿಂಗಕ ೇ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಾನಕೇಜ್ಾಮಡಿುೇನಿ ಬಿಡಿ ಸಾರ್. 

Cut to Kumar opening the door. 



ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಎಷತಾ ಹಕ ತರ ಬಾಗಿಲ್ತ ತಕಗಾಕ್ಕೆ? 

ಕುಮ್ಾರ್:ಬಾತ್ರ ಮ್ ಅಲಿ್ಲದಕಾ ಸಾರ್. ಏನಿವಷಾ ಸಾರ್? 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಬನಿಾ ಒಳಗಡಕ ಮಾತಾಡಕ ೇಣಾ. 

SI enters the house. 

ಕುಮ್ಾರ್:ಕ ತಕ ೆಳಿ ಸಾರ್. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಏನ್ ನಿಮ್ ಹಕಸರತ? 

ಕುಮ್ಾರ್: ಕತಮಾರಿಂತ ಸಾರ್, ಈ ಮ್ನಕ ಯ್ಜಮಾನ  ನಾನಕ... ವಿಷಾ ಏನತ ಅಿಂತ ಹಕೇಳಕೆೇ 

ಇಲಿ್? 

ರ್ಮಪ್ಾ:ನಿಮ್ ಹಕಿಂಡತ ಎಲಿ್ಲ? 

ಕುಮ್ಾರ್:ತರಕ್ಾರಿ ತರರ್ಕ  ಹಕ ೇಗಿದಾಳ್ ಸಾರ್. 

ರ್ಮಪ್ಾ:ರಾತರ ನಿೇವು ಎಷ್ಕ ಾತಾುದತರ ಮ್ನಕೇಗ್  ಬಿಂದಲಿ್ ಅಿಂತ ನಿರ್ೊಿಂಡಿು ಅತಕ ೆೇಿಂಡ್ಸ station ಗಕ 

ಫಕ಼ ನಾಮಡಿದರಲ್ಲರ? 

ಕುಮ್ಾರ್:ಅಯ್ಯಾೇ... ನರ್ೊಿಂಡಿು ತತಿಂಬಾ ಡಾರಮ್ ಸಾರ್/ ಈ ಹಕಿಂಗಸತರ ಗಕ ತುಲ್ ಿಸಾರ್, ಸಣ್ಣ 

ವಿಷಾನ್ ಹಕಿಂಗ್ ದಕ ಡುದಾಮಡಾುರಕ ಅಿಂತ. ಆಫ಼಼ಿೇರ್ಸ ಇಿಂದ ಹಕ ರಡಕ ದ್ ಆವತತು  ಸವಲ್ಾಾ ಲ್ಕೇಟ್ 

ಆಯ್ತು. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಯಾವ್ ರ ಟಲ್ಲ ಿಬಿಂದದಕ ಮನಕಾ? 

ಕುಮ್ಾರ್:ಅದಕೇ ಆ sidappa ರ್ೇನ್ ರಕ ೇಡ್ಸ ಸಾರ್. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಅಲ್ಕ ಿೇಿಂದ್  accident ಆಗಿತತು, ನಿೇವಕೇನಾದತರ ನಕ ೇಡಿದಾರ? 

Cut to Ranga close up. 

ಕುಮ್ಾರ್:  ಆಕ್್ಡಕಿಂಟಾ? ಏನ  ಗಕ ತುಲಿ್ ಸಾರ್, ನಾನಬಿಂದದತಾ ತತಿಂಬಾ ಲ್ಕೇಟ್ ಆಯ್ತು, ರಕ ೇಡ್ಸ  

ಖ್ಾಲ್ಲ ಹಕ ಡಿತುತತು ಸಾರ್. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಹ್ಮ...ಸರಿ... ನಿರ್ೊಿಂಡಿುೇಗಕೊೇಳಿ, ನಿೇವು ಚಕೆಿಂದ ಆಡಕ ೆಿಂಡ್ಸ ಮ್ನಕೇಗ್  ಲ್ಕೇಟಾಗಬಿಂದಾಗ 

ನಮಿಗ್  ಫೇನ್  ಮಾಡಿ ತಲ್ಕ ತನಕಬೇಡಿ ಅಿಂತ. ನಿಮ್  ಕ್ಕ ೇಳಿ ಜಗಳಕೆಲಿ್ ನಾವಿರಕ ೇದತ. 



As SI gets up to leave, a couple of knocks are heard from the bathroom door, 

build up through tense shots of everyone. SI turns toward the knocking. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಹಕಿಂಡಿು ಮ್ನಕೇಲ್ಲಲ್ಾ ಿಅಿಂದರ? ಯಾರತ ಬಾಗತಿ ತಟಾು ಇರಕ ೇದತ? 

ಕುಮ್ಾರ್:ಬಾಗಾ?ಿ ಏನತ ಇಲ್ವಲ್ಿ ಸಾರ್... 

Knocking heard again. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಇವಾಗಕೆೇಳಿಸಕುೇನಿರ? ಬನಿರ ಈ ಕಡಕ... 

ಕುಮ್ಾರ್:ಅದ ... ನನಾ ಮ್ಗ ಇರ್ ಬಕೇಕತ... 

SI opens the bathroom door, Rao is standing. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ: ಏನಿರ? ನಿಮ್ಮಗ ಇಷತಾ ದಕ ಡುವನ್ ಆಗಿಬಟ್ಾದಾಾನಕ? ಏನಾಡಿತಾ ಇದಕ ಇಲ್ಲ?ಿ ಬಾತ್ರ ಮ್ 

ಅಲಿ್ಲದಕಾ ಅಿಂದರ, ಮ್ಗ ಅಿಂದರ...ಯಾರಿರ ನಿೇವು? 

Rao enters the hall. 

ರಾವ್: ನಾನತ...ಶಿವಾ... ಪುಷಾಿಂಗಕ ತತಿಂಬಾ ಹತಷ್ಾರಿಲ್ಾಿ.  

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಎನಿರ ಮಾತಾಡಾು ಇದಾರಿವರತ..? 

  Rao is completely flustered 

ಕುಮ್ಾರ್: Sir… ನನಿಗ  ಗಕ ತುಲಿ್ sir, ನಮಾಮವನಕ ೇವುರ, ಸವಲ್ಾ ಅರಳು ಮ್ರಳು...ನನಾ ಮ್ಗ 

ಇವರನಾ ಕ ಡಾೊಕ್ಬಟ್  ಎಲ್ಕ ಿ  ಓಡಕ ೊೇಗಿಬಟ್ಾದಾನಕ. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಏನಿರ ಫಾ಼ಾಮಿಲ್ಲ ನಿಮ್ತಾ? ಸರಿ...ನಾನತ ಹಕ ರಡಿುೇನಿ. 

Police jeep leaves. Cut to interior.  

ಮ್ಿಂಜ್ಾ: ನಾನತ ನಕ ೇಡಾುನಕೇ ಇದೇನಿ, ಈ ತಾತನ್ game-ಏ ಅಥಾ ಆಗಾು ಇಲ್ಾಿಣ್ಣ. 

ರಿಂಗ: ಅವನಕೇನತ game ಆಡಾು ಇಲ್ಾ.ಿ ಯಾವುದಕ ೇ ಹತಚು, ಎಲಿ್ಲಿಂದಾನಕ ೇ ತಪ್ಾಸಕ ೆಿಂಡ್ಸ 

ಬಿಂದದಾನಕ. ಆಡಾು ಇದಕರ, police -ಗಕ ಹಾಕ್ಕ ೆಡಬಹತದಾಗಿತತು. 

                       

 



                                 58.INT.DAY.SHIVA’S HOUSE 

                                 Shiva finds letter 
Day.Int 

 

Shiva at home opens the letters that he discarded at the beginning while 

entering. He finds a letter that’s addressed to his father. He opens it. And reads 

it. Cut to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59. INT/EXT.DAY.GOVT SCHOOL 

Shiva @ School 

At the end of the Scene, Shiva gets a call from Sahana who tells him that she 

got a call from some waiter who has seen the poster and that his father was 

mumbling about Razak.  

               ತಿಂದಕಗಕ ಬರಕದರತವ ಪತರವನತಾ ಓದತವ ಶಿವು, 
             ವಿಜಯ್ ಮ್ತತು ಶಿವು ನಡತವಿನ ಮಾತತಕತಕ 
 
ವಿಜಯ್: ತಿಂಗಳಿಗಕ ಒಿಂದ್ ಸರಿ ಬತಾಾ ಇದಕ ಾೇದತಾ ದಢೇರ್ ಅಿಂತಾ ಎನತ ಸತದಾ ಇರಲ್ಲಲ್ಾಿ. 
ಎನಾಯ್ಯುೇ ಅಿಂತ ಮ್ನಕ ಕಡಕನ  ಬಿಂದಕ, ಬಿೇಗ ಹಾಕ್ತತು. Travel ಮಾಡಾು ಇದಾರಕೇನಕ ೇ 
ಅನಕ ೆಿಂಡತ ಈ letter ಹಾಕ್ದಕಾ. 
ಈ ಥರಾ ಆಗಿದಕ ಅಿಂತಾ ಗಕ ತುರಲ್ಲಲ್ಾಿ. I am very sorry. 

Cut to Corridor shot when Shiva exits 

ವಿಜಯ್ : Actually ನಾನತ ನಿಮ್ಗಕ thanks ಹಕೇಳಬಕೇಕತ. 

ಶಿವು     : ಯಾಕ್ಕ? 

ವಿಜಯ್ : ನಿಮ್ ಚ್ಚಕೆ ವಯ್ಸ್ಪ್ನ ಪುಸುಕಗಳನಕಾೇ ಈ ಮ್ಕೆಳು ಓದಾು ಇರಕ ೇದತ.  ಇಲಿ್ಲಗ್ 

ಬಿಂದಾಗಕಲಿ್ಾಿ ನಿಮ್ಾಿಂದಷತಾ ಹಳಕೇ ಪುಸುಕಗಳನಾ ತಗಕ ಿಂಡ್ಸ ಬಿಂದತ ಮ್ಕೆಳಾ ಗತಡಕು ಹಾಕ್ಕ ಿಂಡತ 

ಕಥಕ ಹಕೇಳಕಕವುರ.ಮ್ಕೆಳು drawing ಮಾಡಬಕೇಕ್ಾದಕರ ಅವರ ಜ್ಕ ತಕ ಗಿಂಟಕಗಟಾಲ್ಕ 

ಕತತಕ ೆೇಳಕಕವುರ. ಅವರ ಜ್ಕ ತಕ ಇದಾಾಗ ಮ್ಕೆಳು ಬಿಡಿಸ್ಪರಕ ೇ ಚ್ಚತರ ನಮ್ಗಕಲ್ಾ ಿಅದತುತವಾಗಿ 

ಕ್ಾಣಿಸಕ ೇದತ. ಅವುರ ಮ್ಕೆಳಿಗಕ ಯಾವಾಗತಿ ಹಕೇಳಕಕವುರ, 

ಚ್ಚತರ ಬಿಡಿಸಬಕೇಕ್ಾದಕರ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಾನಕ.. 

(Shivu smiles) 

ಶಿವು     : ಕಲ್ಾನಕ, ಹಾಳಕ ಅಷ್ಕಾೇ ಚ್ಚಕೆದಾಗಿ ಇರಬಕೇಕತ ಅಿಂತಕನಿಲ್ಾಿ. 

 



ಸಹನ (ಶಿವಗೆ): ಯಾರಕ ೇ ವಕಿಂಕ್ಕ ೇಬ್ ಸರ್-ನ confirm ಆಗಿ meet ಮಾಡಿ... ಅವರತ ರಜ್ಾರ್ಕ 

ಅನಕ ಾವರ ಬಗಕೆ ಎನಕ ೇ ಮಾತಾಡಾು ಇದತರ ಅಿಂತ  ಮಾಡಿದತರ.….. Friend’s ಆಗಿಿ colleagues’ ಆಗಿಿ 

ನಿಮ್ಮ ತಿಂದಕ ಸಕಾಲಿ್ಲ್ಲ ಿಯಾರಾದತರ ಮ್ತಸ್ಪಮಿ್ ಇದಾರ? 

ಶಿವ:ಇಮಿೇಡಿಯಟಾಗಿ ಹಕಸತರ ಏನತ ಜ್ಾಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ ತಾಯಲ್.ಿ ಅವರ ಆಫ಼಼ಿಸ್ಲಿ್ಲ ಯಾರಕ  ಒಬತರ 

ಮ್ತಸ್ಪಮಿ್ ಇದತರ ಅನತ್ತಕು…. 

ಸಹನ:ಅವುರದತಾ ಹಳಕೇ ಫಕ಼ ನ್ಬತರ್ಕ ಅಥವ ಡಕೈರಿ ಏನಾದತರ ಇದಕರ ಅದರಲ್ಲ ಿಸ್ಪಗ್ಬಹತದ  ಅಲ್ವ 

contact details….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60. INT.NIGHT.SHIVA’S HOUSE 

Phonebook Scene 

Scene opens in Rao’s room with the opening of a door. 

ಶಿವ: ಡಕೈರಿ, ಫಕ಼ ನ್ಬತರ್ಕ ಅಿಂತಕೇನಾದತರ ಇದಕರ ಇಲ್ಕಿ ಇರಬಕೇಕತ. ನಮ್ುಿಂದಕದತ ಎಲ್ಾ ಿವಸತುಗಳು 

ಇಲ್ಕಿೇ ಇರಕ ೇದತ. 

ಸಹನ:ನಾನತ ಅಲಿ್ಲ ಹತಡತಕ್ುೇನಿ. 

Cuts of both of them searching on either side, Shiva is focused on finding the 

phonebook. Sahana finds some stuff and wanders a bit. She finds Shiva’s 

childhood paintings/sketches in a trunk. She goes through it, calls Shiva and 

shows it to him. 

ಸಹನ:ಇದಕಲ್ ಿನಿೇವು ಮಾಡಿದಾ? ತತಿಂಬಾ ಚಕನಾಾಗಿದಕ! 

ಶಿವ:ಚ್ಚಕೆ ವಯ್ಾಸಲಿ್ಲ sketching was my favorite hobby. ಅವಾಗ ಚ್ಚತರ ಬಿಡಿಸಕ ದರಲ್ಲಿ 

ಅದಕಾೇನಕ  ಖತಷಿ. ಒಿಂದತ ಖ್ಾಲ್ಲ sheet, crayons ಕ್ಕ ಟಕರ ಸಾಕತ, ಘಿಂಟಕ ಗಟಕ ಿಕ ತಕ ೆಿಂಡತ 

ಏನಕ ೇ ಮಾಡಾು ಇದಕಾ. ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಂಗಕ ಯಾವಾಗ  ಿಬಯ್ಯಾೇಳು, "ಅವನಿಗಕ crayons, paintbox 

ತಿಂದಕ ೆಟತಾ ತಿಂದಕ ೆಟತಾ ಹಾಳಾಮಡಾು ಇದೇರಾ" ಅಿಂತ. 

ಸಹನ:ಇವಾಗ sketching ಮಾಡಲ್ವ? 

ಶಿವ:ಪಕನಕಾ ಉಪಯ್ಯೇಗಿಸಾು ಇಲಿ್, ಇನತಾ ಪಕನ್ಸ್ಪಲ್, ಬರಷತು ಉಪಯ್ಯೇಗ್ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಿಟಕೈಮಿದಕ? 

ಸಹನ:ಬಟ್ ವಕರಿೇ ನಕೈರ್ಸ, ಎಲ್ಾಿ ಕಲ್ಕರ್ಕಾ ಮಾಡಿ ಇಟಕ ೆಿಂಡಿದೇರಾ. 

ಶಿವ:ನಾನಾಾವುದ  ಕಲ್ಕರ್ಕಾ ಮಾಡಿಲ್.ಿ ಎಲ್ಾ ಿನಮ್ುಿಂದಕ ಕ್ಕಲ್್. ಅವರತ ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿದಾನಾನತ 

crayons ತಕ ಗಕ ಿಂಡತ ಜ್ಕೇಬಿಗ್ ಹಾಕ್ಕ ಿಂಡಿದತರ. 

He resumes the search, Sahana sees a box on top of an almairah and 

a few tied books on the box. She tries to pull the box, the books fall 

behind the almairah. They move the almairah to get the books and 

the hand print is revealed on the wall. She brings his attention to it 

Shiva looks at it and instantly has a smile on his face. The print is 

worn out a bit and except for that everything is painted.  



ಶಿವ:ಇದನಾ ಮಾಡಾಾಗಾ ನಾನತ 2nd std-ನಲಿ್ಲದಕಾ. ಚಕನಾಾಗಿ ಜ್ಾಾಪಕ ಇದಕ.school ಗಕ 
ಯಾವುದಕ ೇ ರಜ್ಾ ಇತತು ಅನತ್ತಕು. Paper ರ್ೇಲ್ಕ ಚ್ಚತರ ಬಿಡಿ್ ಬಿಡಿ್, ಗಕ ೇಡಕ ರ್ೇಲ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ಪದಕರ 

ಹಕಿಂಗ್ ಇರತತಕು ಅಿಂತ, ಅಮ್ಮ ಮ್ಲ್ಗಿರಬಕೇಕ್ಾದಕರ ಅವುರ ಅವುರ್ಸ ಇಟ್ಾದ್ಾ Paint-ತಗಕ ಿಂಡತ 
ಗಕ ೇಡಕ ರ್ೇಲ್ಕ ಚಕನಾಾಗ್ ಗಿೇಚದಕ. ಅಮ್ಮ ಎದಾಾದ ರ್ೇಲ್ಕ, ನಾ ಮಾಡಿದಾನಾ ನಕ ೇಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಹಕ ಡದತರ, ಅಣಾಣ ಬಿಂದಾದ ರ್ೇಲ್ಕ ಇನತಾ ಬಿೇಳುತಕು ಅಿಂತ ಚಕನಾಾಗ್ ಹಕದರಿಸಬಿಟ್ಾದತರ. ಆದಕರ ಅಣಾಣ 
ಬಿಂದತ, ನಾ ಮಾಡಿದಾನತಾ ನಕ ೇಡಿ, ಎನ್ ಇಷ್ಾ ಜ್ಾಗಾ ಬಿಟ್-ಬಿಟ್ಾದಯ್ಲ್ಾಿ ಅಿಂತ ಹಕೇಳದತರ. 

  (Pause) 
ಆರ್ೇಲ್ಕ ನಾವ್ ಇಬ ರ ಸಕೇರಕ್ಕ ಿಂಡತ ಇದನ್ಾ ಮಾಡಿದವ. 

ಅಮಾಮ ಅಣ್ಣನ್ ರ್ೇಲ್ಕ ಎಷ್ಾ ಕ ಗಾಡಿದತರ ಅಿಂದಕರ..(Chuckles) World war 3-ನಕ ಆಯ್ತು. 

ಮ್ರವಿನ್ ರಕ ೇಗ ಅಣ್ಣಿಂಗಿದತರ, ಎಲ್ಾ ಿಮ್ರತಕ ೇಗಿರಕ ೇದತ ನಾನಕ. 

(Sahana smiles) 
ಸಹನಾ: ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಕನಪುಗಳು ಇದಕೇ ತರಾ ಎಲ್ಕ ೇಿ ಮ್ತಚ್ ಹಕ ೇಗಿರತತಕು. ನಮ್ ತಲ್ಕ 

ಒಳಗಿರಕ ೇ ಅಲ್ಕೇರಾಗಳನಕಾಲ್ಾ ಿತಳಿ ಿside-ಗಿಟಕರ, I’m sure ಇನತಾ ಈ ತರಾ ತತಿಂಬಾ ಇರತತಕು. 

(Sahana’s phone rings she picks up) 
ಸಹನಾ: ಬತಾಾ ಇದೇನಮ್ಮ!... ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು....ಸರಿ... 
          ಮ್ನಕೇಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ಲ್ಾ ಕ್ಕಲ್್ ಇದಕ.... ನಾನ್ ನಾಳಕ ಸ್ಪಗಿುೇನಿ. 

(Pause) 
-I’m glad I got to see this 
(Then she leaves) 
Shiva by himself in the room notices small piece of book, picks it up, see’s 
Razak’s name number and address. He calls the number,number is not in 
use. 
CUT 
 

 

 



61. INT.NIGHT.KUMAR’S HOUSE 

Ravi Prakash calls Ranga and then tells Santosh 

to finish him 

Ranga’s phone starts ringing, he steps near the window and takes the call. His 

body language changes and he becomes serious. 

ರವಪ್ೆಕಾಶ್:ಹಕೇಳಿದ್ ಕ್ಕಲ್ಸ ಆಗಿದಾಾ? 

ರಂಗ್: ಹ  ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು. ನಿೇವು ಹಕೇಳಾಿಂಗಕ ಮಾಡಿದೇನಿ. 

Body-ಗಳು ಎನ್ ಮಾಡಕಾ? 

ಕ್ಕ ಲ್ಕನ accident-ಮಾಡಕ ೇದಕ ನನಾ ಕಸಬತ ಅಲ್ಾವಣ್ಣ? 

ರವಪ್ೆಕಾಶ್: ಹಾ..ಸರಿ,ಇವಾಗ ಎಲಿ್ಲದಾ? 

ರಂಗ್: siddappa main road ಹತರ lodging ಅಲಿ್ಲದಾೇನಿ. 

ರವಪ್ೆಕಾಶ್: Police full alert ಅಲಿ್ಲದಾರಕ.    

ಯಾರಿಗ  ಕ್ಾಣಿಸಕ ೆಳಕಾ  ಅಲ್ಕ ಿಇರತ, ನಾಳಕ ರಾತರ ಹತತುವರಕ ಹನಕ ಾಿಂದತ ಘಿಂಟಕ ಅಷ್ಕ ಾತುಗಕ 

ಒಿಂದತ ಗಾಡಿ ಬರತತಕು, ಎಲ್ಾಿ ವಾವಸಕು ಮಾಡಿದೇನಿ, ಒಿಂದತ 6 ತಿಂಗಳು ಬಾಿಂಬಕಲ್ಲಿರತ, ಟಕೈಮ್ 

ನಕ ೇಡಕ ೆಿಂಡತ ನಿನಾನಾ ವಾಪಸೆರಿಸ್ಪುೇನಿ. 

ರಂಗ್:ಆಯ್ುಣ್ಣ. 

(cuts the call, train passing in the background).  

 

 

 

 

 

 



62. INT.DAY.RAZAK’s WORKSHOP 

Shiva meets Razak 

ರಜ ಾಕ್: ಚಕ! ತತಿಂಬಾ ಬಕೇಜ್ಾರಾಯ್ತು ಕ್ಕೇಳಿ. ನಾನತ ಮ್ನಕೇಲ್ಕಿೇ ಇದಾೇನಿ, ಇಲಿ್ಲಗಿಂತತ ಬಿಂದಲಿ್. 

ನಿಮ್ ತಿಂದಕೇನಾ ಕ್ಕ ನಕೇ ಸಲ್ಲ ನಕ ೇಡಿದತಾ ಸತಮಾರತ ಹತತು ವಷಾ ಆಯ್ತು...ನಿನಾ ಸಲ್ತವಾಗಕ 

ಬಿಂದದತರ... 

ಶಿವ:ಏನತ? ಗಕ ತಾುಗಿಿಲಿ್...ನನಾ ಸಲ್ತವಾಗ? 

ರಜ ಾಕ್: ಹ  ಪಾ... ನಿೇನತ higher education ಗಕ ಫಾ಼ರಿನ್ಗಕ ಹಕ ೇಗಕಬೇಕಿಂತ ತತಿಂಬಾ ಆಸಕ 

ಇಟಕ ೆಿಂಡಿದಕಾ ಅಲ್ಾವ? ಆ ಟಕೈಮ್ಲ್ಲ ಿನಿಮ್ ತಿಂದಕೇನ್ meet ಮಾಡಿದಕಾ. 

ಶಿವ:ಸಾರಿೇ ಬಟ್...ನಿಮ್ಮನಾಾರ್ಕ meet ಮಾಡಿದತರ? ಸವಲ್ಾ clear ಆಗ್ ಹಕೇಳಿುೇರಾ?  

ರಜ ಾಕ್:ದತಡತು ಶಾಟಕೇಾಜ್ ಇದಕ ಅಿಂತ ಬಿಂದದತರ, ಆದಕರ ಅವಾಗಾುನಕ ನನಾ ಮ್ಗಳಿಗ್ ಮ್ದತವಕ 

ಮಾಡಿದಕಾ, ನನಾ ಕ್ಕೈಯ್ಲ್  ಿಏನ  ಸಹಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಾೆಗಿಿಲ್.ಿ ನಿಂಗಕ ತುರಕ  ಹಾಗಕ ನಿನಾಾಸಕ 

ಪೂರಕೈಸಕ್ಕೆ  ತತಿಂಬಾನಕೇ ಓಡಾಡಿದತರ. (Silence for a while) ಅಿಂಥ ಒಳಕೆಯ್ವರಿಗಕ ಈ ತರಾ 

ಆಗಕ ೇಯ್ುಲ್ಾ.ಿ..ಚಕ! 

ಶಿವ: ಸರಿ ಅಿಂಕಲ್... ನಾನ್ ಬತೇಾನಿ, ನಿರ್ೆೇನಾದತರ Information ಸ್ಪಕ್ೆದಕರ, ಈ ನಿಂಬರ್ಗಕ 

ಫಕ಼ ನಾಮಡಿ.  

Shiva hands Razak a visiting card  

____________________ 

Razak talking about Rao 

ರಜ ಾಕ್: ನಾನ್ BEMLನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ ತಿಂದಕ ಜ್ಕ ತಕ ಬರಿೇ ಹದನಕೈದತ ವಷಾ ಕ್ಕಲ್್ ಮಾಡಿದತಾ ಆದಕರ 

ಒಿಂದತ ದನಾನತ ನಿಮ್ುಿಂದಕ ಸಪಕಾ ಮ್ತಖ ಮಾಡಕ ೆಿಂಡಿದತಾ ನಕ ೇಡಕೇ ಇಲಿ್. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಿಯಾರದಕೇ 

ಏನಕೇ ಪಾರಬಿಮ್ ಇದ ರ ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ರಾವಕೇ ಫ಼ಸತಾಾ ಮಾತಾಡಿಸಾು ಇದತರ. ಅವರ ಜ್ಕ ತಕ 

ಮಾತಾಡಿದಕೇಲ್ಕ ಎಿಂತ ದಕ ಡು ಸಮ್ಸಕಾ ಇದ ರ ತತಿಂಬಾ ಹಗತರವಾಗಿ ಕ್ಾಣಕ ದತ. ಅವರತ 

ಯಾವಾಗತಿ ಹಕೇಳಕಕೇರತ, “kabhi kabhi bheje se nahin, gurde se socho” ಅಿಂತ.  

 



63. EXT.DAY.SHIVA’S HOUSE 

Shiva calling  

Shiva is seen holding the crayon box from the first scene when his phone 

rings…. 

Cop:ಹಕಲ್ಕ ! Police station ಇಿಂದ call ಮಾಡಿುೇರಕ ೇದರ ….ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ರಾವ್ ಅವರತ 

ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿದಾರಕ ಅಿಂತ ರಿಪಟ್ಾ ಫಕೈಲ್ ಮಾಡಿದರಲ್ ಿಅದರ್ ಸಲ್ತವಾಗಿ call ಮಾಡಿುರಕ ೇದತ. 

Tumkur-Bangalore ಹಕೈವಕೇ ಹತುರ ನಿೇವು ಕ್ಕ ಟ್ಾರಕ ೇ ಡಿರ್ಸಕ್ರಪ್ಶನ್ ಮಾಾಚ್ ಆಗಿ ಒಿಂದತ ಬಾಡಿ 

ಸ್ಪಕ್ೆದಕ, ಸಿಂತ. ಜ್ಾನ್್ ಹಾಸ್ಪಾಟಲ್ಗಕ ತಲ್ಲಾಸ್ಪದೇವಿ, ಬಿಂದತ ಐಡಕಿಂಟ್ಫಕ಼ೈ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿನಾ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64. INT/EXT.DAY.Mortuary. 

Mortuary scene 

Shiva walks into the hospital, we show his mental turmoil of going into the 

mortuary, part of him wants to run and check, another part is too scared to 

find out, eventually musters up courage and walks down the long corridor 

accompanied by a constable. He pulls out the sheet of cloth covering the body. 

Constable: ಹಕೈವಕೇ ಕ್ಾರರ್ಸ ಮಾಡರ್ಕ ಹಕ ೇಗಾುರಕ ಕತಿಲ್ಲ,ಿ ಯಾವುದಕ ೇ ದಕ ಡು ಗಾಡಿ ಹಕ ಡಿಾರತತಕು. 

ಮ್ತಖ ಎಲ್ಾ ಿಜಜ್್  ಹಕ ಗಿಬಟ್ಾದಕ.  

He looks at the body,  

Constable: ನಿಮ್ ಕಡಕಯ್ವರಕೇನಿರ ಅವರತ? 

Shiva nods saying no. 

     

          

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

Ranga has 2nd thoughts about running away 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

 

                                         66. INT.DAY.SAHANA’s HOUSE 

                  Sahana calling police station from her house 
 

Another alliance has come to Sahana’s house, everybody looks 

happy. Sahana’s mom can be heard saying 
 

ಸಹನಾ (MOM) : ಅಿಂತತ ಇಿಂತತ ಒಿಂದತ ಒಳಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧ ಸ್ಪಕತು. ನಾನಿನತಾ ನಕಮ್ಮದಯಾಗ್ 
ಇರಬಹತದತ. 

ಸಹನ (On call)-: ಸರ್ ನನ್ ಹಕಸರತ ಸಹನ ಅಿಂತಾ, ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ರಾವ್ ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿದಾರಕ 

ಅಿಂತ missing person’s report file- ಮಾಡಿದವ, ಅದರ ಬಗಕೆ ಎನಾದತರ ಮಾಹಿತ ಸ್ಪಕ್ೆದಾಾ 

ಅಿಂತ ಕ್ಕೇಳರ್ಕ phone ಮಾಡಕಾ. 

 Cop: ಅವರ ಮ್ಗನಕ ೆphone ಮಾಡಿದಾಲಿ್? ST john’s ನಾಲಿ್ಲ ಒಿಂದತ unclaimed body ಇದಕ, 

ಬಿಂದತ identify ಮಾಡಕಬೇಕಿಂತ? 

(CUT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67. INT.DAY.SHIVA’S HOUSE 

POST MORTUARY SCENE IN SHIVA HOUSE 

ಶಿವ: ನನಿಗಕ ಕ್ಕಲ್್ದಲಿ್ಲ promotion ಸ್ಪಕ್ಾಾಗ ಆಪುನ್ ಇತತು. ಬಕಿಂಗಳಕರಲ್ಲ ಿಇರಬಹತದಾಗಿತತು. 

ಆದಕರ ನಾನಕೇ ಬಾಿಂಬಕಗಕ ಓಡಕ ೇದಕ. ಎಿಂತಾ ಸವರ್ಥಾ ಅಲಿ್ ನಾನತ? ಯಾವತತು ಬಾಿಂಬಕಗಕ ಹಕ ೇಗಿುೇನಿ 

ಅಿಂತ ಡಿಸಕೈಡ್ಸ ಮಾಡಿದಕ ಾ ಅವತಕು ನಮ್ ತಿಂದಕನ್ ಕಳಕ್ಕ ಿಂಡಕ. 

ಸಹನ:ಆಗಕ ೇಗಿರಕ ೇದರ ಬಗಕೆ ಯ್ಯೇಚ್ಚಸ್ಪ ಏನತ ಉಪಯ್ಯೇಗ. ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ರಾವ್ ಅವರತ 

ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿದಾಾರಕ ಅಷ್ಕಾ, ನಿೇನತ ಅವರನಾ ಇನ ಾ ಕಳಕಕ್ಕ ಿಂಡಿಲ್.ಿ ನಾವು ಹತಡತಕ್ಕ ಣ್ ಅವರತ 

ಸ್ಪಕ್ಾುರಕ, ನನಿಗಕ confidence ಇದಕ. 

ಶಿವ:ಇಷತಾ ದನ ಅವರತ ಹಕಿಂಗಿದಾಾರಕ, ಏನಾಮಡಾು ಇದಾಾರಕ, ಖತಷಿಯಾಗಿದಾಾರ ಅಿಂತ ಯಾವುದತರ 

ಬಗಕೆನ  ಯ್ಯಚ್ಚಸಾು ಇರಲ್ಲಲಿ್. ಆದಕರ sudden ಆಗಿ ಒಿಂದತ ಹಕ ತತು ಊಟ ಮಾಡಿದಕ ರೇ, ಮ್ಲ್ಗಕ್ಕೆ 

ಜ್ಾಗ ಸ್ಪಕ್ೆದಕ ಾ, ಬದೆದಾಾರಕ  ಸತುದಾಾರಕ  ಅಿಂತ continuous ಆಗಿ ಯ್ಯಚ್ಚಸ್ಪ ಯ್ಯಚ್ಚಸ್ಪ 

ಸತಸಾುಗಿದಕ.  

ಇವತತು mortuary- ಯ್ಲಿ್ಲ ಆ body-ನಕ ೇಡಿ, ಅಣಾಣನ .... 

(sahana reassures shiva) 

ಸಹನಾ: ಶಿವ ನನ್ ಮ್ನ್್ ಹಕೇಳಾು ಇದಕ ವಕಿಂಕ್ಕ ೇಬ್ ಸರ್ ಗಕ ಎನತ ಆಗಿಲ್ಾಿ. Its only a matter 

of time ಅವುರ ಖಿಂಡಿತವಾಗತಿ ಸ್ಪಗಾುರಕ.   

(And both of them breaksdown completely) 

                          

 

 

 



                          

68. INT.NIGHT.KUMAR’S HOUSE 

                       Ranga warns Manja while leaving 

Shot of Ranga looking blankly at the ceiling. Slow track down on his face. Ravi 

Prakash’s words echoing (Optional). He looks at the clock, its 7:30 PM. He gets 

up and goes to Kumar. 

ರಂಗ್:ಇವಾಗಕ ಿಹಕ ರಡಕ ೇಣ್, ರಕಡಿ ಆಗತ. 

Cut to Ranga who’s ready to leave with Kumar, Ranga takes Manja aside. 

ರಂಗ್:ಮ್ನಕೇಲ್ಲ ಿಯಾರ  ಏನ  ಕ್ತಾಪತ ಮಾಡಾಿಂಗಕ ನಕ ೇಡಕ ೆ. ನಾನತ ವಾಪರ್ಸ ಬರಕ ೇದತ 

ಸವಲ್ಾ ಲ್ಕೇಟ್ ಆಗಬಹತದತ. ಏನತ ಗ ಬಕ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಕಬೇಡಾ. 

ಮಂಜ:ಪರಕ್ಾಶಣ್ಣನ್ ಮಿೇಟ್ ಮಾಡರ್ಕ ಹಕ ೇಗಾು ಇದೇರಾ? 

ರಂಗ್:ಬಿಂದಕೇಲ್ ಎಲ್ಾ ಿಹಕೇಳಿುೇನಿ. 

 

                               

                         

 

                          

 

 

 

 

 

 



                         

                             69. INT/EXT.NIGHT.LOCAL BAR   

                                            Bar scene 

A car comes to a sudden halt, Ranga is driving, and Kumar is next to him. 

ಕುಮ್ಾರ್: ಸಾರ್, ಏನಾಯ್ತು? 

ರಂಗ್:ಕತಡಿತಾಾ?  

ಕುಮ್ಾರ್: ಮ್ನಕೇಲ್ಲ.ಿ..ಹಕಿಂಡಿು ಬಕೈತಾಳಕ... 

ರಂಗ್:ಕತಡಿತಾಾ ಅಿಂತ ಕ್ಕೇಳಿದತಾ. 

Cut to Kumar gulping down his drink and placing the glass on the table, they’re 

in a shady bar. 

ಕುಮ್ಾರ್:ಸವಲ್ಾ ಧಕೈಯ್ಾ ಬಿಂತತ. 

ರಂಗ್:ಧಕೈಯ್ಾ? ಏನಿಕ್ಕೆ? 

ಕುಮ್ಾರ್: ಚಕ ಚಕ! ಏನತಕ ೆಇಲಿ್ ಸಾರ್...ಇನಕ ಾಿಂದತ half bottle ತಗಕ ಿಂಡಾಬರಕ  ಇಲಿ್ಲ! 

ರಂಗ್: Full bottle-ಏ ಹಕೇಳು, ನನಾ ಕತಡ್ರ್ಕ ಪರಯ್ತಾ ಪಡಕಬೇಡಾ, ರಾತರ ಎಲ್ಾ ಿಕತಡಿದತರ 

ಚತಚುಬಕೇಕ್ಾದಕರ ಕ್ಕೈ ನಡಗಲ್ಿ. 

ಕುಮ್ಾರ್:(keeps quite, after a while) ಒಿಂದತ ಮಾತತ ಕ್ಕೇಳೆ ಸಾರ್? 

(Before Ranga says yes) 

ನಿೇವು ಏನ್ ಮಾಡಕ ೆಿಂಡಿದೇರ? 

ರಂಗ್:ಆ? ನಿನಿಗಾಾಕ್ಕ? 

ಕುಮ್ಾರ್:ಕತಡಿಬಕೇಕ್ಾದಕರ ಒಿಂದತ ಸವಲ್ಾ ಕಷಾ-ಸತಖ ಮಾತಾಡಕ ೆಿಂಡಕರ ಚನಾಗಿರತತುಲ್ಾವ, ಅದಕ್ಕೆ 

ಕ್ಕೇಳಕಾ 

ರಂಗ್:ಕತಡಿಯ್ರ್ಕ ಉಪ್ಾನಾೆಯ ಇದಕರ ಸಾಕತ. ಮಾತತ ಬಕೇಡಾ. 

Kumar silently drinks 



ಕುಮ್ಾರ್: ಸಾರ್...ಅದತ...ಗಾಡಿೇಲ್ಲಿ...ಬಾಡಿ...ನಿೇವು? 

(Makes gestures of stabbing) 

Ranga silently drinks and stares at Kumar. 

ಕುಮ್ಾರ್:ಯಾರ್ ಸಾರ್ ಅದತ? ಎಲಿ್ಲ ತಗಕ ಿಂಡ್ಸ ಹಕ ೇಗಾು ಇದರ ಬಾಡಿನಾ? 

ರಂಗ್:ಸ್ಪಟ್ಲ್ಲ ಎಷ್ಕ ಾಿಂದತ ಜನ ಕ್ಾಣಕಯಾಗಾುರಕ, ಕ್ಕಲ್ವರತ ಸ್ಪಕ್ಾುರಕ, ಇನತಾ ಕ್ಕಲ್ವರತ ಸ್ಪಗಕ ೇದಕೇ 

ಇಲಿ್ ಅದಕೇ ನನಾ ಕ್ಕಲ್ಸ. 

ಕುಮ್ಾರ್:ಸಾರ್, ಇದಕಲ್ಾ ಿಮಾಡಕಬೇಕ್ಾದಕರ ನಿಮಿಗಕ ಹಕದರಿಕ್ಕ ಆಗಲ್ವ. 

ರಂಗ್: Huh! ಕ್ಕಟಾ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಕೆಕನ್ ಭಯ್? ಒಳಕೆದತ ಮಾಡಬಬಕೇಕ್ಾದಕರನಕ ಕ್ಕೈ ನಡಗಕ ೇದತ. 

ಕುಮ್ಾರ್:ಏನಾ್ರ್ ಹಿಂಗಿಂತೇರಾ? ನಿೇಮ್ ಕ್ಕಲ್ಸ ಏನಿಂತ ಹಕೇಳಿದಾಕ್ಕೆ ಹಕದರಿಕ್ಕ ಆಗಾು ಇದಕ 

ನನಿಗಕ. 

ರಂಗ್:ಒಿಂದತ ಹಕ ತತು ಊಟಕ್ಕ ೆೇಸೆರಾ ತಲ್ಕ ಹಕ ಡಿಾದಕರ ನಿನಗ  ಭಯ್ ಆಗಿುರಲ್ಲಲಿ್ 

ಕುಮ್ಾರ್: Family ಏನಾದ ರ? 

Ranga downs another glass. 

ರಂಗ್:ಹಕ ರಡಕ ೇಣ್? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

70. INT.NIGHT.KUMAR’S HOUSE 

Manja calls up Reshma while Ranga’s at the bar 

Scene opens with Manja taking out phone from rice jar. He carefully assembles 

it. He says a silent prayer and switches it on. To his delight the phone switches 

on. He remembers the number and dials it. After a few rings she picks the call.  

ರೆಷ್ಾ: Hello? Hello? 

ಮಂಜ:ಏ ರಕಷಮ:, ನಾನತ ಕಣಕ. 

ರೆಷ್ಾ:ನಾನತ ಅಿಂದಕರ ಯಾರತ? 

ಮಂಜ:ನಾನತ ಮ್ಿಂಜ ಕಣಕ. 

ರೆಷ್ಾ:ಮ್ಿಂಜ! (Her tone changes) ಲ್ಕೈನಲಿ್ಲದೇನಿ, music ನಿಿಂತಕೇಲ್ಕ ಫೇನಾಮಡಿುೇನಿ. 

ಮಂಜ:ಮಿರ್ಸ ಮಾಡಕಾ ಮಾಡತ, ಕ್ಾಯಾು ಇರತನಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71. EXT.NIGHT.OUTSIDE BAR 

Cigarette Shop Scene 

ರಂಗ್: ಒಿಂದತ king  ಕ್ಕ ಡಿ 

ಕುಮ್ಾರ್: ಎರಡತ. 

Ranga looks at him. 

ಕುಮ್ಾರ್:ಪವಾಗಿಲಿ್ ಅಲ್ಾವ? 

ರಂಗ್: ದತಡತು ನಿೇನತ ಕ್ಕ ಡಾು ಇರಕ ೇದತ, ಒಿಂದತ ಹಕ ಡಿೇತಕ ಾ pack ಹಕ ಡಿತಕ ಾ ನಿನಿಗಿಬಟ್ಾದತ. 

(Optional) ನಾನತ ನಿನಾ ಹಕಿಂಡಿು ಅಲಿ್. 

Shopkeeper Babu gives the cigarettes and keeps staring at Ranga. 

ರಂಗ್:ಏಯ್! ಏನ್ ಗತರಾಯಸಾು ಇದಾಾ?! 

Shopkeeper Babu is still staring. 

ಬಾಬು:ಸಾರ್ ನಿಮ್ ಫೇಟಕ  ತಕ ೇರಿಸಕ ೆಿಂಡತ ಯಾರಕ ೇ ಒಬತರ ಬಿಂದದತರ. 

ರಂಗ್:ಹಕಿಂಗಿದಾ ನಕ ೇಡಕ್ಕೆ? 

ಬಾಬು: ಕಪ್ಾಗಕ, ದಪಾ ಮಿೇಸಕ, ಕಡಕ್ಾೆಗಿದತರ ನಕ ೇಡಕ್ಕೆ. ಹಿಿಂಗಕ ಹಕ ೇದತರ ಸಾರ್ (Points in a 

direction) 

ಕುಮ್ಾರ್:ನಿಮ್ಮನಾ ಕಕ್ಕ ಾಿಂಡ್ಸ ಹಕ ೇಗಕ್ಕೆ ಬಿಂದರಬಕೇಕತ, ಬನಿಾ ಸಾರ್ ಹತಡಕ ೆೇಣಾ. 

Ranga starts walking in that direction, turns to Kumar. 

ರಂಗ್:ಬಿಂದರಕ ೇದತ ಕಕ್ಕ ಾಿಂಡ್ಸ  ಹಕ ೇಗಕೆಲಿ್, ಕಳ್ಕ್ಕೆ. ಬದತಕರ್ಕ ಆಸಕ ಇದಕರ, silent ಆಗಿ ನನಾ 

ಹಿಿಂದಕ ಬಾ. 

(Follow sequence) 

 

                                        

 



                                   

                                        72. EXT.NIGHT.KUMAR’s CAR 

                              Ranga and Kumar return home from bar 

 

(Cut to car, Kumar is driving) 

ಕುಮ್ಾರ್: ಯಾರ್ ಸಾರ್ ಅದತ? 

ರಂಗ್(To himself):ನರ್ಾಲ್ಾ ಿನಾಯ ಜಿೇವನಾನಕ, ಎಷ್ಕಾೇ ನಿೇಯ್ತಾುಗಿ ಕ್ಕಲ್್ ಮಾಡಿದತರ, 

ಹತಚ್ಚುಡಿಾದಕ ಅಿಂತ ಯಾರಾದತರ ಹಕೇಳಿದಕರ ಸಾಕತ, ಸಾಯಸರ್ಕ  ಹಿಿಂಜರಿಯ್ಲ್,ಿ ಬಕ ೇಳಿ ಮ್ಕೆಳು. 

ಕುಮ್ಾರ್: ಸಾಯಸಕ್ಾೆ? ಏನಾ್ರ್ ಹಕೇಳಾು ಇದೇರಾ? Road ಅಲಿ್ಲ accident ಆಗಿದಕ, ಏನಕ ೇ 

ಸಹಾಯ್ ಮಾಡಕ ೇಣಾ ಅಿಂತ ಬಿಂದತ, ನಿಮ್ ಜ್ಕ ತಕ  ಸ್ಪಕ್ಾಕ್ಕ ೆಿಂಡಿದೇನಿ ಸಾರ್. ಆ ಗಾಡಿೇಲ್ಲ ಿ

ಇದಾದ್ ಹಕಣ್, ನಿೇವು ಮಾಡಕ  ಕ್ಕಲ್್, ಇವಾಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಹತಡತಕ್ಕ ೆಿಂಡತ ಬಿಂದರಕ ೇ ವಾಕ್ು, 

ಅದಾಾವುದ  ನನಿಗಕಬೇಡಾ. ನನಿಗಕೇನಾದತರ ಪವಾಾಗಿಲ್ಾ,ಿ ಆದಕರ ದಯ್ವಿಟತಾ ನನಕಾಹಿಂಡಿು-ಮ್ಗತಗಕ 

ಮಾತರ ಏನತ ಆಗಕಾ ಇರಕ ೇ ಹಿಂಗಕ ಾೇಡಕ ೆಳಿ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
73. INT.NIGHT.DANCE BAR. 

Reshma calls back Manja+ Ranga return from bar 
  

Reshma is trying to call Manja, Manja answers. 

ರೆೀಷಾಾ:ಹಕಲ್ಕ !ಿ ಮ್ಿಂಜ? ಸಾರಿ ಕಣಕ  ತತಿಂಬಾ ಹಕ ತತು ಕ್ಾದಾಾ? 

ಮಂಜ:ಚಕ! ನಿನಿಗಕ ಸೆರ ಬಿಡಕ, ಎಷತಾ ದನ ಬಕೇಕ್ಾದ ರ ಕ್ಾಯುೇನಿ. 

ರೆೀಷಾಾ: ಊಟಾ ಆಯಾು? 

ಮಂಜ:ಇನತಾಇಲಿ್ ಕಣಕ...ಹಕಿಂಗಕ ಕಚಕ ೆಿಂಡಿದೇನಿಂದಕರ... 

ರೆೀಷಾಾ: ಏನಾಯ್ತು? ಎಲಿ್ಲದಾಾ? 

Ravi Prakash Reddy is revealed. 

ಮಂಜ:ಅಯ್ಯಾ…! 

By now Ranga has entered the house. 

ಮಂಜ:ಏ! ಆರ್ೇಲ್ಾಮಡಿುೇನಿರಕ! 

Manja cuts the call and puts the phone in his pocket. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74. INT.NIGHT.KUMAR’S HOUSE 

Ranga thrashes Manja 

Ranga latches Kumar’s room door. Ranga kicks the door open, Manja freezes, 

Ranga grabs the phone and smashes it on the floor. 

ರಂಗ್: Tank ಇಿಂದ ಫಕ಼ ನ್ ಯಾವಾಗ್ ತಕಗಕದಕ ಾ?! Beep!  

Ranga continuously hits Manja with a mug, completely lost in rage. 

ರಂಗ್:ಅಣ್ಣ...! ಅಣ್ಣ..! 

ರಂಗ್:ಹಕೇಳಕಕ! 

ಮಂಜ:ನಿನಕಾ ರಾತರ ಅಣ್ಣ...ನಿನಕಾ ರಾತರ... 

ರಂಗ್:ಸತಳುೆ ಹಕೇಳಿದಕರ ಸಾಯಸ್ಪಬಡಿುೇನಿ. Correct ಆಗಿಯಾರ್ ಹತುರ ಮಾತಾಡಕಾ, ಏನಕ ಿಂತ 

ಮಾತಾಡಕಾ ಅಿಂತ ಹಕೇಳು! 

ಮಂಜ:ನಿನಕಾ ಇಿಂದ on ಮಾಡರ್ಕ try ಮಾಡಾು ಇದೇನಿನಣ್ಣ, ಇವತತು ರಾತರನಕೇ switch on 

ಆಗಿದತಾ, ಹಕ ಡಿಬಕೇಡಿ ಅಣ್ಣ... ಹಕ ಡಿಬಕೇಡಿ.  

ರಂಗ್:ಎಷತಾ ಘಿಂಟಕಗ್  on ಮಾಡಿದತಾ? ಯಾರ್ ಹತುರ ಮಾತಾಡಿ ಏನಿಂತ ಹಕೇಳಕಾ? Correct ಆಗಿ 

ಹಕೇಳು! 

ಮಂಜ:ನನಾ dove ಜ್ಕ ತಕ ಮಾತಾಡಿ ಎರಡತ ದನ ಆಯ್ತು...ಹಕ ಡಿಬಕೇಡಿ ಅಣ್ಣ. 

ರಂಗ್:ಏನಿಂತ ಹಕೇಳಕದಕ ಾೇ ಆ ಬಕೇವಸ್ಪಾಗಕ? 

ಮಂಜ:ಏನಿಂದಲ್ಾಿ ಅಣ್ಣ... ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ chance-ಏ ಸ್ಪಕ್ೆಲ್.ಿ Hello ಅಿಂದ ಅಷ್ಕಾ. 

ಮಾತಾಡಕ ೇಷರಲ್ಲ ಿನಿೇವು ಬಿಂದಬಟ್ರ. 

Ranga breaks down, voice starts breaking.  

ರಂಗ್:ನಿಜ ಹಕೇಳಕಕ! ನಿಜ ಹಕೇಳಕಕ! ಇಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಗಳ್ ಜಿೇವ ಉಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಯಾು ಇದೇನಿ! 

Throws away the mug he was hitting him with. Kumar’s reaction.  



ರಂಗ್:ನನಿಗಾಾರ್ಕ  ಬಕೇಕತ ಈ ಕಮ್ಾ! ಏನಾದತರ ಮಾಡಕ ೆಿಂಡ್ಸ ಸಾಯರ! 

Ranga walks out. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      75.INT/EXT.NIGHT.SAHANA’S CAR 

Love story 

Shiva and Sahana at home, board with Bangalore map is set up. Light music 

(from radio) can be heard from the background. Shiva enters from the kitchen. 

ಸಹನ:ಶಿವ, JP Nagarದತ ಏನನಿಸತಕು? 

ಶಿವ:ಇಲಿ್, ಅವರಕ sure ಇರಲ್ಲಲಿ್, ಬಕೇರಕ photos ತಕ ೇರಿಸ್ಪದಕೇಲ್ಕ ಅವರಕ confuse ಆಗಿಬಟತರ. 

Confirm ಅಿಂತ ಹಕೇಳಕ್ಾೆಗಲ್.ಿ  

ಸಹನ:ಹಾಗಾದಕರ, orange pin ಹಾಕ್ುೇನಿ.  

Sahana puts an orange pin on JP Nagar. 

ಶಿವ:ಮ್ಣಿ sir ಹಕೇಳಿದರಲ್ಲ,ಿ ಆ ಹ ವು ಮಾರಕ ೇರತ ನಕ ೇಡಿರಕ ೇದತ confirm ಅಿಂತ 

ತಕ ಗಕ ಬಹತದತ. 

ಸಹನ: Correct, correct, ಹಾಗಾದಕರ ಶಕೇಶಾದರಪುರಿಂಮ್ green 

ಶಿವ: Hotel waiter ಹಕೇಳಿದತಾ definite confirm. 

Shiva comes and places the green pin. Both of them stand and look at the 

board. 

ಶಿವ:ಸಹನ, ಒಿಂದತ notice ಮಾಡತ, ಬರಿೇ ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿದ್ ದನ ಸ್ಪಕ್ೆರಕ ೇ information 

ಮಾತರ, ಎಲ್ಾ ಿಅಣ್ಣನಾ ಪಕೆ ನಕ ೇಡಿರಕ ೇವುರ. ಇನತಾ ಯಾವುದ  sure ಇಲಿ್. ಎಲ್ಾ ಿconfusing 

ಆಗಿದಕ. 

ಸಹನ: ಸ್ಪಕ್ೆರಕ ೇ information ಎಲ್ಾ,ಿ city ಒಳಗಕೇ ಇದಕ. ಈ hotel ಒಿಂದಕ highway/bus 

stop ಹತರ ಇರಕ ೇದತ. ಅಲಿ್ಲಗ್ ಹಕ ೇಗಿಲ್ಕಾ ಹಕ ೇದಕರ ಸಾಕತ. Let’s hope for the best. Oh shit! 

Its late,ನಾನತ ಹಕ ೇರಡಿುೇನಿ, ನಾಳಕ ಬಕಳಿಗಕ ೆಬಕೇಗ್ ಸ್ಪಗಕ ೇಣಾ 

ಶಿವ:ನಿನಿಗ  ಸಕೇರಿಸ್ಪ ಅಡಿಗಕ ಮಾಡಿದೇನಿ. You have to eat. 

ಸಹನ:ನಿನಾ ಅಡಿಗಕ, ನಿನಾ sketching ಅಷ್ಕಾೇ ಚಕನಾಾಗಿದಕರ, I’ll stay. 

ಶಿವ: Oh definitely, Maggie ಮಾಡಕ ದ್ ಏನ್ ಕಷಾ. 



Exterior shot of the house. Cut to the inside, they finished eating. 

Old song from Pallavi Anupallavi plays on Radio City. Sahana gets excited and 

tunes up the volume. 

ಸಹನ: Oh I love this song.ಆ ಕ್ಾಲ್ದ್ ರಕ ೇಮಾಾನ್್ ಬಕೇರಕನಕೇ ಅಲ್ಾ?ಿ ಎಷತಾ ಖತಷಿಯಾಗತತಕು, 

ಈ ತರಾ ಹಾಡತ ಕ್ಕೇಳಾು ಇದಕರ ನಿಮ್ಮ ತಿಂದಕೇನಕೇ ಜ್ಞಾಪಕರ್ಕ ಬರತಾರಕ. 

Shiva looks at her, surprised. 

ಸಹನ:ನಾನತ ಒಬಬಳಕ ಅಲಿ್, ನಮ್ಮfacility ನಲಿ್ಲಎಲ್ಾ ಿfemale staff gu ನಿಮ್ಮ ತಿಂದಕ ಅಿಂದಕರ 

ಒಿಂದತ ಹಳಕೇ ಕ್ಾಲ್ದ್ film hero feeling. 

ಶಿವ:ಹ!ಹ! ಹಿೇರಕ ? ನಮ್ುಿಂದಕ? 

ಸಹನ: ನಿಮ್ುಿಂದಕ ಅದಕೇ ಕಥಕನ ಹಕೇಳಿೇ ಹಕೇಳಿೇ ನಿನಗಕ ಬಕ ೇರ್ ಆಗಿರಬಹತದತ, ಆದಕರ ನಮಿಗ್ 

ಎಷ್ಕಾೇ ಸಲ್ಲ ಕ್ಕೇಳಿದತರ ಇನಕ ಾಿಂದ್ಲ್ಲ ಕ್ಕೇಳಕಬೇಕತ ಅಿಂತ ಅನತ್ತಾ ಇತತು. My God! ಒಳಕೆ ಸಣ್ಣ 

ಮ್ಕೆಳ ತರಾ ಕ ತಕ ೆಿಂಡತ ಅದಕೇ ಕಥಕ ಎಷತಾ ಸರಿ ಕ್ಕೇಳಿದೇವಿ ಗಕ ತು? ಒಿಂದತ ಹಳಕೇ film 

ನಕ ೇಡಾಿಂಗಕ ಆಗಕ ೇದತ. 

ಶಿವ:ಏನತ ಕಥಕ? ಏನತ ಮಾತಾಡಾು ಇದಾೇಯಾ? 

ಸಹನ:  Seriously?! ನಿಮ್ ತಿಂದಕ ತಾಯ ಲ್ವ್ ಮಾಾರಕೇಜ್ ಅಿಂತ ಗಕ ತತು ತಾನಕ?  

ಶಿವ:ಹ  ಗಕ ತತು... 

ಸಹನ:ಹಕಿಂಗ್ ಮಿೇಟ್ ಆದತರ, love ಹಕಿಂಗಾಯ್ತು ಅಿಂತ ಗಕ ತುಲ್ಾವ? 

Shiva looks blankly at her. 

ಸಹನ:ಶಿವ! What are you saying?ನಿೇನತ ಯಾವತ ು ನಾನತ ಹಕಿಂಗಾದಕ ಅಿಂತ 

ಯ್ಯೇಚ್ಚಸ್ಪಲ್ಾವ? 

Shiva looks at her, he’s slightly disgusted, and she immediately realizes what 

she has said. 

ಸಹನ:ಅಯ್ಯಾೇ of course! ನಿೇನತ, ನಾನತ, ಪರತ ಒಿಂದತ ಜಿೇವಾನ  ಹಿಂಗಕೇ ಆಗಕ ೇದತ, ಅದರ 

ಬಗಕೆ ನಾನತ ಮಾತಾಡಾು ಇಲಿ್. ನಾವು ಹತಟ್ಾದಕೇಲ್ಕ ನಮ್ ಕಥಕ ಶತರತವಾಗಕ ೇದತ ಅನಕ ೆೇತೇವಿ, 

ಆದಕರ ಇನಾಾವುದಕ ೇ ಕಥಕ ಮ್ಧಾದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಥಕ ಶತರತವಾಗಕ ೇದತ ಅಿಂತ ಯಾವತ ು ಯ್ಯೇಚ್ಲ್.ಿ 



ಸರಿ, ಅದತಬಿಡತ, ನಿನಾ ಕಥಕ ಹಿಿಂದಕ ಇರಕ ೇ ಕಥಕ ನಾನತ ಹಕೇಳಿುನಿ...ಬಟ್ ಇವಾಗಕಿೇ ಹಕೇಳಾು ಇದೇನಿ, 

ನಿಮ್ುಿಂದಕ ಅಷತಾ ಚಕನಾಾಗಿ ಹಕೇಳರ್ಕ ಬರಲ್.ಿ 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 



                                            75A.INT.DAY.OLDAGEHOME 

                                                      RAO’s NARRATION 

ರಾವ್:ಒಿಂದತ ನಕ ೇಟದಲ್ಕೇಿ ಜಿೇವನ ಪೂತಾ ಕಷಾ-ಸತಖ ಹಿಂಚಕ ೆತೇವಿ ಅಿಂತ decide 

ಮಾಡಕ ೆೇತಾ ಇದಾ ಕ್ಾಲ್ಾ...1968, Jnana Bharathi…Final year B.Sc ಓದಾು ಇರಬಕೇಕ್ಾದಕರ, 

canteenನಲಿ್ಲ first ನಕ ೇಡಿದತಾ.ಎಷತಾ ಮ್ತದಾಾಗಿದತೆ…ತತಿಂಬಾನಕೇ ನಾಚಕೆ, ತಲ್ಕ ಎತು ಯಾರನ ಾ 

ನಕ ೇಡಾು ಇರಲ್ಲಲಿ್. ಅಲಿ್ಲಲ್ಲ ಿಚ್ಚಕೆದಾಗ್ ನಗಕ ಳು. ಆ ನಗ ... ಆಹಾಹಾ... ಅದರಷತಾ ಖತಷಿಇನಕಾೇನತ 

ಇಲಿ್. ತಲ್ಕ ಎತು ನನಾ ನಕ ೇಡಾುಳಕಕೇ ಇಲ್ಕ ವೇ ಅಿಂತ ಕ್ಾದತ ಕ್ಾದತ ಒಿಂದತ semester  ಕಳಕದತ 

ಹಕ ಯ್ತು. ಕ್ಕ ನಕೇಗಕ ಒಿಂದತ ದನ ಹಕಿಂಗಾದತರ ಮಾಡಿ ಅವಳಾ ಮಾತಾಡಿ್ ಹಕಸರಾದತರ 

ತಲ್ಕ ೆಳಕಕೇಣಾ ಅಿಂತ ಹಕ ೇದಕ...ಹತುರ ಹಕ ೇಗಿುದಾಿಂಗಕ ತಲ್ಕ ಎತುದತೆ, ನಕ ೇಡಿದತೆ, ಅವತತು ಆಗಿದ್ 

ಭಯ್ , ಜಿೇವನದಲಿ್ಲ ಮ್ರಿಯ್ಕ್ಕೆ ಆಗಲ್.ಿ 

ಶಿವ:ಏಯ್! ಸತರ್ಾ ನನ್ ಕ್ಾಲ್ಕಳಿತಾ ಇದಾಾ. ಯಾವುದಕ ೇ film story ಹಕೇಳಾು ಇದಾಾ.  

ಸಹನ:ನಿನಕೇಲ್ಾಣಕ ನಾನ್ ನಿಜ ಹಕೇಳಾು ಇದೇನಿ. 

ಶಿವ:ನನ್ ರ್ೇಲ್ಾಣಕ? 

ಸಹನ:Just listen to the story no! 

ಶಿವ:ಸರಿ, ಆರ್ೇಲ್ಕ? 

ರಾವ್:ಆರ್ೇಲ್ಕೇನತ? ಮ್ನಕಗ್ ಓಡಿಬಿಂದಬಟಕಾ…ವಾಪರ್ಸ canteen-ಗಕ ಹಕ ೇದಕ, ಬಟ್ 

ಅವಳಲಿ್ಲಲ್ಲಾಲ್ಿ, collegeನ್  ಪರತಯ್ಯಿಂದತ ಮ್ ಲ್ಕ ಮ್ ಲ್ಕ ಹತಡತಕ್ಕಾ, ಆದಕರ, ಎಲ್  ಿಕ್ಾಣಿಸ್ಪಿಲಿ್. ಆ 

ಮ್ತದತಾ ಮ್ತಖ ಬರಿೇ ನನಾ ಕಲ್ಾನಕ ಅಿಂತ ಅನಕ ೆಿಂಡಿದಕಾ. ಅವಾಗ್ ಗಕ ತಾುಯ್ತು ಕ್ಾಲ್ಕೇಜಿನಲಿ್ಲ 

ನಾನಕ ೊೇಗಕಾೇ ಇದಾದ್ ಒಿಂದಕೇ ಜ್ಾಗ ಇತತು. 

ಶಿವ: Ladies hostel? 

ಸಹನ:ಅವರ (generation) ಗತ ನಿಮ್ (generation) ಗತ ಅದಕೇ ವಾತಾಾಸಾ! 

ಶಿವ:ನಿೇನಾಾವ್ (generation) ಅನಕ ೆಿಂಡಿದಯಾ? ವಯ್ಸಾ್ಗಿರಕ ೇವರ್ ಜ್ಕ ತಕ ಇದತಾ ಇದತಾ, 

ನಿನಿಗ  ವಯ್ಸಾ್ಗಿಬಿಟ್ಾದಕ. 

ಸಹನ:ಕಥಕ ಹಕೇಳೆ ಬಕೇಡಾವ? 



ಶಿವ:ಆಯ್ತು...ಎಲಿ್ಲ? 

Cut back to Sahana narrating the story. 

ರಾವ್:Library. ಅದತ ಎಲಿ್ಲತತು ಅಿಂತಾನಕೇ ಗಕ ತುರ್ ಲ್ಲಲಿ್. Exam ಹತುರ ಬಿಂತತ ಅಿಂತ 

ಲ್ಕೈಬರರಿನಕೇ ಮ್ನಕೇ ಮಾಡಕ ೆಿಂಡಿದಾವರಲ್ಲ ಿಅವಳಕ ಒಬಬಳಾಗಿದತಿ.ನಾನ  ದನಾ ಲ್ಕೈಬರರಿಗ್ 

ಹಕ ೇಗರ್ಕ ಶತರತ ಮಾಡಕಾ. ಪುಸುಕ ಓದಾು ಇರಕ ೇ ಹಿಂಗಕ acting ಮಾಡಿ, ದನ ಪೂತಾ ಅವಳೆನಕಾೇ 

ನಕ ೇಡಾು ಇದಕಾ. ಒಿಂದತ ದನ ಕ್ಕೈಯ್ಲ್ಲಿದಾದ್ ಪುಸುಕ ಓದರ್ಕ ಶತರತ ಮಾಡಕಾ. Great expectations 

by Charles Dickens. 

Shiva has his hand on his forehead.  

ಸಹನ:ಏನಾಯ್ತು? 

ಶಿವ:Love storyಲ್  ಪುಸುಕ ಇಟಕ ೆಿಂಡ್ಸ ಕ ತದಾರ? ಇಡಿೇ ಪರಪಿಂಚಾನಾ ಒಿಂದತ book ಅಲ್ಕಿೇ 

ನಕ ೇಡಬಹತದತ ಅಿಂತ್ಹಕೇಳಿ ಚ್ಚಕೆ ವಯ್ಸ್ಲ್ಕಿೇ ಕ್ಾಗಕ ಹಾರಿಸ್ಪಬಟತರ. ನಾನತ ಎಷ್ಕ ಾೇಿಂದ್… 

ರಾವ್:…ಪುಸುಕಗಳು ಕವಿತಕಗಳು ಓದಕಬೇಕ್ಾದಕರ ನನಿಗಕ ಿಂದ್ ಪರಶಕಾ ಕ್ಾಡಾು ಇತತು. ಹಕಿಂಗಕ ಪದಗಳನಾ 

ಜ್ಕ ೇಡಿ್ ಅಿಂಥ ಅದತುತವಾದ ಪರಪಿಂಚಾನಾ ಕಣ್ತಣ ಮ್ತಿಂದಕ ಕಟ್ಾಡಾು ರ ಅಿಂತ.   

(Pause)  ಓದಾು ಇದಾದ್ ಪುಸುಕ ಕ್ಕಳಗಿಟಕಾ, ಮ್ತಿಂದಕೇನಕೇ ಕ ತದತಿ. ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಿಆ ಪರಶಕಾಗಕ 

ಉತುರ ಸ್ಪಗತು. 

Cut to Shiva looking at Sahana, both are looking at each other, Sahana smiles. 

ಶಿವ:ಅಣ್ಣ ಏನತ ಮಾತಾಡಿಿಲ್ವ? 

ರಾವ್:ಅವಳಕ ಮಾತಾಡಿಲಿ್,ಿ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿುೇನಿ ಅಿಂತ ಎಷತು ಹಕ ತತು ಕ್ಾಯಾುಳಕ ಪಾಪಾ? 

ಎದ್ಹಕ ೇದತಿ. ಅವಳಿಗಕ ಿಂದ್ letter ಬರಿಯ್ರ್ಕ decide ಮಾಡಕಾ. ಅವಳು ಅವಾಗಿದಾದತಾ ಅವಳ 

ದಕ ಡುಮ್ಮನಮನಕಲ್ಲ.ಿ ಆ letter ಕ್ಕ ಡಕಿೇಬಕೇಕಿಂತ ತೇಮಾಾನ ಮಾಡಿ, cycle ಎತಕ ೆಿಂಡ್ಸ ಅವಳ 

ಮ್ನಕೇಗಕ ೊರಟಕ. ಅವಳಿಗ್ ಕ್ಾಣಿಸಕ ೇತರಾ postbox ಒಳಗಡಕ letter ಹಾಕ್ಕಾ. ಅವಳ ದಕ ಡುಮ್ಮ 

ಆಚಕ ಹಕ ೇಗಿದ್ ತಕ್ಷಣಾ ಓಡಕ ೆಿಂಡ್ಸ  ಬಿಂದತ ಖತಷಿಯಿಂದ letter open ಮಾಡಿದತಿ. ಆ ಖತಷಿ 

ಪಟಾಿಂತ ಮಾಯಾ ಆಗ್ಹಕ ೇಯ್ತು. 

ಸುಶಿೀಲ್:ಯಾರ್ಕ ವಕಿಂಕ್? ಹಕಸರತ ತಪಾಾಗ  ಬರಿದಬಟಾಾ? 

Cut to Sahana narrating.  



ಸಹನ:Letter ಕ್ಕ ಡಕ  tension ಅಲಿ್ಲ ಮ್ಳಕೇ ಬತಾಾ ಇತತು ಅಿಂತ ಮ್ರತಕ ೇಗಿದಕಾ. 

ನಕಿಂದಕ ೊಗಿರಕ ೇ letter ಅಲಿ್ಲ ಪದಗಳಕೇ ಇಲ್ಲಾಲಿ್. ಬರಿೇ  inkಏ ಉಳಿಾತತು. 

Listener (group): ಓ... ಅಯ್ಯಾೇ ರಾಮಾ! ಆರ್ೇಲ್ಕೇನಾಯ್ತು? 

ರಾವ್:ಅವಳ ಮ್ನಕ ಮ್ತಿಂದಕ cycle ತತಳಿಯ್ಯೇದಬಟಕರ ನನಿಗ್ ಬಕೇರಕೇನತ ಕ್ಕಲ್್ ಇಲ್ಲಾಲಿ್. ನಾನ್ 

ಅವಳನಾ ನಕ ೇಡಕ ೇದತ, ಅವಳು ನನಾನಕ ಾೇಡಕ ೇದತ, ಅವಳ ದಕ ಡುಮ್ಮನ  ನಕ ೇಡಿುೇದತರ ಅಿಂತ 

ನನಿಗ್ ಗಕ ತುರಲ್ಲಲಿ್. ಧಿಡಿೇರಿಂತ ಒಿಂದತ ದನ ನಕ ೇಡಕ್ಾಾರತ ಇರಲ್ಲಲಿ್. ಹಗಲ್ತ ರಾತರ ಕ್ಾದಕ. 

ಕ್ಕ ನಕೇಗಕ ಧಕೈಯ್ಾ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೇಧಾ ಹಕ ೇಗಿ ಅವರ ಮ್ನಕ ಬಾಗಿಲ್ತ ತಟಕಾ. ಆದಕರ... 

ಸಹನ:ಆದಕರ? 

ರಾವ್:ಆದಕರ... ಮ್ನಕ ಬಿೇಗಾ ಹಾಕ್ತತು. College re-open ಆಯ್ತು, but ಅವಳಕಾೇನತ ಸತಳಿವಿರಲ್ಲಲಿ್. 

ಏನಾಗಿರಬಹತದಕೇನಕ ೇ ಅಿಂತ ಯ್ಯೇಚ್ಚ್ ಯ್ಯೇಚ್ಚ್ ತಲ್ಕ ಕ್ಕಟಕ ಾಗಿತತು. library ನಲಿ್ಲ  ನಾನಕ ೇದಕ ೇ 

ಕ್ಾದಿಂಬರಿಗಳ ಮ್ಧಾ ಒಿಂದತ Physics text book ಇತತು. ಆ textbook ಒಳಗಡಕ ಪದಗಳಕೇ 

ಅಳಿಸಕ ಗಿರಕ  ನನಾ ಪತರದಲ್ಲ ಿಹಕ ಸ ಪದಗಳ್ಾ ನಕ ಡಕಾ. 

Listener:Letter ಅಲ್ಕಿೇನಿತತು ಹಕೇಳಿ. 

ರಾವ್:  "ಹತ್ುಾದಿನಕೆಯ ಮೊಡಗೆರೆಗ್ ಹಕ ೇಗಾಾ ಇದಿೀನ. ಅಪ್ಾಂಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ ಿಅಂತ್ 

ಆಸಾತ್ೆೆಗೆ ಸ್ಕೆೀರ್ಸೀದಾರೆ-ನಮ್ಮ ಪುಷಾಾ." 

ಆ "ನಿಮ್ಮ" ಅನಕ ಾ ಸಣ್ಣ ಪದಾನ ಎಷತಾ ಸಲ್ ಓದದೇನಿ ಅಿಂತ ನನಿಗಕೇ ಲ್ಕಕೆ ಇಲಿ್. ಅವಳನಾ 

ನಕ ೇಡಕಿೇಬಕೇಕಿಂತ ಅವಳಕರಿಗ್ ಹಕ ರಟಕ. ಅಲಿ್ಲಗ್ ಹಕ ೇದಕೇಲ್ ನಿಜ ಗಕ ತಾುಯ್ತು, ಅವರಪಾಿಂಗಕೇನತ 

ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ್. ಅವಳಿಗ್ ಬಲ್ವಿಂತವಾಗ್  ಮ್ದತವಕ ಮಾಡಿಸಾು ಇದತರ. ನನಾ ಕ್ಕೈಯ್ಲಿ್ಲನಕಾೇನತ ಇಲಿ್ 

ಅಿಂತ ವಾಪರ್ಸ bus ಹತುದಕ. 

ಶಿವ: Guarantee ವಾಪರ್ಸ ಮ್ನಕೇಗಬಿಂದರತಾರಕ, ಅಮಾಮನಕ ಮ್ದತವಕ ನಿಲ್ಲ್... 

Sahana gestures him to stop and smiles. 

ಸಹನ:ಕ್ಕೇಳು. 

ರಾವ್:ಅವಳಿಿಂದ ದ ರ ಹಕ ೇದಕರ ಅದಕ್ೆಿಂತ ದಕ ಡು ತಪ್ಾಲ್ಾ ಿಅನಿಾಸತು. Bus ಇಿಂದ ಇಳಕಕೆ0ಡತ 

ನಕೇರವಾಗಿ ಅವಳ ಮ್ನಕಗಕ ೊೇದಕ. ಸರಿಯಾಗ್ ಒದಕ ತಿಂದಕ, ನಾನ  ಒಿಂದತ-ಎರಡತ ಕ್ಕ ಟಕಾ...ಹಿಂಗತ 



ಹಿಿಂಗತ ಹಕ ೇಗಿ ಅವಳ ಮ್ತಿಂದಕ ನಿಿಂತಕ ೆಿಂಡಕ.ಮ್ದಲ್ಕಾೇ ಸಲ್ ಮಾತಾಡಕಬೇಕಿಂತ ನಾಟಕದಲಿ್ಲ 

rehearsal ಮಾಡಾಿಂಗಕ ಎರಡತವರಕ ವಷಾದಿಂದ practice ಮಾಡಿುದಕಾ, ಆದಕರ ಕನಸತ-ಮ್ನಸಲ್ ಿ 

"ನನಾನಮದತವಕ ಆಗಿುಯಾ?" ಅಿಂತ ಕ್ಕೇಳಿುೇನಿ ಅಿಂತ ಅನಕ ೆಿಂಡಕೇ ಇರಲ್ಲಲಿ್. 

ಶಿವ:ಆರ್ೇಲ್ಕ? 

                                         

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 



                                        75B.INT.NIGHT.SHIVA’S HOUSE 

                            SAHANA finishing the Lovestory at Shiva’s place 

ಸಹನ:ಒಬರನಕ ಬತರ ಇಷಾ ಪಟಕೇಲ್ ಇನಕಾೇನತ? ಬಕೇರಕ ಏನತ ಬಕೇಡಾ ಅಿಂತ ದಕೇವಸಾುನದಲಿ್ಲ 

ಮ್ದತವಕ ಆದತರ. ಎರಡತವರಕ ವಷಾ ಮಾತಕೇ ಇಲ್ಕಾ ಕಣ್ಣಲ್ಕಿೇ ಎಲ್ಾ ಿಮಾತಾಡಿ ಮ್ದತವಕ 

ಆದರಲ್.ಿ..ಎಿಂತ romantic love story ಅಲ್ಾವ? 

ಶಿವ:ಅಣ್ಣನ್ ಜಿೇವನ ಸಾಧಾರಣ್ವಾಗಿತತು ಅನಕ ಾೇ assumption ಅಲಿ್ಲದಕಾ. ಆದಕರ in comparision 

ನನಾ life- ಏ boring ಅನತ್ತಕು. ಅಣ್ಣನಾ ಹತಡಕ ೆೇ ಪರಯ್ತಾದಲಿ್ಲ ನಾನಕಷತಾ ಕಳಕದತಹಕ ೇಗಿದೇನಿಂತ 

ಗಕ ತಾುಗಿದಕ. (Long pause) ಯಾವಾಗಕ ಿೇ ಕಳಕದತ ಹಕ ೇಗಿರಕ ೇವುರ ಸ್ಪಕ್ೆದಾರಕ ಅನಿಾಸಾು ಇದಕ. 

ಎಷತಾ ವಿಚ್ಚತರ ಅಲ್ವ? (Pause) ಅವರನಾಇನಕ ಾಿಂದ್ಲ್ಲ ನಕ ೇಡಿದಕರ ಸಾಕತ ನನಿಗಕ. 

Sahana’s comforting reaction. 

ಶಿವ:Anyways…another cup of tea?  

ಸಹನ:I wouldn’t mind, ಇಲ್ಾ ಿಅಿಂದಕರ ಗಾಡಿ ಓಡಕ ್ೇವಾಗಾ ಮ್ಲ್ಕ ೆಿಂಬಿಡಿುೇನಿ. 

Shiva smiles. Cut to kitchen, mood shots of both Ranga and Shiva’s kitchen, 

shown one after the other. Shiva walks out to see Sahana asleep, he sets aside 

the tea cups, covers her with a blanket and switches off the light. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76.INT/EXT.NIGHT.KUMAR’S HOUSE 

Ranga-Rao 2 dogs scene 
 

  Scene description: Ranga unlatches the door, goes in to steal money 

from Kumar’s wallet and is about to tip toe out of the room where 

Venkob Rao is sleeping,  Rao notices him, the room is partially lit from 

of a source of light outside the house. Ranga’s is in silhouette one leg 

outside the door and the other inside. 

 
gÁªï :  ºÉÆÃUÁÛ EzÉÆåÃ §gÁÛ EzÉÆåÃ? £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÁÛ E¢Ã¤, JgÀqÀÄ – ªÀÄÆgÀÄ ¢£À¢AzÀ 

J£ÉÆÃ ¤£Àß PÁqÁÛ EzÉ... 

 EªÀvÀÄÛ ¨É¼ÀUÉÎ ‘ªÀÄAiÀÄÆgÁ’ NzÉâÃPÁzÉæ, MAzÀÄ M¼Éî«µÀå NzÉÝ, £ÀªÉÄä®gÀ®Æè JgÀqÀÄ vÀgÁ 

£Á¬ÄgÀÄvÀÛAvÉ, MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà £Á¬Ä, MAzÀÄ ©½ £Á¬Ä. PÉÆÃ¥À, zÉéÃµÀ, ¸ÀÄ¼ÀÄî, ¨sÀAiÀÄ, 

CºÀA, zÀÄgÁ¸É, ¸ÁéxÀð, EªÉ¯Áè PÀ¥ÀÄà £Á¬Ä UÀÄtUÀ¼ÀAvÉ. ¦æÃw, C£ÀÄPÀA¥À, ±ÁAw, 

zsÉÊAiÀÄð, £ÀA©PÉ, ¸ÀvÀå, ¤¸ÁéxÀð EªÉ®è ©½£Á¬Ä UÀÄtUÀ¼ÀAvÉ, EªÉgÀqÀÄ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 

¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀªÉÆä¼ÀUÉ PÀZÁÑqÁÛ EgÀÄvÉÛ, AiÀiÁªÀ £Á¬Ä UÉ®ÄèvÉÛ ¤ÃªÉ AiÉÆÃaì CAvÀ 

ºÉÃ½ vÀ¯É PÉr¹ânÖzÁÝgÉ. ¨É¼ÀUÉÎ EAzÀ AiÉÆÃa¸ÉÝ.. GvÀÛgÀ K£ï UÉÆvÁÛ?  AiÀiÁªÀ 

£Á¬ÄUï eÁ¹Û ©¸ÉÌmï w¤ß¹ÛÃAiÉÆÃ, CzÉÃ £Á¬Ä UÉ¯ÉÆèÃzÀÄ.. ¦üæÃ EzÁÝUÀ NzÀÄ ¸Àj £Á 

ªÀÄ¯ÉÆÌÃAw¤, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ¯ÉÆÌÃ ²ªÀ.. ¨ÁV¯É¯Áè PÀgÉPïÖ DV ¨ÉÆÃ¯ïÖ ºÁQzÀå vÁ£É? 

   

  Shiva is reading father’s literary books, close it, he picks up a book and 

walks, he notices the door, latches all 3 bolts as his dad always asked 

him to and goes inside. 
 

 

 

 

 

 

 

 



77. INT.DAY.SHIVA’S HOUSE 

Morning after Love story 

Sahana wakes up, little startled that she slept over at Shiva’s house. She picks 

up the phone, her mom has repeatedly called her. She sees 15 missed calls. 

She reacts to it. She looks around for Shiva, finds him passed out, she looks at 

him and smiles after seeing the book he’s holding. She puts the same blanket 

on him and leaves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78. INT.DAY.KUMAR’S HOUSE 

Ranga decides to stay 

Morning shot of Kumar’s house. Knocking heard from Kumar’s room. Starts 

slowly and then picks up.  

ಕುಮ್ಾರ್(From inside):Sir…? Sir…? ತಕೇಗಿೇರಿ sir... Ranga sir ಸವಲ್ಾ bathroom ಗಕ 

ಹಕ ೇಗಕಬೇಕತ. 

ಕುಮ್ಾರ್: ರಿೇ ಸಾವಮಿ...ತಾತಾ...Max ತಕೇಗಿೇರಿ, Urgent ಆಗಿದಕ... Max ತಾತಾ. 

Cut to inside the room. 

ಕುಮ್ಾರ್(To Laxmi):ಆ ಉಪ್ಾಟತಾ ಮಾಡ್ಸ ಮಾಡಾೊಕ್ುಯಾ! ಬಕಳಿಗಕ ೆನನಿಗ್ಿಂಕಟ. 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ:ಹಕ ೇಗಿ ಇನಕ ಾಿಂದತ ಸವಲ್ಾ ಕತಡಿೇರಿ ಅವನ ಜ್ಕ ತಕ. 

Ranga opens the door. 

ರಂಗ್:ನಮ್ಮನಾ ಹತಡತಕ್ಕ ೆಿಂಡ್ಸ ಇಲಿ್ಲಗಬರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಕ ಜ್ಾಸ್ಪು time ಆಗಲ್,ಿ ಇಲಿ್ಲರಕ ೇದ್ safe ಅಲಿ್, 

ಬಕೇರಕ ಯಾವುದಾದತರ ಜ್ಾಗರ್ಕ ಹಕ ೇಗಬಹತದಾ? 

ಕುಮ್ಾರ್:ನನಾ guest house-ಗಕ ಹಕ ೇಗಬಹತದತ sir. 

ರಂಗ್:ಎಲ್ಾಿರತ ಹಕ ರಡರ್ಕ ವಾವಸಕೆ ಮಾಡಕ ೆಳಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



79. INT/EXT.DAY.ROAD 

Ravi Prakash- Santosh split screen 

Phone rings, Santosh is in the police station, he picks up the call. 

ರವಪ್ೆಕಾಶ್:ಆ ನಾಯ ಸ್ಪಕ್ೆದಾಾ? 

ಸಂತ್ೆೊಷ್:ಇಲ್ಾ,ಿ ಹತಡತಕ್ಾು ಇದೇನಿ, ಸ್ಪಗಾುನಕ. 

ರವಪ್ೆಕಾಶ್:ಸಿಂತಕ ಷ್...ನಾವ್ ಅನಕ ೆಿಂಡಿದಾ  plan ಪರಕ್ಾರಾ ಈ  matter ಗತ ನಮ್ತೆ ಯಾವ 

ಸಿಂಬಿಂಧಾನ  ಇರಬಾದಾಾಗಿತತು, ಯಾಯಾಾರ್  ನಕ ೇಡಾಬದಾಾಗಿತಕ ುೇ ಅವರಕೇ ತರತಗಕ ಾೇಡಾು 

ಇದಾರಕ.  ಇದನಾ ಇವಾಗಕ ಿಹ ತಾಕ್ಕಾ ಹಕ ೇದಕರ ನಕ ೇಡಾು ಇರಕ ೇವುರ ಬಕರಳ್ ತಕ ೇಸಾರ್ಕ  ಶತರತ 

ಮಾಡಾುರಕ. ನನಾ ತನಕ ಬಿಂದಕರ ನಿನಿಗ  ಬಿಂದಿಂಗಕ. ಆ ನಾಯನ್ ಹತಡತಕ್ಕಬೇಕ್ಾದಕರ ಇದನಾ ಜ್ಞಾಪಕ 

ಇಟಕ ೆ. 

He hangs up. 

ಸಂತ್ೆೊಷ್:ರಿೇ ತಮ್ಮಪಾ! ಬನಿರ ಇಲಿ್ಲ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80. EXT.DAY.ACCIDENT ROAD 

SI investigates accident spot  

SI Thimmappa is back at the accident spot, shots of SI at the station, impound 

where vehicle is kept, analyzing the vehicle and surrounding area of the 

accident spot and speaking to a couple of people. Passing shots of police jeep. 

SI discovering Rao’s ID where Kumar’s vehicle was parked. He recognizes Rao’s 

face from the ID. He calls the number from the ID.  

ರ್ಮಾಪ್ಾ: Hello, Tumkur police station ಇಿಂದ ಮಾತಾಡಾು ಇರಕ ೇದತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಿವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ 

ರಾವ್ ಅಿಂತ patient ಇದಾರಾ? 

Staff:ಹೌದತ ಸಾರ್! ಹೌದತ, ಅವರತ ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿದಾರಕ. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿದಾರಾ? 

Staff:ಅವರ ಮ್ಗನ್ ಜ್ಕ ತಕ ಹಕ ರಗಡಕ ಹಕ ದಾಗ ತಪ್ಾಸಕ ೆಿಂಡಿಬಟ್ಾದಾರಕ. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ: ಅವರತ ಮ್ಗಳಕಲ್ಲಿರಕ ೇದತ? 

Staff:ಮ್ಗಳಿಲ್ ಿಸಾರ್...ಒಬಕಾೇ ಮ್ಗ. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಹೌದಾ? Sure ಆ..? 

Staff:100% ಸಾರ್. ಯಾಕ್ಾ್ರ್? ನಿಮಿಗ್ ಸ್ಪಕ್ೆದಾರಾ? 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಇಲಿ್... Investigation ನಡಿತಾ ಇದಕ, ನಾನ್ ವಾಪಸ phone ಮಾಡಿುೇನಿ. 

 

 

 

 

 

 



81. EXT.DAY.SAHANA’s CAR 

Sahana gets call from old age home 

Sahana is at home, her mother is yelling at her continuously, her phone rings, 

she picks it up. 

ಮಣಿ:ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ರಾವ್ ಬಗಕ ೆinformation ಇದಕ ಅಿಂತ ತತಮ್ಕ ರ್ police station ಇಿಂದ 

ಫಕ಼ ನಬಿಂದತುಮ್ಮ. 

ಸಹನ:ಏನಿಂತ ಸಾರ್? 

ಮಣಿ: ಅದಕ ಮಾ, ಮ್ತಕು ಇನಕ ಾಿಂದ್ police station ಇಿಂದ phone. ಜ್ಾಸ್ಪು ಏನತ ಹಕೇಳಿಲ್,ಿ 

investigation ನಡಿತಾ ಇದಕ ವಾಪರ್ಸ phone ಮಾಡಿುೇವಿ ಅಿಂತ ಹಕೇಳಿದತರ. 

ಸಹನ: ಆಯ್ತು sir, ನಾನತ checkಮಾಡಿುೇನಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82. INT.DAY.SAHANA’S HOUSE 

Sahana at her place before leaving to Tumkur 

Sahana is packing 

ಸುಧಾ: ಆಗಿರಕ ೇದನಾ ಇಟಕ ೆಿಂಡಕೇ ಜನ ಇಷತಾ ಮಾತಾಡಾು ಇದಾರಕ, ಆ ಹತಡತಗನ್ ಜ್ಕ ತಕ 

ಹಗಲ್ತ ರಾತರ ಓಡಾಡಾು ಇದಾಾ. ನಿನಕಾ ರಾತರ ಅವನ ಮ್ನಕೇಲ್ಲಿದಕಾ ಅಿಂತ ಜನರಿಗ್ ಗಕ ತಾುದಕರ 

ಇನಕಾೇನಕೇನ್ ಮಾತಾಡಕ ೆಳಾುರಕ. ಅಲಿ್ ಕಣಕ, ಅವರ ತಿಂದಕ ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿರಕ ೇದತ ನಿೇನಾಾರ್ಕ 

ಹಕ ೇಗಕಬೇಕತ. 

Sahana hugs her mom, picks up her bag… 

ಸಹನ:ನಾನತ ವಾಪರ್ಸ ಬರಕ ೇದತ ಯಾವಾಗಿಂತ ಗಕ ತುಲಿ್. ಏನಕ ಇದತರ phone ಮಾಡಿುೇನಿ. Bye 

ma. 

And she walks away.  

ಸುಧ:ಹಿೇಗಾದಕರ, ಜಿೇವನ ಪೂತಾ ಒಬಬಳಕೇ ಇರತೇಯಾ! ಏನಾದತರ ಮಾಡಕ ೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 83. INT.DAY.TUMKUR POLICE STATION 

SI Thimmappa tells Santosh 

Santosh is holding Rao’s ID card. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ: Accident spot ಅಲಿ್ಲ ಹತಡತಕ್ಕಬೇಕ್ಾದಕರ ಈ ID card ಸ್ಪಕತು, ಈ ತಾತನ್ಗತ, ನಿೇವು 

ಹತಡತಕ್ಾು ಇರಕ ೇ ವಾಕ್ುಗ  ಏನ್ ಸಿಂಬಿಂದ ಅಿಂತ ನನಿಗಕ ೆತುಲಿ್. ಆ ಫಕ಼ ಟಕ ಲಿ್ಲ ಇರಕ ೇವುರ 

ಎಲಿ್ಲದಾರಕ ಅಿಂತ ನನಿಗಕ ತತು. 

Cut to: Santosh and SI are going toward Kumar’s house in jeep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84. INT.DAY.KUMAR’S HOUSE 

Manja updates his location to Reshma 

ಮಂಜ:ಸಾರಿ ಕಣಕ, ನಿನಕಾ ಫಕ಼ ನಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆೇ ಆಗಿಿಲ್.ಿ ಆ ರಿಂಗ, ಸರಿಯಾಗ್ ಹಕ ಡತಾ, ಫಕ಼ ನ್ 

ಕ್ತಕ ೆಿಂಬಿಟಾ , ನಿನಾ ಜ್ಕ ತಕ ಮಾತಾಡಿದಕರ ಅವನಿಗಕೇನಕ ೇ ಉರಿ. 

ರೆೀಷ್ಾ:ಎಲಿ್ಲದಕ ಾೇ? ಏನಾಗಾು ಇದಕ? Correct ಆಗಿ ಹಕೇಳು ನನಿಗಕ. 

(Optional Ravi Prakash reveal) 

ಮಂಜ:ಏನಕೇನಕ ೇ ಆಗಿದಕ ಕಣಕ. ತಲ್ಕ ಕ್ಕಟಕ ಾೇಗಿದಕ. 

ರೆೀಷ್ಾ:ಸರಿ ಎಲಿ್ಲದಾ ಹಕೇಳು? 

ಮಂಜ: Danger ಇದಕ ಅಿಂತ, ಯಾವುದಕ ೇ ಒಿಂದತ ___ guest house ಗಕ ಕಕ್ಕ ಾಿಂಡಬಿಂದದಾನಕ, 

ಇಲಿ್ಲ ಅವುಸಕ ೆಿಂಡಿದೇವಿ. ನನಾ ತಲ್ಕ ತನಾಕಬಿಂದ...ಫಕ಼ ನಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡಕ ೇದ್ ನಕ ೇಡಿದಕರ ಮ್ತಕು 

ಹಕ ಡಿತಾನಕ. ನಾನತ ಆರ್ೇಲ್ಕ ಮಾಡಿುೇನಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85. EXT.DAY.ROAD 

Shiva Sahana Tumkur journey insert 

Car passing shots of car on the road. 

Shiva notices board to Bombay/Pune while going to Tumkur. 

ಶಿವ:ಅಣ್ಣ ನನಾನ್ ಹತಡಕ ೆಿಂಡತ ಎಲ್ಾಿದತರ, Bombay ಕಡಕ ಹಕ ೇಗಿರಬಹತದಾ? 

ಸಹನ: It’s unlikely but predict ಮಾಡಕ ೇದ್ ಕಷಾ... Let’s hope that’s not the case, 

ಸಧಾಕ್ಕೆ ಅಲಿ್ಲ police station ಗಕ ಹಕ ೇಗಿ check ಮಾಡಕ ೇಣಾ, ಆರ್ೇಲ್ಕ ಾೇಡಕ ೇಣಾ. 

ಶಿವ:ಏನಾಗಾು ಇದಕ ಅಿಂತಾನಕೇ ಗಕ ತಾುಗಾು ಇಲಿ್. ಥತ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86. EXT.DAY.ROAD. 

Santosh gets guesthouse location 

Santosh is in the jeep with SI Thimmappa. He gets a call. 

ಸಂತ್ೆೊೀಷ್:ಹಾ! ಸರಿ! 

He hangs up. 

ಸಂತ್ೆೊೀಷ್:ಇಲಿ್ಲ _____ guesthouse ಎಲಿ್ಲ ಬರತತಕು. 

ರ್ಮಾಪ್ಾ:ಹಿಿಂದಕನಕೇ ಹಕ ಯ್ತು ಸಾರ್. 

ಸಂತ್ೆೊೀಷ್:ಸರಿ ಗಾಡಿ ತರತಗಿಸಕ ೆಳಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87. EXT.DAY.Brick factory 

Ranga showdown 

SI Thimmappa and Santosh ambush Ranga and just as SI arrests Ranga, Santosh 

takes SI Thimmappa’s pistol from his holster and shoots him and then shoots 

Ranga with his pistol mortally wounding him. Santosh places SI’s pistol in 

Ranga’s hand and walks. Ranga, still alive, shoots Santosh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88. EXT.DAY.KUMAR’S HOUSE 

Ranga flashback and farewell 

ಮಂಜ: Danger ಇದಕ ಅಿಂತ, ಯಾವುದಕ ೇ ಒಿಂದತ ___ guesthouse ಗಕ ಕಕ್ಕ ಾಿಂಡಬಿಂದದಾನಕ, 

ಇಲಿ್ಲ ಅವುಸಕ ೆಿಂಡಿದೇವಿ. ನನಾ ತಲ್ಕ ತನಾರ್ಕ ಬಿಂದ...ಫಕ಼ ನಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡಕ ೇದಕ ಾೇಡಿದಕರ ಮ್ತಕು 

ಹಕ ಡಿತಾನಕ. ನಾನತ ಆರ್ೇಲ್ಕ ಮಾಡಿುೇನಿ. 

Manja hangs up, gives the phone to Ranga. 

Cut to, Ranga is bidding farewell… 

ರಂಗ್:ನಿೇವು ನಮ್ಮ ಬಗಕ ೆಎಷತಾಕಮಿಮಮಾತಾಡಿುೇರಕ ೇ ನಿಮಿಗಷ್ಕಾೇ ಒಳಕೆೇದತ. ನಮ್ಮಕಡಕಯಿಂದ 

ನಿಮಿಗಾಾವ ತಕ ಿಂದಕರೇನ  ಬರದಕೇ ಇರಕ ೇ ಹಿಂಗ್ ನಕ ೇಡಕ ೆಳಕಕದತ ನನಾ ಜವಾಬಾಾರಿ...(to 

Manja) ಬಾರಕ . (To Kumar) ನಾವು ಬತೇಾವಿ. 

Ranga takes a couple of steps and Kumar says… 

ಕುಮ್ಾರ್:ಸಾರ್: ಇವುರ? (Pointing to Rao) 

ರಂಗ್:ನಮಿಗ  ಗಕ ತುಲಿ್ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗ್ ಹಕಿಂಗಬಿಂದತ ಸಕೇರಕ್ಕ ಿಂಡತರ ಅಿಂತ. ನಕ ೇಡಿ, ಆದಕರ ನಿೇವಕೇ 

ನಕ ೇಡಕ ೆಳಿ, ಇಲ್ಕಾ ಇದಕರ ನಿಮಿಮಷಾ... ಬರತೇನಿ. 

Ranga walks, stops at the door, turns to Rao. 

ರಂಗ್:ಹಕ ೇಗ್ ಬತಾನಿ. 

ರಾವ್:ಬರಬಕೇಕ್ಾದಕರ ಅಧಾ liter ಹಾಲ್ತ ತಕ ಗಕ ಿಂಡಾಬ ಪಾ. 

ರಂಗ್:ಅಧಾ liter ಅಲಿ್, ಒಿಂದತ liter-ಏ ತತಾನಿ.. 

Ranga smiles for the first time, everyone smiles. 

 

 

 

 

 



89.EXT.MAGIC HOUR.BRICK FACTORY 

Ranga monologue 

Manja rushes to a dying Ranga. 

ಮಂಜ:ಬನಿಾ ಅಣ್ಣ doctor ಹತರ ಹಕ ೇಗಕ ೇಣಾ. 

ರಂಗ್:ನಿೇನತ ಹಕ ೇಗಿ token ತಕ ಗಕ ಿಂಡಿರತ, ನಾನಬತೇಾನಿ. 

ಮಂಜ:ಆಯ್ುಣ್ಣ... 

ರಂಗ್:ಲ್ಕೇ ಪಕದಾ...ಬಾರಕ ೇ ಇಲಿ್ಲ. ನಾನಕಲ್  ಿಹಕ ೇಗಾು ಇಲ್ಕ ವ. ಇದಕ last stop. ನಾನತ 

ಹಕೇಳಕಕೇದನಾ ಸರಿಯಾಗ್ ಕ್ಕೇಳಿಸಕ ೆ. ಆ ಮ್ನಕಯ್ವರಿಗಕ ಏನತ ಆಗಕಾ ಇರಕ ೇ ಹಿಂಗಕ ನಕ ೇಡಕ ೆ. 

ಮಂಜ (sobbing):ಅಣ್ಣ...ಆ ತರಾ ಏನತ ಹಕೇಳಕಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ. ನಿೇವು ಇಲ್ಕಾ ಏನಾಮಡಿ ಿನಾನತ? 

ರಂಗ್:ಏಯ್! ಅಳಕಕೇದಾಲ್ಕ ್! ನಕ ೇಡತ...ನಮಿಮಬತರದತ ಒಿಂದಕೇ ಕಥಕ. ಹತಟಾಕ್ಿಂತ ಮ್ತಿಂಚಕೇನಕೇ 

ಕಳಕದಕ ೇಗಿರಕ ರತ. ನಾವು ಎಲಿ್ಲಿಂದ ಬಿಂದವ ಅಿಂತಾನ  ಗಕ ತುಲಿ್, ಎಲಿ್ಲಗ್ ಹಕ ೇಗಕಬೇಕತ ಅಿಂತ 

ನಾನಿಂತತ ಅಥಾ ಮಾಡಕ ೆಳಿೆಲ್.ಿ.. (Pause) ನಿೇನಾದತರ ಅಥಾ ಮಾಡಕ ೆ.  

ಮಂಜ:ಅಣ್ಣ ನಾನ್ ಓಡಕ ೇಗ್ doctor ಕಕ್ಕ ಾಿಂಡ್ಸ ಬತೇಾನಣ್ಣ... 

ರಂಗ್:ಏ...ಬಕೇಡಕ ವೇ... ಇದತ correct ಆಗಿದಕ. ಒಳಕೆೇದತ ಮಾಡಕ ೇದರಿಂದ ಎಲಿ್ಲ ನನಾ ಜಿೇವನ 

ಕಳಕಕೆಿಂತೇನಕ  ಅಿಂತ ಇಷತಾ ದ ರಾ ಬಿಂದಕ, ಆದಕರ ಹಕ ೇಗಕ ೇಕ್ಿಂತ ಮ್ತಿಂಚಕ ಒಿಂದತ ಒಳಕೆ ಕ್ಕಲ್ಸ 

ಮಾಡಿ, ಇಷತಾ ದನ ಅನತಭವಿಸಕಾೇ ಇರಕ  ನಕಮ್ಮದ, ಕ್ಾಣಿಸಾು ಇದಕ. (He points into 

randomness) 

Manja stupidly turns, he turns back to see Ranga dead. He breaks down 

completely. 

 

 

 

 

 



90.INT/EXT.DAY/NIGHT.POLICESTATION 

Shiva and Sahana at Tumkur police station 

Shiva and Sahana arrive at Tumkur police station. Shiva walks into the police 

station and enquires with a cop. 

ಶಿವ:ಸಾರ್, ನಾವು ಬಕಿಂಗಳಕರಿಿಂದ ಬಿಂದದವಿ, ನಮ್ಮ ತಿಂದಕ ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ರಾವ್ 

ಕ್ಾಣಕಯಾಗಿದಾರಕ, ನಿಮ್ಮ police station ಇಿಂದ ಅವರ ಬಗಕೆ information ಇದಕ ಅಿಂತ 

ಫಕ಼ ನಬಿಂದತತು. 

Cop:ವಕಿಂಕ್ಕ ಬ್ ರಾವ್ check ಮಾಡಿುೇನಿ ಸಾರ್... ಒಿಂದತ ನಿಮಿಷ. 

The cop goes inside and returns after a few minutes. 

Cop:ಇಲಿ್ಲಿಂದ ನಾವಾಾರತ ಫಕ಼ ನಾಮಡಿಲ್ವಲಿ್. Control room ನಲ್  ಿcheck ಮಾಡಿದವ, 

ಅಲಿ್ಲಿಂದಾನತ ಏನತ information ಬಿಂದಲ್ಾ.ಿ 

ಸಹನ: Please ಇನಕ ಾಿಂದ್ಲ್ಲ check ಮಾಡಿ ಸಾರ್. 

Cop:ಇಲ್ಾಿಮಾ station ಇಿಂದ ಏನಕೇ ಫಕ಼ ನಬಿಂದತರ, ನಮ್ಮಲ್ಲ ಿrecord ಇರತತಕು, ನಿಮಿಗಾಾರಕ  

wrong information ಕ್ಕ ಟ್ಾರಬಕೇಕತ. ಬಟ್ 100% ಇಲಿ್ಲಿಂದ ಅಿಂತತ ಫಕ಼ ನಬಿಂದಲಿ್. 

ಬಕೇಕ್ಾದಕರ...ನಮ್ಮ S.I ವಾಪರ್ಸ ಬರತಾರಕ, ಅವರ ಜ್ಕ ತಕೇನ  ಮಾತಾಡಿ. 

ಶಿವ:ಸರಿ, ನಾವು ಕ್ಾಯುೇವಿ. 

Time lapse to suggest that Shiva and Sahana have waited for a while. 

Cop: S.I busy ಇರಬಕೇಕತ, phone answer ಮಾಡಾು ಇಲ್ಾಿ, ಅವರತ ಬಿಂದಕೇಲ್ ನಾನಕಬೇಕ್ಾದಕರ 

ಫಕ಼ ನಾಮಡಸ್ಪುೇನಿ. 

Shiva gets up and leaves, cut to, he’s in the car. 

ಸಹನ:ನಾನಿಲಿ್ಲ ಒಿಂದತ ಎರಡತ ಕಡಕ poster ಅಿಂಟ್ಸ್ಪಬಟಬ ಬತೇಾನಿ. 

ಶಿವ: It’s a waste of time, this is another dead end, ಸತರ್ಾ Bangaloreನಲಿ್ಲರಕ ೇ 

leads  check ಮಾಡಕ ೇಣಾ. 

Sahana doesn’t listen, she goes up and puts a couple of posters. 



91. EXT.NIGHT.ROAD. 

Shiva Sahana returning from Tumkur 

Shiva and Sahana are returning in the car, feeling quite dejected. 

ಶಿವ:ಅವರಿಗ್ ಒಿಂದತ ವಕೇಳಕ ಏನಾದತರ ಆಗಿದತರ, ನಕ ೇವು ಅನತಭವಿಸಕಾ ಹಕ ೇಗಿದಕರ ಸಾಕತ... 

ಸಹನ:ಶಿವ...ಯಾರ್ಕ ಆ ತರಾ ಮಾತಾಡಾು ಇದಾಾ? Let’s not give up hope. 

ಶಿವ:ಶಿವ: ಇನಕಾೇನತ hope-u ಐವತತು ಕಡಕಯಿಂದ ಬಿಂದದಕ phone. I’m sorry… 

(Optional) Shiva’s car goes past Manja on the road. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92.INT.NIGHT.BUS. 

Manja boards a bus and leaves 

 

93.INT.NIGHT.SHIVA’S HOUSE 

Shiva visit's his father's room and collapses 

 

94.INT/EXT.DAY/NIGHT.MULTIPLE LOCATIONS 

Kumar reads about Ranga, SI and Santosh’s death 

 

95.INT.NIGHT.RAVI’s ADDA 

Manja kills Ravi Prakash and Reshma 

 

96.INT/EXT.DAY/NIGHT.MULTIPLE LOCATIONS 

Flashforward song-2months time pass by 

 

96A.INT.DAY.SHIVA’S OFFICE 

Shiva decides not to go to NY and tells the same to 
Jaswinder 

97.EXT.DAY.(?-ROAD). 

Kumar sees a part of Rao’s missing person  

Poster and calls up Shiva 

 



98. INT.DAY.SAHANA’S HOUSE (TO BE shown in 2 

months montage)  

Shiva goes to Sahana’s house but Sudha asks him to 

stay away 

 

99. INT.DAY.KUMAR’S HOUSE 

Shiva picks up Rao and has an emotional reunion 

 

100. INT.DAY.SHIVA’S HOUSE 

Rao narrates his love story 

 

101. INT/EXT.DAY.SAHANA’S HOUSE 

Shiva knocks on Sahana’s door 

 

 


