
 

 

 

 

 

 

 

 

மாயம் 

பி. க ாபால  ிருஷ்ணன் 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXT. CHENNAI STREETS- DAY 

 ாலல கேரம். ஏழு மாணவர் ள் (க்ரிஷ், மக ாஜ், ஷக்தி, க ௌதம், அருள், 

வி யன், பத்ரி.) மட்லைப்பந்து விலையாடிக்க ாண்டிருக் ிறார் ள்.  

அவர் ள் ேண்பர் ள். அவர் ள் மட்லைப்பந்து விலையாைக் ாரணம், 
அவர் ளுக்கு இந்த ோள் தான் பள்ைியின் க ாலை விடுமுலறயின் முதல் ோள். 

அப்கபாழுது, ஷக்தி அந்த பந்லத அம்மட்லையால் அவர் ளுக்கு பக் த்தில் 

இருக்கும் வடீ்டுக்குள் அடித்துவிடு ிறான். க்ரிஷ் அவல  பார்க் , 

 

KRISH 

(TO SHAKTHI) 

கைய் லூசு. அந்த வடீ்டுக்குள்ை பால் கபா  ேம்ப அம்மாவும் அப்பாவும் எடுக்  
கவண்ைாம்னு க ான் ாங் ை இப்கபா ஏண்ைா அந்த பால்'அ உள்ை அடுச் ? 

 

SHAKTHI 

(TO KRISH) 

க ரி ஓக  உடு, கதரியாம அடுச் ிட்ைன். ஆமா, இந்த வடீ்டுல கபய் இருக்குனு 

க ான் ாங்  என் அம்மா, அது உண்லமயா? 

 

GAUTAM 

கபய் ஆவுது பி ாசு ஆவுது எல்லாத்லதயும் ேம்ப அமுக்குகவாம். உள்ை 

கபாலாம் வாங் . 

க ௌதமின் இப்கபச்சு மற்றவர் ளுக்கு புதிதா  இருந்தது. அருளும் பத்ரியும் 
ஒருவரின் ஒருவர் ஒகர கேரத்தில் பாற்றுக்க ாண்டிருக் ிரார் ள்.  

வி யன் தன் தலலயின் கமல் அவ து இரு ல  லைலவத்து,  ிகே 
கமதுவா  உட் ாரு ிறான்.    

CUT TO:    



EXT. GATE PASSAGE, GHOST HOUSE- DAY 

LOW ANGLE: 

அந்த வடீ்டின் வாயிற் தலவ திறக் ிறார் ள். எல்கலாரும் உள்கை ேைந்து 

க ல் ிறார் ள். அப்கபாழுது, 

                                     

VINAYAN 

யாராவது இருக் ிங் ைா? 

 

BATHRI 

(TO VINAYAN) 

கைய் யாரும் இல்ல ைா… 

அவர் ள் அவ்வடீ்டின்  தவுக் ிட்லை க ன்றார் ள். 

 

MANOJ 

கைய்  தவ கதாரக் லாம? 

 

ARUL 

(TO MANOJ) 

ேீ கபாய் தூர... 

 

MANOJ 

(TO ARUL) 

ேீங் ைா க ால்லுவிங்  பண்ணலாம்னு ரிஸ்கு' னு வரும்கபாது என்  

க ால்லுவிங் . ேல்லா இருக்க  உங்   த. 



 

CUT TO: 

 

INT. GHOST HOUSE, HALL- DAY 

HIGH ANGLE: (CONTINUING ACTION) 

அவர் ள் அந்த வடீ்டின்  தலவ திறக் ிறார் ள். அவர் ள் உள்கை ேைந்து 

வரு ிறார் ள். அப்கபாழுது, 

 

KRISH 

(TO GAUTAM) 

என் ைா இந்த வடீு பார்க்  இன் ிடியஸ்' ல வர கபய் வடீு மாதிரிகய 
இருக்கு... 

 

GAUTAM 

(TO KRISH) 

ஆமாண்ைா பி ாசு பைத்துல வர கபய் அந்த பவா ி இங்  தான் ஸ்கை 
பண்றா... 

SHAKTHI 

பால் எங்  ைா இருக்கு? 

 

BATHRI 

உன் தலலகமல... 

(...) 

கமாதல பால கதடு ைா... 

CONTINUED: 



(CONTNINUED: 1) 

 

அவன்  ிகே கு ிந்து அப்பாலல  ண்டுப்பிடித்தான். அவன் அலத எடுத்தான். 

எடுத்தப்பின், அவர் ளுக்கு பின் ாடி இருக்கும் கதாலல ாட் ி ஆன் அவு ிறது. 

எல்கலாரும் அத்கதாலலக் ாட் ி கோக் ி திரும்பி ார் ள்.  

 

 

அதில் இந்திய மற்றும் பா ிஸ்தான் மட்லைப்பந்து விலையாடுப்கபாடி 
ேலைப்கபரு ிறது. அப்கபாழுது, அதில் இந்திய மற்றும் பா ிஸ்தான் 

மட்லைப்பந்து விலையாடுப்கபாடி ேலைப்கபரு ிறது. அப்கபாழுது, 

 

GAUTAM 

கைய்... இந்திய பா ிஸ்தான் கமட்ச் ஓடுதுைா... 

 

BATHRI 

ஐ... ஒகர அடியில கரண்டு மாங் ா... கைய் ஷக்தி ேீ  ிகரட் ைா... எல் ிடி 
டிவி' ல கமட்ச்' உ, பின் ாடி கமத்து கமத்துன்னு க ாபா... அப்கை உட் ாந்து 

கமட்ச் பார்க் லாம். 

 

KRISH 

(TO BATHRI) 

கைய் லூசு த மா கப ாதைா... 

 

CONTIUED: 

 



(CONTINUED: 2) 

 

பத்ரி  ி ம் க ாண்டு, 

BATHRI 

(TO KRISH) 

ோன் ஏண்ைா லூசு த மா கப றன், யாரும் இல்லாத வடீ்டுல டிவி பார்க் றது 

என் ைா தப்பு? 

 

VINAYAN 

(TO BATHRI & KRISH) 

கைய் ேிறுத்துங் ை... இப்கபா ஏன்ைா கரண்டு கபரும்  ண்ை கபாடுறிங் ? 
இப்கபா யாரும் இல்லாத வடீ்டுல கமட்ச் பார்த்தா என்  தப்பு? 

 

BATHRI 

(TO VINAYAN) 

அப்புடி க ள்றா என் க ல்லாக்குட்டி. 

 

INT. GHOST HOUSE, HALL- DAY 

அவர் ள் அல வரும் க ாபாவில் உட் ாந்து கமட்ச்' ஐ 
பார்த்துக்க ாண்டிருக் ிறார் ள்.  ிறிது கேரம்  ேித்து, கதா ி (ஒரு  ிறந்த 
மட்லைப்பந்து விலையாட்ைாைர்) கெலி ாப்ட்ைர் ஷாட்' ஐ அதித்தார். அவர் ள் 

அதற் ா  அவர் ைின் ல  லை தட்டி, வி ில் அடித்து க்ரிஷ்' ஐ பத்ரி 
கதரியாமல் தள்ைிவிட்ைான். 

 

CONTINUED: 



(CONTINUED: 1) 

அந்த கதாலலக் ாட் ியின் கமல் ஒரு  ண்ணாடி இருக் ிறது. அப்கபாழுது 

அருள், அக் ண்ணாடிலய பார் ிறான். அதில் அவர் ள் ஏழு கபரின் தலல 

கதரி ிறது. அத்தலலயில் ஏழு ல  ள் அலத இறக் மா  பிடித்திருப்பலத 
பார் ிறான். அவன்  த்தி அலறி ான். 

 

ARUL 

ஆ....ஆ....ஆ....ஆ....ஆ....ஆ.... 

 

GAUTAM 

(TO ARUL) 

கைய் ஏண்ைா  த்தார? 

அவர் ள் எழும்பி ார் ள். 

VINAYAN 

(TO ARUL) 

WHAT HAPPENED TO YOU MAN? WHY ARE YOU SHOUTING? 

 

ARUL 

அந்த... அந்த...  ... க்...  ண்ணாடில ேம்ப எல்லாருலைய தலலலயும் ஒரு 

ல யப்பார்த்தன். 

 

SHAKTHI 

(TO ARUL) 

என் து ல யா? 

CONTINUED: 



(CONTINUED: 2) 

ஒரு  த்தம். அது ஒரு அலறக்குள் இருந்து வந்தது. எல்கலாரும் அந்த அலற 
பக் ம் திரும்பி ார் ள். வி யன் அந்த அலற  ிட்கை க ன்றான். அந்த 
அலறயின்  தலவ திறந்தான். 

CUT TO: 

 

INT. GHOST HOUSE, ROOM 1- DAY-(CONTINUING ACTION) 

HIGH ANGLE: 

வி யன் அந்த அலறக்குள் வரு ிறான். அந்த அலறயில் ஒரு கபரிய கென் ல் 

இருக் ிறது. அதற்க்கு பக் த்தில் ஒரு கபாம்லம இருக் ிறது. அதன் மு ம் 
 ாட்ைப்படு ிறது. அதன் மு த்தில், இரத்த புள்ைி ள் இருக் ிறது. 

வி யன் த து  ழுலத திருப்பி, அவனுலைய ேண்பர் லை பார்க் , 

VINAYAN 

கைய் இங்  எதுவுகம இல்ல ைா... எல்லாரும் வாங் . 

 

எல்கலாரும் வி ய ின் கபச்ல  ேம்பி உள்கை க ன்றார் ள். உள்கை 

க ன்றதும், க்ரிஷ் அந்த கென் ல்  ிட்கை க ன்று, கவைிகய பார்த்தான். 

கவைிகய ஒரு இருட்ைா வும், கபய் மலே கபய் ிறது. 

அவன் திரும்பி ான். அவனுக்கு பக் த்தில் யாரும் இல்லல. அ ால் ஒரு 

ஒருவம் அவனுக்கு முன் ாள் அல யாமல் ேிற் ிறது. அந்த கேரத்தில், என்  

க ய்வது கதரியாமல்  த்தி ான். 

 ிறிது கேரதிருக்கு முன்பு கவைிகய ஒரு  த்தம் க ட்ைதா  எல்கலாரும் உள்கை 

வந்தார் ள். அ ால் அது கவறும் க்ரிஷின் ம  பிரம்லம. ஒரு  த்தம் 
க ட்ைதா  எல்கலாரும் உள்கை ஓடிவந்தார் ள்.  

 

CONTINUED: 

 



(CONTINUED: 1) 

 

MANOJ 

(TO KRISH) 

டேய் நீ எப்படி ோ உள்ள வந்த? 

 

KRISH 

கைய் ேீங்  எல்லாரும் தா  ைா கூை வந்திங் ... 

 

VINAYAN 

(TO KRISH) 

கைய் லூசு த மா கப ாத... 

(...) 

ோங்  எல்லாரும் கவள்ைிய டிவி பார்த்துட்டு இருந்கதாம், அருள் எலதகயா 
பார்த்து பயந்தான், அப்கபா ஒரு  த்தம் க ட்டுச்சுன்னு இங்  வந்கதாம். வந்து 

பார்த்த ேீ இங்  இருக் . ேீயா எதாவுது  ரப்பா  பண்ணிட்டு ஒைராத. 

 

KRISH 

(TO VINAYAN) 

கைய் இதுலாம் பத்து ேிமிஷத்துக்கு முன் ாடி ேைந்தது. 

வி யன் யாலரயுகம மதிக் ாமல் கவ மா  திரும்பி அந்த வடீ்டின்  தவுக் ிகை 
க ன்று, அந்த  தலவ திறக்  முயன்றான். ஆ ால், அவ ால் அந்த  தலவத் 
திறக்  இயலவில்லல. அப்கபாழுது, 

 

CONTINUED: 



(CONTINIUED: 2) 

 

VINAYAN 

ஓ மை காட், திஸ் இடியாடிக் டோர் இஸ் நாட் ஒபபநிங். 

அவன் ப ான்ன பிறகு, ைற்றவர்களும் அந்த அமறயிலிருந்து பவளிடய வந்தார்கள். 

அப்பபாழுது, 

SHAKTHI 

(TO VINAYAN) 

வில , ஏன் எவகலாவு கைன்ஷன் அவர, க ாஞ் ம் ரிலாக்ஸ்' அ இரு. 

கமகல ஒரு  த்தம் க ற் ிறது. எல்கலாரும் வலது பக் ம் இருக்கும் கமகல 

கபாகும் படிலய பார் ிறார் ள். 

 

VINAYAN 

ஷக்தி ஐ  ாட் அ ஐடியா. ஷக்தி, க்ரிஷ், க ைதம், பத்ரி, அருள் ேம்ப 
எல்லாரும் கமல கபாலாம். மக ாஜ் ேீ  ிகலகய இருந்து என்  ேைக்குதுன்னு 

பாரு. 

INT. GHOST HOUSE, UPSTAIRS, ROOM 2- DAY 

எல்கலாரும் கமகல க ல் ிறார் ள். அவர் ைின்  ால் ள்  ாட்ைப்படு ிறது. ஒரு 

அலற கதரி ிறது. அதற்குள் எல்கலாரும் க ன்றார் ள். 

INTER CUT TO: 

INT. GHOST HOUSE, DOWNSTAIRS, HALL- DAY 

பயத்தில் இருக்கும் மக ாஜ், என்  க ய்வது, எது க ய்வது என்று 

கதரியாமல், கமகல எலதகயா பார்த்திருந்தான். திடிகர  திரும்பி, அந்த 
 தலவக்  ாலால் உலதத்து,  த்தி ான். 

INTER CUT TO: 



INT. GHOST HOUSE, UPSTAIRS, ROOM 2- DAY 

அவர் ள் அந்த அலறயின்  தலவத் திறக் ிறார் ள். உள்கை வரு ிறார் ள். 

வி யன், மற்றவர் லை அவன் ல  ைால் பாது ாத்தான். அவர் ள் கமதுவா  
ேைந்து வந்து ஒரு க வுத்தின் ஓரத்தில் வந்து ேின்றார் ள். 

INTER CUT TO: 

I/E. GHOST HOUSE, DOWNSTAIRS, GATE PASSAGE- HALL- DAY 

மக ாஜ், இன்னும் அந்த  தலவ திறக்  முயற் ி க ய் ிறான். அ ால் 

அவ ால் முடியவில்லல. அவன் திரும்பி கமகல பார்த்தான்.  தவு தா ா  
திறந்தது. ஏன் திறந்தது? எப்படி திறந்தது? என்று கயா ிக் ாமல், மற்றவர் லை 

விட்டு மக ாஜ் கவைிகய ஓடி ான். 

அவன் கவைிகய க ல்லும் கபாது, ஒரு  ருப்பு ஒருவம் அவன்  ிட்லை வந்து, 

 த்தியால் அவல  குத்தியது. அவன்  த்தி ான். 

CUT TO: 

INT. GHOST HOUSE, UPSTAIRS, ROOM 2- DAY 

ஏகதா ஒரு  த்தம் க ட்ைதா  அவர் ள் எல்லாரும் பதறி ார் ள். அவர் ள் 

எல்கலாரும்  ிகே க ன்றார் ள். 

அந்த அலறயின்  தவுக்  ாட்ைப்படு ிறது. அது தா ா  மூடு ிறது. 

CUT TO: 

INT. GHOST HOUSE, DOWNSTAIRS, ROOM 1- DAY 

ஒரு அலறயின்  தவுத் திறக் ப்படு ிறது. அவர் ள் எல்கலாரும் உள்கை 

வரு ிறார் ள். எல்கலாரும் அந்த கென் ல் வேிகய கவைிகய பார்க் ிறார் ள். 

கவைிகய பார்த்தால், அங்க  மக ாஜ்  ிகே க த்துக்  ிலைக் ிறான். 

அப்கபாழுது, 

VINAYAN 

மக ாஜ்...... 

CUT TO: 



INT. GHOST HOUSE, HALL- DAY 

எல்டலாரும் கிடே முட்டி டபாட்டு உட்காந்திருக்கிரார்கள். அருள் ைற்றும் க்ரிஷின் 

முகம் காட்ேப்படுகிறது. 

CLOSE UP ANGLE: 

வி யன், அவன் தலலயில் அவ து வலதுக் ல லய லவத்திருக் ிறான். 

NORMAL ANGLE: 

KRISH 

(TO SHAKTHI) 

கைய் ஷக்தி, ஏன்ைா அந்த பால உள்ை அடுச் ? 

அவன் திரும்பி பார்த்தான். பார்த்தல்  க்திலய  ாகணாம். 

 

KRISH (CONTINUED) 

(TO SHAKTHI) 

ஷக்தி? ஷக்தி எங்  இருக் ? 

 

KRISH 

கைய் ஷக்தி’ ய  ாகணாம் ைா..... 

 

BATHRI- ARUL 

(CHORUS) 

(TO KRISH) 

என் து ஷக்தி' ய  ாகணாமா! 

 

(CONTINUED :) 



(CONTINUED: 2) 

 

VINAYAN 

கைய் எல்லாரும் பிருஞ் ி கபாய் கதைலாம். 

அவர் ள் எல்கலாரும் ஒவ்கவாரு அலற ளுக்கு க ன்றார் ள். 

CUT TO: 

INT. GHOST HOUSE, UPSTAIRS, ROOM 2- DAY 

ஒகர இருட்ைா  இருக் ிறது. பத்ரி உள்கை வரு ிறான். பயங் ரமா  இடி 
 த்தத்துைன் அதுலைய ஒைி பத்ரியின் மு திதில் படு ிறது. அங்க  ஒரு 

படுக்ல  இருக் ிறது. அதற்க்கு  ிகே அவன் பார்த்தான். பார்த்தால் ஒரு  ருப்பு 
ஒருவம்,  ழு ி  மு த்துைன் அவல  உள்கை இழுத்தது. அவன் மாயமா  
மலறந்தான். 

CUT TO: 

INT. GHOST HOUSE, DOWNSTAIRS, KITCHEN- DAY 

க்ரிஷ் அந்த வடீ்டின்  லமயல் அலறக்குள் வரு ிறான். அவன் சுற்றி, சுற்றி 
பார்த்தான். அவன் கமகல பார்த்தான். ஒரு  ருப்பு ஒருவம் க வுத்லத ஒட்டி 
இருக் ிறது. அவன் பதறி ான். அச் லமயத்தில் அந்த ஒருவம் அவல  

கமகல கூட்டிச்க ன்றது. 

CUT TO: 

INT. GHOST HOUSE, DOWNSTAIRS, STORE ROOM- DAY 

க ைதம் ஒரு க மிப்பு அலறக்குள் வரு ிறான். அங்க  ஒகர இருட்ைா வும் 
 ிலந்தி வலல லா வும் இருக் ிறது. அவன் அதல   லலக் ிறான். அங்க  
ஒரு துைப்பக் ட்லை இருந்தது. 

அவன் அலத எடுத்தான். என்க  ில் அவனுக்கு கபய் என்றால் பயம். ஒரு 

ஒருவம் அவ ிற்கு பின் ாடி வந்து அவல  மாயமா  மலறய மவத்தது. 

CUT TO: 



INT. GHOST HOUSE, DOWNSTAIRS, ROOM 2- DAY 

அருள் ஒரு அலறக்குள் வரு ிறான். அங்க  ஒரு படுக்ல  இருக் ிறது. அவன் 

அதற்க்கு கமல் உட் ாந்தான். ஒகர ல  அந்த படுக்ல யிலிருந்து கமகல 

வரு ிறது. அந்த ல  பார்க்  அருவருப்பா  இருக் ிறது. அந்த ல  அருைின் 

 ழுத்லதப் பிடித்து அவல   ிகே இழுத்தது. 

CUT TO: 

INT. GHOST HOUSE, DOWSTAIRS, HALL- DAY 

பயத்தில் இருக்கும் வி ய ின் மு ம்  ாட்ைப்படு ிறது. அவன் திரும்பி 
அங்ல யும் இங்ல யும் பார்த்தான். அவன் தன்  ண் லை மூடி ிறான். 

CUT TO: 

INT. BLACK BACROUND- DAY 

அவன் அவ து  ண் லை திறக் ிறான். ஒகர இருட்ைா  இருக் ிறது. ஒரு 

ஒருவம் அவன் முன் ாள் ேிற் ிறது. மறுப்படியும் அவன் அவ து  ண் லை 

மூடி ான். 

CUT TO: 

INT. BLACK BACKROUND- DAY 

அவன்  ண் லை திறந்து பார்த்தான். பார்த்தல், க த்துப்கபா  மக ாெும், 
மாயமா  மலறந்த மற்றவர் ளும் அங்க  ேின்றார் ள். மறுப்படியும் அவன் தன் 

 ண் லை மூடி ான். 

CUT TO: 

EXT. FUTURE WORLD- NIGHT 

வினயன் அவனது கண்கமள திறந்தான். பார்த்தல் அவன் ஒரு எதிர்கால உலகத்தில் 

இருக்கிறான். அவன் யாராவது இருக்கிறார்கடளா என்று டதடி அமலந்தான். 

ைருப்பிடியும் அவன் கண்கமள மூடுகிறான். 

CUT TO: 

 

 



INT. VINAYAN’S ROOM- DAY 

வி யன்  ண் லை திறந்தான். முன்பு பார்ப்பது  ணவாகும். அவன் தன் 

படுக்ல யிலிருந்து எழும்பி ான். அவனுக்கு முன்பு அருள் ேிற் ிறான். 

 

ARUL 

(TO VINAYAN) 

கைய் வில , க ாஞ் மாவுது உ க்கு கபாறுப்பு இருக் ாை? மணி பாரு, பத்து 

மணி. 

(...) 

க ரி ஓக  அதா விடு, ோங்  இப்கபா கமட்ச் ஆைப்கபாரும் ேீ வரியா? 

 

VINAYAN 

(TO ARUL) 

மருப்படியுமா? க ரி ஓக  ேீ கபா ோன் வகரன். 

அருள் வி ய ின் அலறலய விட்டு கவைிகய க ன்றான். வி ய ின் மு ம் 
 ாட்ைப்படு ிறது. 

CUT TO: 

EXT. CROSS STEET- DAY 

வி யன் த து உலைலய மாற்றிவிட்டு அவன் வடீ்லைவிட்டு கவைிகய 
வரு ிறான். அப்கபாழுது, ஷக்தி பந்லத ஒரு வடீ்டுக்குகை அடித்துவிடு ிறான். 

அப்கபாழுது, 

VINAYAN 

கவணாம்... 

ENDING CREDITS 

--------------------------                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              


