Athmaraksha.org
േലഖനം - സാാെ വർനൾ

പിശാച് ഇെ് കവെട ്!

ഗാരി, ഇൻഡാന: നരകം പിശാം ഇെ് ൈദവശാരിൽ ചിലർ േപാം
വാദിാൻ മി കാലമാണിത്. ഇൻഡാനയിെല ഒ ംബം േനരി
തിസികെട േനർവിവരണം േകാൽ ഈ സംശയം പാേട അതമാം.
പിശാബാധെ് വിവരം ലഭിതിന് േശഷം പല ഏജൻസികം ഈ വീിെലി
പഠനൾ
നടി.
അാരാ
യാകർഷി
അേനഷണൾ.
നിരീശരവാദികെളോം അരി സംഭവവികാസളാണ് ഈ ഭവനിൽ
നടതേ. ഒ േപാലീസ് ഉേദഗൻ േപാം അരി സംഭവെള േനരി്
വിലയികം കാരൾ സതമാെണ് സാെകം െച.
അവസാനം ഒ കോലിാ ൈവദികെനി േതാാടനിെട പിശാചിെന
ബഹിഷ്കരികയായി. സിനിമകളിം േനാവകളിം കളിം മാം
േകി ഇരെമാ വത നഗ്നേനൾ് കാണാൻ പല ിവാദികൾം
സാധികം െച. െചറിയ രീതിയിെലാമ, ഭീകരമായി പിശാബാധ. വൾ
പറയം, വലിയ ശോെട കാാദൾ പതിം അടയാളാം
പലം ക. ആപിയിൽ േജാലി െചു ചില വികൾ ികൾ റേകാ് നട്
ഭിിയിൽ കയത് കാവാനിടയായി. ആപിയിൽ എിയോൾ ഈ
ികളിെലാരാെള ഉയരിേല് എറിത് കവ്.
േഗാ് അെഡൻജറസ് എ ടി.വി േഷാ നട സാക് ബഗാൻസ് 2014 ൽ ഈ
വീവാിയി. േഡാകെമറി െറോർഡ് െചുതിനായി ഇത്. 2015
അവസാനോെട
െറോർഡിംഗ്
കഴി.
വീടിെ
ഭീകരത
േഷാെട
െറോർഡിംഗിൽ സഹായിെമ് കതിയാണ് അേഹം അ വാിയത്. എാൽ
േറാോർഡിംഗ് േരാഗമിേതാെട കഠിന പിശാബാധ ഒ വീടായി അ
മാകയായി. മാമ, സാക് ബഗാൻസ് തരമായം എാൽ േഡാർമാർ്
കൊനാവാമായ ചില േരാഗൾ് അടിെകം െച.

െമറിൽവിിെല െസ് ീഫൻസ് േദവാലയിെല ഫാദർ ൈമിൾ മാഗിേനാ് ഈ
വാർ േകടെന തെ അഭവം വിവരി് രംഗെിയേതാെടയാണ് വാർ
പടർത്. ആ ഭവനിൽ താമസിി ഒ ംബെ േതാാടനിന്
വിേധയമാിയത് അേഹമായി. 2013 ലായി സംഭവം. െറോർഡിംഗ് നട
ല് ഫാദർ ൈമിൾ എകം കാരൾ വിവരികം െച. ഔേദാഗികമായ
േതാാടനമായി ഈ ംബിെ കാരിൽ നടെതം അേഹം പറ.
ഈ ംബം ഫാദർ ൈമിളിെന സമീപിോൽ താൻ പതെട അംഗീകാര ഒ
ഔേദാഗിക േതാാടകനെ് അേഹം അവെര അറിയി. പിീട്, ബിഷപ് െഡയ്ല്
െമൽെസ് ഫാദർ ൈമിളിന് േതാാടനം നടതി ഔേദാഗിക അംഗീകാരം
നൽകി. മൊ േതാാടകെ നിരീണിലായി ാർനാകർൾ
നടെത്.
െറോർഡിംഗ് േനരി െവവിളികൾ മനസിലായോൾ േഷാ് ആവശമായ
മാർഗനിർേദശൾ നാം ാർനാ സഹായം നൽകാം ഫാദർ ൈമിൾ
താറായി.
അേഹിെ
സഹായോെട
െറോർഡിംഗ്
ടർോം
അസാധാരണസംഭവൾ ഉായി. ഫാദർ ൈമിളിെ വാകൾ, 'ഒ ദിവസം
െറോർഡിംഗിനായി എിയോൾ േമൽര ള് എോ താേഴ് ചാേപാെല
എാവം ക. പേ, റിയിൽ ഒം കൊനായി. പിീട് റിയിലിി
േമശയിൽ വലിെയാ ൈകി ക. മഷേതായിി അത്. ഇരം
കാരൾ് മ് വിശദീകരണൾ ഉാകാം. എാൽ അവ ഞാൻ ക എ
സാെക മാമാണിവിെട.'
'േഹാളിഡ് സിനിമകൾ പിശാചിെന വലിയ രീതിയിൽ നാടകീയമായി അവതരിിാ്.
പേ, പിശാചിെ ടിലതം തി പരാ കഴിം െതിാരണ ിാ
ർിമാണ് തലായി ിേത്. മാമ, ഈ േഷാ റിറെത്
പിശാച് ആഹിതാം മനസിലാാൻ കഴി. കാരണം അവെ യഥാർ
സഭാവം ജനെട ിൽ അവതരിിാൻ ോാമിന് കഴി്. പിശാചിെന
േലാകം െവതിം ഇതിെട ഇടയാമായി. അതിനാൽ ൊഡൻ നട
ലതെ പല അഭിായ ഭിതകം ഉാകം േഷാ ോ്
േപാകാനാവാവിധം തടയെകം െചി.'
പിശാചിെ ഏം വലിയ ി േലാഭനമാണ്. ൈദവം ആെരം േലാഭിി
നയിേല് നയിത്. എാൽ തിയിേല േലാഭനം പിശാച് നിരരം
വികളിൽ നൽകിൊിരിം. ഫാദർ ൈമിൾ പറ. പിശാച് സർവശന.
അവെനാരിം
നെട
ജീവെനാൻ
അവകാശമി.
സതമനിെന
േലാഭിിാെമാെത തടയാം കഴിയി. അതിനാൽ നെചാ നെട
സാതം ഹനിാൻ പിശാചിന് കഴിയി. േഷാെട െറോർഡിംഗിന് േശഷം
വിജലം പം ലീനി ാർഥനകം വഴി ഔേദാഗിക േതാാടനം നടി
ഫാദർ ൈമിൾ വീിൽ നീ ഷ നടിയി.
ഫാദർ വിൻെസ് ലാംെപർ് െസ് മലാി ഇടവക വികാരിം ഇൻഡാനോളിസിെല
ഔേദാഗിക േതാാടകമാണ്. അേഹമാണ് ഫാദർ ൈമിളിെന ഷകളിൽ
സാഹായിിത്.
അേഹിെ
വാകൾ,
'പിശാൾ
മഷർ
വസിേപാെല എെതിം ഇടളില വസിത്. അവർ് വസിാൻ
സ്േപസ് േവണെമ ചിേപാം െതാണ്. അതിനാൽ ഒ ല് നി്
ബഹിഷ്കരിെോൾ റിറി അവർ അല എ ചിിേതി.
ഏെതിം ഒ േദശ് വർിാൻ പിശാൾ തീമാനിോം. പേ അവർ
സമയിം ലിം അതീതരാെണ യാഥാർം നാം മനസിലാണം. കാരണം
അവർ ആാളാണ്.'

ഈ വീടിെ പിശാബാധെയറി് േകോൾ പല മവാദികം മായാജാലാം
എി പിശാേളാട് സംവാദം നടാൻ മിി. അതിെനറി് ഫാദർ
ലാംെപർ് പറ, 'പിശാേളാ സൗദം ആർം നതിന. അ തൽ
തരമായ നാശളാണ് ഉാക. ൈദവെ പിടിാെത പിശാമായി
േപാരാടാ മം ജീവിതെ താമാറാം. വിശാസമിാവർ െവെത
രസിനായി പിശാചിെന അറിയാൻ മിിടോളം േദാഷകരമായ മൊ
അവമി. ൈദവമിാെത പിശാചിൽനി് ന് സംരണമി. പിശാചിന് പകരം
ൈദവം നെട ആകർഷണമാക എതാണ് ഇതിൽനിൊം രേനതി വഴി.
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