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တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းေတြကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြအေျမာက္အျမားထဲမွာ ပရိသတ္ေတြကို
ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားေတြရွိသလို နာမည္မႀကီးခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြလည္း အမ်ားအျပားပါ။
ေခတ္သစ္သိပၸံပညာနဲ႔ ဆန္းစစ္ရွာေဖြလို႔မရတဲ့ ၀ိညာဥ္ေလာက၊ ပရေလာကဆိုတာ တကယ္ရွိတယ္ဆိုတာ
႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာေတြက ႐ုပ္ရွင္ေတြအျဖစ္ ကူးေျပာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီႏွစ္ပိုင္းမွာ ဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ိမ္းစ္၀န္ရဲ႕ "The Conjuring" ႐ုပ္ရွင္ကားဟာ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သလို ဒီဇာတ္ကားလိုပဲ
ပရိသတ္ေတြ အႀကိဳက္ေတြ႔ခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားငါးကားကို Yahoo Entertainment က ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
အဲဒါေတြ
ကေတာ့- (1) The Amityville Horror (2005), (2) The Exorcism of Emily Rose (2005), (3) The
Haunting in Connecticut (2009), (4) The Entity (1982), (5) The Exorcist (1973) ျဖစ္ၾကၿပီး
အဲဒီထဲကအခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္
ခံစားႏိုင္ဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္။
(1) The Amityville Horror (2005)
ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းေတြကို အေျခတည္႐ိုက္ကူးထားၿပီး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ေတြထဲက
တစ္ကားျဖစ္တဲ့ "The Amityville Horror" ႐ုပ္ရွင္ဟာ ေဂ်ာ့ခ်္နဲ႔ ေကသီလုဇ္တို႔ စံုတဲြရဲ႕
အမွန္တကယ္ဘ၀အေၾကာင္း ေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္ကို အေျခခံ႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ
ေဂ်ာ့ခ်္နဲ႔ ေကသီတို႔ဟာ ေလာင္းအိုင္လန္မွာရွိတဲ့ အိမ္ႀကီးတစ္အိမ္ဆီ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအိမ္ရဲ႕
အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသားဟာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ သူ႔ရဲ႕အိမ္သား
ေျခာက္ဦးကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီး ရွိပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ဒီအိမ္ႀကီးမွာ
သူရဲေျခာက္
တဲ့အျဖစ္ဟာ လုဇ္တို႔လင္မယား ေျပာင္းေရႊ႕ လာၿပီးမွ စတင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔ခင္းဘက္မွာဆိုရင္ သူတို႔ဟာ
အိမ္ႀကီး
ထဲမွာ ခႏၶာကိုယ္ကို ခုတ္ထစ္ပိုင္းျဖတ္သံေတြၾကားေနရၿပီး အိမ္ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း ေအးစက္မႈန္မိႈင္းေနတဲ့
အစက္
ေပ်ာက္ေလးေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ဟာ အိမ္ႀကီးထဲမွာ နတ္မိစၦာေတြရဲ႕အရိပ္ေတြနဲ႔
နံရံေတြမွာလည္း
ေသြးစြန္းေနတဲ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအရည္ေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတာေတြ႔ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုဇ္တို႔
လင္မယားဟာ အက္ဒ္နဲ႔ေလာ္ရိန္း၀ါရင္ဆိုတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ႏွစ္ေယာက္ကို အိမ္ႀကီးကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔
ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ
ေတာ့ ၀ါရင္က အိမ္ႀကီးမွာ ေျခာက္လွန္႔ေနတာေတြဟာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ျပဳလုပ္ေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အိမ္ႀကီးဟာ ပိုမိုေၾကာက္လန္႔စရာေကာင္းလာခဲ့ၿပီး နတ္မိစၦာေတြ
အထင္အရွားရွိေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္လာခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ လုဇ္တို႔လင္မယားဟာ အိမ္ႀကီးမွာ ၂၈
ရက္အၾကာမွာေတာ့ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕သြား
ခဲ့ၾကပါတယ္။
(2) The Exorcism of Emily Rose (2005)
အမွန္အတိုင္းဆိုရရင္ "The Exorcism of Emily Rose" ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဟာ လွပတဲ့ ထိတ္လန္႔စရာ
႐ုပ္ရွင္တစ္ခုလို႔ပဲ ဆိုရမွာပါ။ အန္နီလိစ္မီခ်ယ္လ္လို႔ ေခၚတဲ့ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္
ဂ်ာမန္မေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထား
တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားပါ။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ စိတ္ကူးဆန္းျပားတဲ့ ဒီမိန္းကေလးငယ္ဟာ နတ္မိစၦာေတြ
ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ပံုသဏၭာန္ေတြ စတင္ျပသလာပါတယ္။ ႏွစ္ေတြၾကာလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီမိန္းကေလးငယ္က
သူမဟာ စီရင္ခ်က္ခ်ခံ
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ထားရၿပီး ငရဲမွာပုပ္သိုး ေဆြးေျမ့သြားမယ္လို႔ သူမဆီလာေျပာခံေနရတယ္ဆိုတာ အခိုင္အမာဆိုလာခဲ့ပါတယ္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါမွာ သူမဟာ အစာငတ္ခံ၊ အေအးခံၿပီး ေသေၾကာင္းႀကံစည္လာသလို သူမကိုယ္သူမ
ဆဲေရးတိုင္း
တြာလာတာေၾကာင့္ မိဘႏွစ္ပါးဟာ ႀကံရာမရျဖစ္လာၿပီး နတ္ဆိုးေတြရဲ႕ ဖမ္းစားမႈခံထားရတယ္ဆိုတာ
ယံုၾကည္လာခဲ့
ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြဟာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး သူတို႔သမီးေလးကို ကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔
ဆယ္လ
ေက်ာ္ၾကာ ဂါထာ၊ မႏၱရားေတြရြတ္ဆိုကာ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြအတြင္းမွာ မိန္းကေလးငယ္ဟာ
အလြန္အကၽြံစားေသာက္ေနခဲ့ၿပီး ၁၉၇၆ ဇူလိုင္လအေရာက္မွာ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးနဲ႔
သူမရဲ႕
မိဘေတြဟာ သူမေသဆံုးမႈအတြက္ အျပစ္ရွိတဲ့တရားခံေတြအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ဆံုးမွာ
ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လစီ
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံၾကရပါတယ္။
(3) The Haunting in Connecticut (2009)
၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ကာမန္စနက္ဒီကာနဲ႔ သူမရဲ႕ေယာက်္ားတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ကင္ဆာေရာဂါ
ခံစားေနရတဲ့ သားငယ္ေလးကို ကုသဖို႔ အထူးကုနဲ႔နီးကပ္တဲ့ ေကာ္နက္တီကပ္ျပည္နယ္ကို
ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔
ေနာက္ပိုင္းက်မွ သိရွိခဲ့ရတာက သူတို႔ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့အိမ္ဟာ အသုဘကိစၥေတြအတြက္ အသံုးျပဳတဲ့
အိမ္တစ္အိမ္
ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး သားျဖစ္သူ ေပါလ္ဟာ သိပ္မၾကာခင္မွာဘဲ နတ္ဆိုးေတြရဲ႕ဖမ္းစားမႈခံခဲ့ရကာ ၀ိညာဥ္ေတြကို
ျမင္ေတြ႔လာရ
ပါေတာ့တယ္။
စနက္ဒီကာလင္မယားဟာလည္း ခႏၶာကိုယ္ကို ျဖတ္ပိုင္းတဲ့ အသံေတြ၊ အရိပ္မည္းႀကီးေတြကို
ျမင္ေတြ႔လာခဲ့ရၿပီး ကာမန္က မိစၦာတစ္ ေကာင္ဟာဆိုရင္ အလြန္ပိန္ပါးၿပီး ႀကီးမားရွည္လ်ားတဲ့ အ႐ိုးေတြနဲ႔
ဆံပင္ရွည္ရွည္၊ မ်က္လံုးမဲမဲ
ေတြနဲ႔ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းလွေၾကာင္း ပံုေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေပါလ္ဟာ နတ္ဆိုးေတြရဲ႕ ဖမ္းစားမႈကို
လံုးလံုး
လ်ားလ်ားခံရၿပီးေနာက္မွာ မိသားစု၀င္ေတြကို တိုက္ခိုက္ရန္ျပဳလာပါတယ္။ ဒီ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာလည္း အက္ဒ္နဲ႔
ေလာ္ရိန္း ၀ါရင္တို႔ကိုပဲ အိမ္မွာျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး သူတို႔ႏွစ္ေယာက္
ဟာဂါထာမႏၱရားေတြရြတ္ဖတ္ၿပီး အိမ္မွာအႏၱရာယ္ ေတြကင္းရွင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
၀ါရင္ကေတာ့ ဒီအိမ္မွာရွိတဲ့ နတ္ဆိုး မိစၦာေတြ
ဟာ အရမ္းေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။
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