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ചരിത�വpം െപൗരാണികതയpം ഉറ�ി�ിട�p
 വരാ�pഴയിെല, കൂന#ാവ് െസയിന്റ്

ഫിേലാമിനാസ് േദവാലയ&ിന് Aരികിലായി,ആദ)കാല ഡ+് വാസ്തpകലെയ

Aനpസ്മരി�ി�p
 രീതിയി- പതിെന.ാം നൂ/ാ0ി- എ�േഴാ പണികഴി�ി+െത
p

വിശ2സി�െ�ടp
,ഇ
് തിക+pം നാമാവേശഷമായിെ�ാ0ിരി�p
 ഒരp പഴയപ6ിയp0്.

തലമpറകളായി മp&8ികഥകളിലൂെട ൈകമാറി ൈകമാറി കൂന#ാവpകാ�് ലഭി+, സത)ം

തെ
െയ
p Aവിട&pകാ ഇ
pം വിശ2സി+pേപാരp
 പല പഴ<ഥകളpം

സൂചി�ി�p
ത് കൂന#ാവിന്െറ ചരിത�&ിനp ആ പഴയപ6ിെയ�ാളpം

പഴ�മpെ0
ാണ്.

ഈ െക.pകഥക��് പി
ി- ഒളി>ിരി�p
 സത)�� േതടിയp6 എന്െറ യാത�യി-

എെ
 സഹായി+ത് ഒരp ൈവദിക@ ആണ്..ഫാദ പാ´ിേയാസ് പീലാേ&ാസ്!

കൂന#ാവിന്െറ മBി- തെ
 ജനി+pവള
p പി
ീട് ഒരp ൈവദിക@ ആയി

േസവനമാനpDി+തിനp േശഷം ഇെ�ാ തന്െറ െതാBൂറാംവയEി-

െപൗേരാഹിത)ജീവിത&ിന്െറ A´)യാമ�� കൂന#ാവി- തെ
യp6 െകാേവ´-

ആശ�മ&ിെല ഏകാ´തയി- AേGഹം കഴി+pകൂ.p
p. AേGഹം തന്െറ ഓമയി-നി
p

മ�ിയ േകാണpകളി- നി
് ചികെ>ടp& പഴയസംഭവ�ളpം ,പി
ീടp AേGഹ&ിന്െറ

തെ
 ഉപേദശപ�കാരം പഴയപ6ിയിെല ഇരp.pപിടി+ െകാേI�രി മpറികളി-

Aടp�ിെവ+ി.p6 പാതി ചിതലരി+p തീരാറായ ഗ�K�ളി- ഞാ@ നട&ിയ പഠന�ളpം

േകാ&ിണ�ിെ�ാ0് ഇവിെട ആ ചരിത�ം ഒ
് പpനരാവിഷ്കരി�pവാ@ ശ�മി�pകയാണ്.

എ.ഡി 1700 : മലബാ -െകാ+ി നാ.pരാജ)�െള ടി�pസp-&ാ@ ആക�മി�pകയpം

Aമൂല)�� ആയ പലവിധ സ2&p�� വ@േതാതി- േമാDി�pകയpം െചയ്തതായി

ചരിത�കാരPാ സാQ)െ�ടp&ിയിരി�p
p ! ടി�pവിന്െറ പടേയാ.�ാലം എ
് പഴമ�ാ

വിളി+ിരp
 ആ കാലഘ.&ിലാണ് ഈ നാ.ിെല ജന�� ഏ/വpം Aധികം കD�ാടpകളpം

ദpഖദpരിത�ളpം Aനpഭവിേ�0ിവ
ി.p6െത
് ചരിത�താളpകളി- സൂചനക� ഉ0്.!



കൃഷിയpം ക+വടവpം ൈകകാര)ം െച¿pകവഴി നാ.pപ�മാണിക� ആയിരp
 പല പpരാതന

തറവാടpകളpം കല്ലിേP- കല്ല്  Aവേശഷി�ാെത ടി�pവിന്െറ ൈസന)&ാ-

െകാ6യടി�െ�.p. െചറp&pനി-�ാ@ ശVിയില്ലതിരp
 പല കpടpംബ�ളpം

ഇൈരനാകലം (ശിവന്െറ ഇരി�ിടം എ
�ം-ഇ
െ& എറണാകpളം) േചരാമാ0ാലൂ

(േചര രാജവശം&ിെല Aവസാന കBിക� ഇവിെട ഉ0ായിരp
p എ
് വിശ2സി�െ�ടp
p

Ð ഇ
െ& േചരാെനല്ലൂ ) തpട�ിയ Øല�ളി- നി
pം േകാതമംഗലം,െതാടpപpഴ

എ
ീ മലേയാര പ�േദശ�ളിെല�് സകpടpംബം പ�യാണം നട&ിേ�ാ
p.

ഇ&ര&ി- േദശം താ0ിയ കpടpംബ�� ത�ളpെട ഭാരി+ സ2&്  ക¿ി-

െകാ0pേപാകാെത ഒേ.െറ നിധികpംഭ�ളി- ആ�ി കpഴിചിടpമായിരp
p. വരാ�pഴയി-

നി
pം മലേയാെര പ�േദശ�ളിേല�് A�െന കpടിേയറി�ാ&വരി- പ�മാണിക�

ആയിരp
p പ.രpമന നാ.pരാജാ�Pാ . സ2&p�� ടി�pവിന്െറ ൈസന)&ിന്െറ ക¿ി-

Aകെ�ടാതിരി�ാ@ ആ കpടpംബവpം ത�ളpെട സ2ണനാണയ�ളpം പണവpം ര0ടി-

മൂ
ടി ഉയര&ി- ഉ6തpം ഒ& വ)ാസവpമp6 വലിയ ജാറകളി- ആ�ി (മB്

െകാ0p0ാ�ിയ ഭീമ@ ഭരണിക� ) ൈകവശം ഉ0ായിരp
 െന-വയലpകളി- കpഴി+ി.p

എ
ാണp ഐതിഹ)ം. ഈ കpടpംബം േതാടpപpഴയിെല�p6 യാത�മേ²) പാലാഴിവൃ&ം

(ഇ
െ& പാലാരിവ.ം)എ
് പറയp
 ഒരp Øല&് െവ+് ടി�pവിന്െറ ൈസന)&ിന്െറ

പിടിയി- ആവpകയpം ൈസന)ം ആ കpടpംബ&ിെല പpരpഷPാെരെയല്ലാം വധി�pകയpം

െചയ്തp എ
് ഡ+് ചരിത�വിദഗ്²@ ആയ ജ#@ ഗി-ബ.് തന്െറ

സീെഷ-െവഹാഫ്.@ (സ്മാരക-ചരിത��� ) എ
 കൃതിയി- േരഖെ�ടp&ിയിരി�p
p.

Aഥവമ´�േവദ�ളിലpം ദpേദവതകെള ആരാധി�p
തിലpം Aഗ�ഗണ)രായിരp
p

പ.രpമന കpടpംബ�ാ എ
് ചരിത�ം െവളിെ�ടp&ിതരp
p!ത�ളpെട സ2&p�� Aട�ം

െചയ്ത പടpകൂ/@ ജാറകളpെട ചp/ിലpമായി Aവ ദpഭൂത�െള ആവാഹി+

മ´�തകിടpക� ജപി+pെക.ിയിരp
െത�!ഒരpപെQ ത�ളpെട സ2&്  Aഹി�ാ&

ആെര<ിലpമാണ് സ2´മാ�p
െത<ി- Aവ�് ആ സ2&് , ദpരിത���് േഹതpവായി

ഭവി�െ. എ
ാണp സംസ്കൃതഭാഷയി- േരഖെ�ടp&ിയിരp
 ആ മ´��ളpെട

A´സ&എ
് ആ ഗ�K�� എനി�് മനEിലാ�ി&
p!

കാലെമാരpപാട് പിെ
യpം കട
pേപായി! ഇനി ഞാ@ പറയാ@ േപാകp
 കാര)�� ,

ഏതാ0് എഴpപ&ിAZp-എ[പത് വഷ���് മpന്പ് എനി�് മp@േപ കട
pേപായ

ഒരp തലമpറ ക0p വിശ2സി+ ഒരp Aനpഭവമാണ്!കൂന#ാവി- ക�ിസ്ത)@ കേ&ാലി�ാ സഭ

Aതിന്െറ വള+ ആരംഭി+pകഴി>ിരp
p. പ.രpമന കpടpംബ�ാരpെട AവസാനകBികളpം



മരി+p മBടി>ിരി�p
p. പ.രpമന കpടpംബ&ിന്െറ Aധീനതയി- ആയിരp


ഭൂമിസ2&p�� എല്ലാം Aന)ാധീനെപ.p. കൂന#ാവ് എ
ത് വരാ�pഴ Aതിരൂപതയpെട

ആØാനമായിരp
തിനാ- ആദ)െ& ൈവദികെസമിനാരിയpം പ6ി�ൂട�ളpം(പി
ീട്

സ്കൂ� എ
ാ േപരി- Aറിയെപ.p) എല്ലാം Øാപി�െപ.ത് Aവിെടയാണ് . പ6ി

Øാപി�െപ.േ�ാ� A
െ& ഇടവക വികാരിയായിരp
 ഫാത :േലാറ@സ് സ്െറേബാളി@

എ
ാ ബ�ി.ീഷpകാരനായ ൈവദിക@ പ6ിേയാടനpബ\ി+p ഒരp െസമിേ&രി Øാപി�ാ@

ആയി Øലെമടp&ത് ഒ
ര നൂ/ാ0pക��് മpേ
 പ.രpമന കpടpംബം നിലനി
ിരp


Øല&് ആണ്.

െസമിേ&രിയി- കpഴിെവ.pകാര@ ആയി േജാലി േനാ�ിയിരp
ത് പ6ി�റIിനp

പടി>ാരpവശതായി.p ചാ��- കpടpംബ&ിെല െകാെ+ൗേസാ എ


വ)Vിയായിരp
pെവ
് ഓമിെചടp& േശഷം ഫാദ :പീലാേ&ാസ് ആ സംഭവം എേ
ാട്

വിവരി+p! Aയാ� കpഴിെവ.ിയായി േജാലിേനാ�ിെ�ാ0ിരി�േവ, ഒരp മരണാവശ)&ിനായി

പ6ിവക െസമിേ&രിയി- ഒരp തവണ കpഴിെയടp&േ�ാ� ,പ0് പ.രpമന കpടpംബ�ാ

ജപി+ മ´�തകിടpകളാ- ബ\ി�െ�. നിലയിലp6 ഒരp ജാറ കി.pകയായിരp
p. ആ

വ)Vിയpെട A]തമൂലം Aയാ� ആ മ´�+രടpക� െപാ.ി+pകള>തിന് േശഷം ഉ6ി-

ഉ0ായിരp
 സ2Bാഭരണ�ളpം കല്ലpകളpം എടp&pെപാതി>p വീ.ി- െകാ0pേപായി

സൂQി+pവേത�! ആ ദിവസ�� മpത- ദpവിധി Aയാെള േവ.യാടാ@

തpട�ി�ഴി>ിരp
p!

മാനസികനില പൂBമായി Aവതാള&ി- ആയ Aയാെള പക-സമയ�ളി- ആരpം

കാണാെതയായി. രാത�ി ഇയാ� പ6ിവക െസമിേ&രിയി- പതp�ിെച
p കpഴിമാട�ളിെല

മB് ൈകെകാ0p േതാ0ി പpറ&ിടpമായിരp
pെവ
p പഴമ�ാ ഓ#ി�p
p!

െസമിേ&രിയിെല കpഴിമാട�� തിര>p ശവശരീര�ളpെട AവശിD�� വലി+p

പpറ&ിടp
ത് ആെര
രിയാനായി പ6ിവികാരിയ+നpം ൈക�ാരPാരpം കൂടി പാതിരാത�ി

മറ>pനി
p നി
് വീQി�pകയായിരp
p. തിക+pം ഒരp െച
ായെയ Aല്െല<ി- ഒരp

ഭയ<ര പിശാചിെന Aനpസ്മരി�ി�p
 മpഖഭാവേതാടpം േചDകേളാടpം കൂടിയാണ്

െകാെ+ൗേസാേച.െന Aവ ക0ത്.

ൈവദികെന ക0 ഉടെന െകാെ+ൗേസാ േച.@ Aവിെടനി
p എഴpേ
/് ഓടി,സ2´ംവീ.ി-

എ&ി കതകട+p! പpറെക ജനകൂ.േ&ാേടാ�ം ഓടിവ
 ഫാദ :േലാറ@സ് ആദ)ം െചയ്തത്

ആ മpറി പpറ&p നി
് പൂ.ിയേശഷം കpരിശാകൃതിയി- ര0p ആണിക� തറ+p !എ
ി.്

മp/േ&�ിറ�ി ഒരpപിടി പ+മണല് വാരിെയടp&് ജനലിലൂെട Aകെ&െ�റി>p. ഉടെന



ആ നിമിഷം മpത- െകാെ+ൗേസാ േച.@ ഭീകരമായ ശ^&ി- ആ മണ-തരിക�

എBാ@തpട�ി.ഭQണവpം െവ6വpം േപാലpം നാല് ദിവസം Aത് തpട
pെവ
p

െകാെ+ൗേസാ േച.ന്െറ ഭാര) സാQ)െ�ടp&ി. നാലാം ദിവസം ഞര�ം േക.് Aകേ&�്

േനാ�ിയാ ഭാര) ക0ത് ,കടp& വസൂരി ബാധി+് നില&pകിട
ിഴയp


ഭ&ാവിെനയാണ്. A
് ൈവകpേ
രമായേ�ാേഴ�pം Aയാളpെട ഞര�വpം Aവസാനി+p.

മരണദിവസം ആ വീ.ി- എ&ിേ+
 ഫാദ :േലാറ@സിനp Aവിെട നാല്

ഭീകരപിശാചp�� ആ മpറി�p പpറ&ായി കാവ- നി-�p
ത് കാണാ@ സാധി+pെവ
p

AേGഹം തെ
 പി
ീട് സാQ)െ�ടpതിയി.p0്. െകാെ+ൗേസാ േച.@ മരി+pെവ
p ഒരp

ഭിഷ2ഗ2ര@ കൂടിയായിരp
 ഫാദ :േലാെറ@സ് ഉറ�ി+p പറ>തിനp േശഷം മൃതേദഹം ഒരp

പായയി- െപാതി>p െസമിേ&രി�p പpറ&p6 ശവ�റIി- കpഴി+ിടാ@ AേGഹം

ക-�ി+p!എ
ാ- , മൃതേദഹ&ിന്െറ ൈകകാലpക� േച&pെവ�ാ@ ശ�മി+വ�്

Aതിനp കഴിയാ& രീതിയി- ശരീരം ഉറ+്+pേപായി�ഴി>ിരp
p! മാത�മല്ല വസൂരിെയ


േരാഗം Aതിന്െറ മൂധന)ാവØയിലpം കാണെപ.p! Aവസാനം ഉ6ാടവ_&ി- െപ.

ആ��ാെര നല്ലരീതിയി- മദ)പി�ി+തിനp േശഷം മൃതേദഹ&ിന്െറ ൈകകാലpകളിെല

എല്ലpക� Aടിെ+ാടി+p പായയി- െപാതി>pെകാ0pേപായി െസമിേ&രി�p പpറ&്

Aട�ം െചയ്തp.

പിേ/
് ഭ&ാവിന്െറ ശവ�pഴി�് Aരികില്േപായ ഭാര) ക0ത് ആ കpഴിമൂടിയ മBി-

വി6ലpക� ആണ്.Aട�ം െചയ്ത സമയ&് െകാെ+ൗേസാ േച.@ മരി+ി.ില്ലായിരp
p.

മB്മൂടി�ഴി>തിനp േശഷം ശ2ാസം മp.ിയാണെത� Aയാ� മരി+ത്. ദpവിധി Aയാെള

മരണം വെര പി´pട
് െകാേ0യിരp
p! െമത�ാന+ന്െറ ക-�ന പ�കാരം െകാെ+ൗേസാ

േച.ന്െറ കpടpംബവീടായിരp
 ചാ��- കpടpംബ&ിെല ഏഴp തലമpറയpെട ശാപം

മാറി�ി.p
തിന് േവ0ി എല്ലാ മാസവpം ആദ)െവ6ിയാഴ്ചയpം മpട�ാെത Aവ

“േദവസ്താം പ�ാ�ന” (പിശാചpബാധ ഒഴിയp
തിനp6 ക#ം) AനpDി+pവരp
p. ഇ
്

ആ കpടpംബ&ിന്െറ നാലാമെ& തലമpറയിലpം Aത് ആവ&ി+pേപാരp
p.

എെ
ാെ� ഇത് മpട�ിയി.pേ0ാ Aെ
ാെ� Aന��� Aവിെട സംഭവി+ി.p0്!

ഒരി�- ചാ��- കpടpംബ&ിെല ഇളം തലമpറയി- െപ. ഷിേനാജ് എ
് പറയp


ഒരp&@ ,എറണാകpളത് നി
pം ബാംഗലൂെര�p6 െട�യി@ യാത�യി- റിേസവ്ഡ്

കIാ.pെമന്റി- തന്െറ Aടp&ിരി�p
 െപ[കp.ിയpെട േപര് Aറിയാനായി േഡാറിന്െറ

പpറ&ായി ഒ.ി+ി.p6 റിെസേവഷ@ ചാ.ി- എ&ിവലി>p േനാ�p
തിനിെട

ടീ.ിയാ വ
ി.് “ഡാ,ഇ�ാ.് േകറി നി�ടാ െചറp�ാ” എ
് പറ>ത് േക.് െഞ.ി



െട�യിനി- നി
pം താെഴവീണ് ക¿pം കാലpം ഒടിയpകയp0ായി! മാത�മല്ല ഇവ@ എഴpതിയ

േകാഡ് ഓ[ൈസ/ി- െച
് െപാ.ി&ക
p ര0pമൂ
p സായി�Pാ�് നിEാര

പരിേ�-�pകയpം Aവസാനം ഇവന്െറ േജാലി വെര നDെ�ടpം എെ
ാരp AവØ വെര

എ&ിയിരp
p.

തലമpറക��് ഏ/ ശാപം ഒഴിവാ�ാ@ ചാ��- തറവാ.pകാ ഇ�ഴpം േദവസ്താം

പ�ാ�നയpമായി കഴിയp
p. െകാേറെയാെ� സ2´ം ക¿ീ
് Aടി+ിറ�ിയതാെന<ിലpം

ഇത�യpം വിവര�� േക�ാടീകരി�ാ@ എെ
 സഹായി+ ഫാത പാ´ിേയാസ്

പീലേതാസിനp ന`ിയ�ി+pെകാ0്  .. ..


