மஹாசசான பிசாசு
ப ொன் குலேந்திரன்
மஹொலசொன

(கனடொ)

ிசொசின் லதொற்றம்

ற்றிய மரபு வழி வந்த கதத

ஒன்று உண்டு .கிமு முதேொம் நூற்றொண்டில் இேங்தகயின் பதற்லக
இருந்த ருகுணு இரொட்சியத்தின் இளவரசன் துட்டதகமுனுவின்
தடயில்

த்து ப ரும் வரர்கள்
ீ
இருந்தொர்கள். அவர்கள் நந்திமித்ரொ ,

சுரொனிமே லகொததம் ர, லதரபுத்த ொயொ , மனம் றன , பவேலுசுமன ,.
கஹஞ்சலதவொ . புஹுசலதவொ . ே ியொவச ொ , மஹொலசொன .
அவர்களின் துணலயொடு லசொழமன்னன் எல்ேொளதன துட்டதகமுனு
ல ொரில் பவன்ற ின் நொட்டில் ஒலர பகொண்ட்டொட்டம் .ல ொரில்
பவன்றதினொல் விழொக்கள் ததேநகருக்கு மட்டுமல்ே.

ே

கிரொமங்களிலும், மக்கள் பகொண்டொடினொர்கள். தள திகள் மற்றும் வரர்கள்
ீ
தங்களுதடய பசொந்த வடுகளில்
ீ
பகொண்டொட்டங்கதள நடத்தினர். ல ொர்
நடந்த அநுரொதபுரம் நகரம் , விழொக் லகொேம் பூண்டது .(ஈழத்து இறுதி
ல ொரின்

அந்த

ின் நடந்தது ல ொல் )

த்து வரர்களில்
ீ
லதரபுத்த ொயொ ல ொரின்

ின் துறவறம் பூண்டொன்

( அலசொக சக்ரவர்த்தி ல ொல்) . அ,வதனத் தவிர, மற்றவர்கள்
அதனவரும் பகொண்டொட்டங்களில்

ங்லகற்றனர். அவர்கள் எல்லேொரும்

மது அருந்தினொர்கள் , மகிழ்ச்சியுடன் உணவு உண்டொர்கள். சிேர்
நடனமொடினொர்கள் ., பகொததம் ரவின் இல்ேத்தில் ப ரிய விழொ நடந்தது
பகொததம் ரவின் சிறந்த நண் ன் மஹொலசொன.

மஹொலசொன, சண்தடக் கதேகதள நன்கு அறிந்தவனொக இருந்தொன்.
அவன் ஒரு நல்ே மல்யுத்த வரனொகவும்
ீ
இருந்தொன். புதிய முதறயில் ,
கரடி லவட்தடயொட அவன் விரும் ினொன். ஒரு அம்த யும்
வில்தேயும்

ொவித்பதொ அல்ேது ஒரு ஆயுதத்தத

ஒரு கரடிதய லவட்தடயொடவில்தே . அதற்கு

ொவித்லதொ அவன்

திேொக அவன்

கரடியின் லகொ த்தத தூண்டி, அலதொடு மல்யுத்தம் பசய்வொன் .கரடி
கதளத்தவுடன். ின்னர் அவன் அததக் பகொன்றுவிடுவொன் .

பகொன்ற கரடியின் லதொேினொல் மஹொலசொன, ததேயில் இருந்து கொல்
வதர தன்தன மூடி, உண்தமயொன கரடி நடனம் ஆடுவொன் .
நடனத்ததகப்

ேர் இந்த

ொர்த்து ரசித்தனர்.

.
மஹொலசொனவும், பகொததம் ரவும் மிகவும் பநருங்கிய நண் ர்கள் ,
லகொதிம் ரொவின் வட்டில்
ீ
நடக்கும் பகொண்டொட்டங்களில் மஹொலசொன
முக்கியமொக கேந்து பகொள்வொன் . லகொதிம ரொவின் வட்டில்
ீ
விருந்தினரரொக வந்த அதனவருலம அவனுதடய மதனவியொல்
அன் ொக நடத்தப் ட்டனர்.

இந்த விழொவில்

ிரதொன அதழப் ொளர் நந்திமித்ரொ. அங்கு கூடியிருந்த

அதனவரும் அவதர மதித்தனர் . . லகொதிம் ரொவின் வட்டில்
ீ
நடந்த
விழொவில், மஹொலசொன நிதறய மதுதவ அருந்தினொன் அவன் வரம்த

மீ றி குடிக்கும்ல ொது, அவனுதடய நண் ர்கள் அவதன குடிப் தத
நிறுத்தும் டி அறிவுறுத்தினர், ஆனொல் அவன் அவ்வொறு பசய்யவில்தே.
அவனொல் தன்தனக் கட்டுப் டுத்த முடியவில்தே.

மஹொலசொன பதொடர்ந்து குடித்துக் பகொண்லட இருந்தொன் . மிகவும்
அழகொன லகொதிம ரொவின் மதனவியின் தககதள

ிடித்து மஹொலசொன

இழுத்தொன் அவள் லகொ த்தில் அவனின் தககதள உதறிவிட்டுச்
பசன்றொள் .. மஹொலசொன அவளுக்குப்

ின்னொல் மீ ண்டும் ல ொய் அவள்

லமல் தக தவத்தொன் . அவதனத் தடுக்க முயன்ற மஹொலசொனவின்
நண் ர் ஒருவர் , லதொழ்வி அதடந்தொர். மஹொலசொன அந்தப் ப ண்தணப்
ின்பதொடர்ந்தொன் அதனொல் அங்கு ஒரு ப ரிய குழப் லம ஏற் ட்டது.

லகொதிம ரொ இததக் கவனித்தொன். அவன் மஹொலசொனவின் நண் ன்
என் தொல் சிறிது லநரம் ப ொறுத்துக் பகொண்டொன். மஹொலசொன
வரம்புக்கு அப் ொல் பசன்றல ொது லகொதிம ரொ தனது ப ொறுதமதய
இழந்து மஹொலசொனதவ தொக்கினொன் .

மஹொலசொனவும் லகொதிம் ரொலவொடு எதிர்த்து ல ொரொட முயன்றொன் .
ின்னர் இருவருக்கும் இதடயில் நடந்த சண்தடதய நண் ர்கள்
ததேயிட்டு நிறுத்தினர் . அந்த சண்தடயின் விதளவொக, விழொவுக்கு
ஏற் ொடு பசய்யப் ட்டிருந்த

ே நல்ே உணவு, மற்றும்

ொனம் எல்ேொம்

நிேலமல்ேொ சிதறியது . அந்த வடு
ீ ஒலர குழப் த்தில் இருந்தது.

லகொதிம் ரொ இல்ேத்தின் வட்டில்,
ீ
ஏற் ட்ட குழப் த்தில் சிே நண் ர்கள்.
இரு

குதிகளொக

ிரிந்து எதிரிகளொனொர்கள் .

சிேர் சண்தடதய தடுக்க முயன்றொலும், அது

யனளிக்கவில்தே .

எல்ேொவற்தறயும் பமௌனமொகக் கவனித்த நந்திமித்ரொ, எல்லேொரும்
சண்தட ல ொடுவததக் கண்டு உரத்த குரேில் “உங்கள் சண்தடதய
நிறுத்துங்கள்” என்று சத்தமிட்டொர். எல்லேொரும் வியப் தடந்தனர்.
அவர்கள் உடலன சண்தட ல ொடுவதத நிறுத்தினொர்கள்.

நந்திமித்திரொ

ின்னர் லகொதிம் ொரொ மற்றும் மஹொலசொன ஆகிலயொரிடம்

பசன்று, "நீங்கள் சண்தடயிட விரும் ினொல், அதற்கு இதுவல்ே இடம. .
துட்டதகமுனு ரொஜொவின் அனுமதியுடன் ஒரு இடத்தத நொன் ஏற் ொடு
பசய்து, விவரங்கதள உங்களுக்குத் பதரிவிக்கிலறன். அங்கு இருவரும்
சண்தட ல ொட்டு உங்கள் வரத்ததக்
ீ
கொட்டுங்கள் “ என்றொர்
நந்திமித்திரொ.

ின்னர் மஹொலசொனவின் நண் ர்கதள அவதன

அதழத்துச் பசல்லும் டி பசொன்னொர் . அவர்கள் நந்திமித்திரொ
பசொன்ன டி பசய்தொர்கள். விழொ முடிவதடந்தது..
****
நந்தமித்ரொ மன்னன் துட்டகதகமுனுதவச் சந்தித்து நடந்தது
எல்ேொவற்தறயும் பசொன்னொர் . சண்தடக்கு ரொஜொ அனுமதி பகொடுத்தொர்.
ஒரு லததியும், ஒரு இடமும் முடிவு பசய்யப் ட்டது.
இருவரும் சண்தடயிட முன் லமலும்

யிற்சி ப ற்றனர்.

இதற்கிதடயில், நந்திமித்ரொ அந்தப் ல ொரொளிகதளப் சண்தட
ல ொடவிருக்கும் இடத்தத அேங்கரித்து, இரு தரப் ிலும்
ஆதரவொளர்களும் அமர இடங்கதள ஏற் ொடு பசய்தொர்.

வரன்
ீ
சுரொனிமே நீதி தியொக நியமிக்கப் ட்டொன். ல ொட்டிக்கு
நியமிக்கப் ட்ட நொளன்று ஒலர கூட்டம், லகொதம் ரொவும் நண் ர்கலளொடு
வந்து லசர்ந்தொன். மஹொலசொனொவும் அவனது நண் ர்கலளொடு லசர்ந்து
வந்தொன். சண்தட பதொடங்கும் லநரம் அறிவிக்கப் ட்டது ஒரு மணி
லநரம் ஓடிவிட்டது. இரண்டு ல ொட்டியொளர்கள் தமயத்தில் நின்று அங்கு கூடிஇருந்த மக்களுக்கு வணங்கி அவர்களுகிதடலய சண்தடதய
ஆரம் ித்தனர் . சரியொன ல ொட்டி .

இருவரும் கிட்டத்தட்ட ஒருவருக்பகொருவர் விட்டுக் பகொடுக்கொமல்
லமொதிக் பகொண்டனர். ஒருவதர ஒருவர் கீ லழ ல ொட முயற்சித்தொர்கள்.
அவர்கள் இருவரும் சம

ேம் உள்ளவர்கள் ஒரு சமயம் இருவரும்

கட்டிப் ிடித்த டி நின்றனர், சுரொனிமே அவர்கதள
(இக்கொேத்தில் குத்துச் சண்தட வரகதள
ீ
நடுவர்

ிரித்தொர்.
ிரிப் து ல ொல் )

லகொதிம் ொரொ இந்தத் தொக்குததேத் தவிர்த்து, மஹொலசொன
அவதன தொக்கத் திரும் ினொன். மஹொலசொன தொன்

க்கம்

யந்தது ல ொல்

ஏமொற்றி . எதிரிதய சண்தடக்கு இழுத்தொன். சண்தட நீடித்தது ,
ொர்தவயொளர்கள் சேிப் தடய ஆரம் ித்தொர்கள். மகொலசொன

ொய்ந்து

லகொதிம் ொரவுக்கு ஒரு ப ரிய அடிதய தன் தகயொல் பகொடுத்தொன்.

லகொதிம் ொரொ மகொலசொனதவ உயரத் தூக்கி எறிந்தொன்., மகொலசொனஅதத
எதிர் ொர்கவில்தே ,. அவன்

திலுக்கு லகொதிம் ொரொக்கு ஒரு ப ரும் அடி

பகொடுத்தொன்..லகொதிம் ரொ உடலன தன் கொதே

யன டுத்தி

மகொலசொனவின் தேயில் உதத பகொடுத்தொன் . அந்த உததயின்
லவகத்தில் மகொலசொனவின் ததே துண்டிக்கப் ட்டு தூரத்தில் ல ொய்
விழுந்தது. மகொலசொன ததே இல்ேொத முண்டமொனொன்.

ல ொட்டி முடிவதடந்தது. கூட்டம் கதேந்து

மகொலசொனவின் நண் ர்களும் ஒருமித்து மகொலசொனவின் ததேயில்ேொத
முண்டத்தத கல்ேதறக்கு எடுத்து பசன்றனர் .ததே இல்ேொத
முண்டத்தின் ததேயில் ஒரு கரடியின் ததேதய ப ொருத்தினொர்கள்.
மற்றும் மகொலசொனவின் உடதே ஒரு கரடியின் லதொல் பகொண்டு
மதறத்தனர். அந்த சடேம் கரடி ததேலயொடு ஒரு மரத்தின் மீ து
சொய்ந்த நிதேயில் தவக்கப் ட்டது மொதேயில், அந்த இடத்துக்கு வந்த
கிரொமத்தினர் அததப்

ொர்த்து அச்சம் பகொண்டு கூச்சேிட்டனர், அது ஒரு

வித்தியொசமொன உயிரினம் என்று நிதனத்துக்பகொண்டனர்.
அவர்கள் ஓடிவிட்டொர்கள்.

யந்து

ின்னர். ஒரு ல ய் கூத்து ஆடும் -

கதேஞதர அவ்விடத்துக்கு கூட்டி வந்தனர், அவதர 'லதொவில்' நடனம்
ஆட தவத்தனர்

இேங்தகயில் கிரொமப் புற மக்கள்

ிசொசுகளில் அதிக நம் ிதக

உள்ளவர்கள். பதன் லமற்குக் கதரலயொரப்

குதிகளில்

வொழ் வர்களிதடலய பதொவில் நடனம் எனப் டும் ல ய் கூத்து
ிரசித்தமொனது. அழகொன முகமூடி அணிந்து லமளத்துக்கு ஏற்
ஆடுவொர்கள்.

ே வடிவங்களில் முகமூடிகள் உண்டு. சுற்றுேொப்

யணிகள் அதிக விதே பகொடுத்து அதவகதள வொங்கி பசல்வொர்கள் .
அவர்களுக்கு அந்த ல ய் கூத்தின் அர்த்தம் புரியொது

பதொவில் நடனம் ஆடு வர் சொரொயம் குடித்த ின் கல்ேதறக்கு முன்
உருக் பகொண்டு ஆடி ல ொது அவர் உரத்து சத்தம் ல ொட்டு பசொன்னர
“'நொன் கண்லடன்! நொன் கண்லடன்!! மகொ லசொனொவின் ஆவிதயக்
கண்லடன் ' . இது மிக ப ரிய

ிசொசு . மஹொ லசொனொவின் ஆவி

மொமிசத்தத லதடுது. சொரொயம் தரச்பசொல்ேி லகட்கிது. ஆடு அல்ேது
லகொழி இதறச்சி தரட்டொம் . சதமத்து . ப ொங்கி தனக்குப்
தடக்கட்டொம் பகொடுக்கொவிட்டொல் ஊரில்

ேதர

ேி வொங்குமொம்.”

மஹொலசொனொ ல ய் என் கண்களுக்கு 122 அடி உயரம் நொன்கு கண்கள்,
நொன்கு தககள், நீண்ட இரு

ற்கள் இருப் தத பதரியுது , அதன் லதொல்

கருப்பு நிறத்தில் பதரியுது . அதுக்கு ஒரு கரடியின் ததே இருக்கு
“பூசொரி ல தய வர்ணித்த விதத்தில் மக்கள்
அன்று

யத்தில் நம் ினொர்கள்.

ிறந்தது மஹொலசொனொ என்ற கல்ேதறப்

ிசொசு லமல் கிரொம

மக்களிதடலய ஏற் ட்ட நம் ிக்தக.
.
****
(இது ஒரு கிமு 1 ஆம் நூறொண்டு கிரொமீ ய மரபுக் கதத)

