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 నాలుగువందల సంవతరాల కాలపరిధిలో మాజిక, చారి క సత్ లను, తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ , మం  
 రహ య్లను కలుపుతూ గిన గాథ. చరి  నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు, చారి క పురు ల 

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్ సత్ లను తెలియజే త్, తెలు ను అనుకుంటునన్ 
కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే త్ గే కలిప్త హ క గాథ. స తం  సమరరంగముతో మొదలుకొని యుదధ్, జానపద 
డల మరామ్లు, ధకుల గాథలు, తాయ్గధనుల చారి క గాథలు కలి పోయిన కాలప్నిక గాథ. ఇలానే జరిగింది అని 

తెలి న సతాయ్లకు యిలా కూడా జరిగి ఉండవచుచ్ అనన్ చారి క పరి లనను జోడించి, సత్వ దూరం కాని ఊహలతో 
గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక హ క యోధుడి కథతో మొద  .శ. 1677 నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ 

తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను  భినన్ కోణాలనుండి మరి ంచిన గాథ. కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ 
తెలియాలిన ఎనిన్టితోనో సమన యము చే త్ గిన సత్వ గాథల, చారి క సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!  
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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు) 

షుమారు నాలుగువందల అడుగులకు పైన గంభీరంగా దరశ్నమిసుత్నన్ది సత్ంభాదిర్. సత్ంభమునుండి నృసింహుని ఆవిరాభ్వము ఇకక్డే 
జరిగింది అని పురాణపర్శసిత్. నలల్ని ఏకశిలగా ఒడలు గగురుపొడిచే మౌనంతో ఆకాశానిన్ అంటుతునన్టుల్ కనిపిసుత్నన్ది. అకక్డకక్డా పెదద్ పెదద్ గండశిలలు 
పర్ధానమైన కొండమీద దరశ్నం యిసుత్నాన్యి. యుగాల తరబడి గాలికి, వరష్పు ఉధృతికి నునన్బడి ఉనాన్యి ఆ గండశిలలు. ఏ దివయ్శకిత్ అవి జారి 
కిర్ందకు పడిపోకుండా ఆపుతునన్దో అనన్ సందేహము కలుగుతుంది చూపరులకు. అంతటి కఠినమైన శిలలమధయ్ వాటికి నీరు ఎకక్డిదో, వేరుల్ ఎలా 
కుదురుకునాన్యో, దటట్ంగా పెదద్ పెదద్ వృకాష్లు కొండ అంతటా కనిపిసుత్నాన్యి! పర్భాతవేళ వీసుత్నన్ గాలులకు వాటి దటట్మైన శాఖలు కదులుతుంటే, 
ఎగురుతునన్ నృసింహుడి జూలులా కనిపిసుత్నన్ది. మంచుబిందువులు కురిసి తడిసిన కొండ అంతా శుదోద్దకంతో అభిషేకింపబడినటుల్ కనిపిసుత్నన్ది.  

దూరంగా  కొండకు వాయువయ్దిశగా తెలల్ తార్చులా మిల మిలలాడుతూ మునేన్రు పర్వహిసుత్నన్ది. మునేన్రు ఒడుడ్నుండి కొండవరకూ 
విరగబూసిన మామిడి వృకాష్లు దరశ్నమిసుత్నాన్యి నేల కనబడకుండా. అరధ్యోజనం దూరంలో దకిష్ణదిశగా సత్ంభాదిర్ కోట కనిపిసుత్నన్ది. 
నాలుగువందల అడుగుల ఎతుత్నునన్ పెదద్ కొండమీద నిరిమ్తమైన గిరిదురగ్ం అది. నవాబుల ఏలుబడిలో సథ్ంభాదిర్ ఖమమ్ంమెటుట్గా వయ్వహరింపబడుతునన్ది. 
ఖమమ్ంమెటుట్ ఖిలాల్ హైదరాబాద నవాబుల అజమాయిషీలో భారతదేశంలోని అభేదయ్మైన గిరిదురాగ్లలో ఒకటిగా పరిపాలకుల లోకంలో 
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పొగడబడుతునన్ది. కోటబురుజులనుండి పెను ఫిరంగులు, సిపాయీల చిరు ఆకృతులు మంచుతెరల మాటున మసక మసకగా కనిపిసుత్నాన్యి. కంటికి 
కనిపిసుత్నన్ దృశయ్ం అంతా మేలిమి పరదాల మాటున దాగి దోబూచులాడుతునన్టుల్గా, మాయ మాటున మనుగడల మరమ్ంలా మధయ్ మధయ్ 
దరశ్నమిసుత్నన్ది. 

ఖమమ్ంమెటుట్ ఖిలాల్కు, నృసింహుడి నిలయమైన సత్ంభాదిర్కి మధయ్న, సరిగాగ్ చితర్కారుడు గీసినటుల్గా హైదరాబాద  పాలవంచ రహదారి 
కనిపిసుత్నన్ది. వుండీ వుండీ రహదారి మీద వెళుతునన్ వరత్కుల గుఱాఱ్ల సకిలింపులు, వాటిని నడుపుతునన్ వారి అదిలింపుల విసురుల్ వినిపిసుత్నాన్యి. 
పరమశివుడి నందివాహనానిన్ తోర్సిరాజనే రాజసంతో వెళుత్నన్ వృషభాల మెడలలోని మువవ్ల నాదాలు మధురంగా వినిపిసుత్నాన్యి. రాతిర్ అంతా 
వీధులలో గసీత్ తిరిగి, కొతావ్లువదద్ హాజరు వేయించుకోడానికి కోటకు వెళుత్నన్ కావలివాళళ్ కబురల్ ధవ్నులు ఉదయపు చలల్గాలులకు అలలలాగా తేలివసూత్ 
ఆగి ఆగి వినిపిసుత్నాన్యి.  

కొండమీదకు వెళళ్డానికి చినిన్ చినిన్ మెటుల్ ఉనాన్యి. యుగాలపరయ్ంతము భకుత్ల కాళళ్ గురుత్లు చేసిన మారాగ్నిన్ ఉలులతో పైపైన 
తొలిచి మెటుల్గా మలిచారు. కొండ పాదము వదద్ అరచ్కసావ్మి, కృషణ్రాయల అనుచరులు, సథ్ంభాదిర్ ఖిలాల్ నుండి పర్భువుల తరపున వచిచ్న సైనికులు 
ఎదురుచూసుత్నాన్రు సమరుథ్ని రాక కోసం. కొదిద్గా పర్కక్లనునన్ గండశిలలమీద చేరగిలబడి కబురాల్డుకుంటునాన్రు దేవాలయ సిబబ్ంది కొందరు. 
సమరథ్రాముడు యతి కనుక, ఆలయ మరాయ్దలతో, పూరణ్కుంభంతో ఆయనకు ఆహావ్నం పలికి, ఆలయదరశ్నం చేయించడం కొరకు సమసత్మూ సిదధ్ము 
చేసుకుని అందరూ ఆయన రాక కోసం ఉతుస్కతతో  ఎదురుచూసుత్నాన్రు.  

లయబదధ్మైన గుఱఱ్పు డెకక్ల ధవ్ని వినిపించింది. మంచుపరదాలమాటున జాతి గుఱఱ్ము మీద సవారీ చేసూత్ వసుత్నన్ కృషణ్రాయల 
రూపం అసప్షట్ంగా కనిపించింది. ఇంతలోనే ఆయనను వెనన్ంటి వసుత్నన్ నలుగురు రౌతులు కనిపించారు. ఆరడుగులపైన ఉనన్ మేలిమిజాతి గుఱఱ్ము 
మీదినుండి అలవోకగా కిర్ందికి దిగి అరచ్కసావ్ములకు నమసక్రించాడు కృషణ్రాయలు. తనకు అభివాదం చేసినవారికి పర్తి అభివాదంతో, చిరునవువ్లతో 
సమాధానం యిసూత్ వారు సమరుథ్ని రాక కోసం ఎదురుచూసుత్నన్టుల్ తెలుసుకునాన్డు. 

బార్హీమ్ముహూరత్ములోనే మేలుకుని, తన అనుషాఠ్నాదికాలు ముగించుకునాన్డు సమరుథ్డు. తన కుటీరములో శిషుయ్లతో గంభీరంగా 
ఏదో చరిచ్సూత్,మధయ్ మధయ్ లోగొంతుకతో ఆదేశాలు జారీచేసి కాలినడకనే బయలుదేరాడు ఖమమ్ంమెటుట్కు.  

ఛతర్పతి పటుట్బటిట్నపుడు, మరాఠా సామార్జయ్ పర్తేయ్క ఉతస్వాలలో ఒకటి, రెండుమారుల్తపప్ సమసత్ భారత పరయ్టన కూడా కాలినడకనే 
చేసినవాడు ఆయన. ఆసరికి తన దైనందిన విధులు పూరిత్చేసుకునన్ కృషణ్రాయలు కాలినడకన ఆయనను అనుసరించాలి అని కోరికను వయ్కత్పరిచాడు. 
వారించి, తను ఒకక్డే బయలుదేరాడు సమరుధ్డు. కాలిబాటన ఆయన రూపము కనుమరుగు అయేయ్ంతవరకూ చూసి, తను బయలుదేరాడు కృషణ్రాయలు. 

గుబురైన చెటల్మాటున ఒక భారీ ఆకారం సమరుధ్ని వెనాన్డుతునన్ సంగతిని ఎవరూ గమనింపలేదు.   
ఉదయము తనకనాన్ ముందే బయలుదేరినా, ఆయన కాలినడకన రావడం కనుక సమయము పడుతుంది అని సమాధాన 

పరుచుకునాన్డు కృషణ్రాయలు. చూసూత్ చూసూత్నే మరొక రెండు ఘడియలు గడిచిపోయాయి. ఉదయభానుడి నులివెచచ్ని కిరణాలు సోకుతునాన్యి. 
మంచుతెరలు పూరిత్గా విడిపోయాయి. లేతకిరణాల వేడిమి మెలల్గా తాకుతునన్ పిలల్గాలుల చలల్దనానిన్ ఎకుక్వ చేసుత్నన్ది. కాలిబాటలో వెళిల్ చూచిరమమ్ని 
తన సిపాయీలలో ఒకడికి చెబుదామని ఆలోచన కృషణ్రాయల మనసులో మెదిలింది. తన మనసులో మెదిలిన ఆలోచనకు కారయ్రూపం యివావ్లనే 
ఆలోచన కలుగకముందే సుపరిచితమైన, సుమధురమైన నాదం వినిపించింది. 'జయ జయ రఘువీర సమరాద్' అనన్ నాదానిన్ విని అందరూ అటువైపుకు 
చూశారు. అతి విచితర్మైన దృశయ్ం కనిపించింది అందరికీ. 

కొండమీదకు వెళళ్డానికి వీలుగా తొలిచిన మెటల్కు దకిష్ణంగా మూడు ధనువుల దూరంలో ముపైప్ అడుగుల ఎతుత్న, పది అడుగుల 
వెడలుప్న మూడు గండశిలలు ఒకదానికి ఒకటి ఆనుకుని ఉనాన్యి, ఎవరో మహాబలి నేరుప్గా నిలిపినటుల్. విశాలమైన రావిచెటుట్, వేపచెటుట్ పెనవేసుకుని 
ఆచాచ్దనగా ఉనాన్యి ఆ శిలలకు. రెండు గండశిలల మధయ్నునన్ యిరుకైనగుహవంటి సందులోనుండి బయటకు వసుత్నాన్డు సమరుధ్డు. శరీరములో 
ఎముకలు లేనటుల్, 
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ఒళల్ంతా మైనపు ముదద్ అనన్టుల్గా, శరీరానిన్, కుచించుకుని, సాగదీసుకుని ఆ యిరుకైన చీలికనుండి మహాసరప్ంలా వసుత్నాన్డు. 'జయ 
జయ రఘువీర సమరాద్' అనే నాదం వెలువడుతూనే ఉనన్ది ఆయన కంఠం నుండి. అదే ఆశచ్రయ్కరంగా అనిపించి, కనులు పెదద్విచేసి చూసుత్నన్వారికి 
అంతకనాన్ సంభర్మానికి గురిచేసే దృశయ్ం కనిపించింది. 

ఆయనవెనుకే ఆయనలానే సాగుతూ బయటకు వచిచ్ంది ఒక మహావానరం, కొండముచుచ్. పూరిత్గా బయటకు వచిచ్ సమరధ్రాముడి 
బంటులా, ఆయన వెనుకే అడుగులు వేసూత్ వచిచ్, ఒక పర్కక్కు తొలిగి వెనుక రెండుకాళళ్మీద కూరుచ్ంది. ముందు రెండుకాళూళ్ వినయంగా చేతులు 
కటుట్కునన్టుల్గా బంధించి కూరుచ్ంది. నాలుగు అడుగుల ఎతుత్, ఆరు అడుగుల పొడవు ఉనన్ ఆ వానరం ఎనిమిది బారల పొడవైన తోకను వేళాళ్డేసుకుని, 
లోతైన నీలి కనులను తిపుప్తూ అందరినీ పరికించి చూసింది. సమరధ్రాముడినే చూసూత్ కూరుచ్ంది ఏమిటి ఆజఞ్? అనన్టుల్. కిర్తంరోజు గోలొక్ండ బానిస 
విసిరిన కరవాలం సమరుధ్డి కంఠానిన్  తాకకుండా కాపాడి, ఆ నలల్జాతి బానిస మెడను ఎండుపులల్ను విరిచినటుల్ విరిచిపారేసిన మహావానరమే అది అని 
అరధ్మైంది కృషణ్రాయలకు. అపర్యతన్ంగా రెండు చేతులూ జోడించి నమసక్రించాడు ఆ వానరానికి. ఆ పొడవైన తోక, బలమైన కాళుళ్, విశాలమైన వెనున్, 
సనన్ని నడుము, నీలి కనులు, శరీరమంతా గాలికి ఎగురుతునన్ తెలల్ని పటుట్కుచుచ్లవంటి రోమాలతో ఆ వానరం మారుతి మూరిత్లాగా కృషణ్రాయల 
కనులకు కనిపించింది క్షణకాలం. చిరుగాలులకు ఎగురుతునన్ కాషాయరంగు ఉతత్రీయము, భుజములకు తాకుతునన్ జటలు, మూపున అముమ్లపొది, 
ఎడమచేతిలో ధనుసుస్, కుడి చేతిలో దండ కమండలాలతో పరణ్శాలలో రాముడిలా కనిపించాడు సమరధ్రాముడు. వరణ్నాతీతమైన ఆనందంతో పులకలు 
రేగాయి రాయలకు. వీసుత్నన్ చలల్నిగాలులకు గలగలలాడుతునన్ ఆకుల సవవ్డి తపప్ అంతటా పర్శాంతమైన నిశశ్బద్ం అలుముకునన్ది.  

నిశశ్బాద్నిన్ చీలుసూత్ సమరధ్ రాముడి కంఠం మధురంగా పిలిచింది 'కృషోణ్బా!' అంటూ. సావ్మీ అంటూ మూడు చినిన్ చినిన్ 
గండశిలలమీదుగా వడిగా కదిలి ఆయనునన్ చదునైన విశాలమైన శిలమీదకు చేరుకునాన్డు కృషణ్రాయలు. మౌనంగా వెనుదిరిగి పెదద్ శిలల మధయ్ 
కనిపిసుత్నన్ చీలిక వదద్కు చేరుకునాన్డు సమరుధ్డు. మరలా అందులోకి ఆయన దూరితే తన పరిసిథ్తి ఏమిటి అనన్ ఆలోచన కృషణ్రాయల మనసులో 
మెదులుతుండగానే, పిలాల్డిలా వెకిక్రింతగా చిలిపిగా నవావ్డు ఆయన. 'అణిమ' సిదిద్ కూడా కావాలా కృషోణ్బా? అని అడిగాడు. కృషణ్రాయలకు కూడా 
నవువ్ పుటిట్ంది ఆ చమతాక్రానికి.  

'అణిమా మహిమా చైవ గరిమా లఘిమా తథా, పార్పిత్ః పార్కామయ్ మీశతవ్ం వశితవ్ం చాషట్ సిదధ్యః' అణిమ, మహిమ, గరిమ,లఘిమ, 
పార్పిత్, పార్కామయ్ము, ఈశతవ్ము, వశీతవ్ము అషట్సిదుధ్లు అనబడుతాయి! శరీరానిన్చినన్గా, అతయ్ంత సూక్షమ్ముగా, కుచించుకునే శకిత్ని పర్సాదించే సిదిద్ 
'అణిమ' సిదిద్! కిర్ందటేడు నవరాతిర్ ఉతస్వాలలో పౌరాణికుని గంభీరమైన కంఠం కృషణ్రాయల చెవులలో మళీళ్ ధవ్నించింది. అషట్సిదుధ్లు, అషాట్దశసిదుధ్లు 
అనిన్టి లక్షయ్మైన బర్హామ్నందమైన కుండలినీయోగమే సిదిధ్ంచింది మీ దయవలన! యిక వేరే ఎందుకు అనుకుంటూ సమరధ్రాముడికి నమసుస్లు 
సమరిప్ంచుకుంటూ ఆ గండశిలల వదద్కు నడిచాడు. 

ఆ చీలిక వదద్ కొదిద్గావంగి, లోపలి చూపిసూత్ 'అటు చూడు కృషోణ్బా!' అనాన్డు సమరధ్రాముడు. ఆ చీలికను సమీపించి, వంగి లోపలికి 
చూశాడు రాయలు. మొదలు మసక చీకటి మాతర్మే కనిపించింది. మూడు మహాశిలల మధయ్నునన్ మసకచీకటికి కనులు అలవాటుపడిన తరువాత ఒక 
అదుభ్తమైన దృశయ్ం కనిపించింది రాతి నేలమీద. 

దాదాపు ఐదు అడుగుల వాయ్సము ఉనన్ పదమ్ము ఒకటి చెకక్బడి ఉనన్ది రాతినేలమీద. పదమ్ము రేకులు వంద అందముగా నగిషీలు 
దిదిద్ కనిపిసుత్నాన్యి. ఎనిన్ వేలసంవతస్రాల నుండి వరష్పునీరు, ధూళి, పాచి పేరుకుని ఉనన్దో, అయినా ఆ పదమ్పు రేకులు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. 
యింతకుముందే ఎవరో ఆ పాకుడు, దుముమ్ అంతా శుభర్ముగా గీకినటుల్ంది.  

కొదిద్గా పర్కక్గా అటట్లుగటిట్న పచచ్ని పాచి పొరలు, చినిన్ గుటట్గా మెతత్ని నలల్ని మనున్ కనిపించాయి. గీకి తొలిగించడానికి 
ఉపయోగించిన పదునైన రాతి ముకక్లు పకక్నే కనిపించాయి. పదమ్ము మధయ్లోకి చూసిన మరుక్షణం ఎందుకో ఒళుళ్ ఝలుల్మనన్ది కృషణ్రాయలకు.  

పదమ్ము మధయ్లో రెండు విశాలమైన పాదాలు చెకిక్ ఉనాన్యి. ఐదు అడుగుల పొడవు రెండునన్ర అడుగుల వెడలుప్ ఉనన్ ఒకొక్కక్ 
కాలిఐదు వేర్ళుళ్ సప్షట్ంగా తెలుసుత్నాన్యి. ఆ పాదాలమీద భకిత్గా ఉంచిన నవనవలాడుతునన్ ఎరర్ని మందారాలు అందంగా కనిపించాయి. నీటితో 
శుభర్ముగా కడిగినటుల్ చెమమ్ తళతళలాడుతునన్ది ఆ పాదాలమీద. 
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'అషట్ సిదిద్ నవ నిధి కే దాతా!' తనమ్యంగా గానంలా పలుకుతునన్ సమరుధ్డి కంఠం వినిపించింది. అరధ్మయియ్ంది కృషణ్రాయలకు. అవి 
హనుమపాదాలు. ఎనిన్ శతాబుద్ల కిర్తమో, ఎనన్డో ఎవరో శిలిప్ వాటిని మలిచి అదృషట్వంతుడైనాడు!  

' ఇకక్డ మహాబలి కాలుమోపాడు కృషోణ్బా! ఆయనకు మందిరం నిరిమ్తం కావాలి' సునిన్తమైన శాసనంలా వినిపించింది ఆయన 
గొంతు. కొనిన్ మాసముల కిర్తమే ఆయన చేతులమీదుగా ఇందూర కోటమీద రామాలయం, సారంగాపూరు హనుమ ఆలయం నిరిమ్ంపబడినాయి. 
సారంగాపూరు ఆంజనేయుని రూపును కూడా ఆయనే చితిర్ంచి, అదేవిధముగా చెకిక్ంచాడు. అయినా ఆయన హనుమ దాహము తీరలేదు. మనసులను 
చదివే మాంతిర్కుడు ఆ మహానుభావుడు! కృషణ్రాయల ఆలోచనలను చదివినటుల్గా చినన్గా నవావ్డు. 

'భారత భూమి మీద ఊరూరా, వాడ వాడలా మహాబలి ఉపాసన జరగాలి కృషోణ్బా! అపుప్డే పార్చీన వైభవం మరలా 
ఆవిషక్రింపబడుతుంది' కొదిద్ మౌనం తరువాత 'యిది యిందుకే కలిగింది' అనాన్డు తన గుండెమీద తటుట్కుంటూ, తనను తాను చూపించుకుంటూ.  

'కృషోణ్బా! సీతారాముల సమిషిట్ తతత్వ్దరశ్నమే హనుమ ఉపాసన! శివుడు, రాముడు ఏకమైన శకిత్ మారుతి. వేదభూమిని ఈ 
యికక్టల్నుండి రకిష్ంచగలవాడు వేదవేదుయ్డైన హనుమయే' అంటూ తమకై ఎదురుచూసుత్నన్ అరచ్కసావ్మివైపు అడుగులు వేశాడు. 'రాం బోలా!' అని 
ఆయన పిలిచిన వెంటనే సుశికిష్తుడైన సైనికుడిలా ఆయన వెనుకే అడుగులు వేసింది ఆ మరక్టం. తనూ అనుసరించాడు కృషణ్రాయలు.                  

             
  

((కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలోకొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో....))  
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