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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) 

 
బహమనీ సామార్జయ్ము అంతఃకలహాలతో ఐదు రాజాయ్లుగా విడిపోయి, అహమ్ద నగర, బీదర, బీరార, బీజాపూర, గోలొక్ండ అనే ఐదు 

సవ్తంతర్ సామార్జాయ్లు ఏరప్డాడ్యి. బహమనీ సులాత్న మహమమ్ద షా కొలువులో పనిజేసుత్నన్ కులీ కుతుబ్ల ములక్ 'కుతుబ షాహీ' అని రాచరిక నామానిన్ 
సీవ్కరించి, గోలొక్ండ సామార్జాయ్నిన్ ఏరాప్టు జేసుకునాన్డు. అతను మధయ్ ఆసియాలోని తురక్మెనిసాత్న నుండి భారతదేశానికి వలసవచిచ్న షియా తెగకు 
చెందిన ముసలామ్న. తనవారితో వచిచ్ ఢిలీల్ పాదుషా నీడన చేరాడు ముందు. అకక్డనుండి దకిష్ణాదికి వచిచ్, బహమనీ సులాత్నుల పంచన జేరాడు. 
బహమనీ సామార్జయ్ం విచిచ్నన్ం ఐనపుప్డు సవ్తంతర సులాత్నుగా పర్కటించుకుని గోలొక్ండ సామార్జాయ్నిన్ పాలించడం మొదలుబెటాట్డు. 
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అంతకుముందు కాకతీయ సామార్జయ్ంలో పర్ధానమైన కోటగా ఉనన్ది గోలొక్ండ. కాల కర్మంలో ముసునూరి నాయకుల ఆధీనంలోకి 
వచిచ్ంది. బహుమనీ సులాత్నులతో జరిగిన యుదధ్ంలో పరాజయం అంచులకు చేరుకునాన్డు ముసునూరి కాపనీడు. సంధి చేసుకోవలసి వచిచ్ంది. 
అపప్టినుండి హిందువుల చేతిలోనుండి దూరమైంది గోలొక్ండ సామార్జయ్ం. బహమనీ సులాత్నుల నుండి కుతుబ్ల ములక్ చేతికి చికిక్, కుతుబ షాహీ 
వంశసుథ్ల వశమైంది.    

కులీ కుతుబ్ల ములక్ తన పెదద్కొడుకు యవవ్నంలోనే మరణించడంతో తన రెండవకొడుకు ఐన కుతుబుదీద్న ని యువరాజును చేశాడు. 
మూడవ కొడుకైన జంషెద అలీ అసూయతో తన అనన్ కుతుబుదీద్న రెండు కండుల్ పీకేశాడు! ఆ అఘాయితయ్ంతో కోపించి తనను ఖైదు చేసిన తండిర్ని 
గోలొక్ండ కోటలోనే జామియా మసీదులో నమాజు చేసుత్ండగా చంపించి, తను 'జంషెద కులీ కుతుబ షా సులాత్న' అయినాడు. గోలొక్ండ కోట 
రక్షణాధికారి ఐన 'మీర అహమమ్ద రందానీ' ఈ ఘాతుకంలో సహకరించాడు. ఒక సోదరుడు 'ఇబర్హీం కులీ కుతుబ షా' పారిపోయి అపప్టి విజయనగర 
సామార్జయ్ పాలకుడు ఐన 'రామరాయలు' పంచన చేరాడు. అతయ్ంత కూర్రుడు అని పేరుపొందిన జంషెద అలీ చివరి రోజులోల్ రాచపుండు వలన మరణం 
సమీపిసుత్నన్కొదీద్ మరింత కూర్రుడు అయినాడు, ఆ వర్ణం బాధను మరచిపోవడానికి మదయ్ం, మగువ, ఇలా వయ్సనాలపాలై ఘోరమైన చావు చచాచ్డు. 

జంషెద కులీ మరణానంతరం అతని ఏకైక కుమారుడు ఏడేళళ్ బాలకుడు 'సుభాన' చకర్వరిత్ అయినాడు. 'ఛోటామాలిక' గా 
పిలువబడిన సుభాన బాలకుడు కనుక రక్షకునిగా  నియమింపబడిన సైఫ ఖాన బాలకుని హతయ్కు కుటర్ చేయడంతో నమమ్కసుత్లైన అధికారులు, ఆతని 
బాబాయి, జంషెద తముమ్డు, పారిపోయి రామరాయల ఆశర్యం పొందిన 'ఇబర్హీం' ను పిలిపించి రాజయ్వయ్వహరాలను చకక్దిదేద్ బాధయ్తను సీవ్కరించమని 
కోరారు. ఈ లోపు 'ఛోటామాలిక'' ఏడేళళ్ వయసులోనే అనారోగయ్ంతో మరణించడంతో, ఇబర్హీం కులీ'ని గదెద్నెకిక్ంచారు, అతను ఇబర్హీం కులీ కుతుబ 
షా' గా నాలుగవ సులాత్న అయినాడు.    

ఇబర్హీం కులీ కుతుబాష్ భాగీరథి అనే హిందూ సతరీని వివాహం చేసుకునాన్డు, ఆమెతో కలిగిన మహమమ్ద కులీ ని ఆతని అనంతరం 
హిందూ అధికారుల వరగ్ం మదద్తునిచిచ్ సులాత్నును చేసింది. ఇబర్హీం కులీ రామరాయల ఆశర్యంలో ఉనన్పుప్డుతెలుగు మీద పేర్మను పెంచుకునాన్డు. 
రామరాయల భారయ్ ఇబర్హీం కులీని సవ్ంత కుమారుడిగా చూసుకుంది, 'షహజాదా' అని పిలిచేది! ఆమె భరత్నే, తనకు కషట్కాలంలో యవవ్నంలో 
ఆశర్యమిచిచ్న రామరాయలనే ఇబర్హీం కులీ కుతుబ షా తళిళ్కోట యుదధ్ంలో సవ్యంగా సంహరించాడు,  

ఆ యుదధ్ంతోనే విజయనగర సామార్జయ్ం అంతమయింది! 
ఇబర్హీం కులీ కుతుబ షా అనంతరం సులాత్న ఐన 'మహమమ్ద కులీ కుతుబ షా' ఐదవ సులాత్న. భాగమతి అనే బంజారా యువతిని 

పేర్మించి వివాహమాడి, ఆమె పేరుతో 'భాగయ్నగర' నిరామ్ణం చేశాడు, చారిమ్నార ను నిరిమ్ంచాడు, ఉరూద్ తెలుగు భాషలలో గొపప్ కవితవ్ం వార్శాడు. తన 
ఉరూద్ కవితల సంపుటిని కూడా ముదిర్ంచాడు. 

'మహమమ్ద కులీ కుతుబ షా' కు కుమారులు లేనందున తన అలుల్డైన 'మహమమ్ద కుతుబ షా'ను తన వారసునిగా, ఆరవ సులాత్న గా 
చేశాడు. మహమమ్ద కుతుబ షా అనంతరం అతని కుమారుడు 'అబుద్లాల్ కుతుబ షా' ఏడవ సులాత్న అయినాడు. ఈతను కూడా కవి, సంగీత, నాటయ్ కళా 
పిర్యుడు. పేర్మమతి, తారామతి అనే ఇదద్రు హిందూ సతరీలను వివాహం చేసుకునాన్డు. పదకవితలతో పర్సిదుధ్డైన కేష్తర్యయ్ను తన కొలువుకు రపిప్ంచి 
సతక్రించాడు.  
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అబుద్లాల్ కుతుబ షా అనంతరం ఆతని అలుల్డు 'అబుల హసన కుతుబ షా' ఇపుప్డు ఎనిమిదవ సులాత్నుగా గోలొక్ండ సామార్జాయ్నిన్ 
పరిపాలిసుత్నాన్డు!  

నూటయాభై సంవతస్రాలుగా పర్వహించిన రుధిర వాహినులు రాయల మనసులో సుడిగుండాలైనాయి. తండీర్ కొడుకులు, 
అనన్దముమ్లు, సేన్హితులు పరసప్రం విచుచ్కతుత్లతో కుతుత్కలు కోసుకుంటునన్ దృశాయ్లు, విందులు, విలాసాలు, నృతయ్గానాలు, కామినులు, కౌగిళుళ్, 
ఆరత్నాదాలు, కనులను, మనసును, చెవులను నింపి కలవరం కలిగించాయి, కర చరణాదులను కంపింపజేశాయి. ఇంకెనిన్ తలలు తెగాలి? ఇంకెంత 
రుధిరం పర్వహించాలి? ఇంకెనిన్ మంగళసూతార్లు తెగాలి? ఇంకెనిన్ చితులు జీవ రహితులతో, పతి విరహితలతో దహించిపోవాలి? ఆయనకు ఒకక్ 
నిముషంపాటు తన ఖడాగ్నిన్, కవచానిన్ ముకక్లు ముకక్లు జేసి సుదూర వనాంతాలకు పారిపోవాలి అనిపించింది, మానవుల మీద అసహయ్ం కలిగింది, ' 
రామా! నీ సనిన్ధి పర్సాదించు పర్భూ' అపర్యతన్ంగా ఆయన మనసు బాధగా ఆరిత్గా మొరబెటిట్ంది.   

 

(11) 
 
అసంకలిప్తంగా నలిగిన మనసు చేసిన వినన్పం అపర్యతన్ంగా ఒక దీరఘ్మైన నిటూట్రుప్ రూపంలో వెలువడింది కృషణ్రాయల నుండి. 

అకక్నన్ మాదనన్లు విచితర్ంగా చూశారు ఆయనవంక. సమరథ్ రాముడు చిరునవువ్తో 'కృషోణ్బా! రాముని సనిన్ధికి నీ మనసు ఉరకలెతుత్తునన్ది! ఎపుప్డు 
ఎవరికీ ఏమి ఇవావ్లో, ఎవరినుండి ఏమి తీసుకోవాలో రఘువీరునికి తెలుసు. అంతా ఆయన యిచఛ్ మేరకే జరిగేది. ఆయన ఆజఞ్ కోసం ఎదురుచూడడమే 
మనము చేయవలసింది' అనాన్డు, మనసులను చదివే మాంతిర్కుడిలా. మాదనన్వైపుకు తిరిగాడు. 

' మాధోబా! శతృవులను పెంచుకోవడం మంచిది కాదు. శతుర్వును కాక శతుర్భావానిన్ తుంచడానికి పర్యతిన్ంచేవాడికి ఆపద రాదు. 
కులానిన్, మతానిన్ కాక వయ్కిత్తావ్నిన్, విశవ్సనీయతను పరిగణలోకి తీసుకుని మెలగండి!' 

' అదే చేసుత్నాన్ము గురుదేవా! అందునా అనన్దముమ్ల కనులు పెరికినవాళుళ్, కనన్తండిర్ని కడదేరిచ్నవారు అనిన్ దికుక్లా పొంచి 
ఉనాన్రు. మధయ్లో మీ దాసులం ఉనాన్ము!' వినయంగా పలికాడు మాదనన్. 

'పాలితులకు మత, వరణ్ విచక్షణ ఉండవచుచ్నేమో గానీ, పాలకులకు ఉండకూడదు మాధోబా! అధికారములో ఉనన్వాడు అందరినీ 
సమానంగా ఆదరించాలి. అపుప్డే అందరి ఆమోదానీన్ పొందుతాడు. గోలొక్ండ సామార్జయ్ంలో మొదటినుండీ సేవజేసుత్నన్వారిని దూరంచేయకండి. ఆశిర్త 
పక్షపాతానిన్ చూపకండి. ఉనన్తసాథ్నంలో ఉనన్వారు చేసే మంచీ చెడూ రెండూ వందలరెటుల్గా కనిపిసాత్యి. సహజశతుర్వుల చినిన్ దోషాలకు పెదద్ శిక్షలు 
వేయకండి. వారు పరివరత్న చెంది మృదువుగా మెలగడానికి అవకాశానిన్ ఇవవ్ండి. సనిన్హితుల దోషాలను విసమ్రించకండి. అవకాశము వచేచ్వరకే నా 
అనన్వారు. అవకాశము దొరికితే ఎవరూ నీవారు కారు, నినున్ ఉపేకిష్ంచరు! బలమైన శతృవులను అడుడ్కోవడానికి భుజబలం, అధికారబలం మాతర్మే 
సరిపోవు, బుదిధ్బలం, నేరుప్ కావాలి' మరొకక్మారు గంభీరంగా హితవు పలికాడు సమరథ్రాముడు! 

' శతుర్వులు ఎంతటి బలవంతులైనా కావచుచ్గాక. అందరూ ఏకమై రావచుచ్గాక. మా తలలు తెగిపడినా సరే, మీ దాసులు..' అని 
అకక్నన్ పలుకుతుండగనే దావ్రముబయట  

ఎవరో పెదద్గా తుమిమ్న ధవ్ని వినబడింది.  
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' జయ జయ రఘువీర సమరాథ్!' అని పెదద్గా సమ్రించాడు సమరథ్ రాముడు.  
' ... మీ దాసులు భయపడరు, మీ కారయ్రంగమునుండి వెనుదిరుగరు' తన పలుకులను కొనసాగించాడు అకక్నన్. 
మౌనం వహించి ఏదో ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు సమరథ్రాముడు. ఆయన భుర్కుటి ముడిపడింది. ఎలల్పుడూ చిరునవువ్లు చిందే 

ఆయన ముఖం ఎందుకో కలవరపాటును సూచించింది. కొదిద్సేపు మౌనం అలుముకునన్ది అకక్డ. బయట పార్ంగణంలో సిపాయీలు లోగొంతుకతో 
మాటాల్డుకుంటునన్ ధవ్నులు, గుఱాఱ్ల సకిలింతలు వినబడుతునాన్యి. విశాలమైన గవాకాష్లనుండి తెరలు తెరలుగా వీసుత్నన్ చలల్ని గాలులు మామిడి 
వాసనలను, కోకిలల సరిగమలను అలలు అలలుగా మోసుకొసుత్నాన్యి. బురుజులమీద పావురాల కువకువలు, రెకక్లచపుప్డు జోడువాయిదాయ్లాల్ 
వినిపిసుత్నాన్యి.   

నిశశ్బాద్నిన్ దూరంచేసూత్, గొంతు సవరించుకుని 'మీ సనిన్ధికి ఒక రాచ కారయ్ము మీద రావడమైంది సావ్మీ!' అనాన్డు మాదనన్.  
'రాచకరయ్మును నెరవేరచ్గలిగినవాడు రాజరాజు, శివాజీ మహారాజు మాతర్మే' అనాన్డు సమరుథ్డు చిరునవువ్లు చిందిసూత్. 
' మీరు సరవ్జుఞ్లు. మీకు తెలియనిది లేదు. పర్తేయ్కముగా తెలియజేయాలిస్ందీ లేదు, ఆ రాజరాజు రక్షణకోసమే మీ సనిన్ధికి వచాచ్ము ' 

అబుబ్రంగా, ఆనందంగా అనాన్డు అకక్నన్. 
' అటు బీజాపూరును యిటు గోలొక్ండను సావ్ధీనం చేసుకుని, ఆ తరావ్త మిగిలిన దకిష్ణాపథం మొతాత్నిన్ చేజికిక్ంచుకోడానికి 

ఔరంగజేబ పర్యతాన్లు తీవర్తరం చేసుత్నన్టుట్ వారత్లు వసుత్నాన్యి. డబుబ్లు, మామిడిపండల్ రాశులతో ఇంకా ఎకుక్వకాలం ఢిలీల్ సులాత్నును సంతృపిత్ 
పరిచే పరిసిథ్తి కనబడడంలేదు. బహమనీ సామార్జయ్ పతనం తరావ్త ముకక్లు చెకక్లైన సామార్జాయ్లకు పరసప్రం విశావ్సం లేదు. ఈ సిథ్తిలో ఛతర్పతి 
మాతర్మే గోలొక్ండకు చేయూతనివవ్గలడు అనుకుంటునాన్ను సావ్మీ! మీ ఆజఞ్ మాతర్మే ఛతర్పతిని సానుకూలుడిని చేయగలదు' తను వచిచ్నపనిని 
అపుప్డు బయటపెటాట్డు మాదనన్.   

కనులుమూసుకుని రెండు నిముషములు అలోచించి, ' ఛతర్పతికి విజాఞ్పనను పంపండి. నేనూ సందేశం పంపుతాను. ఛతర్పతి 
పదసప్రశ్తో భాగయ్నగరము పులకించే తరుణం ఆసనన్మైంది ' అనాన్డు సమరథ్రాముడు పర్సనన్ంగా. వెనెన్ల కిరణాలు సోకిన కలువలలా విచుచ్కునాన్యి 
శోర్తలు ముగుగ్రి ముఖాలు. 

  . 

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