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సమసయ్సమసయ్  
రా పాటిరా పాటి  ంకటరామారాంకటరామారా   

((ఉదయిని ఉదయిని 1935 1935 దసరా సంచిక నుంచిదసరా సంచిక నుంచి)) 
మాది అసలు గోదావరీపార్ర్ంతమట. కాని మా పూరువ్లు ఉదోయ్గరీతాయ్ మైసూరు రాజయ్ంలో సిధ్రపడిపోయారు. మా తండుర్లు ఇదద్రు 

అనన్దముమ్లు. మా పెతత్ండిర్ మాధవరావుగారు అందరికీ తెలిసే ఉంటారు. ఆయన చాలా కాలం మైసూరు సేట్ట కౌనిస్లులో మెంబరుగా ఉండేవారు. 
బిర్టీషుగవరన్ మెంటులోనూ, మైసూరు దరాబ్రులోనూ ‘సి. ఐ. ఇ.,’ ‘రాజసభాభూషణ’ మొదలైన బిరుదులు కూడా పొంది మొనన్మొనన్నే పెదద్లలో 
కలిశారు. మా తండిర్గారు మైసూరు రివెనూయ్ శాఖలో అసిసాట్ంటు కమిషనరు, కమిషనరు మొదలైన హోదాలలో పనిచేసి, ఇపుప్డు విశార్ంతిలో ఉనాన్రు. 
బసవనెగుడిలో పెదద్ మేడా అదీ కటిట్, ‘కృషాణ్, రామా’ అంటూ కాలం గడుపుతునాన్రు. 

నా చినన్తనంలో మా తండిర్గారికి ఇటిట్టేట్ బదిలీలవుతుండేవి. వారితో పాటు నేనూ తిరగవలసివచిచ్ంది. పది చోటల్ చదివి యెలాగో 
పైరమరీ పరీక్షయాయ్ను. ఈ వరస చూసేత్ నాకు చదువు వచేచ్లా కనిపించలేదని మా పెదనాయన గారు ననున్ బెంగుళూరు తీసుకు వచాచ్రు, నేను వారి 
పిలల్లో కూడా కలిసి చదువుకోవచుచ్నని. మా పెదనాయనగారిని నానన్గారని పిలిచేవాణిణ్. మా నానన్గారికి ఆ రోజులలో ‘సివ్ఫట్’ అని ఒక చినన్ రధంలాంటి 
మోటారుకారుండేది. దానిమీదే మేము సూక్లుకు వసూత్ పోతూ ఉండేవాళల్ం. అపప్టికపుప్డే మా నానన్గారు పెదద్ భవనం కటిట్ంచారు. 
ఎనిమిదెకరాలతోటలో ఒక చినన్ రాతికోటలా ఉండేది, గోపురాలూ వాటితోనూ, ఆ చుటుట్పకక్ల అనీన్ అటువంటి భవనాలే. మా కోటపేరు ‘మేనష్నస్ 
గారెడ్నస్’. 

* * * * * * * * * * * * * * 
         నేనెనిమిదవ తరగతి చదువుతుండగానో ఎపుప్డో రాధ మా నానన్గారి యింటికి వచిచ్ంది. అపుప్డామెకు నా వయసుస్ంటుందో, నా కంటే 

కొంచెం చినన్దో. ఆ అమామ్యి మా పినతాత మనుమరాలట. అంతకిర్తం మేమామెను ఎపుప్డూ చూడలేదు. రాధ కుటుంబానికీ మాకూ అకారణవిరోధ 
మేదో ఉండడంచేత మా రెండుకుటుంబాలకీ రాకపోకలు లేవు. అయితే మా నానన్గారు మాతర్ం యుకిత్గా మా బంధువులనందరినీ సమానంగానే 
చూచేవారు. చిరునవువ్తో ఆహావ్నించేవారు; చిరునవువ్తోనే సాగనంపేవారు. 

రాధకు అంతకు పూరవ్ం కొదిద్రోజులకిందటే వివాహం అయింది. రాధ భరత్ జానకిరావుగారు ‘మెకానికల ఇంజనీరింగ’ లో ‘బి. ఎస. సి’ డిగీర్ 
పుచుచ్కొని భదార్వతిలో అసిసాట్ంట ఇంజనీరుగా కొతత్గా పర్వేశించారు. రాధతో కూడా ఆయనా వచాచ్రు.  

మే మొకరోజు సాయంతర్ం బడినుంచి ఇంటికి వచేచ్సరికి రాధ మా నానన్గారి గదిలో పడమటివైపు కూరుచ్ని పిలిల్కూనతో ఆడుతూ ఉంది. 
ముంగురులు గాలికి చిందులాడుతునాన్యి. ఆమె శిరోజములు తుమెమ్దఛాయలను తిరసక్రిసుత్నాన్యి. అపుప్డే సాన్నము చేసినటుల్ంది, తల పొడిపొడిగా 
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దువివ్ జారుముడి వేసింది. అందులోనుంచి ఒకటి రెండు మలెల్పువువ్లు తొంగిచూసుత్నాన్యి. సూరుయ్డపుడే అసత్మింపబోతునాన్డు. అరుణకాంతులు 
రాధనావరించాయి. ఆమె బంగారు పర్తిమలాగు పర్కాశిసూత్ ఉంది. చకక్ని ముకుక్. ముఖము కలువరేకులలాంటి కళల్తో పునన్మనాటి చందర్బింబంలా 
ఉంది. ఆమె గులాబిపెదవుల పైని మందహాసం మొలకలెతుత్తూ ఉంది. నాటి విగర్హం చితిర్ంచిన పటంలాగ సాధ్వరంగా నా మనసుస్లో ఉండిపోయింది. 
 మమమ్లిన్ చూచి రాధ దిగివచిచ్ంది. ఆమెనడక సొగసు చూసేత్ హంసలు సిగుగ్పడాలి. మలయమారుతంలాగ చలల్గా, ఒక రాణి తఖుత్నుండి 
దిగివచిచ్నటుట్, సావకాశంగా మాకేసి వచిచ్ంది. మేము దేవలోకంలోనుంచి అపస్రస దిగివచిచ్ందా అనుకొనాన్ము. కధలో అపస్రసను పేర్మించినటేట్ ఆమెను 
పేర్మించాము. పేర్మ అంటే ఏమిటో కూడా తెలియకుండా ఆమెను పేర్మించాము. ఆ చినన్నాటి పేర్మ ఎపప్టికీ అలా ఉండిపోయింది రాధలో వరిణ్ంచడానికి 
అలవికాని ఆకరష్ణ శకీత్, జీవకళా యేదో ఉంది. ఆమె మా నానన్గారి యింటోల్ ఉనన్ నాలుగురోజులూ సూక్లేమయిందో, పారా లేమైనవో కూడా తెలియదు. 
నేను తపప్నిసరి గదా అని సూక్లుకు మాతర్ం వెళేళ్వాణిణ్. మిగతా కాలం అంతా రాధతో మా నానన్గారి పందిరిమంచం చుటూట్ దాగుడుమూతలో, 
పులిమేకలో ఏదో ఆడుతూ ఉండేవాణిణ్. రాధకు నాతో ఆడడం సంతోషం. ఈ నాలుగురోజులూ ఒకక్ క్షణంలాగ వెళిల్పోయినవి. కాని యీ 
నాలుగురోజులలోనూ మా యిరువురకూ శాశవ్తమైన సేన్హం కలిసింది. జానకిరావుగారికి కూడా నా మీద చాలా దయ. 

* * * * * * * * * * * * * * 
 రాధ వెళిల్పోయింది. మబుబ్లో మెరుపులాగ తళుకుక్మని, మాయమైపోయింది. నాకు కొనిన్రోజులవరకూ, ఏమీ తోచేది కాదు. తరువాత 
ఎపప్టిలా అయినపప్టికీ, రాధ మాతర్ం మరిచిపోలేదు. మా ఆటపాటలూ, మా చినిన్పరిహాసాలూ, జాఞ్పకంవచేచ్వి. ఎండాకాలపు సెలవులకు 
ఎదురుచూచేవాణిణ్. సెలవులు రాగానే రాధ గారి యింటోల్ పదిహేనురోజులు మకాం మా కుటుంబాలకునన్ విరోధం మరిచిపోయాను. మా అమమ్ 
బతిమాలినా, మా నాయన గారు కోపపడినా లెకక్ చెయయ్కుండా, పర్తి సంవతస్రం వెళేళ్వాణిణ్. పదిహేను రోజులు నా చినన్ పర్పంచం అంతా రాధామయమై 
ఉండేది. సంవతస్రం అంతా రాధను మరిచిపోవాలి కదా అని యీ పదిహేను రోజులూ రాధ తపప్ పర్పంచం అంతా మరిచిపోయే వాణిణ్. 
 సకాలంలో సూక్లుఫైనలు దాటేశాను. మా నానన్ గారు ననున్ మదార్సు పెర్సిడెనీస్ కాలేజీలో చేరిపించారు. ఆ రోజులలోనే రాధ భదార్వతి కాపురం 
వెళిల్పోయింది. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
 పెర్సిడెనీస్ కాలేజీలో ఐదు సంవతస్రాలు చదివి కెమిసీట్ర్ ఆనరుస్ డిగీర్ పుచుచ్కునాన్ను. డిగీర్ పుచుచ్కునన్ ఐదారునెలలకు మా నానన్గారు నాకు 
బెంగుళూరు సెంటర్లు కాలేజీలో అసిసాట్ంటు పొర్ఫెసరు పని యిపిప్ంచారు. మదార్సులో చదివేటపుప్డు కూడా వేసంగి సెలవులలో పదిహేనురోజులూ, నెలా, 
ఇలాగు భదార్వతిలో జానకిరావుగారి యింటోల్ గడిపేవాణిణ్. మా యిరువురికీ గల పరసప్రగౌరవంచేతనూ, అనురాగంచేతనూ, జానకిరావుగారికీ నాకూ 
గొపప్ సేన్హం కలిగింది. రాధా, నేనూ చినన్నాటి వలెనే కబురుల్ చెపుప్కుంటూ, చదరంగం అదీ ఆడుకుంటూ గడిపేవాళల్ం. చినన్నాటి ఆటలూ, పాటలూ, ఆ 
రోజులలో చేసిన కొంటిపనులూ, అనీన్ జాఞ్పకం చేసుకునేవాళల్ం. ఆ కొనాన్ళూళ్ మా పర్పంచం సవ్రగ్ంలా ఉండేది. కాలేజీలో కాల్సులలోనూ, టెనిన్సులోనూ 
అకక్డా నాకు చాలా మంది కురార్ళల్తోనూ, ఆడపిలల్లతోనూ సేన్హం అయింది. కాని చినన్పుప్డు రాధతో చేసినలాటి సేన్హం నాకు మళీల్ లభించలేదు. ఆ 
సేన్హంవలల్ కలిగిన సౌఖయ్ం నాకు మళీల్ కలుగలేదు. రాధకు నాపై పేర్మ ఉనన్దో లేదో నాకు తెలియదు కాని, మేము కబురుల్ చెపుప్కొనేటపుప్డు ఆమె ముఖం 
కలకలలాదుతూ ఉండడంచేతనూ, నాకు కావలసిన సౌకరాయ్లనీన్ తాను సవ్యంగా చూడడంవలల్నూ ఆమెకు నా మీద కొంచెం దయ ఉనన్టుల్ కనిపెటాట్ను. 
ఆమెకు నా పై పేర్మ ఉందా లేదా అనే సంగతి తెలుసుకోవలసిన అగతయ్ం నాకు లేకపోయింది. నాకు తెలిసినదంతా యింతే; తెలియవలసినదీ యింతే; 
నాకు కలిగే సౌఖాయ్నికీ, ఆనందానికీ, పర్శాంతికీ రాధ ఆధారం, రాధే కారణం అని. 

* * * * * * * * * * * * * * 
 నేను ‘సెంటర్ల కాలేజీ’ లో పర్వేశించిన రెండు మూడేళల్కు రాధని చూడాలని బుదిధ్పుటిట్ భదార్వతి వెళాల్ను. జానకిరావుగారూ, రాధా నేను చాలా 
కాలానికి వచాచ్నని సంతోషించారు. జానకిరావుగారొక పెదద్విందు కూడా చేశారు. ఆయన రెండు రోజులు సెలవుపెటిట్ జలపాతానికి ఒక చినన్ పర్యాణం 
ఏరాప్టు చేశారు. జానకిరావుగారూ, రాధా, నేనూ, వారిపిలల్లిదద్రూ, ఒకకుకాక్, ఇదద్రునౌకరూల్ – మేమంతా ఒక బసుస్ చేసుకువెళాల్ము. రహదారీ 
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బంగాళాలో  మకాంచేశాము. ఉదయం బారెడుపొదెద్కేక్సరికి కాఫీలు తీసుకుని, రాధా నేనూ జానకిరావుగారూ, పిలల్లిన్ నౌకరుల్ కపప్జెపిప్, కామెరా తీసుకుని 
జలపాతం చూడడానికి వెళాళ్ము. 
 ఉదయభానుడపుప్డే తన బాలకిరణాలని కొండలపై పర్సరింపజేసుత్నాన్డు. శిలోపరి భాగానిన్ ఉనన్ గొపప్గొపప్ వృకాష్లనీన్ అంచులు గిలుట్చేసిన 
పటాలలాగ ధగధగ మెరుసుత్నాన్యి. మహాతరుశాఖల నావరించి అలిల్బిలిల్గా పాకుతునన్ లతలమధయ్ నుండి సనన్ని సూరయ్కాంతులు బంగరుపొడి రాలినటుట్ 
మాపై పడుతునాన్యి. కొండ మీద నుంచి నది మూడు పాయలై, హోరున మహాపర్వాహంకింద ఒకక్సారి అగాధంలో పడి పాలసముదర్ంలా పొంగిపోతూ 
ఉంది. ఈ సంపాతం వలల్ కలిగిన తుషారం ఒక చినన్ మేఘంలాగ ఆకాశానికెకిక్, పర్తిబిందువు ఒక ‘పిర్జమ్’ మాదిరి సూరయ్కిరణాలని వివిధవరాణ్లుగా 
పర్తిఫలింపజేసి, నవరతన్రేణువులనీన్ కలిపి గాలికొకక్మారు ఎగురబోసినటుల్గా, ఆహాల్దకరంగా ఉంది. మేమంతా మొదట మంటపంమీద కెకిక్ ఈ 
అదుభ్తమంతా చూచాము.  
 జానకిరావుగారు ఫొటోలు తియయ్డం మొదలుపెటాట్రు. నేనీ పర్వాహం పడేచోటకి వెళిల్ చూసాత్నని బయలుదేరాను. నేనూ వసాత్ననన్ది రాధ. 
‘జడుసుకుంటావు, రా’వదద్ంటే మానింది కాదు, అతి పర్యాస మీద ఏలాగైతే నేం కిందికి వెళాల్ము. అంత పర్వాహం గొపప్ పరవ్తం మీద నుంచి అంతులేని 
అగాధంలో ఒకక్సారి పడడం చూచేసరికి నాకే కనున్ చెదిరి పోయింది. రాధ పెదద్ కబురల్నీన్ కటట్డిపోయినవి. ధైరయ్ం ఎగిరి చకాక్పోయింది. రాధ కళుల్ తిరిగి 
మూరఛ్పోయింది. నా చెయియ్ అకసామ్తుత్గా పటుట్కోబటిట్ కాని, లేకపోతే రాధ గంగపాలు కావలసినదే ఆ వేళ. నేనామెను సందిటోల్ ఉంచుకొని పైకెకుక్తూ 
వునాన్ను. కొంత మెటట్ యెకేక్సరికి రాధ కొంచెం కదిలి కళుల్ విపిప్ చూచింది. మా యిదద్రి దృషీట్ మిళితమయింది. ఆ క్షణంలో ఆమె ముఖం 
మృదులాధరముపై మందహాసము తాండవమాడింది. కాంతిహీనమై వెలవెలపోయే చెకిక్ళల్పైని ఒకక్ మారు కుంకుమకాంతులు వెలిగిపోయినవి. ఆక్షణంలో 
భావోదేర్కం చేత నా శరీరమంతా కంపమెతిత్ంది. ఆ క్షణంలో నేను పొందిన సంతోషానిన్, సౌఖాయ్నిన్, ఆనందానిన్ – ఆ తనమ్యతావ్నిన్ వరిణ్ంచడానికి భాష 
చాలదు. ఈ సృషిట్ అంతా నాలో లయమైపోయింది. భగవంతుడే నాలో మిళిత మైపోయాడు. నేనే సచిచ్దానందమూరిత్ననుకునాన్ను. ఈ జనమ్ 
తరించిందనుకునాన్ను. అంతా క్షణంలోనే. ఈ పది సంవతస్రములూ తేటపడిన నా పేర్మకు అరథ్ం ఆ క్షణంలో తెలుసుకొనాన్ను. మరుక్షణంలో రాధ 
కళావిహీన అయిపోయింది. మందహాసం మాసిపోయింది. అరుణకాంతులు అంతరించినవి. ఆమె రెండుచేతులతోనూ కళుల్ గటిట్గా మూసుకొనన్ది…. 
 జానకిరావుగారు నేను రాధను మోసుకురావడం చూచి పరుగెతుత్క వచాచ్రు. రాధకు కూడా పూరిత్గా తెలివి వచిచ్ంది. దించమని సంజఞ్ చేసింది. ఆ 
పరవ్తం పంచను ఒక గడిడ్దిబబ్ మీద కూరుచ్నాన్ను. కొంత విశార్ంతి తీసుకొని రాధను చెరియెక రెకాక్ పుచుచ్కొని బంగాళా చేరాచ్ము. అకక్డ మరి 
ఉండలేదు. భోజనాలు చేసి బసుస్ ఎకిక్ భదార్వతి వెళిల్పోయాము. 

* * * * * * * * * * * * * * 
నా డా కొండలోయలో నా మనసుస్ నే నెరిగినపప్టినుండి నా ఆతమ్ యెడతెగని సంతాపంలో పడిపోయింది. నా జీవితం 

అధోగతిపాలయిపోయింది. సముదర్ం మీద చుకాక్నిలేని నావ గతి అయిపోయింది. రాధపేర్మ లేనిదే యీ జీవితం నిసాస్రం అని తోచింది. ఆమె లేని 
పర్పంచం నాకు కళావిహీనమై శూనయ్మై కనిప్ంచింది. అయితే ఆమెను పేర్మించడం ధరమ్విరుదధ్ంగాను, నా ఆతమ్గౌరవానికి కళంకంగానూ తోచింది. ఈ 
సమసయ్ తీరచ్డానికి కొనిన్ రోజులు తదేకదీక్షగా తలపోశాను. చివరకు దాని సూతర్ం కనిపెటాట్ననుకునాన్ను. ఈ పది సంవతస్రాలు అవసరం లేదనుకొనన్ 
పర్శన్కు నేడు జవాబు కావలసివచిచ్ంది. కొండవంచలో రాధకు మూరఛ్ తెలిసినపుప్డు ఆమె నయనాలనుండి వెలువడిన తీక్షణకాంతుల కరధ్ మునన్దో లేదో 
తెలియవలసి వచిచ్ంది. ఇటువంటి పర్సంగాలామెతో ఇదివరకెపుప్డూ చేయలేదు. ఆమె మనసుస్ నొపిప్ంచకుండా నా పర్శన్కు జవాబు చెపిప్ంచాలి, ఏం 
చెయయ్డం అని ఆలోచించి ఒక ఉపాయం పనిన్నాను. రాధతో నేనొక కథ వార్సుత్నాన్నని చెపాప్ను. నాయకుడు తన పేర్యసికి ఈలాటి ఉతత్రం వార్శాడు అని 
ఒక ఉతత్రం చేతికిచిచ్, చదివి నాకిమమ్నాన్ను. ఆ ఉతత్రం అపుప్డే చింపేశాను. కాని మాటలు కొంచెం ఇంచుమించు జాఞ్పకం ఉనాన్యి. కథలో ఉతత్రంలా 
ఉండాలని గార్ంథికంగా వార్శానుః 

“పేర్మ అపారము, అనిరావ్చయ్ము, అగిన్హోతుర్ని చందంబున పేర్మ తనున్ అనుసరించినవానిని దహించివైచును. పునన్మరేయి 
సముదర్తరంగములవలె పొంగి పొరలి ఆతమ్ను పరవశము చేయును. కాలకరమ్నశమున పర్సుత్తము నేనటిట్యవసథ్ను చెందితిని. గత పది సంవతస్రములు 
నేనా పేర్మ నెరుగజాలనైతిని. కొలదికాలము కిర్ందట, ఒక సందరభ్మున, దీనియరథ్ము క్షణములో తేటతెలల్మయెయ్. నాటినుండియు నా హృదయమునకు 
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రాణిదగు ఆ సుందర మందహాసవదనారవిందమయ్ నితయ్ము గాంచక జీవించుట దురల్భముగనునన్ది. నా జీవితమునకు నీ పేర్మయే మూలాధారమని 
గర్హించితిని. నీ పేర్మ లేని దినము ఈ పర్పంచము శూనయ్ము. ఈ సృషిట్యే కలల్యైతోచు. నా కనులు మూసినంతనే నీ మోహనవిగర్ము తపప్ వేరొండు 
కానరాదు. నీ పేర్మ పర్సాదము నా కొసంగి ననన్దరించిన సరి; లేదా, యిదియే కడసారి మాట. ఈ పర్పంచమున లభింపని సౌఖయ్మును పొందుటకు 
భావిపర్పంచమున నీకై వేచియుండెద.” 

ఈ ఉతత్రం సాంతంగా చదివింది రాధ. ఆమె ముఖచిహన్ములు చూసూత్నే వునాన్ను. చదివినంతసేపు ఆమె ముఖము భావశూనయ్ంగా ఉంది. 
చదివి నా వైపు చూచి చినన్ నవువ్ నవివ్ంది. ఆమె చదవడం పూరిత్ అయిన తరావ్త, 

“వాడు ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డు సుమా !” అనాన్ను. 
“అఘోరించాడు. ‘కృషాణ్, రామా’ అనుకుంటే వాంఛలనీన్ పోతాయిగా !” అనన్ది రాధ. 
“వాంఛలనీన్ పోతే జీవించడం ఎందుకు? అపుప్డు చచిచ్నా బర్తికినా ఒకటేగా!” అనాన్ను నేను. 
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