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ఒకక్ మాట
అ ను ఒకక్టే మాట!
“ఈ నవలలోని పాత
ర్ లూ, సనిన్

లు అనీన్ కలిప్తం. సదరాభ్ను రంగా ఊళళ్ పేరు
ల్ లాంటి కొనిన్ తీ కోవడం జరిగింది తపప్, ఈ కధ కేవలం

నా స ంత సృట్ .” – ఇది మామూలుగా అందరు రచయితలూ, ముఖయ్ంగా డిటెకిట్ నవలా రచయితలూ చెపేప్ది. ఇది మాత
ర్ మే కాకుండా, నేను ప
ర్ తేయ్కంగా
“ఒకక్ మాటంటూ” చెపేప్ది మరొకటుంది.
అసలు ఈ డిటెకిట్ నవల ఎలా మొదలు పెటా
ట్ ంది.
ట్ నో, బాయ్॓ గౌ
ర్ ండ్ వరించడమే ఈ ఒకక్ మాట. మొదట ఈ కధ ఒక మామూలు కధగా పుటి
దీనిన్ డిటెకిట్

నవలగా రాత్

ఎలా ఉంటుందని అనుకోకుండా వచిచ్న ఒక ఐడియా ఈ కధ జీ తానేన్ మారేచ్ ంది.

అనన్యయ్ నాగేశ రరా , శ భరత్ పేరుతో, 300లుౖ పె గా డిటెకిట్ నవలలు రా న రచయిత. అతని రచనా
ఒకే

రి డికే
ట్ ట్ చేత్

రాయించడటం నేను చాలా

రసత ం నా నున్ తటి
ట్ ంది. మా

మర
ధ్ య్ం అమోఘం. తను రెండు నవలలు

డ్ నే కానీ, అతని రచనలో
ధ్ కంగా అతనికి స య పడా
ల్రు చూ ను. ఆరి
ల్ ఏనాడు నేను

తలదూరచ్లేదు. నా చదు , ఆ తరా త నేనూ, నా బాయ్ంకు ఉదోయ్గం-అదే నా జీ తం. ఆ తరా తెపుప్డో, కొనిన్ కధలు, అపుప్డపుప్డూ మాత
ర్ మే రా ను.
కధలు రాయడంలో కూడా, నేనేమీ చెయియ్ తిరిగిన

డిన్ కాదు. మామూలు కధలు రాయడం

రూ, డిటెకిట్ కధలు రాయడం

రు. కధ కంటే, డిటెకిట్

నవల రాయడం మరింత కష
ట్ మనే నా అభిపా
ట్ మే అయినా, ఇది మాత
ర్ యం. ప
ర్ ధమ ప
ర్ యతన్ం ఒక డిటెకిట్ నవల రాయడం కష
ర్ ం నేనెందుకు రాయలేనని
త్ గా రాయమని పో
ఒక పటు
ట్ దల నా చేత ఈ ప
ర్ యతన్ం చేయించింది. నవలలో కొంత ముందు కధ మాత
ర్ మే చది , పూరి
ర్ తా

ంచిన మితులు ర్ కిరణ్

ప
ర్ భ గారికి నా చేత ఈ నవల రాయించిన కె
ర్ డిట్ దకుక్తుంది.
ఈ నవలలో కొనిన్ చోట
గ్ ప
ర్ దు గారికి, మరొక లాయరు మితుడు
ల్ నాకు సల లిచిచ్న నా మితుడు కమలాకర్ తముమ్డు లాయరు దురా
మనోహరు బాబు గారికి ప
ఞ్ తలు.
ర్ తేయ్క కృతజ

రామానుజ రావు.

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
పొదుద్నేన్ మెలకువ వచేచ్సరికి ఎండెకిక్ పోయింది. లేచి బర్ష చేసుకుని కాఫీ తాగుతూ, సెల ఫోనులో కాలస్ ఏమైనా వునాన్యేమో
చూసింది. కొతత్ కాలస్ ఏమీ లేవు. ఫోటోలు ఓపెన చేసి, విశాల పంపిన ఫోటో చూసింది.
Du Snyder mig. Du betaler straffen for det. I morgen er din sidste dag.
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భాష కొతత్గా ఉనాన్, బహుశా దీనిన్ డీకోడ చెయయ్డం తేలికే కావచుచ్ అనుకుంటూ గూగుల టార్నస్ లేషన లో వెతికి చూసింది దానికి
టార్నస్ లేషన కొటట్గానే, సాహితికి ఆ లెటరులో ఉనన్ది డానిష భాషని అరధ్ం అయియ్ంది.
You cheated me. You pay the penalty for it. Tomorrow is your last day.
జనారధ్నరావు గారి నోట బుక తీసి చూసింది. అందులో ఏవో ఫోన నెంబరుల్ ఉనాన్యి. మరికొనిన్ అడర్సులు-బహుశా అతని
కసట్మరస్ అడర్సులు కావచుచ్, రాసుకునాన్డు. మొతత్ం నోట బుక అంతా తిరగేసింది. ఇంపారెట్ంట అనిపించే విషయం ఏది కనిపించలేదు. ఈ
నోట బుకుక్ కోసమా తానింత కషట్పడిందీ, ఒక సారి తిరగేసి చూసేత్ తెలిసిపోయేది అనుకుంటూ సాహితి ఆ జెరాకుస్ పుసత్కం అవతల
పడేసింది.
సో, జనారధ్నరావు గారికి, హంతకుడికి ముందర నుంచే ఏవో లావాదేవీలు వునాన్యి. ఆయన వలల్ హంతకుడికి ఏదో అపకారం
జరిగింది. డబుబ్ సంబంధమైన లావాదేవీలలోనే

కావచుచ్. హంతకుడు డానిష భాషలో బెదిరింపు ఉతత్రం రాసేదాకా ఆయన

భయపడలేదంటే, వాళిళ్దద్రికీ డానిష భాష తెలిసి ఉండాలి. అయినా ఇదేమి తనకు ఉపయోగపడే కూల్ కాకపోవచుచ్. అయితే, లాసట్ ఉతత్రంలో
హంతకుడు రేపు చంపుతానని ముందరే బెదిరించి నపుప్డు, ఆయన పోలీసులను ఎందుకు కలవలేదు? తనకి సెకూయ్రిటీ వునాన్రుగదా అని
అశర్దధ్ చేసి ఉంటాడా? అరెజ్ంటుగా బాయ్ంకుకు వెళిళ్ లాకర ఎందుకు మారాచ్డు? తన పార్ణాలకనాన్, లాకరు మారచ్డం ముఖయ్మైందా? ఈ
112 లాకరు మరమ్ం ఏమిటి? హతులు ముగుగ్రూ ఒకే నెంబరు లాకరు తీసుకోవడంలో మరమ్ం ఏమైనా ఉందా? అయితే, ముందు
చనిపోయిన రాఘవరావు వీళళ్ సేన్హితుడేనా? అసలు ఇదద్రూ రాఘవరావులేనా? లేక, ముందు చనిపోయిన రాఘవరావు, హంతకుడు
చంపదలుచ్కునన్ మరో వయ్కాత్? కానీ, ముందు చనిపోయిన రాఘవరావు హారట్ ఎటాక వలల్ చనిపోయాడని కదా రిపోరుట్ వచిచ్ంది? కనుక,
అతనిన్ హంతకుడు చంపలేదు. హంతకుడికి అత నెకక్డునాన్డో తెలియక పోయి ఉండచుచ్, లేదా అతను చంపాలిస్న వయ్కిత్ కూడా
కాకపోయుడోచుచ్. లాకరు మరమ్ం తెలిసేత్, మిగతా విషయాలు బయట పడతాయేమో. హతాయ్ సథ్లంలో కానీ, హతుల కుటుంబాల నుంచీ
కానీ, మరికొనిన్ వివరాలు దొరికే అవకాశం ఉందా? ముందు చనిపోయిన రాఘవరావు దగగ్ర ఏ కూల్ దొరకలేదు. జనారధ్నరావు గారి ఇంటోల్
కొనిన్ విషయాలు తెలిసినా, మరికొనిన్ వివరాలు తెలిసేత్ కానీ, ఈ కేసులో ముందుకు పోవడ కుదరదు. ఆలోచిసుత్నన్ సాహితికి వెంటనే గురుత్కు
వచిచ్ంది, తను ఇంతవరకూ బందరు రాఘవరావు గారి భారాయ్, పిలల్లను పర్శిన్ంచలేదు. ఆ ఆలోచన రావడం ఆలశయ్ం, తవ్రగా తయారై తన
బాయ్గుగ్ తీసుకుని బయలేద్రింది.
సుజిత, “మళీళ్ ఎకక్డికమామ్ బయలేద్రావు? నేను కూడా వసాత్నమా?” అడిగేసరికి, సాహితి నవివ్,”సరే, రా. కానీ, అనవసరమైన
పర్శన్లు వెయయ్కూడదు” అంది.
“ఓకే, ఒకక్ నిముషం వుండు” అంటూ లోపలి వెళళ్బోతునన్ సుజిత ను ఆపి, నా పుసత్కాల అలమరలో రెండు డైరీలు వుంటాయి.
అందులో, పాల్సిక
ట్ కవరు తొడిగిన డైరీ ఒకటి ఉనన్ది. అది తీసుకురా” చెపిప్ంది సాహితి.
సుజిత డాన బౌర్న పుసత్కం “ఏంజెలస్ అండ డెమనస్” తెచుచ్కుని, “ఉతిత్నే కూరుచ్ంటే, బోర కొడుతుంది.” అనాన్డు. సాహితికి ఆమె
అడిగిన డైరీ ఇవవ్బోయాడు. “ఇది కూడా నువేవ్ పటుట్కో” చెపిప్ంది.
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బందరు బసుస్ సాట్ండులో బసుస్ దిగి సాహితి ఆటో మాటాల్డి సుజిత కోసం చూసేసరికి, అతను ఎవరో కాషాయం కపుప్కునన్ వయ్కిత్తో
ఏదో మాటాల్డుతునాన్డు.
“సుజిత, రా” అని పిలిచేసరికి పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్. “అమామ్, చూశావా, ఆ సనాయ్సి ఎవరో కానీ, నా పేరు, నీ పేరు కూడా
చెపాప్డు. గాలిలోకి చెయియ్ చాచి, ఉంగరం సృషిట్ంచి ఇచాచ్డు.” అంటూ చేతిలో ఉంగరం చూపించాడు.
సాహితి వెనకిక్ తిరిగి ఆ సనాయ్సి కోసం చూసేసరికి, అతను గబగబా వెళిళ్పోతునాన్డు. “ఇంకా ఏం చేశాడు?” అడిగింది.
“నా చేతిలో పుసత్కాలు చూశాడు. నీకు డాన బౌర్న అంటే ఇషట్మాని అడిగాడు. షెరాల్క హోమస్, అగాధా కిర్సీట్ పుసత్కాలేపుప్డైనా
చదివావాని అడిగాడు” చెపాప్డు సుజిత.
సాహితి ఆటో ఎకిక్ కూరుచ్ని, పోనిమమ్ంది. దారిలో పోలీసు సేట్షన ముందు ఆపి, సుజిత చేతిలో ఉంగరం లాకుక్ని, లోపలి వెళిళ్
ఇనసెప్కట్రుతో మాటాల్డి ఇచిచ్ంది.
“అదేంటమామ్, సావ్మీజీ ఇచిచ్న ఉంగరం అలా తీసుకెళిళ్ వాళల్కు ఇచాచ్వు?” అడిగాడు సుజిత.
“ఒరే, నీకేం తెలియదు, అందులో చినన్ మైకోర్ఫోను వుంది. మనం ఏం మాటాల్డుకునన్దీ వాళల్కు విన బడుతుంది.”
“మన మాటలు వింటే, వాళళ్కేం లాభం?” అడిగాడు అమాయకంగా.
“ఈ హతయ్ కేసులో కొనిన్ వివరాలు తెలుసుకోవడం కోసం మనం రాఘవరావు గారింటికి వెడుతునాన్ం. ఆ విషయాలు వాళల్కు
కావాలి. అంతేకాదు, ఆ వివరాలు తెలుసుకుని

నేను ఏం చేయయ్ బోతునాన్నో ఆలోచిసాత్రు. మనకనాన్ ముందే వాళుళ్ ఆ ఇనఫ్రేమ్షన

ఉపయోగించు కుంటారు. ఆదీ సంగతి, అరధ్ం అయియ్ందా?”
“అంటే, ఆ సనాయ్సి అసలు సనాయ్సి కాదనన్ మాట. మనలిన్ ఎకక్డున్ంచో ఫాలో అవుతునాన్డు. అంతేనా?” అడిగాడు సుజిత.
సాహితి ”బాగానే ఆలోచిసుత్నాన్వు!” అంది అతని తల నిమురుతూ.
“ఇదేదో పెదద్ డిటెకిట్వ కధలా ఇంటరెసిట్ంగ గా ఉందమామ్” అనాన్డు ఉతాస్హంగా సుజిత. సాహితి నవివ్ంది.
రాఘవరావు గారింటికి వెళేళ్సరికి, వీధి మొదలోల్ ఒక వయ్కిత్ వీరిని చూసి, వెనకిక్ తిరిగి పోయాడు. సాహితి అది గమనించినా,
చూడనటుల్ ఉండిపోయింది.
రాఘవరావు గారింటి ముందు డూయ్టీలో ఉనన్ ఇదద్రు కానిసేట్బులస్ ఆమెను చూసూత్నే నమసాక్రం పెటాట్రు. సాహితి వారిదద్రిని
చిరునవువ్తో పలకరించింది. ఒకతను లోపలి వెళిళ్ సాహితి వచిచ్న సంగతి చెపాప్డు. మరో పది నిముషాలలో, కాఫీ టేర్ లో పటుట్కుని పని
పిలాల్, ఆమె వెనుకే రాఘవరావు గారి భారాయ్, కొడుకు, కూతురూ ముగుగ్రూ వచాచ్రు. రాఘవ రావు గారి భారయ్కు సుమారు యాభై ఏళుళ్
ఉంటాయి. భరత్ చనిపోయిన బాధ ఆమె మోహంలో కనిపిసోత్ంది. కూతురు శీర్దేవి నిజంగా శిర్దేవే. చకక్టి పిలల్ అనుకుంది సాహితి.
ఇంజనీరింగ రెండో సంవతస్రం చదువుతోంది. కొడుకు శేఖర చినన్వాడు. అతను ఇంజనీరింగ మొదటి సంవతస్రం చదువుతునాన్డు.
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“మిమమ్లిన్ కొనిన్ ముఖయ్మైన పర్శన్లు అడగాలిస్ ఇలా వచాచ్ను. ఈ సమయంలో మిమమ్లిన్ బాధ పెటట్డం నాయ్యం కాదు కానీ,
తపప్నిసరై పోయింది.” చెపిప్ంది సాహితి.
పనిపిలల్ ఇచిచ్న కాఫీ తాగుతూ, “రాఘవరావు గారికి శతుర్వులు ఎవరనాన్ వునాన్రా?”
“లేదండీ, నాకు తెలిసినంత వరకూ ఎవరూ లేరు. సేన్హితులు కూడా తకుక్వే. ఒకక్ జనారధ్నరావు గారు మాతర్మే ఆయనకు మంచి
సేన్హితుడు”.
“రాఘవరావు గారు ఇకక్డికి రాక పూరవ్ం ఏమీ చేసేవారు? జనారధ్నరావు గారు, ఈయన ఎపప్టి నుంచీ సేన్హితులు?”
“వీరిదద్రూ పాత సేన్హితులే. మరొక ఇదద్రు సేన్హితులతో కలిసి, అమెరికాలో ఏదో ఐ.టి. ఇండసీట్ర్ పెటాట్రు”.
“ఆ మిగతా ఇదద్రెవరో మీకు తెలుసా?” వెంటనే అడిగింది సాహితి.
“నలుగురిలో ఒకాయన చనిపోయాడు. ఆయన పేరు సదానంద అని గురుత్. మరొకాయన పేరు విషుణ్ అనుకుంటాను. ఆ ఇదద్రిన్ నేను
ఎపుప్డో కంపెనీ పెటిట్న కొతత్లో చూశాను. జనారద్నరావు గారే ఎకుక్వగా

మాఇంటికి వచేచ్వాడు. వీళుళ్ ఇదద్రే

బిజినెస విషయాలు

మాటాల్డుకునే వారు”.
“ఆ ఇండసీట్ర్ మూసేయయ్డానికి కారణం ఏమిటి? అసలు ఇండసీట్ర్ మూతపడటం వలల్నే ఇండియా తిరిగి వచేచ్శారా?”
“మూత పడలేదండి, మరొక పెదద్ కంపెనీ కొనుకుక్ందని చెపాప్రు. వచిచ్న లాభం చాలు, మన దేశం వచేచ్సి, ఇకక్డే మరొక ఇండసీట్ర్
గానీ, బిజినెస గానీ పెటుట్కుందాం అనుకుని వచేచ్శామండి”.
“మిగతా ఇదద్రూ కూడానా?”
“ఒకాయన చనిపోయారని చెపాప్ను కదా. ఆయన ఈ డీల కుదిరినపుప్డే

చనిపోయారు. మా రెండు కుటుంబాలు ఒకేసారి

వచేచ్శాము. మూడో ఆయన విషయం నాకు తెలియదు”.
“ఎంత కమామ్రో, అసలు ఆ చనిపోయిన ఆయన ఎలా చనిపోయారో మీకేమైనా తెలుసా?”
“ఆ వివరాలు నాకు తెలియదండి”.
“రాఘవరావు గారు డైరీ రాసేవారా?”
“మొనన్ ఒక రోజు ఆయన డైరీ రాయడం చూశాను. ఆ తరావ్త నేను చూడలేదు”.
“నేను దాచాను మేడం. నానన్గారికి మీరీ కేసు పరిశోధిసుత్నాన్రని తెలిసింది. తను ఇంటోల్ ఉనన్, లేకపోయినా, ననున్ ఈ డైరీ
జాగర్తత్గా దాచి, మీరు వచిచ్నపుప్డు ఇమమ్ని చెపాప్రు. అందుకే నేను ఎవరికీ చెపప్లేదు, నా దగగ్రే దాచాను” వెంటనే చెపాప్డు వాళళ్బాబ్యి
శేఖర.
“ఆ డైరీ నాకిసాత్వా?”సాహితి అడగడం ఆలశయ్ం డైరీ తెచిచ్ ఇచాచ్డు.
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సాహితి సుజిత దగగ్ర తన డైరీ తీసుకుని, పై పాల్సిట్క కవరు తీసింది. రాఘవరావు గారి డైరీ అటట్, మొదటి పేజీ జాగర్తత్గా
ఊడదీసింది. మిగిలిన పుసత్కంపై తన డైరీ కవరు తోడిగింది. తన డైరీ అటట్, మొదటి పేజీ చించి వేసి, మిగిలిన డైరీ కాగితాలోల్ బాల పెనున్తో
కొనిన్ బొమమ్లు తనే గీసింది. ఇపుప్డు ఆ డైరీ కాగితాలపై రాఘవరావు గారి డైరీ అటట్, మొదటి పేజీ వుంచి, తన బాయ్గుగ్లోంచి గం బాటిల తీసి,
జాగర్తత్గా అతికించినది. అదంతా తెలల్బోయి చూసుత్నన్రాఘవరావు గారి అబాబ్యికి చించేసిన తన డైరీ అటట్, మొదటి పేజీ- రెండూ ఇచిచ్
చెతత్ బుటట్లో పడేయమంది. అంటించిన డైరీపై ఏదైనా బరువైన వసుత్వు కాసేపు పెటిట్ వుంచమంది. శేఖర ఇచిచ్న రాఘవరావు గారి డైరీ తన
బాయ్గుగ్లో పెటుట్కుంటూ, అటట్ మారిచ్న తన డైరీ సుజితును పటుట్కోమంది. శీర్దేవిని విడిగా పిలిచి అడిగింది.
“విశాల మీకు పరిచయమేనా?”
“కాలేజిలో నా కనాన్ అతను రెండేళుళ్ సీనియర మేడం. మేమిదద్రం పేర్మించుకునాన్ం. నానన్గారు, మామయాయ్ కూడా అతని చదువు
అయిపోగానే, మా ఇదద్రికీ పెళిళ్ చేదాద్మనే అనుకునాన్రు. ఇంతలో ఈ హతయ్లు జరిగిపోయాయి” కళుళ్ తుడుచుకుంటూ చెపిప్ంది శీర్దేవి.
సాహితి మరి కాసేపు ఆ అమామ్యితో మాటాల్డి, రాఘవ రావు గారి భారయ్కు, పిలల్లకూ “బై” చెపిప్ంది .
“డైరీ కనబడేటటుట్ పటుట్కో” సుజిత కు చెపిప్ంది బయటకు రాగానే. బందరు బసాస్ట్ండుకు వచిచ్, పాసెంజర బసుస్ ఎకిక్ంది. లేడీస
సీట దొరికి తను కూరుచ్ంది కానీ, సుజిత నిలబడే వునాన్డు. బసుస్ కుదుపులోల్ సుజిత చేతిలో పుసత్కం డైరీ జారి పడాడ్యి. వెనకాల నుంచునన్
వయ్కిత్ ఒంగుని, రెండు పుసత్కాలూ తీసి సుజితుకు ఇచాచ్డు. సుజిత థాంకస్ చెబుతుండగానే, బసుస్ ఆగడంతో, ఆ వయ్కిత్ హడావుడిగా బసుస్ దిగి,
వెళిళ్పోయాడు.
ఇంటికి రాగానే, సాహితి సుజిత చేతిలో డైరీ పరీక్షగా చూసి నవువ్కుంది. తన బాయ్గుగ్లోంచి రాఘవరాఘవ రావు గారి డైరీ తీసింది.
అది ఆ సంవతస్రం

డైరీయే అయినా, పర్తి రోజు రాసి లేదు.

జరిగిపోయిన విషయాలు తనకు చెపాప్లని, ఈ

మధేయ్

రాయడం

మొదలుపెటిట్నటుల్ంది. అంటే, ఈయనకు హంతకుడు తనని కూడా చంపుతాడేమోనని అనుమానం వచిచ్ ఉండవచుచ్.
డైరీ మొతత్ం పేజీలనీన్ ఒకొకక్టి తిపిప్ చూసింది.
“జనారధ్నరావు, నేను, సదానంద, వేణు మేము నలుగురం పారట్నరస్. జనారధ్నుకు, నాకూ డిగీర్ కాల్సు నుంచీ సేన్హం. సదానంద,
వేణులు ఇదద్రూ నాకు ఒక ఇండసిట్ర్యల సెమినారులో పరిచయమయాయ్రు. అనాధ శరణాలయంలో చదువుకుని, కషట్పడి పైకి వచిచ్న
వాళళ్ను చూసేత్ ముచచ్ట అనిపించింది. ఆ తరావ్త వాళళ్ తెలివితేటలు చూసి నేను ఇంపెర్సస్ అయాయ్ను. కొతత్గా సామ్రట్ ఐ.టి. కంపెనీ
పెటాట్లనన్ వాళళ్ పర్పోజల చూసి, నేను జనారధ్నుతో కలిసి మాటాల్డాను. జనారద్ను అపప్టికే సిటీలో పర్ముఖ వాయ్పారవేతత్గా పేరు
తెచుచ్కునాన్డు. మేము నలుగురం కలిసి, “జాగృతి ఐ.టి.ఇండసీట్ర్” అని అమెరికాలో ఐ.టి. ఇండసీట్ర్ సాట్రట్ చేశాము. వేణుకు కంపెనీ అభివృదిద్
పటల్ ఉనన్ నిభదధ్త, నిజాయితీ చూసి, జనారధ్నున్ ఒపిప్ంచి, అతనిన్ మా కంపెనీకి సి.ఈ.ఓ.గా నియమించడం జరిగింది.”
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