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ఒకక్ మాట 
అ ను ఒకక్టే మాట!  
“ఈ నవలలోని పాతర్ లూ, సనిన్ లు అనీన్ కలిప్తం. సదరాభ్ను రంగా ఊళళ్ పేరుల్  లాంటి  కొనిన్ తీ కోవడం జరిగింది తపప్, ఈ కధ కేవలం 

నా స ంత సృట్ .” – ఇది మామూలుగా అందరు రచయితలూ, ముఖయ్ంగా డిటెకిట్  నవలా రచయితలూ చెపేప్ది. ఇది మాతర్ మే కాకుండా, నేను  పర్ తేయ్కంగా 
“ఒకక్ మాటంటూ” చెపేప్ది మరొకటుంది. 

అసలు ఈ డిటెకిట్  నవల ఎలా మొదలు పెటాట్ నో, బాయ్॓ గౌర్ ండ్ వరించడమే ఈ ఒకక్ మాట. మొదట ఈ కధ ఒక మామూలు కధగా పుటిట్ ంది. 
దీనిన్ డిటెకిట్  నవలగా రాత్  ఎలా ఉంటుందని  అనుకోకుండా వచిచ్న ఒక ఐడియా ఈ కధ జీ తానేన్ మారేచ్ ంది. రసత ం నా నున్ తటిట్ ంది. మా 
అనన్యయ్ నాగేశ రరా , శ భరత్ పేరుతో, 300లు పై గా డిటెకిట్  నవలలు రా న రచయిత. అతని రచనా మరధ్ య్ం అమోఘం. తను  రెండు నవలలు 
ఒకే రి డికేట్ ట్ చేత్  రాయించడటం నేను చాలా రుల్  చూ ను. ఆరిధ్ కంగా అతనికి స య పడాడ్ నే కానీ, అతని రచనలోల్  ఏనాడు నేను 
తలదూరచ్లేదు. నా చదు , ఆ తరా త నేనూ, నా  బాయ్ంకు ఉదోయ్గం-అదే నా జీ తం. ఆ తరా తెపుప్డో, కొనిన్  కధలు, అపుప్డపుప్డూ మాతర్ 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 కషట్ మనే నా అభిపార్ యం.  పర్ ధమ పర్ యతన్ం ఒక డిటెకిట్  నవల రాయడం కషట్ మే అయినా, ఇది మాతర్ ం నేనెందుకు రాయలేనని 
ఒక పటుట్ దల నా చేత ఈ పర్ యతన్ం చేయించింది. నవలలో కొంత ముందు కధ మాతర్ మే చది , పూరిత్ గా రాయమని  పోర్ తా ంచిన మితులు ర్  కిరణ్ 
పర్ భ గారికి నా చేత ఈ నవల రాయించిన కెర్ డిట్ దకుక్తుంది.    

ఈ  నవలలో కొనిన్ చోటల్  నాకు సల లిచిచ్న నా మితుడు కమలాకర్  తముమ్డు లాయరు దురాగ్ పర్ దు గారికి, మరొక లాయరు మితుడు 
మనోహరు బాబు గారికి పర్ తేయ్క కృతజఞ్ తలు.  

 రామానుజ రావు.       
 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

“ఒక కొడుకునాన్డు. అతను నానన్గారి దగగ్రే సహాయంగా  ఉండేవాడు. కొనాన్ళళ్ కిర్తం ఇకక్డ తనకు నచచ్లేదంటూ తమ ఊరు 
వెళిళ్పోయాడు”. 

“ఏ ఊరు మీది?” పర్శిన్ంచింది సాహితి. 
“కొటాట్యం” మెలల్గా చెపిప్ంది అభ.
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“అతని పేరేంటి? ఈ మధయ్ ఎపుప్డనాన్ వచాచ్డా?”   మళీళ్ అడిగాడు పర్సాదు. 
“అతని పేరు శంకర పిళైళ్. నానన్గారు చనిపోయే ముందు   రెండోర్జుల కిర్తం వచిచ్, డబుబ్ అడిగాలని  వచాచ్డు. ఆయన ఏదో 

చికాకులో వుండి, కేకలేశారు. వెళిళ్పోతునన్ అతనిన్ నేనే వెనకిక్ పిలిచి, విషయమేమిటని  అడిగాను. తనేదో బిజినెస చేదాద్మని నానన్గారిన్ 
సహాయం అడగటానికి వచాచ్డు. అంతకిర్తం కూడా ఆయన సహాయం అడిగితే, కాదనకుండా ఇచాచ్రు. ఈసారి  గటిట్గా మందలించారు.  
నేనే జాలిపడి, నాదగగ్ర ఇరవై వేలు ఉంటే, ఇచిచ్ పంపాను. మళీళ్ రాలేదు. వాళళ్ ఊళోళ్నే ఏదో బిజినెస చేసుకుంటునాన్ డనుకుంటాను.” 

“అతని ఫోటో ఏదైనా వుందా?” అడిగింది సాహితి అభాను పరీక్షగా చూసూత్.  
అభ తడబడింది.”నా దగగ్ర ఏమీ లేవండి” చెపిప్ంది. 
“విడిగా అతని ఫోటో ఏది లేదుగానీ, మేమందరం కిర్ందటేడు దీపావళి టపాకాయలు కాలుసుత్నన్పుప్డు, మా అందరితో దిగిన ఫోటో 

ఉండాలి” చెపాప్డు విశాల. 
“నాకు అది కావాలి” అడిగింది సాహితి. 
“అమామ్, మా వాడిన్ అనుమానిసుత్నటుల్నాన్రు. వాడు అటాల్ంటి వాడు కాదమామ్. ఏదో కాసత్ కోపసవ్భావం కలవాడైనా, అయయ్గారిన్ 

చంపేటంత దురామ్రుగ్డు కాదమామ్” కంగారుగా చెపిప్ంది అభ. 
“సరే, చూదాద్ం. ఇంకా ఎవరునాన్రు?” అభాను పంపేసి అడిగింది సాహితి  విశాల ను. 
“వేలు పిళైళ్ అని నానన్గారికి అకౌంటస్ చూసాత్డు. బయటకు వెళేళ్టపుప్డు సాధారణంగా నానన్గారు, రాఘవరావు గారు కూడా 

అతనిన్ తీసుకెళేళ్వారు. నానన్ గారు చనిపోయాక, అతను రాఘవ రావు గారింటోల్ ఎకుక్వగా ఉంటునాన్డు. అతను కూడా మా అభ వాళళ్ వూరి 
వాడే.” చెపాప్డు. 

“ఈ ఇదద్రిలో డానిష భాష ఎవరికి తెలుసు?” సడెన గా  అడిగింది సాహితి. 
“బహుశా ఇదద్రికీ తెలిసి ఉండొచుచ్ మేడం. ఎందుకంటే, నానన్గారు తరచు బిజినెస పనిమీద డెనామ్రక్ వెళేళ్వారు. ఈ ఇదద్రూ ఆయన 

వెంట వెళేళ్వారు.”  
సాహితి తలపంకించింది. ఆమె మరొక మారు ఫోటో విషయం గురుత్ చేసే సరికి, విశాల  ఇంటోల్కి వెళిళ్, ఫోటో  ఆలబ్ం తీసుకు 

వచాచ్డు. ఆలబ్ం పేజీలు తిరగేసి సాహితి, “ఏది, ఇందులో మీరు చెపిప్న ఆ ఫోటో చూపించండి” అంటూ ఆలబ్ం విశాల చేతికి ఇచిచ్ంది.  
విశాల ఆలబ్ం పేజీలనీన్ తిపిప్ చూశాడు. ఫోటో కనబడక పోయేసరికి, ఒకోక్ పేజీ నిదానంగా తీసి చూశాడు.  
“లేదు, మేడం ఎకక్డో పడిపోయిందనుకుంటాను” చెపాప్డు విశాల. 
“సరే, మేము ఇక వెడతాం” అంటూ లేచింది సాహితి. 
“కొంచెం కాఫీ తాగి వెడుదురు గాని, మేడం” అంటూ విజయను కేకేసి కాఫీ తెమమ్ని చెపాప్డు. 
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బయటకు రాగానే కమీషనర ఆఫీసుకు ఫోన చేసింది సాహితి. . 
“అభే ఫోటో దాచేసినటుల్ంది, తన కొడుకును పటుట్కుంటామని. ఈ హతయ్లు ఆ శంకర పిళెళ్నే చేసి ఉంటాడు” అనాన్డు పర్సాదు.     
“ముందు రాఘవరావుగారింటికి కూడా వెడదాం. అకక్డ కూడా ఎంకవ్యిరీ చేశాక, మనం ఒక నిరణ్యానికి రాగలమేమో చూదాద్ం” 

చెపిప్ంది సాహితి.  
 “అది సరే, అంత డబుబ్ ఇంటోల్ దాచారంటే, అది బాల్క మనీ అయుయ్ండాలి. మనం ఈ దొంగతనం కేసు అఫీషియల గా రిపోరుట్ 

చెయయ్దాద్?” అడిగాడు పర్సాదు. 
“దానికి తొందరేం లేదు. అది నీ సేట్షన పరిధిలోకి రాదు. ముందు హంతకుడిని పటుట్కోవాలి. అతనెవరో పటుట్బడాడ్క అనీన్విషయాలు 

అపుప్డు అవే బయటకు వసాత్యి. దొంగతనం గురించి రిపోరుట్ వాళేళ్ చేసుకుంటారు” సాహితి చెబుతుండగానే ఆమె సెల ఫోను మోగింది. 
ఆన చేసి,”చెపుప్ విశాల!” అనన్ది. విశాల చెపిప్ంది విని, ”థాంకస్, పరస్నల విషయమైనా నాకు ఉపయోగపడే సంగతి   చెపాప్వు. నా  

దృషిట్ అంతా ముందు హంతకుడిని పటుట్కోవడం మీదే. నువువ్ ఇపుప్డే పోలీసు రిపోరుట్ ఇవవ్డం సరైన పదధ్తి. నిజాయితీగా మీకు 
చెందాలిస్ందేదో మీకు అందుతుంది. డబుబ్ విషయం తరావ్తైనా బయట పడుతుంది. ముందే రిపోరుట్ ఇవవ్డం వలల్, తరావ్త ఏ ఇబబ్ందులు 
రావు. ఎంకవ్యిరీ అఫీషియల గా, తొందరగా జరుగుతుంది” చెపిప్ంది. 

రాఘవరావు గారింటోల్ విచారణలో వేలు పిళైళ్,  వాళళ్ ఊరు మధాయ్నన్మే వెళిళ్పోయాడని తెలిసింది.  మిగిలిన అందరీన్ విచారించినా, 
కొతత్ విషయాలేమి తెలియలేదు. 

••• 
రెండోర్జుల తరావ్త విజయవాడ కమీషనరు గారి ఆఫీసులో పెర్స కానఫ్రెనస్ ఏరాప్టు చేయబడింది. దానికి బందరు నుంచీ పోలీసు 

అధికారులు కూడా  వచాచ్రు.  
కమీషనర గారు ఉపోదాఘ్తంగా ఆ ఇదద్రు పర్ముఖుల హతయ్లు రాషట్రంలో ఎంత అలజడి సృషిట్ంచాయో వివరించి, ఈ కేసును 

పరిషక్రించడంలో తమ పోలీసులు పడిన కషట్ం, సాహితి చూపిన చాతురయ్ం మెచుచ్కునాన్రు.  వివరాలు చెపప్మని సాహితిని కోరారు. 
విలేఖరులంతా ఆతురతో వుండడం గమనించి సాహితి చిరునవువ్ నవివ్ంది. 
“మీ కందరికీ ఈ కేసు పూరావ్పరాలు తెలుసు. పారట్నరస్ నలుగురూ చనిపోవడం, ముఖయ్ంగా సదానందం తముమ్డి ఆచూకీ 

తొందరగా దొరకక్పోవడం, లాకరు నెంబరు 112-  ఇవనీన్ మమమ్లిన్ చాలా కనూఫ్య్జన లో పడేశాయి. అకక్డకక్డా కోడ భాషలలో రాసిన 
విషయాలు, ఎకక్డికకక్డ చికుక్ముడులు పడటం- మా పోలీసువారిని  సవాలు చేశాయి. మా డిపారట్ మెంటు వారు కొనిన్ చికుక్ముడులు 
పరిషక్రించ డానికి  చాలా కషట్పడాలిస్ వచిచ్ంది. నా మితుర్లు పర్సాద, నిశచ్ల, రఘువీర- వీరందరి చొరవా, మా గురుతులుయ్లు బందరు 
సూపరింటెండెంట రమణారావు గారు, అంతకంటే ఎకుక్వగా నా మీద నమమ్కంతో నాకీ కేసు అపప్గించిన, మా కమీషనరు సినాహ్  గారుల్,  
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వారి సహకారం నాకు అడుగడుగునా అందించకపోతే, ఈ కేసు ఇంత తొందరగా పరిషక్రించగలిగే వారం కాదు. అందుకు నేను వారికి 
కృతజఞ్తలు తెలుపుతునాన్ను. 

ఇక ఈ కేసు విషయానికి వసేత్, ఆ నలుగురు భాగసావ్ములు తమ తమ భాగాలను పంచుకుని, సదానందు భాగం మాతర్ం ఒక 
జాయింటు అకౌంటులో వేసి, అది సదానందుకు, లేదా అతని తముమ్డికో చెందేటటుల్ రాసుకునాన్రు. అంటే, ఒకరిపై మరొకరికి నమమ్కం 
పోవడంతో, వేణు మాధవ ఈ ఏరాప్టు చేశాడు. ఈ అకౌంటు వివరాలు - పాస బుకుక్ , తాము రాసిన అగీర్మెంటు, ఇవనీన్ లాకరు 112 లో 
దాచడం జరిగింది. అందరూ ఎందుకు అదే నెంబరు లాకరు తీసుకునాన్రాని ఆలోచిసేత్, నాకు తటిట్న సమాధానం ఇదీ- 112 అంటే మన 
దేశంలోనూ, చాలా దేశాలోల్ కూడా ఎమరెజ్నీస్ని తెలిపే టెలిఫోను నెంబరు. అకౌంటు ముగుగ్రూ జాయింటుగా ఆపరేట చేసేది కనుక, ఎవరికే 
పార్ణాపాయం వచిచ్నా, మిగతా వారికి తెలిసేలా, పర్సుప్టంగా పర్కటించాలని ముగుగ్రూ అనుకుని,  అదే నెంబరు అందరూ సెలెకట్ 
చేసుకోవడం జరిగింది. అందుకే వేణు తన డైరీలో కోడ భాషలో లాకరు నెంబరు మాతర్ం రాసి ఉంచాడు.  

నిజానికి జనారద్నురావు గారికి కానీ, రాఘవరావు గారికి కానీ సదానందు యాకిస్డెంటుతో సంబంధం లేదు. అది పర్మాద వశాతుత్ 
జరిగినదే.  అతను జనారద్ను గారిని కలుసుకుని వెడుతుండగా జరిగింది కనుక, అందులో జనారద్ను గారి పేర్మేయం ఏమైనా ఉందేమోనని 
మేము కూడా కాసత్ అనుమానించాలిస్ వచిచ్ంది.  

ఇక జనారధ్నురావు, రాఘవరావు గారల్ హతయ్లు- ఇకక్డా మమలిన్  అడుగడుగునా తపుప్దోవ పటిట్ంచే పర్యతన్మే జరిగింది. వేరే 
మనుషులెవరో ఈ హతయ్లు చేసినటుల్ మమమ్లిన్ నమిమ్ంచే పర్యతాన్లు జరిగాయి. ననున్ పర్తి చోటా ఫాలో  అవుతూ వచాచ్రు.” 

“మీరు హంతకుడెవరో చెపప్కుండా ససెప్నుస్ లో పెడుతునాన్రు మేడం” ససెప్నుస్ భరించలేక అడిగాడొక జరన్లిసట్. 
సాహితి నవివ్ంది, “ఆ విషయానికే వసుత్నాన్ను. జనారధ్నరావు గారు వాయ్పారవేతత్ని మనకు తెలుసు. ఆయన వాయ్పార నిమితత్ం మన 

దేశంలో కేరళా, తమిళనాడు రాషాట్ర్లకు, ఆ తరావ్త డెనామ్రక్, సింగపూర దేశాలకూ తరచూ వెడుతుండే వాడు. దాదాపు ఇరవై సంవతస్రాల 
కిర్తం ఆయనకు కేరళలో అభతో అనుకోకుండా సంబంధం ఏరప్డింది. అపుప్డు వారికి పుటిట్న అబాబ్యే శంకర పిళైళ్. అభకు అంతకుముందే 
పెళిళ్ అయియ్ంది. ఆమె భరత్ రైలు యాకిస్డెంటులో చనిపోవడంతో, ఆమె రైలేవ్ టికెటు రిజరేవ్షన చేసే ఒక ఫరమ్ లో పనిచేసుత్ండేది. 
జనారధ్నరావు గారు జబుబ్తో ఉనన్ తన భారయ్కు తోడుగా ఉంటుందని ఆమెకు ఆశర్యం ఇచిచ్, ఇంటోల్ పెటుట్కునాన్డు. అభ మొదటి భరత్కు 
పుటిట్న అబాబ్యి వేలుపిలైల్. రాఘవరావు గారు అతనిన్ కూడా తీసుకొచిచ్, కామరుస్ డిగీర్ చదివించి తన దగగ్రే, లెకక్లు చూడడానికి 
వుంచుకునాన్డు. రాఘవరావు గారి కొడుకు విశాల కు ఇది నచచ్లేదు. తన తలిల్ని మోసం చేసుత్నాన్డని తండిర్పై దేవ్షం పెంచుకునాన్డు. దానికి 
తోడు, బిజినెస చేసుకుంటానని వచిచ్న శంకర పిళైళ్కు తండిర్ రెండు మూడు సారుల్ డబుబ్ ఇచిచ్ పంపడం, వేలుపిళైళ్నీ, శంకర పిళైళ్నీ  తనతో 
సమానంగా చూడడం కూడా అతనికి కంటగింపు అయియ్ంది. కానీ, తండిర్ దగగ్ర ఏమాతర్ం బయటపడలేదు. బయటపడితే, తనకు  
తెలియకుండానే వాళల్కు మరింత సహాయం అందుతుందని అతని అనుమానం.  అందుకే, ఎవరో రాసినటుల్ రాసి, మూడు  బెదిరింపు 
ఉతత్రాలు రాశాడు. జనారధ్నరావు గారు  మొదట రెండు ఉతత్రాలనూ లెకక్పెటట్క పోయినా, డానిష  భాషలో రాసిన ఉతత్రం చూశాక, 
సదానందం, లేదా అతని తముమ్డు సుదీర ఇంకా బతికేవునాన్రేమోనని అనుమానం వచిచ్ఉంటుంది. అందుకే, లాకరు నెంబరు మారిచ్, 
కొడుకు పేర లాకరు తీసుకునాన్డు.  రాఘవరావు గారు అభ కొడుకులిదద్రీన్ పేర్మగా చూసుకునాన్డు. తనకోసం, జబుబ్ పడిన తన భారయ్ 
కోసం, అభ జీవితమంతా సేవచేసూత్ ఉనన్దనే సానుభూతి ఆయనలో వుంది. అందుకే, శంకర పిళైళ్ బిజినెస చేసుకుంటానని డబుబ్ కోసం 
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వచిచ్నపుప్డు ఆయన అతనికి మూడు లక్షలు డబిబ్చిచ్ పంపాడు. శంకర పిళైళ్, వేలు పిళైళ్లకిదద్రికీ డానిష భాష వచచ్నీ, డబుబ్ కోసం వచిచ్న 
శంకర పిళైళ్ని తండిర్ కేకలేశారనీ, తనే ఇరవై వేలిచిచ్ పంపానని చెపిప్, విశాల మమమ్లిన్ తపుప్దోవ పటిట్దాద్మని చూశాడు. అది నిజం కాదు. 
ఇకక్డే విశాల పపుప్లో కాలేశాడు. మాకు అనుమానం వచిచ్, విశాల  గురించి కాలేజిలో విచారించాము.  ధనవంతుల పిలల్లు ఎలా 
పెరుగుతారో, అంతకనాన్ ఎకుక్వ గారాబంగా, అహంకారంతో పెరిగాడు విశాల. వేలు పిళైళ్ నిదానసుత్డు. జనారధ్నరావు గారు మరణించాక, 
వేలు ఇతని అధారిటి భరించలేక,  రాఘవరావు గారింటికి వెళిళ్, ఆయన దగగ్ర ఉంటునాన్డు. అభ మీద, ఆమె కొడుకుల మీద అనుమానం 
మళిళ్ంచడానికి, ఆలబ్ంలో వాళళ్ ఫోటో వుండాలని చెపిప్, తనే దాచేశాడు. అభ కంగారు పడి వేలుకు ఫోన చేసి, వెంటనే వెళిళ్పొమమ్ని చెపేప్లా 
చేశాడు. కొడుకు మీద అనుమానం లేని జనారధ్న రావు గారు, హతయ్కు ముందురోజు అభ కొడుకులిదద్రికీ వాటా ఇసూత్, విలుల్ రాసిన సంగతి 
చెపేప్సరికి, విశాల రాక్షసుడు అయిపోయాడు. తండిర్ విలుల్ రిజిసట్ర చేసేత్, తనకు మాతర్మే దకాక్లిస్న మొతత్ం ఆసిథ్లో కొంత భాగమే  తనకు 
మిగులుతుందని  భయపడాడ్డు. తనకు తెలిసిన లోకల గూడాలతో బేరం కుదురుచ్కుని, తండిర్ని అంతం చేశాడు. విలుల్, డబుబ్ పోయాయని 
నాతో అబదధ్ం చెపాప్డు. రాఘవరావు గారిన్ చంపిన హంతకులను కూడా పటుట్కునాన్ం”. 

“మేడం, మీ మాటకు అడుడ్ వసుత్నన్ందుకు ఏమీ అనుకోవదుద్. మరి రాఘవరావు గారిన్ హతయ్ చేసింది ఎవరు?ఇంతకూ విశాల ని  
అరెసుట్ చేశారా?” అడిగాడు మరొక జరన్లిసట్. 

“రాఘవరావు గారిన్ హతయ్ చేసింది కూడా విశాలే. సరిగా చదువుకోకుండా, విచచ్లవిడిగా తిరుగుతాడని మొదటి నుంచీ రాఘవరావు 
గారికి ఇతనిపై సదభిపార్యం లేదు. అయితే, జనారధ్నరావు గారితో సేన్హం వలల్, ఆయన కూతురు ఇతనిన్ పేర్మించి ఇతనేన్ చేసుకుంటానని 
చెపప్డంతో, తపప్నిసరై ఒపుప్కునాన్డు. జనారధ్నరావు గారి  హతయ్ జరిగిన తరావ్త, రాఘవరావుగారు విశాల కిచిచ్ పెళిళ్చేసే ఉదేద్శయ్ం లేదని 
తన కూతురు శీర్ దేవికి సప్షట్ంగా చెపప్డమే కాకుండా, అసలు జనారధ్న రావుగారి హతయ్కు విశాలే కారకుడేమోననే అనుమానం కూడా 
వెలిబుచాచ్డు. విశాల ని ఏమాతర్ం  అనుమానించని శీర్ దేవి, ఆ విషయం అతనికి చెపిప్ంది. ఇంకా ఆలశయ్ం చేసేత్, అసలుకే మోసం 
వచేచ్టటుల్ందని విశాల గర్హించాడు. రాఘవరావు గారు ఒకక్రే కమీషనర ఆఫీసుకు వెళాళ్రని తెలుసుకుని, తిరుగు పర్యాణంలో ఆయనున్ 
చంపేశాడు”. 

ఇంతలో సాహితి ఫోను రింగయియ్ంది. ఫోను తీసి మాటాల్డుతూనే సాహితి లేచి, కమీషనర గారితో ఏదో చెపిప్, వెంటనే  కారెకిక్ంది.  
జరన్లిసుట్లు ఆమె హడావుడిగా బయలేద్రడం చూసి, “ఏమైంది మేడం, ఏం జరిగింది?” అడిగారు. 
“మావాళుళ్, జనారధ్నరావు గారి అబాబ్యి విశాల ను అరెసుట్ చెయయ్డానికి వెళాళ్రు. ఎంత పిలిచినా అతను గదిలోంచి 

రాకపోయేసరికి, అనుమానం వచిచ్ తలుపులు బదద్లుకొటాట్ రట. గదిలో విషం తాగి చనిపోయాడు. బహుశా తనని అనుమానిసుత్నాన్మని 
గర్హించినటుల్నాన్డు, ఆతమ్హతయ్కు పాలప్డాడ్డు. పూర ఫెలో! తలిల్దండుర్లు చేసే తపిప్దాలు ఒకోసారి ఎనిన్ అనరాధ్లకు దారి తీసాత్యో, పిలల్ల 
జీవితాలు ఎలా దారి తపుప్తాయో, అతి గారాబం పిలల్లను ఎలా పాడు చేసుత్ందో చెపప్డానికి  ఈ కేసు ఒక ఉదాహరణగా నిలిచిపోతుంది”. 

“మేడం, మీరు వేణు మాధవును చంపినదేవరో, ఆ కేసు ఏమైందో చెపప్లేదు” అడిగాడో విలేఖరి. 
“సెకర్టరీ సుబర్హమ్ణయ్ం కేసు హైకోరుట్లో అపీప్ల చేశారు. అతనిన్ విడుదల చేసేందుకు కావాలిస్న సాకాష్య్ధారాలు కోరుట్లో సబిమ్ట 

చేశారు. ఇకపై కోరుట్వారి ఆదేశాలననుసరించి, మా పోలీసువారు నడుచుకుంటారు.”   
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“ఓకే, మేడం, థాంకస్! అయితే, ఒకక్ విషయం. మీకు విశాల ఈ రోజు ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డని ముందే తెలుసు. బహుశా కాసేపు 
మమమ్లిన్ఆపేందుకు ఇకక్డ మీటింగు అరేంజ  చేశారనిపిసోత్ంది” అడిగాడు సీనియర జరన్లిసుట్.  

సాహితి సమాధానం చెపప్కుండా, చిరునవువ్ నవివ్ కారు సాట్రుట్ చేసింది.  
జరన్లిసుట్లు తమ మోటార సైకిళుళ్ సాట్రట్ చేసి, జనారధ్నరావు గారింటికి  బయలేద్రారు. 

(సమాపత్ ం) 
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