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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)
పర్సాద ఇంటికి రాగానే భారయ్ రాగిణి ఎదురొచిచ్, కోపంగా “ఇవాళ చంటాడికి జవ్రం తగిలింది. మీకు ఎనిన్ ఫోనుల్ చేసినా సేట్షన లో
లేరనే చెపాప్రు. నేనే వెళిల్ డాకట్ర గారికి చూపించాను.”
“అయోయ్ అలాగా, ఎలా వుందిపుప్డూ?” ఆదురాద్గా అడుగుతూ ఉయాయ్లలో పడుకునన్ బాబు నుదిటిపై చెయియ్ పెటిట్ చూశాడు. వేడిగా
లేకపోయే సరికి, ‘అమమ్యయ్’ అనుకునాన్డు.
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భారయ్ వైపు తిరిగి, “ఇవాళ ఒక చితర్మైన కేసు తగిలింది. దాంతో రోజంతా సరిపోయింది” అంటూ ఆమెకు జవాబిచుచ్కునాన్డు.
“మీకు ఎపుప్డు పని లేదు కనుక? దేశంలో ఎకక్డేమి జరిగినా మీకే కావాలి” అంటూ మూతి తిపిప్ంది రాగిణి.
“లేదు రాగిణీ,

ఇవాళ గుడి దగగ్ర ఎవరో చచిచ్పడునాన్రని కబురొసేత్ అటు వెళాల్ను. ఎవరో బిచచ్గాడేమో అనుకునాన్ను. కానీ,

వారంలో రెండు రోజులు బీదవాళల్కు అనన్ దానం చేసుత్ంటాడట. చేతి సంచీలో డైరీ కనబడితే చూశాను. డైరీ అంతా ఖాళీ. ఒకక్ పేజీలో
మాతర్ం చితర్మైన బొమమ్లు! అదేదో సింబాలిక గా వుంది కానీ, తమాషాకు రాసినటుల్ లేదు” ఆలోచిసూత్ అనాన్డు పర్సాదు.
“సరెల్ండి, ముందు సాన్నానికి లేవండి. సాన్నం చేసి, భోజనం చేశాక, తీరుబడిగా దానిన్ గురించి ఆలోచిదుద్రుగాని”.
పర్సాదు మాటాల్డకుండా సాన్నం చేసి, భోజనానికి వచాచ్డు. రాగిణి అతనికి కంచంలో అనన్ం, కూరా వడిడ్ంచి, తను కూడా
వడిడ్ంచుకునేంతలో, ఉయాయ్లలో బాబు లేచి ఏడవటం మొదలుపెటాట్డు. రాగిణి లేచి బాబుని ఎతుత్కుంది. పాలు పటిట్, మళీళ్ ఉయాయ్లలో
పడుకోపెటిట్ంది. అందాకా పర్సాదు కంచంలో అనన్ం కలుపుకోలేదు.
“అయోయ్, మీరు తినేసుత్ండాలిస్ంది. ఎందుకాగారు? పొదుద్నన్ ఎపుప్డనగా తినాన్రో?” రాగిణి నొచుచ్కుంది.
“మరేం పరవాలేదులే. రాతిర్ పూటనాన్ ఇదద్రం కలిసి తిందాం” అంటూ పేర్మగా చెపాప్డు.
రాగిణి తన కురీచ్ జరుపుకుని అతని పకక్నే కూరుచ్ంది.
భరత్ ఏవో పాత కేసుల ఎలా పరిషక్రించిందీ చెబుతుంటే, మధయ్ మధయ్లో తనకు తెలియని విషయాలు అడిగింది. ఇదద్రూ భోజనాలు
పూరిత్ చేశాక, రాగిణీ గినెన్లు, కంచాలు తీసేసి శుభర్ం చేసుత్ంటే, పర్సాదు తన బాయ్గుగ్ తీసి, ఆ డైరీ తిరగేశాడు. అంకెలు, గీతలతో ఉనన్ ఆ
చితర్ం వంకే పరీక్షగా చూశాడు. రాసి చూసేత్ ఏదైనా కూల్ దొరకవచేచ్మో అని, ఒక తెలల్ కాగితంపై అదే బొమమ్లను గీశాడు.
అతను దాని వంకే దీక్షగా చూడడం చూసి, “మళీళ్ మొదలు పెటాట్రా, ఇంటికి వచిచ్న తరావ్తనాన్ ఆఫీసు విషయాలు వదిలేసి, హాయిగా
ఉండచుచ్ గదా?” చేతులు తుడుచుకుంటూ వచిచ్ అతని పకక్నే కూరుచ్ంది రాగిణి.
“ఈ బొమమ్ నీకేమైనా అరధ్ం అవుతుందేమో చూడు” కాగితం ఆమె చేతికిచాచ్డు. దానివంకే పరీక్షగా చూసింది రాగిణి.
“ఏమో, ఆ యారో మారుక్లూ, ఆ అంకెల గోలేమిటో నాకేం అరధ్ం కావడం లేదు. దాని సంగతి రేపాలోచిదుద్రుగాని, ఆకాగితం
అవతల పడేసి, పడుకోండి. పొదుద్పోయింది” ఆవులిసూత్ చెపిప్ంది రాగిణి.
పర్సాదు ఆ కాగితంపటుట్కుని దాని వంకే పరీక్షగా చూశాడు. ఆ బొమమ్ చూసూత్నే పడుకునాన్డు. పడుకునాన్డనన్మాటే గానీ, అతని
కళళ్లో అవే బొమమ్లు కదలాడుతునాన్యి. రాగిణీ ఒకసారి లేచి, అతనికేసి చూసింది.
“ఇంకా పడుకోలేదా?” అడుగుతూ, బాబు పకక్ బటట్లు మారిచ్, మళీళ్ పడుకుంది రాగిణి.
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కచిచ్తంగా ఆ రాఘవరావేదో చెపప్దలుచుకునే అలా రాసి ఉండొచుచ్. అది రహసయ్ంగా ఉంచాలిస్న విషయమై ఉండాలి. అయితే,
అతనికి తను ముందే చనిపోతాడని తెలుసా? ఎవరైనా చంపుతారని భయపడాడ్డా? అంటే, ఎవరైనా బెదిరించి ఉంటారా? అతని వివరాలు
అసలేమీ తెలియకుండా, ఈ కేసు ఎలా పరిశోధించాలి?
బందరులో పోలీసులకు అతని వివరాల కోసం రాసేత్? వాళల్కు కూడా తేలికగా వివరాలు దొరుకుతాయా? ఆ పటట్ణంలో రాఘవరావులు
ఎంతమంది ఉనాన్రో, అందరిలో ఇతనెవరో తెలుసుకోవడం కషట్మే. ఏమైనా పర్యతిన్ంచి చూడడంలో తపుప్లేదు. పేపరు నూయ్స ఇచిచ్నా,
సమాచారం దొరకలేదు. చాలా సేపు ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయాడు పర్సాదు. ఎపుప్డో తెలల్వారుఝామున అతనికి నిదర్ పటిట్ంది.
PPP
రెండోర్జుల తరావ్త, “సాహితి మనింటికి డినన్రుకు వసుత్ంది. తనకు కూడా వంట చెయియ్” ఫోనులో చెపాప్డు పర్సాదు.
రాగిణి ఫోను పెటేట్సి, ఫిర్జులో కూరలు ఏం వునాన్యో చూసింది. సాహితికి దొండకాయ కూర కారం పెటిట్ చేసేత్ ఇషట్ం. దొండకాయల
కోసం వెనక వీధీలో దగగ్రే ఉనన్ కూరల బడీడ్కి వెళిళ్, అర కిలో దొండకాయలు, దోసకాయలు, పచిచ్ మిరపకాయాలు కొనన్ది. దొండకాయ
కారం పెటిట్ వేయించింది. సాంబారు పెటిట్, చటీన్ చేదాద్మనుకునేంతలో, బాబు లేచి ఏడవటం మొదలుపెటాట్డు. ఇక చటీన్ ఆలోచన వదిలేసి,
వాడికి నీళుళ్ పోసి, పౌడర అదిద్, చొకాక్ తొడిగింది. తను కూడా సాన్నం చేసి, తయారయియ్ందో లేదో, కాలింగు బెలుల్ మోగింది. తలుపు
తీసేసరికి పర్సాదు, అతని వెనకే సాహితి ఇంటోల్కి వచాచ్రు.
సాహితి, పర్సాదు కనాన్ ముందే ఇనసెప్కట్రుగా చేరింది. సరిక్ల పర్మోషన వచిచ్ టార్నస్ఫ్ర కావడంతో, ఇంటిలో కుదరక ఉదోయ్గం
మానేసింది. పిలల్ల ఆలనా పాలనా చూసేందుకు ఇంటోల్ నౌకరుల్ ఉనాన్, వాళళ్ మీద వదిలేయడం ఆమెకు ఇషట్ంలేక పోయింది. ఆమె భరత్కు
తమిళనాడులో తేయాకు తోటలునాన్యి. నెలలో ఇరవై రోజులు అకక్డే ఉంటాడు. పది రోజులు మాతర్ం ఇంటికి వచిచ్, ఇంటి వయ్వహారాలూ,
లెకక్లు చూసుకుని మళీళ్ వెళిళ్పోతాడు. అతను ఇంటోల్ ఉండేది తకుక్వ కావడంతో ఉదోయ్గం చేసూత్, పిలల్లను చూసుకుంటూ అవసథ్ పడే
బదులు, మానేసి మంచిపని చేశా నంటుదామె.
చాలా తెలివైనదనీ, “లా” కూడా చదవుకునన్దని ఆమెకు డిపారెట్మ్ంటులో మంచి పేరు. పిలల్లు హై సూక్లు చదువులకు వచాచ్క,
పైరవేటు డిటెకిట్వుగా పార్కిట్సు మొదలుపెటిట్ంది. రిసుక్తో కూడుకునన్దని ఆమె భరత్ వదద్ని చెపిప్నా, తనకు పోలీసు ఉదోయ్గానుభవం వుండటం
వలాల్, ఆ పరిచయాలవలాల్ మరేం భయపడాలిస్న అవసరం లేదని నచచ్ చెపిప్ంది.
పర్సాదుకు, మరికొందరు తనతో చేసిన ఇనసెప్కట్రులకు, కేసులు పరిషక్రించడంలో సాహితి సహాయ పడుతుంటుంది. అలాంటి
సమయాలోల్, పర్సాదు ఆమెను తమ ఇంటికి పిలిచి, కేసు గురించి ఆమెతో చరిచ్సాత్డు. కొనిన్ సమయాలోల్ రాగిణి కూడా వాళళ్ సంభాషణలో
పాలొగ్ంటుంది. తను మరొక విధంగా అపారధ్ం చేసుకోకుండా వుండడం కోసమే పర్సాదు ఆమెను ఇంటికి రమమ్ంటాడని రాగిణి అరధ్ం
చేసుకుంది.
భారాయ్భరత్ల మధయ్ దాపరికాలు అపారాధ్లకు దారి తీసాత్యని అతని నమమ్కం. అతనలా చెయయ్డం రాగిణికి కూడా నచిచ్ంది.
“హడావుడి పడుతునాన్వేమో, నేను కాసత్ సాయం చేదాద్మని మీ వారిన్ తొందరపెటిట్ లాకొక్చాచ్ను” నవువ్తూ చెపిప్ంది సాహితి.

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2019

లాకరు నెంబరు 112

4

రాగిణి నవేవ్సింది. “మీ కిషట్మైన దొండకాయ కూర చేసి, సాంబారు పెటాట్నో లేదో, వీడు లేచి కూరుచ్నాన్డు. దోసకాయ పచచ్డి
చేదాద్మనుకునాన్ను, చెయయ్నిసేత్నా?” అంది బాబుకు పాలు పటిట్ పడుకోపెడుతూ.
“పోనిలేతూత్, కూరా, సాంబారు ఉంటే ఇంకా ఏం కావాలి? అసలు బాబుతో గడపడమే గొపప్ ఆనందం. ఆ సంతోషానిన్ మించింది
ఏముంటుందీ?” అంటూ బాబును ఎతుత్కుంది సాహితి.
“రాగిణి, తవ్రగా వంట పూరిత్ చెయియ్. భోజనాలు కానిచిచ్, మేము కేసు గురించి చరిచ్ంచాలి” తొందర పెటాట్డు పర్సాదు.
“చాలేల్, ఇంకా ఏం వండాలేమిటి? నువేవ్ం చెయయ్కు రాగిణీ, ఉనన్వి చాలు. కాసాత్గి తిందాం, తొందరేం లేదు. ఈ లోగా విషయం
ఏమిటో వివరంగా చెపప్వయాయ్” నవువ్తూ అంది.
పర్సాదు జరిగిందంతా పూసగుచిచ్నటుల్ ఆమెకు చెపాప్డు.
“ఏదీ, ఆ డైరీ ననున్ చూడనీ. ఏమీ రాయని డైరీ అతనెందుకు వెంటపెటుట్కుని తిరుగుతునన్టుల్?” అడిగింది సాహితి.
అకక్డే ఉనన్ టేబుల పైన డైరీ కోసం వెతికాడు పర్సాదు. టేబుల సొరుగు లాగి చూశాడు.
“ఇదేమిటి, డైరీ ఇకక్డే పెటాట్నే, ఏమైంది? రాగిణీ, నువేవ్మనాన్ తీశావా?” అడిగాడు పర్సాదు.
“నేను దాని వంకే చూడలేదు. మీరు వెళాళ్క , బాబుకు పాలు పటిట్, వాడిన్ పడుకోపెటిట్, నేను కూడా కాసేపు పడుకునాన్ను. మీ ఫోను
విని, లేచాను” జవాబిచిచ్ంది రాగిణి.
“ఏమైనటుల్? అదేమీ పర్షర వచేచ్ కేసు కాదు, అందుకే నేను కూడా ఈ రెండు రోజులు ముఖయ్మైన కేసులుంటే అవి అటెండు అయాయ్ను.
అందులో ఏదో రహసయ్ం ఉందనిపిసోత్ంది. ఆ కోడ ఏమిటో ఆలోచిదాద్మని ఇకక్డే పెటాట్ను. నేను ఆఫీసుకు తీసుకెళల్ లేదు” ఆలోచిసూత్
అనాన్డు.
“అవునూ, దొండకాయలు వండాలంటే బండ చాకిరి అంటూ వదద్నాన్వని మొనన్ కూరలు తెచేచ్టపుప్డు తేలేదు. ఇపుప్డు ఎకక్డి నుంచీ
వచాచ్యి?” అడిగాడు వెంటనే.
“బాబు నెతుత్కుని, ఇంటి వెనక బడీడ్ కొటుట్కు వెళిళ్, కూరలు కొనాన్ను. ఏం, ఏమిటలా అడుగుతునాన్రు?” ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్
అడిగింది.
పర్సాదు తల పంకించాడు.
“బహుశా నువువ్ ఇంటి పకక్నే కదాని, తలుపు దగగ్రకేసి వెళిళ్ ఉంటావు. డైరీ అవసరం ఎవడికో వుండి ఎతుత్కు పోయాడు”.
“అమోమ్, దొంగాడా? పోలీసుల ఇళళ్కేసి దొంగలు రారనాన్రు కదండీ?”
“వీడు దొంగ కాదు. అంతకు మించిన వాడు”.
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“నీ బురర్ బాగానే ఆలోచిసోత్ంది. సరే, వాడెవడో తరావ్త చూదాద్ం, ముందు ఆ డైరీలో ఉనన్ రహసయ్ం ఏమిటో ఎలా కనుకోక్వాలి?
చేతిలో ఉనన్ కూల్ కాసాత్ పోయింది కదా?” అడిగింది సాహితి.
“లేదు, సాహితి. నేను ఆ బొమమ్ ఒక కాగితం మీద గీసి చూశాను, ఏదైనా కూల్ దొరుకుతుందేమోనని. ఇకక్డే ఉండాలా కాగితం”
అంటూ దిండు కింద వెతికి, కాగితం బయటకు తీశాడు.
అతని మోహంలో చిరునవువ్ చూసి, “చూశావా, ఏదో మామూలుగా చేసిన పని ఎలా ఉపయోగపడిందో?” నవివ్ంది సాహితి.
‘అమమ్యయ్, మొగుడి తిటుల్ తపాప్యి, అయినా ఇక నుంచీ జాగర్తత్గా ఉండాలి బాబూ’ అనుకుంది రాగిణి.
“సరే, భోజనాలు చేసేదాద్మా? మరో గంటలో మా చినన్వాడు సుజిత ఇంటికి వచేచ్సాత్డు” చెపిప్ంది సాహితి.
సుజిత సాహితి రెండో కొడుకు. డిగీర్ మొదటి సంవతస్రం చదువుతునాన్డు. కాలేజి అయిపోగానే, కల్బుబ్కు వెళిళ్, అకక్డ టెనిన్స
ఆడుకుని వసాత్డు. పెదద్బాబ్యి అవినాష అమెరికాలో ఎం.ఎస.చేసుత్నాన్డు.
రాగిణి తొందరగా భోజనాలు వడిడ్ంచింది. సాహితి, పర్సాదు, రాగిణీ ముగుగ్రూ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ భోజనాలు పూరిత్ చేసే సరికి
తొమిమ్దయియ్ంది.
“ఇక నేను బయలేద్రుతాను, రాగిణీ. నీ వంట అదుభ్తం. అందుకే మీ ఆయనకో షరతు పెటాట్ను. నా సహాయం కావాలంటే, రాగిణి చేతి
వంట తింటే కానీ చెయయ్నని” నవువ్తూ చెపిప్ంది సాహితి. రాగిణీ, పర్సాదు ఇదద్రూ నవేవ్శారు.
పర్సాదు లేచి మోటార సైకిల సాట్రట్ చేశాడు. రాగిణికి బై చెపిప్ సాహితి పర్సాదు వెనక బండి ఎకిక్ కూరుచ్ంది.
“ఈ కాగితం నేను తీసుకుంటునాన్ను. దీని మరమ్ం ఏమిటో ఆలోచిసాత్ను. తెలియగానే, నీకు ఫోన చేసాత్ను. అనన్టుల్ ఆ రాఘవరావు
మరణం గురించి పేపరోల్ వేయించావా? అతని కోసం ఎవరైనా రావడం కానీ, ఫోను చెయయ్డం కానీ జరిగిందా? పోసుట్మారట్ం ఏమని
వచిచ్ందీ?” ఇంటి దగగ్ర దిగిపోతూ అడిగింది సాహితి.
పర్సాదు “ పేపరోల్ వేయించాను. ఇంతవరకు ఎవరూ అతనిన్ గురించి ఎంకవ్యిరీ చెయయ్లేదు. రిపోరుట్ వచిచ్ంది. అతని మరణం మాసివ
హారట్ ఎటాక వలల్ వచిచ్ందని రిపోరుట్లో ఇచాచ్రు. సో, అతనిది హతయ్ కాదు.” చెపాప్డు.
PPP
“సాహితీ, ఆ బొమమ్ వివరం ఏమైనా తటిట్ందా?” రెండోర్జుల తరావ్త సేట్షనుకు వచిచ్న సాహితిని అడిగాడు పర్సాదు.
“లేదు. అసలు దానిన్ గురించి ఆలోచించే వీలు కుదరలేదు”.
కాసేపు ఆ కూల్ ఏమి ఉండవచోచ్ ఇదద్రూ ఆలోచించారు. ఇంటి నెంబరు కావచుచ్. ఏదైనా పుసత్కంలో పేజీ కావచుచ్. “ఖైదీ నెంబరు
కూడా కావచుచ్” నవువ్తూ అనాన్డు పర్సాదు. సాహితి తల ఊపింది.
“మా ఇంటికి పోదాం. రాతిర్ భోజనం చేసి వెడుదువుగాని”.
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“ఇంకా నయం. నేను ఇంటికి వెళాళ్లి. సుజిత ఇవాళ టెనిన్సుకు వెళళ్డం లేదు. రాగిణీ చంటిపిలాల్డితో పనిచేసుకోవాలి! అది
గురుత్ంచుకో. ఇలా మాటిమాటికి భోజనానికి పిలిసేత్, మీ ఆవిడ నినూన్, ననూన్ కలిపి తిటుట్కుంటుంది. నేను బయలేద్రుతాను” చెపిప్ంది
సాహితి.
సాహితి ఇంటికి వచేచ్సరికి, సుజిత ఇంకా కాలేజీ నుంచి రాలేదు. టీ కలుపుకుని తాగింది. పర్సాద ఇచిచ్న కాగితం తీసుకుని, ఆ
బొమమ్ల అంతరారద్ం ఏమై ఉంటుందాని ఆలోచించింది
కాసేపు కంపూయ్టరోల్ సీకెర్ట కోడుస్ ఏవైనా దొరుకుతాయేమోనని వెతికింది. ఉనన్ వాటిలో ఏది సరిపడ లేదు. ఒక వేళ మిలిటరీ సీకెర్ట
కోడ ఏమైనానా? ఏమో మిలిటరీ కోడ కూడా కావచుచ్.
అనుకోకుండా కీ బోరుడ్ వంక చూసింది సాహితి. ఒకసారి చేతిలో కాగితం వంక పరీక్షగా చూసింది.
ఒక వేళ మొదటి అంకెలనీన్ కీ బోరుడ్ మొదటి వరుసలో ఉనన్ అంకెలనుకుంటే, మరి యారో పకక్నా, కింద కూడా అంకెలే వునాన్యే? కీ
బోరుడ్లో మొదటి వరుస అంకెల తరావ్త మూడు వరుసలునాన్యి. అవనీన్ అక్షరాలే కానీ, అంకెలు కావు.
సాహితి మరోమారు కాగితం వంక జాగర్తత్గా చూసింది. మొతత్ం ఆరు అంకెలు, వాటి కింద వరుసగా ఆరు బాణం గురుత్లు, బాణం
గురుత్ల పకక్నే ఆరు అంకెలూ వునాన్యి. అంటే, ఆరు అక్షరాల మాట సూచిసుత్నాన్యా? బాణం గురుత్లనీన్ కింది వైపుకే వునాన్యి. మొదట
ఒక అంకె, దాని కిందనే యారో మారుక్ వుంది. యారో మారుక్ పకక్నే ఒక అంకె, కింద మరొక అంకె వునాన్యి. అనిన్ యారోల పకక్నునన్
అంకెలు 1 గానీ,2 గానీ, 3 గానీ వునాన్యి. కీ బోరుడ్లో మొదటి అంకెల వరుస వదిలేసేత్, దానికింద అక్షరాల వరుసలు కూడా మూడునాన్యి.
యారో పైన వేసిన నెంబరుల్ కీబోరుడ్లో మొదటి వరుసలో ఉనన్ నెంబరుల్ అనుకుందాం. కింద వేసిన యారో పకక్న ఉనన్ అంకె ఎనోన్ వరుస
అక్షరమో సూచిసుత్నన్దా?
మొదటి అంకె 9 అంకె కింద చూసింది. యారో పకక్నే అంకె 2. అంటే, రెండో వరుస అవవచుచ్. అయితే, కీ బోరుడ్లో 9 కింద 2 వ
వరుసలో రెండు అక్షరాలు K,L కనిపిసుత్నాన్యే? ఏది తీసుకోవాలి?
సాహితి మరొక పేపరు తీసుకుని రెండు అక్షరాలూ వేరేవ్రు గడులలో రాసింది.
బొమమ్లో రెండో సారి గూడా 9 రాసివుంది. దాని కింద యారో, యారో పకక్1 వేసి వుంది. అంటే, 9 కింద ఉనన్ మొదటి వరుసలో
I,O రెండింటిని తీసుకుని, ఇందాకటి K కింద I, L కింద O రాసింది.
మూడో అంకె 4. దానికింద యారో, పకక్నే 3. కీ బోరుడ్లో 4 కింద 3 వరుసలో చూసింది. X, C తీసుకుంది. వాటిని రెండు గడులలో
రాసింది.
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