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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) 
ననున్ కూడా వీళుళ్ ఎపుప్డో చంపవచుచ్. అందువలల్, నేను విలుల్ రాసి, ఈ లాకరులో ఉంచుతునాన్ను. నా తదనంతరం నా మితుర్లు 

హెడ మాసాట్రు సుబర్హమ్ణయ్ శరమ్ గారు,  మా పంచాయితీ సెకర్టరీ సుబర్హమ్ణయ్ంలకు ఈ ఎకౌంటు ఆపరేట చేసేందుకు  విలుల్లో రాసుత్నాన్ను. 
నా వంతుగా వచిచ్న మొతత్ంలో  మూడు  లక్షల రూపాయలు నేను పెరిగిన అనాధాశర్మానికి ఇవావ్లి. దాని వివరాలు విలుల్లో రాశాను. నా  
ఎకౌంటులో అయిదు లక్షల రూపాయలు మా ముతాత్త ఊరు దొడబెటట్ గార్మాభుయ్దయానికి ఖరుచ్ చేయాలి. మిగిలిన మొతత్ంలో  నా 
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సేన్హితుడు, సెకర్టరీ సుబర్హమ్ణయ్ంకు, నా శిషుయ్డు భాషా కుటుంబానికి చెరొక అయిదు లక్షల రూపాయలు ఇవావ్లి. ముఖయ్ంగా భాషా  
చనిపోవడానికి, మా సెకర్టరీకి జరిగిన అనాయ్యానికి నేను  కారణ మైనాను. మా హెడ మాసట్ర గారికి  రెండు లక్ష రూపాయలు ఇవావ్లి. 
వాళిళ్దద్రూ గార్మాభివృదిధ్కోసం పనిచేసుత్నన్ందుకు, నెలనెలా వాళళ్ వాళళ్ జీతాలెంత వసుత్నాన్యో, అంత జీతం తీసుకోవాలిస్ందిగా విలుల్ 
రాశాను.  వాళిళ్దద్రూ  నా ఆశయాలతో ఏకీభవిసూత్, అడుగడుగునా నాకు సలహాలు ఇసూత్, ననున్ ముందుకు నడిపించారు. నేను ఆశించిన 
మారుప్ ఈ సమాజంలో ఇపుప్డే వసుత్ందాని నేను మధన పడుతునన్పప్టికీ, మా సుబర్హమ్ణయ్ంలు ఇదద్రూ నా ఆశయాలను నెరవేరేచ్ందుకు 
పర్యతిన్సాత్రని నాకు నమమ్కం వుంది.    

ఇక సదానందం-  రూ. ముపైఫ్ అయిదు లక్షలూ అతని వాటా.  తనకో తముమ్డునాన్డని తెలుసుకునాన్నని సదానందం ఇండియా 
వచాచ్క నాకు ఫోను చేశాడు. అతని పేరు సుధీర అని చెపాప్డు. కానీ, ఇపుప్డు అతనెకక్ డునాన్డో తెలియదు. ఆ మొతత్ం ఈ బాయ్ంకులోనే 
మరొక  ఎకౌంటులో వుంది. ఆ అమౌంటు సదానందం బర్తికి ఉంటే అతనికి, అతను చనిపోయిఉంటే వాళళ్ తముమ్డు సుధీరుకు చెందాలి. 
ముందు జాగర్తత్గా,  దీనికి సంబంధించి వేరే అగిర్మెంటు రాసేయడం జరిగింది. ఇందులో మరెవరికి హకుక్ లేదు.”   

చివర పేజీలలో ఒక చోట మాతర్ం వేరే సింబలుస్తో ఏదో రాసి వుంది. బహుశా ఇదేదో ముఖయ్మైంది కావచుచ్. ఈ  సీకెర్ట కోడ 
ఏమిటో? మళీళ్ తనకో పరీక్ష?  

 ఈ ఒకక్టి సీకెర్ట కోడ లో ఎందుకు రాసాడో? మరెవరి చేతులోల్ అనాన్ పడితే, వాళల్కు అరధ్ం కాకుండా ఉండాలనా?  ఇదేదో కొతత్ 
కోడ లాగా వుంది. ఒకసారి గూగుల సీకెర్ట కోడ లాంగేవ్జెస చూసేత్ ఎమనాన్ దొరక వచేచ్మో!  

 

U++U+   +++++    +++FF    +++++    +PP+P    +++++   +PP+P    +++FF  
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+++++    ++++D    +K+++    +++FF   U++U+,    ++JJJ   ZZ+++   +++FF   ++G++    T++++T    
+++++   ++++D   +++++   +++FF 

ఇది ఫార్నిస్స బేకన సృషిట్ంచిన సబ సిట్టూయ్షన సైఫర కోడ కు దగగ్రలో ఉంది.  

ఒక సారి ఆ రాసింది మొతత్ం పరీక్షగా చూసింది. ఒకటి నుంచి 5 దాకా పల్స గురుత్లూ, పల్స గురుత్ల పకక్ ఒకటి గానీ, రెండు, లేదా 
మూడు,లేదా నాలుగు  అక్షరాలూ,  కలిపి 5 చపుప్న వునాన్యి. ఐదేసి కలిపి ఒక మాటగా తీసుకోవాలి అనుకుంది సాహితి. ఒక చోట  112 
నెంబరు కనిపించింది. అమమ్యయ్, ఒక కూల్ దొరికినటేల్ అనుకుని ఊపిరి పీలుచ్కుంది.  112  పకక్న ఉనన్ అక్షరాలు చూసింది.  ఇంగీల్షోల్ లాకర 
కు (LOCKER) 6 అక్షరా లునాన్యి. 112  అంకె వెనక ఉనన్ 6 అక్షరాల సింబలస్  పరీక్షగా చూసింది.  

మొదటి అక్షరం L కు +N + NN అనుకుంటే, O కు  +QQQ+ , C కు +++E +, K కు +M +M +,  E కు ++G ++, R కు 
T ++T  అయియ్ండాలి.  కామను గా వాడిన + తో, ఇంగీల్ష లో పర్తి అక్షరానికి ఆ తరావ్తి రెండో అక్షరం ఉపయోగించడం జరిగింది. అది 
అరధ్ం అయాయ్క, ఇక దానిన్ ‘డీ  కోడ’ చెయయ్డం సులువైంది సాహితికి.  

Sadanand amount is in an account opened in our joint names. Details in locker 112 with Diamond 
Bank in Abids, Hyderabad.  

పొదుద్నేన్ లేచి హైదరాబాద బయలేద్రి వెళిళ్ంది సాహితి. విజయవాడ కమీషనర రాసిచిచ్న లెటర తీసుకుని హైదరాబాద కమీషనర 
ఆఫీసుకు వెళిళ్ంది. కమీషనర ఒక లెటర రాసి, మరొక ఇనసెప్కట్రును ఇచిచ్ పంపాడు.     

PPP 
రాతిర్  పర్సాదు ఫోను చేశాడు. అతను చెపిప్ంది విని, “గుడ” అని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సి, తరావ్త తను చెయాయ్లిస్న కారయ్కర్మం గురించి 

ఆలోచించింది. 

     మరాన్డు పొదుద్నన్ మచిలీపటట్ణం సూపరింటెండెంట గారికి, విజయవాడ కమీషనరు గారికి ఫోనుల్ చేసి తన పాల్ను వివరించింది. 

 సాహితి తనకు బాగా పరిచయం ఉనన్ విలేఖరల్తో జనారధ్నరావు, రాఘవరావు గారల్ హతయ్ కేసులు గురించి సరిక్ల ఆఫీసులో  పెర్స 
మీట ఏరాప్టు చేయించింది. పెర్స మీట లో సరిక్ల ఇనసెప్కట్ర రఘవీర కేసు వివరించాడు. 

“వేణు మాధవ, సదానంద అనే ఇదద్రు కంపుయ్టర సెప్షలిసుట్లు, జనారద్ను గారు, రాఘవరావు గారల్తో కలిసి అమెరికాలో ఐ.టి. 
ఇండసీట్ర్ పెటిట్, అది మంచి అభివృదిద్లోకి వచాచ్క అమేమ్సి, వాటాలు పంచుకునాన్రు. వారిలో సదానందు సేల డీల ఫైనల అయేయ్ సమయంలో, 
ఇండియా వచిచ్, యాకిస్డెంటులో చనిపోయాడు. ఆ తరావ్త వేణు కూడా ఇండియా వచేచ్సి వేరొక పలెల్లో ఉంటూ, అకసామ్తుత్గా హారట్ ఎటాక 
వచిచ్, చనిపోయాడు. సదానందు వాటాయే ముఫై అయిదు లక్షలుంది. అతను చనిపోవడంతో, అతని వారసులెవరో తేలాక, ఆడబుబ్ వాళల్కు 
అపప్జెపప్డం జరుగుతుంది”.  

“ఎవరి వాటా ఎంత వచిచ్ందో, ఆ వివరాలు మీకు ఎకక్డ దొరికాయి? నలుగురు పారట్నరుస్ చనిపోయారు కదా?” ఒక లేడీ పతిర్కా 
విలేఖరి అడిగింది. 
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“సదానందు మరణం సహజమైనదేనా? జనారద్ను గారికి వచిచ్న బెదిరింపు ఉతత్రాల మాటేమిటి? దానిన్బటిట్ చూసేత్, సదానందును 
చంపించింది జనారధ్నరావు గారేమోనని, అందువలేల్, జనరధ్నరావు గారిన్ చంపింది సదానందం బంధువు లెవరైనా అయిఉండవచచ్ని మీకు 
అనుమానం రాలేదా?” ఒక విలేఖరి అడిగాడు. 

“చెపప్లేం, ఖచిచ్తంగా వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మరింత సమయం పడుతుంది” చెపాప్డు రఘవీర.  

“ఔను సార, మరి రాఘవరావు గారిన్ చంపింది ఎవరు?” మరొక విలేఖరి అడిగాడు. 

“ఆ వయ్కేత్ అయుయ్ండవచుచ్”. 

“ఇంతకు ముందు కూడా రాఘవరావు అనే అతను  చని పోయాడని, అతని డైరీలో లాకరు నెంబరు 112 అని తపప్ వేరే వివరాలేవీ 
లేవని, అతనిన్ గురుత్పటట్గల వాళెళ్వరైనా వుంటే, వివరాలు చెపప్వలసిందని మీరు పేపరోల్ పర్కటించారు. అతనికి, ఈ రాఘవరావుగారికి 
ఏమైనా సంబంధం ఉందా?”    

“అతను రాఘవరావు కాదు. అతని అసలు పేరు వేణుమాధవ. అతనే ఈ కంపెనీలో సి.ఈ.ఓ.” అనేసి,  ఆ తరావ్త గతుకుక్మనాన్డు 
రఘువీర.   

 “వేణు మాధవ అనే అతను దొడబెటట్ గార్మానికి సరప్ంచి అనీ, ఆ గార్మ పంచాయితీ సెకర్టరీ, పంచాయితీ నిధులు కాజేసి, అతని  
ఇంటికి నిపుప్ పెటిట్ చంపేశాడనీ, అపప్టోల్ పెదద్ సెనేస్షన గా చెపుప్కునన్ కేసు. అది జరిగి చాలా రోజులయియ్ంది కదా? ఆ వేణు మాధవు, ఇతను 
ఒకరేనా? అలా అయితే, అపుప్డు  వేణు మాధవ చనిపోలేదా?” అడిగాడు సీనియర విలేఖరి. 

రఘువీర నిసస్హాయంగా సాహితి వైపు చూశాడు.        

 లేడీ విలేఖరి సాహితిని అడిగింది, “చెపప్ండి మేడం, మాకు వివరంగా చెపప్ండి. అసలు కేసు తేలిపోయినటేల్నా? హంతకుడు ఎవరో 
తెలిసిందా? ఈ వేణు అనే ఆయన ఎపుప్డు, ఎకక్డ చనిపోయాడు? ఇలుల్ తగలపెటిట్, అతనిన్ చంపుదామని చూసింది ఎం.ఎల.ఏ. గారి 
మనుషులేనా?”  

సాహితి చిరునవువ్ నవివ్ంది. “ఈ కేసులో కొనిన్ విషయాలు ఇంకా తేలాలిస్ వుంది. కొనిన్ కారణాల వలల్ మేము అనిన్ విషయాలను 
వివరించి చెపప్లేము. అయితే, మేము మిమమ్లిన్ కోరేదేమిటంటే, మీ పేపరు నూయ్స చూసి, సదానందు తాలుకు వాళెళ్వరైనా ముందుకొసేత్, 
చాలా వరకు కేసు తేలిపోతుంది. వాళళ్కు చేరాలిస్న డబుబ్ వాళళ్కు అందుతుంది.” 

“మేడం, మీరు మాకు డీటెయిలుస్ చెపప్కుండా, ఏదో రాయమంటే ఎలా రాసాత్ము?”పర్శిన్ంచాడు ఒక సీనియర విలేఖరి.   

“సరే, మీకు వివరాలు చెబుతాను కానీ, అదంతా మీరు పేపరోల్ రాయవదుద్. కొనిన్ విషయాలు వివరంగా, రాసేత్ నషట్మే తపప్, లాభం 
ఉండదు.  

వేణుమాధవ, సదానందు, జనారధ్నరావు, రాఘవరావు –ఈ నలుగురూ ఐ.టి. కంపెనీ పారట్నరస్. కంపెనీ సేల చేసి వచిచ్న డబుబ్ 
ఒకొకక్రూ  ముఫై అయిదు లక్షల దాకా పంచుకునాన్రు. జనారద్ను, రాఘవరావులు ఇండియా వచేచ్సి, వాళళ్కు అపప్టికే ఉనన్ వాయ్పారాలు 
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చూసుకుంటే, వేణు అకక్డే  కొనాన్ళుళ్ వేరే కంపెనీలోనూ,ఆ తరావ్త సాట్నఫ్రడ్ యూనివరిస్టీలోను పనిచేసి ఇండియా వచేచ్శాడు. తన 
సవ్గార్మమైన దొడబెటట్కు వచిచ్, అకక్డ పర్జల అభిమానానిన్ చూరగొని, సరప్ంచి అయినాడు. కొనిన్ రాజకీయ కారణాల వలల్ అతనిపై 
హతాయ్యతన్ం జరిగింది. అదృషట్ వశాతూత్ అతను తపిప్ంచుకుని, ఆ ఊరు వదిలి వెళిళ్పోయాడు. పేరు , వేషం కూడా మారుచ్కుని మరొక 
పలెల్లో తన పర్జాసేవ కొనసాగిసుత్నాన్ండగా హారట్ ఎటాక వచిచ్ చనిపోయాడు.” 

“ఈ వేణు మాధవ ను దొడబెటట్ గార్మంలో చంపాలని చూసిన వయ్కుత్లెవరు? దానికి కారణం ఏమిటో మీకు తెలియదా? అకక్డ 
అధికార పారిట్ పర్తినిధులే ఈ పని చేయించి, పంచాయితీ సెకర్టరీపై నెటాట్రని అపప్టోల్ పర్జలు అనుకునాన్రు కదా?” సీనియర  విలేఖరి 
పర్శిన్ంచాడు.   

“మీరు సదానందు విషయం చెపప్లేదు. అతను సేల డీల ఫైనల అయినా వెంటనే  చనిపోయాడని అనాన్రు కదా? అతని మరణం 
సహజమైనేద్నా? లేక, మరేవరిదైనా పేర్మేయం ఉందా? అతను వంటరి వాడనాన్రు కదా?మరి  అతని తాలుకూ వాళెళ్వరైనా వునాన్రా?” 
అడిగింది లేడీ విలేఖరి. 

“సదానందు యాకిస్డెంట లో మరణించాడనే తెలుసు. పూరిత్ వివరాలు మాకింకా అందాలిస్ వుంది. ఇక వేణు మాధవ పై ఆ 
గార్మంలో జరిగిన హతాయ్ పర్యతన్ం వేరే కేసు. దానిన్ గురించి ఇపుప్డేం చెపప్లేము. ఈ సదానందు తాలుకూ మనుషులు బయటకొసేత్ గానీ, 
కొనిన్ విషయాలు తేలవు. అందుకే ఈ పెర్స మీటు ఏరాప్టు చేశాము.” 

“సరే మేడం, ఈ కేసు పరిశోధనలో మీ పేర్మేయం వునన్టుల్ రాయవచాచ్?” అడిగాడు సీనియర విలేఖరి నవువ్తూ. 

“ఒదుద్,  నా పర్సకిత్ తేవదుద్. మీరు రాయకపోయినా, శతుర్వులు ననున్ కనిపెడుతూనే వునాన్రు. విజయవాడకమీషనరు గారు,  
మచిలీపటట్ణం సూపరింటెండెంటు గారల్ పరయ్వేక్షణలో, సరిక్ల ఇనసెప్కట్ర  రఘువీర  ఆధవ్రయ్ంలో  ఇనసెప్కట్ర నిశచ్ల, ఇనసెప్కట్ర పర్సాదులు 
పరిశోధన చేసుత్నన్టుల్ రాయండి.” 

రఘువీర  ముఖం వికసించింది. విలేఖరుల్ సాహితికి, రఘువీర, పర్సాదులకు బై చెపిప్ వెళిళ్పోయారు.  

మరాన్డే తను పిలిచిన నలుగురు విలేఖరల్ తాలుకూ పేపరల్లో, “చికుక్ముడి పడిన జంట హతయ్ల కేసు!” అంటూ ఒకదానోల్, “ఇంకా 
విడని జనారద్ను హతయ్ కేసు” అని మరొక దానోల్, ఇలా వేరేవ్రు   హెడిడ్ంగులతో, అనుకునన్ విధంగా నూయ్సు రావడం చూసి,”ఓకే” అనుకుంది 
సాహితి. మరొక పేపరు తీసి చూసింది. “నలుగురు పారట్నరస్ మరణాల మిసట్రీ.” అంటూ హెడిడ్ంగ పెటిట్, “పారట్నరుస్  అందరూ 
చనిపోయారు. సదానందం వాటా వాళళ్ తముమ్డికి ఎలా చేరుతుంది? అసలతను బతికే వునాన్డా, లేక అతను కూడా యాకిస్డెంటులో 
చనిపోయాడా? వేణు మాధవ ను చంపటానికి పనాన్గం పనిన్ంది ఎం.ఎల.ఏ. సుదరశ్న మనుషులేనా?” అంటూ వేణు మాధవ మరణం మీద 
ఎకుక్వ రాశాడు. ఇతనెవరో తను పిలిచినతను కాదు. కొంచెం డిఫరెంటుగా రాశాడు అనుకుంది సాహితి. 

పొదుద్నేన్ ఫోను చేసింది రాగిణి. “ఆయన ఆఫీసు పని మీద ఎకక్డికో వెడుతునాన్రట.” 

“అవును రాగిణీ, నాతో చెపాప్డు. నినున్ మా ఇంటోల్ దింప మనాన్ను. ఇకక్డ నీకేం భయం లేదు. హాయిగా నాలుగ్ రోజులు రెసుట్ 
తీసుకుందువుగానీ.” చెపిప్ంది సాహితి. 
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“అమోమ్, నాలుగు రోజులే!” కంగారుగా అనేసింది రాగిణి. 

 

. 
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