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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)
వేరొక పేజిలో, “కంపెనీ పెటిట్ ఎనిమిది సంవతస్రాలైంది. వేణు కంపెనీ సి.ఈ.ఓ.గా పూరిత్ భాదయ్త తీసుకుని 24 గంటలూ పని
చేసేవాడు. సదానందు కూడా అతనితో పాటు శర్మ పడడ్పప్టికీ, కంపెనీ అనతి కాలంలోనే అదుభ్తమైన అభివృదిద్ చూపించిందంటే, అది
ముఖయ్ంగా వేణు మూలంగానేనని చెపాప్లి. ఇదద్రూ ఒంటరి వాళేళ్మో, వేరే బాదరాబందీలు లేవు. అయితే, మా ఇదద్రికీ మాతర్ం, అటు
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అమెరికాకు, ఇటు ఇండియాకు తిరగడం కషట్ంగా వుంది. ఎందుకంటే, నా ఇండసీట్ర్ నాకుంది. జనారధ్న వాయ్పారాలు జనారధ్ను కునాన్యి. వేణు,
సదానందం ఇదద్రూ టెకిన్కల గా ఎకస్ పరుట్లే కానీ. వాయ్పార లావాదేవీలు ఏమాతర్ం తెలియని వాళుళ్.
కంపెనీ అమేమ్దాద్మనే పోర్పోజల పెటాట్డు జనారధ్నరావు . నాకు, సదానందంకు, వేణుకు అదంత నచచ్లేదు. మా అందరిలోనూ
సదానందం, ‘కంపెనీ బర్హామ్ండంగా డెవలప అవుతునన్ సమయంలో అమేమ్యడమంటే తెలివి తకుక్వతనం’ అని గటిట్గా వాదించాడు.
సదానందంకు మొదటి నుంచీ జనారద్ను పదధ్తులు నచేచ్వి కావు. జనారద్నుదంతా బిజినెస మైండ. అంతేకాదు, మన పార్డకుట్ మారెక్టింగ
చేసేటపుప్డు నీతి, నిజాయితీ అంటూ కూరుచ్ంటే, మనం వెనకబడి పోతాం అంటాడు. ఆ పదధ్తి నచచ్ని సదానందం, ఐ.టి. ఇండసీట్ర్లో ఫెయిర
గా ఉండాలిస్ందేనని అతనితో ఎనోన్ సారుల్ వాదించి, తన మాటే నెగిగ్ంచుకునాన్డు. ఇది జనారధ్నుకు అతనంటే పడకపోవడానికి మరొక
కారణం అయియ్ంది.
ఇది జరిగాక, ఒక రోజు జనారద్ను మా ఇంటికి వచాచ్డు. కంపెనీ హై పొర్ఫైలోల్ ఉండగా అమమ్టం వలల్ ఎనిన్ లాభాలుంటాయో
వివరించాడు. “మనం వాయ్పారవేతత్లం. లాభం కోసం పెటుట్బడి పెటాట్ం కానీ, మరొక ఉదేద్శయ్ంతో కాదు. ఇపుప్డే సదానందం మనలిన్
వయ్తిరేకిసుత్నాన్డు. ఈ కంపెనీ మలీట్ మిలియన డాలర కంపెనీ అయిన తరావ్త అసలు మన చేతులు దాటి పోవచుచ్ కూడా. నేనొక ఆఫర
తెచాచ్ను. మన కంపెనీకి ఇరవై లక్షల డాలరుల్ ఆఫర చేసోత్ందొక పర్ముఖ కంపెనీ. నలుగురం సమానంగా పంచుకునాన్ ఒకొకక్రికి అయిదు
లక్షల డాలరుల్ వసాత్యి. మన ఇదద్రమే

పెటుట్బడి పెటాట్ము. అసలు వాళిళ్దద్రికీ మనతో సమానంగా పంచాలిస్న పని లేదు. అయినా

ఇవవ్డానికి సిదధ్పడుతునాన్ను. కారణం ఏమిటంటే, ఇంతమంచి ఆఫరు మళీళ్ రాకపోవచుచ్. నిజానికి నాకు ఇపుప్డు కంపెనీ అమమ్డం వలల్
వచేచ్ డబుబ్ చాలా అవసరం. నా వాయ్పారంలో పోటిదారల్ మూలంగా కొదిద్గా నషట్పోయాను. ఇపుప్డు ఈ డబుబ్తో మరికొంత పెటుట్బడి పెటిట్
పోటీ తటుట్కుని నిలబడటమో, లేక మరొక వాయ్పారం చూసుకోవడమో చెయాయ్లి. ”
జనారద్ను చెపిప్ంది వినాన్క, నాకు అమేమ్యడమే మంచిదనిపించింది. రేపు ఎలా ఉంటుందో ఎవరు చెపప్గలరు?
ఆ మరాన్డే, ‘మా ఇదద్రికీ అమేమ్యడమే సమమ్తం’ అని కచిచ్తంగా చెపేప్శాము. అందరం సమానంగా పంచుకుందామనన్
పర్పోజలుకు, మిగిలిన ఇదద్రూ ఒపుప్కునాన్రు. రాతకోతలైపోయాక, జనారద్ను ఏదో అతయ్వసర పని అంటూ ఇండియాకు వెళాళ్డు. కంపెనీ
బిజినెస వయ్వహారాలలో తలమునకలుగా ఉనన్ నాకు సదానందం ఒక రోజు ఫోన చేశాడు. తను కూడా ఇండియా వెడుతునాన్నని, సేల
అమౌంటూ రాగానే తెలిజేయమని చెపాప్డు. ఇండియాలో జనారధ్నున్ కలుసాత్నని కూడా చెపాప్డు.”
“జనారధ్నున్ కలుసుకునన్ తరావ్త నాసిక వెడుతూ, సదానందం కారు యాకిస్డెంట లో చనిపోయినటుల్ తెలిసింది. నాసిక సమీపంలో
కారు యాకిస్డెంట అయియ్, లోయలో పడి కాలిపోయింది. కారులో ఉనన్వారిలో ఎవరూ బర్తికి ఉండే అవకాశం లేదని సాప్ట లో సహాయక
చరయ్లు పరయ్వేకిష్సుత్నన్పోలీసు ఆఫీసర ఒకరు టి.వి.లో చెపాప్రు. నేను అతని బంధువులేవరైనా ఉనాన్రేమో, పూరిత్ వివరాలు కనుకుక్ందామని
చూశాను కానీ, వాళెళ్వరూ లేకపోవడంతో వివరాలు ఏమీ తెలియలేదు”.
సదానందం చనిపోయాడు కనుక, ముగుగ్రమే కంపెనీ సేల పోర్సీడస్ పంచుకుందామని జనారధ్ను అనాన్డు. నేను కూడా అలాగే
చెపాప్ను, కానీ వేణు అందుకు ఒపుప్కో లేదు. సదానందం
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నమమ్కమని వాదించాడు. ఒక వేళ అతను చనిపోయి ఉంటే, అతని తాలూకు వాళెళ్వరైనా వుంటే, అతని వంతు వచిచ్న మొతత్ం ఇచేచ్దాద్మని
పటుట్బటాట్డు. ఇక మేమిదద్రం గతయ్ంతరం లేక ఒపుప్కునాన్ము. లేకపోతే, మొదటికే మోసం వచేచ్టటుల్ంది.
ఐతే, చనిపోయిన సదానందం గురించి ఇంతవరకూ వివరాలు తెలియలేదు. తరావ్త వేణు వేరే కంపెనీలో చేరాడు. ఆ తరావ్త సాట్న
ఫరడ్ యూనివరిస్టీలో పని చేశాడట. అకక్డినుంచీ కూడా వెళిళ్పోయి, చాలా సంవతస్రాలయియ్ందని ఇటీవల ఒక మితుర్డు చెపాప్డు”.
“జనారధ్నరావు హతయ్ చేయబడాడ్డనన్ వారత్ తెలిసి, నాకెందుకో అనుమానంగా వుంది. అతనిన్ చంపిందెవరు? వేణునా? అసలు అతను
ఆ టైపు మనిషి కానేకాదు. వేణు నిజానికి మాకందరికీ మంచి సేన్హితుడు. చాలా పదద్తిగా నడుచుకునే వయ్కిత్. మా కంపెనీ అభివృదిద్లోకి
రావడానికి ముఖయ్ కారకుడు. అంతే కాదు, కంపెనీ సి.ఈ.ఓ. కూడా. సదానందంకు, మాకు మధయ్ వారధిగా ఉండేవాడు. అలాంటి మనిషి
జనారధ్నున్ హతయ్ చేశాడంటే నమమ్ను. సదానందం చనిపోయాడని నమమ్కంగా తెలిసింది. ఇక జనారధ్నున్ ఎవరు చంపారు?”
ఆ తరావ్త ఏమీ రాసి లేదు.
సాహితి చదువుతునన్ డైరీ పకక్న పెటిట్ ఆలోచించ సాగింది. ఒకవేళ సదానందం చనిపోకపోతే, ఎకక్డునన్టుల్? ఇనాన్ళుళ్ ఎందుకు
బయటకు రాలేదు?
అసలు సదానందమే అతనిన్ చంపినటల్యితే, అలా చంపటానికి కారణం తన వాటా గురించేనా? “యూ ఛీటెడ మీ” అని బెదిరింపు
ఉతత్రంలో ఉందంటే, హంతకుడు సదానందం అయి ఉండాలి లేదా, అతని కథంతా తెలిసిన అతని తాలూకా వాళెళ్వరైనా, సదానందం
పేరుతో బెదిరించి ఉండవచుచ్. అయితే, జనారద్నరావు గారిని, రాఘవరావు గారినీ- ఇదద్రీన్ చంపాలిస్న అవసరం ఉందా? ఈ కేసులో రెండు
చికుక్ ముడులు కేసు తేలకుండా అడుడ్పడు తునాన్యి. ఒకటి లాకర 112,

మరొకటి సదానందం మరణం నిజామా కాదా అనన్ది.

సదానందం మహారాషట్ర వాడని తపప్, అతని వివరాలేవీ తెలియడం లేదు. ఇక లాకరు విషయం. చనిపోయిన రాఘవరావే వేణు అనుకుంటే, ఆ
లాకరు వేణు పేరుతొ వుండి ఉంటుందా? ఆ ఆలోచన రాగానే, సాహితి సుజిత ఫోన తీసుకుని రాగిణికి ఫోన చేసింది. రాగిణి ఫోన తీయగానే,
పర్సాదుకు ఇమమ్ంది.
“పర్సాదు, నువువ్ మచిలీపటన్ంలో, విజయవాడలోను అనిన్ బాయ్ంకులోల్, లాకర 112 వివరాలు చెక చేశావు కదా, ఎకక్డనాన్ అదే
నెంబరుతో వేణు పేరు మీద లాకరు వునన్దా?” అడిగింది.
“ఒకక్ నిముషం ఆగు, నా నోట బుకుక్లో రాసుకునాన్ను. చూసి చెబుతాను.” అని, పది నిముషాల తరావ్త మళీళ్ ఫోన చేశాడు
“లేదు రాగిణీ, ఏ బాయ్ంకులోనూ 112 లాకరు వేణు పేరుతో లేదు. అయినా ఎందుకటాల్ అడిగావు, చనిపోయిన రాఘవరావు పేరు వేణు అని
తెలిసిందా?” అడిగాడు పర్సాదు.
“మూడొంతులు అయియ్ ఉండాలి. అవునూ, నీ ఫెర్ండు ఎవరో సాట్నఫ్రడ్ యూనివరిస్టీలో ఉనాన్రు గదూ?”
“అవును, పర్కాశరావు అని, అకక్డ కంపూయ్టర డిపారుట్మెంటులో పొర్ఫెసర”.
“అకక్డ వేణు పేరుతొ, సుమారొక పది సంవతస్రాల మధయ్ కాలంలో, ఎవరైనా పనిచేశారేమో కనుకోక్. అతని పూరిత్ పేరు,
అంతకిర్తం ఏం చేశాడు, మనిషిని గురుత్పటేట్ పుటుట్ మచచ్లు లాంటి గురుత్లు ఏవైనా ఉనాన్యా, అకక్డ మానేశాక, ఎకక్డకు వెళాళ్డు-ఈ

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2019

లాకరు నెంబరు 112

4

వివరాలు అనీన్ కావాలి. ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా తెలుసుకో. ఈ వివరాల కనుకుక్నేందుకు నీ సెల ఫోను ఉపయోగించకు.
నీకు మరొక ఫోనుంటే అది వాడు. నాకు వివరాలు చెపేప్టపుప్డు కూడా నీ ఫోనుతో చెయయ్కు. నా నెంబరుకు చెయయ్ వదుద్. ఈ నెంబరు నోట
చేసుకుని, దీనికి చేసి చెపుప్.”
“ఓకే, సాహితీ.” ఫోను పెటేట్శాడు పర్సాదు.
రాతిర్ పడుకుని ఆలోచిసుత్నన్ సాహితికి అకసామ్తుత్గా ఏదో గురుత్కు వచిచ్, తన అలమరలో ఫైళుళ్ తీసి ఒక పేపర కటింగ తీసింది.
పేపరోల్ ఉనన్ది ఒకటికి రెండు సారుల్ చదివింది.
పొదుద్నేన్ లేచి, ముషీరాబాదు జైలుకెళిళ్ంది. జైలర ఆఫీసు కెళిళ్, తను వచిచ్న పని చెపిప్ంది. జైలర ముతత్యయ్ ఆమె చూపించిన
కమీషనరు గారి లెటర చూసి, ఆమెను ఖైదీల సెల దగగ్రకు తీసుకెళాళ్డు. సుబర్హమ్ణయ్ంను పిలిపించాడు.
సాహితి వైపు చూసూత్, “ఇతనే మీరు అడిగిన సుబర్హమ్ణయ్ం” చూపించి వెళిళ్పోయాడు.
“మీరు దొడబెటట్ గార్మ పంచాయితీ సెకర్టరీగా ఉండేవారు కదా!”
“అవును” నిరిల్పత్గా చెపాప్డు.
“చూడండి, ఒక కేసు పరిశోధనలో మీ నుంచీ కొనిన్ వివరాలు తెలుసుకోవాలని వచాచ్ను. దానికీ, మీ కేసుకీ ఎకక్డో లింకు వుంది.
అది తెలిసేత్, మీరు నిరోద్షులుగా బయటపడే అవకాశం వుంది. కనుక, మీరు సందేహించ కుండా నేనడిగే పర్శన్లకు జవాబు చెపప్ండి”.
“నేను ఈ కేసు నుంచీ బయటపడతాననన్ ఆశ నాకు లేదు, మేడం. అయినా అడగండి, నాకు తెలిసినంతవరకు చెబుతాను”.
“మంటలోల్ కాలి చనిపోయిన మీ సరప్ంచి పేరు వేణుమాధవే కదా!”
“అవును మేడం”
“ఆయనకు సేన్హితులు ఎవరైనా వునాన్రా? మీకు వాళెళ్వరైనా తెలుసా?”
“ఆయన నాకెనన్డూ తన సవ్ంత విషయాలు చెపప్లేదు. మొదటోల్నే తను ఒంటరి వాడినని, అనాధాశర్మంలో పెరిగానని చెపాప్రు.
అందువలల్ నేనెపుప్డూ ఆయనున్ ఏమీ అడగలేదు”.
“అతను సాట్నఫ్రడ్ యూనివరిస్టీలో చేశాడనాన్రు.

మీరు అతనితో ఎకుక్వగా కలిసి తిరిగారు కదా, అతనిన్చూడగానే

గురుత్

పటేట్ందుకు ఏవైనా గురుత్లూ వుంటే చెపప్గలరా?”
“అవును మేడం, ఆయన ఎం.ఏ., ఏం.ఎస,సి., పి.హెచ.డి. చదివారు. సాట్నఫ్రడ్ యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసరుగా పనిచేసారట. ఆయన
చాలా మంచి వయ్కిత్ మేడం. అనాయ్యంగా ఆయనున్ చంపేశారు. మీరు అడుగుతుంటే గురుత్కు వసోత్ంది. ఆయన ఎడమ చేతి మణికటుట్ పైన
పెదద్ పుటుట్మచచ్ వుంది.”
“నిజంగా ఆయన చనిపోయి ఉంటారా?” అడిగింది సాహితి.
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“ఆయన నిదర్పోతునన్ ఇంటికి గొళెళ్ం పెటిట్ తగలబెటాట్రు. మంటలు చూసి, నేను పరిగెతుత్కు వెళాళ్ను. ఆయనున్ నేనే చంపానని
రాతిర్కి రాతిర్ ననున్ అరెసుట్ చేశారు మేడం.”
“సరే, మీరు నిశిచ్ంతగా ఉండండి. మిమమ్లిన్ విడిపించే భారం నాది. కానీ, మీరు ఏమాతర్ం మీ సంతోషానిన్ బయటికి కనిపించనీయ
కూడదు . మీ కేసులో పెదద్వాళెళ్వరో వెనకాల వునాన్రు. అందువలల్, నేను వచిచ్న విషయం కూడా మరెవరికి చెపప్వదుద్. మీ భారయ్ కానీ, మామ
గారు కానీ వచిచ్నపుప్డు, వాళల్తో, వేణుగారి ఫోటో వుంటే, నాకు అరెజ్ంటుగా ఇమమ్ని చెపప్ండి. నా ఫోన నెంబర ఇదిగో” అంటూ నెంబర
ఇచిచ్ంది సాహితి.
“అలాగే, మేడం” అంటూ నమసాక్రం పెటాట్డు సుబర్హమ్ణయ్ం.
సాహితి జైలర దగగ్రకు వెళిళ్, థాంకస్ చెపిప్ వసుత్ండగా, “మీ రోచిచ్న పని అయియ్ందా?” అంటూ అడిగాడు.
“నాకు కావాలిస్న సమాచారం దొరక లేదు. నేను పరిశోధించే కేసుకు ఇతనికి సంబంధం ఉనన్టుల్ లేదు” అని చెపిప్ంది సాహితి.
PPP
‘ఎవరో మీకోసం వచాచ్ర’ని పనిమనిషి చెపప్డంతో సాహితి లేచి హాలోల్కి వెళిళ్ంది. వచిచ్నాయన పంచె, కండువా వేసుకుని పెదద్
మనిషిలా వునాన్డు. “నేను వేణుమాధవ పనిచేసిన హైసూక్లు హెడ మాసట్రు నమామ్, నాపేరు సుబర్హమ్ణయ్ శరమ్.” అనాన్డు నమసాక్రం చేసూత్.
“కూరోచ్ండి “అంది సాహితి పర్తి నమసాక్రం చేసూత్.
ఆయన తన లాలీచ్ జేబులోంచి ఫోటో తీసి ఇసూత్, “మీరు వేణు ఫోటో అడిగారట, తీసుకువచాచ్ను.”
“మీరేమైనా అతనిన్ గురించి ఇంకా వివరాలు చెపప్గలరా?” అడిగింది సాహితి.
“అనీన్ మీకు తెలిసినవేనమామ్. అతను మనిషి చాలా మంచివాడు, నిసావ్రధ్ పరుడు. ఆ రోజు వేణు చనిపోలేదమామ్! ఆ సంఘటన
జరిగిన చాలా రోజులకు నాకొక రిజిసట్రు పోసుట్లో అతని డైరీ పంపాడమామ్. అదృషట్వశాతుత్ మా సూక్లుకు అపుప్డపుప్డూ రిజిసట్రు పోసుట్లు
వసుత్ంటాయి కనుక, ఎవరికీ అనుమానం రాలేదు. అందులో విషయాలు బయటపెడితే ఎకక్డ నాపార్ణానికి పర్మాదమోనని ఈ డైరీ జాగర్తత్గా
దాచాలిస్ వచిచ్ంది . మీరు ఈ కేసు పరిశోధిసుత్నాన్రని తెలిసి, అది మీ కిదాద్మని నేను రహసయ్ంగా వచాచ్ను” అనాన్డు.
సాహితి ఆ డైరీ అందుకుంటూ, చెపిప్ంది.
“చాలా మంచి పని చేశారు. నిజంగా మీకు థాంకుస్ చెపాప్లి. మీరు మరో పని కూడా చెయాయ్లి. సుబర్హమ్ణయ్ం కేసు ఆలశయ్ం
చెయయ్కుండా, హైదరాబాదులో మంచి లాయరును చూసి, వెంటనే హైకోరుట్ లో అపీప్లు చెయయ్మనాన్నని వాళళ్కు చెపప్ండి. నేను అతనిన్
బయటకు తెసాత్నని మాటిచాచ్ను. కానీ, నేను డైరెకుట్గా కేసు టేకప చేసేందుకు వీలు లేదు. అతని విడుదలకు కావాలిస్న సాయం చేసాత్ను. ఇది
మూడో కంటికి తెలియకూడదు జాగర్తత్!”
శరమ్ ఆమెకు నమసక్రించి వెళిళ్పోయాడు.
సాహితి లోపలికి వచిచ్, వేణు డైరీ తీసుకుని చదివింది.
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“నా గురించి కొనిన్ వివరాలు చెపాప్లిస్న అవసరం వుంది.
నా పూరిత్ పేరు వేణుమాధవ. నేనొక కంపెనీకి సి.ఈ.ఓ.గా పనిచేశాను. తరావ్త కొనీన్ సంవతస్రాలు కాలిఫోరిన్యా యూనివరిస్టీలో
పొర్ఫెసరుగా పనిచేసి, మన దేశ పరిసిథ్తులను కొంతైనా చకక్ దిదాద్లనే ఆశయంతో వచేచ్శాను. మన దేశంలో లాగానే, అమెరికాలో బీదరికం
వుంది, నిరుదోయ్గమూ వుంది. ముఖయ్ంగా ఇకక్డ “బాల్కుస్” అనుభవిసుత్నన్ బాధలు చెపప్లేననిన్. కుల, మత రాజకీయాలతో కుళిళ్పోయిన మన
దేశ యూనివరిస్టీలు ననున్ గురిత్ంచకపోయినా, అమెరికా ననున్ ఆదరించింది. ఇకక్డ యూనివరిస్టిలు ననొన్క మనిషిగా, ఒక పొర్ఫెసరుగా
నిలబెటాట్యి. అందువలల్, నేను సంపాదించిన ఆసిత్లో కొంత ఇకక్డి “బాల్కుస్” అభివృదిద్కోసం ఒక టర్సుట్కు రాసేశాను. అయితే, ఇండియాలో
పరిసిథ్తులు నేననుకునన్ దానికనాన్ అధావ్నన్ంగా ఉనన్యని ఇకక్డికి వచాచ్క నాకరధ్ం అయియ్ంది.
మా పూరీవ్కుల ఊరు దొడబెటట్ గార్మానికి వచాచ్ను. ఊరికి సరైన రోడుడ్ లేదు. సూక్ల ఉందనన్ మాటే కానీ, గోడలనీన్ నలల్బారి,
ఎపుప్డు పడిపోతాయో అనన్టుల్నాన్యి. తరగతి గదులు ఏనాడు వెలల్ వేయించినటుల్ లేదు. ఆడపిలల్లకు విడిగా బాతూర్ముల మాట అటుంచి,
అసలు సూక్లు మొతాత్నికి ఒకక్టే బాతూర్ము. ఫీర్గా చదువు చెబుతానని సూక్ల హెడ మాసట్రు గారిని ఒపిప్ంచి, సూక్లు పిలల్లకు జనరల
నాలెడిజ్తో పాటు, మోరల సైనుస్, అవసరమైన లెకక్లాల్ంటి సబెజ్కుట్లలో వాళల్ సందేహాలకు పైరవేటు కాల్సులు తీసుకుని చెపప్డం లాంటివి
మొదలుపెటాట్ను. సరప్ంచ గారి అబాబ్యి మంచి మారుక్లతో ఎస.ఎస.సి. పాసవడంతో, ఆయనకు నాపై గురి కుదిరింది. నెమమ్దిగా
ఆయనతో సేన్హం పెంచుకుని, పంచాయితీ నిధులతో గార్మానికి రోడుడ్, సూక్లులో మరో రెండు బాతూర్ములు కటిట్ంచాను. ఈ లోగా అసెంబీల్
ఎనిన్కలోచాచ్యి. సరప్ంచ సుదరశ్న గారిని అధికార పారీట్, ఏం.ఎల.ఏ. అభయ్రిధ్గా నిలబెటిట్ంది. ఎనిన్కల సమయంలో నేను ఆయన తరఫున
బాగా పర్చారం చేశాను. గెలిచిన తరావ్త, ఆయనలో చాలా మారుప్ వచిచ్ంది. నాతో మాటాల్డటమే తగిగ్పోయింది. సూక్లోల్ ఆరో తరగతి గది
గోడ, వానలకు నాని, పడిపోయింది. ఆ గోడ కటిట్ంచేందుకు నేను ఆయనతో ఎనిన్ సారుల్ మొర పెటుట్కునాన్, ఫలితం లేక పోయింది. నేను
సవ్ంత డబుబ్ ఖరుచ్ పెటిట్ గోడ కటిట్ంచాను. రాబోయే ఎనిన్కలోల్, తన పదవికి నేను పోటీ వసాత్నేమోననన్ భయం ఆయనకు మొదలైంది. అసలు
నాపై హతాయ్పర్యతన్ం కూడా అందుకే చేయించాడు.
నేను ఏనాడు తనకి అపకారం తలపెటట్లేదు. పదవులపై నాకు అసలు ఆసకిత్ లేదని అనేక సారుల్ సప్షట్ం చేశాను. ఎం.ఎల.ఏ. గారి
అనుయాయులు, దీపావళి నాడు నేను ఇంటోల్ పడుకుని ఉండగా, ఇంటికి నిపుప్ పెటాట్రు. అదృషట్వశాతుత్, నేను చదువు చెపిప్న ఎం.ఎల.ఏ.
గారి కొడుకే, చివరి నిమిషంలో నా ఇంటి వెనక వైపు వచిచ్, అరెజ్ంటుగా నా సూట కేసు తీసుకోమని, ననున్ మోటార సైకిల పై ఊరి అవతల
దింపేశాడు. విషయం అతను చెపేప్దాకా నాకు అరధ్ం కాలేదు. అపప్టికే దూరంగా ఇలుల్ కాలిపోతునన్టుట్ పొగలూ, మంటలూ కనిపించాయి.
ఆ పరిసిథ్తులోల్ ఏం చెయయ్లేక, బసెస్కిక్ ఊరు వదిలి వెళిళ్పోయాను. పాపం, రోజూ నాకు తోడుగా పడుకునే నా శిషుయ్డు భాషా ఆ రోజు
మంటలలో కాలి, మసి అయిపోయాడు. అతని కుటుంబం రెకాక్డితేగాని డొకాక్డని వాళుళ్. అతని తలిల్దండుర్లు ఇకక్డ బతకలేక, కూలీ
పనికోసం హైదరాబాదు వలస వెళిళ్పోయారు.

శతుర్వులు నేను ఇంటి నుంచీ బయటకు రహసయ్ంగా వెళిళ్పోవడం చూడలేదు.

నేను

చనిపోయానని ఆ నేరం మా పంచాయితీ సెకర్టరీ సుబర్హమ్ణయ్ంపై తోసి, కేసు పెటిట్నటుల్ పేపరులో చూశాను. మరోపకక్ అటు సదానందం
మరణం పర్మాదవశాతుత్ జరిగింది కాదేమోనని నా అనుమానం. మేమిదద్రం ఒంటరి వాళళ్ం అవడం వలల్, ఇండసీట్ర్ అమేమ్సిన మొతత్ంలో మా
వాటా కూడా తామే తీసుకోవాలని, మిగిలిన ఇదద్రు పారట్నరుస్లో ఆశ మొదలైందని నా అనుమానం.
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