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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)
తరావ్త అంకె 8.దాని కింద యారో. యారో పకక్నే 2 వేసివుంది. అంటే 8 కింద రెండో వరుస. రెండో వరుసలో ఉనన్ J, K లను
రెండు గడులలో రాసింది.
ఒక సారి రెండు గడులను చూసింది.
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మొదటి గడిలో అక్షరాలు అరధ్వంతంగా లేవు. రెండో గడి లో లాక (తాళం) సూచిసోత్ంది. అయితే, బొమమ్లో ఇంకా రెండు
అంకెలు, యారో మారుక్లు వునాన్యి. బహుశా పూరిత్ మాట లాకర అయివుండవచుచ్. అయినా, ఆ మిగిలిన రెండు కూడా డీకోడ చేసేత్
నిరాధ్రణ అవుతుంది. సాహితి మిగిలిన రెండు అంకెలు చూసింది. 3 అంకె, దానికింద యారో, ఆపకక్నే 1 వుంది. అంటే, W,E అనన్ మాట.
ఆ రెంటిని చెరొక గడిలో వేసింది. చివరగా 4 అంకె, దానికింద యారో, ఆపకక్నే 1. అంటే 4 కింద ఒకటో వరుసలో ఉనన్ అక్షరాలూ E,R.
వాటిని చెరొక గడిలో రాసింది.
ఇపుప్డు రెండు గడులలో ఉనన్ అక్షరాలూ చూసేసరికి మొదటి గడిలో అక్షరాలూ పూరిత్గా అరధ్ం లేకుండా వునాన్యి. రెండవ గడిలో
లాకర అని వచిచ్ంది.
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అయితే, తను డీకోడ చేసింది ఎంత వరకు కరెకోట్ ఎలా తెలుసుత్ంది? మరొక సారి బొమమ్ వంక చూసింది సాహితి. బొమమ్కు ఒక
పకక్గా 112 అంకె వేసి వుంది. అంటే, అది తపప్క లాకర నెంబరు అయివుండాలి. ఆ నిశచ్యానికి రాగానే, సాహితి వెంటనే పర్సాదుకు ఫోన
చేసింది.
PPP
“మీరు ఎనిన్ సారుల్ తిరిగినా, మీకు సహాయం చేసే ఉదేద్శయ్ం ఏం.ఎల.ఏ. గారికి ఏ కోశానా లేదు, వేణు గారూ! నా మాట నమమ్ండి”
అనాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం. సుబర్హమ్ణయ్ం పంచాయితీ ఆఫీసు సెకర్టరీ.
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పెదద్ చదువులు చదువుకుని, చేసుత్నన్ మంచి వుదోయ్గం వదులుకుని, తమ పలెల్టూరుకు వచిచ్, ఇకక్డి పరిసిథ్తులిన్ బాగుచేయయ్లని
తాపతర్య పడుతునన్ వేణు అంటే, సుబర్హమ్ణయ్ంకు వలల్మాలిన అభిమానం ఏరప్డింది. వేణు పంచాయితి పెర్సిడెంటు అయిన రోజే, తను
కూడా చేతనైనంత వరకూ వూరు అభివృదిధ్కి పాటుపడాలని అతను నిరణ్యించుకునాన్డు.
“మరేం చేదాద్మంటావో చెపుప్?నాకేం తోచడం లేదు. అసలు ఆయనకు నేను చేసిన అపకారం ఏమిటి? ఆయన ఏం.ఎల.ఏ. ఎనిన్కలోల్
గెలిచేందుకు నేను సహాయపడాడ్ను కదా” నిరుతాస్హం తొంగి చూసింది వేణు గొంతులో.
“మీరు అలా నిరుతాస్హ పడకండి. ఇలాంటివి మన దేశంలో మామూలే. మీరెకక్డ తనకు పోటీ అవుతారో అనన్దే ఆయన భయం.
మీరు ఎనిన్సారుల్ పదవులపై ఆశ లేదని అనాన్, ఆయన చుటూట్ చేరిన వాళుళ్ నమమ్రు, ఆయనూన్ నమమ్నీయరు. చెయాయ్లని పటుట్దల వుంటే,
మనం ఏదైనా సాధించగలం. నాకు తోచిన సలహా చెబుతాను, వినండి. మనమే చందాలు వేసుకుని, డబుబ్లు సేకరించి, ఆ గోడ
కటిట్ంచెయయ్డం ఒక పదధ్తి”.
“అలా చేసేత్, మనం ఆయన చేతగానితనం వేలెతిత్ చూపిసుత్నాన్మని అనుకోవచుచ్. మనపై దేవ్షం పెంచుకోవచుచ్” అనాన్డు వేణు.
“నిజమే, ఆయన అనుకోకపోయినా, చుటూట్ చేరిన వాళుళ్ నూరిపోసాత్రు. మన దగగ్ర డబుబ్ంటే, మనమే చెయయ్డం మంచిది. అలా
అయినా ఆయనకు కోపం రావచుచ్. అయినపప్టికీ, పోనిలే, తన డబేబ్ ఖరుచ్ పెటుట్కునాన్డు, మనదేం పోయిందని కొంత సమాధాన పడవచుచ్.
ఇక మూడవ మారగ్ం సరాసరి విదాయ్శాఖ మంతిర్ గారి వదద్కు వెళిళ్ ఆయనేన్ రికెవ్సట్ చెయయ్డం. అపుప్డు మనం ఏం.ఎల.ఏ. గారికి
శతుర్వులుగా మారడం ఖాయం. అలా చెయయ్డం అంత మంచిది కాదేమో. మీపై కక్షతో ఆయన ఏమైనా చెయయ్వచుచ్”.
“ననేన్మైనా చేసాత్డేమోననన్ భయం నాకేం లేదుగానీ, ఒక గోడ కటట్డం కోసం ఆయనతో విరోధం అనవసరం. ఇలా చినన్ చినన్
కారణాలతో ఆయన గార్మాభివృదిధ్కి అడుగడుగునా అడుడ్ తగిలి, ఆటంకాలు కలిగించడం నాకు ఇషట్ం లేదు. అదీగాక, ఈ ఊరికి ఏదైనా
మంచి చెయాయ్లనన్దే నా ఉదేద్శయ్ం గానీ, ఆయనతో పోటి పడటం కానీ, విరోధం తెచుచ్కోవడం గానీ, నాకు అసలు ఇషట్ం లేదు. నువువ్
చెపిప్నటుల్, నా డబుబ్లు ఖరుచ్ పెటిట్, ఈ గోడ కటిట్సాత్ను. అపుప్డు ఆయనకు మనపై అంత కోపం రాకపోవచుచ్”.
“ఒక వేళ కోపం వచిచ్నా, మీరు సరిద్ చెపప్వచుచ్. సూక్ళుళ్ తెరిచే రోజులు దగగ్ర పడాడ్యి. మళీళ్ వానాకాలం మొదలైతే, ఆ గోడలనీన్
పూరిత్గా పడిపోతాయని నా డబుబ్తోటి కటిట్ంచేశానని అనవచుచ్”.
“సరే, వచేచ్ ఆదివారం నేను ఊరు వెడతాను. గోడ పూరిత్గా పడగొటిట్, కటట్డానికి ఎంత ఖరుచ్ అవుతుందో మన మేసిత్ చేత లెకక్
వేయించు. వచాచ్క కావాలిస్న డబుబ్ సరుద్బాటు చెయయ్వచుచ్. నా సొంత డబుబ్ పెటిట్ కటిట్సుత్నాన్నని ఇపుప్డే ఎకక్డా బయటకు రాకూడదు
సుమా!”
“అలాగే, వేణు గారు. మన పని పూరిత్ అయేయ్దాకా, మీ పేరు ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ బయట పెటట్ను. మీరు నిశిచ్ంతగా వుండండి”.
“ఇకక్డ నాకునన్ ముఖయ్ సేన్హితులు ఇదద్రే ఇదద్రు. ఆ ఇదద్రూ సుబర్హమ్ణయ్ం పేరు గలవాళేళ్. మీ ఇదద్రిన్ నమమ్కుండా ఎలా
వుంటాను?” చెపాప్డు వేణు.
సుబర్హమ్ణయ్ం ఆపాయ్యంగా వేణు చేతిలో చెయియ్ వేశాడు.
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PPP
“మి లారడ్, నా వాదనను ఫైనల గా ముగించే ముందు ఈ కేసు వివరాలు ఒకసారి పూరిత్గా తమ ముందు ఉంచేందుకు అనుమతి
ఇవావ్లిస్ందిగా పార్రిధ్సుత్నాన్ను” పార్సికూయ్టర శీర్హరి, జడిజ్ గారి వంక చూశాడు.
“పరిమ్షన గార్ంటెడ” అనాన్రు జుడిజ్ గారు.
పార్సికుయ్టర ఒక సారి గొంతు సవరించుకునాన్డు. “సుబర్హమ్ణయ్ం అనబడే ఈ ముదాద్యి

కృషాణ్ జిలాల్లోని దోడబెటట్ గార్మ

పంచాయితీ సెకర్టరీ. సుమారు నాలుగేళుళ్గా అకక్డే పనిచేసుత్నాన్డు. అందుకు నిదరశ్నంగా ఎగిజ్బిట P -2 మీకు సమరిప్ంచబడింది.
అందువలల్, ఆ పంచాయతీ ఆదాయ, వయ్యాలు, పంచాయతీ వయ్వహారాలూ, అనీన్ అతనికి పూరిత్గా కొటిట్న పిండి. హతుడు వేణు మాధవ
అమెరికాలో తాను చేసుత్నన్ ఉదోయ్గం వదిలేసి, దొడబెటట్ గార్మానికి మంచి చెయాయ్లనన్ సదుబ్దిధ్తో వచాచ్డు. వేణు మాధవ మంచితనం,
మానవతా దృకఫ్దం, ఆ వూరి సూక్లు హెడ మాసట్రు ఇచిచ్న సేట్టెమ్ంట చదవితే మనకు అరధ్ం అవుతుంది మి లారడ్! ఇది తమరికి ఎగిజ్బిట P
-3 గా సబిమ్ట చేయడం జరిగింది. ఈ సేట్టెమ్ంట ఒకసారి చదవటానికి పరిమ్షన ఇవావ్లిస్ందిగా కోరుతునాన్ను”.
జడిజ్ గారు ‘పరిమ్షన గార్ంటెడ’ అనగానే, పబిల్క పార్సికుయ్టర తన దగగ్ర కాపీ తీసి చదవడం పార్రంభించాడు.
“వేణు గోపాల సరప్ంచ కాకపూరవ్ం మా సూక్లోల్ ఉచితంగా పిలల్లకు చదువు చెపేప్వాడు. వాళళ్

కోసం మోరల కాల్సులు

తీసుకునేవాడు. అతను బీదవిదాయ్రుధ్లకు బటట్లు, పుసత్కాలు కొని ఇచేచ్వాడు. పర్భుతవ్ం మధాయ్నన్ బోజన పధకం మొదలుపెటట్క పూరవ్మే,
వేణు మా సూక్లోల్, పిలల్లకు ఉడకబెటిట్న గుర్డుడ్, పాలు ఉదయం పూటా, మధాయ్నన్ం భోజనమూ పెటేట్వాడు. పిలల్లు ఉనన్త ఆశయాలతో,
మానవీయ విలువలతో పెరిగి, మన దేశానికి వనెన్ తేవాలనన్ సంకలప్ం అతనిది. దాని కోసమే పాటుబడిన మనిషి అతను. సరప్ంచ అయినా
కూడా, వారానికి మూడు రోజులు పిలల్లకు చదువు చెబుతుండేవాడు.

ఇతని లాంటి గొపప్ మనిషిని, ఉనన్తమైన ఆశయాల కోసం

పాటుబడేవాడినీ, నేనింతవరకూ చూడలేదు. హతయ్ జరిగిన రోజు రాతిర్ కూడా పది గంటల దాకా వూరు బాగు గురించీ, వచేచ్ విదాయ్
సంవతస్రంలో చెయాయ్లిస్న పనుల గురించీ నాతో మాటాల్డుతూనే వునాన్డు. మా ఇంటోల్ భోజన చెయయ్మని బలవంతపెటిట్నా, పొదుద్నన్ చేసిన
చపాతీలు వునాన్యని ఆ పూటకు అవి చాలని చెపిప్, పది దాటిన తరావ్త ఇంటికి వెళిళ్పోయాడు. అరద్రాతిర్ అయేయ్సరికి అతని మరణ వారత్
వినాలిస్ వచిచ్ంది. చాలా దురదృషట్ం. అలాంటి మనిషిని కోలోప్యి, మా ఊరు చాలా నషట్ పోయింది.”
ఎంతో మంచి వాడని అందరిలోనూ పేరు తెచుచ్కునన్ హతుడు వేణు మాధవ సుమారు రెండేళళ్ కిర్తం ఆ గార్మానికి సరప్ంచిగా
ఏకగీర్వంగా ఎనిన్కైనాడు. ఇతనికి పూరవ్ం, పర్సుత్త ఏం.ఎల.ఏ. ఆ ఊరికి సరప్ంచిగా వుండేవారు. ఇది గార్మ పంచాయితీ రికారుడ్ల నుంచీ
గర్హించిన డేటా ఎగిజ్బిట P -4 . వేణుమాధవ సరప్ంచిగా ఎనిన్కైన దగగ్ర నుంచీ పంచాయితీ సెకర్టరీ సుబర్హమ్ణయ్ం మీద ఆధారపడుతూ
వచాచ్డు. కారణం, హతుడు ఒక కంపుయ్టర పొర్ఫెసర, టీచింగ సైడు ఉనన్ వయ్కిత్. పంచాయితీ వయ్వహారాలు, రాజకీయాలు, ఏమాతర్ం
తెలియని వాడు. ఎపుప్డైతే వేణు మాధవ నిజాయితీ పరుడని, కలాల్కపటం ఎరుగని మనిషనీ, తెలిసిందో, అపప్టి నుంచీ ముదాద్యి
సుబర్హమ్ణయ్ం ఎంతో అణకువ, మంచితనం పర్దరిశ్ంచి హతుడికి దగగ్రైనాడు. అయితే, హతుడి ముకుక్సూటి తతత్వ్ం, నిజాయితీ, అనాయ్యానిన్
సహించ లేకపోవడం, ముదాద్యికి నచచ్లేదు. పంచాయితీ నిధులోల్ మూడు లక్షల వరకూ దురివ్నియోగం జరిగిందని గర్హించిన వేణుమాధవ,
ఇతనిన్ నిలదీశాడు. నిధుల దురివ్నియోగంపై విచారణ జరిపి, పంచాయితీ అధికారులు ఇచిచ్న అఫిడవిట ఎగిజ్బిట P -5 మీముందు
సమరిప్ంచడం జరిగింది. వేణు మాధవ ఉంటే, తను చేసే అకర్మారజ్నలకు అడడ్ం అని అంతకు ముందునించే అనుకుంటునన్ ముదాద్యి, ఇక
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తన ఆటలు సాగవని గర్హించి, వేణుమాధవును చంపడానికి పాల్ను వేశాడు. అరధ్ రాతిర్ తరావ్త, సరప్ంచి నిదర్పోతునన్ ఇంటి తలుపులు గొళెళ్ం
పెటిట్, పెటోర్ల పోసి నిపప్ంటించాడు. ఇతని కుటర్ తెలియక, ఆదమరిచి నిదర్పోతునన్ వేణుమాధవ మంటలలో చికుక్బడి, బయటకు రాలేక
అకక్డే కాలి,

చనిపోయాడు. ఆ విధంగా ఈ సమాజం ఒక గొపప్ వయ్కిత్ని కోలోప్యింది. ముదాద్యిని హతాయ్ సథ్లంలో పటుట్కోవడం

జరిగింది. ఆ హడావుడిలో ముదాద్యి పాంటు చివర కొదిద్గా కాలింది, మసి బారింది కూడా. ముదాద్యి ఆరోజు తన లూనా బండి నిండా
పెటోర్ల కొటిట్ంచుకుని, విడిగా కాయ్నులో మరో పది లీటరల్ పెటోర్ల కొనన్టుల్ బంకు కురార్డి సాక్షయ్ంతో పాటు, కాలి మసిబారిన పాంటుఎగిజ్బిటుస్ P -6,7

గా మీకు సమరిప్ంచడమైంది. హతుడి డెత సరిట్ఫికేట, పోసుట్మారట్ం రిపోరుట్ ఎగిజ్బిట P-8,9 గా మీకు

సమరిప్ంచడమైనది. “ఎంబజిలెమ్ంట ఆఫ గవరన్మెంట ఫండస్” నేరం రుజువవటంతో సి.ఆర.పి.సి సెక్షన 409 కింద, ఐ.పి.సి. సెక్షన 300
కింద పోలీసు వారు ఫైల చేసిన ఎఫ.ఐ .ఆర. ఎగిజ్బిట P -1 గా మీకు సమరిప్ంచడం జరిగింది.
మిలారడ్, ఈ విధంగా పిర్పాల్నుడ్ మరడ్ర చేసిన ఈ ముదాద్యి కోలుడ్ బల్డేడ మరడ్రర. ఇతనికి ఐ. పి. సి. సెక్షన 302 కింద కఠినంగా శికిష్
విధించాలని కోరుతునాన్ను” వాదన ముగించి కూరుచ్నాన్డు పార్సికుయ్టర.
“డిఫెనుస్ లాయరు గారు చెపేప్ది ఏమైనా ఉందా?” పర్శిన్ంచారు జుడిజ్ గారు.
“నో, మీ లారడ్, ముదాద్యిపై దయ చూపాలని మాతర్ం నేను పార్రిధ్సుత్నాన్ను”.
“ముదాద్యి చెపుప్కోవాలిస్నది ఏమైనా ఉందా?” సుబర్హమ్ణయ్ం వంక చూసూత్ పర్శిన్ంచారు జుడిజ్ గారు.
“జుడిజ్ గారు, ఈ నేరం నాపై రుదాద్రు. నాకేం తెలియదు సర! సరప్ంచి గారికి ఏమైనోద్నని నేను వారింటికి పరిగెతుత్కు వెళాళ్ను. నేనే
ఇంటికి నిపప్ంటించి, ఆయనున్ చంపానని నాపై కేసు పెటాట్రు. మా పంచాయితీ లెకక్లు కూడా సరిగా వునాన్యి. కిందటేడు జరిగిన ఆడిట
లో మా గార్మ పంచాయితీకి సరిట్ఫికేట కూడా వచిచ్ంది. ఆఫీసు రికారుడ్లనీన్ ఎవరో తారుమారు చేసారు. నేను ఏ పాపమూ ఎరుగను”
చెపాప్డు సుబర్హమ్ణయ్ం గుడల్ నీరు కకుక్కుంటూ.
“నో, మి లారడ్ ! ఒక వేళ అటువంటి సరిట్ఫికేట వుంటే, డిఫెనుస్ లాయరుగారు మీకు సమరిప్ంచి ఉండేవారు. ఇతనిపై ఆరోపణ వచిచ్న
తరావ్త ఆడిట చేసిన పంచాయితీ అధికారులు, లెకక్లో తేడా వునన్టుల్ తమ రిపోరుట్లో తెలిపారు. ఇతను చెపేప్దంతా నిజం కాదు. అంతే
కాదు, ఈ ముదాద్యి హతుడికి వంగి వంగి నమసాక్రాలు పెటేట్వాడని, ఇతను మేక వనెన్ పులి అని తాము ఎనోన్ సారుల్ హెచచ్రించినా సరప్ంచి
వినలేదని, వూరిలో ఇదద్రు పెదద్ మనుషులు ఇచిచ్న వాగూమ్లం మీకు సమరిప్ంచడం జరిగింది” పార్సికూయ్టర శీర్ధర లేచి చెపాప్డు.
“పర్భుతవ్ నిధులకు సరైన లెకక్లు చూపించకపోవడం, సొంతానికి వాడుకోవడం నేరం. అంతే కాక, ముదాద్యి తనకు అడడ్ం
వసుత్నాన్డని సరప్ంచి వేణుమాధవ ను చంపినటుల్ పర్సికూయ్షను వారు సాకాష్య్ధారాలు పర్వేశపెటాట్రు. డిఫెనుస్ లాయరు గారు ఈ కేసులో
సరైన సాకాష్య్ధారాలు చూపించలేక పోయినందువలాల్, పార్సికూయ్షన వారు పర్వేశ పెటిట్న ఆధారాలు పరిశీలించిన మీదట, ముదాద్యి
పంచాయతీ నిధులు దురివ్నియోగం చేసి, అడుడ్ వసుత్నాన్డని సరప్ంచి వేణు మాధవును చంపినటుల్ రుజువైంది. ముదాద్యికి ఐపిసి సెక్షన 302
కింద యావజీజ్వ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది” జడిజ్ గారి తీరుప్ విని, సుబర్హమ్ణయ్ం బోనులో కుపప్కూలిపోయాడు.
PPP
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జైలోల్ ఒక గోడ మూలకు వాలిపోయాడు సుబర్హమ్ణయ్ం. జరిగిందంతా ఒక కలలా వుంది అతనికి. తన జీవితం ఇలా జైలోల్ ముగిసి
పోవాలని రాసిపెటిట్ వుంది కాబోలు. ఆలోచించిన కొదీద్ అతనికి దుఖం ముంచుకొసోత్ంది.
పొదుద్నన్ తన భారయ్, మామగారు, పిలల్లిదద్రీన్ తీసుకు వచాచ్రు. భారయ్ దుఖం చూసుత్నన్కొదీద్, తనకూ దుఖం ఆగలేదు.
మామగారు, తీరుప్పై హై కోరుట్లో అపీప్ల చేసుత్నాన్మని, భయపడవదద్ని ధైరయ్ం చెపాప్డు. అకక్డ ఏం జరుగు తుందో, ఏం తీరుప్
వసుత్ందో తెలియదు. ఒకవేళ అకక్డ కూడా ఇదే తీరుప్ వసేత్?
తనకు జీవిత ఖైదు ఖాయం అయితే,

తన భారాయ్, ఇదద్రు పిలల్ల గతేమిటి? వాళుళ్ వీధిన పడతారు. ఆమె పుటిట్ంటి వాళుళ్

కొంతవరకూ ఆదుకోగలరేమో కానీ, పిలల్లు పెరిగి పెదద్యేయ్దాకా చూడాలంటే జరిగేపనేనా? ఈ ఊరికి టార్నస్ఫ్ర అయినపుప్డు, మొదట తన
భారయ్ ఇషట్పడలేదు. అంతకిర్తం ఉనన్ వూరు పర్శాంతంగా, హాయిగా వుంది. పటన్ంకి దగగ్ర కూడా. తనే కొనిన్ రోజులు ఇకక్డ పనిచేసేత్,
పర్మోషన వచేచ్ అవకాశం ఉంటుందని ఒపిప్ంచాడు. ఇపుప్డు ఏకంగా ఈ నరకానికి పర్మోషన వచిచ్ంది. తను ఎవరికీ అపకారం చెయయ్లేదు.
మరి తనపైన, వేణు గారి పైనా ఎవరు, ఎందుకు ఇంత కక్ష ఎందుకు పెంచుకునాన్రో అరధ్ం కావడం లేదు. ఇదంతా ఏం.ఎల.ఏ. గారి
కనుసనన్లలో జరిగిందేమోనని అనుమానంగా వుంది. ఆయన దగగ్ర
వొడిగడతాడని తను అనుమానించలేదు.

పనిచేసిన అనుభవం వుండటంతో, అతను ఇంత దారుణానికి

ఆయన కాకపోతే, మరెవరికి ఇలా చేసే దముమ్ంది? ఇంకెవరినీ అనుమానించే అవకాశమే

కనిపించడం లేదు. ఈ కుటర్ అంతా ఒక పాల్ను పర్కారం జరిపించారు. పాపం, ఎకక్డినుంచో వచిచ్, వేణు గారు, వూరు బాగు కోసం
అనాయ్యంగా బలి అయిపోయారు. అసలు వేణు గారిని ఇంత అకసామ్తుత్గా చంపుతారని తను ఊహించలేదు. శతుర్వులు దెబబ్కొటాట్లని
కాచుకునాన్రని తను ఊహించాడు. ఆయనను ముందరే హెచచ్రించాడు కూడా. అయినా ఆయన ఏనాడు లెకక్పెటట్లేదు. ఆయనలాంటి మంచి
మనిషికి ఇలా దారుణమైన చావు వసుత్ందని అనుకోలేదు. తను మాతర్ం? ఈ రాజకీయ చదరంగంలో బలిపశువు కాలేదూ? ఆ వేణుగారితో
కలిసి ఉండకపోతే, తనకీ దికుక్మాలిన అవసథ్ వచేచ్ది కాదేమో. అసలు ఆయన పరిచయమే ఒక విచితర్ంగా జరిగింది.
ఏదో పని మీద హెడ మాసట్ర గారి కోసం, ఒక రోజు తను సూక్లుకు వెళాళ్డు. అకక్డ వేణుమాధవ ని చూశాడు.
“హెడ మాసాట్రు గారూ, నా పేరు వేణు మాధవ. మీరు వేణు అని పిలవవచుచ్. నేటి విదాయ్రుధ్లకు అవసరమైన కొనిన్ నైతిక విలువల
గురించి, జీవితంలో ఉనన్త ఆశయాలను సాధించుకోగల సామరధ్య్ం అలవరచుకోవడం గురించి , ఆరిధ్క అవసరాల నియంతర్ణ గురించీ,
పాఠశాలలో కాల్సులు

తీసుకుని చెపాప్లని వచాచ్ను. చినన్ వయసులోనే వాళల్కు మారగ్ నిరేద్శం చేసినందువలల్, ఒక ఆశయంతో బాగా

చదువుకుంటారు. చదువుకునన్ పిలల్లు, వచిచ్న అవకాశాలను సదివ్నియోగం చేసుకుని సమరుధ్లైన యువకులుగా పెరుగుతారు. వాళళ్ వలల్
సమాజానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది. నిజాయితీ పరులు, సమరుధ్లైన యువకులు సమాజానికి, దేశానికీ ఇపుప్డు చాలా అవసరం. ఈ
నూతన సమాజ నిరామ్ణంలో మీరు నాకు చేయూతనిసేత్, మనం ఇకక్డి నుంచే ఈ ఆశయానిన్ అమలు చేదాద్ం. దీనొన్క ఉదయ్మంగా ఊరూరా
పాకిదాద్ం. మీరు అనుమతిసేత్, నేను మీ సూక్లోల్ రేపటి నుంచీ మీరు తీసుకోమనన్ టైముకు కాల్సు తీసుకుని చెబుతాను”.
హెడ మాసట్రు సుబర్హమ్ణయ్ శరమ్ తలెతిత్ అతని వంక పరీక్షగా చూశాడు. అతనిన్ కూరోచ్మనన్టుల్ సైగ చేశాడు. మనిషి చూసేత్
సాదాసీదాగా ఉనాన్డు. జీనుస్ పాయ్ంటూ, టీషరుట్ వేసుకునాన్డు. పెదద్ంత వయసు ఉనన్టుల్ లేదు. కళళ్జోడు వలల్ అతనికి సైటు ఉనన్టుల్
తెలుసోత్ంది. చదువుకునన్ వాడి లాగానే ఉనాన్డు.
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“మేము చదువుకునే రోజులోల్ మా హైసూక్లోల్ మోరల సైనుస్ కాల్సులు ఉండేవి. అవి ఎపుప్డో తీసేశారు. ఆ తరావ్త దానిన్ గురించి
పటిట్ంచుకునన్ నాధుడే లేడు. ఇపుప్డు మీరు అకసామ్తుత్గా ఎకక్డి నుంచో వచిచ్, ఏవో మోరల కాల్సులు తీసుకుంటానంటే నేనెలా అనుమతివవ్
గలను? అసలు మీరెవరు, ఎకక్డి నుంచీ వచాచ్రు? మీరు ఏం చదువుకునాన్రు? మీరు చెపేప్ పాఠాలు పర్భుతావ్నికి వయ్తిరేకంగా ఉంటే, నా
నెతిత్

మీదకు వసుత్ంది. అందువలల్ మీ వివరాలు, మీ ఉదేద్శాలు, లేదా ఆశయాలు సరిగా చెపప్ండి. అపుప్డు నేనేదైనా చెయయ్గలనేమో

ఆలోచిసాత్ను” నిదానంగా చెపాప్డు.
అతను చిరునవువ్ నవివ్, తన జేబులోంచి విజిటింగ కారుడ్ తీసి ఇచాచ్డు.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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