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ఒకక్ మాట 

అ ను ఒకక్టే మాట! 

“ఈ నవలలోని పా లూ, సనిన్ లు అనీన్ కలిప్తం. సదరాభ్ను రంగా ఊళళ్ పేరుల్ లాంటి  కొనిన్ తీ కోవడం జరిగింది తపప్, ఈ కధ కేవలం నా స ంత 
సృ ట్.” – ఇది మామూలుగా అందరు రచయితలూ, ముఖయ్ంగా డిటెకిట్  నవలా రచయితలూ చెపేప్ది. ఇది మా మే కాకుండా, నేను  తేయ్కంగా “ఒకక్ 
మాటంటూ” చెపేప్ది మరొకటుంది. 

అసలు ఈ డిటెకిట్  నవల ఎలా మొదలు పెటాట్నో, బాయ్క్ ండ్ వరించడమే ఈ ఒకక్ మాట. మొదట ఈ కధ ఒక మామూలు కధగా పుటిట్ంది. దీనిన్ డిటెకిట్  
నవలగా రా త్ ఎలా ఉంటుందని  అనుకోకుండా వచిచ్న ఒక ఐడియా ఈ కధ జీ తానేన్ మారేచ్ ంది. రసత ం నా నున్ తటిట్ంది. మా అనన్యయ్ నాగేశ రరా , 
శ భరత్ పేరుతో, 300లు గా డిటెకిట్  నవలలు రా న రచయిత. అతని రచనా మరధ్య్ం అమోఘం. తను  రెండు నవలలు ఒకే రి డికేట్ట్ చే త్ 

రాయించడటం నేను చాలా రుల్ చూ ను. ఆరిధ్కంగా అతనికి స య పడాడ్నే 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 మా 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 కషట్మనే నా అభి యం.  
ధమ యతన్ం ఒక డిటెకిట్  నవల రాయడం కషట్మే అయినా, ఇది మా ం నేనెందుకు రాయలేనని ఒక పటుట్దల నా చేత ఈ యతన్ం చేయించింది. 

నవలలో కొంత ముందు కధ మా మే చది , పూరిత్గా రాయమని  తా ంచిన మి లు  కిరణ్ భ గారికి నా చేత ఈ నవల రాయించిన డిట్ 
దకుక్తుంది. 

ఈ  నవలలో కొనిన్ చోటల్ నాకు సల లిచిచ్న నా మి డు కమలాకర్  తముమ్డు లాయరు దురాగ్ దు గారికి, మరొక లాయరు మి డు మనోహరు బాబు 
గారికి తేయ్క కృతజఞ్తలు. 

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

“మరేం పరవాలేదులే. నేనుంటానుగా. ఇది నీ ఇలేల్ అనుకో. ఇదద్రం హాయిగా సినిమాలు చూసూత్ గడిపేదాద్ం.” 
పర్సాదు రాగిణిని సాహితి ఇంటోల్ దింపేసి వెళిళ్పోయాడు. 
నాలుగో రోజు సాయతర్ం  పర్సాదు వచేచ్సరికి రాగిణి “అమమ్యయ్” అని ఊపిరి పీలుచ్కుంది. 
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పర్సాదు చెపిప్ంది విని, “ఇపుప్డు కధ మళీళ్ మొదటి కొచిచ్ంది. ఈ కేసులో ఒకదానికొకటి లింకు వునన్టుల్ తెలుసోత్ంది. కానీ, 
ఎకక్డికక్డ చికుక్ముడి పడిపోతోంది. ఎకక్డో మనమే కొనిన్ పాయింటుల్ మరిచ్పోయామేమో. లేదా, ఏవైనా కూల్లు వదిలేశా మేమో, 
పర్శాంతంగా కూరుచ్ని ఆలోచించాలి. రాతిర్  ఆపని చేదాద్ం.  మీ ఇదద్రూ రాతిర్  భోజనం చేశాక  వెళళ్ండి. ఇపుప్డు ఇంటికెళిళ్ రాగిణీ అవసథ్ 
పడడం ఎందుకు?” చెపిప్ంది సాహితి.         

PPP 
భోజనం చేశాక, సాహితి కేసుకు సంబంధించి  రివూయ్  మొదలు పెటిట్ంది. పర్సాదు, రాగిణి వింటూ కూరుచ్నాన్రు. 
“మొదట వేణు మాధవ అనే అతను రాఘవరావు అనే మారు పేరుతో,  బీదలకు అనన్దానం చేసూత్ చనిపోవడంతో మన కేసు 

మొదలైంది. ఇతనికి సంబంధించి ఒక డైరీ అందులో సీకెర్ట కోడ లో లాకర 112 అనన్ ఒక మాట తపప్ ఏమీ కూల్ దొరకలేదు. పోసట్ మారట్ం 
రిపోరుట్లో అతను హారట్ ఎటాక వలల్ మరణించినటుల్ నిరాధ్రించారు. కనుక, హంతకుడికి ఈ మరణంతో సంబంధం లేదు. అంటే, అతను 
చంపలేదు. ఎందుకని? అతనెకక్డునాన్డో తెలియకా? లేక, అతను హంతకుడి పకాష్న వునాన్డనా? నలుగురి పారట్నరుస్లో అతను 
చనిపోయినటుల్ మిగతా వారికి తెలియదా? తెలిసినా, తెలియనటుల్ ఊరుకునాన్రా? ఇక అతని డైరీ ఎవరు, ఎందుకు ఎతుత్కు పోయారు? 
లాకరు 112 అనే కోడ తెలిసిన వాళుళ్ జనారధ్న రావు, రాఘవరావు-ఈ ఇదద్రే కనుక వాళళ్లో ఎవరో డైరీ దొంగతనం చేయించి ఉండాలి. 
వాళిళ్దద్రూ చనిపోయారు కనుక, డైరీలో అంతకంటే ముఖయ్మైన విషయాలు లేవు కనుక, దాని  సంగతి వదిలేదాద్ం.   

సదానందు యాకిస్డెంటులో చనిపోయినటుల్ మహారాషట్ర పోలీసులు నిరాధ్రించారు. అతని తముమ్డని అనుకుంటునన్ సుధీరు       
తీవర్ గాయాలతో హాసిప్టలోల్ చేరాడని మనకు ఆలశయ్ంగా నైనా తెలిసింది. ఈ యాకిస్డెంటులో జనారధ్నరావు పాతర్ ఏమైనా వునన్దా?   

తరావ్త జరిగింది జనారధ్నరావు హతయ్.  చనిపోయింది అతనేని  నిరాధ్రించిన వాళుళ్ అతని కొడుకు, భారాయ్. ఇంటోల్ అందరి దగగ్రా 
వాంగూమ్లం తీసుకునాన్రా? అతనింటోల్ అపుప్డు ఎంతమంది వునాన్రు? వీళళ్ంతా నమమ్దగగ్ వాళేళ్నా?మూడవ లెటర వచిచ్నపుప్డు ఆయన 
ఎందుకు కంగారు పడాడ్డు? పోలీసులకు మళీళ్ ఎందుకు రిపోరుట్ చెయయ్లేదు? లాకర ఎందుకు మారాచ్డు?   బెదిరింపు ఉతత్రాల గురించి 
రాఘవరావుకు ఎందుకు చెపప్లేదు?     లాకరులో ఆయన దాచిన రహసయ్ం ఏమిటి? 

ఇక చివరగా జరిగినది రాఘవరావు హతయ్. కారులో ఉనన్ది అతనొకక్డే. అంటే, అతనే డైరవ చేసూత్ వసుత్నాన్డా? మరి అకక్డ హతాయ్ 
సథ్లంలో ఎందుకాగినటుల్? ఎవరనాన్ కారు ఆపారా? రిపోరుట్లో  హతయ్ జరిగిన తీరు వరిణ్ంచడం అంత కిల్యర గా లేదు. బహుశా అతనిన్ 
హాసిప్టలుకు తీసుకెళేళ్ హడావుడిలో హతాయ్సథ్లం పరిశీలించినటుల్ రాయలేదు. అపుప్డే వెతికితే ఏవైనా కూల్లు దొరికేవేమో? ఈయన తన 
లాకరు ఎందుకు మారచ్లేదు? తనకు పర్మాదం ఉందేమోనని అనుమానం రాలేదా? ఇక ఇతని ఇంటోల్ వాళళ్ను అందరినీ విచారించడం 
జరిగిందా? కొతత్ వాళుళ్ ఎవరైనా ఆ ఇంటోల్ వునాన్రా? 

వీళళ్ కంపనీలో పనిచేసిన ఉదోయ్గులు ఏమైనారు? వాళళ్లో ఎవరికైనా ఈ హతయ్లతో సంబంధం ఉందా? 
అసలు ఈ హతయ్లు డబుబ్ కోసమే జరిగాయా? ఈ హతయ్లు చేసింది ఒకరేనా, లేక అంతకంటే ఎకుక్వమంది వునాన్రా?  
పర్సాద! ముందు హంతకుడు ఎవరై ఉండవచోచ్ ఒక లిసుట్ తయారు చేదాద్ం. వరుసగా అనిన్ పేరూల్ రాసుకుందాం. అందులోంచి 

ఒకొకక్రిని ఎలిమినేట చేదాద్ము. ఫైనల గా ఎందరు మిగులుతారో చూదాద్ం. 
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1. హతయ్ చేయబడడ్ నలుగురు పారట్నరస్ లో ఒకరు  
2. సదానందు తముమ్డు  
3. మూసేసిన కంపెనీలో ఉదోయ్గులు  
4. బయటి వయ్కుత్లు.   
హతులు నలుగురిలో వేణు ముందరే చనిపోయాడు. అతని వంటిపై ఉనన్ పుటుట్ మచచ్బటిట్, అతని డైరీని బటీట్, మరణించింది వేణు అని 

నిరాధ్రణ అవుతోంది. కనుక అతని పేరు కొటేట్యవచుచ్. ఇక జనారధ్నరావు, రాఘవరావుల బాడీలను  వాళళ్ కుటుంబ సభుయ్లు గురిత్ంచడమే  
కాకుండా  పోసుట్మారట్ం రిపోరుట్లు ధృవీ కరిసుత్నాన్యి. వాళిళ్దద్రి పేరుల్ తీసెయయ్వచుచ్.  

చివరి వయ్కిత్ సదానందు. ఇతను కారు యాకిస్డెంటులో చనిపోయినటుల్ మనకు రిపోరుట్లో పేరొక్నాన్రు. ఇతనిన్ చంపే అవకాశం ఒకక్ 
జనరధ్నుగారికే వుంది. అదాలావుంచి, నిజంగా సదానందం చనిపోకపోతే, ఇతనే  మిగతా ఇదద్రిన్ చంపి ఉంటాడా? అభిపార్య బేధం, ఆ ఇదద్రి 
మీద కోపం కూడా ఉండే వుంటుంది. కనుక కారణమైతే వుంది. కానీ నాకు అది నమమ్శకయ్ంగా లేదు.  ఇతనిన్ కూడా కాసేపు  పకక్న పెడదాం.  

సదానందు తముమ్డు. ఇతను ఇంకా హాసిప్టలోల్నే వునాన్డు. ఒకవేళ చంపితే సదానందుని మాతర్మే  చంపి ఉండాలి. మిగతా వారి 
హతయ్లతో అతనికి పేర్మేయం ఉండే ఆసాక్రమే లేదు. ఎందుకంటే, అతను హాసిప్టలోల్ వుండగా జనారద్ను, రాఘవరావు, ఇదద్రూ హతయ్ 
చేయబడాడ్రు.  

మూసేసిన కంపెనీలో ఉదోయ్గులు- కంపెనీ మూసేసి చాలా సంవతస్రాలు కావడంతో వీళళ్ వివరాలు మనకు దొరకడం లేదు. వాళళ్కు 
ఈ హతయ్లు చెయాయ్లిస్న కారణాలు ఏవీ కనపడటం లేదు.  వీళళ్ను కూడా పర్సుత్తం పకక్న పెడదాం.  

చివరగా బయటి వయ్కుత్లు- అంటే, హతుల ఇళళ్లో కొతత్గా ఎవరైనా పనిలోకి చేరడం, లేదా చుటట్రికంతో వచిచ్ ఉండటం –లాంటివి 
ఏమైనా జరిగాయా? మనకు ఇపప్టి వరకూ అందిన రిపోరుట్లలో ఈ విషయం పై కాల్రిటీ లేదు. 

మనం ఇపుప్డు చివరి నుంచీ నరుకొక్దాద్ం.  
పర్సాద, మనం పొదుద్నేన్ బయలేద్రి, ముందు రాఘవ రావు గారింటికి, తరావ్త జనారధ్నరావు గారింటికి వెళిళ్, ఈ కోణంలో విచారణ 

చెయాయ్లి. మరొక విషయం మనం మరిచ్పోయాం. హతుల ఇళళ్లో డబుబ్, దసక్ం ఏమైనా పోయాయా? ఇవి కూడా తెలుసుకోవాలి. 
రాగిణీ, మళీళ్ మేము వచేచ్దాకా నువువ్ ఇకక్డే వుండు. నీకు తోడుగా మా అబాబ్యి ఉంటాడు. వంట మనిషి అనీన్ చూసుకుంటుంది. 

నువేవ్ం చెయయ్మంటావో చెబితే చాలు.” సాహితి మాట విని రాగిణి ఇబబ్ందిగా భరత్ వైపు చూసింది. 
“చూడు, నువువ్ నాకు చెలెల్లివి అనుకో. అకక్ ఇంటోల్ నాలుగు రోజులుండటం తపుప్కాదుగా” పేర్మగా చెపిప్ంది. 
రాగిణి “థాంకూయ్ అకాక్” అంది చిలిపిగా. 
“గుడ! అది, అటాల్ ఉండాలి నా చెలెల్లంటే! ఓకే, పడుకోండి పర్సాద! మనం పొదుద్నేన్ లేవాలి” చెపిప్ంది సాహితి. 
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జనారధ్నరావు గారింటికి వెళేల్సరికి ఇంటోల్ ఏదో హడావుడి పడటం కనిపించింది. సెకూయ్రిటీగా ఉనన్ కానిసేట్బులుస్, పర్సాదు, 
సాహితిలను చూడగానే, సాలూయ్ట చేశారు.  

“ఏం జరిగింది?” అడిగాడు పర్సాదు లోపల నుంచీ వచిచ్న విశాల ను. 
“సార, అదీ...” సందేహిసుత్నన్ విశాల ను “చెపప్ండి, ఏం జరిగిందో చెబితే, మీ నానన్గారి హతయ్కు కారణం ఏమిటో కూల్ మాకు దొరికే 

అవకాశం వుంది”చెపిప్ంది సాహితి. 
“నానన్ గారు కొదిద్ రోజుల కిర్తం విలుల్ రాశారు మేడం. అది  కనిపించలేదు. అంతే కాదు, నానన్గారి మంచంలో ఒక రహసయ్ అర 

వుంది. అది నాకూ, అమమ్కే తెలుసు. అందులో నానన్ గారు ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు దాచారు. విలుల్ కూడా అందులోనే దాచారు. నానన్ 
గారు పోయాక ఇంతవరకూ మేమెవరం ఆ గదిలోకి వెళళ్లేదు. ఇవాళ అది తీసి చూసేత్, ఆ అరలో డబుబ్ మాయం అయియ్ంది, విలూల్ 
కనిపించలేదు.”  

“మీ ఇంటోల్ పనిచేసే వాళుళ్ ఎవరైనా తీసి ఉంటారా?” అడిగింది సాహితి. 
“లేదు మేడం, అందరూ నమమ్కసుత్లే. ఎపప్టి నుంచో మా ఇంటోల్ పనిచేసుత్నాన్రు.” అనాన్డు విశాల. 
“అయినా, మేము ఎంకవ్యిరీ చెయాయ్లి తపప్దు. మీరు అందరీన్ పిలవండి” చెపాప్డు పర్సాదు.  
విశాల ఒకోకక్రినే పరిచయం చెయయ్సాగాడు. 
“ఈవిడ విజయ, మా వంట మనిషి. దాదాపు ఏడెనిమిదేళళ్ నుంచీ మా ఇంటోల్ పనిచేసోత్ంది. ఒంటరి మనిషి. మా ఇంటోల్నే 

ఉంటుంది”. 
సాహితి ఆమెను నిశితంగా పరిశీలించింది. ఆమెకు సుమారు యాభై ఏళుళ్ంటాయి. మనిషి శుభర్ంగా,చకక్గా తయారై ఉంది. 
 నిశచ్ల రాసిన రిపోరుట్లోని ఆమె వాగూమ్లం మరొక మారు చదివి ఉండటంతో, సాహితి ఆమెను పర్శిన్ంచలేదు.  
“ఇతను మా తోటమాలి యేసు. పొదుద్నన్ ఎనిమిదింటికలాల్ వసాత్డు. మొకక్లకు నీళుళ్పోసి, అవసరమైన మందు జలిల్ పదింటికి 

వెళిళ్పోతాడు”.  
కూలీ నాలి చేసుకునే పనివాడు అతను.  
“మిగిలిన సమయంలో ఏం చేసాత్వు?” అడిగాడు పర్సాదు. 
“తాపీ పని చేసాత్నండి! అదిగూడ ఏదైనా పని దొరికినపుప్డే. అపుప్డు మరికాసత్ పొదుద్నేన్లేచి, ఇకక్డ పని చూసుకునన్ తరావ్త  తాపీ 

పనికి వెడతాను. ఏ పనీ దొరకక్పోతే, ఇకక్డే వుండి అయయ్గారు చెపేప్ పనుల్ చేసుత్ంటాను” చెపాప్డు.  
సాహితి అతనిన్ పంపించేసింది.  
 “ఇతను మా వాచ మన భదర్యయ్. మా ఇంటోల్ సుమారు పదిహేనేళళ్ నుండీ పనిచేసుత్నాన్డు”    



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                ôdô|º+ãsY 2019 

   5 లాకరు నెంబరు 112 

“మీ నానన్గారి హతయ్ జరిగిన రోజు ఇతనెకక్ డునాన్డు?” పర్శిన్ంచింది సాహితి. నిశచ్ల విచారణ చేసినపుప్డు ఇతనిన్ చాలా సేపు 
ఇంటరాగేట చేశాడు. ఆ రిపోరుట్ చూసికూడా కావాలనే అడిగింది.  

“మా తముమ్డి కూతురి పెళిళ్కి మా ఊరికి వెళళ్నమామ్. మా తముమ్డు చనిపోవడంతో, నేనే దగగ్రుండి పెళిళ్ చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. పెళిళ్ 
గురించి చెపిప్, ఒక పది రోజులు సెలవు కావాలని అయయ్గారిని అడిగితే, అయయ్గారు ఇరవై వేలు ఇచిచ్ పంపారమామ్. అలాల్ంటి గొపప్ మనిషిని 
ఎవరో పొటట్న పెటుట్కునాన్రు” కళళ్నీళళ్ పరయ్ంతమైన అతనిన్ విశాల ఓదారుప్గా భుజంపై తటాట్డు.  

“ఈమె పేరు అభ.  మా ఇంటోల్ మొతత్ం పనంతా ఈమే  చూసుకుంటుంది. అమమ్ అనారోగయ్ం మూలంగా దదాపు ఇరవై ఏళళ్ నుంచీ 
ఇంటోల్నే ఉండి, అనీన్ తనే చూసుకుంటోంది”. 

ఆమెను పరీక్షగా చూసింది సాహితి. సుమారు యాభై ఏళళ్ వయసు ఉంటుంది ఆమెకు. అయినా అందంగా, హుందాగా వుంది. 
సాహితి పరీక్షగా చూడటం గమనించి ఆమె తల దించుకుంది.  

“ఈమె కెవరూ లేరా?” అడిగాడు పర్సాదు. 
. 

(MLjj»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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