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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.    

(పార్రంభం) 
“తపుప్కోండి, తపుప్కోండి” పోలీసులు వెనకిక్ నెటేట్సుత్ంటే, మూగివునన్ జనం ఇనసెప్కట్రుకు తోర్వ ఇచాచ్రు.  రోడుడ్ పకక్గా పడి వునన్ శవానిన్ 

చూసి ఇనసెప్కట్ర పర్సాద పకక్నునన్ కానిసేట్బులుకు సైగ చేశాడు. 
 కానిసేట్బులు నేలమీద  ముడుచుకుని పడిపోయిన శవం వెలల్కిలా తిపాప్డు. కొదిద్గా మాసిన గడడ్ంతో, పాయ్ంటూ, చొకాక్ వేసుకుని వునన్ఆ మనిషి 

చూడటానికి  మధయ్ తరగతి వాడిలా వునాన్డు. వేసుకునన్ బటట్లు అంత ఖరీదైనవి కాకపోయినా, మరీ తేలికరకం  కాదు. కింద పడడం వలల్నేమో కళళ్జోడు 
అదద్ం ఒకటి పగిలింది. అంటే, అతను అకసామ్తుత్గా కిందపడి చనిపోయి ఉండాలి. ఎడమ చేతి మణికటుట్ మీద పెదద్ పుటుట్ మచచ్ వుంది. పకక్నే ఒక చేతి 
సంచి పడి  వుంది.   

ఇనసెప్కట్ర  చుటూట్ చూశాడు.  గుడి మెటల్ కిర్ంద కొనిన్ ఖాళీ కాయ్రేజీ గినెన్లు వునాన్యి.  అపుప్డే అందరూ భోజనాలు చేసిటుల్ంది,  దూరంగా 
పారేసిన ఎంగిలి ఆకులు కుకక్లు పీకుక్తింటునాన్యి. కొంత దూరంలో కొనిన్ ఆటోలు, తోపుడు బళూళ్ ఆగి వునాన్యి. 

“ఎవరు చూశారీ శవానిన్ ముందు? ఇతనిన్ ఎవరనాన్ తాకారా?” అందరీన్ కలియచూసూత్ పర్శిన్ంచాడు ఇనసెప్కట్ర పర్సాద.  
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వాళళ్ంతా రెకాక్డితే గానీ, డొకాక్డని వాళేళ్. వాళళ్లో కొంతమంది అడుకుక్తినే వాళుళ్ కూడా వునాన్రు. అకక్డ అనుమానించదగగ్ వాళెళ్వరూ 
కనిపించలేదు అతనికి. 

“మేమెవరం ముటుట్కోలేదండి” అందరూ భయం భయంగా జవాబిచాచ్రు. 
అకక్డ మూగి వునన్ జనంలోంచి ఒక వయ్కిత్ ముందుకు వచాచ్డు.  
“నువేవ్నా ఇతనిన్ ముందు చూసింది? నీ పేరూ?” పర్శిన్ంచాడు. 
“అవునండయాయ్! నా పేరు నాగేసండీ” జవాబిచాచ్డు. 
“ఏం చేసుత్ంటావు?” పర్శిన్ంచాడు. 
“నేను ఆటో రికాష్ తోలుతుంటానండి. ఈయన  పర్తి గురువారం, శనివారం ఇకక్డ మా అందరికీ  భొజనాలు పెటిట్ పోతాడండీ. ఇవాళ కూడా 

అలాగే మా అందరికీ భొజనాలు పెటాట్డండి. మేము చేతులు కడుకుక్ని, ఇవతలికి వచిచ్ చూసేసరికి, పడిపోయి ఉనాన్డండి”. ఔననన్టుల్ 
తలాడించారందరూ. 

“పేరేమిటో, ఎకక్డ వుంటాడో ఏమైనా తెలుసా?” అడిగాడు మళీళ్. 
“తన పేరు రాఘవ రావని ఒక సారి అడిగినపుప్డు చెపాప్డండి. ఎకక్డుంటాడో మాకు తెలవదండి”. 
“చనిపోయాడని మీకెలా తెలిసింది?” 
“ఆ బాబలా పడిపోయే సరికి, వెంటనే గుడి పకక్నే వునన్ డాకట్రు గారిని తీసుకు వచాచ్మండీ. అపప్టికే చనిపోయారని  డాకట్రుగారు చెపాప్రు”. 
“ఎవరా డాకట్రు?” పర్శిన్ంచాడు ఇనసెప్కట్రు. 
ఇంతలో ఒక మనిషి వెళిళ్ డాకట్రును తీసుకు వచాచ్డు. డాకట్ర శివరామపర్సాద చాలా మంచి వాడు, పేదవాళళ్కు ఉచితంగా వైదయ్ం చేసాత్డని 

పేరు.    
అతనిన్ చూసూత్నే ఇనసెప్కట్రు  “ఓ నమసేత్ డాకట్రు గారు, మీరేనా ఇతనిన్ చూసిందీ?”పర్శిన్ంచాడు.  
“అవునండీ, నేను నాడి పటుట్కు చూసే సరికి, అపప్టికే పార్ణం పోయింది. నేనే మీకు ఖబురు పెటట్మని చెపాప్ను”. 
“మీరు ఇదివరకు ఇతనెన్రుగుదురా?” డాకట్రు గారిని పర్శిన్ంచాడు. 
“ఇలా వారంలో రెండు రోజులు బీదవాళళ్కు భోజనం పెడుతుండటం చూశాను.  అపుప్డపుప్డూ,  నేను కూడా  అనన్దానం కోసం  అయిదారు 

వందలు అతనికి  ఇచిచ్ పంపిసుత్ండే వాడిని. మొదటోల్ ఒక సారి పేరూ, ఊరూ అడిగాను. తన పేరు రాఘవ రావనీ, ఊరు బందరనీ చెపాప్డు. అంతకంటే 
వివరాలు అతను చెపప్లేదు, నేను అడగనూ లేదు.” 

“సరే లెండి, అవసరం అయితే, మీరు ఒక సారి సేట్షనుకు రావాలి” అనాన్డు ఇనసెప్కట్రు. 
“అలాగే” అని చెపిప్ డాకట్రు వెళిళ్పోయాడు. 
 కానిసేట్బులును పిలిచి, శవం పకక్నే వునన్ చేతి సంచీ తెపిప్ంచి చూశాడు. సంచిలో ఒక డైరీ తపప్ ఏమీ లేవు. ఫోటోగార్ఫర ఫోటోలు తీసాక, 

శవానిన్ పరీక్షకు పంపాడు. అకక్డ వునన్ విలేఖరల్ పర్శన్లకు, “వివరాలు ఇంకా తెలుస్కోవాలిస్ ఉంది. అతని పేరు రాఘవరావని మాతర్మే తెలుసోత్ంది. 
పేపరోల్ నూయ్స వేసేత్,  వివరాలేమైనా తెలుసాత్యేమో చూడాలి” జావాబు చెపిప్ పంపేశాడు.   

“ఈ సంచీ ఎవరైనా ఇంతకిర్తం చూశారేమో కనుకోక్.  ఈ సంచీని కూడా లాయ్బ కు పంపి, దీనిమీద  వేలిముదర్లు  ఎవరెవరివి ఉనాన్యో పరీక్ష 
చేయించు” కానిసేట్బులుకు చెపిప్, ఇనసెప్కట్రు డైరీ తీసుకుని  సేట్షనుకు వచేచ్శాడు.  

సేట్షనులో పనంతా చూసుకుని ఇంటికి వెళేల్ందుకు బయలేద్రాడు పర్సాద. బయటకు వచాచ్క, పొదుద్టి కేసులో శవం  పకక్న చూసిన డైరీ 
గురొత్చిచ్ంది. కానిసేట్బులుని పిలిచి, టేబులోల్ పడేసిన డైరీ  తీసుకురమమ్నాన్డు. జీపు ఇంటికి చేరేలోగా  ఒకసారి పేజీలనీన్ తిరగేశాడు. అతని పేరు, వూరు 



 

øöeTT~                                                                    www.koumudi.net                
               

   5 లాకరు నెంబరు 112 

తపప్ మరే విషయాలు  రాసి లేవు. పేజీలనీన్ ఖాళీగానే వునాన్యి. మరి ఇలాంటి డైరీ ఎందుకు తెచుచ్కునాన్డో? డైరీ పకక్న పడేయబోతుంటే, అనుకోకుండా 
ఒక చోట బాల్క ఇంకుతో ఏదో రాసి వుండడం గమనించి, వెంటనే ఆ పేజీ తెరిచాడు. యారో మారుక్లతో కొనిన్ అంకెలు కలిపి, చితర్మైన రాత కనబడింది. 
‘ఇదేమిటో ఆలోచించాలిస్ందే’ అనుకుంటూ ఆ  పేజీ దగగ్ర  మడత పెటిట్, డైరీ  తన బాయ్గుగ్లో పడేశాడు.     

PPP 
“ఎమెమ్లేల్య్ గారూ!” పిలుపు విని మెటెల్కుక్తునన్ సుదరశ్న వెనెకిక్ తిరిగి చూశాడు.   
సరప్ంచి  వేణు మాధవ అతనిన్ కలుసుకోవాలని గబగబా మెటెల్కిక్ వసుత్నాన్డు.  
అతనిన్ చూడగానే మొహం చిటిల్ంచాడు సుదరస్న.  
 సరప్ంచిగా ఎనిన్కైనది మొదలు, ఇతను  నిధుల కోసమనో, మరొకటనో, తనని కలుసూత్నే వునాన్డు. వేణు మాధవ కురార్డు. ఏదో చెయాయ్లనే 

తపనతో వునాన్డు. తను ఎమెమ్లేయ్ ఎనిన్కలో గెలవటానికి అతను చాలా వరకు కారకుడు. ఆ కృతజఞ్త తోటే  ఇనాన్ళూళ్  అతనికి మదద్తునిసూత్ వచాచ్డు.  
 అయితే, ఇపుప్డు పరిసిథ్తులు మారాయి. గత కొదిద్ కాలంగా, తన అనుచరులు అతనికి  సహాయం చెయయ్డంపై  కినుకతో వునాన్రు. మరో 

ఏడాదిలో అసెంబీల్ ఎనిన్కలు రానునాన్యి. వేణు మాధవ కునన్ మంచి పేరును బటిట్, అపోప్జిషన  పారీట్వాళుళ్ రేపు అతనినే తనకు పోటీగా నిలబెటట్ వచుచ్. 
ఇంకా అతనికి సపోరుట్ ఇచిచ్ నందువలల్ వూరిలో  ఏ మంచి పని జరిగినా, అతని ఖాతాలోకే వెళేళ్ అవకాశం ఇచిచ్నవారమవుతామని,  తన 
అనుయాయులంతా  ఒకటికి పదిసారుల్  గోల చెయయ్డంతో సుదరశ్న ఆలోచనలో పడాడ్డు.  

 ఈ  సంవతస్రం వరాష్లకు, ఊరిలోని  పర్భుతవ్ పాఠశాల ఆరోతరగతి గది గోడ నాని, కూలిపోయింది. అదృషట్వాశాతుత్ ఆ సమయానికి  సూక్లు 
వదిలేయడం వలల్, ఎవరికీ ఏ హానీ జరగలేదు. గత కొనిన్ నెలలుగా, వేణు మాధవ సూక్లు బాగు చెయాయ్లని నిధుల కోసం తనవెంట పడుతునాన్డు. ఆ 
నిధులు తనే శాంక్షను  చేయించినటుల్ పర్జలలో బలంగా గురిత్ంపు రావాలనీ,  అందుకోసం కొంతకాలం పనుల్ జరగకుండా ఆపాలని అతని  
శేర్యోభిలాషులు నొకిక్ చెపప్డంతో,  సుదరశ్న  సరప్ంచితో మునుపటి లాగా కలవడం లేదు.  

బాగా దగగ్రికి వచేచ్దాకా అతనిన్ చూడనందుకు అనుచరులపై చిరాకు పడాడ్డు సుదరశ్న.  
ఇక తపప్దనుకునాన్డో ఏమో “ ఏమయాయ్, వేణు , బాగునాన్వా?” అడిగాడు మొహంపై చిరునవువ్ పులుకుని. 
“తమరి దయ వలల్ బాగానే వునాన్ను. మనూరి సూక్లు విషయం మీకు గురుత్ చేదాద్మని...” అడిగాడు వేణు. 
“నాకు గురుత్ లేకపోవడమేమిటి? దానికోసమే మొనన్ విదాయ్ శాఖ మంతిర్ గారి అపాయింటెమ్ంట తీసుకునాన్ను కూడా”. 
“అయితే, మంతిర్ గారికి మన సూక్లు విషయం చెపాప్రనన్మాట!” ఉతాస్హంగా అడిగాడు వేణు. 
“అనీన్ అనుకునన్టుల్ జరిగితే ఇంకేం?  ఆ రోజు అపాయింటెమ్ంట సమయానికి ముందుగానే నేను వారి ఆఫీసుకు వెళిళ్ కూరుచ్నాన్నా, మరో పది 

నిముషాలోల్  వసాత్రనగా, ముఖయ్మంతిర్  గారి నుంచీ ఖబురు వచిచ్ంది, హడావుడిగా వెళిళ్పోయారు. ఆ రోజు నుంచీ, ఇవాలిట్ దాకా మళీళ్ అపాయింటెమ్ంట 
దొరకలేదు. పచ్! ఏం చేసాత్ం! “  

“సరే, కానివవ్ండి మనం చెయయ్గలిగింది చెయయ్డమే! మరొక సారి టైర చెయయ్ండి సార!” బాధ పడుతూ అడిగాడు వేణు.    
“అలాగే, నువువ్ నాకు చెపాప్లటయాయ్, అది నా బాధయ్త” అంటూ గబగబా ముందుకు వెళిళ్పోయాడు సుదరశ్న. వేణు వంక వంకరగా నవువ్తూ 

చూసి, ఎం ఎల ఏ ను అనుసరించారు అనుచరులు. 
అతని చుటూట్ ఉనన్ అనుచర వరగ్ంలోని వాళళ్ంతా అకారణంగా తనపై కతిత్కటిట్న వాళేళ్ అవడంతో, ఇపుప్డు ఏం.ఎల.ఏ. వెంట వెళిళ్నా 

పర్యోజనం లేదని వెనకిక్ తిరిగాడు వేణు. 
“జనారధ్నరావ, 
                 ఇదే నా చివరి హెచచ్రిక! నువువ్  నీ తపుప్ దిదుద్కోక పొతే, కుకక్ చావు చసాత్వు. నినున్ ఎవడూ రకిష్ంచలేడు. 
                                                                                    ఇటుల్  
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                                                                              పర్పంచ పౌరుడు” 
చదివి కాగితానిన్ అటూ ఇటూ తిపిప్ చూశాడు  ఇనసెప్కట్ర నిశచ్ల.  ఆ రెండు ముకక్లూ తపప్ మరేం రాసిలేదు ఆ కాగితంలో. ఉతత్రం తాలుకూ 

కవరును  మరొక సారి పరీకిష్ంచాడు.  అడర్సు నీటుగా  టైపు చేసి వుంది.  
 “ఈ కవరు మీకు ఎవరిచాచ్రు?” మళీళ్ అడిగాడు.  
“ఎవరో నా కిమమ్ని ఇచాచ్రంటూ ఒక కురార్డు తీసుకొచిచ్, ఇచిచ్ పోయాడు. ఆ అబాబ్యేవరో నేనింత వరకూ చూడలేదు” జవాబిచాచ్డు 

జనారధ్నరావు. 
జనారధ్నరావు ఆ వూరిలో  పర్ముఖ వాయ్పారి. పోలీస కమీషనర గారికి మంచి సేన్హితుడు.  
“ఇదే మొదటి సారా? లేక, అంతకిర్తం కూడా ఇలాంటి హెచచ్రికలు వచాచ్యా?” అడిగాడు సరిక్ల ఇనసెప్కట్ర రఘువీర, నిశచ్ల అందించిన 

ఉతత్రం తెరిచి చూసూత్.  
“ఇది రెండోదండి! ఇంతకిర్తం ఇలాంటిదే ఒక ఉతత్రం వచిచ్ంది. అయితే, ఎవడో పిచాచ్డు రాసిందని నేను లెకక్పెటట్లేదు” అంటూ తన 

జేబులోంచి మరొక ఉతత్రం తీసి ఇచాచ్డు.  
రఘువీర ఆ ఉతత్రం కూడా పరీక్షగా చూశాడు. రెండింటిలో ఒకటే చేతి రాత. అంతకంటే, చెపుప్కోదగగ్ కూల్ ఏమీ దొరకలేదు. నిశచ్ల అతని దగగ్ర 

కంపెల్ౖంట తీసుకునాన్డు. కమీషనర ఫోను చేసి, గటిట్గా చెపప్డంతో రఘువీర అతనింటికి కాపలా ఏరాప్టు చేయమనాన్డు.  
“ఇదద్రు కానిసేట్బులుస్ మీ ఇంటి దగగ్ర సెకూయ్రిటీగా  వుంటారు.  ఈ పర్పంచ పౌరుడిన్ పటుట్కునే దాకా, మీరు బయట ఊళల్కు ఎకక్డికీ 

వెళళ్కండి. మీకేం భయం లేదు, ఇక నిశిచ్ంతగా వుండండి” అని చెపిప్ పంపేశాడు నిశచ్ల.     
“ఏయ, ఒన నాట టు అండ ఒన నాట తీర్, మీ ఇదద్రి డూయ్టీ ఇవాలిట్ నుండీ జనారధ్నరావు గారి ఇంటి దగగ్రే. నాకు ఎపప్టికపుప్డు అకక్డి 

విషయాలు చెపాప్లి. ఇది కమీషనరు గారి పరస్నల కేసు. జాగర్తత్!” హెచచ్రించాడు రఘువీర.  
ఇనసెప్కట్ర నిశచ్ల వంక చూసి చెపాప్డు. 
“నిశచ్ల, నేను రేపటి నుంచి సెలవులో వెడుతునాన్ను. మా అబాబ్యి పెళిళ్, నీకు తెలుసుగా? జనారద్నరావు గారి విషయంలో కమీషనరు గారు 

పర్తేయ్కంగా చెపాప్రు, జాగర్తత్గా చూసుకో. ఏ కాసత్ తేడా వచిచ్నా కమీషనరు గారు ఫైర అవుతారు” హెచచ్రించి  వెళిళ్పోయాడు.  
నిశచ్ల  తల ఊపి మళీళ్ తన పనిలో పడాడ్డు. ఒకటి, రెండు దొంగతనం కేసులు ఎంకవ్యిరీ చెయాయ్లిస్ వుంది. వాటి గురించి కూడా పై నుంచీ 

ఫోనుల్ వసుత్నాన్యి. మళీళ్ ఇపుప్డు ఇదొకటి. ఉనన్ వాళళ్లో ఇదద్రిన్ డూయ్టీలో బయటకు పంపాలి. రేపు ఒక దొంగతనం కేసులో, దొంగను కోరుట్లో హాజరు 
పరచాలి. అకక్డి తతంగం అయాయ్క మళీళ్ సేట్షనుకు తీసుకొచిచ్ లాకపుప్లో పెటాట్లి. సూపరింటెండెంట ఆఫీసుకు ఫోన చేసి, పరిసిథ్తి వివరించి ఒక ఇదద్రు 
కానిసేట్బులుస్ను పంపాలిస్ందిగా కోరాడు. వాళుళ్ కొనిన్ పర్శన్లడిగి, చివరికి సరే అనాన్క ఇంటికి భోజనానికి వెళాళ్డు. 

PPP  
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.  

భారయ్ వైపు తిరిగి, “ఇవాళ ఒక చితర్మైన కేసు తగిలింది. దాంతో రోజంతా సరిపోయింది” అంటూ ఆమెకు జవాబిచుచ్కునాన్డు.  
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“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. 

 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?  
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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. 

రాగిణి నవేవ్సింది. “మీ కిషట్మైన దొండకాయ కూర చేసి, సాంబారు పెటాట్నో లేదో, వీడు లేచి కూరుచ్నాన్డు. దోసకాయ పచచ్డి 
చేదాద్మనుకునాన్ను, చెయయ్నిసేత్నా?” అంది బాబుకు పాలు పటిట్ పడుకోపెడుతూ. 
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“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”. 

“నీ బురర్ బాగానే ఆలోచిసోత్ంది. సరే, వాడెవడో తరావ్త చూదాద్ం, ముందు ఆ డైరీలో ఉనన్ రహసయ్ం ఏమిటో ఎలా కనుకోక్వాలి? 
చేతిలో ఉనన్ కూల్ కాసాత్ పోయింది కదా?” అడిగింది సాహితి. 
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“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. 

PPP 
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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.      

      

                             

                       K               L 

                           I               O 

                           X               C 

                           J               K 

        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.  

                            K                        L 

                            I                         O 

                           X                         C 

                           J                         K 

                           W                         E 

                           E                         R 
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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.  

 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”.  
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“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.   

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.”   
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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 
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 పాంటు- 
ఎగిజ్బిటుస్ 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.  
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“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 
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  పనిచేసిన అనుభవం వుండటంతో, అతను ఇంత దారుణానికి 
వొడిగడతాడని తను అనుమానించలేదు.  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. 
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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. 

“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.      

PPP 
  “పొర్ఫెసర వేణు మాధవ, ఎం. ఏ. ఎం. ఎస.సి.,, పి హెచ డి. విజిటింగ పొర్ఫెసస్ర , సాట్న ఫరడ్  యునివరిస్టీ” పైకి చదివి 

ఆశచ్రయ్పోయాడు సుబర్హమ్ణయ్ం. ఆ కారుడ్ హెడ మాసట్ర శరమ్కి ఇచాచ్డు. 

“ఇంకా మీకు నమమ్కం కలగకపోతే, నా పి. హెచ. డి. సరిట్ఫికేట చూడండి” అంటూ తన బాయ్గుగ్లోంచి  ఖరగూప్ర ఐ.ఐ.టి లో  
పి.హెచ.డి. చేసిన సరిట్ఫికేట, దానితో పాటు అకక్డే చదివిన ఎం.ఎస.సి సరిట్ఫికేటు రెండూ తీసి  చూపించాడు.  

శరమ్  ఒకక్సారి తబుబ్బబ్యాడు. లేచి నుంచుని, “మీలాంటి వారు మాదగగ్రికి వచిచ్, పని చేసాత్ననటమే అదృషట్ం. పర్భుతవ్ 
పాఠశాలలో మేము ఎంత బాగా చదువు చెపిప్నా, అదేమిటో  సూక్లుకు మంచి పేరు అంత  తేలికగా  రాదు. అలాంటిది మీ అంతట మీరు 
వీళళ్ను మంచి పౌరులుగా తీరిచ్ దిదుద్తానంటే, మాకు కావాలిస్ందేముంది? నేను మీకు చెపేప్ వాడిని కాదు కానీ, మీరు ఏం చెపప్దలుచు 
కునాన్రో ఒకటి రెండు కాల్సులు చూసి గానీ,  మీకు రెగుయ్లరుగా చెపేప్ందుకు అనుమతివవ్లేను. మీరు ఎంత ఉచితంగా చెపిప్నా, నా 
పరిమితులు నాకునాన్యి”. 
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“అలాగే, మీకు నమమ్కం కుదిరాకే నాకు పరిమ్షన ఇవవ్ండి” నవువ్తూ  చెపాప్డు. 

“ఇపుప్డే కాల్సు తీసుకుంటారా?” అడిగాడు శరమ్. 

“అలాగే, నేనెపుప్డూ రెడియే” అనాన్డు వేణుమాధవ.  

“అది సరే, మీకు తలుచుకుంటే గొపప్ ఉదోయ్గం పిలిచి ఇసాత్రు. ఇంత పెదద్ చదువు చదువుకుని, మీరు ఈ పలెల్టూరుకు వచిచ్, ఇకక్డ 
పాఠాలు చెపాప్లని ఎందుకు అనుకునాన్రు?” కాల్సు అయిపోయాక బయటకు వసుత్నన్ వేణుని  అడిగాడు సుబర్హమ్ణయ్ం.  

హెడ మాసట్ర శరమ్ కూడా అవుననన్టుల్ సమాధానం కోసం వేణు వంక చూశాడు. 

“శరమ్ గారూ, నేను సంపాదన కోసం రాలేదు. నేను ఒంటరి వాడిని. నాకు కావాలిస్న దానికనాన్ ఎంతో ఎకుక్వ  
సంపాదించుకునాన్ను. దేశం కోసం ఏదైనా చెయాయ్లని అనిపించి, చేసుత్నన్ ఉదోయ్గానికి రాజీనామా చేసి, ఇకక్డికి వచేచ్శాను” చెపాప్డు వేణు. 

“మీకు ఇకక్డికే రావాలని ఎందుకనిపించింది? అవును, మీరు  ఇంకా పెళిళ్ చేసుకోలేదా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు సుబర్హమ్ణయ్ం.  

 “ఈ ఊరు మా ముతాత్త గారు నివసించిన ఊరని చినన్పుప్డు  మా అమమ్ చెపిప్ంది. అందుకే ఈ ఊరుకు వచాచ్ను. ఇక పెళల్ంటారా, 
మనుషుల  మధయ్ అనుబంధాలు, అనురాగాలూ మృగయ్ం అయిపోతునన్ ఈ రోజులోల్, పెళిళ్ అనేది ఒక సినిమా సీన లాగానే అనిపిసుత్ంది నాకు. 
అందుకే పెళిళ్ వదద్నుకునాన్ను” వేణు నవువ్తూ చెపాప్డు. 

అలా మొదలైన పరిచయం, ఆ ముగుగ్రి మధాయ్ సేన్హానికి దారి తీసింది. అపుప్డపుప్డూ ముగుగ్రూ కలుసుకుని చదువుల గురించి, 
రాజకీయాల గురించి మాటాల్డుకునేవారు.  

ఇంతలో  అసెంబీల్ ఎనిన్కలు వచాచ్యి.  అపప్టిదాకా సరప్ంచిగా ఉనన్ సుదరశ్న అధికార పారీట్ తరఫున ఏం.ఎల.ఏ.గా పోటీ 
చెయయ్డంతో, సుబర్హమ్ణయ్ం ఆయన తరఫున పర్చారం చెయయ్క తపప్లేదు. ఊళోళ్ వేణు మాధవుకు ఉనన్ మంచి పేరు చూసి, సుదరశ్న అతనిన్ 
పిలిపించి, తన వైపు పర్చారం చెయయ్మని కోరాడు.  గార్మానిన్ అభివృదిద్ చేసాత్డనన్  ఆశతోనూ, అతని పై ఆరోపణలు కూడా ఏమీ 
లేకపోవడంతోనూ,  వేణు పర్చార బాధయ్త తన భుజాలపై వేసుకుని, ఊరూరా, ఇంటింటా తిరిగి పర్చారం చేశాడు. దాని ఫలితంగా అవతలి 
వయ్కిత్ చితుత్గా ఓడిపోవడం, సుదరశ్న పెదద్ మెజారిటీతో గెలవడం జరిగింది.       

  చివరకి  సుదరశ్న తన పదవి కాపాడుకునేందుకు ఎంతకు తెగించాడాంటే, అతని గెలుపుకు కారణమైన వేణుగారిని, తనని కూడా 
బలిపెటాట్డు. రాజకీయం ఎంత కుష్దర్మైనదో, తలచుకుంటేనే చీదర పుడుతోంది అనుకునాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం.  

PPP 
“సాహితీ, మన సూపరింటెండెంట ఆఫీసు నుంచి బందరు  సూపరింటెండెంట ఆఫీసుకు ఫోను చేయించాను. బందరులో ఉనన్ అనిన్ 

బాయ్ంకులకు ఇనఫ్రేమ్షన పంపించాను. రాఘవరావు పేరుతో  ఏదైనా లాకర ఉనాన్ లేక, 112 నెంబరు లాకర ఉనన్ కసట్మరు పేరు 
రాఘవరావు అయినా వెంటనే నాకు కబురు చెయాయ్లని నోటీసు పంపించాను. పంపికూడా వారం రోజులయియ్ంది. ఇంత వరకూ ఎలాంటి 
సమాచారం రాలేదు” చెపాప్డు పర్సాదు సాహితితో. 
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“బాయ్ంకులకు మన ఇనఫ్రేమ్షన సరిగా చేరిందో లేదో?  ఒక వేళ ఆ మనిషికి బందరు బాయ్ంకులలో లాకరు లేకపోయుండ వచుచ్. 
లేదా, లాకరు ఆ పేరుతో ఉండకపోవచుచ్”. 

“నేనే పరస్నల గా వెడదామని అనుకుంటునాన్ను. రేపు సూపరింటెండెంట ఆఫీసు నుంచీ ఇనసెప్కట్ర సంతోష వసుత్నాన్డు, 
రెండోర్జులు డెపుయ్టేషన పైన. నేనే పర్తి బాయ్ంకుకు వెళిళ్ సవ్యంగా వెరిఫై చేసేత్, తొందరగా తేలవచుచ్. ఈ కేసు మొదటి నుంచీ ససెప్నేస్. 
తొందరగా దీని సంగతి తేలాచ్లి”. 

“నువువ్ ఎలాగూ వెడుతునాన్వు కనుక, బందరు చుటుట్ పకక్ల బాయ్ంకులలో కూడా వెరిఫై చెయియ్.  అకక్డ కూడా లేకపోతే, 
లేకపోవచుచ్. అయినా  నిరాశ పడకూడదు. మన  పర్యతన్ం మానకూడదు.  ఎందుకైనా మంచిది,  ఇకక్డ బాయ్ంకులకు కూడా నోటీసు 
ఇవవ్బోయావా?” సలహా ఇచిచ్ంది సాహితి.  

“ ఆ లాకరు ఇకక్డ ఉంటుందంటావా?” 

“ఏమో చెపప్లేం. ఇది నా అనుమానం కూడా  కావచుచ్. ఏదైనా పర్యతిన్ంచి చూడటంలో తపుప్ లేదు. అనన్టుల్  ఈ రహసాయ్ 
నేవ్షణలో మనకు పోటి వునాన్రు. జాగర్తత్!” హెచచ్రించింది.   

మరాన్డు సాయంతర్ం ఫోన చేశాడు పర్సాదు “నేతబటట్లు రాటాన్లపై తయారు చేసే పెడన వుంది!  రాతర్యియ్ంది కదా, చిలకలపూడి 
పాండురంగడి గుడి పగలే చూడాలి”. 

“ఏదైనా ముఖయ్ంగా బాగుంటే ఫోటోలు తియియ్. నీకు ఆలబ్ంలో పెటుట్కుంటానికి బాగుంటుంది. వచేచ్టపుప్డు పర్సాదం వదలకుండా  
తీసుకురా” సాహితి వెంటనే జవాబిచిచ్ంది.  

మరాన్డు పొదుద్నన్ పదిగంటల కలాల్, పర్సాదు బాయ్ంకుకు వెళాళ్డు. అపప్టికే మేనేజరు గదిలో సూటూ బూటు వేసుకునన్ వయ్కిత్ 
కూరుచ్ని ఉనాన్డు. పర్సాదును చూసూత్నే,  మేనేజరు ఎదురుగ ఉనన్ కసట్మరల్కు తగిన సమాధానం చెపిప్ పంపేశాడు.    

    తనముందు కూరుచ్నన్ ఆ పెదద్ మనిషిని పరిచయం చేసుత్నన్టుల్గా, “వీరే రాఘవ రావు గారు. లాకర 112 వీరిదే!” అని చెపాప్డు. 

“మిసట్ర ఇనసెప్కట్ర, నా లాకర ఆపరేట చెయయ్నివవ్దద్నాన్రట. కారణం చెబుతారా?” కోపంగా అడిగాడాయన.  

 “ఒక కేసులో మాకు ఈ లాకర 112 గురించి తెలిసింది. అందువలల్, ఆపరేట చెయయ్నివవ్దద్ని పై నుంచి ఆరడ్రస్ వచాచ్యి. వివరాలు 
తెలుసుకునేందుకు, నేను బయలేద్రి వచాచ్ను” 

“మీరు పర్భుతోవ్దోయ్గి కనుక  మీ పనికి మేము అడుడ్ రాకూడ దంటారు. కానీ, అరధ్ం లేని కోడ లు, కాగితాలు పటుట్కుని మమమ్లిన్ 
ఇలా ఇబబ్ంది పెటట్మని మీకు పర్భుతవ్ం అధికారం ఇచిచ్ందా? వాట నానెస్నస్ యు ఆర టాకింగ? మీమూలంగా ముఖయ్మైన మీటింగు కానిస్ల 
చేసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. ఐ విల రిపోరుట్ టు యువర ఐ.జీ.”  

ఉలికిక్పడటం పర్సాదు వంతయియ్ంది.   
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“రాఘవరావు గారు మా పాత కషట్మరు. దామోదర ఇండసీట్ర్స చైరమ్ను, ఊళోళ్ పర్ముఖ వయ్కిత్. చాలా సంసథ్లు ఈయన దాతృతవ్ంతో 
నడుసుత్నాన్యి. దాదాపు ఇరవై ఏళల్  నుంచీ వారికి ఇకక్డ లాకరు వుంది. నినన్ సాయంతర్ం ఫోను చేసి, ఆయన భారయ్ వచిచ్ లాకరు ఆపరేట 
చేసాత్రనీ, బాయ్ంకు లాకరుల్ తెరిచే టైం చెపప్మంటే, నేను మీరు పంపిన ఆరడ్రు గురించి చెపాప్ను. ఊరు వెళాళ్లిస్న ఆయన, పర్యాణం కానిస్ల 
చేసుకుని, ఇకక్డికి వచాచ్రు” మేనేజరు వివరించాడు. 

 “మిసట్ర పర్సాద,  ఎకక్డో, ఏదో ఒక నెంబరు చూసి, అది నా లాకరే అయివుంటుందని నిరాధ్రణకు ఎలా వచాచ్రు?  మీరు లాకరు 
సవ్ంతదారుని గురించి వివరాలు అడిగారా? అది తెలుసుకోకుండా లాకరు తెరవడానికి అడడ్ం పడితే, అది నా పనులకు ఆటకం కలిగించినటుల్ 
కాదా? నా పనికి భంగం  కలిగించే హకుక్ మీకు ఎవరిచాచ్రు? నో, ఐ యాం నాట గోయింగ టు లీవ ఇట !” కోపంగా అనాన్డు రాఘవ 
రావు.  

పర్సాదు గొంతు సవరించుకునాన్డు. “ఇకక్డ జరిగిన విషయానిన్ మీకు వివరంగా చెపాప్లి. మేము ముందు నోటీసులు ఇచిచ్నపుప్డు 
ఏ బాయ్ంకు నుంచీ  మాకు ఇనఫ్రేమ్షన రాలేదు. వారం రోజులు వెయిట చేసి, నేను బయలేద్రి వచాచ్ను. ఈ ఊళోళ్ బాయ్ంకులనీన్ వెరిఫై 
చేసుకుంటూ, మీ బాయ్ంకుకు వచేచ్సరికి సాయంతర్ం అయిపొయింది. మీ మేనేజరు ‘సాట్ర్ంగ రూం కోల్జ చేసి అందరూ వెళిళ్పోయారు, ఇక 
పొదుద్నన్ బాయ్ంకు తెరిచాక చూడాలిస్ందే’ అని చెపాప్రు. అందుకే నేను రాతిర్ ఆగిపోయి, ఇపుప్డు వచాచ్ను.  నేను వచిచ్ లాకరు వివరాలు 
తెలుసుకునే లోపల, మీరు ఏదేదో మాటాల్డుతునాన్రు” అనాన్డు పర్సాదు. మేనేజరు వెంటనే కలిప్ంచుకునాన్డు.       

 “రాఘవరావు గారూ, మీకు  నేను క్షమాపణలు చెబుతునాన్ను. మీరు మాకు వాలుయ్బుల కషట్మరు. మీ పర్యాణం ఆపినందుకు 
ననున్ క్షమించండి. ఇందులో ఇనసెప్కట్రు గారి తపేప్మీ  లేదు. అనుకోకుండా అలా జరిగింది. పీల్జ, మాపై దయవుంచి, ఈ విషయానిన్ ఇదద్రూ 
ఇంతటితో వదిలెయయ్ండి” అంటూ రాఘవరావు చేతులు పటుట్కునాన్డు మేనేజరు.     

రాఘవరావు, ఇనసెప్కట్ర ఇదద్రూ కూల అయాయ్రు.  

రాఘవరావు “సరే, ఇనసెప్కట్ర గారూ, ఇక నేను లాకరు ఆపరేట చేసుకోవచాచ్? మేము 20 సంవతస్రాల నుండీ ఈ బాయ్ంకు 
కసట్మరల్ం. లాకరు కూడా దదాపు అపప్టి నుంచీ వుంది. మీరు చెపేప్ ఆ రాఘవరావు ఎవరో నాకు తెలియదు” అనాన్డు పర్సనన్ంగా. 

ఇనసెప్కట్ర ”ఓ .కే. రాఘవరావు గారు, మీకు ఇబబ్ంది కలిగించినందుకు వెరీ సారీ” చెపాప్డు. 

PPP 
 “ఇదిగో, అలా జరిగింది సాహితి నా ఇనెవ్సిట్గేషన! మళీళ్ మొదటికి వచాచ్ం!” ఫోనోల్ నిరాశగా చెపిప్న పర్సాదు మాట విని నవివ్ంది 

సాహితి.  

“ఇంత మాతార్నికే డల అయిపోతే ఎలానోయ! ఆ పేరుతో ఆ నెంబరు లాకరు వుండటం యాదృశిచ్కం అయి ఉండచుచ్. అసలు, ఆ  
చనిపోయిన వయ్కిత్ పేరు రాఘవరావు కాదేమో?” 
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“అవవచుచ్. అంతే కాదు, మనం మాటాల్డుకునన్ది ఎవరో విని, ననున్ ఫాలో అయినటుల్ అనిపిసోత్ంది. నేను బాయ్ంకులోకి వెళిళ్న 
వెంటనే ఒకతను లోపలకి వచిచ్, మేము కనబడేటటుల్ బయట కూరుచ్నాన్డు. నాకు, ఆ రాఘవరావుకు మధయ్ చరచ్ అయినాక నేను బయటకు 
వచాచ్ను. అతని మోహంలో చిరునవువ్ కనిపించినా, నేను అనుకునన్ పని కాకపోవడంతో, ఆ విసుగులో అతనిన్ పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు. నేను 
బయటకు వచాచ్క, ఎందుకో వెనకిక్ తిరిగి చూసేసరికి, నా వెనకే అతనూ  వెళిళ్పోయాడు. ఇపుప్డనిపిసోత్ంది, అతనే మన శతుర్వు”    

“ఎపుప్డయితే మీ ఇంటోల్ డైరీ ఎతుత్కు పోయాడో, అపుప్డే అరధ్మయియ్ంది ఈ కేసు అనుకునన్ంత సింపుల కాదని. రేపు పొదుద్నన్  నేను 
ఆఫీసుకు వసాత్ను” చెపిప్ంది సాహితి. 

“ఓ.కె., సాహితి  బై” ఫోన పెటేట్సాడు పర్సాదు. 

PPP 
 “సార, నేను పి.సి.ఒనాన్ట టు సార, జనారధ్నరావు గారి ఇంటి దగగ్ర  డూయ్టిలో ఉనాన్ను” 

“ఓ నువావ్! ఇవాళ  ఏమిటీ పరిసిథ్తి ? అంతా బాగుందిగదా?” 

“ఎస సార, అంతా బాగానేవుంది సార. అనుమానించదగగ్  మనుషులు కానీ, పరిసిథ్తులు కానీ ఈ రెండు రోజుల నుంచీ ఏమీ 
కనిపించలేదు సార!” 

“ఓకే! రేపటి నుంచీ నిశచ్ల కు ఫోన చెయియ్. నేను హడావుడిగా ఉనాన్ను. కాసేపటోల్ బయలేద్రుతునాన్ం పెళిళ్కి.  ఒక నాలుగు రోజులు 
దాకా బిజీగా వుంటాను” ఫోను పెటేట్శాడు సి.ఐ. రఘువీర.                  

 ఒనాన్ట తీర్ సుబబ్యయ్ తన కూతురికి జవ్రంగా ఉందని ఇవాళ సెలవు పెటాట్డు. దాంతో డూయ్టీలో సావ్మినాధం ఒకక్డే 
అయిపోయాడు. బయటకు వెళిళ్ భోజనం చేసి, అపుప్డే తిరిగి వచాచ్డు. శీతాకాలం కావడంతో రాతిర్ తొమిమ్ది  గంటలకే చలి వేసోత్ంది. 
బయట గేటు మూసి, లోపలివైపు గొళెళ్ం వేశాడు. వరండాలో అరుగు మీద దుపప్టి పరుచుకుని కూరుచ్నాన్డు. ఒక దముమ్ లాగితే కానీ ఈ 
చలి బాధ తగగ్దని, సిగరెట తీసి నోటోల్ పెటుట్కునాన్డు. 

ఇంతలో ఒక కారు సీప్డుగా మూసిన గేటు తలుపులు తోసుకుంటూ, లోపలికి దూసుకువచిచ్ంది. కారులో ఇదద్రు  ముసుగు వయ్కుత్లు 
వుండటం గమనించి, సావ్మినాధం  తుపాకి గురిపెటేట్లోపలే, వెంట వెంటనే నాలుగు గుళుళ్ అతని వైపు దూసుకు వచాచ్యి. ఒకటి అతని 
నోటోల్ సిగరెట ఎగరగొడితే, మరొకటి అతని భుజంలోంచీ, ఇంకొకటి చాతిలో నుండీ,  నాలగ్వది తలలోంచి దూసుకుపోయాయి. సావ్మినాధం 
అమాంతం కుపప్ కూలిపోయాడు.  

PPP 
 “పేపర” అంటూ పేపరు కురార్డు విసిరేసిన ఆందర్ జోయ్తి పేపరు తీసుకుని చూసింది సాహితి. పెదద్ హెడిడ్ంగుతో పేపరు మొదటి 

పేజీలో “పర్ముఖ వాయ్పారి జనారధ్నరావు మరణం, ముందుగా హెచచ్రించిన హంతకుడు” అంటూ రాసిన వారత్ పూరిత్గా చదివింది సాహితి. 
ఇంతలో సెల ఫోను మోగటంతో అందుకుని, “ఆ పర్సాద చెపుప్!” అంది. 
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“సాహితీ ఇవాళ పేపరు చూశావా? జనారధ్నరావు గారిని ఎవరో కాలిచ్ చంపారు!”చెపాప్డు పర్సాదు. 

“ఇపుప్డే చూశాను” జవాబిచిచ్ంది సాహితి.  

“మన కేసుకీ, దీనికి సంబంధం ఉండచచ్ంటావా?” అడిగాడు పర్సాదు. 

“ఏమో, వివరాలు పూరిత్గా తెలిసేత్గాని చెపప్లేం. అయినా నేను విజయవాడ వెడదామని అనుకుంటునాన్ను” చెపిప్ంది సాహితి. 

“ఓకే. నువువ్ కలిప్ంచుకుంటే అది తెలిపోయినటేల్. ఇది కూడా అలాగే తేలేచ్య గలవు” అనాన్డు పర్సాదు. 

“ఒకొకక్  పొగడత్కు ఒకొకక్ పటుట్ చీర డిమాండ చేసాత్ను” నవువ్తూ చెపిప్ంది సాహితి.  

PPP 
విజయవాడ కమీషనరు ఆఫీసు. ఇనసెప్కట్ర నిశచ్ల, కానిసేట్బుల సుబబ్యయ్లను  జనారధ్నరావు  హతయ్ జరిగిన రోజే ససెప్ండ చేయడం 

జరిగింది.  ఎకస్ పల్నేషన  రాసిచిచ్ వెళిళ్ పోబోతునన్ కానిసేట్బుల సుబబ్యయ్, అపుప్డే ఆఫీసులోకి వసుత్నన్ సాహితిని చూసి, పరుగున ఆమె 
దగగ్రికి వెళాళ్డు. 

“అమామ్, మీరే ననున్ రకిష్ంచాలి. జనారధ్నరావు గారి ఇంటిదగగ్ర ఆయనకు పొర్టెక్షన కోసం నాకూ, సావ్మినాధంకూ డూయ్టీ       
వేశారు. హతయ్ జరిగిన రోజు మాఅమామ్యికి జవ్రంగా ఉండటంతో నేను సెలవు  పెటాట్ను. సెలవ పెటాట్నని ససెప్ండ చేశారు. మూడు రోజుల 
నుంచీ జవ్రం అమామ్యికి. ఇంటోల్ మా ఆవిడ, మూడు రోజుల నుంచీ పిలల్కి  జవ్రం కాసుత్నాన్ పటిట్ంచుకోకుండా డూయ్టీకి పోతునాన్నని గోల. 
తెలిసిన డాకట్రు కు చూపించి ఆయనిచిచ్న మందులు వాడినా కూడా తగగ్లేదు.   ఇక తపప్నిసరై  సెలవు  పెటాట్నమామ్.  అపప్టికి  మూడు 
రోజుల నుంచీ జవ్రంగా ఉందనన్ సంగతి మా సావ్మిగాడికి తెలుసు. కానీ ఇపుప్డు వాడే లేకపోయే. పిలల్లు గలవాడిని, మీరే ననున్ 
కాపాడాలి.” కనీళుళ్ పెటుట్కునాన్డు సుబబ్యయ్.   

“అలాగే, నీకు సాయం చేసాత్ను. ముందు నేను కమీషనరు గారిని కలుసుకోవాలి. సారునాన్రా?”అడిగింది సాహితి.   

“మీరు వెళళ్ండి మేడం, మీకు అడేడ్ముంది?’ అంటూ కమీషనర గారి రూం సివ్ంగ డోర తెరిచాడు సుబబ్యయ్. 

“సార, మిమమ్లిన్ డిసట్రబ్ చెయయ్డం లేదు గదా?’ అంటూ లోపలి పర్వేశించింది సాహితి. 

“ఓ, సాహితీ, రామామ్, రా! డిసట్రెబ్ంస ఏమీ లేదు. నిజానికి ఇపుప్డు నువువ్ సమయానికి వచాచ్వు. ఈ జనారధ్నరావు  గారి హతయ్ 
గురించి నువువ్ పేపరోల్ చదివే ఉంటావు. దాని గురించే ఇపుప్డు ముఖయ్ మంతీర్ గారి దగగ్ర నుంచీ ఫోను! అసలే అసెంబీల్ సమావేశాలు 
జరుగుతునాన్యి. అపోప్జిషను వాళుళ్ దీనిపై రభస చేసేలా వునాన్రు, హంతకులను తవ్రగా పటుట్కోవాలని ఆరడ్రు! వాళళ్ బాధలు వాళళ్వి, 
మన కషాట్లు మనవి.” 

“నేను పేపరు చదివే వచాచ్ను. దాని విషయంలోనే మిమమ్లిన్ కలవాలని వచాచ్ను.” 
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“నువువ్ టేకప చేసేత్, ఈ కేసు సులభంగా తేలిపోతుందని నా నమమ్కం. నీకు ఏం కావాలనాన్, నాకు ఫోన చెయియ్. కేసు ఫైలు రఘువీర 
దగగ్ర తీసుకుని చదువు. నేనతనికి ఫోను చేసాత్ను, నీకు ఈ కేసులో కావాలిస్న సహాయం చెయయ్మని.” 

“ఓకే, సార! మరి నేను వసాత్ను” కమిషనరు గారి దగగ్ర సెలవు తీసుకుంది సాహితి. 

బయట వేచివునన్ సుబబ్యయ్ను చూసి జాలిపడింది సాహితి. 

“సుబబ్యాయ్, కొదిద్ రోజులు ఓపిక పటుట్. కేసు ఒక కొలికిక్ రాగానే, నినున్ తిరిగి డూయ్టీలో వేయిసాత్ను.” 

“థాంకస్  అమామ్! నేనే కాదు, సబ ఇనసెప్కట్ర నిశచ్ల ను కూడా ససెప్ండ చేశారు. ఆ సారు కూడా మిమమ్లిన్ కలుసుకోవాలని 
అనుకుంటునాన్రు.” 

PPP 
“ఇదిగో నా విజిటింగ కారుడ్. అతనిన్ నాతో మాటల్డమను. ఈ కేసు సంగతి నేను చూసాత్ను. నువేవ్ం దిగులు పెటుట్కోకు”. 

సుబబ్యయ్ సంతోషంతో మరోమారు నమసాక్రం పెటిట్ వెళిళ్పోయాడు.  

సాహితి తినన్గా సరిక్ల ఇనసెప్కట్ర రఘువీర దగగ్రకు వెళిళ్ంది. రఘువీర ఆమెను చూసూత్నే మొహం చిటిల్ంచాడు. అంతకు పూరవ్ం 
ఒకటి రెండు కేసులోల్, ఆమె జోకయ్ంతోనే అసలు దోషులిన్ పటుట్కోవడం జరిగింది. కమీషనర గారికి కూడా ఆమె మీదే ఎకుక్వ నమమ్కం. 
ఉదోయ్గం మానేసి చాలా ఏళుళ్ అయినా, ఈమె  ఎందుకో అనవసరంగా తమ కేసులోల్ కలిప్ంచుకుంటుంది. 

సాహితి అతని ముఖ కవళికలను కనిపెటిట్ నవువ్కుంది. ‘ఇతనికెందుకో తనపై కోపం. బహుశా తన వలల్ కాని పని నేను చేసుత్నాన్నని 
కాబోలు’ అనుకుంది సాహితి. 

రఘువీర మరాయ్దకు ఆమెను పలకరించి కేసు ఫైలు ఆమెకు ఇచాచ్డు.             

సాహితి ఆ ఫైలులో వివరాలు పరిశీలించి, డెత రిపోరుట్, ఆ ఇంటోల్ వాళళ్నుంచి సేకరించిన వాగూమ్లం చదివి ముఖయ్మైన పాయింటుల్ 
రాసుకుంది.  

“ఇంతేనా, ఇంకేమైనా విషయాలు చెపప్గలరా?” అడిగింది. 

“లేదు మేడం, నేను ఆ సమయానికి మా అబాబ్యి పెళిళ్ హైదరాబాదులో జరగటంతో అకక్డ ఉనాన్ను. విషయం తెలియగానే, 
మరాన్డే వచేచ్శాను. ఇది ఆ రోజు మన నిశచ్ల తీసుకునన్ రిపోరుట్.”  

“ఒకే. థాంకస్. ఏదైనా అవసరం వసేత్ మళీళ్ వసాత్ను.” చెపిప్ంది సాహితి.  

రఘువీర “అలాగే”అనాన్డు.  

సాహితి మరాన్డు జనారధ్నరావు ఇంటికి వెళిళ్ంది.  
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బయట కాపలా ఉనన్ కానిసేట్బుల ఆమెను చూసూత్నే నమసాక్రం చేశాడు. 

“ఏం కనకయాయ్, బాగునాన్వా?” అడుగుతూ, “ఇంటోల్ జనారద్నరావు  గారి భారయ్ వునాన్రా? నేను కలుసుకోవడానికి వచాచ్నని 
చెపుప్.”  

మరో నిముషంలో జనారధ్నరావు భారయ్ లోపలనుంచి వచిచ్ంది. హాలులో కూరుచ్నన్ సాహితిని చూసూత్నే నమసాక్రం చేసి సోఫా లో 
కూరుచ్ంది.  

సాహితి తలెతిత్ చూసే సరికి ఆమె నిశశ్బద్ంగా ఏడుసుత్నన్ది. 

సాహితి వెంటనే లేచి, సోఫాలో ఆమె పకక్న కురుచ్ని  ఓదారిచ్ంది. 

“చూడండి, మీకు కలిగిన నషట్ం ఎవరూ తీరచ్లేనిది. ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఎవరికీ రాకూడదు. మీరు ధైరయ్ంగా ఉండాలి. మీకు ఎలాంటి 
సహాయం కావాలనాన్ మేమునాన్ము. ఈ సమయంలో మిమమ్లిన్ పర్శిన్ంచి మరింత బాధ పెటట్డం నాకు ఇషట్ం లేదు. కానీ, ఆ హంతకుడిని 
వెంటనే పటుట్కోవాలనన్ ఉదేద్శయ్ంతో మిమమ్లిన్ కొనిన్ వివరాలు అడగాలని వచాచ్ను. మీరు సహకరిసేత్, మా పని  మరింత సులువు అవుతుంది.  
మీరు మీ బాధను కాసత్ దిగమింగి, నా పర్శన్లకు జవాబిసేత్ మీకు కూడా మంచిది.” 

జనారధ్నరావు భారయ్ కళుళ్ తుడుచుకుని,”అడగండి”అనన్ది.    

“అసలు ఆ రోజు ఉదయం నుంచీ ఏం జరిగిందో గురుత్ చేసుకుని చెపప్ండి?” 

“ ఆ రోజు అంటూ పర్తేయ్కంగా ఏమీ లేదండీ. ఆయన ఎందుకనో ఒక రెండు రోజుల ముందు నుంచీ ఆందోళనగా వునాన్రు. ఒకటికి 
రెండు సారుల్ ఎందుకలా వునాన్రని అడిగిన  నాపై  విసుకుక్నాన్రు కూడా. ముందు రోజు మాతర్ం, పది గంటలకు బాయ్ంకుకు వెళాళ్లి అని 
చెపాప్రు అంతే. కానీ, వెంటనే వెళళ్ లేదు. సాధారణంగా  ఆయన ఒకక్రే వెళేళ్వారు. మా అబాబ్యి కాలేజీ నుంచీ మధాయ్నన్ం భోజనానికి 
వచేచ్దాకా ఆగి, అపుప్డు కారులో ఇదద్రూ కలిసి బాయ్ంకుకు వెళిల్వచాచ్రు. బాయ్ంకుకు వెళిళ్ వచాచ్క కూడా ఆయనలో ఆందోళన తగగ్ లేదు. 
మామూలుగానే, ఆ రోజు కూడా  రాతిర్ ఎవరి గదిలో వారు పడుకునాన్ము. అబాబ్యి గదివేరే. నా గది వేరే. లోపల తలుపు గడియ వేసుకునన్ 
ఆయన గది  తలుపులు తీసి ఆయనను కాలాచ్రు. నేను రాతుర్ళుళ్ నిదర్ పటట్డానికి తిర్కా వేసుకుని పడుకుంటాను. అందువలల్ నాకు తొందరగా 
మెలకువ రాలేదు. అరద్రాతిర్ మా అబాబ్యి కంగారు పడుతూ నా గదిలోకి వచిచ్, ననున్ నిదర్ లేపేదాకా నాకు ఏంజరిగింది తెలియదు.”     

“జనారధ్నరావు గారికి సేన్హితులు గానీ, శతుర్వులు గానీ వునాన్రా? మీ పెళిళ్ కాకపూరవ్ం పూరవ్ం ఆయన ఏం చేసేవారు? 
మొదటినుంచి ఇదే ఇండసిట్ర్లో వునాన్రా?”పర్శిన్ంచింది సాహితి. 

“ఆయన పెళిళ్ కాకపూరవ్ం, అమెరికాలో ఐ.టి. ఇండసిట్ర్ ఏదో నడిపే వారు. మా పెళళ్యిన తరావ్త కూడా చాలా సంవతస్రాలు అకక్డే 
ఉనాన్ము.  ఒక రోజు అనుకోకుండా వచిచ్ సామానుల్ సరద్మనాన్రు. దేనికీ, సంగతేమిటనిఅడిగితే, పారట్నరస్ తో ఏవో విభేదాలు వచాచ్యనీ, 
మన వంతు షేర అమేమ్సి, ఇండియా వెళిళ్పోదామని చెపాప్రు. అలా వచేచ్శాక ఇనాన్ళళ్ తరావ్త ఎవరో, ఎందుకో ఆయనపై కోపంతో 
చంపేశారు” దుఖంతో ఆమె గొంతు జీరబోయింది. 
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“పీల్జ,  మీరు కాసత్ తేరుకుని, ఆ పారట్నరస్ పేరుల్ మీకు తెలిసేత్  చెపప్ండి? ఒక వేళ వాళెళ్వరైనా మీ వారిని చంపే అవకాశం ఉందా?” 
అడిగింది సాహితి. 

“వాళెళ్వరో నాకు తెలియదు. అసలు ఆయన బయటి విషయాలు నాతో చెపేప్వారు కాదు. ఆఫీసు విషయాలు ఆఫీసులోనే 
మరిచిపోవాలనే వారు. అందువలల్, వాళెళ్వరైనదీ, ఆయన చావుకు వాళేళ్ కారణమా అనన్ది నేను చెపప్లేను”. 

“ఓకే. అమామ్, మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటిట్నందుకు క్షమించాలి. మీ అబాబ్యిని ఒకసారి పంపించండి”. 

కాసేపటోల్ జనారధ్నరావు కొడుకు విశాల వచాచ్డు. వెనకే పనిపిలల్తో  టేర్లో సాహితికి ఒక పేల్టోల్ బిసెక్టుల్, కాఫీ పంపించింది 
జనారధ్నరావు గారి భారయ్. విశాల ఆరడుగుల పొడుగు. ధృడంగా వునాన్డు. సుమారు పాతికేళుళ్ ఉంటాయి. 

“ముందు బిసెక్టుల్ తిని, కాఫీ తాగండి. తరావ్త మాటాల్డుకుందాం” అనాన్డు విశాల తను కూడా కాఫీ కపుప్ తీసుకుంటూ. సాహితి 
అతని మరాయ్దకు సంతోషించింది.  మొహమాట పడుతూనే, రెండు బిసెక్టుల్ తిని, కాఫీ తాగింది. అపప్టికి విశాల కూడా కాఫీ తాగడం పూరిత్ 
చేశాడు. పనిపిలల్ వచిచ్ టేర్లో ఖాళీ కపుప్లు తీసుకుని వెళిళ్పోయింది. 

“ఇపుప్డు చెపప్ండి, ఏం వివరాలు కావాలో మీకు?” అడిగాడు. 

“థాంకస్, చకక్టి కాఫీ ఇచాచ్రు. ఇక అసలు విషయానికి వదాద్ం. ఈ కేసు, పోలీసు వారికి  సహాయంగా  నేను పరిశోధిసుత్నాన్ను. 
నాకు ముఖయ్ంగా, ఇకక్డకు రాకపూరవ్ం మీ నానన్ గారు ఏం చేసేవారు, వారితో పారట్నరస్ ఎంతమంది ఉండేవారు, వాళళ్ వివరాలు, 
అడర్సులూ, ఏమైనా ఉనాన్యా అనన్ది కావాలి”.  

“నానన్ గారు నా చినన్తనంలోనే అమెరికా వదిలేసి వచేచ్శారు. అందువలల్, నాకు అకక్డి సంసథ్ గురించి గానీ, పారట్నరస్ గురించి గానీ 
తెలియదు. ఇకక్డ మచిలీపటన్ంలో ఉంటునన్ రాఘవరావు గారు మాతర్ం మంచి సేన్హితుడు. ఒకసారి నానన్ గారు  కలిసేందుకు వెడితే, 
ఇంకోసారి ఆయన వచేచ్వారు.” 

“సరే, మీరు అమెరికా నుంచీ రాగానే ఇకక్డే సెటిల అయాయ్రా?” 

“లేదండి, బాపటల్ తాలూకా తురల్పాడులో మా తాతయయ్ అంటే, అమమ్ నానన్ గారింటోల్ ఒక అయిదేళుళ్ వునాన్ం. నా ఎలిమెంటరీ 
సూక్ల చదువంతా అకక్డే గడిచింది. ఆ తరావ్త నానన్ గారు ఇకక్డ ఒక ఇండసీట్ర్ సాథ్పించాక ఇకక్డికి వచిచ్ సెటిల అయాయ్ము.” 

“అంటే మీరు వచిచ్ ఎనేన్ళళ్యియ్ంది?” 

“దగగ్ర దగగ్ర పదేళుళ్ అవుతోంది”.   

“ఈ పదేళళ్ కాలంలో ఎనన్డూ మీ నానన్ గారికి ఇలాంటి హెచచ్రికలు రాలేదా?” 

“వచిచ్నటుల్ లేదు”. 
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“మరణించిన రోజు గానీ , అంతకుముందు రెండు, మూడు రోజుల ముందు గానీ, ఆయనకు మళీళ్ హెచచ్రిక ఏమైనా వచిచ్ందా?” 

“వచిచ్ంది మేడం, ముందు రోజు ఒక ఉతత్రం వచిచ్ంది. ఆ ఉతత్రం నేనే తీసుకునాన్ను. అదేదో కోడ భాషలో వుంది. నానన్గారికి 
ఇచాచ్ను. అది చూసిన దగగ్రి నుంచే, నానన్గారికి ఆందోళన ఎకుక్వైంది. ఆ ఉతత్రం ఏమిటని  అడిగితే, నీకు తెలియదులే, నువూవ్రుకో, 
అమమ్కేం చెపప్కు అనాన్రు తపిప్తే, నాకు కూడా చెపప్లేదు”. 

“ఆ ఉతత్రం ఇపుప్డు ఉందా?” 

“పోలీసు వారు తీసుకునాన్రు మేడం. అయితే, ఆ కోడ భాషను  నేను కనిపెటట్గలనేమో చూదాద్మని, ఒక ఫోటో తీసుకునాన్ను”. 

సాహితి మొహంలో చిరునవువ్ చూసి, “అది మీకు ఉపయోగ పడుతుందంటే, ఇపుప్డే మీ ఫోనుకి పంపిసాత్ను మేడం” అంటూ ఆమె 
ఫోను అడిగి తీసుకుని ఫోటోను టార్నస్ఫ్ర చేశాడు. 

సాహితి దాని వంక ఒక సారి చూసి, “అయితే నానన్గారికి వచిచ్న బెదిరింపు ఉతత్రాలు విషయం రాఘవరావు గారికి తెలియదా?” 

“నానన్గారు మొదటోల్ వచిచ్న ఉతత్రాలను లెకక్పెటట్లేదు. అందువలల్ ఆయనకు చెపిప్నటుల్ లేదు. అసలు మాకు కూడా మొదట 
చెపప్లేదు. జాగర్తత్ కోసం మాతర్మే పోలీసు రిపోరుట్ ఇచాచ్రు. నినన్ ఉతత్రం చూశాక, అపుప్డు మాతర్ం కొదిద్గా భయపడాడ్రు.”  

“మీరు నానన్ గారితో కలిసి అదే రోజు బాయ్ంకుకు వెళిళ్ వచాచ్రు. అపుప్డు నానన్గారు ఏం చేశారు? లాకర నుంచీ ఏమైనా 
తెచాచ్రా?” 

“లాకర తెరిచి చూశారు మేడం. ఏవో కాగితాలు అటూఇటూ సరాద్రు. ఆ తరావ్త బాయ్ంకు మేనేజరుతో కొంత సేపు మాటాల్డారు. కొతత్ 
లాకరు తీసుకునాన్రు. అపిల్కేషను పైన నా చేత సంతకం పెటిట్ంచారు. పాత లాకరు లోంచి అనీన్, కొతత్ దానోల్కి మారేచ్శారు. వెంటనే ఇంటికి 
వచేచ్శాము. అయితే, వచేచ్టపుప్డు అటూఇటూ చూసి, అపుప్డు బయటకొచిచ్ కారెకాక్రు”.   

“పాత లాకర, కొతత్ లాకరు నెంబరుల్ చెపప్ గలరా?” వెంటనే అడిగింది సాహితి. 

“పాత లాకరు నెంబరు 112. కొతత్ లాకరు నెంబరు 150.” 

“కొతత్ లాకరు నెంబరుతో పని లేదు. పాతదాని నెంబరు 112. యు ఆర షూయ్ర?” అడిగింది. 

“ఎస, మేడం”       

“ఓకే, చివరగా ఒక పర్శన్. మీ నానన్గారికి డైరీ రాసే అలవాటు ఉందా?” 

“లేదు కానీ, కొనిన్ ముఖయ్ విషయాలు ఒక నోటుబుకుక్లో రాసేవారు.” 

“అది నాకు ఇవవ్గలరా?” 
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“అంటే, నేను కూడా అది ఇంతవరకూ చదవ లేదు. అందులో ఆయన వాయ్పార రహసాయ్లు ఏమైనా రాశారేమోనని పోలీసు వారికి 
నేనివవ్లేదు మేడం” సందేహిసూత్  చెపాప్డు విశాల. 

“మీకా భయం ఏమీ అకక్రేల్దు. ఆ రహసాయ్లు నేనేమీ బయట పెటట్ను.  అందులో ఆయన మరణానికి సంబంధించిన కూల్  ఏమైనా 
తెలుసుత్ందేమోనని నా ఆశ.” 

“సరే, మేడం. ఆ పుసత్క మీకు ఇసాత్ను. ఒకక్ నిముషం ఆగండి” అంటూ లోపలి వెళిళ్ ఒక నోటుబుకుక్ తీసుకువచాచ్డు. ఒకక్ క్షణం 
ఆలోచించి, అందులో కొనిన్ ఫోను నెంబరుల్ మరో పుసత్కంలో రాసుకుని, తను తెచిచ్న పుసత్కం ఆమెకు ఇచాచ్డు. 

“థాంకస్ విశాల, నాకు మంచి ఇనఫ్రేమ్షన ఇచాచ్వు. ఈ నోటుబుకుక్ భదర్ంగా మీ అమమ్మమ్ గారికి పంపుతాను. వాళళ్  అడర్సు 
రాసివువ్. వాళళ్తో చెపుప్ నీ  పేరుతో వచేచ్ పారెస్ల తీసుకోమని.  మీ అమమ్గారిని జాగర్తత్గా చూసుకో. తరావ్త మీ ఇంటికి కాపలాగా మరో 
ఇదద్రు కానిసేట్బులుస్ని ఉంచమని చెబుతాను”. 

“అంటే, మాకు ఇంకా పర్మాదం వుందంటారా?” అడిగాడు. 

“మీ పార్ణాలకు ఏమీ పర్మాదం లేకపోవచుచ్ గానీ, దొంగ ఏదైనా వివరం కోసం,  డైరీ లాంటిది ఏదైనా దొరక వచచ్ని పర్యతిన్ంచ 
వచుచ్. నేను ఇపుప్డే కమీషనర గారికి ఫోన చేసి ఒక ఇదద్రు కానిసేట్బులుస్ని పంపమని చెబుతాను. అనన్టుల్, నాకొక సంచి ఇవవ్గలవా?” 
అడుగుతూనే ఫోన చేసి, కమీషనర గారికి విషయం వివరించింది. కమీషనర గారు వెంటనే ఇదద్రు కానిసేట్బులస్ పంపిసాత్నని చెపాప్రు. 

సాహితి జనారధ్నరావు గారింటికి వచేచ్ముందు ఒక కిలో సీవ్టస్ పాక చేయించి తన బాయ్గుగ్లో పెటిట్ంది. ఆ సీవ్టస్ పాకెట బాయ్గుగ్ 
లోంచి తీసి, విశాల ఇచిచ్న సంచీలో పెటుట్కుంది. అదంతా ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ అతనికి మరోమారు థాంకస్ చెపిప్ బయటకు వచిచ్ంది. రోడుడ్ 
మీదకు రాగానే, వెంటనే బసుస్ సాట్ండుకని చెపిప్ ఆటో ఎకిక్ంది.  

బసుస్ సాట్ండులో ఆటో దిగి, బందరు నాన సాట్పు బసుస్ ఎకుక్తుండగా, ఆమె చేతిలో సంచీ ఎవరో బలంగా లాగేశారు. ఆమె వెనకిక్ 
తిరిగి చూసేసరికి, సంచి పటుట్కుని ఒక వయ్కిత్ పారిపోవడం కనిపించింది. 

సాహితి “దొంగ దొంగ” అని గటిట్గా అరిచే సరికి, బసుస్ సాట్ండులో డూయ్టీలో ఉనన్ ఇదద్రు పోలీసులు పారిపోతునన్ మనిషి వెనకే 
పరిగెతాత్రు. ఈ లోగా బసుస్ కదిలింది. రాగిణి  తన సీటులో కూలబడి ఊపిరి పీలుచ్కుంది. 

PPP 
బందరు బసుస్ సాట్ండులో దిగి, సూపరింటెండెంట  ఆఫీసుకు వెళిళ్, కేసు విషయం వివరించి, రాఘవరావు గారికి సెకూయ్రిటీ ఏరాప్టు 

చెయయ్డం మంచిదని చెపిప్ంది.  సూపరింటెండెంట  రమణారావు గారు ఆమెను ఆపాయ్యంగా పలకరించి, “రాఘవరావు గారి దగగ్ర ఫారమ్ల 
గా  రికెవ్సట్ లెటర తీసుకుని ఇవాళే ఏరాప్టు చేసాత్ను” చెపాప్డు. 

సాహితి ఆయనకి థాంకుస్ చెపిప్ దగగ్రలో ఉనన్ జెరాకుస్ సెంటరోల్ విశాల ఇచిచ్న పుసత్కం మొతత్ం  కాపీ తీయించింది. వెంటనే 
మారెక్టుకు వెళిళ్ ఒక బుటెట్డు దోర జామ కాయలు కొంది. ఆ పకక్నే బటట్ల దుకాణంలో ఒక టరీక్ టవలు కొనన్ది. బుటట్లో  జామకాయల  
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మధయ్ విశాల ఇచిచ్న నోట బుక టవల లో చుటిట్ పెటిట్ంది. ఎవరూ తనని ఫాలో అవడం లేదని నిరాధ్రించుకుని, నవతా టార్నస్ పోరుట్ ఆఫీసుకు 
వెళిళ్, విశాల పేర వాళళ్ అమమ్మమ్ గారికి పారెస్ల బుక చేసింది.  ఆ తరావ్త బసాస్ట్ండుకు వెళిళ్, పామరుర్ బసుస్ ఎకిక్ంది.  

సాహితి బసుస్ దిగి ఇంటికి చేరేసరికి,  సుజిత “అమామ్, ఇది  చూడు”  అంటూ నూయ్స చానెల ఆన చేశాడు. జనారధ్నరావు గారి హతయ్ 
కేసు విషయంలో విజయవాడ కమీషనర గారి ఆఫీసుకు  వెళిళ్,  కారులో బందరు తిరిగి వెడుతునన్ రాఘవరావును పామరుర్ దగగ్ర జుఝవరం 
సమీపంలో ఎవరో కాలిచ్ చంపినటుల్  టి.వి. నూయ్స లో చూపిసుత్నాన్రు. సాహితి ఒకక్ సారి ఉలికిక్ పడింది. “అయోయ్, పాపం, ఇకక్డ దాకా 
వచేచ్శాక జరిగిందా?” అనుకుంది. 

సాహితి భోజనం చేసి సోఫాలో కురోచ్బోతుండగా, సెల ఫోను మోగింది.  

‘రాతిర్ పది గంటలపుప్డు ఫోను చేసేది ఎవరబాబ్’ అనుకుంటూ ఫోను తీసింది సాహితి. 

“సాహితీ, బందరు వెళాళ్వు గదా, ఏమైంది?” పర్సాదు గొంతు విని ఆశచ్రయ్పోయింది.  

ఫోను నెంబరు చూసేత్, పబిల్క బూత నుంచీ చేసినటుల్ంది. గొంతు చూసేత్ పర్సాదు గొంతులాగానే వుంది. ఇతనికి తను బందరు 
వెళిళ్నటుల్ ఎలా తెలుసు? 

“అదేం నీ ఫోను ఏమైంది? బయట నుంచీ చేసుత్నాన్వేం?” పర్శిన్ంచింది సాహితి. 

“మధాయ్నన్ం భోజనానికి వెళిళ్నపుప్డు, నా ఫోను ఇంటోల్ మరిచిపోయి వచాచ్ను. ఇపుప్డు ఇంటికి వెడుతూ, నినున్ అడుగుదామని 
చేసుత్నాన్ను.” 

“విజయవాడలోను, బందరులోను కూడా, అంత ముఖయ్మైన  వివరాలు ఏమీ తెలియ లేదు. జనారధ్నరావు గారి భారయ్ పుటెట్డు 
దుఃఖంలో వునన్ది. అయినా ఆమె అంత దుఃఖంలో కూడా, ఉతిత్ చేతులతో పంపకూడదు ఇంటి కొచిచ్న ఆడపిలల్ని  అంటూ సీవ్టస్ పాకెట 
ఇచిచ్ మరి పంపింది. బసుస్ సాట్ండులో అది ఎవరో కొటేట్సారనుకో. చాలా మరాయ్దసుత్లు వాళుళ్. పాపం వాళల్కు తేరుకోలేని విపతుత్ 
వచిచ్పడింది. నేను జనారద్నరావు గారి హతయ్కు కారణాలు ఆమెకేమనాన్ తెలుసాత్యేమోనని అడిగి చూశాను. ఆమె ఏమీ చెపప్లేక పోయింది. 
ఆమెకు, వాళళ్ అబాబ్యికీ కూడా ఆయన ఎపుప్డూ ఏమీ చెపేప్వాడు కాదట. డైరీ రాసే అలవాటు కూడా లేదట.  ముందురోజు  ఏదో బెదిరింపు 
ఉతత్రం వచిచ్ందట కానీ, అది ఎంకవ్యిరీలో మన వాళుళ్ తీసుకు పోయారు. ఒక రకంగా నేను శర్మ పడి తిరిగిందంతా దండగ అనిపించింది.  
అయితే, చనిపోయిన జనారధ్నరావు గారికి, బందరులో ఉండే రాఘవరావుగారికి  సేన్హమని తెలిసింది.  వెంటనే బందరు కమీషనర ఆఫీసుకు 
వెళిళ్, రాఘవరావు గారికి  సెకూయ్రిటీ ఏరాప్టు చెయయ్డం మంచిదని కేసు వివరించి చెపాప్ను. నేను ఇంటికి వచేచ్ లోపల, హంతకుడు 
ఆయనున్ కూడా చంపేశాడు. ఏంటో, ఈ కేసులు తలా తోకా లేకుండా వునాన్యి, పర్సాదు! మన వలల్ కాదేమోననిపిసోత్ంది.” చివరి వాకయ్ం 
నొకిక్ మరీ చెపిప్ంది. 

అవతల నుంచీ “సరేలే, రెసుట్ తీసుకో” అంటూ ఫోను పెటేట్సిన చపుప్డు వినిపించి, సాహితి ఫోను డిస కనెకట్ అయియ్ంది. 
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సాహితి తనలో తానే నవువ్కుని, సెల ఫోనులో విశాల పంపిన ఫోటో చూసింది. మళీళ్ ఇదేదో కోడ భాషలో వుంది. చనిపోయిన 
రాఘవరావు డైరీలో వాడిన కోడ, ఇదీ ఒకటి కాదు. ఇది ఇంకేదో   దేశ భాషలో వుంది. రేపు తీరుబడిగా దీని సంగతి ఏమిటో చూడాలి 
అనుకుంటూ బెడ పై వాలిపోయింది.   

PPP 
పొదుద్నేన్ మెలకువ వచేచ్సరికి ఎండెకిక్ పోయింది. లేచి బర్ష చేసుకుని కాఫీ తాగుతూ, సెల ఫోనులో కాలస్ ఏమైనా వునాన్యేమో 

చూసింది. కొతత్ కాలస్ ఏమీ లేవు. ఫోటోలు ఓపెన చేసి, విశాల పంపిన ఫోటో చూసింది.  

    Du Snyder mig. Du betaler straffen for det. I morgen er din sidste dag. 

  

భాష కొతత్గా ఉనాన్, బహుశా దీనిన్ డీకోడ చెయయ్డం తేలికే   కావచుచ్ అనుకుంటూ గూగుల టార్నస్ లేషన లో వెతికి చూసింది దానికి  
టార్నస్ లేషన కొటట్గానే, సాహితికి ఆ లెటరులో ఉనన్ది డానిష భాషని అరధ్ం అయియ్ంది.       

 You cheated me. You pay the penalty for it. Tomorrow is your last day. 

జనారధ్నరావు గారి నోట బుక తీసి చూసింది. అందులో ఏవో ఫోన నెంబరుల్ ఉనాన్యి. మరికొనిన్ అడర్సులు-బహుశా అతని 
కసట్మరస్ అడర్సులు కావచుచ్, రాసుకునాన్డు. మొతత్ం నోట బుక అంతా తిరగేసింది. ఇంపారెట్ంట అనిపించే విషయం  ఏది కనిపించలేదు. ఈ 
నోట బుకుక్ కోసమా తానింత కషట్పడిందీ, ఒక సారి తిరగేసి చూసేత్ తెలిసిపోయేది అనుకుంటూ సాహితి ఆ జెరాకుస్ పుసత్కం అవతల 
పడేసింది.   

సో, జనారధ్నరావు గారికి, హంతకుడికి ముందర నుంచే ఏవో లావాదేవీలు వునాన్యి. ఆయన వలల్ హంతకుడికి ఏదో అపకారం 
జరిగింది. డబుబ్ సంబంధమైన లావాదేవీలలోనే  కావచుచ్. హంతకుడు డానిష భాషలో బెదిరింపు ఉతత్రం రాసేదాకా ఆయన 
భయపడలేదంటే, వాళిళ్దద్రికీ డానిష భాష తెలిసి ఉండాలి. అయినా ఇదేమి తనకు ఉపయోగపడే కూల్ కాకపోవచుచ్. అయితే, లాసట్ ఉతత్రంలో 
హంతకుడు రేపు చంపుతానని ముందరే బెదిరించి నపుప్డు, ఆయన పోలీసులను ఎందుకు కలవలేదు? తనకి  సెకూయ్రిటీ వునాన్రుగదా అని 
అశర్దధ్ చేసి ఉంటాడా?  అరెజ్ంటుగా బాయ్ంకుకు వెళిళ్ లాకర ఎందుకు మారాచ్డు? తన పార్ణాలకనాన్, లాకరు మారచ్డం ముఖయ్మైందా? ఈ 
112 లాకరు మరమ్ం ఏమిటి? హతులు ముగుగ్రూ ఒకే నెంబరు లాకరు తీసుకోవడంలో మరమ్ం ఏమైనా ఉందా? అయితే, ముందు 
చనిపోయిన రాఘవరావు వీళళ్ సేన్హితుడేనా? అసలు ఇదద్రూ రాఘవరావులేనా? లేక, ముందు చనిపోయిన రాఘవరావు, హంతకుడు  
చంపదలుచ్కునన్ మరో వయ్కాత్? కానీ, ముందు చనిపోయిన రాఘవరావు హారట్ ఎటాక వలల్ చనిపోయాడని కదా రిపోరుట్ వచిచ్ంది? కనుక, 
అతనిన్ హంతకుడు చంపలేదు. హంతకుడికి అత నెకక్డునాన్డో తెలియక పోయి ఉండచుచ్, లేదా అతను చంపాలిస్న వయ్కిత్ కూడా 
కాకపోయుడోచుచ్. లాకరు మరమ్ం తెలిసేత్, మిగతా విషయాలు బయట పడతాయేమో.  హతాయ్ సథ్లంలో కానీ, హతుల కుటుంబాల నుంచీ 
కానీ, మరికొనిన్ వివరాలు దొరికే అవకాశం ఉందా? ముందు చనిపోయిన రాఘవరావు దగగ్ర ఏ కూల్ దొరకలేదు. జనారధ్నరావు గారి ఇంటోల్ 
కొనిన్ విషయాలు తెలిసినా, మరికొనిన్ వివరాలు తెలిసేత్ కానీ, ఈ కేసులో ముందుకు పోవడ కుదరదు. ఆలోచిసుత్నన్ సాహితికి వెంటనే గురుత్కు 
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వచిచ్ంది, తను ఇంతవరకూ బందరు రాఘవరావు గారి భారాయ్, పిలల్లను పర్శిన్ంచలేదు. ఆ ఆలోచన రావడం ఆలశయ్ం, తవ్రగా తయారై తన 
బాయ్గుగ్ తీసుకుని బయలేద్రింది.  

సుజిత, “మళీళ్ ఎకక్డికమామ్ బయలేద్రావు? నేను కూడా వసాత్నమా?” అడిగేసరికి, సాహితి నవివ్,”సరే, రా. కానీ, అనవసరమైన 
పర్శన్లు వెయయ్కూడదు” అంది.  

“ఓకే, ఒకక్ నిముషం వుండు” అంటూ లోపలి వెళళ్బోతునన్ సుజిత ను ఆపి, నా పుసత్కాల అలమరలో రెండు డైరీలు వుంటాయి. 
అందులో, పాల్సిట్క కవరు తొడిగిన  డైరీ ఒకటి ఉనన్ది. అది తీసుకురా” చెపిప్ంది సాహితి.  

సుజిత  డాన బౌర్న పుసత్కం “ఏంజెలస్ అండ డెమనస్” తెచుచ్కుని, “ఉతిత్నే కూరుచ్ంటే, బోర కొడుతుంది.” అనాన్డు.  సాహితికి ఆమె 
అడిగిన డైరీ ఇవవ్బోయాడు. “ఇది కూడా నువేవ్ పటుట్కో” చెపిప్ంది.  

బందరు బసుస్ సాట్ండులో బసుస్ దిగి సాహితి ఆటో మాటాల్డి సుజిత కోసం చూసేసరికి,  అతను ఎవరో కాషాయం కపుప్కునన్ వయ్కిత్తో 
ఏదో మాటాల్డుతునాన్డు.  

“సుజిత, రా” అని పిలిచేసరికి పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్. “అమామ్, చూశావా, ఆ సనాయ్సి ఎవరో కానీ, నా పేరు, నీ పేరు కూడా 
చెపాప్డు. గాలిలోకి చెయియ్ చాచి, ఉంగరం సృషిట్ంచి ఇచాచ్డు.” అంటూ చేతిలో ఉంగరం చూపించాడు. 

సాహితి వెనకిక్ తిరిగి ఆ సనాయ్సి కోసం చూసేసరికి, అతను గబగబా వెళిళ్పోతునాన్డు. “ఇంకా ఏం చేశాడు?” అడిగింది. 

“నా చేతిలో పుసత్కాలు చూశాడు. నీకు డాన బౌర్న అంటే ఇషట్మాని అడిగాడు. షెరాల్క హోమస్, అగాధా కిర్సీట్ పుసత్కాలేపుప్డైనా 
చదివావాని అడిగాడు” చెపాప్డు సుజిత.      

సాహితి ఆటో ఎకిక్ కూరుచ్ని, పోనిమమ్ంది.  దారిలో పోలీసు సేట్షన ముందు ఆపి, సుజిత చేతిలో ఉంగరం లాకుక్ని, లోపలి వెళిళ్ 
ఇనసెప్కట్రుతో మాటాల్డి ఇచిచ్ంది.  

“అదేంటమామ్, సావ్మీజీ  ఇచిచ్న ఉంగరం అలా తీసుకెళిళ్ వాళల్కు ఇచాచ్వు?” అడిగాడు సుజిత.  

“ఒరే, నీకేం  తెలియదు, అందులో చినన్ మైకోర్ఫోను వుంది. మనం ఏం మాటాల్డుకునన్దీ వాళల్కు విన బడుతుంది.” 

“మన మాటలు వింటే, వాళళ్కేం లాభం?” అడిగాడు అమాయకంగా. 

“ఈ హతయ్ కేసులో కొనిన్ వివరాలు తెలుసుకోవడం కోసం మనం రాఘవరావు గారింటికి వెడుతునాన్ం. ఆ  విషయాలు వాళల్కు 
కావాలి. అంతేకాదు, ఆ వివరాలు తెలుసుకుని  నేను ఏం చేయయ్ బోతునాన్నో ఆలోచిసాత్రు. మనకనాన్ ముందే వాళుళ్ ఆ ఇనఫ్రేమ్షన 
ఉపయోగించు కుంటారు. ఆదీ సంగతి, అరధ్ం అయియ్ందా?” 

“అంటే, ఆ సనాయ్సి అసలు సనాయ్సి కాదనన్ మాట. మనలిన్ ఎకక్డున్ంచో ఫాలో అవుతునాన్డు. అంతేనా?” అడిగాడు సుజిత.  
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సాహితి ”బాగానే ఆలోచిసుత్నాన్వు!” అంది అతని తల నిమురుతూ. 

“ఇదేదో పెదద్ డిటెకిట్వ కధలా ఇంటరెసిట్ంగ గా ఉందమామ్” అనాన్డు ఉతాస్హంగా సుజిత. సాహితి నవివ్ంది.  

రాఘవరావు గారింటికి వెళేళ్సరికి, వీధి మొదలోల్ ఒక వయ్కిత్ వీరిని చూసి, వెనకిక్ తిరిగి పోయాడు. సాహితి అది గమనించినా, 
చూడనటుల్ ఉండిపోయింది. 

రాఘవరావు గారింటి ముందు డూయ్టీలో ఉనన్ ఇదద్రు కానిసేట్బులస్ ఆమెను చూసూత్నే నమసాక్రం పెటాట్రు. సాహితి వారిదద్రిని 
చిరునవువ్తో  పలకరించింది. ఒకతను లోపలి వెళిళ్ సాహితి వచిచ్న సంగతి చెపాప్డు.  మరో పది నిముషాలలో, కాఫీ టేర్ లో పటుట్కుని పని 
పిలాల్, ఆమె వెనుకే రాఘవరావు గారి భారాయ్, కొడుకు, కూతురూ ముగుగ్రూ వచాచ్రు. రాఘవ రావు గారి భారయ్కు సుమారు యాభై ఏళుళ్ 
ఉంటాయి. భరత్ చనిపోయిన బాధ ఆమె మోహంలో కనిపిసోత్ంది. కూతురు శీర్దేవి నిజంగా శిర్దేవే. చకక్టి పిలల్ అనుకుంది సాహితి. 
ఇంజనీరింగ రెండో సంవతస్రం చదువుతోంది. కొడుకు శేఖర చినన్వాడు. అతను ఇంజనీరింగ మొదటి సంవతస్రం చదువుతునాన్డు.  

“మిమమ్లిన్ కొనిన్ ముఖయ్మైన పర్శన్లు అడగాలిస్ ఇలా వచాచ్ను. ఈ సమయంలో మిమమ్లిన్ బాధ పెటట్డం నాయ్యం కాదు కానీ, 
తపప్నిసరై పోయింది.” చెపిప్ంది సాహితి.  

పనిపిలల్ ఇచిచ్న కాఫీ తాగుతూ, “రాఘవరావు గారికి శతుర్వులు ఎవరనాన్ వునాన్రా?” 

“లేదండీ, నాకు తెలిసినంత వరకూ ఎవరూ లేరు. సేన్హితులు కూడా తకుక్వే. ఒకక్ జనారధ్నరావు గారు మాతర్మే  ఆయనకు మంచి 
సేన్హితుడు”. 

“రాఘవరావు గారు ఇకక్డికి రాక పూరవ్ం ఏమీ చేసేవారు? జనారధ్నరావు గారు, ఈయన ఎపప్టి నుంచీ సేన్హితులు?”  

“వీరిదద్రూ పాత సేన్హితులే. మరొక ఇదద్రు సేన్హితులతో కలిసి, అమెరికాలో ఏదో ఐ.టి. ఇండసీట్ర్ పెటాట్రు”. 

“ఆ మిగతా ఇదద్రెవరో మీకు తెలుసా?” వెంటనే అడిగింది సాహితి. 

“నలుగురిలో ఒకాయన చనిపోయాడు. ఆయన పేరు సదానంద అని గురుత్.  మరొకాయన పేరు విషుణ్ అనుకుంటాను. ఆ ఇదద్రిన్ నేను 
ఎపుప్డో కంపెనీ పెటిట్న కొతత్లో చూశాను. జనారద్నరావు గారే ఎకుక్వగా  మాఇంటికి వచేచ్వాడు. వీళుళ్ ఇదద్రే  బిజినెస విషయాలు 
మాటాల్డుకునే వారు”. 

“ఆ ఇండసీట్ర్ మూసేయయ్డానికి కారణం ఏమిటి? అసలు ఇండసీట్ర్ మూతపడటం వలల్నే ఇండియా తిరిగి వచేచ్శారా?”  

“మూత పడలేదండి, మరొక పెదద్ కంపెనీ కొనుకుక్ందని చెపాప్రు. వచిచ్న లాభం  చాలు, మన దేశం వచేచ్సి, ఇకక్డే మరొక ఇండసీట్ర్ 
గానీ, బిజినెస గానీ పెటుట్కుందాం అనుకుని  వచేచ్శామండి”. 

“మిగతా ఇదద్రూ కూడానా?” 
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“ఒకాయన చనిపోయారని చెపాప్ను కదా. ఆయన ఈ డీల కుదిరినపుప్డే  చనిపోయారు. మా రెండు కుటుంబాలు ఒకేసారి 
వచేచ్శాము. మూడో ఆయన విషయం నాకు తెలియదు”.  

“ఎంత కమామ్రో, అసలు ఆ చనిపోయిన ఆయన ఎలా చనిపోయారో మీకేమైనా తెలుసా?” 

“ఆ వివరాలు నాకు తెలియదండి”.  

“రాఘవరావు గారు డైరీ రాసేవారా?” 

“మొనన్ ఒక రోజు ఆయన డైరీ రాయడం చూశాను.  ఆ  తరావ్త నేను చూడలేదు”. 

“నేను దాచాను మేడం. నానన్గారికి మీరీ  కేసు పరిశోధిసుత్నాన్రని తెలిసింది. తను ఇంటోల్ ఉనన్, లేకపోయినా, ననున్ ఈ డైరీ 
జాగర్తత్గా దాచి, మీరు వచిచ్నపుప్డు ఇమమ్ని చెపాప్రు. అందుకే నేను ఎవరికీ చెపప్లేదు, నా దగగ్రే దాచాను” వెంటనే చెపాప్డు వాళళ్బాబ్యి 
శేఖర. 

“ఆ డైరీ నాకిసాత్వా?”సాహితి అడగడం ఆలశయ్ం డైరీ తెచిచ్ ఇచాచ్డు. 

సాహితి సుజిత దగగ్ర తన డైరీ తీసుకుని,  పై పాల్సిట్క కవరు  తీసింది. రాఘవరావు గారి డైరీ అటట్, మొదటి పేజీ జాగర్తత్గా 
ఊడదీసింది. మిగిలిన పుసత్కంపై తన డైరీ కవరు తోడిగింది. తన డైరీ అటట్, మొదటి పేజీ చించి వేసి, మిగిలిన డైరీ కాగితాలోల్ బాల పెనున్తో 
కొనిన్ బొమమ్లు తనే గీసింది. ఇపుప్డు ఆ డైరీ కాగితాలపై రాఘవరావు గారి డైరీ అటట్, మొదటి పేజీ వుంచి, తన బాయ్గుగ్లోంచి గం బాటిల తీసి, 
జాగర్తత్గా అతికించినది. అదంతా తెలల్బోయి చూసుత్నన్రాఘవరావు గారి అబాబ్యికి  చించేసిన తన డైరీ అటట్, మొదటి పేజీ- రెండూ  ఇచిచ్ 
చెతత్ బుటట్లో పడేయమంది. అంటించిన డైరీపై ఏదైనా బరువైన వసుత్వు కాసేపు పెటిట్ వుంచమంది. శేఖర ఇచిచ్న రాఘవరావు గారి డైరీ  తన 
బాయ్గుగ్లో పెటుట్కుంటూ, అటట్ మారిచ్న తన డైరీ సుజితును పటుట్కోమంది.  శీర్దేవిని విడిగా పిలిచి అడిగింది. 

“విశాల మీకు పరిచయమేనా?”  

“కాలేజిలో నా కనాన్ అతను రెండేళుళ్ సీనియర మేడం. మేమిదద్రం పేర్మించుకునాన్ం. నానన్గారు, మామయాయ్ కూడా అతని చదువు 
అయిపోగానే, మా ఇదద్రికీ పెళిళ్ చేదాద్మనే అనుకునాన్రు. ఇంతలో ఈ హతయ్లు జరిగిపోయాయి” కళుళ్ తుడుచుకుంటూ చెపిప్ంది శీర్దేవి. 
సాహితి మరి కాసేపు ఆ అమామ్యితో మాటాల్డి, రాఘవ రావు గారి భారయ్కు, పిలల్లకూ “బై”  చెపిప్ంది .  

“డైరీ కనబడేటటుట్ పటుట్కో” సుజిత కు చెపిప్ంది బయటకు రాగానే. బందరు బసాస్ట్ండుకు వచిచ్, పాసెంజర బసుస్ ఎకిక్ంది. లేడీస 
సీట దొరికి తను కూరుచ్ంది కానీ, సుజిత నిలబడే వునాన్డు. బసుస్ కుదుపులోల్ సుజిత చేతిలో పుసత్కం డైరీ జారి పడాడ్యి. వెనకాల నుంచునన్ 
వయ్కిత్ ఒంగుని, రెండు పుసత్కాలూ తీసి సుజితుకు ఇచాచ్డు. సుజిత థాంకస్ చెబుతుండగానే, బసుస్ ఆగడంతో, ఆ వయ్కిత్ హడావుడిగా బసుస్ దిగి, 
వెళిళ్పోయాడు.      
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  ఇంటికి రాగానే, సాహితి సుజిత చేతిలో డైరీ పరీక్షగా చూసి నవువ్కుంది. తన బాయ్గుగ్లోంచి రాఘవరాఘవ రావు గారి డైరీ తీసింది. 
అది ఆ సంవతస్రం  డైరీయే అయినా, పర్తి రోజు రాసి లేదు.  జరిగిపోయిన విషయాలు తనకు చెపాప్లని, ఈ  మధేయ్  రాయడం 
మొదలుపెటిట్నటుల్ంది. అంటే, ఈయనకు హంతకుడు తనని కూడా చంపుతాడేమోనని అనుమానం వచిచ్ ఉండవచుచ్. 

డైరీ మొతత్ం పేజీలనీన్ ఒకొకక్టి తిపిప్ చూసింది.     

“జనారధ్నరావు, నేను, సదానంద, వేణు మేము నలుగురం పారట్నరస్. జనారధ్నుకు, నాకూ డిగీర్ కాల్సు నుంచీ  సేన్హం. సదానంద, 
వేణులు ఇదద్రూ నాకు ఒక ఇండసిట్ర్యల సెమినారులో  పరిచయమయాయ్రు. అనాధ శరణాలయంలో చదువుకుని, కషట్పడి పైకి వచిచ్న 
వాళళ్ను చూసేత్ ముచచ్ట అనిపించింది. ఆ తరావ్త  వాళళ్ తెలివితేటలు చూసి నేను ఇంపెర్సస్ అయాయ్ను.  కొతత్గా సామ్రట్ ఐ.టి. కంపెనీ 
పెటాట్లనన్ వాళళ్ పర్పోజల చూసి, నేను జనారధ్నుతో కలిసి మాటాల్డాను. జనారద్ను అపప్టికే సిటీలో పర్ముఖ వాయ్పారవేతత్గా పేరు 
తెచుచ్కునాన్డు. మేము నలుగురం  కలిసి, “జాగృతి ఐ.టి.ఇండసీట్ర్” అని అమెరికాలో ఐ.టి. ఇండసీట్ర్ సాట్రట్ చేశాము. వేణుకు కంపెనీ అభివృదిద్ 
పటల్ ఉనన్ నిభదధ్త, నిజాయితీ చూసి, జనారధ్నున్ ఒపిప్ంచి, అతనిన్ మా కంపెనీకి సి.ఈ.ఓ.గా నియమించడం జరిగింది.” 

PPP 
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 
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 
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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  షేర విడిగా ఉంచాలిస్ందేనని, అతను చనిపోయి ఉండడని, వసాత్డని తన 
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?  
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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 
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!” 
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“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.  

 “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. 
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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.   

“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, 
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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. 

PPP 
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 
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 
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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  

+++++   +OO++    +QQQ+    W+W++    +PP+P   V++VV 

+K+++   +PP+P   +++++    +PP+P    +++++    +++E+   +++E+    +QQQ+   W+W++    +PP+P    
V++VV    

+QQQ+    +RRRR   ++G++    +PP+P   ++G++     +++FF    +K+++    +PP+P    +L++L   +K+++   
+QQQ+   V++VV  

+PP+P   +++++   +OO++   ++G++   U++U+ 

+++FF   ++G++   V++VV   +++++   +K+++   +N+NN  U++U+ +K+++   +PP+P      

+N+NN    +QQQ+   +++E+    +M+M+    ++G++    T+++T     112    +K+++    +PP+P  

+++FF   +K+++   +++++   +OO++    +PP+P    +++FF     ++++D    +++++    +PP+P    +M+M+ 

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

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



 

øöeTT~                                                                    www.koumudi.net                
               

   42 లాకరు నెంబరు 112 

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 
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.” 
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“అవును రాగిణీ, నాతో చెపాప్డు. నినున్ మా ఇంటోల్ దింప మనాన్ను. ఇకక్డ నీకేం భయం లేదు. హాయిగా నాలుగ్ రోజులు రెసుట్ 
తీసుకుందువుగానీ.” చెపిప్ంది సాహితి. 

“అమోమ్, నాలుగు రోజులే!” కంగారుగా అనేసింది రాగిణి. 

PPP 
“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. 

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? 
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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. 

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.  
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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. 

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. 
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“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”    

“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. 

PPP 
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“ఒక కొడుకునాన్డు. అతను నానన్గారి దగగ్రే సహాయంగా  ఉండేవాడు. కొనాన్ళళ్ కిర్తం ఇకక్డ తనకు నచచ్లేదంటూ తమ ఊరు 
వెళిళ్పోయాడు”. 

“ఏ ఊరు మీది?” పర్శిన్ంచింది సాహితి. 

“కొటాట్యం” మెలల్గా చెపిప్ంది అభ.  

“అతని పేరేంటి? ఈ మధయ్ ఎపుప్డనాన్ వచాచ్డా?”   మళీళ్ అడిగాడు పర్సాదు. 

“అతని పేరు శంకర పిళైళ్. నానన్గారు చనిపోయే ముందు   రెండోర్జుల కిర్తం వచిచ్, డబుబ్ అడిగాలని  వచాచ్డు. ఆయన ఏదో 
చికాకులో వుండి, కేకలేశారు. వెళిళ్పోతునన్ అతనిన్ నేనే వెనకిక్ పిలిచి, విషయమేమిటని  అడిగాను. తనేదో బిజినెస చేదాద్మని నానన్గారిన్ 
సహాయం అడగటానికి వచాచ్డు. అంతకిర్తం కూడా ఆయన సహాయం అడిగితే, కాదనకుండా ఇచాచ్రు. ఈసారి  గటిట్గా మందలించారు.  
నేనే జాలిపడి, నాదగగ్ర ఇరవై వేలు ఉంటే, ఇచిచ్ పంపాను. మళీళ్ రాలేదు. వాళళ్ ఊళోళ్నే ఏదో బిజినెస చేసుకుంటునాన్ డనుకుంటాను.” 

“అతని ఫోటో ఏదైనా వుందా?” అడిగింది సాహితి అభాను పరీక్షగా చూసూత్.  

అభ తడబడింది.”నా దగగ్ర ఏమీ లేవండి” చెపిప్ంది. 

“విడిగా అతని ఫోటో ఏది లేదుగానీ, మేమందరం కిర్ందటేడు దీపావళి టపాకాయలు కాలుసుత్నన్పుప్డు, మా అందరితో దిగిన ఫోటో 
ఉండాలి” చెపాప్డు విశాల. 

“నాకు అది కావాలి” అడిగింది సాహితి. 

“అమామ్, మా వాడిన్ అనుమానిసుత్నటుల్నాన్రు. వాడు అటాల్ంటి వాడు కాదమామ్. ఏదో కాసత్ కోపసవ్భావం కలవాడైనా, అయయ్గారిన్ 
చంపేటంత దురామ్రుగ్డు కాదమామ్” కంగారుగా చెపిప్ంది అభ. 

“సరే, చూదాద్ం. ఇంకా ఎవరునాన్రు?” అభాను పంపేసి అడిగింది సాహితి  విశాల ను. 

“వేలు పిళైళ్ అని నానన్గారికి అకౌంటస్ చూసాత్డు. బయటకు వెళేళ్టపుప్డు సాధారణంగా నానన్గారు, రాఘవరావు గారు కూడా 
అతనిన్ తీసుకెళేళ్వారు. నానన్ గారు చనిపోయాక, అతను రాఘవ రావు గారింటోల్ ఎకుక్వగా ఉంటునాన్డు. అతను కూడా మా అభ వాళళ్ వూరి 
వాడే.” చెపాప్డు. 

“ఈ ఇదద్రిలో డానిష భాష ఎవరికి తెలుసు?” సడెన గా  అడిగింది సాహితి. 

“బహుశా ఇదద్రికీ తెలిసి ఉండొచుచ్ మేడం. ఎందుకంటే, నానన్గారు తరచు బిజినెస పనిమీద డెనామ్రక్ వెళేళ్వారు. ఈ ఇదద్రూ ఆయన 
వెంట వెళేళ్వారు.”  
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సాహితి తలపంకించింది. ఆమె మరొక మారు ఫోటో విషయం గురుత్ చేసే సరికి, విశాల  ఇంటోల్కి వెళిళ్, ఫోటో  ఆలబ్ం తీసుకు 
వచాచ్డు. ఆలబ్ం పేజీలు తిరగేసి సాహితి, “ఏది, ఇందులో మీరు చెపిప్న ఆ ఫోటో చూపించండి” అంటూ ఆలబ్ం విశాల చేతికి ఇచిచ్ంది.  

విశాల ఆలబ్ం పేజీలనీన్ తిపిప్ చూశాడు. ఫోటో కనబడక పోయేసరికి, ఒకోక్ పేజీ నిదానంగా తీసి చూశాడు.  

“లేదు, మేడం ఎకక్డో పడిపోయిందనుకుంటాను” చెపాప్డు విశాల. 

“సరే, మేము ఇక వెడతాం” అంటూ లేచింది సాహితి. 

“కొంచెం కాఫీ తాగి వెడుదురు గాని, మేడం” అంటూ విజయను కేకేసి కాఫీ తెమమ్ని చెపాప్డు. 

బయటకు రాగానే కమీషనర ఆఫీసుకు ఫోన చేసింది సాహితి. . 

“అభే ఫోటో దాచేసినటుల్ంది, తన కొడుకును పటుట్కుంటామని. ఈ హతయ్లు ఆ శంకర పిళెళ్నే చేసి ఉంటాడు” అనాన్డు పర్సాదు.     

“ముందు రాఘవరావుగారింటికి కూడా వెడదాం. అకక్డ కూడా ఎంకవ్యిరీ చేశాక, మనం ఒక నిరణ్యానికి రాగలమేమో చూదాద్ం” 
చెపిప్ంది సాహితి.  

 “అది సరే, అంత డబుబ్ ఇంటోల్ దాచారంటే, అది బాల్క మనీ అయుయ్ండాలి. మనం ఈ దొంగతనం కేసు అఫీషియల గా రిపోరుట్ 
చెయయ్దాద్?” అడిగాడు పర్సాదు. 

“దానికి తొందరేం లేదు. అది నీ సేట్షన పరిధిలోకి రాదు. ముందు హంతకుడిని పటుట్కోవాలి. అతనెవరో పటుట్బడాడ్క అనీన్విషయాలు 
అపుప్డు అవే బయటకు వసాత్యి. దొంగతనం గురించి రిపోరుట్ వాళేళ్ చేసుకుంటారు” సాహితి చెబుతుండగానే ఆమె సెల ఫోను మోగింది. 

ఆన చేసి,”చెపుప్ విశాల!” అనన్ది. విశాల చెపిప్ంది విని, ”థాంకస్, పరస్నల విషయమైనా నాకు ఉపయోగపడే సంగతి   చెపాప్వు. నా  
దృషిట్ అంతా ముందు హంతకుడిని పటుట్కోవడం మీదే. నువువ్ ఇపుప్డే పోలీసు రిపోరుట్ ఇవవ్డం సరైన పదధ్తి. నిజాయితీగా మీకు 
చెందాలిస్ందేదో మీకు అందుతుంది. డబుబ్ విషయం తరావ్తైనా బయట పడుతుంది. ముందే రిపోరుట్ ఇవవ్డం వలల్, తరావ్త ఏ ఇబబ్ందులు 
రావు. ఎంకవ్యిరీ అఫీషియల గా, తొందరగా జరుగుతుంది” చెపిప్ంది. 

రాఘవరావు గారింటోల్ విచారణలో వేలు పిళైళ్,  వాళళ్ ఊరు మధాయ్నన్మే వెళిళ్పోయాడని తెలిసింది.  మిగిలిన అందరీన్ విచారించినా, 
కొతత్ విషయాలేమి తెలియలేదు. 

••• 

రెండోర్జుల తరావ్త విజయవాడ కమీషనరు గారి ఆఫీసులో పెర్స కానఫ్రెనస్ ఏరాప్టు చేయబడింది. దానికి బందరు నుంచీ పోలీసు 
అధికారులు కూడా  వచాచ్రు.  
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కమీషనర గారు ఉపోదాఘ్తంగా ఆ ఇదద్రు పర్ముఖుల హతయ్లు రాషట్రంలో ఎంత అలజడి సృషిట్ంచాయో వివరించి, ఈ కేసును 
పరిషక్రించడంలో తమ పోలీసులు పడిన కషట్ం, సాహితి చూపిన చాతురయ్ం మెచుచ్కునాన్రు.  వివరాలు చెపప్మని సాహితిని కోరారు. 

విలేఖరులంతా ఆతురతో వుండడం గమనించి సాహితి చిరునవువ్ నవివ్ంది. 

“మీ కందరికీ ఈ కేసు పూరావ్పరాలు తెలుసు. పారట్నరస్ నలుగురూ చనిపోవడం, ముఖయ్ంగా సదానందం తముమ్డి ఆచూకీ 
తొందరగా దొరకక్పోవడం, లాకరు నెంబరు 112-  ఇవనీన్ మమమ్లిన్ చాలా కనూఫ్య్జన లో పడేశాయి. అకక్డకక్డా కోడ భాషలలో రాసిన 
విషయాలు, ఎకక్డికకక్డ చికుక్ముడులు పడటం- మా పోలీసువారిని  సవాలు చేశాయి. మా డిపారట్ మెంటు వారు కొనిన్ చికుక్ముడులు 
పరిషక్రించ డానికి  చాలా కషట్పడాలిస్ వచిచ్ంది. నా మితుర్లు పర్సాద, నిశచ్ల, రఘువీర- వీరందరి చొరవా, మా గురుతులుయ్లు బందరు 
సూపరింటెండెంట రమణారావు గారు, అంతకంటే ఎకుక్వగా నా మీద నమమ్కంతో నాకీ కేసు అపప్గించిన, మా కమీషనరు సినాహ్  గారుల్,  
వారి సహకారం నాకు అడుగడుగునా అందించకపోతే, ఈ కేసు ఇంత తొందరగా పరిషక్రించగలిగే వారం కాదు. అందుకు నేను వారికి 
కృతజఞ్తలు తెలుపుతునాన్ను. 

ఇక ఈ కేసు విషయానికి వసేత్, ఆ నలుగురు భాగసావ్ములు తమ తమ భాగాలను పంచుకుని, సదానందు భాగం మాతర్ం ఒక 
జాయింటు అకౌంటులో వేసి, అది సదానందుకు, లేదా అతని తముమ్డికో చెందేటటుల్ రాసుకునాన్రు. అంటే, ఒకరిపై మరొకరికి నమమ్కం 
పోవడంతో, వేణు మాధవ ఈ ఏరాప్టు చేశాడు. ఈ అకౌంటు వివరాలు - పాస బుకుక్ , తాము రాసిన అగీర్మెంటు, ఇవనీన్ లాకరు 112 లో 
దాచడం జరిగింది. అందరూ ఎందుకు అదే నెంబరు లాకరు తీసుకునాన్రాని ఆలోచిసేత్, నాకు తటిట్న సమాధానం ఇదీ- 112 అంటే మన 
దేశంలోనూ, చాలా దేశాలోల్ కూడా ఎమరెజ్నీస్ని తెలిపే టెలిఫోను నెంబరు. అకౌంటు ముగుగ్రూ జాయింటుగా ఆపరేట చేసేది కనుక, ఎవరికే 
పార్ణాపాయం వచిచ్నా, మిగతా వారికి తెలిసేలా, పర్సుప్టంగా పర్కటించాలని ముగుగ్రూ అనుకుని,  అదే నెంబరు అందరూ సెలెకట్ 
చేసుకోవడం జరిగింది. అందుకే వేణు తన డైరీలో కోడ భాషలో లాకరు నెంబరు మాతర్ం రాసి ఉంచాడు.  

నిజానికి జనారద్నురావు గారికి కానీ, రాఘవరావు గారికి కానీ సదానందు యాకిస్డెంటుతో సంబంధం లేదు. అది పర్మాద వశాతుత్ 
జరిగినదే.  అతను జనారద్ను గారిని కలుసుకుని వెడుతుండగా జరిగింది కనుక, అందులో జనారద్ను గారి పేర్మేయం ఏమైనా ఉందేమోనని 
మేము కూడా కాసత్ అనుమానించాలిస్ వచిచ్ంది.  

ఇక జనారధ్నురావు, రాఘవరావు గారల్ హతయ్లు- ఇకక్డా మమలిన్  అడుగడుగునా తపుప్దోవ పటిట్ంచే పర్యతన్మే జరిగింది. వేరే 
మనుషులెవరో ఈ హతయ్లు చేసినటుల్ మమమ్లిన్ నమిమ్ంచే పర్యతాన్లు జరిగాయి. ననున్ పర్తి చోటా ఫాలో  అవుతూ వచాచ్రు.” 

“మీరు హంతకుడెవరో చెపప్కుండా ససెప్నుస్ లో పెడుతునాన్రు మేడం” ససెప్నుస్ భరించలేక అడిగాడొక జరన్లిసట్. 

సాహితి నవివ్ంది, “ఆ విషయానికే వసుత్నాన్ను. జనారధ్నరావు గారు వాయ్పారవేతత్ని మనకు తెలుసు. ఆయన వాయ్పార నిమితత్ం మన 
దేశంలో కేరళా, తమిళనాడు రాషాట్ర్లకు, ఆ తరావ్త డెనామ్రక్, సింగపూర దేశాలకూ తరచూ వెడుతుండే వాడు. దాదాపు ఇరవై సంవతస్రాల 
కిర్తం ఆయనకు కేరళలో అభతో అనుకోకుండా సంబంధం ఏరప్డింది. అపుప్డు వారికి పుటిట్న అబాబ్యే శంకర పిళైళ్. అభకు అంతకుముందే 
పెళిళ్ అయియ్ంది. ఆమె భరత్ రైలు యాకిస్డెంటులో చనిపోవడంతో, ఆమె రైలేవ్ టికెటు రిజరేవ్షన చేసే ఒక ఫరమ్ లో పనిచేసుత్ండేది. 
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జనారధ్నరావు గారు జబుబ్తో ఉనన్ తన భారయ్కు తోడుగా ఉంటుందని ఆమెకు ఆశర్యం ఇచిచ్, ఇంటోల్ పెటుట్కునాన్డు. అభ మొదటి భరత్కు 
పుటిట్న అబాబ్యి వేలుపిలైల్. రాఘవరావు గారు అతనిన్ కూడా తీసుకొచిచ్, కామరుస్ డిగీర్ చదివించి తన దగగ్రే, లెకక్లు చూడడానికి 
వుంచుకునాన్డు. రాఘవరావు గారి కొడుకు విశాల కు ఇది నచచ్లేదు. తన తలిల్ని మోసం చేసుత్నాన్డని తండిర్పై దేవ్షం పెంచుకునాన్డు. దానికి 
తోడు, బిజినెస చేసుకుంటానని వచిచ్న శంకర పిళైళ్కు తండిర్ రెండు మూడు సారుల్ డబుబ్ ఇచిచ్ పంపడం, వేలుపిళైళ్నీ, శంకర పిళైళ్నీ  తనతో 
సమానంగా చూడడం కూడా అతనికి కంటగింపు అయియ్ంది. కానీ, తండిర్ దగగ్ర ఏమాతర్ం బయటపడలేదు. బయటపడితే, తనకు  
తెలియకుండానే వాళల్కు మరింత సహాయం అందుతుందని అతని అనుమానం.  అందుకే, ఎవరో రాసినటుల్ రాసి, మూడు  బెదిరింపు 
ఉతత్రాలు రాశాడు. జనారధ్నరావు గారు  మొదట రెండు ఉతత్రాలనూ లెకక్పెటట్క పోయినా, డానిష  భాషలో రాసిన ఉతత్రం చూశాక, 
సదానందం, లేదా అతని తముమ్డు సుదీర ఇంకా బతికేవునాన్రేమోనని అనుమానం వచిచ్ఉంటుంది. అందుకే, లాకరు నెంబరు మారిచ్, 
కొడుకు పేర లాకరు తీసుకునాన్డు.  రాఘవరావు గారు అభ కొడుకులిదద్రీన్ పేర్మగా చూసుకునాన్డు. తనకోసం, జబుబ్ పడిన తన భారయ్ 
కోసం, అభ జీవితమంతా సేవచేసూత్ ఉనన్దనే సానుభూతి ఆయనలో వుంది. అందుకే, శంకర పిళైళ్ బిజినెస చేసుకుంటానని డబుబ్ కోసం 
వచిచ్నపుప్డు ఆయన అతనికి మూడు లక్షలు డబిబ్చిచ్ పంపాడు. శంకర పిళైళ్, వేలు పిళైళ్లకిదద్రికీ డానిష భాష వచచ్నీ, డబుబ్ కోసం వచిచ్న 
శంకర పిళైళ్ని తండిర్ కేకలేశారనీ, తనే ఇరవై వేలిచిచ్ పంపానని చెపిప్, విశాల మమమ్లిన్ తపుప్దోవ పటిట్దాద్మని చూశాడు. అది నిజం కాదు. 
ఇకక్డే విశాల పపుప్లో కాలేశాడు. మాకు అనుమానం వచిచ్, విశాల  గురించి కాలేజిలో విచారించాము.  ధనవంతుల పిలల్లు ఎలా 
పెరుగుతారో, అంతకనాన్ ఎకుక్వ గారాబంగా, అహంకారంతో పెరిగాడు విశాల. వేలు పిళైళ్ నిదానసుత్డు. జనారధ్నరావు గారు మరణించాక, 
వేలు ఇతని అధారిటి భరించలేక,  రాఘవరావు గారింటికి వెళిళ్, ఆయన దగగ్ర ఉంటునాన్డు. అభ మీద, ఆమె కొడుకుల మీద అనుమానం 
మళిళ్ంచడానికి, ఆలబ్ంలో వాళళ్ ఫోటో వుండాలని చెపిప్, తనే దాచేశాడు. అభ కంగారు పడి వేలుకు ఫోన చేసి, వెంటనే వెళిళ్పొమమ్ని చెపేప్లా 
చేశాడు. కొడుకు మీద అనుమానం లేని జనారధ్న రావు గారు, హతయ్కు ముందురోజు అభ కొడుకులిదద్రికీ వాటా ఇసూత్, విలుల్ రాసిన సంగతి 
చెపేప్సరికి, విశాల రాక్షసుడు అయిపోయాడు. తండిర్ విలుల్ రిజిసట్ర చేసేత్, తనకు మాతర్మే దకాక్లిస్న మొతత్ం ఆసిథ్లో కొంత భాగమే  తనకు 
మిగులుతుందని  భయపడాడ్డు. తనకు తెలిసిన లోకల గూడాలతో బేరం కుదురుచ్కుని, తండిర్ని అంతం చేశాడు. విలుల్, డబుబ్ పోయాయని 
నాతో అబదధ్ం చెపాప్డు. రాఘవరావు గారిన్ చంపిన హంతకులను కూడా పటుట్కునాన్ం”. 

“మేడం, మీ మాటకు అడుడ్ వసుత్నన్ందుకు ఏమీ అనుకోవదుద్. మరి రాఘవరావు గారిన్ హతయ్ చేసింది ఎవరు?ఇంతకూ విశాల ని  
అరెసుట్ చేశారా?” అడిగాడు మరొక జరన్లిసట్. 

“రాఘవరావు గారిన్ హతయ్ చేసింది కూడా విశాలే. సరిగా చదువుకోకుండా, విచచ్లవిడిగా తిరుగుతాడని మొదటి నుంచీ రాఘవరావు 
గారికి ఇతనిపై సదభిపార్యం లేదు. అయితే, జనారధ్నరావు గారితో సేన్హం వలల్, ఆయన కూతురు ఇతనిన్ పేర్మించి ఇతనేన్ చేసుకుంటానని 
చెపప్డంతో, తపప్నిసరై ఒపుప్కునాన్డు. జనారధ్నరావు గారి  హతయ్ జరిగిన తరావ్త, రాఘవరావుగారు విశాల కిచిచ్ పెళిళ్చేసే ఉదేద్శయ్ం లేదని 
తన కూతురు శీర్ దేవికి సప్షట్ంగా చెపప్డమే కాకుండా, అసలు జనారధ్న రావుగారి హతయ్కు విశాలే కారకుడేమోననే అనుమానం కూడా 
వెలిబుచాచ్డు. విశాల ని ఏమాతర్ం  అనుమానించని శీర్ దేవి, ఆ విషయం అతనికి చెపిప్ంది. ఇంకా ఆలశయ్ం చేసేత్, అసలుకే మోసం 
వచేచ్టటుల్ందని విశాల గర్హించాడు. రాఘవరావు గారు ఒకక్రే కమీషనర ఆఫీసుకు వెళాళ్రని తెలుసుకుని, తిరుగు పర్యాణంలో ఆయనున్ 
చంపేశాడు”. 
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ఇంతలో సాహితి ఫోను రింగయియ్ంది. ఫోను తీసి మాటాల్డుతూనే సాహితి లేచి, కమీషనర గారితో ఏదో చెపిప్, వెంటనే  కారెకిక్ంది.  

జరన్లిసుట్లు ఆమె హడావుడిగా బయలేద్రడం చూసి, “ఏమైంది మేడం, ఏం జరిగింది?” అడిగారు. 

“మావాళుళ్, జనారధ్నరావు గారి అబాబ్యి విశాల ను అరెసుట్ చెయయ్డానికి వెళాళ్రు. ఎంత పిలిచినా అతను గదిలోంచి 
రాకపోయేసరికి, అనుమానం వచిచ్ తలుపులు బదద్లుకొటాట్ రట. గదిలో విషం తాగి చనిపోయాడు. బహుశా తనని అనుమానిసుత్నాన్మని 
గర్హించినటుల్నాన్డు, ఆతమ్హతయ్కు పాలప్డాడ్డు. పూర ఫెలో! తలిల్దండుర్లు చేసే తపిప్దాలు ఒకోసారి ఎనిన్ అనరాధ్లకు దారి తీసాత్యో, పిలల్ల 
జీవితాలు ఎలా దారి తపుప్తాయో, అతి గారాబం పిలల్లను ఎలా పాడు చేసుత్ందో చెపప్డానికి  ఈ కేసు ఒక ఉదాహరణగా నిలిచిపోతుంది”. 

“మేడం, మీరు వేణు మాధవును చంపినదేవరో, ఆ కేసు ఏమైందో చెపప్లేదు” అడిగాడో విలేఖరి. 

“సెకర్టరీ సుబర్హమ్ణయ్ం కేసు హైకోరుట్లో అపీప్ల చేశారు. అతనిన్ విడుదల చేసేందుకు కావాలిస్న సాకాష్య్ధారాలు కోరుట్లో సబిమ్ట 
చేశారు. ఇకపై కోరుట్వారి ఆదేశాలననుసరించి, మా పోలీసువారు నడుచుకుంటారు.”   

“ఓకే, మేడం, థాంకస్! అయితే, ఒకక్ విషయం. మీకు విశాల ఈ రోజు ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డని ముందే తెలుసు. బహుశా కాసేపు 
మమమ్లిన్ఆపేందుకు ఇకక్డ మీటింగు అరేంజ  చేశారనిపిసోత్ంది” అడిగాడు సీనియర జరన్లిసుట్.  

సాహితి సమాధానం చెపప్కుండా, చిరునవువ్ నవివ్ కారు సాట్రుట్ చేసింది.  

జరన్లిసుట్లు తమ మోటార సైకిళుళ్ సాట్రట్ చేసి, జనారధ్నరావు గారింటికి  బయలేద్రారు. 
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