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12 
ముందుగా అనుకునన్టుల్గానే తిర్లోక అందరీన్ హసిత్నాపూర లో కలిశాడు. 
అభిజఞ్ చూపులోల్ విరాజ చికిక్నటేట్ చికిక్ తపిప్ంచుకునన్ందుకు బాధ కనిపిసుత్ంటే, నితిన ఇంకా భాటియా  కళళ్లో 

విరాజ ని ఎవరు హతయ్ చేశారా అనే సందేహం మెదిలింది. 
తిర్లోక కాసేపు చనిపోయిన విరాజ కూతురి గురించి ఆలోచించి, 
“మనం చేసిందేమీ లేదు, విరాజ చావుకు మనం కారణం కాదు” అనాన్డు ముగుగ్రీన్ చూసూత్... 
“నిజమే అతని మరణానికి కారణం మనం కాదు, కానీ నషట్పోయింది మనమే. ఎందుకంటే అతని దావ్రా 

రాబటాట్లిస్న ఇనఫ్రేమ్షన కోలోప్యాం” అనాన్డు నితిన. 
 “ఇనఫ్రేమ్షన మాతర్మే కాదు ఆ సూట కూడా, అదే పెదద్ ఆధారం” అనాన్డు భాటియా. 
 “విరాజ చావుకు కారణం మనమే! మనం తన వెంట పడకపోతే, ఇంటిదాకా వెళళ్కపోతే అతను బర్తికే 
ఉండేవాడు కదా” అంది అభిజఞ్. 

నితిన ఇంకా భాటియా మాటలకి తిర్లోక నుంచి ఎటువంటి సప్ందన లేదు, కానీ అభిజఞ్ మాటలకి జవాబుగా 
 “ఇపుప్డు ఏమంటావ అభిజఞ్ మనం చేసింది!!? సారీ సారీ నేను చేసింది తపప్ంటావా?” అడిగాడు తిర్లోక  
 “చావుకి కారణం మనం అతనిన్ పటుట్కోవడం అనన్ది ఎంత నిజమో, అతనిన్ చంపేలా మనం ఈ ఎంకవ్యిరీ 
చేయడం తపేప్ కాదు అనన్ది కూడా అంతే నిజం సర” అంది అభిజఞ్.  

అపప్టికి అభిజఞ్ మాటలోల్ని ఆంతరయ్ం అరథ్మయియ్ంది నితిన కి,  
 తిర్లోక నవువ్తూ “ఎస, మనం చేసింది తపుప్ కాదు, ఎందుకంటే పర్తి మనిషిలో చెడు రకత్ం ఉంటుంది కానీ అది 
చెడు చేయమనదు, పార్ణం తీయమనదు. కానీ చెడు ఆలోచన అలా కాదు అది రకత్ంలో కలవకపోయినా దాని పొందు 
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కోరితే పార్ణం మటిట్లో కలిసేదాకా వదలదు. ఇదే జరిగింది విరాజ విషయంలో చెడు ఆలోచన, చెడు మనిషికి అతను 
చేసిన సాయం అతనిన్ మటిట్లో కలిపాయి” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “అంటే ఏంటి సర? విరాజ కి నేరుగా హంతకులతో సంబంధం ఉంది అనా” అడిగాడు నితిన. 
 “చాలా దగగ్ర సంబంధం ఉండి ఉండాలి కదా నితిన? లేదంటే పార్ణం తీసేంత పరిసిథ్తి రాదు కదా!” తిర్లోక ని 
అడిగిన పర్శన్కు జవాబిచిచ్ంది అభిజఞ్. 
 “యెస అభిజఞ్ యు ఆర కరెకట్, మనిషి ఆడే చదరంగంలో అయినా, మనుషులే ఆడబడే జీవన రణరంగంలో 
అయినా తన ఉనికికి హాని కలుగుతుంది అనే సిథ్తిలోనే ఎంత దూరమైనా వెళళ్డానికి మనం తెగిసాత్ం. మన పార్ణానిన్ 
మరొక పార్ణంతో భరీత్ చేయడానికి సిదధ్మవుతాం, సో మనం సరైన దారిలోనే ఉనాన్ం అది కూడా కోల్జ టు ది టారెగ్ట” 
అనాన్డు తిర్లోక.       
ఇంతలో భాటియా ఫోన రింగ అయియ్ంది. 
 “హలో రంజిత చెపుప్” అనాన్డు భాటియా ఫోన లిఫట్ చేసి, 
 “మీరు అడిగింది కరెకేట్ సర అతని బాడీలో ఉనన్ బులెల్ట glock-6 గన లో నుంచే వచిచ్ంది” అని చెపాప్డు 
రంజిత. 
 “గుడ వరక్ రంజిత, ఆ విరాజ చనిపోవడానికి ముందు అతని ఫోనుకి వచిచ్న కాలస్ టేర్స చేయండి, వీలైనంత 
తవ్రగా నాకు డేటా కావాలి” అని రంజిత కి అరథ్మయేయ్లా చెపిప్ కాల కట చేశాడు.  
 “ఇపుప్డు కాల డేటా చెక చేసేత్ తను దొరుకుతుందనా మీ ఉదేద్శయ్ం?” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “ఖచిచ్తంగా దొరుకుతుంది, జరిగింది అంతా విరాజ చెపేత్నే కదా అతనిని అంత తవ్రగా చంపగలిగింది” తిర్లోక 
వైపు చూసూత్ చెపాప్డు భాటియా. 
 “లేదు మై ఫెర్ండ, అకక్డ వేరుగా జరిగి ఉండాలి మనం కాల డేటా చెక చేసినా లేక సిగన్ల టైరయాంగిలేషన చేసి 
మొతత్ం ఇనఫ్రేమ్షన చెక చేసినా మనకి కూల్ దొరకక్పోవచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “ఒక వేళ దొరికితే?” అనాన్డు భాటియా  
   “నిజమే ఏ చినన్ విషయం వదలకూడదు” అనాన్డు నితిన. 
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  “వదలమని చెపప్లేదు నితిన, ఆ పార్సెస అలా జరగనీ.., కానీ నాకు ఒక సందేహం ఉంది, ఒక వేళ మీరు 
మీకు కావాలిస్న వాళళ్ కోసం చేసుత్నన్టుల్ ఆ విరాజ కూడా తనకి కావాలిస్న వాళళ్ కోసం ఇదంతా చేసుత్నాన్డేమో?, తన 
వాళళ్తో ఉనన్పుప్డే నేను అతనికి కాల చేసి ఉండచుచ్ కదా” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “కానీ సర తనకి తన వాళుళ్ ఉంటే ఇపుప్డు తన బిడడ్ని ఎవరూ పటిట్ంచుకోకుండా ఎందుకు ఉంటారు?” అడిగింది 
అభిజఞ్. 
 “అదే కదా ఎందుకుంటారు?” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “నేను అదే అడుగుతునాన్ సర” అంది అభిజఞ్. 
 “ఆ...అదే...” అని తిర్లోక అంటుండగా!?  
 “అరథ్మైంది సర, నేను ఆ పని మీద ఉంటా” అని అభిజఞ్ అకక్డున్ంచి కదిలింది.  
నితిన ఇంకా భాటియా ఒకరితో ఒకరు కాసేపు మాటాల్డుకుని  
 “ఇది సరైన మారగ్మేనా మనం ఉనన్ కూల్స వదిలేసి ఆ విరాజ కూతురు గురించి కనుకుక్ంటూ కూరొచ్ంటే ఎలా?” 
అంటూ ఒకే పర్శన్ని అడిగారు. 
 “నిజమే భాటియా కూల్స అవసరం, నువువ్ ఇందాక చెపిప్నటుల్ ఆ సూట చాలా పెదద్ కూల్, కానీ మన దగగ్ర ఆ కూల్ 
ఆలెర్డీ ఉనన్పుప్డు దాని గురించి ఎందుకు ఆలోచించడం?” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “యెస సర అరథ్మైంది, ఆ సూట లో ఉనన్ లేయర నా దగగ్ర ఉంది. నేను దానిని తీసుకొసాత్” అంటూ నితిన 
లేవబోయాడు. 
 “ఒకక్ నిమిషం నితిన” ఆపాడు తిర్లోక. 
 “చెపప్ండి సర” వెనకిక్ తిరుగుతూ అనాన్డు నితిన. 
 “నువువ్ ఆ కూల్ తీసుకొదుద్వు కానీ దానికంటే ముందు నువువ్ చేయాలిస్న పని ఒకటి ఉంది” 
 “ఏంటి సర అది?” అడిగాడు నితిన. 
 “ఆ విరాజ ఎకక్డెకక్డ పని చేశాడో వివరాలు కావాలి ఇంకా అతని అకౌక్ంట డీటైలస్ కూడా పూరిత్గా 
తెలుసుకోవాలి” అనాన్డు తిర్లోక. 
 నితిన “ఇంత చినన్ పనా! అనన్టుల్” తల కదిలాచ్డు. 
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 “నీ ఆరోగయ్ం ఈరోజే కదా కుదుటపడింది? ముందు ఈ విరాజ సంగతి చూదాద్ం!” చెపాప్డు తిర్లోక.  
 “సరే సర” అంటూ నితిన విరాజ గురించిన వివరాలు సేకరించే పనిలో వెళాళ్డు.  
 “సరే మనమేం చేదాద్ం? ఆ కాల డేటాకోసం ఎదురుచూడటమేనా?” అడిగాడు భాటియా. 
 “లేదు భాటియా ఆ డేటా మనం ఎదురుచూడకపోయినా వసుత్ంది, మనం అంతకంటే ముందు చేయాలిస్న 
ముఖయ్మైన పని ఒకటుంది, మామూలుగా ఐతే ఆ పని నేనే చేయచుచ్, కానీ ఈ పార్ంతం గురించి నాకు పూరిత్గా తెలియదు 
కాబటిట్ నీ హెలప్ ఖచిచ్తంగా కావాలి” అనాన్డు తిర్లోక.  
 “తపప్కుండా తిర్లోక, ముందు ఆ పని ఏంటో చెపుప్?” 
 “ఏ పరవ్తం దగగ్ర అయితే మనోజఞ్ ఇంకా నిఖిల చనిపోయారో ఆ పరవ్తం మీదకి వెళళ్డానికి మరేదైనా మారగ్ం 
ఉందా! లేదా? అనేది మనం తెలుసుకోవాలి భాటియా” అని చెపిప్ పైకి లేచాడు తిర్లోక.  
 “ఈ మాతర్ం దానికి ఇంత దూరం తీసుకురావడం ఎందుకు?, నినన్ నితిన ని అడిమ్ట చేసిన హాసిప్టల నుంచి ఆ 
పరవ్తం చాలా దగగ్ర కదా!” అని అడిగాడు భాటియా.    
 “వచిచ్ంది కేవలం దీనికోసమే కాదు భాటియా దారిలో మరొక పని ఉంది, పైగా విరాజ గురించి 
తెలుసుకోవడానికి అభిజఞ్ ఇంకా నితిన లకు ఈ చోటు దగగ్రగా ఉంటుంది కాబటిట్ ఇకక్డ పాల్న చేశా” చెపాప్డు తిర్లోక. 
 “ఇంతకీ ఆ దారిలో పనేమిటి?” 
 “ఈ హతయ్లు అనిన్టి వెనుక మెడిసిన గురించి తెలిసిన వయ్కుత్లు ఎవరో ఉనాన్రని నా అనుమానం” చెపాప్డు 
తిర్లోక. 
 “ఇంకా అనుమానం ఎందుకు చనిపోయిన వయ్కిత్ మెడికల అడైవ్జరే కదా?” 
 “ఆ విషయం తెలిశాకే నా అనుమానం మరింత బలపడింది”     
 “అంత ఖచిచ్తంగా ఎందుకు అనుకుంటునాన్వ” మళీళ్ అడిగాడు భాటియా. 
 “కిర్తం ఇదే కేసుకి సంబంధించి ఒక పోలీసు ఆఫీసర చనిపోయాడు, అతని పోసట్ మారట్ం రిపోరట్ చెక చేసినపుప్డు   
పొటాషియం లెవల పెరిగింది అని తెలిసింది, నినన్ అభిజఞ్ నితిన గురించి చెపిప్నపుప్డు కూడా డాకట్ర నితిన బాడిలో 
పొటాషియం లెవలస్ ఎకుక్వ ఉనాన్యని, పొటాషియం రిచ ఫుడస్ ఇవవ్వదుద్ అనాన్రని చెపిప్ంది. మధుకర బాడిలో 
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పొటాషియం లెవల పెరిగి అరిథిమ్యాస వలన చనిపోయాడు. నితిన బాడిలో తకుక్వ శాతంలో పెరగడం వలన 
కోలుకునాన్డు” అని చెపిప్ ఆపాడు తిర్లోక. 
 “పూరిత్గా చెపుప్” అనాన్డు భాటియా. 
 “లోపలికి వెళాద్ం” అని చెపిప్ హాసిప్టల ముందు కార ఆపాడు తిర్లోక. 
 “నీకు ఇకక్డ డాకట్రుల్ కూడా తెలుసా?” అడిగాడు భాటియా 

“ఈ కారిడ్యాలజిసట్ ఇకక్డివాడుకాదులే మా వాడే” అని చెపూత్ “డాకట్ర హృదయ” అని రిసెపష్నోల్ అడిగాడు తిర్లోక. 
రిసెపష్నోల్ ఉనన్ వయ్కిత్ ఫోన చేసి హృదయ తో మాటాల్డిన కొదిద్సేపటి తరావ్త, తిర్లోక ని తన కాయ్బిన కి 

తీసుకెళళ్డానికి సవ్యంగా తానే రిసెపష్న దగగ్రకు వచాచ్డు హృదయ. 
“హాయ హృదయ” పలకరించాడు తిర్లోక. 
“హాయ తిర్లోక” హృదయ దగగ్రకు చేరుతూ పలకరించాక, భాటియాని పరిచయం చేశాడు తిర్లోక. 
పరిచయాలు అయాయ్క ముగుగ్రూ హృదయ కాయ్బిన కి చేరుకునాన్రు. 
“ఇపుప్డు చెపుప్, ఇంటికి రమమ్ంటే రాకుండా ఇకక్డికే వచిచ్ మీట అయేయ్ంత ఇంపోరెట్ంట విషయం ఏంటి?” 
“ఒక కేస లో నీ హెలప్ కావాలి” 
“షూర, నేను చేయగలిగిన హెలప్ తపప్కుండా చేసాత్?” 
“మనిషి శరీరంలో పొటాషియం లెవెలస్ సులభంగా పెంచచాచ్?” 
“పెంచచాచ్ అంటే శరీరంలో దాని కంటెంట కొనిన్ హారోమ్నస్ ని ఇంకా డైట ని మోనిటర చేసూత్ పెంచచుచ్” 
“మీలా బర్తికించడానికి పెంచడం కాదు హృదయ, చంపడానికి ఉనన్దానికంటే ఇంకా కిల్యర గా చెపాప్లంటే 

కేవలం పొటాషియం లెవలస్ పెంచి మనుషులిన్ చంపచాచ్ అనేది తిర్లోక డౌట” చెపాప్డు భాటియా. 
“ఏంటీ?” అనాన్డు హృదయ. 
అవుననన్టుల్ తల కదిలాచ్డు తిర్లోక. 
“ఓకే అరథ్మైంది... నిజానికి పొటాషియం లెవలస్ పెంచచుచ్. నారమ్ల గా మనకి వాంతులు అయినా లేక 

డయేరియా వచిచ్నా రకత్ంలో పొటాషియం కంటెంట తగుగ్తుంది. అపుప్డు నూయ్టర్ల సాలట్ ఉంది కదా అదే కె.సి.యల 
ఇంజెక్షన చేసి పెంచుతాం. అదే పదద్తిలో ఎకుక్వ మొతాత్లలో ఇంజెకట్ చేసేత్ పొటాషియం లెవలస్ తపప్కుండా 
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పెరుగుతాయి. ఒకవేళ 5.5 దాటిన తరావ్త కూడా మనం పొటాషియం ఇసేత్ ఇక అంతే హైపరక్లేమియా వసుత్ంది” అని 
చెపాప్డు హృదయ. 

“ఈ 5.5 ఏంటి” అడిగాడు తిర్లోక. 
“మామూలుగా ఒక లీటర రకత్ంలో ఎంత పొటాషియం ఉంది అనేది మిలీల్మోలస్ లో కొలుసాత్రు, మనిషి 

ఆరోగయ్ంగా ఉంటే ఈ వాలూయ్ ఒక లీటర రకత్ంలో 3.2 నుంచి 5 మిలీల్మోలస్ వరకూ ఉంటుంది అది 5.5 దాటిన 
దగగ్రున్ంచి మనిషి చావుకు దగగ్రవుతాడు. 6 దాటితే ఇక గుండెపోటు వచేచ్సుత్ంది” అని బదులిచాచ్డు హృదయ. 

“ఇలా ఇంజెక్షన కాకుండా పోసట్ మారట్ంలో కూడా ఎలా ఇచాచ్రో బయటపడకుండా ఇవవ్చాచ్” అడిగాడు తిర్లోక. 
“ఇవవ్చాచ్ అంటే ఫుడ దావ్రా ఇవవ్చుచ్ ఇంకా కొనిన్ మారాగ్లు ఉంటాయి కానీ వాటి గురించి పూరిత్ వివరాలు 

కావాలంటే నాకు కొంచం టైమ ఇసేత్ చెబుతా” 
“24 గంటలోల్ చెపప్గలవా?” అడిగాడు తిర్లోక. 
“అరథ్మైంది, ఎంత తవ్రగా వీలైతే అంత తవ్రగా తెలుసుకుని పూరిత్ వివరాలు నీకు ఫోన లో చెబుతా ఓకేనా?” 
“థాంకూయ్ హృదయ” అంటూ పైకి లేచాడు తిర్లోక. 
“ఏంటార్ లేచావ” ఇంటికి రావా అడిగాడు హృదయ. 
“ఇంటికా, ఇంటికంటే ఇపుప్డు కషట్ంరా వేరే డూయ్టీ పనిమీద వచాచ్ను” 
“పనిలేకుండా ఎపుప్డూ రావులే, పదండి భాటియా గారు ఇంటికి వెళాద్ం. వీడు ఇకక్డికి వచిచ్ ఇంటికి రాలేదంటే 

ఈయన గారి పెంపుడు తలిల్ నాకు భోజనం కూడా పెటట్దు” అనాన్డు హృదయ. 
 భాటియా బదులుగా నవావ్డు. 

“సరే పదా అంటూ ఆ పొటాషియం లెవలస్ గురించి ఆలోచిసూత్నే తిర్లోక కూడా నవువ్తూ హృదయ వెంట 
కదిలాడు.     

🎕 🎕 🎕 
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచిక లో...) 
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