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4 
 తీసుకునన్ కొతత్ సిమ కారడ్ ని కొతత్ ఫోన లో వేసి మనుకి కాల చేశాడు తిర్లోక. 
“చెపుప్ తిర్లోక?” అంది మను ఫోన లిఫట్ చేయగానే, 
“నేను కాల చేసాత్ను అని ఊహించావా?” అడిగాడు తిర్లోక. 
“ఇంకెవరికీ ఈ నెంబర తెలియదు, చెపుప్ ఏంటి విషయం” అంటూ మను మాటలు వినిపించాయి.  

  “మధుకర దగగ్ర నీకు సంబంధించిన ఎటువంటి ఇనఫ్రేమ్షన లేదు” మను అడగకుండానే చెపాప్డు 
తిర్లోక. 

మను ఒక నవువ్ నవివ్... “ఉండేది కానీ ఇపుప్డు లేదు... ఎందుకంటే మధుకర చనిపోయాడు కాబటిట్” 
“అంటే!!?” అనాన్డు తిర్లోక. 
“అంటే నాకు కావలిస్న ఇనఫ్రేమ్షన మధుకర మైండోల్ ఉందని అరథ్ం, అతని దగగ్ర ఉనన్ వసుత్వులోల్ కానీ, 

కాగితాలోల్ గాని దాచిన ఇనఫ్రేమ్షన కాదు అది...” 
“మధుకర కి తెలుసు అని అంత ఖచిచ్తంగా ఎలా చెపప్గలుగుతునాన్వ? మను” 
మను సప్ందించలేదు. 
“చెపుప్ మను?, జరిగింది వివరంగా చెపేత్ కదా తెలిసేది” 
“కృతి బాగానే ఉంది తిర్లోక, నేను చెపిప్న పని ఎంతవరకు వచిచ్ంది” 
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“నేను అడుగుతునన్ది ఏంటి? నువువ్ మాటాల్డుతునన్ది ఏంటి? మధుకర దగగ్ర నీకు కావలిస్న ఇనఫ్రేమ్షన 
ఉంది అని నువువ్ అంత గటిట్గా ఎలా చెపుత్నాన్వ, అసలు మధుకర చనిపోవడానికి ముందు నువువ్ ఎందుకు అతనిని 
కలిశావ?” 

“నువువ్ అడిగింది అరథ్మైంది, అరథ్మైనా సప్ందించలేదు అంటే సమాధానం చెపప్ను అని అరథ్ం. మధుకర 
ని కలిసింది నేనా కాదా అనే సందేహం నీకు కలిగింది అంటే ఆరోజు అకక్డ నేను ఉనన్పుప్డు మధుకర ఇంటికి వచిచ్న 
పెదాద్విడని మీరు కలిసి ఉండాలి, గుడ వరక్ ఏ సి పి వెరీ గుడ బాగానే గెస చేశావ” 

“ఒపుప్కునాన్వ కదా అలా రా దారికి, మధుకర ని ఎందుకు కలిశావ?” 
“అది నీకు అనవసరం” 
“అవునా సరే కానివువ్, కృతిని అడుడ్పెటుట్కుని ఇదంతా చేయాలని నువువ్ అనుకుంటునాన్వ, నినున్ 

ఎలాగైనా పటుట్కుని మధుకర చావుకి కారణం తెలుసుకోవాలని అతని బంధువులు అనుకుంటునాన్రు.. నేను పై 
అధికారుల నిరణ్యాలకి లోబడే పనిచేయాలిస్ ఉంటుంది” 
  “అయితే ఇపుప్డేమంటావ, నీ కూతురిన్ వదులుకుంటావా?” 
  “లేదు కానీ ఇపుప్డు నాకు రెండే మారాగ్లు ఉనాన్యి. ఒకటి నా వృతి రీతాయ్ నా కూతురికనాన్ ముందు 
నినున్ పటుట్కోవడమే ముఖయ్ం అని నిరణ్యించుకుని నేను పని చేయడం, లేదంటే రెండవది నేనే నినున్ పటుట్కుంటా అని 
వారికి అబదద్ం చెపూత్ నీకు సహాయపడటం” 
  “రెండిటోల్ ఏది ఎంచుకుంటునాన్వ?” అంది మను. 
  “నువువ్ నాకు జరిగింది జరిగినటుల్గా చెపితే రెండవది ఎంచుకోవడానికి ఆసాక్రం ఉంటుంది, లేదంటే” 
  “ఇపుప్డు నీ కూతురు నా దగగ్ర ఉంది, నేను చెపిప్ంది చేసేత్నే తను పార్ణాలతో బయటపడుతుంది” 
  “మనూ..., ఒక చినన్ విషయం ఆలోచించు, మందు కనుకోక్వాలంటే రోగం తెలియాలి, అలాగే నీకు 
కావలిస్న సమాచారం తెలియాలనాన్ లేక మధుకర చావుకి కారణం తెలియాలనాన్ ముందు దానికి సంబంధించిన పర్తి 
విషయం నాకు తెలియాలి” అని చెపాప్డు తిర్లోక. 
  “నేను మళీళ్ ఫోన చేసాత్ ఏ సి పి” అని చెపిప్ ఫోన కట చేసింది మను. 
  పకక్నే ఉనన్ ఇనెస్ప్కట్ర చేతన ని చూసూత్... 
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  “ఇంకాసేపటోల్ మను ఫోన చేసుత్ంది చేతన, ఈలోపు మనం మధుకర కేస ఫైల మరొకక్ సారి చూదాద్ం” 
అని తిర్లోక చెపప్డంతో, చేతన ఇంకా తిర్లోక కేస ఫైల సట్డీ చేసూత్ కూరొచ్నాన్రు. 

*** 
 15 నిమిషాల తరావ్త ఫోన చేసింది మను. 
 “ఏ సి పి, నేను నీకు జరిగింది చెపాత్... కానీ పూరిత్ వివరాలు కాదు” అంది మను. 
 “నువువ్ నాకు జరిగింది పూరిత్గా చెపప్కుంటే నేను నీకు సహాయం చేయలేను మను” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “పూరిత్గా చెపాప్లిస్న అవసరం ఏముంది తిర్లోక, ఒకక్సారి ఆలోచించు నీతి చెపప్డం కోసం కథ మొతత్ం చెపప్డం 
కంటే సమయం లేనపుప్డు నీతి మాతర్ం ఓ సూకిత్గా చెపేత్ సరిపోతుంది” 
 “అయితే ఇపుప్డు ఏమంటావ, పూరిత్గా ఏం జరిగిందో మాతర్ం చెపప్ను అంటావ అంతేనా?” 
 “కేస సాలవ్ చేయడానికి నీకు అవసరమయేయ్వి మాతర్మే చెపాత్ అంటునాన్, అయినా నీ కుతూరు నా దగగ్ర ఉనాన్ నీ 
గొంతు పెరగడం నీకు శుభసంకేతం కాదనుకుంటా ఏ సి పి” 
 “సరే మను, చెపుప్... మధుకర హతయ్ చేయబడాడ్డు అని ఎలా చెపుత్నాన్వ?” 
 “పర్తి మనిషి శరీరంలో సోడియం, పొటాషియం, కాలిష్యం, ఐరన లాంటి లవణాలు అనీన్ ఉంటాయి... నిజానికి 
అవనీన్ మనకి మేలు చేశావే మితంగా ఉనాన్డు. కానీ వాటిలో కొనిన్టి శాతం పెరిగితే మాతర్ం...” అని చెపిప్ ఆపింది 
మను. 
 “పెరిగితే మాతర్ం... ఏంటి? పెరిగితే ఏంటి?” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “మధుకర చనిపోయే ముందు బల్డ టెసట్ చేశారు, దాని ఆధారంగానే మధుకర ది సహజ మరణం అని కూడా 
నిరాథ్రించారు... ఇంతకీ ఆ రిపోరట్స్ మీకు దొరికాయా?” 
 “దొరికాయి” అనాన్డు తిర్లోక చేతిలోకి బల్డ రిపోరట్స్ తీసుకుంటూ. 
 “కానీ మధుకర చనిపోవడానికి సరిగాగ్ నాలుగు రోజులు ముందు మధుకర ఒక చోట బల్డ డొనేట చేశాడు, అతని 
పరిధిలోని పి ఎస లో పనిచేసుత్నన్ హెడ కానిసేట్బుల జానీ కి యాకిస్డెంట ఐతే రకత్ం ఇచాచ్డు” 
 “చేసేత్ ఏమైంది, అందులో తపేప్ముంది” 
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 “ఏమీ లేదా ఏ సి పి, ఒకక్ సారి ఆలోచించు... సరిగాగ్ ఆలోచించి నీకు అపప్టికి సందేహం రాకపోతే నాకు ఫోన 
చెయ” అని చెపిప్ కాల కట చేసింది మను. 

*** 
 “ఏమైంది సర?” అడిగాడు చేతన. 
 “మధుకర చనిపోవడానికి ముందు హెడ కానిసేట్బుల జానీ అనే అతనికి బల్డ డొనేట చేసాడట” 
 “అవునా సర!! అయినా చేసేత్ ఏమవుతుంది?” అడిగాడు చేతన 
 “ఏమవుతుంది అనేది తెలియాలి అంటే అసలు మధుకర చావుకి రకత్ంలో ఉండే సోడియం, పొటాషియం, 
కాలిష్యం, ఐరన వంటి లవణాలకి ఏంటి సంబంధం అనేది తెలియాలి” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “మీకు తెలిసిన డాకట్ర ఉంటే, ఫోన చేయచుచ్గా సర” అడిగాడు చేతన, 
 “అపుప్డే వదుద్ ఒకక్ నిమిషం” అనాన్డు తిర్లోక. 
కొదిద్సేపు ఆలోచించి “ఆఖరిగా చేసిన బల్డ టెసట్ రిపోరట్ ఇది, మధుకర చనిపోయింది అరిథిమియాస అనే వాయ్ధి వలన అని 
ఉంది, అది గుండె జబుబ్ అని ఉంది ఇకక్డ, గుండె జబుబ్ ఉంటే రకత్ం డొనేట చేయలేరు కదా” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “మరి జానీకి రకత్ం ఎలా ఇచాచ్రు సర” 
 “ఓహ, ఐతే అలా జరిగిందనన్మాట” అంటూ తనకి తెలిసిన డాకట్ర కి ఫోన చేశాడు తిర్లోక. 
చేతన కేస ఫైల చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు, తిర్లోక ఒక 5 నిమిషాల పాటు మాటాల్డి కాల కట చేశాడు. 
 “ఏం తెలిసింది సర?” అడిగాడు చేతన, 
 “ఒకక్ నిమిషం!” అంటూ బల్డ రిపోరట్స్ ఫోటోలు తీసి డాకట్ర కి పంపించాక, మళీళ్ డాకట్ర కి ఫోన చేసి 
ఆశచ్రయ్పోతూనే డాకట్ర తో మరొక 15 నిమిషాలు మాటాల్డి కాల కట చేసాడు తిర్లోక. 
 “మధుకర చనిపోయింది హైపర కలేమియా అనే ఒక వాయ్ధి వలన అట, ఆ వాయ్ధి ఉనన్ వారికి రకత్ంలో 
పొటాషియమ శాతం చాలా ఎకుక్వ ఉంటుందట, అది కర్మేపీ పెరిగి పెరిగి గుండెపోటుకి దారి తీసుత్ందట... ఇలా 
సివియర గా మారే ఈ సిథ్తినే అరిథిమియాస అని అంటారట” అని చెపాప్డు తిర్లోక. 
 “అయినా అది కూడా అనారోగయ్ కారణమే కదా! సర?” 
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 “కానీ ఇంకేదో జరిగింది చేతన లేకపోతే తను అంత గటిట్గా చెపప్దు, అది మనుని అడిగితే గాని తెలియదు” 
అంటూ మనుకి కాల చేశాడు తిర్లోక. 
 “చెపుప్ తిర్లోక, మధుకర ఎలా చనిపోయాడో తెలిసిందా?” 
 “ఎలా చనిపోయాడో తెలిసింది కానీ ఒకక్ విషయం అరథ్ం కాలేదు” 
 “ఏంటది?” 
 “మధుకర హైపర కలేమియా సివియర అవడం వలన చనిపోయాడట, అది అనారోగయ్ రీతాయ్ సంభవించిన 
మరణమే కదా!!!, హతయ్ ఎలా అవుతుంది?” 
 “మను గటిట్గా నవివ్, మధుకర కి కిర్తం ఎలాంటి అనారోగాయ్లు లేవు, కావాలంటే జనరల హెలత్ చెకప 
చేసినపుప్డు ఇచిచ్న బల్డ రిపోరట్స్ చూడండి” అంది మను. 
 “అంటే ఏంటి అరథ్ం?” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “పొటాషియం లెవల ఉనన్టుట్ండి పెరిగింది, అది ఎలానో తెలిసేత్ సరిపోతుంది” అంది మను. 
 “అది ఎలా తెలుసుత్ంది?” 
 “నిజానికి పోసట్ మారట్ం చేసేత్ దొరికేది, కానీ చేయలేదు కాబటిట్ తెలియలేదు. కానీ ఒకక్టి మాతర్ం నిజం మధుకర 
ని ఎవరో కావాలనే ఆ సిథ్తికి తీసుకొచాచ్రు అతనిని ఎవరు, ఫోలో అయాయ్రో, ఎవరెవరు కాంటాకట్ అయాయ్రు తెలిసేత్ 
ఎవరు చంపారో ఎందుకు చంపారో తెలుసుత్ంది” అని చెపిప్ ఫోన కట చేసింది మను. 
 “ఈ మను ఏం చదివిందో తెలియడం లేదు మొతాత్నికి మధుకర ని ఎవరో హతయ్ చేశారని ఒపుప్కోక తపేప్లా 
లేదు” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “అదేంటి సర ఉనన్టుట్ండి మనుని పొగుడుతునాన్రు, అసలు ఏం తెలిసింది?” అడిగాడు చేతన. 
 “మధుకర కి చనిపోక ముందు వరకూ అతనికి ఎలాంటి ఆరోగయ్ సమసయ్లు లేవట, తన దగగ్ర కిర్తం జనరల 
చెకప లో చేయించిన బల్డ రిపోరట్స్ ఉనాన్యట, కాబటిట్ మధుకర ది హతేయ్ అంటుంది” అని చెపాప్డు తిర్లోక. 
 చేతన కూడా మాటాల్డేదేమీ లేక మౌనంగా ఉండిపోయాడు. 
 “అది సరే ముందు కృతి ఎలా ఉందో కనుకుక్ంటా” అంటూ తిర్లోక మళీళ్ మనుకి కాల చేశాడు. 
 “చెపుప్ తిర్లోక” 
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 “నేను నా కురురితో మాటాల్డాలి?” 
 3 నిమిషాల మౌనం తరావ్త... సప్ందన లేకపోవడంతో 
 “హలో?” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “నానాన్...” అంటూ అవతలి వైపు నుంచి కృతి మాటలు వినిపించాయి. 
 “ఎలా ఉనాన్వు కృతి తను నినున్ ఇబబ్ంది పెటట్డం లేదు కదా?” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “లేదు నానాన్... ననున్ బాగానే చూసుకుంటుంది కానీ నినున్ అమమ్ని చూడాలనిపిసుత్ంది” అంది కృతి. 
 “ఇంకొదిద్ రోజులే కృతి, నానన్ నీ దగగ్రకి వసాత్డు” అంటూ కృతి దగగ్ర నుంచి ఫోన తీసుకుని, 
 “వినన్వుగా నీ కూతురి మాటలు, మధుకర ని చంపింది ఎవరో కనుకోక్...” చెపిప్ంది మను.    
          “....................” కాల కట చేశాడు తిర్లోక.            

 

 
 

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో...!) 
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