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11
ఫసట్ ఎయిడ కోసం నితిన ని కాయ్జువాలిటీ వారడ్ కి చేరిచ్ంది అభిజఞ్. వారడ్ లో ఉనన్ డాకట్ర అభిజఞ్ ని బయట వెయిట
చేయమని చెపాప్డు.
30 నిమిషాలు గడిచాక, అతని పరిసిథ్తి విషమంగా ఉందని ఐసియూకి షిఫట్ చేశారు. ఏం జరుగుతుందో పూరిత్గా
అరథ్ంకాని సిథ్తిలో తిర్లోక కి కాల చేసింది అభిజఞ్.
“హలో అభిజాఞ్! చెపుప్ ఏమైనా ఆధారాలు దొరికాయా!” ఫోన లిఫట్ చేయగానే అడిగాడు తిర్లోక.
“దొరికాయి తిర్లోక గారు, ముఖయ్మైన ఆధారాలు దొరికాయి. వాళుళ్ వేసుకునే సూట లో ఒక పొగమంచు లాంటి
పదారథ్ం ఒకటి ఉంది. దానిని పటుట్కోగానే నితిన చేతికి గాయం అయియ్ంది. చినన్ గాయమే అని హాసిప్టలిక్ తీసుకొసేత్
ఇకక్డ వీళుళ్ ఐసియూలోకి తీసుకెళాళ్రు” అని జరిగింది చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“హాసిప్టల డీటైలస్ నాకు మెసేజ చెయ, దగగ్రోల్ ఉనన్ పోలీసు సేట్షన డీటైలస్ కనుకుక్ని నీకు సాయంగా ఎవరినైనా
పంపిసాత్. నితిన గురించి కంగారు పడదుద్ తనకి ఏమీ కాదు, నేను సాట్రట్ అవుతునాన్ను, వీలైనంత తవ్రగా అకక్డకి
చేరుకుంటా” అని చెపాప్డు తిర్లోక.
“సరే సర...” అని చెపిప్ కాల కట చేసింది అభిజఞ్.
ఆరోజు చీకటి పడే సమయానికి నితిన ని టీర్ట చేసిన డాకట్ర బయటకి వచిచ్,
“అతని బల్డ లో పొటాషియం లెవలస్ చాలా ఎకుక్వగా ఉనాన్యి. కాలిష్యం గూల్కోనేట ఇచాచ్ము, డయాలసిస
చేశాము, పార్ణానికి పర్మాదం లేదు కానీ.,” అని కొంచంసేపు ఏదో ఆలోచించి, “అతనికి కిర్తం ఏమైనా ఆరోగయ్
సమసయ్లు ఉనాన్యా?” అని అడిగాడు.
అభిజఞ్కి తెలియకపోయినా, “లేవు” అని జవాబిచిచ్ంది.
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“సరే, తను బాగానే ఉనాన్డు, జనరల వారడ్ కి షిఫట్ చేసాత్రు. రేపు ఉదయం మళీళ్ బల్డ లో పొటాషియం లెవలస్
మోనిటర చేసి, ఓకే అనుకుంటే డిశాచ్రజ్ చేసాత్ము” అని చెపిప్ వెళూత్ వెళూత్ “జాగర్తత్గా చూసుకోండి, పొటాషియం రిచ
ఫుడస్ ఇవవ్దుద్” అని చెపాప్డు డాకట్ర.
***
20 నిమిషాల తరావ్త నితిన ని జనరల వారడ్ కి షిఫట్ చేశారు.
“ఇపుప్డు ఎలా ఉంది?” అడిగింది అభిజఞ్.
“ఎందుకు హాసిప్టల లో అడిమ్ట చేశారు? చినన్ గాయమే కదా..” జరిగింది తెలియక నవువ్తూ అనాన్డు నితిన.
“చినన్ గాయమే, ఎంత చినన్దంటే పార్ణం తీసేంత చినన్ది” అని జవాబిచిచ్ంది అభిజఞ్.
“ఏంటీ?”
“ముందు రెసట్ తీసుకో, రేపు ఉదయానికి తిర్లోక సర వసాత్రు. మిగిలినవి నేనూ, సర కలిసి చూసుకుంటాం” అంది
అభిజఞ్.
“ఏంటి మీరు చూసుకునేది? మీ విషయంలో చనిపోయింది మీ అకక్, కానీ నా విషయంలో చనిపోయింది
పార్ణానికి పార్ణమైన నా పిలల్.,” అనాన్డు నితిన.
అభిజఞ్ నితిన ని కొంచం సీరియస గా చూసింది.
“ఏంటా చూపు!?” అడిగాడు నితిన.
“నీకు అకక్ లేదు కదా, అలాగే ఉంటుందిలే” అంది అభిజఞ్.
“చెలిల్ ఉనాన్ సరే.. అకాక్ ఉనాన్ సరే., పేర్మించిన అమామ్యికంటే ఎకుక్వనా?” అనాన్డు నితిన.
“అయోయ్!!అసస్లు కాదు. మీదే కదా రకత్ బంధం, చంటి బిడడ్ల వయసు నుంచి కలిసి పెరిగారు కాబటిట్ మీ
బంధమే గొపప్ది” అంది అభిజఞ్.
నితిన కి అభిజఞ్ మాటలోల్ని పదును తెలిసింది. ఏం జవాబు చెపాప్లో అరథ్ంకాక,
“సరే! నీకు మీ మనోజఞ్ ఎంత ఇషట్మో నాకు నా పిలల్ అంతే ఇషట్ం కాబటిట్, ఏది చేసినా నేను కూడా ఉండాలిస్ందే”
అని నితిన చెపుత్ండగా ఒక ఇనెస్ప్కట్ర ఆ వారడ్ లోపలికి వచాచ్డు.
అభిజఞ్ అతనిని చూసూత్, “తిర్లోక సర పంపించారా!?” అని అడిగింది.
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అవును అనన్టుల్ తల కదిలాచ్డు అతను.
“సరే నితిన, నువువ్ రెసట్ తీసుకో.. ఏది చేసినా మన ముగుగ్రం కలిసే చేదాద్ం” అని నితిన కి చెపిప్,
“మీతో కొంచం మాటాల్డాలి భాటియా గారు!!” అని ఇనెస్ప్కట్ర ని బయటకి పిలిచింది అభిజఞ్.
***
మరుసటి రోజు ఉదయానికి తిర్లోక అకక్డికి చేరుకునాన్డు, నితిన ఆరోగయ్ం నారమ్ల అయియ్ంది.
డాకట్ర చెపిప్న మాటలనే తిర్లోక కి చెపిప్ంది అభిజఞ్.
‘బల్డ లో పొటాషియం లెవెలస్ ఎకుక్వ ఉండటం’ అనన్ అభిజఞ్ మాటలు వినగానే మధుకర చావు గురొత్చిచ్ంది
తిర్లోక కి. అభిజఞ్ చెపిప్ంది అంతా విని ఒక నవువ్ నవివ్, అభిజఞ్ను, ఇనెస్ప్కట్ర ఆషిష భాటియానూ చూసూత్,
“యుదధ్ంలో ఆఖరి అంకం మొదలయియ్ంది, తవ్రలోనే ముగుసుత్ంది కూడా” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఇపుప్డు ఏం చేయాలి సర?” అంది అభిజఞ్..
“చేజారి పోయిన ఆ సూట తెచిచ్ దానిని ఫోరెనిస్క లాయ్బ లో అపప్గిసేత్ అది ఏంటో తెలుసుత్ంది, ఆ ఆధారం గటిట్
దారమైతే డొంక కదిలి కథ కంచికొసుత్ంది” అనాన్డు తిర్లోక.
“తెపిప్ంచవచుచ్ సర! దానికి ఒక మారగ్ం ఉంది” అంది అభిజఞ్.
“ఎలా?” అడిగాడు తిర్లోక.
“సింపుల,, మౌంటైనీరింగ ఘాట కి వెళాద్ం.. అతని ఆనవాళుళ్ గురుత్నాన్యి, కాబటిట్ అతనిన్ సులువుగా
పటుట్కోవచుచ్” అంది అభిజఞ్.
“పరేల్దు, మంచి ఐడియానే కానీ, అతని దగగ్ర ఆ సూట లేకపోతే!” అనాన్డు తిర్లోక.
“లేకపోతే తెపిప్దాద్ం, నాలుగు పీకితే నిజం చెబుతాడుగా..”
“మిమమ్లిన్ ఆపినవాడి దగగ్ర గన ఉంది కదా, అతను కూడా పోలీస ఆఫీసర అయితే నాలుగు పీకడం కషట్ం
అనుకుంటా?” అనాన్డు తిర్లోక.
“పోనీ ఏం చేదాద్ం మీరే చెపప్ండి?” అంది అభిజఞ్.
“నువువ్ చెపిప్న పాల్న లోనే చినన్ మారుప్ చేదాద్ం”
“ఏంటది?”
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“మిమమ్లిన్ బెదిరించి సూట తీసుకునన్వాడు ననూన్, భాటియాని చూడలేదు కాబటిట్ మేము అకక్డికి వెళాత్ం, వాడు
ఎవరో కనుకుక్నే పర్యతన్ం చేసాత్ం. నువువ్ ఇంకా నితిన కాయ్బ బుక చేసుకుని సిదధ్ంగా ఉండండి. తరావ్త ఏం చేయాలో
నేను చెబుతా” అనాన్డు తిర్లోక.
***
మౌంటెనీరింగ చేయడానికి ఎంటర అయేయ్ ఘాట దగగ్ర ఉనన్ మొదటి గేట కి చేరుకుని గమనిసేత్, అకక్డ
చాలామంది గారడ్స్ ఉనాన్రు.
తిర్లోక అభిజఞ్కి ఫోన చేసి,
“మిమమ్లిన్ ఆపినవాడిని ఎలా గురుత్పటట్డం?” అని అడిగాడు.
“అతను బూల్ కలర సెక్చరస్ వేసుకునాన్డు సర...” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“సెక్చరస్ ఇకక్డ ఇదద్రు ముగుగ్రు వేసుకునాన్రు. అనీన్ దాదాపు బూల్ కలరే ఉనాన్యి” అనాన్డు తిర్లోక.
“అతని దగగ్ర glock 6 గన ఉంది” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“గన అడిగితే చూయిసాత్రా? అయినా నేను నా సట్యిల లో పర్యతిన్సాత్, మీరు కాయ్బ బుక చేసుకునాన్రా?”
అడిగాడు తిర్లోక.
నితిన ఫోన తీసుకుని “ఏం చేయమంటే అది చేయడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ం” అనాన్డు.
“10 నిమిషాలోల్ కాల చేసాత్” అని చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
***
“దాదాపుగా 10 మంది వరకూ ఉనాన్రు. అందులో బూల్ కలర షూస వేసుకునన్ వారు ముగుగ్రునాన్రు” అనాన్డు భాటియ.
“ఐతే ముగుగ్రితో మాటాల్డదాం” అని భాటియాతో చెపాప్డు తిర్లోక.
మొదటి వాడి దగగ్రకి వెళిళ్, “ఏ డిపారెట్మ్ంట?” అని అడిగాడు భాటియా.
అతను పరిచయం చేసుకుని వివరాలు చెపాప్డు అతను కానిసేట్బుల కావడం వలన అతని దగగ్ర glock 6 గన లేదని,
అతని మాటలోల్ అరథ్మయియ్ంది.
రెండవ అతని మాటలోల్, తను డాకట్ర శాయ్మ అని మెడికల అడైవ్జర అని తేలింది. అతని దగగ్ర గన ఉండే
అవకాశం లేదు కాబటిట్, మూడవ అతని దగగ్రకు వెళాళ్డు భాటియా.
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మూడవ అతని దగగ్రకి వెళేళ్ ముందు అకక్డ ఉనన్ మెడికల అడైవ్జర వైపు తదేకంగా చూసూత్ కనిపించాడు
తిర్లోక.
“ఏమైంది తిర్లోక?” అడిగాడు భాటియా.
“ఆషిష! నాకెందుకో ఈ మెడికల అడైవ్జర మీద డౌట గా ఉంది”
“అతను మెడికల అడైవ్జర తిర్లోక, అతని దగగ్ర గన ఎందుకుంటుంది?” అడిగాడు భాటియా.
“అవునా!, సరే ఒకక్ నిమిషం” అని చెపిప్ అభిజఞ్కి కాల చేశాడు తిర్లోక.
“సర! దొరికాడా అతను?” అడిగింది అభిజఞ్.
“నువువ్ చెపిప్న ఆనవాళుళ్ సరిపోలేదు, ఇంకేమైనా ఆనవాళుళ్ ఉనాన్యా?” అడిగాడు తిర్లోక.
“కీ చైన....” అంది అభిజఞ్.
“కిల్యర గా చెపుప్” అనాన్డు తిర్లోక.
“అతని దగగ్ర పల్స లోగో ఉండే కీ చైన ఉంది సర..” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“ఏంటీ? మళీళ్ చెపుప్..” అని ఫోన భాటియా చెవి దగగ్ర పెటాట్డు తిర్లోక.
“కీ చైన ఉంది సర,. వైట కీ చైన మీద గీర్న కలర పల్స లోగో ఉనన్ కీ చైన అతని పోకెట నుంచి వేలాడుతూ
కనిపించింది” అని చెపిప్ంది అభిజఞ్.
భాటియా వినాన్డు. తిర్లోక కాల కట చేశాడు.
మళీళ్ మొదట కలిసిన కానిసేట్బుల దగగ్రకి వెళిళ్, కీ చైన గురించి చెపిప్ అలాంటిది ఎవరి దగగ్రైనా చూసారా అని
అడిగాడు భాటియా.
“అది...” అని ఆలోచిసూత్ ఆ కానిసేట్బుల ఎడమ వైపు ఉనన్ శాయ్మ ని చూశాడు.
“అతని దగగ్ర ఉందా?” అడిగాడు భాటియా.
“ఇతను కాదు, ఉదయం వేరే అతను ఉనాన్డు అతని పేరు...” అంటూ ఆలోచనలో పడాడ్డు కానిసేట్బుల.
“ఏంటి అతని పేరు?” అడిగాడు తిర్లోక.
“విరాజ...”
“నెంబర ఉందా?” అడిగాడు తిర్లోక.
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కానిసేట్బుల ఒకక్ నిమిషం అని చెపిప్, శాయ్మ దగగ్రకి వెళిళ్ నెంబర తీసుకొచిచ్ భాటియాకి ఇచాచ్డు.
“భాటియా! ఆ నెంబర గురించి డీటైలస్ కనుకోక్” అని తిర్లోక చెపిప్న కొదిద్ నిమిషాలోల్ కంటోర్ల రూమ కి ఫోన
చేసి డీటైలస్ కనుకుక్నాన్డు భాటియా.
“అడర్స మెసేజ చేశాను నితిన., అకక్డికి వెళిళ్ నాకు కాల చేయండి” అని నితిన కి ఫోన చేసి చెపాప్డు తిర్లోక.
***
రెండుగంటలు గడిచాక అభిజఞ్ తిర్లోక కి కాల చేసింది.
“ఏమైంది అభిజఞ్?” అడిగాడు తిర్లోక.
“ఇకక్డ ఒక చినన్ పాప ఉంది సర, పేరు ఆశిర్త” అని చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“ఫోన సీప్కర ఆన చెయ, విరాజ ఎకక్డికి వెళాళ్డో కనుకోక్?” అనాన్డు తిర్లోక.
నితిన ఆ పాపని అదే మాట అడిగితే,
“నానన్ హాసిప్టలకి వెళాళ్డు, డూయ్టీ నుంచి ఇంకా రాలేదు” అని తన భాషలో చెపిప్ంది ఆశిర్త.
“ఫోన తన దగగ్రే ఉంచి మీరు బయటకి వెళళ్ండి అభిజఞ్” చెపాప్డు తిర్లోక.
అభిజఞ్, నితిన అలాగే చేశారు.
“నీ కూతురు కావాలా లేక, నినన్ మావాళళ్ దగగ్రున్ంచి తీసుకునన్ సూట కావాలా?” విరాజ కి ఫోన చేసి
అడిగాడు తిర్లోక.
“ఎవరు మాటాల్డేది” అనాన్డు విరాజ
“నేను ఎవరైతే నీకు ఎందుకు! సూట కావాలా? కూతురు కావాలా?”
“అసలు ఎవరు మీరు”
“పోలీస” అనాన్డు తిర్లోక.
విరాజ నమమ్లేదు పైగా వెటకారంగా ఒక నవువ్ నవావ్డు.
“రెండు నిమిషాలోల్ నీ లొకేషన టేర్స చేసి నీ దగగ్రకి నీ కూతురిన్ పంపనా” అడిగాడు తిర్లోక.
విరాజ నవువ్ ఆగింది
“అది నా దగగ్ర లేదు సర..”
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“ఎకక్డుంది?” అడిగాడు తిర్లోక.
“చెపేత్ నా వాళళ్ందరిన్ చంపేసాత్రు సర”
“చెపప్కపోతే నీ కూతురు దూరం అవుతుంది” అనాన్డు తిర్లోక.
“నా కూతురిన్ ఏమీ చేయదుద్ సర” అనాన్డు విరాజ.
“హలో” అనాన్డు తిర్లోక.
కాల కట అయియ్ంది. తిర్లోక మళీళ్ కాల చేశాడు, ఎనిన్సారుల్ ఫోన చేసినా ఎవరూ లిఫట్ చేయలేదు. ఇక ఇలా కాదు
అని అడెర్స కనుకుక్ని లొకేషన కి వెళల్డానికి సాట్రట్ అయాయ్డు తిర్లోక.
ఓ 20 నిమిషాల తరావ్త విరాజ ఫోన నుంచి కాల వచిచ్ంది.
“హలో ఎవరు?” ఫోన లిఫట్ చేసి అడిగాడు తిర్లోక.
“మీరు ఎవరు?” అటువైపు నుంచి గటిట్గా ఒకతను అడిగాడు.
తిర్లోక ఫోన భాటియాకి ఇచాచ్డు.
“నేను ఇనెస్ప్కట్ర భాటియా..”
“సర! నేను ఏఎసై రంజిత ని మాటాల్డుతునాన్, ఈ ఫోన హోలడ్రిన్, పోలీస సేట్షన ముందే ఎవరో షూట చేశారు
సర, ఇతని ఫోనులో లాసట్ కాల మీకు చేసి ఉనాన్డు, అందుకే మీకు కాల చేశా”
“అతను ఒక కేస లో ససెప్కట్., అందుకే కాల చేశాను, ఇంతకీ అది ఏ సేట్షన?” అడిగాడు భాటియా
“హసిత్నాపుర సర” చెపాప్డు రంజిత.
“మూడు గంటలోల్ అకక్డికి వసాత్ రంజిత, వచాచ్క మాటాల్డతా” అనాన్డు భాటియా.
“రాంపూర భాటియానే కదా సర” అనాన్డు రంజిత.
“హా రంజిత!! నేనే..” అని చెపిప్ కాల కట చేశాడు భాటియా.
జరిగింది తిర్లోక కి చెపాప్డు. తిర్లోక కి ఒక బిగ కూల్ చేజారినందుకు కోపం, ఆశిర్త కి తన తండిర్ని దూరం
చేసినందుకు బాధ రెండూ ఒకే సారి కలిగాయి.
చేసేదేమీ లేక అభిజఞ్, నితిన ని కూడా హసిత్నాపుర కి రమమ్ని తిర్లోక కూడా భాటియాతో కలిసి బయలుదేరాడు.
🎕🎕
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచిక లో...)
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