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 “మొతాత్నికి నీ పటల్ తపుప్గా పర్వరిత్ంచాడని రఘురాంని చంపేశావ, అంతేనా” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “తపప్లేదు” అంది అభిజఞ్. 

తిర్లోక అభిజఞ్ వైపు చూసి “కానీ నువువ్ చేసింది తపుప్ కదా?” అనాన్డు. 
 “తపేప్ కానీ ఆ క్షణం తపప్ని అనిపించలేదు” అభిజఞ్ సూటిగా చూసూత్ చెపిప్ంది. 
 “సరే ఈ విషయం గురించి ఏదైనా అవసరమైతే సేట్షన కి రావాలిస్ ఉంటుంది” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “వసాత్ను, కానీ ముందు మను చావుకి గల కారణం తెలియాలి” 
 “తెలుసుత్ంది” అంటూ మళీళ్ సిసట్మ ఓపెన చేసి మనోజఞ్ అని పేరు ఉనన్ ఫోలడ్ర ఓపెన చేశాడు తిర్లోక.. 

అందులో ఏవో చాలా ఫైలస్ ఉనాన్యి. ఒక ఆడియో ఫైల కూడా ఉంది. దానిని కిల్క చేశాడు తిర్లోక. అది ఇలా పేల్ 
అయియ్ంది. 
 “కరబినెరస్ బాయ్గ ఎవరైనా చెక చేశారా వనాయ్?” అరిచాడు రితిక.  
 “అరథ్ం కాలేదు ఏం బీనరస్ రితిక” అంటూ ఓ అమామ్యి గొంతు. 
అమామ్యి మాటలు విని అభిజఞ్ ఇది మా మను గొంతు అంది. 
“అవునా!” అనన్టుల్ చూసి వినమనన్టుల్ సైగ చేశాడు తిర్లోక.  
 “ఏంటి కొతాత్....ఆ యాంకరస్ ని తీసుకో అనాన్డు” రితిక. 
 “కరబినెరస్ నేను చెక చేశాను, డైన రోప ని చుడుతునాన్” అంది వనయ్.. 
 “అసలేంటే మీ గోల, తెలుగువాళేళ్ కదా! తెలుగులో మాటాల్డండి” అని మను అంటే, 
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 “తెలుగులోనా! కరబినెరస్ ని ఏమనాలి? తాళం ఉనన్ కొకెక్ం అనాలా!! యాంకర ని ఏమనాలి? లంగరు 
అనాలా!! అసలు డైన రోప ని ఏమనాలి?” అంటూ వనయ్ తెలిసిన తెలుగు పదాలనీన్ అయిపోయినటుల్ ఆలోచిసూత్ 
నుంచుంది. 
 “సగం సాగే తాడు అని చెపుప్” అనాన్డు రితిక తన హరెన్స ని సరి చేసుకుంటూ., 
 “అంటే డైనమిక రోపా” అంది మను, అది తనకి తెలిసిన వసుత్వే కావడంతో. 
 “ఆ.... అదేలే గాని మిగతా వసుత్వులనీన్ చెక చేసుకో, మళీళ్ సగం ఎకాక్క అది లేదు ఇది లేదు అంటే నీకోసం 
ఎవరూ కిందికి దిగరు” అనాన్డు రితిక. 
 “తెలుసు తెలుసు పార్ణం పోయినా పరేల్దు అనుకునే వాళేళ్ కదా ఈ పరవ్తారోహణకి వచేచ్ది అంది” మను. 
 “ఏంటేంటి? ఆరోహణ.,  రోహణ అరథ్ం కాలేదు?” అంది వనయ్. 
 “అది మౌంటెనీరింగ లే తెలుగులో చెపిప్ంది” బదులిచాచ్డు రితిక. 
 “అవునా??” అంటూ వనయ్ ఒక నవువ్ నవివ్ మను హరెన్స మీదగా వెనక తటిట్., ఈ హరెన్స తెలుగు లో 
ఏమంటారో చెపుప్ అంది. 
 మనుకి కూడా అది హరెన్స అని మాతర్మే తెలుసు అందుకే నవివ్ ఊరుకుంది. 
 “ఏదైనా వసుత్వుని ఏమంటారో, దానిని ఎందుకు ఉపయోగిసాత్రో తెలిసేత్ చాలు అని నా అభిపార్యం, పర్తి భాషలో 
దాని పేరు తెలుసుకోలేము కదా” అంటూ కనులెగరేసింది వనయ్. 
 మను నవివ్ “అది సరే ఈరోజు ఎంత వరకూ అంది” 
 “ఎంత వరకు అంటే లాసట్ అటెంపట్ 5 దగగ్ర ఆగిందిగా... ఈసారి 5.5 లేదా 6 ఉండచుచ్ అంది” వనయ్. 
 “5000 మీటరుల్ ఎకేక్సారా... దేవుడా!” అంది మను. 
 “దేవుడా ఏముంది ఒకసారి మన రితిక 7000 మీటరుల్ వెళాళ్డు అదీ మెడికల లీవ పెటిట్ మరీ”   
 “మెడికల లీవ దేనికి” అడిగింది మను. 
 “తను ఒక బాయ్ంక ఎంపాల్య కదా అడిగినపుప్డలాల్ లీవ ఇవవ్రు పైగా రితిక ఈ అనన్పూరణ్ పరవ్త సమూహం 
గురించి కుష్ణణ్ంగా తెలుసుకోవడానికి ఓ రెండు నెలలు కేటాయించాడులే అందుకే మెడికల లీవ” అంది వనయ్. 
 “ఓహ గేర్ట” అంది మను. 
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 “సరే ఇక సాట్రట్ చేదాద్మా?” అంది వనయ్ 
 “ఒకే ఒకక్ నిమిషం...” అని వనయ్కి చెపిప్ంది మను….ఇంతలో ఏదో బీప సౌండ.,  
అలా ఆడియో ఫైల పేల్ అవడం పూరత్యియ్ంది.  
 ముందుగానే ఆ ఆడియో ఫైల డూయ్రేషన గమనించిన తిర్లోక ఆడియో ఫైల ని మళీళ్ పేల్ చేసే పర్యతన్ం 
చేయబోయాడు. 
 “మళీళ్ ఎందుకు పేల్ చేయడం” అంది అభిజఞ్. 
 “ఏవైనా కూల్స దొరుకుతాయని” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “పెదద్ కూల్నే దొరికింది” అంది అభిజఞ్. 
 “ఏంటది” అడిగాడు తిర్లోక. 
 అభిజఞ్ తిర్లోక వైపు చూసూత్ ఒక వాచ బయటికి తీసి “మీరు వినన్ ఆడియో ఫైల రికారుడ్ చేసింది దీనితోనే” 
 “అది నీకు ఎలా తెలుసు” 
 “లాసట్ లో వచిచ్న బీప సౌండ ఈ వాచ లో రికారడ్ చేసిన ఆడియో ఫైల కి మాతర్మే వసుత్ంది, పైగా ఇంకొక 
విషయం, ఈ వాచ తన ఇనెవ్సిట్గేషన లో దొరికింది అని మధుకర గారే నాకు తిరిగి ఇచాచ్రు, కానీ నేను చెక చేసినపుప్డు 
ఈ వాచ పని చేసే సిథ్తిలో లేదు, ఇందులో ఉనన్ మెమొరీ కారడ్ కూడా మిస అయియ్ంది, దాని గురించి మధుకర గారిని 
అడిగితే తెలియదు అని చెపాప్రు. కానీ ఈ ఫైల పేరు మాతర్ం డేటా ఫర్మ మెమొరీ కారడ్ అని ఉంది” అని చెపిప్ ఆపింది 
అభిజఞ్. 
 “అంటే ఏంటి అరథ్ం, మధుకర కూడా నీ దగగ్ర ఏదో దాసుత్నాన్డా?” 
 “అవును” 
 “ఓహ అంటే తీగ ఇకక్డ ఉందనన్మాట” అంటూ ఆ పెన డైరవ లో ఉనన్ మిగిలిన ఫైలస్ అనీన్ ఓపెన చేయడం 
మొదలు పెటాట్డు తిర్లోక. అదే ఫోలడ్ర లో ఉనన్ పోసుట్మారట్ం రిపోరట్స్ ని నిశితంగా పరిశీలించాడు. అభిజఞ్ మాతర్ం వాటిని 
పటిట్ంచుకోకుండా తీక్షణంగా ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయింది. తిర్లోక ఆ రిపోరుట్లని సట్డీ చేసిన తరావ్త అభిజఞ్ని గమనించి, 
 “దేని గురించి ఆలోచిసుత్నాన్వ అభిజఞ్” అడిగాడు. 
 “వనయ్ అనే అమామ్యి మాటలు కూడా వినిపించాయి కదా వాటి గురించి” 
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 “తన గురించి ఎందుకు అడిగాడు తిర్లోక” 
 “ఎందుకంటే ఇది కేవలం వాచ కాదు, నేను దీనిని మా అకక్ కోసం తయారు చేయించుకునాన్ను, ఈ వాచ 
పెటుట్కునన్ వయ్కిత్కి ఏదైనా అతయ్వసర పరిసిథ్తి వసేత్ ఈ వాచ కి ఉనన్ రెడ బటన పెర్స చేసేత్ చాలు. నాకు లొకేషన ఇనఫ్రేమ్షన 
వసుత్ంది. ఇంకా ఈ వాచ పెటుట్కునన్ మనిషికి హారట్ రేట పడిపోతునాన్ కూడా నాకు తెలిసిపోతుంది. మనోజఞ్ 
పరవ్తారోహణకి వెళుతుంది కాబటేట్ తనకోసం ఇది డిజైన చేయించా కానీ…” అని చెపిప్ ఆపింది అభిజఞ్. 
 “ఏంటి కానీ...? ఏం జరిగిందో చెపుప్?” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “మను పరవ్తం నుంచి పడిపోతుంటే తన హారట్ బీట పడిపోతునన్పుప్డు నాకు ఖచిచ్తంగా తెలిసి ఉండేది కానీ 
డేటా రాలేదు” అంది అభిజఞ్.?   
 “అకక్డ సిగన్లస్ ఉంటేనే కదా నీకు డాటా టార్నిస్మ్ట అవుతుంది” అడిగాడు తిర్లోక. 
 అభిజఞ్ తిర్లోక వైపు చూసూత్ వాచ ని టేబుల మీద పెటిట్ పకక్న ఉనన్ పేపర వెయిట తీసుకుని వాచ వెనుక 
బాగంలో ఒకక్ దెబబ్ కొటిట్ంది. వాచ వెనుక వైపు ఉనన్ డోర ఓపెన అయియ్ంది. 
 “ఏం చేసుత్నాన్వ, అది మనకునన్ ఆధారాలలో ఒకటి” అనాన్డు తిర్లోక 
 “ఏమీ చేయటేల్దు, ఇదుగో ఈ వెనుక ఉనన్ టార్నీస్మ్టర చూసారా నేనే దగగ్రుండి డిజైన చేయించా, దీనికి మొబైల 
సిగన్లస్, సిమ కారడ్స్ ఇంకా నెటవ్రక్స్ తో పనిలేదు. నేరుగా శాటిలైట నుంచి డాటా టార్నిస్మ్షన జరుగుతుంది” చెపిప్ంది 
అభిజఞ్. 
 “ఓహ అవునా? పోనీ ఇలా జరిగి ఉండచుచ్ కదా, మీ అకక్ చనిపోవడానికి ముందే ఈ వాచ పాడై పోయి 
ఉండచుచ్ కదా?” 
 “లేదు తిర్లోక గారు, అకక్ చనిపోయిన 10 రోజుల తరావ్త కూడా నాకు ఈ వాచ లొకేషన డేటా వసూత్నే ఉంది, 
ఆ తరావ్త ఆగిపోయింది.. బహుశా ఉనన్ ఛారిజ్ంగ పూరిత్గా అయిపోవడం వలన అనుకుంటా” అంది అభిజఞ్. 
 “ఓహ అంటే ఆ వాచ చనిపోయే సమయంలో మీ అకక్తో లేదనా?” 
 “అవును” 
 “ఒకెవేళ అది పరవ్తం మీద తెగి పడిపోయిందేమో” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “కానీ అలా తెగి పడిపోతే మధుకర గారికి ఎలా దొరికినటుల్?” 
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 “పోనీ, పరవ్తం ఎకక్కముందే తెగిపోయి ఉండచుచ్ కదా” 
 “అయుయ్ండచుచ్... కానీ ఎందుకో నాకు అలా అనిపించటేల్దు. ఈ వాచ కి 10 రోజుల వరకూ ఏమీ కాలేదు, చినన్ 
దెబబ్కూడా తగలేల్దు, అందుకే పని చేసూత్ ఉండిపోయింది. మంచులో పడిపోతే దొరికే అవకాశం ఉండదు కదా?” 
అడిగింది అభిజఞ్.  
 “పాయింటే, అభిజఞ్నే దానిని సేఫ గా ఉంచిందేమొ” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “యెస ఇదే నేను చెపాప్లనుకునన్ది, అకక్ని ఎవరో చంపేసి ఉంటారు, వాళళ్ని పటుట్కోడానికే తను దీనిని 
ఉంచింది, దీని వలన మనకి తెలుసుత్ంది ఎవరు చంపారో” అంది అభి. 
 “చంపారు అని అంత ఖచిచ్తంగా ఎలా చెపాత్వ” 
 “పోసాట్మ్రట్ం రిపోరోట్ల్ ఏముంది సర” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “ఏముంటుంది అంత ఎతుత్ నుంచి పడటం వలనే చనిపోయినటుల్ ఉంది” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “పడిపోవడం అంటే ఒకరు పడిపోవచుచ్ కానీ రితిక ఎందుకు పడిపోయినటుల్, అనుభవజుఞ్డైన మౌంటెనీర అతను. 
అలా జారీ పడిపోవడం ఏంటి? మను కూడా చాలా మంచి మౌంటెనీర” అంది అభిజఞ్. 
 “ఎంత గొపప్ వాళైళ్నా తపప్దు కదా! చావు కబురు పెడితే బతుకుకి సెలవు చీటి రాయాలిస్ందే” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “మనుది చావు కాదు హాతయ్, ఆ వనయ్ ఎందుకు చంపి ఉండకూడదు” అంది అభిజఞ్.   
 “ఓహ అలా అంటావా నిజమే, వనయ్ పోసాట్మ్రట్ం రిపోరట్ లేదని అలా అనుకుంటునాన్వా” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “అనుకోవడం ఏముంది, అయుయ్ండచుచ్ కదా” 
 “అయుయ్ండచుచ్, ముందు మొతత్ం డేటా చూడనివువ్” అంటూ మళీళ్ సిసట్మ వైపు చూశాడు తిర్లోక. 
అందులో కొనిన్ ఫోటోలు ఉనాన్యి, ముందుగా ఒక అబాబ్యి మంచులో కూరుకుపోయినటుల్ ఉనన్ ఫోటో ఉంది. కానీ ఆ 
ఫోటో చూసి అభిజఞ్ ఏమీ మాటాల్డలేదు.  
 తరావ్త ఫోటో ఓపెన చేశాడు తిర్లోక. అభిజఞ్ కళళ్లోంచి నీటి బొటుట్ జారింది. “మనూ....” అంటూ బాధ నిండిన 
గొంతుకతో ఓ సనన్ని పిలుపు, అభిజఞ్ చెంపలు తడిశాయి. 
 “మొహం కనిపించడం లేదుగా ఎలా గురుత్పటాట్వ” అని అడిగాడు తిర్లోక. 
 అభిజఞ్ తన చేతి మీద “మను” అని ఉనన్ పచచ్ బొటుట్ చూయించింది. 
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 ఫొటోలో ఉనన్ “అభి” అనే పచచ్బొటుట్ని చూసి, అభిజఞ్ సమాధానం అరథ్మై మౌనం వహించాడు తిర్లోక.  
 తరావ్తి ఫోటో ఓపెన చేశాడు తిర్లోక, ఆ ఫోటోలో మొహం మాతర్మే కనిపిసుత్ంది, మిగిలిన శరీరం అంతా 
మంచులో కూరుకుపోయి ఉంది. తిర్లోక ఆ ఫోటో చూసి  
 “ఈవిడే వనయ్ అయుయ్ండచుచ్” అనాన్డు. 
 “అలా ఎలా చెపాత్రు” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “ఆరోజు అకక్డ ఉనన్ డేటా పర్కారం అకక్డికి వెళిల్ంది ముగుగ్రే, చనిపోయింది ముగుగ్రే కాబటిట్ ఈమే వనయ్ 
అయుయ్ండచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “అంటే వనయ్ కూడా చనిపోయిందా?” అంది అభిజఞ్. 
 “ఇంకా ఫోటోలు ఉనాన్యి” అంటూ తిర్లోక మిగిలిన రెండు ఫోటోలను ఓపెన చేసాడు. 
 అందులో మరో ఇదద్రి శవాలు ఉనాన్యి, ఫోటోలలోనే ఒక పకక్న పేరుల్ ఇంకా వివరాలు ఉనాన్యి. ఒక అబాబ్యి 
అతని పేరు జాఞ్నేశవ్ర, మరో అమామ్యి పేరు నిఖిల అని ఉంది. ఇదద్రూ పరవ్తారోహకులే, ఇదద్రి నివాసం పంజాబ 
సమీపంలోనే అని ఆ వివరాలలో ఉంది. వాటిని చూసూత్ ఇదద్రూ ఆలోచనలో పడాడ్రు. 
 “ముందు వీళుళ్ ఎవరో తెలుసుకుందాం ACP సర, ఈ కేస కి వీళళ్కి సంబంధం లేకపోతే మధుకర గారు ఈ 
డేటా ఇందులో ఉంచరు, పైగా ఆయన నాతో మాటాల్డిన దాని పర్కారం మనోజఞ్ది హతేయ్” అని చెపిప్ పైకి లేచింది అభిజఞ్ 
బయటకి నడిచే దిశగా... 
 “అభిజాఞ్...” పిలిచాడు తిర్లోక. 
 “చెపప్ండి సర” 
 “వెళేళ్టపుప్డు ఆ చేతికి కటుట్ కటిట్ంచుకుని వెళుళ్, అలాగే ఊరు దాటి వెళళ్కు, ఒకవేళ పడితే పంజాబ వరకూ 
వెళాళ్లిస్ రావచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక. 
 అభిజఞ్ సరే అనన్టుల్ తల కదిలిచ్ బయటకి నడిచింది.                                                          🎕 🎕 🎕 
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