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 హృదయ కోరినటుల్గానే తనతో కలిసి తిర్లోక ఇంకా భాటియా తన ఇంటికి చేరుకునాన్రు. హృదయ తలిల్ తిర్లోక 
ని పలకరించి కిర్తం జాఞ్పకాలనీన్ తలచుకుని మాటాల్డుతుండగా అభిజఞ్ ఫోన చేసింది.   

“ఏమైనా వివరాలు తెలిసాయా?” ఫోన లిఫట్ చేసి అడిగాడు తిర్లోక. 
  “తెలిసాయి కానీ ఉపయోగపడేవి కావు!” చెపిప్ంది అభిజఞ్. 
  “అంటే అతనికి బంధువులు లేరా?” 
  “తన తరావ్త తన బిడడ్ని పెంచే సాథ్యి బంధువులు లేరు, ఉనన్ వాళళ్ంతా పలకరింపులకి 
పరిమితమయేయ్వాళేళ్” 
  “అయితే ఒకక్ హింట కూడా దొరకలేదా” 
  “ఒకటి ఉంది సర, అతని జాయినింగ లెటర” 

“ఇంతకీ ఎపుప్డు జాయిన అయాయ్డు?” 
  “2017 లో” చెపిప్ంది అభిజఞ్. 
  “ఆ జాయినింగ లెటర ని ఒక ఫోటో తీసుకొనిరా, సాయంతర్ం కలుదాద్ం” అని చెపిప్ కాల కట చేసాడు 
తిర్లోక. 
 అభిజఞ్తో మాటాల్డాక అకౌంట డీటైలస్ గురించి కనుకోక్మని నితిన కి చెపిప్న విషయం గురొత్చిచ్, నితిన కి కాల 
చేశాడు. 
  “హలో నితిన, ఆ మెడికల అడైవ్జర అకౌక్ంట డీటైలస్ తెలిసాయా?” 
  “విరాజ సర వా?” 
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  “సర ఏంటి?” 
  “సారీ సర, మా ఊరి సేట్షన లో విరాజ సర ఉనాన్రు కదా, ఆయనిన్ పిలిచి పిలిచి అలవాటు అయియ్ంది” 
  “ఓకె, అకౌక్ంట డీటైలస్ సంగతేంటి?” 
  “దొరికాయి సర, అనీన్ చినన్ చినన్ అమౌంటస్ రెండు రోజులకి ఒకసారి మూడు రోజులకి ఒకసారి సెలఫ్ 
డిపోజిటస్ ఉనాన్యి” 
  “సరే, బాయ్ంక వాళళ్ దగగ్ర AMB డేటా ఉంటుంది అది కనుకోక్” చెపాప్డు తిర్లోక. 
  “ఇకక్డే ఉనాన్ సర కనుకుక్ంటా” 
  “సరే ఆ పని పూరత్వవ్గానే నీ దగగ్ర ఉనన్ ఆ లేయర లాంటి మెటీరియల కూడా జాగర్తత్గా తీసుకునిరా, 
తెలుసుగా టచ చేయదుద్!!!” 
  “అరథ్మైంది సర అది మాయం అవుతుందనే కదా!” 
  “కాదు నువువ్ మాయమవుతావని”  
  “అరథ్ం కాలేదు సర” 
  “చెపాత్ నితిన చెపాత్, అది తెలుసుకునే పనిలోనే ఉనాన్ నేను, ముందు నువువ్ దానిని తీసుకుని బయలుదేరి 
నేను షేర చేసిన లొకేషన కి వచేచ్య” అని తిర్లోక ఫోనులో చెపుత్ంటే వినాన్డు హృదయ. 
  “ఏంటి అంత సీరియస కేసా?” అడిగాడు హృదయ. 
  “హా చాలా...” 
  “పొటాషియం గురించి అడిగింది ఈ కేస కోసమేనా?” 
  “అవును” 
  “మరి ఏదో లేయర అంటునాన్రు?” 
  “అది ఒక కూల్ హృదయ, నాకెందుకో దాని వలనే బాడిలో పొటాషియం లెవలస్ పెరుగుతునాన్యి 
అనిపిసుత్ంది” 
  “చాలా కనూఫ్య్జింగ గా ఉంది” అనాన్డు హృదయ. 
  “అసలు ఏం జరిగిందంటే?” అని తిర్లోక చెపప్డం మొదలుపెడుతుండగా నితిన నుంచి మెసేజ వచిచ్ంది  
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‘ఆ మెడికల అడైవ్జర ఎకౌంటోల్ 2017 నుంచి యావరేజ మంతీల్ బాయ్లెనస్ 50 వేలకి మించి ఉంది సర’ అని.  
  తిర్లోక రిపైల్ గా ‘సరే ఇక నువువ్ నీ దగగ్ర ఉనన్ ఆ కూల్ తీసుకుని ఈ లొకేషన కి వచేచ్య’ అని లొకేషన 
షేర చేశాడు. 
  “ఎంత వరకూ చెపాప్ను?” అనన్టుల్ చూశాడు తిర్లోక. 
  హృదయ నవువ్తూ “అసలు ఏం జరిగింది అంటే?, అనన్ంత వరకూ చెపాప్వు” 
  “ఇపుప్డు చెపాత్ హృదయ” అనాన్డు తిర్లోక నవువ్తూ, 
  “అమమ్ తినడానికి పిలుసుత్ంది” అనాన్డు హృదయ. 

• ఓ గంట గడిచాక •  
  “ఇపుప్డు కిల్యర గా చెపప్చుచ్” అడిగాడు హృదయ. 
  “దేని గురించి” కలగజేసుకునాన్డు భాటియా. 
  “మీరు డీల చేసుత్నన్ కేస గురించి” 
  “సరే అసలు ఏం జరిగిందంటే” అని మొదలు పెటిట్ పూరిత్గా వివరించాడు తిర్లోక, ‘ఆ అభిజఞ్ మీ కూతురిని 
కిడాన్ప చేసిందా?’ అనన్టుల్ చూసిన హృదయ, చివరికి మనోజఞ్ చావు గురించి తెలిసాక ఓ నిటూట్రుప్ విడిచి., “ఆ కూల్ 
ఇకక్డికి రావడానికి ఎంత టైమ పడుతుంది” అని అడిగాడు  
  “ఇంకో నాలుగు గంటలు పటొట్చుచ్” 
  “మీరు చెపిప్న దానిన్ బటిట్ చూసేత్, శరీరంలోకి కావాలనే పొటాషియం ఇసుత్నన్టుల్ ఉనాన్రు, కానీ మధుకర 
ని పోసట్ మారట్ం చేసినపుప్డు తెలిసి ఉంటుంది కదా?” పర్శిన్ంచాడు హృదయ. 
  “తెలియలేదు!! అదే కదా సమసయ్, నిజానికి విషం ఇచిచ్ చంపి పోసట్ మారట్ంకి దొరకకుండా 
తపిప్ంచుకోవడం అంత సులువు కాదు., కానీ ఇకక్డ బాడీలో పొటాషియం లెవలస్ పెరుగుతునాన్యి, కానీ ఎలా 
పెరుగుతునాన్యో తెలియడం లేదు” తిర్లోక బదులిచాచ్డు.  
  “తెలివైన హంతకుడు అనన్మాట., ఒకటి చెపప్ండి తిర్లోక! ఇపుప్డు పొటాషియం లెవెలస్ ఎలా పెరిగాయో 
తెలుసుకోగలిగితే హంతకుడిన్ పటుట్కోవచాచ్?” 
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  “ఖచిచ్తంగా పటుట్కోగలను అనన్ నమమ్కం నాకుంది” అని చెపిప్ తన దగగ్ర ఉనన్ కేస డేటా ఫోనులో చెక 
చేసుకుంటూ కూరొచ్నాన్డు తిర్లోక. 
  “అవునూ., ఆ మనోజఞ్ని పరవ్తం దగగ్ర హతయ్ చేశారు అని చెబుతునాన్రు కదా, ఇంతకీ ఆ పరవ్తం పేరు 
ఏంటి?” 
  “అనఘ” 
  “2017 వరకూ ఎవరూ ఎకక్లేదు అని వినాన్ను ఆ పరవ్తమేనా?” అడిగాడు హృదయ. 
  “అదేంటి హిమాలయాలోల్ ఉనన్ అనీన్ పరవ్తాలు ఎవరో ఒకరు ఎకుక్తూనే ఉనాన్రు కదా?” అడిగాడు 
తిర్లోక. 
  “లేదు కదా, 2017 లో ఎవరో ఒకరు ఎకాక్రు అనుకుంటా! మళీళ్ ఇంకెవరు ఎకక్లేదు, కిర్తం కూడా 
ఎవరూ ఎకిక్నటుల్ లేరు నేను రీసెంటాగ్ పేపర లో ఆరిట్కల చదివాను” చెపాప్డు హృదయ. 
  “నిజమా” అనాన్డు తిర్లోక. 
  “నిజమో కాదో కనఫ్రమ్ చేసుకుంటే తెలుసుత్ంది నా పేపర కలెక్షన తెసాత్ ఆగు అని తన రీడింగ రూమ లోకి 
వెళాళ్డు హృదయ” 
  తిర్లోక ఆలోచనలో పడాడ్డు. 
  “ఎవరూ ఎకక్లేకపోవడం ఏంటి? అదే పరవ్తం దగగ్ర హతయ్లు జరగడమేంటి?” అనాన్డు భాటియా, 
  “అంటే ఈ విషయం నీకు కూడా తెలియదా, మీకు దగగ్రే కదా ఈ పరవ్తం” అడిగాడు తిర్లోక. 
  “ఈ అనఘ ఆయువు తీయడానికి ఫేమస సర, ఆశలు తీరచ్డానికి కాదు” పేపర పటుట్కుని బయటకి వసూత్ 
అనాన్డు హృదయ. 
  “ఒక అమామ్యి ఎకక్గలిగిన అదే పరవ్తానిన్ ఎకక్లేక, ఇపప్టి వరకూ 26 మంది చనిపోయారా?” పేపర 
తిరగేసూత్ అనాన్డు తిర్లోక. 
  “అమామ్యి అయినా తకుక్వేమీ కాదు కదా! అబాబ్యిలకి లేని సిక్ల ఏదో తన దగగ్ర ఉండి ఉంటుంది” 
అనాన్డు భాటియా. 
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  “అయుయ్ండచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక ఏదో ఆలోచిసూత్... అలా చాలా సేపు ఆలోచించాక అనఘ పరవ్తానిన్ 
ఎకిక్న అమామ్యిని కలవాలని నిశచ్యించుకునాన్డు. 

• • • 
 చినన్ చెకక్ బాకస్ లో తన దగగ్ర ఉనన్ మెటీరియలిన్ తీసుకుని హృదయ ఇంటికి చేరుకునాన్డు నితిన. 
భాటియా, తిర్లోక ఇంకా హృదయ దానిని చూసూత్ నిలుచునాన్రు. 
  “ఇది దూదిలానే ఉంది కదా?” అడిగాడు భాటియా, 
  “దూది ఎకక్డైనా మెరుసుత్ందా?” అనాన్డు హృదయ. 
  “అకక్డకక్డా ఎందుకు ఎరుపు రంగు మరకలు ఏవో ఉనాన్యి” తిర్లోక నితిన ని చూసూత్ అడిగాడు. 
  “రకత్ం అయుయ్ండచుచ్!” అనాన్డు నితిన 
  “లేదు నితిన రకత్ం ఇనిన్ రోజులు ఎరుపు రంగులో ఉండదు” అనాన్డు హృదయ. 
  “సరే ఇపుప్డు దీనితో ఏం చేదాద్ం?” అడిగాడు భాటియా, 
ఒకక్ నిమిషం సర అంటూ హృదయ చేతికి హాయ్ండ గౌల్జ వేసుకుని ఆ దూదిలాంటి పదారాధ్నిన్ పటుట్కునాన్డు, నితిన 
అకక్డ జరుగుతునన్ది చూసూత్  
  “ఇదేంటి గౌల్జ వేసుకుంటే ఇది మాయం కాదా?” అనాన్డు. 
  “అది మాయం కావటేల్దు నితిన, నీ శరీరంలోకి వెళుత్ంది” 
  “అంటే ఏంటి” 
  “నువువ్ హాసిప్టల లో అడిమ్ట అవావ్లి వెంటనే” చెపాప్డు హృదయ. 
  “నాకు కూయ్ర అయియ్ందని డాకట్ర చెపిప్న తరువాతే నేను డిశాచ్రజ్ అయాయ్ను” చెపాప్డు నితిన. 
  “ముందు నా కిల్నిక కి పదా” గటిట్గా చెపాప్డు హృదయ. 
నలుగురూ కలిసి హృదయ పని చేసుత్నన్ కిల్నిక కి బయలుదేరారు, హృదయ దారిమధయ్లోనే తన ఫెర్ండ కి ఫోన చేసి 
ముందు సిటి సాక్న కి తరువాత ఆపరేషన కి అనీన్ సిదధ్ం చేయమని చెపాప్డు. 
  నలుగురూ హాసిప్టల చేరుకునాన్రు, నితిన ని సిటి సాక్న కి పంపి, తన డయాగోన్సిట్క సెంటర లో పని 
చేసుత్నన్ ఒక బయోకెమిసట్ ని పిలిచి ఆ దూది లాంటి మెటీరియల ఉనన్ బాకస్ తన చేతికి ఇచిచ్ 
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  “పరస్నల హెలప్ ఒకటి కావాలి తేజ, ఈ మెటీరియల గురించి కొనిన్ డీటైలస్ కావాలి, చేతోత్ టచ చేయదుద్, 
బాడీలోకి అబాస్రబ్ అవుతుంది, ఇంకా దాని మీద ఏదో రెడ కలర కోటింగ ఒకటుంది అందులో ఏముందో కూడా 
తెలియాలి, చాలా అవసరం” అని తేజకి వివరంగా చెపాప్డు హృదయ. 
  తేజ ఆ మెటీరియల తీసుకుని వెళాళ్క, 
   “సిటి సాక్న అయిపోయిన వెంటనే అలాట్ర్సౌండ సాక్న కూడా చేయించాలి” అని తిర్లోక కి చెపిప్ “వెంటనే 
వసాత్ అని ఫసట్ ఫోల్ర కి వెళాళ్డు హృదయ. 
  “ఏం జరుగుతుంది?” అడిగాడు భాటియా, 
  “అతని శరీరంలోకి అ దూది లాంటి పదారధ్ం వెళిళ్ందనుకుంటా” చెపాప్డు తిర్లోక ఊపిరి గటిట్గా 
తీసుకుంటూ, 
  ఇంతలో హృదయ తనతో పాటు మరొక డాకట్ర ని తీసుకువచాచ్డు., సాక్న రిపోరట్ రాగానే హృదయ 
నితిన ని ఆపరేషన థియేటరిక్ షిఫట్ చేయమని, సరజ్రీకి అనీన్ సిదధ్ం చేయమని చెపాప్డు. 
  తిర్లోక జరుగుతునన్ది గమనిసూత్ నిలుచుండిపోయాడు, భాటియా అపప్టివరకూ జరిగినదంతా చూసి, 
“నితిన కి ఏమీ కాదు కదా?” అని అడిగాడు. 
  హృదయ సాక్న రిపోరట్ వివరిసూత్ “నితిన బాడిలో కొనిన్ చోటల్ ఫెల్ష లో ఇంకా ఇంటెసైట్నోల్ ఆ దూదిలాంటి 
పదారధ్ం సిట్క అయియ్ంది, దాని వలన చాలా ఆరోగయ్ సమసయ్లు వసాత్యి కానస్ర వచేచ్ అవకాశం కూడా లేకపోలేదు, 
అందుకే ఈ సరజ్రీ., అంతకు మించి మరేం లేదు” అని చెపిప్ హృదయ మరొక సరజ్న తో కలిసి ఓ టి వైపు వెళాళ్డు. 
  తిర్లోక వెంటనే అభిజఞ్కి ఫోన చేసి, “నువువ్ కూడా ఆ మెటీరియల ని పటుట్కునాన్వా?” అని అడిగాడు, 
లేదని జవాబు వచాచ్క, తన ఉనన్ హాసిప్టల డీటైలస్ ఇచిచ్ అభిజఞ్ని కూడా అకక్డికే రమమ్ని చెపిప్ కాల కట చేశాడు.  

• • • 
  అనుకునన్ సమయం కంటే ముందే మరొక వైదుయ్ని సాయంతో ఆపరేషన ముగించాడు హృదయ. 
తిర్లోక థాంకస్ చెపిప్ “ఇంకేం ఇబబ్ంది లేదు కదా నితిన కి?” అని అడిగాడు. 
  “లేదు., ఇంకేం కాదు” అని తిర్లోక కి జవాబిసుత్ండగా వెనుక నుంచి తేజ వసూత్ కనిపించాడు. 
  “ఏమైనా తెలిసిందా ఆ మెటీరియల గురించి” అడిగాడు హృదయ. 
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  “అది దూది కాదు హృదయ గాల్స” చెపాప్డు తేజ. 
  “నేను సిటి సాక్న లో చూసినపుప్డే అది గాల్స అని అరథ్మైంది ఇంకేమైనా తెలిసాయా?” 
  “చాలా విషయాలు తెలిసాయి హృదయ, ఇది గాల్స ఫైబర దీనిని గాల్స వూల అని కూడా అంటారు. 
మామూలుగా మనకి కొంచం ఎకుక్వ సైజులో మారెక్ట లో దొరుకుతుంది. దానినే బహుశా ఆరడ్ర మీద ఇంత పలుచగా 
దూదిలా తయారు చేయించినటుల్నాన్రు, ఖరీదు కూడా ఎకుక్వే! కంటికి కనిపించనంత చినన్ రంధర్ం ఉనన్ చోటల్ కీల్న 
చేయడానికి, లేదా వాటిలో ఏదైనా నింపడానికి వీటిని ఉపయోగిసాత్రు, అవి కూడా కొంచం మందంగానే ఉంటాయి, ఇవి 
మాతర్ం ఎందుకో మరీ పలచగా చేయించారు, ఎంత సనన్గా చేయించారు అంటే చరామ్నికి ఉండే సేవ్ద గర్ంధులోల్ కూడా 
సులువుగా పటేట్ంత సనన్గా చేయించారు”  
  “కానీ ఎందుకు అలా చేయించడం” అడిగాడు హృదయ. 
  “అది తెలియదు కానీ దాని మీద కేటమిన కోట చేసి ఉంది” 
  “వాట?” 
  “అవును ఆ రెడ రెసిడూయ్ అందుకే ఫామ అయియ్ ఉండచుచ్” 
  “ఓహ ఓకే, థాంకూయ్ తేజ.. ఇంకేమైనా వివరాలు కావాలంటే అడుగుతా” అని చెపిప్ తిర్లోక ఇంకా అభిజఞ్ 
లను తన వెంట తీసుకుని హాసిప్టల లాన లోకి చేరుకునాన్డు హృదయ. 
  “అంటే పొటాషియం కూడా ఇలాగే ఇచిచ్ ఉంటారా” అడిగాడు తిర్లోక. 
  “అంతే తిర్లోక! మనిషిని నేరుగా చంపాలి అనుకుంటే బాడిలో మినరల లెవెల పెంచి హారట్ సోట్ర్క వచేచ్లా 
పాల్న చేసి చంపారు, లేదా పరవ్తం ఎకేక్ వాళళ్ని చంపాలి అంటే ఇలా కేటమిన ఇచిచ్ కళుళ్ తిరిగేలా చేసి చంపారు, ఇంకో 
విషయం ఏంటంటే పోసట్ మారట్ం లో ఎందుకు బయటపడలేదో తెలిసిందా, ఇవి చాలా చినన్విగా ఉనాన్యి సాక్న లో 
కూడా ఏదో చినన్ వెంటుర్కలా కనిపించాయి, తీయడం కూడా చాలా కషట్ం అయియ్ంది, శరీరంలోకి ఆ గాల్స వూల పంపితే 
చరమ్ం మీద ఎలాంటి రంధర్ం ఏరప్డదు అందుకే పోసట్ మారట్ం చేసినపుప్డు ఏమీ తెలిసి ఉండదు” అని చెపాప్డు హృదయ. 
  “అంటే ఇదంతా ఎవరూ పరవ్తం ఎకక్కూడదనా?” అడిగాడు తిర్లోక.  
  “అయుయ్ండచుచ్, అందుకే మనోజఞ్ని కూడా చంపి ఉండచుచ్” అంది అభిజఞ్. 
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  “సో, ముందు మనోజఞ్ని చంపి ఆ తరావ్త మధుకర వాళళ్ని పటుట్కుంటాడు అనే భయంతో మధుకర ని 
టారెగ్ట చేశారా” అనాన్డు తిర్లోక. 
  “ముందు హతయ్లు చేసింది ఎవరో తెలియాలి సర” అంది అభిజఞ్. 
భాటియా ఫోన మాటాల్డుతూ బయటకి వచిచ్  
  “ఆ పరవ్తానిన్ ఎకక్డానికి పకక్నే ఉనన్ మరొక చినన్ పరవ్తం మీద నుంచి మారగ్ం ఉందట” అని 
చెపాప్డు. 
  “యెస” అనాన్డు తిర్లోక భాటియా మాటలోల్ తనకి కావాలిస్న సమాధానం విని. 

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