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2012 ఆగసుట్ 31 వ తేదీ రాతిర్ ఏడు గంటలవుతూండగా నేను ఒక సమావేశంలో పాలొగ్నటానికి పెర్స కల్బుబ్కి
వెళాళ్ను.

ఇంకా సమావేశం పార్రంభం కాలేదు హఠాతుత్గా నా మెడ రెండు వైపులా నొపిప్ పార్రంభమైంది. కొదిద్

నిమిషాలకే ఆ నొపిప్ రెండు కణతలకు పార్కింది. నాకు'సాప్ండిలైటిస'వునన్ కారణంగా ఆ నొపిప్ వచిచ్వుంటుదనుకునాన్ను.
క్షణాలోల్ నొపిప్ విపరీతమై కళుల్ తిరిగాయి. సమావేశం నించి ఇంటికి వెళిల్పోతే మంచిదనుకునాన్ను. కురీచ్లోంచి
లేవబోయాను.
నాకేమీ కనిపించలేదు. సప్ృహ కోలోప్తునన్టుల్ అనిపించింది. అంతే అలా కురీచ్లోనే కూలిపోయాను తరావ్త ఏం
జరిగిందో నాకు తెలీదు. తిరిగి సెపెట్ంబరు 20 వ తేదీన నా కుటుంబ సభుయ్లతో కేర ఆసప్తిర్నించి ఇంటికి చేరటం
మాతర్మే జాఞ్పకం వుంది. ఆ మధయ్లో ఇరవై రోజులూ ఏం జరిగిందో నాకు జాఞ్పకంలేదు.
నా భారాయ్, నా పిలల్లూ ఆ ఇరవై రోజులూ ఏం జరిగిందో రాసాత్మంటే రాయమనాన్ను. వాళుల్ రాసిన ఆ ఇరవై
రోజుల వాళల్ జాఞ్పకాలీన్ యధాతధంగా మీకు తెలియపరుసుత్నాన్ను. చదవండి ...
PPP
" పేషంట సప్ృహలోకి వసేత్నే మాకూక్డా ఆయన పరిసిథ్తి తెలుసుత్ంది. ఇది 'నెరవ్స కి సంబంధించిన ఆపరేషన
కదా! బెర్యిన సరజ్రీ! అయినా హీ విల బి ఆల రైట" అని బయటకు వెళిల్పోయారు.
ఆపరేషన పూరత్యి ఐ.సి.యు. రూమ లోకి వచిచ్న రెండు గంటలకు ఆనుకుంటా సుమారు రాతిర్ పదిగంటలకు
బయటకు ఓ నరుస్ వచిచ్- "పేషంట కి సప్ృహ వచిచ్ంది,
డా ॥ సుబర్హమ్ణయ్ంగారు పిలుసుత్నాన్రు” అని మాకు చెపిప్ంది. అయితే “ఎవరో ఒకరు మాతర్మే వచిచ్ చూడండి”
అని కూడా ఆమె చెపప్టంతో నేను హాసిప్టల గౌను వేసుకుని ఆతృతగా లోపలకు వెళాల్ను.
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కళుల్ తెరిచాక నానన్ ననేన్ చూసుత్నాన్రు. నాలో ఓ రకమైన ఉదేవ్గం .. బాధ .. టెనష్న అనీన్ కలిసిన ఇమోషనస్ ..
అంతలో డా

||

శివారెడిడ్గారి టీమ కి నూయ్రో కనస్లెట్ంట అడైవ్జర సుబర్హమ్ణయ్ంగారు నానన్ దగగ్రకు చేరుకుని

'మూరిత్గారూ! మూరిత్గారూ!' అని గటిట్గా పిలిచారు.
నానన్ పూరిత్గా సప్ృహలోకి వచాచ్రు. డా ॥ శివారెడిడ్గారు ముందుగా మాతోచెపిప్నటుట్ నానన్కి హారట్ సోట్ర్క రాలేదని
మాకు అరథ్మైంది. సుబర్హమ్ణయ్ం గారు పిలిసేత్ చూశారు కనుక నానన్కి వినికిడి శకిత్ పోలేదనీ, కళుల్ తెరిచి చూశారు కనుక
చూపు కూడా పోలేదని తెలుసుకునాన్ం. ననున్ చూపించి “ఈయన ఎవరు?” అని అడిగారు సుబర్హమ్ణయ్ంగారు మా
నానన్ని.
"శీర్ ..... శీర్ధర” అంటూ మతుత్గా పలికారు నానన్.
శివారెడిడ్గారు జరుగవచుచ్నని చెపిప్న పర్మాదాలు ఏమీ జరగలేదు. ఇంతలో సుబర్హమ్ణయ్ంగారు 'కాలు ఎతత్ండి!',
'చెయియ్ ఎతత్ండి' అని అడిగారు. నానన్ పర్యతన్ం చేశారు. పూరిత్గా ఎతత్లేకపోయినా- మొతాత్నికి పర్యతన్ం చేశారు కనుక
పక్షవాతం కూడా రాలేదని గర్హించాం! డాకట్ర గారు మళీల్ ఆయన చేతివేళుల్ చూపిసూత్ 'ఇవి ఎనిన్ వేళుల్?” అని
అడుగుతునాన్రు. మూడు .. అయిదు .. అంటూ కరెకుట్గానే చెపుత్నాన్రు నానన్.
అంతే! ..
నా ఆనందానికి అవధులు లేవు. 'యాహూ' అనే హాహాకారంలాంటి శబద్ంనానోట నుంచి వచిచ్ంది. అలాంటి
అరుపు నా జీవితంలో ఇపప్టివరకూ మళీళ్ ఎపుప్డూ రాలేదు. అపప్టి ఆనందమయమైన పరిసిథ్తి అది! చాలా
ఉతాస్హంతో, పరుగులాంటి సడకతో బయటకు వచాచ్ను. 'నానన్ సూపర గా వునాన్రు' అంటూ చెపుత్ంటే నాకు
తెలియకుండానే నా కళుళ్ ఆనందబాషాప్లతో నిండిపోయాయి.
తరావ్త, అమమ్, సారధి, తేజ, పూజ, అందరూ ఒకొక్కక్రే లోపలికి వెళిళ్ నానన్ని చూసొచాచ్రు. రాతిర్
పనెన్ండపోయింది. అమెరికా నుంచి నా తముమ్డు వేణు, ఆదేరోజు రాతిర్ హైదరాబాద చేరుకుని ఎయిర పోరట్ నుంచి
నేరుగా ఆసప్తిర్కి వచేచ్శాడు. నానన్ని చూశాడు. అంతవరకూ జరిగిన సంగతులనీన్ వానికి చెపాప్ను. వాడి కళల్లో కూడా
నీళుల్ తిరిగాయి.
పర్యాణం చేసివచిచ్న వాణిణ్ ఇంటికి పంపించి, ఆ రాతిర్ నేను ఆసప్తిర్లోనే వుండిపోయాను. నాలుగు రోజులు
గడిచాయి. మా అందరికీ నానన్ని ఎపుప్డు డిశాచ్రజ్ చేసాత్రో తెలుసుకోవాలనన్ ఆతృత ఎకుక్వైంది. శివారెడిడ్గారు, ఇతర
డాకట్రూల్ ఓరోజు పొదుద్న శాండస్ కి వచాచ్రు. “మీ నానన్గారిన్ చూశారా? మాటాల్డారా?” అని అడిగారాయన. ఆ
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తరావ్త “నాలుగు రోజులు ఐ.సి.యు.లోనే వుంచి తరావ్త రూమ కి షిఫట్ చేసాత్ం" అని చెపాప్రు.
“ఎపుడు డిశాచ్రజ్ చేసాత్రు సార?" అని అడిగాను. డాకట్ర గారు జవాబు చెపప్లేదు. కానీ “చూదాద్ం! ముందు రూమ
కి షిఫట్ చేశాక చెపాత్ం!” అని వెళిల్పోయారు. రాతిర్ రెసుట్ తీసుకుని నా తముమ్డు వేణు! ఉదయం ఆసప్తిర్కి వచాచ్డు.
అమెరికా నుంచి వాడు రావటంతో మేం కొంచెం రిలాకస్ అయాయ్ం!
వాడు నానన్ని వదిలి క్షణం కూడా వుండలేదు. చుటాట్లూ, మితుర్లు, శేర్యోభిలాషులూ అందరూ వచిచ్ నానన్ని
చూసి వెడుతుండేవారు. నానన్కి మూడుపూటలా ఏదో ఆహారం ఇవవ్మని చెపాప్రు డాకట్రుల్. ఒకరోజు అమమ్, ఒకరోజు మా
పిలల్లు, ఒకరోజు నా భారాయ్ అలా మేమందరం వెళిల్ పెడుతుండేవాళల్ం. వేణు పకక్నే కనిపించేవాడు. అకక్డ నరుస్లు
కూడా నానన్ని బాగా చూసుకునేవాళుల్.
మా అనన్యయ్ గారి అబాబ్యి వరుణ సందేశ (సినిమా హీరో) షూటింగ లో అపప్టోల్ బిజీగా వుంటునాన్ రాతిర్
సమయాలోల్ నాలుగైదుసారుల్ వచిచ్ చూశాడు. 'తాతయయ్ కేష్మంగా ఇంటికి రాగానే అయయ్పప్మాల వేసుకుంటానని
అయయ్పప్సావ్మికి మొకుక్కునాన్డు. నరుస్లూ, ఇతర సిబబ్ందీ మా సందేశ తో ఫోటోలు తీసుకునాన్రు.
మెదడు ఆపరేషన మూలాన నానన్ 24 గంటలూ మతుత్లోనే నిదర్పోతూ వుండేవారు. ఆహారం ఇవవ్టానికి,
మందులు వేయటానికీ లేపేవాళల్ం. మళీల్ నిదర్పోయేవారు. సెపెట్ంబర 8 వ తేదీ శనివారం! నానన్ని రూమ కి షిఫట్ చేశారు.
ఈ వారం రోజులోల్నూ బేగంపేటలో వునన్ సెంటర్ల గవరన్మెంట హెలత్ కేర కేందార్నికి వెళిల్, అంతకుముందు మేం ఇచిచ్న
అడావ్నస్ తిరిగి తీసుకునేందుకు పర్యతాన్లు చేశాం.
ఈ లోగా డాకట్రుల్ మాకు కొనిన్ సూచనలు చేశారు. రోజూ పొదుద్నన్ సాయంతర్ం వాకర సాయంతో నానన్చేత
పదడుగులు వేయించమనాన్రు. కొంచెం సేపు' బెడ మీదనే కూరోచ్పెటట్మని చెపాప్రు.
నానన్ రూమ లోకి వచాచ్క 'వాసు' అనే అబాబ్యిని అటెండెంట గా నియమించారు. అతనొకక్డే కాకుండా మా
కుటుంబ సభుయ్లోల్ ఎవరో ఒకరం నానన్కు తోడుగా రూమ లోనే వుండేవాళల్ం! సాయంతర్ం సమయాలోల్ నానన్ను
చూసేందుకు విజిటరస్ చాలామంది వచేచ్వారు. నానన్ సెలబిర్టీ కావటంవలల్ నాకు కూడా ఆసప్తిర్ సిబబ్ంది
తెలిసివుండటంవలాల్ సెకూయ్రిటీ వాళుల్ కూడా అంతగా పటిట్ంచుకునే వారుకారు. హాసిప్టల వాతావరణంలా కాకుండా
ఏదో టూరిసట్ హెూటలోల్ వునన్ భావన కలిగేది మాకు!
ఆయనిన్ చూసేందుకు ఎవరు వచిచ్నా అపుప్డు గురుత్పటిట్ పలకరించి మాటాల్డేవారు నానన్ కానీ! ఇపుప్డు అడిగితే
సరిగా చెపప్లేరు. గురుత్ లేదంటారు.
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సెపెట్ంబర 12 వ తేదీ బుధవారం! సాయంతర్ం డా ॥ శివారెడిడ్ గారు, డా

||

సుబర్హమ్ణయ్ంగారు వచిచ్ "రేపు మీ

నానన్గారిన్ డిశాచ్రిజ్ చేసేసాత్ం! రేపటున్ంచీ పేషెంట బాధయ్త అంతా మీ ఫాయ్మిలీ సభుయ్లమీదే వుండాలి!' పోసట్ ఆపరేటివ
కేర 'చాలా ఇంపారెట్ంట.
మీరు ఎంత బాగా చూసుకుంటే ఆయన అంత తవ్రగా మామూలు మనిషవుతారు!" అని చెపిప్ వెళిల్పోయారు.
నానన్ హాసిప్టల నుంచి ఇంటికి వచాచ్క ఆయనకు ఎలాంటి సౌకరాయ్లు అవసరమవుతాయో, వాటిని ముందుగానే
సమకూరుచ్కునాన్ం. నానన్కి నడిచేశకిత్, కూరుచ్నే ఓపిక లేకపోవటంతో ఓ మనిషిని ఏరాప్టు చేసుకుంటే మంచిదని
నిరణ్యించుకునాన్ం.
ఇంతలోనే మరో అవాంతరం ఏరప్డింది. ఆరోజు సెపెట్ంబర 13. ఉదయం 11 గంటల సమయం. నానన్ని
డిశాచ్రిజ్ చేసాత్రని ఎదురుచూసుత్నాన్ం. నానన్ పడుకునే ఒణికిపోతూ కనిపించారు. మాకు అరథ్ంకాక నరస్ ని పిలిచాం!
ఆమె వచిచ్ నానన్ని చూసి డాకట్ర గారిన్ పిలిచింది. ఆయన వచిచ్ చూశారు. లేపి కూరోచ్పెడదామనుకునాన్
లేవలేకపోతునాన్రు నానన్. బలవంతంగా కూరోచ్పెటిట్నా కుపప్కూలిపోతునాన్రు.
మా అందరిలో మళీల్ టెనష్న పార్రంభమైంది. వేణు హడావుడిగా వెళిల్ డా

||

శివారెడిడ్గారీన్, సుబర్హమ్ణయ్ం గారీన్

తీసుకొచాచ్డు. డాకట్రుగారు నరుస్లను పిలిచి ఏదో చెపాప్రు. వెంటనే వాళుల్ (సెట్ర్చర తీసుకొచిచ్ నానన్ని దానిమీద
పడుకోబెటిట్ తీసుకెళాల్రు!
మేము వాళల్వెంట వెళల్టం తపప్, ఏం చేయాలో, అసలేం జరిగిందో తెలియలేదు. డాకట్రుల్ కూడా మాకేం చెపప్లేదు.
శివారెడిడ్గారి ఆధవ్రయ్ంలో బెర్యిన కి సాక్నింగ, ఎం.ఆర.ఐ. వగైరా టెసుట్లు ఏవో చేశారు.
రాతిర్ ఎనిమిదైపోయింది. అపప్టికి టెసుట్లనీన్ అయాయ్క శివారెడిడ్గారిన్ కలిశాం.
“బెర్యిన లో ఫూల్యిడస్ వుండిపోతునాన్యి ఏ.పి.షంట వెయాయ్లి! అంటే మెడలో ఓ రంధర్ం, కడుపులో మరో
రంధర్ం చేసి, బెర్యిన లోంచి సనన్ని టూయ్ట నొకదానిన్ కడుపులోకి వెయాయ్లి. ఆ టూయ్బ దావ్రా ఫూల్యిడస్ కడుపులోకి
వెళిల్పోతాయి. ఇదంతా ఓ గంట పొర్సీజర" అని మాకు చెపిప్ నానన్ని మళీల్ ఆపరేషన థియేటర కి తీసుకెళాల్రు.
మళీల్ అనసీత్షియా .. మళీల్ ఆపరేషన .. మూడోసారి! 72 ఏళల్ వయసులో ఓ మనిషి. 15 రోజులోల్ .. మూడు
ఆపరేషనుల్! తటుట్కోవటం చాలా కషట్మే! కానీ నానన్ తటుట్కునాన్రు.
ఆపరేషన జరిగిన తరావ్త రాతిర్ 10 గంటలకి మళీల్ ఐ.సి.యు.లోకి తీసుకొచాచ్రు.
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మళీల్ రెండు రోజులు అకక్డే గడిచిపోయాయి. అందరం మళీల్ ఆందోళనలో పడాడ్ం.
డా ॥ శివారెడిడ్గారు మాతర్ం మాకు ధైరయ్ం చెపాప్రు. కంగారు పడాలిస్న అవసరం లేదనాన్రు. సెపెట్ంబర 16 వ
తేదీ నాడు ఐ.సి.యు. సుంచి రూమ కి షిఫట్ చేశారు. మరాన్డే డిశాచ్రజ్ చేసేసాత్ం అనాన్రు. కానీ ఎందుకో మాకే భయం
వేసింది.
"ఇంకో రెండు రోజుల తరావ్త డిశాచ్రజ్ చేయండి!" అని కోరాం. డాకట్రుల్ సరే అనాన్రు. అదీ మంచిదే
అయిందనిపించింది. తరావ్త దానిన్ 'కాంపిల్కేషనస్' వచాచ్యి. కడుపు బాగా ఉబబ్టం, ఆయాసం వంటివి! అపుప్డు గాయ్సోట్ర్
సెప్షలిసట్ డా ॥ అబుద్ల ఖలీల, కారిడ్యాలజిసట్ డా ॥ శీర్దేవి ఆ కాంపిల్కేషనస్ రాకుండా టీర్టెమ్ంట ఇచాచ్రు.
మొతాత్నికి సెపెట్ంబర 20 వ తేదీన డిశాచ్రజ్ చేసుత్నన్టుట్ డాకట్ర గారు చెపాప్రు. అంతకుముందే అమెరికా నుంచి
వచిచ్న తముమ్డు వేణు సెపెట్ంబర 18 వ తేదీన అమెరికా వెళిళ్పోయాడు. వానికి ఇంకా మాతో ఉండాలిస్ందని అనిపించినా
సెలవు అయిపోయిన కారణాన, ఇంక రెండు రోజులోల్ నానన్ 'డిశాచ్రజ్' అవుతారనన్ ధీమాతో వాడు బయలుదేరతానంటే
మేం అడుడ్ చెపప్లేదు.
వేణు వునన్ 15 రోజులూ, మేం ఏ దిగులూ లేకుండా గడిపేశాం. నానన్ని వాడు చినన్పిలాల్డులా చూసుకునాన్డు.
వాడు వెళిళ్న సంగతి ఆ తరావ్త మేం చెపాప్ం నానన్కి.
“ఏమోరా! వేణూ వచిచ్నటుట్ నాకసలు తెలీలేదు!" అని ఫీల అయాయ్రు నానన్ సెపెట్ంబర 20 గురువారం!
సాయంతర్ం 5 గంటల సమయం. ఆ రోజు పొదుద్నున్ంచీ హాసిప్టల లోని అనిన్ డిపారట్ మెంటల్కు వెళిళ్ బిలిల్ంగ
ఫారామ్లిటీస అనీన్ పూరిత్చేశాం.
ఆ రోజు సాయంతర్ం ఆరుగంటలకు నానన్ని డిసాచ్రజ్ చేశారు. 'వీల ఛెయిర'లో కూరుచ్ని లిఫట్ లోనే కిందకు
దిగాం. ఆ పార్ంగణంలో వునన్ వినాయకుడి విగర్హానికి మేం అందరం దకాష్లు పెటుట్కునాన్ం. అమమ్ వినాయకుడికి
కొబబ్రికాయ కొటిట్ంది. తరావ్త అందరం ఎం.ఎల.ఏ. కాలనీలో వుండే మా అనన్యయ్ ఇంటికి నానన్ని తీసుకెళాళ్ం.
అపుప్డు రాతిర్ ఏడుగంటలయింది. ఆ సమయంలోనే వరుణ సందేశ అయయ్పప్ పూజ చేసుత్నాన్డు.
ఆ మరాన్డు సాయంతర్ం బయలేద్రి' ఎ.సి. గారడ్స్ 'పార్ంతంలో వునన్ మా అపారెట్మ్ంట కి తీసుకొచాచ్ం! అపప్టికే
మదర థెరీసా 'ఆరగ్నైజేషన తో మాటాల్డి నానన్కి పూరిత్సాథ్యిలో కూడా వుండేందుకు వీలుగా శీర్నివాస అనే అటెండెంట ని
నియమించుకునాన్ం.
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