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 OqÔLFc ¥cÓ¸: 2019 
($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

   “  అ  ” 
  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

,   
- .  (  )

ఆగసుట్ 31 వ తేదీ 2012 వ సంవతస్రం. ఆరోజు పొదుద్నేన్ పదిగంటలకు దూరదరశ్న సిబబ్ంది మా ఇంటికి వచిచ్ 
మా వారి ఇంటరూవ్య్ని షూటింగ చేశారు. ఆ రోజుకి ఆయన కేటరాకట్ ఆపరేషన చేయించుకుని పదిరోజులైంది. 
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ఆ సాయంతర్ం పెర్స కల్బుబ్లో ఏదో సమావేశం వుందని వెళాళ్రు. రాతిర్ ఏడునన్ర పార్ంతంలో శీర్ధర కి ఏదో ఫోన 

వచిచ్ంది. వెంటనే నా మనుమడు తేజాని తీసుకుని బండిమీద బయటికి వెళిళ్పోయాడు శీర్ధర! నా కోడలు రామలకిష్ 
ఎందుకో కంగారుపడుతునన్టుట్గా కనిపించింది.  

ఓ గంట గడిచాక తనకు ఫోన వచిచ్ంది. అపుప్డు చెపిప్ంది రామలకిష్-"మావయయ్గారు కళుళ్ తిరిగి 
పడిపోయారట! కేర ఆసప్తిర్కి తీసుకువెళాళ్రట. మనం కూడా వెడదాం రండి!" అని. 

పొదుద్నన్ చాలా సేపు షూటింగ వలల్ అలసిపోయి వుండటం, అంతకు పదిరోజుల ముందు కంటికి ఆపరేషన 
జరగటం- అసలే ఆయనకి సాప్ండిలైటిస వుండటం- వీటి కారణాలవలల్ కళుళ్ తిరిగి వుంటాయిలే-ఆసుకునాన్ను. 

నేసూ నాకోడలూ కేర ఆసప్తిర్కి చేరుకునాన్ం. అపప్టికి అకక్డ నా పెదద్బాబ్యి సారధీ, వాని మితుర్లూ వునాన్రు. 
ఆయనిన్ ఏవో టెసుట్ చేయటానికి తీసుకెళిళ్నటుట్ తెలిసింది! నాకు అపుప్డు భయమూ బాధా, మొదలయాయ్యి. 

తెలాల్రిం తరావ్త-ఆయనకు యాంజియోగార్మ చేసాత్రనీ, అంతవరకూ అబజ్రేవ్షన లో వుండాలనీ, డాకట్రుల్ నాతో 
చెపాప్రు. నాకు అయోమయంగా వుంది. వెంకటేశవ్రసావ్మికి తలనీలాలూ, నిలువుదోపిడీ ఇసాత్నని మొకుక్కునాన్ను. 

ఆపరేషన జరిగింది .. ఫెయిలయినటుట్ తెలిసింది. మరాన్డు డా ॥ శివారెడిడ్ గారు వచిచ్ మరో ఆపరేషన చేసాత్రని 
చెపాప్రు. గుండె రాయి చేసుకునాన్ను. శివారెడిడ్గారు వచిచ్ ఆపరేషన చేశారు. ఆ తరావ్త ఐ.సి.యు.లో రెండోర్జులు 
పూరిత్గా మతుత్లోనే వునాన్రు. 

నాలుగోరోజు అమెరికా నుంచి మా చినన్బాబ్యి వేణు వచాచ్డు.  
మూడురోజులు గడిచాక ఆయన సప్ృహలోకి వచాచ్క డా ॥ సుబర్హమ్ణయ్ంగారు మావారికి ననున్ చూపించి 

"ఆవిడకి మీరేమవుతారూ?" అని అడిగారు. 
“హసెబ్ండ నవుతాను” అని నెమమ్దిగా చెపాప్రాయన. 
ఆయన మళీల్ మామూలవటం చూసి, 'నేనూ, మా పిలల్లూ చేసుకునన్ అదృషట్ం' అనుకునాన్ను. ఆ క్షణంనుంచీ 

దేవుడి మీద నమమ్కం ఎకుక్వైంది. డాకట్రల్ మీద కూడా అంతే సమమ్కం పెరిగింది. 
మొతత్ంమీద ఆ ఇరవై రోజులూ ఓ పీడకలలా గడిచిపోయాయి. తరావ్త చాలా యాతర్లు చేసి దైవ దరశ్నాలు 

చేసుకునాన్ం. మా విజయనగరకాలనీ వినాయకుడిని పర్తిరోజూ తలుచుకుంటూ, దరిశ్సూత్ 'గం గణపతయేనమః హం 
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హనుమంతే సమః' అనే మంతార్నిన్ జపం చేసుకుంటూ రోజులు గడుపుతునాన్ను. మా కుటుంబసభుయ్లూ బంధుమితుర్లు 
అందరూ కేష్మంగా వుండాలని కోరుకుంటునాన్ను.  

PPP 
“ఎ     ” 

- .  (  ) 
ఆగసుట్ 31, 2012 ..! 
సుమారు ఎనిమిది గంటల సమయంలో నా తముమ్డు శీర్ధర నాకు ఫోన చేసి “నానన్ కేర హాసిప్టల లో వునాన్రు. 

బంజారాహిలస్ కేర లో!"-అని చెపాప్డు. 
వెంటనే నా సేన్హితులతో బయలేద్రి వెళాల్ను. ఆసప్తిర్ వరండాలో శీర్ధర, అమమ్, నా మరదలు రామలకిష్ వునాన్రు. 

లోపల నానన్కి ఏవో టెసుట్లు జరుగుతునాన్యని చెపాప్రు .. కొంచెం ఖంగారు పడాడ్ను-'వయసు రీతాయ్ హారుట్లో ఏమైనా“ 
Clot 'కానీ, ' బాల్క గానీ 'వుండచుచ్నేమో-సట్ంట' లాంటిది ఏమైనా వేసాత్రేమో '-అనుకునాన్ను. 

ఎమరెజ్నీస్లో వునన్ నానన్ని చూసేందుకు వెళాల్ను." మీరంతా ఎందుకొచాచ్రూ? ” అని మామూలుగానే ఆడిగారు.  
నాకు కంగారు కొంచెం తగిగ్ంది. కొంత సేపటికి బెర్యిన కి ఎమ.ఆర.ఐ., సి.టి. సాక్న లాంటి టెసుట్లు చేసి-" హారుట్కి 
సంబంధించిన ఇషూయ్ ఏం కాదు. బెర్యిన లో నరం చిటిల్ంది. బెర్యిన హెమరేజ లాగా వచిచ్ంది. బెర్యిన సరజ్రీ అవసరం 
అవుతుంది . కోయలింగ చేసాత్ం "అని చెపాప్రు డాకట్రుల్! 

మరాన్డు ఆపరేషన థియేటర కి తీసుకెళాల్రు. దాదాపు ఆరుగంటల తరావ్త డాకట్రుల్ ధియేటర లోంచి బయటకు 
వచాచ్రు. నానన్ ఏజ కాబటిట్, సాప్ండిలైటిస కూడా వుండటం వలల్ కోయిల మెడ వంపులోల్ంచి బెర్యిన లోకి చేరచ్టం 
కషట్మైందని చెపాప్రు. ఈ పదధ్తి విజయవంతం కాలేదు కాబటిట్ ఇంక ఓపెన బెర్యిన సరజ్రీ' తపప్ మారగ్ం లేదనాన్రు. 

మేమంతా ఆందోళనకు గురయాయ్ం ... అపప్టివరకూ అనసీథ్షియాలోనే ఉనన్ నానన్ తిరిగి సప్ృహలోకి వసేత్ మళీల్ 
బెర్యిన సరజ్రీకి ముందు ఆససీథ్షియా ఇచేచ్ బదులు-అలాగే పేషెంట ని అనసీథ్షియాలోనే కంటినూయ్ చేసి-ఆ మరాన్డు 
సరజ్రీ చేసాత్మనాన్రు. దానివలల్ కొనిన్ పర్మాదకరమైన పరిణామాలకి మేం సిదధ్ంగా వుండాలని కూడా చెపాప్రు. 

జాఞ్పకశకిత్ కోలోప్యే అవకాశం, ఇన ఫెక్షన వలల్ ఏరప్డే మరేదైనా పర్మాదం ఉండవచుచ్ననాన్రు! 
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నేనూ, నా తముమ్డు, మా కుటుంబ సభుయ్లు చాలా టెనష్న పడాడ్ం. కానీ ఉనన్ది అదొకక్టే ఆపష్న కనక-పొర్సీడ 

అవమనాన్ం? అమమ్కి మాతర్ం ఈ సరజ్రీలో వునన్ పర్మాదాల గురించి చెపప్లేదు ... 
PPP 

ఇకక్డ మా అమమ్ గురించి చెపాప్లి! మనిషికి దైవబలం మీద వునన్ అచంచల విశావ్సానికి-మా అమమ్ పెదద్ 
ఉదాహరణ.  నానన్ ఆసప్తిర్లో వునన్నిన్ రోజులూ అసలు భయపడలేదు సరికదా-'మేం అమమ్కి ధైరయ్ం చెపాప్లి!-అనే 
అవకాశం కూడా తను మాకు ఇవవ్లేదు. ఆ తిరుపతి వెంకటేశవ్రుని మీద భారంవేసి, నానన్ మామూలు మనిషిగా, 
పూరిత్గా ఆరోగయ్ంతో ఇంటికి తిరిగొసేత్ తన తలనీలాలూ, నిలువుదోపిడీ సమరిప్ంచుకుంటానని మొకుక్కుంది. 
అంతోకొంతో దైవశకిత్ మీద నమమ్కం వునన్ నాకు అంతకంటే మా అమమ్కి వునన్ నమమ్కం పైన ఇంకా ఎకుక్వ నమమ్కం 
వునన్ నాకు-అనీన్ సవయ్ంగానే జరిగి నానన్ బయటపడతారని నమమ్కం వునన్పప్టికీ-జరగబోయే సరజ్రీలో పర్మాదం 
మాతర్ం ననున్ కొంచెం హెచచ్రిసూత్నే వుంది. 

“నానన్ పర్మాదం నించి బయటపడితే చాలు "-అని అనుకోని క్షణం లేదు. 
అంతకు ముందు రోజు రాతేర్ నా తముమ్డు వేణు కూడా అమెరికా నించి వచిచ్ నిదార్హారాలు లేకుండా మా వెంటే 

వునాన్డు. నిజానికి-ఆ ఇరవై రోజులూ కాలానుకర్మంగా జరిగిన సంఘటనలు శీర్ధర కి గురుత్నన్టుల్ నాకు గురుత్ 
లేకపోవటం ఒక విధంగా అదృషట్మే అనుకునాన్ను. గురుత్ండి వుంటే-నేనేమయిపోయే వాడినో అనిపించింది! నామటుకు 
నేను నానన్ మునపటి మనిషిలా కుదుటపడి పూరిత్గా కోలుకుని, తనలోని రచయిత కూడా మేలుకొని మళీల్ ఎపుప్డు కథలు 
రాసాత్డో అని ఎదురు చూశా. 

 తిరుమల శీర్నివాసుడికి తలనీలాలుఇచుచ్కుంటానని నేనూ మొకుక్కునాన్ను .. అంతే! ఆ భగవంతుడు ఒకటి 
కాదు నానన్ చేత ఎనోన్ కథలు రాయించాడు. మొదటి కథ ఆపరేషన అయిన ఆరెన్లల్కే కాబోలు రాశాడు. నేను తిరుపతి 
వెళిల్ మొకుక్ తీరుచ్కునాన్ను. 

ఇపుప్డు నాకెంతో ఆనందంగా వుంది! హాసిప్టల లో వునన్ ఆ ఇరవై రోజులూ తపప్-తన జాఞ్పకశకిత్ని కొంచెం 
కూడా కోలోప్కుండా-ఇపుప్డు' నేను-నా జాఞ్పకాలు ' శీరిష్కతో-ఆతమ్కథ రాసుకోవటం నిజంగా ఆ శివుని కృపే! 

మా అమమ్ పూజలూ, నానన్ ఆరోగయ్కరమైన జీవనశైలీ అంతకుమించి మా కుటుంబ సభుయ్ల పార్రథ్నలూ-ఇవనీన్ 
కలసి నానన్కి పునరజ్నమ్ను పర్సాదించాయి. ఈ రోజు తన 80 వ జనమ్దినానిన్ ఆరోగయ్వంతంగా, ఆనందంగా 
జరుపుకుంటూ ఈ ఆతమ్కథ పుసత్కానిన్-మా నానన్కి సరజ్రీ చేసిన డా ॥ శివారెడిడ్ గారికి అంకితం ఇవవ్టం నాకెంతో 
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సంతోషంగా, సముచితంగా వుందని భావిసుత్నాన్ను.  

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
Post your comments 
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