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"WRITERS BLOCK" అనేది కేవలం నానన్లాంటి రచయితలకు మాతర్మే ఉంటుందేమో? నానన్ జీవితంలో,
ఆయనకు ఏ మాతర్ం జాఞ్పకంలేని ఆ ఇరవై రోజులు గురించి, నాకు గురుత్నన్ విషయాలు రాదాద్మని గత పదిరోజులుగా
పలుమారుల్ పర్యతిన్ంచి నా మసత్కకి ఆలయంలో ఆ జాఞ్పకాల పుసత్కం దొరకక్ వాయిదా వేసూత్ వచాచ్ను.
సెపెట్ంబరు 1వ తేదీన శీర్ధర నాకు ఫోన చేసి నానన్ అసవ్సథ్త గురించి చెపప్టం, అది గుండెకు సంబంధించిన
విషయం కాదనీ, మెదడులో నరం రపచ్ర అయింది కనుక, దానిన్ కోయలింగతో టీర్ట చేయాలిస్ వసుత్ందనీ ఆ సరజ్రీ అంత
పర్మాదకరమైంది కాదు కనుక అది పూరత్యాయ్క మళీళ్ ఫోన చేసి వివరాలు చెపాత్ననీ చెపాప్డు.
ఆ పరిసిథ్తిలో నేను హైదరాబాదులోనే ఉండి ఉంటే బావుండేదని అనిపించింది. కానీ కొలికిరాని ఆలోచనలతో
బురర్వేడెకిక్పోయింది. ఆ రాతిర్ పడుకునాన్ సరిగా నిదర్పటట్లేదు. మరాన్డు పొదుద్నేన్ లేచి - శీర్ధర కానీ, అమమ్కానీ ఫోన
చేసాత్రేమోనని ఎదురు చూశాను. ఎంతసేపటికీ వాళెళ్వరినించీ ఫోన రాకపోవటంతో మనసు అసిథ్మితమైపోయింది.
చివరకు శీర్ధర నించి ఫోన వచిచ్ంది. కోయిలింగ ఆపష్న ఫెయిలయిందనీ ఇక మెదడును సరజ్రీ చేసి కిల్పిప్ంగను ఏరాప్టు
చేయాలనీ సరజ్రీ చేసే డాకట్రుగారు (సరజ్న) రాతిర్కి కానీ రారనీ చెపప్టంతో ఇంటికి ఆతృతగా వచాచ్ను ఆఫీసునించి.
కంపూయ్టర ఆన చేసి 'గూగుల'లోకి వెళిళ్ ఆ సరజ్రీ గురించిన వివరాలు తెలుసుకునాన్ను. వెంటనే ఇండియా వెళళ్టానికే
నిశచ్యించుకుని ఆఫీసులోని 'బాస'కి ఫోన చేసి చెపిప్ కిరణ (నా శీర్మతి)కి ఏ విమానంలో టికెట దొరికితే, దానికి 'బుక'
చేయమనాన్ను. నూయ్జెరీస్నించి ఆదివారానికి టికెట దొరికింది.
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విమానం ఎకాక్ననన్మాటే గానీ మనసులో ఆందోళన తీరలేదు. నానన్ తవ్రగా డిశాచ్రజ్ కావటానికి దోహదపడే ఏ
పనైనా చేయగలనా అని ఆలోచిసూత్ గడిపేశాను.
హైదరాబాదు చేరగానే కుటుంబ సభుయ్లందరూ హాసిప్టలలోనే వునాన్రని తెలుసుకుని తినన్గా ఐ.సి.యు.కి
వెళాళ్ను. అకక్డే వునన్ శీర్ధర, సారధి, అంతవరకూ జరిగిన చికితస్ల గురించి చెపాప్రు. ఇనఛారజ్ డాకట్ర రాగానే
ఐ.సి.యులోకి వెళిళ్ నానన్ని చూశాను. సరజ్రీ తాలూకు 'కటుల్'తో ఇతర సామాగిర్తో, బెడ మీద పడుకుని వునన్ నానన్ని
చూడగానే మనసు బాయ్లెనస్ తపిప్ కాళుళ్ వణికిన జాఞ్పకం వుంది.
నేను అమెరికానుంచి రావటంవలల్ వేరే ఏ వయ్వహారాలూ లేకపోవటంతో ఐ.సి.యూ బయట వరండాలోనే వుంటూ
వీలునన్పుప్డలా, ముఖయ్ంగా డాకట్రుల్ 'రౌండస్'కి వచిచ్నపుప్డూ, నానన్కి భోజనం ఏరాప్టు చేసుత్నన్పుప్డూ పకక్నే వుండే
అవకాశం నాకు దొరికింది. అయినా అసహనానికి గురవుతూ వుండేవాణిణ్. నేను ఇంజనీరింగ కాకుండా మెడిసిన
చదివుంటే బాగుండేదేమోననన్ ఆలోచనకూడా వచిచ్ంది ఆ సమయంలో.
ఆపరేషన అయింతరావ్త నాలుగైదు రోజులు ఐ.సి.యులోనే వుంచి తరావ్త రూంకి తరలించారు. నానన్ రూముకి
వచాచ్క కొంత రిలాకస్ అయాయ్రు. అంతలో అమెరికానించి కిరణ ఫోన చేసి, ఆసప్తిర్కి దగగ్రోల్ వునన్ సాయిబాబా గుడికి
వెళిళ్ 108 కొబబ్రికాయలు కొటట్మని ననున్ కోరింది. మరాన్డు ఉదయమే గుడికి వెళిళ్ ఆ మొకుక్ పూరిత్చేశాను. ఆ తరావ్త
రెండు రోజులకు నానన్ని డిశాచ్రజ్ చేసాత్మని చెపాప్రు డాకట్రుల్. డిశాచ్రజ్ చేసే సమయానికి నానన్ పరిసిథ్తి బాగాలేదు.
నిలబడలేకపోతునాన్రు. 'ఇంకా రెండు మూడు రోజులు ఆసప్తిర్లోనే వుంచితే బాగుంటుందేమో' అనిపించి డాకట్రుగారికి
చెపాప్ం.
డాకట్రుగారు మళీళ్ పరీక్ష చేశారు. మెదడులోకి ఫూల్యిడస్ చేరాయనీ దానివలల్ ఒతిత్డి ఏరప్డిందనీ మళీళ్ చినన్ సరజ్రీ
చేసి సట్ంటు వెయాయ్లనీ చెపాప్రు. తపప్లేదు. మళీళ్ అందరం నిరుతాస్హానికి గురయాయ్ం. అయితే అకక్డి డాకట్రల్ మీద,
ఇతర సిబబ్ంది మీదా ఏరప్డిన నమమ్కం. మాలో ధైరాయ్నిన్ నింపింది.
మూడు నాలుగురోజు నానన్ చేయి పటుట్కుని హాసిప్టలలో బాలక్నీలో వాకరతో నడిపించటం ఓ విలువైన
జాఞ్పకం. అలాగే నానన్కి నచిచ్న పాటలు వాకమెన దావ్రా హెడఫోనలో నానన్కి వినిపించటం కూడా నేను మరిచిపోలేని
జాఞ్పకం.
ఈసారి సరజ్రీ అయింతరావ్త తవ్రగానే రూముకి చేరాచ్రు. ఫలితం కనిపించింది. నానన్ కోలుకోవటం జరిగింది.
ఇక రెండు రోజులోల్ డిశాచ్రజ్ అయి ఇంటికి వెళేళ్ అవకాశం వుందని నాకు అనిపించింది. నాకు 18 వ తేదీన తిరుగు
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పర్యాణానికి టికెక్టుట్ వుండటం వలల్నైతేనేం డాకట్రుల్ కూడా వెళళ్వచుచ్నని చెపప్టం వలల్నైతేనేం నేను పర్యాణానికి
సిదద్మయాయ్ను.
ఇలాంటి అతయ్వసర పరిసిథ్తులోల్, అనుకోని పర్మాదాలు జరిగే సందరాభ్లోల్ అమమ్ పర్దరిశ్ంచే ఆతమ్సైథ్రయ్ం నాకూక్డా
కొండంత బలానిన్ ఇచేచ్ది. నేను 1992లో మొదటిసారి పై చదువుల కోసం అమెరికా వచిచ్న కొతత్లో అసవ్సథ్తకు
గురైనపుప్డు ఫోనోల్ చెపిప్న మాటలు నా మదిలో పర్తిధవ్నించాయి. 'కషట్పడు.. కానీ బాధ పడకు'. ఈ మాట జీవన
పర్యాణానికి జిపిఎస (GPS) లాంటిదనిపించింది.
ఇలాంటి ఆలోచనల పునాది మీద బర్తుకుతునన్ నాకు, మనసు పూరిత్గా సిథ్మితపడి నానన్ దగగ్ర వీడోక్లు తీసుకుని
తిరుగు పర్యాణమయాయ్ను.
మొతాత్నికి వైదుయ్లు ఘనమైన వైదాయ్నిన్ అందించటం. భగవంతుని ఆశీసుస్లు లభించటం, బంధుమితుర్లు
తమవంతు సహకారానిన్ అందించటం - వీటనిన్ంటివలాల్ నానన్ పూరిత్గా కోలుకునాన్రు.
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