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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 
అందరం మా అపారెట్మ్ంట లోకి రాగానే నానన్ తినన్గా వేగంగా నడుచుకుంటూ తన బెడ రూంలోకి వెళాల్రు. మళీల్ 

వెంటనే హాలోల్కి వచిచ్ ఆయన రోజూ కూరుచ్నే కురీచ్లోనే కూరుచ్నాన్రు. మా' సపోరుట్ 'తీసుకోకుండానే నడవటం, 
కూరోచ్వటం, పడుకోవటం వంటివి చూసుత్ంటే మా ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి! 

ఆరోజు గడిచిపోయింది. 22 వ తేదీ నుంచి, నానన్ని చూసేందుకు బంధుమితుర్లు మా ఇంటికి రావటం 
మొదలెటాట్రు. అయితే డాకట్రుగారు పిర్సర్క్యిబ చేసిన మందులు వేయటానికి మేం ఇబబ్ంది పడాలిస్ వచిచ్ంది. 
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మూడుపూటలా ఎనెన్నోన్ మాతర్లు వేసుకోవాలిస్న పరిసిథ్తి! ఒకోసారి మందులు వేసుకోమంటే నానన్ వదద్నేవారు. 
చినన్పిలాల్డిలా 

మొరాయించేవారు. ఒకసారి మా పూజ మాతర్లు ఇసేత్ వాటిని విసిరేసి-" వేసుకోకపోతే ఏమీ కాదులే! మహా 
అయితే పోతాను .. అంతేగా! ”అనాన్రు నానన్. పూజ ఏడేచ్సింది. 

మొతాత్నికి ఆయనిన్ ఒపిప్ంచి కిందపడిపోయిన మాతర్లు తీసి ఇచాచ్ం! 
 అలా రోజులు గడుసుత్నాన్యి. అయితే నానన్ మాతర్ం వేటిమీదా ఆసకిత్ చూపించటం లేదు. 'మందులు వేసుకోను' 

అనటం .. 'అనన్ం తినను' అనటం.  రోజు ఇదే తంతైపోయింది. మంచం మీదనే పడుకుని వుండటం .. హాలులోకి కూడా 
రాకపోవటం, కూరోచ్కపోవటం.. ఇలాగే గడుసుత్నాన్యి రోజులు! 

ఒకనాడు అమమ్ చెపిప్ంది నాతో- "నానన్ సూసైడ చేసుకుంటానంటునాన్రార్' అని .. మేమంతా షాక! ఆరోజు రాతిర్ 
అమమ్తో అనాన్రట! 'మనిదద్రం కలిసి చచిచ్పోదాం పిలల్లందరూ బావునాన్రు. సెటిల అయిపోయారు. నాకు ఏమీ 
చేయాలని అనిపించటం లేదు. నిదర్ రావటం లేదు. తిండి సహించటం లేదు. అనవసరంగా పిలల్లిన్ కషట్పెడుతునాన్ం. 
బతకటం అనవసరం" అని! అమమ్ మాతో చెపిప్ చాలా బాధపడింది. 

ఓరోజు నానన్ మితుర్లు శీర్సుబబ్రాయశరమ్ నానన్ని చూసేందుకు వచాచ్రు. ఆయనతో కూడా అమమ్కు చెపిప్ందే 
చెపుత్ంటే నేను వినాన్ను. నానన్ డిపెర్షన లోకి వెడుతునాన్రేమో అని భయం వేసింది. 

డా ॥ శివారెడిడ్గారి అపాయింట మెంట తీసుకుని మరాన్డు కేర ఆసప్తిర్కి తీసుకువెళాల్ం. ఆయన చిరునవువ్తో" 
ఏమండీ మూరిత్గారూ! జీనస్ పాయ్ంట వేసుకుని బావునాన్రే .. చాలా సామ్రట్ గా వునాన్రు ”అంటూ నానన్ని పలకరించారు. 

అపుప్డు నానన్ అమమ్తో చెపిప్న ఆతమ్హతయ్ విషయం అంతా డాకట్రుగారికి చెపాప్రు.  
"నేను బర్తికుండి పర్యోజనం ఏమీలేదు సార! నేను ఏమీ చేయలేకపోతునాన్ను. ఏదైనా' మెరీస్ కిలిల్ంగ'కి మందు 

వుంటే ఇవవ్ండి .. చచిచ్పోతాను "అనాన్రు నానన్. 
డా. శివారెడిడ్గారి పకక్నే డా. రవివరమ్గారు కూడా వునాన్రు. ఇదద్రూ ఒకరినొకరు చూసుకుని-రెండు క్షణాల 

తరావ్త శివారెడిడ్గారు అనాన్రు-" చూడండి మూరిత్గారూ! ఇలాంటి ఆపరేషన చేయించుకునన్ వందమందిలో 
ఎనభైమందికి మీకొచిచ్న ఆలోచనే వసుత్ంది. అనవసరంగా అలాంటి ఆలోచనలు పెటుట్కోకండి! మీ పిలల్లంతా 'సెటిల 
అయాయ్రనీ, మీరు మీ పిలల్లీన్ మనవలీన్ కషట్పెడుతునాన్రనీ, వాళుల్ బాధపడుతునాన్రనీ ఇలా ఇనిన్ విషయాలు 
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ఆలోచిసుత్నాన్రంటే మీ బెర్యిన చాలా షారప్ గా, అదుభ్తంగా పనిచేసోత్ంది. మీరు వారం, పదిరోజులోల్ మామూలు 
మనిషైపోతారు. మీరు ఇంకా ఎనోన్ కథలు రాసాత్రు” అంటూ కౌనిస్లింగ ఇచిచ్ నానన్కి ధైరయ్ం చెపాప్రు. అకక్డితో ఆయన 

చెపప్టం ఆపలేదు. 
“మీరింక హాసిప్టల కి రావకక్రేల్దు .. మీరు కథ రాశాక, మామూలుగా అయాయ్క, 
అపుప్డు రండి! అంతేకానీ ఆరోగయ్ం బాగా లేదనుకుని రాకండి" అని నవువ్తూనే చెపాప్రు. 
 డా ॥ శివారెడిడ్గారు చెపిప్న ఆ మాటలు, మరి మంతార్లాల్గా పనిచేశాయో ఏమిటో నానన్ మళీల్ డిపెర్షన లోకి 

వెళల్లేదు. ఆరోగయ్ం గురించి మళీల్ ఆయనిన్ కలువలేదు. ఆరెన్లల్కోసారీ, ఏడాదికోసారీ ఆయనిన్ చూడాలనిపించీ, ఆయన 
చిరునవువ్ను చూడాలనిపించి వెళిల్ కలుసుత్ంటారు. 

'ఓం నమశిశ్వాయ' అంటూ ఆ పరమశివుణిణ్ తలచుకోవటం అలవాటు చేసుకునాన్రు. మేము నానన్ను వెనన్ంటి 
కాపలా కాయటంకోసం పెటుట్కునన్ అటెండెంట శీర్నివాస ను, నెలరోజుల తరువాత మానిప్ంచేశాం! నానన్ పనులు ఆయనే 
చేసుకోవటం అలవాటైపోయింది. ఆపరేషన జరిగిన ఏడాదికి ఆయన రాసిన “అమమ్కో ముదుద్” అనే నాటిక దాదాపు 
నలభై పరిషతుత్ పోటీలోల్ పర్దరిశ్ంచబడి, ఉతత్మ రచయితగా ఎనోన్ బహుమతులు గెలుచ్కునాన్రు. 

డాకట్రు శివారెడిడ్గారు చెపిప్నటుట్ కేవలం నెల రోజులోల్నే పూరిత్గా ఆరోగయ్వంతులై పోయారు నానన్. ఇది నిజంగా 
‘మెడికల మిరకిల 'అని కేలో నానన్ని చూసిన డాకట్రల్ందరూ 

కూడా ఒపుప్కునాన్రు. నానన్ మాతర్ం అంతా ఆ శివుడి మాయ' అనుకుంటూ డా . శివారెడిడ్గారిని తలుచుకుంటారు 
ఇపప్టికీ. 

చివరగా- కొసమెరుపు ఏమిటంటే- నానన్కి ఆసప్తిర్లో చికితస్ పొందిన ఆ ఇరవై రోజులు మాతర్ం అసస్లు 
గురుత్లేవు. ఆసప్తిర్కి వెళేల్ముందు పెర్స కల్బ లో సప్ృహ తపప్టం తెలుసు .. ఇరవై రోజుల తరావ్త కేష్మంగా ఇంటికి 
రావటం తెలుసు.   

మధయ్లో అంటే సెపెట్ంబర 1 వ తేదీనుంచీ 20 వ తేదీవరకూ ఆయన జీవితపు కాయ్లెండర లో రోజులు 
మాయమైపోయాయి. 

"అంతా శివమాయ!" 
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నానన్కి గురుత్లేని ఆ జాఞ్పకాలు, మేం మాతర్ం ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేం. మాకు మాతర్ం అవి చేదు జాఞ్పకాలుగానే 

మిగిలిపోయాయేమో అనిపిసుత్ంది. 

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 


