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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 ...
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ఆగసుట్ 31 శుకర్వారం రాతిర్ 7.30 నిమిషాలు .. నేను, మా అబాబ్యి తేజ, మా అమామ్యి పూజ, నా భారయ్
రామలకిష్-మేం ముగుగ్రం కంపూయ్టరోల్ పూజ బి. టెక అడిమ్షన కి సంబంధించి, ఏ కాలేజీ బాగుంటుందోనని 'ఆపష్నస్'
చూసుత్నాన్ం.
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అంతలో నా సెల ఫోన మోగింది. ఆన చేసి 'హాలో' అనాన్ను. అవతలనించి "పెర్స కల్బ నుంచి వేణుగోపాల ని
మాటాల్డుతునాన్ను. మీ నానన్గారు సడన గా' కొలాపస్' అయి సప్ృహ కోలోప్యారు. గోల్బల ఆసప్తిర్కి తీసుకెడతాం!
అకక్డికి వచేచ్యండి!" అనాన్రు.
నేను షాకయాయ్ను. "గోల్బల కి కాదు. బంజారాహిలస్ లో వునన్ కేర కి తీసుకురండి. నేను అకక్డికి వచేచ్సుత్నాన్ను"
అని ఫోన పెటేట్సి, మా అమమ్కి చెపప్కుండా, తేజని తీసుకుని నా బండిమీద బయలేద్రాను.
నేను కేర ఎమరెజ్నీస్ దగగ్రకు వెళేళ్సరికి-నానన్ కారు కూడా వచిచ్ంది. మా డైరవర హాసన డోరు తెరిచి, నానన్ని
దింపే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు. నానన్ దిగలేకపోతునాన్రు.
వెంటనే వీల చైర ఏరాప్టు చేశాం. అందులో కూరోచ్బెటిట్ కాయ్జువాలిటీ వారుడ్కి తీసుకెళాళ్ం. కేర లో నాకు తెలిసిన
మితుర్లు వుండటంవలల్ బయలేద్రే ముందుగానే వాళల్కు విషయం చెపాప్ను. వారుడ్లోకి చేరేసరికి డాకట్రుల్ చూసుత్నాన్రు.
'హారట్ సోట్ర్క' వచిచ్ందని పెర్స కల్బ మితుర్లు, నేను కూడా అనుకునాన్ం.
నానన్ ఎమరెజ్నీస్ వారుడ్లో బెడ మీద పడుకునాన్రు. సరుస్లు, డూయ్టీ డాకట్రూల్ ఎటెండ అవుతునాన్రు. 'ఏమైంది?"
అని అడిగితే వాళుల్ ఏమీ చెపప్టంలేదు. నేను అపప్టికపుప్డే ఎం.ఎల.ఏ. కాలనీలో వుంటునన్ మా అనన్యయ్ సారధికి ఫోన
చేసి జరిగిన సంగతి చెపాప్ను. తరావ్త నా భారయ్కి కూడా ఫోన చేసి చెపిప్ “అమమ్ని కంగారు పడదద్ని చెపప్మనాన్ను.
వెంటనే తనను కూడా తీసుకురమమ్నాన్ను.
రాతిర్ పదిగంటలయింది. అమమ్, నాభారయ్, అనన్యయ్- ముగుగ్రూ ఎమరెజ్నీస్ వారుడ్కి చేరుకునాన్రు. అపప్టికి
డాకట్రుల్ ఇంకా పరీక్షలు చేసూత్నే వునాన్రు. ఏమైందో మాతర్ం చెపప్టంలేదు. ఓ పావుగంట తరావ్త 'హారట్ ఎటాక' రాలేదని
మాతర్ం తేలేచ్శారు.
నూయ్రోసరజ్న డా ॥ వంశీమోహన అపప్టికి ఏదో సరజ్రీలో వునన్ కారణంచేత ఆయన కొంత ఆలసయ్ంగా వచాచ్రు.
బెర్యిన ఎం.ఆర.ఐ. తోపాటు సాక్నింగు వగైరాలు చేసుత్నన్టుల్ మాకు అనిపించింది.
రాతిర్ పనెన్ండు గంటలవుతుండగా డా ॥ వంశీమోహన గారు మా దగగ్రకు వచాచ్రు. “బెర్యిన లో చినన్'
రపచ్ర'అయింది. బెర్యిన హెమరేజ ఆసుకోవచుచ్. అందుకే' కొలాపస్' అయాయ్రు" అని ఆయన చెపాప్రు.
అయితే ఈ విషయాలనీన్ నానన్కి చెపప్లేదు. “టెసుట్లు చేసుత్నాన్రు. సీరియస కాదు. 48 గంటలు అబజ్రేవ్షనోల్
పెడుతునాన్రు. రేపు కూడా మరికొనిన్ టెసుట్లు చేసాత్రు" అని నానన్కి చెపాప్ం. ఆయనకు మేం చెపిప్ంది అరథ్ం
అయిందోలేదో మాకు తెలీదు.
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అరధ్రాతిర్ దాటే సమయానికి ఆసప్తిర్లో ఇన పేషంటుగా చేరుచ్కునాన్రు. నేనూ రామలకిష్, ఆ రాతిర్ ఆసప్తిర్లోనే
వుండిపోయాం. అమమ్, తేజా ఇంటికెళిల్పోయారు.
మరాన్డు, అంటే సెపెట్ంబర 1 వ తేదీ ఉదయం పదిగంటలకి, ననూన్, మా అనన్యయ్నీ డాకట్ర వంశీమోహన,
డాకట్ర రవివరమ్గారుల్ లోపలకు పిలిచారు. మానానన్ పరిసిథ్తిని వివరించారు. "బెర్యిన లో జరిగిన 'రపచ్ర'కి రకత్సార్వం
జరిగింది. దీనిన్ 'రపచ్రడ్ బెర్యిన ఎనుయ్రిజం' అంటారు. అంటే బెర్యినలోని నరం మీద ఒక బుడిపెలాంటిది పగిలి రకత్ం
చిమమ్టం!
ఈ 'ఎసుయ్రిజం'కి రెండు రకాలుగా పొర్సీజరస్ చెయయ్చచ్నాన్రు. మొదటి రకానిన్ 'కోయిలింగ'అంటారు. అంటే
'హారట్'కి సట్ంట వేసినటుట్గా మెదడుకి కూడా తొడలోంచి కోయిల ని మెడ దావ్రా మెదడుకి పంపిసాత్రు. ఇది
రిసుక్లేని పదధ్తి. కానీ తొమిమ్ది లక్షలవుతుందని తెలియజేశారు. "ఇక రెండవరకం" కిల్పిప్ంగ! మెదడు ఓపెన చేసి 'రపచ్ర'
అయినచోట కిల్పుప్లతో మూసేసాత్రు. కానీ మెదడు ఓపెన చేయటం రిసక్'తో 'కూడిన వయ్వహారం. దీనికైతే సుమారు
ఆరులక్షలు ఖరచ్వుతుంది" అనాన్రు. “ఏదైనా ఈరోజే చెయాయ్లి” అనాన్రు డాకట్ర గారు.
నేనూ మా అనన్యాయ్ మరో ఆలోచనా, మాటా లేకుండా కోయిలింగ నే చేయమని చెపాప్ం. ఇదద్రం కలిసి నాలుగు
లక్షలు అడావ్సుస్ ఇచేచ్శాం! ఇకక్డ ఓ విషయం చెపాప్లి.
మా నానన్ కేందర్ పర్భుతోవ్దోయ్గి (ఆకాశవాణి) కనుక మేం ఇచిచ్న అడావ్సుస్ మొతాత్నిన్ తవ్రలోనే తిరిగి తీసుకునే
అవకాశం వుంటుందని, మా ఫాయ్మిలీ డాకట్ర గారైన డా వెంకటేశవ్రరావు గారు చెపాప్రు. అలాగే మూడునెలల తరావ్త
ఆ డబుబ్ తిరిగొచిచ్ంది.
ఆరోజు (1 వ తేదీ) సాయంతర్ం అయిదు గంటలకు ఆపరేషన జరుగుతుందనే సంగతి మా బంధుమితుర్లందరికీ
తెలిసిపోయింది. అలాగే అమెరికాలో వుంటునన్ నా తముమ్డు వేణుకి కూడా ఫోన చేసి చెపేప్సరికి తను
బయలుదేరుతునన్టుట్ చెపాప్డు.
ఆపరేషన థియేటర లోకి తీసుకెళేళ్ ముందు నాచేతా, మా అమమ్చేతా డాకట్రుల్ చాలా అపిల్కేషనల్మీద సంతకాలు
పెటిట్ంచుకునాన్రు. ఆపరేషన కి ముందే చాలామంది మా చుటాట్లు వచిచ్ చూసి వెళాళ్రు.
ఈ 'కోయిలింగ' ఆపరేషన పదధ్తి మొదలై ఆరేడేళళ్యిందనీ, రేడియోలజిసట్
డా . రవివరమ్ అనే ఆయన ఆసియా ఖండంలోనే 'సంబర వన' అనీ డాకట్రుల్ చెపాప్రు.
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సాయంతర్ం 5 గంటలకు ఐ.సి.యు.సుంచి నానన్ని సెట్ర్చర మీద వుంచి ఆపరేషన థియేటర కి తీసుకెడుతుంటే
“జరుగుతునన్ది చినన్ ఆపరేషన అనీ'షట్ంటు'లాంటి దానిన్ లోపలకు పంపుతారనీ, ఓ గంటలో అయిపోతుందని, కాగానే
ఇంటికి వెళిల్పోవచుచ్ననీ" నానన్కి ధైరయ్ం చెపాప్ం.
రాతిర్ ఎనిమిదయింది! లోపల నుంచి సరుస్లు, అటెండరుల్, జూనియర డాకట్రూల్ బయటకు రావటం, లోపలకు
వెళళ్టం జరుగుతోంది. మేం ఏం అడిగినా 'ఆపరేషన జరుగుతోంది' అని మాతర్ం చెపుత్నాన్రు. రెండు మూడు గంటలోల్
ఆపరేషన పూరత్వుతుందని ముందు చెపాప్రు. కానీ మూడు గంటలు దాటిపోయినా నానన్ని వారుడ్కి తీసుకురాకపోవటంతో
మాకు టెనష్న పార్రంభమయింది.
మా అనన్యయ్ అయితే మరీ కంగారుపడాడ్డు. ఇక అమమ్ ఆందోళన గురించి చెపప్నే అవసరంలేదు. అలా మరో
రెండు గంటలు గడిచాయి రాతిర్. పనెన్ండుగంటలవుతుండగా డాకట్రుల్ బయటకు వచాచ్రు. నేనూ అనన్యాయ్ వునన్చోటుకి
వాళుల్ వచాచ్రు. వారిలో వునన్ డాకట్ర రవివరమ్గారు “అయాం సారీ అండీ!' అనాన్రు.
అంతే! నా కళల్నుంచి నీళుల్ కారటం పార్రంభమైంది. అనన్యయ్ కూడా 'షాక' అయాయ్డు.
ఈలోగా డా . రవివరమ్గారు చెపాప్రు. "పొర్సీజర ఫెయిలయియ్ంది" అని!
అంతే! “అంతా అయిపోయింది' అనుకునాన్ం. మానోట మాట రాలేదు.
“కోయిలింగ సకెస్స అవలేదండీ! మెడలో సరాలు సహకరించలేదు. తొడలోంచి వెళిల్న' కాయిలస్ 'మెడ దగగ్రే
ఆగిపోతునాన్యి. బెర్యిన లోకి వెళల్టం లేదు. చాలా టైర చేశాం.' ఓలడ్ ఏజ వలల్ వీలుకాలేదు. వియ ఆర వెరీసారీ! పేషంట
కండిషన ముందు ఎలా వుందో, ఇపుప్డూ అలాగే వుంది. ఇక ఒకక్టే మారగ్ం. బెర్యిన ఆపరేట చేసి కిల్పుప్ పెటాట్లి. దానికి
డా . శివారెడిడ్గారు కావాలి. ఆయన ఊళోల్ లేరు. మూడోతేదీ ఉదయం వసాత్రు. డోంట వరీర్! "అని చెపేప్సి రవివరమ్గారు
వెళిల్పోయారు.
నేనూ అనన్యాయ్ ఇంకా షాక లోనే వుండిపోయాం. ఆయన ఏం చెపాప్రో, ఏం జరుగుతోందో మాకు అరథ్ం
కాలేదు.
మా ముందునుంచి, నానన్ పడుకుని వునన్ (సెట్ర్చర మళీళ్ ఐ.సి.యూ.కి వెళిళ్ంది. అయితే డాకట్రుల్ ఆ సమయంలో'
ఆనసీత్షియా'అంటూ ఏవేవో మాటాల్డుకోవడం మా చెవిన పడింది. ఆససీత్షియా ఆపరేషన కి ముందు ఇచిచ్ వుంటారు.
దాని పర్భావం కొంతసేపు ఉంటుంది. మరి ఆ మతుత్ దిగిపోతుందా? దిగిపోతే మళీళ్ ఇవావ్లా? ఇలాంటి పర్శన్లతో
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మా బురర్లు వేడెకాక్యి. ఆ రాతిర్ మా అనన్యయ్, నా తముమ్డి బావమరిది రాజా ఆసప్తిర్లోనే వుండిపోయారు.
అమెరికా నుంచి నా తముమ్డు వేణు బయలేద్రినటుట్ కబురందింది.
2 వ తేదీ ఉదయం పదిగంటల సమయం!
మా బంధువులందరి దగగ్రి నుంచీ ఒకటే ఫోనుల్.” నానన్కి ఎలా వుంది? ఆపరేషన జరిగిందా? "అందరూ వాకబు
చేయటం .. వాళళ్ందరితోటీ అంతకుముందు రాతిర్ జరిగిన సంగతి అంతా మేము చెపప్టం .. నా సేన్హితులు .. అనన్యయ్
సేన్హితులు .. నానన్ సేన్హితులు .. వందలమంది ..
నేనూ, అనన్యాయ్ డా . వంశీమోహన గారిన్ కలిసి' నెకస్ట్ ఏమిటి 'అని అడిగాం.
“డా . శివారెడిడ్గారు వసాత్రు. ఏం జరగాలో ఆయనే చెపాప్లి” అని ఆయన సమాధానం.
డా . శివారెడిడ్గారు 3 వ తేదీ సోమవారం వసాత్రు. అంతవరకూ మేమందరం ఆ మూడో తారీఖు ఎపుప్డొసుత్ందా
అని ఎదురుచూసూత్ క్షణం ఒక యుగంలా గడిపాం. ఎందుకంటే ఆ రోజంతా నానన్ మతుత్లోనే వునాన్రు. డాకట్రుల్ కూడా
“పేషంట ఆనసీత్షియాలోనే కంటినూయ్ కావాలి "అని చెపాప్రు. మేం చాలా టెనష్న పడాడ్ం! ఎందుకంటే ఒకటో తేదీ
సాయంతర్ం నుంచి మూడవ తేదీ సాయంతర్ం వరకూ అంటే సుమారు 50 గంటలు అనసీత్షియా మతుత్లో వుండిపోతే
ఏమవుతుందో అనే భయం!
ఆ భయంతోనే 2 వ తేదీ రాతిర్, నేనూ నా భారాయ్ ఆసప్తిర్లోనే గడిపేశాం. తెలల్వారింది. ఉదయం పదిగంటలవేళ
డా . శివారెడిడ్గారు ఇ.సి.యు. తలుపులు తెరుచుకుని లోపలికి వచాచ్రు. ఆయనే శివారెడిడ్గారనన్ విషయం తెలియగానే,
ఆయనకు ఎదురెళిల్ సనున్ నేను పరిచయం చేసుకుని నానన్ గురించి చెపాప్ను.
ఆయన నేను చెపేప్ మాటలు వింటూనే' షూ'విపుప్కుని, వేరే సాకస్ వేసుకుని
ఐ.సి.యూ. లోపలకు వెళేల్ గౌను పైన తొడుకుక్ని అందమైన, అదుభ్తమైన చిరునవువ్ నవువ్తూ“ ఓకే! ఓకే! డోంట
వరీర్! డాకట్రస్ చెపాప్రు చూదాద్ం! "అని నవువ్తూనే లోపలకు వెళిల్పోయారు.
ఆరునన్ర సంవతస్రాలు కావసుత్నాన్ ఆ శివారెడిడ్గారి నవువ్ నాకు ఇపప్టికీ జాఞ్పకం!
ఓ అరగంటలో లోపలినుంచి ఆయన తిరిగి వచాచ్రు. “ నాతోరండి! "అంటూ పకక్నేవునన్ కనస్లిట్ంగ రూమ లోకి
తీసుకెళాళ్రు. ఆయన మోములో ఏమాతర్ం టెనష్న కనిపించలేదు. చాలా ఫెల్జంట గా కనిపించారు. నాకూ, అనన్యయ్కీ
ధైరయ్ం వచిచ్ంది.
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ఇంతలో ఆయన అనాన్రు. “ సాయంతర్ం ఆపరేషన చేదాద్ం! ఓపెన బెర్యిన సరజ్రీ .. కిల్పిప్ంగ. పొర్సీజరంతా
కలిపి మూడుగంటలోల్ పూరత్వుతుంది .. ”
మేము వింటునాన్ం .. రెండు నిమిషాలు ఆయన చెపప్టం ఆపి మళీల్ అనాన్రు.
“ ఈ కిల్పిప్ంగ ఆపరేషన చేసేత్ హారట్ సోట్ర్క రావచుచ్ .. పెరాలిసిస రావచుచ్. మెమరీ పోవచుచ్ ... కంటిచూపు పోయే
పర్మాదం కూడా వుంటుంది. మాట పోవచుచ్. బట ఇటీజ మసట్ "
‘మసట్’ అనాన్క మేం ఏం చేయగలం? దైవం మీద భారం వేసుకునాన్ం. అమమ్ మాతర్ం చాలా ధైరయ్ంతో వుందో,
బాధతో వుందో మాకు తెలియలేదుకానీ బయటకు మాతర్ం చాలా గంభీరంగా వునన్టేట్ కనిపించింది. ఎపప్టికపుప్డు
పరిసిథ్తులిన్ అమమ్కి చెపూత్నే వునాన్ం!
సాయంతర్ం 5 గంటలయింది. మళీల్ నానన్ని ఆపరేషన థియేటర లోకి తీసుకెళాల్రు.
బయట దూరంగా పదిమంది టెనష్నోల్ అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసుత్నాన్రు. నేను మాతర్ం, శీర్నగర కాలనీలో వునన్
సాయిబాబా గుడిలో కూరుచ్ంటానని చెపిప్ వెళిల్పోయాను. ఆపరేషన పూరిత్కాగానే నాకు ఫోన చేయమని రామలకిష్కి
చెపాప్ను. సుమారు రెండునన్ర గంటలు సాయిబాబా విగర్హం ముందే కూరుచ్నాన్ను.
ఏడునన్రకి ఆపరేషన అయిందని నాకు ఫోన వచిచ్ంది. వెంటనే బయలేద్రి ఆసప్తిర్కి చేరుకునాన్ను. నానన్ని
ఐ.సి.యు. లోకి తీసుకొచేచ్సరికి ఎనిమిదయింది. వెంటనే వెళిల్ శివారెడిడ్గారిన్ కలిసాను.
నాతోనే వచిచ్న నా అనన్యయ్ ఆయనిన్ చూడగానే “ఆపరేషన సకెస్సాస్ సార?" అంటూ ఎంతో కంగారుగా
అడిగాడు.
"ఆపరేషన సకెస్స అంటూ ఏమీ ఉండదు. మా పొర్సీజర సకెస్స అయింది. పేషంట ఓ గంట తరావ్త' కాంషన
లోకి వసాత్రు "అని చెపాప్రాయన.
“ బాగానే వునాన్రుగా? ”వెంటనే మళీళ్ అడిగాడు అనన్యయ్.
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