
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                |òæãÁe]   2018 

   1       పసిడిమనసులు    

                          దేశం కోసం 
  
"అమమ్డమామ్ ! నినున్ చిటెట్మమ్ గారు ఎమమ్ట పెటుట్కురమన్నాన్రు బేలెలల్ండి! " కోటేశు పరిగెతుత్కుంటా వచిచ్ చెపాప్డు.   
"నేను ఆడుకుంటనాన్. ఇపుప్డు రాను" అనాన్ . 
నేను రోజూ సాయతర్ం పాటి మీదకెళిల్ ఆడుకుంటా. నేను ఆటలోల్ ఎపుప్డూ వెనక. ఆటలోల్ ఏదో ఆటలో అరటిపండుని, పోనీ 

బొమమ్లాటలో. ఏనాడైనా  అమమ్గా వుండే చానస్ వసేత్నా!? ఎపుప్డూ పిలల్గానే. మళీల్ బొమమ్లనీన్ నావే. తాయిలాలు పటిట్కెళేల్దీ నేనే. కానీ 
ఇవావ్ళల్ నాకు అమమ్గా వుండే చానస్ వచిచ్ంది . రాక రాక వచిచ్న అవకాశం వదులుకుని నేను ఎందుకు వెళాల్త్ను ?  

"నానన్గారు ఏదో దేశం ఎలాత్నాన్రంట. ఇంటి దగిగ్ర వునాన్ళల్ంతా బస ఎకిక్సాత్నికి ఎళాల్రు. నువూవ్ రామామ్! " బతిమాలాడు కోటేశు. 
కోటేశు ఈ పాటికి రెండు సారుల్ వచిచ్ వెళాల్డు. కానీ ఆట మధయ్లో వెళల్టం ఇషట్ం లేక నేను "రాను పో "అనేశాను . 
చీకటి పడింది ఇక ఇంటికి చేరా. ఇంటికి వెళల్టమే ఆలిసయ్ం మా చిటెట్మమ్ తిటుల్ మొదలెటిట్ంది. "నీకేమొచిచ్ందే? బిడడ్ యుదాధ్నికి ఎళాత్ 

నినున్ చూదాద్మనుకుంటే రాకపోతివి... బస ఎకేక్ వరకు నువొవ్సాత్వని చూశాడు. నీకు నా బిడడ్ కంటే ఆటలు ఎకుక్వైనయాయ్ " అని అరిచింది. 
మా నానన్  17 సంవతస్రాలకే ఎయిర ఫోరస్ లో చేరారంట. విమానాలిన్ యుదాధ్నికి సిదధ్ం చేయడం ఆయన పని. 
నానన్ ఇపప్టికే రెండు యుదాధ్లకి వెళాల్రట. ఒకటి  చైనాతో, రెండు పాకిసాత్న తో, మళీల్ ఇపుప్డు బంగాల్దేశ కోసం పాకిసాత్న తో 

యుదధ్మట. రోజులు గడుసుత్నాన్యి. 
రోజూ పోసట్ మేన సైకిల మీద పోసట్ సంచి  తీసుకుని మా ఇంటి మీదగా వెళేల్వాడు. ఆ సంచిలోవనీన్ పోసాట్ఫీసోల్ సాట్ంపులేసి 

ఇంటింటికీ ఎవరికి వుతత్రాలొసేత్ వాళల్కి ఇసాత్డు.  
మా చిటెట్మమ్ పోసట్ మేన సంచి వైపు ఆశగా చూసేది. " అబాబ్యి మాకేమనాన్ వుతత్రం వచిచ్ందా? " అనడిగేది.  
"సంచి తెరవకుండా నాకెటాట్ తెలుసుత్ందండీ...? ఒకేళ వుతత్రం వసేత్ మీదే ముందు తెచిచ్  ఇసాత్లెండి" అని అభయం ఇచేచ్వాడు. 
చానాన్ళుల్ గడిచాయి. రోజూ తాత ఎకక్డునాన్ వారత్ల టైముకి రేడియో పెటిట్ వినేవారు. ఇంటోల్ వాళల్ంతా వారత్లోల్ యుదధ్ం 

హోరాహొరీగా జరుగుతోందని విని నానన్ ఎటాట్వునాన్రో అని అనుకునే వారు. 
" బిడడ్ ఎటాట్వునాన్డో ఏంటో!?" అంటా చిటెట్మమ్ కళల్ నీళుల్ పెటుట్కుంటే తాత తిటేట్ వారు.  
అమమ్ని చూపించి " అది చూడు, ఎంత ధైరయ్ంగా నిబబ్రంగా వుందో! నువూవ్ నీ మేళం" అని విసుకుక్నాన్ తాత వారత్లని ఒకక్పూటా 

మానకుండా హడావిడిగా ఎకక్డునాన్ వచిచ్ వింటం చూసేత్ ఆయనకీ కంగారుగా వుందని అందరికీ అరధ్ం అవుతూనే వుంది. చివరికి నాకు 
కూడా. ఏమీ తెలియది  నా చినన్ తముమ్ళల్కే ... 
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" వుతత్రం అనాన్ రాయొదూద్? ఎంత కంగారు పడతనాన్ం ఇకక్డ " అని నాయనమమ్ అంటే " అమామ్ ! అనన్యయ్కి యుదధ్ంలో ఏమైనా 
అయితే బటట్లు పంపిసాత్రే " అని బాబాయి అనేవాడు .  

  "నీకేమొచిచ్ందిరా అంత మాటనాన్వ? " అని ఎగిరితే " కాదే అనన్యయ్కి ఏమీ కాకపోబటేట్ బటట్లు రాలేదు. జాగర్తత్గా 
వచేచ్సాత్డులేవే" అని ఓదారేచ్ వాడు. నేను ఇవనీన్ వింటూవునాన్నే గానీ నా గోల నాదే .  

ఒకరోజు పోసట్ మేన మా ఇంటిముందు ఆగాడు. చిటెట్మమ్ రోజూలాగే పోసట్ మేన కోసం ఎదురుచూసాత్ందేమో, ఒకక్ అంగలో గేటు 
దగగ్రికి పరిగెతిత్ంది. అమమ్ కూడా అతృతగా చేసే పని ఆపి "ఎకక్డి నుంచి? " అనడుగుతాంది. అపప్టికే కవరు తీసుకునన్ నాయనమమ్ అడర్స 
మీద నానన్ చేతిరాత చూసి కళల్నిండా నీళుల్ కారిపోతుండగా " అమామ్య ! ముకుంద వుతత్రం రాశాడు" అని అరిచింది .  

పోసట్ మేనిన్ " ఆగు బాబూ నువువ్" అని ఇంటోల్కెళిల్ చేతికి దొరికిన నోటుల్ తెచిచ్ అతని చేతిలో కుకిక్ంది.  
" అయోయ్ ! ఎందుకండీ అకక్డ ఆయనగారు యుదధ్ం  చేసేత్ నేను ఆ వుతత్రం మీకు చేరెయయ్డమే. చాలు వదుద్ " అనాన్డు.  
" అబాబ్య పిలల్లకి ఏమనన్ కొనుకెక్ళుల్ . నా బిడడ్ చలల్గా వునాన్డనన్ వారత్ చేరేసావ నాయనా! నువువ్ చేసిన మేలు నేను మరిచ్పోను " 

పైట చెంగుతో నీళుల్ తుడుచుకుంటా అంది. 
" ఇక చాలేల్ నువూవ్ నీ గోల ! ముందా వుతత్రం దానికివువ్ " అనే లోగా బాబాయ " అనన్యయ్ వుతత్రమా!? " అని లాగేసుకుని కవరు 

విపాప్డు . 
అందులోనుంచి వుతత్రంతో పాటు రెండు ఫొటోలు బయటకు తీశాడు.  
నానన్ గడడ్ం పెరిగిపోయి వుంది. " వదినా ! అనన్యయ్ ఫోటో తీసుకో చూడు " అని ఇచాచ్డు. అమమ్ మొకంలో ఎంత ఆనందమో! 
వూరందరికీ నానన్ వుతత్రం వచిచ్ందని తెలిసి వూపిరి పీలుచ్కునాన్రు. యుదధ్ం ఆగిపోగానే సెలవు ఇచాచ్రని ఇంటికి వసుత్నాన్నని మళీల్ 

వుతత్రం వచిచ్ంది. 
ఒక రోజు వుదయమే నానన్ బెడిడ్ంగ, హోలాడ్ల పటుట్కుని రికాష్ దిగుతుండడం చూసి కోటేసు  
" చిటెట్మమ్గారో ముకుందం గారొచాచ్శారండో " అని కేకలేశాడు .  
నేను మాతర్ం మా బాబాయ వెనకే నకిక్ చూసుత్నాన్ను. ఎందుకంటే నా పసిపిలల్గా వునన్పప్టినుంచి మా తాతగారింటోల్నే వునాన్. 

అందుకే  బాబాయ ఎకుక్వ గారం... నానన్ అంటే ఒక చుటట్ంలాగా చూసాత్. 
వూళోల్ నానన్ కోసం మా జయభారతీ గర్ంధాలయంలో సనామ్నం ఏరాప్టు చేశారు. నరసింహారావు పెదద్నానన్ ఇంకా చాలా మంది 

మాటాల్డారు. దేశానిన్ మా నానేన్ గెలిపించినటుట్ వాళుల్ పొంగిపోతునన్టుట్ అనిపించింది.  
మొతాత్నికి మళీల్ అమామ్ నానాన్ తిరిగి వెళేల్ రోజు వచిచ్ంది అనీన్ సరుద్కుంటునాన్రు. 
నేను బడినుంచి వచాచ్ను. రోజూలాగా ఆటలకి వెళల్లేదు. సాయంతర్ం బెజవాడ బస కి వెళాత్రని చెపుప్కోవడం వినాన్ .  
ఈ లోగా నా తోటి పిలల్లు వచాచ్రు. ఈ రోజు ఆటలో నేను అమమ్గా వుండొచచ్ట. కానీ  నేను నానన్ వెళేల్వరకు ఆటకి 

వెళల్దలుచుకోలా, ఎందుకంటే మా  నానన్ వూళోల్ అందరూ మెచుచ్కునన్టుట్ దేశం కోసం పార్ణాలు లెకక్చేయని వీరుడు. ఆ వీరుడి కోసం 
నేనొక రోజు ఆటని వదిలెయయ్లేనా!? 

 (వచేచ్నెల మరో కథ) 
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