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నెల రోజులుగా ఊరోో అందరూ భయంతో ఉన్ననరు. తూరున ది కిలోమీటరో దూరంలో ఉనన
చెనినమలలో ఇదదరు స్త్రీలకు డంగ్యూ జ్వరం అని దాదాపు దిహేనువేలు ఖరుుపెడితే బతికారని
ఊరోో చెపుకుంటున్ననరు. ఇదివరకు రాష్ట్రంలో నలభైమందికి పైగా డంగ్యూ జ్వరం వచ్చు మృతి
చెందినటుు టీ.వీలో వచ్చున వారత ఇంకా ఎకుువ భయందోళనలకి గురి చేసంది. మూడేళళ క్రితం
చ్చకెన్ గునియ అనన జ్వరం వచ్చునపుడు ఈ ఊళ్ళళని ప్రతి కుర్నన హంసంచ్చంది.
ఇది కూడా అలంటిదే ఏమో అని అందరూ తమ తమ ఇళళలో ఉనన నీటి తొటోను ంపేస
టిున పాచ్చనంతా గోకి కడిగి శుభ్రం చేసుకున్ననరు. దోమ కుడితే సుపుని నీటిలో కలుపుకుని
తాగి న్నటు వైదూం చేసుకున్ననరు. సంతోషమూ దుఃఖమూ చెప్పరావంటారుగా!
“ఏంటే రుకిిణీ... నీ కొడుకేమైన్న తిని వెళ్ళళడా బడికి? మా వాడు డబ్బు కావాలని
సతాయంచ్చ మర్న తీసుకుని తినకుండానే వెళ్ళళపోయడు. ఎందకురా, బడిలో పుసతకాలూ, నోటబ్బక్
లూ ఫ్రీగానే ఇస్తతరు కదా అన్ననను. మా ఫ్రండకి జ్వరం వచ్చుంది ఇవ్వవ అని ఏడిు మర్న
తీసుకెళ్ళళడు” అంటూ వచ్చుంది కిుంటి చ్చనండమి.
“మా వాడు కూడా అలనే ఏడిు డబ్బులు తీసుకుని తినకుండా సంచ్చ భుజానికేసుకుని
వెళ్ళళపోయడే! కువీలోలో కృషేవే క కూరురు త త కూడా తినకుండానే వెళ్ళళపోయందట.
డబ్బులేమైన్న చెటోకి కాస్తతయ? వీళ్ళళ అడగాానే రాలుుకొచ్చు ఇవవడానికి? స్కులోో మధ్యూహనం
పెడతారుగా తింటార్లో. క రోజు తినకుంటే ఏమౌరుంది?” అంది రుకిి క.
“నినన రాత్రి నేనూ న్న కొడుకూ అంజ్యూ వాళళ ఇంటికెళ్ళళ ముకుందానిన చూసొచ్ుం.
ంటిపైన అకుడకుడా కందిపోయననటుు ఎర్రగా ఉంది. అమివారు పోసందని అన్ననరట.
వేపాకులు నేలమీద రిచ్చ ప్పలో కే దాని మీద ండబెటిు, చ్ుడి బండ మీద వేపాకు, సుపు
నూరురుంది పాం దేవకి. అటికి కూడా అంజ్యూ ఇంటికి రాలేద. ఎకుడ తాగి డున్ననడో!
నలుగురికి కటింగ్, షేవంగ్ చేస డబ్బులు పోగైతే చ్లు స్తరాయ కొటుుకెళ్ళళపోతాడు. దేవకి మేడలో
అదివరకు ఉనన బంగారు గొలుసు కూడా లేదిపుడు. అమేిశాడేమో! సుపుతాడు మాత్రమే ఉంది
దాని మెడలో”
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“ఊళ్ళళ అమివారి జాతర చేస రండేళళయందిగా? అందకే ముకుందం మీదకి
దిగినటుుంది” అంది రుకిి క.
“నీకు వషయమే తెలీనటుుంది. రాత్రి టౌన్ నుండి వచ్చున నరుు వాళ్ళళంటికెళ్ళళ బిడడని చూస
అంజ్యూ మీదా, దేవకి మీదా అరిచ్చందట.”
“అమివారు దిగిన ఇంటికెళ్ళళ ఏందకు అరిచ్చందట ఈ నరుమి? ఊళ్ళళనే ఉన్ననను ఈ
వషయం తెలీదే న్నకు? ఏం చెప్పందట? స్కదెయూమందటా? అమివారు పోసన ంటిపైన స్కది
గుచ్ుకూడద. అమివారు ముతాూలు చ్లోనపుడు స్కదేస్తత అమివారికి కోమొసుతంది. ఈ మాత్రం
తెలీదా ఆ దేవకికి?”
“నువ్వవ నేనూ అరుచుకుని ఏం లభం? ముకుందం ళళంతా సుపూ వేపాకూ టేుసంది
కదా? ప్పలోడి ంటిని ర్నంచ్చ, అమివార్లమీ కాద. ఇది డంగ్యూ జ్వరం! చీటీ రాసస్తతను వెంటనే
చెనినమల గవరనమెంట హాసటల్ కి తీసుకెళళండి అందట. దేవకి అసలొపుకోలేదట. అకుడికి
వెళ్తతగానీ డంగ్యూ జ్వరానికి రకత ర్నక్ష చెయూలేరు; అదే అయతే ప్పలోడి ప్రాణానికే ప్రమాదం
అందట. అపుడు అంజ్యూకి భయం పుటిు ప్పలో కే ఆటోలో వేసుకుని చెనినమలకు వెళ్ళళడట. ఇవేవీ
తెలసనటుులేద నీకు” అంది చ్చనండమి.
“న్నకు తెలయదే.. ముకుందానికొచ్చునటుు ఆ డంగుూ జ్వరం ఇక మన ప్పలోలకి వస్తత అంత
డబ్బులకెకుడికిపోతామే? వంద రోజులు ని థకం కింద రోడోమీద రాళ్ళళ ఏరుకుంటూ,
కాలవలోో మటిు తొవ్వవతూ ఉన్ననము. అదేమైన్న అంటు వాూధేమోనని భయంగా ఉందే” అని
కంగారుగా చెప్పంది రుకిి క.
“బిడడని చేరుల మీదెరుతకుని అంజ్యూ ఆటో ఎకుగానే ఏడేుశాడట. అంత వయసొచ్చున
మొగాడు ఏడవడం ఎపుడూ చూళ్తళదే అంది సరసవతకు. కస్తరి చెనినమలకెళ్ళళ చూసొదాదం అంటే
భయంగా ఉంది రుకిి క. హాసటల్ గడ తొకుగానే న్నకు జ్వరం వచ్చునటుు అయపోరుంది”
అంది చ్చనండమి.
ఉళ్ళళ అందరూ ఈ వషయం గురించే మాటాోడుకుంటున్ననరు. అందరి ప్పలోలూ
కలసకటుుగా మాటాోడుకుని తినకుండ బడికెళ్ళళరననది అరథం అయంది. దకొండు గంటలకు
ఊరికి డమరనునన కనికలమి గుళ్ళళ పూజ్లు చేస్త న్నగయూ వచ్చు ఆ వారత ఋజువ్వ చేశాడు.
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“మన ఊరోో ప్పలోలందరూ గుడిదగార కానుగమానుకింద కూరుునున్ననరు. ముకుందానికి
తొందరగా నయమవావలని కనికలమి గుళ్ళళ ప్రతేూకంగా పూజ్లు చెయూమని ననున అడిగారు.
నేను పూజ్ చేస కుంకుమ, వబూది ఇచ్ును. అందరూ డబ్బులు టుుకొచ్ురు. బడికైన్న
వెళళకుండ చెటుుకిందే కూరుున్ననరు. న్న అనుభవంలో ఇలంటిది ఎపుడూ చూళ్తళద. అందరు
ప్పలోలూ ఇల తినకుండ గుడికి రావడం, బాగలేని స్తటి ప్పలోడికోసం పూజ్లు చెయూమనడం!
టీచ్ురొచ్చు ప్పలస్తత మా అమివాళ్ళళ వచేుంతవరకు ఇకుణ్ేండి కదలం అని అంటున్ననరు ఆ
ప్పలోలు” అని చెపాడు న్నగయూ.
పేదరికంతో కషుడురున్నన అంజ్యూ కొడుకు బ్బదిధమంరుడు. లెకులైన్న సర్ల, ఇంగ్లోషైన్న
సర్ల అది చ్ల సులువ్వ అని పాఠాలు ంటబటుని ప్పలోలందరి అరథం అయ్యూల చెపేవాడు. తన
దగారునన చ్చనన సైకిలుతో ఈ ఊళ్ళళ ఉనన ప్పలోలకి సైకిల్ తొకుడం కూడా నేరాడు. వాడంటే
అందరి ప్పలోల ఇషుం.
“అర్ల యువరాజూ... నినన ముకుందం అననటుు వాడు చ్నిపోతే ఇక మనతో చ్దకోడానికి
రాడు కదా? మటిులో పాతేస్తతర్లమో కదా? మన అమివాళళందరూ మనలన వెరుకుుంటూ
వస్తతరికుడికి. అపుడు డబ్బులు తీసుకునెళ్ళళ డాకుర్ కి ఇదాదం. స్కదలేస ముకుందానిన
కాపాడేస్తతరు. పాం... వాడికి జ్వరం తగిాపోతే బాగుండు..” అని తన స్తనహతూలతో వలప్పస్కత
అన్ననడు సందీప్. జ్వరమొచ్చున ముంద రోజు స్తయంత్రం అందరు ప్పలోలూ కలస ఆడుకుంటుంటే
ముకుందం మాత్రం నీరసంగా చెటుు కింద కెళ్ళళ ముడుచుకుని డుకునన దృశ్ూం సందీప్
కళళముంద కదిలంది.
“ముకుందం.. ఏరా డుకున్ననవ్వ? ఏం చేసుతంది నీకు? నీ చేరులు కాళళంతా బొటుో
పెటిునటుు ఎందకు ఎర్రగా ఉన్ననయ?” అని అడిగాడు.
“సందీప్... నిలుుకోలేకపోరున్ననన్రా. మొనన టీ కొటుుకాడ గణేషనన పేర్ చ్దవ్వతూ
మూరిత అననతో చెపుతన్ననడు.. ంటిమీదా ఎర్రగా దదదలో వచ్చు జ్వరం వస్తత అది డంగ్యూ జ్వరమట.
న్న ంటి మీదొచ్చునవ చూసుతంటే డంగ్యూ జ్వరమేమో అనిప్పసుతంది సందీప్.. మా న్నననదగార
డబ్బులేద... నినన కూడా మా అమిని కొటిు డబ్బులు తీసుకెళ్ళళడు తాగడానికి.. నేను
చ్చ్చుపోతానేమో.. చ్చ్చుపోయన్న మీరందరూ బాగ చ్దవ్వకుని ఉదోూగాలు చెయూండి. మీరందరూ
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కలస మా అమిని చూసుకోండి. అమికు నేను త ఇంకెవరూ లేరు. నేను చ్దివ పెదద ఉదోూగం
చేస తనని బాగ చూసుకుంటానని కలగంటుంది ఎపుడూ” ఆ పైన ఏం మాటాోడలేక మళ్ళళ
ముడుచుకున్ననడు. సందీప్ రుగున వెళ్ళళ వాళళ అమితో చెపాడు.
“అయ్యూ న్న తండ్రీ.. ఏమైందిరా? ఎందకిల డుకున్ననవ్వ?” అని ఏడుస్కత వచ్చున దేవకి
ప్పలో కే భుజాన వేసుకుని నరుు ఇంటికి రుగుతీసంది. ముకుందంతో ఆడుకుంటునన ప్పలోలు
కూడా తన వెంటే వెళ్ళళరు. నరుు ఇలుో తాళం వేసుంది. ఆమె కాశిపాలెం హాసటల్ కి డూూటీకి
వెళ్ళళందట. వీలోలో వసుతనన సుబ్బులు ముసలమి ప్పలో కే చూస, “బిడడకి అమివారు పోసంది... వెళ్ళళ
వేపాకూ, సుపూ నూరి ళళంతా రాయ... నరుు వచేుటికి ర్లతిరవ్వరుంది!” అంది. దేవకి
ప్పలో కే ఇంటికి తీసుకెళ్ళళంది.
నినన రాత్రే అటికపుడు ప్పలోలందరూ కలస మాటాోడుకుని తెలోవారోత తినకుండ వచ్చు
బడికి వెళళకుండ పూజ్లు చేస చెటుుకింద కూరుున్ననరు. ఇపుడు ఊళ్ళళ అందరి వషయం
తెలసపోయంది.
ఎలగైన్న బిడడని కాపాడుకోవాలనన బాధతో అంజ్యూ రామస్తవమి ఇంటికొచ్ుడు. ఊళ్ళళ
రామస్తవమి అందరికంటే డబ్బుననవాడు. అయన తక స్తయం చేస్తతడు అనన నమికంతోనే
దేవకిని హాసటలోో బిడడదగార ఉండమని బస్ ఎకిు వచ్ుడు. నరుు చెప్పంది నిజ్మే. ప్పలోడికి
డంగ్యూ జ్వరమే. హాసటలోో వీడిలగే ఇంకో నలుగురు పేషంటుో ఉన్ననరు. డాకురు,
“భయడకయూ... నీ కొడుకేుమీ కాద. మేము చూసుకుంటాం” అంటూ ఏడుసుతనన అంజ్యూ
భుజ్ం మీద చేయ వేసుకుని చెపాడు. దేవకి ప్రయసతో అంజ్యూ కంటబడకుండ దాచ్చ ఉంచ్చన
వేయ రూపాయలు ఇపుడు ఆటో, బెడ ఛార్నీల, తిండి ఖరుు పెటేుసంది.
“రారా అంజ్యూ... వచేువాడు ఉదయనేన రావాలగానీ, ఏంటి మిటు మధ్యూహనం
వచ్ువ్వ? నువ్వవస్తతవ్వ జుటుు కతితరిస్తతవ్వ అని చూస న్న మనవడు బడికెళ్ళళపోయడు.. నేను కూడా
చూస చూస షేవంగ్ నేనే గ్లసుకున్ననను. మీస్తలు కొంచ్ం దిదదవ్వగానీరా.”
“లేదయూ! నేను స్తమానుో టుుకురాలేద. మిముిలన చూసపోదాం అని చెనినమల
హాసటల్ నుండి నేరుగా ఇకుడి వచ్ును.”
“ఏమైందిరా?”
.
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“ప్పలోడికి ంటోో బాలేదయూ” అంటూనే బావ్వరుమన్ననడు. రామస్తవమి వషయం
ఊహంచ్డు.
“న్న దగార డబుడగదాం అని వచ్ువా? వాూపారం ఎకుడ్రా జ్రగురుంది న్నకు... ఉనన
మిలుోలనీన కోుటీ మూస్తసుతంటే? వరాాలేోకుండ కయూలనీన బీడుగా డుంటే? వెయూ
రూపాయలస్తతను తీసుకెళ్ళళ.”
“లేదయూ,

కొంచ్ం

ఏగేస

ఇచ్చున్నరంటే

బాగుంటుందయూ.

న్నలుగురోజులైన్న

ఉండాలటండయూ హాసటలోో! న్నలుగువేలైన్న ఇయూండయూ!”
“చేతిలో డబ్బుంటే నువ్వవ స్తరాయంగళళ చుటూు తిరుగుతావ్వ. నినెనకుడ టుుకుని వస్కలు
చేసుకోనూ? ఇపుడు తెలుసుతందా? డబువసరం ఎపుడొసుతందో ఎవరి తెలీద. ఉననపుడు
తాగేయడం కాద.. దాచుకోవాల. కళ్ళళపోయక స్కరూనమస్తురం చేసనటుు ఉంది నీ ని. ఈ
సంవతురం జీతం కూడా ఇస్తతను తీసుకుందవ్వగానీ. ఎలుోండి వచ్చు తీసుకుపో” అని రామస్తవమి
లోలకెళ్ళళపోయడు. అంజ్యూకి పైప్రాణం పైనే పోయనటుయంది. నమికంతో వచ్ుడు.
ఇంటికెళ్ళళ సైకిల్ తోసుకుంటూ రోడుడ వైపుకి నడిచ్డు. దేవకి ఏమీ తినుండద తాగుండద
అనుకుని బాధడురున్ననడు.
ఇంకెవరిన డబుడగాలో తెలీడంలేద అంజ్యూకి. సైకిలెకిు బడి దగారకొసుతంటే ఊళ్ళళ
ఆడవాళళంతా అకుడుంటం చూస ఆగాడు.
“అదేంటి

అంజ్యూ

ఇకుడ

తిరగురుండాడు..

ప్పలో కే

హాసటలోో

వదిలేది?

ఇకుడేంనిరా?” అడిగింది సరసవతకు. “అదేగదా?” అని వంతలకారు మిగిలన వాళ్ళళ.
“మీ ముకుందానికి నయమైపోవాలని మా ప్పలోలందరూ ఏమీ తినకుండ పూజ్లు చేస
మమిలన డబిువవమని కూరుున్ననరా. ఆదివారం చీటీకోసం దాచుకునన డబ్బు ఐదొందలు ఇచ్ును
మా వాడి చేతికి” అంది సవరేముఖి. అంజ్యూ దిగి వెళ్ళళడు. ఊరోో ప్పలోలందరూ హెడాిసుర్ కేస
చూస్కత కూరుున్ననరు.
హెడాిసుర్

పోగైన

డబ్బులనీన

ఎంచ్చ

మూడువేల

మూడువందల

యభై

రూపాయలయూయ అన్ననడు.
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“ఇంత డబ్బు గవరనమెంట హాసటలోో అవసరండదమాి... ముకుందానిన ప్రైవేటు
హాసటలోో చేరుుంటే ఈ డబ్బు సరిపోద. డంగుూ జ్వరానికి గవరనమెంట హాసటల్ు లో మందలు
దొరుకురున్ననయ ఇపుడు. ఆ జ్వరం పాకకుండ చూసుకోడానికి ప్రభుతవం అనిన చ్రూలూ
తీసుకుంటున్ననరు. అకుడ అంత ఖరుయంది, ఇకుడ ఇంత ఖరుయంది అని వని ఈ ప్పలోలు
ముకుందానిన ఇక కాపాడుకోలేమేమో అని భయడి కూరుున్ననరు. అయన్న ప్పలోలు ఇల
చెయూడం మంచ్చ వషయమే! ఇతనేన్న అంజ్యూ?” అని హెడాిసుర్ అడిగాడు.
“స్తమీ, నేనేనండి” అని హెడాిసుర్ కాళళమీద డిపోయడు. హెడాిసుర్ కొంచ్ం
కంగారుడి “ఇదేంనయూ” అని వారిస్కత తేరుకున్ననడు. అకుడ చేరిన ఆడవాళళందరూ
కుస్తరిగా గొలుోమని నవావరు.
“ముంద లేవవయూ.. ఇదిగో ఈ డబ్బులు తీసుకో. ఇంకో న్నలుగైద రోజులు హాసటలోోనే
ఉండాలుుంటుంది. అకుడి నరుులీన, కంపండరోనీ మంచ్చచేసుకుని చేరులు తడుపురుండు. ప్పలో కే
వాళ్ళళ బాగ చూసుకుంటారు. గురుతపెటుుకో మీ ఊళ్ళళ ప్పలోలందరూ సుతండి పూజ్లు చేస వాళళ
ఇలోళ్ళళ డబ్బులు తీసుకొచ్చు ఇచ్ురు ముకుందం కోసం”
“స్తమీ, న్న కొడుకు బతికితే చ్లయూ న్నకు. న్న తల కుదవ పెటుయన్న ఈ డబ్బులనీన
తిరిగిచేుస్తతనండీ”
“నీ తల తాకటుుపెడితే ఎవడు తీసుకుంటాడని? మాటలుచూడు? నువ్వవ తాగుతావటగదా?
చెపారు వీళ్ళళ” గరిీంచ్డు హెడాిసుర్.
“అనెనంపునెనం తెలని ఈ ప్పలోల స్తగా చెపుతండా స్తమీ.. ఇంకెపుడూ తాగను” అని
అకుడునన ప్పలోలన చూస ఏడాుడు అంజ్యూ.
హెడాిసురూ, కొందరు ప్పలోలూ ంటిగంట బస్సుకిు చెనినమల హాసటల్ కి వచ్ురు.
ముకుందానిన ఉంచ్చన వార్డ కి వెళ్ళళ చూశారు. తన స్తనహరులని చూస ముకుందం నీరసంగా
నవావడు. కనికలమి గుడిలో ఇచ్చున వబూదిని ముకుందం నుదట రాశాడు మురళ్ళ.
“నీకు జ్వరం బాగయూ రాడానికి కవారం డురుందని స్తర్ చెపాడ్రా. నువ్వవ వచ్ుక ఈ
వారం ఏం పాఠాలు చెపారో నీకు నేరుతాం మేము. ఏడవకుండ ఇకుడే ఉండు. సర్లన్న?” అంది
త త. ముకుందం నెమిదిగా తలూపాడు.
.
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డాకుర్ లోలకి రాగానే ప్పలోలందరూ మెలోగా బయటికి నడిచ్రు. కిటినుండి డాకుర్ ని
చూశారు. “ఎలగైన్న మా స్తనహరునిన కాపాడండి డాకుర్” అనన వాళళ ప్రారధన వాళళందరి
కళళలోనూ కనిప్పంచ్చంది.

*
రచయిత గుర చి

వా.ము.కోము - తమిళన్నడు, ఈరోడు జిలోలోని వాయడి
గ్రామానికి చెందిన ఈయన పూరిత పేరు “వాయడి ముతతయూ
కోమగన్”. కోమగన్ అనగా యువరాజు/రాజ్కుమారుడు
అనరథం. కథలు, కవతలు, నవలలు రాస్తతరు. ఈయన
రచ్నలనీన

కోయంబతూతర్

ప్రాంతపు

మాండలకంలోనే

ఉంటాయ. గ్రామీనవాతావరణంలో చెబడే సర్రియలజ్ం,
ప్రేమ, శ్ృంగారం సంబంలోంచ్చన వషయలే ఈయన కథలోోని ప్రతేూకత. తమిళంలోని అనిన
ప్రముఖ త్రికలోోనూ ఈయన కథలు ప్రచురితమయూయ. 2008 లో “తవళైగళ్ గుదికుుం
వయఱు” (కలు దూకే పొటు) అనన కథల సంపుటానికి వగడన్ వారి ఉతతమ పురస్తురం
లభంచ్చంది.

రచ్యత రాసన కొనిన కథల పుసత కా లు :
అళ్ళవాచ్చు వరుదంగ్ స్తమీ
అరుకాు కకుు సొంద ఊర్ వజ్యమంగళం
మణబూదం
చేగువేరా వందిరుందార్
కళ్ళళ
స్తందామ కయుం ఇనన ప్పఱకాదల్గళ్ళం
మఱియు కొనిన పుసతకాలు రాశారు.
బాోగు : http://vaamukomu.blogspot.in/
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patrika.kinige.com

ఫేస్బ్బక్ : https://www.facebook.com/vaamukomu
ఈ-మెయల్ : vaamukomu@gmail.com
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