2

అ ఆంట్లో ఄందయౄ కోడి కత, క్షుల

కతలు లృనక ఙాల భోజులు ఄవుతేధానబ.

ధవమేశ్వయం ఫయాభైజి దవడలు గిల ంత, లృతే
ు ఄలాయం తృో ట్ీలో, భభీ ఄలాయంణో

తృొ తే
ు

నెట్ు టకొతు మోగుతేననట్ట
ో , ఈంట్టంథి, అ ఆంట్ికి నెదద థికుు ఐన భనమధ భవు గభి దగుు.
" మీయు దండాలు నెట్ు న
ి , ధా నెైన థాడెలు ఙేలన, ధేనఽ కుట్ే ఙెుత, మీ ణాత గయు ఐన
భనమధ భవుకు ధేనఽ యైదాం ఙేమల నఽ" లృసఽకుుంట్ృ ఄంట్యడె డాకుర్ చకరవభిు.
" ఇ తృరంతంలో మీయు శృలట్లో కై అకిసజన్ లాంట్ి యయు, మీయు తలుుకుంట్ే అకిసజధు
అభైషన్ ఙేశూు యు, మీయు యండి భా ణాతమాకి యైదాం ఙేమండి, డాకుర్ గయు" ఄంట్యడె భనమధ
భవు నెదద భనఽభడె ధేణాజీ.
"తూవు, యైథాాతుకి ట్ిున ఄధాభోగాంభ ఄతు ఄంట్యడె మీ ణాతమా ధాణో ఎుడె"ఄతు కోంణో
ఄంట్యడె డాకుర్. చకరవభిు.
" "మీవలో ఫర్ు సభిుకెట్ో కధాన, డెత్ లెభిట్ికైట్ో గిభకీ నెభిగింథి ఄతు........." థీయఘం తీసా
ు
ఄంట్యడె ధేణాజీ.
"ద ద,... ఆట్ికై ఙాల ల ట్ ఄబ౦థి, ల కుంట్ే మీ ణాత నేయు భుందఽ ల ట్ ఄతూ
యరమవలల వసఽుంథి" ఄంట్ృ డాకుర్. చకరవభిు తన ఫెడికల్ కిట్ తీసఽకొతు, ధేణాజీతు యంట్
తీసఽకొతు తృో ణాడె.
" యండి యండి ఙావు యైదఽాడె గయు, ఎలా ఈధానయు?" ఄంట్టంథి భనమధ భవు నెదద కోడలు
భజభణి, డాకుర్ చకరవభిుణో.
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ధా నేయు బయత్ కిరోర్, ధా నేయు భా ణాతగయు నెట్ు యయు, కతూ ధా నేయు కొతు గ లృననట్టు ఈంథి
కథా. భా ణాత శూవతంతరయ సభయయోజులు, అమన థేశ్౦ కోసం తృట్ట డాడడె. భా ధాననకి
భజకీమాలు ఄంట్ే బమం, భజకీమ ధామకుడిలాగ ఎదగలి ఄంట్ే భంథి భాయఫలంణో
తృట్ట, సంచఽల కొథిద డఫుఫలు ఄవసయభతు. భా ధానన ఎుడె భజకీమం జోలికి యళ్ళల దఽ.
ధాకు భాతరం భజకీమం ఄంట్ే ఆషు ం. ఎందఽకంట్ే థేశ్ బలృషాతే
ు ముతు ం భజకీమం నెైన
అదాయ డింథి. ధేనఽ ఎం.త.ఎ ఙేరనఽ, భా ధానన ధాకు ఈథో ాగం ుయుష లక్షణం ఄంట్ృ ళత
ఫబ ధ ఙేశూడె. కతూ ధేనఽ భా ధానననఽ నంచి ఇ భోజు తృో లికట్ికల్ తృభీులో కిరమాశీల
కయాకయు గ సబాతవం తీసఽకుంట్టధాననఽ. కతూ ధా యంట్ ఎవయు ల యు. భజకీమం ఄంట్ే
సభమం విదా ఄతు ఄందయౄ ఙెతృయు. థేవుడికి దండం నెట్ు ,ి లట్ిజెన్ తౄో ర్స తృభీు అ఼సఽలో
ఄడెగు నెట్ు యనఽ.. ఄకుడ ఈనన అ఼స్ ఫేయర్ తూలకంఠ గభి దగు భికి యమతళనఽ.
"మీయు ఎవభితు కలయలి?" ఄధానడె తూలకంఠ
"తృభీు ఆంఙాభిజ, జగథీఱన కలయలి" ఄధాననఽ ధేనఽ
"మీకు ఄతృబంట్ెమంట్ ఈంథా"?ఄధానడె తూలకంఠ.
" ల దఽ శూర్" ఄతు ఄధాననఽ.
"యయం తయుయత యండి, శూర్ ఫయగ తజీ" ఄధానడె తూలకంఠ.
"యయం ఆంక ఙాల దాయం. ధేనఽ ఆుడే తృభీు ఆంఙాభిజతు కలయలి, న఼ో జ్" ఄధాననఽ ధేనఽ.
"కొంఙెo ఖయుు ఄవుతేంథి" ఄధానడె తూలకంఠ.
"థేతుకి ఖయుు" ఄధాననఽ ధేనఽ .
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ఄభాయసా చీకట్ిలో, ఫంథి తృో ట్ట థొ ంగలు, ఄయధనగనంగ ఈండి, లుో ఄంత ణెైలం నెట్ు టకొతు,
థొ ంగ ఙాట్టగ ఐభవతుయంకు అభడ దాయంలో ఈనన ఄడిలృలోకి రయేశిశూుయు. థొ ంగలు
ఫయణాలు, యేట్ కొడవలిణో, ఄకుడ ఈనన ఏనఽగుల నెైన థాడి ఙేశూు యు. ఄకుడ ఈనన క
ర య
భిగలు, ఏనఽగులు

యుగులు నెడెత ఈంట్యబ. ఫంథి తృో ట్ట థొ ంగలు ఏనఽగులనఽ

యేట్యడి ఄలల తృో ణాయు. అ ఫంథి తృో ట్ట ధామకుడె య నకైత, యేథాంత కోయల భశృభజు
అబన యేథాంత లంహకు వంద ఏనఽగులనఽ ఫహృభానం ఆశూునతు భాట్ ఆఙాుడె.
ఎందఽకంట్ే అ ఫంథి తృో ట్ట ధామకుడె య నకైతకి, యేథాంత కోయల భశృభజు అబన
యేథాంత లంహ వంద ఏనఽగులనఽ ఫహృభానం ఆలేు , యేథాంత లంహ తన ఙెలో తు ఆచిు నెలుో
ఙేశూు నతు ఄబమం ఆశూుడె. అ వంద ఏనఽగులనఽ ఇ భతిరలోగ యేట్యడాలి ఄతు భశృభజు షయతే
నెడణాడె. ఇ ఄడలృ ఏనఽగుల గుంుకు రలథధ .ి
య నకైతకు అ నేయు వట్ిుగ భల దఽ, య నకైత ఄడిలృకి ట్ిున కైత గరహం లాంట్ియడె, చివభికి
వ౦ద ఏనఽగులనఽ యేట్యడి, అ గుంునఽ తీసఽకొతు ఐభవతుయం, తృొ లిఫేయ థాట్టత
ఈంట్యడె. కు శూభి ఏనఽగులు ఘీ౦కభించడం ముదలు నెడెణాబ. ఫంథి తృో ట్ట థొ ంగలు
హడలి తృో ణాయు, ఄంతలోధే ఐభవతుయం భశృభజు అబన కనల భశృథేవ, తన లెైనాంణో
ఫంథి తృో ట్ట థొ ంగల నెై దండ మాతర ఙేశూు డె. థొ ంగలు ఏనఽగులనఽ లృడిచినెట్ు ి తృభితృో ణాయు
ఄలాగై య నకైత కడా తృభితృో ణాడె. ఏనఽగులనఽ ఄడలృలోకి ంుణాయు కతూ కు గునన
ఏనఽగు ఄడలృ సభోవయంలో

ఈనన కభలాతున ణొండంణో తీల, భశృభజకి దండం నెట్ు ,ి

కభలాతున ఆసఽుంథి. భశృభజు ఙాల సంణోఱంచి, గునన ఏనఽగు నఽ తనణో తృట్ట తన
భజాాతుకి యంట్ తీసఽకొతు తృో ణాడె.

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Vijaya+Amruta+Kathalu
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