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వందేళళ్ ందట.. ఇదద్రు అమామ్యిలు, పదేళల్కే తంతు లయాయ్రు, అమామ్నానన్లు లేరు, నమిమ్న రు ఆ త్ అంతా దోచే రు, జీ తాంతం ఎలా
గడపాలి? జీ తపోరాటానిన్ కొన గి

త్నే గాంధీగారి పిలుపునందుకుని

తం య్దయ్మంలోకి

దూకారు, ఎకక్డో బ రంగసభలో

తలిదం లనుంచి తపిప్పోయి ఏడు త్నన్ ప పాపను అకుక్న చేరిచ్పెంచుకునాన్రు, ఒక పు తమ న జీవనపోరాటం, మరో పు దేశంకోసం
పోరాటం..

ళుళ్ చరి పుటలోల్ కనిపించకపోవచుచ్, పెదద్ల ఉపనాయ్ లోల్

తెలు కుంటుంటే ఒళుళ్ గగురొప్డు త్ంది, నిలు తుత్
సతయ్వతమమ్లు. అలనాటి

సత్వ సంఘటనలను

నిపించకపోవచుచ్.. కానీ ళుళ్

ఫ్రిత్ ఖరాలు కళళ్ముందు కదులుతాయి.

దరి ంచిన ఆ పోరాటపటిమ గురించి

ళళ్పేరుల్- కనుపరిత్ హనుమాయమమ్,కొండా

రి మనవరాలు స రాజయ్ పదమ్జకుందురిత్గారు నెలనెలా కథన రూపంలో మనకంది త్నాన్రు.

కనుపరిత్ హనుమాయమమ్గారు

కొండా సతయ్వతమమ్గారు

ంత వయ్వ యం

"అమమ్మామ్! మీ సవతి సోదరుడు అంతగా ఇబబ్ంది పెటాట్డా మిమమ్లిన్. అపుప్డు ఎవరూ ఏమీ అనలేదా ఆ తాతయయ్ని?" అనాన్ను.
" ఎవరికీ ఏమీ అనే ధైరయ్ం లేదే తలీల్! ఎందుకంటే అనువంశికంగా మా నాయన కరిణీకం వాడికి వచిచ్ందిగా...ఆ రోజులోల్
పలెల్టూళళ్లో కరణాలకు చాలా భయపడేవారు జనం. ఊరికరణం ఎంతచెబితే అంత. అలావినకపోతే రేపు వాళళ్పొలాలకు ఏమనాన్
ఇబబ్ందులు తెసాత్డేమోననన్ భయం. ఊరిపెదద్లోల్ కొందరికి కరణం గారి పార్పకం సంపాదించలనన్ ఆతర్ం. ఏమయితేనేం ఒకక్రుకూడా
మావైపు మాటాల్డలేదు.
" ఇంకా విచితర్ం ఏంటంటే అపప్టిదాకా నానన్ది సవ్ంత వయ్వసాయమే! మా పొలం కౌలుకి తీసుకోవటానికి కూడా ఎవరూ
ముందుకు రాలేదు. కాసిని సొముమ్లూ మూటకటుట్కుని, పొలం పతార్లు చేతపటుట్కుని ఇలుల్విడిచి గుంటూరు చేరాం. పెదద్మమ్మమ్ బావగారైన
దేచిరాజు సాంబశివరావు గారింటికి.
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" చెపాప్లంటే అదోపెదద్ సంసాథ్నమే తలీల్! ఎపుప్డూ వచిచ్పోయే అతిధులతోనూ, గుంటూరులో కోరుట్లో పనుండి ఆ తాతగారికోసం వచేచ్
జనాలతోనూ, ముఖయ్ంగా అవి సావ్తంతర్ సంగార్మం జరిగే రోజులు కనుక చాలామంది సావ్తంతోర్దయ్మ నాయకులతోనూ చాలా సందడిగా
ఉండేదాయిలుల్.
కొంత కాలం ఆ పంచన తలదాచుకుందామని వచాచ్మే గానీ, ఆయిలుల్ మాకో విదాయ్లయమూ, దేవాలయమూ, అయియ్ందనుకో.
అందరమూ కలిసి వంటావారూప్ చెసుకోవటమూ, మధాయ్హన్ం దేశభకిత్ గేయాలు నేరుచ్కోవటమూ చేసేవాళళ్ం. అపప్టిదాకా మాకు
సావ్తంతోర్దయ్మం మీద పెదద్గా అవగాహనలేదు. కానీ గుంటూరు చేరిన తరువాత మా ఆలోచనా విధానమే మారిపోయింది.
రెండు నెలల కాలం ఎలా గడిచిపోయిందో తెలియదు. మళీళ్ పంటల రోజులు రావటం తో మావూరికి తిరిగి వెళాళ్ం. తిరిగివచిచ్న
మమమ్లిన్ చూసి, ఊరంతా ఎలాఉనాన్రమామ్…. అంటూ పలకరించటానికి వచిచ్ంది.
మా తముమ్డు మాతర్ం ఇంటికొచిచ్న ఆడపిలల్లను పలకరించలేదు సరికదా ...కనీసం మా ఒదినను మాకోసం వంటచేయొదద్ని మా
మొఖానేన్ చెపిప్ కచేరీ చావడికి వెళాళ్డు. మా వదిన కూడా మొఖం చాటు చేసుకుంది.
మాకు చాలా అవమానం గానూ, దిగులుగానూ అనిపించింది. అకక్యయ్మాతర్ం ధైరయ్ం గా నిలబడి "ఇది మన ఇలుల్ కూడానూ, వీడి
అబబ్సొమేమ్మీ కాదు. మన ఇంటోల్ మనం ఉండటానికి వీడి అనుమతితో మనకు పనిలేదే చిటెట్మామ్ ..."అంటూ పురిలోనించి మానెడు వడుల్
తీసి దంచుకుందాం రమమ్ని పిలిచింది ఇదద్రమూ వడుల్ దంచుకుని, నేను చెరిగేలోగా తను భావిదగగ్ర సాన్నం చేసి కుంపటోల్ అనన్ం
వండింది.
ఆచారి గారి భారయ్ "ఇదేం సోదయ్మమామ్! ఇంటికొచిచ్న ఆడపిలల్లిన్ పసుత్పెడతాడా ...వీడికి పుటట్గతులుంటాయా "అని
తిటిట్పోసి,సోలెడు కందిపపూప్ కాసిని దోసఒరుగులూ తెచిచ్చిచ్ంది. వాటితో పపుప్చేసి ఆపూటకు ఇదద్రం తినాన్మనిపించాం.భారాయ్భరత్లిదద్రూ
అసలు మేమిదద్రం ఇంటోల్ లేనటేల్ పర్వరిత్ంచారు.
ఆరాతిర్ కెలాగో పంచలో గడిపి, తెలాల్రి మోతుబరి రైతులనీ, ఊరి పెదద్మనుషులనీ పిలిచి పంచాయతి పెటిట్ంది అకక్యయ్. పొలమూ
సొముమ్లూ తిరిగి ఇవావ్లిస్ందేననీ, తిరిగి ఇసేత్నే

తనింటోల్

ఉండనిసాత్ననీ తెగేసి చెపాప్డు వాడు. సరిద్చెపప్బోయిన పెదద్మనుషులని

నానామాటలూ అనాన్డు. వాడినోటికి దడిచి ఎవవ్రూ ఒకక్ మాట కూడామాటాల్డలేక పోయారు.
అకక్యయ్ మాతర్ం ఇలుల్ మాతర్ం మాదేననీ కనీసం ఇంటోల్ సగభాగమైనా ఇవావ్లిస్ందేననీ పటుట్పటిట్ంది. అందుకు వాడు ఒపుప్కో
లేదు వారసుడిగా ఇలుల్ తనదేనని పటుట్బటాట్డు. చివరికి పెదద్మనుషులు వాడిని ఒపిప్ంచి చొపప్దొడైడ్నా మాకు ఇవవ్మని చెపప్టం తో
అయిషట్ంగానే అదిమాకు రాసిచాచ్డు.
"చొపప్దొడాడ్? అదంటే ఏమిటి అమమ్మామ్! అది ఇంటోల్ వెనక ఉండే పెరడా? " అడిగాను అమమ్మమ్ని.
" చొపప్దొడిడ్ అంటే ఇంటికి దూరం గా పశువులకోసం గడిడ్వామి వేసుకునే సథ్లం. అకక్డే పసువులు వేసిన పేడా, ఇతరవయ్రాధ్లూ వేసే దిబబ్లూ
ఉంటాయి. అంతేకాక వంటచెరకు కూడా అకక్డే నిలవ చేసాత్రు దానేన్ చొపప్దొడిడ్ అంటారు." చెపిప్ంది అమమ్మమ్.
" వంటచెరుకంటే తినే చెరుకా?” అడిగాను అమమ్మమ్ని ....
“వంటచెరుకంటే వంటచేసుకోవటానికి పొయియ్లోకి వాడే తుమమ్, వేగిస,మదిద్లాంటి కటెట్లూ, ఇంకా కందికటెట్లూ, పతిత్ కటెట్లూ
ఇలాంటి చినన్ ఎండిన చెటల్నీన్ మోపులుగా కటిట్ నిలవ ఉంచే ఉంచేవారు. అపప్టోల్ వీటితోనే పొయియ్లమీద వంటలు చేసేవారు. అందుకేవీటిని
వంటచెరుకంటారు” చెపిప్ంది అమమ్మమ్.
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"ఊరి వాళళ్ సహాయంతో చొపప్దొడిడ్ అంతా శుభర్ం చేసాము. రెండు పుటట్లు ఉంటే తవివ్ంచేసాము. ఒకపాముకూడా
తిరుగుతుంటే, దానిన్ పటిట్ంచి ఊరవతల తుపప్లోల్కి వదిలిపెటిట్ంచాము. ముందుగా ఒకపకక్గా రెలుల్తో పూరిలుల్ కటిట్ంచుకునాన్ం. దాంటోల్
ఉంటూ పెంకు వసారా కటిట్ంచుకునాన్ం. ఈ లోగా పొలాలు కౌలుకు ఇవావ్లని మా ఆలోచన. కానీ మా తముమ్డు మాతర్ం మేము అకక్డే
ఉంటామనన్ విషయం భరించలేక పోయాడు.
అకక్చెళెళ్ళుళ్ ఇదద్రం అలా ఆవూరోల్నే ఇలుల్ కటుట్కోవడం వాడికి సుతరామూ నచచ్లేదు. పైగా ఊరిలోని అమమ్లకక్లు మాపై
సానుభూతి కురిపించటం, పెదద్గా డబుబ్ ఆశించకుండా మాకు ఇలుల్కటుట్కోవటంలో అందరూ సహాయం చేయడం వాడికి చాలా అసూయ
కలిగించింది. ఎవవ్రినీ మా పొలాలు కౌలుకు తీసుకోవదద్నీ, అలా తీసుకుంటే తనతో వైరం పెటుట్కునన్టేట్ననీ బెదిరించాడు. దాంతో పొలం
కౌలు చెయయ్డానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు.
అకక్యయ్ చాలా బాధపడింది. మరో మారగ్ం ఆలోచించి మేమే సొంతగా ఒక పదెకరాలోల్ననాన్ వయ్వసాయం చేయయ్లనుకునాన్ం.
ముందుగా చెరువుకిందునన్ మూడెకరాలోల్ వరి పంట వేయాలని, మిగిలిన వరాష్ధారమైన మెటట్ చేలలోల్ సజజ్, జొనన్, రాగులాల్ంటి పంటలు
వేయాలనుకునాన్ం. అపప్టోల్ వరినారు ఎవరికి వారే చేలో ఒక మడిలో వేసుకునేవారు. ఇంటినిండా ధానయ్పు గాదెలునాన్ మా తముమ్డు ఒక
బసాత్ వరిధానయ్ం కూడా ఇవవ్టానికి ఇషట్ పడలేదు.
అకక్యయ్ పదిమైళళ్ దూరం లోని కనపరిత్ నడిచివెళిళ్, అకక్డ రెండు మూడు బసాత్ల
బండికటిట్ంచుకుని ఇలుల్చేరింది. అపప్టిదాకా రెండు నెలలు

ధానయ్ం కొని, మూడవరోజుకు

మాయిదద్రికీ తముమ్డికి తెలియకుండా ఊరివాళుళ్ తమ కునన్ధానయ్మేదో

జొనన్లో, సజజ్లో, బియయ్మో ఏదోవొకటి ఇసూత్ మా పార్ణాలు కాపాడారు. మేముకూడా వాళిళ్చిచ్నదే మహాపర్సాదం గా భావించి తిని రోజులు
గడుపుకునాన్ం.
నేను ఎపుప్డైనా బాధపడి " ఎందుకీ కషాట్లు అకక్యాయ్ .... ఉనన్దేదో వాడిమొహానన్ కొడితే అంత ముదద్పెటట్కపోతాడా ..."
అనేదానిన్. " అపుప్డు మనబతుకు ఇంకా దురభ్రమౌతుందే తలీల్ … బండెడు చాకిరీ చేసి పసుత్లుకూడా ఉండాలొస్సుత్ంది. ఒకసారి వాడిచేతిలో
పడాడ్మంటే … ఇక ఆ నరకం నుండి ఈ జనమ్కు బైట పడలేం. మనకెవవ్రూ లేరే అమామ్ !! నాకునువూవ్, నీకునేనూ .... నువువ్ ధైరయ్ం
కోలోప్యి, ననూన్ పిరికిదానిన్ చెయయ్కు. రాజకుమారులైన పాండవులంతటి వాళళ్కే కషాట్లు తపప్లేదే తలీల్! మనమనంగా ఎంత … ఎలాగోలా
ఈయేడు పంట పండించుకునాన్మంటే, కావలసినంత ధానయ్ం. మనరోజులు వెళిళ్పోతాయ" అని ఓదారేచ్ది అకక్యయ్.
వయ్వసాయానికి కావలసిన డబుబ్ గుంటూరునుంచి సాయం అందింది. కానీ, చేలో నిలబడి దునన్టానికి ఎవరూ సాయం రాలేదు.
ఊరోల్ మోతుబరి రాఘవయయ్ దగగ్రికి వెళితే " మీ తముమ్డు అసాధుయ్డు నేను సాయం చేసుత్నాన్నని తెలిసేత్ ఊరుకోడు. మా వయ్వసాయం
పనులకు ఎదుద్లునాన్యి. రెండు దునన్పోతులు మీకిసాత్ను ఎవరిననన్ పెటిట్ దునిన్ంచుకోండి." అని రెండు దునన్పొతులతో పాటు, ఒక చూడి
బరెర్ను కూడా తోలి పెటాట్డు.
" చూడి బరెర్ అంటే?" అడిగాను.
" అంటే కడుపుతో ఉనన్ బరెర్ అది ఈనితే పిలల్పుడుతుంది. దానితోబాటు మనకు పాలుకూడా దొరుకుతాయి. అటువంటి కిల్షట్మైన
పరిసిథ్తులోల్ అంతమాతర్ం సాయం చేసిన ఆ రాఘవనన్యయ్ను ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేమమామ్...." అంది అమమ్మమ్ కళళ్లో నీళుళ్ తిరుగుతుండగా.
ఆ తరువాత పొలం దునన్టానికి కూడా ఎవరూ ముందుకురాని పరిసిథ్తులోల్, మాదిగ సుబబ్డు ముందుకొచాచ్డు. " అమామ్నేను
దునిన్పెడతాను పొలం అంటూ .." అపుప్డు వాడు దేవుళాళ్గా కనిపించాడు మా కళళ్కు. ఒక మడిలో నారుపోసి తరువాత మిగిలిన పొలం
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దునాన్డు. నెలలో నాటుల్ పడాడ్యి. పైరు పెరుగుతునన్ దశలో చెరువునుంచి నీరు ఇవవ్నంటూ మా తముమ్డు అడడ్ం పడాడ్డు. తన పొలం
మీదుగా వచేచ్ నీళళ్ను దారి మరలిచ్ మాకనన్ కిందనునన్ ఇంకొకరికి నీళిళ్వవ్టం మొదలు పెటాట్డు.
ఎండిపోతునన్ పొలం చూసి ఇదద్రం ఏడుచ్కునేవాళళ్ం అంతకనాన్ ఇంకేం చేయలేని నిసస్హాయత .... అపుప్డుకూడా మాదిగ
సుబబ్డే మా పాలి దేవుడయాయ్డు. " అయోయ్!! తలుల్లాల్రా!!

ఇంత అనాయ్యమా

… నేనూ సూతాత్ను ఆయనగారి సంగతేందో ..."

అనుకుంటూ వెళిళ్, రాతిర్ బాగా కలుల్తాగి పొలాన పడి కాలువను మా పొలానికి మలిపి తెలాల్రే సరికి పొలం తడిపి, యధాతధం గా కాలువని
పూడిచ్ వెనకొక్చేచ్వాడు.
ఇలా అయిదారు సారుల్ జరిగినాక కానీ మా తముమ్డికి విషయం తెలియలేదు. ఈలో గా పొలం పొటట్కొచిచ్ రంగు మారింది. ఇంక
నీళుళ్ లేకపోయినా ఇబబ్ందిలేదు. ఆరకంగా ఇబబ్ందిపడి పంట కోతకొచాచ్క ధానయ్ం కోయించి మధాయ్హాన్నికి ఇంటికొచిచ్ంది అకక్యయ్.
ఓదెలమీద ఉనన్ పంట .... ఎకరానికి పదిబసాత్లు పండితే ఆరోజులోల్ ఎకుక్వ కానీ పదిహేను బసాత్లదాకా రాలేటటుల్ కనపడింది. మాకోసం
కషట్పడడ్ మాదిగ సుబబ్డికి కొంత ఇవవ్లనుకునాన్ం. అనిన్ ఖరుచ్లూ పోను మూడెకరాలకీ ముపైప్ బసాత్ల ధానయ్ం మిగులుతుందనుకునాన్ం.
"ఓదెలంటే ఏంటీ?" అడిగాను అమమ్మమ్ని.
“ ఓదెలంటే పొలాలోల్ వరి కోసాక, ఆ ధానయ్ం కంకులతో ఉనన్ మొకక్లిన్ అలాగే "పనలు" అంటే మన ఒక చేతోత్ గుపిప్టతో
వరిమొకక్లు పటుట్కుని కొడవలితో కోసాత్రుగదా ...అలాంటివి గుపెప్ట నిండితే ఒక ఒక "పన " అవుతుంది. అలాంటి కొనిన్ "పనలు " ఒక
కటట్గా కటిట్ పొలంగటల్మీద ఆరబెడతారు. అవి ఒక వారం ఎండిన తరువాత కుపప్ వేసాత్రు. అంటే గడిడ్వామిలాగా అనన్మాట.”
"ధానయ్ం పదిరోజులు మాగాక, కొనాన్ళళ్తరువాత కుపప్నూరుసాత్రనన్మాట. "చెపిప్ంది అమమ్మమ్. అంటే ఆ చినన్ చినన్ కటట్లని
బలల్లమీద గటిట్గా బటట్లు ఉతికినటుల్గా కొడతారు అపుప్డు ధానయ్ం రాలిపోతుంది. తరువాత ఆ గడిడ్ని గొడల్తో తొకిక్సాత్రు. ఇంకాఏమైనా
మిగిలితే అదికూడా రాలుతుంది. అపుప్డు ధానాయ్నిన్ తూరాప్ర బడతారు.అంటే చేటలతో పైనించి జలుల్గా రాలుసాత్రు. తాలుగింజలు పకక్కు
పోయి,అసలైన గింజలునన్ ధానయ్ం కుపప్గా పడుతుంది. దానిన్ బసాత్లలో నింపుతారు. చెపిప్ంది అమమ్మమ్.
"ఓహో! కుపప్నూరచ్టం అంటే పండినధానాయ్నిన్ మొకక్లనుంచి రాలగొటిట్ బసాత్లోల్ వెయయ్టం అనన్మాట" అనాన్ను. “
అవునమామ్ చకక్గా అరధ్ం చేసుక్నాన్వ" అంది అమమ్మమ్.
సాయంతార్నికి సుబబ్డు అదరాబదరా వచేచ్డు. " అమమ్గారూ పంట ఈరోజే నూరేచ్దాద్ం .... కరణం గోరిన్ నమమ్టానికి లేదు.
ఒదెలమీదనే ఆయన ఇలుల్జేరుచ్కునాన్ మనమేం చేయలేం " అనాన్డు.
" ఇపప్టికిపుప్డంటే ఎలాగరా? మనుషులు కావదాద్? రేపుచూసుకుందాం" అంది అకక్యయ్. కానీ వాడు వినలేదు.
“ఎనెన్ల రోజులే కదమామ్ ఏంతసేపూ అంటూ ..." అపుప్డే మనుషులిన్తెచిచ్ కుపప్ నూరాచ్డు. ఎండకుండానే నూరచ్డం తో తకుక్వ
రాలింది పంట ఎకరానికి పదిబసాత్లే రాలింది. గటిట్గా ఉండి గింజ రాలక పోవటం తో ఓదెలు కుపప్వేసి అలాగే ఉంచేసాం. ధానయ్ం ఇలుల్
చేరింది గుటుట్ చపుప్డుగా.
వాడి అనుమానం

నిజమే అయియ్ంది! మూడో రోజున కుపేప్సిన ఓదెలకు

నిపప్ంటుకుంది. అరధ్రాతిర్ ఎవరో చూసి అయోయ్

హనుమాయమమ్గారి పొలం లో కుపప్ తగలబడుతోందని ఊరంతా కదిలివచిచ్ మంటలు ఆరేప్శారు. అందరూ దానిన్ పర్మాదమని బైటకు
అనాన్..... అదెలా జరిగిందో అందరికీ తెలుసు! అయినా ఎవవ్రూ నోరుతెరిచి వాడిపేరు చెపప్లేదు. సుబబ్డికి రెండుచేతులూ ఎతిత్ దణణ్ం
పెటుట్కునాన్ం. నిజంగా భగవంతుడు వాడి రూపం లో మమమ్లిన్ ఆదుకునాన్డని ఆనందించాం.
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పంటలో కొంత సుబబ్డికి ఇచిచ్ మిగిలిన ధానయ్ం పురికటేట్శాము. రాగులూ, సజజ్లు, కొంత చేతికి వచిచ్నయ. జొనన్ గొడల్మేతకు
ఉపయోగపడింది. కొంత కాలం గడిచింది కానీ అకక్యయ్ కు గుంటూరు వెళాళ్లని కోరిక. అకక్డ వాతావరణమూ, మనుషులూ ,
సవ్తంతొర్దయ్మం గురించిన సంభాషణలూ, కలకతాత్లోనూ, ఢిలీల్, బొంబాయీ, మదార్సూ లాంటి పటట్ణాలోల్ జరిగే మీటింగులూ, పర్జా
ఉదయ్మాల విశేషాలు మాటాల్డుకుంటుంటే ఎంతో ఉతాస్హం అనిపించేది.
కానీ ఊరొదిలి పోతే … ఆ పొలాలు ఏంచేసాత్డో అని భయం. పర్సుత్తానికి పాడీ పంటా ఉంది. పెరటోల్ కాసే ఆకుకూరలూ,
కూరగాయలతో రోజులు బాగానే గడిచిపోతునాన్య. కానీ మా జాతకంలో అలా రాసిపెటిట్ ఉందేమో ...ఆమాతర్ం సుఖంగా, సంతోషం గా
ఉండేయోగం మాకు లేదేమో ..... మా అంతమాతర్పు సంతోషానికే మా తముమ్డు భరించలేక పోయాడు.
ఒకరోజు రాతిర్పూట దొంగలను పురమాయించి, ఇంటికి కనన్ం వేయించాడు. ఆ చపుప్డుకిమెళకువ వచిచ్ ఇదద్రం కేకలు పెడితే,
ఊరివాళుళ్ లేచేసరికి దొంగలు పారిపోయారు. ఊరికి కాసత్ ఎడంగా ఉనన్ ఇలేల్మో ..... మేము ఉళోళ్కి పరుగెతిత్ మనుషులను
పిలవాలిస్వచిచ్ంది.
ఇక అకక్యయ్కు అకక్డ ఉండాలని అనిపించలేదు. " వదుద్ చిటెట్మామ్ ఇక ఇకక్డ మనం మొండిగా ఉండటం మంచిది కాదు. ఊరిలో
రక్షణ లేనపుప్డు ఏ అఘాయితయ్మైనా జరిగితే తలెతుత్కోలేం. ఇక మనం గుంటూరు చేరాలిస్ందే " అని పటుట్బటిట్ంది.దునన్పోతులూ, పాడిబరేర్
సుబబ్డికిచిచ్, పొలం చూసుత్ండమని చెపిప్, బండి కటిట్ంచుకుని ఆ కాసత్ ధానయ్ంతో గుంటూరు చేరాం.

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో..!)
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