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÷Ѡцp ¢pɊþ äĢĚǘ ąüď, éĢʥ Ă¢ȸĂї, ąĪɂ, söɂėɁ,
Ǖăɑ, pʥ ăɑ £ąɂї Ѡјҙ ąĊ æ. Ģʥ ěþȻĢpč ¢óɂѠ, Ģʥф rpě £ąɂѠ,
éĢʥ јўѤ ą£ąѠ, ĤĜ ¢ɇќ Źĩ æ. şĤě Ƙěȼ Ă¢ȸĂї şĤŻҫȸ,
şѠѥї rїфpюȼ Ƙěȼ 'rǐ£ї' қp Źҫȸ ąŶ ĤȽ ą£ĩ æ. ¢ɇpʥ ¢pќǋ
ưѠƘě ѝȻ, ë ̂ þɁѠ, ąф æѠ, óɂї éĢʥ æѠ Ĥĩǐġ äȽě
æ. tĀƇ ĢĊpę rě şĤĩ ¢óɂф ġĀ Ҋð ĢĊ vpщȮ rȼ éĢʥ Ģŋї ǃĔpč,
Ă¢ȸ қp äě w£ǋ ąĊ Ģŋ÷ɁЖ . } ą£ĩ ǕіĔ ǋ ưК ̂. . 1677
їpĔ sіě äpҊ þ rpþї, rppæї Ħğȼ ƼòїpĔ ĦĢɈpč æ. ƘpĢĈ
şĤĩ ƘěȼĒě, rpĢĬ şĤýĤɊ zěȼĒǋǏ ¢ɇќ Źҫȸ ąĊ Ă¢ȸ æ, éĢʥ ¢óɂ
¢ƌɁЖ äȽě æ!

- 66 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
పర్భవ నామ సంవతస్రం - ఆశవ్యుజ బహుళ సపత్మి - సోమవారం - 13/10/1687 నాగులవంచ
'నాగులవంచ డచిచ్వాడి తాతగారి జాగీరా?' నాగులు కంఠం ఆవేశంతో ఖంగున మోగింది. కాదు కాదు
అనన్టుల్ తలలూపుతూ పిడికిళుళ్ గాలిలోకి విసిరి నాగులుకు మదద్తు తెలిపారు చుటూట్తా

కూరుచ్నన్ యువకులు

వందలమంది. నాగులు కళుళ్ మండుతునన్ కొరకంచులాల్ ఉనాన్యి. పదెకరాల మామిడి తోటలో పటుట్ కుచుచ్లాల్ ఆకుల
సందులోల్ంచి ఉదయకాలపు లేత ఎండ మెరుసుత్నన్ది.
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'నా భూమిలోకి నేను అడుగు పెటొట్దుద్ అనడానికి వాడెవవ్డు? వేలమంది మధయ్న నా నాగమణిని ఒక
వేశయ్లా నిలబెటిట్న వాళళ్ను నిలువునా నరకకపోతే నేను మగాడినా?' రోషంతో గుండెలు చరుచుకుంటూ చేతిలోని
బరిసెను నేలకు తాటించాడు నాగులు. అలుముకునన్ నిశశ్బాద్నిన్ ఒకక్సారిగా భగన్ం చేసింది నాగమణి కంఠధవ్ని.
నాలుగు రోజులనుండీ అదిమి పెటుట్కునన్ అవమాన భారం బదద్లైన కనీన్ళళ్ కుండలా భళుల్మనన్ది. ఆమె తల మీద చేయి
వేసి లాలనగా నిమురుతూ ఓదారాచ్డు ఆమె తండిర్ భదుర్డు.
విచారణ జరిగిన రోజున అతడు నాగులవంచలో లేడు. ముతత్వరం అంగడి వదద్ ఏరాప్టల్లో ఉనాన్డు.
గత వారం రోజులుగా కుతకుత లాడుతునన్ అగిన్పరవ్తంలా ఉనన్ది నాగులవంచ. అది ఏ క్షణంలోనైనా
బదద్లు కావడానికి సిదధ్ంగా వునన్ది.
వారం రోజుల కిర్తం నాగులు ఉదంతం జరిగింది. లూసిఫర నాగులు చేతిలో చావు అంచులదాకా
వెళాళ్డు.
యువకుల గుంపు చేతులలో బీలిజ్బబ అదే పరిసిథ్తిలో వునాన్డు. నాగులు తండిర్ గోపులు వాళళ్ పార్ణాలకు
అడుడ్పడాడ్డు. ముందు తనను చంపి గానీ వోలందుల( హాలండ/డచిచ్) అధికారుల జోలికి వెళొల్దుద్ అని కొడుకుతో
పెనుగులాడాడు. పెడరెకక్లు, వెనున్ విరిగినటుల్ పడి, లేవలేకపోతునన్ లూసిఫర మీద అడడ్ంగా పడిపోయాడు ఆచాఛ్దనలా.
ఆ ముసలాడి చలవతో ఆరోజు బతికి బయట పడాడ్రు లూసిఫర, బీలిజ్బబ.
సంఘటన ఘరష్ణగా మారుతునన్ వెంటనే 'అంబార్స'కి ఆఘమేఘాల మీద వరత్మానం వెళిళ్ంది. మూడు
ఘడియలలో అకక్డికి చేరుకునాన్డు అంబార్స. అతడిని చూసూత్నే పకక్కు తొలిగి దారిని యిచాచ్రు కోట గోడలా చుటూట్
మూగిన శార్మికులు. తండిర్ మొండికేయడంతో లూసిఫర ని వదిలి నీలి తొటిట్ మీద కూరుచ్నన్ నాగులు కనిపించాడు
అంబార్స కనులకు. ఇదద్రేసి మనుషుల ఊతంతో అతి కషట్ం మీద లేచి నిలబడుతునన్ తన సహోదోయ్గులను చూశాడు.
పర్శాంతంగా జరిగినది మొతత్ం పార్రంభం నుండి వివరంగా అడిగి తెలుసుకునాన్డు అంబార్స. నాగులు
గాయాలకు నొచుచ్కునాన్డు. సాథ్వరంలో ఉండే వైదుయ్లను రపిప్ంచాడు. నాగులుకు పార్థమిక చికితస్ చేయించాడు.
నాగులు తండిర్కి నమసక్రించి మనిన్ంచాలిస్ందిగా కోరాడు. జరిగినదానికి విచారానిన్ వయ్కత్ం చేశాడు నాగులుతో. ఇంకా
ఆడ తార్చులా బుసలు కొడుతునన్ నాగులు పిర్యురాలిని అనునయంగా శాంత పరిచాడు. అకక్డ ఉనన్ అందరినీ
జరిగినదానిన్ మనసులో పెటుట్కోకుండా మరిచిపోవాలిస్ందిగా మళీళ్ మళీళ్ పార్ధేయపడాడ్డు.
అంతవరకూ జరిగిన అవమానం కనాన్ అది ఎకుక్వగా బాధించింది 'లూసిఫర'ను, 'బీలిజ్బబ'ను.
మొదటినుండీ వారిదద్రికీ అంబార్స అంటే వునన్ దేవ్షం యిపుప్డు వందల రెటుల్ పెరిగింది. వారికి నాగులుతో సమానంగా
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శతుర్వైనాడు అంబార్స. అంబార్స సాతివ్కుడు. వారి గురించి అంతా తెలిస్నా వారిని ఓదారచ్డానికి, అనునయంగా నచచ్
చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాడు. బెదిరించి, భయపెటిట్ ఎవరితోనూ ఏమీ చేయించలేము అని మొదటినుండీ వారికి చెబుతూనే
వునాన్డు తను. అతను ఊరడించిన కొదీద్, సానుభూతిని చూపించిన కొదీద్ మరింత గాయపడినటుల్ బాధపడాడ్రు లూసిఫర,
బీలిజ్బబ. అదేమీ తను పటిట్ంచుకోకుండా వారిదద్రినీ సాథ్వరానికి చేరిప్ంచి అతయ్వసర చికితస్ చేయించాడు అంబార్స.
హైదరాబాద, బందరు వెళిళ్న తన పై అధికారులిదద్రికీ వరత్మానం పంపించాడు. మరునాడు
సాయంతార్నికలాల్ హైదరాబాదులో ఉనన్ 'అపప్ర హుడ'కి, బందరులో ఉనన్ 'సికందర'కి వారత్ తెలిసింది. మిగిలిన
పనులనీన్ మానుకుని, తమ సైనికులతో వెనకుక్ బయలుదేరారు వాళుళ్. మరునాడు సాయంతార్నికలాల్ సాథ్వరానికి
చేరుకునాన్రు. ఆ మరునాడు పర్తేయ్క విచారణ చేపటాట్రు పై అధికారులిదద్రూ.
వేలాదిమంది 'సాల్ఫ వారేక్నస్' (బానిస పందులు) ఎదుట డచిచ్ జాతిని మొతాత్నిన్ అంబార్స
అవమానించాడని కూడబలుకుక్ని వాంగూమ్లం ఇచాచ్రు లూసిఫర, బీలిజ్బబ. నాగులు తను పని చేయకుండా, చేసే
వారిని చేయనీయకుండా అడుడ్ పడాడ్డని ఆరోపించారు. బహిరంగంగా శృంగారభావ పర్కటనతో నాగులు, అతడి
పిర్యురాలు నాగమణి అసభయ్ంగా పర్వరిత్సేత్ కేవలం అదుపు చేయడానికి తాను పర్యతన్ం చేశానని చెపాప్డు లూసిఫర.
తన మీద దాడి చేయడానికి పర్యతన్ం చేయడం వలల్నే బీలిజ్బబ తుపాకీ ఎకుక్పెటాట్డని, తను కఠినంగా
శికిష్ంచాలిస్వచిచ్ందనీ పదే పదే తన వాదన వినిపించాడు. ఇలాంటి తిరుగుబాటు, తీవర్వాద ధోరణి వలన డచిచ్వారి
సాథ్వరానికి, వారి ఉనికికే పర్మాదం అని చెపాప్రు.
సహజంగా ముగుగ్రి పని తాను ఒకక్డే చేసే కషట్ జీవి నాగులు అని తన అభిపార్యానిన్ చెపాప్డు అంబార్స.
నాగమణి అతడికి కాబోయే భారయ్ అని, నలుగురి ఎదుటా అసభయ్ంగా పర్వరిత్ంచే యువతి కాదు అని చెపాప్డు. ఆనాటి
ఉదిర్కత్తకు దారి తీసిన పరిసిథ్తులు తనకు పర్తయ్క్షంగా తెలియవు అని చెపాప్డు. వారత్ తెలిసి తను వచేచ్పప్టికి ఏం
జరుగుతునన్దో, తను విచారించి ఏం తెలుసుకునాన్డో అంతవరకే చెపాప్డు అంబార్స. కూర్రంగా, అకారణంగా నాగులును
ఘోరం హింసించినటుల్ చెపాప్డు. నాగులు కనుక తటుట్కునాన్డు, వేరే ఎవరైనా అయితే ఆ దెబబ్లకు పార్ణాలే పోయేవి అని
చెపాప్డు. నాగులు తండిర్ గోపులు అడుడ్ పడకపోతే తను వచేచ్పప్టికే తన సహోదోయ్గులిదద్రి పార్ణాలు పోయి ఉండేవి అని
చెపాప్డు.
విచారణ ముగిసిన తరువాత నివేదికను భారతదేశంలో డచిచ్వారి పర్ధాన కేందర్మైన 'పులికాట'కి వెంటనే
పంపనునన్టుల్ తెలిపాడు 'అపప్ర హుడ'. సమాచారానిన్ వారి పర్ధాన వరత్క కేందర్మైన మచిలీపటాన్నికి కూడా
పంపించాడు. మచిలీపటన్ం సాథ్వరం నుండి రక్షణ కోసం అదనంగా రెండువేల మంది సైనికులను నాగులవంచ
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పంపాలని అభయ్రధ్న కూడా పంపాడు అపప్ర హుడ. విజయదశమి లోపు జరిగిన సంఘటనపై తీరుప్ వెలువడుతుందని
చెపాప్డు. నాగులవంచ ఉదిర్కత్ పరిసిథ్తులకు కారణమైన రెండు వరాగ్ల మీద ఆంక్షలు విధించారు.
నాగులు, గోపులు, నాగమణి, మరొక నలుగురిని పని నుండి తాతాక్లికంగా తొలగించినటుల్
పర్కటించారు. వారికి ఇవవ్ వలసిన వేతనానిన్ తీరుప్ వచేచ్దాకా నిలిపివేశారు. వారు డచిచ్వారికి తాకటుట్పెటిట్న భూమిలోకి
తీరుప్ వచేచ్దాకా అడుగు పెటట్డానికి వీలు లేదని ఆజఞ్ జారీ చేశారు. పరిసిథ్తి విషమించడానికి లూసిఫర, బీలిజ్బబ కూడా
కారణం అని అభిపార్యపడాడ్రు. అందువలన, కోరమాండల నుండి నిరణ్యం వచేచ్ంత వరకూ లూసిఫర, బీలిజ్బబ లను
సాథ్వరంలోని కారాయ్లయానికే పరిమితం చేసినటుల్ వెలల్డించారు. అంటే వారిదద్రి అధికారానిన్ తగిగ్ంచడమే కనుక సమాన
నాయ్యం జరిగినటుల్ భావించారు అందరూ.
లోలోపల రగులుకుంటునన్ మంటలా చుటుట్పకక్ల పదకొండు ఊళళ్ పర్జలను సమీకరించడం మొదలు
బెటాట్డు నాగులు ఈ నాలుగు రోజులలో. యాభై వేల ఎకరాల పంట భూములను డచిచ్వారికి తాకటుట్ పెటిట్ బానిసలైన
యజమానులు వాళుళ్ అందరూ. తిండి గింజలను అదద్కం బటట్ల కోసం పారబోసుకునాన్మనన్ ఆవేదనలో ఉనన్వాళుళ్
వాళళ్ందరూ. గాదెల కొదీద్ ముంగిళళ్లో ఉనన్ ధానయ్ం తరిగిపోయి తిండికి చాలినంత ఉంటే చాలు అనే సిథ్తికి వచిచ్న
ఊళుల్ అవి. వడల్ గుముమ్ల సాథ్నంలో వోలందులోళళ్ అదద్కం బటట్ల మూటలు ముంగిళళ్లో వెలసిన ఊళుల్ అవి.
'మనమే మాట ఇచాచ్ం!' నాగులు తండిర్ ఏదో సరిద్ చెపప్బోయాడు.
'అవును! మనమే మాట ఇచాచ్ం. భూమిని, భుకిత్ని, మానానిన్ తాకటుట్ పెడుతునాన్మని మాట ఇచాచ్ం.
చుటూట్ చలల్ని తలుల్లు పదకొండు చెరువులునన్ మాగాణానిన్ కుతుత్క తెగ కోసి పతిత్నే పండిసాత్మని మాట ఇచాచ్ం.
వోలందులోళళ్

అతత్రు,

పనీన్టి

బుడల్కు

అంగలారుచ్కుంటామని

తోకలూపుకుంటూ వెంట తిరుగుతామని మాట ఇచాచ్ం'

మాట

ఇచాచ్ం.

చొంగలు

కారుచ్కుంటూ

ఆవేశంతో రగులుతునన్ అగిన్ జావ్లలా చిర చిరలాడాడు

నాగులు.
మౌనంగా తలలు దించుకునాన్రు కొందరు. ఆవేశంతో బుసలు కొటాట్రు యువకులు. 'జరిగిన దాంటోల్
నీదీ తపుప్ంది. ఆవేశం తగిగ్ంచుకోరా అయాయ్ అంటే వినవైతివి! అయినా వాళళ్ అధికారులను ఏమీ వెనకేసుకోరాలేదుగా.
వాళళ్ హోదా తగిగ్ంచి కూరోచ్బెటాట్రుగా' అని ఒకక్ నిముషం ఆగాడు గోపులు.
'మన పంట భూములను మనమే కుదువ బెటుట్కునాన్ము. మన పంటలకు తగిన పైకం ముడుతూనే ఉనన్ది
కదా' అని కొనసాగించబోయాడు.
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'కుదువ పెటట్డం కాదు' కంచు గంటలా మోగింది నాగులు కంఠం. 'తెగనముమ్కునన్టుల్గా తెలివిగా
రాయించుకునాన్రు. గొరెర్లాల్గా పోటీలు పడి నిశానీలు పొడిచాం! దుబాసీ పంతులయయ్ను అడగండి నా మాటల మీద
నమమ్కం లేకుంటే'. తోట మొతత్ం హాహాకారాలు చెలరేగాయి.
ఆవేశంగా లేచి 'వోలందుల బొంద పెటిట్ మన భూములు మనం తీసుకుందాం. ఇక సమావేశాలు చరచ్లు
అనవసరం' అంటూ వూగిపోయాడు జగనాన్ధపురం మొండి జగగ్డు. నడిచొచేచ్ వడల్ గుమిమ్లా ఉంటాడు మొండి జగగ్డు.
పందెం కటిట్ రెండు చంకలోల్ రెండేసి వడల్బసాత్లు ఇరికించుకుని సథ్ంభాదిర్ నరసింహుడి గుటట్ను ఎకిక్న సారథ్క
నామధేయుడు. 'అంతే అంతే' అంటూ లేచి నిలుచ్నాన్రు సగం మంది. అందరూ యువకులే, పూనకం వచిచ్నటుల్
ఊగిపోయారు. వాళళ్ందరినీ శాంతింపజేసి, కూరోచ్బెటిట్, సదుద్మణగడానికి ఘడియసేపు బర్హమ్పర్ళయమైంది.
'ఈ ఒకక్ వారం రోజులు ఓపిక పటట్ండి. నా మాట వినండి. విజయదశమి నాటికి పైనుంచి తీరుప్
వసుత్ంది అని మాటిచాచ్రు కదా. బాణా కరర్లు, బరిశెలతో తుపాకీలకు ఎదురు పోలేమురా..' రుదధ్మైన కంఠంతో రెండు
చేతులూ జోడించాడు గోపులు.
'ఎంత అమాయకుడివి!' అనన్టుట్ నవావ్డు నాగులు. వెనకుక్ తిరిగి పెదద్గా పిలిచాడు. తోట మొగదల కంచె
దగగ్ర కాపలా ఉనన్ ఐదుగురు యువకులు కదిలారు. వారి సాథ్నాలను భరీత్ చేశారు అంతవరకూ తోటలో కూరుచ్నన్
వారిలో ఐదుగురు యువకులు. నాగులు వదద్కు వచిచ్ దుసుత్ల లోపలినుండి ఒక పటుట్ దొంతర బయటకు తీశాడు వారిలో
ఒక యువకుడు. వెంటనే దానిన్ గురుత్ పటాట్డు గోపులు. విచారణ జరిపిన తరువాత పంపిన నివేదిక అది. ఆనాడు అందరి
సమక్షంలో దానిన్ అందుకుని మచిలీపటట్ణం గుండా నౌకలో పులికాట అధికారులకు అందించడానికి తీసుకువెళాళ్డు
డచిచ్ సైనికుడు.
దానిన్ అందుకుని అందరికీ కనిపించేటుల్గా చూపిసూత్ 'విచారణ నివేదిక! తీరుప్ కోసం పంపిన నివేదిక అని
చెపాప్రే, ఆ నివేదిక! నివేదికలో ఏమునన్దో తెలుసా? తెలుసా?' రెటిట్ంచి అడుగుతూ కలయ జూశాడు నాగులు. తండిర్వైపు
తిరిగి మరలా అడిగాడు 'నివేదిక! ఏమునన్దో తెలుసా?' తోటలో మౌనం అలుముకునన్ది. చిరుగాలులకు ఆకులు
కదులుతునన్ ధవ్ని తపప్ అంతా నిశశ్బద్ం. 'నువువ్ చదువు పెదద్యాయ్' అంటూ ఒక వృదుద్డికి దానిన్ అందించాడు నాగులు.
ఆ వృదుధ్డు నామవరం గార్మ పెదద్.
'పైన డచిచ్భాషలో వార్సి ఉనన్ది' అంటూ 'దాని కింద.. తరుజ్మా చేసినవారు..'అని చదవ బోతుండగా 'ఆ
పేరు వదుద్లే పెదద్యాయ్.. ఆ పేరు బయటకు రానియయ్నని పర్మాణం చేశాను. మిగిలిన వివరాలు చదివితే చాలు' అని అడుడ్
పడాడ్డు నాగులు.
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'అకోట్బర 9 గురువారం, 1687 నాగలవంచ .. ఇందువెంట విడిగా జతపరచబడిన విచారణ నివేదికను
అనుసరించి - నాగులవంచ డచిచ్ సాథ్వర అదద్కం పరయ్వేక్షణాధికారులైన గౌరవనీయులు, సోదరులు లూసిఫర, బీలిజ్బబ ల
మీద సాయుధ తిరుగుబాటు, హతాయ్పర్యతన్ం, డచిచ్ ఆసుత్ల దోపీడీ పర్ణాళికను రచించి, అందుకు పర్యతిన్ంచిన
నాగులు, నాగమణి (సతరీ), రాముడు, గోవిందుడు, వెంకనన్, సాంబడు అనే దోషులకు అతుయ్నన్త శిక్ష (మరణ శిక్ష) సరి
ఐనది అని విచారణాధికారులమైన, ఈ కిర్ంద సంతకం చేసిన, నాగులవంచ సాథ్వర పర్ధాన అధికారి ఐన 'నికొలాస
డానక్ర వుడ' మరియు ఉప పాలనాధికారి ఐన 'గేరారడ్ బెనూరేద్న' అనే మేము అభిపార్య పడుతూ తమరి నిరణ్యం కొరకు
సమరిప్ంచుకొన నైనది.
అభయ్రధ్న: నాగులవంచ సాథ్వర రక్షణ కొరకు అదనపు బలగాల అవసరము ఉనన్ది కనుక మచిలీపటన్ం
నుండి రెండువేలమంది సాయుధులైన డచిచ్ సైనికులను, మందుగుండు సామగిర్ని అతయ్వసరంగా పంపవలసినది. ఇటుల్..'
చదవడం ముగించి నిశేచ్షుట్డై నిలబడాడ్డు ఆ వృదుధ్డు.
భయాందోళనలతో కంపించిపోతూ కూలబడిపోయాడు గోపులు.
'ఇది మచిలీపటట్ణం చేరితే ఈపాటికి మరొక రెండువేలమంది సైనికులు నాగులవంచ పొలిమేరలోల్
వుండేవాళుళ్. విజయదశమి నాటికి మేము ఆరుగురం 'పులికాట' సరసుస్లో మొసళళ్కు బలులయే వాళళ్ం'
'దారి అడడ్గించి డచిచ్ సిపాయిని కనకదురగ్మమ్కు మొదటి బలి యిచిచ్ కృషణ్లో కలిపాము' రౌదర్ంగా,
కూర్రంగా మెరిసినై నాగులు కళుళ్. 'ఇక రెండవ బలి వోలందుల సమాధులకు..' అని ఆగిపోయాడు.
నాగులు చేతిలో బరిసె చటాలున మెరిసింది. కళుళ్ మూసి తెరిచేలోపు ముందు వరసలో కూరుచ్నన్
నడివయసు వయ్కిత్ గుండెలోల్ దిగి వెనున్లోంచి బయటకు వచిచ్ంది. 'ఉ'మమ్ని చినన్గా మూలిగి పకక్కు వాలిపోయాడు
అతడు.
'దోర్హి! వోలందుల కాళుళ్ నాకే బానిస. వాళల్కు మన సమాచారం అందించే గూఢచారి కుకక్!'
కాలభైరవుడిలా కళెళ్రర్జేసి, పార్ణాలు కోలోప్యిన దోర్హిని పకక్కు లాగేయండి అని సైగ చేశాడు నాగులు.
మామిడితోటలో మనుషులకు, కొమమ్ కొమమ్కూ, లేత చివుళళ్కూ ఏదో విదుయ్తుత్ అలుముకునన్టుల్ అనిపించింది.
'ఎవరు నాతో వసాత్రు? ఎవరు కామందులాల్ బతకాలనుకుంటునాన్రు? ఎవరు వోలందుల కాళళ్దగగ్ర
బానిస కుకక్లాల్ బతకాలనుకుంటునాన్రు? సథ్ంభాదిర్ నరసింహుడి మీద ఆన! ఈ రాతిర్తో వోలందుల కథ నాగులవంచ
చరితర్కే పరిమితం. నాగులు మీద, నాగులవంచ పౌరుషం మీద నమమ్కం వునన్వాళుళ్ ముందుకు రాండి! సిగుగ్, చేవ
చచిచ్నవాళుళ్ ఇళళ్కెళిళ్ ముసుగులు తనిన్ నిదర్పోండి!' వరాష్కాలపు మేఘంలా ఉరిమాడు నాగులు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో...)
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