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అదృష్టా నిక్కూడా ఓ హద్దుంటుందిుం నా ు అద అ న ద్ా
కూతురి ప్ెళ్ళి... తండ్రే ఉద్య ోగం ఢరల్లిలో... అలుిడ్రద్ి అమరికా... ప్ెళ్ళి కోనసీమలో...
నినననే ప్ెళ్ళి సెటల
ి ంద్ి... ఇవేళే ప్ెళ్ళి... రేప్ర అమరికా పంపడం... ఇపుుడు నా
గందరగోళం ఆ ఆడప్ిలి తండ్రేలా ఉంద్ి...
ఎపుుడ్య

ఇరవయ్యోళి

కిీతం

నేను

రాసి, ఆడ్ర, ద్ేశంమీదకి

వద్ిలేసిన

నాటకాలనినటనన- “ఎల్లీ నవరసనాటకోతసవం” ప్రరిట రవందేభారరిలలో మడడురోులల
పండగ చేద్ద ాం అని K.V. రమణాచారిగారు అనడం ఏవిఁటో... నాటకరంగంలో తమ
కిరీటరలకి క ముీలు ిలరిగిన మహామహులు, హేమాహేమీలందరూ అడ్రగింద్ే తడవుగా
తలో నాటకం తయారై ఆడ్ాానికి వపుుకోడం ఏమిటో... ఈ సందరభంగా నా నాటకాలన్నన
కన్నవన్న ఎరగని క తత తరహాలో సంకలనంగా తేవడ్ానికి నా ప్ిేయమితుేడు నాగేందేకుమార్
నడుంకటటుకోడం ఏమిటో... ఎపుుడు ఏ గంట ఎకకడుంటరనో తెల్లయని నేను నా
పంచప్ాేణాల్లన ఈ సంకలనం చుటట
ు
ిలరగమని పంప్రసి, నేను ప్ాేణంలేని కటటుతో
ద్ేశద్ిమీరిన ిలరగడం ఏమిటో... పేపంచ పేఖ్ాోత చితేకారుడు బరపూగారు ద్ీనికి
ముఖ్పతేరచన చెయోటం ఏమిటో... తమ క ముీలకే క ముీలు ిలరిగిన పేఖ్ాోత
చితేకారులంతా కుంచెకి చెయ్ోకటటుకుని ప్రజీ ప్రజీలో బొ మీల క లువు ద్ిదదడం ఏమిటో...
భీష్ీద్యే ణ కరాారుున కృప్ాశవద్ాామలాింటి అిలరథ మహారథ రచయ్తలంతా “నువావ నేనా
తేలుుకుంద్ాం; ఎల్లీ మీద ఎవరికంత అభిమానమో చూసుకుంద్ాం” అని తమ వలుిలకి
కలాలని ఎకుకప్ెటు ి వరంగం ఆడ్ర చెరిగిప్ొ యోడం ఏమిటో... సహృదయులు శ్రీ సారిపల్లి
క ండలరావుగారు ఓ కాడ్ర భుజానికతు
త కోవడమేమిటో “ఏమిటో ప్ిచిు కల” కాదు!
“ఇదంతా పచిునిజం”!!
ద్ీనికంతకీ నా దగగ ర సంజాయ్షీ లేదు! వళింతా సుప్ీేంకోరుు జడ్లులు! నేను
బో నులో

ముద్ాదయ్ని!

ఈ

టోటల్ప్ర ే సెసలో

నేను

కేవలం

“రవందేభారరిల” అనే

రంగసథ లానిన! పేదరశకులు మాతేం వళేి! ఒక కకకరు ఒక కకక నటరాజరూపమై కదల్లవచిు
శివతాండవం ఆడ్రప్ారేసర
ర ంతే!!
ఎనిన జనీల పుణోం ఈ ఎల్లీ అనే రవందేభారరిలద్ి!?
అదృష్ాునికూకడ్ా ఓ హదుదంటటంద్ి! నాకద్ిలేదు!
ఎల్బీశ్రీర ం
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సర్వుంగసుందరి
- సంప్ాదకీయం
ఇలాటి పుసత కం- నాటకాల్లద్య , కథలద్య , నవలలద్య వలువడ్ాలననద్ి ఎపుటటనంచో
నా కోరిక, కల. ఏ ‘కనాోశులకం’ నాటకమో, ‘గీతాంజల్ల’ సాహితోమో, చింతామణి
నాటకమో బొ మీలతో వసరత ఎంత బరవుండ్ేద్య వూహించండ్ర. ఎందుకో మరి అటటవంటి
పేయతనం ఎవరూ చెయోలేదు. అందుకు ఏ పేచురణకరత పూనుకోలేదు. ఆ ఆలోచనకే
ఎవరూ తావవవకప్ర వడం చూసరత ఆశురోం కలుగుతుంద్ి. ధారావాహికంగా వలువడ్ే
పేత్మవారపిలేకలోని నవలలకి, కవతలకి పేసిదా చితేకారులు బొ మీలు వేసత ుంటరరు. వాటిలి ో
ఎనిన రాబో య్య తరాల ముందుకు వళిడ్ానికి నోచుకుంటరయో ఎవరూ చెపులేరు. తెలుగు
సాహితోంలోనూ, ఆంధేనాటక సారసవతంలోనూ ఎనననిన అమడలోమైన పేకిీయలు
వచాుయ్, అవ ఎనానళిబటిు, ఎనిన తరాలబటిు అందరీన మురిప్ిసత ునానయ్? అటటవంటి
వాటికి చితేసహితమన
ై ఆకరషణని, ఆసకితని కల్లగ సరత అవ మరంత జనరంజకమవుతాయ్
అనన ఊహలో నేను ఎనానళిగానో ఉయాోలలూగుతూనే ఉనానను. ఉద్ాహరణకి
‘కనాోశులకం’ నాటకంలో సనినవేశాలన్నన బొ మీలతో ప్ాటటగాగాన్న మనం చదవగల్లగితే
ఎంత

వనోదంగానూ,

ఆసకితకరంగానూ

ఉంటరయ్?

చిలకమరిత

పేహసనాలుగాన్న,

మునిమాణికోం హాసోరచనా సమాహారం ఇటటవంటి చితాేభిషరకానికి ఎందుకు అరహతను
సంప్ాద్ించుకోలేకప్ర యాయో అరథంకాదు. అయ్తే బరపూ, చందే, బరల్ల, మోహన్,
కరుణాకర్, భారసకర్ ఇతాోదుల చితాేలతో వచిునవ లేకప్ర లేదు. కాన్న నేనంటటననద్ి
అనేకమైన పేసిదా రచనలు చితాేలంకరణ వరానకు రూప్ాంతరం చెందలేకప్ర యాయని.
కీరత క
ి ిరీటరలను ధరించడ్ానికి అద్ొ క డ్రగయ
ీ ా అని తరకం మొదల తే సమాధానం
చెపుడ్ానికి నేను సిదాంగా లేను. ముంద్ే చెప్ుర ను కద్ా అద్ి నా ఆశ, కల, కోరికా అని.
ఇలా ఈ వధమన
ై ఆలోచనలు ఎనోన నాలో మదులుతూ ఉనన నేపథోంలో అనుకోకుండ్ా
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నా మితుేడు, హితుడు ఎల్లీశ్రీరాం- నవంబర్ నలలో జరగబో తునన తన నాటకాల
ఉతసవం గురించి నాతో ముచుటించడం జరిగింద్ి సెప్ు ెంబర్ 23న. ఎల్లీతో నా పరిచయం,
సరనహం పద్ిహన
ే ేళినాటిద్ి. ప్ెగా ఆయన రాసిన ‘హుషకాకి’ ఎనోన పేదరశనల్లచిున
కావల్లఫికేష్న్ కూడ్ా ఉంద్ి నాకు. అయ్తే అద్ి ఆయనతో పరిచయం కాకముందు. నేనూ
ఆయన ద్ాద్ాపు ఒకేసారి మద్ాేస వళాిం. నేను ఆంధేజయోిల సంసథ లో ‘జయోిలచితే’ సిన్న
వలేఖ్రిగానూ, ఆయన సిన్నరచయ్తగానూ! ఒకరి ధయ రణి ఒకరిని బరగా ఆకటటుకోవడంతో
సరనహితులుగా బిగుసుకుప్ర క తపులేదు. ఆ ‘బిగువు’కు ఇదద రం సరిసమానంగానే
గౌరవంచుకుంటట,

ప్రమి
ే ంచుకుంటట వసుతనానం. ఈ సరనహం నేపధోంలో ఆయన

ఎపుుడ్ెతే నాటకోతసవం అని చెప్ాురో సహజంగా నాకు చాలా ముచుటేసింద్ి. వంటనే
అభినంద్ించేను. వనువంటనే ఆయన మరో ఆలోచన కూడ్ా పేసత ావంచేరు. అద్ి ఇంకా
మరీ

రుచిగా

అనిప్ించింద్ి.

అద్ి

తన

నాటకాలనినటిన్న

సంకలనంగా

తేవాలని

పేయిలనసుతననటటు. సంకలనాలంటే ఓ రకమైన మోుల నాకు. చూడండ్ర కావాలంటే ఏ ప్ెదద
పుసత కాల ష్ాపుకి వళ్ళినా ఇంగీిష్ు రచయ్తల రచనలన్నన భారరీ సంకలనాల రూపంలో
బెదరగొడుతుంటరయ్. తెలుగులోనూ వచేుయ్

క డవటిగంటి రచనలవంటివ. అవ

జరిగినపుుడు నేను లేను. అవ ఎవరు వేశారో అపుుడు వారంత ఆనంద్ించేరు అద్ి వాళి
అనుభవం.
సంకలనం మాట చెప్ిు ఎలా ఉంటే బరవుంటటందండ్ల అనానరు ఎల్లీ. చెప్రును కద్ా
బొ మీలతోప్ాటట రావాలనన కోరిక ఉననవాడ్రని. ఆయన ఇలా చెపుగానే అలా ‘కానసప్టు ’
చెప్రును. ఎల్లీ భాోళామనిషి, ప్ెగా నిష్కలీష్మన
ై సరనహితుడు. చెపుగానే కరచాలనం చేసి
‘భలే’ అనానరు. అయ్తే ముందు ఒకే చితేకారుడ్ర చేత వేయ్ంచాల్ల బొ మీలన్నన అననద్ి
ఆలోచన. సరే ఆ రోులకి పేసత ావన అయ్ప్ర య్ంద్ి. ఇలా వుండ్ాల్ల అనానను. తరావత నాలో
మరో

ఆలోచన

మొదల ంద్ి.

మనకి

ఆంధేరాష్ు ంర లో

ఎందరో

అదుభతమైన

చితేకారులునానరు. వాళిందరీన ఒకే సంకలనంలోకి చేరిసరత అద్య మహాదుభత ప్ాేంగణంలా
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అనిప్ించింద్ి. ఆ ఆలోచన కలగగానే వాళిందరి బొ మీలన్నన నేను సింగారించుకుననంత
తనీయతవం ననున ఆవరించింద్ి. వంటనే ఫర న్ చేసి ఎల్లీకి చెప్రును. ఆయనకి నేనంటే
ఇష్ు మో, నా

ఆలోచన

ఇష్ు మో

ఏద్ి

ఎపుుడు

చెప్ిునా-

వంటనే

ప్ొ ంగిప్ర య్

ఆనందపడ్రప్ర తారు. ఈసారీ అద్ే జరిగింద్ి. ఎవరవరనానరు. ఇందులో తమ కుంచెను
ఝళ్ళప్ించిన వారందరి ప్రరి ు చెప్రును. ఒకరిదదరు ప్రరి ు చెప్ిునవ కూడ్ా ఇతర కారణాలవలి
కుదరలేదు.

ఏడు

నాటకనాటికలు

అంటే

ఏడుగురు

రాజకుమారులాి, ఏడుగురు

చితేకారులు కావాల్ల. జాబితా తయారు చేశాను. ఆ సమయంలో నా ప్ాేణమితుేడు
భారసకర్ని సంపేిలంచాను. ఎవరవరిన ఎలా కలవాలని. భారసకర్ అంటే ఆంధేజయోిల సంసథ లో
ద్ాద్ాపు 20 సంవతసరాలు అనిన పేచురణలకు బొ మీలు వేసినవాడు. చితేరచనా
రంగంలో సుద్ీరఘమైన అనుభవం, మేల న నపుణోం ఉనన వోకిత. అందరు చితేకారులతోనూ
మంచి సరనహబంధం ఉనన ప్ిేయశ్రల్ల. నా ఆలోచన వని అందరూ ఇకకడ్ే ఉనానరు బరసూ
అనానడు. బరసూ అననద్ి భారసకర్ ఊతపదం.
బరల్ల, చందే, మోహన్, కరుణాకర్ చిరునామాలను సంప్ాద్ించేడు. వరి గురించి
చరిుసుతననపుుడు నాకు తళుకుకమని ‘బినం’ గురొతచాురు. ఇటనవల ఆయన చితేలేఖ్నా
వాోసంగానికి సవసిత చెప్ాురట. నాకు తెల్లదు. కాన్న ఆయన ఓ 20 సంవతసరాల కిీతం
‘బరపు’ శైల్లలో బొ మీలు వేయడం నాకు గురుతు. ఈయన ప్రరు వనగానే ఎల్లీ
ఉతాసహానిన పేకటించేడు. వాళ్ళిదద రూ మంచి ద్య సత ులట. ఇలా మా భారసకర్ నేతృతవంలో
చితేకారులందరిన్న కల్లసి నా సంకలుం చెప్ుర ను. ఒకకరంటే ఒకకరు కూడ్ా ననున
నిరుతాసహపరచలేదు. కాన్న ఇద్ేం పదా త్మ అననటటుగా చూసరరు. వవరించేక ఎలా చెయాోల్ల
అనన కలునలోకి జారిప్ర యారు. కళాకారుల హకుక అద్ి. కలున అనగానే కరిగిప్ర తారు.
‘బినం’ని ఫర నులో పలకరించి ఎల్లీ ఇదంతా చెపుగానే ఆయన కూడ్ా బరవుంద్ే ఆలోచన
అనానరు. అయ్తే బినం ఎంత ఫెేండ్ అయ్నా ఎల్లీకి బినం పూరావశీమంలో బొ మీలు
వేసరవారని తెల్లదు. “నేను ఆయన సంభారష్ణ రచనాధయ రణికి అభిమానినండ్ర, ఆయన
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బొ మీలు కూడ్ా వేసత ారా” అని ఆశురోప్ర యారు ఎల్లీ. వేయడం కాదు, చాలా బరగా
వేసత ారని ఎల్లీ ఉతాసహానిన రటిుంపు చేశాను. నేనూ ఎల్లీ కల్లసి, బినం ఇంటికి వళాిలని
నిశుయ్ంచుకునానం. సపత వరా తేజసుస ఉనన ఈ చితేకారులందరూ ప్ాలగగనే ఈ పరిష్తు
త
అనే సంకలనానికి ముఖ్పతేం బరపూ వేయాలనన సూచన కూడ్ా నాద్ే. సూచన సుళువే.
బరపూ అంటేనే ఓ గుబులు మా సినిమా వాళికి. బయట వారు చాలామంద్ి ఎందరో
అయనకి సనినహితులునానరు. వాళుి చెప్రు ఆ అపురూపమన
ై మాటలు, ఆయన
ఛలోకుతలు వంటటను, ఆయన గీసన
ి
క ంటట బొ మీలు చూసూ
త నూ ఆయన ప్ెన
ప్ెంచుకునన ప్రేమాభిమానాలు ఎలా ఉనాన, ఆయనతో వళ్ళి మాటరిడ్ే చొరవ, తెగువ చాలా
మంద్ిలో సునాన. అససలు ఈ బరహోలోకపు జీవన వోవసథ ను ద్ాటి, అందుకు వరుదా ంగా
కాకప్ర య్నా, ఏక ంతెన కన్నసం దూరంగా ఉండ్ే జీవనశైల్ల బరపూద్ి. ఆయన దగగ రకు
వళాిలంటే ఎలా అననద్ే నాకూ ఎల్లీకి ప్ెదద మీమాంస. ఇదంతా బినంని కల్లసర ముందు
మా ఆలోచనలోి జరిగిన తతంగం, కదంబ కారోకీమం.
‘బినం’ దగగ రికి ఎలాగడ వళేిం. ఆయనో ఋషి. వళ్ళి అన్నన చెప్ిు, బరపూ గురించి
అడగాగనే ‘అయోో ఆయన మంచి వోకత ండ్ల పదండ్ర వళాదం’ అని మమీల్లనదద రీన భారగవతం
ష్ూటింగ్ దగగ రికి హుటరహుటిన త్మసుకళేిరు. ఓ అరగంట ఉనానం. చాలాసరపు మాటరిడ్రన
అనుభడిల కల్లగ ంద్ి. కాన్న త్మరా చూసరత రండ్య మడడ్య మాటలు మాటరిడ్ేం. అందులో
రండుననర నావ. అర ఎల్లీగారివ. ఈయనో మొహమాటసుతడు. సాుర్కుండ్ే ఏ లక్షణం,
పటరటోపంలేని మనిషి. ‘ముఖ్పతేం’... అని మిగిల్లన శబద ం అంతా గొంతులోనే
ఉండ్రప్ర య్ంద్ి ఎల్లీకి. మిగిల్లంద్ి అంతా ‘బినం’గారు చొరవగా, చనువుగా బరపుగారికి
చేరవేశారు. ఆయన నవువతూ ‘వేసత ాను’ అనానరు. గంప్ెడ్ానందం కల్లగ ంద్ి. ఈ చితేకారులోి
సుబరన్నని కూడ్ా బినంగారే సూచించారు.
ఎల్లీ రాసిన ఈ నాటికనాటకాలు పేపేధమంగా ముద్ిేతమన
ై పుుడు చాలా వాటికి
బరల్లగారే ముఖ్పతే రచన చేశారు. ఒకక ‘పదీవూోహం’ నాటికకి మాతేం చందేగారు
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వేశారు

ముఖ్పతేం.

అంతా

ఒపుుకునానరు

బొ మీలు

వేయడ్ానికి.

బినంగారు

‘పేపంచతంతేం’ నాటకానికి “బొ మీలు మీరు వేయం”డని భారసకర్కి సూచించారు. నాకు
ఈ సంకలననిరవహణలో సారధోం వహిసత ునన భారసకర్ భుజాల ప్ెన అిలప్ెదద బరువు
పడ్రంద్ి. ఎందుకంటే ‘పేపంచతంతేం’ రాసిన నాటకాలోి అిల ప్ెదదద్ి. ఎకుకవ బొ మీలు
కావాల్ల. భారసకర్ ఉద్య ోగపరంగా ఒకే సంసథ లో సుద్ీరఘకాలం ఉండ్రప్ర వటం నుంచి
చితేకారుడ్రగా

అనుకుననంత

ప్రరు

పేఖ్ాోతులు

ఆరిుంచుకోలేకప్ర యాడు.

ఇటనవల

క నానళుిగా ‘ఫీే లానసర్’గా పనిచేయడంతో మంచి గురితంపు ఇటేు తెచుుకునానడు. ఈ
పేముఖ్ చితేకారులందరితోనూ సనినహిత సంబంధాలు భారసకర్కి ఉనన కారణంగానూ,
ఆయన ప్ెన అందరికీ గౌరవ భారవం ఉండడం వలి నే వారందరిన్న ఒకే సంకలనంలో
చేరుగల్లగే సారథకత లభించింద్ి నాకు. లేకప్ర తే ఒక కకకరు ఒకోక సామాాజాోనిన పరిప్ాల్లంచే
‘టటంపర్మంట్’ ఉనన కజ
ై ారు వోకుతలు వాళింతా.
ఉటిు బొ మీలతో సరిప్ర దనిప్ించింద్ి. లబా పేిలష్ు
ు ల న మహారచయ్తలు, రంగసథ లం
నుండ్ర సిన్నమీడ్రయాకి వచిున రచనా వాోసంగ దురంధరులు చేత ఒకోక నాటికప్ెన,
నాటకం ప్ెన సమీక్షల, వశేిష్ణలు రాయ్ద్ాదమనానను.
ఏంటనుకుంటటనానరు అననటటుగా చూసరరు ఎల్లీ నా వపు ఇదంతా అయ్యోపనేనా
అననటటు. నాకూ దురాశే అనిప్ించింద్ి. ఎందుకంటే ముందు రచనంతా చదవాల్ల. అపుుడు
వశేిష్ణ రాయాల్ల. ఎవరికంత త్మరిక? రాసాతరా? అడ్రగి లేదనిప్ించుకోవడమా? అననవ నా
అనుమానాలు కావు ఎల్లీగారివ. ఆయన చెడా మొహమాటసుతడు. నాకు మొహమాటం
అని చెపుడ్ానికూకడ్ా మొహమాటపడ్రప్ర తాడండ్ల బరబడ! ఎవరవరిచేత రాయ్సాతరు
అనగానే ఓ జాబితా చెప్రును. అందులో క ందరు ఆయనకు సరనహితులు. క ందరు
గురుతులుోలు.

అందరితోనూ

నాకు

గటిు

అనుబంధం

ఉంద్ి.

“మీరందుకండ్ల,

నేనడుగుతాను, రాసరత రాసాతరు, లేకప్ర తే కుదరదంటరరు అంతే కద్ా” అనానను.
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ఎల్లీ నాటకరచన వలాసానికి, ష్ర కుకి చెయోలేదు. ఆ మాటక సరత ఎవరూ అందుకు
చెయోరు. కాన్న రచయ్తగా ఎల్లీ చాలా ఎమోష్నల్. వోకితగా కూడ్ా అంతేననుకోండ్ర.
జీవతం అటు డుగు ప్ొ రలోి ఉనన పేత్మ ఎమోష్న్ని దండ్రగా, మండుగా చవచూసిన
అనుభవం ఆయనద్ి. పేత్మ ప్ాతే జీవతానిన ఒరుసుకుంటట, ఊప్ిరి ప్ర సుకుననవే. 20
ఏళుి ఎండలో నడుసూ
త నాటకరచనా పేకిీయను నిష్ాగా త్మసుకుని, ఓ ఋషిలా కృషిచస
ే ,ి
జీవతం ఎంత వనకికలాగడ్ానికి పేయిలనంచినా, మాట వనకుండ్ా- మొండ్రగా ఒక కకక
రచనని రుధిరద్ీపంలా వల్లగించేడు. పేిలసారి, పేిలనాటికకి, పేిల పేదరశనకి ప్ొ ంగిప్ర తూ,
నిశబద ంగా, ఏకాంతంగా గరవపడుతూ, ఎనానళళి జీవతానిన ఓ ద్ివోనాటక పరిష్తు
త గా
గడ్రప్ిన వోకిత కాదు రచయ్త. కాదు కాదు నటటడు.... ఇంకా పేయోకత . అటటవంటి వోకిత
రచనల- పటి నిజమన
ై మీడ్రయా కమిట్మంట్ ఉనన వాళళివరూ సమీక్ష రాయమంటే
బెటు ట చెయోరననద్ే నా ఆలోచన. అయ్తే పుసత కానికి ఎనననా, క నేన ప్రజీలుంటరయ్
కాబటిు క ందరిన ఎంప్ిక చేసుకుని వారితో ఈ వష్యం పేసత ావంచేను. మొటు మొదట
గొలి పూడ్ర మారుత్మరావుగారికి ఫర న్ చేశాను. ఆయన ఢరల్లి ఫిల్ీఫెసు వ
ి ల్లో ఉనానరు ఫర న్
రిసీవ్ చేసుకునన సమయానికి. వనగానే ‘వంటనే పంపవయాో! నాటకం అంటే ఎందుకు
రాయను? పంపు’ అనానరు. ఒకకటే మాట. పుసత కం ఆయనకు చేరన
ి రండు రోులలకి
సమీక్ష మా ఇంటి గుమీంలో రకకలు కటటుకుని వాల్లంద్ి. అలాగే గణేషప్ాతోే, ఆద్ివష్ు
ా .
అలాగే ఎం.వ.ఎస. హరనాధరావు, భరణి, గౌరీశంకర్... ఒకరు కాదు అందరూ. ఇందులో
ఉనన వారందరూ.
ఏ ఒకకరూ కూడ్ా ‘ఏద్య రాసినటటు’ సమీక్షలు లేవు ఈ సంకలనంలో. ఎల్లీపటి
గౌరవం, ఆ రచనల పటి ఏ కాసత య్నా మోహంతోనే రాసరరు. జీవతానిన అటు డుగు నుండ్ర
ఉవవతు
త

వరకూ

పేిలబింబించిన

ఎల్లీ

రచనలు

చద్ివ

వరావేశంతో

రాసరరు

మహానుభారవులు. మహానుభారవులు అని ఎందుకనాననంటే వాళుి చూప్ించిన శీదా,
నాటకమనే మీడ్రయా పటి చితత శుద్ిా తో కూడ్రన వారి అవగాహన, ఆప్ాోయత అందుకు
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1159

***

