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బాపూబాపూ  గాగారూరూ..............ఈఈ  జనమ్కిజనమ్కి  ఇఇదిది  చాలుచాలు    

  

 

అపుప్డేమో ఆయనకి 12 ఏళళ్ వయసు. రమణ గారికి పదాన్లుగుట. రమణగారు "అమమ్ మాట వినకపోతే" అని ఒక కథ వార్శారు. 

బాపు గారు దానికి బొమమ్ వేశారు. ఇదద్రూ కలిసి "బాల" పతిర్క సంపాదకులు విదావ్న విశవ్ం గారి దగగ్రకి వెళిళ్ "కథ పర్చురిసేత్, బొమమ్ 

ఉచితం" అని ఆశ పెటాట్రు. ఆయన కథ చదివి, బొమమ్ చూసి "ఇడీల్ కనాన్ పచచ్డే బావుంది" అని ఆ కథ పర్చురింఛారు. ఈ విషయాలు 

అందరికీ తెలిసినవే. కానీ ఎవరికీ తెలియనిది అపుప్టికీ నేను పుటిట్ మూడు, నాలుగు నెలలు మాతర్మే అయింది. ఆ తరువాత  రమణ రాత-

బాపు గీతల దావ్రా నలభై ఏళుళ్ వారిదద్రూ సృషిట్ంచిన ఆ అదుభ్తమైన వాతావరణంలో పెరిగిన కోటానుకోటల్ మందిలో నేనూ ఒకణిణ్. 

అంతవరకూ బాపూ గారిని పరోక్షంగా ఆరాధించడమే కానీ సుమారు ముఫై ఏళళ్కిర్తం ఆయనతో మాటాల్డే అవకాశం మొదటి సారిగా 

కలిగింది.  అది నా జీవితంలోనే కొతత్ మలుపు. ఆ తరువాత అంచెలంచెలుగా ఎదిగి “నా జీవితంలో 2006 సంవతస్రం  వంగూరి చిటెట్న 

రాజుకి అంకితం” అని బాపు గారు అనేంత సాథ్యికి ఎదిగిన మా అనుబంధం కేవలం ఆయనకి నాపటల్ ఉనన్ ఆతీమ్యతకి, ఆయన 

సహృదయానికీ నిలువెతుత్ నిదరశ్నాలే కానీ నాకు అటువంటి అరహ్త లేనే లేదు.  బాపూ గారి గురించి తెలిసిన చాలా మంది చెపిప్నటుల్, ఆయన 

చాలా, చాలా పైరవేటు వయ్కిత్. అందరితోటీ సేన్హంగానే ఉంటారు కానీ తన చుటూట్ ఒక బరి గీసుకుని,  అందులోకి అతి కొదిద్ మందిని మాతర్మే 

రానిసాత్రు. ఆ అతి కొదిద్ మందిలో కలకాలం కాకపోయినా కనీసం కొంతకాలం అయినా నేను కూడా ఒకడిగా చెలామణీ అయాయ్ను. ....ఈ 

జనమ్కి ఇది చాలు.      

అంతకు ముందే ఉతత్రం వార్సినా, 1988 లో నా పూరవ్ జనమ్ సుకృతం వలన ఒక రోజు బాపు గారిని భయం, భయంగానే ఫోన లో 

అమెరికా నుంచి పిలిచాను. ఎందుకంటే, మా హూయ్సట్న లో తలపెటిట్న సపత్మ తానా మహా సభల సావనీర "మధుర వాణి" కి ననున్ 

సంపాదకుడిగా పెదద్లు నియమించారు. అది తెలియగానే నా బురర్లో వెలిగిన మొటట్మొదటి పేరు బాపు-రమణ. ఆ ఫోన ఎతిత్, హలో అనన్ది 

సాకాష్తూత్ బాపూ గారే అని తెలియగానే నాకు ముచెచ్మటుల్ పటేట్సి, అనుకోకుండానే కురీచ్లోంచి లేచి నులుచ్ని మాటాల్డడం మొదలు పెటిట్ 

"అయాయ్, మాది అమెరికాలో టెకస్స. ఊరి పేరు హూయ్సట్న. ఇకక్డ భారీ ఎతుత్న మేము తెలుగు సభల జరుపుకుంటునాన్ం" అని గబ గబాగా 

వాగేయగా ఆయన "సభలా? అందులోనూ అమెరికాలోనా? నేను రాను" అని ఫోన పెటెట్యయ్బోతుంటే, నేను బుడుగు కంటే ఘాఠిగా, "మాకు 
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అటట్ మీద అదుభ్తమైన బొమమ్ కావాలి" అని అరిచాను. ఆ అరుపేదో ముందే అరవచుచ్గా అనకుండా, "ఆ ఏడుపేదో ముందే ఏడవచుచ్గా" 

అనే ధోరణిలో మాటాల్డకుండా బాపు గారు చలల్ బడాడ్రు.  

  "సరే, బొమమ్ వేసాత్ను, ఎలాంటి బొమమ్ కావాలీ?’ అని అడిగారు బాపూ గారు. "అంటే, మీకు పండగలూ, గుళూళ్ గోపురాలూ, 

దెయాయ్లూ, భూతాలూ కావాలా? చీర కటుట్కునన్ లిబరీట్ అమామ్యి కవరు మీద ఉండాలా?" మొదలైన పర్శన్లు అడిగి నా అభిపార్యాలు 

తెలుసుకుని, ఎపప్టికి కావాలో కనుకుక్నాన్రు.” అదే అవకాశం కదా అని "సార, మా మధుర వాణికి రమణ గారి చేత ఏమైనా మంచి ఆరిట్కిల 

రాయించి పెటట్గలరా?" అని అడిగాను.  

"ఇదిగో, ఆయనేన్ అడగండి. మధయ్లో నా రికమండేషన ఎందుకూ?" అని బాపూ గారు ఫోన రమణ గారికిచాచ్రు. నా జనమ్లో మొటట్ 

మొదటి సారిగా బాపు గారి గొంతుక వినన్ పది నిముషాలలో "హలో, ఎలా ఉనాన్రు?" అని రమణ గారి గొంతుక కూడా వినడం కూడా నా 

జనమ్లో మొటట్మొదటి సారి. వెను వెంటనే ఇంకా భయం, భయంగా, నెరవ్స గా  నేను కురీచ్కూడా ఎకేక్సి పోన లో మాటాల్డడం కూడా నా 

జనమ్లో మొదటి సారే! నాకు తెలిసీ అమెరికా సావనీరల్ కి బాపు గారు బొమమ్ వెయయ్డం అదే మొదటి సారి. అపప్టి నుంచి ఇపప్టి వరకూ మా 

హూయ్సట్న వారు బాపూ గారు వార్సిన “మధుర వాణి” టైటిల నే వాడుతునాన్రు.    

బహుశా 1990 పార్ంతాలలో నేను ఒకసారి ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు నా "పుణయ్ కేష్తార్ల యాతర్" లో భాగంగా మదార్సులో బాపు గారి 

ఇంటికి వెళాళ్ను...అరగంట ఆలసయ్ంగా. అపప్టికే ఆయన పైన వరండాలో వాచీ చూసుకుంటూ పచారుల్ చేసుత్నాన్రు. అది చూసి నేను “సారీ 

సార..” అనబోతూ ఉంటే “పరవాలేదు. ఎంతయినా అమెరికా వాళుళ్ టైం విషయంలో మా వెనకాలే కదా” మన టైం డిఫరెనస్ మీద 

చమతక్రించి నేను లేటుగా వెళిళ్నందుకు చురక వేశారు. తన టేర్డ మారక్ నవువ్తో మమమ్లిన్ లోపలికి ఆహావ్నించి సోఫాలో కూచోబెటిట్,  బాపు 

గారు ఫోన తీసుకుని డయల చేసి "వెంకటార్వ, ఆయనొచాచ్రు" అనాన్రు. నేను ఉండబటట్ లేక “ఆయన అంటారేమిటి, నా పేరు 

మరిచ్పోయారా. ఇంతకీ మీరు పిలిచినది ఎవరీన్?” అని నసిగాను. ఆయన మళీళ్ తన టేర్డ మారక్ పదధ్తిలో  విశాలంగా నవేవ్సి “చూదుద్రు 

గాని...వెంకటార్వ తో మీ గురించి చాలా సేపే మాటాల్డాను. అందుకే ఆయన వచాచ్రు అనగానే మీరే అని తెలిసిపోతుంది” అనాన్రు. బాపు 

గారితో మాటాల్డదామని వసేత్, ఈ కోన కిసాక్య వెంకటార్వ గోల ఏమిటీ" అని నేను వెరిర్ మొహం పెడదామని అనుకుంటూ ఉండగానే, 

మూడు నిముషాలలో సదరు వెంకటార్వ గారు "పైనించి దిగి వచాచ్రు". ఆయనే ముళళ్పూడి వెంకట రమణ గారు అని తెలియగానే....నా 

గుండె మరింత సీప్డుగా కొటుట్కుంది. ఆనందం రెటిట్ంపు అయింది. ముళళ్పూడి గారు పై అంతసుథ్లోనూ, బాపు గారు కిర్ందా ఉంటారనీ 

తెలుసు, దానికి కారణాలూ, “బులెల్ట” సినిమాలో వారు మోసపోయిన వివరాలూ నాకు తెలుసు కానీ, ముళళ్పూడి గారిని పర్తయ్క్షంగా 

చూడడం అదే మొదటి సారి.  

ఇక 1996  లో అనుకుంటాను. షికాగో తానా సభలకి బాపు గారు వచాచ్రు. ఆ సభలలో పర్ధాన వేదిక మీద నేను వార్సిన నాటకం 

నేను, అనిల కుమార, రతన్పాప, ముతాయ్ల పదమ్శీర్ వేశాం. మొదటి వరసలో బాపుగారు, జగగ్యయ్గారు కూరుచ్నాన్రు. నాటకం మొదలుపెటిట్న 

నాలుగు నిముషాలలో “మా బేర్క టైం” అని సౌండ టెకిన్షియనస్ మైకు కటేట్సి వెళిళ్పోయారు. దాంతో డార్మా ఘోర పరాజయం పొందింది. 

బాపూగారు గీర్న రూమ లోకి వచిచ్, ఆపాయ్యంగా భుజం మీద చెయియ్ వేసి “నాటకం పేలలేదండి” అనాన్రు. జగగ్యయ్గారు కూడా ఏదో 

అనబోతూ ఉంటే, నేను ఏడుపు మొహం పెటట్గానే “పరవా లేదండి. అపుప్డపుప్డు మా సినిమాలూ, అందులో జోకులూ కూడా పేలవండి” అని 

భరోసా ఇచాచ్రు. “అయినా మళీళ్, మళీళ్ తీసూత్నే ఉంటామండి” అని నాటకాలు రాయడం, వెయయ్డం మానకు అని సూచన ఇచాచ్రు.   

అకక్డి నుంచి బాపుగారిని హూయ్సట్న మేము తీసుకొచిచ్నపుప్డు మా ఇంటోల్నే వారం రోజులు ఉనాన్రు. “మీ ఇలుల్ మరీ చినన్దేమో” 

అని ఓ మితుర్డు జోక వేసేత్ “పరవా లేదండి. రాజు గారి హృదయ వైశాలయ్ం పెదద్దే” అని సమాధానం చెపాప్రు బాపుగారు. వంగూరి 
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ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా మొదలు పెటిట్ అపప్టికి ఏడాది అయి, 

మా మొదటి పుసత్కం “అమెరికా తెలుగు కథానిక – మొదటి 

సంకలనం” పర్చురించాం. ఆ పుసత్కానిన్ బాపుగారు 

ఆవిషక్రించారు. ఆ సందరభ్ంగా తీసుకునన్ రెండు ఫోటోలు 

ఇందుతో జతపరుసుత్నాన్ను. ఒక విశేషం ఏమిటంటే, ఈ 

ఫోటోలో కనపడుతునన్ మా ఐదేళళ్ మా అబాబ్యిని పకక్న 

కూచోబెటుట్కుని,  శీర్ రాముడు బొమమ్ ఎలా వెయాయ్లో వేసి 

చూపించారు బాపూ గారు. ఆయన చక, చకా ఆ బొమమ్ 

వేసుత్నన్ంత మేం అందరం నిశేచ్షుట్లమై చూసూత్ మమమ్లిన్ మేమే 

మైమరిచి పోయాం. బాపూగారు బొమమ్ ఎలా వేసాత్రో చూడని 

వారు ఆ నాటి  మచుచ్ తునక ఈ కిర్ంది వీడియో 

చూడవచుచ్ను. ఈ వీడియో తీసిన అనిల కుమార కి, యు టూయ్బ లో అప లోడ చేసిన సుధేష పిలుల్టల్ కి సరవ్దా నేను ధనయ్వాదాలు 

చెపుప్కుంటూనే ఉంటాను. అపుప్డే తను వేసిన ముఫై తిరుపాప్వై రంగుల బొమమ్లు నాకు ఇచిచ్, "ఇవి శీర్శీర్శీర్ లక్షమ్ణ యతీందుర్ల వారి కోరిక 

మీద, ఆయన రచించిన తెలుగు తిరుపాప్వై ముఫై ఫాశురాలలో, పర్తీ పార్శురానికీ ఒకొక్కక్ వాకయ్ం సూప్రిత్గా ఈ బొమమ్లు వేశాను. 

అనుకోకుండా ఆయన పోయారు. కానీ ఈ బొమమ్లతో, ఆయన వార్సిన తిరుపాప్వై మీ వంగూరి ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా దావ్రా 

పర్చురించగలరా" అని అడిగారు. ఆయన మాట శిరసా వహించి, ఆ "తిరుపాప్వై" పుసత్కానిన్ 1998 లో మేము నిరవ్హించిన "మొటట్ మొదటి 

అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదసుస్"లో విడుదల చేశాం. కానీ రంగు, రంగుల పుసత్క పర్చరణలో నాకు కానీ, మా పిర్ంటరస్ కి కానీ అనుభవం 

లేక, సమయాభావం వలనా ఆ పుసత్కం అంత బాగా రాలేదు. ఆ పుసత్కం కాపీలు బాపుగారికి అందగానే “God Bless you for brining 

out Tiruppavai. God save the printer & binder” అని ఇ-మెయిల ఇచాచ్రు. నాకు భలే సిగేగ్సింది. కానీ ఏం చేసాత్ం. అదే 

పుసత్కానిన్ ఆ తరువాత ఇండియాలో మితుర్డు ఎస.పి. 

బాలసుబర్మణయ్ం & ఆశర్మం వారు కూడా పర్చురించారు 

అని వినాన్ను.  

ఆ తరువాత అడపా, తడపా ఫోన లో 

మాటాల్డుకోవడం, ఇండియా వెళిళ్నపుప్డలాల్ కలుసుకోవడం 

జరిగేది కానీ 2006 లో మా అనుబంధం ఇంకా బలపడింది. 

ఆ ఏడు నా మొటట్మొదటి పుసత్కం "అమెరికామెడీ కథలు" 

జూలై లో పర్చురించాం. ఆ పుసత్కం పర్చురిదాద్ం అని 

అనుకునన్ అరక్షణంలో బాపు గారినీ, రమణ గారినీ 

ముచచ్టగా మూడు కారణాలకి పిలిచాను. మొదటిది, ఆ 

పుసత్కం వారిదద్రికీ అంకితం ఇవవ్డానికి వారి అనుమతి 
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పొందడానికి. రెండోది బాపు గారిని ముఖచితర్ం వెయయ్మని అరిధ్ంచడానికి. మూడోది ఆ పుసత్కానికి ముందు మాట వార్యమని 

వినన్వించుకోడానికీ.  

ఏ విధమైన పర్తి ఫలమూ అడకుక్ండా, ఆశించకుండా, కేవలం నా మీద అభిమానం కొదీద్ ముళళ్పూడి రమణ గారు అధుభ్తమైన 

ముందు మాట రాసిచాచ్రు. దానిన్ బాపు గారు సవ్దసూత్రీతో వార్సి పంపించారు. అలాగే బాపు గారు చారీల్ చాపిల్న గెటప తో ననున్ చితీర్కరిసూత్ 

అటట్ మీద బొమమ్ గీసి అధుభ్హ్తంగా గీసి పంపించారు. అంతే కాదు, రచన సాయిగారి దగగ్ర నుండి నా ఫోటో తెపిప్ంచుకుని, నా కేరి కేచర 

బొమమ్ కూడా ఉచితంగా వేసి పంపించారు. ఇకక్డొక చినన్ పిటట్ కథ చెపాప్లి.  బాపు గారు నా కథల పుసత్కానికి  ముఖ చితర్ం వెయయ్డానికి 

బహుశా రెండేళళ్ ముందు వారింటికి వెళిళ్నపుప్డు నేను ఒక రంగు రంగుల పువువ్ల చొకాక్ వేసుకుని వెళాళ్ను. కింద హాలోల్ కాసేస్పు 

కూచునాన్క “పైకి వెడదాం రండి” అని ఆయన బొమమ్లు వేసే గదిలోకి తీసుకెళాళ్రు. అది చాలా ఆపుత్లకే కానీ ఆ గదిలోకి పర్వేశం ఉండదని 

ఆ తరువాత నాకు తెలిసింది.. వారి నేల మీద కూచుని బొమమ్లు వేసే గదిలో చాలా సేపు కూచుని కబురుల్ చెపుప్కునాన్ం. ఆ గదిలో ఒక మూల 

గోడ మీద చారీల్ చాపిల్న ఒక కాలు విసురుతూ, చేతి కరర్తో, టోపీ తీసూత్ ఉనన్ భంగిమలో ఒక కాల్సిక ఫొటో ఉంటుంది. అది చూసి చారీల్ 

చాపిల్న మీద ముచచ్టగా, మూడే మాటలు మాటాల్డుకునాన్ం. అది జరిగిన కొనిన్ సంవతర్స్రాలకి, బాపూ గారు అదే చారీల్ చాపిల్న కి, ఆ నాడు 

నేను వేసుకునన్ అవే రంగులతో ఆ చొకాక్ని, తొడిగి, చాపిల్న మొహం బదులు నా మొహం వేసేసి, మన ధోవతీ కటేట్సి. నా "అమెరికామెడీ 

కథలు" పుసత్కానికి కవర పేజీ బొమమ్ వేశారు. That is Bapu. గత సంవతస్రం (2013) లో అపప్టి దాకా నేను వార్సిన 116 

అమెరికామెడీ కథలని అనిన్ంటినీ ఒక సమగర్ సంకలనం గా పర్చురించినపుప్డు మళీళ్ బాపూ గారే కవర పేజీ డిజైన చేసి ఇవవ్గా, అదే ముందు 

మాటతో పర్చురించుకుని ఆయనకీ ధనయ్వాదాలు తెలుపుకునాన్ను.  

అదే విధంగా, నాకు పర్పంచవాయ్పత్ంగా పర్ఖాయ్తి తెచిచ్ పెటిట్న "అసలు పర్శన్" అనే నాటకం బాపు-రమణలకి వీడియో పంపించాను, 

కానీ వారు నిజంగా అది చూసాత్రని అని నేను అనుకోలేదు. కానీ, మనం అనుకోనివి అపుప్డపుప్డూ జరుగుతూ ఉంటాయి. "మీ నాటకం 

చాలా నిజాయితీగా ఉంది" అనే వారి అభిపార్యం అందుకోవడం ఒకటి. ఎందుకంటే ఆ నాటకం చూసిన వేలాది మంది అభిపార్యం "చాలా 

హాసయ్ంగా ఉంది, ఒక అమెరికా సామాజిక సమసయ్ని తెరమీదకి తెచాచ్రు, అందరూ బాగా నటించారూ..." మొదలైన తరహాలో ఉంటే బాపు-

రమణల ఈ అభిపార్యం ననున్ చాలా ఆశచ్రయ్ పరిచింది. దానికి కారణాలు తరవాత అడిగి తెలుసుకునాన్ను అనుకోండి. అది వేరే విషయం. 

ఆ నాటకంలో అనిన్ నిజాయితీ అంశాలు నేను వార్సినటుట్ నాకే తెలియదు.  

ఆ ఏడు..అంటే 2006 అకోట్బర లో హూయ్సట్న లో జరిగిన "ఐదవ అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదసుస్" కు బాపు-రమణ లని ముఖయ్ 

అతిథులుగా ఆహావ్నించి వారికి జీవిత సాఫలయ్ పురసాక్రం బహూకరిదాద్మని మా ఆలోచన. ఆ సదసుస్ అంశం "సాహితయ్ంలో హాసయ్ం". 

సభలూ, సతాక్రాలూ బొతిత్గా వారికి కిటట్వనీ, ఇది నేను మామూలుగా ఫోన లో పిలిసేత్ "ఇదేదో అరీర్ బురీర్ గా తేలే యవావ్రం" కాదు కాబటిట్, 

సవ్యంగా మదార్సులో వారింటికి వెళిళ్ వారిదద్రినీ "బతిమాలుకుంటే" మా కోరిక తీరే అవకాశం కొంతైనా ఉంటుందనీ, వారింటికి వెళాళ్ను. 

ఏ కళని ఉనాన్రో బాపు గారు "నువువ్ పిలుసుత్నాన్వు కాబటిట్ సరే" అనాన్రు. రమణ గారు మటుకు “నేను పర్యాణాలు చెయయ్ లేను. నా 

మోకాళుళ్ ఎపుప్డూ రిపేరోల్ ఉంటాయి. నేను రాలేను” అనాన్రు.   

ఆ సదసుస్లో బాపు గారికి అనుకునాన్టుట్గానే లైఫ టైమ ఎఛీవెమ్ంట అవారుడ్ ఇచాచ్ం. అపప్టి 12 సంవతస్రాల చరితర్లో, ఎవారుడ్లు 

ఇచేచ్ అలవాటు ఎకుక్వగా లేని వంగూరి ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా ఇచిచ్న మొటట్మొదటి ఎవారుడ్ అదే! ఈ ఎవారుడ్ సమయంలో జరిగిన గొపప్ 

విషయం బాపు గారి సప్ందన. బాపు గారు సభలలో ఎపుప్డూ మాటాల్డరు. ఎందుకంటే, తనకి "సభాకంపం, జన గండం" ఉందని 

సభాముఖంగా పర్కటించి, "అందాల రాముడు రాజాబ్బు అనన్టుట్ నాకు తెలుగే రాదు, సంసక్ృతం నిలుల్. అందు చేత నాకేం తోచక ఇదద్రి 
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5  అమెరికలకలం కథలు    

తరఫునా -సాహితయ్ం అంటే మైతిర్ ఉంది కదా ఏదైనా చెబితే రాసుకుని చదువుతాను అని రమణ గారిని అడిగాను" అని ముళళ్పూడి గారు 

వార్సి ఇచిచ్న పర్సంగ వాయ్సానిన్ డా. పపుప్ వేణుగోపాల రావు చేత చదివించారు. నేను ఎలాగైనా ఆయన చేత మొహమాట పెటేట్సి 

మాటాల్డించాలని అనుకుని “ఇపుప్డు బాపు గారు రెండు మాటలు మాటాల్డతారు” అని ఆయన కేసి బతిమాలుతూ చూశాను. ఆయన వెంటనే 

లేచి “రెండు మాటలు” అనేసి కూచునాన్రు. జనం అంతా నవవ్ లేక నానా అవసాథ్ పడాడ్రు. అదీ ఆయన హాసయ్ చతురత.   

2006 లోనే నా జీవితంలోనూ, బాపు-రమణల జీవితంలోనూ, ఆ మాటకొసేత్ తెలుగు సాహితయ్ చరితర్లోనూ మరొక అపురూపమైన 

సంఘటన జరిగింది. ఇది ఏ కోశానాన్ అతిశయోకిత్ కాదు. నా "అహంభావం" అంతకనాన్ కాదు.  

ఆ సంవతస్రం ఆఖరి రోజు, (డిశంబర 31, 2006), మరియు మరుసటి సంవతస్రం మొదటి రోజు (జనవరి 1, 2007) తేదీలలో 

మొటట్మొదటి పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్ హైదరాబాదులో జరిగింది.  ఆ నాడు వారి దంపతుల సమేతంగా జరిగిన, “బాపు-రమణ” ల 

మైతీర్ షషిట్ పూరిత్ ఉతస్వాలని “తెలుగు చరితర్లో ఒక అపూరవ్ ఘటట్ం”గా వరిణ్సూత్ సుపర్సిదధ్ సాహితయ్ వేతత్ సి. మృణాళిని గారి సుమధుర 

వాయ్ఖాయ్నం తో ఈటీవీ వారు పర్సారం చేసిన ఒక పర్తేయ్క కారయ్కర్మం ఈ కిర్ంది వీడియోలో చూడవచుచ్ను.  

http://koumudi.net/vanguri/psadassu_sum_up.htm 

ఆ నాటి సదసుస్ పూరిత్ అవగానే బాపు గారు ననున్ పకక్కి పిలిచి అనన్మాటే “నా జీవితంలో 2006 వంగూరి చిటెట్న రాజుకి 

అంకితం”. ఎందుకంటే ఆ నలుగురూ..”బాపు-రమణ” దంపతులు ఒకే వేదిక అలంకరించడం అదే మొదటి సారి. నాకు తెలిసీ అదే ఆఖరి 

సారి.   

 అంతెందుకూ.....ఆ మధయ్న బాపు 

కారూట్న సంపుటి పుసత్కాలు కొనుకుక్ని 

అమెరికాలో చూసూత్ ఉంటే అనుకోకుండా ఒక 

పేజీలో బాపుగారు నా పేరు మీద వేసిన ఒక 

కారూట్న కనపడింది. అది ఇందుతో 

జతపరుసుత్నాన్ను. నా వంటి సరవ్ సాధారణ 

వయ్కిత్ కి అంత ఆతీమ్యత చవి చూపించిన 

కారణ జనుమ్డు బాపు గారి అనేకానేక 

జాజ్పకాలతో.... ఈ వాయ్సం అంకితం 

ఇసుత్నాన్ను.    
 
ఆఖరి మాటగా...బాపు-రమణల చేతుల మీదుగా భారంభంజరిగిన  మా పర్ పంచ తెలుగు తీ సద ల పరంపరలో లండన్ మ  నగరంలో ఈ 
నెల, పెట్ ంబర్ 27-28, 2014 తారీకులలో వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా & యుకత్  సంసథ్ ల ఆధ రయ్ంలో జరగబోయే “నాలుగవ పర్ పంచ తెలుగు 

తీ సద ” బాపు గారి దివయ్ సమ్ృతికి అంకితం ఇవ బడుతుంది. సద  వరాలకి www.vangurifoundation.blogspot.com చూడండి.                COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2011/americommercial_comments.htm



