మున్నలూరు to న్యూయార్క్
వైట్ ప్లెయిన్స్

సూర్యదేవర్ రామమోహన రావు
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పవిత్ర కృష్ణానదీ తీరంలోని అమరారామం. అమరావతి! శతాబ్దాల చరిత్ర
కలిగిన ప్రాచీన పట్టణం. ఒకపపటి వాణిజ్య రాజ్ధాని నగరం. అలనాతి వరతక
కంద్రం... కొనిి శతాబ్దాల పాటు విలసిలిిన బౌద్ధపుణయక్షేత్రం. ప్రాచీన కాలంలో
సముద్రం నండి కృష్ణానదీ ముఖద్వారంలోకి ప్రవేశంచి అమరావతి వరకు వరతక
నౌకలు వచ్చేవనీ, విదేశీ వాయపారం సాగేద్నీ చెప్తత కొంద్రు నమమకపోవచ్చే.
కానీ అది వాసతవం. అందుక గత వైభవ ఘనకీరితని నెమరు వేసుకుంటూ
నేడు ఇలా చినిగా ఒదిగి పోయంద్వ అనిపంచ్చ కృష్ణా నదీ తీర రేవు పట్టణం ఈ
అమరావతి. అమరనాధుడు కొలువై ఉని అమరాధామం.
ఉద్యం పద్కొండు గంట్ల సమయంలో గంటూరు నంచి వచిేన
ఎర్రబసుు వూరి మొద్టే ఉని ఆర్.టి.సి. బసాటండ్ బయటే రొడుు మీద్ ఆగింది.
"బసాటండ్లో దిగేవాళ్ళంటే దిగిపండి" అంటూ అరిచాడు కండకటరు.
చాలా మంది అకకడే దిగిపోతునాిరు.
అటు తూళ్ళళరు వైపు వెళ్ళళలనాి, ఇటు తాళ్ళళరు, సత్తతనపలిి వైపు
వెళ్ళళలనాి ఇకకడ బసుు మారాలి. పకకన బసాటండులో చాలా మంది
ప్రయాణీకులు బసుుల రాకకోసం ఎదురుత్తనిలు చూసుతనాిరు.
"అయాయ కండకటరు గారూ, ఈ బసుు గడి వరకూ వెళ్తంద్వ, ఇకకడే
ఆగిపోతంద్వ?" అంటూ ఎవరో ఆడిగారు.
కండకటరు తల తిపప అటు చూశాడు. అలా ప్రశించిన పెద్ామనిషి రండు
సీట్ి అవతల కూరుేనాిడు. ఏభై సంవతురాలు ద్వటిన బ్రాహ్మణోతతముడు.
నిండైన విగ్రహ్ం, నదుట్ విభూతి రేఖలు, ఛాతీకి అడుంగా జ్ంధ్యం పోగలు,
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పటుటపంచి, భుజాన ఉతతరీయం, షరుట వేసుకోలేదు. భుజాన ఒక బరామ సంచి.
చ్చతిలో గడు సంచి, చంకన గొడుగ. చూడగానే నమసకరించాలనిపంచ్చ వేద్
పండితునిలా ఉనాిడు. "మీరు గడిద్వక టిక్కకట్ తీసుకునాిరు గద్వ", అడిగాడు
కండకటరు. "అవునియానా" చెపాపడాయన. "అయతే కూరోేండి పంతులుగారూ.
గడిక్కళ్ళళ వచాేక బసుు బసాటండ్లికి వేళ్తుంది." అనాిడు. అపపటికి అకకడ
దిగాలిునవాళ్ళ దిగిపోయారు. డ్లర్ మూసి "రైట్ రైట్ " అనరిచాడు కండకటరు.
కాసతంత ముందుక్కళ్ళళ డౌన్లో దిగానే గీత గీచినటుటని రోడుు చివర
అమరలింగేశారుని

ఆలయగోపురం

ద్రశనమిచిేంది.

భకితత

నమసకరించ్చకునాిరు పంతులుగారు. చూసుతండగానే బసుు రాజ్గోపురం వద్ాకు
చ్చరుకుని

రివర్ు

తీసుకుని

ఆగింది.

పంతులుగారితపాటు

మిగిలిన

ప్రయాణీకులంతా బస్ దిగిపోయారు. అకకడ వెయట్ చ్చసుతని ప్రయాణీకులు
కొంద్రిి ఎకికంచ్చకుని తనద్వరిన వెళ్ళళపోయంది బసుు. బసుు దిగిన వారంతా
ఈ ఊరివాళ్ళళ కాబటిట తలోపకక చెదిరిపోయారు. పంతులుగారు మాత్రం దికుకలు
చూస్తత అకకడే నిలబడాురు.
అసలే వేసవికాలమండలు మాడిపోతునాియ. నది ద్వట్డం కోసం
కొంద్రు గడి పకకనే ఉని రేవు లోకి పోతునాిరు. నదిమీద్ ఎకకడనంచో లాంచీ
ఇంజ్న శబాం వినిపస్తంది. చంకలో గొడుగ తీసి ఎండ మీద్ పడకుండా
గొడుగ వేసుకొని చ్చటూట చూసాడాయన.కింద్టిసారి వచిేనపపటికీ ఇపపటికీ గడి
పరిసరాలోి పెద్ాగా మారేపమీ కనిపంచలేదు. ద్లైలామా వచిే బౌద్ధ మహాసభలు
నిరాహంచాక అమరావతి లోక ప్రసిద్ధమంది. యాత్రికుల సంద్డి కనిపస్తంది.
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కాని తనకి కావలసిన మనిషి జాడమాత్రం లేదు. ఎదురుగా స్డా బంకు వద్ాకు
వెళ్ళళ స్డా తాగాడు.
"అయాయ ఇకకడ శంకుశాస్త్రి గారి ఇల్లికకడ్ల కాసత చెబుతారా?" స్డా
డబుులిస్తత బంకులోని వయకితని అడిగాడు. "ఏమిటి పంతులుగారూ, ఊరికి
కొతాత...?"పలకరించాడు అతన.
"అవునయాయ , నని రామశాసుులు అంటారు. మాది ఏలూరు పట్టణం.
శంకుశాస్త్రి మా మేనలుిడు."
"నాకికకడ చాలామంది శాసుులు త్తలుసుకాని, శంకుశాస్త్రి అని ఎవరూ
లేరండి. ఆ ప్తరపుపడూ వినలేదు. బహుశ ధ్రణికోట్లో వునాిరేమో అటు వెళ్ళళ
చూడండి.
"ఆ వూరు ఇకకడికి ఎంత దూరం నాయనా?"
"అయ్యయ సామీ.. అమరావతి ఇంతకు ముందెనిడూ రాలేద్వ మీరు?"
"ఎపుపడ్ల

మహాశవరాత్రికి

వచాేనయాయ.

ద్రశనం

చ్చసుకొని

వెళ్ళళపోయాన. వూరు పెద్ాగా త్తలీదు. మా శంకుశాస్త్రి సంవతురం క్రితం ఇకకడ
ఏదో గడిలో అరేకుడిగా వచిే ఉనాిడు. పూజ్లు, వ్రతాలు చ్చయంచడంలో దిట్ట.
గడిద్గగర ఎవరినడిగినా చెపాతరనాిడు."
"ఏ గడి ద్గగర?"
"అదే మరిేపోయాన. ఇంతకీ ధ్రణికోట్ అనాివ్, ఎకకడ వుంది?"
"భలేవారండీ. ఎకకడ్ల ఏమిటీ ? అదీ ఇకకడే ఉంది. ఇపుపడు
హైద్రాబ్దదు, సికింద్రాబ్దద్లు ఎలా జ్ంట్ నగరాలో, అలాగే ఇకకడ అమరావతి,
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ధ్రణికోట్లు రండూ జ్ంట్ ఊళ్ళని మాట్. అలా మలాిది రోడ్లో కొంత దూరం
వెళ్ళతే అమరావతి పోలిస్ స్టటషన్ కనపడుతుంది. ఆ స్టటషన్ ఇవతలి వరకూ
అమరావతి. ద్వటితే ధ్రణికోట్...."
"అలాగా...ఇంతకీ మా శంకుశాస్త్రి..."
" ఓ పని చ్చయండి. మీరు. గోపురం ముందు రోడ్లి కొంచెం డౌన్లికి
వెళ్ళండి. అకకడ సాయబ్దబ్ద గడి వసుతంది. గడి పకకనే ధాయనముద్రలో
కూరుేని

ఆంజ్నేయసాామి

ఎతతయన

విగ్రహ్ం

చూడద్గింది.

అకకడ

పూజారుంటాడు. ఆయనిి అడిగితే మీ శంకుశాస్త్రి అడ్రస్ దొరుకుతుంది."
అనాిడు బంకులోని వయకిత.
"మంచి మాట్ చెపాపవు నాయనా. నీకు శుభం కలుగతుంది." అంటూ
సాయబ్దబ్ద గడికి బయలుదేరాడు రామశాసుులు. నాలుగడుగలు వేశాడ్ల
లేదో... ఇంతలో స్తకట్ర్ శబాం వినిపంచింది.
ఆ వెనక ' మామాయాయ' అంటూ పలుపు కూడా వినిపంచింది. తిరిగి
చూసిన రామశత్రులు గారికి మేనలుిడు శంకుశాస్త్రి స్తకట్ర్ మీద్ సమీపస్తత
కనిపంచాడు.
"భలే వాడివి మామయాయ. నీకోసం నేన అకకడ బసాటండులో ఎదురు
చూసుతనాిన. నవిాకకడ బస్ దిగావా..? ఆ బస్లో గోపురం ద్గగరకు
వచ్చేసుంటావని ఇటు రావడం మంచిద్యంది" అనాిడు పకకన స్తకట్ర్
ఆపుతూ శంకుశాస్త్రి.
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సమయానికి మేనలుిడిి చూడగానే రామశాసుులు ముఖంలో ఆనంద్ం
తంగి చూసింది. "బ్దగంది శంకు. నవుా అకకడ ఎదురు చూసుతంటావని
కలగనాినా? సరాసరి గడి వద్ాకు వచ్చేశాన. అవుూ, నీ ప్తరు అడిగితే
త్తలీద్ంటాడేమిట్రా ఆ స్డా బంకు వాడు?" అండిగాడు.
"శంకు శాస్త్రి అంటే మరీ పాతకాలం ప్తరులా ఉంద్ని, నేనే కొంచ్చం
మారిే యస్.శాస్త్రి అని మారుేకునాిన."
"ఏడిేనటుటంది. వెధ్వ మారుప నవూాూ.. పాతకాలం అంటే అంత
చ్చలకన పనికిరాదురా. లక్షణంగా శంకుశాస్త్రి అంటేనే బ్దగంటుంది."
"మామయాయ కాలంత పాటు మనమూ మారాలి..."
"న్లరుమయ్, కాలం మారలేదు. మనమే మారిపోతునాిం..."
"ప్లిజ్ మామయాయ కాిస్ తీసుకోవదుా. భోజ్నం టైమవుతంది. స్తకట్ర్
ఎకుక ఇంటికి వెళ్ద్వం."
పెద్ాగా నిటూటరిే తన ఆవేశానిి అదుపు చ్చసుకుంటూ శంకుశాస్త్రి వెనకాల
కూరుేనాిడు రామశాసుులు. స్తకట్రిి ఇంటి దిశగా పోనిచాేడు శంకుశాస్త్రి.
"ఇపుపదు

చెపపరా

అబ్దుయ..

రేపు

జ్రగబోయే

సీతారాముల

కళ్ళయణమహోతువం రామనవమికి నని ప్రతేయకించి రమమని ఫోన్ చ్చశావ్. ఇంతకీ
చూస్టత వూళ్ళళ రామచంద్రుల వారి గడి ఎకకడుందో కనబడలేదు." బ్రేవ్ మని
త్రంచి వీధి అరుగ మీద్కు వస్తత మేనలుిడు శంకుశాస్త్రిని అడిగాడు
రామశాసుులు.
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అంతక్రితం మేనమామ, మేనళ్ళలుి ఇద్ారూ భోజ్నాలు ముగించారు.
భారయ, ఇద్ారు పలిలత అమరావతిలో అరేకుడిగా వుంటుని శంకుశాస్త్రికి మంచి
ప్తరు వుంది. భారయ గణవతి, అన్లయనయ ద్వంపతయం. రాక రాక వచిేన రామశసుులిి
ఎంత మరాయద్గా చూసుకునాిరు. అరుగ మీద్ వేసిన చాప మీద్ దిళ్ళన
ఆనకుని విశ్రంతిగా కూరుేనాిరు ఇద్ారూ.
"మామయాయ!నిని పలిపంచింది ఈ ఊరి ఉతువాలకు కాదు. రేపు
ఉద్యమే నది ద్వటి, ఆవలి తీరంలో ఉని మునిలూరు అనే ్రామమం వెళ్ళళలి
మనం. అకకడ చకకని రామాలయం ఉంది" వకక పలుకు న్లట్లి వేసుకుంటూ
చెపాపడు శంకు శాస్త్రి.
ఆశేరయంగా చూశాడు రామశాసుులు, అంత క్రితమే ముద్ాపపుప, చారడు
నేతిత బ్దటుగా గంటూరు జిలాి స్పపషల్ పండుమిరప పచేడిత కలిప తిని
భోజ్నం మరోసారి త్రంపు రపపంచింద్వయనకు. "మునిలూరా...ఎకకడుంద్వ
ఊరు?" త్రంచిన తరువాత అడిగాడు.
"ఇకకడే మామయాయ ! అమరావతికి తినిగా అవతలే ఉంది. ఊరికి కుడి
పకకగా కృష్ణానది వుండగా, ఎగవనంచి ద్క్షిణంగా వసుతని మునేిరు అనే
ఉపనది అకకడ కృషాలో కలుసుతంది. ఈ రండింటి సంగమ ప్రదేశం మూల మీద్నే
ఉందీ వూరు. కొనిి ద్శాబ్దాల క్రితం రాజా వాసిరడిు వెంకటాద్రి నాయుడుగారు
కటిటంచిన సంగమేశారాలాయం మునిలూరు ఒడుుక ఉంటే, ఇటు అమరావతి
ఒడుున ఆమరలింగేశారుని ఆలయం ఉంద్ని మాట్!
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మునిలూరు చ్చటూట సుమారు రండువేల ఎకరాల సుక్షేత్రమన వరి పండే
మాగాణి భూములునాియ. అపపట్లి డా. క్క.ఎల్. రావు గారు కటిటంచిన పంపంగ్
సీకం మూలంగా ప్రధానంగా మునిలూరుతపాటు మోగలూరు, కునికినపాడు
మొద్లైన ్రామమాలకు చెందిన పలాలు సాగవుతునాియ.
నవుా

చెబుతుంటావే, మన

తూరుప, పశేమగోద్వవరి

జిలాిలోి

పల్లిటూళ్ళలో కూడ పట్ిం వాసన వేస్తంది. చూద్వామంటే దుకిక్దదుాలు
కంపంచట్ం లేదు. మన ్రామమీణ కళ్లు అడుగంటిపోతునాియ అని. అవి నవుా
చూడాలంటే మునిలూరు వెళ్ళళలిుందే. మన ్రామమీణ సంసకృతి సంప్రద్వయాలు
ఇపపటికీ ఈ ప్రాంతాలోి చెకుకచెద్రలేదు." అంటూ వివరించాడు శంకుశాస్త్రి.
ఈ విషయాలు రామశాసుులిి నిజ్ంగానే ఆశేరయపరిచాయ. "నవుా
చెపపందే నిజ్మతే, ఈ ఊరు చూడాలిుందేరా అలుిడూ. కాని ద్య, జాలి,
ద్వనగణం లాంటి సుగణాలు లేకపోతే ఏ వూరైనా నిరరాకమే. మరి నవుా చెపపన
ఊళ్ళళ..."
"మంచివాళ్ళని

చోట్

దేవతల

ఆశీసుులు

ఎపుపడూ

ఉంటాయ

మామయాయ. అందుక ఆయా వూళ్ళ సుభిక్షంగా ఉంటాయ. మునిలూరు
వాసులు చాలా మంచి వారు. ద్వతృతాం గలవారు. ముఖయంగా ఆ ఊళ్ళళ
తలమానికంగా చెపుపకోద్గిన వారు నిమమగడు అనిపూరేాశారి దేవి గారు. ఆవిడ
నిజ్ంగా కాశీ అనిపూరా అంటే అతిశయ్యకిత కాదు. ఇపపటికీ వారిది ఉమమడి
కుటుంబం అంటే నముమతావా?"
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"నమమన. అసులు నమమన..పల్లి పటుటలో కూడా ఇలా పెళ్ళవగానే అలా
వేరుపడిపోతుని కొడుకులుని ఈ రోజులోి ఉమమడి కుటుంబ్దలా...? ఆ వైభవం
నా

చినిపుపడు

చూసా..

అంటే

కాలంతపాటు

మారిపోతునిరు.

సాారథం

పెరిగిపోతంది.

మనషులూ

డబుుముందు

వేగంగా

అతీమయతలు,

అనబంధాలూ, తీసి రాజ్ంటునాియ. చినికుటుంబం అనే కొతత రోజులు
వచాేయ. ఎకకడ్ల ూటికో, కోటికో ఉమమడి కుటుంబ్దలు ఉంటే ఉండవచ్చే
కాని, మన రాష్ట్రంలో ఉనాియంటే నమమకం లేదు."
"మునిలూరు

వస్టత

నమిమ

తీరతావ్

మామయాయ!

రేపు

నవేా

చూసాతవ్గా.!"
"నవుా చెపపందే నిజ్మతే, ఆ కుటుంబ్దనిి తపపకుండా చూడాలిరా.
ఇంతకీ ఆ అనిపూరేాశారమమ గారి వివరాలేమిటి?"
"సీతారాములని, రాధాకృషుాలనీ, శవపారాతులనీ ఇలా భారాయభరతల ప్తరుి
కలవడం చాలా అరుదైన విషయం కానీ, కాశీ విశ్వాశారయయ అనిపూరేాశామమ
జ్ంట్ ప్తరుి కూడా చకకగా కలిసిన ద్ంపతులు. వారిది మునిలూరు. వయవసాయ
కుటుంబం. ఉని పదెకరాలు పండించ్చకుంటూ అన్లయనయంగా ఉండేవారు. ఈ
ద్ంపతులకి ముగగరు సంతానం. పెద్ా కొడుకు రామలింగేశారరావు. రండ్ల
కొడుకు గోపాల్. మూడ్లది కూతురు. ఆవిడ ప్తరు భ్రమరాంబ. దురద్ృషటం
ఏమంటే, పలిలు చినివాళ్ళగా ఉండగానే పాపం అనిపూరేాశారి దేవి గారికి భరత
వియ్యగం సంభవించింది. కాశీ విశ్వాశారయయ గారు కాలం చ్చశారు. అయనా
ఆమ అధైరయపడక పలిలకోసం గండె నిబురం చ్చసుకొని జీవన పోరట్ం
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సాగించారు. సాయంగా తమ వయవసాయానిి చూసుకుంటూ, పాడి పశువులిి
అభివృదిధ చ్చసుకుని, రాత్రి పగలు కషటపడి, పలిలిి పెద్ావాళ్ళన చ్చసారు. పెద్ా
చదువులు చదివించారు. పదెకరాల మాగాణికి పాతిక ఎకరాలు చ్చశారు. ఏభై
పాడి పశువులు, పదిమంది జీతగాళ్ళ. వూళ్ళళ పెద్ారికం ఆవిడదే. ఆవిడ మాట్
కాసత కటువుగా ఉంటుందిగానీ మనసు వెని. నీతి నిజాయతీలకు పెద్ాప్లట్
వేసుతంది. ఖచిేతంగా మాటాిడుతుంది కాబటిట కొంద్రు ఆవిడన గయాయళ్ళ అని
ఆడిపోసుకుంటారు. ఆ గయాయళ్ళతనం లోూ ఎంత మంచితనం ఉంది. ఆకలి
అని ఎవరు వచిేనా అనిం పెడుతుంది. ముఖయంగా మన ఆచార వయవహారాలు,
సాంప్రద్వయాలు అం్ద ఆవిడకు ఎంత ఇషటం. అంతరించిపోతుని మన ్రామమీణ
కళ్ల గరించి చెపప బ్దధ్ పడుతుంది. " అంటూ చెపపడం ఆప, నాలుగ వకక
పలుకులు తిరిగి న్లట్లి వేసుకునాిడు శంకుశాస్త్రి.
చాలా ఆసకితగా వింటునాిరు రామశాసుులు గారు.
"నవుా ఇంతగా చెపుతంటే ఆ మహాతలిిని ఓసారి చూడాలని వుందిరా
అబ్దుయ్..ఇంతేన ఇంకమనా విశ్వష్ణలునాియా??" అంటూ కుతూహ్లంగా
అడిగాడు.
"అపుపడేన..ఇంకా చాలా ఉనాియ మామయాయ !" అంటూ తిరిగి చెపపడం
ఆరంభించాడు శంకుశాస్త్రి.
"అదే - మునిలూరు ్రామమం నడిబొడుున ఒక రామాలయం ఉంది. అది
అనిపూరేాశారి పూరీాకులు కటిటంచిన గడి. అదుుతమన ఆలయం అనకో.
ఆలయ నిరాహ్ణ బ్దధ్యత ఇపపటికీ ఆవిడదే. శ్రీరామ నవమి వేడుకలు ఘనంగా
10

జ్రిపసుతంది. సీతారాముల కళ్ళయన మహోతువం చూసి తీరాలిుందే. పైగా
అనిద్వన కారయక్రమంలో చిని లోటు కూడా రాకుండా జ్రిపసుతంది. గత
సంవతురం

కళ్ళయణ

మహోతువానికి

నేనే

పౌరోహతయం

వహంచాన.

సంతృపతకరమన సంభావనలు ముటాటయ.
ఇంతకీ అసలు విషయం ఏమంటే, వారం క్రితంకి నేన పనిమీద్
వెళ్ళళనపుపడు అనిపూరేాశారిగారి ఇంటికి వెళ్ళళన. మాట్ల సంధ్రుంలో నీ
గరించి చెపాపన. నీ ప్తరు ఎవరో చెపపగా వింద్ట్, ఏలూరు రామశాసుులు నీ
మేనమావా నాయనా అంటూ ఆశేరయపోయారు. నవుా పౌరోహతయంలో
దిట్టవేననీ, అలాగే జాతకచక్రాలు చూస్ట జ్యయతిషయ పండితుడవనీ కూడా ఆమ
వినిద్ట్. ఇంకముందీ... సీతారాముల కళ్ళయణ మహోతువానికి ఎలాగూ ముగగరు
పురోహతులిి పలుసుతనాిం గద్వ, ఈసారి నీతబ్దటు రామశాసుులు గారిని
తీసుకురావలసిందేనంటూ

పటుటబటాటరామ.

అందుక

నిని

ప్రతేయకించి

పలిపంచాన."అంటూ వివరించాడు శంకుశాస్త్రి.
కొంచెం అసంతృపతగా చూసారు రామశాసుులుగారు.
"అంతా బ్దగానే వుందిగానీ శంకుశాస్త్రీ ! ఇంతకీ అనిపూరేాశారి గారి
ఫ్యయమిలి విషయాలు పూరితగా చెపపలేదు నవుా" అనడిగారు.
"అకకడిక వసుతనాిన మావయాయ. అనిపూరేాశారికి ముగగరు సంతానం
అని చెపుపకునిం కద్వ...! పెద్ాకొడుకు ప్తరు రామలింగేశారరావు. ఆయన భారయ
ప్తరు మహాలక్ష్మి. అన్లయనయ ద్వంపతయం. కొడుకు గానీ, కోడలు గానీ ఈ రోజుకీ
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అనిపూరేాశారి మాట్ జ్వద్వట్రు. అగ్రికలేర్ బి.ఎ.గోల్ు మడలిస్ట ఆయన.
ప్రసుతతం తమ వయవసాయ అభివృదిధలో తలిికి కుడిభుజ్ం ఆ కొడుకు.
"అలాగా... మరి రండ్ల కొడుకు సంగతేమిటి.."?
"రండ్ల కొడుకు గోపాల్ అని చెపాపన కద్వ. ఈయన గరించి ఎంత
చెపపనా తకుకవే. డాకటర్ గోపాల్ నిమమగడు. ప్రసుతతం అమరికాలోని డెట్రాయట్
నగరంలో

సిథరపడిన

గొపప

డాకటర్.

"అమామ

!

నేన

డాకటర్

చద్వాలనకుంటునాిన" అని అడిగినందుకు కొడుకున డాకటరిి చ్చసింద్వ తలిి.
అతన అమరికాలో సిథరపడి తలిికిచిేన మాట్ నిలబెటుటకుని వూరికి దేశానికి ప్తరు
త్తచాేడు. డాకటర్ గోపాల్ గారి భారయ ప్తరు సతయవతి. సుగణవతి. డిగ్రీ వరకు
చదివినా ఏ వాయపకం లేకుండా భరతకు తగగ భారయగా, ఇంటి ఇలాిలుగా ప్తరు
త్తచ్చేకుంది. అమరికాలో ఉంటునాి కూడా భారాయభరతలిద్ారికీ అనిపూరేాశారి
అంటే ఎంత భయం, మరాయద్. దూరంగా వునాిమని బ్దధ్ త్తలియకుండా
వారంలో మూడుసారియనా ఇంట్రిట్ వీడియ్య ఫోన్ లో కొడుకు, కోడలుత
ఒకరొికరు చూసుకుంటూ మాటాిడుకుంటారు.
కంచికచరి మండలంలో ఎవరనాి అమరికా వెళ్తనాిరంటే చాలు, వాళ్ళ
చ్చత బలవంతంగానైనా ఒపపంచి మరీ అరిస్పలు, బూరలు, కరపూపసని, పచేళ్ళని,
ఇలా రకరకాల సంప్రద్వయ వంట్కాలన అమరికాలోని కొడుకు కుటుంబం
కోసం పంపసుతంద్వవిడ. అటువంటి డాకటర్ ద్ంపతులకు అబ్దుయ, అమామయ
సంతానం. అని రామలింగేశారరావు ద్ంపతులకు లేటుగా పలిలు పుడితే...ఈ
గోపాల్ కు ఎరీి గానే పలిలు పుటాటరు. కొడుకు ప్తరు అనంత్ సాయ. వయసు
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ఇరవై మూడు. డెట్రాయట్ లోనే మేనేజ్మంట్ కోరుు చదువుతునాిడు. కూతురు
ప్తరు సాయ శవాని. వయసు ఇరవయ ఒకకటి. అమామయ కూడా అనితపాటు
మేనేజ్మంత్ చదువుతుంది. ఇక చెపుపకోవలసింది భ్రమరాంబ గరించి. ఈవిడ
అనిపూరేాశారి గారి ఆఖరి సంతానం. ఆవిడ భరత ప్తరు రఘునాథ్. వీరిదీ అదే
వూరు. పైగా అనిపూరేాశారి గారి పకికలేి. కూతురు ఎపుపడూ తన కళ్ళముందే
తిరుగతూ ఉండాలని ద్గగర సంబంధ్ం చ్చసింద్వవిడ. రఘునాథ్ కూడా
శ్రీరామచంద్రుడిలా సుగణాల రాముడు. భ్రమరాంబ, రఘునాథ్ లది కూడా
అన్లయనయ

ద్వంపతయం.

భారాయభరతలు

వుండేది

పకక

ఇంట్లినే

అయనా

అనిపూరేాశారి గారి ఇంట్లినే ఎకుకవగా కనిపస్తత ఉంటారు.
ఈ ద్ంపతులకు కూడా ఇద్ారే సంతానం. ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు.
కొడుకు ప్తరు నవీన్ వయసు ఇరవై నాలుగ. కుర్రాడు బుదిామంతుడు. ఎం.ఏ.
చదువుతునాిడు. కూతురు ప్తరు మహేశారి. అంతా మహీ అని పలుసాతరు. చాలా
హుష్ణరైన అమామయ. బి.కాం. చదువుతంది. అనాి చెల్లిళ్ళ ఇద్ారూ నందిగామ
డిగ్రీ కళ్ళశాలలో చదువుకుంటునాిరు. అలా పెద్ా కొడుకు, కోడలు వాళ్ళ పలిలు
అంతా ఒక ఉమమడి కుటుంబంలా కలసి మలసి ఉంటూ, సుఖంగా ఉంటునాిరు.
రండ్ల

కొడుకు

డాకటర్

గోపాల్

కుటుంబం

విదేశం

లో

ఉనిందుకు

అనిపూరేాశారికి కాసత బ్దధ్గా ఉనాి, తరచూ వీడియ్య కాంఫరన్ు లో కొడుకు
కుటుంబంత మాటాిడుతూనే వుంది కాబటిట ఈ దిగలు కూడా లేద్వవిడకు.
ఇదీ మామయాయ ఆ కుంటుంబ విశ్వష్ణలు. ఒంటి చ్చతత సంసారానిి
లాకొకచిే, బిడులిి ప్రయ్యజ్కులిి చ్చసింద్ంటే ఆవిడ కృషిని అభినందించాలి. తలిి
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Munnaluru+to
+Newyork+White+Plains
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