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-26ఇండియా

– ఎంతో ప
ర్ యాస

మొనీన్ మధయ్ అతయ్వరసంగా మా ఆవిడా, అమామ్యీ అరజ్ంటుగా ఇండియా వెళళ్ వలసి వచిచ్ంది. ఇండియా వెళళ్డం ఎంత కషట్మో
రావడం కూడా అంతే కషట్ం అని మాకు మరొక సారి తెలిసి వచిచ్ంది. నేను అమెరికా వచిచ్న కొతత్లో ...అంటే విమానం టికెక్టుల్ కాగితాల
మీదే కారబ్న పేపర పెటిట్ టైపు కొటిట్ ఇచేచ్ రోజులోల్నూ, టెలిఫోన సదుపాయాలు అకక్డకక్డా మాతర్మే ఉండే రోజులూ, కంపూయ్టర అనేది
ఇంకా బర్హమ్ పదారధ్ం గానూ, బొంబాయి, ఢిలీల్ విమానాశర్యాలు అగిగ్ పెటెట్ల సైజులో ఉండి కషట్మస్ వాళుళ్ మమమ్లిన్ విపరీతమైన కషట్మస్
పెటిట్ కనీసం రెండు మందు బాటిళుళ్, ఒక తీర్ ఇన వనూన్, నాలుగు పెనున్లూ, వీలుంటే పాకెట సైజ కేలుకుయ్లేటర మా సూట కేసులోల్ంచి
లాగేసుకుని వెయియ్ రూపాయలు జేబులో పెడితే కానీ మమమ్లిన్ బయటకి వెళళ్నివవ్ని రోజులోల్ ఇండియా పర్యాణం అనగానే ఏడాది పాటు
పోగేసి దాచుకునన్ డబుబ్, గంటల లెకక్లో శలవు దినాలు లెకక్ పెటుట్కుని నానా పర్యాసా పడేవాళళ్ం. అయితే ఇంటికి వెళళ్గానే అమామ్,
నానన్ గారూ, అపప్ చెలెల్ళుళ్, అనన్దముమ్లు, “నాకేం తెచాచ్వ?’ అంటూ గుమిగూడిన బంధువులు, సేన్హితులు....ఇలా అందరినీ చూడగానే ఆ
పర్యాణం తాలూకు శర్మ అంతా మరిచ్పోయే వాళళ్ం. మమమ్లిన్ ఫారిన రిటరన్డ్ అనే వారు. ఈ ఎనాన్రై అనే మాట మాకు తెలియదు.
ఇపుప్డు పరిసిథ్తులు మారాయి. అమామ్, నానన్, అనన్దముమ్లూ, అపప్ చెలెల్ళుళ్ సేన్హితులు, బంధువులూ ఉనాన్ మనలిన్ ఫారిన రిటరన్డ్
గా చూడడ్ం ఎపుప్డో మానేశారు. మనలిన్ ఆహావ్నించడానికి విమానాశర్యం రావడం కూడా అపురూపమే. ఒక వేళ వచిచ్నా “ఏరా, పాపం
అమెరికా నుంచి వచాచ్వు. ఇదిగో ఈ పాతిక వేలు ఉంచుకో. ఇకక్డ వారం ఖరుచ్లకి ఉపయోగ పడుతుంది” అని ఎనాన్రైల బీద తనం చూసి
జాలిపడే రోజులు వచేచ్సాయి. “ఎపుప్డొచాచ్వ” ఎపుప్డు వెళుత్నాన్వ?” అనే పలకరింపులు వచేచ్శాయ. “గుడ టు సీ యూ, మామయాయ్, సీ
యు లేటర” అంటూ పారిపోయే రోజులు వచేచ్శాయ. ఇపుప్డు బొంబాయి, ఢిలీల్ మొదలైన విమానశర్యాలు టోకోయ్, దుబాయ, షికాగోలకి ఏ
మాతర్ం తీసిపోవు. విమానం టికెక్టుల్ ఆన-లైన లో మనమే కొనుకోక్వచుచ్ను. అంతా కంపూయ్టర మయమే. ఎకక్డా కాగితం ముకక్ అకక్ర
లేదు.
ఇలా ఎనిన్ మారుప్లు వచిచ్నా ఇండియా పర్యాణం లో ఇబబ్ందులు మటుకు తగగ్ లేదు. దానికి ఉదాహరణ మొనన్టికి మొనన్ మా
అమామ్యి, మా ఆవిడా ఇండియా పర్యాణమే. మా ఆవిడకి ఇది వరకటి ఇండియా వీసా ఇంకా పనికొసుత్ంది కాబటిట్ పరవా లేదు. కానీ మా
అమామ్యికి అరజ్ంటుగా ఒక రోజులో ఇండియా వీసా కావాలి. ఇండియా కానస్లేట వారి వెబ సైట లో చూసేత్ అలాంటి అరజ్ంటు వీసా
కావలసిన వారు ఇండియా దౌతయ్కారాయ్లయానికి వెళిల్ పొదుద్నన్ 11 గంటల లోపున $300 రుసుము కటిట్ వీసాకి దరఖాసుత్ చేసేత్ అదే రోజు
సాయంతర్ం 4 గంటలకి వీసా ఇసాత్రు అని సమాచారం ఉంది. ఇండియన కానస్లేట మా హూయ్సట్న లోనే ఉంది కాబటిట్ మా అమామ్యి
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ఆఘమేఘాల మీద అకక్డికి పరిగెటిట్ంది. తీరా దరఖాసుత్ ఫారం పూరిత్ చేసి, 300 డాలరల్ నగదు ఇవవ్గానే ముందు నవువ్ మొహం పెటిట్
తరువాత అకక్డ వాళుళ్ అదోలా మొహం పెటాట్రు. “మీకు వీసా ఇవవ్లేం” అని అకక్డి ఆండాళ మా అమామ్యి దరఖాసుత్ తిరసక్రించింది.
మా అమామ్యి చేసిన పొరపాటు ఏమిటీ అంటే ..తను అమెరికాలో పుటిట్ పెరగడం..ట.
నిరాఘ్ంత పోయి “మరి ఇపుప్డు ఏం చెయాయ్లీ?” అని అడిగింది మా అమామ్యి.
“మీ తలిల్ దండుర్లు పాకిసాత్నీ వాళాళ్, ఇండియా వాళాళ్?” అని అడిగింది ఆండాళమమ్. మా అమామ్యి పేరులో “లకిష్” అని ఉంది.
నాకు తెలిసీ పాకిసాత్న లో లకిష్ పుటేట్ అవకాశం లేదు.
“మా నానన్ పేరు రాజు, మా అమమ్ పేరు గిరిజా లకిష్. వాళళ్ది ఫలానా అంధర్ పర్దేశ లో కాకినాడ. నా పేరులో కూడా లకిష్ ఉంది.
ఈ కారణాల వలన నేను పవితర్ భారత దేశం వారి సంతతినే అని మీకు అరధ్ం అయింది కదా, ఆండాళ ఆంటీ” అని మా అమామ్యి
విశదీకరించింది.
“అవును కానీ, ఈ అరజ్ంటు వీసా పాకిసాత్నోల్ పుటిట్న వారికే కాదు, వారి సంతతికి కూడా ఛసేత్ ఇవవ్ం. నువువ్ భారతీయ సంతతికి
చెందితే నీకు ఇసాత్ం కానీ మీ అమామ్, నానన్ల ఇండియా పాస పోరట్ లు కావాలి.” ఆండాళ ఒకటో ఉవాచ
“వాళిళ్దద్రూ అమెరికా వచిచ్ 45 ఏళుళ్ అయింది. వాళళ్వి అమెరికా పాస పోరట్ లు. 35 ఏళల్ కిర్తం అమెరికన సిటిజెన షిప
తీసుకునాన్క ఇండియా పాస పోరట్ లు రదుద్ అయాయ్యి. ఇపుప్డు లేవు.” అంది మా అమామ్యి.
“సరే. వాళుళ్ ఇండియాలో పుటిట్నటుట్ రుజువు కావాలి.”-ఆండాళ రెండో ఉవాచ.
“అలా అని వాళళ్ అమెరికన పాస పోరట్ లో ఉంటుంది కదా!” -మా అమామ్యి రెండో సమాధానం.
“అదెలాల్ ముడియాదు. వాళిళ్దద్రి పుటిట్నరోజు సరిట్ఫికేట లు కావాలి” – ఆండాళ మూడో ఉవాచ.
“భలే దానివే. వాళుళ్ పుటిట్నపుప్డు కంపూయ్టరుల్ లేవు. ఊరికి ఒక ఫోన ఉండేది. అలాంటి సరిట్ఫికెటుల్ లేవు కానీ జాతకాలు
ఉనాన్యేమో?”- ఈ సారి నవేవ్సింది మా అమామ్యి.
“సరే. వాళిళ్దద్రికీ పెళిల్ అయినటుట్ వాళళ్ మేరేజ సరిట్ఫికేట కావాలి. అదేదో ఇండియాలోనే కదా అవుత?” -అనుమానం గా ఆండాళ
నాలుగో ఉవాచ.
“మేరేజ సరిట్ఫికేటా? నేను ఎపుప్డూ అది చూడ లేదు కానీ ఉండే ఉంటుంది” అంది మా అమామ్యి.
“ఆహా. గుడ....వెళిల్ అది పటుట్కుని రా” అభయం ఇచిచ్ంది ఆండాళ
అపప్టికే సమయం 11 దాటింది. ఇంటికి వెళిల్ ఆ మేరేజ సరిట్ఫికేట వెతికి మళీళ్ రావడానికి గంటనన్ర పడుతుంది. మరెలా? అని మా
అమామ్యి మధనపడుతూ ఉంటే...ఆండాళ మళీళ్ తన మధుర గానం వినిపించింది. ఆండాళ కోకి లా ఉంటుంది అని వేరే చెపప్కక్ర లేదు.
“అనన్టుట్. నువువ్ వాళళ్కే పుటిట్నటుట్ రుజువు కావాలి” -ఆండాళ ఐదో అసత్రం.
“అంటే?”...మళీళ్ నిరాఘ్ంత పోయింది మా అమామ్యి.
“ఆ మాతర్ం తెలీదా? నీ పుటిట్న రోజు సరిట్ఫికేట కావాలి. అందులో మీ అమామ్, నానన్ల పేరూల్ ఉండాలి” –అండాళమమ్ జాలిగా ఆరో
ఉవాచ.
అది వినగానే మా అమామ్యికి ఒకానొక అతి ఘోరమైన అనుమానం వచేచ్సింది. ఇండియాలో అయితే ఎకక్డ చూసినా “ఫలానా
శరమ్ గారి నాలుగో అషాట్వకుర్డు”. లేదా “ఫలానా రెడిడ్ గారి మొదటి జడిడ్ కుమారుడు”, లేదా “ఫలానా చౌదరి గారి కుంతీ కుమారెత్ ” అని
ఎపుప్డూ తండిర్ పేరే రాసాత్రు కానీ తలిల్ పేరు పర్సాత్వించరు. అదే అమెరికాలో సరిగాగ్ దానికి వయ్తిరేకంగా అవసరం అయితే తలిల్ పేరు రాసాత్రు
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కానీ తండిర్ ఎవరో చసేత్ కమిట అవరు. అంచేత బరత్ సరిట్ఫికేట లో కేవలం తలిల్ పేరు మాతర్మే రాసే అవకాశం ఉంది. తీరా తన పుటిట్న తేదీ
సరిట్ఫికేట లో అమమ్ పేరు ఒకటే ఉండి, నానన్ పేరు లేకపోతే తనకి ఇండియా వీసా రాదేమో అనే భయం పటుట్కుని మా అమామ్యి ఇంచు
మించు మూరచ్ పోయే సిథ్తికి వచిచ్ నాకు ఫోన చేసి ఈ తతంగం అంతా చెపిప్ంది. నేను కూడా ఈ నిబంధనలకి ఆశచ్రయ్ పోయాను. కానీ,
నాకు మా కానస్లేట జనరల గారు బాగానే తెలుసు కాబటిట్ ఏమనాన్ సహాయం చెయయ్గలడేమో అని ఆయనకి ఫోన చేశాను. ఈ రోజులోల్
పాకిసాత్న టెరర్రిసట్ ల నుంచి పర్మాదం కారణంగా వీసా రూలస్ కాసత్ కఠినంగానే ఉనాన్యి అనీ ఆయన వివరించి అమెరికన సిటిజెనస్ కి ఆన
-లైన లో ఎలెకాట్ర్నిక వీసా 48 గంటలోల్ వసుత్ందనీ అది వినియోగించుకోమనీ సలహా ఇచాచ్రు. దాంతో మా అమామ్యి ఆండాళ గారి
నిసస్హాయతకి తన సానుభూతి పర్కటించి, ఇంటి కొచిచ్ తన బరత్ సరిట్ఫికేట లో తన కనాన్ తండిర్గా నా
పేరు కూడా ఉండడంతో సంతోషించిందో, నిటూట్రిచ్ందొ ..అసలు ఏమనుకుందో తెలియదు కానీ, ఆ
సమసయ్కి తెర పడగానే ఆన -లైన లో వీసా సంపాదించుకుని ఒక రోజు ఆలసయ్ంగా తనూ, మా ఆవిడా
ఇండియా వెళాళ్రు. అదే ఒక తెలల్, నలల్ వగైరా అమెరికనల్కి అరజ్ంటు వీసాలు బహుశా అరజ్ంటుగా అర
గంటలోనో లేదా 15 రోజులోల్నే ఇసాత్రేమో తెలియదు.
మొతాత్నికి మా ఆవిడా, మా అమామ్యీ, డాలస నుంచి మా పెదద్ బావ మరిదీ మదార్సు
విమానాశర్యంలో దిగేటపప్టికి తిరుపతిలో మా అతత్ గారు పోయారు. ఆఖరి చూపులు దకక్ లేదు.
దేహ దరశ్నం దకిక్ంది. మా పిలల్లు ముగుగ్రికీ వాళళ్ అమమ్మమ్ అంటే పార్ణం. ఆవిడ మరణంతో మా
కుటుంబంలో మా పై తరం అంతరించింది. నాలుగు నెలల కిర్తం ఆరోగయ్ం సహకరించక పోయినా
మా అతత్ గారు పంతం పటిట్ అమెరికా వచిచ్ తన ఏకైక ముని మనవరాలు....అంటే మా మనవరాలిని
చూసి మనసారా ఆశీరవ్దించి వెళిల్ పోయారు. ఇపుప్డు నిజంగానే వెళిళ్పోయారు.
ఇవాళే..అంటే మారచ్ 1 నాడే మా మనవరాలి మొదటి పుటిట్న రోజు. జీవితం అలా కొనసాగుతూ ఉంటుంది. లైఫ గోస ఆన....
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