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జరిగిన తతంగం: ఎపుప్డో, అపుప్డెపుప్డో ఇండియా వెళిల్ నపుప్డు సేట్ట బేయ్ంక ఆఫ ఇండియా లో ఖాతా తెరిచి, మళీళ్ ఏడాది దాటాక
అదే బేంక కి డబుబ్ తీసుకోడానికి వెళేత్ నేను ఇచిచ్న చెకుక్ చెలల్దు అనీ, ఎకౌంట ఏకిట్వ గా లేదు అనీ ననున్ వారు నానా ఇబబ్ందులూ పెటాట్రు. ఇలా లాభం
లేదు అనుకుని ఏదైనా పెదద్ పైరవేట బేయ్ంక లో ఎనాన్రై ఎకౌంట తెరిసేత్ ఇలాంటి ఇబబ్ందులు ఉండవు అని ఐసిఐసిఐ అనే బేయ్ంక లో ఎనాన్రయ ఆపరేటింగ,
ఎనారై ఎకస్ టరన్ల NRO & NRE అకౌంటుల్ తెరిచాను....,ఆ తెరిచిన విధం బెటిట్దనినా...తతంగం కంటినూయ్డ...
ఐసిఐసిఐ బేయ్ంక లో మొదటి గంట:
వందల మంది ఖాతాదారుల్, అంత కంటే ఎకుక్వగా బేయ్ంక గుమాసాత్లతో కిట కిట లాడుతునన్ పర్భుతవ్ం వారి సేట్ట బేయ్ంక ఆఫ
ఇండియా నుంచి బయట పడి సరి కొతత్ ఐసిఐసిఐ బేయ్ంక లోకి అడుగు పెటట్గానే ఆరీట్సి బస సాట్ండ నుంచి రైలేవ్ సేట్షన కీ, లేదా రైలేవ్ సేట్షన నుంచి
విమానాశర్యానికీ...ఇంకా చెపాప్లంటే రైతు బజారు నుంచి సూపర మారెక్ట లో అడుగు పెటిట్న ఫీలింగ వచేచ్సింది. అందుకు ఒక కారణం ఇకక్డ కిచకిచ
లాడుతూ ఇదద్రు, ముగుగ్రు యువ ఆడంగులు ...అంటే చినన్పప్టి జయలలిత లాంటి వాళుళ్ కనపడాడ్రు. వాళుళ్ ననూన్, నా పకక్నే మా పిఠాపురం బాపతు
మేనలుల్డినీ చూడగానే నేను ఎనారైని అనీ, వాడు కాదు అనీ కనిపెటేట్శారు. అందుకు ముఖయ్ కారణం నేను తెలుగులో మాటాల్డడం అని నేను కనిపెటేట్శాను.
ఇదెలా కనిపెటాట్డో కానీ లోపలిన్ంచి మేనేజర గబగబా వచిచ్ సాకాష్తూత్ ఆయన గదిలోకి ‘తీసుకెళిళ్, “టీ” అనగానే నేను “వదుద్” అనగానే “ఓ, ఎనాన్రై కదా
సారీ” అని ఆయన డార్యర లోంచి మినరల వాటర బాటిల ఇచిచ్ సతక్రించాడు. అంతకు ముందే ఆ బాటిల లో నాలుగు చుకక్లు ఆయన తాగాడేమో
అని నాకు అనుమానం వచిచ్నా అపప్టికే అంతకు ముందు బేయ్ంక లో తినన్ వడదెబబ్కి అదేం పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేను. ఓ గుకెక్డు నీళుళ్ తాగి నా
సంభాషణ లో మొదటి వాకయ్ంగా “ఐసిఐసిఐ” అంటే ఏమిటి సార?” అని అడిగాను.
ఆయన బికక్ మొహం పెటిట్ “నేను ఈ మధయ్నే ఇకక్డ చేరాను. కనుకుక్ని చెపాత్ను.” అని ఆ ఇదద్రు కిచకిచలనీ, మిగతా వాళళ్నీ అడిగితే
వాళూల్ వెరిర్ మొహం పెటాట్రు. కానీ అందులో మొదటి కిచకిచ తన సెల ఫోన లో అరజ్ంటుగా గూగుల చేసేసి సమాధానం చెపేప్సి అందరినీ సంతోష
పెటిట్ంది. ఆ విధంగా ఇరకాటం నుంచి తపిప్ంచుకునన్ ఆ మేనేజర గారు ఎనాన్రై -ఓ మరియు ఎనాన్రై -ఇ అకౌంటల్ గురించి నాకు వివరంగా చెపిప్
“ఇవాళ ఓ యాభై లక్షలతో ఎకౌంట ఓపెన చేదాద్మా?” అని పుంజుకోబోయాడు. “అయయ్ బాబోయ లక్ష డాలరేల్” అని నా గుండె గుభేలుమని మరో
నాలుగు గుకక్లు తాగి “అమెరికా వెళాళ్క మా కీవ్న వికోట్రియా ని అడిగి పంపిసాత్ను. పర్సుత్తానికి ఈ ఐదు వేలు ఉంచండి” అనాన్ను. అది విని ఆయన
ముడుచుకు పోయి ఆ మినరల వాటర బాటిల నా చేతి లోంచి లాగేసుకుని హఠాతుత్గా లేచి నుంచునాన్డు. అపుప్డు మా మేనలుల్’డు నా డొకక్లో పొడిచి
“లేదండి. ఒకోక్ ఎకౌంట కీ పాతిక వేలో ఎంతో మీ మినిమమ ఎమౌంట ఉంటుంది కదండీ. ఆ మాతర్ం తో ఎకౌంట ఓపెన చేసాత్డు మా మామయయ్” అని
పరిసిథ్తిని చకక్బెటాట్డు.
రెండో గంట:
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మొతాత్నికి అకక్డ ఎకౌంట ఓపెన చెయయ్డానికి ననున్ వాళిళ్దద్రూ ఒపిప్ంచాక అపిల్కేషన పూరిత్ చెయయ్డం మేనేజర గారే మొదలు
పెటాట్డు. అది మా ముతాత్త గారితో మొదలై, ఇంకా పుడతారో. లేదో తెలియని మనవల దాకా అనిన్ వివరాలతో నేను నా ఆతమ్ కథ రాసుకుంటునన్ ఫీలింగ
వచేచ్సింది. ఇకక్డ సరి కొతత్ తతంగం ఏమిటంటే, పర్తీ పేజీ మీదా నా సంతకం తో పాటు వేలి ముదర్లు కూడా వెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. “ ఈ రోజలోల్ అంతా
బయో మెటిర్క పదద్తులే సార” అని సంజాయిషీ ఇచుచ్కునాన్డు పాపం మేనేజర. తీరా అంతా అయాయ్క నేను డాలరుల్ ఇవబోతుంటే, ఆయన ననున్ తీవర్ంగా
వారించాడు. “మా బేయ్ంక లో డాలరుల్ వేసేత్ మీకు రేటు ఒక రూపాయి తకుక్వ వసుత్ంది సార..ఉండండి” అని ఫోన లో ఎవరితోనో మాటాల్డాడు. పది
నిముషాలలో ఒక యువకుడు చేతి సంచీతో వచిచ్, “ఎనిన్ డాలరుల్ సర?” అని అడిగి, లెకక్లు కటిట్, సంచీ జిప లాగి రూపాయల కటట్లు బయటకి తీశాడు.
ఆ సంచీ లోపలికి చూసేత్ సరి కొతత్ రెండు వేల రూపాయల కటట్లే...కనీసం కోటి రూపాయలు ఉండి ఉంటాయి. నా జనమ్లో అంత డబుబ్ ఏనాడూ చూడని
నా కళుళ్ జిగేల మనాన్యి. మళీళ్ మినరల వాటర సీసా చేతులు మారింది. డాలరుల్, రూపాయలు కూడా చేతులు మారి మేనేజర గారి జేబులోకి వెళిల్
పోయి...అకక్డి నుంచి కేషియర దగగ్రకి వెళిళ్ంది. “మొతాత్నికి నాచేత నా మొటట్ మొదటి ఎనాన్రై ఎకౌంట తెరిపించారు. మా కీవ్న వికోట్రియాకి ఫోన చేసి
చెపాప్లి. ఏమంటుందో ఏమిటో మరి” అని మేనేజర తో సరదాగా అనాన్ను.
“అపుప్డే కాదండి. ఇంకో పది హేను రోజులు టైము ఉంది లెండి.” అనాన్డు మేనేజర యాధాలాపంగా.
“అంటే?” అనాన్ను అరథ్ం గాక.
“అదేనండి, ఇపుప్డు మీ అపిల్కేషన వైజాగ పంపిసాత్ం, వాళుళ్ అనీన్ చూసి వెరిఫై చేసి అపుప్డు ఎకౌంట ఎపూర్వల పంపిసాత్రండి. అంత
వరకూ మీ ఎకౌంట ఓపెన అవదు. అయాయ్క అపుప్డు ఆవిడకి ఫోన చేసి అభిపార్యం కనుకోక్ండి.”
“అంత వరకూ నా డబుబ్?” నేను విసుత్పోయాను.
“ఐసిఐసిఐ బేయ్ంక వారి దగగ్రే కేష్మంగా ఉంటుందండి.” మేనేజర నాకు భరోసా ఇచాచ్డు.
“మరి ఈ లోగా నాకు డబుబ్ కావాలంటే?”
“వైజాగ హెడాడ్ఫీసు నుంచి చెకుక్లు, డెబిట కారడ్ పంపించే దాకా ఆగాలి కదండీ..”
“చెకుక్లు, ఆ కారడ్ ఎకక్డికి పంపిసాత్రు?”...నాకేదో భయం పటుట్కుంది.
“మీ అమెరికా అడెర్స ఇచాచ్రు కదండీ. అకక్డికే పంపిసాత్రండి”
నా గుండె ఆగి పోయింది. మినరల వాటర సీసాలో చుకక్ కూడా లేదు.
“మరి నేను ఇకక్డ కాకినాడలో ఉనాన్ను కదా. చెకుక్లు అమెరికా పంపిసేత్ ఎలాగా?” కొంచెం నిసస్హాయం, కోపం నా గొంతులో
చోటు చేసుకునాన్యి.
“కానీ మీరు ఎనాన్రై కదండీ. ఇండియా అడెర్స ఉండకూడదండి”
చెపొప్దూద్..”ఓరి నాయనోయ...నేను ఎనాన్రై కాదు..నా పిండాకుడూ కాదు...ఇకక్డి వెధవనే..” అని గటిట్గా అరవాలి అనిపించింది
నాకు.
అర గంట సేపు ఇదద్రం తరజ్నభరజ్న పడాడ్క...మొతాత్నికి నాది సెప్షల కేస గా ఆ దికుక్మాలిన చెకుక్లూ, డెబిట కారూద్ కాకినాడ బేంక కే
వైజాగ హెడాడ్ఫీసు వాళుళ్ దయవుంచి పంపించాడనికి వాళళ్ని పిలిచి ఒపిప్ంచి, పదిహేను రోజుల తరవాత అవనీన్ పటుట్కుని అమెరికా విమానం ఎకేక్శాను.
గత మూడు నెలలగా:
వైజాగ వారు పంపించిన డెబిట కారుడ్, ఎకౌంట నెంబరుల్ ఉపయోగించి సదరు ఐసిఐసిఐ వారి ఆన లైన లో నా ఎకౌంట రిజిసట్ర
చేసుకుని లాగ ఇన అవడానికి సుమారు రెండు వందల సారుల్ పర్యతిన్ంచగా మొతాత్నికీ విజయం సాధించాను. వారి వెబ సైట తో చాలా పెదద్ సమసయ్
ఏమిటంటే వాళళ్ హోం పేజ రాగానే మూడు క్షణాలలో “సెకూయ్రిటీ కారణాల వలన” ఆ పేజీ మూసుకు పోతుంది. అలాగే లాగ ఇన అవావ్లనాన్ మన
“వాడుక పేరు” కానీ, పాస వరడ్ కానీ మూడు సెకండస్ లో కొటట్క పోతే..అంతే సంగతులు. ఆ సైట అలిగి పారిపోతుంది. ఇలా లాభం లేదు అనుకుని వారి
కసట్మర సరీవ్స నెంబర పిలిచాను. అదొక పెదద్ జోకు. ఆ అమామ్యో. అబాబ్యో ఆ దేశం లో ఎకక్డుంటారో తెలియదు కానీ ఒకొక్కక్ సారి ఒకొక్కక్ రకం
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ఇంగీల్షు...తెలుగింగీల్షు, తమిలింగీల్షు, గుజూజ్, బెంగాలీ ఒకటేమిటి...నా బురర్ టూయ్నింగ అంతా గత మూడు నెలలలోనూ దెబబ్ తినేసింది. వాళళ్ మన
ఎకౌంట చూడడానికి ముందు మా ముతాత్త గారి పేరు తో మొదలెటాట్ట్లి. మన డెబిట కారడ్ మన ఎదురుగుండా ఉండి, వెనకాల ఉనన్ గళల్ నుడికటుట్లో
అంకెలు విసుకోక్కుండా చెపప్గలగాలి. అలా ఒక గంట అయేయ్టపప్టికి మనం అసలు ఎందుకు పిలిచామో మరేచ్ పోతాం. పైగా మన సెల ఫోన పకక్నే
పెటుట్కుని అలా చూసూత్ ఉండాలి. ఎందు కంటే పర్తీ అడడ్మైన దానికీ వాళుళ్ ఒక కోడ ఆ ఫోన కి మాతర్మే పంపిసాత్రు.
ఈ హింసలు అనీన్ భరిసూత్ గత మూడు నెలలోల్ రోజుకు రెండు గంటలు ఆ బేయ్ంక సైట పటుట్కుని ఆరు సారుల్ మాతర్ం విజయం
సాధించాను. అనిన్ంటికీ పరాకాషట్ మొనన్నే జరిగింది. ఆఫీసులో కూచుని పొదుద్నన్ పద కొండు గంటలకి ఈ బేయ్ంక దావ్రా ఇండియాలో మా మేనలుల్డికి
కాసత్ డబుబ్ పంపిదాద్ం అని కషట్ పడి లాగ ఇన అయాను. ఈ మూడు సెకండల్ బారికి తటుట్కుంటూ పటుట్ వదలని వికర్మారుక్డి లా వాడి సమాచారం అంతా
ఎకిక్ంచి డబుబ్ బటావ్డా చెయయ్డానికి ‘సెండ” బటన నొకక్ గానే ఠపీమని అకక్డి కక్డే మెసేజ వచిచ్ంది. దాని సారాంశం “పర్సుత్తం మా ఆఫీసు మూసి
యునన్ది. కావున మా పని వేళలలో మళీళ్ పర్యతిన్ంచండి. మా పని వేళలు ఉదయం పది నుండి సాయంతర్ం నాలుగు వరకు. మధాయ్హన్ం 12 నుండి
రెండు వరకు మా భోజన విరామం అని గమనించ గలరు”
అపప్టికే గంటనన్ర కుసీత్ పటిట్న నాకు ఈ మెసేజ ముందు అరథ్ం అవలేదు. అంతా ఆన లైన కదా. కంపూయ్టర కి భోజన విరామం
ఏమిటీ? పైగా అది ఇండియా టైం పర్కారం అంటే మాకు అరథ్ రాతిర్ కదా. అపుప్డు లేచి ఎనాన్రైలు బేయ్ంక పనులు చూసుకోవాలన మాట. వారెవావ్?
నాకు ఒళుళ్ మండి వారి కషట్మర సరీవ్స ని పిలిచి అనిన్ అడుడ్గోడలూ దాటి ఒక కురార్డికి నా గోడు వినిపించాను. అతని సమాధానం
నా కళుళ్ తెరిపించింది.
“మీ ఎనాన్రై ల గురించి, అమెరికా వారి గురించీ ఇండియాలో కొనిన్ కోటల్ మంది యువతీయువకులు రాతిర్ అంతా పని చేసూత్ ఉంటే
మీ సొంత ఎకౌంట మీరు చూసుకోడానికి రాతిర్ ఒక సారి లేవ లేరా?”
అందుకే ఈ బేయ్ంక లని “దేబాయ్ం” అనాన్ను..అంటే దేశీ బేయ్ంక లు అనమాట. అవి నిజంగానే దేభాయ్లు....అనగా మా చినన్పప్టి
పరిభాషలో “ఎందుకూ పనికి రానివి”... కానీ భరించాలి, తపప్దు.
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