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నడచి వచిచ్న దారి.
మెలల్గా వాకింగ అని చెపిప్ ఇలుల్ దాటి బయటికి వెళల్డం మొదలుపెటాట్ను. సిర్ప్ంగ నుండి సమమ్ర వరకు పబిల్క పేల్సెస అనిన్ జనాలతో
నిండి ఉండేవి. వాకింగ వెళేల్ వాళుల్, సోట్ర్లర లో పిలల్లని పెటుట్కుని జాగింగ చేసే వాళుల్, సైకిల్ంగ చేసేవాళుల్, పేల్ ఏరియాలో కేరింతలు కొటేట్
పిలల్లు, వారిని ఒక కంట గమనిసూత్నే కబురల్లో మునిగిపోయే వాళల్ తలిల్తండుర్లు, మనుషుల కనాన్ దరాజ్గా గున గున తిరిగేసూత్ ఉండే
రకరకాల కుకక్లూ భలే సందడిగా సరదాగా ఉండేది సిర్ప్ంగ -సమమ్ర సమయం. ఇంతలా కాకపోయినా కరోనా భయంలోనూ బాగానే
వసుత్నాన్రు పారుక్లకి జనాలు. కాకపోతే సోషల డిసెట్ంసింగ పాటించకుండా మాసుక్లు లేకుండా సేవ్చఛ్గా తుముమ్తూ దగుగ్తూ వచేచ్సేవారు
ఎకుక్వయేయ్సరికి సుబబ్రంగా పారుక్కి వెళల్డం కూడా మానేసి మా నైబర హుడ లోనే మూడు నాలుగు బాల్కుల చుటూట్ తిరగడం మొదలుపెటాట్.
పదడుగుల దూరం నుండే మనిషిని పసిగటిట్ పకక్కు తపుప్కు వెళిళ్పోతూ కానిసుత్నాన్ం వాయ్హాయ్ళి. వారాంతాలు 'సోషల బబుల' అని చెపిప్ ఒక
కుటుంబం తమకి తెలిసిన ఇంకొకక్ కుటుంబంతో మాతర్మే కలుసూత్ కాలకేష్పం చేసుత్నాన్ము. ఒకరికి తెలియకుండా ఇక వేరే కొతత వారిని
కలవడానికి లేదనన్మాట. ఇలా నెమమ్దిగా తెలిసిననిన్ జాగర్తత్లు తీసుకుంటూ ఎవరి సోషల బబుల వాళుల్ పెంచుకుంటూ కావ్రెంటైన నుండి
మెలిల్గా బయటపడుతునాన్ము. కేసులు మాతర్ం పెరుగుతూనే ఉనాన్యి.
ఇలా ఉండగానే కొదిద్ కొదిద్గా ఈ కరోనా షెలట్ర ఇన పేల్స పరయ్వసానాలు బయటపడుతూ వసుత్నాన్యి. విమాన రాకపోకలు ఇంకా
సరిగాగ్ లేనందువలల్ 2020 సంవతస్రం ముందు ముందు పిలల్ల దగగ్రికి వచిచ్న తలిల్తండుర్లు ఇకక్డే చికుక్కుపోయారు. వారిలో అసహనం
రోజు రోజుకి పెరిగిపోతోంది. అందులోనూ ఒకరు ఇండియాలో ఒకరు ఇకక్డ చికుక్కుపోయిన పెదద్వారి పరిసిథ్తి మరీ బాధాకరం. ఈ
వయసులో ఇండియాలో సహాయం దొరకక అకక్డ వారు, వారిని చూసి ఇకక్డి వారు దిగులు పెటేట్సుకుంటునాన్రు. కూతురికి ఏడో నెల
పడడ్పుప్డు వచిచ్న వారు, మనవడి మొదటి పుటిట్న రోజు వరకూ ఇకక్డే చికుక్కుపోయిన కథలు ఎనోన్ ఈ సమయంలో. రోజూ పడుకునే
ముందు "ఏమయాయ్ ననున్ పంపించే మారగ్ం ఏదైనా దొరికిందా?" అని అడిగే పెదద్వారికి ఏం సమాధానం చెపాప్లో తేలీని అయోమయంలో
ఉనాన్రు పిలల్లు.
పెదద్వాళుల్ రాకుండానే పుటేట్సిన ‘లాక డౌన బేబీస’ తలిల్తండుర్లది ఇంకో సమసయ్. ఫోనల్లో, వీడియో కాలస్ లో సలహాలు తీసుకుంటూ
పుటిట్న పాపాయికి కలిసి పోషణ చూసుకుంటునాన్రు. టెకాన్లజీ దావ్రా అనీన్ సమకూరుచ్కోగలుగుతునాన్ం కానీ మనిషికి ఇంకో మనిషి తోడు,
అండ కరువైపోయాయి.
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విదేశంలో చదువుకోవాలి అనే ధేయ్యంతో, భవిషయ్తుత్ గురించిన బోలెడు కలలతో వచిచ్న విదాయ్రుథ్లకు నిజంగా పరీకాష్ సమయం
ఇది. కాయ్ంపసల్నీన్ మూసేసారు. వీసా సమసయ్ల వలల్ వసతి, భోజనాలకి పారట్ టైం జాబస్ లేని వారికి చాలా ఇబబ్ందిగా ఉంది. ఇండియా నుండి
డబుబ్లు పంపగలిగే సోథ్మత ఉనన్వారికి పరవాలేదు కానీ మిగతా పిలల్లు ఎనోన్ ఇబబ్ందులు ఎదురొక్ంటునాన్రు. అకక్డికి మన భారతీయ
సంఘాల వాళుల్ ఏదో విధంగా సహాయం అందిసుత్నాన్రు. సంవతస్రానికి మూడు పంటలు పండిసూత్ మోతుబరి రైతుగా ఊరోల్ 'ఒకపుప్డు'
పేరుపడిన పెదతాత మనువడు బోసట్న లో ఉనన్త చదువులకని వచిచ్ ఈ కరోనా సమయంలో పారట్ టైం జాబ కూడా లేక పర్వాస తెలుగు
సంఘం వారి నితాయ్వసరాల సహాయంతో నెటుట్కొసుత్నన్ విషయం తెలిసి ఊరంతా ఆశచ్రయ్పడిపోయింది మరి.
ఇవి చాలవు అనన్టుట్ మళీల్ మారుప్లు చేరుప్లు చేసి కొతత్గా విడుదల చేసిన వలసదారుల వీసా నియమ నిబంధనలు. మళీల్ కొతత్
నిబంధన వచేచ్వరకూ అటు నుండి ఎవరు కొతత్గా ఇటు వచేచ్ సూచన లేదు. డిపెండెంటుల్, సరైన వీసాలేని వారు వెళితే తిరిగి వచేచ్ దారులు
లేవు. అషట్దిగభ్ంధనం. అసలు ఇకక్డి పర్భుతవ్ం విడుదల చేసిన కొతత్ వీసా నియమాలు అరధ్ం చేసుకోడానికే పర్తేయ్కం పైరవేట
చెపిప్ంచుకోవాలేమో అనేటనిన్ లొసుగులు. మూలన పడడ్ అమెరికా ఇమిమ్గేర్షన సరీవ్స అపిల్కేషనుల్. ఉదోయ్గం చేసుకునే సదుపాయం ఇచేచ్
ఈఏడి వీసా 'రెనుయ్వల' కి మాతర్మే తొమిమ్ది నెలల దాక పడుతోంది సమయం అంటే చూసుకోండి. ఎవరిని మాటాల్డించినా ఒకొక్కక్రిది
ఒకోక్ కధ. ఒకరి ఓపికకి పరీక్ష పెటాట్లంటే వారిచేత వీసా కోసం అరీజ్ పెటిట్సేత్ చాలు అసలు.
ఇనిన్ కషాట్లూ సామానుయ్లకు మాతర్మే సుమా! ఈబి5 అనే కొతత్ పోర్గార్ం కింద అమెరికా పర్భుతవ్ం చెపిప్న అంకె అంత సొముమ్ని
వారు నిరేద్శించిన పార్ంతాలోల్ పెటుట్బడి పెడితే ఏకంగా పౌరసతవ్మే వచేచ్సుత్ంది. కొలిచే వేలుపు ఒకక్టే. కాకపోతే వి.వీ.ఐపి కోటా లో
శీర్వారిని చూడడానికి పడే కషట్ం వేరు, సరవ్దరశ్నం కోటాలో అందరితో కలిసి కషట్పడి అనిన్ అగచాటుల్ పడి దరశ్నం చేసుకోడం వేరు కదా!
హదుద్లు దాటిన పోటీతతవ్ంలో జలెల్డ వడపోతలు తపప్వు. రోటిలో తలపెటిట్ రోకలి పోటల్కి భయపడితే ఎలా మరి?
ఇలా అనుకునన్ వెంటనే వచేచ్ పర్శన్ "అసలు ఎవరు తల పెటట్మనాన్రు?" అనే కదా. రాజు గారి ఏడవ కొడుకు వేటకు వెళిల్ తెచిచ్న
చేప ఎందుకు ఎండలేదో కనుకోక్డానికి తీగ పటుట్కుని వెళిల్నటుట్ వెళితే అలా పోయి పోయి మా తరం పదవ కాల్సు దగగ్ర ఆగింది. ఒక
అమామ్యిగాని అబాబ్యి గాని పదవ తరగతి మొదలుపెటిట్నపుప్డే వారి భవిషయ్తుత్ ‘ఎం.పి.సి’ తీసుకోవాలా లేదా ‘బై.పి.సీ’ తీసుకోవాలా అనే
విషయంపై మాతర్మే ఆధారపడి వుంది అనే ఉదేద్శయ్ంలో సగటు ఆంధర్దేశం ఉంది అపప్టికి (ఇపప్టికి కూడా) .
ఆ తరువాత ఇంటరీమ్డియట చదవడానికి పుటిట్న ఊరిని, అమామ్నానన్లని వదిలి హాసట్ల వెళల్డం అనేది ఎంసెట
మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి వసుత్నన్ ఆచారం. అపుప్డే అయిపోయాయి జీవితంతో మా అపప్గింతలు, అమామ్యిలకి గాని అబాబ్యిలకి గాని. ఈ
కారొప్రేట చదువుల కోసం అమామ్వాళుల్ మాకు ఊహ తెలిసినపప్టినుండి ఒకటి ఒకటీగా పొదుపుచేయడం చూసూత్ పెరిగిన పిలల్లం.
చదువుకునాన్ం. ఒక విపల్వం లాగా చదువుకునాన్ం. ఒకరికొకరం చెపుప్కుని, కలుపుకుని, ఒకరినొకరం తొకేక్సుకుని, ఒకొక్కక్ మెటేట్ ఒకొక్కక్
మెటేట్ ఎకుక్తూ చదువుకునాన్ం. మాకు ఇంకో ఆలోచన లేదు, రాలేదు.
వేరే ఏ కళలు, వాయ్పకాలు, మోరల సైనుస్లు మాకు తెలీవు. అదుభ్తంగా సంసక్ృత కావాయ్లని, గాథలను కళల్కి కటిట్నటుట్ ఆవిషక్రించే
కాల్సుని కేవలం ఇంటర బోరుడ్ ఎగాజ్మస్ కి ముందు ఒక నెలరోజులు మారుక్లకు అనుకూలంగా మలచబడడ్ కరికులం సాకిష్గా చెపుత్నాన్ను.
కళల్కు కటిట్నటుట్ తన కంచు కంఠంతో భారతంలోని పదమ్వూయ్హయ్ నిరామ్ణానిన్ చెపిప్న సంసక్ృత మాషాట్రు ఇంకా గురేత్. ఇటువంటి ఇషాట్లనీన్
పకక్నపెటిట్ మరీ చదివేసాము. .. డెబైభ్మూడేళళ్ సావ్తంతర్య్ం తరావ్త కూడా 90మారుక్లు తెచుచ్కునన్ వారిని 40 మారుక్లు తెచుచ్కునన్
వారితో సమానంగా చూసే వయ్వసథ్లో కొటుట్మిటాట్డాము.
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అపుప్డు మొదలెటిట్న పరుగు తరువాత డిగీర్లు పోగేసుకుని, ఉదోయ్గాలు చూసుకుని, తోడు ఒకరిని వెతుకుక్ని, గూడు ఒకటి
ఏరప్రచుకుని ఇలా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇనిన్ మలుపులలోనూ మా వెనుక నిలిచి మా పర్తి గెలుపులో తమ విజయం చూసుకునే తలిల్
తండుర్ల ఆనందాలే మా విజయాలకి కొలమానాలు. చదువు మా విజాఞ్నానిన్ బర్హామ్ండమంత చేసింది. ఈ బర్హామ్ండం మొతాత్నిన్ టెకాన్లజీ మా
అరచేతిలో ఉంచింది. అవకాశాల వైపు, మెరుగైన అవకాశాల వైపు మాతర్మే మా అడుగులు పడాడ్యి. మాకు చినన్పప్టినుండి ఇచిచ్న తరీఫ్దు
అటువంటింది.
ఇంటోల్ పెదద్వారు ఏదో ఒక పని చెయయ్నిదే ఉరికెనే ఉండలేరు. ఏ పని చెయయ్డానికి లేకపోతే బియయ్ం మూట తెచుచ్కుని కూరుచ్నేది
నాయనమమ్ వేరుచేసాత్ను అనుకుంటూ. ఉండలేదు ఖాళీగా. వాళల్ తరం అలా పెరిగింది. మేము ఇలా! ఇంకా బెటర గా ఏమి చేయొచుచ్ అని
తహతహలాడే మాకు అమెరికా కనిపించింది. అపప్టికే అకక్డ ఉనన్త సాథ్నాలోల్ ఉనన్ పర్వాసులు రోల మోడలస్ అయాయ్రు. డాలర డీర్మస్
మొదలయాయ్యి. సదా వెనున్ తటిట్ పోర్తస్హించే తలిల్తండుర్లు. మేధ కి బోలెడు అవకాశాలు అంటూ "లాయ్ండ ఆఫ ఆపరుచ్నిటీస" రా రమమ్ని
చెయియ్ చాచింది. టోఫెల, జిఆరఇ రెకక్లు కటుట్కుని వాలిపోయాం.
ఎంత చెటుట్కి అంత గాలి కదా! ఇకక్డ కూడా విపరీతమైన పోటీ. మజిజ్గ పలచ్బడింది. ఆపైన మారిన రాజకీయ, ఆరిధ్క, సామజిక,
అంతరాజ్తీయ పరిసిథ్తులు. కారణాలు ఏవైతేనేం ఇకక్డ కూడా ముడి బిగిసింది. వడపోతలు, పరీక్షలు ఎకుక్వయాయ్యి. మారగ్ం కషట్తరమైనా
అలవాటైన పోరాటమే కదూ, పటుట్ వదలని వికర్మారుక్లాల్ పోరాడుతూనే ఉనాన్ం. ఎల.కే.జి నుండి చూసుత్నన్ పోటీలు మరి.
అటు చూసేత్ రాకెట సీప్డ లో దూసుకుపోతునన్ భారతదేశం. ఇకక్డికి వచిచ్ రెండేళల్కోసారి వెళిల్నా గురుత్పటట్లేనంత మారుప్.
మనుషులలోను, వయ్వహారాలలోనూ ఉకిక్రిబికిక్రయేయ్ంత వేగం. సెలవులయాయ్క హాసట్ల కి తిరిగి వెళల్డం ఎంత సహజమో అంతే సహజంగా
మారిపోయాయి మా ఇండియా టిర్పుప్లు. మారుప్ చాలా వేగంగా దూసుకొచేచ్సింది. మాతో ముడేసుకుని తీసుకుని వచిచ్న గురుత్లేవీ
మిగలటం లేదు. అంతలా రూపు రేఖలు మారిపోతునాన్యి రోజు రోజుకీ. మిగిలినవనీన్అపప్టి జాఞ్పకాలే.
అపుప్డపుప్డు దేశం విడిచి వెళిల్పోయారు అని టోర్లింగ చేసినపుప్డు కలుకుక్మంటుంది కానీ, ఒకే పర్శన్ మళీల్ .. దేశం అంటే ఇపుప్డు
ముపాప్వు మందికి హైదరాబాద, బెంగళూరు, ముంబై , పూణ ఇలా ఐటీ హబ లే. అకక్డికి తిరిగి వెళిల్నా ‘సెలవులకి – అమామ్నానన్లకి ఊరికి’ ముడి పెటాట్లిస్ందే. పుటిట్ పెరిగిన ఊరల్లో ఉండేది ఎవరు? మూలాలకి తిరిగి వెళిల్నా ఏమి చెయాయ్లో తెలీని అయోమయపు తరం
మాది. పుసత్కాలతో తపప్ పర్కృతితో పరిచయం లేని జీవన శైలి. గుటుట్ మటుల్ విడమరిచి చెపేప్ తరమా వెళిళ్పోయింది!
దేశం అంటే మెటోర్ సిటీలు మాతర్మే కాదు కదా. మా ఊరుల్ ఉనాన్యి, చినన్ చినన్ టౌనుల్ ఉనాన్యి. అందులో పెదాద్ళుళ్ ఉనాన్రు.
సంవతస్రాలుగా ఎదురుచూసినా సహకరించని వాతావరణంతో కుసీత్ పడుతూ వయ్వసాయాలు చేసే వారు ఉనాన్రు, ముందు నుండి అలవాటైన
టౌనల్లోనే ఉండిపోయిన వారు ఉనాన్రు. వారిని, భూమిని చూసుకోవాలంటే ముందు మేము నిలదొకుక్కోవాలి. మా అందరిలో మొదటి సారి
అమెరికా వచిచ్న అనన్యయ్ తరువాత ఊరిలో ఎంత మారుప్? ఇలుల్ మారింది, పరిసిథ్తులు మారాయి, బోరుల్ వేసుకునాన్రు, పెదద్వాళళ్ కషట్ం
తగిగ్ంది. అనన్యయ్ అడుడ్ పడక పోయుంటే తాతలనాటి భూములు ఈపాటికి ముకక్లై పోయి ఉండేవి. ఊరోల్ అందరికి అండగా ఉనాన్డు,
చదువుకునే పిలల్లకి ఎంతో సాయం చేసాడు. ఆపైన బయటికి వెళిల్న వారు ఎవరూ కూడా ఊరిని మరచిపోలేదు. అదే కొనసాగిసుత్నాన్రు.
ఊరు ఎపుప్డూ మనసుకు దగగ్రగానే ఉంది మాకు. మారుప్ వైపు పయనమే మమమ్లిన్ ఇకక్డి దాకా తీసుకొచిచ్ంది.
తిరిగి మళీల్ మొదలు పెటిట్నా ఇకక్డికే వచిచ్ వాలుతామేమో. ఒక కాలానికి సంబంధించిన మారుప్లను ఎవరు చెరపగలరు. పర్సుత్తం
అనిన్ వసతులూ ఇచిచ్, నీడనిచిచ్న దేశం అమెరికా. మా కుటుంబాలకి, నేరుగానో ఇంకో విధంగానో మరికొంతమందికి సాయం చేయగలిగే
సోథ్మత ఇచిచ్న దేశం అమెరికా. మేలు చేసిన వారికి కృతజఞ్తగా ఉండమని నేరిప్న ధరమ్ం. ఇంతవరకే ఆలోచిసుత్నాన్ము. ఎందుకంటే
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చాలామందికి జీవితం అంటే రోజు వారి పోరాటం, నెల నెలా కటట్వలసిన బిలుల్లు, పిలల్లు వారి భవిషయ్తుత్ కాబటిట్. ఆ తరువాతే మిగతావి
ఏమైనా. నడచి వచిచ్న దారులను మరచిపోకుండా, పడడ్ కషాట్లను గురుత్ంచుకుని, వరత్మానానిన్ గౌరవిసూత్ ముందుకు సాగిపోడమే ఇక.
(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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