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- 22 మరో మెల్ బోర్న్ కథ కాని కథ
ఏ ముహూరాత్న గత ఆగసట్ లో మెల బోరన్ వెళాళ్నో కానీ అకక్డ ఉనన్ది మూడు రోజులే అయినా ముచచ్టగా ఈ మూడో అమెరికటుట్
కథ అలల్డం జరుగుతోంది. మొదటి కథ కిందటి సారి కౌముది లోనూ, రెండోది ఈ నెల మధురవాణి.కామ లోనూ వార్సి , ఎవరు చదివినా
చదవక పోయినా ఈ మూడోది ఇపుప్డు వార్సుకో బుదిద్ వేసింది. నిజంగా అలాగే జరగక పోయినా అమెరికాలకేష్పానికి పనికొచేచ్ సరుకు ఈ
అమెరికటుట్ కథలో ఉంది అనుకుంటునాన్ను. చదివిన వాళళ్కి పర్శంసలు..చదవని వాళల్కి ఏం చెపిప్నా, చెపప్కపోయినా ఒకటే కదా!
మెల బోరన్ లో దిగిన మొదటి రోజు అకక్డి తెలుగు సంసథ్ పెదాద్యన పర్తీ వారాంతం లోనూ నడుపుతునన్ తెలుగు బడికి ననూన్,
“పదమ్భూషణ” యారల్గడడ్ వారినీ తీసుకెళాళ్రు. అకక్డి పోలిసీ పర్కారం సాథ్నిక హైసూక్ల లో పర్పంచంలో ఏ భాష అయినా సరే నేరప్డానికి
ఆసేట్ర్లియా పర్భుతవ్మే తరగతి గదులు ఇసుత్ందిట. అంత కనాన్ ఆశచ్రయ్ం ఏమిటంటే తెలుగు చెపుత్నన్
ఇదద్రు టీచరల్కీ ఆసేట్ర్లియా పర్భుతవ్మే జీతాలు ఇసుత్ందిట. ఈ మాట తెలుగు పర్భుతావ్లకి...ముఖయ్ంగా
నవాయ్ంధర్, సవ్రాణ్ంధర్ పర్దేశ పర్భుతవ్ం వారికి తెలిసేత్ ఆసేట్ర్లియా పర్భుతవ్ం వారి అమాయతావ్నికి జాలి
పడతారు. లేక పోతే పరాయి భాషల మాట దేవుడెరుగు, మాతృ భాష అయిన తెలుగు నేరప్డం, తెలుగు
మేషాట్రికి

జీతం

ఇవవ్డం

లాంటి

అఘాయితాయ్లు ఏమిటి.. ఎవరైనా నవివ్
పోతారు. అంతే కాదు. అకక్డ గోడ మీద
ఉనన్ తెలుగు వరణ్ మాల చూసి కొంచెం సిగుగ్
పడాడ్ను. ఎందుకంటే కిర్ందటి సారి ఆంధార్
వెళిళ్నపుప్డు

నేను

చూసిన

ఐదారు

పాఠశాలల గోడల మీదా ఇంగీల్షు వరణ్మాల పోసట్రేల్ కానీ ఇలాంటి తెలుగు
వరణ్మాల కనపడ లేదు మరి. అంతేనా అంటే అంతే కాదు. ఇంకా ఉంది. ఇకక్డ
జత పరిచిన ఒక పదయ్ం చూడండి....ఈ పదయ్ం రెండు తరగతులలోనూ అనిన్
బలల్ల మీదా ఉంది. పర్తీ వారం పాఠాలు మొదలు పెటేట్టపుప్డు ముందు ఈ
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పదయ్ం పిలల్ల చేత చదివిసాత్రుట. ఏ మాట కామాటే చెపుప్కోవాలి. మన రాజకీయ నాయకులు కూడా “మన దేశమును మీరు
పేర్మించుమనాన్” అనే మాట చెపాత్రు. అంటే కానీ పర్వాసంలో ఉనన్ మనందరికీ “మీరు మన దేశానిన్ పొగడండి. ఇకక్డే ఉండి డాలరుల్
పంపించండి. పెటుట్బడులు పెటట్ండి. కానీ వెనకిక్ వచిచ్ తెలుగో, గిలుగో అంటూ మమమ్లిన్ చావగొటట్కండి”. ఇకక్డ ‘అనాన్’ అంటే ఎనీట్ఆర
బాణీ అని అరధ్ం.
ఉనన్ మాట చెపొప్దూద్. మా కాకినాడ భాషలో “మనకి ఆంగల్ం అబబ్ లేదు. కానీ
తెలుగు దొబిబ్ంది.”
ఇక పాఠశాల సందరశ్నం అయాయ్క సాయంతర్ం మెల బోరన్ లో ఇండియన
ఫిలమ్ ఫెసిట్వల అవుతునన్ Palais Theatre అనే ఒకానొక అతాయ్ధునిక సినిమా హాలుకి
వెళాళ్ం. ఇలాంటి వాటికి ముందుగానే టికెక్టుల్ కొనుకోక్వాలి కానీ మెల బోరన్ లో ME
TV అనే ఇండియన టెలివిజన చానెల వాళుళ్ మమమ్లిన్ ఇంటరూవ్య్ చేసాత్ం కానీ మేము
ఫిలమ్ ఫెసిట్వల లో ఉంటాం కాబటిట్ మీరే ఇకక్డికి రావాలి అనాన్రు కాబటిట్ అకక్డికి
వెళళ్డానికి అది అసలు కారణం అయితే ఇలాంటి గేల్మర చోటల్కి అందమైన ఆడంగులు
బటట్లు వేసుకునాన్ం అని మనకి భర్మ కలిగించడానికి రెండు, మూడు గుడడ్ పీలికలు
చుటుట్కుని వసాత్రు కదా, సౌందరయ్ వీక్షణ పుణయ్ం కూడా కలుగుతుందేమో అనన్ది పైకి
చెపప్కూడని మరొక కారణం. తీరా అకక్డికి వెళాళ్క కాసత్ వరష్ం, చలి మొదలవగానే నేను
ఒక సారి డిలీల్ వెళిళ్నపుప్డు మా చినన్నన్యయ్ కూతురు ఇచిచ్న దేశవాళీ సెవ్టట్ర వేసుకుని
ఆ టీవీ వారి “కొరుకుడు” లో మాటాల్డాను. “కొరుకుడు
“ ..అంటే “బైట” అనమాట... ఎందుకంటే....అకక్డ రాబోయే నవంబర 3-4, 2018 లో జరగబోయే 6వ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ
సదసుస్ గురించి అందరికీ తెలియాలి కదా! అది ఈ కిర్ంది లంకె లో తపప్కుండా చూడండి. నేను సెవ్టట్ర వేసుకుని బుదిద్గా చేతులు
కటుట్కోడానికి కారణం మెల బోరన్ చలి మాతర్మే అని సవినయంగా మనవి చేసుకుంటునాన్ను.
https://www.facebook.com/TAAI3000/videos/327463414482383/
ఈ వీడియో ని ఇపప్టికి రెండు వేల మంది పైగా చూశారు. వారిలో ఎంత మంది ఆ సదసుస్కి రాకుండా ఉంటారో చూదాద్ం.
ఈ తతంగం అయాయ్క అమెరికాలకేష్పానికి మెల బోరన్ లో పర్సిదధ్మైన
కౌర్న కేసీనో కి వెళాల్ం. అకక్డ మనం చూసే పనే కానీ చేసే పని లేదు. అంటే ఉంది
కానీ ఆ గేంబిల్ంగ....బాల్క జాక పేకాట కానీ, గల గల లాడే సాల్ట మెషీనస్ లో కానీ
జూదం మొదలెటాట్నో, ఇక అంతే సంగతులు. వేసుకునన్ చొకాక్, లాగూ కూడా
ధరమ్రాజులా శుభర్ంగా క్షవరం చేయించుకుని మళీళ్ అమెరికా రాడానికి కుదరక
అకక్డే వనవాసం చెయాయ్లి. ఎందుకంటే మన జాతకం అన లకీక్ ఇన పేకాట, లకీక్
ఇన పేర్మాట....ట. పైగా జూదం లో నెగేగ్ వాడు పేర్మలో ఓడి పోతాడుట. తీరా నేను
పొరపాటున నెగిగ్ పారేసేత్? ఈ వయసులో అది అవసరమా? ఇక కేసీనో లో చుటూట్
తిరిగి ..అవును ..అకక్డ కూడా ఉనన్ దోశ గుడిశ లో దోశలు తిని, ఆనందించి
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హోటల కి చేరాం. ఇలాంటివే పులిహార గుడిశ, సాంబారు హట, బిరాయ్నీ హట లాంటివి మెల బోరన్ లో చాలానే ఉనాన్యి కాబటిట్ 6వ
పర్పంచ సాహితీ సదసుస్కి సాహితయ్ం మాట ఎలా ఉనాన్ కడుపు నిండడానికి లోటు లేదు.
అనన్టుట్ ఇపప్టికే ఈ పర్పంచ సాహితీ సదసుస్కి అనేక దేశాల నుంచి సప్ందన బావుంది. సుమారు వంద పైగా ఆసేట్ర్లియా వీసాల
కోసం ఆహావ్నాలు పంపించాం. చూదాద్ం ఎంత మంది వచిచ్ ఆ వేదికని అలంకరిసాత్రో మరి!
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