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ఓం శీర్ రామ .. ఓం శీర్ సాయి బాబా .. మళీళ్ చినన్పుప్డు భయం వేసేది.. జీసస, అలాల్ మారుక్లు వేయరేమో నని. ఇంతకీ ఓం జీసస
అనాలో, ఓం అలాల్ అనాలో తెలీక, పరీక్ష పేపరు అంతా ఇదే రాసాత్నేమోనని అనుకోని, వెంటనే కాసత్ తెలివిగా అలోచించి, కెవ్శచ్న పేపర మీద
ఓం సాయి, ఓం అలాల్, ఓం జీసస రాసేవాళళ్ం. సరవ్మత సమానతవ్ం మరి.
అందుకే, తెలివిగా కాలమ మొదలెటేట్టపుప్డు కూడా ఓం శీర్రామ, అలాల్,జీసస, అనీన్ నేను అనేసుకుంటునాన్ .. మీరు కూడా
అనేసుకోండి..ఎందుకనాన్ మంచిది, ఫేస బుక లో లైకులాల్ పడి ఉంటుంది.
ఇంతకీ విషయానికొసేత్, కౌముది కి కాలమ రాదాద్మనుకునన్ దగగ్ర నుండీ ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్. ఏం రాయాలా అని? చివరికి డిసైడ
అయాయ్. .. చినన్పుప్డు పోలియో వచిచ్ నా వాయిస కూడా ఎఫెకట్ అయి, సవ్రం రాలేదు ఒక ఎనిమిది నెలలు. ఓనీల్ పిలిల్ కూతలూ, గరగరలూ
వచేచ్వట.
"మీకసలు కమరిష్యల గా ఆలోచించటమే రాదు , అపుప్డే నా వాయిస రికారడ్ చేసి , ఏ రామ గోపాల వరమ్ కో .. ఒరిజినల భూత
వాయిస అని మారెక్ట చేయటం రాలేదు మీకు అని.. " మా అమమ్, అమమ్మమ్, పినిన్ లను తిటాట్ ( నోరోచిచ్, కాసత్ తెలివి వచిచ్న తరావ్త )
అనుకోండి ! ఇంతకీ డిసైడ అయింది ఏంటీ అంటే.. చినన్పుప్డు పోసిన వస' ని సారధ్కం చేదాద్మని!
అలా పోయిన వాయిస, దేవుళళ్, డాకట్రల్ దయ వలల్, వాళిళ్చిచ్న షాక టీర్టెమ్ంట వలల్ వచిచ్ంది అనుకోండి. కానీ, మా అమమ్కి భయం
ఉండేది - ఏమో మళీళ్ సవ్రం ఏమనాన్ పోతుందేమోనని. సవ్తహాగా సంగీత పిర్యురాలు అయిన మా అమమ్ వీణ వాయించేవారు. అందుకే ,
ఇంటోల్నే ఒక సంగీతం సూక్ల కూడా పెటాట్రు. ఇంకేం, మరి, ననున్ అందులో తీసుకెళిళ్ పడేసారు.
నాకు బాగా గురుత్నన్ సంఘటన - శివరాతిర్ జాగారం ఉండి, మరాన్డు సంగీతం కాల్స లో నిదర్కి జోగుతూ .." రమించువారెవరురా "
కీరత్నకి పకక్మామ్యి తొడ మీద తాళం వేయటం .. "పదామ్, తాళం చూసుకో " అని మేడం అంటే, "సరిగాగ్నే వేసుత్నాన్ మేడం"అని నేనంటే "
వేసుత్నాన్వు కానీ నీ తొడ మీద వేసుకో .. " అని నవువ్తో చెపిప్న మా కసూత్రీ మేడం, నా మీద పేర్మతో నవువ్తూ నేను పెటిట్న హింస భరించిన
నా సంగీతం కాల్సేమ్ట నీ , పేర్మతో , అభిమానంతో , సిగుగ్తో అసస్లు మరిచిపోలేను మరి!
అలా సంగీతం, సాహితయ్ం, ఉశాచ్వ్స నిశావ్సాలాల్ అలవాటు అయాయ్యి. చినన్పప్టినుండీ మా నానన్గారు చేసిన సంఘ సేవ, బీపీ
షుగర లా కొంచం అంటుకునాన్యి.
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సోషల సరీవ్స భలే విచితర్మైన అలవాటు లాంటి జబుబ్. ఎపుప్డు ఇది ఫుల బౌల్న ఎయిడస్ లా ముదురుతుందో తెలీదు. మొదటోల్ నేనో
వాలంటీర గా మొదలెటిట్న దానిన్ , ఎపుప్డు ఇది ఫుల టైం కెరీర గా మారిందో తెలీదు.
మా సోషల వరక్రుల్ అనబడే ఎనీజ్వోలకి, కొనిన్ విచితర్మైన అలవాటుల్ ఉంటాయి. అవి ఇకక్డ చెపేప్ పర్యతన్ం చేసాత్ను. ఎనీజ్వో ల
Do's మరియు Dont's అనబడేవి ఇలా ఉంటాయి .
• పర్తీ వాళళ్కీ పకక్ వాళుళ్ ఏం పార్జెకట్స్ చేసుత్నాన్రో తెలుసుకోవాలనన్ కుతూహలం ఉంటుంది.. అమమ్యోయ్.. అలా తెలిసిపోతే
ఇంకేమనాన్ ఉందా? అందుకే మొదటి సూతర్ం.. ఎపుప్డూ తెలివిగా, శాంతంగా, గంభీరంగా ఉండే పర్యతన్ం చేయండి (లోపల ఎంత కడుపు
మండిపోతునాన్ !)
• మీరెంత విదేశీ సోషల వరేక్రుల్ అయినా, సవ్దేశీగా కనబడటం ముఖయ్ం. వరక్ చీరలు కటుట్కొని తిరగమాకండి. అబాబ్యిలైతే
పరేల్దు, కానీ వీలునన్ంత బార్ండెడ షరట్స్ వదుద్ . అమామ్యిలూ నుదురు కపెప్సేంత బొటుట్ మరిచ్పోకండేం. ఎంత పెదద్ ఫారెన కనెవ్నష్న అయితే
అంత పెదద్ బొటుట్ .. మరిచ్పోరుగా!
• చాలాసారుల్ మీటింగ లకి పిలిచిన వాళుళ్ రారు. ఎందుకనాన్ మంచిది ఉపనాయ్సం రెడీగా పెటుట్కోండి, మిమమ్లిన్ మాటాల్డటానికి
పిలవకపోయినా .. కడుకుక్నన్ మొహం మంచిది కదండీ ఎందుకైనా!
• పలెల్టూళళ్ గురించి తెలియటం ముఖయ్ం. ( కరెంట సరిగాగ్ ఉండదని మీరెపుప్డూ అమమ్గారిలుల్ల్/అతత్గారిళళ్ ఉండకపోయినా )
ఇకక్డ మీరు మీ కషాట్లు అమామ్లి .. ఏమంటారు?
• పకక్ ఎనీజ్వో వాళుళ్ ఎంత పని చేసుత్నాన్, మీకై మీరు పొగడకండి. ఎవరైనా వాళళ్ని తిడుతుంటే, మీకు వీలునన్ంతలో నవువ్తూ
ఎంకరేజ చేయండి. పాపం అంతకనాన్ మనం ఏమీ చేయలేం కదండీ.
• పెదద్ పెదద్ మీటింగ లలో సీప్చ ఇచేచ్టపుప్డు, పెదద్ పెదద్ సేట్టసిట్కస్ మాటాల్డటం మరిచ్పోకండి. ఎనిన్ రాషాట్ర్లలో పని చేసుత్నాన్రు,
ఎనిన్ సెంటరుల్ ఉనాన్యి వగైరా వగైరా .. తెపప్లుగా మాటల చెరువు నిండిన, కుపప్లుగా నిధులు చేరు గదరా సుమతీ ( ఫసట్ నేమ బేసిస యు
నో!!)
• ఎవరైనా పొరపాటున తెలివైన పర్శన్ వేసారనుకోండి. రాదు తెలీదు లాంటి సమాధానాలు చెపప్కండి. విరుచుకుపడటంలో
సెప్షలైజేషన లేకుండా ఇలాంటి మీటింగ లకి వెళళ్టం శుదధ్ దండుగ !
• ఈ మీటింగ లకి వెళిల్ ఏదీ అవుట కమ లేదని వరీర్ అవకండి. ఎకక్డ కమిట కాకుండా వచాచ్మా లేదా- అదే ముఖయ్ం !
• మీ పెర్జెంటేషన అకక్డ పేల్ అయినా అవకపోయినా, ఏది ఏమైనా మీ చిరునవువ్ చెరగలేదంటే .. బాగా ముదిరిపోయారని అరధ్ం !
ఇలాంటివి కొనిన్, చూసారా. మీకు అపుప్డే అరధ్మైపోయింది. నాలాగా దదద్మమ్లు కారు కదా! గుడ లక.. ఇవనీన్, నేను నా ఇనేన్ళళ్
అనుభవం తో రాసినవి. అరధ్ం తపప్నుకుంటే మనిన్ంచండి. అసలు అరధ్మే లేదనుకుంటే క్షమించండి!!
క్షమించువారెవరు రా .... ఈ సువిశాల జగంబునా ...
ఇంకో వస తో, సోది తో... మళీళ్ కలుదాద్ం .. అంతవరకూ .. ఓం శీర్రామ, అలాల్ , జీసస !!!
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