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-7ఫాలో మీ…
"సార, మీరు ఈ ఉగాదికి మాంచి ఆధాయ్తిమ్క పర్సంగం ఒక నైన డేస చెయాయ్లి, నవమి దాకా" అనాన్రు ఆయన ఫోన చేసి.
"అదేంటి సార, నాకేం తెలుసని చెపప్మంటారు?" అనాన్ను అనుమానంగా.
"భలే వారే. పర్తీ అడడ్మైన గాడిద కొడుకూ చెబుతునాన్డీ మధయ్న, మీకేంటి సార." అనాన్డాయన భరోసాగా.
ననున్ అడడ్మైన వాళళ్లో లెఖేఖ్సాడో, "గా.కొ" లలో లెఖేఖ్సాడో, చెపేప్వాళళ్లో లెఖేఖ్సాడో

అడగాలనిపించలేదు. నోటోల్ చేదుగా

అనిపించింది. జీవితేఛఛ్ నశించింది. ఓ పేలవమైన నవువ్ నవివ్ ఊరుకునాన్ను. ఆయన పటుట్ వదలేల్దు. నేను ఒపుప్కోక తపప్లేదు. అలా
మొదలైంది నా జైతర్యాతర్.

నా మొదటి పర్సంగం :
"హలో…హలో..ఆ మైక ఓకే. అమామ్, మీరు కాసత్ ఎడంచేతివేపు కూరోచ్ండమామ్. మీ వెనకాలాయన కనబటట్ం లేదు. ఆ యేవండీ,
మీరు ఇలా కుడి వైపుకి ఒచేచ్యండి. మధయ్లో నేను పారిపోవడానికి, ఐ మీన గాలి పోసుకోడానికి కాసత్ దారి వదిలేయండి. టైము ఏడయింది.
ఇంకో ఇదద్రు రాంగానే మొదలెడదాం పర్వచనం." అనాన్ను.
కిసుకుక్మని నవావ్డు ఎదురుగాగ్ కూరుచ్నన్ శాలీత్.
"నవువ్తారేం?" అనాన్ను బికక్ మొహం వేసి.
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"ఇంకెవలూల్ రారు, నువువ్ కానీ" అనాన్డు నిరల్క్షయ్ంగా మెడ గోకుక్ంటూ.
ఆరోజు నేను పిర్పేర అయి వచిచ్న భగవదీగ్త ఇంటర్డక్షన చెపాప్ను. "దురోయ్ధనుడికి బోలుడ్ సైనయ్ం వుంది. ధరమ్రాజుకి కుంచెం

వుంది. ఐనా చివరికి ధరమ్మే గెలుసుత్ందనన్మాట" అనాన్ను కాసత్ కాన ఫిడెంట గా.
"అదేటీ, పాండవులు గదా గెలవాలి. ఈ ధరమ్ం ఎవరు మజిజ్లోని?" అంది లెఫట్ సైడు శాలీత్.
"అంటే, ధరమ్ రాజు నిక నేం “ధరమ్ం” అనన్మాట. అదీ సంగతి. ఇంక వినండి, " అని కంటినూయ్ చేసా.
మధయ్లో ఆ ఆంబోతు గాడు కాసేపు కాళుళ్ జాపి, తరవాత ఒకటి మడిచి, ఒకటికి వెళొళ్చిచ్, కాసత్ వెనకిక్ సథ్ంభానికి జారాల్పడి,
బోరాల్పడి, వెలల్కిల పడి, లేచి, కారెప్టోల్ంచి బొచుచ్ పీకుతూ అది ముకుక్లో తితిత్ పెటుట్కుని తుముమ్తూ, మహా యాతన పెటేట్సాడు. ఇంతలో
ధరమ్కరత్ గారు బాలీచ్లో కటుట్పొంగలి, చేతిలో అరిటాకు ముకక్లోత్ వచేచ్సి, వాళిళ్దరికీ పంచేసారు.
వాళుళ్ తిని సంతృపిత్గా దీవించి, " అధిరిపోయింది మీ పర్సంగం. పర్సాదం కూడా అదురేస్, సీ యు టుమారో.." అనేసి ఆకులోల్
ఇంటికి ఆటేట్ పటిట్కెళాళ్రు పర్సాదాలు.
నాకు మెలిల్గా పదధ్తి అరథ్వైంది. ఆ మరాన్డు కలి పొంగలి పర్భావం వలల్ ఆరుగురు వచాచ్రు. వారికి ముందుగానే పొంగలి, పచచ్డి,
సాంబారు, మిళుళ్ గినెన్లోల్ పాయసం చుకక్లూ ఏరాప్టు చేసాము. వాళళ్వి తిని, తేర్ంచి, మొహమాటం లేకుండా ఎకక్డపడితే అకక్డ కూరుచ్ని,
జారాల్బడి, బోరాల్ పడి, నందీశవ్రులాల్ ఒదిగిపోయారు. నేను శివతాండవం చేసేసాను.
అసలు కృషుణ్డంటే ఎవరు? యుదధ్ం ఓపెనింగ సీన లో అరుజ్నుడి మనోభావాలు ఎలావునాన్యి? కౌరవులు వందమంది పేరుల్ ఏవిటి?
(ఇవి మనకీ తెలీదు. ఏదో పర్తీ వాడి పేరు ముందూ "దు" తగిలించేసి లాగించేసా. (ఎజాజ్ంపుల: దురోయ్ధన, దుశాశ్సన, దురీన్తి, దురుగ్ణ,
దురుబ్దిధ్, దురాకర్మణ, దుషట్పీనుగ, దూర గగన కి చావ మే, దులారీ, దునియా కీ మెహెఫిల..ఇలా ). అలా వందమంది పేరుల్ చెపేప్సరికి
వాళళ్లో సగం మందికి నిదర్పటేట్సింది. మిగిలిన సగం మంది (అంటే ముగుగ్రి) ఫోనులోల్ చారిజ్ అయిపోయింది. ఫేస బుక ఆగిపోయింది. నా
శివతాండవం లో సెట్పస్ కాసత్ మిసస్వుతునాన్యి. నేను నా రెండో కనున్తో చూసాను. ఫేస బుక ఆగిన విషయం తెలుసుకునాన్ను.
వెంటనే తాండవ పర్సంగం ఆపి " ఇవాలిట్కి చాలు. మళీళ్ రేపు కలుదాద్ం. రేపు పాండవుల పేరుల్, జాతకాలు చూదాద్ం." అనాన్ను
గంభీరంగా.
అందరూ లేచి దణాణ్లెటిట్ "సావ్మీ అదుభ్తం, రేపు మెజారీట్ ఖాయం" అనేసి వెళిపోయారు.
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మరాన్టికి హాలు సగం నిండింది. ఆరోజు పులిహోర కూడా వచిచ్ చేరింది సమయానికి. నేను ఆరోజు పాండవులు ఏనక్షతార్లలో

పుటాట్రు, ఏ డేస లో పుటాట్రు, అపుప్డు డాలర కనవ్రష్న రేటెంత లాంటి ముఖయ్ విషయాలపై పర్వచనం చేసాను. ఎవరూ వెరిఫై చెయయ్లేరు
కాబటిట్ నోటికొచిచ్ంది చెపేప్సాను. ఎవరూ ఆడియో, వీడియో రికారిడ్ంగ చెయయ్కండా జాగర్తత్ పడాడ్ను. అలా నవమి నాటికి హాలు
కిటకిటలాడిపోయింది భకత్ జనులతో. నేను రకత్ం రుచిమరిగినవాణిణ్. ఒకక్రిని కూడా వదలేల్దు. నాకు దండేసారు. ముందు ఇదద్రు పిలల్లు
తాయ్గరాజ కీరత్నలు, మధయ్లో మరో ఇదద్రు పిలల్లు అనన్మాచారయ్ కీరత్నలు పాడారు. చివరోల్ వోటాఫ థేంకుస్లు, దకిష్ణ సమరప్ణలు వెరసి
సూపరు హిటుట్.
నేను నాకు తోచినంత వాళళ్దగిగ్ర దండేసుకునాన్ను.నాకు పదివేలు కిటుట్బాటైంది. ధరమ్కరత్ గారి ఖరుచ్లు తీసేసేత్ ఆరువేలు మిగులు.
ఇంక నాకు ఫారుమ్లా తెలిసిపోయింది. అటుపైన నేను చెపప్ని టాపికుక్ లేదు. వివరించని ధరమ్ సూక్షమ్ం లేదు. ఓ సారి రామాయణం చెపాప్ను
నెలరోజులు. తెలిసిన కథే, కానీ కొతత్గా చెపాప్లి. అందుకే నోటికొచిచ్న కలప్నలను మొదలెటాట్ను.
" అసలు రాముడంటే ఎవరు? పూరవ్ జనమ్లో రావణాసురుడి అనన్గారు. అందుకే వాళళ్ పేరుల్ "రా" తో మొదలయాయ్యి. అసలు
"రా" అంటే ఏమిటో ఎవవ్రికైనా తెలుసా?" అని ఆగి అందరికళళ్లోకీ గుచిచ్ గుచిచ్ చూసాను. అందరూ "మనకెందుకొచిచ్ందిరా బాబూ" అని
మూసుకుని కూరుచ్నాన్రు. నేను చిరుమందహాసం చేసి "రా అంటే రమమ్ని అరథ్ం. రాముడు విషుణ్వు. జయుణిణ్ తనదగగ్రికి రమమ్ంటునాన్డు.
అందుకే "రా" అని పేరుల్ పెటుట్కునాన్డు తనకీ, తన వాళళ్కీ కూడా." ఈ టివ్సుట్కి హాలంతా చపప్టల్తో మారుమోగిపోయింది.
ఒక చినన్ పిలల్ లేచి "రా రమమ్ని రా రా రమమ్ని రామ చిలుక పిలిచెను ఈ వేళ" అని పాట పాడింది.
నేను ఆపిలల్ తాలూకు నానన్ను పిలిచి "అమామ్యికి దిషిట్ తీయించండి" అనాన్ను గంభీరంగా. ఆయన వెంటనే జేబులోంచి ఓ వంద
కాయితం తీసి పిలల్ చుటుట్ తిపిప్, దానిమీద మూడుసారుల్ ఊసి, ఆ వంద నా చుటూట్ తిపిప్ నా లాలీచ్ జేబులోకి తోసేసాడు. నేను ఆమోదంగా
నవివ్, పర్సంగం కంటినూయ్ చేసా.
ఇలా డలాల్స, చికాగో, హూయ్షట్న వంటి పర్దేశాలోల్నూ, బే ఏరియా, సియాటిల, బోసట్ను, డీసీ, ఒహటేవిటి, అమెరికా ఆమూలిన్ంచి
ఈమూలదాకా గెలిచేసాం. జెండా పాతేసాం. మన సాట్ర ఝాంఝాం అని వెలిగిపోయింది. పర్తీ కనెవ్నష్న కీ ఇనివ్టేషనుల్, ఫైల్ట టికెట, పెసలు
రూం, పదేసివేలు దకిష్ణ. మనం ఓ రెండు నిముషాలు మైకు ముందు నించుని ఒక కొతత్ పదయ్ం చెపిప్, అది వాళళ్కి వినిపించే లోపు "హరి ఓం
తత సత, ఎవీర్ బడీ రిపీట ఆఫట్ర మీ…హరి ఓం తత సత.." అని మూడుసారల్నేసి దిగిపోడమే. దటాస్ల. లేకపోతే అకక్డ మనసోది ఎవడు
వింటాడు?
కనెవ్నష్న మధయ్లో రాతిర్ పెదద్ శాలీత్లు మందుకొటేట్సిన సమయంలో వారికి సెప్షల దరశ్నం అపాప్యింట మెంట ఇచిచ్, నేనే దూకుడు
మీద వాళళ్ పెర్సిడెనిష్యల సీవ్ట కి వెళాళ్ను. అకక్డ వీలుదొరికినపుప్డు అందరికనాన్ పెదద్ శాలీత్ని పటుట్కుని, ఆయన చెయియ్ చూసి, " మీకు
ఎదురే లేదు. కానీ, చినన్ పూజ చేసేత్, అసలు టూమచచ్నన్మాట. నేనే కాదు, ఎవరిచేతనాన్ చేయించచుచ్.." అని ఆయన చెయియ్ నలిపాను.
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అంతే ఆయన మరో పదివేలు ఎడావ్నుస్ కొటిట్, మనకి వీలునన్పుప్డు వాళిళ్ంటికి వచిచ్, అవుట హవుసోల్ హోమాలు గటార్ చేసుకుని, అయాయ్కా
చెపిప్ డబుబ్లు పటుట్కుపోమనాన్డు. ఇదో పిలల్ కాలవ.
ఇలా థీర్ ఫల్వరస్ అండ సికస్ కాయలస్ గా యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. అపుప్డపుప్డూ ఇండియానించి వచేచ్ నాన లోకల గాళళ్
కాంపిటీషన కి తటుట్కుని, రాటు తేలి, నేను తెగ రెచిచ్పోతునాన్ను. ఇంక నాకే ఈ వాగుడు చిరాకు దొబిబ్ంది.
అందుకని చాలా ఆలోహించి, " సులభ పదధ్తి జీవితం " మీద పుతత్కాలు రాయడం మొదలెటాట్. అది మాతర్ం మనకేం తెలిసి
చఛుఛ్ను? అయినా ఎదరోడికి రాకపోతే, నాకు కనన్డంతో సహా అనీన్ వచిచ్నటేట్ లెఖఖ్. అంచేత రాసేసాను.
నా మొదటి పుసత్కం " నీ నవువ్లు నాకిసాత్వా? ".
తరువాత పుసత్కం " జీవితం నీది, విజయం నీది".
తరువాత రాసిన మరో సూపర హిట పుసత్కం "ఒంటరి గుంపు".
ఇలా నా జైతర్యాతర్ కొనసాగుతోంది. నేను ఇపుప్డు రాసుత్నన్ రోమాంచకమైన పుసత్కం "ఫాలో మీ.." . దానిలోంచి ఒక చినన్
శాంపిల వదులుతా కాసోక్ండి..
"ఎకక్డి గవరన్మెంట సూక్లు? ఎకక్డి కూచిమంచారి అగర్హారం? అసలు ఎవరీ డొకాక్? ఎలా సాధయ్మైంది ఈ అదుభ్తం? ఎలా?
ఎలా? పర్తీ అదుభ్తం లోను ఒక "భుతం" వుంటుంది. భుతం అంటే భూతం. భూతం అంటే నాకు భయం. భయానిన్ మించిన భూతం లేదు.
ఆ భయం పోవాలి. అది పోతేనే విజయం మనదౌతుంది.
నాకు మా వీధి మొగలో ఉనన్ కుకక్ కరుసుత్ందని భయం. అలా కొనేన్ళుళ్ ఉందా భయం. ఆనక నేనే ఒకరోజు తెగించి ఆ కుకక్ని
కరిచేసాను. అపప్టిన్ంచీ ననున్ చూసేత్ దానికి భయం. అది కుకక్ మీద నా తొలి విజయం. అపప్టిన్ంచీ భయం వేసినపుప్డలాల్ ఎదరునోన్ళళ్ని
కరిచేసేవాణిణ్. నా నిక నేం "టామీ". యెస. టామీ. ఆనాటి ఆ టామీ, ఈనాడు మిమమ్లిన్ ఛాలెంజ చేసుత్నాన్డు, టాప మీ ఇఫ యు కెన, ఇఫ
నాట, ఫాలో మీ..యెస…ఫాలో మీ…ఫర ఎవర...అండ ఎవర..."
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