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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, 
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï 
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï 
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. 
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo 
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ 
½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  

 పోరాటం 
"రేపు కొతత్ కసట్మర కేర సూపర వైజర  వసాత్రుట." చెపాప్డు సతయ్  కొలీగ  శివతో..  
" అలాగా?" అనన్టుట్ చూశాడు శివ అతని వైపు.. 
" అలాగా అనకు! మనకి పని ఎకుక్వతుందిలే" అనాన్డు సతయ్.. 
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" పని చేసూత్నే ఉనాన్ము కదా! “ అనాన్డు శివ కాసత్ నిరల్క్షయ్ంగా.. 
" నీకరధ్ం కావటం లేదులే నేననన్ది" అనాన్డు సతయ్.. 
అపప్టికి రమ, వాణి కూడా వచాచ్రు..  
" ఏమిటి విషయం" అంది వాణి, తను వేసుకునన్ సెవ్టర తీసి కురీచ్ మీద వేసూత్.. ఐదడుగుల ఏడంగుళాలుంటుంది వాణి. ఎతుత్కు 

తగగ్ లావు..  
" కొతత్ బాస గురించేనా?" అంది రమ.  
" అవును!" అనాన్డు సతయ్.. 
మనం చేసేది మనం చేసుత్నాన్ం, దీంటోల్ భయపడేది ఏముంది?” అంది రమ కూడా.. 
“సరేలెండి ! భయపడడం అని కాదు కానీ మన పని రికారుడ్లు సరిగా లేవని మనకు తెలుసుకదా! దానిగురించే నేననేది” అనాన్డు 

సతయ్.. 
ఎవరూ మాటాల్డలేదు.. 
మరాన్డు వాళుళ్ వచేచ్సరికి పకక్న ఉనన్ కూయ్బికిల లో ఒకమామ్యి కూరుచ్ని ఉంది.  
ఎపుప్డూ అందరికంటే ముందు వచేచ్ సతయ్ ఆమెని చూశాడు..  
ఎవరో తెలీలేదు. అయితే మాటాల్డే పర్యతన్ం చెయయ్లేదు, కారణం ఆమె చాలా శర్దధ్గా తన కంపూయ్టర వైపు చూసూత్, సీర్క్న మీద 

ఏదో చదువుకుంటూ, తన పకక్నునన్ పుసత్కంలో రాసుకుంటూ ఉండడమే..  
టైము పదయేయ్లోపు మిగతా నలుగురూ వచాచ్రు..  
గంట పది కొటట్గానే ఆమె ఫోన చేతిలోకి తీసుకుని, " ఓకే, యెస" అంటూ కొనిన్ క్షణాలసేపు మాటాల్డింది.  
మరో రెండునిమిషాలకి హెచ. ఆర హెడ అందరినీ మీటింగ రూములోకి పిలిచి ఆమెని కొతత్ కసట్మర కేర సూపర వైజర గా 

పరిచయం చేశాడు. 
" ఈవిడ పేరు శీతల. మన కసట్మర కేర సూపర వైజర " అనాన్డతను.. 
టీములోని ఆరుగురూ ఆమె వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూశారు. నాలుగడుగుల పదంగుళాలుంటుందామె ఎతుత్. సనన్గా, తెలల్గా బొమమ్లా 

ఉంది. నడుముదాటిన ఒతైత్న తలకటుట్, మెరుసుత్నన్ నలల్టి కళుళ్.. ఇవీ ఆమెని చూడగానే ఆకటుట్కునేవి.  
" హాయ!" అందామె నెమమ్దిగా. చిలకపలికినటుట్ంది ఆమె గొంతు.. 
" సూపర వైజర అంటే ఎవరో పెదాద్విడ అనుకునాన్ం, ఈవిడేనా?" అనన్టుట్నాన్యి ఆ గదిలోని వారి చూపులు.. అవామెకు కొతత్ 

కాదు. 
" హలో"  అనాన్రు పర్తిగా. 
ఆమె నలల్టి పాంట వేసుకుని పైన లేత గులాబీరంగు టాప వేసుకుంది. కళళ్కి కాటుక పెటుట్కుని,పెదవులకి లేత రంగు లిప సిట్క  

వేసుకుంది.  
అదొక పెదద్ బయోటెకాన్లజీ కంపెనీ వారి ఇండియా కారాయ్లయం. వివిధ లాబొరేటరీలకి కావలసిన పరికరాలు, ఇతర ఉతప్తుత్లు 

తయారుచేసి సరఫరా చేసాత్రు. అపప్టివరకూ ఆసియా ఖండానికంతా కావలసినవి పంపించడానికి సింగపూర లో పెదద్ ఆఫీసు, వేర హౌస 
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ఉండేది. ఈ మధయ్ భారతదేశం, దాని పొరుగుదేశాలైన శీర్లంకలాంటివాటి సౌకరయ్ం కోసం ఇండియా ఆఫీస లో కూడా ఒక వేర హౌస 
ఏరాప్టు చేశారు. అలాగే ఆరుగురునన్ ఒక టీమును కూడా ఏరాప్టు చేశారు.  

కసట్మరల్ందరికీ కావలసినవి సకాలంలో అందుతునాన్యా? వాటిగురించి ఏమైనా ఫిరాయ్దులునాన్యా? ఆరడ్రుల్ ఎలా అందిసుత్నాన్రు? 
పాతవి ఉంటే ఎలా చూసుకోవాలి? లాంటి విషయాలనీన్ చూసుకుంటారు వీళుళ్. కసట్మరల్నించి వచేచ్ ఈ మెయిలస్, మాములు ఉతత్రాలు 
చూసుకోవాలి. ఫోనల్లో జవాబు చెపప్డానికి వేరే టీముంది.. 

పేరు పేరునా అందరినీ పరిచయం చేసుకుంది శీతల. ఆ తరావ్త వారు చేసే పనులనీ, ఎదురొక్ంటునన్ సవాళళ్నీ అడిగి 
తెలుసుకుంది. కనీ కనబడకుండానే వారు కనబరుచ్తునన్ నిరల్కాష్య్నిన్ గమనించినా గమనించనటేట్ ఊరుకుంది..  

ఆమెకిది కొతత్ కాదు. మన ఎతుత్, రంగు, రూపు లని బటిట్ మనలిన్ అంచనా వేసేసి, మనగురించి అభిపార్యాలనేరప్రుచుకోవడం 
మనుషులకి కొతత్కాదు. ఆ విషయం ఆమెకి బాగా తెలుసు. 

 చూసేత్ చినన్ పిలల్లా ఉనాన్వ? ఇలాంటి ఉదోయ్గం ఎలా చేసాత్వ? లాంటి పర్శన్లామెకేమీ కొతత్ కాదు.  అదే అభిపార్యానిన్ హెచ. ఆర 
హెడ రాఘవ కళళ్లోల్నూ చూసింది అపప్టికే.   

వాళళ్ందరితో మాటాల్డి తన డెసక్ దగగ్రకొచిచ్న పదిహేను నిమిషాలోల్ వారందరి పని వివరాలనీన్ వేసి ఒక చారట్ తయారుచేసి 
అందరికీ ఈ మెయిల పంపించింది.  

వాటిలోల్ వివిధ రకాలైన సమసయ్లకి ఎలాంటి సమాధానాలు పంపాలి, తమవలల్ కాకపోతే ఎలా పైవారికి తెలియచెయాయ్లి ? ఏ 
విషయాల మీద వారి పనిని గేర్డ చేసాత్రు? లాంటి వివరాలనీన్ ఉనాన్యి.. 

అది చూశాకా సతయ్, శివ లాంటి వారికి అరధ్ం అయింది ఆమెని మొదటిసారి చూసినపుప్డు ఆమె రాసుకుంటునన్ వివరాలేమిటో.. 
ఆ మెయిల పంపించి కురీచ్లో వెనకిక్ జారబడి తన టీములో ఉనన్వారి వివరాలని పరిశీలించసాగింది శీతల. 
వాణి, రమ ఇదద్రాడపిలల్లు. శివ, సతయ్, అమర, రతన.. 
 ఏ టీములోనైనా ఆడా మగా నిషప్తిత్ సమానంగా ఉంటుందా? ఎపప్టికైనా? అనుకుంది.. 
 తన ఆలోచనలకి తనకే నవొవ్చిచ్ంది.  
అయినా ఆలోచన గతంలోకే మళిళ్ంది.. 

PPP 
"శీతల బేటా.. మీ పాపా కి చాయ ఇవువ్" వంటింటోల్ంచి తలిల్ కేకకి.. 
  " బబూల్ అకక్డే ఉనాన్డు, వాడిని ఇవవ్మనమామ్" అని సమాధానం కూరుచ్నన్ చోటినించే చెపిప్ంది శీతల.. 
" బబూల్నా? వాడు నీకనాన్ పెదద్వాడు, పేరు పెటిట్ పిలుసాత్వా? పైగా ఆడపిలల్వు నువివ్వవ్కుండా కాఫీ వాడినిమమ్ంటావా? ఎంత 

ధైరయ్ం?" అంటూ రంకెలు వేసింది చేతిలో జపమాల తిపుప్కుంటునన్ శీతల నాయనమమ్. 
ఆవిడ నోరు పెదద్ది, విగర్హం పెదద్ది, మనసు మాతర్ం మనవలకే పెదద్ది. మనవరాలంటే ఎపుప్డూ చినన్ చూపే. 
" నాకనాన్ ముందు పుటాట్డు కనక పెదద్వాడయాయ్డు.. బబూల్ అని పిలవడమే నాకిషట్ం.. ఇక కాఫీ వాడిసేత్ చలల్బడిపోదు, చెడిపోదు" 

అంది తాపీగా.. 
" చూశావురా దీని ఆగడం! మాటకి మాట నేరిచ్ంది.. పెదద్లంటే లక్షయ్ం లేదసలు" దండకం మొదలుపెడుతునన్ అతత్గారిని ఆపి.. 
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" పోనీలేండి మాజీ! చినన్పిలల్, పుసత్కం చదువుకుంటూ అంది, నేనే ఇచిచ్ వసాత్ వాళళ్ నానన్కి” అంటూ చునీన్ తలమీదకు లాకుక్ని 
లేచి వెళిళ్ భరత్కి కాఫీ ఇచిచ్వచిచ్ంది శీతల వాళళ్మమ్ కోమల.. 

" మాటాల్డితే వెనకేసుకుని వసాత్వు దానిన్, ఆడపిలల్కి పనీ పాటా నేరప్లేదని ఆ పైన మనలేన్ అంటారు కాబోయేవాళుళ్" అంది ఆవిడ 
రుసరుసలాడుతూ.. 

కోమల నవివ్ంది. అమమ్ కెపుప్డైనా కోపం వసేత్నూ, నాయనమమ్కెపుప్డైనా నవువ్ వసేత్నూ చూడాలని శీతల కోరిక, ఇపప్టివరకూ 
నెరవేరలేదు..  

ఆ మాటే అమమ్నడిగితే, మీ నాయనమమ్కు నవువ్ రాకేం? నీ అనాన్, తముమ్ళళ్ని చూసేత్ ఎపుప్డూ పర్సనన్మేగా ఆవిడ ముఖం.. 
“ఇక నా కోపం అంటావా?.  నాకుకోపం వచిచ్నా పెదద్ ఉపయోగం లేదు బేటా! ఊరికే కోపం తెచుచ్కుని ననున్ నేను 

కషట్పెటుట్కోవడం తపప్ మరేమీ కనబడదు నాకు,దానికనాన్ ఊరుకుని మన పని మనం చేసుకుంటూ పోవడం మంచిదనుకుంటాను నేను. 
దానిన్ ఓరప్నుకో, సహనమనుకో, పేరేదైనా నా తతవ్ం అది...  

కానీ నువువ్ మాతర్ం అలా ఉండకూడదు. బాగా చదువుకుని, మంచి ఉదోయ్గం చేసుకుని నీకు తగినవాడిని చూసి పెళిళ్ చేసుకుని 
హాయిగా ఉండాలి.  అనేది. 

“నీ అంత ఓరుప్ నాకుందా అమామ్?” అంటే! 
“ కేవలం ఓరుప్ ఒకక్టి ఉంటే చాలదు చిటిట్తలీల్. అది ముఖయ్మే కానీ పోరాటం లేని ఓరుప్కి అరధ్ం లేదు. పోరాటమంటే మన ఉనికి కి, 

వయ్కిత్తావ్నికి, అసిత్తావ్నికి మనం జరిపేది, మన అభివృదిధ్కి దారితీసేది, తెలిసిందా? " అనేది అమమ్.. 
" ఓ! తెలిసిందిగా, అలాగే అమామ్!" అంటే నవేవ్ది.. ఎంత బావుంటుందో అమమ్ నవువ్. 
నానన్ అంత మెతత్టి మనిషితో, నానన్మమ్ంత గయయ్ళితో ఎలా అనేన్ళుళ్ మనగలిగిందో తలుచ్కుంటేనే ఆశచ్రయ్ం తనకి.. ముగుగ్రు 

మగపిలల్లని ఇచిచ్ందనన్ సాఫట్ కారన్ర తపప్ మరేమీ లేదు నానన్మమ్కి అమమ్ మీద.  
తనూ మెతత్గా ఉంటే అమమ్లాగే అయిపోతానని తనకి చినన్పుప్డే తెలిసిందేమో? లేక అదే పోరాటమో మరి. 
 నానన్మమ్కి ఎదురు చెపేత్ ఆవిడకి కోపం వసేత్ తనకి సరదాగా ఉండేది, ఆ సరదాలోనే "దీంతో పెటుట్కోలేం" అనన్ మూతివిరుపులతో 

పాటు తనని పెదద్గా పటిట్ంచుకోకపోవడం వచిచ్ందని గురిత్ంచింది. అదే మొదలు.. తననుకునన్వి సాధించుకోవడానికి పెదద్గా కషట్పడలేదు 
శీతల.. అది జీనస్ వేసుకోవడమైనా, ఇంటిని వదిలి హాసట్ల లో ఉండి మరీ చదువుకోవడమైనా సరే!. 

"దీనికి పదహారు నిండిపోతాయిరా బేటా! పెళిళ్ చెయాయ్లి కదా! అసలే పొటిట్ది" అంటూ మొదలు పెటిట్న ఆవిడ మాటలకి తను 
నవువ్తూనే..  

“అయితే బబూల్కి కూడా పెళాళ్? “ అంది.. 
" అదేమిటీ?  వాడికెందుకు?" అందావిడ.. 
" వాడికి పదహారు నిండి నాలుగేళైళ్ందిగా మరి!" అంది శీతల.. 
"నువూవ్, వాడూ ఒకటేనా? వాడు చదువుకుంటాడు, ఆపైన వాడికిషట్మైతే ఉదోయ్గం లేదంటే వాయ్పారం చేసాత్డు.. ఆపైన వాడికి నచిచ్న 

పిలల్ని దరాజ్గా, హాయిగా చేసుకుంటాడు, అలాగే నీ తముమ్ళూళ్నూ" అందావిడ మనవరాలిమీద కోపంతో విసుగాగ్. 
" అలాగా! ఐతే నేనూ అంతే!" అంది శీతల చిలిపిగా. కురీచ్లో కూరుచ్ని కాళూళ్పుతూ.. 
"అలా కాళూళ్పకే, దరిదర్ం, ఏదో ఏడు.. మీ అమామ్, నానన్లకి లేని బాధ ముసలిదానిన్ నాకెందుకు?" అనేది ఆవిడ. 
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పరవాలేదులే బామామ్, ఆ మాతర్ం ఆశీరవ్దించావుగా ఏడు అని.. అనేది తను కూడా పెంకిగా.... 
“ఊరుకోమనాన్నా? మాటకి మాట చెపేత్ కానీ తోచదు నీకు! గయాయ్ళి దానివి, ఎవడు చేసుకుంటాడో కానీ ఛసాత్డు నీతో వేగలేక” 

పెదాద్విడ రెచిచ్పోయేది.. 
ఆవిడా ఆడదే, అయినా ఇటు పులల్ తీసి అటు పెటట్దు. అమామ్ ఆడదే, ఒకక్ క్షణం ఖాళీ ఉండదు తనకి.. తనూ ఆడపిలేల్, తనని 

ఎపుప్డూ అది చెయయ్లేదు ఇది చెయయ్లేదు అని సతాయింపు.. ఈ బేధం ఏమిటో మొదటోల్ అరధ్మయేయ్ది కాదు శీతల కి. 
మీ బామమ్ సంగతి తెలిసినదే కద, కోరి ఆవిడతో పోటాల్టెందుకు పెటుకుంటావు తలీల్? అనేది అమమ్. 
ఎవరో ఒకరు అడకగపోతే ఎలా అమామ్? నా పెళిళ్ నా ఇషట్ం లేదా? అయినా జీవితానికి పెళేళ్ ముఖయ్మా? చదువు, ఉదోయ్గం, 

కావలసినదేదైనా వాయ్పకం, హాబీ ఏదీ వదాద్? అనేది శీతల. 
"ఉష! గటిట్గా అరవకు, మీ నాయనమమ్ వింటే తంటా" అనేది అమమ్.. 
అలా పర్తీ చినన్ దానికీ పోటాల్డుతూ, పోరాడుతూ తన పనులు నెగిగ్ంచుకునే కర్మంలో ఎపుప్డో తనకి తెలీకుండానే ఓరుప్ వచిచ్ందేమో 

లేకపోతే ఎంత కషట్మైన కసట్మరల్తోనైనా బాగా వయ్వహరించగలదనే పేరు ఎలా తెచుచ్కుంది?  
అందుకే తవ్రగానే సూపరైవ్జర సాథ్యికి చేరుకుంది.. 
కానీ ఆపనిది మాతర్ం పోరాటమే. 
“మేడమ! మీరు లంచ కి వసాత్రా? మేం వెళుతునాన్ం”. అడిగింది రమ.. 
"మేడమ ఎందుకు? శీతల అనండి చాలు, వెళాద్మా? ఇపుప్డే వెళతారా? మీరు రోజూ. ఇంకా పనెన్ండునన్రేగా?" అంది చిరునవువ్తో. 
" శివ ఈరోజు ఏమీ తినలేదుట పొదుద్నిన్ంచీ, అందుకే తవ్రగా వెళిళ్ వచేచ్సాత్ం' అంది వాణి. 
" ఓకే వెళాద్ం రండి" అంటూ నడిచింది శీతల వారివెంట.. 
" టైము చూసుకుని అనన్ం తినం కద మేడం, ఆకలిని చూసి కానీ" శివ గొంతునిండా వెటకారంతో అనాన్డు చాలా  జోక 

వేసుత్నన్ననుకుంటూ.. 
నవివ్ంది శీతల కూడా. కానీ పని మాతర్ం గడియారం చూసే చేసాత్ం కదా!" మెతత్గా అనాన్ బానే తగిలింది శివకి ఆ మాట..  
అపప్టికే ఆమె వాళళ్ టైం షీట లు చూసింది. అందులో వాళుళ్ వచేచ్ పోయే వేళలనీన్ రికారడ్ అయి ఉనాన్యి.. దానికనాన్ ముఖయ్ం 

వాళుళ్ పనిచేసే తీరుతెనున్లు.. 
కషట్మర ఇచిచ్న మెయిల కి ఎంత సేపటోల్ సమాధానం ఇవావ్లి? 
ఒకవేళ మనకి తెలియకపోతే ఎవరినైనా అడిగి తెలుసుకుని ఎలా చెపాప్లి? లాంటి వెనోన్ ఉంటాయి 
 ఎవరైనా సరిగా పని చేసుత్నాన్రా, లేదా?  అని తెలియచేసేందుకు. 
 అవనీన్ ఆమె చూసిందని శివకి అరధ్ం అయింది. మరేమీ అనలేక  ఓ నవువ్ నవావ్డు.. 
అందరూ కేఫెటీరియాలో ఎవరికి కావలసినది వాళుళ్ తెచుచ్కునాన్రు.. 
 అందరిగురించి అడిగి తెలుసుకుంది. తినడంపూరిత్ కాగానే మరో ఐదునిమిషాలయాయ్కా ‘వెళదామా ‘ అంటూ లేచింది.. 
ఆమె వెనకే తపప్దనన్టుట్గా కదిలారు వాళళ్ందరూ. 
ఆమెకి మొదట తనకి సమసయ్ వచేచ్ది ఎవరితోనో అరధ్ం అయింది 
అయితే అది ఆమె అనుకునన్దానికంటే తవ్రగానే వచిచ్ంది. 
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శివ ఒక రోజు పొదుద్నేన్ ఆమె కూయ్బికల లోకి వచాచ్డు సుడిగాలి లా.. “ఇలా ఎలా రాసాత్రు మీరు?” అంటూ.. 
“ఎలా రాశాను? దేని గురించి మీరు మాటాల్డేది? “అంది శీతల నిదానంగా. 
“మీరు నెలవారీ రిపోరట్ లు తయారుచెయయ్డమెందుకు? దాంటోల్ మీరు నాగురించి ఇలాంటి వివరాలనీన్ రాయడమెందుకు?”  

అనాన్డు..  
“మొదటిది నా పని, దాని గురించి మీరు నాకు కానీ, మీకు నేను కానీ చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు. రెండోదానిన్ గురించి కావాలంటే 

మాటాల్డదాం!”  అంది గటిట్గా..  
" ఓ అలాగా! ఓ కే, అదే మాటాల్డదాం.. మీరు ఈ రిపోరట్ లో ఇవనీన్ రాయడం ఎందుకు? పైగా దానిన్ సెంటర హెడ కి, హె.చ ఆర 

వారికీ పంపడమెందుకు?" అనాన్డు విపరీతమైన కోపం అతనిలో.. 
" చూడండి శివా! ఈ గూర్ప సూపర వైజర గా పర్తీ నెలా నివేదిక నివవ్డం నా బాధయ్త. దాంటోల్ మొతత్ం టీముది, ఒకోక్ సభుయ్నిదీ 

విడిగానూ ఇవావ్లిస్ ఉంటుంది.. ఇవనీన్ మీకు తెలియనివి కాదు, చాలా రకాలైన అంశాల మీద ఈ రేటింగ ఇసాత్ం కదా, దీంటోల్ అబధధ్ం లేదు. 
నంబరెల్పుప్డూ అబదధ్లు చెపప్వు.. మన డేటాబేస నించి నేను పర్తీవారం వివరాలుతెపిప్ంచుకుంటాను, దానిన్ మీ అందరితోనూ చరిచ్సాత్ను. ఇవీ 
మీకు తెలియనివి కాదు.” 

“అదంతా నాకు తెలుసు, నేనడిగేది పర్తేయ్కంగా నా పని హైలైట చెయయ్డమెందుకు? " అని అనాన్డతను విసురుగా.. 
“మీ ఒకక్రిదే ఇవవ్లేదు నేను. అందరి డీటెయిలస్ ఉనాన్యి దాంటోల్ . నేను ముందే చెపాప్ను మీకు అది నా డూయ్టీ అని..” అంది 

ఇంకేమీ మాటాల్డేది లేదనన్టుట్గా. 
 విసురుగా వెళిళ్పోయాడు ‘చూసాత్ను’ అనన్టుట్గా, వెళూత్, వెళూత్ ఆమె కూయ్బికల గోడని తనున్కుంటూ మరీ వెళాళ్డు.  
ఆమె తిరిగి తన పనిలో పడిపోయింది, మరిచ్పోయింది ఆ విషయానిన్ అకక్డితో.. అయితే అతను మరిచ్పోలేదు..  
హెచ. ఆర హెడ కి ఫిరాయ్దు చేశాడు.. 
రెండు రోజుల తరావ్త ఫోన చేశాడు హెచ ఆర హెడ రాఘవ.. " శీతల ఒకసారి రండి నా కేబిన లోకి" అంటూ  
అకక్డకి వెళేళ్సరికి శివ అకక్డే కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 
“ఏమయింది శీతల? విషయమేమిటో చెపప్ండి.” అనాన్డు రాఘవ. 
“నేనే చెపాత్ను రాఘవ !” అంటూ శివ ఆవేశంగా తను చెపప్దలుచ్కునన్ది చెపేప్శాడు.. 
“నేను పెదద్గా చూడలేదు నివేదికని,నాకు సంబంధం లేదు కనక. కానీ అందరూ ఇలా రిపోరట్  పంపడం బావుంది, తెలుసోత్ంది 

విషయం అని అంటునాన్రు కదా! “అనాన్డు రాఘవ.. 
“కరకట్! మనం కసట్మరల్ని ఎలా చూసుకుంటు నాన్మో తెలుసుత్ంది” అంది శీతల చినన్గా నవువ్తూ.. 
“అలా ఎందుకులెండి? శివ ఎలా పని చేసుత్నాన్డో తెలుసుత్ంది అని చెపప్ండి. నా మీదేగా మీ కోపం అంతా" అనాన్డు శివ 

అకక్సుగా.. 
"మనిదద్రికి పరిచయం ఆఫీస దావ్రా కేవలం మూడునెలలు, అంతకు మించి మరేమీ తెలీదు, తెలియకక్రలేదు, ఇంతలో మీమీద 

కోపం పెటుట్కోవలసిన అవసరం కానీ, అది ఏదో ఒక దారిలో నలుగురికీ చెపాప్లిస్న అగతయ్ం కానీ నాకు లేవు.. మీకు మొనన్నే చెపాప్ను, 
ఇపుప్డు రాఘవ మీకు కూడా చెపుత్నాన్ను. 
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గత ఏడు సంవతస్రాలుగా నేను కసట్మర కేర లో ఉనాన్ను, నా అనుభవంలో తెలుసుకునన్ మంచి పధధ్తులు పాటించడానికి 
పర్యతిన్సుత్నాన్ను. అదీ కాక నా డూయ్టీ లో భాగంగా నేను చెయయ్వలసిన పనులు కొనిన్ ఉంటాయి, అందులో ఇదీ ఒకటి. నేనీ నివేదికని 
పర్తీవారం తెపిప్ంచుకుంటాను రాఘవ. నేను, నా టీము ఎలా మా పనులు చేసుత్నాన్మో నాకరధ్ం అవుతుంది, ఎకక్డ మారుచ్కోవాలో 
తెలుసుత్ంది. అది తెపిప్ంచాకా పర్తీ వారం నేను ఒకొక్కక్రితోనూ మాటాల్డతాను, ఇది గత మూడు నెలలుగా చేసుత్నాన్ను..మరి కొనాన్ళుళ్ చేసేత్ 
ఒక సాథ్యికి వసాత్ము అని నా నమమ్కం. 

 పర్తీ ఒకక్రి వివరాలు వాళళ్తో మాటాల్డుతూనే ఉనాన్ను, అలాగే శివా మీతో కూడా. ఎకక్డ మారుచ్కోవాలో చెపుత్నాన్ను. మీరు పర్తీ 
వారం అదేదో నేను కధ చెపుత్నన్టుట్గా విని ఊరుకుంటే అది నా తపుప్ కాదు కదా!?”  అంది శాంతంగానే. 

"ఏదో పరధాయ్నంలో ఉండి చినన్ విషయాలని కొదిద్గా పటిట్ంచుకోలేదేమో నేను" అనాన్డు శివ. 
"చినన్ విషయాలే కాని ముఖయ్మైనవి, మరిచ్పోకూడనివి.. పదే పదే చెపిప్నా సరే పటిట్ంచుకోకపోతే దాని పరధాయ్నమనరు మిసట్ర శివా, 

పని మీద ధాయ్స లేకపొవడం అంటారు. అంత ధాయ్స లేని పని మనం చెయయ్కక్రేల్దు, మీకిషట్ంలేకపోతే మీరైనా సరే, నాకు నచచ్కపోతే నేనైనా 
సరే! అయినా నేను నివేదిక పంపాను తపప్ మీ గురించి అని పర్తేయ్కంగా పర్సాత్వించలేదు, ఇకపైన చెయాయ్లిస్ రాకూడదని ఆశిసాత్ను.. 
ఇంకేమైనా ఉంటే చెపప్ండి మాటాల్డదాం, లేదంటే నాకింకా పది మెయిలస్ ఉనాన్యి జావాబివవ్డానికి ఈ రోజుకి" అంది చాలా సిథ్రంగా.. 

అవాకక్యినటుట్ చూసూత్ ఉండిపోయాడు రాఘవ.. ఈ అమామ్యిని తను ఇంటరూవ్య్ చెయయ్లేదు, ఆఫర ఇచాచ్కా మొదటిసారి 
చూసినపుప్డు "ఈ అమామ్యేం చెయయ్గలదు?" అనుకునాన్డు కూడా. 

"ఓకే రాఘవ! నేను వెళళ్నా మరి" అంటూ లేచి నిలబడింది శీతల.. 
"గటిట్దానివేనే పిలాల్!" అంటోంది నాయనమమ్ ఆమె తలపులోల్.. నీవదద్ మొదలైన విదయ్యే విదయ్యే నాయనమామ్” అనుకుంది. 
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