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1.నిజాయితీ మహిమ

రాజు, ర్వి చద్ధవు పూర్ియి, ఉద్యోగంకోసం ఎద్ధరుచూసిన్నీరు. ఇదదరికీ
ఒకే కంపెన్నలో ఇంటర్వూకు పిలుపు వచిచంది. ఆ పటటణంలోని ఒక ఆంజనేయ
సాూమిని అంతా 'ఉద్యోగాల ఉపాసన ఆంజనేయ సాూమి' అని పిలుస్తి భక్తిగా
పూజిసాిరు.
చాలా ప్రసిధ్ధుపందిన ఆ హనుమాన్ ఆలయానిక్త ఇదదర్వ 'ఉద్యోగం
తమకు దక్కా'లని ప్రారిుంచడానిక్త వెళాారు. ఉద్యోగ ప్రయతీంలో ఉండేవార్ంతా
ఆఆలయానిక్త వెళ్ళా, గర్భ గుడి వెనుక గూట్లి ఉనీ ఆంజనేయ ప్రతిమవదద
వంటరిగా పెదదగా తమ కోర్కాను వినీ వించుకోడం వాడుక! అలా ఆ గూట్లి
ప్రతిమకు వినీవించుకునీ వారి కంతా ఉద్యోగాలు వచ్చచసినంద్ధన ఆ
వీరాంజనేయసాూమిక్త 'ఆ పేరు సిిర్పడిందిట!.
స్నీహితుల్నదదర్వ ఆలయంలో ప్రవేశంచి, అరిచంచాక ముంద్ధగా రాజు
ఆలయం వెనుకకు వెళ్ళా ఆంజనేయ ప్రతిమకు తన కోర్కావినీవించుకుని వచాచక,
ర్వి వెళ్ళా తన వినీపం మనవిచ్చసకుని వచాచడు. మరున్నడు ఇదదర్వ ఉద్యోగానికై
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ఇంటర్వోూకుహాజరైన్నరు. ఆఫీసర్ గారు ఆ ఉద్యోగానిక్త వచిచన వార్ందరి
సరిటఫికేట్స్ పరిశీల్నంచి అందరిలో ఎకుావ అర్హత ఉనీ రాజు, ర్విలను ఎంపికచ్చసి
"ప్రసితం

ఒకే ఖాళీ ఉంది. మీఇదదరిలో ఒకరికే ఉద్యోగం వసింది. మీరు

'ఉద్యోగాల

ఉపాసన ఆంజనేయ సాూమి'ని ప్రారిుంచ్చ వచిచ ఉంటార్ను కుంటాను.

మీరు ఏమని ప్రారిుంచారో ఈ పేపరోి వ్రాసిఇవూండి" అని వారిదదరికీ చెరో
తెలిక్కయితం ఇచాచరు. వారిదదర్వ తాము ఆంజనేయునిక్త వినీవించుకునీ
కోర్కాను వ్రాసి ఇచాచరు.
ఆఫీసర్ అవి చదివి.."భళీ! బావుంది. సరే నేను న్న మనస్ మారుచకుంటు
న్నీను. మీఇదదరికీ ఉద్యోగాలు ఇవూదలచాను" అని చెపిి టైపిసటను పిల్నచి,
"వీరిదదరికీ

అపాయింట్సమంట్స ఆర్డర్్ టైప్ చ్చసి ఇచిచ, ఈరోజే చ్చరుచ కోండి" అని

చెపాిరు. ఇదదరికీ ఆశ్చర్ోమేసింది, ఒకే ఉద్యోగం ఉందని చెపిిన ఆఫీసర్ ఇదదరికీ
ఉద్యోగం ఇవూడంలోని ఆయన ఆంతర్ోం వారిక్త అర్ుంక్కలేద్ధ.
వారిదదర్వ ఏమని హనుమతుని ప్రారిుంచారో ఊహించగలరా! పిలిలూ!
రాజు "హనుమంతా! ర్వి న్నకంటే ప్రఙ్ఞావంతుడు, క్కన్నన్నకు ఉద్యోగం
వెంటనే అవసర్ం, మాతండ్రి రిటైర్యాోరు, చెల్ని పెళ్ళా చెయాోల్న, అమమ ఆరోగోం
ఏమీ బాలేద్ధ,వైదోంచ్చయిం చాల్న, ర్వి న్నప్రాణమిత్రుడే

!

క్కన్న అతని కంటే

ముంద్ధగా న్నకు ఉద్యోగం అవసర్మని న్నకూ తెలు్! ర్విక్త బాధోతలు న్నకంటే
తకుావ, కనుక ఒకే ఉద్యోగం ఉంటే న్నకే తపిక ఇపిించు. ఇది సాూర్ుంక్కద్ధ, మిత్ర
ద్రోహమూ క్కద్ధ. న్న బాధోతలు నిర్ూహించుకునే అవక్కశ్ం ఇపిించమనే
వినీపం." అని ప్రారిుంచాడు.
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ర్వి

"సాూమీ!

ఇదదర్ం ఉద్యోగానికై హాజర్వుతున్నీం, క్కన్న రాజుకు

న్నకంటే ముంద్ధ ఉద్యోగం అవసర్ం, ఒకే ఉద్యోగం ఉంటే ముంద్ధగా రాజుకే
ఇపిించు, ఇది న్నవినీపం." అని ప్రారిుంచాడు. ఐతే అధ్ధక్కరి వ్రాసి ఇవూమని
కోర్గా, ఇదదర్వ నిజాయితీగా, తాము ఆంజనేయ సాూమిని కోరిన కోరేాలనే
వ్రాశారు, ఆఫీసర్ గారువారి నిజాయితీక్త మచుచ కుని,అలాంటి నిజాయితీపరులే
తనకు అవసర్మని భావించిఇదదరికీఉద్యోగాలుఇచాచరు.
న్నతి---నిజాయితీ మహిమ చాలా గొపిదిమరి!
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2. మనసుంటే మార్గ ుం

చిన్నీరులూ! హనుమంతుడు అఖండ రామ భకుిడు. ఆయన రోమ
రోమాన్న రామ న్నమం వినిపిసింటుందిట! అంటే నిర్ంతర్ం నిద్రలో సైత రామ
న్నమానిీ ఏమార్క సమరిసింటాడనీమాట హనుమ.
రాముని ఒకానిముషమైన్న వదల్న ఉండలేడు హనుమ. శ్రీరాముడు అర్ణో
వాసం పూర్ియాోక అయోధో చ్చరి పటాటభిషికుిడౌతాడు. ఆ పటాటభిషేక్కనిక్త
సగ్రీవుడుతన సర్ూసైనోంతో వచిచ సంతోషంగా కొదిదరోజులు గడిపి తిరిగి
క్తషిాంధకు వెళుతూ, హనుమను కూడా ర్మమంటాడు. తాను మరి కొంతక్కలం
రాముని స్నవ చ్చసకుని వసాినని చెపిి, వారిని సాగనంపుతాడు హనుమ.
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ఎంతోక్కలంగా అర్ణ్యోలలో సంచరించిన అనీగారిక్త సకల సౌకరాోలూ
సమకూరాచలని అనుకుంటారు ఆయన తముమళ్ాంతా. లక్షమణ, భర్త, శ్తృఘ్నీలు
రామునిక్త చ్చస్న స్నవలన్నీ ఒక పటిటక రాసకుంటారు. అవన్నీ ముగుగర్వ పంచుకుని
రాముని వదదకు పంపి అనుమతి కూడా పంద్ధతారు.
సాీనం చ్చస్నపుిడు అవసర్మైనవన్నీ అందించడం, సాీన్ననంతర్ం
ధరించ్చ ద్ధసిలు ఎంపికచ్చసి అందించడం, విసనకర్ర పటుటకుని గాల్న వీచడం,
పాదాలు వతిడం, భోజన సమయంలో దగగరుండి అన్నీ చూడటం మొతిం
రామునిక్త

చ్చస్న

పనులన్నీ

ఉదయం

నుండీ

రాత్రివర్కూ

ముగుగర్వ

పంచుకుంటారు.
హనుమకు ఏ స్నవా మిగలద్ధ. హనుమ వారి ముగుగరితో "న్నకు ఏస్నవా
మిగలచ కుండా చ్చశారే?" అని అడగాగ, వారు "హనుమా! ఈ పటిటకలో లేని స్నవ
ఏదైన్న ఉంటే దానిని న్నవు చ్చసకోవచుచ" అంటారు ముకికంఠంతో. హనుమ
తీవ్రంగా ఆలోచించి, ఒకా గంతువేసి "ఆ! దొరిక్తంది రామ ప్రభువు ఆవల్నస్ని
'చిటికె' వేస్న

స్నవ నేను తీసకుంటే మీకేమీ అభోంతర్ం లేద్ధగా?" అంటాడు. వారు

నవుూకుని "మాకేమీ అభోంతర్ం లేద్ధ" అంటారు.
ఐతే ఆక్షణం నుండీ హనుమ రాముని వీడక న్నడవలె వెంట
ఉండసాగాడు. రాముని తముమలు ముగుగర్వ

"

హనుమా! న్నవు ఇలా నిర్ంతర్ం

రామ ప్రభువును అంటి పెటుటకుని ఉంటే మేము మా స్నవలెలా చ్చసకుంటాం? న్న
స్నవ అవక్కశ్ం వచిచనపుడు చ్చసకో, నియమ భంగం చ్చయకు" అంటారు.

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Pillala+Preeti+
Kathalu
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