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మరోసారి మంచి మనసు చాటుకునన మంత్రి కటెి రామారావు 

మసుులర్ డిస్ర ో ఫీ అన ేవ్ాాధతిో బాధపడుతునన యువ ప్ంయంటర్ షేక్ నఫసీ్ చిత ిపదిర్శనకు సర్ ప్రజై్ చసేిన మంత్ర ి

కండరాలు బలహనీం అవుతునన తన చితకిళను కొనసాగసిుు నన నఫసీ్ 

పూరిుగా వీల్ చయెర్ క ేపరిమితం అయన నఫసీ్ 

నఫసీ్ నిబదదత, పటుర దల అందరికి అదర్శం అనన మంత్ర ి

నఫసీ్ కు అవసర్ం అయన వ్ రదా సహాకార్ం అందిసాు మనన మంత్రి 

తాను గసీని మంత్రి సీీయ చితాినిన అందజసేని నఫీస్ 

నఫసీ్ చితాిలను మటెరి  సేరషనలలో పదిరిశసాు మనన మటెరి  రెలై్ యండి ఏన్వీయస్ రెడిి  

మంత్రి కెట ిరామారావు తన మంచి మనసును మరోసారి చాటుకునానర్ు.  మసుులర్ డిస్ర ో ఫీ అన ేవ్ాాధితో 

బాధపడుతునన యువ ప్ంయంటర్ ను సర్ ప్రజై్ చశేార్ు. అర్ుదెరన వ్ాాదతిో సతమతం అవుతునన షేక్ నఫసీ్ 

తనకునన అదుుతమెనై పయ్ంటింగ్ కళను మాతంి అపకుండా చితాిలు గసీతు నే ఉంది. ఒకవ్ రపు క్షణీ ంచిపొ తునన 

కండరాల బలానిన స్రతం ఏదిరసితు , కవేలం వీల్ చెయర్ మాతమిే పరమిితం అయనా... తన కుంచ ె నుంచి 

అదుుతమెైన చితాిలాను జాలువ్ార్ుసుు నే ఉననది. ఇలా తనత గసీని చితాిలోల ంచి అదుుతమెైన 50 చితాిలతో  ర్వీందాి 

భార్త్రలో  ఫ్ టర ఎగిిబిషన్ ఏరాాటు చసేింది. ఈ సమాచార్ం తెలుసుకునన మంత్రి ఏగిిబిషన్ కు మంత్రి సర్ ప్రజై్ గెసుర గా 

వచాార్ు. నఫసీ్ తో మంత్రి ముచ్ాటించార్ు. అమె కుటుంబసభ్ుాలతోనత మాటాల డార్ు. తర్ీతా చిత ి పదిర్శను 

వీక్షించార్ు. అమ ెవ్సేిన పలు చితాిలను చ్తసి... గొపా కళ నఫసీ్ సొ ంతం అంటూ పశింసలు కురింపించార్ు. అర్ుదెరన 

వ్ాాధి ఒకవ్ రపు పటిరపీడసిుు నాన... నిరాశా చెందకుండా మొకువ్ోని ధెరర్ాంతో తన చితకిళను కొనసాగసిుు నన   నాఫీస్ క ి

మంత్రి అభినందనలు తలెిపార్ు. నఫసీ్ పటుర దల ఏంతోమందిక ి సతారిునిసుు ందనానర్ు. అర్ుదెరన వ్ాాధతిో 

బాధపడుతునన ఆమకెి  పభి్ుతీం తర్ఫున అవసర్మెనై సహాయ సహకారాలు అందిసాు మని మంత్రి  కటెి రామారావు 

తెలిపార్ు. తక్షణం పేద కళాకార్ులకు అందించే ప్నషన్ సౌకరాానిన కలిాంచాలని అకుడి నుంచే ప్ నలల  మామిడ ిహరకిృషణ 

తో మాటాల డార్ు. ద ంతోపాటు నఫసీ్ కు అవసర్మెైన వ్ రదా సహకారానిన నిమ్స్ వ్ రదుాలతో అందిసాు మనానర్ు. ఈ 

మేర్కు తన కారాాలయం భాదాత తీసుకుంటుదనానర్ు.  



ద ంతోపాటు తన వ్ ంట ఉనన మెటరి రెలై్ యండి ఏన్వీయస్ రెడిికి నపీస్ చితపిటాలను మెటరి  సేరషనలతో పదిరిశంచేలా 

ఏరాాటు చేయాలనానర్ు. పలువురి సతారిు కలిగించలేా ఉండేందుకు వ్ేంటనే నపీస్ చితపిటాలను మటెరి  సేరషనలతో 

ఉపయోగిసాు మని మంత్రకిి యండి తెలిపార్ు.  

 

నఫసీ్ రాషర ంోలోని పలువుర్ు పమిుఖుల చితపిటాలతో పాటు దేశవిదశేాలలో పరే్ుపఖిాాతులు పొ ందిన 

పలువుర ిచితాిలను  అదుుతంగా చితీకిరించింది. తన పదిర్శనకు అనుకోని అత్రధలిా వచిాన మంత్రి కటె ిరామారావు 

నఫసీ్ దనావ్ాదాలు తలెిపింది. ఇలా మంత్రి నుంచి పశింసలు దకుడం తన చితకిళకు లభించిన గౌర్వంగా తెలిపింది. 

ఈ సందర్ుంగా మంత్రి కటేీ రామారావుకు తాను గసీనీ మంత్రి సీీయ చితాినిన బహూకరించింది నఫసీ్ . 

  


