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తెలుగు ప్ర జలకు  వందనం – తీర్చలేనిది ఈ ఋణం 

 

పిలల లు జీవితంలో రాణంచాలని తల్లల దండ్రు లు తపించడం సహజం.  తమ విజయాలను  చూసి 

తల్లల దండ్రు లు గర్వంచాలని, ఆనందించాలని  పిలల లు ఆశంచడం కూడా అంతే సహజం. నేనూ 

అందుకు మినహాయంపు కాదు.  

  
నేను భార్త న్యాయవావసథ లో అత్యాననత స్థథ న్యనికి చేరుకునన ఈ సమయంలో ననున చూసి 

గర్వంచడానికి, మనస్ఫూర్ి గా అభినందించడానికి న్య తల్లల దండ్రు లు ఈ లోకంలో లేర్నన 

వాసి వం బాధిసి్ఫ ఉండేది. భార్త ప్ర ధాన న్యాయమూర్ి గా న్య ఈ వార్ం రోజుల తొల్ల 

ప్ర్ాటనలో తెలుగు  ప్ర జలు ఆ లోటు తీరాచరు. ననునగనన తల్లల తండ్రు ల వోలె, ననున ప్సిబిడడ  

మాదిర్ అకుునజేరుచకుని అపార్ ప్రర మాభిమాన్యలతో, ఆశీర్వచన్యలతో మంచెత్తి న 

నిష్ులమష్,  ప్ర గత్తశీల తెలంగాణ   సమాజానికి శతకోటి వందన్యలు.  న్య జీవితంలో 

భావోద్వవగానికి గురై న సందరాాలలో ఈ  ప్ర్ాటన ఒకటి. 

 

కోవిడ్ కు సై తం వెర్వక, వార్ంచిన్య వినక, వార్నక వీర్నక అసంఖ్యాకంగా వచిచ ననున తమలో 

ఒకడిగా, ఆపిుడిగా భావించి, అభినందించి, వెనున తటిి, ఆశీర్వదించిన పెదద లు, అకుచెలెల ళ్ళు, 

అననతమమళ్ళు ప్ర త్త ఒకుర్కీ ప్రరుప్రరున్య కృతజఞ తాభివందన్యలు.  న్యాయవాదులు, విద్యారుథ లు, 

ఉపాధాాయులు, యువత, శ్రర మికులు, మహిళలు, రై త్యలు, సకల జీవన ర్ంగాలకు చెందిన 

వారు, కులమతాలకతీతంగా, ఎటువంటి ప్ర త్తఫలాప్రక్ష లేకుండా ననున ప్లకర్ంచారు, 

దీవించారు. సవంత ప్నులు ఎవవరూ ప్ర సి్థవించలేదు. వారు కోర్ందలాల  న్యాయ వావసథ ను 

ప్టిషి్ప్ర్చమని మాతర మే. తెలంగాణ సమాజపు నిస్థవర్ధ  గుణానికి, ప్ర్ణత్తకి ప్ర తీకలు వారు.  

 

వయోవృదుధ లు, గురుత్యలుాలెై న విశ్రర ంత న్యాయమూరిులు ననున దీవించడానికి ఏడాదిననర్ 

కోవిడ్  కాలంలో తొల్లస్థర్ గడప్ ద్యటటం ననున కదిల్లంచింది. వార్కి నమస్సులు. 

 

మఖ్ామంత్తర  మొదలుకుని అత్త స్థధార్ణ పౌరుని  వర్కు ప్ర త్తఒకురూ ఈ అస్థధార్ణ 

సమయంలో వాయ ప్ర యాసలకోర్చ న్యకు స్థవగతం ప్ల్లకి, ‘అంతా మనోళ్ళు’  అనన తెలంగాణ 

నై జానికి, స్సప్ర సిదధ  హై దరాబాదీ ఆత్తధాానికి  అదద ం ప్టి్టరు. అనూహా స్థవగతం ప్ల్లకిన 
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తెలంగాణ ప్ర భుతావనికి, గవర్నర్ గార్కి, మఖ్ామంత్తర  గార్కి, హై కోరిు ప్ర ధాన న్యాయమూర్ి  

గార్కి, న్యాయమూరిులకు, మంత్తర వరుాలకు, ప్ర జా ప్ర త్తనిధులకు, సకల ప్క్షాల న్యయకులకు, 

అధికారులకు ధనావాద్యలు.  

 

దివాాత్త  దివామై న  దై వ దర్శన్యనికి, ఆశీర్వచన పార పిి కి అలప వావధిలో అనిన ఏరాపటుల  చేసిన 

త్తరుమల త్తరుప్త్త, యాద్యదిర , శీర శై లం ద్వవస్థథ న్యల పాలక మండళుకు, ప్ర భుతవ ప్ర త్తనిధులకు, 

స్థథ నిక అధికారులకు నేనూ, న్య సతీమణ శవమాల సద్య కృతజుఞ లం. యాద్యదిర ని  ద్వశంలోనే  

అత్త మఖ్ా తీర్థ  యాతార  సథ లాలోల  ఒకటిగా తీర్చదిద్వద ందుకు తెలంగాణ ప్ర భుతవం  చేసి్సనన కృషి 

ప్ర శంసనీయం. 

 

వార్ం కిర తం తెలుగు  నేలపెై   కాలు మోపినప్పటి నుంచి, నేడ్ర ఢిల్లల  బయలుద్వరే వర్కు ననున, న్య 

సిబబందిని కంటికి రప్పలా  చూస్సకునన తెలంగాణ  ప్ర భుతవ అధికారులకు,  రాజ్ భవన్ 

సిబబందికి, హై కోరిు సిబబందికి, పోల్లస్స సిబబందికి, ఎంతగానో సహకర్ంచిన పాత్తర కేయులకు  

కృతజఞ తలు.  

 

కోవిడ్ మప్పు పూర్ి గా తొలగిపోయందని శ్రసర వేతి లు, ప్ర భుతవం నిరాధ ర్ంచేవర్కు దయచేసి 

తగు జాగర తి లు పాటిసి్ఫనే  ఉండండి. నిర్ల క్షాం ఏ మాతర ం తగదు. 

 

తెలుగు ప్ర జల దీవెనల బలంతో న్య రాజాాంగ బదధ  విధులను సమర్థ ంగా నిర్వహించ గలననన 

నమమకంతో త్తరుగు ప్ర యణమవుత్యన్యన.  

 

సలవు.  

 

నమస్తి . 

 

మీ  

నూతలపాటి వెంకట ర్మణ  

హై దరాబాద్  
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