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వీక్షణం-112వ సమావేశం ఆన లైన సమావేశంగా, అతయ్ంత ఆసకిత్దాయకంగా డిసెంబరు 12, 2021 న జరిగింది.
ఈ సమావేశం డా.కొండపలిల్ నీహారిణి గారి కథ "మృతుయ్ంజయుడు" కథాపఠనంతో పార్రంభమైంది.

ఈ కథ నీహారిణి గారి తండిర్గారయిన పెండాయ్ల రాఘవరావు గారి జీవిత ఆధారంగా, రజాకారల్ పోరాట కాలంలో జరిగిన
యదారథ్విషయాలను అనుసరించి రాసిన కథ. పెండాయ్ల రాఘవరావు గారు రజాకార ఉదయ్మంలో పాలొగ్నన్ కమూయ్నిసట్
యోధులు. ఆనాటి పోరాటాలలో మూడుసారుల్ జైలుశిక్ష అనుభవించారు రాఘవరావు గారు. దాదాపు 5 ఏళుల్ జైలు
జీవితం గడిపారు. పోలీస ఆక్షన తరువాత పర్థమ సారవ్తిర్క ఎనిన్కలు జరిగాయి. జైలునుంచే నామినేషన వేసిన
రాఘవరావు గారు రెండు MLA సాథ్నాలు , ఒక MP సాథ్నానిన్ గెలుచుకునాన్రు.
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పెండాయ్ల రాఘవరావు వరంగల జిలాల్ మొదటి పారల్మెంటేరియన. 1952 నుండి 1956 వరకు కమూయ్నిసుట్పారీట్
తరపున కమూయ్నిసుట్ వీరునిగా, ఎం .పి గా 5 ఏళుల్ ఢిలీల్లో పర్తిపక్ష నేత గా పనిచేసారు. ఆయన అనుభవాల
జాఞ్పకాలైన ‘నా పర్జా జీవితం' పుసత్కానికి నీహారిణి సంపాదకతవ్ం వహించారు. ఆ పుసత్కానికి ఆయన సహోదయ్మకారులు
రాసిన ముందుమాటలోల్ అపప్టోల్ వారి తండిర్గారిపై జరిగిన దాడిని "మృతుయ్ంజయుడు" కథగా మలిచి రాసేరు. ఈ
కథ నీహారిణి గారి ‘రాచిపప్‘ కథా సంపుటి లోనిది.
ఇక కథ విషయానికి వసేత్‘మృతుయ్ంజయుడు ‘ కథ పోరాట వీరుని కథ . అవి తెలంగాణ లో ఆనాడు జరిగిన నవాబు పాలనపై, రజాకారల్
అనాయ్యాలపై పోరాటాలు జరిగిన రోజులు. కమూయ్నిసుట్లు పర్జలను చైతనయ్వంతులను చేసేందుకు పర్యతిన్ంచి
విజయవంతమైన రోజులు. కథానాయకుడు రాఘవరావు గారు.
రాఘవరావు గారు భూసావ్మి, కరణం గారి కొడుకు. అయినా ఆయన తన తండిర్ని ఎదిరించి పర్జాపోరాటానికి
పిడికిలి ఎతిత్న వీరుడు. ఉదయ్మసమయంలో రాఘవరావు పైన దాడులు జరిగాయి. పోలీసుల నుండి పోరాటంలో గెలవడం
విశేషం. పారీట్ లోకి తాను తీసుకొచిచ్ ఆశర్యం ఇచిచ్న వయ్కేత్ తనపై కుటర్పనిన్ చంపాలనుకుంటాడు. అది గర్హించిన
కమూయ్నిసుట్ పారీట్ కేందర్ కారాయ్లయం వారే నిరణ్యం తీసుకుని అతనికి మరణశిక్ష ను విధించిన ఆనాటి యదారథ్గాథను
కథ గా మలిచారు కొండపలిల్ నీహారిణి గారు.
నిసావ్రథ్ సేవ చేసిన ఎందరో కమూయ్నిసుట్ యోధులు మనకు ఉనాన్రు. అటువంటి యోధుడు పెండాయ్ల రాఘవరావు
గారు. పర్తయ్క్ష పోరాటానికి ఎనోన్ పథకాలు వేయాలిస్ ఉంటుంది. ఆ కర్మంలోనే శంకర అనే ఒక షూటింగ ఎకస్ప్రట్ ను
పారీట్ లోకి తీసుకుని అతనిని దేశ సేవ వైపు మళిళ్ంచాలని పర్యతన్ం చేసారు. కాని శంకర తన పాత గుణాలను
వదులుకోలేదు. అతని
అరాచకానిన్ పారీట్
అరికటిట్ంది మరణశిక్ష
విధించింది. ఈ
సనిన్వేశానిన్ చినిన్ చినిన్
సంఘటనలతో ఉతక్ంఠ
భరితంగా కథగా అలాల్రు
నీహారిణి గారు.
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ఆ తరావ్త రేగడివితుత్లు నవలా రచయితిర్, పర్ముఖ కథారచయితిర్ శీర్మతి చందర్లత, శీర్మతి ఉదయలకిష్, శీర్మతి భవాని,
శీర్ సి.బి.రావు, శీర్మతి రమణ, శీర్ ఆచారుయ్లు, శీర్ రాజశేఖరం, డా||కె.గీత, శీర్ శీర్ధర రెడిడ్ మొ.న వారు కథా
చరాచ్ కారయ్కర్మంలో పాలొగ్నాన్రు. తెలంగాణా మాండలికంలో రాసిన ఈ కథని నీహారిణిగారు చదవడం వలల్ కథ
మరికాసత్ గొపప్దనానిన్ పొందిందని అంతా కొనియాడారు. శంకర పాతర్ మీద, కథలో అతడి మరణం పటల్, పారీట్ నిరణ్యం
పటల్ సుదీరఘ్ చరచ్ జరిగింది.
ఆ తరావ్త జరిగిన కవి సమేమ్ళనంలో డా||కె.గీత, డా|| కొండపలిల్ నీహారిణి, శీర్ కృషణ్కుమార పిలల్లమఱిఱ్, శీర్ శీర్ధర రెడిడ్, శీర్
దాలిరాజు వైశయ్రాజు, మొ.న కవులు పాలొగ్నాన్రు. చివరగా శీర్మతి గునుపూడి అపరణ్ గారు సవ్యంగా రాసిన "దీపలకిష్"
గీతానిన్ అతి శార్వయ్ంగా పాడడం విశేషం.
అరథ్వంతంగా జరిగిన ఈ సభలో సాథ్నిక సాహితాయ్భిలాషులు ఆసకిత్దాయకంగా పాలొగ్ని సభను జయపర్దం చేశారు.
వీక్షణం-112 వ సమావేశానిన్ "వీక్షణం" యూటూయ్బు ఛానలులో ఇకక్డ
చూడవచుచ్. https://youtu.be/2GFJt9SgP9g
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