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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
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అమెరికాలో ఎమ్.ఎన్.రాయ్
(1915-17)
మొదటి పర్పంచ యుదధ్ం (1914-18) ముమమ్రంగా సాగుతుండగా నరేందర్నాథ అమెరికాలో
అడుగుపెటాట్రు. అపప్టికే ఆయన మలయ, ఇండొనేషియా, ఇండో చైనా, ఫిలిపైప్నస్, జపాన, కొరియా,
చైనాలలో పరయ్టించి జరమ్నీ నుండి ఆయుధాలు, డబుబ్ సాధించడంలో కొంతవరకే ఫలితాలను రాబటిట్,
నిరుతాస్హం చెందారు. జరమ్నీవారి సలహాపై జరమ్నీకి బయలేద్రారు. అందుకుగాను మరో అవతారం ఎతిత్,
కైరసత్వ మత అధయ్యనం చేయడానికి పారిస వెడుతునన్టుల్గా కృతిర్మ పాస పోరట్ సంపాదించి, ఫాదర
మారిట్న పేరిట బయలుదేరాడు. 1916 మే 28న జపాన లో యొకహోమా రేవులో, నిపన మారు ఓడ ఎకిక్
రెండు వారాలు పరయ్టించి 1916 జూన 15న అమెరికా పశిచ్మతీరాన శాన ఫార్నిస్సోక్ రేవుకు
చేరుకునాన్రు. అంతవరకు మొదటి పర్పంచయుదాధ్నిన్ పటిట్ంచుకోని అమెరికా అపుప్డే యుదధ్ విషయాలలో
శర్దధ్బూనింది. బిర్టన కు అనుకూలంగా వునన్ది. అటువంటి వాతావరణంలో ఫాదర సి. ఎ. మారిట్న గా
అమెరికాలో అడుగిడిన నరేందర్నాథ బెల వూయ్ హోటల లో వునాన్రు. కానీ, ఆయనను పర్శాంతంగా
వుండనివవ్కుండా పతిర్కలు భారత గూఢచారి వచిచ్నటుల్ రాశాయి. అది నరేందర్నాథ ని ఇబబ్ంది పెటిట్ంది.
హడావుడిగా హోటల గది ఖాళీ చేసి మరో చోటికి తరలి వెళాళ్రు. పశిచ్మ తీరాన సాట్న ఫరడ్ యూనివరిస్టీ ఉనన్ది. దానికి
సమీపంలో ఫాలో ఆలోట్లో ఒక గది తీసుకుని నరేందర్నాథ ఉనాన్రు. తరువాత సాట్న ఫరడ్ యూనివరిస్టీకి వెళిళ్ ధనగోపాల ని
కలిశారు. అపప్టికే కవిగా, రచయితగా, ఉపాధాయ్యుడుగా ధనగోపాల కి పేరునన్ది. అతను బెంగాల నుండి వచాచ్డు.
అతని తముమ్డు జాదూ ముఖరీజ్ ఒక పరిచయ లేఖను నరేందర్నాథ కు ఇచాచ్డు. బెంగాల విపల్వోదయ్మంలో నరేందర్నాథ,
జాదూ ముఖరీజ్ కలిసి పనిచేసారు. అతడిచిచ్న లేఖ నరేందర్నాథ కు బాగా ఉపకరించింది. ధనగోపాల (1890-1936)
నరేందర్నాథ ను ఆహావ్నించి, పోర్తస్హించి తగిన సహాయం చేయడానికి సంసిదుధ్డయాయ్డు. ధన గోపాల ఆనాడు ఎథెల రే
డుయ్గాన ను పేర్మిసుత్నాన్డు. ఆమె ఒక మేథావి విదాయ్రిథ్. సాట్న ఫరడ్ యూనివరిస్టీ నుండి గార్డుయ్యేట అయియ్ంది. ఆమెకు
సేన్హితురాలిగా మరొక మేథావి విదాయ్రిథ్ని ఎవిలిన టెర్ంట వునన్ది. ఆమె కూడా గార్డుయ్యేషన పూరిత్ చేసి భవిషయ్తుత్ కోసం
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ఎదురు చూసుత్నన్ది. అలాంటి దశలో ధనగోపాల తనకు బాగా తెలిసిన ఎవిలిన ను నరేందర్నాథ కు పరిచయం చేశాడు. వారి తొలి పరిచయం బాగా
సేన్హంగా మారి ఉతత్రోతత్ర పెళిళ్కి దారితీసింది. నరేందర్నాథ జీవితంలో అదొక పెదద్ మలుపు.
నరేందర్నాథ ను పేరు మారుచ్కోమని, మానవేందర్నాథ అని పిలుచుకోమని ధనగోపాల సలహా ఇచాచ్డు. ఆ విధంగా అమెరికాలో
మానవేందర్నాథ రాయ ఆవిరభ్వించాడు. ఆ పేరే సిథ్రపడింది. సుపర్సిదధ్ంగా మారింది.
అయితే పాలో అలోట్ వుంటునన్ రాయ కి జీవితం సాఫీగా సాగలేదు. గూఢచారులు కనేన్సి వుంచారు. భారత విపల్వకారులు నరేందర్నాథ ను
తరచు కలుసూత్ వుండేవారు. నరేందర్నాథ అదెద్కుంటునన్ ఇలుల్ వచేచ్పోయేవారితో సందడిగానే వుండేది. ఎస.పి.సరాక్ర అనే విపల్వవాది కూడా రాయ తో
వుండేవాడు. జపాన వాయ్పార సంసథ్కు శాఖగా చినన్ కంపెనీని నడుపుతునన్టుల్ పేరొక్నేవాడు. రాయ కు ఇంగల్ండ నుండి కూడా చాలా వుతత్రాలు వసుత్ండేవి.
రాయ ఇంటి యజమానురాలి కుమారుడు పోలీసు అధికారి. ఉతత్రోతత్ర ఇలుల్ సోదా చేయటానికి పోలీసులు వచిచ్నపుడు ఈ విషయాలనీన్ బయటికి
తెలిశాయి. గదర పారీట్ విపల్వకారులు రాయ ను కలిసినవారిలో ఉనాన్రు.
ఎమ.ఎన.రాయ, ఎవిలిన టెర్ంట లు పరసప్రం ఇషట్పడాడ్రు. పెళిళ్ చేసుకుందాం అనుకునాన్రు. రాయ తన ఉదేద్శాలు
చెపిప్ యూరోప కు వెళళ్వలసి వుంటుందని ఆమెకు తెలియపరిచారు. తదనుగుణంగా పాస పోరట్ కూడా ఆమె సేకరించింది.
యూరోప కు పాస పోరుట్ ఇవవ్డం అమెరికా బాగా అదుపు చేసుత్నన్ రోజులవి. అయితే సాట్న ఫరడ్ యూనివరిస్టీ అధయ్కుష్డు డేవిడ
సాట్ర జోరడ్న పరిచయ పతర్ం వలల్ ఎవిలిన కు పాస పోరుట్ రావటం సులభం అయింది. ఆ రోజులలో ఎవిలిన తలిల్ దండుర్లు
లాస ఏంజెలస లో వుంటుండేవారు. రాయ, ఎవిలిన లు వెళిళ్ తమ వయ్వహారం తెలియపరిచి పెళిళ్ చేసుకోవడం గురించి
చెపాప్రు. తలిల్దండుర్లు అందుకు అంగీకరించలేదు. సాట్న ఫరడ్ యూనివరిస్టీలో చదివిన ఎవిలిన సోదరుడు వాలట్ర ఎడివ్న
కూడా వారి వివాహానికి వయ్తిరేకత కనబరిచాడు. సాట్న ఫరడ్ యూనివరిస్టీ పెర్సిడెంట డేవిడ జోరడ్న సాట్ర దగగ్రకు వెళిళ్ తమ
విషయం తెలియపరిచి సహాయం కోరారు. తాము మెకిస్కో వెళళ్దలచామని చెపాప్రు. అతను మెకిస్కో గవరన్ర కు పరిచయ లేఖ ఇచాచ్డు. ఉతత్రోతత్ర ఆ
లేఖ మెకిస్కోలో వారికి బాగా ఉపకరించింది.
శాన ఫార్నిస్సోక్ వదలి రాయ - ఎవిలిన లు నూయ్యారక్ వెళాళ్రు. అకక్డ ఎవిలిన సోదరుడు ఎడివ్న వునాన్డు.
అతను ఎలాంటి సహాయం చేయడానికి ముందుకు రాలేదు. అపప్టికే బిర్టిష గూఢచారులు, రాయ ని వెంటాడుతూ వునాన్రు.
సరైన పతార్లు లేకుండానే రాయ అమెరికాలో పర్వేశించాడని అమెరికా గూఢచారులు తనిఖీ పెటాట్రు. అందువలన
నరేందర్నాథ ఎపప్టికపుప్డు అడర్స మారుసూత్ వివిధ పార్ంతాలలో గడపవలసి వచిచ్ంది. మరొక భారత విపల్వ కారుడు శైలేన
ఘోష ఎపప్టికపుప్డు రాయ నుండి డబుబ్ కావాలని ఒతిత్డి చేసుత్ండేవాడు. రాయ అతికషట్ం మీద అతనికి కొదిద్పాటి డబుబ్
పంపగలిగాడు. నూయ్యారక్ లో 1117, డాలీ అవెనూయ్లోను, 239 ఇ, 19వ వీధి లోను, 19 వెసట్ 44వ వీధిలో రాయ,
ఎవిలిన లు వునాన్రు. 672, ఎనిమిదవ అవెనూయ్లో వునన్ సిలోన రెసాట్రెంట ను ఉతత్రాలు అందుకోవడానికి అడర్స గా
పేరొక్నాన్రు. ఆవిధంగా నూయ్యారక్ లో అటు వుండటానికి, ఇటు ఆరిధ్కంగానూ సతమతమయాయ్రు. అటువంటి
పరిసిథ్తులలో వారికి పంజాబ కేసరి లాలా లజపతిరాయ చేయూతనిచాచ్రు. తన పనులు కొనిన్ ఎవిలిన కు అపప్గించి అవి
చేసిపెటిట్నందుకు డబిబ్చేచ్వాడు. లజపతి రాయ మొదటి పర్పంచ యుదధ్కాల మంతటా నూయ్యారక్ లో వునాన్రు. ఆయన పంజాబు నుండి వచిచ్న భారత
విపల్వకారుడు. గదర పారీట్ సాథ్పకులలో వునాన్రు. కాంగెర్సు పారీట్లో పర్ముఖపాతర్ వహించారు. లాల, పాల, బాల అని కాంగెర్సులో ముగుగ్రు పర్ముఖులను
కలిపి కీరిత్సుత్ండేవారు. ఆయనున్ పంజాబు కేసరి అనేవారు. సైమన కమిషన కు నిరసన తెలియపరచినపుడు జరిగిన లాఠీ ఛారీజ్లో తీవర్ దెబబ్లకు గురయి
తరువాత చనిపోయారు. నూయ్యారక్ లో భారత కు అనుకూలంగా ఉపనాయ్సాలిసుత్ండేవాడు. ఒకొక్కక్సారి ఉపనాయ్సం అనంతరం ఎమ.ఎన.రాయ కూడా
తన సందేహాలు వెలిబుచుచ్తూ పర్శన్లు వేసేవాడు. ఇండియాలో తెలల్వారి పాలన పోయి నలల్వారి పాలన వసేత్ సామానయ్ పర్జల జీవితం ఎలా
బాగుపడుతుందనే చికుక్ పర్శన్లు వేసుత్ండేవాడు.
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మహా మానవవాది
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నరేందర్నాథ నూయ్యారక్ పబిల్క లైబర్రీకి వెళిళ్ అధయ్యనం చే్సూత్ఉండేవాడు. అపుప్డే తొలిసారి మారిక్స్జం చదివారు. భారత విపల్వకారులపై
జరమ్నీ ఏజెంటల్ పేరిట గూఢచారులు వెంటబడుతూ వచాచ్రు.
లజపతిరాయ ఎవిలిన ను ఎమ.ఎన.రాయ ను ఇషట్పడి ఆదరించారు. అతని కోరికపై నరేందర్నాథ ఒకసారి
రసగులాల్ చేసి పెడితే లజపతిరాయ తిని చినన్పిలల్వాడి వలె గంతులేశారు. ఆ రోజులోల్ పంజాబీ సీవ్టుల్ నూయ్యారక్ లో
లభించేవి కాదు. కాచిన పాలు యాసిడ వేసి విరిచి ఎమ.ఎన. రాయ రసగులాల్ చేసి పెటాట్డు. ఈలోగా నూయ్యారక్ లో
వునన్ కొందరు భారత విపల్వకారులను ఎమ.ఎన.రాయ కలుసుకునాన్డు. గుపాత్ అనే అతను జపాన లోనే రాయ కి
పరిచయమయి అమెరికాలో చకర్వరిత్, మరికొందరు విపల్వకారుల గురించి చెపాప్డు. నూయ్యారక్ లో మరొక భారత
విపల్వకారుడు వసంత కుమార రావ ను కూడా ఎమ ఎన.రాయ కలిశాడు. నూయ్యారక్ లో వునన్ రామకృషణ్
వివేకానంద వసతి గృహంలో కూడా కొనాన్ళుళ్నాన్డు. ఇపప్టికే నూయ్యారక్ లో వునన్ భారత విపల్వకారులలో ఈరష్య్
అసూయలు దేవ్షాలు పరసప్ర ఆరోపణలు విపరీతంగా వుండేవి. డా. చకర్వరిత్ అనే మరో విపల్వకారుడు గొడవలోల్నే
నూయ్యారక్ లో చికుక్కునాన్డు. అతను మారిమ్కంగా నివసించేవాడు. మొతత్ం మీద నూయ్యారక్ లో ఉనన్ భారత
విపల్వకారులు పరసప్రం దేవ్షారోపణలతో ఉనన్టుల్ రాయ గర్హించాడు. వీరందరికీ

బెరిల్న కమిటీతో

సంబంధాలునాన్యి.
ఒకనాడు కొలంబియా యూనివరిస్టీలో లజపతిరాయ పర్సంగం విని బయటికి వసుత్ండగా ఆరుగురు గూఢచారి పోలీసు దళం రాయ ను
పటుట్కుని, పద అంటూ నెటిట్ వేన లోకి ఎకిక్ంచారు. ఒక భవనం దగగ్రకు తీసుకెళిళ్ అనేక వరండాలు తిపిప్ అకక్డునన్ పోలీసుకు అపప్చెపిప్ వెళిళ్పోయారు.
నేరసుథ్లను కోరుట్లో హాజరుపరిచేముందు వారిచేత కొనిన్ కీలక విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఇలా ముందుగా విచారణ జరపటం ఒక పదధ్తి. ఇది
చటట్బదధ్ం కాదు. అయినా ఆ పదధ్తినే అనుసరిసూత్ వుంటారు. అకక్డునన్ విచారణాధికారి రాయ ను నానావిధాల పర్శన్లు వేశాడు. అమెరికా సేవ్చాఛ్ దేశం
అని, పీడిత పాలితులకు అండగా నిలుసుత్ందని భావించారని రాయ చెపాప్డు. తాను తవ్రలోనే దేశం వదిలి వెళిళ్పోతాననాన్డు. అపప్టికే రాతిర్ చాలా
పొదుద్పోయింది. విచారణాధికారి ఏమనుకునాన్డో గానీ రాయ దగగ్రకు వచిచ్ ఇపప్టికి వెళిళ్పో, రేపు కోరుట్లో హాజరయి విషయం చెపప్మని అనాన్డు.
రాయ ఆ విధంగా బయటపడి మరాన్డు ఉదయం 10 గంటలకి కోరుట్కి వెళాళ్డు. అకక్డ కాసేపు విచారణ జరిపిన తరావ్త మేజిసేట్ర్టు కేసు వాయిదా వేసూత్
మరోసారి తవ్రలో పిలుసాత్మని, పారిపోవటానికి పర్యతిన్ంచవదద్ని వదిలేశాడు. రాయ అలా బయటపడి ఎవిలిన ను కలిసి మెకిస్కో తీరానికి వెళేళ్ రైలు
ఏదో కనుకుక్ని టికెక్టుల్ కొని బయలుదేరాడు. టెకాస్స రాషట్రంలో వునన్ శాన ఆంటోనియో పటట్ణంలో దిగి మెకిస్కోలో పర్వేశించాడు. ఆ పటట్ణం మెకిస్కో
సరిహదుద్లోల్ ఉనన్ది.
అమెరికా వదిలి వెళిళ్పో బోయేముందు నూయ్యారక్ లో మేరేజ రిజిసాట్ర్ర దగగ్రకు వెళిళ్ రాయ - ఎవిలిన లు పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. ఆ పెళిళ్ పతార్నిన్
దగగ్ర పెటుట్కుని పయనించారు. మెకిస్కోకు వెళిళ్న రాయ దంపతులు అనూహయ్ంగా మారిపోయారు. చరితర్ మలుపులు తిపాప్రు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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