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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
-6-

త్ ంపు
లెనిన్ ను సవరించటంతో ఎమ్.ఎన్. రాయ్ కు పెద
ద్ గురి
ఎమ. ఎన. రాయ జీవితంలో లెనిన తో కలవటం గొపప్ విశేషం అయితే, కమూయ్నిసుట్ ఇంటరేన్షనల దివ్తీయ పర్పంచ
మహాసభలో పాలొగ్ని పర్సంగించటం మరొక వినూతన్ పరిణామం. పర్పంచ వాయ్పత్ంగా వచిచ్న పర్తినిధులను కలుసుకోవటం అగర్ నాయకుల
సరసన నిలబడి పర్సంగించటం రాయ జీవితానికి వనెన్ తెచిచ్పెటిట్ంది.
1920 వేసవి కాలంలో దివ్తీయ పర్పంచ కమూయ్నిసుట్ అంతరాజ్తీయ
మహాసభ జరిగింది. అనేక ఇబబ్ందులతో పర్తినిధులు సమావేశానికి హాజరయాయ్రు. అయితే
ఆనాడు సోవియట యూనియన కు రావాలంటేనే ఎనోన్ ఆంక్షలు అధిగమించి రహసయ్ంగా
పయనించవలసి వచేచ్ది. కేవలం టాలిన ఓడరేవు నుండి మాతర్మే రావటానికి వీలయేయ్ది.
కొతత్గా ఏరప్డిన కమూయ్నిసుట్ రాజాయ్నికి వయ్తిరేకత బాగా వుండేది. 218 మంది పర్తినిధులు
మహాసభలో పాలొగ్నగలిగారు. ఆసియా దేశాల నుండి 30 మంది మాతర్మే రాగలిగారు.
లెనిన్
లెనిన

ఎమ.ఎన.రాయ మెకిస్కో పర్తినిధిగా, అవనీ ముఖరీజ్ భారత పర్తినిధిగా పాలొగ్నగా, ఎవిలిన
టెర్ంట పర్తేయ్క పర్తినిధిగా వునన్ది. పర్తినిధులకు రషాయ్ను తిపిప్ చూపెటట్టం, వారిపటల్

సానిన్హితయ్ంగా మెలగడం. ఆహారానిన్ సమకూరచ్టం సమావేశ విశేషాలోల్ పేరొక్నదగినవి. కొందరు పర్తినిధులు ఆహార పదారాథ్లను కూడా
తమ వెంట తెచుచ్కోవలసి వుంటుంది. అపప్టోల్ రషాయ్లో సమృదిధ్గా తిండి లభించకపోవటం కషాట్ల నుండి
తేరుకోకపోవటం గమనారహ్మైన విషయం. ఇలాంటి పరిసిథ్తుల దృషాట్య్ ఈ పర్పంచ మహాసభ
అనుకునన్దానికంటే వారం రోజులు ఆలసయ్ంగా పెటోర్గార్డ లో వారం రోజులు ఆలసయ్ంగా పార్రంభమైంది.
ముందుగా నగరంలో పర్తినిధులు, పెటోర్గార్డ కారిమ్కులు ఊరేగింపు జరిపిన తరావ్త లెనిన
వారిని ఉదేద్శించి ఉతేత్జపూరిత పర్సంగం చేశారు. పెటోర్గార్డ పార్రంభ సమావేశానంతరం వేదిక మాసోక్కు
మారింది. 1920 జూలై 23న రెండవ పర్పంచ కాంగెర్స సభ మొదలైంది. కొమింటరన్ అధయ్కుష్డు గిర్గోరై
జినోవివ పర్సంగంతో సభ మొదలైంది. తరువాత ఎమ.ఎన.రాయ పది నిమిషాలపాటు ఇంగీల్షులో
పర్సంగించారు. అయితే పర్తినిధులలో చాలామంది ఇంగీల్షు రానివారే గనక, రాయ పర్సంగానికి జినోవివ
తపప్టుల్ కొటిట్నపుప్డు మిగిలిన వారు కూడా హరష్ధావ్నాలు చేశారు. ఆ సభలలోనే వలసవాద సిదాధ్ంతానికి
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లెనిన చెపిప్న విషయాలను ఆమోదించకుండా మారాగ్ంతరాలు సూచిసూత్ ఎమ.ఎన.రాయ
చెపప్టంతో అతడికి పెదద్ గురిత్ంపు వచిచ్ంది. ఇంకా విశేషం ఏమంటే లెనిన తానే సరవ్జుఞ్డనని
అనుకోకుండా రాయ చెపిప్న సిదాధ్ంతానిన్ సభ సీవ్కరించాలని తన సిదాధ్ంతంతోపాటు అది కూడా
ఆమోదించాలని కోరడంతో రాయ కు విశేష పార్ధానయ్త లభించింది. వలస రాజాయ్లలో జాతీయ
వాదాలు విపల్వాతమ్కం కాదని వాటిలో కమూయ్నిజం తీసుకు రావటానికి చాలా కృషి జరగాలని
రాయ వాదించాడు. వలస దేశాల గురించి లెనిన కు బాగా అవగాహన లేనందున అతడు రాయ
పర్తిపాదనను సుహృదాభ్వంతో సీవ్కరించాడు. రాయ మెకిస్కో పర్తినిధిగా వునన్పప్టికీ అతని తొలి

లియోన్ –

అనుభవమంతా ఇండియాను దృషిట్లో పెటుట్కుని, గార్మీణ వాతావరణానిన్ పార్తిపదికగా తీసుకుని

ట్ క్

చెపిప్నందున అది సీవ్కరించవలసి వచిచ్ంది.
ఈ పర్పంచ కొమింటరన్ లో పూరిత్ పర్తినిధులుగా వచిచ్న వారూ అనగా అతయ్ధికులు రషాయ్
నుండే పాలొగ్నాన్రు.

అమెరికా నుండి తిరుగుడు మాతర్మే వుండగా అమెరికాలో కమూయ్నిసుట్ కారిమ్క

పర్తినిధిగా జాన రీడ తో సహా మరి ముగుగ్రు వునాన్రు. ఓటు హకుక్ లేకుండా కొందరు పర్తినిధులు అండగా
ఇండియా నుండి ఎమ.పి.బి.పి. ఆచారయ్ అందులో ఒకరు. ఈ సమావేశం వలన పర్పంచంలో వివిధ పార్ంతాల
వారి అనుభవాలతో పంచుకోవటం రాయ కు బాగా తోడప్డింది. మాసోక్లో తొలుత, తరవాత రషాయ్లో కొనిన్
పార్ంతాలలో పర్తినిధులను తిపిప్ చూపెటాట్రు. వివిధ సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలు తిలకింపచేశారు. ఆ విధంగా
సిదాధ్ంతపరంగానూ, కారయ్కర్మాల ఆచరణ చేయవలసిన పదధ్తులతోనూ పర్తినిధులు తమ తమ దేశాలకు
వెళిళ్పోయారు. ఇండియా పర్తినిధిగా వచిచ్న అవనీ ముఖరీజ్ తిరిగి వెళళ్కుండా అకక్డే సిథ్రపడిపోయాడు.

ట్లిన్

ఎమ.ఎన.రాయ దంపతులు మాతర్ం కర్మేణా ఇండియాతో సంబంధాలు పెటుట్కోవడం పార్రంభించారు. ఆనాటికి ఇంకా కమూయ్నిసుట్ పారీట్
శాఖ ఇండియాలో ఏరప్డలేదు. ఆ సభల నాటికి పర్ముఖ నాయకులైన సాట్లిన, టార్టసీట్ ఇంకా కమూయ్నిసుట్ రాజాయ్నిన్ కాపాడటానికి
నిలదొకుక్కోవటానికి పోరాడుతూనే వునాన్రు. అందువలన టార్టసీక్ని రాయ ఇంకా కలుసుకోలేదు. సభను ఉదేద్శించి తన సందేశం మాతర్ం
పంపించారు.
వలస దేశాల గురించి లెనిన కు అంతగా అనుభవం లేనందున, ఆ దేశాల నుండి వచిచ్న ఎమ.ఎన.రాయ అభిపార్యాలను
అతడు సీవ్కరించాడు. లెనిన ఉదేద్శయ్ంలో వలస రాజాయ్లలోని జాతీయ పారీట్లు విపల్వాతమ్క పాతర్ నిరవ్హిసాత్యని తలపెటాట్డు. అకక్డే
ఎమ.ఎన. రాయ విభేదించి సావ్తంతర్ం కోసం పోరాడే జాతీయ పారీట్లు విపల్వ పాతర్ నిరవ్హించలేవని సప్షట్ంగా పేరొక్నాన్డు. ఈ విషయమై
లెనిన పునరాలోచించి ఎమ.ఎన.రాయ అభిపార్యాలను గౌరవించాడు. అనేక చరచ్ల అనంతరం, కొనిన్ సవరణలు చేసి ఎమ.ఎన. రాయ
పర్తిపాదించిన పార్ంతానిన్ తన సిదాధ్ంతంతో పాటు ఆమోదించాలని లెనిన కోరాడు. దానిపై చరచ్లు జరిపిన తరవాత లెనిన కోరినటేల్
ఉభయుల తీరామ్నానిన్ సభ ఆమోదించింది. అంతటితో ఎమ.ఎన.రాయ పటల్ సభ వారికే గాక కమూయ్నిసుట్ పారీట్లకు బాగా గౌరవం పెరిగింది.
ఆనాడు లెనిన కు ఎదురు చెపప్టం గానీ, సవరణలు సూచించటం గానీ సాహసంతో కూడిన పని. అలాంటి చరయ్కు యువకుడుగా వునన్
ఎమ.ఎన.రాయ పూనుకోవడంతో వలస దేశాల నుండి వచిచ్న కమూయ్నిసుట్ పర్తినిధులలో రాయ ను గురించి గౌరవం పెరిగింది. మారిక్స్సుట్
సిదాధ్ంతాలను కొతత్గా చదివి ఆకళింపు చేసుకునన్ రాయ తన ధోరణిలో భాషయ్ం చెపప్టం విశేషం.
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కమూయ్నిసుట్ పారీట్ అంతరాజ్తీయ సంఘాలు ఎనిన్ వునాన్యో వాటనిన్టిలో కూడా రాయ ను సభుయ్డిగా చేరుచ్కునాన్రు. పర్తి
విషయంలోనూ అతని అభిపార్యాలు సలహాలు తీసుకోవడం మొదలైంది. లెనిన తో అపుప్డపుప్డు రాయ కలవడం, చరిచ్ంచడం కూడా ఈ
పరిణామాలకు తోడప్డింది. అపప్టికింకా ఇండియాలో వునన్ పారీట్లతో గానీ, వయ్కుత్లతో గానీ, కొతత్గా రాయ సంబంధాలు పెటుట్కోలేదు.
తెగిపోయిన సంబంధాలను పునరుదధ్రించటం కాక కొతత్గా సంబంధాలు పెంచుకోవాలని నిరణ్యించుకునాన్రు. దానంతటికీ వయ్వధి అవసరం.
రాయ ఇండియా వదిలిన తరావ్త జరిగిన పరిణామాలు దేశంలో వచిచ్న మారుప్లు అంతగా తెలియడానికి ఆసాక్రం లేదు. అతడు మెకిస్కోలో
లొంగిపోవటం ఈ విషయంలో అఖాతం ఏరప్డింది. మళీళ్ ఇండియాతో సంబంధాలు పెటుట్కోవాలని నిరణ్యించాడు. దీనికి చాలా కృషి
చేయవలసి వునన్ది. రాయ దానిపై దృషిట్ పెటాట్డు. అందుకు అతని భారయ్ ఎవిలిన చకక్గా తోడప్డింది. రషాయ్లో అంతరాజ్తీయ కమూయ్నిసుట్
పారీట్ రాయ దంపతులకు పూరిత్ సహాయ సహకారాలు అందించటానికి సిదధ్పడాడ్యి.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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