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-2గురిత్ంపురాని భారత సావ్తంతర్య్ తాతివ్కుడు
మానవేందర్నాథ రాయ
విపల్వకారయ్కలాపాలకు నాంది
విపల్వ ఉదయ్మంలో చేరగానే తుపాకికాలుప్లు, బాంబుల తయారీలో నరేన కు పర్వేశం
లభించింది. విపల్వకారులకు తుపాకీగుండుల్, బాంబులు పర్ధాన సాధనాలుగా వుండేవి. బిర్టీష
అధికారులను భయపెటట్టానికి వీటిని పర్యోగించేవారు. మాతృభూమి సేవ్చఛ్కు వీటిని వాడుకునేవారు.
మాతృదేశ సేవ్చఛ్ అనేది లక్షయ్ంగా కొదిద్మంది విపల్వకారులు మాతర్మే గర్హించారు. అరబింద ఘోష
నుంచి వీరు ఉతేత్జితులయాయ్రు. ఇందులో జతీన ముఖరీజ్, నరేన లు పర్ముఖులు. జతీన ముఖరీజ్
నాయకతవ్ంలో అనేక విపల్వ సాహస చరయ్లలో ఇదద్రూ కలిసి పనిచేశారు.
బాంబులు తయారు చేసే కారయ్కలాపాలలో బరీన ఘోష తో కలిసి నరేన పనిచేశాడు. కలకతాత్
శివారల్లో ఉనన్ మనిక తోలా దగగ్రునన్ మొరారీ తోట ఇందుకు కేందర్ంగా ఉండేది. ఇకక్డ తయారయిన బాంబులను అనేకచోటల్ పర్యోగించారు.
జతీన ముఖరీజ్ నాయకతవ్ంలో సాగుతునన్ విపల్వ కారయ్కలాపాలకు నిధులు సమకూరాచ్లనుకునాన్డు
నరేన. రాషట్రంలో పర్థమ రాజకీయ దోపిడీ 1907 డిసెంబర 6న కలకతాత్కు 12 మైళళ్ దూరంలో చింగిర్పోత
రైలేవ్సేట్షన లో శుకర్వారం తెలల్వారుజామున జరిగింది. సాహసోపేతంగా సాయుధులైన ముఠా సేట్షన లో చొరబడి,
సేట్షన మాసట్ర దగగ్ర హింసాయుత బెదిరింపులతో తాళాలు తీసుకుని అకక్డి డబుబ్ను దోపిడీచేశారు. దోపిడీ
తరువాత నరేన కొనాన్ళళ్వరకు కనిపించలేదు. డిసెంబర 9న నరేన అరెసట్ అయాయ్డు. సెలాట్ మెజిసేట్ర్ట వదద్
డిసెంబరు 17న కేసు విచారణకు వచిచ్ంది. కొందరు సాకుష్ల విచారణ తరావ్త నరేన ను, అతడి సహచరుడు
శైలేశవ్ర బోసును వదిలేశారు.
1908లో ఏపిర్ల 30న ఖుదీరాం బోస ఒక బాంబును ముజఫర పూర లో పర్యోగించినపుడు వీరి
జతిన ముఖరీజ్
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కేందర్ం సంగతి తెలిసి కుటర్ కేసు పెటాట్రు. దీనిని అలీపూర కుటర్ కేసు అనేవారు. పోలీసులకు అనుమానం
ఉనన్పప్టికీ నరేన ఈ కేసులో లేడు.
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నరేన చాలావరకు హౌరాలోనూ, శివపూర లోనూ గడుపుతుండేవాడు. అనుశీలన సమితి నిషిదాధ్నికి గురైంది. బరీన ఘోష జైలుపాలయాయ్డు.
కకావికలైన ఉదయ్మానిన్ పునరవ్య్వసీథ్కరించే బాధయ్త నరేన పై పడింది. దారీతెనూన్లేకుండా పోయినవారందరినీ కూడగటిట్ జతీన ముఖరీజ్ నాయకతవ్ంలో
నరేన ఈ పనికి పూనుకునాన్డు. నరేన వివిధ పార్ంతాలలో పరయ్టించి ఉతాస్హవంతులైన కారయ్కరత్లను కలుసుకునాన్డు. ఈ ఉదయ్మంలో చింగిర్పోత
ముఠావారు పర్ముఖపాతర్ వహించారు. దీనిని ‘యుగంతర ముఠా’ అనేవారు. అపప్టి నుండి జతీన, నరేన అతయ్ంత సనిన్హితులయాయ్రు.
నరేన ఆలోచనలు వేరు, రాజకీయాలు వేరు. అతడికి రాజకీయాలు, దేశవిమోచన ఏకైక లక్షయ్ంగా వుండేవి.
రాజకీయ విపల్వకారుడు నరేన
బిర్టిష వారిని వెళళ్గొటట్డానికి అనేక పదధ్తులు నరేన అనుసరించాడు. ఇతరులకంటే నరేన రాజకీయ ఆలోచన చాలా ముందు వుండేది. అతడు
రాజకీయ విపల్వకారుడు. నరేన కు సోషలిసుట్ భావాలుండేవి. మతంతో రాజకీయాలు నడిపేవాడు కాదు. బిర్టీష పర్భుతవ్ం సాథ్నంలో ఎటువంటి పర్భుతవ్ం
కావాలో నరేన చెబుతుండేవాడు. అవకాశాలునన్ కొదిద్మంది పర్భుతవ్ం కాక, పర్జా పర్భుతవ్ం కావాలని అతడు ఆలోచించాడు. విపల్వ మారాగ్ల దావ్రా
సావ్తంతార్య్నిన్ సముపారిజ్సేత్ అటువంటి పర్భుతవ్ం ఏరప్డవచచ్ని అనుకునాన్డు. ఆనాడు నరేన మన నాయకుడు అని భావించిన భూపతి మజుందార కూడా
మాలో చాలామంది కంటే నరేన రాజకీయాలు బాగా చరిచ్ంచేవాడని చెపాప్డు.
1910లో హౌరా, శివపూర కుటర్ కేసులో నరేన, జతీన ముఖరీజ్లపై ముఖరీజ్తో సహా 46 మందిని నిరబ్ంధించారు. 1911లో హైకోరుట్ పర్ధాన
నాయ్యమూరిత్ పర్తేయ్క టిర్బుయ్నల తీరుప్ పర్కారం నరేన, జతీన లు విడుదలయాయ్రు. ఆ తరువాత సాయుధ తిరుగుబాటు కారయ్కర్మం గురించి ఆలోచించారు.
కానీ, సమయం రాలేదని భావించారు.
విపల్వ కారులందరినీ సాయుధ తిరుగుబాటు కారయ్కర్మానికి ఆమోదించమని వారికి నచచ్చెపేప్ పర్యతన్ం చేశారు. ముఠాలమధయ్ ఐకయ్త
సమకూరిచ్ ఒకే నాయకతవ్ం కిందకి తీసుకురావడానికి నరేన చేపటిట్న ఈ రెండు బాధయ్తలు విజయవంతమయాయ్యి. దీనికోసం బెంగాల అంతా తిరగడమే
కాకుండా దేశంలో కొనిన్ పార్ంతాలు కూడా సందరిశ్ంచాడు. పోలీసులకి అనుమానం రాకుండా కొంతకాలం సనాయ్సిగా తిరిగాడు. కొందరు విపల్వ
నాయకులు కూడా సనాయ్సులుగా మారారు.
నూతన పరయ్టనలు, కొతత్ పరిచయాలు
కాశీ, ఆగార్, అలహాబాద, మధుర పరయ్టన వలన దేశానిన్ గురించి నరేన కు బాగా తెలిసింది, కొతత్ పరిచయాలు ఏరప్డాడ్యి. నరేన కు ఏరప్డిన
పరిచయాలు ఎంతో ఉపయోగపడాడ్యి. వీరు సాథ్పించిన సమైకయ్వయ్వసథ్కు జతీన ముఖరీజ్ నాయకతవ్ం వహించాడు. కొంతకాలం నాయకుడి పేరును
బయట పెటట్లేదు. దీనివలల్ కొనిన్ కొతత్ చికుక్లు వచాచ్యి కానీ అవి తొందరలోనే సమసిపోయాయి. ఏడాదిలోగా సమైకయ్ సంఘానిన్ శాఖలతో ఏరప్రిచారు.
బెంగాల లోనూ, బయట కూడా సంబంధాలు పెటుట్కునాన్రు. అదే యుగంతర పారీట్ అయియ్ంది.
జైలునుంచి విడుదలయాయ్క నరేన ‘ఈకివ్టీ ఇండియా ఎసూయ్రెనస్ కంపెనీ’లో ఉదోయ్గం సంపాదించాడు. అయితే అది ఒక ముసుగు మాతర్మే.
ఒక బియయ్పు మిలుల్లో బిల కలెకట్ర గాను, బేలీ ఘటనలో కటెట్ల అడితిలోను పనిచేశాడు. 1912-13లో గోపాల మలిల్క వీధిలో ఒక వసతి గృహంలో
వుండేవాడు. రెసిడెనీస్ కాలేజీలో ఈడెన హిందూ హాసట్ల కు వెడుతూ సతీష చకర్వరిత్ గదిలో విదాయ్రుథ్లతో తేనీరు సేవించేవాడు. సతీష అపుప్డు
ఎమ.ఎ.విదాయ్రిథ్.
నరేన, జతీన ముఖరీజ్లు సాయంకాలాలు భోజనశాలకు వెళిళ్ సైనుస్ విదాయ్రుథ్లను తరచు కలుసుత్ండేవారు. అకక్డకు వచేచ్వారిలో సుపర్సిదధ్
విజాఞ్నవేతత్లు జాఞ్నచందర్ ఘోష (తరువాత యు.జి.సి. ఛైరమ్న అయాయ్డు), మేఘనాథ సాహ (నూయ్కిల్యర ఫిజికస్ కు చెందిన సహాయ ఇనిస్ట్టూయ్ట
అధిపతి) ఉండేవారు.
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డిగీర్ల చదువు అంతగా లేకునాన్, రాజకీయ ఆలోచనలో నరేన కు చాలా ఉనన్తసాథ్నం వుండేది. సేవ్చాఛ్ భారతావనిలో ఎటువంటి పర్భుతవ్ం
వుండాలో, కలకతాత్ కారొప్రేషన, ఇతర సాథ్నిక సంసథ్లు ఎలా ఉండాలో, పర్జలు వీటిలో పాలొగ్ని సమాజ సంకేష్మానికి కృషి చేయవలసిన తీరు నరేన
పేరొక్ంటుండేవాడు. అపప్టోల్ విపల్వకారులు బిర్టిష పాలకులకు గుణపాఠం చెపాప్లని తపప్ ఇలాంటి భావాలు వారిలో ఉండేవికావు.
కొంతకాలానికి నరేన తన ఉదోయ్గాలనీన్ వదిలేసి ఒక రెసాట్రెంట ను తెరిచాడు. ఆయుధాల సేకరణకు పరసప్రం సమాచారం తెలుసుకోవడానికి
అది కేందర్ంగా వుండేది. సైనికులు, నావికులు ఆ హోటల కు ఇషట్ంగా వచేచ్వారు. నరేన చేసే పర్తేయ్క పదారాథ్లు అందుకు కారణం. ఎం.ఎన.రాయ గా
మారిన తరువాత కూడా పర్తేయ్కమైన వంటలు చేసేవారు.
1912 డిసెంబర 23న ఢిలీల్లో ఏనుగుపై ఎకిక్ వైశార్య, అతని భారయ్ లేడీ హారిడ్ంజ వెడుతుండగా” బాంబు పేలింది. ముందునన్ సేవకుడు
అకక్డికి అకక్డే చనిపోయాడు. నేరసుథ్లను వెంటనే పటుట్కోలేకపోయారు. ఆ పేలుడికి కారణం రాష బిహారీ బోస, వసంతకుమార విశావ్న అనే ఇరువురు
బెంగాలీ విపల్వకారులని తెలిసింది. ఇది కూడా 1911లో డలౌహ్సీ సేవ్క్ర దగగ్ర పేలిన బాంబువంటిదేనని, అమరేందర్నాథ ఛటోపాధాయ్యకు రాష బిహారేబోస
తో సనిన్హితసంబంధం ఉందని, చందర నాగూర లో తయారైన బాంబును వసంత కుమార కు ఇచిచ్ రాష బిహారీకి పంపాడని తెలిసింది. ఢిలీర్ కుటర్
కేసులో విచారణానంతరం వసంతకుమార కు ఉరిశిక్ష వేశారు. రాష బిహారీని అరెసుట్ చేయలేకపోయారు. దేశంలో సాయుధ తిరుగుబాటుకై విఫల
పర్యతన్ం చేసిన రాష బిహారీ 1915లో జపాన వెళిళ్పోయాడు. అమరేందర్నాథ కు జతీన, నరేన లతో సనిన్హిత సంబంధం వుండేది.
ఐరోపా, అమెరికా, బరామ్, ఇండొనేషియా, బాంకాక, సింగపూర, హాంకాంగ లలో ఉనన్ భారత విపల్వ ముఠాలతో సంబంధాలు ఉండేవి.
కెనడాలోని వాంకూయ్వర, అమెరికాలోని శాన ఫార్నిస్సోక్లోను కటుట్దిటట్మైన విపల్వ ముఠాలునాన్యి. ఈ రెండు చోటాల్ గదర పేరిట విపల్వ కారయ్కలాపాలు
జరుగుతుండేవి. 1911లో కర దయాళ ‘గదర’ అనే పతిర్కను, యుగంతర ఆశర్మ కేందార్నిన్ శాన ఫార్నిస్సోక్లో సాథ్పించాడు. జతీన ముఖరీజ్ తన
సహచరుడు సతయ్సేన ను గదర పారీట్తో సంబంధాలు పెటుట్కోవడానికై పంపారు. గదర పారీట్ ఇండియాకు తూరుప్న ఉనన్ వివిధ దేశాలలో శికుక్ల దావ్రా
సంబంధాలు ఏరప్రిచారు.
సాయుధ తిరుగుబాటుకు సనన్దధ్ం కావాలంటే నిధులవసరం. ఈ పని నరేన కు అపప్గించారు. ఎమ.ఎన.రాయ తొలి ఖరుచ్ల నిమితత్ం కావలసిన
పనిని తనకు అపప్గించారని, అది పథకం పర్కారం చేశానని పేరొక్నాన్రు.
అపప్టికి అంతరాజ్తీయ పరిసిథ్తి ఉదిర్కత్తలో పడింది. యుదధ్మేఘాలు కముమ్కొచాచ్యి. ఇంగల్ండు జరమ్నీల మధయ్ యుదధ్ం వచేచ్టటుల్ ఉంది.
యుదధ్ం వసేత్ జరమ్నీకి సహాయపడటానికి సిదధ్ంగా వుండవలసిందని విపల్వకారులకు వారి విదేశీ మితుర్ల నుంచి సమాచారం అందింది.
ఇండియాలో విపల్వకారులు జరమ్నీవారితో సంభాషణలు పార్రంభించారు. 1913 చివరలో కలకతాత్లో ఉనన్ కానస్లేట జనరల దావ్రా
సంబంధాలు పెటుట్కోవడానికి నరేన భటాట్చారయ్ పర్యతాన్లు పార్రంభించాడు. నరేన కోరికపై కలకతాత్ యూనివరిస్టీ రిజిసాట్ర్ర డి. థిబాలట్ దావ్రా జరమ్న
కానుస్లేట జనరల తో సమావేశానిన్ ఏరాప్టు చేయడంలో సతీష చకర్వరిత్ (కలకతాత్ యూనివరిస్టీ ఎం.ఎ. విదాయ్రిథ్) సహకరించాడు.
జరమ్నీతో వాయ్పారం సాగించేనిమితత్ం తన మితుర్లు కొందరు జరమ్న కానస్ల జనరల తో కలుసుకోవాలనుకుంటునాన్రని థిబాలట్ కు చకర్వరిత్
చెపాప్డు. ఆ సేన్హితులెవరో తెలుసుకోకుండానే సతీష చకర్వరిత్ పేరిట థీబాలట్ జరమ్న కానస్ల జనరల తో ఒక సమావేశానిన్ ఏరాప్టు చేశాడు. నరేన, జతీన
ముఖరీజ్లు జరమ్న కానస్ల జనరల ను కలుసుకునాన్రు. 1914 పార్రంభంలో వీరిరువురూ కలకతాత్లో జరమ్న కానస్ల జనరల తో అనేక సమావేశాలు
జరిపారు.
యుదధ్ం రాగానే బిర్టిష వారికి వయ్తిరేకంగా సాయుధ తిరుగుబాటు గెరిలాల్ పోరాటం చేయడానికి ఆలోచనలు జరిపారు. దీనికిగాను జరమ్నీ నుండి
ఆయుధ సహాయం కావాలనాన్రు. ఈ సమావేశాలలో కొనిన్టికి జతీన ముఖరీజ్ సనన్హితుడు అతుయ్ల కృషణ్ఘోష కూడా వచాచ్డు.
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1915 ఫిబర్వరి 12న నరేన మరి ఇదద్రితో పటట్పగలే కలకతాత్లో గారెడ్న రీచ వదద్ చిరడ్ అండ కంపెనీని దోచారు. కలకతాత్లో ఈ రాజకీయ
దోపిడీని గురించి విచితర్ంగా చెపుప్కునాన్రు. దోపిడీలలో పెదద్దిగా పేరొక్ంటునన్ ఈ కారయ్కర్మం నిమిషాలమీద జరిగిపోయింది. తుపాకీ గురి చూపిసూత్
ఒకక్సారి కూడా కాలచ్కుండా పని పూరిత్ చేశారు.
ఒకటి రెండు రోజుల తరావ్త ఈ దోపిడీకి గాను నరేన ను అరెసుట్ చేశారు. దీనితో జతీన ముఖరీజ్ తన కుడిభుజం పోయిందంటూ చాలా
బాధపడాడ్డు. నరేన ను జైలునుంచి తపిప్ంచడానికి జతీన ముఖరీజ్ లాల బజార పోలీస కేందర్ంపై దాడిచేయ తలపెటాట్డు. కానీ మరుసటి రోజు లాల
బజార నుంచి పోలీస పోరీట్కు వెడుతునన్పుప్డు తపిప్ంచవచుచ్నని ఒకరు సూచించారు. పిసోట్ళుల్ ఇచిచ్ ఈ పని పూరిత్ చేసుకురమమ్ని అయిదుగురిని
పంపించారు. అందులో గోపెన రాయ, సతీష చకర్వరిత్, పొర్.లూవిలీమితత్క మరో ఇదద్రు ఉనాన్రు. అయితే నరేన కు జైలులో జబుబ్ చేయడం వలల్ అతనిని
ఆరోజు బయటకు తీసుకురాలేదు.
నరేన కు బెయిల ఇపిప్ంచాలని డా. జాదూ గోపాల ముఖరీజ్ సూచించారు. ఇక ఏమాతర్ం జాపయ్ం చెయయ్కుండా జతీన ముఖరీజ్ సవ్యంగా తారక
సాధూ అనే ఛీఫ గవరన్మెంట పిల్◌ీడరు దగగ్రకు సలహాకై వెళాళ్డు. అజాఞ్తవాసంలో ఉనన్ జతీన ముఖరీజ్ సవ్యంగా తారక సాధూ అనే ఛీఫ గవరన్మెంట
పీల్డరు దగగ్రకు సలహాకై వెళాళ్డంటే నరేన ను జైలునుంచి తపిప్ంచాలిస్న అవసరం, దానిలోని పార్ధానయ్ం తెలుసుత్ంది. తమ ముఠాలో ఎవరైనా ముందుకు
వచిచ్ బాధయ్త వహిసేత్ నరేన కు బెయిల ఇవవ్వచుచ్నని తారక సాధూ తనకు జతీన పై ఉనన్ గౌరవంతో చెపాప్డు.
జతీన ముఖరీజ్ వెంటనే ఫరీద పూర ముఠాల నాయకుడు పూరణ్దాస కు సవ్దసూత్రితో దోపిడీకి బాధయ్త వహించే కారయ్కరత్ను పంపించవలసిందిగా
వార్సి పంపించాడు. రాధాచరణ పార్మాణిక అనే అతను పూరాణ్దాస కోరికపై దోపిడీకి తానే బాధుయ్డనని వార్తపూరవ్కంగా ఇచాచ్డు. రాధాచరణ కు 7
సంవతస్రాలు కఠిన శిక్ష పడింది. జైలులో అతడు పిచిచ్వాడుగా చనిపోయాడు. 1915 ఫిబర్వరి 22న ఇదద్రు హామీ ఉండగా 1000 రూపాయల బెయిల తో
నరేన ను విడుదల చేశారు. నరేన ను అరెసుట్ చేసిన సురేష ముఖరీజ్ అనే పోలీస ఇనస్ పెకట్ర ను జతీన ముఖరీజ్ ఫిబర్వరి 28న విపల్వ కారయ్కరత్లకి ఉతత్రువ్లు
ఇచిచ్ కాలిచ్ చంపించాడు.
ఇంగల్ండ, జరమ్నీల మధయ్ యుదధ్ం
1914 ఆగసుట్లో ఇంగల్ండ, జరమ్నీల మధయ్ యుదధ్ం మొదలయింది. ఈ పరిసిథ్తిని ఆసరాగా తీసుకోవాలని విపల్వకారులు దివ్గుణీకృతోతాస్హంతో
కృషిచేశారు. సాయుధ పోరాటం జరపాలని నిరణ్యించారు. సమైకయ్ పారీట్కి పర్ధాన నాయకుడుగా జతీన ముఖరీజ్ని ఎంపిక చేశారు. అపప్టోల్ జతీన ముఖరీజ్
కలకతాత్ వెలుపల కాంటార్కట్రుగా వుంటూ కారయ్కలాపాల నిమితత్ం వచిచ్పోతుండేవాడు. అది కేష్మకరంగా లేకపోయింది. జతీన కారయ్కలాపాలు
కేష్మకరంగా జరిగేనిమితత్ం నరేన బాలసోర కు ఆటేట్ దూరంలేని మెహదీయా గార్మంలో బస ఏరాప్టు చేశాడు. యూనివరస్ల ఎంపోరియం పేరిట ఒక
వాణిజయ్ సంసథ్ను నెలకొలిప్ రాకపోకలను సానుకూలం చేసుకునాన్రు.
సాయుధ పోరాటానికి నరేన పర్యతాన్లు
కలకతాత్ సాయుధ పోరాటానికి పర్యతాన్లు జరిగాయి. తటపటాయిసుత్నన్వారికి నరేన నచచ్ చెపిప్, రాకపోకలు సత్ంభింపచేసి చరయ్లు
తీసుకుందామని హామీ ఇచాచ్డు. చకర్ధర పూర, సంబల పూర లలో కేందార్లు

పార్రంభించి అవసరం అయినపుడు రవాణా రాకపోకలు

సత్ంభింపజేయాలని నిరణ్యించారు.
యుదధ్ంవలల్ ఇండియాలో బిర్టిష దళాలు తగిగ్పోతాయని, భారతీయ సైనికులు విపల్కారులకు సహాయపడతారని నరేన సూచించాడు. 1914లో
నవంబర లో సతేయ్న సేన కాలిఫోరిన్యాలోని గదర పారీట్తో సంబంధాలు పెటుట్కుని కలకతాత్కు తిరిగి వచాచ్డు. అదే ఓడలో తిరిగి వసుత్నన్ శికుక్లు,
విషుణ్గణేశన పింగేల్ అనే మహరాషట్ర విపల్వకారుడు ఉనాన్రు. శికుక్ల నాయకుడు కరాత్ర సింగ పింగేల్ను జతీన, నరేన లకు పరిచయం చేశాడు. రాష బిహారీ
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ఘోష తో కూడా సంబంధాలు ఏరప్రిచారు. కొనాన్ళళ్కు తిరుగుబాటు పథకానిన్ చరిచ్ంచే నిమితత్ం జరిగిన సమావేశంలో రాష బిహారీ బోస, జతీన ముఖరీజ్,
నరేన, అమరేందర్నాథ ఛటోపాధాయ్య, అచుయ్త కృషణ్ఘోష లు ఇందులో పాలొగ్నాన్రు.
1915 ఫిబర్వరి 21 సాయుధ పోరాట దినంగా నిరణ్యించారు. పోలీసులకు ఈ విషయం ముందే తెలిసింది. పర్ముఖ విపల్వకారులను
నిరబ్ంధించడం మినహా ఏమీ చేయలేకపోయారు. రాష బిహారీ అరెసుట్ కాకుండా తపిప్ంచుకుని జపాన వెళిళ్పోయాడు. పింగేల్ భారత పదాతి దళంలో
పర్చారంలో నిమగున్డై వుండగా అరెసుట్ చేసి ఉరిశిక్ష వేశారు. నరేన, జతీన ముఖరీజ్లను కలుసుకునన్ కరాత్ర సింగ అరెసట్ అయియ్ జీవితానిన్ అరిప్ంచవలసి
వచిచ్ంది.
తిరుగుబాటు ఫలించకపోయినా ఇందునిమితత్ం చేసిన పర్యతాన్లవలల్ జాతీయత ఆవేశం ఏ మేరకు వాయ్పించి వుందో, దానివలల్ బిర్టీష
సామార్జాయ్నికి భారతదేశంలో తీవర్ పర్మాదం ఏరప్డటం గమనించటానికి తోడప్డుతుంది.
ఆయుధాగారాల ముటట్డి
1915 ఫిబర్వరి 21న తిరుగుబాటు జరపాలని నిరణ్యించినా పథకాలు బయటపడాడ్యనన్ అనుమానంతో చివరి సమయంలో 19వ తేదీకి
మారాచ్రు.

అందరూ

ఆయుధాలు

సమకూరుచ్కునన్

తరువాత

మూకుమమ్డిగా

ఆయుధాగారానిన్

ముటట్డించి

ఐరోపా

అధికారులను

చంపనారంభించాలనుకునాన్రు. తరవాత మిగిలిన ఐరోపా వారిని చంపాలని అనుకునాన్రు. తిరుగుబాటు విషయం వాసనపసిగటిట్న మదద్తు దారుల్గా
వచిచ్న ముఠాలు వెళిళ్పోయాయి. మొతత్ం పనున్గడ విఫలమైంది. 26న పంజాబు దళంతో తిరుగుబాటు చేసే సిపాయిలు చేతులు కలిపి ఆయుధాగారంపై
దాడిచేయదలచారు. సమాచారం తెలిసిన సైనికాధికారులు వయ్వహారానిన్ అదుపులో పెటాట్రు. ఫిబర్వరి 19 నాడు లాహోర తిరుగుబాటు విఫలం కావటంతో
కుటర్ యావతుత్ కుపప్కూలిపోయింది.
పంజాబులో లాగా వయ్వహారాలు అంత చురుకుగా సాగలేదు. బెంగాల విపల్వకారులకు రాస బిహారీ బోస నుంచి సంకేతాలు అందలేదు. జరమ్నీ
నుంచి అరిథ్ంచిన ఆయుధాలకై వారు ఎదురు చూసుత్నాన్రు. అవిలేకుండా తిరుగుబాటు అసాధయ్మనుకునాన్రు. 1915 మారిచ్లో ఆయుధాలను ఇవవ్డానికి
సంసిదధ్తను వయ్కత్ం చేసూత్ జరమ్నీ నుంచి కబురు వచిచ్ంది. కాలిఫోరిన్యాలోని బరిక్లీ లో చదువుకుంటునన్ జితేందర్నాథ లహారీ జరమ్నీలో రెండు మాసాలు
వుండి ఇండియాకు వసూత్ ఈ కబురు తెచాచ్డు. వివరాలు చరిచ్ంచటానికి పర్తినిధిని ఎవరినైనా బటేవియాకు పంపించమనాన్రు. ఆయుధాలు వసాత్యి
అనేసరికి విపల్వకారులు ఆనందించారు. పర్తినిధులను పంపటానికి అంగీకరించారు. ఆ బాధయ్తలు నరేన పైన పడాడ్యి. అది అతడి రాజకీయ జీవితంలో
మలుపు అయింది.
బెంగాల లో సావ్తంతర్య్ విపల్వాగిన్
మొదటి పర్పంచయుదధ్ం పార్రంభమయేయ్నాటికి (1914) కొందరు భారత విపల్వకారులు జరమ్నీ చేరుకునాన్రు. అకక్డి పర్భుతవ్ంతో
సంపర్దింపులు జరిపి బిర్టీషువారికి వయ్తిరేకంగా భారతదేశానికి సహాయపడాలని కోరారు. ఈ సహాయం ఎవరికి అందించాలనే సమసయ్ వచిచ్నపుప్డు
బెంగాల లోని విపల్వకారుడు జతీన ముఖరీజ్కి అపప్గించాలని సూచించారు. అపప్టికి బెంగాల లో వునన్ వివిధ మతాలవారు పోరాట నాయకుడిగా జతీన
ముఖరీజ్ని గురిత్ంచారు. అయితే దేశంలోకి డబుబ్ను, ఆయుధాలను చేరవేయటం కషట్ం కనుక ఇతర మారాగ్లు అనేవ్షించాలనుకునాన్రు. అపుప్డు జతీన కు
నమమ్కసుత్డుగా సమరధ్మైన వయ్కిత్గా గురిత్ంపు పొందిన నరేందర్నాథ ను అరుహ్డుగా పేరొక్నాన్డు. అపప్టికి నరేందర్కు 26 సంవతస్రాల వయసుస్. బెంగాలీ,
ఇంగీల్షు మాటాల్డగలడు. అయితే విదేశాలకు వెళళ్టం తొలి పర్యతన్ం అవుతుంది. ఆ బాధయ్తాయుతమైన కరత్వాయ్నిన్ నరేందర్కు అపప్గించారు. డబుబ్ను,
ఆయుధాలను ఎకక్డ సీవ్కరించాలి. అనే సమసయ్ వచిచ్నపుప్డు డచ పాలనలో వునన్ పార్ంతాలలో అందుకు వెసులుబాటు ఉనన్టుల్ గురిత్ంచారు. జావాలో ఈ
ఆయుధాలను ధనానిన్ నరేందర్కు అపప్గించమని జరమ్నులకు కబురు చేసారు. నరేందర్ తొలిసారి ఓడ పర్యాణం చేసి జావా చేరుకునాన్డు. అయితే
జరమ్నులు ఆయనకు డబుబ్ అందించినా ఆయుధాల పర్సాత్వన రాలేదు. నిరుతాస్హంతో డబుబ్ తీసుకుని ఇండియాకు తిరిగి వచిచ్ మదరాసు మీదుగా
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కలకతాత్ చేరుకుని జతీన కు ధనానిన్ అపప్గించాడు. ఈలోగా ఆయుధాలు, ధనం ఇసాత్నని మళీళ్ జరమ్నులు కబురు చేశారు. రెండోసారి కూడా నరేందర్నాథ
నే మళీళ్ పంపించారు.
ఇంతలో పోలీసులు గాలింపు చరయ్లోల్ బాలాసోర లోని యూనివరస్ల యంపోరియమ సైకిలు షాపును సోదా చేశారు. అది మొహందియాలో
జతీన ముఖరీజ్కి, కలకతాత్లో ఉనన్ విపల్వ కేందార్నికి రహసయ్ సమాచారాలు నడిపేకేందర్ం. అడవులు గాలించి జతీన రహసయ్ సాథ్వరానిన్ తెలుసుకునాన్రు.
పోలీసుల నుండి తపిప్ంచుకోవడానికి జతీన అనుచరులు మీరు తపిప్ంచుకుని పారిపొండి మేము పోలీసులకు మా పార్ణాలిచిచ్ ఆపుచేసాత్ం అనాన్రు.
విపల్వానికి మీ నాయకతవ్ం అవసరమని ఎంత చెపిప్నా జతీన అంగీకరించలేదు. కేవలం నలుగు సహాయంతో ఏభైమందికి పైగా వునన్ బిర్టీషు బలగంతో
తిండి నిదర్లేని జతీన మూడుగంటల సేపు పోరాడి తుపాకి గుండు దెబబ్కి నేలకి ఒరిగాడు.
1915 పార్రంభంలో ఈ రెండో పర్యాణం జరిగింది. ఏమైనా సరే ఆయుధాలు డబుబ్ లేకుండా తిరిగి రాకూడదని నరేందర్నాథ పటుట్దలగా
వెళాళ్డు. వెళిళ్ కొదిద్ రోజులకే తన గురువు సనిన్హితుడు విపల్వ నాయకుడు జతీన ముఖరీజ్ బిర్టీషు పోలీసుల చేతిలో హతమయాయ్డని వారత్ వచిచ్ంది.
అంతటితో వెంటనే ఇండియా వెళాళ్లనే ఆలోచన కూడా నరేందర్ విరమించుకునాన్డు. పటుట్దలతో తన పథకానిన్ సాధించదలచాడు.
ఏమిటాపథకం?
భారత సరిహదుద్లోల్ అసాస్ం, మణిపూర కొండ పార్ంతాలలో ఆదివాసులు అబోర జాతి బిర్టీషువారిపై తిరుగుబాటు చేశారు. అయితే ఆ
తిరుగుబాటును పర్భుతవ్ం అణచివేసింది. మళీళ్ వారిని రెచచ్గొటిట్ వారికి డబుబ్ ఆయుధాలు ఇచిచ్ బిర్టీషువారిపై పోరాటంలో వాడుకోవాలని నరేందర్నాథ
పథకం. చైనా నుంచి కూడా ఆయుధాలు వేగంగా తీసుకురావచచ్ని భావించాడు. ఇండొనేషియా, సుమతార్ల మీదుగా జరమ్నీవారిచేచ్ ఆయుధాలను
సీవ్కరించి అండమాన దీవులలో ఖైదీలుగా వునన్ భారతీయులను విడిపించి భారత తూరుప్ తీరంలో ఒరిసాస్కు సులభంగా చేరవచుచ్నని ఊహించాడు.
జరమ్నీవారు పథకంలో సహాయపడితే భారతదేశంలోని బిర్టీషువారిని తరమగొటట్వచచ్ని
రాస బిహారీ బోస

భావించాడు. జరమ్నీవారు నరేందర్నాథ పథకానిన్ ఒపుప్కునన్టేల్ నటించి తీరా అమలుపరచబోయేనాటికి
జరమ్న కానస్ల కనిప్ంచకుండా పోయాడు. అయితే కొంత డబుబ్ మాతర్ం అందించారు. నిరుతాస్హంతో
నరేందర్నాథ జపాన వెళిళ్ రాస బిహారీ బోస తో తన పథకం చెపిప్ ముందుకు సాగాలనుకునాన్డు.
కఇలాంటివెనోన్ జపాన పర్భుతవ్ం చేయగలదని బోస చెపాప్డు. అపప్టోల్ జపాన బిర్టన కు వయ్తిరేకం
కాదు. ఏమైనా రాస బిహార మాటలు చెపిప్ తపుప్కునాన్డు. అతడు ఉతత్రోతత్ర జపాన అమామ్యిని పెళిళ్
చేసుకుని అకక్డే సిథ్రపడిపోయాడు.
అపప్టోల్ చైనా నాయకుడు సన ఎట సేన జపాన లో వుంటునాన్డు. చైనాలో అధికారం
కోలోప్యి అతడు తాతాక్లికంగా శరణు పొందాడు. ఆనాటికి సన ఎట సేన అంటే భారతీయులలో
వీరారాధన వుండేది. అనుకోకుండా నరేందర్నాథ అతనిన్ కలిసి తన పథకానిన్ వివరించాడు. అతడు కూడా
ఆసియా విమోచనకు భారతదేశ విముకిత్కి జపాన తోడప్డుతుందని చెబితే నరేందర్నాథ ఆశచ్రయ్పోయాడు.
నరేందర్నాథ పథకం వినన్ సన ఎట సేన సలహా ఇచిచ్ చైనా వెళిళ్ అకక్డ జరమ్న రాయబారిని
కలుసుకోమని చెపాప్డు. ఆమేరకు నరేందర్నాథ చైనా వెళిళ్ జరమ్న కానస్ల ను కలిశాడు.

నరేన ఎకక్డికి వెళుతునాన్ అతనిపై బిర్టీషు పోలీసు కనున్వేసే వుంచారు. జపాన లోనూ చైనాలోనూ వెంటాడారు. 24 గంటలలో జపాన వదిలి
వెళిళ్పోవాలని ఉతత్రువ్లు రానునన్టుల్ గర్హించి చైనా బయలేద్రాడు. మొతత్ంమీద ఒక సరుకుల ఓడలో దొంగతనంగా పర్యాణం చేసి చైనాకు చేరుకునాన్డు.
ఒకచోట బిర్టీష పోలీసు తటసథ్పడి వైట గారూ ఎకక్డికి పోతునాన్రని అడిగాడు. జపాన లో నరేందర్నాథ మారుపేరు వైట. ఆ అడిగిన వయ్కిత్ పోలీసు
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ఆఫీసర. అతను నరేందర్నాథ ను వెంటబెటుట్కుని పోలీసు సేట్షన కు తీసుకువెళాళ్డు. అకక్డునన్ అధికారి కేసు వివరాలేమిటి, పై నుంచి ఉతత్రువ్లేమైనా
వచాచ్యా అని అడిగి, ఏమీ రాలేదని తెలుసుకుని వెళిళ్పొమమ్నాన్రు. మరాన్డు వచిచ్ కలవమనాన్రు. మొతత్ం మీద బయటపడి సాథ్నిక జరమ్న కానుస్లేట కు
వెళిళ్ ఈ విషయం చెపాప్డు. వారి సహాయంతో చైనాలోని పెకింగ కు చేరుకునాన్డు. అకక్డ కూడా అనుకునన్ సహాయాలేమీ అందలేదు. జరమ్నీ రాయబారి
అకక్డ వుండటం వలన తన పథకానిన్ మరొకసారి అతనికి వివరించాడు. అతడు సావధానంగా విని నరేందర్నాథ కోరే డబుబ్ ఆయుధాలు తాను
ఇవవ్లేనని, జరమ్నీలోని ఎ.పి.జనరల చేయగలడని కనుక అకక్డికి వెళళ్మని సలహా ఇచాచ్డు.
జరమ్నీ పోవటానికి తనకు ఎలాంటి పాస పోరుట్ లేదని చెపప్గా కానస్ల జరన్ల ఆ ఏరాప్టు చేసి పెటాట్డు. ఫాదర మారిట్న అనే కైరసత్వ పురోహితుడు
ఇండియాలోని ఫెర్ంచి కాలనీ పాండిచేచ్రికి చెందినవాడని ఫార్నస్ లో కైరసత్వ మత అధయ్యనం చేయడానికి వెడుతునన్టుల్ పాస పోరుట్ ఇచాచ్రు. అకక్డ
దగగ్రలో వునన్ కైరసత్వ పుసత్కాల షాపులో బైబిలు కొని ఫాదర మారిట్న అవతారంలో జపాన ఓడ పర్యాణం తలపెటాట్డు. జపాన లో వునన్ కొబె
రేవుపటట్ణానికి వెళిళ్ అకక్డి నుండి మరొక పర్ధాన రేవుకు పయనించాడు.
తన పర్యాణంలో నరేందుర్డు అనేక యిబబ్ందులకు గురి కావలసి నచిచ్ంది. నౌక జపాను చేరే లోగానే బిర్టీషు అధికారులు ఓడను ఒకటికి
రెండుసారుల్ తనిఖీ చేయడం జరిగింది. ఓడ అధికారులు ఓడలోని ఒక చెకక్ను తొలగించి నరేందుర్ని లోపలకు దించి మళీళ్ చెకక్ బిగించారు. సముదర్ం
మధయ్లో మరొకసారి కూడా యిదే విధంగా నరేందుర్డు దాకోక్వలసి వచిచ్ంది. అమెరికా తీరం చేరేవరకూ నరేందుర్డు తోటి పర్యాణీకులకు ఏమాతర్ం
అనుమానం రాకుండా పర్వరిత్సూత్ కేవలం మత పర్చారకునిగా కనబడి వారితో మత సంబంధమయిన అనేక విషయాలు చరిచ్సూత్ నిరపాయంగా తన
పర్యాణం సాగించాడు.
పసిఫిక మహాసముదర్ంలో జపాన వారి ఓడలో బయలేద్రిన నరేందర్కు వింత అనుభవాలు ఎనోన్ ఎదురయాయ్యి. ఓడ అంతా కూడా జపాన వారే
వునాన్రు. అందువలన రెండు వారాల పర్యాణంలో సాధయ్మైనంతవరకూ తన గదికే పరిమితమై వుండేవాడు.
పసిఫిక మహాసముదర్ంలో ఆ విధంగా రెండు వారాలు యాతర్ చేసి అమెరికా పశిచ్మతీరానికి చేరుకునాన్డు. ఒక పర్యాణీకురాలు మాతర్ం ఆ
ఓడలో పరిచయమైంది. ఆమె నరేందర్వలె కైరసత్వమతానికి చెందిన వయ్కిత్. మిస గేర్ ఆమె పేరు. ఆమె ఒకక్తే నరేందర్తో ఇంగీల్షులో మాటాల్డగలిగింది. మొతత్ం
మీద శాన ఫార్నిస్స కో రేవుకు చేరిన నరేందర్నాథ వింత అనుభవాలెనోన్ సంతరించుకునాన్డు. ఓడ దిగి గదికి చేరుకునేసరికి జరమ్న గూఢచారా? బార్హమ్ణ
విపల్వాదా? శాన ఫార్నిస్సోక్లో అడుగు పెటిట్ందెవరు? అని పతిర్కలలో వారత్లు వచాచ్యి. అదిచూసి హడావుడిగా గది ఖాళీ చేసి సాట్న ఫరడ్ యూనివరిస్టీ
పార్ంతానికి వెళిళ్ పాలో ఆలోట్ లో గది అదెద్కు తీసుకునాన్డు. దగగ్రలో వునన్ సాట్న ఫరడ్ యూనివరిస్టీలో ధనగోపాల ముఖరీజ్ని కలిశాడు. అతడు కవి.
యుకత్వయసుస్లోనే పేరు ఆరిజ్ంచినవాడు. బెంగాల నుండి వచిచ్ పర్తిభావంతుడుగా రాణించి రచయితగా సాహితయ్ పర్పంచానికి పరిచితుడయాయ్డు.
నరేందర్నాథ సేన్హితుడు జాదూగోపాల కు తముమ్డు. అతనిన్ కలిసి, ముచచ్టిసుత్నన్పుప్డు నరేందర్నాథ బదులు మానవేందర్నాథ అని పేరు మారచ్కోమని
సలహా ఇచాచ్డు. ఆ విధంగా నరేందర్నాథ మరో అవతారం ఎతిత్నటల్యింది.
.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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