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లెనిన్ పిలుపుౖ పె రాయ్ ర య్ యాత
ర్
దారిలో జరమ్నీ చేరుకునన్ ఎమ.ఎన.రాయ దంపతులు
మెకిస్కోలో సోషలిసుట్ పారీట్ని సాథ్పించి దానికి పర్ధాన కారయ్దరిశ్ అయిన ఎమ.ఎన.రాయ, బరోడిన పోర్తాస్హంతో కమూయ్నిసుట్గా మారి, సోషలిసుట్
పారీట్ని కూడా కమూయ్నిసుట్ పారీట్గా మారేచ్శారు. రషాయ్ నుండి లెనిన ఆహావ్నంతో మాసోక్ బయలేద్రాడు. దీనికి గాను తగిన ఏరాప్టల్నీన్ మెకిస్కోలో
గుటుట్చపుప్డు కాకుండా చేసుకునాన్రు. పర్ధాన కారయ్దరిశ్ పదవిని మరొక వయ్కిత్కి అపప్గించి అతనికి తగిన నిధులు సమకూరిచ్ రాయ దంపతులు
పయనమయాయ్రు.
కొనాన్ళళ్పాటు మెకిస్కోలో అదృశయ్మై వెరా కూర్జ వదద్ అల ఫోనోస్ 13 అనే ఓడలో పర్వేశించారు. పర్యాణానికి తగిన పాస పోరుట్ మారుపేరుతో
సమకూరుచ్కునాన్రు. ఆ విధంగా రాయ దంపతులకు పర్యాణం నిమితత్ం తాతాక్లికంగా కొతత్ పేరుల్ వచాచ్యి. రాబరోట్ అలెని, విలాల్ గారిస్యా అనే
కొతత్పేరుల్ ఓడ పర్యాణానికి వాడుకునాన్రు. వారి తొలి మజిలీ కూయ్బాలోని హవానా రేవు. అపప్టోల్ ఆ పార్ంతం అమెరికా వారికి అనుకూలంగా వునన్ది.
ఆగిన ఓడలిన్ అమెరికా వారు పరిశీలించే హకుక్వునన్ది. అయితే ఓడ కెపెట్న రాయ దంపతులను రక్షణ నిమితత్ం దాచిపెటాట్డు. అకక్డ ఓడ కారిమ్కులు సమెమ్
చేసుత్నాన్రు. కనుక ఎనాన్ళళ్కు ఓడ బయలేద్రుతుందో తెలియని పరిసిథ్తి ఏరప్డింది. అయితే కూయ్బా లేబర ఫెడరేషన కారయ్దరిశ్ సోషలిసుట్, మెకిస్కోలో రాయ
కు పరిచయమయాయ్రు. రాయ ఒక సందేశానిన్ అతనికి పంపించగలిగాడు. అతడు సవ్యంగా ఓడ దగగ్రకు వచిచ్ పరిసిథ్తి సమీకిష్ంచి ఉదయం ఓడ
బయలేద్రేటటుల్ ఏరాప్టుల్ చేసి వెళాళ్డు. అపప్టివరకు రాయ దంపతులను ఓడలో రహసయ్ంగానే దాచి వుంచారు. అనుకునన్టుల్ ఉదయానేన్ ఓడ బయలేద్రి
పర్యాణం సాగించటంతో రాయ దంపతులకు హవానాలో పర్మాదం తపిప్ంది. ఓడలో రాయ దంపతులకు ఫెర్ంచి, జరమ్న, సాప్నిష వారు
పరిచయమయాయ్రు.
అటాల్ంటిక సముదర్ంలో అలా పర్యాణం చేసూత్ లా కోరును రేవులో ఆగింది. అకక్డ నుండి పారిస - లిసబ్న ఎకస్ పెర్స లో సెస్యిన రాజధాని
మడిర్డ కు చేరుకునాన్రు. అకక్డ ఇగిల్సియాస అనే లిబరల నాయకుడిని రాయ కలుసుకునాన్డు. అతడికి నచచ్చెపిప్ మాసోక్ రావలసిందిగా కోరడానికి
అంతరాజ్తీయ కమూయ్నిసుట్ సమావేశంలో పాలొగ్నవలసిందిగా రాయ ఎంత అడిగినా అతడు ససేమిరా ఒపుప్కోలేదు. నిరుతాస్హంతో రాయ
మరికొంతమంది సోషలిసుట్లను కలిసి◌ి మాసోక్కు ఆహావ్నించారు. మెకిస్కోలో వుండగా తనకు పరిచయమైనవారిని కలసి అంతరాజ్తీయ సభలో
పాలొగ్నటానికి వపిప్ంచారు. ఆ విధంగా తొలి విజయం సాధించి జరమ్నీ బయలేద్రారు. నగరంలో ఒక చేతి కరర్ను కొనడానికి రాయల పాలస కు వెళిళ్
కావాలనుకునన్ పొడవాటి చేతి కరర్ను కొనాన్రు. టాకీస్ తీసుకుని తానునన్ హోటల కు వెళాళ్రు. జేబులో చేతులు పెటిట్ పరుస్ తియయ్బోతే అది కనబడలేదు.
రాయ కాసేపు బితత్రపోయి తాను చేతి కరర్ కొనన్ షాపుకు వెళాళ్డు. రాయ ని చూడగానే కౌంటర దగగ్ర అతను రాయ కు పరుస్ను అందజేశాడు. రాయ
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అతనికి ధనయ్వాదాలు చెపేప్బదులు ఆతుర్తగా పరుస్ తెరిచి తన పాస పోరుట్ ఇతర వసుత్వులు, డబుబ్ ఉనాన్యో లేదో చూసుకునాన్రు. కనీసం థాంకస్
చెపప్నందుకు కౌంటరు దగగ్ర వయ్కిత్ ఆగర్హంతో రాయ ను ఉదేద్శించి, “సెప్యిన వారు దొంగలు కారు. మీ డబబ్ంతా ఉందో లేదో లెకక్ చూసుకోండి” అని
కోపంగా అనాన్డు. రాయ కు నోటమాటరాలేదు.
కొనాన్ళుళ్ అకక్డ వుండి రాయ దంపతులు జెనీవాకు ఓడలో బయలేద్రి తమ పర్యాణానిన్ సాగించారు. తమకు కావలసిన ఉతత్రం బరోడిన నుంచి
అందింది. బెరిల్న లో అడుగుపెటేట్సరికి విపరీతమైన చలి, ఎకక్డ చూసినా మంచు గడడ్లు కనిపించాయి. పర్తి వారూ చేతులు చాపి సహాయం
అడుగుతునాన్రు. యుదధ్ం ఆగిపోయిన తరవాత ఓడిపోయిన జరమ్నీలో చాలామంది సైనికులు సైతం అలా అడుకుక్ంటునాన్రు.

ఫుర సాట్న హోఫ హోటల
ముందు ఏరాప్టల్ పర్కారం బెరిల్న నగరం మధయ్లో వునన్ పెదద్
హోటల

ఫుర

సాట్న

హోఫ

(FUERSTENHOF

-

Phurstanhoph) కు చేరుకునాన్రు. రాయ దంపతుల వదద్ చాలా
లగేజి వునన్ది. అదంతా హోటల దావ్రం వదద్ పడేసి తమకు గది
కావాలని అడిగాడు. తమ మెకిస్కో పాస పోరుట్ చూపెటిట్ తాను
వుండటానికి గది చూపెటట్మనాన్డు. ఆ రాతిర్కి ఎకక్డైన వుండమని
పొదుద్నేన్ వసేత్ గది ఇసాత్మని చెపాప్రు. అకక్డ వునన్ హోటల వయ్కిత్ రాయ
భారతీయుడని తెలుసుకుని సానుభూతిగా వయ్వహరించాడు. సామానంతా
అకక్డ భదర్ం చేసి రాయ దంపతులను రాతిర్కి మరోచోట అటిట్పెటాట్రు. ఇదంతా చేసినందుకు ఐదు డాలరుల్ అతని చేతిలో పెడితే ఉపొప్ంగిపోయి
సహాయపడాడ్డు. రాతిర్ వుండడానికి ఒక గది అపప్గిసేత్ అకక్డ చాలా చలిగా వునాన్అలాగే తెలల్వారే వరకు ఉండి మరాన్డు ఉదయం అనిన్ సౌకరాయ్లు వునన్
హోటల కు చేరుకునాన్రు. అది బెరిల్న లో రాయ దంపతుల తొలినాటి అనుభవం.
జరమ్నీ డబుబ్తో, ఆయుధాలతో ఇండియాలో బిర్టీషు వారిని ఓడించి తరిమేయాలని తలపెటిట్ బయలుదేరిన ఎమ.ఎన.రాయ, నాలుగేళళ్ తరావ్త
గానీ ఆ దేశంలో అడుగుపెటట్లేకపోయారు. ఈలోగా అనూహయ్మైన మారుప్లెనోన్ ఆయన జీవితంలో సంభవించాయి. అమెరికాలో ఎవిలిన ను పెళిళ్
చేసుకోవటం, అరెసుట్ తపిప్ంచుకుని మెకిస్కో చేరుకోవటం, కొతత్గా సోషలిసుట్ పారీట్ని సాథ్పించి తదావ్రా రషాయ్లో లెనిన దృషిట్ని ఆకరిష్ంచటం చెపుప్కోదగిన
జీవిత మలుపులు. మొతత్ం మీద లెనిన ఆహావ్నంపై మెకిస్కో పర్తినిధిగా మాసోక్ చేరుకోవడానికి బయలుదేరిన రాయ దంపతులకు అడుగడుగునా
అవాంతరాలు ఎదురయాయ్యి. వాటనిన్టినీ దాటుకొని ముందుగా జరమ్నీలో అడుగుపెటాట్రు.
రాయ భావించిన, ఊహించిన జరమ్నీ లేదు. ఆరిథ్కంగా చితికిపోయి యుదధ్ంలో ఓడిపోయి, మనుగడ సాగించడానికి తిపప్లు పడుతునన్
జరమ్నీలోకి రాయ దంపతులు పర్వేశించారు. అకక్డ నుండి రషాయ్ వెళళ్వలసి వునన్ది. అందుకు సానుకూల పరిసిథ్తులు ఏరప్డినపుప్డు పర్యాణానికి సిదధ్ం
కావాలి. అది జరగడానికి కొనిన్ నెలలు బెరిల్న లోనే రాయ దంపతులు గడపవలసి వచిచ్ంది. ఆ రోజులోల్ రషాయ్ ఒకటే కమూయ్నిసుట్ రాజయ్ం. దానిని ఇతర
దేశాలు గురిత్ంచలేదు. కనుక రషాయ్ పోవాలంటే పాస పోరుట్లు, వీసాల విషయంలో చాలా ఇబబ్ందిగా వుండేది. జరమ్నీలో కూడా రహసయ్ంగా గడపవలసి
వచేచ్ది.
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అయితే కాలం వృధాపుచచ్కుండా జరమ్నీలో ఉనన్ కమూయ్నిసుట్లను రాయ దంపతులు తరచు కలుసుకునాన్రు. కొందరితో

బాగా

సనిన్హితులయాయ్రు. కమూయ్నిజానికి, మారక్స్ కు పుటిట్నిలల్యిన జరమ్నీ అనేక కమూయ్నిసుట్ ముఠాలతో సతమతమవుతునన్ది. వీరోచితంగా ఉదయ్మానిన్
నిరిమ్ంచిన రోజా లకెస్ంబరగ్ అపప్టికి చనిపోయింది. ఆమె అనుచరులు వేరే ముఠాలలో చేరిపోయారు. వీరంతా అనేక సమావేశాలు జరుపుతూ పోరాటాలు
సాగించటానికి వూయ్హాలు పనున్తునాన్రు. వారితో రాయ దంపతులు కలియడం వలన లోతుపాతులు బాగా తెలిశాయి. అందులో

ఎరాన్మొరేనా (1885-1962) (జరమ్న సినీతార - 1913-1951లోపున 104 సినిమాలలో నటించింది).

కమూయ్నిసుట్ రహసయ్సమావేశాలోల్ జరమ్నీలో పాలొగ్నన్పుప్డు రాయ దంపతులతో పరిచయం అయింది.

కారల రాడెక (1885–1939) (పోలీష, జరమ్నీ సాంఘిక పర్జాసావ్మయ్ ఉదయ్మాలలో

మొదటి పర్పంచ యుదాధ్నికి ముందు, రషయ్న విపల్వం తరువాత సోవియట యూనియనోల్ ఒక అంతరాజ్తీయ కమూయ్నిసట్

నాయకుడిగా పనిచేశాడు),

హిల పెరిడ్ంగ (Rudolf Hilferding 1923 –1923) (వీమర రిపబిల్క సోషల డెమోకార్టిక పారీట్

ఆఫ జరమ్నీ (SPD), సోషలిసట్ సిదాధ్ంతకరత్, రాజకీయ నాయకుడు, పర్ముఖుడైన ఒక ఆసిట్ర్యన మారిక్స్సట్
ఆరిథ్కవేతత్, దాదాపుగా పర్పంచవాయ్పత్ంగా మొటట్మొదటి సైదాద్ంతికుడు, వైదుయ్డు),

ఆగసట్ థాల హైమర
థాల హైమర జరమ్న సోషల డెమోకర్టిక పారీట్ సభుయ్డు. అతను పారీట్ వారాత్పతిర్కలలో ఒకరైన Volksfreund,

మరియు 1916 నుండి ఇండిపెండెంట సోషల డెమోకార్టిక పారీట్ (USPD) యొకక్ అధికారిక పతిర్క అయిన

Spartakusbriefe పని చేసాడు. Thalheimer కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆఫ జరమ్నీ (KPD) యొకక్ సాథ్పకుడు సభుయ్డు,

అతను పారీట్ యొకక్ పర్ధాన సిదాధ్ంతకరత్గా గురిత్ంచబడింది.

డాకట్ర పకస్, సీన్వ లైట, బెరన్ సైట్న, కాట సీక్, విల హెళమ పెక లు సమావేశాలలో పాలొగ్నన్ వారిలో వునాన్రు.
వారితో సమావేశాలు, చరచ్లు రాయ దంపతులకు ఎంతో ఉపయోగపడాడ్యి. వారంతా జరమ్నీ భాషలో మాటాల్డుకుంటుండేవారు. సారాంశానిన్
థాల హైమర తరువాత రాయ కి చెబుతుండేవారు.
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భారతదేశానికి విపల్వ పోరాటాలలో సహాయపడదలచిన కొందరు జరమ్నీ చేరుకుని కృషి చేసూత్ పోయారు. వీరిని బెరిల్న కమిటీ అనేవారు.
ఇందులో కొందరు అమెరికాకు జపాన కు వెళళ్గా మరికొందరు జరమ్నీలో వుంటూ కర్మేణా కమూయ్నిసుట్లుగా మారారు. వారిని గురించి వినడమే గాని
అలా తొలిసారి కలుసుకోవడం జరమ్నీలోనే రాయ కు తటసథ్పడింది.
పేరొక్న దగిన వయ్కుత్లు

వీరేందర్నాథ ఛటోపాధాయ్య (1880 – 1937, Moscow) (కవయితిర్ సరోజినీ నాయుడు
సోదరుడు)

భూపేందర్నాథ దతత్ (1880 – 1961)
(వివేకానంద సోదరుడు)

హర దయాళ (1884 – 1939), (భారతీయ జాతీయ విపల్వకారుడు. అతను ఇండియన సివిల సరీవ్స లో వృతిత్ని
తిరసక్రించాడు. అతని సాధారణ జీవనం, మేథా చతురత మొదటి పర్పంచ యుదధ్ంలో బిర్టీష ఇంపీరియలిజంపై
పోరాడటానికి కెనడా, అమెరికాలలో ఉనన్ అనేక మంది పౌరులను పేర్రేపించబడింది.)
వీరిలో పిళైల్ కూడా పేరొక్నదగినవారు.
అందులో కొందరు కమూయ్నిసుట్లుగా మారి రషాయ్కు కదిలిపోయారు. వారు రాయ ని కలుసుకోగలిగారు. ఆ
విధంగా జరమ్నీలో అనుభవాలు సంతరించు కుంటూ అంతరాజ్తీయ కమూయ్నిసుట్ సమావేశాలకు హాజరు కావటానికి రాయ దంపతులు సిదధ్పడాడ్రు. వారిని
మాసోక్ తీసుకువెళళ్వలసిన బాధయ్త బరోడిన ది. ఒకసారి పర్యతిన్ంచి సానుకూలత లభించక విరమించుకునాన్రు కూడా. ఆ తరువాత బరోడిన మళీళ్
పర్యతిన్ంచి ఎటట్కేలకు రాయ దంపతులను సెయింట పీటరస్ బరగ్ మీదుగా మాసోక్కు తీసుకెళళ్డానికి గురలసీక్కి అపప్గించారు. బెరిల్న - మాసోక్
నగరాలలో వుండగానే రాయ కు అవనీ ముఖరీజ్ అనే వయ్కిత్ కలిశాడు. ఇతను డాకట్ర షహీర అనే మారుపేరుతోనే వయ్వహరించాడు. ఉతత్రోతత్ర
ఎమ.ఎన.రాయ రాసిన మారుతునన్ భారతదేశం అనే రచన సవ్తహాగా తనదని పర్చారం చేసుకునాన్డు. విషయ నిరాధ్రణకు పెటట్గా దారుణంగా
విఫలమయాయ్డు. కర్మేణా రంగ నిషర్క్మణ చేశారు. చివరకు వూరూ పేరూ లేకుండా పోయాడు.
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బెరిల్న లో వుండగా రాయ దంపతులు అనూహయ్ంగా అనేకమందిని కలవడం అంతరాజ్తీయ ముఠాల సమావేశాలోల్ పాలొగ్నడం చాలా పెదద్
జీవితానుభవం. మొతత్ం మీద కలలుగనన్ మాసోక్కు లెనిన గార్డ మీదుగా (పర్సుత్తం దీనిన్ సెయింట పీటరస్ బరగ్ అంటారు.) చేరుకునాన్రు. హడావిడిగా
లెనిన గార్డ నుచూసి వెళిళ్పోయారు. అంతటితో మాసోక్ యాతర్కు నాంది పలికారు. అకక్డ లెనిన నాయకతావ్న కమూయ్నిసుట్ పాలన మొదలైన దశలో
చవిచూశారు.
రాయ బెరిల్న నుంచి సోవియట అనే నౌకలో రేవాల వరకూ పర్యాణం చేసి, తరువాత రైలులో లెనిన గార్డ చేరుకునాన్రు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS
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