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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
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త్ గా మారిపోయిన ఎమ్.ఎన్.రాయ్
మెకి కోలో పూరి
మొదటి పర్పంచ యుదధ్ం ముగిసే సమయానికి అమెరికా తన తటసథ్ వైఖరిని మాని బిర్టన వైపుకు
మొగుగ్ చూపింది. అంతటితో అమెరికాలో ఉనన్ భారత విపల్వకారులకు, ముఖయ్ంగా జరమ్నీ సహాయంతో
పోరాడాలనుకునేవారికి ఇబబ్ందులు పెరిగిపోయాయి. అ తరుణంలో విచారణ జరిపి ఎమ.ఎన.రాయ ను
మళీల్ పిలుసాత్మని, అపుప్డు హాజరు కావాలని, దేశం వదిలి వెళిళ్పోవదద్ని హెచచ్రించి మేజిసేట్ర్టు
వదిలిపెటాట్రు. అమెరికాలో వుండటం కేష్మం కాదని వెళిళ్పోవాలని ఎమ.ఎన.రాయ దంపతులు
నిరణ్యించుకునాన్రు. పకక్నే వునన్ కెనడాకు వెళళ్డం సులభమే కాని, ఆ దేశం కూడా అమెరికాకు
సనిన్హితం గనక, మెకిస్కోకు వెళిళ్పోవటం మంచిదని నిరణ్యించుకునాన్రు. వారి వెంట తీసుకెళళ్టానికి
సామానుల్ ఏమీ లేవు. కేవలం సాట్న ఫరడ్ యూనివరిస్టీ అధయ్కుష్డు డేవిడ జోరాడ్న సాట్ర ఇచిచ్న పరిచయ లేఖ
మెకిస్కోలో గవరన్ర ను ఉదేద్శించి రాసినది మాతర్ం ఉనన్ది. అంతటితో నూయ్యారక్ నుండి మెకిస్కోకు
వెడుతునన్ యామ టార్క రైలులో శాన ఆంటోనియో నగరానికి రెండు రోజులు పర్యాణం చేసి వెళాళ్రు.
అకక్డ నుండి రెండు గంటల పర్యాణం చేసి, మెకిస్కో సరిహదుద్ చేరుకునాన్రు. మెకిస్కోకు వెళళ్టానికి
అవరోధాలేమీ లేవు. కనుక సులభంగానే వెళళ్గలిగారు. తీరా మెకిస్కోలో అడుగుపెటిట్న తరవాత వారికి అరధ్మయియ్ంది
ఏమంటే జనరల అలవ్రాడో ఆధిపతయ్ం వహిసుత్నన్ యుకటాన రాషట్రం వెళాళ్లంటే వెయియ్మైళుళ్ పయనించవలసి
వుంటుంది. కనుక అతనికి జోరాడ్న ఇచిచ్న లేఖను అందజేసే పర్యతన్ం విరమించుకుని రాజధాని నగరం మెకిస్కో సిటీకి
వెళాళ్రు. ఎటుచూసినా అందరూ సాప్నిష భాష మాటాల్డేవారు. రాయ దంపతులకు ఆ భాష రాదు. ఎలాగో తిపప్లు పడి
హోటల జనీవాకు వెళిళ్ బస చేసారు. అకక్డ విదేశసుథ్లు ఎకుక్వగా వసూత్ పోతూ వుంటారు. మొదటి రోజున భోజనం
చేయటానికి సిదధ్పడి మెకిస్కోలో మంచి వంటకాలు తెచిచ్పెటట్మని కొనిన్ పేరుల్ చెబితే, సరేనని అమెరికా ముదర్ వునన్
టినున్లు తెచిచ్ ఇచాచ్రు. అదేమంటే మంచి మెకిస్కో ఆహారం అమెరికాలోనే దొరుకుతునన్దని చెపాప్రు. అంతటితో

ఎవిలిన టెర్ంట
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ఆశచ్రయ్పడి, బీఫ అడిగి తినాన్రు. అలా మొదలైంది వారి మెకిస్కో వాసం మొదటినాడు.

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2017

మహా మానవవాది

2

అమెరికా నుండి తపిప్ంచుకుని మెకిస్కో వచిచ్న రాయ దంపతులకు కొతత్గా తెలిసిన వారత్ ఏమంటే
శాన ఫార్నిస్సోక్లో విచారణ జరిపి రాయ కు కోరుట్ శిక్ష విధించింది. ఇండియా నుండి డెన హమ అనే
పోలీసు అధికారి వచిచ్ ఫిరాయ్దు ఇచిచ్ విచారణ జరిపించి శిక్షపడేటటుల్ చేశారు. ఈ డెన హమ అధికారి
కలకతాత్లో గురర్పు సావ్రీ పార్కీట్సుకు వచేచ్వారు. ఎమ.ఎన.రాయ కూడా అపప్టోల్ నరేందర్నాథ గా అదే
గురర్పు సావ్రీ పార్కీట్సుకు వెళేళ్వాడు. డన హమ పోలీసు అధికారని తెలిసి అకక్డికి వెళళ్టం మానేశాడు
రాయ. అతనినే అమెరికా పంపించారనన్మాట. అయితే అమెరికాలో విధించిన శిక్ష అమలు జరగలేదు.
గనుక చేసేది లేక డన హామ మెకిస్కో కూడా వచిచ్ అకక్డ ఏమీ చేయలేమని తెలుసుకుని వెళిళ్పోయాడు.
ఎమ.ఎన. రాయ తన వదద్ వునన్ లేఖను యుకటన గవరన్ర అలావ్రాడోకు అందజేయడం ఎలాగని
అధికారులని అడిగాడు. ఆ విషయం తెలుసుకునన్ గవరన్ర బంధువు, తవ్రలో అలవ్రాడో రాజధానికి
వసుత్నాన్డని సవ్యంగా లేఖ అందజేయడానికి ఏరాప్టుల్ చేసాత్మని చెపప్డంతో రాయ సంతృపిత్ చెందాడు.
గవరన్ర పకాష్న ఆశచ్రయ్కరంగా పర్భుతవ్ ఆరిధ్క శాఖ నుండి ఖరుచ్ల నిమితత్ం రాయ కు కొంత డబుబ్
పంపిచారు. అది సాథ్నికంగా హోటల
యుకటాన గవరన్ర జనరల అలవ్రాడో

ఖరుచ్లకు తోడప్డింది.
రాయ కలుసుకుందామనుకునన్

జనరల అలవ్రాడో రాషట్ర గవరన్రుగా కొనిన్ పరిపాలనా పర్యోగాలు చేశాడు. అవి
జనాకరష్ణకు గురయాయ్యి. తీరా పరిశీలిసేత్ అనిన్ విషయాలోల్ పర్భుతవ్ గుతాత్ధిపతయ్ం
వహించడం పర్ధాన లక్షణంగా కనిపించింది. నాటి మెకిస్కోలో అదే పెదద్ సంసక్రణగా
జనానికి అనిపించి దానిని సోషలిజం అని పిలిచారు.
మెకిస్కో రాజధానిలో రక్షణ శాఖామంతిర్ నాటి దేశ అధయ్కుష్ని బావమరిది.
అతనితో ఇంటరూవ్య్ అడిగి జోరాడ్న ఇచిచ్న లేఖ సంగతి రాయ తెలిపరిచారు. రాయ ను

మెకిస్కోలో కలోనియా రోమా పేరుగల ఎమ.ఎన.రాయ ఇలుల్

సగౌరవంగా మరాయ్ద చేసి ఆహావ్నించి కూచోపెటాట్రు. తన దగగ్ర వునన్ లేఖను అతడికి అందజేయగా, వెంటనే లేఖను చింపి చదివి సంతృపిత్గా రాయ తో
యుకటాన గవరన్ర తో సమావేశం ఏరాప్టు చేసాత్మని చెపాప్రు. రాయ పర్భుతవ్ అతిథి అని మెకిస్కోలో ఉనన్ంతకాలం కేష్మసమాచారాలు చూసే బాధయ్త
తమదేనని వెలల్డించారు. అదంతా రాయ దంపతులకు సంతోషానిన్చిచ్ంది. అంతేగాక హోటల రూముకు కొంత డబుబ్ కూడా పంపించారు.
ఈలోగా మెకిస్కో సాథ్నిక దినపతిర్క ఎడిటర రాయ దంపతులను వారి కారాయ్లయానికి రావలసిందిగా
ఆహావ్నించారు. ఆ పతిర్క పేరు ది పూయ్పిల. అది సాథ్నికంగా బహుళ పర్చారంగల పతిర్క. తమ పతిర్కకు ఇండియాను
గురించి వాయ్సాలు రాయవలసిందిగా ఎడిటర కోరారు. అంతేకాక హోటల లో ఎకుక్వ రోజులు వుండవదద్ని అదేమంత
కేష్మకరమయిన పర్దేశం కాదని హెచచ్రించారు. ఆ పర్కారమే రాయ దంపతులు ఒక ఇలుల్ తీసుకుని తమ నివాసం
మారాచ్రు. కలోనియా రోమా అని వారి ఇంటిపేరు. ఉతత్రోతత్రా సుపర్సిదధ్ంగా మారింది. హోటల నుండి మారకముందు
ఒక వయ్కిత్ రాయ ని కలుసుకుని, వారి కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ ఇరువురు మితుర్లు ఉనాన్రని వారిని కలుసుకోవడానికి
రమమ్ని పిలిచారు. ఎందుకైనా మంచిదని రాయ జాగర్తత్ వహించారు. తరువాత బయటపడిందేమంటే రాయ ను
మెకిస్కోలో మొదటిసారిగా కమూయ్నిసుట్
పారీట్ని పార్రంభినపుప్డు
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రహసయ్ంగా అకక్డ నుండి తీసుకువెళళ్టానికి కుటర్ పనిన్ ఇరువురు వయ్కుత్లు వచాచ్రని, దేశం నుండి రాయ ను
పటుట్కెళాళ్లని పనాన్గంతో పర్వేశించారని తెలిసింది. అయితే రాయ వెళళ్లేదు గనక పర్మాదం జరగలేదు.
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జావాలో ఆయుధాలు, డబుబ్ సేకరించటానికి రాయ లోగడ రెండు పరాయ్యాలు వెళాళ్రు. జరమ్నీవారు అకక్డ రాయ కు అందిసాత్మనన్
ఆయుధాలు ఇవవ్లేకపోయారు. వారే మళీళ్ మెకిస్కోలో రాయ ని కలిసి తమ హామీని నిలబెటుట్కుంటామని చెపాప్రు. దానికి గాను రాయ తీరానికి వెళళ్వలసి
వుంటుందని ఆయనున్ తీసుకువెళళ్టానికి వసుత్నన్ ఓడ వివరాలు చెపాప్రు. విరమిదాద్మనుకునన్ పర్యతాన్నిన్ మళీళ్ చేపటట్వలసిన పరిసిథ్తి వచిచ్ంది. రాయ
ని కలిసిన జరమ్నీ వారు కొంత డబుబ్ను అపప్గించి రేవుపటట్ణానికి వెళళ్టానికి సిదధ్పడమని చెపాప్రు. రాయ పథకం తెలుసుకుని, అంతమంచి పథకానిన్
చైనాలో జరమ్న అధికారులు ఎందుకు సీవ్కరించలేదో ఆశచ్రయ్పోయారు. మొతత్ం మీద కథ మొదటికి వచిచ్ంది. ఇండియాలో మొదలైన ఆయుధ సేకరణ
పర్యతన్ం తిరిగి చేపటట్డానికి అయిషట్ంగానే రాయ అంగీకరించాడు. మెకిస్కోలో వునన్ ఒక రేవు పటట్ణానికి వెళిళ్ ఓడ ఎకిక్ చైనా పయనించవలసి వునన్ది.
అందుకు సిదధ్పడి బయలేద్రాడు.
పసిఫిక సముదర్ తీరాన ఉనన్ గాడల జరా నగరానికి రైలోల్ బయలేద్రారు. అకక్డ ఒక హోటల లో బస చేసి మరాన్డు అరధ్రాతిర్ మరో చినన్ రైలోల్
పర్యాణించారు. తోవలో దోపిడీదారులు దండయాతర్ చేశారు. కాలుప్లు జరిగాయి. సదుద్మణిగిన తరావ్త మంజానిల లో రేవు పటట్ణానికి చేరారు. దాని
పేరు సాలీనా కూర్జ. తవ్రలో పసిఫిక సముదర్ తీరానికి జపాను ఓడ వసుత్ందని దానిలో బయలేద్రి వెళళ్వలసి వుంటుందని చెపాప్రు. కొదిద్రోజులు అకక్డ
వేచి వునాన్రు. ఒకనాడు సందేశం వచిచ్ంది. అకక్డికి రావలసిన ఓడ చిలీ నుండి హోనోలులుకు వెళిళ్పోయిందని చెపాప్రు. మరొక నెల రోజులకు గాని
ఇంకొక ఓడ రాదనాన్రు. అంతటితో చైనా వెళేళ్ పర్యతన్ం విరమించి రాయ దంపతులు మళీళ్ మెకిస్కో చేరుకునాన్రు. జరమ్న ఆయుధాలు, డబుబ్తో
ఇండియాలో తిరుగుబాటు చేయించాలనే పర్యతాన్నికి సవ్సిత్ పలికారు.
మెకిస్కోలో రాయ దంపతులను సెనోరిటా, సెనోరా అని పిలిచేవారు. వారివదద్ వునన్ ధనం కారణంగా ఇంటికి కాపలా నిమితత్ం ఒక జరమ్న
అలేస్షన కుకక్ను పెంచుకునాన్రు. ఇలుల్ పెదద్ది కావడం ఊరి వెలుపల వుండడం వలన జాగర్తత్లు తీసుకునాన్రు. అయితే ఆ కుకక్ ఒక సంవతస్రానికే
నిమోనియాతో చనిపోయింది. రాయ తన దగగ్ర ఎపుప్డూ పిసట్ల అటిట్పెటుట్కునేవాడు.
మెకిస్కోలో సాప్నిష భాష అవసరం గనుక ఒక యూనివరిస్టీ టీచర ని రాయ దంపతులు భాషాబోధనకై నియమించారు. ఆ టీచరు పేరు
గారిడ్యోలా. అతడు చాలా సమరధ్వంతంగా చెపిప్నందున తవ్రగానే వారికి భాష పటుట్బడింది. ఆ టీచరు ఆనాడు మెకిస్కోలో ఛెస ఛాంపియన కూడా.
రాయ అతనితో ఆట నేరుచ్కుని ఆశచ్రయ్కరంగా అతనిన్ కొనిన్సారుల్ రాయ ఓడించాడు కూడా. గురర్పు సావ్రీ సెప్యిన లో సరవ్సాధారణం. రాయ కూడా
తరచు సావ్రీ చేసేవాడు, ఈత కొటేట్వాడు కూడా.
రాయ ను వాయ్సాలు రాయవలసిందిగా ది పూయ్పిల పతిర్క వారు, విమెన పతిర్క వారు అడిగారు.
రాయ రాసిన వాయ్సాలు పాఠకులను ఆకటుట్కునాన్యి. ఎల హెరాలోడ్ పతిర్కలో రాయ రాసిన వాయ్సాలు
నాటి మెకిస్కో అధయ్కుష్డు కరంజాకు నచాచ్యి.
అపుప్డే రషాయ్లో కమూయ్నిసుట్లు విపల్వ పోరాటాలు చేయడం, ఆ విషయాలు మెకిస్కోలో తెలిసి
చాలామందిని ఆకటుట్కోవడం ఆనాటి పెదద్ మారుప్. మెకిస్కో ఒకవైపున సోషలిసుట్ భావాలకు
ఆకరిష్తమవుతుండగా మరొకవైపు అమెరికాతో సతస్ంబంధాలు లేకుండా పోయాయి. ఎమ.ఎన.రాయ
దంపతులు మెకిస్కోలో సోషలిసుట్ పారీట్ని బలపరాచ్లని పర్యతాన్లు మొదలుపెటాట్రు. ఛాంబర ఆఫ
డిపూయ్టీ అధయ్కుష్లు డాన మానుయ్వల రాయ పటల్ ఆకరిష్తులై మెకిస్కో అధయ్కుష్డికి పరిచయం చేశాడు. అది
సోషలిసుట్ పారీట్ సాథ్పించడానికి, బలపరచ్డానికి తోడప్డింది. రాయ పథకాలను అధయ్కుష్డు కరంజా
మెచుచ్కునాన్డు. సోషలిసుట్ పారీట్ దావ్రా ఎలా సంసక్రణలు తీసుకురావాలో రాయ వివరంగా చెపాప్రు.

కరంజా మెకిస్కో అధయ్కుష్డు

అమెరికా జోకాయ్నిన్ వయ్తిరేకించే తీరు కూడా వివరించారు. ఇదంతా అధయ్కుష్డికి నచచ్గా, సోషలిసుట్ పారీట్
సాథ్పనకు తొలి అంతరాజ్తీయ సమావేశానికి దారితీసింది. మెకిస్కో సోషలిసుట్ పారీట్ మహాసభ జరపటానికి

నిరణ్యించి కేవలం మెకిస్కో నుండే కాక, దకిష్ణ అమెరికా దేశాల నుండి పర్తినిధులను ఆహావ్నించారు. ఆ సమావేశం జయపర్దంగా జరగటమే గాక
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రాయ ను పారీట్ జనరల సెకర్టరీగా ఎనున్కునాన్రు. మెకిస్కో బయట వయ్కిత్ని పారీట్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ని చేయటం చారితార్తమ్క పరిణామం. ఇది ఆనాటి రషాయ్
దృషిట్కి వెళిళ్ంది. రాయ పర్తిషఠ్ బాగా పెరిగిపోయింది. రాయ కు అండగా మెకిస్కోలోని సొనొరా రాషట్ర నాయకుడు తోడప్డాడ్డు. రాయ రాషట్రంలో పరయ్టించి
సోషలిసుట్ భావాలు వివరించాడు. ఈ వారత్లనీన్ రషాయ్కి చేరగా వారు రాయ దంపతుల పటల్ ఆసకిత్ కనబరిచారు.
కాథలిక బిడడ్కు కమూయ్నిసుట్ నామకరణం
మెకిస్కోలో సోషలిసుట్ పారీట్ బలపడుతుండగా మరొకవైపు కాథలిక మతం చాలా పర్భావంతో వునన్ది. పారీట్లో శకిత్వంతమైన జాన బాపిట్సాట్
ఫోల్స సోషలిసుట్ నాయకుడిగా కుమారుణిణ్ కనాన్డు. అతనికి పేరుపెటట్వలసిన సమయం వచిచ్ంది. సోషలిసుట్ నాయకుల పేరుల్ కావాలని తండిర్, కాథలిక
మత సంబంధమైన పేరు కావాలని తలిల్ కోరుకునాన్రు. వారి మధయ్ వచిచ్న తగాదా తీరచ్డానికి సోషలిసుట్ పారీట్ పూనుకొనన్ది. రాయ ఉంటునన్ ఇలుల్ మధయ్
హాలులో చరిచ్ వలె ఏరాప్టు చేసి నామకరణ ఉతస్వానిన్ జరపదలిచారు. అకక్డ తాతాక్లిక కైరసత్వ పురోహితుడుగా సోషలిసుట్ పర్ముఖుడైన చారీల్ని పెటాట్రు.
కాథలిక చరిచ్ వాతావరణంలో కొవొవ్తుత్లు వెలిగించి, మారక్స్ రాసిన కాపిటల గర్ంథానికి ఎరర్ రిబబ్ను చుటిట్ దానినే బైబిలు వలె పీఠం పై పెటాట్రు. పేరు
పెటట్వలసిన సమయం ఆసనన్మయింది. అటు కమూయ్నిసుట్లకు ఇటు కాథలిక లకు తృపిత్నిచేచ్ పోరు కావాలి. మానవేందర్నాథ రాయ అని పెటట్డానికి
అధికసంఖాయ్కులు అంగీకరించారు. కైరసత్వ పీఠాధిపతిగా చారీల్ పేరుని నిరాధ్కరిసూత్ కారల మారక్స్ ఫోల్రస్ అని ఉభయకుశలోపరిగా పెటాట్డు. రాయ
దంపతుల ఇంటోల్ జరిగిన ఈ రెడ బాపిట్జానిన్ సాథ్నిక పతిర్క హెల హెరాలోడ్ మరాన్డు పర్ముఖంగా పర్చురించింది.
మొతత్ం మీద ఎమ.ఎన. రాయ దంపతులు మెకిస్కో సమాజంలో సోషలిసుట్ నాయకులుగా, పతిర్కా రచయితలుగా అచిరకాలంలోనే పేరు
తెచుచ్కునాన్రు. రాయ దంపతులు సాప్నిష లో రాయటం, మాటాల్డటం సమాజంలో కీలక పాతర్ వహించటం గమనారహ్ం. ఇదంతా రషాయ్లో పర్ముఖంగా
వాయ్పించి కమూయ్నిసుట్లను దృషిట్ పెటేట్టటుల్ చేసింది. రాయ వాయ్సాలు రచనలు జనానిన్ ఆకరిష్ంచేటటుట్ ఉండటమే గాక ఆలోచింప చేయటం ముఖాయ్ంశం.
మనోర్ సిదాధ్ంతంపై రాయ విశేల్షణ రాజకీయ పరిశీలకులకు పరిశోధనాంశమైంది. ఇరివ్న గెర్న విచ అనే రచయిత రాయ భావాలను ఇషట్పడి ఇండియాలో
రాయ జీవితంపై ఒక కథ కూడా రాశాడు. అమెరికా అధయ్కుష్డు కరంజాతో, ఉతత్రోతత్రా అధయ్కుష్డు కాబోయే కాలెస తో రాయ దంపతులు
సనిన్హితులయాయ్రు. అనేక సభలలో రాయ సాప్నిష లో ఉపనాయ్సాలు చేసేవాడు. ఈ పరిణామాలతో రాయ కు భారతదేశ సంబంధాలు తెగిపోయాయి.
అకక్డి వారత్లేమీ తెలిసేవి కావు. జరమ్నీ ఆయుధాలు సేకరించాలనే పర్యతన్ం వృధా అని రాయ భావించాడు. ఇండియాలో సావ్తంతర్య్ పోరాటంలో ఎవరు
పనిచేసుత్నాన్రో, అందులో విపల్వకారులెవరో రాయ కు సమాచారమేమీ లేదు. ఆ దశలో అతని జీవితంలో కొతత్ మలుపులు వచాచ్యి. అవి అనూహయ్ంగా
అతనిని అంతరాజ్తీయ సాథ్యికి పెంచాయి. మెకిస్కోలో అమలు జరుగుతునన్ జాతి విచక్షణ నీగోర్ల పటల్ దారుణంగా ఉండటానిన్ రాయ దంపతులు కళాళ్రా
చూశారు.
ఇండియాకు సావ్తంతర్య్ం తీసుకురావటంలో జరమ్నీవారి ఆయుధాలు, డబుబ్ సహాయపడతాయని ఆశించి విఫలపర్యతన్ం చేసిన మొదటి వయ్కిత్
ఎమ.ఎన.రాయ కాగా తరువాత 27 సంవతస్రాలకు సుభాస చందర్బోసు అలాంటి తలపుతో జరమ్నీ, జపాను వారి అండతో బిర్టీషు వారిని వెళళ్గొటాట్లని
పర్యతిన్ంచి దారుణంగా విఫలమయాయ్డు. వీరిదద్రి నుండి నేరుచ్కోవలసిన చరితర్ చాలా వునన్ది.
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