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ౖ జె లులోను ల్పవ జీ తానిన్ గడిపిన ఎమ్.ఎన్.రాయ్
.

విదేశాలలో 15 సంవతస్రాలపాటు అనూహయ్ చరితర్ను సృషిట్ంచిన ఎమ.ఎన.రాయ ఇండియాకు వచాచ్రు. రావడంతోనే కరాచీలో
జరిగిన కాంగెర్స మహాసభలో పాలొగ్ని పార్థమిక హకుక్ల తీరామ్నం అవసరమని చెపిప్ సంచలనం సృషిట్ంచాడు. కాంగెర్స కాయ్ంపులో ఆయనున్ కలిసిన
జవహర లాల నెహూర్, సుభాస చందర్బోసు ఆశచ్రయ్పోయారు. తన ఇంటికి వచిచ్ గడపమని నెహూర్ ఆయనున్ ఆహావ్నించారు కూడా. కానీ రాయ రాకను
గాంధీ ఆహావ్నించలేదు. ఈలోగా రాయ రాకను పసిగటిట్న బిర్టీషువారు వెంటాడటం పార్రంభించారు.
అనంతరం రాయ బొంబాయి వచిచ్ తన మితుర్లతో కలిసి కారయ్కర్మాలకు
ఉదయ్మించారు. జరమ్నీలో వుండగా భారత విపల్వకారులు కొందరు రాయ కు దగగ్రయాయ్రు. వారు
ఇండియాకు వచిచ్నా రాయ తోపాటు పనిచేశారు. బొంబాయిలో మణిబెన కారా, వి.బి.కరిన్క,
డాకట్ర షెటిట్, ఎ.బి.షెటిట్, చారెల్స మసాక్రేండస బొంబాయిలో రాయ కు సహకరించి పనిచేశారు.
తయాయ్బ షేక జరమ్నీ నుంచి తిరిగి వచిచ్ ఎ.కె.హింద పేరుతో తోడప్డాడ్రు. కారిమ్క రంగంలో
ఉదయ్మ కారయ్కర్మాలు మొదలుపెటాట్రు.
ఇదంతా జరుగుతుండగా వెంటాడుతునన్ బిర్టిష గూఢచారులు 1931 జూలై
21న అరథ్రాతిర్ ఒక మితుర్డు ఇంటోల్ నిదిర్సుత్నన్ రాయ ను అరెసట్ చేశారు. కోరుట్లో విచారణ జరిపి 12 ఏళళ్ జైలు శిక్ష విధించారు. దీనిపై శిక్ష తగిగ్ంచాలని
పీర్వి కౌనిస్ల వరకు అపీప్లు పోయింది. సాట్ఫరడ్ కిర్పట్స్ రాయ తరఫున వాదించారు. కింది కోరుట్లో కైలాసనాథ కటూజ్, డి. సనాయ్ల రాయ అడవ్కేటుల్గా
పనిచేశారు. విచారణ అనంతరం ఆరేళళ్ జైలు శిక్ష ఖాయపరిచారు. బరెలిల్, అలోమ్రా, డెహార్డూన జైళళ్లో రాయ సాధారణ ఖైదీగా గడపవలసి వచిచ్ంది.
అయితే ఎండాకాలం బరెలీల్ జైలు దురభ్రం కాగా అలోమ్రాకు మారాచ్రు. రాయ జైలులో తరచు జబుబ్పడుతూ వచాచ్రు. జైలులో రాయ ఒక పిలిల్కి
పాలుపోసి పెంచారు. దానిని పరిశీలించి పిలిల్ ఆతమ్కథ అంటూ ఆసకిత్కరమైన వైజాఞ్నిక గర్ంథానిన్ వార్శారు. జైలు నుండి ఉతత్రాలు చాలా పరిమితంగానే
రాయనిచాచ్రు. పారిస లో వునన్ ఎలెన కు ఉతత్రాలు రాసూత్, కొనిన్ ఉతత్రాలు సైంటిసుట్ల నుదేద్శించి రాశారు. వాటికి సమాధానం వచిచ్నపుప్డు ఎలెన తిరిగి
పంపించింది. ఇతర రాజకీయ సంబంధమైన ఉతత్రాలు సెనాస్ర చేసేవారు. అయితే తోటి ఖైదీలు కొనిన్ ఉతత్రాలు బయటికి పంపటానికి సహకరించారు. ఆ
విధంగా రాజకీయ సహచరులకు మితుర్లకు ఉతత్రాలు రాయగలిగాడు. రాజకీయపరిణామాలు దేశంలో ఎలా జరుగుతునాన్యో తెలుసుకుంటుండేవాడు.
కాంగెర్స సోషలిసుట్ పారీట్కి ఉతత్రాలు రాశారు.
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ఆయన జైలు ఉతత్రాలు ఎంతో మెచుచ్కుని కటట్మంచి రామలింగారెడిడ్ ఆంధార్ యూనివరిస్టీ వైస
ఛానస్లర గా దానికి సుదీరఘ్ పీఠిక రాశారు. శాసతరీయమైన విషయాలలో జసిట్స సులేమాన వంటివారితో అభిపార్య
భేదాలను కూడా రాయ జైలు నుండే రాశారు. వీటనిన్ంటికి మించి ఆధునిక విజాఞ్న శాసత్రపు తాతివ్క ఫలితాలు అనేపేరిట
5వేల పేజీలు రాయడం ఆశచ్రయ్కరమైన విషయం. సైనస్ తో, సైనిట్సుట్లతో అంత లోతైన పరిశీలన, పరిచయాలు బహుశా
జరమ్నీలో వుండగా ఏరప్డి వుండాలి. మెటీరియలిజం అనే పుసత్కం కూడా జైలు నుండే రాశారు. ఆ విధంగా జైలులో
బాధలు పడుతూనే రచనలు మాతర్ం నిరివ్రామంగా జరిపారు.
కటట్మంచి రామలింగారెడిడ్

ఫాసిజంపై ఒక పార్మాణిక రచన చేశారు. ఇసాల్ం చారితర్క పాతర్ని గురించిన రచన బాగా
ఆకటుట్కునన్ది. జైలు ఖైదీ డైరీ అనే పేరిట ఆయన రచనలు బయటికి వచిచ్న తరావ్త కొనిన్ వెలువడాడ్యి. మొతత్ం మీద

ఆరేళళ్ జైలు జీవితం ముగించుకుని 1936 నవంబరు 20న డెహరాడూన జైలు నుండి బయటికి వచాచ్రు. మునిస్పల ఛైరమ్న ఖురీష్ద లాలా, మణిబెన కారా,
వి.బి. కరిన్క, డాకట్ర షెటిట్ జైలు వెలుపల సావ్గతం పలికారు. అపప్టి నుండి 13 మోహినీ రోడ లో ఒక ఇంటోల్నే రాయ సిథ్రపడాడ్రు.
ఆయన విడుదలయేయ్నాటికి పారిస నుండి ఎలెన వచిచ్ చేరింది. వారిరువురూ డెహరాడూన లో రిజిసట్ర మాయ్రేజ చేసుకుని జీవితమంతా
దంపతులుగా గడిపారు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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