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ఆకాశం నుండి ఊడిపడి జమిమ్ చెటు
ట్ లో ఇరుకుక్నన్టు
ల్
.

ఎమ.ఎన.రాయ అంతరాజ్తీయ కమూయ్నిసుట్ పారీట్లో తారసాథ్యికి చేరుకునన్
తరువాత పారీట్ కోరికపై చైనా వెళిళ్ అకక్డ సంకోష్భానిన్ పరిషక్రించటంలో

సాట్లిన

అవాంతరాలు ఎదురొక్ని బరోడిన తో తలపడి మొతత్ం మీద తపిప్ంచుకుని బతికి
బయటపడాడ్రు. ఆయనున్ చైనా వెళళ్మని పారీట్ మాతర్మే కాక సాట్లిన పర్తేయ్కంగా
కోరాడు. కానీ రాయ అడిగినదానికి చైనా నుండి వెంటనే సమాధానం చెపప్లేక
బరోడిన

తటపటాయించిన సాట్లిన ఆలసయ్ంగా టెలిగార్ం పంపించి పరిసిథ్తి విషమించేవరకు
సాగదీశాడు. అలాంటి దశలో ఎమ.ఎన.రాయ తిరిగి రషాయ్ రాగా సాట్లిన ఆయన మీద
అలిగి మాటాల్డలేదు. కమూయ్నిసుట్ పారీట్లో అగర్సాథ్యిలో వునన్ ఎమ.ఎన.రాయ కు

జబుబ్ చేసేత్ కనీసం మంచి ఆసుపతిర్లో చేరచ్డానికి కూడా అవకాశం ఇవవ్లేదు. అలాంటి సిథ్తిలో లూసీ గైసల్ర సహాయంతో రషాయ్ నుండి ఇంచుమించు
తపిప్ంచుకుని జరమ్నీ వచాచ్డు. అపప్టి నుండి రాయ జీవితంలో మళీళ్ పెదద్ మారుప్లు సంభవించాయి. చైనాలో రాయ పర్వరత్న గురించి సాట్లిన ఏమీ
తాల హైమర

మాటాల్డలేదు. కమూయ్నిసుట్ పారీట్ కూడా సంవతస్రం ఆగి ఆ తరువాత ఆయనున్ ఖండించి పారీట్ నుంచి తొలగించారు.
ఈలోగా రాయ తన చైనా పాతర్ను గురించి విపులంగా వివరించారు. జరమ్నీలో ఆగసట్ తాల హైమర కొతత్గా నాలుగవ
ఇంటరేన్షనల సాథ్పించాడు. రాయ ఆయనతో చేతులు కలిపి సిదాధ్ంతాలను ఆచరణలను రాయ తో ఆరంభించాడు.
ఏమైనా కమూయ్నిసుట్ పారీట్కి రాయ కు తెగతెంపులు జరిగాయి. రషాయ్లో టాటసీక్ కర్మేణా రాయ కు దగగ్రైనా సాట్లిన తో
టాటసీక్కి వునన్ విరోధం వలన రాయ ఇమడలేకపోయాడు. ఈ నేపథయ్ంలో తన చైనా పాతర్ను, కమూయ్నిసుట్ పారీట్ ధోరణిని
రాయ వివరించాడు. తాను తపుప్ చేసినటుల్గానీ, వకర్మారగ్ంలో పోయినటుల్ కానీ సాట్లిన ఎకక్డా అనలేదు. ఏమైనా
కమూయ్నిసుట్ పారీట్కి మాతర్ం రాయ ఉదావ్సన పలికాడు. జరమ్నీలో దాదాపు రెండేళళ్పాటు ఆగసట్ తాల హైమర తో కలిసి

వునాన్డు. ఆయన పతిర్కలోల్ విపులంగా రాశాడు. రాయ పెటిట్న పతిర్కలనీన్ ఆగిపోయాయి.
జరమ్నీలో వుండగా భారత విపల్వకారులు జరమ్నీలో చదువుకుంటునన్ భారతీయ విదాయ్రుథ్లు రాయ కు సనిన్హితులయాయ్రు. వారి దావ్రా
ఇండియాలో జరుగుతునన్ సావ్తంతర్య్ పోరాట విషయాలను రాయ తెలుసుకునాన్డు. జరమ్నీలో వుండగానే సైనుస్ బాగా అధయ్యనం చేశాడు. ఐన సీట్న
వంటి వారితో సనిన్హితుడయాయ్డు.
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ఈ నేపథయ్ంలో ఎమ.ఎన.రాయ కు సనిన్హితంగా వచిచ్న ఎలెన రాయ కు అనేక విధాల తోడప్డింది. ఆమె మేథావి. వాళిళ్దద్రూ కొనాన్ళుళ్ సివ్టజ్ర
లాండ లో కూడా వునాన్రు. ఈలోగా భారత కమూయ్నిసుట్లు చిలవలు పలవలుగా రాయ పై దుషర్ప్చారాలు చేశారు. ఇండియా రావడానికి నిరణ్యించుకునన్
రాయ 15 సంవతస్రాల తరువాత ఆయా దేశాల మీదుగా కరాచీ చేరుకునాన్రు. ఆయన ఇండియా వచేచ్సరికి
సనిన్హిత మితుర్రాలు లూసీ గైసనర కూడా ఓడలో బొంబాయి చేరుకునన్ది. కానీ బిర్టీషువారు ఆమెను
ఓడరేవు నుండి వెనకుక్ పంపించేశారు. ఆ తరువాత రాయ మహమూమ్ద అనే పేరుతో కొనాన్ళుళ్ చెలామణి
అయాయ్రు. అపుప్డు కరాచీలో జరిగిన భారతీయ జాతీయ కాంగెర్స కు పర్తినిధిగా వచిచ్ పాలొగ్నాన్డు. ఆయన
ఎవరైనదీ ఒకక్ జవహర లాల నెహూర్కు మాతర్మే తెలుసు. కాంగెర్స వరాగ్లు ఆయన పర్సంగాలను,
మేథసుస్ను గమనించి ఆశచ్రయ్పోయారు. కొందరు గాంధీకి పర్తాయ్మాన్యంగా మంచి నాయకుడు వచాచ్డని
లూసీ గైసనర

భావించారు.

దీనంతటిపై

బిర్టీషు

గూఢచారులు

కనేన్సి

వుంచారు. కరాచీ కాంగెర్స సభల తరువాత రాయ అలహాబాదు

వెళిళ్ నెహూర్ గృహంలో విశార్ంతి తీసుకునాన్రు. ఉతత్ర పర్దేశ లో పరయ్టించి బొంబాయి చేరుకునాన్రు. అకక్డ
వి.బి.కరిన్క మరికొందరు మితుర్లు ఆయనకు ఆశర్యమిచిచ్ రహసయ్ంగా కొనిన్చోటల్కు తిపాప్రు. ఇదంతా
బిర్టీషువారు గమనిసుత్నాన్ సప్షట్త రాకపోవడంతో తొందరపడి చరయ్ తీసుకోలేదు. కమూయ్నిసుట్లు మాతర్ం
రాయ పై కనేన్సి వుంచారు. చివరకు ఆయన వుంటునన్ నివాస రహసాయ్నిన్ పోలీసులకు చేరవేశారు. ఇందులో
హరీందర్నాథ ఛటోపాధాయ్య పాతర్ కూడా వునన్ది. వారిచిచ్న సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు ఒక
తెలల్వారుఝామున రాయ ను అరెసుట్ చేశారు. అంతటితో దేశవాయ్పత్ంగా పతిర్కలోల్ రాయ వారత్ పతాక శీరిష్కలోల్
వచిచ్ంది. సుపర్సిదధ్ సైంటిసుట్ నోబెల బహుమతి గర్హీత ఆలబ్రట్ ఐన సట్యిన అపుప్డు అమెరికాలోని పిర్నస్ టన
యూనివరిస్టీలో వునాన్డు. ఆయన వెంటనే బిర్టీషు పర్భుతావ్నికి విజఞ్పిత్ చేసూత్ మేథావిపై దయగా

ఆలబ్రట్ ఐన సట్యిన

వయ్వహరించాలని హతమారచ్రాదని రాయ ను జాగర్తత్గా చూసుకోమని చెపాప్రు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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