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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
-19-

మానవ ద ఉదయ్మ పరిణామం

భారత దేశంలో మానవవాద ఉదయ్మం 1948 నుండి పార్రంభమైంది. అంతవరకూ వునన్ రాడికల

డెమోకర్టిక పారీట్ రదద్యి ఇలా కొతత్ రూపం ధరించింది. పారీట్ వయ్కుత్లు కొందరు వెళిళ్పోగా ఉదయ్మంలోకి కొతత్
వయ్కుత్లు సవ్లప్ంగా పర్వేశించారు. మానవేందర్నాథ రాయ మారగ్దరశ్కతావ్న, డెహర్డూన కేందర్ంగా ఉదయ్మం
రూపు రేఖలు దిదుద్కునన్ది. పర్ధానంగా పతిర్కలు నడపటం, అధయ్యన శిబిరాలు నిరవ్హించటం
కారయ్కర్మంగా ముమమ్రంగానే సాగింది. పార్ంతీయంగా వివిధ రాషాట్ర్లలో ఉదయ్మం ఉతాస్హంగానే
కారయ్కర్మాలు నిరవ్హించింది. ఉపాధాయ్యులు, పీల్డరుల్ పర్ధానంగా పాలొగ్నాన్రు. కరపతార్లు, చినన్ పుసత్కాలు
విడుదల చేసూత్ పోయారు.
డెహర్డూన లో నివశిసుత్నన్ ఎమ.ఎన.రాయ ను కలుసుకొని ఇంటరూవ్వ్లు చేయడానికి తరచు
Robert C North (Author of
M.N.Roy Mission in China)

దేశవిదేశాల నుండి ఆ రంగాలలోని నిషాణ్తులు వచిచ్పోయారు. ఇందులో రాబరట్ సి. నారత్ పేరొక్నదగిన
పండితుడు. చైనాలో ఎమ.ఎన.రాయ పాతర్ని గురించి ఆయన పర్తయ్క్షంగా రాయ నుండే అనేక విషయాలు
రాబటాట్రు. ఆ తరువాత ఆయన పర్చురించిన పుసత్కం పార్మాణిక గర్ంథం అయింది.

అగేహానంద భారతి జరమ్నీ నుండి వచిచ్ రామకృషణ్ మఠంలో చేరి వివేకానంద సాహితాయ్నిన్ పరిషక్రించి, తరువాత అభిపార్యభేదాలతో
బయటకు వచిచ్ శంకరమఠాలనీన్ కాలినడకన పరయ్టించి అనేక రచనలు వెలువరించారు. ఆయన హిమాలయాలకు వెడుతూ డెహర్డూన లో ఆగి ఒక
మితుర్ని పోర్తాస్హంతో అనుకోకుండా ఎమ.ఎన.రాయ ని కలిశారు. ఆ కలయిక అతనిలో పెదద్ మారుప్ తీసుకురాగా కొతత్ దృకప్థానిన్, నిశిత పరిశీలనను
అలవరుచుకుని, రాయ అభిమానిగా మారారు. ఆ తరువాత ఆయన అమెరికా వెళిళ్ సిరకూయ్స యూనివరిస్టీలో సాంసక్ృతిక యాంతోర్పాలజీ పొర్ఫెసర గా
సిథ్రపడాడ్డు. ఉతత్రోతత్రా రాయ శతజయంతి ఉతస్వాలలో ఇండియా వచిచ్ పర్సంగాలు చేశారు కూడా.
ఎమ.ఎన.రాయ డెహర్డూన నుండి రాడికల హూయ్మనిసుట్ పతిర్కకు ఎడిటర గా అనేక రచనలందించారు. ఆయన భారయ్ ఎలెన బాగా
సహకరించారు. వారిరువురూ దేశవాయ్పత్ంగా పరయ్టిసూత్ రాజకీయ శిక్షణా తరగతులలో పాలొగ్ని ఉతాస్హం కలిప్ంచారు. ఎమ.ఎన.రాయ పర్సంగాలను
ఎలెన షారట్ హాండ లో రాసుకోవటం వలల్ వాటనిన్టినీ ఉతత్రోతత్రా గర్ంథసత్ం చేయగలిగారు. అలా వచిచ్న వాటిలో పారీట్స, పవర, పాలిటికస్ అనే వాయ్స
సంపుటి గమనారహ్మైనది. ఎమ.ఎన.రాయ చేసిన రచనలలో రివలూయ్షన, కౌంటర రివలూయ్షన ఇన చైనా; రషయ్న రివలూయ్షన చరితార్తమ్కమైనవి.
చాలామంది వాటిని పార్మాణిక రిఫరెనుస్లుగా వాడుకుంటునాన్రు.
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రీజన, రొమాంటిసిజమ, అండ రివలూయ్షన అనే రచన పర్పంచ దృషిట్నే ఆకరిష్ంచింది. అందులోనే రాడికల పర్జాసావ్మయ్ సూతార్లను కూడా
వైజాఞ్నిక దృకప్థంతో వివరించారు. సుపర్సిదధ్ మానసిక వైజాఞ్నిక శాసత్రవేతత్ ఎరిక ఫార్ం పర్శంసిసూత్ యూరోప పునరివ్కాసానిన్తిరిగి అవగాహన
చేసుకోవాలంటే రాయ రచన చదవమని తన సేన సొసైటీ అనే గర్ంథంలో రాయగా పర్పంచానిన్ ఆకరిష్ంచింది.
డెహర్డూన లో వునన్ ఎమ.ఎన.రాయ తనకు పీర్తిపాతర్మైన రాడికల హూయ్మనిసుట్ పతిర్కకు ఎడిటర గా వుంటూ అనేకమంది చేత వాయ్సాలు
రాయించారు. అంతకు ముందు మారిక్స్యన వే అనే పరిశోధనా వాయ్స పతిర్కను మారిచ్ హూయ్మనిసుట్ వే అని పేరు పెటిట్ మేథావుల చేత వాయ్సాలు
రాయించారు. జైలులో వుండగా రాసిన గర్ంథాలు కొనిన్ పరిషక్రించి వెలువరించారు. అందులో సైనస్ అండ ఫిలాసఫీ పేరొక్నదగిన గర్ంథాలు. పూరిత్ రచన
ఎడిట చేయడానికి సమయం చాలలేదు. ఎకుక్వగా వివిధ రాషాట్ర్లు పరయ్టించటం వలన సమయం చాలక చాలా గర్ంథాలు అసంపూరిత్గానే
వుండిపోయాయి. ఆయన రచనలు ఉదయ్మ సూఫ్రిత్కి తోడప్డాడ్యి. పర్పంచ సాథ్యిలో కూడా మేథావుల దృషిట్ డెహర్డూన పై పడింది.
ఎమ.ఎన.రాయ తొలి పర్యతన్ంగా జీవితానుభవాలను వెలల్డించదలిచారు. కర్మేణా తన భారయ్ ఎలెన కు చెబుతూ పోయారు. ఆమె వాటనిన్టినీ
రాసింది. 1925లో మొదటి భారయ్కు విడాకులు ఇచేచ్వరకూ రాయగలిగారు. కానీ, 10 సంవతస్రాల కాపురంలో తొలి భారయ్ ఎవిలిన టెర్ంట గురించి
ఎకక్డా పర్సాత్వించలేదు. అబదాధ్లు వేటాడుతాను, నిజం చెబుతాను అని ఎపుప్డూ అంటుండే ఎమ.ఎన.రాయ ఇలా ఎందుకు చేశాడనేది ఆశచ్రయ్కరమైన
విషయం.
రెండవ భారయ్ ఏమైనా అనుకుంటుందేమోనని ఆమె విషయం ఏమీ చెపప్లేదనన్టుల్ ఆమెకు అభిమానులైన వి.యం.తారుక్ండే, శిబ నారాయణ రే
వంటివారు భావించారు. ఏమైనా ఆ పది సంవతస్రాలలో అపూరవ్ చారితర్క సంఘటనలు వెలుగులోకి రాకుండా పోయాయి. పర్తివారం రాడికల
హూయ్మనిసట్ పతిర్కలో రాయ జీవితానుభవాలు సీరియల గా పర్చురించారు. ఆ సమయంలో శాన ఫార్నిస్సోక్ దగగ్ర వునన్ ఎవిలిన చందా కటిట్ పతిర్క
తెపిప్ంచుకుని చూసింది. తనని గురించి ఏమీ రాయకపోవడంతో నిరుతాస్హపడింది. అయినపప్టికీ రాయ కి వయ్తిరేకంగా ఆమె ఏమీ వాయ్ఖాయ్నించలేదు.
రాయ జీవితంలో ఇది పెదద్ లోటు. అంతేకాక పర్తయ్క్షంగా ఆయన అనుభవాలు రాసి వుంటే ఎంతో బాగుండేది.
పర్తిరోజూ కాసేపు కొండలోల్ నడచి రావడం రాయ దంపతుల
అభాయ్సంగా వుండేది. ఒకరోజు అలా నడుసుత్ండగా బండమీదనుండి జారి
దాదాపు ముపఫ్యి అడుగుల కిందకు పడగా తలకు బలమైన గాయం తగిలి
ఆసప్తిర్పాలు కావలసి వచిచ్ంది.

ఆ తరువాత ఆయన కోలుకోలేదు. 1954

జనవరి 26న చనిపోయారు. రాడికల డెమోకర్టిక ఉదయ్మానికి ఇదొక షాక.
అమెరికా వెళిళ్ కొనిన్ యూనివరిస్టీలలో పర్సంగించటానికి కారయ్కర్మం
ఏరాప్టయింది. అటువంటి సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది.

1954 జనవరి 26న మరణించిన ఎమ.ఎన.రాయ

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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