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మానవ ద ఉదయ్మ పరిణామం

భారతదేశంలో మానవవాద ఉదయ్మం పాశాచ్తయ్ దేశాలతోపాటే పార్రంభమైంది. భారత మానవవాద ఉదయ్మానిన్ ఎం.ఎన.రాయ
పార్రంభించాడు. రాడికల హూయ్మనిసుట్, మారిక్స్యన వే, హూయ్మనిసుట్ వే అనే సిదాధ్ంత పతిర్కలను నడిపాడు. పునరివ్కాసం, వికేందీర్కరణ, పర్జాసావ్మయ్
రాజాయ్ంగం, పర్జలకు అధికారం, రాజకీయాలోల్ నైతికత, ఓటరల్కు శాసనసభుయ్లను వెనుకకు పిలిపించే అధికారం, అనిన్టినీ మించి అనిన్ సమసయ్లకు
శాసతరీయపదధ్తిలో పరిషాక్రాలను వెదకడం వంటి వాటనిన్టికీ ఎం.ఎన.రాయ ఆదుయ్లు.
రాడికల డెమోకర్టికపారీట్ తన అధయ్యన తరగతులు, శిక్షణా శిబిరాలు, పతిర్కలదావ్రా శాసతరీయ రాజకీయాలకు ఆదరశ్ంగా నిలిచింది.
కొతత్ ఒరవడితో శాసతరీయ రాజకీయాలను పర్చారం చేయడంలో రినైజానస్ కల్బుబ్లు రాషట్రసాథ్యిలో, దేశసాథ్యిలో గణనీయమైన పాతర్ నిరవ్హించాయి.
1940 లో పార్రంభమైన రాడికల డెమోకర్టిక పారీట్ కాంగెర్స, సోషలిసుట్, కమూయ్నిసుట్ పారీట్లకంటే సిదాధ్ంతంలో భినన్మైనది, ఆదరశ్వంతమైనదని తేలింది..
మానవవాద ఉదయ్మంలో ఆంధర్పర్దేశ పాతర్
1936 లో ఫైజపూర కాంగెర్స సభలో రాయ చేసిన ఉపనాయ్సం సాంపర్దాయ రాజకీయ ధోరణికి భినన్ంగా వునన్టుల్ ఆ సభలకు హాజరైన
పర్తినిధులు భావించారు. ఆంధర్పర్దేశ నుండి ఆ సభలకు హాజరైన ములుకుటల్ వెంకటశాసిత్ ఎం.ఎన.రాయని ఆంధర్కు రమమ్ని ఆహావ్నించారు. శాసిత్
కుందూరు ఈశవ్రదతుత్ నడిపే పతిర్కకు పర్తినిధిగా అకక్డకు వెళాళ్రు. అతని ఆహావ్నానిన్ రాయ అంగీకరించారు. తరువాత కోసాత్ంధర్ తీరంలో వునన్
నెలూల్రులో జరిగిన వయ్వసాయకూలీల మహాసభకు రాయని ఆహావ్నించారు. రాషట్రపతి వి.వి.గిరి బంధువైన వెనెన్లకంటి రాఘవయయ్ రాయని
ఆహావ్నించారు. 1938 జూలై 31 న ఆంధర్కు వచిచ్న ఎం.ఎన.రాయని కోసాత్ంధర్ తీరంలోని కాకినాడ పటట్ణానికి తీసుకెళాళ్రు. ఆంధర్విశవ్విదాయ్లయంలో
లైబేర్రియనగా పనిచేసుత్నన్ అబూబ్రి రామకృషాణ్రావుకు ఈ వారత్ తెలిసింది. అతడు రాయని వాలేత్రుకు తీసుకొచాచ్రు. విశాఖపటన్ంలో మహారాణిపేటలో
వునన్ హెచ.గుపాత్గారి ఇంటోల్ రాయ విశార్ంతి పొందారు. అకక్డే ఆయన ఆరోగయ్ం కుదుటపడింది. అపుప్డు ఎలెల్న రాయ కూడా వాలేత్రుకు వచిచ్ రాయని
కలిసింది. అబూబ్రి రామకృషాణ్రావుగారు ఎం.ఎన.రాయని ఆంధర్ విశవ్విదాయ్లయం వైస ఛానస్లరగారికి పరిచయం చేశారు. అపప్టి వైస ఛానస్లరగా
వునన్ కటట్మంచి రామలింగారెడిడ్(సి.ఆర.రెడిడ్) విశవ్విదాయ్లయంలో పొర్ఫెసరగా పనిచేయమని రాయని కోరారు. రాయ దానిన్ సునిన్తంగా తిరసక్రించారు.
వారిదద్రూ గొపప్ సేన్హితులయాయ్రు. ''జైలు ఉతత్రాలు'' నుండి అనే రాయ పుసత్కానికి సి.ఆర.రెడిడ్ గొపప్ పరిచయం రాశారు. అపప్టి నుండి రాయ
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చివరివరకు తరచుగా ఆంధర్విశవ్విదాయ్లయానిన్ ఆంధర్పార్ంతానిన్ సందరిశ్సూత్ వచాచ్రు. జైలు ఉతత్రాలు గర్ంథానిన్ తరువాత అనువదించి రాడికల
హూయ్మనిసట్ తెలుగు పక్షపతిర్కలో ధారావాహికగా పర్చురించారు.
బిర్టిష పాలనలో రాయ ఆరేళుళ్ జైలుశిక్ష అనుభవించారు. ఆయన జైలు నుండి విడుదలయేయ్ సమయానికి 'ఆధునిక విజాఞ్న శాసత్ర
తాతివ్క ఫలితాలు' అనే బృహదర్చన పూరత్యింది. ఈనాటి వరకూ అది పూరిత్గా అచుచ్ కాలేదు. అందులో కొంతభాగం 'సైనస్ అండ ఫిలాసఫీ' గర్ంథంలో
వెలువడింది. ఆదయ్ంతాలు, నియతివాద సమసయ్, జీవానికి మూలం వంటి అనేక విషయాల గురించి రాయ సమగర్ంగా ఆలోచించారు. తరువాత, వాటిలోని
కొనిన్భాగాలను తెలుగులోకి అనువదించగా అవి పర్సారిత తైరమాసిక పతిర్కలో అచచ్యాయ్యి. పొర్ఫెసర ఎ.బి.షా, రాయ రాతపర్తులను కొందరు
మితుర్లకు పంపి చరచ్కు పెటాట్రు. తరువాతి రచనలలో రాయ మరికొనిన్ భాగాలను వాటిలో చేరాచ్రు.
రాడికల డెమోకర్టిక పారీట్కి అబూబ్రి రామకృషాణ్రావు మొదటి రాషట్ర ఆరగ్నైజర
అయాయ్రు. అతనికి ఎం.వి.శాసిత్, ఏ.ఎల. నరసింహారావు, పెమమ్రాజు వెంకటార్వు, విజయనగరం
మునిసిపల ఛైరమ్నగా వునన్ తాతా దేవకీనందన సమరథ్వంతంగా సహకరించారు. ఆంధర్లో రాయ
సందేశం తవ్రితగతిన వాయ్పించింది. రచయిత, సినీదరశ్కుడైన తిర్పురనేని గోపీచంద రాడికల
డెమోకర్టిక పారీట్కి మొదటి రాషట్రకారయ్దరిశ్ అయాయ్రు. రాజకీయ కథానికలను తెలుగువారికి
పరిచయం చేసిన గొపప్ రచయిత గోపీచంద. అతడు కమూయ్నిసుట్లను, కాంగెర్సపారీట్ని, సోషలిసుట్
పారీట్ని తీవర్ంగా దుయయ్బటాట్డు. రాయ ఆలోచనలలో చాలా భాగం గోపీచంద కథానికలు,
నాటకాలు, విమరశ్ల రూపంలో తెలుగులోకి తెచాచ్రు. ఆనాడు పతిర్కారంగం తీవర్జాతీయ భావాలతో
కూడి వునన్ందువలల్ హూయ్మనిసుట్ల రాడికల భావాలను వారు పటిట్ంచుకోలేదు. సినీదరశ్కుడైన
గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం పర్జామితర్ అనే వారపతిర్కను పార్రంభించి అందులో రాయిసుట్ల వాయ్సాలను
పర్చురించేవారు.
రామబర్హమ్ం మదార్సులో జరన్లిసుట్ల సమావేశం ఏరాప్టు చేశారు. ఈ
సందరభ్ంగా కొందరు పతిర్కా విలేకరులు పర్శన్లడిగారు. అటువంటి వారిలో ఇండియన ఎకస్పెర్స సంపాదకులైన ఖాసా సుబాబ్రావు ఒకరు. ఎలెల్న రాయ
గురించి అతడు అసభయ్కరమైన వాయ్ఖయ్లు చేసేత్, అలాంటి వారికి బడితెపూజ చేయాలంటూ రాయ. తన చేతిలోని పతిర్కను ఖాసా సుబాబ్రావును చూపిసూత్
అనాన్డు. దాంతో నిరసన వయ్కత్ం చేసూత్ జరన్లిసుట్లు అకక్డనుండి బయటకు వెళిళ్పోయారు. ఆంధర్ పర్భ రాయ వారత్లను చాలాకాలం పర్చురించలేదు. ఇది
1938 లో జరిగింది. రాడికల హూయ్మనిసుట్ల వారత్లను పతిర్కలు బహిషక్రించాయి.
అయితే రాడికల హూయ్మనిసుట్లు ఎవరితోనూ రాజీపడలేదు. ఆంధర్లో వారు రాజకీయ పాఠశాలలను నడిపి చాలామంది యువకులకు
శిక్షణనిచాచ్రు. విజయవాడ నుండి బండి బుచచ్యయ్ సంపాదకతవ్ంలో నడిచే ములుకోల

వంటి కొనిన్ పతిర్కలు మాతర్మే రాయిసుట్ల వాయ్సాలను

పర్చురించాయి. 1941 లో డెహార్డూనలో పర్థమ రాడికల డెమోకర్టిక రాజకీయ పాఠశాలను నడిపారు. అకక్డ జరిగిన పర్సంగాలనిన్టిని (సైంటిఫిక
పాలిటికస్) 'శాసతరీయ రాజకీయాలు' అనే గర్ంథరూపంలోకి తెచాచ్రు, దానిన్ 'వరగ్ సంబంధాలు'గా తెలుగులోకి అనువదించారు. ఇది చాలామంది
మేథావులను ఆకరిష్ంచింది. కమూయ్నిసుట్లకు తగిన సమాధానం చెపిప్ంది.
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ఉదయ్మ పార్రంభదశలో బండారు వందనం పనిచేశారు.
అతడు 1946లో రాడికల డెమోకర్టిక పారీట్ అభయ్రిథ్గా ఎనిన్కలలో పోటీ చేశాడు.
జంపాల శాయ్ంసుందరరావు, కొసరాజు సాంబశివరావు, కొసరాజు అమమ్యయ్,
వాసిరెడిడ్ శివలింగయయ్ ఉదయ్మంలో పనిచేసినవారిలో వునాన్రు.
తెనాలిలో

నాయ్యవాదవృతిత్లో

వునన్

పి.వి.సుబాబ్రావు

ఉదయ్మారంభదశలో పనిచేయడమేగాక వాయ్సాలు, పుసత్కాలు రాశాడు.
పరమయయ్,

చలమయయ్,

చుంచు

శేషయయ్,

నాగేశవ్రరావు, కొలాల్ సుబాబ్రావు మొ|| వారు కూడా
కోసం

కృషి

చేశారు.

పర్చురించడమేగాక

కొలాల్

సహకార

సుబాబ్రావుగారు

ఆరిథ్కవిధానం

గురించి

జాన
ఉదయ్మం

రాయ

భావాలను

రాశాడు.

రెండు

పుసత్కాలను కూడా తెలుగులోకి అనువదించాడు. గురువులు, పి.ఎస.రాజు,
సతయ్నారాయణరాజు ఉదయ్మం కోసం కృషిచేశారు.
జాసిత్ రామసావ్మి, జాసిత్ జవహరలాల వివిధ సాథ్యిలోల్
ఉదయ్మానికి తోడప్డడమేగాక సాహితాయ్నిన్ పర్జలోల్కి తీసికెళాళ్రు. పియసాస్ర
వెంకటాదిర్గారితో కలిసి 'ఆంధర్పర్దేశలో హేతువాద మానవవాద ఉదయ్మాల
చరితర్' అనే గర్ంథానిన్ రచించారు. రకత్దానం, నేతర్దానం, అంశాలను
పియసాస్ర పర్జలోల్కి తీసికెళిళ్ సహాయపడాడ్డు.
ఎం.ఎన.రాయ మానవవాదానికి అనుకూలంగా పాలగుమిమ్
పదమ్రాజు, జి.వి.కృషాణ్రావు

శకిత్వంతమైన సాహితయ్

రచనలు చేశారు.

మానవవాదమే కేందర్భావనగా పదమ్రాజు రెండవ అశోకుడి మూణాణ్ళళ్ ముచచ్ట
రాజయ్ం అనే నవల రాశాడు. గాలివాన అనే కథానిక పర్పంచ బహుమతిని గెలుచుకుంది. చాలా సినిమాలకు అతను సిర్క్పుట్ రాశారు. రాయ పర్తిపాదించిన
తతావ్నికి సిదాధ్ంత రచయితగా జి.వి.కృషాణ్రావు ఆవిరభ్వించారు. కళలకు సంబంధించిన కమూయ్నిసుట్ల సిదాధ్ంతానిన్ పూరవ్పక్షం చేశారు. పాపికొండలు
అనే ఆయన నవల అసంపూరిత్గా మిగిలింది.
కూచిపూడి గార్మసుత్డైన కోగంటి రాధాకృషణ్మూరిత్ పర్జాసావ్మయ్ సాహితయ్ పర్చురణల పేరిట ఒక సంసథ్నే పార్రంభించారు. అనేక
గర్ంథాలను, అనువాదాలను పర్చురించారు. ఎం.ఎన.రాయ రచనల మీదనే అతడొక పుసత్కానిన్ రాశారు.
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రెండవపర్పంచ యుదధ్కాలంలో రాయ, అతని సనిన్హిత
సహచరుడైన జి.డి.పరేఖ పర్జాపర్ణాళిక పేరిట పర్తాయ్మాన్య ఆరిథ్క పర్ణాళికను
పర్తిపాదించారు.

బిరాల్

తదితర

ధనవంతుల

బొంబాయి

పర్ణాళికకు

పర్తాయ్మాన్యంగా ఈ పర్ణాళికను పరిగణించారు. రెండవ పర్పంచయుదధ్
సమయంలో

ఫాసిసుట్లకు,

నాజీలకు

వయ్తిరేకంగా

బిర్టిషువారిని

సమరిథ్ంచినందుకు రాయపై, రాడికలస్పై కమూయ్నిసుట్లు, కాంగెర్స వారు
దుషర్ప్చారం చేశారు. దాంతోనే ఆగిపోకుండా యుదధ్పర్చారానికి 13 వేల
రూపాయలు

తీసుకునన్ందుకు

వారిని

నిందించారు.

బిర్టిషవారిని

యుదధ్విషయంలో ఎందుకు సమరిథ్ంచిందనే విషయానన్ంతటినీ వి.బి.కారిన్క
పర్పంచానికి

సహేతుకంగా

వివరించారు.

తరువాత

కాలంలో

యుదధ్ం

విషయంలో కమూయ్నిసుట్లు తపప్ని, రాయ సరైనవైఖరని రుజువైంది. అదేవిధంగా
అఖిలభారత కాంగెర్స అధయ్క్షపదవికి సుభాష చందర్బోస (1938)ను రాయ
సమరిథ్ంచాడు.

గాంధీ

వయ్తిరేకించినపప్టికీ

బోసు

గెలిచారు.

గాంధీ

అనుయూయులను కారయ్వరగ్ంలో చేరచ్రాదని, అలా చేసేత్ వారు వెనున్పోటు
పొడుసాత్రని రాయ సలహా యిచాచ్రు. రాయ సలహాను పెడచెవినబెటిట్న బోసు
గాంధేయులకు కారయ్వరగ్ంలో సాథ్నం కలిప్ంచారు. వారు బోసును వెనున్పోటు
పొడిచారు. మరోసారి బోసు ఓటమి పాలయాయ్రు. అతడు ఓడినపుడు ఎవరూ
అతనిన్ పటిట్ంచుకోలేదు. బోసు లకోన్కు వచిచ్నపుడు ఎం.ఎన.రాయ అనుచరులే
అతనికి సావ్గతం పలికారు. ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్, మరికొందరు కలిసి
అతనికి విశవ్విదాయ్లయ హాసట్లులో అతిథయ్మిచాచ్రు.
డెహార్డూనలో

రెండవ

అఖిలభారత

అధయ్యన

శిబిరం

జరిగింది. ఆ సందరభ్ంగా చేసిన పర్సంగానిన్టిని నూయ్ ఓరియెంటేషన అనే
గర్ంథంగా తీసుకొచాచ్రు. అందులోని సారాంశానిన్ తెలుగులోకి అనువదించారు.
యుదధ్సమయంలో బెంగాలులో, పర్తేయ్కించి కలకతాత్ కమూయ్నిసుట్లు రాడికలస్ మీద దాడిచేశారు. వారి అధయ్యన తరగతులను
అడడ్గించారు. వారి హింసాతమ్క దాడికి గురైనవారిలో ఎం.వి.రామమూరిత్గారొకరు.
1946లో జరిగిన మొదటి ఎనిన్కలలో రాడికల డెమోకర్టిక పారీట్ పోటీ చేసింది. అపుప్డు ఓటరుల్ పరిమితంగానే వునాన్రు.
పనున్కటేట్వారికి మాతర్మే ఓటు హకుక్ వుండేది. ఆంధర్నుండి కొదిద్మంది అభయ్రుథ్లే పోటీచేసి గొపప్ సవాలును ఎదురొక్నాన్రు. రాజకీయపారీట్ల నుండి,
జాతీయవాద ఓటరల్ నుండి వారు చాలా వయ్తిరేకతను ఎదురొక్నాన్రు. దాంతో అభయ్రుథ్లందరూ ఎనిన్కలలో ఓడిపోయారు. అయినపప్టికీ హూయ్మనిసుట్
పర్తాయ్మాన్యానిన్ పర్చారం చేయడానికి రాడికలస్కు అదొక గొపప్ అవకాశమైంది. కోగంటి రాధాకృషణ్మూరిత్, రావిపూడి వెంకటాదిర్, బండారు వందనం,
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దేవకీ నందన పోటీ చేశారు. ఎం.వి.రామమూరిత్, గుతిత్కొండ నరహరి, ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్, ఎన.వి,బర్హమ్ం, మరికొందరు అభయ్రుథ్ల తరపున
పర్చారం చేశారు. ఆ ఎనిన్కలు రాడికల డెమోకర్టిక పారీట్నే గొపప్ మలుపు తిపాప్యి. ఆ ఎనిన్కల తరువాత ఉదయ్మం కోసం ఎం.ఎన.రాయ రాడికల
డెమోకర్టిక పారీట్నే రదుద్ చేయాలని పర్తిపాదించాడు. వెంటనే దానిన్ పర్తాయ్మాన్య రాజకీయతతవ్ంగా 22 సిదాధ్ంతాల రూపంలో వెలువరించారు. సుదీరఘ్
చరచ్లు జరిగాయి. తెలుగు అనువాదం వెలువడింది. పారీట్ రదుద్చేయడానిన్ ఫిలిపసార్ప్ట వయ్తిరేకించారు. అయినా రాయ తన పటుట్ను వీడలేదు.
జవహరలాల నెహూర్ అనే పేరుతో ఎం.ఎన.రాయ ఒక శకిత్వంతమైన చినన్ పుసత్కానిన్ పర్చురించారు. అందులో నెహూర్
రాజకీయతతావ్నిన్ బటట్బయలు చేశారు. అందులో నెహూర్కు తగిన సమాధానానిన్ యిచాచ్రు. నెహూర్ విమరిశ్సూత్ తనకు రాయ ఆరిథ్కవిధానాలు
నచాచ్యిగాని, రాజకీయాలు నచచ్లేదనాన్రు. దానికి రాయ పర్తి విమరశ్ చేసూత్, తన రాజకీయాలు, ఆరిథ్కవిషయాలు కలిసే వుంటాయని వాటిని
వేరుచేయలేమని సమాధానమిచాచ్రు.
గాంధీపై రాయ చేసిన విమరశ్ను ఆంధర్లోని తొలి రాడికల గూర్పు చకక్గా ఆకళింపు చేసుకుంది. గోపీచంద, ఆవులగోపాలకృషణ్మూరిత్,
గుతిత్కొండ నరహరి ఆ విమరశ్ను సమరథ్వంతంగా నిరవ్హించారు. రాయ శాసతరీయదృషిట్తో గాంధీ మతభావాలను దుయయ్బటాట్రు. రాయ చేసిన విమరశ్
ఆధారంగా ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్ తెలుగులో గాంధీపై అనేక వాయ్సాలను పర్చురించారు. ఆ విమరశ్ అబూబ్రి రామకృషాణ్రావు వంటి జాతీయవాదులకు
మింగుడు పడలేదు. దాంతో అబూబ్రి రామకృషాణ్రావు ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్పై రాయకి ఫిరాయ్దు చేశారు. అయితే ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్ విమరశ్
సరైనదని రాయ కితాబిచాచ్రు.
కోగంటి రాధాకృషణ్మూరిత్ రాయ వాయ్సాలను

సులభశైలిలో తెలుగులోకి అనువదించారు. అతడు పిర్ంటింగ పెర్సను పెటిట్ అనేక

హూయ్మనిసట్ రచనలను పర్చురించారు.
రాయ నవయ్మానవవాద రచనను ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్ తెలిగించారు. అది చినన్దైనా సిదాధ్ంతపరంగా శకిత్వంతమైనది.
సావ్తంతార్య్నంతరం ఆంధర్లో కమూయ్నిసుట్లు గొపప్ బలమైనశకిత్గా వుండేవారు. వారిని సిదాధ్ంతపరంగా, పర్తాయ్మాన్యాలతో
ఎదురోక్గలిగినవారు రాడికల డెమోకార్టుల్ మాతర్మే. ఎం.ఎన.రాయ, ఫిలిపసార్ప్టలు 'బియాండ కమూయ్నిజం' అనే గర్ంథానిన్ తెచాచ్రు. దానిన్ వెంటనే
ఎం.వి.రామమూరిత్గారు తెలుగులోకి అనువదించారు. అది రాడికలస్కు బాగా ఉపయోగపడింది.
రాయ రచనలలో మకుటాయమానమైన బృహత గర్ంథం రీజన, రొమాంటిసిజమ, రెవలూయ్షన, (వివేకం,

ఉదేవ్గం, విపల్వం).

అది రాడికల హూయ్మనిసుట్ పతిర్కలో ధారావాహికగా వచిచ్ంది. ఆ తరువాత రెండు సంపుటాలుగా అచచ్యింది. ఐరోపా రినైజానస్ను అరథ్ం చేసుకోవాలంటే
ఇది తపప్క చదవాలిస్న గర్ంథమని ఎరికఫార్ం సిఫారసు చేశారు. (1955లో వెలువడిన అతని గర్ంథం 'సేన సొసైటీ' లో). ఈ విషయానిన్ ఆవుల
గోపాలకృషణ్మూరిత్ రాడికల హూయ్మనిసుట్ల దృషిట్కి తెచాచ్రు. రీజన రొమాంటిసిజమ అండ రివలూయ్షన అనే గర్ంథంలోని మారిక్స్జం, హూయ్మనిజం వంటి
కొనిన్ భాగాలను జాసిత్ జగనాన్ధం తెనిగించారు. అది 'వాహిని' తెలుగు వారపతిర్కలో ధారావాహికగా వచిచ్ంది.
ఆవుల గోపాలకృషణ్ మూరిత్ 'వాయ్సోపనాయ్సకుడు'గా పర్సిదిధ్ చెందారు. అతడు రాడికల, రాడికల హూయ్మనిసుట్, సమీక్ష పతిర్కలలో చాలా
వాయ్సాలు రాశారు. అతడు వృతిత్రీతాయ్ నాయ్యవాది అయినపప్టికీ తన కారయ్కలాపాల దావ్రా మానవవాదానిన్ పర్చారం చేశారు. మానవవాద పర్చారంలో
భాగంగా అతడు చాలా సెకుయ్లర పెళిళ్ళుళ్ చేశారు. సాహితీ చరయ్లలో చురుకుగా పాలొగ్ని విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ వంటి అభుయ్దయ నిరోధక కవులను
తీవర్ంగా విమరిశ్ంచాడు. రాయని, మానవవాదానిన్ విమరిశ్ంచే కమూయ్నిసుట్లకు, కాంగెర్సవారికి, సోషలిసుట్లకు దీటుగా సమాధానాలిచాచ్డు. అఖిలభారత
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రాడికల హూయ్మనిసుట్ అధయ్యన తరగతులలో పాలొగ్నాన్రు. ఎ.జి.కె. కవులను, రచయితలను, గాయకులను, కళాకారులను పోర్తస్హించి, కళలదావ్రా
మానవవాద భావజాలానిన్ పర్చారం చేశారు.
బి.ఎస.ఎల.హనుమంతరావు చరితర్ను శాసతరీయంగా బోధించడమేగాక గర్ంథాలను రచించి పర్చురించారు. కలూల్రి బసవేశవ్రరావు
హనుమంతరావుతో కలిసి చరితర్ పాఠయ్గర్ంథాలను రచించారు. ఎం.ఎన.రాయ సమ్ృతులను తెలుగులోకి పర్పర్థమంగా అనువదించింది హనుమంతరావే.
ఎం.ఎన.రాయ రచించిన పిలిల్ ఆతమ్కథకు తెలుగులో మంచిపేరొచిచ్ంది. ముందుగా దానిన్ ఎ.వి.మోహన తెలుగులోకి అనువదించగా,
తరువాత వెనిగళళ్ కోమల కూడా దానిన్ తెనిగించారు. అది మూడుసారుల్ పునరుమ్దర్ణ పొందింది.
ఎం.ఎన.రాయ రచించిన రీజన, రొమాంటిసిజం, రెవెలూయ్షన అనే గర్ంథంలో మారిక్స్జానిన్ గురించి జాసిత్ జగనాన్థం తెలుగులోకి
అనువదించారు. కేవలం అందులోని కొంతభాగం మాతర్మే కొనిన్ పతిర్కలలో పర్చురించబడింది.
ఆలపాటి రవీందర్నాథ తెనాలి నుండి జోయ్తి పతిర్కను పార్రంభించారు. అది ఎం.ఎన.రాయ, ఎలెల్న రాయ, యితర రాడికల
హూయ్మనిసుట్ల భావాలను పర్చారం చేసి మంచి పర్జాదరణ పొందింది. రవీందర్నాథ కథలు చెపప్డంలో కొతత్ ఎతుత్గడలను పర్వేశపెటాట్రు. శాసతరీయ
సెకుస్విదయ్ను,

కుటుంబనియంతర్ణను

కూడా

అతడే

పరిచయం

చేశారు.

ఎలెల్నరాయ

వాయ్సానిన్

పర్చురించి

కుటుంబనియంతర్ణను

పోర్తస్హించినందుకుగాను 1948లో అతనిపై కేసుపెటాట్రు. సంపర్దాయవాదులకు కుటుంబనియంతర్ణ భావమే మింగుడుపడేది కాదు. తరువాత అతడు
మిసిమి అనే మాసపతిర్కను పార్రంభించారు. అది సాహితీపిర్యుల మనన్నలను అందుకొంది.
సినీ రచయిత డి.వి.నరసరాజు జీవితాంతం రాయిసుట్గా వునాన్రు. అతడు విరివిగా రచనలు చేశారు. వాటిలో కథానికలు, కథలు,
వయ్ంగవాయ్సాలు మంచి పేరు గడించాయి.
'రాడికల హూయ్మనిసుట్' తెలుగు పతిర్కకు కోగంటి సుబర్హమ్ణయ్ం సంపాదకుడిగా వుండేవారు. హూయ్మనిజం భావాలను
వాయ్పిత్చేయడంలో అతడు బాగా శర్మించారు. కొలిల్ శివరామిరెడిడ్, ఎమ.వి.రమణయయ్ హూయ్మనిసుట్ పతిర్కలకు ఇతోధికంగా సహాయపడాడ్రు.
రావిపూడి వెంకటాదిర్ 1946లో రాడికల డెమోకర్టికపారీట్ తరపున పోటీ చేశారు. అపుప్డు జాతీయవాదుల నుండి కమూయ్నిసుట్ల నుండి
వయ్తిరేకత ఎదురైనా పలెల్లోల్ రాయ భావాలను వాయ్పిత్ చేయడానికి అదొక గొపప్ అవకాశానిన్ కలిగించింది. జోయ్తిషం, జీవానికి మూలం, గతితరక్ం వంటి
రాయ భావాలను పర్చారం చేయడంలో అందరికంటే ముందునన్ రచయిత అతడు. ఎం.ఎన.రాయ భావాలపై గొపప్ గర్ంథాలను రచించి కమూయ్నిసుట్ల
బండారానిన్ బయటపెటాట్రు. తన ఉపనాయ్సాల దావ్రా, అధయ్యన తరగతుల దావ్రా, 'హేతువాది' పతిర్కకు సంపాదకతవ్ం వహించడం దావ్రా హేతువాద
ఉదయ్మానిన్ నడిపారు. మారుక్స్ గతితరాక్నిన్ తీవర్ంగా విమరిశ్ంచి, హూయ్మనిజం గొపప్తనానిన్ చాటారు. జోయ్తిషయ్ంలోని బండారానిన్ సులభశైలిలో
బయటపెటాట్రు. 'జీవమంటే ఏమిటి' అనే తన గర్ంథం దావ్రా జీవుల పుటుట్కను, పెరుగుదలను శాసతరీయంగా వివరించి, మన నమమ్కాలలోని డొలల్తనానిన్
బయటపెటాట్రు. ఎం.ఎన.రాయ పటల్ కమూయ్నిసుట్లు చేసిన తపుప్డు విమరశ్లను'ఎం.ఎన.రాయ భారత కమూయ్నిజం' అనే తన ఉదర్గ్ంథం దావ్రా
తిపిప్కొటాట్రు. వెంకటాదిర్ 'హేతువాది' మాసపతిర్కను నడపడానికి, మతవిమరశ్కు, మతనమమ్కాలను, పదధ్తులను, కలిప్తాలను విమరిశ్ంచడానికి
అంకితమయాయ్రు.
డెహార్డూనలో జరిగిన అఖిలభారత రాడికల హూయ్మనిసట్ అధయ్యన తరగతులోల్ ముందుతరం విదాయ్రిథ్గా పాలొగ్నన్వారిలో ఎన
.వి.బర్హమ్ం ఒకరు. తెలుగులో బర్హమ్ం రాసిన 'బైబిలు బండారం' నిషేధానికి గురైంది. తరువాత సుపీర్ంకోరుట్ ఆ నిషేధానిన్ తొలగిసూత్ ఉతత్రువ్లు
జారీచేసింది. అతడు తాను నడిపిన టుయ్టోరియల సంసథ్ల దావ్రా మానవవాద భావాలను పర్చారం చేశారు.
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గుంటూరులో ఆంధార్ కిర్సిట్యన కాలేజీలో పనిచేసీన ఎలవరిత్ రోశయయ్, ఎం.ఎన.రాయ భావాలను తన విదాయ్రుథ్లకు పర్చారం
చేసినవారిలో ఆదుయ్డు. అతని విదాయ్రుథ్లలో చాలామంది రాయిసుట్లుగా తయారయాయ్రు.
తెలుగులో మంచివకత్గా వునన్ గుతిత్కొండ నరహరి రాడికల డెమోకర్టిక పారీట్కి ఆంధర్లో కారయ్దరిశ్గా పనిచేశారు. మంచి ఉపనాయ్సాలు
చేసే నరహరిపై కమూయ్నిసుట్లు తీవర్విమరశ్లు చేసేవారు. తన వాగాద్టితో వారి విమరశ్లకు తగిన జవాబు చెపేప్వారు. కారిమ్క పతిర్క నడిపారు.
ఆంధర్లో రాడికల హూయ్మనిసుట్ భావాజాలానిన్ పర్చారంచేసిన వారిలో ఎం.వి.రామమూరిత్ చెపుప్కోదగినవారు. అతడు అఖిలభారత
రాడికల డెమోకర్టిక సంఘానికి అధయ్కుష్డిగా వునాన్డు. తన భారయ్ మలాల్ది సుబబ్మమ్తో కలిసి హూయ్మనిసుట్ ఉదయ్మానికి అంకితమై పనిచేశారు. వాయ్సాలు,
పుసత్కాలు, అనువాదాలు రచించి పర్చురించారు. కోగంటి రాధాకృషణ్మూరిత్తో కలిసి పర్జాసావ్మయ్ పర్చురణలు అనే సంసథ్ను సాథ్పించి, రాయ రచనలను
తెలుగులోకి తీసుకొచాచ్రు. రామమూరిత్ 'వికాసం' మాసపతిర్కను పార్రంభించి కొనిన్ సంవతస్రాలు దానికి సంపాదకుడిగా పనిచేశారు. అతడు
భారతదేశమంచటా పరయ్టించి మానవవాదులతో పరిచయాలు పెటుట్కునాన్రు. 1940 నుండి జీవితాంతం వరకు రామమూరిత్ హూయ్మనిసుట్ ఉదయ్మవాయ్పిత్కై
కృషిచేశారు.
రాయ పేరొక్నన్ విధంగా బచుచ్ వెంకటేశవ్రుల్ రినైజానస్ కల్బను ఏరాప్టు చేసి యువకులను విశేషంగా ఆకరిష్ంచారు. చీరాల పటట్ణం
నుండి దానిన్ నడుపుతూ పినన్వయసులోనే అరాథ్ంతరంగా పర్మాదంలో మరణించారు.
ఉదయ్మం ఆరిథ్క సంకోష్భంలో వునన్ సమయంలో కొలిల్ శివరామిరెడిడ్, నాయ్యవాది కెఠెవరం గార్మం నుండి 'సమీక్ష' పతిర్కకు
సంపాదకుడిగా ఉనాన్రు. ఇతనికి తెనాలిలో ఉపాధాయ్యుడిగా వునన్ ఎం.వి.రమణయయ్ సహాయపడాడ్డు. తెనాలిలో ఉపాధాయ్యుడిగా వునన్ పరశురాం
మానవవాద భావాలు అటట్డుగు వరాగ్ల పర్జలలో వాయ్పింపచేయడానికి సాహితీ పర్కిర్యను ఎనున్కునాన్డు. మంచి ఉపనాయ్సకుడిగా, రచయితగా వునన్
మేకా చకర్పాణి సాథ్నికంగా హూయ్మనిసుట్ భావాలను పర్చారం చేశాడు.
ఎం.నారాయణ, తెలంగాణా పార్ంతంలో పలెల్ పలెల్లో పరయ్టించి ఎం.ఎన.రాయ పర్తిపాదించిన అధికార వికేందీర్కరణ, పర్జలకే
అధికారం అనే భావాలకు విసత్ృత పర్చారం కలిప్ంచాడు. రాయ రచనలను ఆ పార్ంత పర్జలోల్కి తీసికెళిళ్న నారాయణ డిపూయ్టీ కలెకట్రగా పనిచేసి
మరణించారు.
మదార్సులోని బిర్టిష కౌనిస్లలో పనిచేసిన వి.ఎస.అవధాని అధయ్యన తరగతులోల్ పాలొగ్ని ఎం.ఎన.రాయని వయ్తిరేకించి, ఆ వారత్లను
దినపతిర్కలలో రాకుండా అడుడ్పడాడ్రు. తరువాత రాయ రచనలు చదివిన నారల్ పూరిత్గా మారిపోయాడు. రాయ గురించి, హూయ్మనిజం గురించి అనేక
రచనలు చేసి పర్చురించాడు. తన రచనలలో కొనిన్ంటిని వి.ఎం.తారుక్ండే, పేర్మనాథ బజాజ, నిరంజనధర, సుశీల ముఖరీజ్లకు అంకితమిచాచ్డు. శిబ
నారాయణ రే, ఎ.బి.షా, తారుక్ండేగారల్కు సనిన్హితుడయాయ్డు.
చీరాల నుండి అంచా బాపారావు హూయ్మనిసుట్ పతిర్కకు సంపాదకతవ్ం వహించాడు. సంకోష్భసమయంలో ఉదయ్మానికి తోడప్డాడ్డు.
చీరాలలోని అతని వివేక విదాయ్లయం చాలాకాలం మానవవాద కారయ్కలాపాలకు కేందర్ంగా వుండేది.
ఉదయ్మం కిల్షట్పరిసిథ్తులోల్ వునన్పుప్డు దానిన్ ఆదుకోడానికి ఎం.బసవపునాన్రావు చాలా కషట్పడాడ్డు. ఆంధర్పర్దేశలో

హేతువాద,

నాసిత్కవాద సంఘాల సమాఖయ్ (ఫెరా) ఏరప్రచారు. అనేక మానవవాద కారయ్కర్మాలను విజయవంతంగా నిరవ్హించారు.
పేర్మానందను ఆహావ్నించి, కోటపాటి మురహరిరావు యువకులకోసం మాయ్జిక తరగతులు నిరవ్హించారు. దొంగ గురువుల, బాబాల,
అమమ్ల బండారానిన్ బయటపెటాట్డు.
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తెనాలిలో గురజాల సీతారామయయ్ నిరంతరం ఉదయ్మానికి ఆరిథ్క సహాయానిన్ అందజేసి బాగా ఆదుకునాన్రు. అతని ఎం.ఎన.రాయ
భవన, నవీనలాడిజ్ అనేక సభలు, సెమినారుల్, అధయ్యన తరగతులు నిరవ్హించుకోడానికి బాగా తోడప్డాడ్యి.
సి.ఎల.ఎన.గాంధీ, ఆయన భారయ్ రాధారాణి ఆంధర్పర్దేశలో ఉదయ్మానికి సహాయపడుతునాన్రు.
ఎస.ఎ.బకిష్, విజయలకిష్ మతాంతర సెకుయ్లర వివాహం చేసుకొని ఉదయ్మంలో ఆదరశ్ంగా నిలిచారు. వారు తను నడిపే పాఠశాల
దావ్రా, కాయ్ంపులదావ్రా భావ పర్చారానికి తోడప్డాడ్రు. విజయలకిష్ సతరీ సమసయ్లను ముఖయ్ంగా వీరేశలింగం చేసిన కృషిని గర్ంథసత్ం చేశారు.
ఎం.ఎన.రాయ ఆరిథ్క వికేందీర్కరణ గురించి పలెల్ జీవనం గురించి రాసిన భావాలను తీసుకొని కలకతాత్ నుండి సవ్దేశీరంజనదాస
కోఆపరేటివ కామనవెలత్' అనే గర్ంథానిన్ రచించాడు. అది తెలుగులోకి వచిచ్ంది. తెనాలి నుండి కోగంటి సుబర్హమ్ణయ్ం నడిపిన 'రాడికల హూయ్మనిసుట్'
తెలుగువారపతిర్కలో ఆ అనువాదం సీరియలగా అచచ్యింది.
ఎం.ఎన.రాయ రచించిన 'హెరిస్స ఆఫ టవ్ంటియత సెంచరీ' అనే గర్ంథంలోని వాయ్సాలు 'పర్జావాణి', 'రాడికల హూయ్మనిసట్' తెలుగు
పతిర్కలలో అచచ్యాయ్యి.
పసల భీమనన్ తన మాయ్జిక పర్దరశ్నల దావ్రా యువతలో శాసతరీయభావాల వాయ్పిత్కి కృషి చేసుత్నాన్డు. అతడు కొనిన్ పుసత్కాలు
రచించారు. ఉదయ్మవాయ్పిత్కి కృషి చేసిన వారిలో కేష్తర్సాథ్యిలో అనేకమంది వునాన్రు. అటువంటి వారిలో గోరంటల్ రాఘవయయ్ ఒకడు.
సి.హెచ. రాజారెడిడ్ తన లిబరీట్ పిర్ంటింగ పెర్స దావ్రా, పబిల్కేషన దావ్రా ఉదయ్మానికి పెదద్ అండగా నిలిచాడు. కొంతకాలం సమీక్ష
పతిర్కకు సంపాదకతవ్ం వహించాడు.
తోటకూర వెంకటేశవ్రుల్ 'చారావ్క' మాసపతిర్కకు సంపాదకుడిగా వునాన్డు. ఆంధర్పర్దేశలో ఆ పతిర్క వలల్ చాలామంది యువకులు
సూఫ్రిత్ పొందారు. చారవ్కపతిర్క కొదిద్కాలం నడిచినా చాలా సరుక్య్లేషన తో విపరీతంగా ఆకరిష్ంచింది.
ఎం.ఎన.రాయ, ఎ.బి.షా, వి.బి.కారిన్క, శిబనారాయణరే, అగేహానందభారతి, వి.ఆర.నారల్ రచనలు తెలుగులోకి వచాచ్యి. వాటిని
తెలుగు అకాడమీ, తెలుగు విశవ్విదాయ్లయాలు పర్చురించాయి.
చీరాల,

ఇంకొలుల్

నుండి

'హేతువాది'

మాసపతిర్క

రావిపూడి

వెంకటాదిర్

సంపాదకతవ్ంలో,

మేడూరి

సతయ్నారాయణ

సహాయసహకారాలతో వెలువడుతోంది. ఇంకొలుల్ గార్మంలోని చురుకైన, రాడికల భావాలుగల యువకులు మేడూరి సతయ్నారాయణ, కురార్
హనుమంతరావు, కరి హరిబాబు, షేక బాబు తమ శకిత్ని, కాలానిన్ ఉదయ్మానికి ధారబోసుత్నాన్రు.
పెదనందిపాడు గార్మం నుండి లావు అంకమమ్, పెదిద్ సతయ్నారాయణ మానవవాద ఉదయ్మం కోసం కృషి చేశారు.
పర్భుతోవ్దోయ్గం నుండి పదవీ విరమణ చేసిన గుమామ్ వీరనన్ గత మూడు దశాబాద్లుగా తన శకిత్ సామరాథ్య్లను ఉదయ్మానికై
వినియోగిసుత్నాన్రు. ఆలోచనను రేకెతిత్ంచే అనేక వాయ్సాలను తెలుగు పతిర్కలకు రాయడమేగాక మానవవాదంపై కొనిన్ గర్ంథాలను పర్చురించాడు.
ఉదయ్మానిన్ బలోపేతం చేయడానికి అతడు ఇపప్టికీ శాయశకుత్లా కృషి చేసుత్నాన్డు. వి.ఎం.తారుక్ండేగారు ఇంగీల్షులో రాసిన 'రాడికల హూయ్మనిజం'
గర్ంథానిన్ తెలుగులోకి అనువదించాడు. దానిన్ తెలుగులోకి అకాడమీవారు పర్చురించారు. వెంకటాదిర్ రచనలపై సిదాధ్ంత గర్ంథం వెలువరించి పిహెచ.డి.
పొందారు.
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పర్సుత్తం అమెరికాలోని నూయ్యారక్లో వుంటునన్ అరమళళ్ పూరణ్చందర్ మానవవాద ఉదయ్మానికి, ఇంకొలుల్లోని రాడికల హూయ్మనిసుట్
సెంటరకు నిరంతరం సహాయపడుతూనే వునాన్డు. అతను శాసతరీయగర్ంథాలను, వాయ్సాలను

రచించాడు. ఆంధర్పర్దేశ మానవవాద ఉదయ్మానికి

ఆరిథ్కసహాయమేగాక చాలా పుసత్కాల పర్చురణకు తోడప్డాడ్డు. ఇంకా నరార్ కోటయయ్, సి.రంగనాయకులు, రాఘవరావు, పరవ్తయయ్ వునాన్రు.
తెనాలి నుండి పర్పులల్చందర్ తన ఆలోచనాతమ్కమైన రచనల దావ్రా ఉదయ్మానికి తోడప్డాడ్రు.
మలాల్ది సుబబ్మమ్ మహిళాభుయ్దయానికై కృషి చేశారు. సెకుయ్లర హూయ్మనిజానికి తోడప్డాడ్రు. ఆమె తన నివాసం నుండే మహిళల
అభుయ్నన్తికి కృషి చేశారు. ఆమె 'సతరీ సేవ్చఛ్' అనే మాసపతిర్కకు సంపాదకతవ్ం వహించారు. అది మానవవాద భావాల వాయ్పిత్కి తోడప్డింది.
ఆంధర్పర్దేశ హైకోరుట్ పర్ధాన నాయ్యమూరిత్గా పనిచేసిన ఆవుల సాంబశివరావు జీవితాంతం మానవవాద ఉదయ్మానికి సహాయపడుతూ
సూఫ్రిత్గా నిలిచాడు, అనేక వాయ్సాలు రాశాడు. సెకుయ్లర వివాహాలకు అధయ్క్షత వహించారు.
విజయవాడ నుండి మండవ శీర్రామమూరిత్, అవనిగడడ్ నుండి కోనేరు కుటుంబరావు, తిర్పురనేని గోకులచంద, పోలు సతయ్నారాయణ,
వై.రాఘవయయ్, బి.ఎ.వి.శరమ్, ఆలూరి భుజంగరావు వివిధసాథ్యిలోల్ ఉదయ్మాభివృదిధ్కై పనిచేశారు.
అఖిలభారత మానవవాద నాయకులు చాలామంది రాషాట్ర్నిన్ సందరిశ్ంచి సభలు సమావేశాలోల్ ఉపనయ్సించారు. కారయ్కరత్లను,
రచయితలను ఉతేత్జపరిచారు. వారిలో సునీల భటాట్చారయ్, మణిబెనకారా, ఇందుమతి ఫరేఖ, ఎ.బి.షా, సి.టి.దరు, జి.ఆర.దలివ్, వి.యం.తారుక్ండే, శిబ
నారాయణరే, వి.కె.సినాహ్, గౌరీ బజాజ, పంచోలి, ఆర.ఎస.యాదవ, లక్షమ్ణశాసిత్ జోషి, జయంతి పటేల, జె.బి.హెచ. వాడియా వునాన్రు.
రాయ మరణానంతరం 1955 తరావ్త చాలమంది ఉదయ్మంలోనివారు చపప్బడాడ్రు. పెమమ్రాజు వెంకటార్వు రాడికల భావాలను
పర్వేశపెటాట్లనే ఉదేద్శయ్ంతో కాంగెర్సపారీట్లో చేరాడు. తరువాత తెలుగుదేశం పారీట్కి చేరువయాయ్డు.
ఎం.వి.శాసిత్ సవ్తంతర్పారీట్లో చేరాడు. పటట్బదుర్ల నియోజకవరగ్ం నుండి అతడు శాసనమండలికి ఎనిన్కయాయ్డు. అబూబ్రి
రామకృషాణ్రావు సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలకు దూరమై కర్మంగా ఆసిత్కుడిగా మారిపోయాడు. గుతిత్కొండ నరహరి, ఎన.జి.రంగాను చేరి సవ్ంత పొగాకు
వాయ్పారానిన్ పార్రంభించాడు.
తిర్పురనేని గోపీచంద కర్మంగా అరవిందుడి భావాలకు ఆకరిష్తుడై భకుత్డిగా మారిపోయాడు.
ఎలెల్నరాయ రాషాట్ర్నిన్ తరచుగా సందరిశ్ంచి ముఖుయ్లతో పరిచయాలను కొనసాగించింది.
వి.యం.తారుక్ండే పారీట్రహిత రాజకీయాల కోసం, పౌరబకుక్లకోసం జయపర్కాశ నారాయణతో చేతులు కలిపారు. ఒకదశలో
కమూయ్నిసుట్లు కూడా తమ పౌరహకుక్ల పర్జాసంఘం దావ్రా తారుక్ండేతో కలసి పనిచేశారు.
ఎ.బి.షా. సెకుయ్లర సొసైటీని సాథ్పించి తరచుగా రాషాట్ర్నిన్ సందరిశ్ంచి రాషట్రశాఖను ఏరాప్టు చేశాడు. సాంసక్ ◌ృతిక సేవ్చఛ్కోసం
అతడే కాంగెర్సతో కూడా కలసి పనిచేశాడు. ఎ.బి.షా రచించిన 'సైంటిఫిక మెథడ' గర్ంథానిన్ శాసతరీయ పదధ్తిగా తెలుగులోకి వచిచ్ంది. అది మూడు
ముదర్ణలు పొందింది. 1970 దశకంలో ఉసామ్నియా విశవ్విదాయ్లయం తతవ్శాసత్ర విభాగంవారు ఎం.ఎన.రాయ రాజకీయతతావ్నిన్ ఎం.ఎ.సిలబసలో
పెటాట్రు. రాజకీయశాసత్ర విభాగం వారు ఎం.ఎన.రాయ రాజకీయతతావ్నిన్ ఎం.ఎ. విదాయ్రుథ్లకు బోధించారు.
22 సిదాధ్ంతాలపై ఎ.బి.షా పెదద్ చరచ్ను లేవదీశాడు. రాయ రచించిన ఆధునిక విజాఞ్నశాసత్ర తాతివ్క ఫలితాలను ఆధునిక
విజాఞ్నశాసత్రంలో చోటుచేసుకుంచునన్ నూతన పరిణామాల పర్కారం సవరించాలని సూచించారు. షా నడిపిన కెవ్సట్, నూయ్ కెవ్సట్, సెకుయ్లరిసట్ పతిర్కలు తాను
పార్రంభించిన చరచ్లు కొనసాగడానికి తోడప్డాడ్యి. ఆ చరచ్లో రాజసాథ్న నుండి పొర్ఫెసర దయాకృషణ్ పాలొగ్నాన్రు.
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రాయ సిదాధ్ంతానిన్ సరిచూసే పర్ధానమైన పని ఇంకా పెండింగలోనే వుంది. డా||పుషప్భారగ్వ కూడా

సిదాధ్ంతాలను కుష్ణణ్ంగా

చరిచ్ంచారు. ఆ సిదాధ్ంతాలకు మరికొంత మెరుగులు దిదద్డం అవసరమని శిబరే కూడా సూచించారు.
ఎ.బి.షా ఆంధర్పర్దేశలో సెకుయ్లర సొసైటీ శాఖను నెలకొలిప్ దాని బాధయ్తను ఇనన్యయ్కు అపప్గించారు. ఆంధర్లో మేధోపరమైన
చరచ్లు, సెమినారుల్ చాలా జరిగాయి. ఆ సెమినారల్లో విశవ్విదాయ్లయ మేధావులేకాక, హిందూ, ముసిల్ం, కైరసత్వ సంఘాలవారు కూడా పాలొగ్నాన్రు.
సెకుయ్లర భావాల వాయ్పిత్కి పొర్||బి.ఎ.వి.శరమ్, వి.కె.సినాహ్ , పొర్|| ఆలం కుందమిరి, పొర్||కె.శేషాదిర్ కృషి చేశారు. షా రచనలలో చాలా
వాటిని ఇనన్యయ్కు తెలుగులోకి అనువదించారు.
మత ఫండమెటలిసుట్లు ఎ.బి.షా సెకుయ్లరిసుట్లపై దాడి జరిపారు. అయినావారు ఆ దాడిని ఎదురొక్ని నిలబడాడ్రు. వి.ఎస.అవధాని
సెకుయ్లరిసుట్. హూయ్మనిసుట్ కాయ్ంపులోల్ పాలొగ్నాన్రు. నాయ్యమూరుత్లు పింగళి జగనోమ్హనరెడిడ్, ఎ.గంగాధరరావు, జీవనరెడిడ్, చినన్పప్రెడిడ్, ఆంధర్పర్దేశలోని
సెకుయ్లరిసట్, హూయ్మనిసుట్ అధయ్యన తరగతులోల్ పాలొగ్ని ఉతాస్హపరిచారు. 1982లో ఎ.బి.షా మరణించాక సెకుయ్లరవాద ఉదయ్మం వెనకడుగేసింది.
పంచాయతీరాజ వయ్వసథ్ను అభివృదిధ్ చేయడానికై వి.బి.కారిన్క, లెసీల్ సహానీ సంసథ్లో పనిచేశాడు. రాషాట్ర్నిన్ సందరిశ్ంచి అధయ్యన
తరగతులకు ఉతేత్జానిన్ యిచాచ్రు. ఆంధర్పర్దేశలో ఉదయ్మంతో నిరంతర పరిచయానిన్ కలిగివునాన్డు. కారిన్క, ఎం.ఎన.రాయ జీవితచరితర్ పెదద్, చినన్
సంపుటాలను నేను తెలుగులోకి అనువదించగా తెలుగు అకాడమీ వాటిని పర్చురించింది.
డబుల్య్.ఎస.కానే ఆ సంపుటాలను వెలువరించడమేగాక అనేకసారుల్ ఆంధర్పర్దేశను సందరిశ్ంచారు.
డా||జి.ఆర.దలివ్ సూఫ్రిత్దాయకమైన ఆరిథ్కవేతత్. ఆంధర్రాడికలస్తో అతడు పరిచయాలను బాగా పెంచుకునాన్డు. అతడు 'అడిమ్నిసేట్ర్షన
సాట్ఫ కాలేజ ఆఫ ఇండియాలో పనిచేశాడు. ఆ సమయంలో పర్ముఖ రాడికలస్గా వునన్ వి.బి.కారిన్క, ఎ.బి.షా, నిసిస్మ ఎజికలలను హైదరాబాదకు
ఆహావ్నించాడు. వారు వచిచ్ అనేక ఉపనాయ్సాలిసూత్ రాషట్రమంతటా పరయ్టించారు. ఇదే విధంగా జె.బి.హెచ. వాడియా, లక్షమ్ణ శాసిత్ జోషి కూడా రాషాట్ర్నిన్
సందరిశ్ంచారు. పేర్మనాథ బజాజ కూడా హైదరాబాదతో నిరంతరం సతస్ంబంధాలు కొనసాగించారు. ఇందుమతి రాడికల హూయ్మనిసుట్ సంఘానికి
అధయ్కుష్రాలిగా వునన్పుప్డు పొర్||జయంతి పటేల రాషట్రంలో పరయ్టించారు.
రాడికల హూయ్మనిసుట్ సంఘానికి అధయ్కుష్రాలుగా వునన్పుప్డు ఇందుమతి పరేఖ రాషట్రంతో సంబంధాలను కొనసాగించింది.
భారతమహిళా సంఘానికి ఛైరమ్న హోదాలో మణిబెనకారా రాషాట్ర్నిన్ సందరిశ్ంచింది.
రాషట్రంలో ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్ మానవవాద జోయ్తిని చేపటిట్ ఉదయ్మానిన్ కాపాడటానికి విశేషకృషి చేశాడు. 1967లో ఆయన
ఆకసిమ్క మరణంతో ఉదయ్మానికి చాలా నషట్ం వాటిలిల్ంది. అపుడు ఎం.వి.రామమూరిత్ బాధయ్తలను సీవ్కరించి, ఉదయ్మకారయ్కలాపాలను నిరవ్హించాడు.
తరువాత రావిపూడి వెంకటాదిర్ హేతువాద ఉదయ్మానిన్, హేతువాద పతిర్కను కొనసాగించారు. ఆ పతిర్క అనిన్ సంఘాలకు వారధిగా పనిచేసుత్నన్ది.
రాడికల హూయ్మనిసుట్ రచయితలు సృషిట్ంచిన సాహితయ్ంతో, అనువాదాలతో, పతిర్కలతో తెలుగునాడు సంపనన్ంగా వుంది. 1987లో
రాషట్రంలో ఎం.ఎన.రాయ శతజయంతి ఉతస్వాలు జరిగాయి. రాయ గురించి కారిన్క రాసినవి, ఇతరులు రాసినవి, వి.బి.కారిన్క రాసిన ఎం.ఎన.రాయ
జీవితచరితర్ అనిన్ంటిని తెలుగు అకాడమీ పర్చురించి వెలువరించింది. విజయవాడలో మహాసభ జరిగింది. అందులో రాషట్ర విదాయ్మంతిర్గా వునన్
ఇందార్రెడిడ్, దగుగ్పాటి వెంకటేశవ్రరావు, పొర్|| సి.లక్షమ్నన్, రావిపూడి వెంకటాదిర్, నేను పాలొగ్నాన్ము.
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పి.సుబబ్రాజు, వెంకటాదిర్తో కలిసి ఆంధర్పర్దేశ మానవవాద, హేతువాద చరితర్ రాయగా దానిని తెలుగు అకాడమీ వారు
పర్చురించారు. వీరు నేతర్దాన, రకత్దాన కారయ్కర్మాల దావ్రా ఉదయ్మాలు నిరవ్హించారు. సుబబ్రాజు కైత్ర్సత్వుల మూఢనమమ్కాలను బటట్బయలు
చెయయ్డంలో, పెళిళ్మంతార్ల అసభయ్ పదజాలానిన్ తెలియజెయయ్డంలో విశేష ఆకరష్ణ పొందారు.
ఎం.ఎన.రాయ శతజయంతి సంవతస్రంలో అగేహానంద భారతి ఉసామ్నియా విశవ్విదాయ్లయంలోను, అంబేదక్ర

ఓపెన

యూనివరిస్టీలలోను రాయపై ఉపనాయ్సాలిచాచ్రు.
అధయ్యన తరగతులు, సభలు, మాయ్జిక పర్దరశ్నలు, రాలీలు నిరవ్హించటంలో సోదరసంసథ్లు సహకరించాయి. హూయ్మనిసుట్
సెంటరును ఏరాప్టు చేయడానికి చేసిన అనేక పర్యతాన్లు విఫలమైనాయి. వయ్కుత్లు మాతర్మే ఇళళ్ నుండి, కారాయ్లయాల నుండి పనిచేసుత్నాన్రు. చీరాల
పటట్ణ సమీపంలో వునన్ ఇంకొలుల్ గార్మంలో రాడికల హూయ్మనిసుట్ కేందార్నిన్ ఏరాప్టు చేశారు. ఆ కేందార్నిన్ ఏరాప్టు చేయడానికి కావలసిన అవసరమైన
సథ్లానిన్ హూయ్మనిసట్ మితుర్డు రావి సుబాబ్రావుగారు ఇచాచ్రు. అకక్డ వారిష్క సమావేశాలు, ఇతర సభలూ జరుపుతూ సాహితాయ్నిన్ పర్చురిసూత్ కొదిద్మంది
నిబదధ్త కలిగిన హూయ్మనిసుట్లు సెంటర కోసం పనిచేసుత్నాన్రు.
జనవిజాఞ్న వేదిక, మానవ వికాస వేదిక కారయ్కలాపాల దావ్రా మానవవాద ఉదయ్మానికి సహకరిసుత్నాన్రు. వీటితోపాటు మలయశీర్,
భాను పర్సాద, ఇంతి వెంకటేశవ్రరావు తమ పతిర్కల దావ్రా ఉదయ్మానికి సహకరిసుత్నాన్రు.
తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం వారు ఎమ.ఎన.రాయ రచనలనీన్ ఎన.ఇనన్యయ్ అనువాదాలను తెలుగులో పర్చురించారు. వి.బి.కరిన్క రాసిన
ఎమ.ఎన.రాయ జీవితచరితర్ కూడా ఎన.ఇనన్యయ్ అనువాదానిన్ వెలువరించారు. అగేహానంద భారతి రాసిన ఉనన్త సపర్దాయం సవ్లప్ సంపర్దాయాలు
అనే పరిశోధనా గర్ంథానిన్ కూడా ఎన. ఇనన్యయ్ అనువాదం పర్చురించారు. తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం వారు ఎమ.ఎన.రాయ జీవితచరితర్ను శిబ
నారాయణ రే రాయగా ఆయన తెలుగు అనువాదానిన్ ఎన. ఇనన్యయ్ చేశారు. అది కూడా తెలుగు యూనివరిస్టీ వారు పర్చురించారు.

నేటి మానవవాద ఉదయ్మ సిథ్తి
ఎనభై సంవతస్రాల తరువాత మానవవాద ఉదయ్మం ఆంధర్పర్దేశ లో కొనవూపిరితో కొనసాగుతునన్ది. ఆడపదడప తెలుగు పర్చురణలు
వెలువడుతుండగా, హేతువాది మాసపతిర్క

రావిపూడి వెంకటాదిర్ నాయకతావ్న వెలువడుతునన్ది. చీరాల వదద్ ఇంకొలుల్ కేందర్ంగా మానవాద

కారయ్కలాపాలు సాగుతునన్ది. ఇంకొలుల్ మానవవాద కేందార్నికి ఇతోధికంగా ఆరమళళ్ పూరణ్చందర్ దంపతులు ఆరిథ్కంగా చేయూతనిచాచ్రు. ఎం.
సతయ్నారాయణ, షేక బాబు, కురార్ హనుమంతరావు తదితరులు యథాశకిత్ కేందర్ కారయ్కలాపాలు సాగిసుత్నాన్రు. 97వ ఏట వెంకటాదిర్ యిసుత్నన్ సూఫ్రిత్
బాగా పోర్తాస్హానిన్ కలిప్సుత్నన్ది. మానవవాద సాహితయ్ం యీ కేందర్ం నుండి వెలువడుతునన్ది. గుమామ్ వీరనన్ యిందుకు తగినంతగా రచనలు
అందిసుత్నాన్రు.
గోగినేని బాబు మానవవాదిగా అంతరాజ్తీయ రంగంలో పనిచేసి పర్సుత్తం ఆంధర్పర్దేశ లో ఇంటరెన్ట దావ్రా కొందరు యువతకు
మానవవాదానిన్ శాసతరీయ పదధ్తిలో చెపుతునాన్రు. వీరి శీర్మతి సహన అఖిలభారత రాడికల హూయ్మనిసుట్ సభలలో పాలొగ్నాన్రు.
మానవవాదానికి చేరువగా వునన్ వయ్కుత్లు సంసథ్లు పరిమితంగానైనా పర్జలలో వైజాఞ్నిక దృకప్థానిన్ పర్చారం చేసుత్ండడం గమనారహ్ం.
ఈ విషయంలో నారెన్ వెంకటసుబబ్యయ్ కృషి బాగా సాగుతునన్ది. నిరామ్ణరంగంలో పి.ఎస.రాజు కారయ్కర్మాలు చేసి ఆదరశ్పార్యులయాయ్రు.
జనవిజాఞ్నవేదిక మానవ వికాసవేదిక అటు పతిర్కల దావ్రా యిటు పర్సార మాధయ్మాలతో పర్జలలో వైజాఞ్నిక చింతనకు
పర్యతిన్సుత్నాన్రు.
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ఉదయ్మంలో

భావసారూపయ్రీతాయ్ తోడప్డుతునన్ వారిలో వెనిగళళ్ వెంకటరతన్ం, సి.భాసక్రరావు, రమణ, ఇసనాక మురళీధర,

నరార్కోటయయ్ చెపప్దగినవారు. రావెల సోమయయ్ ఆది నుండీ ఉదయ్మానికి భినన్రీతులలో ఆదుకునాన్రు. పర్సుత్తం హూయ్మనిసట్ రచనలు, పతిర్కలు వెబ సైట
లో వారి కుమారుడు అందిసుత్నాన్రు. ములుగు చందర్శేఖర కారయ్కరత్గా అండగా నిలిచారు.
పుటాట్ సురేందర్ సతాయ్నేవ్షణ సంసథ్దావ్రా ఉదయ్మానికి బాగా తోడప్తునాన్రు. గవిని వెంకటసావ్మి హూయ్మనిసట్ ఉదయ్మంతో బాగా కలసి
వచిచ్, సిదాధ్ంత రచనలు చేశారు.
విజయవాడ కేందర్ంగా నాసిత్క సెంటర దావ్రా అనేకరీతులుగా మానవవాద ఉదయ్మంతో కలసి వచిచ్నవారుగా గోరా, విజయం, లవణం,
సమరం, మైతిర్, కుటుంబసభుయ్లందరూ కృషిచేసుత్నాన్రు.
రావూరి అరుజ్నరావు 103వ ఏటకూడా హేతువాదిగా మానవవాదిగా పోర్తాస్హానిన్సుత్నాన్రు.
మానవవాదిగా సూఫ్రిత్నిసూత్ ఉదయ్మానికి దశాబాద్లుగా తోడప్డుతునన్ వయ్కిత్ మండవ శీర్రామమూరిత్ జాసిత్ జవహరాల్ల అమెరికా నుండీ
భారతదేశంలో తన రచనలతో మానవవాద ఉదయ్మసూఫ్రిత్కారులయాయ్రు.
ఏతావాతా చూసేత్ మానవవాద ఉదయ్మం పెరగ లేదు. విదాయ్రంగంలో దీని పర్భావం బాగా తకుక్వ. చరితర్లో భాగంగా నిలుసుత్ంది.
నవయ్ మానవవాద ఉదయ్మ చరితర్ను రాయాలిస్వుంది. ఆంధర్పర్దేశ రాషట్రంలో ఈ ఉదయ్మం నడిచిన విధానానికి ఒక రూపు ఇవవ్డానికి
జరిగిన పర్యతన్మే ఈ రచన. ఇదేవిధంగా పర్తిరాషట్రంలో జరిగిన ఉదయ్మ చరితర్ను జోడిసేత్ భారతదేశ మానవవాద ఉదయ్మ చరితర్ను అందజేయడానికి
వీలు కలుగుతుంది.

(సమాపత్ం)
COMMENTS
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