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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
-20-

మానవ ద ఉదయ్మం - నాడు నేడు
భారతదేశంలో 70 ఏళళ్పాటు కొనసాగిన నవయ్మానవవాద ఉదయ్మం నేడు అతి బలహీనసాథ్యిలో వునన్ది. వివిధ రాషాట్ర్లలో అకక్డకక్డ
కొందరు వయ్కుత్లు మిగిలారు. పార్ంతీయ పతిర్కలు కొనిన్ వెలువడుతునాన్యి. ఇంగీల్షులో రాడికల హూయ్మనిసట్ మాసపతిర్క నిరాఘాటంగా వసుత్నన్ది.
అపుప్డపుప్డూ కొందరు మానవవాదుల రచనలు భారతీయ భాషలలోనూ, ఇంగీల్షులోనూ వెలుగు చూసుత్నాన్యి.
ఉదయ్మం దేశవాయ్పత్ంగా ఎనన్డూ వాయ్పించలేదు. కాని కొనిన్ రాషాట్ర్లలో బాగా నిలదొకుక్కుని పర్భావానిన్ చూపెటిట్ంది. అందులో ఢిలీల్, పశిచ్మ
బెంగాల, మహరాషట్ర, గుజరాత, ఆంధర్పర్దేశ పేరొక్నాలి. యూనివరిస్టీలలో, విదాయ్రంగంలో మానవాదం పాఠయ్ పర్ణాళికలలో రాలేదు. పాఠయ్గర్ంథాలూ
లేవు.
మహరాషట్ర బొంబాయి పార్ంతాలు రాడికల హూయ్మనిసట్ వుదయ్మంలో చాలా పర్ముఖపాతర్ వహించాయి. అందులో పేరొక్న దగిన కొందరు
వయ్కుత్లు 1. జె.బి.హెచ. వాడియా, 2. విమద లాల మహదేవ తారుక్ండే, 3. జసిట్స జహగిరాద్ర, 4. ఎస.ఎం.జోషి, 5. హమీద దలావ్య, 6. ఎ.బి.షా., 7. సుమన
ఓక, 8. నరేందర్ దభోలక్ర, 9. తహిర భాయి పూనావాలా, 10. ఎం.పి.రేగే, 11. శకుంతల పరంజపీ, 12. వి.కె.సినాహ్, 13. పర్భాకర నానావతి, 14.
లక్షమ్ణ శాసిత్ జోషి, 15. మేధా పాటక్ర, 16. శరద బేడేకర, 17. జి. ఆర. దలివ్
వీరంతా భినన్ రంగాలలో మానవవాద ఉదయ్మ వాయ్పిత్కి కృషి చేశారు.
హూయ్మనిసట్ ఉదయ్మంలో గుజరాత వారి కృషి అదివ్తీయం. అందులో కొందరు పర్ముఖులు.
1. రావోజీభాయి పటేల
2. చందర్కాంత దరు
3. దశరద లాల థకక్ర
4. పర్సన వదన పటావ్రి
5. దురాశంకర తిర్వేది

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2019

మహా మానవవాది

2
6. జయంతి పటేల
7. బిపిన షార్ఫ
8. దవాయ మెహతా
9. రమేష కోరేడ్
10. హెచ.బి.షా
11. నానావతి కిరణ
12. గౌతం థకక్ర
13. దినేష శుకల్
14. బిపిన పరేన
15. వినూ పటేల
16. ధీరూభాయ షేట
17. అంబూభాయ పటేల
18. ములిజ్ భాయ పరాఖ
19. మాన సింగ ఛారా
20. నితిన తిర్వేది
21. మణిబెన కారా
22. పర్కాష దేశాయ

వివిధ పార్ంతాల వారు రాజధాని ఢిలీల్లో సిథ్రపడి ఉదయ్మానికి భినన్ రీతులలో తోడప్డాడ్రు. అందులో కొందరు ముఖయ్మైన వయ్కుత్లు.
1. సి. ఆర. ఎం. రావు
2. పేర్మనాథ బజాజ
3. గౌరీ మాలిక
4. సుయేష మాలిక
5. వినోద జైన
6. ఎన.డి. పాంచోలి
7. వి.ఎం.తారుక్ండే
8. సునీల భటాట్చారయ్
9. బలరాజ పూరి
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10. పర్కాశ నారాయణ
11. బర్హమ్దత,
12. ఆర.ఎం.పాల
13. మానిక తారొక్ండే

ఉతత్ర పర్దేశ లో మానవవాదుల కృషి అంతంత మాతర్మే. ఎస.ఎన.పూరి డెహార్డూన లో రాయ ఇలుల్ ఆకర్మించి వునాన్డు. మీరట లో రేఖా
సరసవ్తి రాడికల హూయ్మనిసట్ పతిర్క ఎడిటర గా కృషిచేసింది, ఆమె తండిర్ ఉదయ్మానికి బాగా తోడప్డాడ్రు. బీహార లో శివరంజన పూజ బాగా కృషి
చేశారు.
పశిచ్మ బెంగాల నుండి ఉదయ్మంలో పాలొగ్నన్ కొంతమంది పర్ముఖుల పేరుల్ రజనీ ముఖరీజ్, నళిని దాసుగ్పాత్, సవ్దేష రంజన దాస, సదానంద బెనరీజ్, శాంతిబిర్తా సేన, పోర్బోజ భటాట్చారయ్, మణి దాసుగ్పాత్, జగనాన్థ బోస,
అనాత మితర్, సిటంగుస్ చటరీజ్, హరిపాద చటరీజ్, సౌరెండో మోహన గంగులి, బిశవ్నాధ బెనరీజ్, రాఖల దాస, సరోజ మితార్, సలీల దాసుగ్పాత్, దేబోబర్త
సురోర్వూధ్రి, మొనాజ దతాత్, సుభాంకర రే.

ఎలెన మారగ్దరశ్కతవ్ంలో మానవవాద ఉదయ్మం
మానవేందర్నాథ రాయ చనిపోవడంతో ఏరప్డిన అఖాతానిన్ ఆయన భారయ్ ఎలెన లోటు లేకుండా పూరించింది. రాయ రచనలు పరిషక్రించి
పర్చురించడం, ఉపనాయ్సాలను ఎడిట చేసి వెలువరించడంలో ఉదయ్మకారులకు ఎంతో విలువైన సమాచారం అందించినటల్యింది. పారీట్స, పవర,
పాలిటికస్ అనే పుసత్కం అలా వెలువరించినదే.
ఉదయ్మానికి చెందిన 22 సూతార్ల విపులీకరణేగాక, హేతువాదం, ఉదేవ్గవాదం, విపల్వం అనే శీరిష్కన రాయ రాసిన విపుల గర్ంథానిన్
పర్చురించింది. అది దేశ విదేశాల దృషిట్ని ఆకటుట్కునన్ది. సుపర్సిదధ్ మానసిక, సామాజిక శాసత్రజుఞ్డు ఎరిక ఫార్ం ఆ గర్ంథానిన్ పర్సాత్విసూత్, తన సేన సొసైటీ
రచనలో - యూరోప పునరివ్కాసం అవగాహన కావాలంటే రాయ రచన చదవమనడం విశేషం.
ఉదయ్మంలోకి కొతత్గా వచిచ్న పొర్ఫెసర శిబ నారాయణ రే ఆసేట్ర్లియా నుండి తిరిగి వచిచ్ రాయ రచనలనీన్ పరిషక్రించి ఆకస్ ఫరడ్ పర్చురణల కరత్
దావ్రా 4 సంపుటాలుగా పర్పంచానికి అందించాడు. అంతటితో మానవవాద సిదాధ్ంతాలు, రాయ రచనలు పర్పంచ నలుమూలలా తెలిశాయి.
రాయ సిదాధ్ంతాల వెనుక వునన్ వైజాఞ్నిక పదధ్తిని పొర్ఫెసర ఎ.బి.షా చకక్గా వివరించి, అధయ్యన తరగతులలో పాఠాలుగా చెపాప్డు.
పర్తిసంవతస్రం భారత అధయ్యన తరగతులు నిరవ్హించడంగాక, పార్ంతీయంగా వివిధ రాషాట్ర్లలో తరగతులు సాగించారు. ఉపాధాయ్యులు
పీల్డరుల్, వివిధ రంగాలలో ఆసకిత్ వునన్వారు పాలొగ్ని శిక్షణ పొందారు. అందుకు అనుగుణంగా పార్ంతీయ పతిర్కలు కూడా నడిపారు.
ఎలెన రాయ దేశవాయ్పత్ంగా పరయ్టించి, అందరినీ మేలుకొలుపుతూ పోయింది. పర్తి రాషట్రంలో కీలక వయ్కుత్లు ఆమె పరయ్టన వలన చాలా
అధునాతనంగా పెంపొందారు.
ఎలెన రాయ సవ్దేశంలోనే గాక అమెరికా, యూరోప కూడా పరయ్టించింది. ఆమెరికాలో మానవవాదులను, తన సోదరుడిని కలిసింది.
ఎం.ఎన.రాయ మొదటి భారయ్ ఎవిలిన తో ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలు నడపడం గమనారహ్ం.
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డెహార్డూన కేందర్ంగా మానవవాద ఉదయ్మం అలా సాగుతుండగా ఒకనాడు 13 మోహినీ రోడ లో నివశిసుత్నన్ ఎలెన ఇంటోల్కి యిరువురు
దొంగలు అరథ్రాతిర్ పర్వేశించి, వెతుకుతుండగా, ఎలెన లేచి అడుడ్పడగా, తలపై కొటిట్ వారు పారిపోయారు. ఆ దెబబ్లకు ఎలెన చనిపోయింది. ఉదయ్మానికి
1960లో మరో తీవర్ విఘాతం ఏరప్డింది.
ఎమ.ఎన.రాయ సాథ్పించిన భారత పునరివ్కాస సంసథ్ పకాష్న కొనిన్ పుసత్కాలు పర్చురించారు. రాడికల హూయ్మనిసట్ పతిర్క కూడా ఆ సంసథ్
తరఫునే వెలువడుతునన్ది.
తదుపరి భాగంలో ఆంధర్పర్దేశ లో మానవవాద ఉదయ్మంలో పాలొగ్నన్ పర్ముఖుల వివరాలు తెలిచేయబడతాయి.

(ముగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS
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