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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
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22

తా
ర్ లతో నవయ్మానవ దం

8 సంవతస్రాలపాటు భారత రాజకీయాలలో సిసిందీర్వలె ఉవెవ్తుత్న అటు సిదాధ్ంతపరంగానూ, ఇటు రాజకీయ ఆచరణలోనూ రాడికల
డెమోకర్టిక పారీట్ని ఎనిమిదేళళ్ పార్యంలోనే రదుద్ చేసుకునాన్రు. భారత ఓటరుల్ నిరాకరించినందువలన అలాంటి నిరణ్యానికి వచాచ్రు. ఏమైనాసరే పారీట్ని
కొనసాగించాలనేవారు పకక్కు తపుప్కునాన్రు. పర్జలకు సిదాధ్ంతపరంగా, ఆచరణలోను కొతత్రీతులు పాఠాలుగా చెపాప్లనే దృషిట్తో ఉదయ్మానిన్
కొనసాగించాలనుకునాన్రు. అపుప్డే ఉదయ్మంలో పర్వేశించిన శిబ నారాయణ రే కూడా కొతత్వారికి పోర్తాస్హానిన్చాచ్డు. అమృతలాల భికుక్ షా
శాసతరీయపదధ్తిలో పురోగమించటానికి పాఠాలు చెపాప్డు. పారీట్లో ఆరితేరిన విమద లాల తారుక్ండే, గోవింద పరేఖ వంటి మేథావులు ఉదయ్మంలో
కొనసాగటానికి ఉదుయ్కుత్లయాయ్రు. ఎమ.ఎన.రాయ సారధయ్ంలో డెహార్డూన లో రాజకీయ పాఠశాలలు మొదలై దేశంలో అనేకచోటల్ పాఠశాలలలో
వైజాఞ్నికంగా అధునాతన విదయ్ను కొనసాగించారు.
ఈ సూతార్లను 1946 లో బొంబాయిలో జరిగిన రాడికల డెమోకార్టిక పారీట్ మహాసభ చరిచ్ంచి ఆమోదించింది. వాటికి మెరుగులు దిదిద్
ఎపప్టికపుప్డు వసుత్నన్ సైంటిఫిక పరిశోధనలను దృషిట్లో పెటుట్కుని చరిచ్సూత్ పోయారు. 1955 లో ఎమ.ఎన.రాయ డెహార్డూన లో చనిపోయారు. ఆ
తరువాత ఆయన భారయ్ ఎలెన రాయ బాధయ్తలను సీవ్కరించి పతిర్కలు, పర్చురణలు, రాజకీయ పాఠశాలలు కొనసాగించడానికి తవ్రపడాడ్రు. 1960లో
ఆమె హంతకుల చేతిలో హతమైన తరువాత మిగిలిన అనుచరులు ఈ బాధయ్తలిన్ కొనసాగించారు.

22 సూతార్లు
1. మానవుడు సమాజానికి నమూనా (Archtype). సహకార సామాజిక సంబంధాలు వయ్కిత్లోని అంతరగ్త శకుత్ల వికాసానికి దోహదం చేసాత్యి.
వయ్కిత్ వికాసమే సమాజ పర్గతికి పర్మాణం. సమాజ ఉనికికి వయ్కుత్లే ఆధారం. వయ్కుత్లు యధారథ్ంగా అనుభవించే సావ్తంతర్య్మూ, సుఖజీవనాలు
మాతర్మే కొలమానం. సమాజ సేవ్చఛ్, పర్గతీ కేవలం ఊహాకలిప్తాలు, అసాధాయ్లు. వయ్కుత్ల అనుభవంలోనికి వచిచ్నదే యదారథ్మైన
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సుఖజీవనం. జాతి, వరగ్ం పేరల్తో మానవ సమాజానికి సమిషిట్భావం కలిప్ంచటం తపుప్. ఆ విధంగా చేయటం వయ్కిత్ని సమిషిట్భావానికి
బలియడము. వయ్కుత్ల సుఖజీవనమే సమిషిట్ సుఖజీవనం.
2. సేవ్చాఛ్పిపాస, సతాయ్నేవ్షణలు మానవాభుయ్నన్తికి పర్ధాన పేర్రకాలు. సేవ్చాఛ్పిపాస అనేది, శారీరకమైన జీవితపోరాటానిన్ మానవుడు తన
బుదిధ్బలంతో, ఉదేవ్గంతో, ఉనన్తసాథ్యిలో సాగించటమే. సేవ్చాఛ్పిపాసకు పర్తిచాఛ్యనే సతాయ్నేవ్షణ అంటే పర్కృతిని గురించి కర్మంగా
తెలుసుకునే పరిజాఞ్నం వలన పర్కృతిశకుత్ల నుండి పర్గతి సాధించుటలో మానవునకు ఉపకరించే జాఞ్నానిన్ సతయ్ం అంటాము.
3. వయ్కిత్గతంగాకానీ, సమిషిట్గాగానీ జరిగే హేతుబదధ్మైన పర్యతాన్నికి లక్షయ్ం ఏమంటే సేవ్చఛ్ను సాధించటమే. సేవ్చఛ్ క్షణక్షణం వికాసం
చెందుతుంది. సమాజంలోని భాగంగా మాతర్మేకాక మానవులుగా వారి శకుత్లు పరిపూరణ్ వికాసం పొందటానికిగల ఆటంకాలను కర్మకర్మంగా
తొలగించటమే సేవ్చఛ్. సమిషిట్కృషిగానీ, వయ్వసథ్ కృషిగానీ ఎంతవరకు పర్గతిశీలమూ ఎంతవరకు సేవ్చాఛ్దాయకమూ అని నిరణ్యించటానికి ఆ
సమాజంలోని వయ్కుత్ల ఉనికియే సాధనం. సమిషిట్కృషి యొకక్ విజయానిన్ అందరి వయ్కుత్ల పర్యోజనానిన్ బటిట్ నిరణ్యించాలి.
4. మానవులు, నియమబదధ్మైన పర్కృతినుండి వచాచ్రు. అందుచే వారు పార్యికంగా హేతువాదులు. హేతుధోరణి మానవ లక్షణం. కాబటిట్ ఇచఛ్కు
(will) అది విరుదధ్ం కాదు. బుదిధ్కుశలత, ఉదేవ్గమూ (Emotion) సామానయ్ మానవ లక్షణాలుగా నిరూపించవచుచ్. కాబటిట్ చారితర్క
నియతివాదం సంకలప్బలానికిగల సేవ్చఛ్ను కాదనలేదు. వాసత్వానికి, మానవసంకలప్మే బలీయమైన నిరణ్యకశకిత్, అలా కానిచో చరితర్గతిలో
హేతుబదధ్ంగా జరిగిన విపల్వాలకు ఆసాక్రం వుండేదికాదు. హేతుబదధ్మూ, శాసతరీయమూ ఐన ఈ నియతివాదం పర్కృతి పర్యోజన సిదాధ్ంతమని
(Teleological) గానీ, మతవాదుల కరమ్సిదాధ్ంతమనిగానీ భర్మపడకూడదు.
5. భౌతికవాదానిన్ పొరపాటుగా అరథ్ం చేసుకొనటం వలల్నే చరితర్ను ఆరిథ్కశాసత్రపరంగా నిరవ్చించారు.
ఆరిథ్కశాసత్ర నిరవ్చనంలో దైవ్తభావం (dualism) యేరప్డింది. భౌతికవాదం, అదైవ్తానిన్ (monism) పర్తిపాదించే సిదాధ్ంతం. చరితర్గమనం
నియమితమైనది, కాని ఈ గమనానికి గల కారణాలు అనేకం. అందులో మానవ సంకలప్బలం ఒకటి. మానవ సంకలప్బలానికి కేవలం ఆరిథ్క
అవసరాలే కారణం అని చెపప్లేము.
6. భావోతప్తిత్ శరీరధరామ్లలో ఒకటి, పరిసరాల అనుభూతివలల్ భావోతప్తిత్ జరుగుతుంది. ఒకమారు ఉనన్తమైన భావాలు అంతరగత సూతర్బదాధ్లై
వుంటాయి. సమాజ పరిణామమూ, భావగమనమూ పరసప్ర పర్భావానికి లోనవుతూ, సమాంతరంగా పురోగమిసాత్యి. ఐతే, మానవ
పరిణామంలోని ఏదశలోనూ పర్తేయ్కించి చారితర్క సంఘటనలకూ, భావఉదయ్మాలకూ సూటియైన సంబంధాలను నెలకొలప్జాలము. సాంసక్ృతిక
రీతులూ, నైతిక విలువలూ కేవలం వయ్వసాథ్పిత ఆరిథ్కసంబంధాల పునాదులపై ఏరప్డిన భావాలు కాదు. అవి కూడా నియమబదధ్మైనవే.
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7. సేవ్చాఛ్యుత నవపర్పంచానిన్ సృషిట్ంచాలంటే, సమాజ ఆరిథ్క పునరిన్రామ్ణసాథ్యినిదాటి విపల్వం ముందుకుసాగాలి. ''పీడిత వరాగ్ల పేరుతో,
రాజకీయాధికారానిన్ కైవసం చేసికొని, ఉతప్తిత్ సాధనాలోల్, సొంతఆసిత్ని రదుద్చేసినంత మాతార్న సేవ్చఛ్ అవతరించి తీరుతుంది.'' అనుకొనటం
పొరబాటు.
8. సేవ్చచ్ మాతర్మే లక్షయ్ం, ఆ లక్షయ్సాధనకు కమూయ్నిజంగానీ, సోషలిజంగానీ ఎంతవరకు పర్యోజనకారులు అనే విషయానిన్ అనుభవం దావ్రా
నిరణ్యించాలి. జాతి, వరగ్ం అనే ఊహామాతర్ సమిషిట్ సూతార్నికి మానవుని బలిచేసే రాజకీయ విధానంగానీ, ఆరిథ్క పర్యోగంగానీ సేవ్చఛ్కు
అనుకూలసాధనం కాజాలదు. సేవ్చఛ్ను నిరాకరించటం దావ్రా సేవ్చఛ్ను సాధిసాత్మనటం అసంబదధ్మైన విషయం. ఊహాకలిప్తమైన సమిషిట్
భావ పూజాపీఠంమీద వయ్కిత్ని బలిచేయటం సేవ్చఛ్ కాజాలదు. వయ్కిత్కిగల సరవ్ంసహాధికారానిన్ (soverengnty) గురిత్ంపక సేవ్చఛ్ను
నిసాస్రమైన భావనగా తోర్సివేసే సాంఘికసిదాధ్ంతం వలల్గానీ, సమాజ పునరిన్రామ్ణ పర్ణాళికవలల్గానీ కలిగే ఫలితాలు, విపల్వ పార్ధానయ్తలు,
పర్గతి చాల సంకుచితంగా ఉంటుంది.
9. రాజయ్ం అంటే సమాజ రాజకీయ నిరామ్ణం. (State). రాజయ్ం అదృశయ్మౌతుందనే కమూయ్నిసుట్ సిదాధ్ంతం కేవలం అపోహ అని అనుభవం వలల్
తేలిపోయింది. సమాజపరమైన పరిశర్మలతో, పర్ణాళికాబదధ్మైన ఆరిథ్క విధానానికి పటిషట్మైన రాజకీయ యంతార్ంగం అవసరం. ఆ
యంతార్ంగం పర్జాసావ్మయ్ం అదుపులోనునన్పుడే, నవసమాజంలో సేవ్చఛ్కు రక్షణ ఉంటుంది. రాజకీయ పర్జాసావ్మయ్మూ, వయ్కిత్సేవ్చాఛ్
పునాదులైనపుప్డే ఉతప్తిత్ వినియోగం కొరకు వుంటుంది.
10. పర్భుతవ్ (State) యాజమానయ్ంగానీ, పర్ణాళికాబదధ్ ఆరిథ్క విధానంగానీ శార్మికుల దోపిడీని ఆపవు. సంపదను సమంగా పంపిణీ చేయనూలేవు.
ఆరిథ్క పర్జాసావ్మయ్ం లేకుంటే రాజకీయ పర్జాసావ్మయ్ం అసంభవం రాజకీయ పర్జాసావ్మయ్ంలేని ఆరిథ్కపర్జాసావ్మయ్ం అసంభవం.
11. నియంతృతవ్ం చిరసాథ్యిగా ఉండటానికే పర్యతిన్సుత్ంది. సామరథ్య్మూ, సమిషిట్కృషీ, సమాజ పర్గతీ అనే సాకులతో, రాజకీయ నియంతృతవ్ంలో
అమలుజరిగే పర్ణాళికావిధానం వయ్కిత్సేవ్చఛ్ను నిరల్క్షయ్ం చేసుత్ంది. అందుచే సోషలిసుట్ సమాజంలో, పర్సుత్తం భావింపబడుతునన్ ఉనన్తసాథ్యి
పర్జాసావ్మయ్ం అసంభవమౌతుంది. నియంతృతవ్ం తన లకాష్య్నిన్ తానే నిరోధిసుత్ంది.
12. అనుభవంలో లాంఛనపార్య పర్జాసావ్మయ్ంలోని లోపాలు బయటపడాడ్యి. అధికారం దతత్ం (delegate) చేసే పదధ్తే ఆ లోపాలకు కారణం.
పర్జాసావ్మయ్ం

సమరథ్ంగా

ఉండాలంటే

సరవ్ధా

అధికారం

పర్జలపరంగానే

ఉండాలి.

తమ

సరవ్ంసహాధికారానిన్

పటుతరంగా

వినియోగించుకొనటానికి, ఎపుప్డోగాక నితయ్మూ అధికారానిన్ చలాయించుకొనే సదుపాయాలను పర్జలు ఏరప్రచుకోవాలి. అణువణువులుగా
విడిపడియునన్ పౌరులు కారాయ్చరణలో శకిత్హీనులౌతునాన్రు. తమ సరవ్ంసహాధికారానిన్ వినియోగించటానికీ, పర్భుతవ్యంతార్ంగంపై సిథ్రమైన
అజమాయిషీ చలాయించటానికి వారికి సాధనాలులేవు.
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13. లాంఛనపార్య

పారల్మెంటరీ

సేవ్చాఛ్వాణిజయ్సూతర్ం

పర్జాసావ్మయ్ంలో

(laisses

faire)

ఉదారవాదం

మనిషిని

మనిషి

విపరీత

వాయ్ఖాయ్నాలకు

దోచుకొనటానికి

లోనై

చటట్బదధ్మైన

(liberalism)
అవకాశం

నగుబాటల్పాలైంది.

కలిప్ంచింది.

వయ్కిత్వాదం

(individualism) సేవ్చాఛ్దాయకమైనదే, కాని 'డబుబ్మనిషి' (economic man) అనే భావం ఆ గుణానిన్ పరిహసిసుత్నన్ది. డబుబ్మనిషి
బానిసైనా ఔతాడు. బానిస యజమానియైనా ఔతాడు. మానవుని గురించిన ఈ నీచభావానికి సవ్సిత్చెపిప్ యదారథ్మైనభావానిన్ అంటే హేతుతవ్ం
మానవుని సహజలక్షణమని, హేతుశీలి కావటంచే అతడు నీతిపరుడు అనే భావానిన్ సాథ్పించాలి. నీతి అనేది మనసుస్ (conscience)కు చేసే
విజాఞ్పన, ఇక, మనసుస్ అనేది అపర్యతన్ంగా పరిసరాలను గురిత్ంచి తదనుగుణంగా వయ్వహరించే శకిత్యే. కాబటిట్ నీతి మానసికసాథ్యిలో జరిగే
యాంతిర్కమైన జీవపర్వృతిత్, అందుచే అది హేతుబదధ్ము.
14. పారల్మెంటరీ పర్జాసావ్మాయ్నికి నియంతృతవ్ం పర్తాయ్మాన్యం కాదు, నిరామ్ణాతమ్క పర్జాసావ్మయ్మే పర్తాయ్మాన్యం. అటిట్ నిరామ్ణాతమ్క
పర్జాసావ్మయ్ం ఒక పిరమిడ సాథ్యిలో ఉంటుంది. దేశవాయ్పత్ంగా నిరిమ్ంపబడిన పర్జాసంఘాలే దానికి పునాది. శిఖరం పారల్మెంటు
ఇతరసాథ్యిలో ఉంటుంది. ఈ విధానంలో సమాజరాజకీయ నిరామ్ణము సమాజంతో మిళితమవుతుంది. తతఫ్లితంగా రాజయ్ం శాశవ్తంగా
పర్జాసావ్మికపు అదుపులో ఉంటుంది.
15. మానవుడు ఆలోచనాపరుడు, వయ్కిత్గా మాతర్మే ఆలోచన చేయగలడు. ఆలోచనాపరుడైన మానవుడు తన పర్పంచానికి తానే కరత్. ఇదే చరితర్కు
పార్తిపదిక. ఈ సూతార్నిన్ బలపరచటమే, విపల్వాతమ్కమైన సేవ్చాఛ్దాయకమైన సిదాధ్ంతాలకు కరత్వయ్ం. మేథసుస్ ఒక ఉతప్తిత్సాధనం. అది
ఉతప్తిత్చేసే పదారథ్ం చాల విపల్వాతమ్కం. పాతను నిరూమ్లింపగల భావాలు విపల్వానికి చాల అవసరం. తమ సృజనా సామరాథ్య్నిన్ గురిత్ంచి,
పర్పంచానిన్ మళీళ్ నిరిమ్ంచాలనే దృఢసంకలప్ం కలిగి, భావపర్గతిచే ఉతాస్హవంతులై 'సేవ్చాఛ్మానవులతో సేవ్చాఛ్సమాజం' అనే ఆదరశ్ం గల
మానవుల సంఖయ్ ఇతోధికంగా పెరిగినకొలదీ పర్జాసావ్మాయ్నికి అనుకూల శకుత్లు ఏరప్డతాయి.
16. సామాజిక అభుయ్దయంలోని మూలసూతార్నిన్ పునరుదాఘ్టించటం మీదనే సాంఘిక విపల్వ విధానమూ, కారయ్కర్మమూ ఆధారపడాలి.
సేవ్చాఛ్సూతార్లను గురించీ, హేతుబదధ్మైన సహకారవిధానానిన్ గురించీ పర్జలకు చైతనయ్ం కలిగించే నిరంతరకృషి దావ్రా సాంఘిక
పునరుజీజ్వనం సాధయ్మౌతుంది. అపుప్డు పర్జలు పటిషట్మైన పర్జాసంఘాలుగా సమీకృతులై, విపల్వానంతర వయ్వసథ్కు సాంఘిక, రాజకీయ
పునాదులు నిరిమ్ంపగలుగుతారు. చైతనయ్వంతులైన వయ్కుత్లసంఖయ్ పెరుగుతూ, పర్జాసంఘాలు విసత్ృతం కావటం సాంఘికవిపల్వానికి
చాలముఖయ్ం. అదేవిధంగా, సేవ్చఛ్, హేతుతవ్ం, సాంఘిక సామరసయ్ం అనే సూతార్లమీదనే విపల్వకారయ్కర్మం ఆధారపడాలి. తతఫ్లితంగా
సామాజిక జీవిత విధానంలో అనిన్రకాల గుతత్పదధ్తులు, సావ్రథ్శేర్యసుస్లు తొలగిపోతాయి.
17. మానవుణిణ్ మానవుడు దోచుకునే అవకాశం తొలగిపోయే విధంగా సమాజ ఆరిథ్కవిధానానిన్ పునరిమ్ంచటమే సమూల పర్జాసావ్మాయ్నికి పర్థమ
నిబంధన. సమాజంలో సభుయ్లైన వయ్కుత్ల వైజాఞ్నిక కళాతమ్క మానవశకుత్లు వికసించటానికి వారి భౌతిక అవసరాలు అభివృదిధ్కరంగా

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2018

మహా మానవవాది

5

తృపిత్పొందాలి. జీవనపర్మాణంలో కర్మాభివృదిధ్కి హామీ ఇవవ్గల ఆరిథ్క పునరిన్రామ్ణమే సమూల పర్జాసావ్మాయ్నికి పునాది. సేవ్చఛ్ అనే
గమయ్ంవైపు పురోగమించటానికి ఆరిథ్కంగా విముకిత్పొందటం అవసరం.
18. నవసమాజ ఆరిథ్కవిధానం రెండుసూతార్లపై ఆధారపడి వుంటుంది. వినియోగం కొరకే వుతప్తిత్, మానవ అవసరాల ననుసరించి పంపిణీ. ఇక,
నవసమాజ, రాజకీయవయ్వసథ్, ఆచరణలో వాసత్వాధికారం పర్జలకు లేకుండాచేసే అధికారదతత్ విధానంమీదగాక, పర్జాసంఘాలదావ్రా
వయోజనులందరూ పర్తయ్క్షంగా జోకయ్ం కలిగించుకొనే విధానంపై ఆధారపడుతుంది. విజాఞ్నానిన్ విశవ్వాయ్పత్ చేయటంపైనే ఆ సమాజ సంసక్ృతి
నిలబడుతుంది. అందులో వైజాఞ్నిక, సృజనాతమ్క కారయ్కర్మాలమీద పెతత్నం తకుక్వ. వాటికి పోర్తాస్హమూ, అవకాశమూ ఎకుక్వ. ఈ
నవసమాజం శాసతరీయంగా హేతుతవ్ంపై నిరిమ్ంపబడినందున, పర్ణాళికాబదధ్మై ఉంటుంది. ఐతే ఈ పర్ణాళిక, వయ్కిత్సేవ్చఛ్యే లక్షయ్ంగా
తయారౌతుంది. ఈ విధంగా రాజకీయ-ఆరిథ్క- సాంసక్ృతిక పర్జాసావ్మయ్మైన నవసమాజం తనున్ తానుసవ్చఛ్ందంగా రకిష్ంచుకొనగలుగ్తుంది.
19. ఆధాయ్తిమ్క సావ్తంతార్నిన్ సాధించి, సేవ్చాఛ్పర్పంచానిన్ సృషిట్ంచాలనే దృఢసంకలప్ంతో సనిన్హితులైన మానవుల సమిషిట్ కృషిదావ్రా సమూల
పర్జాసావ్మయ్ ఆదరశ్ం సాధయ్మౌతుంది. ఇటిట్ మానవులు, భావి రాజయ్వయ్వసథ్లో పరిపాలకులుగాగాక, పర్జలకు మారగ్దరశ్కులుగా, మితుర్లుగా
వుంటారు. తదనుగుణంగా, రాజకీయ ఆచరణ హేతుబదధ్మౌతుంది. అందుచే అది నీతివంతమౌతుంది. పర్జలలో సేవ్చాఛ్సకిత్ పెరిగినకొలదీ,
వారికృషికి బలం చేకూరుతుంది. చివరకు, పర్బుదధ్మైన పర్జాభిపార్యంపైనా, వివేకవంతమైన పర్జాసహకారం మీదా సమూలపర్జాసావ్మయ్ం
అమలులోనికి వసుత్ంది. అధికారకేందీర్కరణ సేవ్చఛ్కు ఆటంకమని గురిత్ంచటంవలల్ సమూల పర్జాసావ్మయ్వాదులు విసత్ృతమైన అధికార
వికేందీర్కరణకు కృషి చేసాత్రు.
20. చివరకు తేలిన సారాంశం◌ః వయ్కిత్ సేవ్చఛ్ను హరించకుండా సమాజ అభుయ్దయానికి దోహదమిచేచ్ విధంగా పునరిన్రిమ్ంచటానికి పౌరులను
విదాయ్వంతులుగా చేయటం ముఖయ్అవసరం. పౌరునిపౌర, రాజకీయ శిక్షణకు పర్జాసంఘాలే పాఠశాలలుగా ఉపకరిసత్య. సమూల పర్జాసావ్మయ్
రాజకీయ వయ్వసథ్ , నిసస్ంగులై తపుప్కు తిరిగే వయ్కుత్లను సైతం పర్జాహిత కారాయ్లలో పాలొగ్నేటటుట్ చేసుత్ంది. అటిట్ వయ్కుత్లచే నడపబడే పర్భుతవ్
యంతార్ంగం, ఒక వరగ్ం మరొక వరగ్ంపై అధికారం చెలాయించటానికి సాధనం కాదు. సేవ్చఛ్ సాధించిన వయ్కుత్లు అధికారంలో ఉనన్పుప్డే
దాసయ్శృంఖలాలను ఛేదించి అందరికీ సేవ్చఛ్ను పర్సాదింప గలుగుతారు.
21. రాడికల సిదాధ్ంతం శాసత్రవిజాఞ్నానిన్ సమాజ నిరామ్ణంలో అంతరాభ్గంగా చేసుత్ంది. వయ్కిత్తావ్నికీ, సమిషిట్ జీవితానికీ పొతుత్ సాధిసుత్ంది. సేవ్చఛ్కు
నైతిక, మానసిక, సాంఘిక పార్ధానయ్తను చేకూరుసుత్ంది. ఆరిథ్క నియతివాదంలోనూ, భావగమనవాదంలోనూ గల గతితారిక్కాలను గమనించి
సమగర్సామాజికాభుయ్దయ సిదాధ్ంతానిన్ రూపొందించింది. ఆ సిదాధ్ంతం ఆధారంగానే నేడు సామాజిక విపల్వానికి అవసరమైన విధానానీన్,
కారయ్కర్మానీన్ నిరణ్యించింది.
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22. ''మానవుడే అనిన్టికీ పర్మాణం'' (పోర్టోగొరస), ''మానవజానికి మానవుడే మూలం'' అనే సూకుత్లనుండి 'రాడికలిజం' ఉతప్నన్మైంది.
ఆధాయ్తిమ్కంగా విముకిత్ పొందిన నీతిపరుల సమిషిట్ కృషిదావ్రా పర్పంచానిన్ శేర్యోరాజయ్ంగా (Common wealth) విశవ్ సౌభార్తృతవ్ వయ్వసథ్గా
పునరిన్రిమ్ంచటమే రాడికలిజం ఆశయం.
ఈ సూతార్లను బాగా మధించి, చరిచ్ంచి ఆమోదించిన తరవాత ఉదయ్మానికి ఊతం లభించింది. ఇందుకు అనుగుణంగా పతిర్కలు, పర్చురణలు
తోడప్డాడ్యి. మానవేందర్నాథరాయ, ఎలెన రాయ, వి.యం.తారుక్ండే, శిబ నారాయణ రే, జి.డి.పరేఖ, ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్, మొదలగువారంతా సట్డీ
కాయ్ంపులను పెటిట్ దేశవాయ్పత్ంగా భావ పర్చారం చేశారు. రాడికల హూయ్మనిసుట్ పతిర్క ఈ విషయాలను ఎపప్టికపుప్డు పర్చురిసూత్మారుమూల వునన్వారికి
విషయాలను అందించింది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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