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రాడికల్ డెమోకర్టి॓ పారీ
ట్ రదు
ద్ - ఉదయ్మానికి దారితీ న తీరు
పిటట్కొంచెం కూత ఘనం అనే సామెత మానవేందర్నాథ రాయ సాథ్పించిన రాడికల డెమోకర్టిక పారీట్కి చకక్గా వరిత్సుత్ంది. 1940 డిసెంబరులో
పుటిట్న పారీట్ అఖిలభారత సాథ్యిలో 8 ఏళళ్ పాటు సిదాధ్ంత బలంగల పారీట్గా కూతపెటిట్ంది. రాయ చెపిప్న మాటలు, చేసిన పనులు, అనుచరులు
సాగించిన ఉదయ్మం అనేక విధాల పరోక్ష పర్భావానిన్ చూపింది.
1940 డిసెంబరులో రెండవ పర్పంచ యుదధ్ వాతావరణంలో పారీట్ తలెతిత్ంది. హిటల్ర కు అనుకూలంగా శుభాస చందర్బోస విదేశాల నుండి
పర్చారం చేసుత్ండగా దేశంలో ఆయనకు సానుభూతి గాలులు బాగా వీచాయి. మరొకవైపు గాంధీ బిర్టీషు వారిని వెళిళ్పొమమ్ంటూ నినాదాలివవ్టంతో
రాజకీయ వాతావరణం వేడెకిక్ంది. పర్పంచ పరిసిథ్తులను గర్హించిన వయ్కిత్గా రాయ కొనిన్ హెచచ్రికలు చేసినా ఉదిర్కత్ జాతీయ భావాలతో
ఉరూర్తలూగుతునన్ దేశం రాయ హేతువాదానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు. పర్జాసావ్మాయ్నికి ఫాసిజానికి జరిగే యుదధ్మని, ఇందులో ఫాసిజం ఓడిపోతుందని
బిర్టీషువారు దేశానిన్ వదిలి వెళిళ్పోతారని కనుక హిటల్ర ను సమరిథ్ంచటం భారతదేశానికే ముపప్ని రాయ చెపాప్డు. అది ఎవరికీ నచచ్లేదు. రాయ పెటిట్న
పారీట్ మైనారీట్ పారీట్గానే ఎనిమిదేళుళ్ కొనసాగింది. యుదధ్ంలో బిర్టీషు వారిని సమరిథ్ంచడం అవసరమని ఎమ.ఎన.రాయ అంబేదక్ర లు గటిట్గా
వాదించారు. ఆ తరువాత వారి వాదనే నిజమని రుజువైనపప్టికీ ఉదేర్క వాతావరణంలో లోతుపాతులిన్ గర్హించలేకపోయారు. మరొకవైపు గాంధీ ఇచిచ్న
కివ్ట ఇండియా అనే నినాదం ఆవేశం పురికొలిప్ంది. ఎమ.ఎన.రాయ పారీట్పై అనిన్ పకాష్ల వారూ దాడి చేశారు. అయినపప్టికీ సిదాధ్ంత బలంతో
కొదిద్మంది మేథావులు ఆలోచనాపరుల తోడాప్టుతో పారీట్ కొనసాగింది.
దేశానికి యుదాధ్నంతరం సావ్తంతర్య్ం తపప్నిసరిగా వసుత్ందని ఈలోగా నమూనా రాజాయ్ంగానిన్ ఏరప్రచుకోవాలని ఎలాంటి ఆరిథ్క పర్ణాళిక
కావాలో తేలుచ్కోవాలని రాయ చెపాప్డు. కేవలం చెపప్టమే కాక ముసాయిదా రాజాయ్ంగానిన్ రాసి అనుచరులంతా దేశంలో చరచ్కు పెటాట్రు. అదే విధంగా
ఆరిథ్క పర్ణాళిక కూడా రాసి పర్జలముందుంచారు. ఆ తరువాత కాంగెర్స పారీట్ కనున్తెరిచి బిరాల్ అరిథ్క పర్ణాళికను విడుదల చేసింది.
సిదాధ్ంత రీతాయ్ పర్జలలోకి పోవటానికి వీలుగా రాయ పారీట్ వివిధ సాథ్యిలలో పతిర్కలు సాథ్పించింది. ఇండిపెండెంట ఇండియా అనే పతిర్కను
రాడికల హూయ్మనిసుట్గా మారాచ్రు. సిదాధ్ంత బలం గల వాయ్సాలతో ‘మారిక్స్సట్ వే’ అనే పతిర్క మొదలుపెటిట్ దానిని ‘హూయ్మనిసుట్ వే’ గా మారాచ్రు.
యూనివరిస్టీల నుండి, పాఠశాలల నుండి, కోరుట్ల నుండి పీల్డరుల్ ఉపాధాయ్యులు పారీట్కి మదద్తుగా నిలిచారు. సాథ్నికంగానూ, దేశవాయ్పత్ంగానూ
రాజకీయ శిక్షణా తరగతులు నిరవ్హించారు. అందువలన మంచి సాహితయ్ం వెలువడింది. కమూయ్నిసుట్ల ధాటికి తటుట్కుని సిదాధ్తం పర్చారం
చేయగలిగాడు.
ఇవనీన్ జరిగినపప్టికీ పర్జాబాహుళయ్ంలోకి పారీట్ వెళళ్లేకపోయింది. ఉదిర్కత్ వాతావరణం వలన మైనారిటీ పారీట్గానే మిగిలిపోయింది. అనేక
సమసయ్లపైన చినన్ పుసత్కాలు వెలువరించి చరచ్లకు పరిషాక్రాలకు పారీట్ తోడప్డింది. ఆవిధంగా పర్తికూల వాతావరణంలో కొనసాగుతూనే పరిమిత
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ఎనిన్కలలో పాలొగ్ని 1946లో తీవర్ ఓటమికి గురయాయ్రు. పారీట్ని కొనసాగించటం దురల్భమని తేలిపోయింది. పారీట్ మనసత్తవ్ంగల కొందరు పటుట్దలతో
కొనసాగించాలని పర్యతిన్ంచినా అది కుదరలేదు. చివరకు 1948లో పారీట్ని రదుద్ చేసుకునాన్రు. పారీట్పటల్ ఎలాంటి తాయ్గాలు చెయయ్టానికైనా సిదధ్పడిన
వయ్కుత్లు అంతటితో నిరుతాస్హ పడి రాజకీయాలకు దూరమయాయ్రు. కొదిద్మంది ఇతర పారీట్లలో చేరారు. కానీ అధికసంఖాయ్కులు రాయ నాయకతావ్న
ఉదయ్మం సాగించాలని పటుట్దలతో ఉనాన్రు. అపుప్డే రాడికల హూయ్మనిసట్ ఉదయ్మం ఆవిరభ్వించింది. దీనికి ముందే రాడికల డెమోకర్టిక పారీట్
సిదాధ్ంతపరంగా కూలంకషంగా చరిచ్ంచి ఆమోదించిన విషయాలను ఉదయ్మం చేపటట్గలిగింది. 22 సిదాధ్ంతాలు గల ఈ సూతార్లు చాలా వైజాఞ్నికమైన
రీతిలో సాగాయి. వీటిని విడమరిచి గర్ంథసత్ం చేశారు. నూయ్ వోరియంటేషన అనే గర్ంథానిన్ చరచ్ల సారాంశంగా వెలువరించారు. రాజకీయ పాఠశాలలో
జరిగిన చరాచ్ంశాలను సైంటిఫిక పాలిటికస్ అనేపేరిట గర్ంథసథ్ం చేశారు. ఇవనీన్ ఉతత్రోతత్రా ఉదయ్మానికి తోడప్డాడ్యి. 22 సూతార్లుగల సిదాధ్ంతానిన్
రాజకీయ శిక్షణా తరగతులలో చరిచ్ంచి నిగుగ్ తేలాచ్రు. ఆ విధంగా దేశంలో కొతత్ సిదాధ్ంతపరమైన ఉదయ్మం మొదలైంది. ఒక రాజకీయ పారీట్ని
ఉదయ్మంగా మారచ్టం చారితర్క ఘటన అనవచుచ్. పారీట్పటల్ కరడుగటిట్న వాతావరణంలో పెరిగినవారికి పారీట్ని రదుద్
చేయటం ఏమాతర్ం నచచ్లేదు.
నవయ్మానవవాద సూతార్లు 1946లోనే పారీట్ ఆమోదించటంతో ఉదయ్మానికి సానుకూలత ఏరప్డింది. ఫిలిప
సార్ప్ట (1902 –1971) బిర్టన నుండి వచిచ్న కమూయ్నిసుట్ మేథావి. అతడు రాయ సహచరుడుగా పారీట్లో కీలక పాతర్
వహించాడు. కానీ పారీట్ని రదుద్ చెయయ్టం ఇషట్పడక వయ్తిరేకించాడు. అలాంటివారు కొదిద్మంది ఉనన్పప్టికీ మేథావులలో
అధిక సంఖాయ్కులు ఉదయ్మానికి అనుకూలించారు. డెహార్డూన లో ఉదయ్మ కేందర్ంగా రాయ దంపతుల నాయకతావ్న
కారయ్కలాపాలు పార్రంభమయాయ్యి. 8 ఏళళ్ పారీట్ ఆవిధంగా ఉదయ్మంగా తలెతిత్ చిగురించింది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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