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మారుక్స్, ఎంగెలుస్లు సాథ్పించిన “కముయ్నిసట్ కరసాప్ండెనస్ కమిటి “కి సంబంధించిన సమావేశాలు ఎకుక్వగా 
మారుక్స్ ఇంటిలోనే జరుగుతుండేవి. అవనీన్ కూడా అండర గౌర్ండ కారయ్కర్మాలే. వచిచ్న వాళళ్ందరికీ మారుక్స్ ఇంటిలోనే 
భోజనాలు. వాళళ్ ఇలుల్ జరగడమే అంతంత మాతర్ంగా  వునన్ పరిసిథ్తులోల్ వచిచ్న వాళల్కు కూడా ఆతిధయ్ం ఇవావ్లి. 
అయినా సరే మారుక్స్ గానీ, జెనీన్ గానీ అది అదనపు భారం అనుకోలేదు. అపప్టికి ఒక సంవతస్రం కిర్తం ఒక పబిల్షర 
“పొలిటికల ఎకానమీ“ అనే పుసత్కం రాయమని 1500 ఫార్ంకులు అడావ్నుస్ గా ఇచాచ్డు కదా... ఆ పుసత్కం పూరిత్ 
అయితే, ఇంకా పారితోషికం వసుత్ంది. అందుకని జెనీన్ ఎపుప్డూ మారుక్స్ని అడుగుతూ వుండేది.  

“పుసత్కం పని యెంత వరకు వచిచ్ంది.?” అని. 
 ”ఇదిగో అయిపోతుంది. అదిగో అయిపోతుంది” అని చెబుతుండే వాడు గానీ…”అసలు మొదలే పెటట్లేదు” అని 

మాతర్ం చెపేప్వాడు కాదు. మారుక్స్ రచనా విధానానికి ఒక పరిమితి ఏమిటంటే..ఆయన ఒకటి పార్రంభించాక, ఒక 
ఆలోచననుండి మరొక ఆలోచనలోకి వెళిల్ పోయి, ‘పాత ఆలోచన మంచిది కాదు కదా! ఆ ఆలోచనలను మరింత 
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మధించాలి.’ ఇలా ఆయనలో ఆయన మధన పడుతూ ఉండేవాడు. ‘ఏదో ఒకటి రాసేదాద్ంలే’ అని కాక, ‘ఏ మాతర్ం రాజీ 
పడకుండా రాయాలి.’ అలా అనుకోవడం వలల్నే, ఆయన రాసిన, రాసుత్నన్, రాయబోతునన్ పుసత్కాలనీన్ కూడా అనుకునన్ 
దానికనాన్ చాలా ఆలసయ్ం అవుతూ వునాన్యి. 

అందుకనే ఈ “పొలిటికల ఎకానమీ “అనే పుసత్కం ఒక కొలికిక్ రాలేదు. ఈలోగా ఏం చేశాడంటే, అది ఎలాగూ 
ముందుకు కదలడం లేదు అని, దానిన్ పకక్న పెటిట్, మారుక్స్, ఎంగెలుస్ కలసి “జరమ్న ఐడియాలజీ”అనే పుసత్కం రాశారు. 
దానిన్ పబిల్ష చేదాద్మని కొంతమంది పబిల్షరస్ ని అడిగితే, ఏ పబిల్షరూ తీసుకోలేదు బర్సెలస్ లోనూ, ఫార్నుస్లోనూ కూడా. 
దాంతోటి, మారుక్స్, ఎంగెలుస్ ల మితుర్డు ఒకతను ఆ “జరమ్న ఐడియాలజీ” పుసత్కం రాత పర్తిని పటుట్కొని జరమ్నీ 
వెళాళ్డు, అకక్డ ఎవరైనా పబిల్షర దొరుకుతాడేదేమోనని. ఈ పర్యతాన్లు ఇలా జరుగుతుండగా 1846 మారచ్ వచిచ్ంది. 
ఈ లోగా గతంలో “పొలిటికల ఎకానమీ” పుసత్కానిన్ రాయమని 1500 అడావ్నస్ ఇచిచ్న పబిల్షర మారుక్స్ దగగ్రకు 
వచిచ్...  

“ఇక మీరు ఎలాగూ పూరిత్ చేసే పదద్తి నాకు కనిపించడం లేదు. ఒక వేళ పూరిత్ చేసినా నాకు వదుద్. పబిల్ష 
చెయయ్ను. మీరు ఎవరికైనా ఇచేచ్సుకోండి. నాకు అభయ్ంతరం లేదు. నేను ఇచిచ్న అడావ్స నాకు వెనకిక్ 
ఇచేచ్యండి.”అనాన్డు. అయితే, కొంతలో కొంత మెరుగు ఏమిటంటే, ఆ 1500 ఫార్ంకులూ నాకు వెంటనే ఇచేచ్యండి 
అని పీక మీద కూరోచ్లేదు. అలా అయితే, మరింత ఇబబ్ంది అయేయ్ది.  

అటు ఎంగెలస్ కి కూడా అనూహయ్ంగా తన తండిర్ వదద్ నుండి రావలసిన డబుబ్లు తగిగ్పోయాయి. ఇది ఇలా 
వుంటే, 1846సంవతస్రం మధయ్లోకి వచేచ్సరికి మారుక్స్, జెనిన్ల జీవితంలో మరొక ఆరిధ్క సంకోష్భం. తన పుసత్కం రాత 
పర్తిని ఒకమితుర్డు జరమ్నీ తీసుకువెళాళ్డు అనుకునాన్ం కదా! అతనికి ఒక వుతత్రం రాశాడు మారుక్స్. “బర్సెలస్ లో నా 
పరిసిథ్తి అతయ్ంత దురభ్రంగా వుంది. ఇంటోల్ వునన్ బంగారం, వెండీ, దుసుత్లూ అనీన్ తాకటుట్ పెటేట్శాం. కనీసం 100, 
150 ఇచేచ్వారు ఎవరైనా వునాన్రేమో నని చూసుత్నాన్ను.” అని . 

సరిగాగ్ అపుప్డే మరొక ఉపదర్వం వచిచ్ పడింది. వాళుళ్ ఉంటునన్ ఇంటికి అదెద్ కాలం ఒక సంవతస్రం పూరిత్ 
అయింది. మళీళ్ పొడిగించడానికి డబుబ్లు లేవు. తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ ఆ ఇలుల్ ఖాళీ చేసేసి, ఇదద్రు చంటి పిలల్లతో, పని 
మనిషిని వెంట బెటుట్కొని మారుక్స్, జెనీన్ లు మళీళ్ బోరిడ్ంగ హౌస కి వెళాల్రు. బోరిడ్ంగ హౌస అంటే, ఒక లాడిజ్ంగ లాగా 
వుంటుంది. కుటుంబాలు ఉండడానికి అంతగా అనుకూలమైనది కాదు ఏదో తాతాక్లికంగా వుండడం కోసమే.  

ఈ లోగా ఎంగెలుస్ “నా మీద పోలీసు నిఘా ఎకుక్వ అయియ్ంది. కొనాన్ళుళ్ పారిస వెళాత్ను “ అని పారిస వెళాళ్డు. 
అపప్టికి మారుక్స్కి కనిపించిన మారగ్ం ఏమిటంటే, ఆ “పొలిటికల ఎకానమీ “ అనే పుసత్కం అది పూరిత్ చేసి, ఎవరికైనా 
ఇసేత్, డబుబ్లు వసాత్యి అనుకొని దానిన్ ఒక కొలికిక్ తీసుకువచాచ్డు. పుసత్కం పూరిత్ అయిపోయిన తరావ్త మొటట్మొదట 
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అడిగిన పబిల్షర దగగ్రకే మళీళ్ వెళిల్, “గతంలో మీరు తీసుకోననాన్రు. కానీ, ఆ పుసత్కం పూరత్యింది. ఇదిగో 
తీసుకువచాచ్ను. ఇది చూసిన తరావ్తైనా తీసుకుంటారా?” అనాన్డు. దానికి ఆ పబిల్షర “ససేమిరా! నాకు వదుద్. ఇంతకు 
ముందు అనన్ మాట  మీదే నిలబడతాను. ఈ పుసత్కం మరెవరికైనా ఇచేచ్సుకోండి.”అనడంతో, ఆ పర్యతన్ం కూడా 
సఫలం కాలేదు. 

ఈ లోగా జెనిన్ మూడవసారి గరభ్వతి అని తెలిసింది. అపప్టికి ఆమెకు ఏడవ నెల. 1846 ఆగసుట్, సెపెట్ంబర 
వచేచ్సరికి మారుక్స్ కి సమసయ్లనీన్ ఒకక్సారి చుటుట్ ముటాట్యి. ఇదేమి ఆయనకు కొతత్ కాదు. ఎపుప్డూ ఇలాంటివి 
ఎదురొక్ంటునే వునాన్డు. ఆ బోరిడ్ంగ హౌస లో వుండి బిడడ్కు జనమ్ నివవ్డం అనేది ఇదద్రికీ నచచ్లేదు. ఇక తపప్నిసరి 
పరిసిథ్తులోల్తన బాబాయ “ఫిలిపస్” [ఫిలిపస్ ఎలకాట్ర్నికస్ సంసథ్]  కి వుతత్రం రాశాడు. ”నా పరిసిథ్తి దారుణంగా వుంది. మా 
అమమ్ను చాలా సారుల్ అడిగాను. డబుబ్లు ఏమైనా పంపించమని. కనీసం మీరైనా సహాయం చెయయ్ండి.” అని 
పరిసిథ్తులనీన్ వివరించాడు. ఆ వుతత్రం అందుకునన్ ఆయన పెదద్ మొతత్ం ఏమీ పంపించలేదు. గానీ, మారుక్స్, జెనీన్లు ఆ 
బోరిడ్ంగ హౌస నుండి ఒక చినన్ అదెద్ ఇంటికి మారిపోవడానికి సరిపడా డబుబ్లు పంపించాడు. 

దాంతోటి ఒక చినన్ ఇలుల్ చూసుకొని అందులోకి మారారు మారుక్స్, జెనిన్లు. ఎందుకంటే, జెనిన్ పర్సవించే 
సమయం దగగ్ర పడుతోంది. ఇవనీన్, 1846 లో జరిగిన సంఘటనలు. 1847 వచిచ్ంది. ఫిబర్వరి 3 వ తేదిన అంతకు 
ముందు ఇదద్రు కూతురల్ తరావ్త మూడవ సంతానంగా ఒక మగపిలల్వాడు పుటాట్డు. ఆ బాబుకి “ఎడగ్ర”అని పేరు 
పెటాట్రు. జెనీన్ తముమ్డూ, మారుక్స్ కాల్స మేటు అతని పేరు కూడా ఎడగ్రే. అతని మీద పేర్మతోనూ, అభిమానం తోనే ఈ 
కురర్వాడికి “ఎడగ్ర”అని పేరు పెటుట్కునాన్రు. ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే, ఆ బాబు పుటిట్నపుప్డు అతని మేనమామ అయిన 
ఈ ఎడగ్ర బర్సెలస్ లోనే వునాన్డు. అతను కూడా పర్షాయ్ లో వుండి, ఈ రాజకీయ కారయ్ కలాపాలోల్ పాలొగ్ని, అనిన్టిలోనూ 
అరెసట్ అవుతునాన్డు. అతను పోలీసుల దుర్షిట్లో ఉనాన్డని వాళళ్ అమమ్, జెనీన్ దగగ్రకు పంపించింది. [వీళళ్కైతే, అరెసుట్లూ, 
నిరబ్ంధాలూ అలవాటే అనుకుందేమో]. అంటే, ఇపుప్డు  ఆ ఇంటోల్ పెదద్వాళుళ్ నలుగురు. పిలల్లు ముగుగ్రు. మొతత్ం 
ఏడుగురు కుటుంబ సభుయ్లు. 

వీళుళ్ కాకుండా, అకక్డ సమావేశాలకి వచిచ్ పోయే వాళుళ్ ఉంటూనే వునాన్రు. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ మారుక్స్ 
ఆరిధ్క సిథ్తిగతులు ఎలా ఉంటాయో ఆలోచించుకోవచుచ్. అయితే, ఎనిన్ ఇబబ్ందులు వునాన్ గానీ, తన “కముయ్నిసట్ 
కరసాప్ండెనస్ కమిటీ” మీటింగులు గానీ, లండన లో వుండే “లీగ ఆఫ జసట్ “ రహసయ్సంసథ్ తో మంతనాలు గానీ, 
ఎపుప్డూ ఆపలేదు. మారుక్స్ జీవితానిన్ జాగర్తత్గా పరిశీలిసేత్, తరువాత రోజులోల్ కూడా, రెండు విధాలైన పోరాటాలకు 
అలవాటు పడాడ్డు. ఒకటి పర్తి క్షణం పరీకిష్ంచిన ఆరిధ్క ఇబబ్ందులూ, రెండు పర్పంచ కారిమ్కులను ఏకం చేసి, కముయ్నిసట్ 
సమాజానిన్ సాథ్పించడం. ఈ రెండే కాదు. తరువాత రోజులోల్ శారీరక అనారోగయ్ం. ఎపుప్డూ  “ఉదయ్మాలూ, పోరాటాలూ 
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వీటితో పోలిసేత్, వయ్కిత్గత జీవితం ఒకలెకక్ లోనిది కాదు” అంటుండే వాడు మారుక్స్. జెనిన్ కూడా దానికి ఎదురు చెపేప్ది 
కాదు. 

1847 లో మారుక్స్, ఎంగెలుస్లు, లండన లో వునన్ “ లీగ ఆఫ జసట్ “ సంసథ్తో సమావేశం అయాయ్రు. ఆ 
సమావేశంలో వాళుళ్ ఏం తేలుచ్కునాన్రంటే, ఇలా “కముయ్నిసట్ కరసాప్ండెనస్ కమిటీ“ బర్సెలస్ లోనూ, “లీగ ఆఫ జసట్“ 
లండన లోనూ వుండే కంటే, ఈ రెండు సంసథ్లీన్ కలిపేసి, ‘కముయ్నిసట్ లీగ’అనే పేరుతో ఒకే సంసథ్ సాథ్పించాలని 
అనుకునాన్రు. దానికి, లండన సంసథ్ వాళూళ్, బర్సెలస్ లోని సంసథ్లో సభుయ్లూ ఒపుప్కునాన్రు. ఆ విధంగా “కముయ్నిసట్ లీగ 
“అనే సంసథ్ ఆవిరభ్వించింది 1847 చివరలో.                                   

అంత వరకూ “పర్పంచంలోని మానవులందరూ సోదరులు”అనే నినాదం వుండేది. ఇపుప్డు “కముయ్నిసట్ లీగ “ 
ఏరప్డగానే దాని సాథ్నం లో”పర్పంచ కారిమ్కులారా! ఏకం కండి.”అనే నినాదానిన్ రూపొందించారు, మారుక్స్, ఎంగెలుస్ 
కలసే. అయితే, 1847 చివరిలో జరిపిన సమావేశాలకు హాజరు కాలేని వాళళ్ కోసమూ, అలాగే, యూరప లోని 
కారిమ్కులందరినీ ఏకం చెయయ్డానికీ, అసలు కముయ్నిజం అంటే ఏమిటి? కముయ్నిజం తాలుకా విధి విధానాలు ఎలా 
ఉండబోతునాన్యి? అనే వాటిని ఒక లఘు పుసత్కంగా తీసుకురావాలని అందరూ కలసి నిరణ్యించుకునాన్రు. ఆ 
బాధయ్తను మారుక్స్, ఎంగెలుస్లకు అపప్గించారు. ఇది 1847 నవంబర పార్ంతంలో జరిగింది. ఈ విషయం మారుక్స్ని 
అడిగితే “ఏముంది?ఒక వారం, పది రోజులోల్ ఇచేచ్సాత్నని” అనాన్డు. ఎంగెలుస్ కూడా ఆ మాటే చెపాప్డు. అది ఒక 
వారం, రెండు వారాలూ, నెల కూడా దాటిపోయింది. 1848 జనవరి కూడా వచేచ్సింది. అపప్టికి కూడా మారుక్స్ ఏమీ 
పంపించలేదు. దాంతో ఆ లండన లో వునన్వాళుళ్ “ఇదిగో చిటట్చివరి తేది ఇసుత్నాన్ం. ఈ నెలాఖరు లోగా పంపిసేత్ 
పంపించు లేకపోతే మేమే రాసేసుకుంటాం” అనాన్రు.మొతాత్నికి 1848 జనవరి చివరి నాటికి అందరూ అనుకునన్ 
కముయ్నిసట్ విధి విధానాలను ఒక 23 పేజీల లఘు పుసత్కానిన్ వాళల్కు పంపించాడు. దానిలో ఎంగెలుస్ సహాయం కూడా 
వుంది.      

అదే “కముయ్నిసట్ మేనిఫెసోట్”.!! నిజానికి ఈ చినన్ పుసత్కం రాసుత్నన్ సమయానికి,”కముయ్నిసట్ లీగ “అనే రహసయ్ 
సంసథ్ తపప్, ఒక రాజకీయ పారీట్ అంటూ ఏమీ లేదు. ఇపప్టి వరకూ పర్పంచ వాయ్పితంగా కొనిన్ వందల భాషలోల్కి 
అనువాదమయింది. లెకక్లేననిన్ పర్తులు అచుచ్ వేశారు. ఇంకా అచుచ్ వేసూత్నే వునన్ “కముయ్నిసట్ మేనిఫెసోట్ [కముయ్నిసట్ 
పర్ణాళిక ] రాత పర్తి 1848 జనవరి చివరి నాటికి లండన చేరుకుంది. లండన లో సిథ్రపడిన ఒక జరమ్న ముదార్పకుడు 
ఈ “కముయ్నిసట్ మేనిఫెసోట్ “ని కేవలం 800 కాపీలు మాతర్మే ముదిర్ంచి, 1848 ఫిబర్వరి 24న విడుదల చేశాడు. అపప్టి 
వరకూ, ఎవరూ ఊహించని, విశేల్షించని, రాయడానికి సాహసించని విపల్వాతమ్క భావాల సమాహారమైన ఈ పుసత్కం, ఒక 
రూపానిన్ సంతరించుకొని, అచుచ్ రూపంలో వెలుగు చూసింది.          
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       ఒక విశేషం ఏమిటంటే...కముయ్నిసట్ అంటే.. ఎరర్రంగు గురుత్కు వసుత్ంది కదా! కానీ, చితర్ం గా “కముయ్నిసట్ 
మేనిఫెసోట్ “ పుసత్కం మొదటి ముదర్ణ కవరు పేజి ముదురు ఆకుపచచ్ రంగులో వుంది. అంతే కాకుండా కవరు పేజి మీద 
రచయితల పేరుల్ కూడా లేవు.  అందులోని సారాంశం కుల్పత్ంగా ”బూరుజ్వా వయ్వసథ్లోల్ని వివిధ వరాగ్లూ, వరగ్ వయ్తాయ్సాలూ 
అంతరించి, అందరికీ సమాన అవకాశాలూ, అందరికీ అభివృదిధ్ రావాలి. ఇది జరగాలంటే, ఇపుప్డునన్టు వంటి వయ్వసథ్ను 
బలవంతంగా నైనా కూలదోసి శార్మికుల చైతనయ్ంతో, కముయ్నిసట్ విపల్వం పురుడు పోసుకోవాలి.”  ఆ పుసత్కం చివరిలో 
మారుక్స్ ఇచిచ్న నినాదం “పర్పంచ కారిమ్కులారా! ఏకంకండి….పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు. సంకెళుళ్ 
తపప్...జయించడానికి పర్పంచం వుంది మీ ముందు.”   

ఇది జరిగింది 1848 మొదటోల్ అనుకునాన్ం కదా! అదే సంవతస్రం యూరప లోని అనిన్ దేశాలోల్ కూడా 
తిరుగుబాటు ఉదయ్మాలు బయలుదేరాయి. ఎలాగంటే, యూరప లోని అనిన్ దేశాలోల్ కూడా రాచరికపు వయ్వసథ్ వుండేది. 
పర్తి దేశానికీ ఒక ‘రాజు’ ఉండేవాడు. ఆ రాచరికపు వయ్వసథ్ మీద తిరుగుబాటు మొదట సివ్టజ్రాల్ండ లో పార్రంభం అయి, 
ఆసిట్ర్యా మీదుగా ఫార్నస్ వరకూ వచిచ్ంది. ఆ పోరాటాలిన్ అనిన్టిని కలిపి “1848 తిరుగుబాటుల్“ అంటారు. ఆసకిత్ 
వునన్వారు ఇంటర నెట లో ‘ 1848 రివలూయ్షనస్’ అని వెతికితే దొరుకుతాయి. ఈ తిరుగుబాటుల్ అనిన్ కూడా యే 
దేశానికి, ఆ దేశంలో జరిగినవే గానీ, అందరూ కలసి అనుకొని, ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి జయించుతూ వెళళ్డం 
లాంటివి కావు. ఏ దేశంలో ఉనన్టు వంటి  పర్జలు, ఆ దేశం రాజు మీద తిరగబడాడ్రు.  

 
ఎందుకు? వాళళ్ కోరికలు ఏమిటి? పర్భుతావ్ధికారంలో పర్జలకు భాగసావ్మయ్ం కావాలి.పతిర్కా సేవ్చచ్ కావాలి. 

ఇలాంటి కారణాలు చాలా చెపాప్రు. దాంతోటి మధయ్ తరగతి వాళూళ్, వునన్తి తరగతి వాళూళ్ కూడా రాజుల మీద 
తిరగబడి, పర్భుతావ్లను చేతులోల్కి తీసుకుంటూ వసుత్నాన్రు. అయితే, ఈ సమయంలో కారిమ్కులూ, కిర్ంద తరగతి వాళూళ్ 
ఈ ఉదయ్మంలో భాగసుత్లు కాలేదు. ఫార్నస్ లో 1848లో రాచరికపు పర్భుతావ్నిన్ కూలదోసి, ఉదయ్మ పర్భుతావ్నిన్ 
నెలకొలాప్రు ఉదయ్మకారులు. అయితే, మారుక్స్, ఎంగెలుస్ లు ఆశించిన విపల్వం లో ఇది ఒక భాగం మాతర్మే. వాళుళ్ 
అనుకునన్టుల్గా , కిర్ంది తరగతుల వారికీ, అలాగే శార్మికులకీ కొతత్గా ఏరప్డినటు వంటి పర్భుతవ్ంలో పార్తినిధయ్ం లేదు. 
అందువలల్ ఎవరైతే రాచరికానిన్ కూలదోసారో వాళళ్కీ….మిగతా శార్మికులకీ, కిర్ంది తరగతి వాళళ్కీ కూడా ఫార్నస్ లో 
ఘరష్ణలు మొదలయాయ్యి. దానిన్ “పర్తి విపల్వం”అని కూడా అంటుంటారు. అయితే ఫార్నస్ లో వచిచ్న విపల్వమూ, పర్తి 
విపల్వమూ వీటి ఫలితంగా ఫార్నస్ లో వీధి వీధినా రకత్ం ఏరులై పర్వహించింది. ఇదంతా 1848 మొదటోల్. అంటే, మారుక్స్ 
“కముయ్నిసట్ మేనిఫెసోట్ “రాసుత్నన్ సమయంలో, మిగతా దేశాలోల్ జరుగుతునన్ సంఘటనలు. 
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ఈ నేపధయ్ంలో పారిస లో ఉనన్టు వంటి కొంత మంది మితుర్లు మారుక్స్కి హెచచ్రిక చేశారు. “ఈ తిరుగుబాటు 
సెగ బెలిజ్యంకి కూడా వాయ్పించేటటుల్ వునాన్యి. మీరు సిదద్ంగా వుండాలి.”అని. ఒకవేళ అలాంటి పరిసిథ్తి వసేత్, బర్సెలస్ 
లో కూడా పోరాటాలు పార్రంభమైతే, ఊరి చివర పిలల్లతో వుండడం కేష్మం కాదనీ, ఆ ఇలుల్ ఖాళీ చేసేసి, రక్షణగా 
ఉంటుందనిమళీళ్ గతంలో ఉండే బోరిడ్ంగ హౌస  లోకి వచేచ్శారు. మారుక్స్, మరి కొంత మంది మితుర్లూ కలసి, ‘ఫార్నస్ 
విపల్వం విజయవంతం అయింది కాబటిట్, బెలిజ్యం లో కూడా రాచరికానికి వయ్తిరేకంగా పర్దరస్నలు చేయాలి. అందుకు 
పర్జలిన్ సిదద్ం చేయాలి ’అనుకొని, ఒక బహిరంగ సభ నిరవ్హించారు. 1848 మారిచ్ పార్ంతాలోల్. ఆ బహిరంగ సభలో 
కొనిన్ అలల్రుల్ చెలరేగాయి. బెలిజ్యం పర్భుతవ్ం దీనిన్ తీవర్ంగా భావించి, దీనికి కారణం జరమ్న నుండి వలస వచిచ్న వీళేళ్ 
అనుకొని, బెలిజ్యం లో వునన్ జరమ్నస్ అందరి మీదా నిఘా పెంచింది. ‘ఏ క్షణానన్యినా సరే, ఈ జరమ్న నుండి వచిచ్న 
వాళళ్ందరి మీదా పోలీసులు దాడి చేయవచుచ్’ అని తెలిసి, ఆతమ్ రక్షణ కోసమని బెలిజ్యం వునన్ జరమ్నస్ అందరూ 
ఆయుధాలు సమకూరుచ్కునాన్రు. వీళళ్ందరికీ మారుక్స్ నాయకుడు లాంటి వాడు కాబటిట్, ఈ ఆయుధాలు 
సమకూరుచ్కోవటంలో మారుక్స్ హసత్ం కూడా వుంది.                               

ఇదే సమయంలో - మారుక్స్ కి అనుకోకుండా ఆరు వేల ఫార్ంకులు వాళళ్ అమమ్గారి దగగ్ర నుండి వచాచ్యి. 
మారుక్స్ ఎపప్టి నుండో అడుగుతునాన్డు.  “వారసతవ్ంగా నాకు ఇవవ్వలసింది ఇవవ్ండి.” అని. దానికి వాళళ్ అమమ్గారు 
“పర్సుత్తానికి ఈ ఆరు వేల ఫార్ంకులూ ఉంచుకో. నువువ్ ఇబబ్ందులోల్ వునాన్వని తెలిసింది.” అంది. దాంతోటి అపప్టి 
వరకూ వునన్ అపుప్లు తీరేచ్శాడు. ఇంకా మిగిలిన డబుబ్లు తన దగగ్ర వుంచుకుంటే, మరో 2,3 ఏళళ్ వరకు ఏ ఇబబ్ంది 
లేకుండా సరిపోతాయి. కానీ, అదే సమయంలో ఈ జరమ్నల్ందరూ ఆయుధాలు సమకూరుచ్కుంటునాన్రు. అనుకునాన్ం 
కదా! వాళళ్ందరికీ ధన సహాయం చేయడం పార్రంభించాడు. తన గురించీ, తన కుటుంబం గురించీ, తన భవిషయ్తుత్ 
గురించీ తన ఆరిధ్క సిథ్తి గురించీ ఏనాడూ ఆలోచించలేదు. మిగిలిన డబుబ్లనీన్ వాళల్కి ఇసుత్ంటే..బర్సెలస్ లో వునన్ 
పర్భుతవ్ం దుర్షిట్కి వచిచ్ంది. నినన్టి వరకు తిండికి ఇబబ్ంది పడేవాడు, ఇంటి అదెద్ కటట్లేక అటూ, ఇటూ మారుతునాన్డు. 
అలాంటిది ఒకక్సారి  ఇంత డబుబ్ ఎలా వచిచ్ంది? అందరికీ సహాయాలు కూడా చేసుత్నాన్డు. అని సరైన ఆధారాల కోసం 
వెతకడం పార్రభించడమే కాకుండా,మారుక్స్ని కూడా పర్శిన్ంచారు.  

ఆయన చెపాప్డు “మా అమమ్ పంపించింది “అని. అయితే వాళుళ్, పర్షాయ్ పర్భుతావ్నికి తెలియజేయడమే 
కాకుండా, పర్షాయ్ పోలీసులు అకక్డ వునన్ వాళళ్ అమమ్గారి దగగ్రకు వెళిల్, “నువువ్ డబుబ్లు పంపించావా? లేకపోతే, మీ 
అబాబ్యికి డబుబ్లు ఎకక్డనుండి వచాచ్యి? అని ఆమెను పర్శిన్ంచారు. అంతే కాకుండా, “మా అబాబ్యి ఇబబ్ందులోల్ 
ఉనాన్డని నేనే ఆ డబుబ్లు పంపించాను “ అని రాసి,   ఆమె దగగ్ర నుండి సంతకంతో కూడిన  ఒక వినతి పతర్ం 
తీసుకునాన్రు.    
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 ఇకక్డ ఇంత హడావుడి జరుగుతుండగా,వఅకక్డ బర్సెలస్ లో మారుక్స్ ఒక చినన్ వీధిలో వుండగా, ఎవరో ఇదద్రు 
వయ్కుత్లకు 2 వేల ఫార్ంకులు ఇవవ్డం పోలీసులు చూశారు. “ఈ డబుబ్ ఎందుకు ఇసుత్నాన్వు ?”అని అడిగారు. ” నేను 
గతంలో వాళళ్ దగగ్ర అపుప్ తీసుకునాన్ను.అది తీరుసుత్నాన్ను “అనాన్డు మారుక్స్. నిజానికి  ఆయన ఆయుధాల కోసమే 
ఇచాచ్డు ఆ డబుబ్లు. కానీ, మారుక్స్ చేసినటువంటి సహాయం ఆయుధాల కోసమని రుజువు అయితే, మారుక్స్కి ఉరి శిక్ష 
కూడా పడవచుచ్. అలాంటి రోజులు అవి. ఆ రోజులోల్నే మారుక్స్ తో పనిచేసిన కొంతమందిని బెలిజ్యం నుండి పంపించి 
వేసింది పర్భుతవ్ం.  

  ఈ పరిసిథ్తులోల్, ఏ క్షణం లోనైనా, ఏదైనా పర్మాదం జరగవచుచ్ అనుకొని మారుక్స్, జెనీన్తో 
ఏమనాన్డంటే..”ముగుగ్రు పిలల్లీన్ తీసుకొని నువువ్ మీ పుటిట్ంటికి వెళిళ్పో. నాకు ఏమైనా జరగవచుచ్.”అనాన్డు. జెనీన్ 
దానికి ససేమిరా ఒపుప్కోలేదు. “చావైనా, బర్తుకైనా మేమందరమూ నీతోనే వుంటాము.” అని, బర్సెలస్ వదలి వెళళ్డానికి 
ఇషట్పడలేదు. రోజు రోజుకీ వాతావరణం వేడెకుక్తోంది. 1848 మారిచ్ 3వ తారీఖు వచేచ్సరికి, పరిసిథ్తులనీన్ పతాక 
సాథ్యికి చేరుకునాన్యి. ఏ క్షణం  లోనైనా పోలీసులు తనని అరెసట్ చేసాత్రేమోనని, మారుక్స్ పోలీసులకు తెలియకుండా 
వుండాలని, బర్సెలస్ బయట ఎవరో మితుర్లు వుంటే, వారి దగగ్ర పడుకుంటునాన్డు. మారిచ్ 3 తేదిన పిలల్లు ఎలా 
వునాన్రో చూదాద్మని ఇంటికి వచాచ్డు. మారుక్స్ ఆ బోరిడ్ంగ హౌస కి వచాచ్డని సమాచారం అందిన పోలీసు ఆఫీసరుల్ 
వచేచ్శారు. ఒక నోటీసు అందించారు. ఏమనీ? ”24గంటలోల్గా మీరు బర్సెలస్ వదలి వెళిళ్పోవాలని” 

ఇకక్డ నుండి అంటే 1848 మారిచ్ 3వ తేది సాయంతర్ం 5గంటల నుండి మొదలయిన ఈ సంఘటనలు, 
గుండెలు బిగబెటిట్న ససెప్నుస్ సినిమాల కల్యిమేకస్ దృశాయ్లిన్ తలపిసుత్ంటాయి. ఏం జరిగిందంటే? ఎలాగూ తను దేశం 
వదలి వెళల్క తపప్దని మారుక్స్ కి తెలుసు. దాంటోల్ ఎలాంటి సంపర్దింపులూ జరపడానికి అవకాశాలు లేవు. ఎందుకంటే, 
ఆయన చేసుత్నన్ కారయ్కర్మాలిన్ చాలా తీవర్ంగా పరిగణిసూత్ వచిచ్ంది. అయితే, మారుక్స్ ఒక విజన్పిత్ చేదాద్మని 
అనుకునాన్డు. “నేను మాతర్ం వెళిళ్పోతాను. కానీ, నా భారాయ్, పిలల్లూ కనీసం సరుద్కోవడానికి ఒక వారం అనుమతి 
ఇవవ్ండి.”అని, కానీ, దానికి జెనీన్ ఒపుప్కోలేదు. ఆమె అంది “మీరు అలాంటివి చెయొయ్దుద్. వాళళ్ని మళీళ్ అనుమతి కోసం 
అడగొదుద్. మేం అంతా కూడా మీతోనే వచేచ్సాత్ం. మీరు ఎనిన్ కషాట్లు పడుతునాన్ సరే, మీ వెనకాలే వుంటాం.”అని ఆ 
పర్యతాన్నిన్ వారించింది. ఇక జెనీన్, ఆమె సహాయకురాలు హెలెన ఇదద్రూ కలసి సామానుల్ సరుద్కోవడం మొదలెటాట్రు. 
మరుసటి రోజు సాయంతర్ం 5 గంటల లోగా బర్సెలస్ వదలి వెళిల్పోవాలి. 

మారుతునన్ పరిసిథ్తులిన్ చూసుత్నన్ వాళళ్ మితుర్లు వచాచ్రు మారుక్స్, ఎంగెలుస్ల దగగ్రకు. ”అసలు ఏం చేదాద్ం ? 
భవిషయ్త కారాయ్చరణ ?” అని చరిచ్ంచడం మొదలు పెటాట్రు.. అకక్డ ఫార్నస్ లో రాచరికానిన్ కూలదోసి వచిచ్నటు వంటి 
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పర్భుతవ్ం లోనికి వచిచ్న వాళుళ్ మారుక్స్కి తెలిసిన వాళేళ్. అంటే, మారుక్స్, ఎంగెలుస్ ల మితర్లందరికీ. “కముయ్నిసట్ లీగ ‘ 
అకక్డ నుండి నడిపించ వచుచ్. మీరు అకక్డకు వెళితే బాగుంటుంది.” అని సలహా ఇచాచ్రు కొంతమంది మితుర్లు.      

 ఆ రోజు సాయంతర్ం నుండి అరధ్రాతిర్ వరకూ మారుక్స్ ఇంటికి వచేచ్వాళూళ్, వెళేళ్ వాళూళ్. సమావేశం 
అనంతరం మారుక్స్కు ”కముయ్నిసట్ లీగ” ను పారిస నుండి నడపడానికి  అధికారం ఇచాచ్రు.  ఇదంతా జరుగుతునన్పుప్డు 
పోలీసులు ఊరుకోరు కదా! వాళళ్ంతా కూడా మఫీట్ లో ఆ బోరిడ్ంగ హౌస చుటూట్ తిరుగుతూనే వునాన్రు. అరధ్ రాతిర్ ఒంటి 
గంట సమయంలో ఆ బోరిడ్ంగ హౌస తలుపులు బదద్లు కొటిట్ లోనికి వెళాల్రు.   ముందుగా మారుక్స్ ఉనన్టువంటి పోరష్ను 
లో జెనీన్, పిలల్లూ నిదర్పోతునన్ గది లోనికి వెళిల్, వాళళ్ని లేపి, వాళుళ్ ఉంటునన్ గదంతా సోదా చేశారు. అకక్డ బర్సెలస్ 
పోలీసులకు ఏమీ దొరకలేదు. 

అకక్డ నుండి పై అంతసుత్లో మారుక్స్ ఉనన్టు వంటి గది వుంది. అకక్డకు వెళిల్, ఆ తలుపు తటాట్రు. తలుపు 
తీసేసరికి మారుక్స్ నైట డెర్స లో వునాన్డు. టేబుల మీద సగం తాగిన వైన గాల్సులు వునాన్యి. అవనీన్ చూసేత్, 
అపప్టివరకూ, మనుషులు వచిచ్ వెళిల్ నటుల్ ఆనవాళుళ్ కనిపిసుత్నాన్యి. అకక్డ ఉనన్టు వంటి పేపరుల్ అనిన్ వెతికారు. 
అందులో సప్షట్ంగా “కముయ్నిసట్ లీగ” అనే సంసథ్ను పారిస నుండి కొనసాగించనునన్టుల్ ఖరారు అయినటువంటి పతార్లు 
కనిపించాయి. అపుప్డు మారుక్స్ను పర్శిన్ంచారు “అసలు నీకు బర్సెలస్ లో ఉండడానికి అధికారం  వుందా? అనుమతి 
పతర్ం వుందా?నీ పాస పోరట్ చూపించు ?” అని. ఇకక్డ గతంలో జరిగిన ఒక విషయం గురుత్ తెచుచ్కోవాలి. మారుక్స్ 
బర్సెలస్ లో వుండగానే, పర్షాయ్ పర్భుతావ్నిన్ తన పౌరసతావ్నిన్ రదుద్ చేయమని రాశాడు. అందుకని పర్సుత్తం అతను ఏ దేశ 
పౌరుడూ కాదు. బర్సెలస్ లో ఉండడానికి కూడా అతనికి అధికారకమైన అనుమతి ఇవవ్ లేదు. అపుప్డేదో కాంటార్కట్ రాసి, 
కొదిద్ రోజులుండడానికి వచాచ్డంతే. దాంతోటి ‘సరైనటువంటి పాస పోరట్ లేదు’ అనే కారణం తోటి మారుక్స్ని అరెసట్ చేసి 
బర్సెలస్ పోలీసులు వెంట తీసుకెళాళ్రు. అది అరధ్రాతిర్ 2 గంటల సమయం.  

ఇక ఇంటోల్ మిగిలినదలాల్ జెనీన్, హెలెన, ముగుగ్రు పిలల్లూ. పసి పిలల్లు ముగుగ్రూ అమాయకంగా నిదర్ 
పోతునాన్రు. జెనిన్ ఆ సమయంలో అంటే, అరధ్రాతిర్ రెండునన్ర, మూడు గంటల సమయంలో బర్సెలస్ వీధులోల్ పరుగో, 
నడకో తెలియనంత వేగంతో దగగ్రోల్ ఉనన్టువంటి మితుర్ల దగగ్రకు వెళిళ్ంది. అందులో ఒకతను లాయరు. మారుక్స్ కి 
బాగా తెలిసిన వయ్కిత్. గడ గడా వణికించే చలి. ఆమె వేసుకునన్ చలి కోటు కూడా సరైంది కాదు. మంచివి అనీన్ గతంలోనే 
తాకటుట్ పెటేట్శారు. అలా వెళిల్, ఆ మితుర్డి ఇంటి తలుపు తటిట్ “మారుక్స్ను పోలీసులు తీసుకెళాళ్రు. మరి మీరు పోలీసుల 
దగగ్రకు గానీ, కోరుట్కు గానీ వెళాళ్లి“ అని జరిగింది చెపిప్ంది. 
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ఆయన "సరే ! అలాగే పొదుద్నేన్ వసాత్ను " అని చెపాప్డు. అకక్డ నుండి బోరిడ్ంగ హౌస కి వచేచ్టటు వంటి 
తోర్వలో దగగ్రలో ఉనన్టువంటి మితుర్లందరి వదద్కూ తలుపులు తటిట్ చెపిప్ంది జెనిన్. “రేపు సాయంతర్ం లోగా 
వెళిల్పోవాలి. మారుక్స్ని పోలీసులు తీసుకెళాళ్రు.”అని. వాళళ్లో ఒక మితుర్డు జెనీన్కి సహాయం గా వచాచ్డు. ”నేను కూడా 
వసాత్ను. నువువ్ ఒకక్రిత్వే వెళుతునాన్వు” అని బోరిడ్ంగ హౌస దగగ్రకు వచాచ్రు ఇదద్రూ. వాళుళ్ అకక్డకు చేరేసరికి అకక్డ 
మళీళ్ పోలీసులునాన్రు. 

ఆ పోలీసులు జెనిన్నీ, ఆ వెంట వచిచ్న మితుర్డి తోనూ “మారుక్స్ను చూపిసాత్ం పదండి. అని చెపిప్ పోలీస సేట్షన 
కి తీసుకువెళాళ్రు. ఆ వెంట వచిచ్న మితుర్డు వాళళ్తో వాదించడం మొదలుపెటాట్డు. “అసలు మారుక్స్ను ఎందుకు అరెసట్ 
చేశారు? రేపు వాళళ్ను వెళిల్ పొమమ్ని చెపాప్రు కదా!”అంటూ ఏవేవో అంటునాన్డు.అలా అతను అడిగేసరికి అతనిన్ కూడా 
అరెసట్ చేసి జైలోల్ పెటాట్రు. ఇక జెనిన్ మాతర్ం మిగిలింది. ఆమెను  పర్శిన్ంచడం పార్రంభించారు. 

“ నీ పాస పోరట్ ఏది? నీ అనుమతి పతార్లు ఏవి?”అని అడిగారు.ఆమె దగగ్ర సహజంగానే అవేవి లేవు. అపుప్డు 
జెనీన్ని కూడా అరెసట్ చేసి, ఆమెను వయ్భిచారుణులు వుండే గదిలో పెటాట్రు. 24 గంటలు అనే గడువు ఆ సాయంతర్ం 5 
గంటలతో పూరత్వుతుంది. ఈ సంఘటన జరిగే సమయానికి ఇంకా 12గంటలు మాతర్మే వుంది. ఇంటి దగగ్ర ముగుగ్రు 
పిలల్లూ, హెలెన మాతర్మే వునాన్రు. జెనీన్కి గడచిన ఆ గంటా, రెండు గంటలూ రెండు యుగాలాల్గా గడచింది. 

తెలల్వారింది. జెనిన్ తను ఉనన్టువంటి జైలు గదిలోనుండి చూసుత్ంటే, పోలీసుల వలయం నుండి మారుక్స్ 
వెళుతునాన్డు. ఎకక్డకి నడిపించుకు తీసుకు వెళుతునాన్రో తెలియదు. బహుశా ‘ఉరి తియయ్డానికేమో’ నని భయపడింది. 
ఎందుకంటే, వాళుళ్ ఏం చేసినా అడిగే పరిసిథ్తి లేదు. కానీ, వాళుళ్ ఆ పని చెయయ్లేదనుకోండి. పది గంటలకి కోరుట్కి 
తీసుకెళాళ్రు. మారుక్స్, జెనీన్లను విచారించాక జడిజ్ ఏమనాన్డంటే,  

“వీళళ్కు శిక్ష విధించేటటు వంటి నేరం చేసి నటుల్గా రుజువు ఏమీలేదు. కాకపొతే, వాళళ్ను వెళిల్ పొమమ్నాన్ము 
కాబటిట్, దేశం విడిచి వెళిల్ పోవలిసిందే”నని తీరుప్ చెపాప్డు. అపప్టికి సాయంతర్ం 3 గంటలయియ్ంది. ఇంకా అపప్టికి 2 
గంటలు మాతర్మే మిగిలివుంది. ఆ 2 గంటలోల్, అనిన్ సరుద్కోవాలి. దేశం విడిచిపెటిట్ వెళిల్ పోవాలి. ఆ సమయానికి పిలల్లిన్ 
చూసి 12 గంటలు అవుతోంది. గబగబా ఇంటికి వచాచ్రు. సరద్గలిగినవనీన్ సరుద్కునాన్రు. మిగిలినవనీన్ మితుర్లకు 
ఇచేచ్శారు. 

బయట నుండి పోలీసులు తొందర చేసుత్నాన్రు. “సమయం అయిపోతుంది.మీరు బయలు దేరాలి..బయలు 
దేరాలి..” అంటూ..మొతాత్నికి సరిగాగ్ నాలుగునన్ర గంటలకు బయలుదేరారు పోలీసులు పహారా కాసుత్ంటే. పారిస వెళేళ్ 
రైలు ఎకాక్రు. మిణుకు... మిణుకు మనే కొవొవ్తిత్ వెలుగు, గడ గడ వణికించే చలి. అది మారిచ్ నెల మొదటి వారం. ఆ 
రైలు నిండా బెలిజ్యం పోలీసులు వునాన్రు. మారుక్స్, జెనీన్, హెలెన. ముగుగ్రు పసి పిలల్లు. పిలల్లకి చలి వెయయ్కుండా 
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ఉండేటందుకు ఆ పెటెట్లో ఏదో ఎండు గడిడ్ వుంటే, తెచిచ్ దాని మీద కూరుచ్నాన్రు. అపప్టికి కూడా ఇంకా పిలల్లు గడగడా 
వణికి పోతుంటే, జెనీన్ ఒక పాపను తన కోటులో దాచుకుంది. మారుక్స్ కూడా తన కోటులో పిలల్లిన్ దాచుకునాన్డు. అలా 
వాళళ్ పర్యాణం పార్రంభమయింది. ఒకక్సారి ఊహించుకుంటే..ఎలా వుంటుందో చూడండి!!. ఇవనీన్ మారుక్స్ పిలల్ల 
చినన్ వయసులో జరిగిన సంఘటనలు. అపప్టికి ఆ పిలల్ల వయసు పెదద్మామ్యికి 4 సంవతస్రాలు. రెండో అమామ్యికి 2 
సంవతస్రములు. ఆఖరి అబాబ్యికి ఒక సంవతస్రం మాతర్మే. ఈ రైలు పర్యాణం ఇలా సాగుతూవుండగా ఒకక్సారి ఈ 
కధలో కాలానిన్ ముందుకు నడిపి ఈ పిలల్లు ఏమయాయ్రో తెలుసుకుని మళీళ్ వెనకిక్ వదాద్ం. 

ఈ ముగుగ్రిలో పెదద్మామ్యి తండిర్ కంటే రెండు నెలల ముందే చనిపోయింది. రెండో అమామ్యి తలిదండుర్లు 
చనిపోయిన దాదాపు ముపప్యి సంవతస్రాలకి భరత్తో కలసి ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంది. ఇక మూడవ సంతానం కొడుకు, 
మారుక్స్, జెనీన్లను వెంటాడిన దారిదాయ్నికి బలయిపోయి 8 ఏళళ్ వయసులో మరణించాడు. వీటికి సంబందించిన 
వివరాలనీన్ తరువాత తెలుసుకుందాం. మళీళ్ వరత్మానానికి అంటే, పారిస వెళుతునన్ రైలు వదద్కు వదాద్ం. 

ఆ పర్యాణం కూడా ఏమంత సజావుగా సాగలేదు. ఎందుకంటే, అపప్టికే పారిస వీధుల నిండా పోరాటాలు 
జరుగుతునాన్యి అనుకునాన్ం కదా! అకక్డకక్డ రైలు పటాట్లు తెగోగ్టేట్సి వునాన్యి. దాంతోటి రైలు ఆపేయడం. అకక్డ 
నుండి పర్యాణికులను గురర్పు బళళ్లోల్ తీసుకెళిళ్, అకక్డ మరో రైలు ఎకిక్ంచడం లాంటివి జరిగాయి. ఒక పకక్ చలి. 
ముగుగ్రు పిలల్లీన్, వెంట తెచుచ్కునన్ కొదిద్ పాటి  సామానల్నీ మోసుకుని...అలా పర్యాణం చేసి, మొతాత్నికి మరిచ్ 5వతేదిన 
పారిస చేరుకునాన్రు. అపప్టికే మితుర్లకు చెపిప్ వునాన్రు కాబటిట్, ఉండడానికి ఏదో దొరికింది. కాకపొతే పారిస లో ఒక 
నెల కంటే లేరు. ఎందుకంటే, ఈయన కారయ్ కలాపాలూ, తీవర్ వాదులతో కలవడం, వాళల్కి ఏం చెయాయ్లో చెపప్డం, 
ఇలాంటివి పార్రంభమయాయ్యి. అపప్టికి పారిస పర్భుతవ్ంలో వునన్ కొదిద్ మంది మితుర్లు ఏమనాన్రంటే…”నువువ్ ఒక 
పతిర్క పార్రంభించు, మేం సహాయం చేసాత్ం.”అనాన్రు. కానీ, పర్భుతవ్ం నడిపేటటు వంటి పతిర్కలకు సంపాదకతవ్ం 
వహించడం ఇషట్ం లేక, మారుక్స్ ఆ పర్తిపాదనకు ఒపుప్కోలేదు. 

ఈలోగా జరమ్నీలో కూడా ఈ తిరుగుబాటు పోరాటాలు జరిగి, అకక్డ ‘రాజు’ రాజాయ్ధికారం కూలదోసి, రిపబిల్క 
పర్భుతవ్ం వచిచ్ందని మారుక్స్కు తెలిసింది. ఇది జరిగింది జరమ్నీలో, పర్షాయ్లో కాదు. పర్షాయ్, జరమ్న కానెఫ్డరేషన లో ఒక 
భాగం అని గతంలో అనుకునాన్ం. ”అందువలల్ అకక్డ కూడా ఈ విపల్వ పరిసిథ్తులు వసుత్నాన్యి కాబటిట్, మనం అకక్డ 
వుంటే, ఎకుక్వ కారయ్కర్మాలు చేయడానికి వీలు వుంటుంది. మన ఆశయం ఈ రిపబిల్క పర్భుతావ్నిన్ సాథ్పించడమే” అని 
మారుక్స్, అతని అనుచరులూ కూడా అనుకునాన్రు. కాబటిట్, “ఒక పర్ణాళిక పర్కారం జరమ్నీ లోని వివిధ నగరాలకి 
వెళాద్ము.” అని నిరణ్యించుకునాన్రు. మారుక్స్, ఎంగెలుస్ అలాగే మారుక్స్ కుటుంబం అందరూ కూడా పర్షాయ్ లోని 
“కొలోన "అనే నగరానికి వెళాద్ము అనుకునాన్రు. అలాగే, మారుక్స్ మితుర్లు వేరేవేరే నగరాలకి వెళాల్రు. వీళళ్ పర్ణాళిక 
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ఏమిటంటే, అకక్డ వుండి, ఉదయ్మాలిన్ నిరిమ్ంచాలి. అకక్డ రాజాయ్నిన్ కూడా పడగొటాట్లి. అలా కొలోన వెళాళ్రు. అయితే 
మారుక్స్ కి ఏ దేశ పౌరసతవ్మూ లేదు కదా! అందుకని, కొలోన లో తనకు “పౌరసతవ్ం కావాలని” దరఖాసుత్ 
పెటుట్కునాన్డు. యెంత విచితర్ం. తను పుటిట్న దేశంలోనే తనకు పౌరసతవ్ం కావాలని దరఖాసుత్ పెటుట్కోవాలిస్న పరిసిథ్తి. 
అయితే, వాళుళ్ ఏమనాన్రంటే…”ఈ దరఖాసుత్ పరిశీలించడానికి సమయం పడుతుంది. కాకపొతే, ఒక సంవతస్రం 
పాటు ఇకక్డ ఉండడానికి తాతాక్లికంగా అనుమతి ఇసుత్నాన్ము.”అని మారుక్స్ దంపతులతో చెపాప్రు. 

మారుక్స్ అపప్టికి ఇంకా సిథ్ర పడలేదు కాబటిట్, జెనీన్నీ, హెలెన నీ, పిలల్లీన్ టర్యర దగగ్రలోనే వునన్ జెనీన్ 
అమమ్గారి ఇంటికి పంపించేశాడు. ఆ తరువాత మరో మూడు నెలలకు మారుక్స్ దగగ్రకు వచిచ్ంది. అకక్డ అంటే, కొలోన 
లో కూడా ఒక సంవతస్రం మాతర్మే వునాన్రు. ఏం జరిగిందంటే, ఆయన ఉదేద్శయ్మే ఉదయ్మాలు నిరిమ్ంచడం కదా! దానికి 
తోడు ఎంగెలుస్ కూడా వునాన్డు. దాంతో ఆయన అంతకు ముందు ఆరు సంవతస్రాల కిర్ందట ఆపేసిన పతిర్కను మళీళ్ 
పార్రంభించాడు. అందులో ఈ విపల్వ తిరుగుబాటు చేసే వాళళ్ను సమరిధ్సూత్, వాళల్కు సంబంధించిన వారత్లు ఎకుక్వగా 
రాసుత్ండేవాడు. అలాగే రాజకీయాల మీద ఎకుక్వగా కేందీర్కరించి, వాళళ్ను ఎకుక్వగా విమరిశ్సూత్ ఉండేవాడు. 

అంతే కాకుండా,ఈ “కముయ్నిసట్ లీగ అనే దానిన్ రదుద్ చేసేదాద్ము. ఇలా రహసయ్ంగా చేసేత్ గనక విపల్వం 
రాదు.బయటకు వచిచ్ చెయాయ్లి.” అని అభిపార్యపడి,ఆ “కముయ్నిసట్ లీగ” రదుద్ చేసేశారు. కానీ, తన పతిర్కలో మాతర్ం 
ఇలాంటి వారత్లు రాసుత్ండేవాడు. ఒక సంవతస్ర కాలం పాటు తన పాతిర్కేయ వాయ్సాలతో గడగడ లాడించాడు. ఎంతగా 
అంటే, పర్జలు, పోలీసుల మీద తిరగబడేటపుప్డు ఆ గొడవలోల్ ఏమైనా జరుగుతుందేమోనని, తన పతిర్కాఫీసులో 
ఆయుధాలు పెటుట్కుని, ఆయన పతిర్కను నడిపిసుత్ండేవాడు. 

ఆ పతిర్క యెంత సంచలనం కలిగించిందంటే, అది పార్రంభించిన రెండు నెలలోల్నే ఏభైవేల కాపీలు 
అముమ్డయేయ్యి. దాంతోటి, ఆ పతిర్కను చూదాద్మని విదేశీయులు కూడా ఆ పతిర్కాఫీసును సందరిశ్సూత్ వుండేవారు. 
ఇవనీన్ పర్భుతవ్ం చూసూత్ ఊరుకోదు కదా! అపుప్డు ఈ పతిర్కను అణచివేసే దిశగా అడుగులు వేసి, చాలా సారుల్ మారుక్స్ 
మీద కేసులు పెటిట్ంది. ఆ కేసులనీన్ తీవర్ సాథ్యికి వచిచ్, 1849 మే వచేచ్సరికి, మళీళ్ మారుక్స్కి  “24 గంటలలోగా ఈ 
పర్షాయ్ వదలి వెళిల్పోవాలి “ అని తాకీదు ఇచాచ్రు. ఆ విధంగా కేవలం ఒక సంవతస్ర కాలం మాతర్మే వునాన్రు పర్షాయ్లో.  

ఇంత వరకూ జరిగిన సంఘటనలనీన్  మొతత్ంగా ఒకక్సారి చూడండి. ఎనిన్ మజిలీలో!!.  ఈ సమయానికి 
మారుక్స్ వయసు కేవలం 31 సంవతస్రాలు మాతర్మే. 5 ఏళళ్లో 4 దేశ బహిషక్రణలు. కొనిన్ సారుల్ “24 గంటలోల్ దేశం 
విడిచి వెళిల్పోవాలి” అనన్ ఆదేశాలు. పర్భుతావ్లే భయపడేటంతగా మారుక్స్ ఏం చేశాడు? అని చూసేత్....ఆయన భావాలు 
బందూకులయాయ్యి. ఆయన అక్షరాలు అగిన్ వుండలయాయ్యి. అందుకే కేవలం 31సంవతస్రాల వయసుకే దేశాలకి, 
దేశాలు అదిరిపడేటటుల్ చెయయ్గలిగాడు. జీవితాంతమూ కొనసాగిన ఈ వయ్కిత్తవ్మే శతాబాద్ల తరబడి ఆయనిన్ వారత్లోల్ 
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వయ్కిత్గా నిలబెటిట్ంది. ఈ పర్షాయ్ నుండి బహిషక్రించిన తరావ్త ఆయన మళీళ్ పారిస వెళిల్, అకక్డ కొదిద్ రోజులు వుండి, 
అకక్డ నుండి లండన వెళళ్డం, ఆ తరువాత జీవితాంతం మరో 34 సంవతస్రాల పాటు అకక్డ వునన్పుప్డు ఎలాంటి 
పరిణామాలు ఎదురయయ్యో తరావ్త తెలుసుకుందాం. 

   
(  ) 

 
 
 . 
 
 

  
2019 అ  22 ,     ఇ     

https://youtu.be/Gp5RPqZ8VYQ 

COMMENTS 

అ ణ – .  

https://koumudi.net/comments/january_2020/jan20_Talkshow_Kathalu_comments.htm

