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 ę ¢pɊþѠæ, ʪp Ăɂȸpæ vȼ ɏĀępę şѠцĂĢě rĢѥȸȼ ĈȒ ʪ îȄ
ǜѠ, ѝ ҔɂǒɅ 800 Вæ vȼ Ħ¡p Ǡќę øфф şѠ¢Ƈ rїфpю÷ȼќ. Ƙppę
øфѠ s îȄ ǜф rɏҤp tƕȸ úцpюpě rѐцѓ÷ȼў. ĂĢ ҫ ƌф s îȄ
ǜ їpč zpĜŹĩ ƘěȼpĒě ţţĀ tĀ rɏҤpǘ ńpęѥȸ÷ȼќ.

.

2
*ఇంత వరకూ రకరకాల తతవ్వేతత్లు పర్పంచం ఎలా వుందో చెపాప్రు గానీ,దానిన్ ఎలా

ణ
మారాచ్లో చెపప్లేదు.

*యూరప ని వెంటాడుతునన్ది ఒకే ఒకక్టి. అదే కముయ్నిసట్ భూతం.
*చిటట్చివరి సారిగా, పెటుట్బడి దారుడిన్ వురితియయ్లిస్న తాడు కూడా, ఆ పెటుట్బడి దారుడు అమిమ్నదే.
ఇవి మారుక్స్ కొనిన్ మాటలు.
1838 మే లో తండిర్ చనిపోయిన దగగ్ర నుండి 1841 వరకూ ఆ మూడు సంవతస్రములూ ఏం జరిగిందంటే?
మారుక్స్ కి ఇంటి దగగ్ర నుండి డబుబ్లు రావడం తగిగ్ంది. తండిర్ బర్తికి వుండగా ఆయన నాయ్యవాది కాబటిట్, ఆదాయం
బాగుండేది. అందుచేత, మారుక్స్ ఎంత అడిగితే అంత పంపిసుత్ండేవాడు. ఇపుప్డు తండిర్ చనిపోయాక, ఇంటోల్ ఆదాయం
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లేదు. ఆయన బర్తికి వుండగా రెండు దార్క్ష తోటలు కొనాన్డు. కానీ, దాని మీద వచేచ్ ఆదాయం చాలా తకుక్వ. అందుకని
తలిల్ చెపిప్ంది” ఒరే! అబాబ్య! ఆదాయం తగిగ్పోయింది. నేను ముగుగ్రు పిలల్లిన్ పోషించాలి. నాకు వీలయినంతలో నేను
పంపించగలను. నీవు బాధయ్త గలవాడివిగా వుండు.” అని కొడుకిక్ ఉతత్రాలు రాసుత్ండేది. మారుక్స్ తనని తానూ
నియంతిర్ంచు కోవడానికి పర్యతిన్సూత్, తపప్నిసరై అపుప్లు చేయడం పరిపాటైంది. ఇలాంటి పరిసిథ్తిలో నాయ్యవాద
వృతిత్ని వదిలేసి, అధాయ్పక వృతిత్లో సిథ్రపడాలని నిరణ్యించుకునాన్డు. దానికి సంబందించిన కోరుస్లు తీసుకోవడం
పార్రంభించాడు.
అకక్డ సొంత వూరోల్ జెనీన్ పరిసిథ్తి. నిశిచ్తారధ్ం జరిగి 3,4 ఏళుళ్ అయింది. తండిర్ బర్తికి వుండగా జెనీన్
సంగతులు కొడుకిక్ రాసుత్ండేవాడు. అతను చనిపోయాక ఎలాగో ధైరయ్ం చేసి, జెనీన్యే, మారుక్స్కి ఉతత్రాలు
పార్రంభించింది. ఎందుకంటె, జెనీన్ అనన్కు ఈ పరిచయం ఇషట్ం లేదు.

అందుకని అతనికి తెలియకుండా ఉతత్రాలు

రాసుత్ండేది. అయితే, ఆ వయసులో దూరంగా వుండే పేర్యసీ పిర్యుల మధయ్ వచేచ్ చినన్ చినన్ అభిపార్య బేధాలే,
వాళిళ్దద్రి మధాయ్ కూడా వచాచ్యి. “టర్యర లో ఎవరితోనో మాటాల్డుతునాన్వట” ఇలాంటి ఉతత్రాలు రాసుత్ండేవాడు.
అపుప్డు ఆమె రాసేది.
“అవును మాటాల్డిన మాట నిజమే. కానీ, నా మీద ఆ మాతర్ం నమమ్కం లేదా? నీ గురించి కూడా ఎవరెవరో,
ఏదేదో చెబుతునాన్రు. తీవర్వాదులతో తిరుగుతునాన్వనీ, నాసిత్క భావాల వైపు వెళుతునాన్వనీ’ అంటునాన్రు. కానీ, నాకైతే
నువువ్ చేసేది ఏదైనా సమమ్తమే. నువువ్ ఎపప్టికైనా పర్పంచానిన్ జయిసాత్వనన్ నమమ్కం నాకుంది. తొందరగా చదువు
ముగించుకొని, ఏదో ఒక వుదోయ్గం తెచుచ్కొని, ననున్ పెళిల్ చేసుకో”అని జెనీన్ రాసుత్ండేది.
1841లో డిగీర్ చిటట్ చివరి సంవతస్రం లోకి వచాచ్డు. థీసిస రాయాలిస్న సమయం వచిచ్ంది. అపప్టికే పర్భుతవ్
వయ్తిరేకులతో సంబంధాలు పెటుట్కునన్ మారుక్స్కి తను చదువుతునన్ బెరిల్న యునివరిస్టీ నుండి డిగీర్ వచేచ్ అవకాశం
కనిపించలేదు. “PHD కోసం తను రాసిన సిదాద్ంత వాయ్సం గీర్కు తతవ్వేతత్ “ ఎపికుయ్రస” తతావ్నీన్, “డెమొకర్టిస”
తతావ్నిన్ పోలుసూత్ చేసిన విశేల్షణ! ఇంకా, మారుక్స్ కముయ్నిజం వైపు మళళ్ని రోజులోల్నే, తను ఎలాంటి భావ జాలం వైపు
అడుగులు వెయయ్బోతునన్డో, ఆ సిదాద్ంత వాయ్సంలో రాశాడని విశేల్షకులు చెబుతారు. అందులో ఆయన వెలిబుచిచ్న
భావాలు చాలా తీవర్ంగా వునాన్యి. బెరిల్న యునివరిస్టీ డిగీర్ ఇవవ్క పోవడానికి అది కూడా ఒక కారణం.
అపుప్డు మారుక్స్ ఏం చేసేడంటే, “జన” అనే చినన్ పటట్ణం లో ఒక చినన్ యునివరిస్టీ వుంది. దానిన్ డిగీర్ల
ఫాయ్కట్రీ అనే వాళుళ్ ఆ రోజులోల్. అది ఇపప్టికీ వుంది. తరువాత రోజులోల్ అకక్డ చదివిన అనేక మందికి నోబెల
బహుమతులు కూడా వచాచ్యి. ఆరోజులోల్ అంటే 170 ఏళళ్ కిర్తం సంగతులు. మారుక్స్ ఆ యునివరిస్టీ కి తను రాసిన
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పరిశోధనా గర్ంధానిన్ పంపించాడు PHD కోసమని. మరి ఆ రోజులోల్ డిగీర్ అయిన తరువాత వచిచ్నదానిన్, PHD
అంటారనుకుంటాను (1841తరువాత వచిచ్న దానిన్ PHD అని రాసి వుంది.)
అయితే, తను రాసిన సిదాద్ంత గర్ంధానిన్ 1841 ఏపెర్ల 6న పంపిసేత్, 1841 ఏపెర్ల 15 న అంటే వారం రోజులోల్
ఆ యునివరిస్టీ వాళుళ్ PHD ని పంపించారు. మారుక్స్ రాసిన ఆ సిదాద్ంత గర్ంధానికి రెండు పర్తేయ్కతలు వునాన్యి.
1. దానిని తనకు కాబోయే మామ గారికి అంకితం చేసాడు. “చినన్పప్టినుండి నాలో విజాఞ్న బీజాలు నాటిన వాడూ,
ననున్ జాఞ్య్న తృషణ్ వైపు నడిపిన వాడూ అయినటువంటి” లూడివ్గ” కి దీనిని అంకితం చేసుత్నాన్ను.” అని రాసాడు.
2. అలాగే ఆ సిదాద్ంత గర్ంధం రాయడం లో తనకు సహాయం చేసిన “బూర్నో బోర్యర”కి.
ఈ బూర్నో బోర్యర మారుక్స్ కి మంచి మితుర్డు. ఇతనికి మారుక్స్ గతంలో చదివిన ‘బాన’ యునివరిస్టీలో టీచర
వుదోయ్గం వచిచ్ంది. అతను వెళిళ్పోతూ “నేను బాన కి వెళిళ్పోతునాన్ను. నీకు కూడా అకక్డ ఏదైనా వుదోయ్గం చూసాత్ను
వచేచ్సేయ” అనాన్డు. మారుక్స్ కూడా అదే చూసుత్నాన్డు. తను ఎలాగూ టీచర గా చేయాలనీ, నాయ్యవాద వృతిత్ వైపు
వెళళ్లేదు. అందుకని బాన యునివరిస్టీ కి వెళాళ్డు. అయితే వెళేల్సరికి అకక్డ పరిసిథ్తులు వేరుగా వునాన్యి. ఈ బూర్నో
ఉదోయ్గ పరిసిథ్తే అనుమానంగా వుంది. ఎందుకంటే, బూర్నో

పర్భుతవ్ వయ్తిరేక కారయ్కపాలోల్, తీవర్వాద ఉదయ్మాలోల్

తిరుగుతునాన్డని తెలిసి, అతని వుదోయ్గం తీసేశారు. అంతేకాదు, అతనితో కూడా ఎవరెవరు తిరుగుతునాన్రోనని రహసయ్
ఆదేశాలు కూడా వచాచ్యి. దాంతోటి, మారుక్స్ కి పర్షాయ్ లో అంటే, (పర్షాయ్ జరమ్నీ లో ఒకభాగం అనుకునాన్ం కదా!)
ఎకక్డా కూడా టీచర వుదోయ్గం వచేచ్ ఛాయలు కనిపించడం లేదు.
ఆ రోజులోల్, 1841లో, అలా చదువుకునన్ యువకులు తేలిగాగ్ వెళళ్గలిగే మారగ్ం ఒకక్టే, అదే ‘జరన్లిజం’. అపప్టికి
మారుక్స్ వయసుస్ 23 సంవతస్రాలు. జెనీన్ వయసుస్ 27 సంవతస్రాలు. నిశిచ్తారధ్ం జరిగి 5 ఏళుళ్ అయింది. ఏదో ఒక
సిథ్రమైన వుదోయ్గం వుంటే తపప్ వివాహం చేసుకోలేని పరిసిథ్తి. అలాంటపుప్డు మరో మారాగ్ంతరం లేక తన ఊరోల్నే
వునాన్డు మారుక్స్. పతిర్కలకు వాయ్సాలు రాయడం పార్రంభించాడు. అలా జరుగుతుండగా 1841లో కాబోయే
మామగారికి తీవర్మైన అసవ్సథ్త చేసింది. అపప్టికి జెనీన్కీ, మారుక్స్కీ నిశిచ్తారధ్ం అయిపోయిందని వూరోల్నీ, జెనీన్ ఇంటోల్
కూడా తెలిసిపోయింది. ఎలాగూ అందరికీ తెలిసిపోయింది కదాని, కాబోయే మామగారికి సహాయం చేయడం కోసం జెనీన్
ఇంటోల్నే వునాన్డు రెండు, మూడు నెలల పాటు.
ఈ విషయం జెనీన్ మారుటి అనన్కు తెలిసింది. కానీ, అపప్టికి వునన్ పరిసిథ్తి, తండిర్కి వునన్ అనారోగయ్ం దృషాట్య్
మారుక్స్ని ఏమీ అనలేకపోయాడు. ఆ తరువాత అతను మరో మూడు నెలలకి 1842 మారిచ్ ౩న చనిపోయాడు. అతను
చనిపోవడం తో కుటుంబం జెనీన్ కుటుంబమంతా మారుటి అనన్ ఆధవ్రయ్ం లోకి వచిచ్ంది. ఇకక్డ వుంటే, మారుక్స్,
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జెనీన్ల వివాహానికి అతను ఒపుప్కోడని, జెనీన్, వాళళ్ అమామ్, ఇదద్రూ అకక్డకు 50 మైళళ్ దూరం లో వునన్ జెనీన్
మేనమామ దగగ్రకు వెళిళ్పోయారు.
ఇదంతా జరిగేసరికి 1842 సంవతస్రం మధయ్లోకి వచాచ్రు. మారుక్స్ పేపరల్కి వాయ్సాలు రాసి, జరన్లిషుట్
అవావ్లని చూసుత్నాన్డు. 1842 మే 25 న పర్భుతవ్ం పతిర్కమీద విధించిన ఆక్షలకు వయ్తిరేకంగా మారుక్స్ రాసిన వాయ్సం
ఒక పతిర్కలో వచిచ్ంది. అది జరన్లిసట్ గా మారుక్స్ వేసిన మొటట్మొదటి అడుగు. ఆ తీవర్మైన వాయ్సం పెదద్ సంచలనం
కలిగించింది. ఎందుకంటే, మారుక్స్ అందులో వెలిబుచిచ్న భావాలు ఎలా వునాన్యంటే” కైరసత్వమతం అందరికీ
కావాలంటునాన్రు. అసలు కైరసత్వ మతం అంటే ఏమిటి? పోర్టెష టెంట, కేథలికుక్లునాన్రు. మరి ఏది కైరసత్వ మతం?
కైరసత్వమతం తీసుకొని వాళళ్ందరినీ దురామ్రుగ్లు అంటునాన్రు. అది ఎంత వరకు సమంజసం. “ ఇలాంటి భావాలతో తన
మొటట్ మొదటి వాయ్సంలో రాసాడు.
ఇక జెనీన్ తన అమమ్మమ్ గారి ఇంటి వదద్ వుంది కదా! ఆమె పెళిల్ని గురించి ఒతిత్డి తేవడం పార్రంభించింది. అపప్టికే
నిశిచ్తారధ్ం అయి, 5 సంవతస్రాలు అయింది. “నువువ్ ఏం చేసినా పరావ్లేదు. ఎనిన్ కషాట్లు పడుతునాన్ పరావ్లేదు. నీతోనే
వుంటాను. నువువ్ నడిచేది పూల బాటే కానకక్రలేదు. రాళళ్ బాటైనా, పూల బాటైనా నీ వెనకాలే వసాత్ను. పెళిల్ చేసుకో”
అని అనడం పార్రంభించింది. మారుక్స్కి ధైరయ్ం చాలడం లేదు. ‘వుదోయ్గం లేకుండా ఆమెను ఎలా పోషిసాత్ను’
అనుకునాన్డు. ఆ సమయంలో, చేతిలో ఆదాయంలేని పరిసిథ్తి లో తలిల్ని అడిగాడు - నువువ్ ఎలాగైనా డబుబ్లు ఇవావ్లని.
దానికి తలిల్ అంది ” చూడూ! నాకు కుటుంబం పోషించడానికే కషట్ంగా వుంది. ఒకక్రిత్నే సంసారానిన్ ఈదుకొసుత్నాన్ను.
నీకు కాబోయే అతత్వారు కూడా పెదద్గా పటిట్ంచు కోవడం లేదు. ఇలాంటి పరిసిథ్తిలో ననున్ ఇంకా డబుబ్లు ఇవవ్మంటే
నేనేమీ చెయయ్లేను.”అని. దాంతో ఇదద్రి మధాయ్ ఘరష్ణ జరిగింది. ఇంటోల్ ఉండకుండా బయటకు వెళిళ్పోయాడు. ఊరోల్నే
ఒక గెసట్ హౌస వుంటే అకక్డ వునాన్డు. మారుక్స్ అకక్యయ్ “సోఫీ”కి వివాహం జరగవలసి వుంది. ఆమె వివాహం
అయాయ్క తన ఊరునుండి “కొలోన”అనే ఊరు వెళిళ్పోయాడు మారుక్స్.
అకక్డ నుండి పతిర్కలకు వాయ్సాలు రాయడం పార్రంభించాడు. “రైలీ సే సైటుంగ” అనే పతిర్కల వాళుళ్ కొదిద్గా
పారితోషకం కూడా ఇసుత్ండేవారు. అయితే, మారుక్స్ వాయ్సాలకు మంచి పర్జాదరణ వచేచ్ది. ఒక రెండు, మూడు నెలలు
అయాయ్క అదే పతిర్క వాళుళ్ సంపాదకుడిగా ఉండమనాన్రు. 1842 అకోట్బర 14న సంపాదకుడిగా నియమించారు.
మారుక్స్కి అది ఒక గొపప్ అవకాశంగా వచిచ్ంది తన 24 ఏళళ్ వయసులో. కాకపొతే, తను ఏ రోజైతే సంపాదకుడిగా
బాధయ్తలు సీవ్కరించాడో, అదే రోజున తన ఇంటివదద్ 23 ఏళళ్ వయసు వునన్ తన తముమ్డు “హెరమ్న” చనిపోయాడు.
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ఈ పతిర్కకు సంపాదకుడిగా కొనసాగుతునన్ రోజులోల్ “‘హెగెల సిదాద్ంతం అనేది నేలవిడిచిసాము చేసుత్నన్ది.
వాసత్వికత లోపించింది.” అని రాసూత్, హెగెల యొకక్ అతి వాదులిన్ విమరిశ్ంచడం పార్రంభించాడు. నిజానికి ఒకపుప్డు
మారుక్స్ హెగెల అతివాదులతో కలసి తిరిగినవాడే. కానీ, పతిర్కలో పనిచేయడం పార్రంభించాక, మరింత విసుత్ర్త
అధాయ్యనం వలన, వాళళ్ నుండి విడిపోయి, వాళల్కు వయ్తిరేకమైన వాయ్సాలు రాసాడు. అలాంటివే కాకుండా పర్భుతవ్
అధికారుల అవినీతినీ, అడవిలో కటెట్ల దొంగతనాలూ, దార్క్ష తోటలలోని కారిమ్కుల కషాట్లూ ఇలాంటివి కూడా
రాసేవాడు. పూరిత్ సేవ్చచ్ వచేచ్సరికి పతిర్కకు విపరీతమైన పర్జాదరణ వచేచ్లా చూసాడు. మారుక్స్కి పేరొచిచ్ంది. అలాగే
పతిర్క అమమ్కాలు కూడా పెరిగాయి. కానీ, పర్భుతావ్నికి వయ్తిరేకంగా రాసుత్ంటే, ఊరుకోదు కదా! పతిర్కమీద నిఘా
ఎకుక్వయియ్ంది. దాంతో, మారుక్స్ సంపాదకతవ్ం వహిసుత్నన్ “రైలీ సే సైటుంగ” పతిర్క 1843 మరిచ్ 17 న
నిషేధించారు. 1843 లో మారిచ్ చివరలో వచిచ్న సంచికే చివరి సంచిక అయింది. ఆ విధంగా మారుక్స్ సంపాదకుడిగా
ఆరు నెలలు మాతర్మే పనిచేసాడు. మళీళ్ మారుక్స్ జీవితం తెగిన గాలిపటం అయింది. రెండో వైపున జెనీన్ ఆరోగయ్ం
దెబబ్తింటోంది. తండిర్ చనిపోవడం తో తరచూ డిపెర్షన కు లోనయేయ్ది. ఇటు మారుక్స్ను పెళిళ్చేసుకోమంటునన్ది. పెళిల్
జరిగితే ఎలా బర్తకాలి? మారుక్స్ కూడా అదే గందరగోళంలో వునాన్డు.
ఆ సమయంలో వాళళ్ పినిన్ గారి దేశం అయిన “హాలెండ” వెళాళ్డు. అతని బాబాయ పేరు” లయన ఫిలిపస్” (ఈ
లయన ఫిలిపస్ వాళళ్ అబాబ్యే ఎపుప్డు మనం వాడుతునన్ ఫిలిపస్ ఎలకర్నికస్ కంపెనీ ని సాథ్పించింది) వాళళ్ ఇంటికి వెళిల్
అడిగాడు”మా అమమ్కు రావలిసిన వారసతవ్పు డబుబ్లు వునాన్యి కదా! మా అమమ్ని అడిగితే ఏమీ చెపప్డం లేదు.
మీరైనా చెపప్ండి. అవి ఎలా వసాత్యో?” అనాన్డు మారుక్స్.
“అబాబ్య! అవి టర్సట్ డబుబ్లు. మీ అమమ్ చనిపోయిన తరావ్తే, నీకు వారసతవ్ంగా వసాత్యి. కాకపొతే, నువువ్
ఇబబ్ందులు పడుతునాన్నని అంటునాన్వు కాబటిట్, మేమే ఏదో కొంత ఇసాత్ము. అది కూడా ఉదారంగా ఏమీ కాదు.
అపుప్గానే. ఆ తరువాత నీకు డబుబ్లు వచిచ్న తరావ్త ఇచేచ్దుద్వు గానీ” అని వాళుళ్ కొంత డబుబ్ ఇచాచ్రు.
ఆ డబుబ్లు తీసుకొని తన ఊరు వచేచ్సాడు. ఇంటికి వచిచ్న తరావ్త అతనికి తెలిసిన శుభవారత్ ఏమిటంటే,
అంతకు ముందు తనతో కలసి పనిచేసిన మితుర్లు కొందరు “పారిస వెళదాం. అకక్డ ఒక పతిర్క పెడదాం.” అనాన్రు.
అకక్డకు వెళిల్ పతిర్క పెటట్డానికి కారణం ఏమిటంటే, ఫార్నుస్ దేశంలో ఆంక్షలు తకుక్వగా ఉండేవి. సేవ్చచ్ ఎకుక్వగా
వుండేది. ఆ యూరప దేశాలోల్ ఆంక్షలపాలై పారిపోయిన చాలా మంది ఫార్నుస్లో ముఖయ్ంగా పారిస లో
తలదాచుకునేవారు. “అందుచేత అకక్డకు వెళిల్ మన వాణి ని వినిపించుదాం” అని మితుర్లు కొందరు చెపాప్రు. ఆ
చెపిప్నటువంటి మితుర్లు ధనవంతులే. “మేం డబుబ్లు పెడతాం. నువువ్ సంపాదకతవ్ బాధయ్త తీసుకో. నీకు సిథ్రంగా
సంవతస్రానికి ఇంత అని ఇసాత్ం” అనాన్రు.
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సిథ్రమైన ఆదాయం వసుత్ంది. పైగా పారిస లో పెదద్గా ఇబబ్ందులు ఏమీ వుండవు- అనుకుని ఒపుప్కునాన్డు. ఇక
పెళిల్ పర్యతాన్లు మొదలుపెటాట్డు. ఆ విషయానీన్ జెనీన్కి చెపాప్డు. అయితే, మారుక్స్ వెళిళ్పోబోతునాన్డని అందరికీ
తెలిసిపోయింది. అంతకు ముందు పతిర్కలోల్ వచిచ్న వాయ్సాలూ అవి గమనించి, పర్షాయ్ పర్భుతవ్ం ఏమనుకునన్దంటే... ‘ఈ
కురర్వాడిని ఇలా వదిలేసేత్, కషట్ం. ఇకక్డ కుదరకపోతే మరో దగగ్రైనా ఉదయ్మాలు లేవదీసాత్డు. ఇతనిన్
లొంగదీసుకోవాలంటే, ఒకటే మారగ్ం. అనుకొని. “పర్భుతవ్ంలో ఒక చకక్టి వుదోయ్గం ఇసాత్ము. వచిచ్ చేరు.” అని,
మారుక్స్ నానన్గారి మితుర్డి దావ్రా మారుక్స్ కి ఒక సందేశం పంపించారు. మారుక్స్ ఆ పర్తిపాదనకు ఒపుప్కోలేదు.
ఈలోగా మరుక్స్కి కాబోయే బావమరిది (అంటే, జెనీన్ మారుటి అనన్) అతను మారుక్స్ కూ, జెనీన్ కి చెడగొటాట్లని
చాలా పర్యతిన్ంచాడు గానీ, కుదరలేదు. పైగా ఇదద్రూ పెళిల్ పర్యతాన్లు కూడా చేసుత్నాన్రని తెలుసుకుని, “సరే! ఎలాగూ
వీళళ్ను విడదీయడం సాధయ్ం కాలేదు కనీసం ఇకక్డే వుంటే, కళళ్ముందు వుంటారు. చెలెల్లిన్ జాగర్తత్గా చూసుకోవచుచ్.
మారుక్స్ ఎకుక్వగా తీవర్వాదులతో తిరుగుతునాన్డు. అలా వెళిళ్పోతే చెలిల్లి జీవితం ఏమవుతుందో?’ అనుకుని ఎపుప్డూ
దేవ్షంగా వుండే అతను మారుక్స్తో చెపాప్డు ” నువువ్ ఇకక్డే వుండు. పర్భుతవ్ం లో వుదోయ్గం ఇపిప్సాత్ను.” అని. అతను
అపప్టికే పర్భుతవ్ంలో వుదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. ఆ పర్తిపాదనను కూడా తిరసక్రించాడు. మారుక్స్ కి ఈ రాజీ పడనీ తతవ్మే
అతనికి బలం అయింది. ఆ పటుట్దలే అతని చేత “కేపిటల” రాయించింది
సరే! ఉదోయ్గ వదద్నుకునాన్డు. పారిస లో పతిర్క కోసం పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రు మితుర్లు. పరిసిథ్తులు అనిన్ తనకు
సిథ్రతవ్ం కలిగించేటటేల్ వునాన్యి. కాబటిట్ ఇక వివాహానికి సిదద్మయాయ్డు. మారుక్స్. జెనీన్ల ఏడు సంవతస్రాల సుదీరఘ్
నిరీక్షణ ఫలించ బోతునన్ సమయం. ఆ తరువాత మారుక్స్ జీవితాంతం తోడూ నీడగా నిలిచి, తన జీవితం కూడా అతని
ఆశయసాధనకే అరిప్ంచిన జెనీన్, మారుక్స్ జీవితం లోనికి అధికారికంగా 1843 జూన 19 అడుగుపెటిట్ంది. పెళిల్ అంత
అంగరంగ వైభవంగా ఏమీ జరగలేదు. చాలా సాధారణంగా జెనీన్ వాళళ్ అమమ్మమ్ గారి “కార్జ నాక” అనే వూరిలో,
పొర్టెసెట్ంట చరచ్ లో జరిగింది. మారుక్స్ తాలుకా వాళుళ్ ఎవరూ రాలేదు. ఎందుకంటె, తలిల్తో తగాదా పెటుట్కునాన్డు.
జెనీన్ వాళళ్ అమామ్, జెనీన్ తముమ్డు ఎడగ్ర(ఇతను మారుక్స్కి కాల్స మేట) మరి కొంతమంది మితుర్లు, చాలా సమీప
బంధువులు. మాతర్మే వచాచ్రు. విచితర్ం ఏమిటంటే, పెళిల్ జరగానికి ఏడు సంవతస్రాల ముందు నిశిచ్తారధ్ం జరిగినపుడు,
మారుక్స్ తరుపు వాళుళ్ మాతర్మే వునాన్రు. జెనీన్ తరుపు వాళుళ్ ఎవరూ లేరు. ఇపుప్డు వివాహానికి ఆ సమీకరణం అటు
నుండి ఇటయియ్ంది. వివాహం జరిగేసరికి మారుక్స్ వయసు 25. జెనిన్ వయసు 29. ఆ సందరభ్ంలో

జెనీన్ అమమ్గారు

వంశపారంపరయ్ంగా వసుత్నన్ వెండి వసుత్వులు కూతురుకి బహుమతిగా ఇచిచ్ంది. అంతేకాదు, కూతురీన్, అలుల్డీన్
హనీమూన కి వెళిళ్రమమ్ని డబుబ్లు కూడా ఇచిచ్ంది.
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కొతత్ దంపతులు “సివ్జజ్రాల్ండ” వెళాల్రు. వెళేళ్టపుప్డు మారుక్స్ పెటెట్నిండా పుసత్కాలు తీసుకెళాళ్డట హనీమూన
వెళిళ్నపుడు కూడా. ఎందుకంటే, సమయం దొరికితే ఆ పుసత్కాలు చదవాలి. రాయబోయే సిదాద్ంత గర్ంధానికి సమాచారం
కోర్డీకరించుకోవాలి. అపప్టి వరకూ మారుక్స్ ఒకక్డే డబుబ్లు ఎకుక్వగా ఖరుచ్ చేసేవాడు. జెనీన్ కి పెదద్గా డబుబ్లు ఖరుచ్
పెటట్డం తెలీదు. కారణం, ఆమె అంత వరకూ తలిల్ దగగ్రే వుంది. కాకపొతే, మారుక్స్తో కలసి వెళిళ్ంది కాబటిట్, డబుబ్
ధారాళంగా ఖరుచ్ పెటేట్శారు. దాంతో

తీసుకువెళిళ్న డబుబ్లనీన్ అయిపోయాయి. తిరుగు పర్యాణంలో అకక్డకక్డ

ఆగుతూ, తెలిసిన మితుర్ల సహాయం తీసుకొని, మొతాత్నికి ఇంటికి చేరుకునాన్రు.
అయితే, హనీమూన కి వెళిళ్నపుడు పుసత్కాలు కూడా తీసుకువెళాళ్డు

కదా! హనీమూన లో ఉండగానే ఆ

పుసత్కాలనీన్ చదివేశాడు. అపుప్డు రాసుకునన్ నోటుస్లే “కారల్ మారుక్స్ సంతకాలు” గా పర్చారం లో వునన్ మాటలు.
*మతం మనిషి పాలిట మతుత్ మందు.
* మానవ జాతికి సేవ్చచ్ అంటే, అది శార్మిక జనవిముకేత్.
ఇలాంటి వాకాయ్లనీన్, ఆయన ఆ హానీమూనోల్ రాసుకునన్ నోటుస్ నుండి కొనిన్ మాటలు మాతర్మే. అయితే, ఇంటికి
వచిచ్న రెండు నెలలకి వాళల్కు తెలిసిన సంతోషమైన వారత్ ఏమిటంటే, జెనీన్ గరభ్వతి. 1843 అకోట్బర లో మా జెనీన్,
మారుక్స్ ల పారిస పర్యాణానికి రంగం సిదద్మయింది. ఏడేళళ్ నిరీక్షణ ఫలించింది. భరత్కు సిథ్రమైన ఆదాయం
లభించబోతోంది. మరో ఏడు నెలలోల్ పాపో, బాబో పుటట్బోతునాన్డు. భవిషయ్తుత్ ఎంతో అందంగా కనబడుతోంది. ఆ
క్షణం లో అంత అందంగా ఊహించుకొనన్ జీవితం, ఎంత ముళళ్ బాట కాబోతోందో, తరువాత, తరువాత గానీ
అనుభవం లోనికి రాలేదు. అది చేదు వాసత్వం. ఆనాడు తన సొంత ఊరునీ, తన సొంత దేశానిన్ వదిలి పెటిట్న జెనీన్,
మారుక్స్ లు యేవో కొదిద్ నెలలు తపప్, మళీళ్ సవ్దేశంలో జీవించలేదు.

ఏదో ఉదోయ్గానికి పారిస వెళుతునాన్ం. వెనకిక్

వచేచ్సాత్ం. అనుకునాన్రు గానీ, ‘మళీళ్ ఎపుప్డూ సవ్దేశం లో జీవించము.’ అని ఆ సమయంలో కనీసం ఊహించలేదు.
అకక్డ నుండి మారుక్స్ జెనీన్ల జీవితం పరుగు….పరుగు...దేశం నుండి, దేశానికి పరుగు. 1843 అకోట్బర లో
పారిస లో అడుగు పెటాట్రు. నూయ్స పేపర పెటట్లనుకునన్ మితుర్ల పేరుల్ బూర్గే, హరేవ్. (చాలా సందరాభ్లలో కావాలనే
వయ్కుత్ల పేరూల్, పర్దేశాల పేరూల్ చినన్విగా ఉంచుతునాన్ను సప్షట్త, సరళత కోసం. అతయ్వరమైన పేరుల్ మాతర్మే పూరిత్గా
ఇసుత్నాన్ను.) ఈ బూర్గే, హరేవ్ బాగా డబుబ్నన్ వాళుళ్. పతిర్క పెటుట్బడిలో ఎకుక్వగా భాగం వాళళ్దే.

ఇకక్డ మారుక్స్

పెటుట్బడి ఏమిటంటే, కేవలం ఆయన మేధసూస్, ఆలోచనలూ, అనుభవం మాతర్మే. కొతత్ దేశం, కొతత్ భాష, కొతత్
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సమాజం, కొతత్ పర్జలు. మరుక్స్కూ, జేనీన్లకు కొతత్ జీవితం. అయినా గానీ, పెదద్గా ఇబబ్ందులేవీ లేకుండానే అలవాటు
పడాడ్రు పారిస జీవితానికి.
మారుక్స్, అతని సహచరులూ, ఈ నూయ్స పేపర భాగసావ్ములూ ఏమనుకునాన్రంటే, “అసలే కొతత్ పర్దేశం,
ఇంకా మనం పతిర్క కూడా పార్రంభించలేదు. ఖరుచ్లిన్ అదుపులో పెటుట్కుంటే బాగుంటుంది. అందుకని, మనం
అందరమూ కలసి ఒకే ఇంటోల్ వుందాం.” అని అభిపార్యపడి, ఒక రెండు అంతసుత్ల భవనానిన్ అదెద్కు తీసుకునాన్రు.
ఎవరి గదులోల్ వాళేళ్ వుంటారు. వంట మాతర్ం అందరూ ఒక దగగ్రే వండుకోవడం, తినడం. అదంతా ఆడవాళళ్ పని.
అందరూ వంతులు వారిగా చేసాత్రు. మగవాళుళ్ పతిర్క పనులు చేసాత్రు. పతిర్క ఆఫీసుని వీళుళ్ నివాసం ఉంటునన్ వీధికి
పకక్వీధిలో వుంది. ఒక రకంగా మినీ సోషలిసట్ సమాజంలాగ జీవిదాద్ం అనుకునాన్రు. కాకపోతే ఆ పర్యోగం నెల
రోజులు మించి కొనసాగలేదు. మారుక్స్, జెనీన్లు అకక్డకు దగగ్రలోనే వేరే ఇంటికి వెళిళ్పోయారు.
తరువాత రోజులోల్ ఆయన భాగసావ్మయ్ం వహించిన కొనిన్ పోరాటాలు గానీ, కొనిన్ సంసథ్లు గానీ వాటిలోల్కి ఎలా
వెళాళ్డో తెలుసుకోవాలంటే ‘పారిస’ పరిసిథ్తి ఎలా వుందో తెలుసుకోవాలి. జరమ్నీ నుండి లక్షలాది మంది పర్జలు అకక్డకు
అంటే ఫార్నుస్ కు ముఖయ్ం గా పారిస కు వచేచ్వారు. కొంతమంది పారిపోయి వచిచ్న వాళుళ్. కొంత మంది బర్తుకు
తెరువు కోసం వచిచ్న వాళుళ్. కొంత మంది వృతిత్ నైపుణయ్ం కోసం పై చదువులకోసం వచిచ్న వాళుళ్ - ఇలాంటి వారు
అకక్డ లక్షలాది మంది వునాన్రు. వాళళ్ ఆశయాలను బటిట్, వాళళ్ యొకక్ కారయ్కలాపాలిన్ బటిట్, సంఘాలూ, రహసయ్
సంఘాలూ ఉండేవి. ఇకక్డ నుండి కూడా కొంత మంది జరమ్నీ పర్భుతావ్నికి వయ్తిరేకంగా కారయ్కలాపాలు సాగించడం
లాంటివి చేసూత్ వుండేవాళుళ్. తరువాత రోజులోల్ మారుక్స్ కూడా అలాంటి సంఘాలోల్ చురుకైన పాతర్ పోషించాడు.
అదంతా తరువాత కధ.
పారిస వచిచ్న వెంటనే పతిర్క పార్రంభిదాద్మని అనుకునాన్రు గానీ, మూడు, నాలుగు నెలలు ఆలసయ్ంగా 1844
ఫిబర్వరిలో మొదట సంచిక విడుదల అయియ్ంది. మారుక్స్ సంపాదకతవ్ం లో వచిచ్న ఆ మొటట్మొదట సంచికలో
రాజకీయ విశేల్షణలూ, వాయ్సాలూ, కవితలూ వునాన్యి. అవి వెయియ్ కాపీలు అచుచ్ వేశారు. కానీ, వాళుళ్ అనుకునన్ంత
సప్ందన రాలేదు. ఫార్నుస్లో ఆ పతిర్క కొనేవాళేళ్ లేకపోయారు. జరమ్నీని వయ్తిరేకిసూత్ రాసిన వాయ్సాలు వునాన్యి కాబటిట్,
జరమ్నీ కి పంపిదాద్మని అనుకునాన్రు. కానీ, జరమ్నీ, తన దేశపు సరిహదుద్లోల్నే ఆపేసింది. పర్షాయ్ పర్భుతవ్ం “ఈ పేపరు
నడిపేది ఎవరు? ఎకక్డ నుండి వసోత్ంది? అని ఆరా తీసింది. “ఈ పతిర్కని నడిపే వాళుళ్ పర్షాయ్ లో అడుగుపెడితే, వెంటనే
అరెసట్ చెయయ్ండి.” అని ఉతత్రువ్లు జారీ చేసింది. మారుక్స్ గానీ, జెనీన్ గానీ తమ దేశానికి వెళేళ్ మారాగ్లనీన్ మూసుకు
పోయాయి పతిర్క మొటట్ మొదటి సంచికతోనే.
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అది అలా వుండగా పతిర్కలో వునన్ భాగసావ్ముల మధయ్ ఏవేవో తగాదాలు మొదలయాయ్యి. “నువువ్ ఎకుక్వ
ఖరుచ్ పెడుతునాన్వు అంటే, నువువ్ ఎకుక్వ ఖరుచ్ పెడుతునాన్వు” అనుకునాన్రు. మరొకరేమో “నువువ్ ఇలా రాశావు
కాబటేట్ పతిర్క అమమ్కాలు ఇలాగునాన్యి” అని మారుక్స్ ని విమరిశ్ంచడం మొదలెటాట్రు. దీనితోటి పెటుట్బడి పెటిట్న వాళేళ్”
ఇక మేము పెటుట్బడి పెటట్ం”అని అనడంతో మొటట్ మొదట సంచికే చిటట్ చివరి సంచిక అయియ్ంది. మళీళ్ మారుక్స్ యొకక్
పరిసిథ్తి మొదటి కొచిచ్ంది. మారుక్స్ నీ, జేనీన్ని “మీకెందుకు మేం వునాన్ం” అని హామీ ఇచిచ్ తీసుకువచిచ్న వాళుళ్,
నడిరోడుడ్ మీద వదిలేసి, వాళళ్ తోర్వ వాళుళ్ చూసుకునాన్రు.
అపప్టికి జెనిన్ ఏడు నెలల గరభ్వతి. ఆరిధ్క పరిసిథ్తి దారుణంగా తయారయియ్ంది. అదుర్షట్వశాతూత్ ఆ సమయంలో
ఏం జరిగిందంటే, మారుక్స్ అంతకు ముందు జరమ్నీ లో వుండగా ఒక పతిర్క నడిపాడు అనుకునాన్ం కదా! వాళుళ్
ఏమనాన్రంటే” నువువ్ జరమ్నీ లో వుండగా నడిపిన పతిర్కకు లాభాలు బాగా వచాచ్యి. లెకక్లు ఇపుప్డు చూసాము.
అందుకని, నీకు ఇపుప్డు కొంతకొంత మొతాత్నిన్ బోనస గా పంపిసుత్నాన్ము” అని భారీ మొతాత్నేన్ పంపించారు. దాంతో
మారుక్స్ కీ, జేనీన్కీ తాతాక్లికంగా కొంత ఉపశమనం కలిగించింది. ఇలా కాలం గడుసుత్ండగా మారుక్స్, జెనీన్ లకు
మొదటి సంతానం ఆడపిలల్ జనిమ్ంచింది. అది1844 మే ఒకటో తేది. ఆ పాపకు జెనిన్ పేరు కలిసే లాగ “జెనిన్ చెన” అని
పెటుట్కునాన్రు. ఆ పాపకే కాదు. ఆ తరువాత పుటిట్న ఆడపిలల్లందరికీ జెనిన్ పేరు కలిసేలాగ ముందు జెనిన్ పేరు ఆ
తరువాత మరో పేరు ఉండేలా చూసుకునాన్రు.
ఇపుప్డు మరో సమసయ్ పార్రంభమయింది. ఈ పాపను పెంచడంలో మారుక్స్ కు గానీ, జెనీన్కి గానీ అనుభవం
లేదు. ఎందుకంటే, జెనీన్ సంపనన్ కుటుంబంలో నుండి వచిచ్ంది. వాళళ్ కుటుంబాలోల్ నరుస్లు వుండేవారు. వాళళ్ చేతికి
పిలల్లిన్ ఇచేచ్సేత్, వాళేళ్ పెంచుతుండే వాళుళ్. ఇటువైపు మారుక్స్ అయితే, అతను ఇంటి బాదయ్త ఎపుప్డూ తీసుకోలేదు. ఇక
పిలల్లిన్ పెంచడం అనే పర్సకేత్ లేదు. దాంతోటి ఆ పిలల్ని పెంచడంలో చాలా ఇబబ్ందులు ఎదురయాయ్యి. పాప, పుటిట్న కొదిద్
రోజులకే తరచూ అనారోగాయ్నికి గురవవ్డం, మూరచ్లు పోవడం ఇలాంటివనీన్ ఎదురయాయ్యి. అలాంటి సమయంలో
మారుక్స్ ని ఆదుకునన్ ఒక వయ్కిత్ - మారుక్స్ కి తలిల్ తరపు బంధువు “హెనిర్క హెయిన”. అతను మంచి కవి కూడా. అతను
ఎపుప్డో జరమ్నీ నుండి పారిపోయి వచిచ్, పారిస లో తలదాచుకునాన్డు. ఎవరి దావ్రానో పరిచయం అయాయ్డు.
చుటట్రికాలు చూసుకుంటే, మారుక్స్ వాళళ్ తలిల్కి దూరపు బంధువు అని తెలిసింది. కాకపోతే, అపప్టికే అతని ముఖానికి
పక్షవాతం వచేచ్సి వుంది. అతని భారయ్ పెదద్గా చదువుకోలేదు. ఆమె ఎవరితోనూ కలిసేది కాదు. కానీ, మారుక్స్, జెనీన్లు
చినన్ పిలల్తో ఇబబ్ంది పడుతునాన్రని ఆ భారాయ్, భరాత్ తెలిసి, వాళళ్ంతట వాళేళ్ వీళళ్కు సహాయం చేయడానికని వచాచ్రు.
అలా కొంతకాలం నడిచింది.
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పాప ఆరోగయ్ం బాగుండడం లేదు. జెనీన్కి ఆందోళన ఎకుక్వయియ్ంది పాప ఏమవుతుందోనని. అలాంటి
సమయంలో పాపను తీసుకుని పుటిట్ంటికి వెళాద్మని నిరణ్యిచుకుంది. మారుక్స్ ఏమనుకునాన్డంటే” నిజమే, అకక్డ
కనీసం కొనిన్ రోజుల పాటైనా వుంటే ఆరోగయ్ం బాగుపడుతుంది” అని జెనీన్ అనుకునన్టేట్ అనుకునాన్డు. పారిస లో
కాపురం పెటిట్ సంవతస్రం కూడా పూరిత్ కాలేదు. మారుక్స్ చూసేత్ రాజకీయ విశేల్షణలూ, మీటింగులోల్ తిరుగుతునాన్డు.,
పుసత్కాల మధయ్లో వుండిపోతునాన్డు. రాజకీయాలోల్ మునిగి ఏమైపోతాడోనని ఆమె బెంగ. ఇలాంటి పరిసిథ్తిలో మారుక్స్ను
వదిలి వెళళ్డానికి ఇషట్ంలేదు జెనీన్కి. అయినా పాప ఆరోగాయ్నిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని వెళళ్క తపప్లేదు. 1844 జూన మొదటి
వారంలో, నెలరోజుల పసి పాపను పొతిత్ళళ్లో పెటుట్కుని జరమ్నీ లోని పుటిట్ంటికి వెళిళ్ంది.
ఇకక్డ మారుక్స్ పారిస లోని వివిధ పర్జాసంఘాలోల్ తిరుగుతునాన్డు. ఆ రోజులోల్నే మారుక్స్ రాసినటువంటి
వాయ్సాలనీన్ దాదపు వంద సంవతస్రాల తరావ్త “పారిస మానుయ్సిర్క్పట్” అనే పేరుతొ పర్చురితమయాయ్యి.
జెనీన్ పాపను తీసుకుని పుటిట్ంటికి

వెళిళ్న కొదిద్ రోజులకే పర్షాయ్లో నూనె మిలుల్ కారిమ్కులు, యజమానుల మీద

తిరుగుబాటు చేశారు. ఆ తిరుగుబాటును అణచివేయడానికి నూనె మిలుల్ల రక్షణ కోసం, పర్భుతవ్ం రక్షక దళాలను
ఏరాప్టు చేశారు. అయినా కారిమ్కులు భయపడకుండా ఎదిరించారు. ఆ సాథ్యిలో జరిగిన తిరుగుబాటు పర్షాయ్లో ఒక
మినీ విపల్వం లాగా అయింది. అకక్డ జరుగుతునన్ విషయాలనీన్ జెనిన్, మారుక్స్కు ఉతత్రాల దావ్రా తెలియజేసుత్ండేది.
మారుక్స్ తను చేసుత్నన్టువంటి అధయ్యనాలూ, భారయ్ పంపిసుత్నన్ కారిమ్కుల పరిసిథ్తులూ అనీన్ కలిసి” ఓవాటస్” (అంటే
ముందడుగు అని అరధ్ం) అనే తీవర్వాదుల పతిర్కకు వాయ్సాలు రాసి పంపించడం పార్రంభించాడు. వాయ్సాల రచయత
పేరు దగగ్ర” ఏ గరల్ ఫర్ం జరమ్నీ” అని

పెటాట్డు. ఇవనీన్ కూడా పర్షాయ్ పర్భుతావ్నికి తెలిసిపోయాయి. పర్షాయ్ లో

జరుగుతునన్ ఈ పరిణామలనీన్, బయట పర్పంచానికి తెలియకూడదని అనుకునాన్ము. మరి, ఎలా తెలుసుత్నాన్యి? అని
పర్భుతవ్ం భావించి, అనేవ్షణ మొదలు పెటిట్ంది. అదే రోజులోల్ పర్షాయ్ రాజు మీద ఎవరో హతాయ్పర్యతన్ం కూడా చేశారు.
ఆ హతయ్ పర్యతన్ం చేసిన వయ్కిత్ దొరికిపోయాడు. అతనిన్ వురి తియయ్డానికి పర్యాణాలు పార్రంభించారు. ఆ విషయాలనీన్
జెనీన్, మారుక్స్కి రాయడం, ఆ వివరాలనీన్ మారుక్స్ పేపర లో రాయడం కూడా జరిగింది.
ఎలాగైతే మారేక్స్ ఇవనీన్ రాసాడని తెలిసిపోయింది. పారిస లో వునాన్ మారుక్స్ కోసం పర్షాయ్ పర్భుతవ్ం వేట
పార్రంభించింది. మారుక్స్ మాతర్ం తీవర్మైనటువంటి భావజాలంతో వారం వారం వారత్లు రాసూత్నే వునాన్డు. జెనిన్ ఇంకా
పర్షాయ్ లోనే వుంది. పాప ఆరోగయ్ం కొంచెం కొంచెంగా మెరుగు పడుతోంది.
ఇది ఇలా వుండగా 1844 ఆగసట్ 28 వ తేదిన మారుక్స్ కంటే రెండేళుళ్ చినన్వాడైన ఒక కురర్వాడు, తరువాత
రోజులోల్ మారుక్స్ జీవితంలో అతయ్ంత పర్ధానమైన పాతర్ పోషించిన వాడు వచిచ్, మారుక్స్ను కలుసుకునాన్డు. ఇది అతి
సాధారణంగా జరిగిన సంఘటన గానే అనిపిసుత్ంది. గానీ, అ తరువాత మారుక్స్ ని అనేక విధాలుగా కాపాడింది ఆ
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కురర్వాడే. కారల్ మారుక్స్ పకక్న అతని పేరు లేకుండా, ఎవరూ మారుక్స్ చెపుప్కోలేనంతగా రెండు పేరూల్ కలసిపోయి
వుంటాయి. ఆ కురర్వాడు ఎవరో ఈపాటికే గర్హించే వుంటారు. అతని పేరు తెలుసుకోబోయే ముందు ఆ రోజులోల్
మారుక్స్ వయ్వహార శైలి ఎలా ఉండేదో తెలుసుకుందాం.
మారుక్స్కు మితుర్లు ఎకుక్వ మంది వుండేవారా? తకుక్వ మంది వుండేవారా? అని కూడా తెలుసుకోవాలి.
మారుక్స్ ఇంటోల్ ఉనన్పుడూ, వాయ్సాలు రాసేటటువంటి ఒతిత్డి లేనపుడూ, ఎకుక్వగా నిదర్లేమి లేనపుడూ, అనారోగయ్ం
లేనపుడు మారుక్స్ చాలా మంచి వాడు. జెనీన్తో చాలా పేర్మగా ఉండేవాడు. ఇంటికి ఎవరు వచిచ్నా , నవువ్తూ, తుళుళ్తూ
హుషారుగా ఉండేవాడు. ఏమిటి? ఇంత సరదాగా వునన్ మనిషేనా , ఇంత తీవర్మైన వాయ్సాలు రాసుత్నాన్డు. అనిపించే
విధంగా వుండేవాడు. కానీ, ఆ ఒతిత్డిలో అనారోగయ్ం వసేత్ మాతర్ం, మనిషి చాలా కకావికలం అయిపోతుండేవాడు.
ఇదంతా ఇంటోల్ వుండగా. బయటకు వసేత్ మాతర్ం, మనిషి మహా మొండివాడు. విపరీతమైన పటుట్దల ఉనన్టువంటి
వాడు. తన వాదనే గెలవాలనేటటుల్ మాటాల్డేవాడు. ఎలాగైనా తన వాదనతోటి, ఎదుటి వాళళ్ని ఒపిప్ంచాలనీ, ఓడించాలనీ
పర్యతిన్ంచేవాడు. అందుకనే అతనిన్ “ఇంటలేకుయ్వల యారగేంట” అని పిలిచేవారు. ఇతరులతో మాటాల్డే సందరభ్ంలో
తన సవ్రం పెంచి మాటాల్డేవాడు.
ఏదైనా వాదన వసేత్, కొటట్డం ఒకటే మినహాయింపు. తను కాలేజీలో చదివే రోజులోల్నూ, తన మితుర్లతోనూ,
వాదించేటపుప్డు కూడా వెళిల్ వాళళ్ను కొటేట్సాత్డేమో అనిపించేటటుల్ పర్వరిత్ంచేవాడు. ఏ మాతర్ం తన వాదనలో
ఓడిపోవడానికి ఇషట్పడేవాడు కాదు. సాధారణంగా పది మందితోటి కలిసిపోయి, కబురుల్ పెంచుకుని, పరిచయాలు
పెంచుకుని వాళళ్ందరికీ సహాయంగా వుండే మనసత్తవ్ం కాదు. గానీ, ఇదిగో ఇలాంటి దుడుకుతనం, మేధావితనం,
ఎదుటివాళళ్ని ఒపిప్ంచే విధానం, ఎలాగైనా “తన మారగ్ం మంచిది” అని చెపప్గలిగే విధానం, వీటనిన్టి నుండి మారుక్స్
వదద్నుకునాన్ గానీ, చాలామంది మితుర్లు వచేచ్సుత్ండేవారు. రషాయ్ లో ఒకాయన అనాన్డు” హియీజ ఎ డెమోకర్టిక
డికేట్టర” అని. ఇది మారుక్స్ యొకక్ వయ్వహార సహాజమైన శైలి. అలాంటి మారుక్స్కు, కుడి ఎడమల నిలిచి, జీవితాంతం
రకిష్ంచుకునన్ వాళుళ్ ఇదద్రు. ఒకరు మారుక్స్ భారయ్ జెనీన్. తన రాజీ లేని పేర్మతో, ఓరిమితో అతనేన్ అంటి పెటుట్కు వుంది.
రెండో వయ్కిత్ ముందు మనం అనుకునన్ 24 ఏళళ్ కురర్వాడు.
అతడే “ఫెర్డరిక ఎంగెలుస్"ఈ ఎంగెలుస్, మారుక్స్ యొకక్ అనిన్ బలహీనతలిన్ అరధ్ం చేసుకొని, అతడిని
జీవితాంతం అనుసరించి, ఆరిధ్కంగా ఆదుకుని, మానసినక సైథ్రాయ్నిన్ ఇచిచ్, మారుక్స్ చారితర్క రచనలోల్ ఒక భాగం అయి,
మారుక్స్ చనిపోయాక కూడా “కేపిటల “ మిగతా భాగాలను పర్చురించింది కూడా ఈ ఎంగెలేస్. మారుక్స్ కు పరిచయం
కాక ముందే అతను తీవర్వాది. అంతకు ముందే అతను సమాజానిన్ చాలా విశేల్షించాడు. అలాంటి భావాలునన్
ఎంగెలుస్కు, మారుక్స్ కూడా అదే పదద్తిలో వునాన్డని తెలిసి, కలుసుకోవడానికి వచాచ్డు. మారుక్స్, జెనీన్ ల జీవితంలో
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అంత బలీయమైన పాతర్ పోషించిన ఆతీమ్యుడూ, సరిగాగ్ చెపాప్లంటే రక్షకుడు ఎంగెలుస్ గురించి తెలుసుకోకుండా
మారుక్స్ జీవిత చితర్ణ పూరిత్ కాదు. ఈ ఎంగెలుస్ యొకక్ నేపధయ్ం, అతని కుటుంబ నేపధయ్ం ఎలా వునాన్యి? వాళుళ్
కలిసాక మారుక్స్, జేనీన్ల యొకక్ జీవితం ఎలా కొనసాగింది? ఇలాంటి విశేషాలు వచేచ్ భాగంలో తెలుసుకుందాం.
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