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      200 సంవతస్రాల ముందు జనిమ్ంచి, 64 సంవతస్రాలు జీవించి, మరణించిన తరావ్త కూడా శతాబాద్ల తరబడి 
పర్పంచం లోని అనేక దేశాలోల్ కోటాల్ది మంది ఆలోచనా విధానాలనూ, రాజకీయ, ఆరిధ్క రంగాలోల్ పర్భావితం చేసిన ఒక 
విశిషట్ వయ్కిత్ని గురించి తెలుసుకుందాం. 

*పర్పంచ కారిమ్కులారా ఏకంకండి. 

*పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు, సంకెళుళ్ తపప్. 

*జయించడానికి మీ ముందునన్ది పర్పంచం. 

*మానవ జాతి గత చరితర్ంతా వరగ్ పోరాటాల చరితేర్. 
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    ఈ వరగ్ పోరాటాలు వివిధ దేశాలోల్, వివిధ రూపాలోల్, వివిధ కాలాలోల్ జరిగినా, ఏనాటి సమాజం లోనైనా, ఒక 
వరాగ్నిన్, మరొక వరగ్ం దోచుకోవడం. అపప్టికీ, ఇపప్టికీ కొనసాగుతూనే వుంది. ఆ వరాగ్లు, 

     *పెటుట్బడి దారులూ, శార్మికులూ,  

     *యజమానీ, సేవకుడూ,      

     *పని చేయించుకునేవాడూ, పని చేసేవాడూ,         

     *పాలకులూ, పీడితులూ, 

     *సంపదను తన గుపెప్టోల్ పెటుట్కునే వాడూ, తిండి గింజల కోసం రోజంతా శర్మించే వాడూ, 

        ఇలా ఎనిన్ రకాలుగానైనా ఉండవచుచ్. “సమాజంలోని ఈ వరగ్ వైవిధాయ్లు సమసిపోవాలి. సామయ్వాద నీడలో 
పర్జలందరూ సమానమే. పర్కుర్తి వనరుల మీద అందరికీ సమానమైన హకుక్లు వుండాలి. ఎవరైనా శర్మకు తగగ్ పర్తి 
ఫలానిన్ మాతర్మే పొందాలి.” అనే భావాలు కారయ్రూపం దాలాచ్లంటే, విపల్వ పోరాటాలు తపప్నిసరి. అది నా జీవిత 
కాలంలో నేను చూడకపోవచుచ్. కానీ, నా మరణాంతరం అయినా, నా సిదాద్ంతాలూ, నా ఆలోచనా విధానాలూ 
పర్పంచానిన్ పర్భావితం చేసాత్యి. నేను ఆశించిన సోషలిసుట్ సంబంధాలు ఏరప్డతాయి. నేను ఆశించిన “వయ్కిత్ గత ఆసిత్ 
రదుద్ కావాలి” అనే నినాదం వలననే శార్మిక వరగ్ ఉదయ్మం వరిధ్లుల్తుంది. సమిషిట్గా పనిచేసి, లభించిన ఫలితానిన్ 
అందరూ సమానంగా పంచుకోవాలి. అందరికీ దాని మీద హకుక్ వుంది. 

     ఒక కారిమ్కుడు రోజుకి 5 డాలరల్ వేతనానికి ఒక ఫాయ్కట్రీలో పనిచేసుత్నాన్డనుకోండి. ఆ 5 డాలరల్కు తగినంత పని 4 
గంటలలోనే పని చేసేసాత్డనుకోండి. మిగతా సమయంలో అతడి శర్మ సృషిట్ంచినదంతా “అదనపు విలువ” అదంతా 
యజమాని లాభాల ఖాతా లోకే వెళిళ్పోతుంది. ఇదే “శర్మ దోపిడీ” వెనకాల జరిగే తతంగం.     

     ఒక వయ్కిత్ తన సవ్ంత మేలుకోసమే పాటు పడితే, అతను ఒక సైంటిషోట్, గొపప్ రుషో, కవిగానో తయారు కావచుచ్. 
గానీ, ఎపప్టికీ ఒక పరిపూరణ్ వయ్కిత్గా, మహా పురుషుడుగా రూపుదిదుద్ కోలేడు. మానవ జాతికి అతయ్ధికంగా మేలు చేయాలి 
అనుకునన్టట్యితే, అటువంటి వృతిత్ని ఎంచుకునన్టట్యితే, మనం దేనికీ తలవంచాలిస్న అవసరం లేదు. ఎందుచేతనంటే, 
అది అందరి కోసం చేసే తాయ్గం. తదావ్రా లభించే ఆనందం అనిరవ్చనీయం. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           »qe] 2021   

3     

   ఇలాంటి అనేకానేక ఆలోచనలతో , సాంఘిక సిదాద్ంతాలతో, సామాజిక విశేల్షణనలతో,...”ది హోలి ఫాయ్మిలీ” “ది కాల్స 
సట్ర్గుల ఇన ఫార్నస్” “ది పార్వరట్ ఆఫ ఫిలాసఫీ” ” వెజ &లేబర” “కేపిటల” కముయ్నిసట్ మేనిఫెసోట్” జరమ్న ఐడియాలజీ” 
లాంటి దాదాపు 30 పైగా పుసత్కాలనూ, అనేక విశేల్షణా పతార్లనూ రచించి, సామయ్వాద కముయ్నిసట్ పితామహుడిగా, 
పర్పంచ  శార్మికపోరాట నిరామ్తగా, సామయ్వాద సిదాద్ంత కరత్గా, అభిమానులచే పర్శంసించబడిన సామాజిక శాసత్ర వేతాత్, 
రాజకీయ ఆరిధ్క తతవ్ వేతాత్, సోషలిసట్ విపల్వకారుడూ కారల్ మారుక్స్. 

  సోషలిజం, కముయ్నిజం అనే భావాలకు 19 వ శతాబద్ంలో ఆధునిక రూపం ఇచిచ్న వాడు. తన ఆలోచనా 
విధానాలనిన్టికీ “మారిక్స్జం” గా, తరువాత తరాలు గురిత్ంచేటంతటి, అతయ్ంత శకిత్వంతమైన పర్భావానిన్ చూపేటంతటి 
గురిత్ంపు పొందిన వాడు. ఒక వయ్కిత్. ఒక శకిత్ కారల్ మారక్స్.           

  తన ఆలోచనలకు “మారిక్స్జం” గా గురిత్ంపు పొందిన వాడు. మారిక్స్జం పునాదుల మీద వివిధ రూపాలోల్, 
సోషలిసట్ సిదాధ్ంతంలో అంతకుముందు మరి కొనిన్ దేశాలూ, 1991 రషాయ్, చైనా, వియతాన్ం, లావోస, కూయ్బా లాంటి 
దేశాల పర్భుతావ్లు మారిక్స్జం వలన పర్భావిత మయాయ్యని పర్తేయ్కంగా పర్సాత్వించు కోనకక్రలేదు. మారక్స్ భావాలను 
పర్పంచ వాయ్పితంగా ఎంతగా గౌరవిసాత్రో, ఎంతగా ఆచరిసాత్రో.... ఆ సిదాద్ంతం లోని లోపాలనూ, వాటి వలల్వచేచ్ 
పరిణామాలనూ, వాటితో విభేదించే వారు అంత మంది వునాన్రు. మారక్స్ సిదాద్ంతాలను తమకు అనుగుణంగా 
మలచుకొని, తమని తాము కముయ్నిసట్ గా పర్కటించుకున దేశాలోల్ “కముయ్నిసట్ పేరు మీద నియంతృతవ్ం కొనసాగించారని 
“అనే వాళూళ్ వునాన్రు. వాటిలోల్ని మంచీ చెడూలను విశేల్షించడం ఈ పుసత్కం ఉదేద్శయ్ం కానే...కాదు. పర్పంచ దేశాలను 
ఇంతగా పర్భావితం చేసిన కారల్ మారక్స్ వయ్కిత్ గత జీవిత విశేషాలనూ, నమిమ్న సిదాద్ంతం కోసం కషాట్లనూ, పేదరికానీన్ 
సంతోషంగా సీవ్కరించే మారుక్స్ తాయ్గనిరతినీ తెలుసుకోవడమే ఈ పుసత్కం ముఖయ్ ఉదేద్శయ్ం. 

     కారల్ మారక్స్ ఆలోచనలోల్ తీవర్వాది. తను చెపిప్ంది పది మంది వినాలనే పటుట్దలతో, తన భావాలను గర్ంధసథ్ం చేసిన 
వాడు. పర్చారం చేసిన వాడు. శార్మికజన చైతనయ్మే ఏకైక లక్షయ్ంగా, జీవితాంతం కృషి చేసిన వాడు. తన ఆలోచనలూ, 
తన విశేల్షణలూ తన తతవ్ంగా శతాబాద్లుగా చరచ్నీయాంశంగా చేయగలిగిన వాడు. 

   తన సిదాద్ంతాలనూ, తన ఆలోచనలనూ ఆచరించడంలో ఎంత నిబదద్తతో ఉండేవాడో అనన్ది ఒక కోణమైతే.... తను 
జీవించిన 64 ఏళళ్ కాలంలో 40 ఏళుళ్ దురభ్ర దారిదర్య్ంతో బర్తుకు పోరు సాగించిన వాడు. తన కంటే నాలుగేళుళ్ 
పెదద్దయిన పిర్యురాలిని వివాహం చేసుకొని, అనిన్ వేళలా తననే అంటి పెటుట్కునన్ ఆమెకు కూడా ఒకానొక సమయంలో 
దోర్హం చేసాడా? అనన్ అనుమానానికి ఆసాక్రం ఇచిచ్న వాడు. లండన లో రెండు గదుల ఇంటోల్ నివసించిన రోజులోల్, 
సరైన పోషకాహారం పెటట్లేక, తన 7 గురి సంతానంలో, 4 పిలల్లు కళళ్ ముందే చనిపోతుంటే, నిసస్హాయంగా చూసుత్ండి 
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పోయినవాడు. ఏ రోజూ సిథ్రమైన వుదోయ్గం లేక, సరైన ఆదాయం లేక, పూట గడవడానికి ఇంటోల్ వునన్ సమసత్ వసుత్వులీన్, 
ఒంటి మీద వునన్ కోటును కూడా అముమ్కునన్వాడు. అపుప్ల వాళళ్ నుండి తపిప్ంచు కోవడానికి పేరుల్ మారుచ్కోక తపప్ని 
వాడు. తాను నిరిమ్ంచదలచుకొనన్ విపల్వోదయ్మాల పనుల దృషాట్య్ సాథ్నిక పర్భుతావ్ల చేత బహిషక్రింపబడి, ఒక దేశం 
నుండీ, మరొక దేశానికి వెళుతూ, చివరకు ఏ దేశ పౌరసతవ్మూ లేని సిథ్తికి చేరిన వాడు. భారాయ్ పెదద్ కూతురూ కానస్ర 
తో మరణిసుత్ంటే, పర్తయ్క్షంగా గమనిసూత్ ఉండిపోయినవాడు.   

       ఫెడరిక ఎంగెలస్ లాంటి పార్ణ మితుర్డిన్ సంపాదించిన వాడు. తుది శావ్స వరకూ తన తండిర్, భారాయ్, పెదద్కూతురల్ 
ఫోటోలు దాచుకునన్ వాడు.  ఒళళ్ంతా పుళళ్తో, ఊపిరితితుత్లలో విపరీతమైన బాధ. కూరుచ్నాన్, నిలుచునాన్ భరించలేని 
నొపిప్. కషాట్ల, నషాట్ల, కోపాల, తాపాల ఏదైనా కానీ, ఏమైనా కానీ తను రచిసుత్నన్ “కేపిటల” పూరిత్ చేసే వరకూ రకత్ 
మాంసాలు ధార పోసిన వాడు. మరణాంతరం తనతో శమ్శానానికి వచేచ్వాళళ్ని 10,12 మందినిమాతర్మే మిగులుచ్కు 
నన్వాడు. ఒక మేధావి. ఒక తాతివ్కుడు. కారల్ మారక్స్ జీవితంలో ఎనోన్ బాధలూ, కోణాలూ వునాన్యి.  

 అనిన్టికీ మించి రాజీ పడనీ మనసత్తవ్ం. 17 సంవతస్రాల వయసుస్ నుండి 64 వయసుస్ వరకూ శార్మిక జన 
చైతనయ్ం కోసమే బర్తికిన అతని జీవిత విశేషాలు తెలుసు కోవాలంటే 200 సంవతస్రాలు వెనకిక్ వెళాళ్లి. 

*** 

   200 వందల సంవతస్రాల కిర్తం యూరప లో “జరమ్న కానఫ్డరేషన “అనే, వివిధ దేశాల కూటమి వుండేది. 
దేశాలు అనే కనాన్, రాజాయ్లు అనవచుచ్. అపప్టికి రాజాయ్లు వునాన్యి.  ఆ జరమ్న కానఫ్డరేషన లో “పర్షాయ్” అనే 
రాజయ్ంలో “టర్యర” అనే చినన్ పటట్ణం లేదా పెదద్ గార్మం వుండేది. ఆ టర్యర అనే వూరు అపప్టి వరకూ ఫార్నస్ లో ఒక 
భాగంగా వుండి, తరువాత, పర్షాయ్లో భాగం అయియ్ంది. పర్సుత్తం ఈ టర్యర జరమ్నీ లో వుంది. అది 1815 వ 
సంవతస్రం. కారల్ మారక్స్ తండిర్ పేరు “హెనిర్చ”. నాయ్యవాది. బాగానే సంపాదించేవాడు. మరీ లేని వాళళ్మీ కాదు. 
తండిర్ చాలా పొదుపుగా సంసారానిన్ చేసుత్ండేవాడు. తలిల్ పేరు” హేనిర్ట”. ఆమెకు పుటిట్ంటి నుండి కొంత ఆసిత్ రావలిసి 
వుంది. అయితే, అపప్టికి ఏమీ రాలేదు. ఆమెది నెదరాల్ండస్. అందుకని జరమ్న భాష సరిగాగ్ వచేచ్ది కాదు. అందుకే, 
బయటకు వెళేళ్ది కాదు. “మా అమమ్ వలన ఇంటోల్ వాతావరణం సత్బుద్ గా వుండేది. ఎకక్డికీ వెళేళ్ది కాదు. ఎవరితోనూ 
సరిగాగ్ మాటాల్డలేకపోయేది” అని మారక్స్ తన లేఖలోల్ రాసుకునాన్డు. 

మారుక్స్ తలిదండుర్లకు మొతత్ం తొమిమ్ది మంది పిలల్లు. వాళళ్ందరికీ చదువులు చెపిప్ంచాలి. ఇంకా అనేక 
బరువు బాధయ్తలు వుండడం వలన మారుక్స్ తండిర్ ‘హెనిర్చ’ ఖరుచ్ విషయంలో చాలా జాగర్తత్గా ఉండేవాడు. పిలల్లోల్ 
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మూడవ వాడు కారల్ మారక్స్. కారల్ మారక్స్ 1818 మే 5 న జనిమ్ంచాడు. కారల్ మారక్స్ కంటే ముందు, ఒక అమామ్యీ, 
ఒక అబాబ్యి పుటాట్రు. పెదద్బాబ్యి చనిపోయాడు. అందుకని కారల్ మారక్స్ నే పెదద్బాబ్యిగా చూసుకునేవాడు తండిర్. 
మారక్స్ తలిల్కి ఒక చెలెల్లు వుంది. ఆమె భరత్ పేరు “ఫిలిపస్” (ఇపుప్డు మనం వాడుతునన్ ఫిలిపస్ ఎలకాట్ర్నికస్ సంసథ్ని 130 
సంవతస్రాల కిర్తం మారక్స్ బాబాయ కొడుకూ, అతని కొడుకూ సాథ్పించారు. తరువాత కాలంలో మారక్స్ ఆరిధ్క 
ఇబబ్ందుల వలన వాళళ్ ఇంటికి వెళళ్డం, వాళుళ్ కొంత వరకూ సహాయం చెయయ్డం తరవాత సంగతి.)  

మారక్స్ పుటేట్సరికి ‘టర్యర’ పరిసిథ్తి ఎలా ఉండేదంటే? యూరప తో పోలిసేత్, జరమ్నీ ఇంకా పారిశార్మికంగా 
ఇంకా అభివృదిధ్ చెందలేదు. అపుప్డపుప్డే ఫాయ్కట్రీలు వసుత్నాన్యి. జనాభా కొదిద్ కొదిద్గా పెరుగుతోంది. కారిమ్కుల సంఖయ్ 
కూడా పెరుగుతోంది. ఇదంతా 200 సంవతస్రాల కిర్తం నాటి సంగతి అనే విషయం గురుత్ంచు కోవాలి. ఈ టర్యర 
నగరానికి వసేత్, అకక్డ దార్క్షతోటలు ఎకుక్వగా ఉండేవి. ఫాయ్కట్రీలు రాలేదు. కైరసత్వ మత పార్బలయ్ం ఎకుక్వగా వుండేది. 
మారక్స్ తండిర్ యూదు మతసుత్డు. అంటే, జూయిష కమూయ్నిటికి చెందిన వాడు. 

మారుక్స్ తలిల్ తరుపు పెదద్ వాళళ్ందరూ యూదు మత గురువులు.12 సంవతస్రాలు వచేచ్వరకూ మారక్స్ ని 
సూక్లుకి పంపించలేదు. ఎందుకంటే, కైరసత్వ మత పార్బలయ్ం వలన యూదు పిలల్లు చదువుకునే పరిసిథ్తి లేదు. కైరసత్వ 
మతం లోనికి మారినపప్టికీ, తోటి పిలల్లనుండీ, ఉపాధాయ్యుల నుండి వివక్షతను ఎదురోక్వలసి వచేచ్ది. మారక్స్ కు12 
సంవతస్రాలు వచేచ్వరకూ ఇంటోల్నే చదువు చెపాప్డు వాళళ్ నానన్. 12 సంవతస్రాలు దాటిన తరావ్త, 1830లో హై 
సూక్లు లో చేరిప్ంచాడు. ఆ హైసూక్లు హెడ మాసాట్రు మారక్స్ తండిర్కి సేన్హితుడు. ఆ పరిచయం తో “మా అబాబ్యిని 
కాసత్ జాగర్తత్గా చూసుకో” అని అతనికి జాగర్తత్లు చెపిప్ చేరిప్ంచాడు. 5 సంవతస్రాలు అకక్డే చదువుకునాన్డు మారక్స్. 

    ఆ హెడ మాసాట్రు పర్షాయ్ రాజాయ్నికి వయ్తిరేకంగా ఉండేవాడు. పర్షాయ్ రాజయ్ం యొకక్ ధోరణులిన్ వయ్తిరేకిసూత్, 
వుపాధాయ్యులకీ, విదాయ్రుద్లకీ కరపతార్లు ఇచేచ్వాడు. ఇదంతా తెలిసిన పర్షాయ్ రాజయ్ పర్తినిధులు అతనిన్, ఆ 
పర్ధానోపాధాయ్య పదవి నుండి తొలగించారు. ‘పాలకుల ధోరణి ఎలా వుంటుంది? అణచివేత ఎలా వుంటుంది?’ 
ఇలాంటి వనీన్ గమనిసూత్ ఉండేవాడు మారక్స్ 12, 13 ఏళళ్ వయసులోనే. చదువులో పెదద్ తెలివి గలవాడు ఏమీ కాదు. 
ఫసట్ కాల్సు సూట్డెంట అసస్లు కాదు. కానీ, మాటలు చెపప్డం లోనూ, వాదనలోల్నూ అందరినీ మించి పోయేవాడు. 

        ఇక తండిర్విషయానికి వసేత్ - కైరసత్వులు తపప్ మరెవరూ కూడా నాయ్యవాద వృతిత్ని చేయకూడదని పర్షాయ్ పర్భుతవ్ం 
కొనిన్ చటాట్లను తీసుకువచిచ్ంది. అలాంటి పరిసిథ్తిలో తపప్ని సరి బర్తుకు తెరువు కోసం మారక్స్ నానన్ 1817 లో అంటే, 
మారక్స్ పుటట్డానికి ఒక సంవతస్రం ముందు, యూదు మతం నుండి కైరసత్వ మతం లోనికి మారాడు. ఆ తరువాత మరో 
ఎనిమిది సంవతస్రాలకి అంటే 1825 లో అతని భారయ్ కూడా కైరసత్వ మతం తీసుకుంది. ఎందుకు అనిన్ సంవతస్రాలు 
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ఆలసయ్ంగా. అంటే? ఆమె తండిర్ జీవించి వుండగా ఆమె మారడానికి అతను ఒపుప్కోలేదు. తరువాత పిలల్లందరినీ కూడా 
హెనిర్చ కైరసత్వ మతం లోనికి మారిప్ంచాడు. మొతాత్నికి 7,8 సంవతస్రాల కాలంలో అందరూ కైరసత్వ మతం లోకి 
మారిపోయారు. ఎందుకంటే, అకక్డ యూదులుగా బతికే పరిసిథ్తి లేదు. అదీ, మారక్స్ చినన్నాటి పరిసిథ్తి. ఆనాటి 
వాతావరణం. 

      మారక్స్ చినన్తనంలో చాలా తెలివిగా, అలల్రిగా కూడా ఉండేవాడు. పిలల్లందరిలోకి రంగు తకుక్వగా ఉండేవాడు. 
తండిర్ చాలా పేర్మగా చూసుత్ండేవాడు. చెలెల్ళళ్కీ, అకక్కీ మాతర్ం చాలా భయంకరుడుగా ఉండేవాడు. మటిట్ చేతులతో 
రొటెట్లు చేసి, వాటిని బలవంతంగా చెలెల్ళళ్ చేత తినిపించడం. అలాగే, చెలెల్ళళ్ మీదా, అకక్ మీదా కూరొచ్ని, గురర్పుసావ్రీ 
చెయయ్డం లాంటి అలల్రి పనులు చేసేవాడు. ఎనిన్ చేసినా గానీ, వాళుళ్ మారుక్స్ను అభిమానం గానే చూసేవారు. 
ఎందుకంటే, బాగా కధలు చెపేప్వాడు. తన వాదనతోటీ, సంభాషణా చాతురయ్ం తోటీ అవతలి వాళళ్ను ఒపిప్ంచ గలిగే 
గుణం అతనికి 6,7 సంవతస్రాల వయసుస్ నుండే అలవడింది. అందుకనే చెలెల్ళుళ్ అతను ఎంత అలల్రి చేసినా 
భరించేవాళుళ్. 

    అతను మాటాల్డుతుంటే, ఎదురు తిరిగి చరిచ్ంచే ధైరయ్ం కూడా ఎవరూ చేసేవారు కాదు. లాటిన, గీర్కు భాషలు 
బాగా మాటాల్డేవాడు. ఫెర్ంచ లోనూ, లెకక్లోల్నూ బాగా వెనకబడి ఉండేవాడు. చరితర్ అనేది పెదద్గా వంట బటేట్ది కాదు. 
(విచితర్ం ఏమిటంటే, తరువాత రోజులోల్ చరితర్ లోనీ వరాగ్ల గురించీ, వరగ్ పోరాటాల గురించి చెపిప్న మారక్స్ 
చదువుకునే రోజులోల్ చరితర్ గురించి పెదద్గా పటిట్ంచుకునేవాదు.) అతను హైసూక్లులో వుండగా పెదద్గా సేన్హితులు 
కూడా ఉండేవారు కాదు. ఎవరైనా, ఎపుప్డైనా ఏడిపించడానికి పర్యతిన్సేత్ వాళళ్మీద ఆశువుగా కవితవ్ం చెపిప్ వాళళ్నే 
తిరిగి ఏడిపించేవాడు. ఎదురు తిరిగి రిపారీట్లు లు ఇచేచ్వాడు. అందుకనీ అతను మాటాల్డితే వినడమే గానీ, చాలా దగగ్రగా 
మాతర్ం ఎవరూ వుండేవారు కాదు. ఒకే ఒకక్ మితుర్డు మాతర్ం ఉండేవాడు. అతని పేరు “ఎడగ్ర”. అసలు ఎడగ్ర కంటే, 
అతని తండిర్ మారక్స్ కి బాగా మితుర్డు అయాయ్డు. 

     అతని, ఎడగ్ర తండిర్, పేరు “లుడివ్గ”. అతను అదేవూరి వాడు. బాగా సంపనన్ కుటుంబం. రాజ వంశీకులు. అది 
పర్షాయ్ రాజయ్ం అనుకునాన్ం కదా! ఈ లుడివ్గ, అతని బంధువులూ రాజాసాథ్నంలో పనిచేసుత్ండేవారు. అయినా సరే, ఈ 
లుడివ్గ, మారుక్స్ వాళళ్ కుటుంబంతో సనిన్హితంగా ఉండేవాడు. ఆయనకీ, మారక్స్ కీ మంచి సేన్హం కుదిరింది. 
అపప్టికి మారక్స్ వయసు 12. అతని వయసు 35. మారక్స్ నానన్, కనాన్ పెదద్వాడు. మారక్స్ తో ఎందుకు అంత సేన్హం 
ఏరప్డింది అంటే, మారక్స్ ఆలోచనా విధానం గానీ, విశేల్షించే విధానం గానీ, పర్శన్లుగానీ లుడివ్గ కు బాగా నచాచ్యి. 
అందుకని, తరచూ మారక్స్ ను తన దగగ్రకు పిలిపించుకుని, అతని తోటి చరచ్లు చేసుత్ండేవాడు. హోమర, షేకిస్ప్యర 
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రచనలు చదివి వినిపించడం చేసుత్ండేవాడు లుడివ్గ. ఈ లుడివ్గ సాహచరయ్ంతో మారక్స్ చాలా విజాఞ్య్నం 
సంపాదించుకునాన్డు. ఇదంతా హైసూక్ల చదువులో ఉండగానే. 

    ఈ లుడివ్గ కు ఒక కూతురు వుంది. అంటే, ఎడగ్ర కి అకక్. ఆమె పేరు జెనీన్. ఈ జెనీన్, మారక్స్ అకక్ సోఫీకి 
మంచి మితుర్రాలు. ఆ రకంగా, ఆ కుటుంబం యొకక్ సేన్హం వలనా, ఆమె తరచూ జెనీన్, మారక్స్ ఇంటికి వసూత్ 
వుండేది. ఇకక్డ గమనించాలిస్న విషయం ఏమిటంటే, జెనీన్, మారక్స్ కంటే 4 సంవతస్రాలు పెదద్ది. వారి మధయ్ పేర్మ 
లాంటి భావనలు ఏమీ ఉండేవి కావు. మారక్స్ సూక్లుకి వెళిళ్పోతూ ఉండేవాడు. మారక్స్ 7 వ తరగతిలోనో, 8 
తరగతిలోనో వుండే రోజులోల్నే, ఈ జెనీన్ కి ఒక వివాహం నిరణ్యమయి, నిశిచ్తారధ్ం కూడా అయిన తరవాత, జెనీన్ 
వివాహం “వదద్” ని చెపేప్సింది. దానికి కుటుంబ సభుయ్లు 

  ” నీ యిషట్ము వచిచ్న అబాబ్యినే చేసుకో. తపిప్పోయినా పరావ్లేదు.” అనాన్రు. ఆ రకంగా నిశిచ్తారధ్ం అయి కూడా 
తపిప్పోయింది. ఇది మామూలుగా జరిగిన సంఘటన. ఇందులో మారక్స్ పర్మేయం ఏమీ లేదు. పైగా అపప్టికీ, మారక్స్ 
కి చినన్ వయసు. 

    మారక్స్ సూక్లు చదువు అయిపోయి, యూనివరిస్టీకి వెళేళ్ సమయం వచిచ్ంది 1835 లో. అంటే అపప్టికి 
మారక్స్ కు పదిహేడు సంవతస్రాలు. అసలు ఆ కుటుంబంలో మొటట్ మొదటసారి యునివరిస్టికి వెళుతునన్ది మారేక్స్. 
తండిర్ చాలా ఉదేవ్గభరితంగా, వునాన్డు. బాగా చదివి కుటుంబానిన్ చూసుకుంటాడనన్ ఆశలతో వునాన్డు. అయితే, 
యునివరిస్టీలో చేరడానికి ఒక వాయ్సం రాయాలి. మారుక్స్ ఆ వాయ్సం రాసి, ముందుగా ఆ వాయ్సానిన్ తన కంటే 
నాలుగేళుళ్ పెదద్దయిన జేనీన్కి చూపించాడు. మరొక విశేషం ఏమిటంటే జెనీన్ అతయ్దుభ్త సౌందరయ్ రాశి. వూరోల్ ఆమె 
నడచి వెళుతుంటే అందరూ ఆమెనే చూసూత్ ఉండిపోయేవారు. మారక్స్ రాసిన వాయ్సానిన్ ఆమె చదివింది. (ఆ వాయ్సం లోని 
కొనిన్ మాటలే ఈ పుసత్కం మొదటోల్ వునాన్యి.) 

   “పర్పంచంలోని సామాజిక అసమానతలిన్ రూపు మాపడమే నా ధేయ్యం” అని పదిహేడు సంవతస్రాల 
వయసుస్లో మారక్స్ రాసాడు. మారక్స్ అలా రాయడం జెనీన్కి బాగా నచిచ్ంది. అంత చినన్ వయసులోనే అంత సుదీరఘ్మైన 
లక్షయ్లను పెటుట్కునాన్డు. ‘అతని పర్వరత్నా, ఆలోచనా విధానం, వయ్కిత్తవ్ం చూసుత్ంటే అతను అనుకునన్ది సాధిసాత్డు అనే 
నా నమమ్కం’ అనుకుని అపప్టి నుండి మారక్స్ ను ఇషట్పడడం పార్రంభించింది. ఇదద్రూ తరచూ మాటాల్డుకుంటూ 
వుండేవారు. అతను వెళిల్పోతుంటే “మళీళ్ ఎపుప్డొసాత్వు. నినున్ చూడకుండా ఉండలేను” అనేది. కానీ, మారక్స్ మాతర్ం 
‘తన అకక్ కోసం వసుత్నన్ది. అలా తనతో కూడా మాటాల్డుతోంది’ అనుకునేవాడు. 
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     ఆనాడు ఆ వాయ్సం చూసి మారక్స్ అంటే అభిమానం పెంచుకునన్ జెనీన్ తరవాత కాలంలో అతని భారయ్ అయింది. 
నూటికి నూరు శాతం అమలుపరిచింది. తరువాత కాలంలో అతని కషట్ సుఖాలోల్ పాలు పంచుకుంది. ఈ ‘కషట్ 
సుఖాలు’అనన్ పదంలో సుఖాలు అనేవి కేవలం మూడు, నాలుగు నెలలు మాతర్మే. మిగిలినవనీన్ కషాట్లే. అవనీన్ ఎలా 
జరిగింది అనేది తరువాత వసుత్ంది. ఆ విధంగా జెనీన్ పరిచయం, మారక్స్ జీవితంలో పెదద్ మారుప్కి దారి తీసింది. 

 సరే! మళీళ్ అతని కాలేజీ విషయాల దగగ్రకు వసేత్ - తండిర్ అతనిన్ కాలేజీ పంపించే సమయంలో, కుటుంబ 
సభుయ్లందరూ సంతోషంగా బోటు ఎకిక్ంచారు. అది “బాన” యూనివరిస్టి. టర్యర కి దగగ్రలోనే వుంది. పంపించే 
ముందు చాలా జాగర్తత్లు చెపాప్డు తండిర్. “చూడూ! నువువ్ బాగా చదువుకొని ఇంటోల్ కుటుంబానిన్ జాగర్తత్గా 
చూసుకోవాలి. నా ఆశలూ, కలలూ నీ మీదే పెటుట్కునాన్ను.” అని చెపాప్డు.                    

        అకక్డకు వెళాళ్క, మారక్స్ తండిర్ చెపిప్నటేట్ నాయ్య శాసర్త్ం తీసుకునాన్డు. రాయడానికి పది పేపరుల్ 
తీసుకునాన్డు. తండిర్ చెపాప్డు” అనిన్ పేపరుల్ తీసుకోవదుద్. ఆరు అయితే సరిపోతాయని.” వెళళ్గానే అతనికి కాసత్ 
అనారోగయ్ం గా వుంది. చినన్తనం నుండి కూడా పెదద్గా ఆరోగయ్మైన మనిషేమీ కాదు. నిజానికి 17,18 సంవతస్రాల 
వయసు లోనే సైనయ్ం లో పని చేయాలి. అయితే, అతని ఛాతీ పరిమాణం సరిపోక, సైనయ్ం లోకి వెళేళ్ అవకాశం 
తపిప్పోయింది. తను వునన్ టర్యర నగరం నుండి, ఈ యునివరిస్టీకి వచేచ్సరికి, ఒకక్సారిగా సేవ్చచ్ లభించినటల్యింది. 
అకక్డకు వెళళ్గానే డబుబ్లు ఎకుక్వగా ఖరుచ్ చేయడం మొదలుపెటాట్డు. ముందుగా అనుకునన్టుట్గా మారక్స్ తండిర్, 
డబుబ్ని చాలా పొదుపుగా వాడుకునే వాడు. కానీ, మారక్స్ అవేమీ లక్షయ్ పెటట్కుండా తండిర్ పంపించిన డబుబ్లు ముందే 
ఖరుచ్ పెటేట్సేవాడు. మళీళ్ పంపించమని ఉతత్రాలు రాసేవాడు. 

    మారక్స్, యునివరిస్టీ లో చదువు మాతర్మే కాకుండా, మరి రెండు కల్బుబ్లోల్ సభుయ్డిగా చేరాడు. అందులో ఒక 
కల్బుబ్ కవితవ్ం రాసేది. అందరూ కవితవ్ం రాసి తెచేచ్వారు. అది కొంత వరకూ పరావ్లేదు. మారక్స్ కూడా కవితవ్ం 
రాసేవాడు. అంతేకాదు, “వాటిని అచుచ్ వేయాలి. డబుబ్లు పంపించు” అని తండిర్కి వుతత్రం రాసాడు. దానికి తండిర్ 
“నువివ్ంకా చినన్ పిలాల్డివి. కవితవ్ం రాసేటంతటి పరిణితి రాలేదు. పుసత్కంగా వేసేత్, పది మంది చదవక పోవచుచ్. “అని 
జవాబు రాసి, మారక్స్ పర్తిపాదనని పకక్కి పెటేట్సాడు. ఇంత వరకూ పరావ్లేదు. ఇక మారక్స్ చేరిన రెండో కల్బుబ్ 
ఏమిటంటే, సరదాగా, సేవ్చచ్గా తిరగడం. మదయ్పానం సేవించడం. తాగి, తందనాలు ఆడడం. 

         అదే యునివరిస్టీలో పర్షాయ్ రాజ వంశానికి చెందినటువంటి కొంతమంది విదాయ్రుధ్లు వుండేవారు. వాళళ్కీ, వీళళ్కి 
తగాదాలు అవుతుండేవి. ఒకసారి వాళల్తో మలల్యుదాద్లు చేసినపుడు, ఎడమ కంటి మీద చినన్ గాయం కూడా అయింది. 
ఇవనీన్ వాళళ్ అమమ్గారికి కూడా తెలిసింది. పైగా ఇంకొకటి ఏమిటంటే, తండిర్ ఉతత్రాలకి, వెంటనే జవాబు రాసేవాడు 
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కాదు. అపుప్డు మారక్స్ తలిల్, కొడుకిక్ ఒక సుదీరఘ్మైన వుతత్రం రాసింది. 200 వందల సంవతస్రాల తరావ్త, ఇపుప్డైనా ఏ 
మదయ్ తరగతి తలల్యినా అలాగే రాసుత్ంది. ఏమని? 

“నీ గురించి చాలా వింటునాన్ను. నువువ్ తాగుతునాన్వనీ, రాతిర్ పూట ఆలసయ్ంగా రూముకి చేరుతునాన్వనీ, 
అందరితోనూ తగాదాలు పడుతునాన్వని. అది మంచిది కాదు. అంతే కాదు, రూముని శుభర్ంగా ఉంచుకోవడం లేదట. 
గదిని రోజూ శుభర్ం చేసుకో. రోజూ సాన్నం చెయియ్. తాగితే ఆరోగయ్ం దెబబ్తింటుంది. ఆరోగయ్ం బాగుంటే, చదువు 
కోవడానికి బాగుంటుంది.” ఇలా రాసింది. 

అయితే, అవనీన్ పెదద్గా పటిట్ంచుకునే వాడు కాదు. సమాధానం కూడా ఇచేచ్వాడు కాదు. తండిర్ ఇవనీన్ 
గమనిసూత్నే వునాన్డు. ఒక రెండు సెమిసట్రుల్ అయిన తరవాత, అకక్డ వుంటే గనక, చదువు కొనసాగదు. అనుకొని అకక్డ 
నుండి అంటే, ‘బాన ‘ యూనివరిస్టీ నుండి ఇంటికి రపిప్ంచేసుకొనాన్డు. అది 1836వ సంవతస్రం. అపప్టికి మారుక్స్కు 
18వ సంవతస్రం నిండి 19 వ సంవతస్రం నడుసుత్నన్ది. ఆ కాలంలో 3, 4 నెలలు ఇంటి దగగ్రే అంటే టర్యర లోనే 
వునాన్డు. అదే సమయంలో జెనీన్ కీ మారుక్స్ కీ వునన్ పరిచయం వలన, అది పేర్మగా మారి, వివాహం కూడా 
చేసుకుందామని నిరణ్యం కూడా చేసుకునాన్రు. వయసు ఎకుక్వ, తకుక్వ అనే విషయం పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు. జెనీన్, 
మారుక్స్తో చెపిప్ంది. 

” నీ భావాలూ, ఆలోచనలూ నాకు నచాచ్యి.” అంది. మారుక్స్ కూడా అందుకు ఒపుప్కునాన్క నిశిచ్తారధ్ం 
చేసుకుందాం అనుకునాన్రు. అయితే, వివాహం చేసుకోవడానికి మాతర్ం కొంత కాలం ఆగుదాం” అని కూడా 
అనుకునాన్రు. ఈ విషయం తండిర్ తో చెపాప్డు. దానికి తండిర్ ఏమనాన్డంటే, “నీ వయసు చాలా తకుక్వ. ఇపుప్డే పెళిల్ 
చేసుకునే అవసరం ఏం వచిచ్ంది. ఇంకా చదువు కూడా పూరిత్ కాలేదు. ఇపప్టికి రెండు సెమిసట్రేల్ అయాయ్యి.” అనాన్డు. 
జెనీన్కి ఒక మారుటి అనన్ వునాన్డు. ఆమె కంటే పదేళుళ్ పెదద్వాడు. అతని పేరు “ఫెరాన్డ” అతను జెనీన్ తండిర్కి మొదటి 
భారయ్ వలన పుటిట్న వాడు. ఆమె చనిపోతే, జెనీన్ తలిల్ని చేసుకునాన్డు అతను. ఆ అనన్యయ్ జెనీన్ని చాలా జాగర్తత్గా 
చూసుకునేవాడు. అంటే ఎకక్డకీ వెళళ్కుండా, ఆమెతో ఎవరూ మాటాల్డకుండా. అతను పర్షాయ్ రాజ వంశపు సంసాథ్నంలో 
పని చేసుత్ండే వాడు.       

” ఫెరాన్డ, జెనీన్ని అదుపు చేసుత్నాన్డు. కొనాన్ళుళ్ ఆగితే, మా ఇదద్రి మధాయ్ అతను అడుడ్ పడతాడు. కాబటిట్, మేము 
నిశిచ్తారధ్ం చేసుకుంటాము” అని తండిర్ని ఒపిప్ంచాడు మారక్స్. ఆ నిశిచ్తారధ్ం ఎలా జరిగిందంటే, జెనీన్ కుటుంబ 
సభుయ్లకు తెలియకుండా, మారుక్స్ కుటుంబ సభుయ్ల సమక్షం లోనే జెనీన్ కీ, మారుక్స్ కీ 1836 సంవతస్రం వేసవిలో 
జరిగింది. ఆనాడు జరిగిన నిశిచ్తారధ్ం తరువాత, జీవిత పరయ్ంతం ఆ బంధం అలాగే కొనసాగింది. 
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ఆ నిశిచ్తారధ్ం అయిన తరవాత, మారుక్స్ను “బెరిల్న యునివరిస్టీ “కి పంపించాడు తండిర్. బెరిల్న యునివరిస్టికి 
వెళాళ్లంటే, వీళుళ్ ఉంటునన్ టర్యర నుండి దాదాపు 5 గంటల పర్యాణం. నిశిచ్తారధ్ం అయిన తరువాత వెళాళ్డు 
కాబటిట్, మారుక్స్ ఆలోచనలోల్ జెనీన్ ఎకుక్వగా వుండేది. ఆమె గురించి కవితవ్ం రాసేవాడు. ఆ రాయడం ఒకటీ, రెండు 
కాదు. రెండు, మూడు పుసత్కాలే రాసాడు. మొటట్మొదటి సారిగా ఒక పతిర్కకు కూడా పంపించాడు తన పేర్మ కవితవ్ం. 
తరావ్త కాలంలో ఎనోన్ సోషలిసుట్ పుసత్కాలూ, కముయ్నిసట్ పుసత్కాలూ రాసిన మారుక్స్ మొదటి రచన ఒక పేర్మ కవిత. 
అలా పేర్మ ఖైదీగా వుండి, పేర్మ కవితవ్ం రాసూత్ చదువుని ఒక మాదిరిగా కొనసాగిసూత్ వునాన్డు.  

 బెరిల్న లో చేరాక మారుక్స్ భావాలు కొదిద్ కొదిద్గా మారడం మొదలయాయ్యి. ఎందుకంటే, అపప్టోల్ బెరిల్న లో 
“హెగెల” అనే తతవ్వేతత్ ఉండేవాడు. ఆయన ఫిలాసఫీ జరమ్న ని చాలా పర్భావితం చేసింది. ఆ రోజులోల్నే అంటే,1831 
లోనే చనిపోయాడు. అంటే, మారుక్స్, బెరిల్న వెళల్క ముందే. కానీ, ఆయన భావాలను పర్చారం చేసూత్, కొంతమంది మిత 
వాదులు గానూ, కొంతమంది అతి వాదులు గానూ వునాన్రు. వాళళ్ను “హెగెలియనుల్” అనేవారు. మారుక్స్కి ఈ హెగెల 
యొకక్ ఫిలాసఫీ నచచ్డమే కాకుండా, హెగెల భావాల యొకక్ అతి వాదుల పక్షంలో చేరాడు. హెగెల చెపిప్న తతవ్ 
శాసాత్ర్నికి మూలమైన ఒకటి, రెండు వాకాయ్లు ఏమిటంటే? 

“రెండు భావాలు గానీ, రెండు ఆలోచనలు గానీ ఒకదానితో మరొకటి సంఘరిష్ంచుకునన్పుప్డు పోరాటం 
జరుగుతుంది. ఆ పోరాటం నుండి కొతత్ భావం గానీ, కొతత్ ఆలోచన గానీ పుడుతుంది. ఆ కొతత్ భావం, మరొక భావంతో 
సంఘరిష్ంచి నపుడు మరొక మరో సరికొతత్ కొతత్ భావం పుడుతుంది. ఇలా సమాజం ముందుకు పోతుంది. సమాజం 
పురోగమించే కర్మంలో పోరాటం, సంఘరష్ణ అనివారయ్మైన భాగాలవుతాయి.” అనేది ఒక సూతర్ం. ఇది ఒక చినన్ వాకయ్ం 
మాతర్మే. అది చాలా పెదద్ పుసత్కం. 

అది మారుక్స్ కి నచిచ్, వాళళ్తో చేరి, ఎకుక్వగా చరచ్లు చేసూత్, వాళళ్తోనే ఉండేవాడు. అతను హైసూక్లులో 
ఉనన్రోజులోల్ కైసత్వ మతం అంటే విపరీతమైన ఆరాధన వుండేది. హైసూక్లులో వుండగా రాసిన వాయ్సాలోల్ కూడా “మనిషి 
పరిపూరుణ్డుగా, నీతిమంతుడుగా వుండాలంటే కైరసత్వం తపప్ మరో మారగ్ం లేదు.” ఇలాంటి వాయ్సాలు రాసేవాడు. అయితే, 
ఈ బెరిల్న వెళాళ్క, హెగెల తతవ్ం అనుసరించాక నెమమ్ది, నెమమ్దిగా కైరసత్వ మత పర్భావం నుండి బయటకు వచిచ్, నాసిత్క 
భావాల వైపు వెళాళ్డు మారుక్స్. అయినా, అతనికి ‘బాన’ యునివరిస్టీ లో వునన్పుప్డు అలవాటైన మదయ్పానం గానీ, 
అలల్రి చిలల్రగా తిరగడం గానీ తగగ్లేదు. అవి ఇకక్డ కూడా కొనసాగాయి. తరచూ తండిర్ పంపించిన డబుబ్లు సరిపోక, 
అపుప్లు చేసేవాడు. 

తండిర్, మారుక్స్ కి ఉతత్రాలు రాసేవాడు. “నీకు 700 వందలు పంపిసుత్నాన్ను. ఇకక్డ అతయ్ంత ధనవంతులు 
కూడా కుటుంబానికి మొతత్ం నెలకు 500 మించి ఖరుచ్ పెటట్రు. అలాంటిది నీకు ఒకక్డికే 700 పంపిసుత్నాన్ను. అవి 
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కూడా సరిపోక అపుప్లు చేసుత్నాన్వని తెలిసింది. నా ఆశలనీన్ నీ మీదే పెటుట్కునాన్ను. పైగా ఇకక్డ నీకు కాబోయే భారయ్ 
జెనీన్ఫర వుంది. ఆమె గురించి అయినా నీ జీవితానిన్ ఒక కర్మ పదద్తిలో పెటుట్కో” అని ఉతత్రాలోల్ రాసుత్ండేవాడు.   

బెరిల్న కి వెళేళ్టపుప్డు మారుక్స్కీ, జెనీన్కీ ఒపప్ందం ఏమిటంటే, బెరిల్న లో చదివిననిన్ రోజులూ ఒకరికి ఒకరు 
ఉతత్రాలు రాసుకోకూడదు. ఎందుకంటే, జెనీన్ తలిదండుర్లకు తెలుసుత్ంది. అలా తెలియకుండా వుండాలంటే, మౌనంగా 
వుండాలని నిరణ్యించుకునాన్రు. కానీ, మారుక్స్ అకక్డ వుండగా జెనీన్ కబురుల్ ఎలా తెలుసాత్యి? వాళళ్ నానేన్తెలియజేసూత్ 
ఉండేవాడు. జెనీన్ తండిర్కీ, మారుక్స్ తండిర్కీ సేన్హం కాబటిట్, వాళళ్ ఇంటికి వెళుతునన్పుప్డు, జెనిన్ సమాచారాలు 
మారుక్స్కు చెబుతుండేవాడు తండిర్. అలాంటి సమయంలో కూడా తండిర్ చెబుతుండేవాడు” నువవ్ంటే, ఆమె ఇంత 
పేర్మగా వుంది. నువువ్ అలా అలల్రి చిలల్రగా తిరిగితే, చదువు ఎలా పూరిత్ చేసాత్వు? వుదోయ్గం ఎలా సంపాదిసాత్వు? బాధయ్త 
గల వయ్కిత్గా, బాధయ్త గల భరత్గా ఎలా తయారవుతావు?” అని రాసుత్ండేవాడు. 
   అయితే, మారుక్స్ అలల్రి చిలల్రగా తిరుగుతునాన్డనే విషయానీన్, ఊరోల్ అందరికీ చెబుతునన్ వయ్కిత్ జెనిన్ అనన్యయ్. 
“మారుక్స్ చాలా పర్మాదకరమైన వయ్కిత్గా తయారవుతునాన్డు. పర్షాయ్ రాజాయ్నికి వయ్తిరేకంగా వుండే వయ్కుత్లతో కలసి 
తిరుగుతునాన్డు. “అని అందరితోనూ చెబుతుండేవాడు.  
   ఇకక్డ మారుక్స్ చదువు బాగానే వుంది. అతని భావాలూ, వాదనలూ అందరికీ నచుచ్తునాన్యి. కానీ, అలల్రి 
మానక పోవడం, డబుబ్లు విపరీతం ఖరుచ్ పెటట్డం, తండిర్కి ఉతత్రాలు రాయకపోవడం మాతర్ం మానలేదు. మారుక్స్ 
ధోరణి, తండిర్కి బాధా, నిరాశా, నిసప్ృహ కలిగించాయి. అదే రోజులోల్ తండిర్కి క్షయ వాయ్ధి అని తెలిసింది. ఆ రోజులోల్ 
క్షయ వాయ్ధి చాలా పార్ణాంతకమైనది.1838 ఫిబర్వరి లో మారుక్స్ కి తండిర్ చిటట్ చివరిసారిగా బాధతో ఒక వుతత్రం 
రాసాడు. “చూడబాబ్య! నీకు చెపాప్లిస్నవనీన్ చెపాప్ను. పెదద్వాడివి కదాని, ఎనోన్ ఆశలూ, కలలూ పెటుట్కునాన్ను. మన 
కుటుంబానిన్ చూసుకుంటావనీ, నీకు కాబోయే భారయ్ పటల్ బాధయ్త గల భరత్గా ఉంటావని అనుకొనాన్ను. నీకు ఎంత 
చెపిప్నా గానీ, నీ పర్వరత్న మారుచ్కోలేదు. నా ఆరోగయ్ం కూడా దిగజారి పోతునన్ది.” అని రాసూత్, “ఇనిన్ మాటలు 
చెపాప్నని, నీ మీద కోపం లేదు. నీ మీద పేర్మతో కోపం తెచుచ్కొని యింతగా రాసుత్నాన్ను. నేను ఎపుప్డు మరణిసాత్నో 
నాకే తెలియదు. ఒకక్సారిగా నా హృదయం నిండుగా దగగ్రకు తీసుకొని కౌగిలించు కోవాలని వుంది. నువువ్ మంచి 
మనిషిగా మారితే చూడాలని వుంది. నా జీవిత కాలంలో అది తీరేటటుల్ లేదు.” అని చివరి వుతత్రం రాసాడు.                
 ఆ ఉతత్రం రాసిన రెండు నెలలకి 1838 మే లో మారుక్స్ ఇంటికి, అంటే, టర్యర కి వచాచ్డు. ఇంటికి రావాలంటే 
5 రోజులు పడుతుందని అనుకునాన్ం కదా! ఇంటివదద్ కొనిన్ రోజులు వునాన్డు. పుటిట్న రోజు అయిన తరావ్త తిరిగి 
బయలు దేరాడు. మారుక్స్ తిరుగు పర్యాణంలో ఉండగానే 1838 మే 13 న తండిర్ చనిపోయాడు. అతను 
యూనివరిస్టీకి వెళిళ్న తరువాత తెలిసింది తండిర్ చనిపోయిన సంగతి. తెలిసినా వెనకిక్ వెళళ్లేక పోయాడు. ఎందుకంటే, 
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అతని దగగ్ర డబుబ్లు లేవు. దాంతో ఇక చేసేదేమీ లేక వుండి పోయాడు. అయతే, మారుక్స్ కి కూడా తండర్ంటే చాలా 
పేర్మ వుండేది. తండిర్కి గురుత్గా అతని ఫోటోను తన జేబులో 24 గంటలూ, అతని జీవితాంతమూ వుంచుకునాన్డు. 
ఎంతగా అంటే, చివరకు మారుక్స్ మృత దేహం పై తండిర్ ఫోటోను పెటాట్రు అతని మితుర్లు. అంతగా పేర్మించాడు. 
కాకపొతే, అతని విదాయ్రిధ్ జీవితంలో, ఆ దుడుకు తనంతో తండిర్ చేత పదేపదే చెపిప్ంచు కోవలసి వచిచ్ంది.   
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