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అలా మారుక్స్ ను కలుసుకోవడానికి వచిచ్న కురార్డి పేరు ఫెర్డరిక ఎంగెలుస్. చరితర్ పుటలోల్ మారుక్స్ పర్సాత్వన 
వచిచ్న పర్తిసారీ కూడా ఎంగెలుస్ పేరు లేకుండా వుండదు. ఈ ఎంగెలుస్ ఎవరు? అతని నేపధయ్ం ఏమిటి? అనే విషయాలు 
కుల్పత్ంగా తెలుసుకుందాం.  

ఎంగెలుస్ తలి దండుర్లకు ఎనిమిది మంది సంతానం. వాళళ్లో అందరి కనాన్ పెదద్వాడు ఎంగెలుస్. వాళళ్ది కూడా 
జరమ్నీయే. ఎంగెలుస్ పుటిట్న సంవతస్రం 1820. వాళళ్ నానన్కు వంశ పారంపరయ్ంగా టెకస్ టైల మిలస్ వాయ్పారం 
వుండేది. సాంపర్దాయబదద్మైన కైరసత్వ కుటుంబం వాళళ్ది. ఎంగెలుస్కు వూహ తెలిసిన దగగ్ర నుండి సమాజంలోని 
అనాయ్యాలను అరధ్ం చేసుకోవడం, వాటికి ఎదురు తిరగడం అలవాటే. అపుప్డపుప్డే జరమ్నీలో పారిశార్మిక రంగం 
శరవేగంగా విసత్రిసోత్ంది. దానితో పాటే కారిమ్కుల సమసయ్లు కూడా పెరుగుతూ వచాచ్యి. ఎంగెలుస్ని చాలా 
చినన్వయసులోనే అవనీన్ చాలా ఆలోచింపజేసాయి. కాలేజీలో చదువుతునన్పుప్డే పారిశార్మికరణ వలన జరుగుతునన్ 
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నషాట్లూ, కారిమ్కులు అనుభవిసుత్నన్ కషాట్లూ ముఖయ్ంగా వాళళ్ నానన్ గారి ఫాయ్కట్రీ విడుదల చేసుత్నన్ వయ్రాధ్ల వలల్ 
కలుషితమవుతునన్ నదీజలాలూ, అందులో పనిచేసే కారిమ్కుల దురభ్ర పరిసిథ్తుల గురించి పతిర్కలోల్ వాయ్సాలు రాసేవాడు. 
ఇవనీన్ చూసిన ఎంగెలుస్ అమామ్, నానన్లకు పెదద్ కొడుకు గురించి దిగులు పటుట్కుంది.  

అందుకని చదువు మానిప్ంచేసి 17, 18 సంవతస్రాలకే తమ ఫాయ్కట్రీలో పని నేరుచ్కుంటాడని ఎపర్ంటీస గా 
చేరిప్ంచారు. అంటే, ఎంగెలుస్ వాళళ్ నానన్ యజమానిగా వునన్ ఫాయ్కట్రీలోనే కారిమ్కుడిగా చేరాడు. అకక్డ చేరిన దగగ్ర 
నుండి యాజమానయ్ వయ్తిరేక ధోరణులకు బీజం వేశాడు. ఇంకో ఆసకిత్కరమైన సంగతి ఏమిటంటే… ఆ రోజులోల్ మీసాలు 
పెంచడం సభయ్తా, సంసాక్రాలకు వయ్తిరేకంగా పరిగణించే వారట. ఎంగెలుస్ మాతర్ం తన వయసు కురర్వాళళ్ని ఇరవై, 
పాతిక మందిని పోగుచేసి, వాళళ్ను కూడా మీసాలు పెంచమని పోర్తస్హించి, అందరూ కలసి ఒక ఎగిజ్బిషన లాగ 
ఫాయ్కట్రీలో తిరుగుతుండేవారు. ఇవనీన్ గమనించిన ఎంగెలుస్ అమామ్, నానన్లు, ఇలాగే జరమ్నీ లో వుంటే కురార్డు ఇంకెంత 
రెచిచ్ పోతాడోనని ఒక ఆలోచన చేశారు. 

వాళల్కు జరమ్నీలోనే కాకుండా ఇంగాల్ండులోని మాంచెసట్ర లో ఒక టెకస్ టైల ఫాయ్కట్రీ వుంది. ‘ఎంగెలుస్ ని అకక్డకి 
పంపిదాద్ం. అకక్డైతే అందరూ కొతత్ వాళుళ్ వుంటారు. శుభర్ంగా పని నేరుచ్కుంటాడు.’ అని అభిపార్యపడి ఎంగెలుస్ని 
అతనికి 22 వయసులో బిర్టన వెళళ్మని పంపించారు. ఆ బిర్టన వెళేళ్టపుప్డు జరమ్నీలో వునన్ మారుక్స్ ని 
కలుసుకునాన్డు. అపప్టికి మారుక్స్ జరమ్నీ లోనే పతిర్కా సంపాదకుడిగా వునాన్డు. 1842లో తొలిసారిగా మారుక్స్ ని 
కలుసుకునన్పుప్డు ఎందుకో గానీ ఒకరికి ఒకరు పొసగలేదు. చాలా ఆశచ్రయ్ంగా వుంటుంది. ఆ తరువాత జీవితాంతం 
మితుర్లుగా జీవించిన మారుక్స్, ఎంగెలుస్ల తొలి పరిచయంలో ఒకరికి ఒకరు ఇషట్పడలేదు.  

 అకక్డ నుండి ఎంగెలుస్ మాంచెసట్ర వెళాళ్డు. 1842 నుండి రెండేళళ్ పాటు తన సొంత ఫాయ్కట్రీ లోనూ, బయట 
ఫాయ్కట్రీలోల్నూ కూడా పనిచేశాడు. వాళళ్ నానన్గారు అనుకునన్టుల్గా వాయ్పారం ఎలా చెయాయ్లో నేరుచ్కోవడం కనాన్, 
కారిమ్కుల సమసయ్ల గురించీ, కారిమ్క ఉదయ్మాల గురించి ఎకుక్వ అధయ్యనం చేయడం మొదలుపెటాట్డు. ఆ రోజులోల్నే 
“ఇంగాల్ండ లోని కారిమ్క వరగ్ సిథ్తి గతులు “ అనే పెదద్ వాయ్సం, పుసత్కం రాయడానికి శీర్ కారం చుటాట్డు. ఆ వయసులోనే 
యెంత సేవ్చాచ్ భావాలతో, విపల్వ భావాలతో ఉండేవాడు అనడానికి ఇంకో ఉదాహరణ చెపుప్కోవాలంటే - తన ఫాయ్కట్రీలో 
పనిచేసే “మేరీ బౌనస్ “అనే ఆమెతో సహజీవనం పార్రంభించాడు. వాళిళ్దద్రూ జీవితాంతం కలసే వునాన్రు. కానీ, 
వివాహం మాతర్ం చేసుకోలేదు. అంటే, వివాహపు తంతు మీద వాళిళ్దద్రికీ నమమ్కం లేదు. 1844 లో ఇంగాల్డు నుండి 
జరమ్నీ వెనకిక్ వెళేళ్టటువంటి కర్మంలో మారగ్ మధయ్ంలో పారిస లో ఆగి,  రెండోసారి మారుక్స్ ని కలుసుకునాన్డు.  

ఆ విధంగా ఎంగెలుస్ జీవన పర్వాహం, మారుక్స్ జీవన పర్వాహం తో కలసిన సంవతస్రం 1844 ఆగసుట్ నెల. 
అపప్టికి మారుక్స్ వయసు 26 సంవతస్రాలు. ఎంగెలుస్ వయసు 24 సంవతస్రాలు. ఈసారి ఎంగెలస్ మారుక్స్ని 
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కలవడానికి కారణం ఏమిటంటే -  మారుక్స్ పారిస లో వుండగా ఒకపతిర్క నడిపి, ఒక సంచిక మాతర్మే వచిచ్, 
ఆగిపోయింది అనుకునాన్ం కదా! అందులో కూడా ఎంగెలుస్ వాయ్సాలు రాసి వునాన్డు. ఆ పరిచయం కూడా వుండడం 
వలన మారుక్స్ ని కలుసుకుందామని అనుకునాన్డు ఎంగెలుస్. కానీ, విచితర్ంగా ఈ రెండోసారి కలుసుకునన్పుప్డు 
వాళిళ్దద్రి అభిపార్యాలోల్ చాలా సామయ్ భావం కనిపించింది. మారుక్స్ అంత వరకూ రాసినటు వంటి పేపరుల్ ఎంగెలుస్ 
చూసాడు. ఎంగెలుస్ రాసినవి కొనిన్ మారుక్స్ చూసాడు. వాళిళ్దద్రి బంధం ఎంతగా అలుల్కుపోయిందంటే...ఆనాటి 
పరిచయం ఆ తరువాత జీవితాంతం మారుక్స్ బాగోగులనీన్, ఎంగెలేస్ చూసుకునేటంతగా కలిసింది.  

ఎంగెలుస్ అపప్టికే రాసుత్నన్ “ఇంగాల్ండులో కారిమ్క వరగ్ సిథ్తి గతులు “ అనే పెదద్ వాయ్సానికి   సహాయం   కావాలి  
అని అడిగాడు ఎంగెలుస్, మారుక్స్ని. మారుక్స్ అపప్టికే కొనిన్ విపల్వ వాయ్సాలు రాసి పతిర్కలకు పంపిసుత్ండేవాడు. అంతే 
కాకుండా, ఇదద్రూ కలసి “హోలీ ఫాయ్మిలి“ అని ఇంకో వాయ్సం రాదాద్మని అనుకునాన్రు  ఆ సమయం లోనే.  

అసలు ఈ ‘హోలీ ఫాయ్మిలి‘ అనేది ఏమిటంటే -  ‘హెగెల’ అనే తతవ్వేతత్ ఉనాన్డని గతంలో అనుకునాన్ం కదా! 
ఆ ‘హెగెల’ తతావ్నిన్ సమరిధ్సుత్నన్ విపల్వ కారులను విమరిశ్సూత్, వీళుళ్ ఒక వాయ్సం రాదాద్మని అనుకునాన్రు. దాని పేరే 
“హోలీ ఫాయ్మిలీ" అయితే, ఒకపుప్డు ఆ తీవర్వాదులను వీళుళ్ సమరిధ్ంచిన వాళేళ్.  ఈనాడు ఆ అభిపార్యాలు మారాయి. 
ఇపుప్డు ఆ హెగెల తతవ్ంలో వునన్ లోటు పాటల్ను విమరిశ్సూత్ రాదాద్మని అనుకునాన్రు.  ఈ విధంగా ఒకరు రాసే 
వాయ్సాలోల్ మరొకరు సహాయాలు చేసుకుందామని అనుకునాన్రు.  

ఎంగెలుస్ ఒక రెండు వారాలు మాతర్మే పారిస లో వుండి, మళీళ్ జరమ్నీ తన అమామ్, నానన్ల దగగ్రకు 
వెళిల్పోయేటపుప్డు, తన దగగ్ర ఉనన్టు వంటి డబుబ్లు కొనిన్ మారుక్స్ ఇచాచ్డు.  అపప్టికే మారుక్స్ ఆరిధ్కంగా ఇబబ్ంది 
పడుతునాన్డని తెలుసు. అపుప్డే కాదు, మారుక్స్ను జీవితాంతం ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు వెంటాడుతూనే వునాన్యి.  

ఎంగెలుస్ అకక్డ నుండి వెళిళ్న కొదిద్ రోజులకి మారుక్స్ భారయ్ జెనీన్, తమ పాపను తీసుకొని పారిస వచిచ్ంది.   
ఆమె రాగానే మారుక్స్, జెనీన్కి చెపాప్డు ”ఎంగెలుస్ అనే మితుర్డు పరిచయం అయాయ్డు. మా ఇదద్రి భావాలు బాగా 
కలిశాయి. ఎందుకో జీవితాంతం అతనితో కలసి పనిచేసాత్ననే భావన కలుగుతోంది.”అని చెపాప్డు. 

ఇలా జరుగుతూ వుండగా 1844 లోనే మారుక్స్ ఆ విపల్వ పతిర్కలోల్ రాసుత్నన్ వాయ్సాల గురించి పర్షాయ్ పర్భుతవ్ం 
చాలా తీవర్ంగా పరిగణించింది. వాళుళ్  ఫెర్ంచి పర్భుతవ్ం మీద ఒతిత్డి తీసుకువచాచ్రు. ”మీ దేశంలో వునన్, మా దేశం 
కురార్డు, మామీద కుటర్లు పనున్తునాన్డు. అతనిన్ జాగర్తత్గా చూసూత్ వుండండి.” అని.   దాంతో ఫెర్ంచి పర్భుతవ్ం 
మారుక్స్ కదలికల మీద నిఘా వేసింది. మారుక్స్ మాతర్ం ఎంగెలుస్ అపప్జెపిప్నటువంటి పేపరుల్ రాయడం, తను 
రాసుత్నన్టు వంటి వాయ్సాలిన్ కొనసాగించడం చేసుత్నాన్డు. అందువలల్ రాతుర్ళూళ్, పగళూళ్ కషట్ పడాలిస్ వసుత్ంది. మరొక 
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విషయం ఏమిటంటే, ఎంగెలుస్ అపప్జెపిప్నటువంటి పేపరుల్ పూరిత్ అయితే, దానిన్ పర్చురణ కరత్లకు ఇసేత్, బదులుగా 
రాయలీట్ రూపంలో, తనకు కొంత ఆదాయం వసుత్ంది. దాని గురించి కూడా రాతీర్, పగలూ కషట్ పడుతునాన్డు.  

ఇలా జరుగుతుండగా, 1845 జనవరి వచేచ్సరికి ఫెర్ంచ పోలీసులు తరచూ మారుక్స్ ఇంటికి రావడం, ఏం 
చేసుత్నాన్డోనని విచారించి వెళళ్డం, ఇలాంటివనీన్ జరగడం మొదలయియ్ంది. ఇకక్డ కూడా సిథ్రతవ్ం వుండదేమోనని, 
జెనీన్కి భయం పటుట్కుంది. అయితే, జెనీన్ భయపడుతునన్ రోజు రానే వచిచ్ంది. అది 1845 జనవరి 20. రాతిర్ పూట 
ఫెర్ంచి పోలీసులు హఠాతుత్గా వచిచ్, మారుక్స్కీ, మరికొంత మందికి “24 గంటలోల్ పారిస వదిలి వెళిళ్పోవాలని” 
నోటీసులు ఇచాచ్రు.           

ఉనన్టుట్ండి ఎకక్డికి వెళాత్రు? పైగా 24 గంటలోల్. పెదద్ పర్శాన్రధ్కం. పోనీ వెనకిక్ ‘పర్షాయ్’ వెళిల్ పోదాము అంటే, ఆ 
పర్షాయ్ వాళేళ్ ఈ ఫెర్ంచ పోలీసులిన్ నిఘా వెయయ్మని చెపిప్ంది. పైగా పర్షాయ్ లో అడుగు పెడితే, వెంటనే అరెసట్ చెయయ్మని 
ఉతత్రువ్లు కూడా వునాన్యి. మారుక్స్, అతని మితుర్లు కూడా   పోలీసులతో సంపర్దింపులు జరపడం పార్రంభించారు.   
ఫెర్ంచ పోలీసులు ఒక షరతు పెటాట్రు. ”మేము ఎలాంటి రాజకీయ కారయ్ కలాపాలోల్నూ పాలొగ్నము. అని హామీ పతర్ం 
రాసి ఇసేత్ గనక మిమమ్లిన్ పారిస లోనే ఉండడానికి అనుమతి ఇసాత్ము.”అనాన్రు. కొందరు మితుర్లు దానికి ఒపుప్కొని ఆ 
పతార్ల మీద సంతకం చేసి ఇచాచ్రు. 

కానీ, మారుక్స్, అతని విపల్వ భావాలు నమిమ్న  కొంత మంది మితుర్లు మాతర్ం ఆ పతార్ల మీద సంతకాలు 
చెయయ్డానికి ఒపుప్కోలేదు. “ఏమైతే అదే అవుతుంది. ఈ పరిసిథ్తులిన్ ఎడురొక్ందాం”అని నిరణ్యం చేసుకొని సంతకం 
చెయయ్ము అనాన్రు. ఇదిగో మారుక్స్ లోని ఈ రాజీ లేని తతవ్మే జీవితంలో ఆయనకు కషాట్లనూ తెచిచ్పెటిట్ందీ, 
అదుభ్తాలనూ తెచిచ్ పెటిట్ంది. ఆ రాజీ పడని తతవ్మే కేవలం ఆరు వారాలోల్ పూరిత్ చేసాత్ను అనుకునన్ “కేపిటల” 16 
సంవతస్రాల పాటు మధయ్లో ఆపకుండా కొనసాగేటటుల్ చేసింది. 

  పర్భుతవ్ం పెటిట్న షరతులకు లొంగలేదు కాబటిట్, పారిస వదిలి వెళల్క తపప్ని సరి వచిచ్ంది. కానీ, ఎకక్డకు 
ఎకక్డకు వెళాళ్లి? ఆ సమయంలో మారుక్స్ కీ మరి కొంతమంది మితుర్లకు కనిపించినటు వంటి మారగ్ం ఏమిటంటే, 
పకక్నే వునన్ది బెలిజ్యం. ఆ బెలిజ్యంలో వుంది ‘బర్సెలస్’నగరం. అపప్టి కింకా బర్సెలస్ పెదద్ నగరం కాదు. ఒక మాదిరి 
పటట్ణం లాగ వుండేది. 1845 ఫిబర్వరి 2 న ఫార్నస్ కి వలస వచిచ్ కనీసం ఏడాదినన్ర అయినా పూరిత్ కాకుండా మారుక్స్ 
బర్సెలస్ కి పర్యాణం అయాయ్డు. ఆయన దగగ్ర వునన్డబుబ్లోల్ తనకి కావలసింది కొంత వుంచుకొని, ఒక 2oo ఫార్ంకులు 
భారయ్ జెనిన్ కి ఇచిచ్”నేను ముందు బర్సెలస్ వెళాత్ను. అకక్డ ఇలూల్, పరిసిథ్తులూ అనీన్ అనుకూలించాకా, వచిచ్ మిమమ్లిన్ 
తీసుకు వెళాత్ను. అంతవరకూ ఇకక్డే వుండండి" అని భారయ్కు చెపిప్ బయలుదేరాడు.       
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 శరీరం గడడ్ కటేట్ చలిలో, చౌకగా వెళాళ్లి కాబటిట్, చాలా గార్మాల మీదుగా ఆగుతూ...ఆగుతూ...మూడు రోజులు 
పర్యాణించి, మొతాత్నికి బర్సెలస్ చేరుకునాన్డు. అకక్డ మంచి నివాసంలో ఉండడానికి తగిననిన్ డబుబ్లు లేవు. అందుకని 
ఒక బోరిడ్ంగ హౌస [లాడిజ్]లాంటిది వుంటే, దాంటోల్ దిగాడు. కొతత్ ఇంటి కోసం, కొతత్ దేశంలో సిథ్రపడడం కోసం 
అనేవ్షణ పార్రంభించాడు. ఇకక్డ పారిస లో జెనిన్ 8నెలల పాపతో వుంది. భరత్ దగగ్ర నుండి ఎపుప్డు వుతత్రం 
వసుత్ందా?ఎపుప్డు వెళాద్మా? అని ఎదురు చూసోత్ంది. మారుక్స్ వెళిళ్న ఒక వారం రోజులకి భరత్కు, జెనీన్ ఒక వుతత్రం 
రాసింది. 

“నువువ్ 2oo ఫార్ంకులు ఇచిచ్వెళాల్వు?మనం కటాట్లిస్న అదెద్ బకాయే 38o ఫార్ంకులు అయాయ్యి. నాకు సహాయం 
గా నిలబడే వారు వునాన్రు. కానీ, డబుబ్లు ఇచేచ్వారు ఎవరూ లేరు. పోనీ, ఇంటోల్ సామాను అమేమ్దాద్మని నినన్ పారిస 
అంతా తిరిగాను. సరైన ధర ఇచేచ్వారు ఎవరూ కనిపించలేదు. అయినా సరే! నువువ్ భయపడవదుద్. నేను ధైరయ్ం 
కోలోప్వడం లేదు. బర్సెలస్ లో అయినా కాసత్ మంచి ఇలుల్ చూడు.” అని వుతత్రం రాసి, తరువాత కొదిద్ రోజులకి, ఇంటోల్ 
వునన్ సామాను అంతా వునన్కాడికి అమేమ్సి, ఆ బాకీలు తీరేచ్సి, మిగిలిన కొదిద్ పాటి డబుబ్లతో, చినన్ పాప తో 
పర్యాణమయి, బర్సెలస్ చేరుకుంది జెనీన్. 

  కషాట్ల సుడిగుండాలూ, ఇబబ్ందుల ముళళ్ బాటలూ అలవాటైపోయిన సంధి సమయం వాళిళ్దద్రికీ కూడా. జెనీన్ 
బెర్సెలస్ వెళళ్డంతో మారుక్స్,జెనీన్ల జీవితంలో మరొక పరుగు మొదలయియ్ంది.  

అపుప్డు బెలిజ్యం పరిసిథ్తి ఎలావుంది అంటే,’ రాజు’ అధికారం లో వునాన్డు. రాజుతో పాటుగా చటట్బదద్మైన 
పర్భుతవ్ం కూడా అధికారంలో వుంది. మారుక్స్ చరయ్ల గురించి, ఫెర్ంచ, పర్షాయ్ పర్భుతావ్లు ముందుగానే బెలిజ్యం రాజుని 
హెచచ్రించాయి. “ఈ కురర్వాడు మహా పర్మాదకారి. జాగర్తత్గా నిఘా వేసి వుంచండి.”అని. అపుప్డు బెలిజ్యం రాజు 
కూడా మారుక్స్ తోటీ, అతని మితుర్ల తోటి ఒక హామి పతర్ం రాయించుకునాన్డు.  

“ఇకక్డ వునన్నిన్ రోజులూ సమకాలీన రాజకీయాల గురించి గానీ, పకక్ దేశాల రాజకీయాల  గురించి గానీ ఏమీ 
రాయమూ, కారయ్ కలాపాలోల్ పాలొగ్నము.”అని. తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ సంతకం చేశాడు మారుక్స్. ఎందుకంటే అపప్టికే 
రెండు దేశాలు వదలి వచాచ్డు. ఇకక్డైనా కొంత కాలం వుండాలి అనుకొని సంతకం చేశాడు గానీ, ఆ తరువాత బెలిజ్యం 
లో మూడు 3 సంవతస్రాలు మాతర్మే వునాన్డు. అంటే, 1845 నుండి 1848 వరకు. ఆ సంవతస్రాలలో తన 
చారితార్తమ్క కారయ్కర్మాలకు పునాది వేసుకునాన్డు. ఆ 3 సంవతస్రాలు రాజకీయ పారీట్ సాథ్పించాడు. కారయ్కరత్లను 
సమీకరించాడు. అతయ్ంత పర్సిదద్మైన “కముయ్నిసట్ మేనిఫెసోట్ “కూడా ఈ 3 సంవతస్రాలలోనే రాశాడు. 
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మనం జాగర్తత్గా గమనిసేత్, ఈ బెలిజ్యం వచేచ్ సమయానికి ఆయన వయసు కేవలం 27సంవతస్రాలు మాతర్మే. 
పెళళ్యి రెండు సంవతస్రాలు మాతర్మే అయింది. అపప్టికే రెండు దేశాలు బహిషక్రించాయి. ఇదిగో మూడవ దేశంలో 
వునాన్డు.  

అపప్టికే ఎనోన్ మలుపులు తిరిగింది మారుక్స్, జెనీన్ల జీవితం. ఇకక్డ నుండి ఎనిన్ మలుపులు తిరిగిందో 
తెలుసుకుంటే చాలా ఆశచ్రయ్ంగా వుంటుంది.  

భారయ్ జెనీన్, చినన్ పాపతో వచేచ్సరికి మారుక్స్ ఇంకా బోరిడ్ంగ హౌస లోనే వునాన్డు. అకక్డ పసిపాపతో వుండడం 
చాలా ఇబబ్ందిగా వుంది. అకక్డే మారుక్స్ విపరీతంగా దేవ్షించే ఒక కటట్డం కూడా వుంది. అదే చరచ్. పోనీ అకక్డ నుండి 
వేరే ఇంటికి మారిపోదాము అంటే, అతని దగగ్ర డబుబ్లు లేవు. అలా వుండగా జరమ్నీ నుండి ఎంగెలుస్, మరికొంతమంది 
మితుర్లు, ఈ కొతత్ దేశంలో మారుక్స్ ఇబబ్ందులు పడుతునాన్డని గర్హించి, ఆయనకు ఒక వెయియ్ ఫార్ంకులు 
పంపించారు. ఆ వెయియ్ ఫార్ంకులతో ఒక సంవతస్రానికి సరిపడా అదెద్ వసుత్ంది. ఆ డబుబ్లు వచాచ్క ‘బెర్సెలస్’  శివారు 
పార్ంతంలో ఉనన్టువంటి ఒక ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకొని, అకక్డకు మారాడు భారాయ్, పిలల్లతో. 

ఆ పర్దేశం అంతా చినన్ చినన్ పనులు చేసుకునే వారూ, కారిమ్కులూ వుండేవారు. అంతకు ముందు వుండే పారిస 
కూ, ఇకక్డకూ చాలా వయ్తాయ్సం కనిపిసోత్ంది జెనీన్కి. పారిస లో వునన్టుట్ లక్షలాది మంది పర్వాస జనులు బెలిజ్యంలో 
లేరు. అకక్డ జరమ్నీ నుండి పారిపోయి వచిచ్న వారు 3, 4 వందల మంది మాతర్మే వునాన్రు. పారిస లో వుండగా 
మారుక్స్ జీవితం ఎపుప్డూ ఏదో ఒక కారయ్కర్మాలతో “ఫుల ఆఫ హై డార్మా “అనన్టుల్గా వుండేది. ఇకక్డ ఇంకా హై 
ఎనరీజ్ కారయ్కర్మం పార్రంభం కాలేదు. ఆయన పారిస లో వుండగా పార్రంభించినటువంటి “హోలీ ఫాయ్మిలీ" అనే 
పుసత్కానిన్ పూరిత్ చేశాడు. అది పూరిత్ అయితే కొంత డబుబ్లు రావాలి.  

 ఆ సమయంలో అంటే 1845 మధయ్ కాలంలో మారుక్స్, జెనీన్ల జీవితంలోకి ఇదద్రు వయ్కుత్లు పర్వేశించారు. ఆ 
ఇదద్రు వయ్కుత్లు కూడా మారుక్స్, జెనీన్ లకు జీవితాంతం సహాయకారులుగా, రక్షకులుగా సరవ్సవ్ం అనన్టుల్గా వునాన్రు.ఆ 
ఇదద్రూ విడి విడిగా వచాచ్రు.కానీ, వీళళ్తో కలసిపోయారు. ఆ ఇదద్రిలో ఒకరు మహిళ, మరొకరు పురుషుడు. ముందుగా 
ఆ మహిళ ఎవరో తెలుసుకుందాం. ఆమె పేరు “హెలెన దెముద”. ఆమె ఎలా వచిచ్ంది అంటే ,జెనీన్ అమమ్గారు, జెనీన్కీ, 
పసిపాపకీ సహాయకారిగా ఉంటుందని పంపించారు. ఇదే సమయంలో జెనీన్ రెండవ సారి గరభ్వతి అని తెలిసింది. ఆ 
సమయంలో జెనీన్కి సహాయంగా ఎవరో ఒకరు తపప్నిసరిగా వుండాలని జెనీన్ అమమ్గారు అనుకొనే హెలెన ను 
పంపించారు. హెలెన అంతకుముందు 15సంవతస్రాలనుండి జెనీన్కి తెలిసిన మనిషే. ఈ హెలెన ఎవరంటే, జెనిన్ 
అమమ్గారి ఊరైన టర్యర దగగ్రగా వునన్ ఊరోల్నే వుండేది. ఆమె అమామ్, నానన్లు చాలా పేదవాళుళ్. వాళల్కు చాలామంది 
పిలల్లు వుండేవారు. పిలల్లందరినీ పెంచలేక హెలెన ని 11ఏళళ్ వయసులోనే హెలెన ని జెనీన్ అమమ్గారి ఇంటోల్ 
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పనిమనిషిగా పెటేట్రు. అపప్టికి జెనీన్ వయసు 17సంవతస్రాలు. అంటే హెలెన కంటే 6సంవతస్రాలు పెదద్ది. 
అపప్టినుండి కూడా జెనీన్ ఇంటోల్నే ఉండిపోయింది. జెనీన్ తముమ్డిన్ కూడా చూసుకుండేది. జెనీన్ వాళళ్ ఇంటోల్ వునన్పప్టి 
నుండే మారుక్స్ కూడా తెలుసు. అంటే, ఆ ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డే మారుక్స్, జెనీన్ వాళళ్ ఇంటికి రావడం అనిన్ తెలుసు. ఆ 
విధంగా మారుక్స్, జెనిన్ లు కొతేత్మీ కాదు.  

1845 మే నెలలో బర్సెలస్ వచిచ్న హెలెన ఆ తరువాత జీవితాంతం వాళళ్తోనే వుండిపోయింది. కేవలం 
పనిమనిషి గానే కాకుండా, వాళళ్ కుటుంబంలో సొంత మనిషి లాగే జీవించింది. మారుక్స్, ఎంగెలస్ ల రాజకీయ 
కారయ్కలాపాలోల్ కూడా హెలెన చురుగాగ్ పాలొగ్నేది. ఆ తరువాత ఆమెను వివాహం చేసుకుందామని చాలామంది 
ముందుకు వచాచ్రు. కానీ, ఆమె అవివాహిత గానే ఉండిపోయింది. ఆ తరువాత రోజులోల్ మరో సంఘటన జరిగింది. 
అదేమిటో తరువాత తెలుసుకుందాం. 

అదే సమయంలో మారుక్స్, జెనీన్ల దగగ్రకు వచిచ్న మరో వయ్కిత్ ఎంగెలుస్. అంటే, అంతకుముందు ఒకసారి వచిచ్ 
వెళిళ్పోయాడు. కానీ, ఈసారి వాళళ్తో కలసి, వాళుళ్ ఉంటునన్ పకక్ ఇంటోల్నే ఉండడానికి ఎంగెలుస్ వచాచ్డు.   

 8నెలల కిర్ందట పారిస లో మారుక్స్ ని ఎంగెలుస్ కలసి, తరావ్త జరమ్నీ వెళిళ్న తరావ్త ఏం జరిగిందో 
తెలుసుకుంటే..మళీళ్ ఇపుప్డు బర్సెలస్ ఎందుకు వచేచ్శాడో తెలుసుత్ంది. 

పారిస లో మారుక్స్ని కలుసుకునన్ తరావ్త తన సవ్సథ్లానికి వెళాళ్డు ఎంగెలుస్. వాళళ్ నానన్గారి ఫాయ్కట్రీలోనే 
పనిచేదాద్మనుకునాన్డు. అకక్డా మళీళ్ ఇవే పనులు పార్రంభించాడు. కారిమ్కుల పకాష్న నిలబడడ్ం, తండిర్తో వాదనలు 
వేసుకోవడం ఇలాంటివనిన్. తండిర్కి చాలా ఇబబ్ందికరంగా అనిపించింది. అందువలల్ “నువువ్ ఫాయ్కట్రీ లో పనిచెయయ్డం 
కనాన్ మానేసేత్నే మంచిది.”అనాన్డు. ఎంగెలుస్కి కావలిసింది కూడా అదే. పనిమానేసి ఇంటోల్నే వునాన్డు. ఇంటోల్ కూడా 
సరిగాగ్ ఉండకుండా, కముయ్నిసట్ నాయకులతో కలసి పని చెయయ్డం. పతిర్కలకు వాయ్సాలు రాయడం చేసుత్ండేవాడు. ఇవనీన్ 
గమనిసుత్నన్ పర్షాయ్ పర్భుతవ్ం ఎంగెలుస్ మీద కూడా దుర్షిట్ పెటిట్ంది.   వాళళ్ నానన్కు భయమేసింది. ఇలాగే వుంటే, 
కొడుకుని పోలీసులు అరెసట్ చెయయ్డమూ, లేకపోతే ఇతని మీద ఆంక్షలు పెటట్డం లాంటివి జరిగితే, దాని ఫలితంగా తన 
వాయ్పారానికే ముపుప్ వసుత్ంది అని అభిపార్యపడి కొడుకిక్ ఏం చెపాప్డంటే...  

“ఒరే అబాబ్య!మనకు డబుబ్లకేమి కొదవలేదు. నీకు ఎనిన్ డబుబ్లు కావాలంటే అనిన్ డబుబ్లు తీసుకొని ముందు 
అరజ్ంట గా ఈ జరమ్నీ వదలి వెళిళ్పో !పరిసిథ్తులు చకక్బడినాక అపుప్డు వదుద్వు గాని, పర్సుత్తానికి ఇకక్డ నుండి 
అదృశయ్మవడం తపప్నిసరి.”అని .  

ఎంగెలుస్ కూడా దానికోసమే ఎదురు చూసుత్నాన్డు. ఎందుకంటే, మారుక్స్ అపప్టికే ఎంగెలుస్కి వుతత్రం రాసి 
వునాన్డు.”నువువ్ కూడా బర్సెలస్ వచేచ్సేయ. ఇకక్డ నుండే కారయ్కర్మాలు చేదాద్ం.”అని. ఆ రెండు ఒకేసారి కుదిరేసరికి 
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ఎంగెలుస్ కూడా బర్సెలస్ వచేచ్శాడు. మారుక్స్ ఉంటునన్ ఇంటి పకక్నే ఒక ఇలుల్ తీసుకునాన్డు. పేరుకి ఏదో ఇలుల్ అదెద్కు 
తీసుకునాన్డు గానీ, ఎపుప్డూ మారుక్స్ ఇంటోల్నే ఉండేవాడు. 

అతను రావడంతో మరుక్స్లో కొతత్ ఉతాస్హం వచిచ్ంది. కర్మకర్మంగా బర్సెలస్ జీవితం వేగం పుంజుకోవడం 
పార్రంభమయింది.   పారిస లో ఉనన్పుప్డైతే బయటకు వెళళ్డం, అందరితోనూ కలవడం వుండేది. ఇకక్డేమో మారుక్స్ 
ఇంటికే అందరూ వసుత్ండేవారు. వాళుళ్ గతంలో మారుక్స్తో పాటు పారిస నుండి వచిచ్న వాళుళ్. అలాగే బర్సెలస్ లోని 
మరి కొంత మంది మితుర్లు.వీళళ్ందరూ కలసి భోజనాలు చెయయ్డం,కలసి కషట్ సుఖాలు మాటాల్డు కోవడం, ముఖయ్ంగా 
తరువాత ఏం చెయాయ్లి?   కారాయ్చరణ రూపొందించడం ఎలా? ఇలాంటివి మాటల్డుకుండేవాళుళ్. 

అదే సమయంలో మారుక్స్కి  ”పొలిటికల ఎకానమీ”అనే పుసత్కం ఒకటి రాయండి” అని పర్చురణ కరత్లు 15oo 
ఫార్ంకులు అడావ్నుస్ ఇచాచ్రు.  అది జరుగుతునన్ సమయంలోనే అంతకుముందు ఎంగెలుస్ తో కలసి రాసిన పుసత్కానిన్ 
పర్చురణకు పంపించారు. ఆ సందరభ్ంలో ఎంగెలుస్  ”దాని మీద వచేచ్ రాయలీట్ అంతా నువేవ్ తీసుకో. నాకు అకక్రలేదు. 
మా నానన్ ఇచిచ్న డబుబ్లు నా దగగ్ర వునాన్యి “అనాన్డు మారుక్స్తో. అందువలల్ కొదిద్ రోజులైనా గానీ ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు 
లేకుండా, కాసత్ మామూలు జీవితం గడపడానికి అవకాశం దొరికింది. 

సరిగాగ్ అవే రోజులోల్ యూరప అంతటా  వయ్వసాయ సంకోష్భం తలెతిత్ంది. ఐరాల్ండ లో బంగాళా దుంప పంటలు 
పూరిత్గా నాశనమైపోయాయి. పంటలు సరిగాగ్ పండకపోవడంతో ఆహార పదారాధ్ల కరువు వచిచ్ పడింది. పనుల కోసమని 
రైతులు పటట్ణాల బాట పటాట్రు. వాళళ్ందరూ పటట్ణాలకి వచేచ్సరికి ఫాయ్కట్రీలు కారిమ్కులతో నిండిపోయాయి. మనుషులు 
వచేచ్సరికి కొతత్ కొతత్ ఫాయ్కట్రీలు వచాచ్యి. ఈ నేపధయ్ంలో కారిమ్కుల జీవితాలను పర్తయ్క్షంగా పరిశీలించడానికని 
ఎంగెలుస్,మారుక్స్ని, తను గతంలో పనిచేసిన ‘మాంచెసట్ర’ తీసుకువెళాళ్డు. ఎంగెలుస్ పనిచేసినపప్టి కంటే, ఇపుప్డు 
కారిమ్కుల పరిసిథ్తులు మరింత దురభ్రంగా మారిపోయాయి. 1845లో అకక్డకు వెళేల్సరికి, కారిమ్కులు యంతర్ం లాగ 
మారిపోయారు.                  

   నియమితమైనటువంటి పనిగంటలు లేవు. టెకస్ టైల మిలుల్లు పెరిగినపప్టికీ కూడా మిలుల్ల యజమానుల 
దోపిడీ కూడా పెరిగింది. ఆనాటి పరిసిథ్తులు మాంచెసట్ర లో ఎలా ఉండేవంటే, పర్తి శనివారం కారిమ్కులకు జీతం 
ఇచేచ్వారు. అది కూడా -  కారిమ్కులు కల్బుబ్లోల్ వునన్పుప్డు, అకక్డకు తీసుకెళిళ్ ఇచేచ్వారు. దాంతోటి ఆ కారిమ్కులు  
ఇచిచ్న డబుబ్లనీన్ అకక్డే ఖరుచ్ పెటేట్సేవారు. సోమవారం నుండి మళీళ్ తిండికి ఇబబ్ంది. ఖచిచ్తంగా ఫాయ్కట్రీలోల్ వాళళ్ చేత 
పనిచేయించాలి. ఎకక్డికీ వెళళ్కూడదు. అనే ఉదేద్శయ్ంతో మిలుల్ల యజమనులందరూ ఇలా కారిమ్కులను తాగుడుకి 
బానిసలిన్ చేసుత్ండే వారు. 
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వాళుళ్ నివసించే వంటి పరిసరాలు కూడా చాలా దురభ్రంగా ఉండేవి. అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ ఆడవాళుళ్ కూడా 
తపప్నిసరిగా పని చెయాయ్లిస్ వచేచ్ది. మరి ఆడవాళుళ్ ఫాయ్కట్రీలోల్ పనికి వెళితే, ఇంటి దగగ్ర చినన్ పిలల్లిన్ ఎవరు 
చూసుకుంటారు? అందుకని, చినన్ పిలల్లకు మతుత్ మందులు వేసేసి, సాయంతర్ం వరకూ పడుకో బెటేట్సేవారు. ఇవి చాలా 
భయంకరమైనటువంటి పరిసిథ్తులు. ఇవనీన్ 2oo సంవతస్రాల కిర్తం ఇంగాల్ండ లోనని గురుత్ పెటుట్కోవాలి.[ ఆనాటి 
పరిసిథ్తులిన్ కళళ్కు కటిట్నటుట్ ఎంగెలుస్ “ఇంగాల్ండులో కారిమ్క వరగ్ సిథ్తి గతులు “అనే పుసత్కంలో రాశాడు. ఈ పుసత్కం 
తెలుగులో కూడా వుంది.] 

 
పిలల్లకు ఆరు ఏళళ్ వయసు వసేత్, తమతో పాటు పనికి తీసుకు వెళేళ్వారు. ఆడపిలల్లైతే 1o, 12 ఏళళ్కే పెళిళ్ళుళ్ 

చేసి, పంపించేసే వారు. ఇవనీన్ కూడా మారుక్స్ పర్తయ్క్షంగా చూడడం మొదటిసారి. అంత వరకూ పుసత్కాలు చదవడం, 
చరితర్ను అధయ్యనం చేసి విశేల్షణలు చేయడం, అలా చేసి వాయ్సాలు రాయడమే తపప్ ఇలా, మొటట్ మొదట సారిగా 
కారిమ్కుల కషాట్లను పర్తయ్క్షంగా చూడడంతో, మారుక్స్కి కొతత్ కోణాలు కనిపించాయి. భయంకరమైన ఈ వాసత్వాలు 
మారుక్స్ ను మరింత అశాంతికి గురిచేశాయి. తను రాసిన పర్తి పదానికీ ఒక కొతత్ అరధ్ం కనిపించింది. 

 
మాంచెసట్ర లో ఒక 6 వారాలు వుంది, అకక్డ నుండి లండన వెళాల్రు. ‘లండన’ అదొక భారీ నగర వాతావరణం. 

అకక్డ కూడా పేదరికం వుంది. కానీ, అది బయటకు కనిపించకుండా అడుగు పొరలోల్ ఎకక్డో దాగి వుంది. లండన లోనే 
మారుక్స్, ఎంగెలుస్లకు “ లీగ ఆఫ జసిట్స “ అనే ఒక రహసయ్ సంసథ్ తో పరిచయం ఏరప్డింది. 

ఈ “లీగ ఆఫ జసిట్స “అనే సంసథ్ ఏమిటంటే...ఇది అంతకుముందు పారిస లోనూ, జరమ్నీ లోనూ కూడా వుండేది. 
అయితే, అకక్డ వాళుళ్ నిలవలేని పరిసిథ్తులోల్ లండన వచేచ్శారు. అది రహసయ్ సంసథ్. బహిరంగంగా పనిచేయడానికి 
వీలేల్దు. ముఖయ్ంగా జరమ్న నుండి బహిషక్రించినవాళూళ్, జరమ్న నుండి పారిపోయి వచిచ్న వాళూళ్ ఈ “లీగ ఆఫ 
జసిట్స”లో చురుకుగా వుండేవారు. అది రహసయ్ సంసథ్ కాబటిట్, అందరికీ తెలిసిన రూపం ఒకటి వుండాలి కాబటిట్, వాళుళ్ 
“కముయ్నిసట్ వరక్రస్ ఎడుయ్కేటెడ ఆరగ్నైజేషన” అని ఒక పేరు పెటిట్, దాని దావ్రా కారయ్ కరత్లిన్ తీసుకునేవారు. నిజానికి 
వాళుళ్ చేసేది “లీగ ఆఫ జసిట్స “ సంసథ్, లేదా పారీట్ పనులు. దాని తాలుకా విపల్వ కారయ్కర్మాలు బోధించడం, సమయం 
వచిచ్నపుడు పర్జలను విపల్వ పోరాటానికి సిదద్ం చేయడం వారి పనులు.                  
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ఈ “లీగ ఆఫ జసిట్స “ సంసథ్ ”ఆల మెన ఆర బర్దరస్ “ అనే నినాదంతో పనిచేసుత్ండేది. ఇదంతా మారుక్స్, 
ఎంగెలుస్ లు మాంచెసట్ర లో వుండగానే గమనించి, లండన వచిచ్న వెంటనే వాళళ్ను కలుసుకునాన్రు. వాళళ్ 
కారయ్కర్మాలను పూరిత్గా అధయ్యనం చేశారు. ఇవనీన్ అయిపోయిన తరావ్త మళీళ్ బర్సెలస్  చేరుకునాన్రు.  

వాళుళ్ ఉంటునన్ దగగ్రకే ఎంగెలుస్ తో సహజీవనం చేసుత్నన్ “మేరీ బౌనస్ “ కూడా వచేచ్సింది. ఇపుప్డు మారుక్స్, 
జెనీన్ లు ఒక ఇంటోల్నూ, ఎంగెలుస్, మేరీ బౌనస్ లు ఒక ఇంటోల్నూ వుంటునాన్రు. అకక్డ నుండి వాళళ్ కారయ్కర్మాలు 
వేగం పుంజుకునాన్యి. ఇంగాల్ండ పరయ్టన వాళిళ్దద్రికీ మంచే చేసింది. మారుక్స్ కి పర్తయ్క్షంగా కారిమ్కుల సమసయ్లిన్ 
చూసే అవకాశం. అంతే కాకుండా ఆ సేన్హితులిదద్రూ  6 వారాలు కలసి వుండేసరికి, ఒకరిని ఒకరు మరింతగా అరధ్ం 
చేసుకోవడం, జీవితంలో ఎపుప్డూ కూడా విడిపోకుండా కలసి పనిచెయాయ్లి. కముయ్నిసట్ భావాలను గానీ, సామయ్వాద 
సిదాద్ంతాలను గానీ ముందుకు తీసుకువెళళ్డంలో ఒకరికి ఒకరు తోడుగా వుండాలి ఒక ఒపప్ందం లాంటిది. అంటే, 
ఎకక్డా పేపరు మీద రాసుకోలేదు గానీ, ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్రు. 

 
“ఇకపై నిజమైనటు వంటి ఉదయ్మాలు నిరిమ్ంచాలి. ఇంత వరకూ పుసత్కాలు రాసుకోవడానికి మాతర్మే 

పరిమితమయాయ్ము. ఇలా కాకుండా ఒక అంతరాజ్తీయ విపల్వ సంసథ్”ను నెలకొలాప్లి అని వాళిళ్దద్రూ 
నిరణ్యించుకునాన్రు. ఇదంతా జరిగిన 2, 3 వారాలకి 1845 సెపెట్ంబర 26 న జెనీన్, మారుక్స్లకు రెండవ సంతానం 
“లారా” ఆడపిలల్ జనిమ్ంచింది. అంటే, ఇపుప్డు ఇదద్రు చినన్ పిలల్లు. ఇదద్రు చినన్ పిలల్లతో ఇలల్ంతా గందరగోళంగా 
వుండేది. భరత్ రాసుకోవడానికి ఇబబ్ంది అని జెనీన్ ఆలోచించి, ఏకాంతంగా ఉంటుందని  మారుక్స్కి ఇంటోల్నే ఒక 
పర్తేయ్కమైన గదిని కేటాయించింది. సహాయకురాలు హెలెన వుంది కాబటిట్, భరత్కు సహాయపడడానికి జెనీన్ కి అవకాశం 
దొరికింది.  

ఇంతలో మరొక ఉపదర్వం వచిచ్ పడింది. 
 
మారుక్స్, జెనీన్ లకు బాంబులాంటి వారత్. 1845 నవంబర. వాళుళ్  బర్సెలస్ వచిచ్ సంవతస్రం కూడా కాలేదు. 

పర్షాయ్ పర్భుతవ్ం “మారుక్స్ను బర్సెలస్ నుండి బహిషక్రించాలి” అని బెలిజ్యం పర్భుతవ్ం మీద ఒతిత్డి తేవడం 
పార్రంభించింది. యెంత చితర్ంగా వుందో చూడండి. 27ఏళళ్ వయసునన్ కురార్డు. రెండు దేశాలిన్ భయపెటాట్డు .ఆ 
రెండు దేశాలు కాకుండా మూడవ దేశంలో వుంటే, మొదటి రెండు దేశాలూ కలసి, మూడవ దేశం మీద ఒతిత్డి తేవడం 
మొదలు పెటాట్యి. జరమ్నీ నుండి బెలిజ్యం వలస వచిచ్న వాళళ్లో కొంత మందిని ఏజెంటుల్గా నియమించుకొని, వాళళ్ 
దావ్రా మారుక్స్ యొకక్ కారయ్కలాపాలు గురించి తెలుసుకుంది పర్షాయ్ పర్భుతవ్ం. అటు వైపు ఫార్నుస్ పర్భుతవ్ం కూడానూ. 
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నిజానికి అపప్టివరకు మారుక్స్ పుసత్కాలు రాయడం తపాప్, నిరామ్ణాతమ్కమైన కారయ్కలాపాలు ఏమీ చెయయ్డం 
లేదు. కాకపొతే ముందు జాగర్తత్గా జరమ్నీ చుటుట్పకక్ల ఉండకుండా చూడాలి అనేది పర్భుతవ్ం ఆలోచన. ఈ 
బెదిరింపులకీ, అలాగే క్షణక్షణం పెరిగిపోతునన్ నిఘాలనీ గమనించిన మారుక్స్ ఏమి చేశాడంటే, తన సొంత నగరం 
అయిన ‘టర్యర’ మేజిసేట్ర్ట కి ఒక వుతత్రం రాశాడు. “నేను అమెరికా వెళళ్డానికి అనుమతి ఇవవ్ండి" అని. ఎందుకంటే, 
అతను ఇంకా పర్షాయ్ దేశం యొకక్ పౌరుడే. వాళుళ్ అనుమతి ఇసేత్ తపప్, ఈ ఖండం వదిలి వెళళ్డానికి వీలులేదు. వాళళ్ 
దగగ్ర నుండి ఇంకా జవాబు రాకముందే, మరి ఏం ఆలోచించుకునాన్డో గానీ, “తనే సవ్చచ్ందంగా పర్షాయ్ పౌరసతావ్నిన్ 
వదులుకునన్టుట్గా” వుతత్రం రాసేశాడు. దాంతో కారల్ మారుక్స్ ఏ దేశ పౌరసతవ్మూ లేని వాడయాయ్డు. ఆయన పటుట్దల 
యెంత గటిట్దంటే, ఆ రోజునుండి అంటే 27 సంవతస్రాల వయసు నుండి ఆ తరువాత జీవించినంత కాలమూ ఏ దేశానికీ 
చెందని పౌరుడులాగ, ఒక విధంగా చెపాప్లంటే, “విశవ్ పౌరుడు” గా జీవితం కొనసాగింది. 

ఈ పరిణామాల తరావ్త 1846లో మారుక్స్, ఎంగెలుస్ మరికొంతమంది మితుర్లూ కలసి “కముయ్నిసట్ 
కరసాప్ండెనస్ కమిటి” అనేటటు వంటి ఒక సంసథ్ను సాథ్పించారు. ఈ సంసథ్కు పేర్రణ - వాళుళ్ లండన లో 
చూసినటువంటి “లీగ ఆఫ జసట్ “అనే పారిట్. మారుక్స్ మొటట్మొదటి సారిగా పర్తయ్క్ష రాజకీయ కారయ్కలాపాలోల్కి వచిచ్ంది 
ఇదిగో ఈ సంసథ్ దావ్రానే. అంతకుముందు వరకూ కేవలం పుసత్కాలు రాయడం వరకే అతని మేధసుస్ పరిమితమయియ్ంది. 
మారుక్స్, ఎంగెలుస్ ఈ “కముయ్నిసట్ కరసాప్ండెనస్ కమిటి “సంసథ్ కారయ్ కలాపాలు తీవర్ం చేసేటటువంటి కర్మంలో జెనీన్ 
ఇదద్రి పిలల్లిన్ చూసుకోవడమే కాకుండా, మారుక్స్కు సెకర్టరీగా కూడా పనిచేసేది. ఇకక్డనుంచి పార్రంభించి 1846, 
1847 ఈ రెండు సంవతస్రాలలో మారుక్స్, జెనీన్ల జీవితాలలో జరిగిన కొనిన్ సంఘటనలు గురించి వచేచ్ భాగంలో 
తెలుసుకుందాం. .        

(  ) 
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