
 

 

மாரக்்ஸ் 135- ப ாராட்டம்: வாழ்க்கககை இைக்கும் விதி! 

 
  
 

பிற ் ால் ஜெரம்ானிைராக இருந்தப ாதிலும், 1848-1849-களில் பிரான்ஸ், 

ஜ ல்ஜிைம், பிரஷ்ைா ஆகிை 

 

நாடுகளில் பதான்றிை புரட்சிகர இைக்கங்ககள நசுக்கிை அந்த நாடுகளின் 

அரசாங்கங்களால் அந்த நாடுகளிலிருந்து ஜவளிபைற்ற ் ட்ட மாரக்்ஸால் எந்த 

நாட்டின் குடிமகனாகவும் இருக்க முடிைவில்கல. 

 

1874-ல் பிரிட்டிஷ் குடிமகனாவதற்காக விண்ண ்பித்திருந்தார.் ஆனால், “தமது 

ஜசாந்த நாட்டுக்கும் அரசருக்கும் விசுவாசமாக இல்லாத பமாசமான ஜெரம்ன் 

கிளரச்ச்ிைாளர,் கம்யூனிஸ்ட் பகாட் ாடுககள ஆதரித்து ் ப சு வர”் என்று 

லண்டனிலுள்ள ப ாலீஸ் தகலகம ைகமான ஸ்காட்லாண்டு ைாரட்ு அந்த 

நாட்டு அரசாங்கத்துக்கு அறிக்கக அனு ்பியிருந்ததால், அவரது பவண்டுபகாள் 

ஏற்றுக்ஜகாள்ள ் டவில்கல. 

 

10 ஆண்டுகளுக்கும் பமலாக அவர ்‘நியூைாரக்் ட்ரி ்யூன்’ ஏடட்ின் நிரு ராக 

இருந்தார.் 1867-ல் ‘மூலதனம்’ என்னும் தகல ்பில் முதலாளிை உற் த்தி முகற 

 ற்றிை முக்கிை மான விமரச்ன ்  கு ் ாை்வு நூகல ஜவளியிட்டிருந்தார.் 1864-

ல் ஜதாடங்கி எட்டாண்டுக் காலம் சரவ்பதசத ்ஜதாழிலாளர ்சங்கத்தின் 

வழிகாட்டிைாக இருந்தார.் ‘பிரான்ஸில் உள்நாட்டு ் ப ார’் என்னும் நீண்ட 

உகரயில்,  ாரிஸ் கம்யூகன ஆதரித்து ் ப சிைதால், 1871-ல் ஐபரா ் ாவில் 

 ரவலாக ்  டிக்க ் ட்டுவந்த ஜசை்திபைடுகளின்  க்கங்களில் அவரது ஜ ைர ்

இடம்ஜ றலாயிற்று. பிற்ப ாக்கு ்  த்திரிகககள் அவருக்கு ‘சிவ ்பு 

 ைங்கரவாத டாக்டர’் என்ற ஜ ைர ்சூட்டியிருந்தன. 

 

‘எந்தவித பவகலயிலும் ஈடு டக் கூடாது’ என்று மருத்துவர ்ஆபலாசகன 

கூறிைதன் ப ரில், ‘நரம்பு மண்டலதக்த நல்ல நிகலக்குக் ஜகாண்டுவரும் 

ஜ ாருட்டு, முழு ஓை்வில் இரு ் தற்காக’ 1880 பகாகட காலதத்ில் மாரக்்ஸ் தமது 

குடும் த்பதாடு ராம்ஸ்பகட்டில் வசித்துவந்தார.் அவருகடை மகனவியின் 

உடல்நிகல அவரது உடல் நிகலகைவிட பமாசமாக இருந்தது. ஜென்னி ஃ ான் 

ஜவஸ்ட்ஃ ாலன் புற்றுபநாைால் அவதி ் ட்டுவந்தார.் ‘மூசச்ுத் திணறி 

இறந்துவிடுவார’் என்று அசச்ுறுத்தும் வககயில் அவரது உடல்நிகல திடீஜரன்று 

பமாசமாகிைது’. அந்தச ்சூழ்நிகலயில்தான், 1860-கள் ஜநடுக ‘தி நியூைாரக்் 

கடம்’ஸின் முதன்கம ஆசிரிைராக ்  ணிைாற்றிை ஸ்வின்டன், மாரக்்கஸ 

அறிந்துஜகாண்டு, அவகர ்  ற்றிை அனுதா மிக்க, ஆழமான, துல்லிைமான 

சித்திரத்கத எழுதினார.் 

 

அஜமரிக்காவில் ஜசல்வாக்கு ் ஜ ற்றிருந்தவரும் முற்ப ாக்குக் 

கண்பணாட்டங்கள் ஜகாண்டிருந்தவரு மான ொன் ஸ்வின்டன் (1829-1911), 1880 

ஆகஸ்ட் மாதம் ஐபரா ்பிை ்  ைணம் பமற்ஜகாண்டிருந்தார.் அந்த ் 

 ைணத்தின்ப ாது, அவர ்ஆசிரிைராக இருந்து நடத்திவந்ததும் அ ்ப ாது 

அஜமரிக்காவில் மிக ்  ரவலாக ்  டிக்க ் ட்டு வந்ததுமான ‘தி சன்’ 



 

 

நாபளட்டுக்கு, சரவபதசத ்ஜதாழிலாளர ்சங்கத்தின் முதன்கமைான 

பிரதிநிதிகளில் ஒருவராக இருந்த ஒருவகர பநரக்ாணல் ஜசை்வதற்காக 

பிரிட்டனின் ஜதன்கிழக்குக் ககடக்பகாடியிலிருந்து சில கிபலா மீட்டர ்

ஜதாகலவிலுள்ளதும் ஜகன்ட் மாவட்டத ்கதச ்பசரந்்தது மான சிறிை கடற்ககர 

நகரமான ராம்ஸ்பகட்டுக்கு வந்தார.் 

 

‘ஜ ரிை தகலயும் வாளி ் ான முகத்பதாற்றமும் உகடை,  ண் ட்ட, கனிவு 

நிகறந்த 60 வைது மனிதர’், ‘ ாட்டனாராக இருக்கும் ககலகை விக்டர ்

ஹ்யூபகாவுக்குச ்சற்றும் குகறைாமல் அறிந்திருந்தவர’், ‘ககலந்து கிடக்கும் 

நீண்ட, அடரத்்திைான தகலமுடிகைக் ஜகாண்டிருந்தவர’் என்று மாரக்்ஸின் 

உடல் பதாற்றத்கத வரண்ித்த ஸ்வின்டன், ‘தங்குதகடைற்றதாக,  ரந்துவிரிந்த 

விஷைங்ககள உள்ளடக்கிைதாக, ஆக்கபூரவ்மானதாக, அறிவுக்கூரக்ம 

மிக்கதாக, உண்கமைானதாக’ இருந்த ‘அவரது உகரைாடலில் ஜதானிதத் 

எள்ளல்களும், அதில் சுடரவ்ிட்ட நககசச்ுகவயும், விகளைாட்டுத்தனமான 

குதூகலமும்’ சாக்ரடீகஸத் தமக்கு நிகனவூட்டிைதாகக் கூறினார.் 

‘விளம் ரத்துக்பகா, புகழுக்பகா ஆகச ் டாத, தம்கம ்  ற்றி ் பீற்றிக்ஜகாள் 

வதிபலா, அதிகாரம் ஜகாண்டவராக ்  ாசாங்கு ஜசை்வதிபலா சிறிதும் 

அக்ககறைற்ற மனிதர’் என்று மாரக்்கஸக் குறி ்பிடுகிறார.் இது மாரக்்ஸ் 

என்னும் தனிமனிதகர ்  ற்றிை ஸ்வின்டனின் சித்திரி ்பு. 

 

ஆனால், ஸ்வின்டன் தமது வாசகரக்ளுக்குச ்சித்திரித் துக் காட்டிைது இந்த 

மாரக்்ஸ் அல்ல. ‘தி சன்’ நாபளட்டின் 1880 ஜச ்டம் ர ்6-ம் பததிை இதழின் முதல் 

 க்கத்தில் ஜவளியிட ் ட்ட பநரக்ாணலில் ஜ ாதுவாழ்க்ககயி லிருந்த 

மாரக்்ஸின் முகம்தான் முதன்கம ் டுதத் ் டு கிறது: ‘கடந்த 40 ஆண்டுகளில் 

புரட்சிகர அரசிைலில் எளிதில் அறிை முடிைாத, ஆனால் ஜ ரும் ஜசல்வாக்குச ்

ஜசலுத்து கிற  ாத்திரதக்த வகித்துள்ள, இன்கறை மிகக் குறி ்பிடத்தக்க 

மனிதரக்ளில் ஒருவர’் என்று அக்கட்டுகர யில் மாரக்்கஸ ்  ற்றிக் கூறும் 

ஸ்வின்டன், “அவசர ்  டாத, அபதசமைம் ஓை்ஜவாழிசச்லற்ற மனிதர ்அவர.் 

வலுவான,  ரந்த, பமன்கமைான மனமுகடை,  ரந்து விரிந்த விகளவுககள 

ஏற் டுத்தும் திட்டங்ககளக் ஜகாண்டுள்ள, தரக்்க ரீதிைான முகறகமககளயும், 

நகடமுகறச ்சாத்திை ்  ாடுள்ள குறிக்பகாள்ககளயும் கவதத்ிருக்கிறவர ்

அவர.் பதசங்ககள ஆட்டிக் குலுக்கிை, அரிைகணககள நாசமாக்கிை, 

முடிமன்னரக்களயும்  ாரம் ரிை பமாசடிக்காரரக்களயும் இ ்ப ாது 

அசச்ுறுத்தி, அதிரச்ச்ிக்குள்ளாக்கிக்ஜகாண்டிருக்கிற பூகம் ங்களுக்கு ் 

பின்னால் நின்றதில், இன்னும்  ல பூகம் ங்களுக்கு ் பின்னால் 

நின்றுஜகாண்டிரு ் தில் அவகர நிகரத்த்வரக்ள் ஐபரா ் ாவில் ைாரும் 

இல்கல” என்று எழுதுகிறார.் 

 

‘தாம் வாழும் காலதத்ில் ஆழ பவரூன்றிைவராக’, ‘புதிைனவற்றின் வருககக்காக 

பநவா நதியிலிருந்து ஸீை்ன் நதி வகர, யூரல் மகலகளிலிருந்து பிரன்னீஸ் 

மகலத ்ஜதாடரச்ச்ி வகர  ாகதகை அகமக்கும் ககவண்ணம் 

ஜகாண்டுள்ளவராக’ தமது மனதில்  திந்துவிட்ட மாரக்்கஸ ்  ற்றி ஸ்வின்டன் 

எழுதினார:் ‘அவர ்ஐபரா ் ாகவ, ஒவ்ஜவாரு நாடாக மதி ்பீடுஜசை்து, 

அவற்றின் பமற் ர ்பிலும் அவற்றின் கீழும் உள்ள அம்சங்ககளயும் 



 

 

வளரச்ச்ிககளயும் முக்கிைத்துவம் ஜ ற்றிருந்த மனிதர ்ககளயும் 

சுட்டிக்காட்டினார’். பமலும், அவர,் “ ல்பவறு ஐபரா ்பிை நாடுகளிலுள்ள 

அரசிைல் சக்திககளயும் மக்கள் இைக்கங்ககளயும்  ற்றி ் ப சினார ்-  ரந்து 

விரிந்த ப ரகலைாகக் காண ் ட்ட ரஷ்ைாவின் ஆன்மா, ஜெரம்ானிைச ்

சிந்தகனயின் அகசவுகள், பிரான்ஸின் ஜசைல் ாடுகள், இங்கிலாந்தின் 

அகசவற்றதன்கம ஆகிைன  ற்றி. ரஷ்ைாகவ ்  ற்றி நம்பிக்ககயுடனும், 

ஜெரம்னிகை ்  ற்றி தத்துவரீதிைாகவும், பிரான்கஸ ்  ற்றி உற்சாகமாகவும், 

இங்கிலாந்கத ்  ற்றி - பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்திலுள்ள தாராளவாதிகளால் 

தங்கள் பநரதக்தச ்ஜசலவிட்டு விவாதிக்க ் டும் ‘ஒன்றுக்ஜகான்று 

ஜதாடரப்ில்லாத சீரத்ிருத்தங்க’கள ்  ற்றி ஜவறு ்புடனும் குறி ்பிட்டு - கவகல 

பதாை்ந்த ஜதானியுடன் ப சினார”். 

 

அஜமரிக்கா  ற்றி மாரக்்ஸ் ஜகாண்டிருந்த அறிவு ஸ்வின்டனுக்கு விை ்க த ்

தந்தது: அஜமரிக்க நிகழ்வுககளக் கவனமாக அவதானித்துவந்தவர ்என்றும், 

‘அஜமரிக்க வாழ்க்ககயில் உருவாகிவந்த சக்திகள், நிகலத்து நின்றுவிட்ட 

சக்திகள் ஆகிைன  ற்றிை அவரது கருத்துகள் சிந்தகனகைக் கிளர ்கவைாக 

இருந்தன’ என்றும் அந்தக் கட்டுகரயில் எழுதினார.் 

 

உயிபராட்டமுள்ள அடுத்தடுதத் விவாதங்களில் அந்த ்  கல் ஜ ாழுது கழிந்தது. 

அன்று பிற் கலில் தமது குடும் த்தினகரக் கடற்ககரயில் சந்திக்கக் 

கடபலாரமாக நடந்துப ாகலாம் என மாரக்்ஸ் ஆபலாசகன கூறினார.் 

‘எல்பலாகரயும் பசரத்்து ஏறத்தாழ  த்து ் ப ர’் ஜகாண்ட அந்தக் 

குடும் த்தினகர ‘மகிழ்சச்ி நிகறந்த கூட்டம்’ என்று ஸ்வின்டன் வரண்ிதத்ார.் 

ஜ ாழுது சாை்ந்ததும், மாரக்்ஸின் மருமகன்களான சாரல்் லாங்குவியும் ப ால் 

லஃ ாரக்்கும் இந்த இருவபராடும் ஜதாடரந்்து கூடபவ இருந்தனர.் ‘உலகம், 

மனிதன், காலம், கருத்துகள் ஆகிைவற்கற ்  ற்றிை எங்களின் ஒத்திகசவான 

உகரைாடல் கடலுக்கு பமபல ஒலித்தது’ என்ஜறழுதினார ்ஸ்வின்டன். 

‘ஜ ாருளற்ற ஜவற்று ் ப சச்ுககளயும், காலத்தின், யுகங்களின் சட்டகத்கதயும் 

கடந்து’, ‘ கலில் நடந்த உகரைாடல், மாகலயில் விரிந்த காட்சிகள்’ 

ஆகிைவற்றில் மூழ்கி ்ப ாயிருந்த அந்த அஜமரிக்க ்  த்திரிககைாளர ்அந்தத ்

தருணங்கள் ஒன்றின்ப ாதுதான் அந்த மாஜ ரும் மனிதரிடம் ‘இறுதியில் 

வாழ்க்கககை இைக்கும் விதி’ ஜதாடர ்ான பகள்விகைக் பகட்கத் துணிந்தார.் 

ஜமௌனம் குடிஜகாண்டிருந்த அந்தத ்தருணத்தில், புரட்சிைாளரும் 

தத்துவவாதியுமான அவரிடம் இக்பகள்விகை முன்கவதத்ார:் ‘வாழ்க்ககயில் 

என்ன இருக்கிறது?’ தமக்கு எதிபர ஆர ்் ரித்துக்ஜகாண்டிருந்த கடகலயும் 

கடற்ககரயில் அகலந்துஜகாண்டிருந்த கூட்டத்தினகரயும் மாரக்்ஸ் 

பநாட்டமிட்டுக் ஜகாண்டிருக்ககயில், அவரது மனம் ஒரு கணம் 

புரட்ட ் ட்டதுப ால் பதான்றிைது. அந்தக் பகள்விக்கு உறுதிைான, 

ஆரந்்தகமந்த ஜதானியில்  திலளித்தார:் ‘ப ாராட்டம்!’ 

 

முதலில், ‘மனசப்சாரவ்ின் எதிஜராலி’கைக் பகட்டதாகத ்பதான்றிற்று 

ஸ்வின்டனுக்கு. பிற் ாடு அது அவருக்குச ்சரிஜைன ்  ட்டது: ‘ப ாராட்டம்தான் 

வாழ்க்ககயின் நிைதி’. அகத ் புரிந்துஜகாள்ளத்தான் மனிதகுலம் எ ்ப ாதும் 

முைற்சிஜசை்து வந்துள்ளது! 



 

 

 

‘காரல்் மாரக்்ஸ் (1818 - 83): அறிவு ்  ைணத்தில் புதிை திகசகள்’ என்னும் 

நூலிலிருந்து… 

 

தமிழில்: எஸ்.வி.ராெதுகர 


