
காரல் மார்க்ஸ் - உலக ஆண்கள் தினத்தில் நான் அதிகம் நநசிக்கும் 
ஆண்   

16 வயதிநலநய என்னனக் கவர்ந்த மிகப் பெரிய கதாநாயகன் காரல் 
மார்க்ஸ். இத்தனனக்கும் என் குடும்ெத்தில் முருக ெக்தர்களும், 

பெரியார் ெக்தர்களும் இருந்த அளவுக்கு கம்யூனிச ஆதரவாளர்கள் 
யாருநம இருந்ததில்னல.  
.” புத்தகங்கனள விழுங்குவதற்காகப் ெனைக்கப் ெட்ை ஒரு 
இயந்திரநம நான் “ என்று காரல் மார்க்ஸ் பசான்னனத 
வாசித்தநொது நானும் அப்ெடிெட்ை வாசகனாக மாற நவண்டுபமன 
ஆனசப்ெட்நைன். வாழ்நாளில் 38 ஆண்டுகனள ( மார்ச்சு 14, 1883இல் 
மரணிக்கும் வனர ) ெிரிட்டீஷ் மியூசியத்தின் நூலகத்திநலநய 
கழித்தவர் என்ெனத அறிந்த நொது நான் அவனர என் இலட்சிய 
புருஷராக்கிக் பகாண்நைன்.  
இவற்றால் எனது புத்தகப் ெசி அதிகரித்தது. ெசீ் ஸ்நைஷனில் 
இருந்த இந்தியன் வங்கி தனலனம அலுவலகத்தில் நவனல 
ொர்த்தநொது ஆெஸீ் நொக மின்சார ரயினலக் நகாைம்ொக்கத்தில் 
ெிடிக்கும் நான் – புத்தகம் வாசிக்கும் ஆனசயில் - எக்நமார் 
ஸ்நைஷனிநலநய இறங்கி கன்னிமரா நூலகத்துக்குப் நொய் நாள் 
முழுவதும் ெடித்துக் பகாண்டிருந்து விட்டு இரவு எட்டு மணிக்கு 
வடீ்டுக்கு வருநவன்.( வடீ்டில் நான் ஆெஸீ் நொய்வருவதாக 
நினனத்துக் பகாள்வார்.) ெலநாள்கள் சாப்ெிைாமல் மியூசியம் 
எதிரிலுள்ள மிலிட்ைரி ஓட்ைலில் பவறும் நதனிர் மட்டும் குடித்து 
விட்டு ெடித்துக் பகாண்டிருப்நென். இப்ெடி அடிக்கடி பசால்லாமல் 
பகாள்ளாமல் லீவு நொடுவது ெற்றி நமல் அதிகாரிகளின் நகாெம் 
பகாஞ்ச நஞ்சமல்ல. காரல் மார்க்ஸ் ெற்றிய மகாராஷ்டிராவில் 
அவுரங்காொத் இந்தியன் வங்கிக் கினளயில் அதிகாரியாக 
இருந்தநொது ( என் குடும்ெம் என்னுைன் இல்னல ) ைாக்ைர். 
ெி.ஆர்.அம்நெத்கர் நிறுவிய நூலகத்திநலநய என் நாள் முழுவதும் 
கழிப்நென். காரல் மார்க்ஸ்ெற்றிய ெல அபூர்வ நூல்கள் அங்கு 
எனக்குப் ெடிக்கக் கினைத்தன. 
னெெினளப் ெடிக்காமநலநய அதனனத் தன் நவதபுத்தகமாக ஏற்றுக் 
பகாண்ை ெடிப்ெறிவில்லாத நகாைான நகாடி நெர்கனளப் நொல, 

இலட்சியக் கனவுகள் முனள விட்ை எனது 20 வயதில் காரல் 
மார்க்சின் “மூலதனம்” புத்தகத்னதப் ெடிக்காமநலநய அதனன எனது 
நவத புத்தகமாக ஏற்றுக் பகாண்நைன். ஏபனனில் என் இளம்ெிராயம் 



காரல்மார்க்ஸின் யுகமாக இருந்தது. காரல் மார்க்ஸ் உயிநராடு 
இருந்தநொது 1867இல் “மூலதனம்” நூலின் ஒநர ஒரு ொகம்தான் 
பவளிவந்தது.இரண்ைாம் மூன்றாம் ொகங்கள் மார்க்ஸ் இறந்த 
ெின்னர் இவரது நதாழர் ஃெிபரட்ரிக் ஏங்கல்ஸினால் மார்க்ஸ் 
எடுத்து னவத்த குறிப்புகளிலிருந்து பதாகுக்கப் ெட்ைனவதான் 
என்ெவற்னற அறிய நநர்ந்தநொது நட்ெின் இலக்கணம் பதரிந்து 
பகாண்நைன். 

 

காரல் மார்க்ஸ் ஒரு தீவிர வாசகன் மட்டுமல்ல.தீவிர 
கவிஞரும்கூை என்ெனத நான் அறிந்த நொது இன்னும் 
கவர்ச்சியாகத் பதரிந்தார். சிறுவனாக இருந்தநொது இவர் தன் 
ெக்கத்து வடீ்டுப் பெண் பென்னினயப் ெற்றி ஏராளமான காதல் 
கவினதகள் எழுதியிருக்கிறார் என்ெதும் 1841இல் பென்னினயநய 
திருமணம் பசய்து பகாண்ைார் என்ெதும் அவரது கதாநாயக 
அந்தஸ்னத உயர்த்தியது. இவரது காதல் கவினதகள் 3 

பதாகுதிகளாக பென்னிக்கு அனுப்ெப்ெட்டு இவர்களின் மகள் 
லாராவினால் சுவகீரிக்கப்ெட்டு ெின்னாளில் காணமல் நொயின. 
”பெர்லின் ஏபதனம்” எனும் இதழில் இவர் கவினதகள் பவளியாகி 
உள்ளன. 40 கவினதகளும் Oulanen எனும் நீள்கவினதயும் மட்டுநம 
கினைத்தன. கார்ல் மார்க்ஸ் கனைசிவனர ஒரு கவிஞனாகநவ 
இருந்திருக்கிறார்.  
இவரது ஒவ்பவாரு வாசகமும் மந்திரம் நொல் உலகில் இன்னமும் 
உச்சாைனம் பசய்யப்ெடுவதற்குக் காரணம் இவர் ஒரு கவிஞனாக 
இருந்ததுதான். “இழக்கப் நொவபதல்லாம் பவறும் சங்கிலிகநள”, ” 

கைவுள் ஒரு நசாளக்பகால்னல பொம்னம” நொன்ற எண்ணற்ற 
வாசகங்கநள இதற்கு உதாரணம்.  



கம்யூனிசம் ெல விமர்சனகனள எதிர் பகாள்ளத் பதாைங்கி 20 

ஆண்டுகள் ஆன ெிறகும் காரல் மார்க்சின் வாழ்க்னகனயப் ெடிக்கப் 
ெடிக்க அதிகரிக்கிறது புத்தகப் ெசி. 
 


