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<text><body> 

<p> గతితార్క్సక భౌతిక వాదం </p> 

<p> మార్క్సు ప్రతిపాద ించిన సిద్ధ ింత్నికి “గతిత్ర్కసక భౌతికవాదిం” అనిపేర్క్. ఇద  కేవలిం హేతువాదిం 
మాతరమేకాదు భౌతికవాదిం కూడ్ ఇిందులో మళ్ళీ ఇద  కేవలిం యాింతిరక భౌతికవాదిం కాదు. 
గతిత్ర్కసక భౌతికవాదిం. మార్కసుజిం చెబుతుననమాట. ఇద . అయితే హాతువాదింతో కూడిన 
భౌతికవాదమ ైన్ యాింతిరక భౌతివాదమ ైన్, గతిత్ర్కసక భౌతిక వాదమయిన్- మార్కసుజానికి 
ఆధ్ర్కశిల భౌతికవాదిం. ఈ భౌతికవాద్నికి గతిత్ర్కసకతను జోడిించ్డు మార్క్సు. కాబటటి  
గతిత్ర్కసకతయొకస లక్షణ్లను గుర్కించి చర్కచించే ముిందు ద్ని కాధ్ర్క భూతమ ైన భౌతికవాద 
స్వర్కూపానిన తెలుస్ుకోవటిం అవస్ర్కిం.  

</p> 

<p> ప్ద్ర్కథిం (Matter) అనేద  ఏదో  చేతనతతవిం కార్కణింగా ఏర్కపడిిందని చెప్పటానికి తగకన 
ద్ఖలాలులేవని భౌతికవాదులు చెబుత్ర్క్. చెైతనయిం లేకపోయినట్లై తే జడప్ద్ర్కథిం అస్లు 
ఉిండేద కాదు. అని చెపేపిందుకు శాస్రయీమ ైన ఋజువులు లేవని వార్క వాదిం.  

</p> 

<p> వార్క వాదిం ఇలా ఉింట ింద -  </p> 

<p> స్ృష్ిినిగుర్కించి ఇింతవర్కకూ లభయమ ైన స్మాచ్ర్ానిన బటటి  (జీవకోటట యొకస ప్ర్కణ్మ కరమానినబటటి) 
చూచినప్ుపడు పరా ర్కింభింలో అనేక లక్షల స్ింవతసర్ాల పాట  ఈ భూమి మీద జీవర్ాశులు ఏవీ లేవని 
తెలుస్ుర ననద . మొదట అింత్ జడప్ద్ర్కథింగా ఉిండేద . ఎకుసవ సాిందరత కిగగకన వాయు (Gas) 
ర్కూప్ింలో అతయధ క ఉషోో్ గరతలో కేిందరరకృతమ ై ఉిండేద . ఇిందులో ఫో టోనుై  (ఎలకాిా నుై , పొ సిటరా నుై , 
పొర టోనుై , యాింటట పొ ర టోనుై  మొII) ఉిండేవి. ఆ వాయువు (Gas) కరమింగా చలైబడిింద . విస్రర్కించిింద , 
అిందులోని అణువులు ర్కకర్కకాలుగా మిశ్రమిం చెింద  ఎననన ర్కూపాలు ధర్కించ్యి. గరహర్ాశులు, నక్షతర 
మిండలాలు ఏర్కపడ్ా యి. దేశ్ కాలాలు చలనింలో వునన ప్ద్ర్కథింతో విడదరయర్ాని విధింగా 
అనుస్ింధ్నిింప్బడ్ా యి. ఖగోళ శాస్ర జీుు ల ద్వర్ా విశావింతర్ాళింలో కనుగొనబడిన కోటానుకోటై 
గరహాలలో భూమిమీద తప్ప మర్ెకసడ్ జీవర్ాశి ఉననట ై  కనిపిించటిం లేదు. ఈ భూమి మీద కూడ్ 
జీవర్ాశి మొదటోై లేదు. తర్క్వాత తర్క్వాత ఉదభవిించిింద .  స్ర్కగా ఎప్ుపడు అనేద  కూడ్ ఇప్ుపడు 
శాస్ర జీుు లకు అింతు చికిసింద . జీవి మొదటటనుించీ ఎలా కరమ ప్ర్కణ్మానిన పొ ింద ిందో  ఎలా లక్షల 
కోటైస్వర్కూపాలుగా వికసిించిిందో , ఒక అతయింత స్ూక్షమకణిం వృక్షాలుగా జింతువులుగా చివర్కకు 
వికాస్కరమింలోని ప్ర్కమొచచసాథ యికి చెింద న మానవులుగా ఎలా కరమకరమింగా “ఊర్కధవముఖింగా” 
వికసిించిిందో  ఈన్డు జీవ శాస్ర జీుు లకు కర్కతలామలకమ ైన విషయిం.  

</p> 

<p> ఇక జడ ప్ద్ర్ాథ నిన విశలైష్ిించిన శాస్ర జీుు లు ప్రకృతిలో స్ుమార్క్ 5 లక్షల శుదధ దరవాయలు వున్నయని 
నిరో్కయిించ్ర్క్. వీనిలోని ప్రతి దరవయింలోను కోటైకొలద  స్ూక్షమకణ్ లున్నయి. ఒక దరవయింలోవునన 
స్ూక్షమకణ్లన్నన ఒకే విధింగా వున్న వానికీ మర్ొక దరవయింలోని స్ూక్షమకణ్లకు ఎింతో 
తేడ్ఉింట ింద . ప్రతి స్ూక్షమకణింలోను కొనిన ర్కసాయనిక తత్ర వలుింటాయి.  

</p> 



   

<p> జీ.కాింటర్ చెపిపన ఆనింతతవ ప్రతిపాదన యిలాింటటదే గణితశాస్ర  ీస్ూతర్ లలో కూడ స్తయముల ై కూడ్ 
కొనిన స్ూతర్ లను నిర్కూపిించటిం సాధయిం కాదు, అని గణిత శాస్ర వీేతరలే అింగీకర్కస్ుర న్నర్క్. గోడల్ అనే 
శాస్ర వీేతర  1931లో గణిత శాస్ర ిీం వింటట ద్నిలో స్తయము వేర్క్, సాక్షాయధ్ర్ాలు వేర్క్ (Proof and truth 

are not the same thing)  అని చెప్పటిం విడూా ర్కమే. అయిన్ ఇద  శాస్ర  ీస్మమతమయిన విషయిం 
హేతువాదులు అింగీకర్కించే విషయిం.   

</p> 

<p> మర్క కొనిన ప్ర్కశోధనల ద్వర్ా కూడ్ మ దడు వేర్క్. చెైతనయిం వేర్క్ అనేద  ఋజువు అయిింద . 
శాస్ర వీ ైదయనిప్ుణుడు శాస్ర వీేతర  అయిన “లేకులే” మ దడును ఆప్ర్ేషన్ చేసి ప్ర్కశీిగించి మ దడులో ఏ 
భాగానిన అయిన్కోసివేసేర , ద్నికిస్ింబింధ ించిన అవయవాల చలనిం మాతరమే ఆగకపో తుింద గాని, 
వానిలో చెైతనయిం అలాగే ఉింట ిందనినిర్కూపిించ్డు. ఒక వ ైప్ున శాస్ర జీాు నిం యిలా చెబుతుింటే 
“ఇింద రయ జాు న్నిన గరహ ించే మ దడు తనసామర్ాధ ానిన గోలోపతే శ్ర్ీర్కిం తన చెైతన్యనిన కూడ్ 
కోలోపతుింద .” అని చెపేప మార్కసుస్ుి ల భౌతిక వాదిం అర్కథిం లేనిదెైపో యిింద .  

</p> 

<p> కాబటటి  చతుర్క్మఖుడెైన బరహమదేవుడు ఉన్నడింటేనన క్షీర్కసాగర్కశ్యనుడెైన విషుో మూర్కర యోగనిదరలో 
ఉన్నడింటేనన, కెైలాస్గకర్క మీద శివుడు త్ిండవ నృతయిం చేస్ుర న్నడింటేనన మనిం 
విశ్వసిించకపో వచుచనేమోగాని, ఈ స్మస్ర  దృశ్య ప్రప్ించ్నిన మన కనునల ముిందు 
ఆవిషసర్కింప్జేస్ూర , మనలను ఈ విశ్వింలో నిలుప్ుతూ స్మసార నికి ఆధ్ర్కము స్మసార నికి అతీతము 
అయిన ప్ర్కమ చెైతనయిం (Supreme consciousness) ఒకటట వుననదనే స్త్యనిన మాతరిం 
గమనిించకతప్పదు. మానవత్ వాద్నికి ఆధ్ర్కశీల ఇదే.  

</p> 

<p> 5. మార్క్సిస్ుు ల చార్క్త్రక భౌతికవాదం </p> 

<p> జడప్ద్ర్కథింనుించే చెైతనయిం వచిచింద  అని చెపేప భౌతికవాదిం గత త్ర్కసక భౌతిక వాదులయిన 
మార్కసుస్ుి లకు శిర్ోధ్ర్కయమయిన సిద్ధ ింతిం. ఆ ప్ున్ద ప ైనే మార్కసుస్ుి ల సిద్ధ ింత 
సౌధనిర్ామణింయావతుర  జర్కగకింద . కనుకనే వార్క్ మానవజాతియొకస చ్ర్కతరక ప్ర్కణ్మ 
విషయింలోకూడ్ స్ృషిి్ విషయింలోవల  జడవాద ధోర్కణినే అవలింబిసార ర్క్. ఇద  ఒక మార్కసుస్ుి ల 
ఆలోచనకే ప్ర్కమితమయిన మాట కాదు. భౌతికవాదులయిన పాశాచతయమేధ్వులిందర్క 
ఆలోచన్ధోర్కణియిదే.  

</p> 

<p> ఉద్హర్కణకు “ధ్మన్ హాబ్సస” (Thomas Hobbes) చెపిపన విషయాలున్నయి హాట్సస 
ఇలాచెపాపడు. మానవ స్మాజింలో ర్ాజయవయవస్థ అనేద  ఏర్కపడకముిందు మనుషులు “పరా కృతికసిథతి” 
(State of nature) లో ఉిండేవార్క్. స్మాజింలో వయవస్థ  ఏదరలేదు. ర్ాజు అనేవాడు లేడు. ఆ పరా కృతిక 
సిథతిలో మనుషులిందర్కూ సావర్కథప్ర్క్లు. సావర్కథ ప్ూర్కర అనే దొకటే వార్కలక్షయిం. ప్ర్కస్పర్క స్హకార్కిం 
వార్ెర్క్గర్క్. తమ తమ సావర్కథ ప్ూర్కరకోస్ిం జీవిస్ుర ననిందున వార్కలో స్పర్కథ ఏర్కపడేద . ప్ర్కస్పర్క 
స్ింఘర్కషణలు జర్క్గుతుిండేవి. వార్క్ నిర్కింతర్క యుదధర్కతుల ై ఉిండేవార్కననమాట. ఆసిథతిలో వయకిరగతఆసిర  
స్ింస్సృతి, విదయ, లిగతకళలు, విజాు నశాస్ర ిీం, ర్ాకపో కలు, తతర వజిజాు స్, కాలగణన మొదల ైనవి 
అస్ింభవాలు. 

</p> 



   

<p> ఈ స్ిందర్కభింలో ఉతపతిరసాధన్లకూ ఉతపతిర  స్ింబింధ్లకూ నడుమఉిండే వయత్యసానిన గుర్కించి 
మార్క్సు ఏిం చెపాపడో మర్కకొింత తెలుస్ుకోవటిం అవస్ర్కిం ప్రకృతిలోని వనర్క్లు, వార్కస్తవింగా 
లభించిన ప్నిముట ై , ప్ర్కకర్ాలు ట్కానలజీలో వచిచన మార్క్పలు— ఇవి అన్నన కిగసి ప్రకృతికి 
మనిష్ికీ నడుమఉిండే స్ింబింధ్నిన తెిగయజేసార యి. ఉతపతిర  సాధన్లుగా ఉనన వీనిని 
అతుయతరమమయిన ర్ీతిలో వినియోగకించుకొనేిందుకు అనువ ైన సాింఘ క ర్ాజకీయ వయవస్థలు 
మొదల ైనవి ఏర్కపడుత్యి. వయకుర లనడుమ ఉిండే స్ింబింధ్లను- ఉతపతిర  స్ింబింధ్లను- ఇవ ే
నిరో్కయిసార యి అని మార్క్సు అన్నడు.  

</p> 

<p> ప్రప్ించింలో మిగత్మార్క్పలు వచిచనట ై గానే ఉతపతిర  సాధన్లు కూడ మార్క్తుింటాయి. ఈ 
మార్క్పలకు కార్కణ్లు ఏవ ైన్ కావచుచ. ఒక కరొ తర  ముడిప్ద్ర్ాథ నిన కనుగొనవచుచ ఒక కరొ తర  
యింతర్ నిన కనుగొనవచుచను. ఉతపతిర  ప్దధతులలో మ ర్క్గెైన విధ్న్నిన ఏర్కపర్కచుకోవచుచ. ఈ 
మార్క్పలను చకసగా వినియోగకించుకొనే నిమితరిం స్మాజింలోని ఉతపతిర  స్ింబింధ్లలో 
(స్మాజవయవస్థలలో) మార్క్ప ర్ాకతప్పదు. అలా మార్క్పర్ాకపో తే ఉతపతిర  సాధన్ల స్ింప్ూరో్క 
వినియోగిం జర్కగదు.   

</p> 

<p> అప్ుపడు అింటే ఉతపతిర  స్ింబింధ్ల ప్ర్కమితిని అధ గమిించిన సాథ యిలో ఉతపతిర  సాధన్లు 
ప ర్కగకనప్ుపడు, స్మాజింలోని సాింఘ క ర్ాజకీయ వయవస్థలు ఉతపతిర  సాధనలలో మార్క్పకు 
అనుగుణింగా మార్కనప్ుపడు- స్మాజింలో ఒక కిైషిదశ్ ఏర్కపడుతుింద . అప్ుపడు విపై్వ మొకసటే 
శ్ర్కణయిం, గతింలో గల ఉతపతిర  స్ింబింధ్లకు, అననయనయస్ింబింధ్లకు గల ప్ున్ద ని తలకిరిందులుచేసి 
పాత వయవస్థలను మట ి ప టటి  కరొ తర  వయవస్థకు బాటలు వేయాలింటే హ ింసాయుతమార్కగిం తప్పనిస్ర్క 
అవుతుింద . వర్కగస్ింఘర్కషణ ద్వర్ా ఇద  సాధయమవుతుింద . “కమూయనిస్ుి  మేనిఫ సిో ” లో మార్క్సు 
ఏింగలెుసలు చేసిన ప్రకటన ఇద . ఈవిధింగా వర్కగకలహ సిద్ధ ింత్నికి చ్ర్కతరక భౌతిక వాయఖాయన్నికి 
జతకుద ర్ాచడు మార్క్సు.   

</p> 

<p> అయితే చర్కతరకు మార్క్సు ఇచిచన ఈ భౌతిక (ఆర్కథక) వాయఖాయనిం ఎింతవర్కకు శాస్ర సీ్మమతిం? ఎింత 
వర్కకు తర్కసశుదధిం?, ఎింతవర్కకు చ్ర్కతరక స్తయిం? అస్లు (ఆర్కథక) ప్ర్కసిథతులే మనిష్ిని 
మార్క్సార యా? లేక మనిష్ే ప్ర్కసిథతులను (అవి ఆర్కథకమయినవి గాన్న మర్ేవిగాన్న) మార్క్సార డ్? 
వీనినిగుర్కించి వచేచ అధ్యయింలో చర్కచద్ా ము.  

</p> 

<p> మనిషే ప్ర్క్స్థిత్ుల్ని మారుస్ాా డు </p> 

<p> ర్ాజకీయాధ కార్క స్హాయింతో సామాజిక, ఆర్కథక వయవస్థలలో (భౌతికమయిన) మార్క్పలు తీస్ుకుని 
వసేర , వయకుర ల మనస్ుసలలో కూడ్ తదనుగుణమ ైన మార్క్ప వస్ుర ిందని కారై్కమార్సు ప్రకటటించ్డు. 
మానవుని మనస్ుసకు అస్లు ప్రతేయక అసిరతవిం లేదని మార్క్సుచెపాపడు. మార్క్సు కాలింన్టట 
శాస్ర వీేతరలు ప్ద్ర్కథమే ప్ర్కమస్తయమన్న, మనస్ుస అనేద  ప్ద్ర్కధింలోనుించి వచిచిందన్న విశ్వసిించ్ర్క్. 

</p> 

   

<p> హెగెలు భావవాద  మార్క్సు భౌతికవాద . భావచెైతనయింయొకస ఆవిషసర్కణమే ప్రకృతి అని హెగెలు </p> 



అన్నడు. మానవ మసిరషసిం ద్వర్ా ప్ద్ర్కథిం పొ ింద న ప్ర్కణ్మమే భావిం అని మార్క్సు చెపాపడు. 
 

హెగెలు చేతులోై  గతితర్కసిం తలకిరిందు లయిిందన్న, ద్నిని త్ను తిర్కగక యథ్సిథతికి తెచ్చనన్న తన 
సిద్ధ ింత గరింథమ ైన “ద్స్ కాపిటల్” (Das Capital) యొకస ఉపో ద్ా తింలో మార్క్సు వరా శాడు.    

<p> హెగెలు చెపిపన్ మార్క్సు చెపిపన్ “గతితర్కసింలో” (dialecticism) లో గతి ఎింత ఉింద ., “తర్కసిం” 
ఎింత, ఉింద  అనే విషయాలు స్శాస్రయీింగా స్హేతుకింగా చర్కచించవలసిన అింశాలు 
వచేచఅధ్యయింలో వీనిని ప్ర్కశీిగద్ా ము.  

</p> 

<p> గతిత్రసంలో ‘గతి’ లేదు, ‘త్రసమూ’ లేదు! </p> 

<p> ప్ద్ర్కథిం భావింలోనుించి ర్ాలేదన్న భావమే ప్ద్ర్కథిం యొకస వికసితర్కూప్మని మార్క్సు అభపరా యిం. 
“స్ృష్ిికి మూలమ ైన తతరవిం చెైతనయముకాదు, జడమే. ప్రప్ించిం దవింద్వతమకింగా ఉింద . ప్ర్కస్పర్క 
విర్క్దధతతరవల ఉతరర్ోతరర్క స్మనవయిం ద్వర్ా (స్ింవాదింద్వర్ా)- గతి తర్ాసనుసార్కింగా— ప్రప్ించప్రగతి 
సాగుతోింద , ఇలా నిర్ామణమయియయ స్మష్ిితతర విం భావాతమకమ ైనద  కాక, స్ర్కవవిధముల 
వాస్రవికమయిన ఒక భౌతిక సామయసిథతి మాతరమే. ” 

</p> 

<p> ఈ గతిత్ర్కసక భౌతికవాదింయొకస ప్ున్దులప ైన మార్క్సు తన చ్ర్కతరక ఆర్కథక సామాజిక 
సిద్ధ ింత్లను ప్రతిపాద ించ్డు. మానవ జాతి చర్కతర అింతటటన్న గతిత్ర్కసకర్ీతిలో వాదవివాద 
స్ింవాద్ల ఉతరర్ోతరర్క కరమస్వర్కూప్ింగా చితీరకర్కించ్డు. బానిస్, అర్కధబానిస్, ప ట ి బడిద్ర్ీ, 
స్మాజవాద సామయవాద యుగావిషసర్కణనుగుర్కించి వివర్కించ్డు. విపై్వింద్వర్ా చివర్కకు సామయవాద 
స్మాజిం అవతర్కస్ుర ిందన్న, అిందులో వర్కగభేద్లు ఉిండన్న. వివాదలు తల తరవన్న చెపాపడు. ఏింగెలుస 
స్హకార్కింతో ప్రతిపాద ించిన తన సిద్ధ ింతిం ప్ూర్కరగా “శాస్రయీ” మ ైనదన్న, ద్నిద్వర్ా ఏర్కపడే 
ప్ర్కణ్మిం “అనివార్కయ” మ ైనదన్న ప్రకటటించ్డు.    

</p> 

   

<p> ఆకిసజన్, హెైడొరజనై వలై న్నర్క్ ఏర్కపడే సిథతిలో అవి విర్క్దధ శ్కుర లు కావు (మామూలు విర్క్దధ తత్వలే 
కావచుచ) అగకన, నూన  విర్క్దధ ధర్ామలు కిగగకనవే కాని స్మనవయిం కార్కణింగా అవి దరప్ిం 
వ ిగగేిందుకు సాధన్లుగా కిగసి ప్నిచేసార యి. న్నర్క్, నిప్ుప వయతిర్ేక గుణములు కిగగకనవే. కాని 
స్మనవయిం ద్వర్ా అని ఆవిర్కని స్ృష్ిిించి యింతర్ లను నడుప్ుత్యి. అింటే ఒకచోట విర్ోధశ్కుర లే 
అయినప్పటటకీ మర్ొకచోట అవే కార్కయ నిర్కవహకములయిన స్ింఘటటత శ్కుర లుగా మార్ాయి.   

</p> 

<p> కాబటటి  ప్ర్కస్పర్క విర్క్దధశ్కుర ల స్ింఘర్కషణ వలైనే ప్రగతి వస్ుర ిందనే మార్క్సుసిద్ధ ింతిం శాస్ర వీిజాు నిం ప్టై, 
హేతువాదిం ప్టై మానవజాతి చర్కతరప్టై ఘోర్ాప్చ్ర్కిం, ఘోర్ాన్యయిం. మానవ స్మాజ వికాసానికి 
బాటలు వేసేద  స్మనవయమే గాని, స్ింఘర్కషణ కాదు. వయకిర, కుట ింబము స్ింస్థ , స్మాజము-
మొదలయిన విభనన తత్ర వల నడుమ అింగాింగీభావస్ింబింధము ఉింట ింద . ఇవి 
అననయన్యశిరతములుగా కిగసి మ ిగసి ఉింటాయి. వీని నడుమ సౌహారా్కిం, సామింజస్యిం, స్మనవయిం 
ఉింట ింద . ప్ర్కస్పర్ావలింబనిం-వీని గుణ్లు. అింతేగాని వయకిరనశిించిన తర్క్వాతనే కుట ింబిం- 
నిర్ామణ మవుతుిందటిం, కుట ింబిం మటటిలో కిగసిపో గా మిగకిగన స్మశాన భూమిలోనే స్మాజిం 

</p> 



నిర్ామణ మవుతుిందనటిం— ఇద  వాయధ గరస్ర  మనస్రతవ చిహన మనిపిించుకుింట ింద గాని, స్శాస్రయీ 
సిద్ధ ింత ప్రతిపాదన మనిపిించుకోదు.    

<p> ప్రకృతిలోని ప్రతి తతవమూ ఒకటట మర్ొకద్ింతో అవిభాజయమయిన ర్ీతిలో ముడిప్డి ఉింద . ప్రతిద  
అభేదయమయిన స్మష్ిి  తతర వింలోని ఒక అభన్నింశ్ిం. స్మాజ కుస్ుమ వికస్న్నికి అనిన తత్ర వలూ 
--- ఉిండవలసినవే. ఏ ఒకసతతవమూ న్శ్నిం కాకూడదు. ప్రకృతిలోని వివిధ తత్వలు తమ తమ 
ప్రతేయక అసిరత్వలను (వయకిరత్వలను) నిలబెట ి కుింటూనే, ప్ర్కస్పర్క విర్ోధ్లుగాని, స్ింఘర్కషణలుగాని, 
లేకుిండ్ స్మగర స్ుిందర్క స్ింయమన స్మనవయాలద్వర్ా జాతీయ-అింతర్ాా తీయ-మానవీయ 
ఏకాతమక సాక్షాత్సర్ానిన పొ ింద్ిగ.  

</p> 

<p> వరగవిభజన? వరగస్ంఘరణ? </p> 

<p> “ఉతపతిరశ్కుర లు సాధన్లు-ఉతపతిర  స్ింబింధ్ల సాథ యిని అధ గమిించినప్ుపడు-అనగా 
ఉతపతిరసాధన్లలో వచిచన మార్క్పలకు అనుగుణింగా సాింఘ క ఆర్కధక వయవస్థలు 
మార్క్పచెిందనప్ుపడు స్మాజింలో ఒక స్ింకటసిథతి (Crisis) ఏర్కపడుతుింద . ఆసిథతిలో యిక విపై్వమే 
శ్ర్కణయమవుతుింద  హ ింస్ను అవలింబిించకపో తే పరా తవయవస్థలు కరొ తర  వానికి చోట  యివవవు. 
విపై్వానికి మార్కగిం వర్కగపో ర్ాటమే (class struggle)  

</p> 

<p> మార్కసుస్ుి లు చెపేపసిద్ధ ింతిం ఇద . సాింఘ కవయవస్థను మార్ేచిందుకు విపై్వమే ఏకెైక మార్కగమని 
“కమూయనిస్ుి మేనిఫ సిో ” (Communist Mannifesto) లో మార్క్సు, ఏింగెలుసలు ప్రకటటించ్ర్క్.   

</p> 

<p> మార్క్సు ప్రతిపాద ించిన వర్కగ కలహసిద్ధ ింత్నికి (Theory of class struggle) మార్క్సు చర్కతరను 
చేసిన భౌతకవాద (ఆర్కధక) విశలైషణకూ (Materialistic or Economic interpretation of  

History)  అతయింత స్నినహ త స్ింబింధిం ఉింద .  

</p> 

<p> వర్కగకలహసిద్ధ ింత్నిన గుర్కించి చర్కచించేముిందు వర్ాగ లనుగుర్కించి, వర్కగవిభజనగుర్కించి మార్క్సుకునన 
కలపన ఏమిటో గరహ ించటిం అవస్ర్కిం. 

</p> 

<p> ప్రతిస్మాజమూ ఆగర్కభశ్తుర వులయిన ర్ెిండు ఆర్కథక వర్ాగ లుగా విభజిింప్బడి ఉననదని మార్క్సు 
అభపరా యిం. ఉతపతిరసాధన్లు (భూమి, ప ట ి బడే మొII) కిగగకఉనన కొద ామింద -అనగా ధనికవర్కగిం 
ఒక వ ైప్ున, ఆసిరపాస్ుర లు ఏమీలేక కేవలిం ర్ెకసలే ఆధ్ర్కింగా జీవిస్ూర  తమశ్రమను ఉతపతిరద్ర్క్లకు 
అమిమ పొ టిపొ స్ుకునే పేదలవర్కగిం మర్ొక వ ైప్ున—ఇలా ర్ెిండు వర్ాగ లు ఉన్నయి.  

</p> 

   

<p> ఈ “లేబిల్” ప్ద  గింటల శ్రమ ఫిగత్నిన అనగా 10 గింటల శ్రమ విలువను తెిగయజేస్ుర ింద . కాని 
ఫాయకిర్ీ యజమాని కొననప్ుపడు అదే శ్రమ యొకస “లేబిల్” 3 గింటల విలువే. కార్కమకుడు 
బరతకటానికి 3 గింటల శ్రమ చ్లు గనుక, ఆ 3 గింటల శ్రమ విలువకే అతను 10 గింటల 
ప్నిచేయటనికి సిదధమవుత్డు. ఈ విధింగా 3 గింటల శ్రమ విలువను 10 గింటల శ్రమ ఫిగతింగా 
అమిమ ప ట ి బడిద్ర్క్ సొ ముమ చేస్ుకుింటాడు. ఇలా శ్రమ యొకస కొననవ ల కింట్ అమమకప్ు వ ల 
అనేక ర్ెట ై  ఎకుసవగా ఉింట ింద . 10 గింటల శ్రమ విలువలో నుిండి 3 గింటల విలువను మాతరమే 

</p> 



కార్కమకులకు యివవటిం జర్క్గుతుింద ; మిగకిగన 7 గింటల శ్రమ విలువను ప ట ి బడిద్ర్క్ లేద్ 
ఫాయకిర్ీ యజమాని తన జేబులో వేస్ుకుింటాడు. మిగులు విలువ (Surplus Value) అింటే యిదే. 
ప ట ి బడిద్ర్ీవయవస్థ యావతూర  మిగులువిలువ ప ైనే ఆధ్ర్కప్డి వుిందని మార్క్సు సిద్ధ ింతిం.    

<p> ఈ వయవస్థలో లాభాల కోస్ిం స్పర్కథ ఎకుసవగా ఉింట ింద . పాయకిర్ీ యజమానులు లేద్ 
ప ట ి బడిద్ర్క్లు ఒకర్క కింట్ ఇింకొకర్క్ ఎకుసవ లాభాలు గడిించ్లని పో టట ప్డుతుింటార్క్. ఈ 
ప్ర్క్గుప్ిందెింలో అింతకింతకు వార్క్ ఒకర్కని మిించి ఒకర్క్ లాభాలు స్ింపాద ించటిం స్హజమే. మర్క 
ఈ లాభాలు కార్కమకులను ప్డిసేర గాని ర్ావు. కార్కమకులకు వేతన్లు ఎింత తకుసవ యిసేర  లాభాలు 
అింత ఎకుసవ మిగులుత్యి. ప్డిించటమింటే మిగులు విలువను వీలయినింత ప ించుకోవటమే. 
ఫాయకిర్ీ యజమానులు మిగులు విలువను ప ించేిందుకు ఎట వింటట ప్రయత్నలు చేసార ర్ో వాటటని 
గుర్కించి కూడ్ మార్క్సు విశలైష్ిించి చూపిించటానికి ప్రయతినించ్డు.   

</p> 

<p> ఈ విధింగా కారై్ మార్క్సు సిద్ధ ింత్నుసార్కిం ప ట ి బడిద్ర్ీ వయవస్థలో కొద ామింద  ప ట ి బడిద్ర్క్లు 
సావర్కథింతో కార్కమకులను దోపిడి చేసార ర్క్. ధనవింతులు యిింకా ధనవింతు లవుత్ర్క్. కార్కమకులకు 
ఘోర్కమ ైన అన్యయిం జర్క్గుతుింద . ధనిక, పేదవర్ాగ ల నడుమ ప దాఅఘాతిం ఏర్కపడుతుింద . 
విదేవషిం ప ర్క్గుతుింద . స్ింఘర్కషణ అనివార్కయమవుతుింద . మార్క్సు చెపిపన మిగులు విలువ సిద్ధ ింత 
స్వర్కూప్ిం స్ూక్షమింగా యిద .   

</p> 

<p> మిగులు విలువ సిద్ధ ింతిం ద్వర్ా కార్కమకులు ఏ విధింగా ఎట వింటట దోపిడీకి గుర్క అవుతున్నర్ో 
వర్కోించటిం బహుతేిగక అయిన విషయమే. అయితే ఈ మిగులువిలువ సిద్ధ ింతిం 
అప్ర్కవర్కరన్నయమయిన శాశ్వతమా? ప్రప్ించింలో డబుునన వాళీిందర్కూ యిలా బీదల ర్కకార నిన తర్ గ ే
నర్కర్కూప్ ర్ాక్షస్ులుగానే వుింటార్ా? ధన్నికీ దౌష్ాి ానికి అింతటట అవిన్భావ స్ింబింధిం ఉననద్? 
ఇట వింటట ప్రశ్నలను గుర్కించిన శాస్రయీ దృకపథింతో ఆలోచిించవలసిన అగతయిం వుింద . చ్ర్కతరక 
వాస్రవాలను ప్ర్కశీిగించి స్మాధ్నిం చెప్పవలసిన అవస్ర్కిం ఉింద .   

</p> 

   

<p> కాని స్ింప్నునడెైన వయకిర (మార్కసుస్ుి ల ప్ర్కభాషలో బూర్క్ా వా) దోపిడిద్ర్క్ (Exploiter) అనేద  
సిద్ధ ింతింగా ఒప్ుపకుింటే- హేతువాద్నిన బటటి  సామాజిక స్ింప్ద అింతటటన్న హస్రగతిం చేస్ుకుని 
గుత్ర ధ ప్తయిం వహ ించే పార్ీి నియతృతవ ప్రభుత్వనిన “దోపిడీద్ర్క్ల ప దానన” అని అన్ిగ కద్మర్క! 
అింతకుముింద  స్మాజింలో ఎవర్ెైన దోపిడీకి తలప్డితే వార్కని శిక్షిించేిందుకు లేద్ అదుప్ులో 
వుించేిందుకు ప్రభుతవిం అింటూ ఒకటట వుిండేద . ఇప్ుపడు ప్రభుతవమే దోపిడీ మొదలు ప డితే అదుప్ు 
ఏమిటట? అడుా  ఏమిటట? ఇద  శరా మికుల ప్రభుతవిం కనుక దోపిడియియ వుిండదు అని అింటార్ా? 
శరా మికుల ప్రభుతవిం అని ముదుా గా పేర్క్ ప ట ి కున్న అధ కార్కింలో వుిండేద  కమూయనిస్ుి  పార్ీియియకద్, 
లేక ఆపార్ీి ప తర ింద్ర్ేై కద్. శరా మికులింత్ కిగసి మూకవుమమడిగా ర్ాజయపాలన్ యింతర్ ింగానిన 
నిర్కవహ ించలేర్క్ కద్, వార్క పేర్కట లేద్ వార్క పేర్క్ను సాకుగా ప ట ి గుని పార్ీి నియతృతవిం 
ఏర్కపడుతుింద . అటటి  ర్ాజయింలో మిగులు విలువలప ై అధ కార్కిం ఎవర్కకుింట ింద ? ప్రభుత్వనికే కద్, 
అింటే కార్కమకుల అదనప్ు శ్రమ విలువప ై హకుస నియింతృతవ ప్రభుత్వనిద . ఆ ప్రభుతవింయొకస లేక 

</p> 



ఆ ప్రభుత్వనిన నడిపే నియింతయొకస ఇష్ాి ఇష్ాి ల మీద, దయాద్క్షిణ్యల మీద శ్రమ విలువ 
యొకస గాని, మిగులువిలువ యొకసగాని వితర్కణ ఆధ్ర్కప్డివుింట ింద . నిజానికి శరా మికుల 
మిగులువిలువప ై అధ కార్కిం ఎవర్కకి వుిండ్ిగ? ప ట ి బడిద్ర్ీ వయవస్థలో వుననట ై  యజమానికో, 
సో షిగస్ుి  వయవస్థలో వుననట ై  నియింతృతవ ప్రభుత్వనికో వుిండటిం స్బబా, లేక శరా మికుల మిగులు 
విలువప ై శరా మికులకే హకుస ఉిండడిం స్బబా? వార్కదెైన శ్రమవిలువప ై వార్కకే హకుస వుననప్ుపడే 
అద  ఆదర్కశసిథతి అనిపిించు కుింట ింద . ఆ మిగులు విలువను అనుభవిించటానికి గాని, తనతోటటవార్కకి 
వితర్కణ చేయటానికిగాని వార్కకి సావతింతరా ింలేనిన్డు అద  శరా మిక ర్ాజయమూకాదు, 
చట ి బిండలూకాదు; చినన ర్ాక్షసి వద ిగ బరహమర్ాక్షసి ప్ట ి  కొననట ై  అవుతుింద . అద వర్కకు 
శరా మికులు పో ర్ాటిం స్ిగపే అవకాశ్ిం అన్న ఉిండేద  ఇప్ుపడు అద కూడ్ లేకుిండ్పో తుింద . ర్కష్ాయలో 
ఒకకోటట అర్కవ ైలక్షల మింద న్న, చెైన్లో ఒకకోటట ఇర్కవ ైలక్షల మిందన్న హతమార్ాచర్కింటే, అింతకు 
ర్ెటటిింప్ు స్ింఖయలో ఆ దేశాలలోని నిర్కుింధ శిబిర్ాలలో మనుషుిగన నర్కక యాతనలకు గుర్కించేశార్కింటే 
కార్కణిం కిండైకు పొ ర్కలుకపేప యిీ తప్ుపడు సిద్ధ ింతమేకాని మర్ొకటట కాదు.  

<p> శ్రమవిలువయొకస వితర్కణద్కా ఎిందుకు, శ్రమ విలువను నిరో్కయిించటిం ఎలా అననప్రశ్నకు 
స్మాధ్నిం ఏమిటట? శ్రమకు మూలాయనిన నిరో్కయిించేద  ఎలా? అస్లు నిశ్చయిించ గలర్ా 
నియింతలు? కార్కమకులు, కర్కషకులు అనే కాదు- కవులు, కళీకార్క్లు అనే కాదు- వ ైజాు నికులు 
తతవవేతల అనికూడ్కాదు- ఏ వృతిరలోఉన్న, ఏ సాథ యిలోఉన్న ఆయా ప్నులుచేసే వయకుర ల శ్రమ 
విలువను, ఆ శ్రమ చేయటానికి వ నుక వార్కలో ఉిండే పేరర్కణను తేలుస్ుకొనే విచక్షణ, అవకాశ్ిం, అర్కహత 
ప్రభుతవ యింతర్ ింగానిన హస్రగత మొనర్కించుకుననింత మాతర్ న పార్ీి అధ నేతలకు ఏర్కపడుతుింద్? 
అధ కార్కింలోకి ర్ాగానే వార్క్ అతి మానవులుగా (super man) ప్ర్కణతి చెిందుత్ర్ా? ఇింతకు 
మార్కసుస్ుి లు శరా మిక నియతృతవింలో ప్రజలకు యిచేచ హామీ ఏమిటట? “శ్కిరకొదరాప్ని, ప్నిని బటటి  
జీతిం” అనేకద్ వార్క్ చెబుతుననద ?  “శ్కిరకొద ా” ప్నిచేయటానికి పేరర్కణ అిందర్కకి ఆర్కథకమయినదే 
వుింట ింద్?  

</p> 

   

<p> ఇింతలో ఆ బరహామణువు బరదధల ైపో యిింద . ద్నిముకసలు అనినవ ైప్ులకు ఎగకర్కపో యాయి. విశ్వవిస్రర్కణ 
ఆర్కింభమ ైింద . ఇలా విశ్వప్ద్ర్కథిం మొదట ఒకే ముదావల  ఉిండి కాల పరా ర్కింభక్షణింలో (Zero time) 
బరదధల ైపో యిిందని చెపేప ఈ వాద్నిన శాస్ర జీుు లు “ప దా పేరలుడు సిద్ధ ింతిం” (Big bang theory) 

అన్నర్క్. దరనిని విశ్వ ప్ర్కణ్మ వాదిం (Evolution theory of universe) అనికూడ్ అింటార్క్.  

</p> 

<p> ఇింతవర్కకు శాస్ర జీుు లు చెపాపర్క్ బాగానేఉింద . కాని ఈ విశ్వప్ర్కణ్మవాదింలో ఈశ్త్బాింలో 
ఎనననమార్క్పలు, చేర్క్పలు వచ్చయి. డ్కిర్ ఆర్. సి. టాలమన్ మొదలయినవార్క్. ఈ విశ్వవిస్రర్కణ 
యిలా అనింతింగా జర్క్గుతూపో దన్న, అద  త్త్సిగకమేనన్న, కొింతకాలానికి విస్రర్కణ ఆగకపో తుిందన్న 
చెపాపర్క్. విస్రర్కణ ఆగకనప్ుపడు మళ్ళీ ముకుళింప్ు పరా ర్కింభమవుతుింద . అలాగా విశ్వప్ద్ర్కథిం 
కుద ించుకొని కుద ించుకొని ప్ూర్కవింవల నే ఒక బరహామిండమ ైన అణుర్కూప్ిం పొ ిందుతుింద . తిర్కగక ఆ 
సిథతిలో పేరలుడుజర్కగక మళ్ళీవిస్రర్కణ ఆర్కింభమవుతుింద . పేరలుడు, విస్రర్కణ, ముకుళింప్ు 

</p> 



(Projection, Evolution, involution) ఈ కార్కయకరమిం అనింతకాలింగా జర్క్గుతుననద . ఇింకా 
అనింతకాలిం జర్క్గుతుింద . అింతిం అనేద  లేకుిండ్ విశ్వవిస్రర్కణ, విశ్వముకుళన (స్ృషిి్, సిథతి, 
లయాలు అనేవి పాతమాటలు కద్!) అనేవి జర్క్గుతున్నయని శాస్ర వీేతరలు ఈన్డు 
భావిస్ుర న్నర్క్. విశ్వప్ర్కణ్మవాదింలో వచిచన ఈ మార్క్పలో ప్ర్కషసృతమ ైన విశ్వ ప్ర్కణ్మవాద్నిన 
విశ్వస్పిందన, సిద్ధ ింతిం (Pulsation Theory of universe) అని అన్నర్క్.  

<p> ఈ విశ్వస్పిందన సిద్ధ ింత్నిన బలప్ర్కచే సాక్షాయధ్ర్ాలు ఈన్డు శాస్ర జీుు లకు ఎననన 
లభయమవుతున్నయి. “అలాన్ శాిండేజ్” అనే శాస్ర వీేతర  విశ్వస్ర్కహదుా లలో స్ుదూర్కింగాఉనన 
“కావజారై్క” ప్లాయనవేగిం తగుగ తుననదని గమనిించ్డు. కావజారై్క వేగమేకాదు మామూలు గాలకసీల 
వేగింకూడ్ ఎప్పటటకో ఒకప్పటటకి తగకగపో కతప్పదు. అవి కరమింగా గరా విటేషనల్ శ్కుర లకు లోబడి తిర్కగక 
స్నినహ తిం కాక తప్పదు. ఈ విధింగా కొనినవేల కోటైస్ింవతసర్ాలన్డు ఈవిశ్విం జనిమించిింద . మర్క 
కొనిన వేలకోటై స్ింవతసర్ాలు గడిచేస్ర్కకి అద  మర్కణిస్ుర ింద . అప్ుపడు స్ూర్క్యడు ఉిండడు. గరహాలు 
ఉిండవు. నక్షతర్ లు ఉిండవు. గాలకీసలుిండవు. జీవప్ద్ర్కథిం ఉిండదు. వేడిమిఉిండదు. కాింతిఉిండదు. 
కాలమే అింతర్కస్ుర ింద . శూనయమ ైపో యిన ర్ోదసిని మృతుయశ ైతలయిం ఆవర్కస్ుర ింద .  

</p> 

<p> ప దాపేరలుడు (Big bang) జర్కగక ఇప్పటటకి 1000 కోటై స్ింవతసర్ాలు గడచి ఉిండవచుచ. మర్ొక 5000 
కోటై స్ింవతసర్ాలవర్కకు విశ్వవిస్రర్కణ జర్క్గుతుింద . అకసడినుిండి విశ్వముకుళన 
పరా ర్కింభమవుతుింద . తర్క్వాత 6000 కోటై స్ింవతసర్ాలు గడిచేస్ర్కకి తిర్కగక మొదటట సిథతికి 
చేర్క్కుింట ింద . అింటే విశ్వ ఆయుర్ాా యిం 12000 కోటై స్ింవతసర్ాలు. ఇద  “స్ివ న్ వ యినుర్గ” అన ే
శాస్ర జీుు డు వేసినల కస.  

</p> 

<p> అమ ర్కకన్ ర్ోదస్ ప్ర్కశోధనస్ింస్థ “న్సా” 1977 ఆగషుి  12వ తేద న ఒక అింతర్కక్ష వేధశాలను 
ప్రయోగకించిింద . దరనిద్వర్ా 1978 ఫిబరవర్కలో అింద న స్ింకేత్లను బటటి  విశ్వవిస్రర్కణ అనింతింగా 
సాగకపో దన్న, కొింతకాలానికి ఆగకపో తుిందన్న, ఎప్పటటకెైన్ ఈ విశ్విం కుద ించుతుపో యి ఒక బిిందువుగా 
కేిందరరకృతిం అవుతుిందన్న, ఇలా “చకరనేమికరమేణ” జర్క్గుతుింట ిందన్న చెపేప విశ్వస్పిందన 
సిద్ధ ింత్నికి స్ర్కకరొ తర  సాక్షాయధ్ర్కిం లభించినటైయిింద .  

</p> 

   

<p> ప్రప్ంచంలో మార్క్సిజం ఎందుకు విప్లం అయంది? </p> 

<p> కార్కమక విపై్వానికి న్యకతవిం వహ ించేద  శరా మిక వర్కగమేనని మార్క్సు చెపాపడు. ఈ శరా మికవర్ాగ నికి 
మార్కగదర్కశనిం చేసేద , కమూయనిస్ుి పార్ీి అని ల నిన్ చెపాపడు. శరా మిక నియింతృతవిం సాథ పిించబడిన 
తర్క్వాతకూడ్ ప్రభుత్వనికి ఉనన అధ కార్కింకింట్ కూడ్ కమూయనిస్ుి  పార్ీికుిండే అధ కార్కమే 
ఎకుసవఅన్న, ఆధ ప్తయిం ప్రధ్నింగా కమూయనిస్ుి  పార్ీిదేనన్న ల నిన్ చెపాపడు. ఎిందుచేతింటే 
ర్ాజయవిలీన్నకర్కణిం అయిన తర్క్వాత, ప్రప్ించింలోని జాతులన్నన తమ తమ అసిరతత్వలు కోలోపయిన 
తర్క్వాత, దేశాలనడుమఉిండే స్ర్కహదుా లన్నన స్మాప్రమయిపోయిన తర్క్వాత ప్రప్ించింలో కేవలిం 
ఒకేఒక వర్కగిం అింటే శరా మికవర్కగిం అింటే ఆ శరా మికవర్ాగ నిన నడిపిించే కమూయనిస్ుి పార్ీి మిగకిగఉింట ింద . 
అని మార్క్సుసిద్ధ ింతిం.   

</p> 



<p> అయితే పో ల ిండులో ఈ నడుమ ఫాయకిర్ీకూలీలు ఈ సిద్ధ ింత్నిన అింగీకర్కించటింలేదు. ప్రభుత్వనిన 
కెైవస్ిం చేస్ుకుని నిర్కింకుశ్ింగా ప్రవర్కరస్ుర నన కమూయనిస్ుి పార్ీి తమ (శరా మికవర్కగ) శలరయస్ుసను 
కాింక్షిస్ుర ిందనిగాని తమ ప్రయోజన్లకొర్కకు కృష్ిచేస్ుర ిందనిగాని వార్క్ విశ్వసిించటింలేదు. 
కమూయనిస్ుి పార్ీి మోచేతికిరింద ప్నిచేసే కార్కమకస్ింఘాలు కార్కమకప్రయోజన్లను దృషిి్లో వుించుకొని 
ప్నిచేయ గలుగ త్యని వార్క్ ఒప్ుపకోవటిం లేదు.  కమూయనిస్ుి  దేశాలలో కార్కమకులు తమ 
హకుసలకోస్ిం పో ర్ాడవలసిన అగతయింగాని స్మోమలు చేయవలసిన అగతయింగాని లేదింటే యిప్ుపడు 
పో ల ిండు కార్కమకులు అింగీకర్కించనే అింగీకర్కించర్క్. కమూయనిస్ుి  పార్ీి ప్రభుతవింలో ఉననద  కనుక 
కార్కమకులకు భూలోకస్వర్కగిం ఏర్కపడుతుిందనే వాదనను వార్క్ ఇప్ుపడు ఖిండిస్ుర న్నర్క్.  

</p> 

<p> ఇక చెైన్లో మావో మావోయిజానిన ర్కూప్ుర్ేఖలు కూడ్ చేయాలని ఒక ప దాఉదయమమే 
బయలుదేర్కింద . చెైన్లో బహ ర్కింగస్థలాలలో ఎకసడ్ మావో విగరహాలుగాని మావోస్ూకుర లుగాని 
కనిపిించేిందుకు వీలులేదని నిష్ేధ స్ూర  చెైన్ కమూయనిస్ుి పార్ీి ఆదేశాలు జార్ీచేసిింద . మావోకు 
ఏవిధమయిర్క స్మృతి చిహానలు లేకుిండ్ చేయాలని వార్క్ ప్రయతినస్ుర న్నర్క్, ఎకసడయిన ఆర్కథక 
సామాజిక సాింస్సృతిక కేిందర్ లలో మావోపేర్కట ఏవయిన్ ప్నులు జర్క్గుతుింటే అకసడకూడ్ వ ింటనే 
మావోపేర్క్లేకుిండ్ చేయాలని ఆదేశాలు యిచ్చర్క్- దరనికి చెైన్ కమూయనిస్ుి పార్ీివార్క్ చెపేపకార్కణిం 
ఎమిటట? మావో విగరహాలను మావో చితరప్టాలను, మావో స్ూకుర లను ఈ విధింగా ప్రతిచోట 
ప్రదర్కశించటింలో కళీదృష్ిి  లేదన్న దరనివలై ప్రజలమనస్ుసలో జుగుపాస భావన ఏర్కపడుతుిందని 
వార్కప్రచ్ర్కిం!  

</p> 

<p> మావో మర్కణిించిన న్లుగేిండైలోనే చెైన్లో మావోకు ఈగతి ప్టటిింద . ఇద చూస్ుర ింటే సాి ిగన్ 
మర్కణిించిన తర్క్వాత ర్కష్ాయలో సాి ిగనుస ప్టటినదుర్కగతి కిండైముిందువచిచ నిలుస్ుర ింద . 1953 లో 
సాి ిగన్ మర్కణిించనతర్క్వాత 1955లో కృశలచవ పార్ీి కాింగెరసోై  సాి ిగన్ జర్కపిన అత్యచ్ర్ాలను 
అతనుచేసిన తప్ుపలను దుయయప్టాి డు. ర్కష్ాయలో స్ర్కవతరవునన సాి ిగన్ విగరహాలను 
ప్గులగొటటిించ్డు. ఇలాింటటప్నే చెైన్లో జర్క్గుతుననద .   

</p> 

   

<p> ఎవర్కూ ర్ాకపో యియస్ర్కకి గృహసేథ  బయలుదేర్ాడు. “నేను వ ళీ వాళీను న్లుగు బాద  లాకొసని చకాస 
వసార ను. న్నవు కాస్రయిింటట దగగర్క వుిండు,” అని అతిథ లో చెపిప వ ళీీడు.  

</p> 

<p> కోప్ింతో చెర్క్వువదాకు వ ళీై డు. అకసడ జనిం అిందర్కూ తన కుట ింబస్భుయల చుటూి చేర్క కిరింద 
కూర్క్చని దుుఃఖ స్ముదరింలో మునిగకవున్నర్క్, ఆ దృశాయనిన చూసి అతనికోప్ిం ఆశ్చర్కయింగా 
మార్కపో యిింద . తన భార్కయ ఉననచోటటకి వ ళీ ఏమయిింద ” అని అడిగాడు.  

</p> 

<p> ఆమ  ఒకససార్క ముకుసచీద , “నేను న్ ననటటతో చెప్పలేను. ద్నేన అడుగు,” అని ప దా పిలైను 
చూపిించిింద . 

</p> 

<p> అతను తన ప దాకుమార్ెర వ ైప్ు తిర్కగాడు. ఏడుప్ులు ప డ బొ బులతో ఆమ  అప్పటటకే ముదాగా 
అయిపోయిింద . ఆమ  మొదలుప టటిింద .  

</p> 

<p> “నేను యిప్ుపడు ప దాద్నిన అయిన్ను.” </p> 



<p> “అవును తలైీ, అయిన్వు.” </p> 

<p> “ఒకటట ర్ెిండేిండైలో మీర్క్ న్కు ప ిండిై  చేసార ర్క్.” </p> 

<p> “చేయాలనే అనుకుింట న్నము.” </p> 

<p> “ఇింకో ఏడ్ద కి పిలైవాడు ప్ుడత్డు” </p> 

<p> “దెైవకృప్” అన్నడు తిండిర. </p> 

<p> “వాడికి ర్ెిండేళళీర్ాగానే నడవటిం, ప్ర్క్గెతరటిం వసార యి. వాళీ న్నన బుిైగ చెప్ుపలజత 
కొనిప డత్డు. అప్ుపడు పిలైలతో ఆడుకొనేిందుకు వాడు చెర్క్వు గట ి కు వచిచ, చెట ి  ఎకిస వింగకఉనన 
ఆ కొమమమీద  నుిండి న్ ననటటతో ఎలా చెపేపద ?— జార్క కిరిందప్డి కాలు విర్కగొగ ట కున్నడు!” ఆమ  
తన ముఖానిన చేతులతో కప్ుపకొని ప దాగా ఏడవ సాగకింద .  

</p> 

<p> ఆ గృహస్ుథ  కూడ్ యిింతటట దుస్సహమ ైనట వింటట వార్కర చెవిసో కగానే నిటినిలువున్ చెట ి లాగా 
కూిగపోయాడు, మనస్ుస చెడిపొ యి కట ి కునన ప్ించను కిరింద నుించి ప ైకి నిలువున్ 
చిించివేస్ుకున్నడు. ప్ించెచెింగును మొహాన కప్ుపకొని త్నూ విలపిించటిం ఆర్కింభించ్డు. 

</p> 

<p> అయోయ న్యన్! న్చిటటి  మనుమడ్! న్బుిైగ మనుమడ్! ఎింత ప్నిచేశావుర్ా” </p> 

<p> అతను కూడ్ నేలమీద కూలబడి దుుఃఖ పార్కవశ్యింతో మునిగకపోయాడు.  </p> 

<p> ఇకసడ దపిపక ఎకుసవ ై ఎదుర్క్ చూసి విసిగక పో యిన వయకిర లాభిం లేదనుకొని చెర్క్వు దగగర్కకు త్నే 
బయలుదేర్క వచ్చడు. అకసడ ఉననవార్కింత్ యమధర్కమర్ాజు ముిందు నిలుచని మొర్కప ట ి కుింట నన 
పాపాతుమలులాగా కేకలు ప టిటించూశాడు. వార్క నడుమ గృహస్ుథ  దరనవదనింతో తలద ించుకుని 
కూర్క్చని ఉన్నడు. అతని దగగర్కకే వ ళీ అడుగుద్మని ప్రయతినించ్డు. గృహస్ుథ  తన ముఖింమీద 
ఉనన గుడాముకసను తొలగకించి ఒక క్షణిం చూశాడు. ఏదో  చెబుద్మనుకున్నడు. ఇింతలో 
విష్ాదవార్కర స్మర్కణకు వచిచనట ై ింద , తట ి కోలేకపో యిన్డు. మళ్ళీ తన ముఖానిన ద్చుకుని 
ఏడవసాగాడు.    

</p> 

<p> “అయోయ న్ బిడ్ా ! న్ ముదుా ల మనుమడ్! నేను చ్వకుిండ్ యిింకా ఎిందుకు ఉన్నను, ఓన్ 
చిటటితిండిర!” 

</p> 

<p> అకసడ ఉనన స్ర లీలో ఒకామ  ఈ  వచిచన వయకిర చొకాసప్ట ి కుని లాగక చెపిపింద .  </p> 
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