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 ę ¢pɊþѠæ, ʪp Ăɂȸpæ vȼ ɏĀępę şѠцĂĢě rĢѥȸȼ ĈȒ ʪ îȄ
ǜѠ, ѝ ҔɂǒɅ 800 Вæ vȼ Ħ¡p Ǡќę øфф şѠ¢Ƈ rїфpю÷ȼќ. Ƙppę
øфѠ s îȄ ǜф rɏҤp tƕȸ úцpюpě rѐцѓ÷ȼў. ĂĢ ҫ ƌф s îȄ
ǜ їpč zpĜŹĩ ƘěȼpĒě ţţĀ tĀ rɏҤpǘ ńpęѥȸ÷ȼќ.
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పర్సుత్తానికి 1850 నెలలో వునాన్ం. పసివాడి మరణం కలిగించిన విషాదం నుండి మారుక్స్ కుటుంబం నెమమ్ది
నెమమ్దిగా కోలుకుంటోంది. నవంబర 19న మరణిసేత్,ఆ తరువాత 2,3 నెలలకి అంటే, 1851 జనవరి చివరిలో మారుక్స్
మరోసారి ఇలుల్ మారాలిస్ వచిచ్ంది. బహుశా పిలల్వాడు అకక్డ మరణించాడనో, అదెద్ కటట్లేక అవసథ్లు పడుతుంటే ఇంటి
ఓనర వెళిల్పొమమ్నాన్డో తెలియదుగానీ, 64 డీమ సీట్ర్ట నుండి, 28 డీమ సీట్ర్ట కి మకాం మారాచ్రు. సహజంగానే ఎంగెలుస్
వాళళ్ని ఆడుకొని, కొతత్ ఇంటోల్ సిథ్ర పడడానికి సహాయం చేశాడు. లండన వచిచ్న ఏడాది లో ఇది 3 వ ఇలుల్. ఈ ఇంటోల్
కాసత్ ఎకుక్వ రోజులు అంటే, దాదాపు 5 సంవతస్రాల పాటు ఇదే ఇంటోల్ వునాన్రు.
ఈ ఇలుల్ ఎలా ఉండే దంటే, 4అంతసుత్ల భవనంలో పై అంతసుత్లో 3 గదులు అదెద్కు తీసుకునాన్రు.
అంతకుముందు వునన్ ఇలల్యితే ఒకటినన్ర గది మాతర్మే. ఇకక్డ మూడు గదుల ఇంటోల్ ముందు గది 15x1o అడుగులు.
అదే అతిధుల గదీ, మారుక్స్ రాసుకునే గదీ, పిలల్లు ఆడుకునే గదీ అనీన్అదే. చివరి గది వంటకీ, సాన్నాలకీ, పనిమనిషి
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హెలెన పడుకోవడానికీ అది. ఇక మధయ్ గదిలో మారుక్స్, జెనీన్లూ, పిలల్లూ పడుకునే గది. వీళుళ్ వుండే భాగం 4
అంతసుత్లో వుండడం వలన నీళుళ్ పై వరకూ వచేచ్వి కావు. అందుకని జెనీన్ గానీ, హెలెన గానీ పైకి మోసుకు
వెళళ్వలసిందే. మరుగు దొడల్యితే మరింత ఇబబ్ందిగా ఉండేవి. ఇవనిన్ కూడా 200 సంవతస్రాల కిర్తం లండన లో
పరిసిథ్తులు.
కాసత్ ఓదారుప్ ఏమిటంటే, పై అంతసుత్ కాబటిట్, కిటికీలు తెరిసేత్, విశాలమైన లండన నగరం చాలా వరకు
కనిపించేది. అది కూడా మేఘాలూ, మంచు తెరలూ లేనపుప్డు. ఈ ఇంటోల్కి మారాక మారుక్స్ తను రాసుత్నన్ ఆరిధ్క శాసత్ర
వాయ్సాల వేగం పెంచాడు. ఆ రాసే అంశాల గురించి ఏదైనా రాయగానే వెంటనే అదే రోజు ఎంగెలుస్ కి వుతత్రం లో
రాసేవాడు.”ఇలా రాసుత్నాన్ను.నేను ఇలా అనుకుంటునాన్ను. మరి నువువ్ ఏమనుకుంటునాన్వు?” ఇలా ఎంగెలుస్కి
ఎకనామికస్ సిదాద్ంతాల గురించిన ఉతత్రాలు రాయడం అనేది,ఆ తరువాత 20 సంవతస్రాల పాటు 1870లో ఎంగెలుస్
లండన వచిచ్ సిథ్ర పడేంత వరకూ కొనసాగింది. ఎంగెలుస్ వెంటనే సమాధానం రాసేవాడు.
మారుక్స్కి, ఎంగెలుస్ కేవలం ఫెర్ండు మాతర్మే. పిలల్లు మాతర్ం ఎంగెలుస్ని “ అంకుల ఏంజెల”అని
పిలుసుత్ండేవారు.ఎందుకంటే,ఆ అంకుల దగగ్ర నుండి వుతత్రం వచిచ్నరోజు మంచి ఆహారం లభించేది. ఆ వుతత్రం లో
వునన్ ఒకటి గానీ, రెండు గానీ వునన్ పౌండల్ నోటల్ వలన. ఆ తరువాత ఈ పిలల్లు పెదద్వాళళ్యాయ్క తమ జాన్పకాలలో ఈ
విశేషాలు కూడా రాసుకునాన్రు.ఆ సమయంలోనే ఆడపిలల్లు సూక్లుకి వెళళ్డం మొదలుపెటాట్రు. 3వ పిలల్వాడు ‘ఎడగ్ర'
మాతర్ం చినన్ పిలల్వాడు కాబటిట్ ఇంటి దగగ్రే ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు.
ఎంగెలుస్ ఎంత సహాయం చేసినపప్టికీ, మారుక్స్ కుటుంబానికి అది తాతాక్లిక సహయంగానే వుండేది. ఎంగెలుస్
నుండి ఎపుప్డైనా సహాయం ఆలసయ్ం అయితే మళీళ్ ఇంటోల్ వునన్ వసుత్వులు ఏవైనా తాకటుట్ పెటట్డం, మళీళ్ వెసులుబాటు
కలిగినపుప్డు ఆ వసుత్వులు విడిపించు కోవడం ఇదంతా ఒక సైకిల లాగ జరుగుతుండేది. అందుకనే ఒక 4 రోజులు
పరవాలేదు అనుకుంటే, మరో 4 రోజులు కషాట్లే అనన్టుల్గా వుండేది మారుక్స్ కుటుంబ పరిసిథ్తి.
గమనించాలిస్న విషయం ఏమిటంటే, ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఏదో కొనాన్ళుళ్ కాదు. జీవితాంతం కొనసాగింది. మారుక్స్
వాళళ్ అమమ్ ఉతత్రాలు రాసేటపుప్డు అంటుండేదట..
“ఒరే,అబాబ్య! నువేవ్దో ‘కేపిటల‘ అనే పుసత్కం రాసుత్నన్టుట్గా వినాన్ను. ఆ కేపిటల పుసత్కం రాసే బదులుగా
‘కేపిటల’ సంపాదించడం ఎలాగో నేరుచ్కో. కనీసం పిలల్లనాన్ బాగుపడతారు “అని రాసేదట.
మారుక్స్ కూడా యేమనుకునాన్డంటే? కేపిటల సంపాదించాలని కాదు. అపప్టికి ఇంకా ఆ పేరు పెటట్లేదు. ‘ఈ
కేపిటల తవ్రగా పూరిత్ చేసేసేత్, అమమ్కాలు అవుతాయి. డబుబ్లు వసాత్యి. కొంచెం అయినా ఈ బాధలు తగుగ్తాయి’ అని.
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అదే రోజులోల్ ఎంగెలుస్కి ఒక వుతత్రం లో రాశాడు. ”నేను ఇదే వేగం తో రాసేత్ గనక 5, 6 వారాలోల్ పూరిత్ చేసేసాత్ను.
దానిన్ గనక పబిల్షర కి ఇసేత్ గనక కనీసం కొనిన్ సంవతస్రాల పాటు ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు తపుప్తాయి.”అని.
ఆ 5,6 వారాలు అనుకునన్ది 16 సంవతస్రాల పాటు కొనసాగింది. దానికి రకరకాల లైన కారణాలునాన్యి.
మారుక్స్ ఏది రాసినా గానీ, సమగర్మైనటు అధయ్యనం చేయనిదే రాసేవాడు కాదు. అదొక కారణం అయితే, పర్తి క్షణం
పరికిష్సుత్నన్టువంటి పేదరికం ఒక కారణం. మారూక్స్, అతని మితర్ బృందాలు చేసే రహసయ్ కారయ్కర్మాల గురించి జరమ్నీ
పర్భుతవ్ం, అకక్డ నుండి వీళళ్ను ఎలా అణగదొకాక్లా అని చేసే పర్యతాన్లు..ఇలా రకరకాలయి నటువంటి పరిసిథ్తులు
చుటిట్ ముటిట్ వుండడం చేత మారుక్స్కి ఆ పుసత్కం రాయడానికి అనిన్ సంవతస్రాలు పటిట్ంది. ఈ విషయాలనీన్ తరువాత
తెలుసుకుందాం.
ఈ కొతత్ ఇంటికి వచాచ్క మారుక్స్కి మితుర్లు ‘కముయ్నిసట్ లీగ‘ సభుయ్ల రాక ఎకుక్వయింది. ముందు గదిలోనే
అందరి సమావేశాలు జరుగుతూ ఉండేవి. పిలల్లు కూడా అకక్డే ఆడుకుండేవారు. మారుక్స్ “మేం పెదద్వాళళ్ం
మాటాల్డుకుంటునాన్ం. మీరందరూ ఇకక్డ ఎందుకు?”అనే వాడు కాదు. పిలల్లిన్ తన దగగ్రే ఉంచుకునేవాడు. పైగా
అనేవాడు “పిలల్ల దగగ్రనుండి మేం నేరుచ్కోవలసింది ఎంతో వుంది. అందుకని పిలల్లిన్ మా దగగ్రే ఉండనీ”అనే వాడట.
నిజానికి బయట గానీ, మితుర్ల సమక్షంలో గానీ,పర్తయ్రుధ్ల సమక్షంలో గానీ చాలా భయంకరమైనటు వంటి వయ్కిత్.
ఇకక్డ ‘భయంకర ‘అంటే, తను అనుకునన్టువంటి విషయాలిన్ మిగతా అందరూ వినాలి. అనుకునే మనసత్తవ్ం అంతే,
ఇంటోల్ భారాయ్, పిలల్ల దగగ్ర చాలా సాంసారికమైనటువంటి మనిషి. వాళళ్ మీద విపరీతమైన పేర్మాభిమానాలు పంచుతూ
ఉండేవాడు. ఇంటోల్ వునన్ మారూక్స్, బయట పర్తయ్రుధ్లతో వాదిసుత్నన్ మరూక్స్ ఒకడేనా అనే సందేహం కలిగేటటుల్గా
ఉండేవాడు.
తరువాత జరిగినటు సంఘటన 1851 మారచ్ 28న కొతత్ ఇంటోల్ జెనీన్ మరో ఆడపిలల్కు జనమ్నిచిచ్ంది. ఈ పుటిట్న
పాప 5 వ సంతానం. జీవించి వునన్ వాళళ్లో 4వ సంతానం. “ఫార్నిస్సాక్”అని పేరు పెటుట్కునాన్రు. పాప పుటిట్ంది అనన్
సంతోషంలో జెనీన్ ఉండగానే అసలు బాంబు పేలింది. ఇకక్డ నుండి మొదలై తరువాత 7,8, నెలల పాటు మారుక్స్ను
సమసయ్లు ఒకదాని తరావ్త మరొకటి చుటుట్ ముటాట్యి. అందులో మొదటిది హెలెన గరభ్వతి అని తెలియడం. కాకపోతే
ఈ సమసయ్కు తక్షణమే పరిషక్రించాలిస్న బాధయ్త తనదే అని మారుక్స్ కు తెలుసు.
ఇంకా బాలింతరాలుగానే వునన్ జెనీన్కి విషయం తెలిసింది. జెనీన్, మారుక్స్ నుండి ఆశించినది ఎపుప్డూ కూడా
నిజయతీ గల పేర్మ అంతే. ‘మరి ఇపుప్డు హెలెన తలిల్ కాబోతునన్దని తెలిసేత్ జెనిన్ ఏమనుకుంటుంది?’ ఇది మారుక్స్ను
నిరంతరం వెంటాడుతునన్పర్శన్.ఈ విషయం తెలిసేత్, ఏమైనా కావచుచ్. ఒకటి, “నీ మీద నమమ్కం కోలోప్యాను” అని
చెపిప్, పిలల్లిన్ తీసుకుని పుటిట్ంటికి వెళిల్పోవచుచ్. లేదా చినన్పప్టి నుండి తన చేతులతో పెంచిన జెనీన్ ముందు దోషిగా
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నిలబడలేక హెలెన వీళళ్ను వదిలేసి వెళిల్పోవచుచ్. అది కూడా వీళళ్కే నషట్ం. ఈ రెండింటి కంటే పర్మాదకరమైన
సందరాభ్లునాన్యి మారుక్స్ కి. ఏమిటంటే, అదే సమయంలో పర్షాయ్ లో ‘ కముయ్నిసట్ లీగ ‘కోసం వేట మొదలయియ్ంది.
అనేకమంది మారుక్స్ మదద్తుదారల్ను అరెసట్ చేసి, జరమ్నీ జైళళ్లోల్ వేశారు. అంతే కాకుండా వాళళ్ నాయకుడైన మారుక్స్
మీద చరయ్ తీసుకోమంటే, బిర్టిష పర్భుతవ్ం ఏమీ చెయయ్లేదు కాబటిట్, మనమే మారుక్స్ని రెడ హేండ గా పటుట్కోవాలని,
పర్షాయ్ పర్భుతవ్ం గూడచారులను లండన పంపించింది.
వాళళ్ందరూ మారుక్స్ ఇంటి చుటూట్ ఉంటూ, ఎపుప్డు మారుక్స్ ఇంటోల్కి వెళళ్డానికి అవకాశం దొరుకుతుందా
అని వేచి చూసుత్ండేవారు. ఇంకొక నాటకీయమైన పరిణామం ఏమిటంటే, గూఢచారులిన్ పంపించింది ఎవరో కాదు.
మారుక్స్ బావమరిదే. మనం మొదటోల్ చెపుప్కునాన్ం ‘మారుక్స్, తన చెలెల్లిన్ చేసుకోవడం ఇషట్ం లేదని.’ శత విధాల
పర్యతిన్ంచాడు. మారుక్స్, జెనీన్ల పెళిల్ చెడగొడదామని. కాకపొతే జెనీన్ పటుట్దల వలన ఈ పెళిల్ జరిగింది. అపప్టి నుండి
అతను మారుక్స్, జెనీన్లు ఎలా వునాన్రు అని గమనిసూత్నే వునాన్డు. పైగా మన కథ జరుగుతునన్ సమయానికి ఆ మారుక్స్
బావమరిది పర్షాయ్ పర్భుతవ్ంలో ‘ఇంటరన్ల మినిసట్ర ‘ అంటే ‘హోం మినిసట్ర’ గా పదవిలో వునాన్డు.
ఈ పరిసిథ్తులోల్ మారుక్స్ ఇంటోల్ జరుగుతునన్ ఈ తతంగం అంటే, హెలెన గరభ్వతి అనన్ విషయం, బయటకు
పొకిక్తే, మారుక్స్ మీద నిఘా వేసిన గూడచారులకు మాతర్మే కాకుండా, మారుక్స్ వయ్తిరేకులకు కూడా పదునైనటువంటి
ఆయుధం దొరికినటుల్గా అవుతుంది. ఇవనిన్ కూడా రుజువైతే మారుక్స్కి జైలు శికోష్, దేశ బహిషక్రణో జరగవచుచ్.
అందువలల్ ఎలాగైనా గానీ, ఈ విషయం బయటకు పొకక్కూడదు. అందుకని మారుక్స్ ఏం చేశాడంటే, హుటాహుటిన
బయలుదేరి, ఎంగెలుస్ దగగ్రకు వెళాళ్డు. జరిగినదంతా చెపాప్డు. “ఎలాగైనా సరే,నువేవ్ కాపాడాలి.”అని అరిధ్ంచాడు.
హెలెన మాతృతావ్నికి తనే కారణం అని ఆ నెపానిన్ తనపై వేసుకోవడానికి సిదద్మయాయ్డు ఎంగెలుస్.
నిజానికి దానికి కారణం మారేక్స్నని చాలా మంది చరితర్ కారులు రాశారు. మరి కొంతమందేమో అది నిరాధ్రణ
కాలేదు కాబటిట్, ఎందుకు మారుక్స్ మీద నింద వెయయ్డం అనాన్రు. పర్పంచం ముందు ఈ రెండు వాదనలూ వునాన్యి
కాబటిట్, ఏది నిజం అనేది ఖచిచ్తంగా ఒక నిరణ్యానికి రాలేము. నిజానిజాలు వాళళ్కే తెలియాలి. కాబటిట్, ఆ విషయానిన్
అకక్డ వదిలేసి మిగతా కథనం మీద దృషిట్పెటట్డం మంచిది.
ఆ నెపానిన్ తన మీద వేసుకోవడమే కాకుండా “నేనూ వసాత్ను పద“ అని మారుక్స్ తో కలిసి లండన వచాచ్డు.
రెండు వారాలు మారుక్స్ ఇంటిలోనే వుండి, జెనీన్ కి చెపాప్డు.”హెలెన కి పుటట్బోయే బిడడ్కు నేనే తండిర్ని“ అని. ఏది
నిజమో మారుక్స్కీ, హెలెనల్కే తెలియాలి. జెనీన్ మరి నిజంగా నమిమ్ందో, తను బయటకు వెళేత్, తన భరత్కు జరగబోయే
పర్మాదానిన్ గర్హించి చెడు నిజానిన్ దిగమింగిందో, లేదా జెనీన్, హెలెనుల్గానీ, మారుక్స్, హెలెనుల్ గానీ ఏం
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మాటాల్డుకునాన్రో తెలియదు గానీ పరిసిథ్తి చేయి జారిపోకుండా కాపాడింది జెనిన్. విషయం బయటకు పొకక్లేదు.
ముఖయ్ం గా పర్షాయ్లోని తన అనన్యయ్కు తెలియనివవ్లేదు.
1851 జూన 23 వ తేదిన హెలెన ఒక మగ బిడడ్కు జనమ్నిచిచ్ంది. ”హెనిర్ ఫెర్డరిక డెముద”అని పేరు
పెటుట్కునాన్రు. ఈ ఫెర్డరిక అనేది ఎంగెలుస్ పేరులో మొదటిది.ఈ ‘డెముద’ అనేది హెలెన ఇంటి పేరు. అదే కొడుకిక్
వెళిళ్ంది. కుల్పత్ంగా “ఫెర్డి”అని పిలిచేవాళుళ్.
మారుక్స్, జెనీన్ల పాపకి కూడా అపప్టికి 3 నెలల వయసు. అంటే, ఒకే ఇంటోల్ ఇదద్రు తలుల్లునాన్రు. అంత
కిల్షట్మైన పరిసిథ్తులిన్ ఎదురొక్నాన్రు. ఒకరికొకరు ఎలా సహాయం చేసుకునాన్రో గానీ, హెలెన కి కొడుకు పుటాట్డు అనే
విషయం ఎంగెలుస్ కి తపప్ బయట ఎవరికీ తెలియకుండా కాపాడుకోగలిగారు. ఒక 6 వారాల తరావ్త 1851 ఆగసట్ లో
“ఫెర్డి”పుటుట్కను నమోదు చేయించింది హెలెన. అందులో తండిర్ పేరు ఏమీ రాయలేదు. ఆ తరువాత కొదిద్ వారాలకి
‘ఫెర్డి‘ ని పెంచడానికని ‘లెవీ’ అని ఇంకో కుటుంబం వాళల్కు దతత్త ఇచిచ్నటుల్గా ఇచాచ్రు. వాళుళ్ కూడా చాలా పేదవారు.
పనులు చేసుకునేవారే.’ఈసట్ లండన ‘అని లండన లో అతయ్ంత నిరుపేదలు వుండేటటువంటి పర్దేశం.
మరి వాళుళ్ కూడా పేదవాళేళ్ కదా! పిలల్వాడిని పెంచాలంటే డబుబ్లు కావాలి కదా! వాళళ్కు నెలనెలా డబుబ్లు
ఇచేచ్లాగా ఎంగెలుస్ ఒపుప్కునాన్డు. మొదట ఆ ఒపప్ందంతో ఆ పిలల్వాడిని వాళల్కు ఇచాచ్రు. కొనిన్ రోజులు హెలెన
కూడా వెళిల్ వసుత్ండేది అని చెబుతుంటారు. ఆ తరువాత రోజులోల్ కూడా ఆ కురర్వాడికి ఊహ తెలిశాక, మారుక్స్ లేని
సమయంలో మాతర్మే వచిచ్ తలిల్ని చూసూత్ ఉండేవాడట.[మారుక్స్ లేనపుప్డు ఎందుకు రావడం. ఉనన్పుప్డే రావచుచ్
కదా!] అవకాశం దొరికినపుప్డలాల్ హెలెన కూడా కొడుకుని చూసి వసుత్ండేది. ఆ తరువాత ఈ ‘ఫెర్డి’ 70 ఏళళ్ పాటు
జీవించాడు.
మారుక్స్, జెనిన్లు చనిపోయిన చాలా రోజులకి, మారుక్స్ మూడో కూతురికి తెలిసింది. తనకో అనన్యయ్ ఉనాన్డని.
ఆ తరువాత ఫెర్డి తో సేన్హంగా వుండి, తరువాత జీవితాంతం మితుర్లుగా వునాన్రు ఆ అనాన్ చెలెల్ళుళ్. ఈ విషయాలనీన్
కూడా కథా కర్మంలో తెలుసుకుందాం. మొతాత్నికి ఒక పర్ళయం తపిప్పోయింది. కాకపొతే, వీటనిన్టి వలన మారుక్స్
రాయాలిస్న “పొలిటికల ఎకనామి” పుసత్కం రాయడం చాలా కుంటుపడింది. 7,8, నెలల పాటు ఆయన ఏం రాయడానికి
కుదరలేదు. పైగా, మరో పకక్ పిలల్లతో పాటు పెరుగుతునన్టు వంటి అపుప్లు.
వీళుళ్ ఉంటునన్ది లండన లో కదా! పకక్ దేశమైన ఫార్నస్ లో 1851 డిసెంబర 2వ తేదిన రహసయ్ తిరుగుబాటు
వచిచ్ంది. అది ఎలా జగిందంటే, అపప్టి వరకూ అధయ్కుష్డుగా ఉంటునన్ “లూయిస నెపోలియన”[ ఈయనేన్ ‘నెపోలియన
బోనా పారీట్’ అని కూడా అంటారు] ఈయన ఏం చేశాడంటే, ఆ తరువాత రాబోయే ఎనిన్కలోల్ ఓడిపోతాననే భయంతో,
ఫెర్ంచి అసెంబీల్ని రదుద్చేసి, తనకి తానుగా ఫార్నస్ కి శాశవ్త సారావ్భౌమాధికారిగా పర్కటించేసుకునాన్డు.
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వయ్తిరేకించినటువంటి వందలాది మందిని కాలేచ్యమని ఉతత్రువ్లు ఇచాచ్డు. 26వేల మందిని జైళళ్ళళ్లో కుకేక్సాడు.
ఇదంతా ఫార్నుస్లో.
దీనిని హైలెట చేసూత్ 1848 నుండి ఫార్నుస్లో జరుగుతునన్ పరిణామాల గురించి సమగర్ మైనటువంటి వాయ్సం
రాసిపెటట్మని మారుక్స్ను ఒక పాతిర్కేయ మితుర్డు అడిగాడు. ఎందుకు అడిగాడంటే, “నేను నూయ్యారక్ నుండి ఒక
జరమ్న పతిర్కను తీసుకురాబోతునాన్ను. ఆ కముయ్నిసట్ పతిర్కలో పర్కటించడానికి ఈ వాయ్సం రాసిపెటుట్. దానికి తగిన
పారితోషికం ఇసాత్ను.“ అనాన్డు. అసలే అపుప్ల ఊబిలో వునాన్డేమో మారుక్స్ ‘ఇది మంచి అవకాశం’ అనుకునాన్డు. ఆ
వాయ్సం రాయడం మొదలుపెటాట్డు. ఆ వాయ్సం రాసేటటు వంటి కర్మంలో మారుక్స్, జెనిన్లకు ఒక మంచి పని జరిగింది.
అదేమిటంటే, గత 6 నెలల నుండి హెలెన పర్సవించడం, పిలల్వాడిని దతత్త ఇవవ్డం వీటివలన మారుక్స్, జెనిన్ల మధయ్
ఒక రకమైన నిశశ్బద్ం వుండేది. దాని నుండి బయటకు వచిచ్, మారుక్స్, జెనీన్ల మధయ్ బంధం కొంచెం పెంపొందడానికి,
ఇదిగో ఈ వాయ్సం రాయడం అనే పర్కిర్య తోడప్డింది.
ఎలాగంటే, మారుక్స్ రాసినటువంటి పేపరల్నీన్ జెనీన్ ఫెయిర చేసుత్ండేది. ఒకవైపు నెలల పాపను చూసుకుంటూ,
మరొక వైపు భరత్కు సహాయం చేసుత్ండేది. ఇలా వునన్ రోజులోల్నే మారుక్స్ ఆరోగయ్ం దెబబ్తినడం పార్రంభమయియ్ంది
అనుకోవడం కంటే, కొంచెం కొంచెంగా దిగజారడం మొదలయియ్ంది అనుకోవచుచ్.
ఆయనకు పైలస్ వాయ్ధి రావడంతో లైబర్రీ కి వెళళ్లేకపోయేవాడు. అందుకని ఇంటోల్నే కూరొచ్ని రాసుకోవాలిస్న
పరిసిథ్తి వచిచ్ంది. తీవర్ంగా ఆలోచించేటపుప్డూ, ఏకాగర్త కావాలను కునన్పుప్డూ రాతిర్ పూట పడుకునాన్క అపుప్డు
ఆయనకు ఏకాంత మైన సమయం దొరికేది. తీవర్ంగా ఆలోచించి రాయడానికి, ఆ సమయంలో వాళల్కి వునన్ 3 గదులోల్
ముందు గదిలో కూరొచ్ని రాసుకుంటూ ఉండేవాడు. అకక్డికేమో వేడికోసం ఉపయోగించే బొగుగ్ల కుంపటి ఉండేది
కాదు. అందుచేత చలి ఎకుక్వగా వుండేది. పైగా అరధ్రాతిర్ పూట, నూనె దీపం వెలుతురో, లేకపోతే కొవొవ్తిత్
వెలుతురులోనో తెలల్వారుజామువరకూ రాసి, రాసి అలాగే ముందు గదిలోనే పడుకుండిపోయేవాడు. ఈ కొవొవ్తిత్ వెలుగు
కాకుండా, కాసత్ వెలుతురు ఎకుక్వగా రావాలంటే ‘పారాఫిన వేకిస్న ‘ అని వుంటుంది. అదయితే, ఎకుక్వ వెలుగు
వసుత్ంది. అది వెలిగించి వుంచుదామంటే, దాంతో వచిచ్న ఇబబ్ంది ఏమిటంటే, వాసన ఎకుక్వ వసుత్ంది. దానికి తోడు
చినన్ గది.ఆ వాసన బయటకు వెళేళ్ది కాదు. దాంతో తలనొపిప్ వచేచ్సేది. వీటనిన్టితో ఎపుప్డో పొదుద్నన్ ఈయన
పడుకుండేసరికి, ఇంటోల్ వాళుళ్ లేచిపోయేవాళుళ్.
ఇది ఒక రోజు కాదు. దాదాపు పగలు కూడా ఇలాగే, కొవొవ్తిత్ వెలిగించాలిస్ వచేచ్ది. ఎందుకంటే, చలికాలం
అవడంతో బయట మేఘాలు పటేట్సి ఉండేవి. మంచు తెరలతోటి చీకటిగా ఉండడంతో పగలు కూడా కొవొవ్తిత్ వెలుతురు
లోనే, పని చెయాయ్లిస్ వచేచ్ది. ఇలా రోజుల తరబడి చేసేసరికి అసలే అంతంత మాతర్ంగా వునన్ మారుక్స్ ఆరోగయ్ం
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ముక్షయ్ంగా కంటి చూపు దెబబ్తింది. కనీసం ఈ వాయ్సం పూరత్యితే కాసత్నాన్ డబుబ్లు వసాత్యి అని, అంతగా కషట్పడి ఆ
వాయ్సానిన్ కొనసాగించాడు. మారుక్స్కి, జెనీన్ సహాయం కూడా వుంది. ఇంతా చేసి, ఆ వాయ్సం పూరిత్ చేసి, ఆ మితుర్డికి
పంపించేసరికి అతను ఇలా రాశాడు.
”ముందు అనుకునన్టుల్గా పేపరు పార్రంభించడం లేదు. నాకు ఆరిధ్క ఇబబ్ందులునాన్యి. కాబటిట్, నువువ్
రాసినటువంటి ఈ వాయ్సం నాకు అకక్ర లేదు. ఇపుప్డు డబుబ్లేమీ ఇవవ్లేను.” అని ఉతత్రం రాశాడు.
దాదాపు రెండు నెలలపాటు మారుక్స్ పడినటు వంటి శర్మ అంతా కూడా అపప్టికి వృధా అయియ్ంది. పైగా ఆయన
ఆరోగయ్ం కూడా దెబబ్తింది. పోనీ, ఇంకెవరైనా తీసుకుంటారేమోనని జెనీన్ ఏం చేసిందంటే, మారుక్స్ తరుపున వేరే పేపరు
వాళళ్ను సంపర్దించింది. సంపర్దించడం అంటే, ఉతత్రాలు రాయడమే. ఏ వైపునుండి కూడా సానుకూలమైన సమాధానం
రాలేదు. మరీ ఇబబ్ంది గా వుండేది. ఒకోక్సారి తిండికి కూడా కటకట లాడుతుండేవారు. ఎంగెలుస్ నుండి అపుప్డపుప్డు
డబుబ్లు వసుత్ండేవి. అవి ఒక వారం వరకూ సరిపోయేవి.
ఈ పరిసిథ్తిలో 1852 ఏపెర్ల నెల మొదటోల్ చినన్పాప ‘ఫార్నిస్సాక్’ కి విపరీతమైన దగుగ్ రావడం
పార్రంభమయియ్ంది. అంతకు ముందు రెండు, మూడు రోజుల ముందే మొదటి పుటిట్నరోజు జరిగింది. ఏడాదినన్ర కిర్ందట
పసివాడు ‘హెనిర్క‘ చనిపోయినటుల్గా, ఈ పాప కూడా సంవతస్రం వయసు దాటిన పడవ రోజుకి 1852 ఏపెర్ల 14న
బాగా ముదిరిపోయినటువంటి ‘బార్ంకైటీస’ చనిపోయింది. మారుక్స్ కుటుంబంలో ఇది రెండో పసి మరణం. కారణం
మళీళ్ అదే. సరైన వైదయ్ సదుపాయం లేదు. పోషకాహరం లేదు. నిజానికి ఆరోజులోల్ ఇలాంటి శిశు మరణాలు ఎకుక్వగా
ఉండేవి. పుటిట్న పసి వాళళ్లో దాదాపు 15 శాతం మంది సంవతస్రం మించి బర్తికేవారు కాదు.
కాకపొతే మారుక్స్, జెనీన్ల పరిసిథ్తి వేరు. ఈ పాప మరణానిన్ మించిన బాధ మరొకటి ఏమిటంటే, అ పాప
మృతదేహానిన్ ఉంచడానికి శవ పేటికను కొనడానికి కూడా డబుబ్లు లేవు. పగ వాడికి కూడా రాకూడదు
అనుకునేటటువంటి పరిసిథ్తి. సరైన సిథ్తిలో శవానిన్ శమ్శానానికి తీసుకు వెళల్లేక, ఏడాది నిండి నటువంటి ‘ఫార్నిస్సాక్’
మృతదేహానిన్ వెనక గదిలో ఉంచారు. ఈ విషయాలనీన్ కూడా జెనీన్ తరువాత తన డైరీలో రాసుకుంది. “ముగుగ్రు పిలల్లిన్
పెటుట్కొని మధయ్ గదిలో పడుకునాన్ను. వెనక గదిలో మమమ్లిన్ వదలి వెళిళ్న చినాన్రి పాప మృత దేహం వుంది. పిలల్లిన్
చూసుకొని నేను. ఆపుకోలేని దుఃఖంతో వాళుళ్. ఏడుపుని ఆపుకుంటూ, వాళళ్ని ఓదారేచ్ కర్మంలో నేను.”
ఎకక్డైనా అపుప్ పుడుతుందేమో శవ పేటిక కొనొచుచ్ అని బయటకు వెళాళ్డు మారుక్స్. ఇది ఆ ఇంటోల్
2,3,రోజులు కొనసాగిన పరిసిథ్తి. మారుక్స్కి ఎకక్డా అపుప్ పుటట్లేదు. ఎంగెలుస్ నుండి సమయానికి సహాయం అందలేదు.
చివరకు జెనిన్కి తెలిసిన ఒక ఫెర్ంచి కాందిశీకుల కుటుంబం వుంటే,వాళుళ్ దయతలచి 2 పౌండుల్ ఇచాచ్రు. దాంతో ఒక
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చినన్ శవ పేటిక కొని, మూడు రోజుల కిర్తం చనిపోయిన ‘ఫార్నిస్సాక్’ మృతదేహానిన్ వుంచి శమ్శానానికి తీసుకువెళాళ్రు.
తను చూడకుండానే మరణించిన తన అనన్యయ్ దగగ్రకు వెళిళ్పోయింది ‘ఫార్నిస్సాక్’
దెబబ్ మీద దెబబ్ మారుక్స్ కుటుంబానికి. ఎంగెలుస్ కి రాసిన ఉతత్రంలో మారుక్స్ ఇలా రాశాడు.[ఈ ఉతత్రాలనీన్
కూడా మనకు వాలుయ్మూస్,, వాలుయ్మూస్గా దొరుకుతాయి] “మా పెళళ్యిన దగగ్ర నుండి కూడా జెనీన్కి బాధలూ,
కషాట్లూ తపప్ పర్శాంతత లేదు. మరీ రెండు సంవతస్రాలుగా మాకు ఎదురవుతునన్ దురదృషాట్లు చూసుత్ంటే జెనిన్ కి
ఏమవుతుందో నని భయంగా వుంది. ఇలల్ంతా ఒకటే ఆసుపతిర్ లాగా వుంది. నా ఆరోగయ్ం ఎలాగూ పాడయింది. అయినా
పరవాలేదు. నేను ఎలా వునాన్ నా రచనా వాయ్సంగానిన్ కొనసాగించగలను. జెనీన్ కి ఏమైనా అయితే, నేను భరించలేను.
గత ఏడెనిమిది రోజులుగా ఇంటోల్ రొటెట్లూ, బంగాళా దుంపలూ తపప్ ఏమీ లేవు. పిలల్లకి సరైన తిండి ఎపప్టికి
అందించగలనో తెలియదు.”అని రాశాడు.
అలాంటి పరిసిథ్తిలో ఇంటోల్వునన్వి తాకటుట్ పెటట్డం తపప్ మరో గతయ్ంతరం లేదు. ఇదెపుప్డు జరుగుతునన్దే
విషయమే. ఈ పరిసిథ్తిలో ఇంటోల్ వునన్ వెండి సామానుల్ తాకటుట్ పెటట్డానికి తీసుకు వెళాళ్డు మారుక్స్. మారుక్స్ యొకక్
వాలకం, అతను తెచిచ్న విలువైన సామానూల్ చూసి, ఆ వాయ్పారికి అనుమానం వచిచ్, పోలీసులకు చెపాప్డు. “అది దొంగ
సోతేత్మోనని” దాంతోటి పోలీసులు మారుక్స్ ను పోలీస సేట్షన కి తీసుకెళిళ్, ఒక రాతర్ంతా ఉంచారు. ఆ మరాన్డు జెనిన్
వెళిల్ , “ఆ వెండి వసుత్వులనీన్ తన పుటిట్ంట నుండి వచిచ్నవి “అని చెపిప్న తరావ్త వదిలారని కొంతమంది చరితర్ కారులు
రాశారు. ఇంత దురభ్రమైన పరిసిథ్తులోల్ వుండగా 1852 మధయ్లోనే చీకటోల్ చిరు దీపం అనన్టుల్గా ఒక చినన్ శుభవారత్
వచిచ్ంది. అదేమిటంటే, నూయ్యారక్ నుండి ఆయనకు ఒక వుతత్రం వచిచ్ంది. అది ‘నూయ్యారక్ డైలీ టిర్బూయ్న’ అనే వారాత్
పతిర్క వాళుళ్ రాశారు. యూరప లోని వారత్లిన్ పర్తేయ్కంగా మాకు రాయడానికి వీలవుతుందా? వారానికి ఒక వాయ్సం రాసి
పంపండి. ఒక పౌండ ఇసాత్ము.”అని రాశారు. మారుక్స్ ఆలోచించకుండా వెంటనే ఒపుప్కునాన్డు. ఎందుకంటే. ఒపుప్కొని
తీరాలిస్న పరిసిథ్తి. కుటుంబం గడవడానికి ఎంతోకొంత ఆరిజ్ంచక తపప్నిసరి పరిసిథ్తులు. అయితే, ఒపుప్కునాన్క అసలైన
సమసయ్ ఎదురైంది.
మారుక్స్కు వాయ్సం రాయడానికి ఏమీ ఇబబ్ంది లేదు. కాకపొతే భాష. అది నూయ్యారక్ నుండి వెలువడే పతిర్క
కాబటిట్, ఇంగీల్ష లో రాసి పంపించాలి. మారుక్స్ అపప్టి వరకూ రాసినవనీన్ జరమ్న లోనే రాశాడు. ఇంగీల్ష మాటాల్డడం,
రాయడం అంత ధారాళంగా రాదు అపప్టికి అంటే, 1852 నాటికి. మళీళ్ ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ ఆదుకునన్ది ఎంగెలేస్.
మారుక్స్ జరమ్న భాషలో రాసినటువంటి వాయ్సాలిన్ ఎంగెలుస్ కి పంపిసేత్, ఆయన వాటిని ఇంగీల్ష లోకి అనువాదం చేసి
మారుక్స్ కి పంపిసేత్, అపుప్డు మారుక్స్ నూయ్యారక్ కి పంపించేవాడు. అలా వారానికి ఒక పౌండ వచేచ్ది.మారుక్స్ అలా
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రాసినటువంటి మొటట్ మొదటి వాయ్సం 1852 ఆగసట్ 21 తేదిన ‘నూయ్యారక్ డైలీ టిర్బూయ్న’ లో వచిచ్ంది.అది జరిగిన
నాలుగైదు నెలలోల్నే మారుక్స్ సొంతంగా ఇంగీల్ష లో రాయగలిగే సాథ్యికి వెళాళ్డు.
మారుక్స్ రాసుత్నన్టువంటి వాయ్సాలు ఆయన ధైరయ్ంగా యూరప లోని సంకోష్భం గురించినటు వంటి విషయాలు.
ఆయన రాసిన శైలీ, విషయాలూ అమెరికన పర్జలకు విపరీతంగా నచిచ్ంది. నాలుగైదు నెలలోల్నే వాళుళ్ ఇసుత్నన్ కోటా
పెంచారు. “వారానికి రెండు వాయ్సాలు తీసుకుంటాము, రెండు పౌండుల్ ఇసాత్ము.” అనాన్రు. మారుక్స్ కి కావలిసింది
కూడా అదే. ఈ పనులనిన్టి పనుల వలన ఏడాది కిర్తం ఆపేసినటు వంటి ‘పొలిటికల ఎకనామికస్ ‘ పుసత్కం అకక్డే
ఆగిపోయింది. ఆ తరువాత 15 సంవతస్రాలకి పూరత్యియ్ంది.
1853 రానే వచిచ్ంది. అకక్డ మారుక్స్ సొంత దేశమైన పర్షాయ్ జైలోల్ వునాన్రు కదా! మారుక్స్ అనుచరులు. వాళళ్
కేసు కోరట్ లో వాదనకు వచిచ్ంది. వాళల్కు కావలిసిన సహాయం చేయడానికీ, కేసు వాదించడానికి అవసరమైన సమాచారం
అందించడానికీ, మారుక్స్ ఒకక్డే సరైన మేధావి. రోజంతా మారుక్స్ ఇంటోల్నే సమావేశాలు జరిగుతుండేవి. పర్షాయ్ లో
అరెసట్ చేసిన అనుచరులిన్ ఎలా విడిపించాలి? ఏం చేయాలి అనే చరచ్లనీన్ మారుక్స్ ఇంటోల్నే జరుగుతుండేవి. ఇలల్ంతా
మారుక్స్ అనుచరులతో హడావుడిగా వుండేది. మారుక్స్ మీద గటిట్ నిఘా వుండేది. ఆ రోజులోల్ మారుక్స్ జీవన శైలి గురించి
ఒక గూఢచారి పంపిన నివేదిక చాలా ఆసకిత్దాయకం వుంటుంది. ఆయన పర్భుతావ్నికి పంపిన నివేదికలో ఏం
రాసాడంటే….
“లండన లో అతి నిరుపేదలు నివసించే పార్ంతంలో , మహా మేధావి కారల్ మారక్స్ నివసిసుత్నాన్డు. ఆయన
ఆలోచనలూ,రాతలూ, యెంత ఘాటుగా, తీవర్ంగా ఉంటాయో, ఆయన నివసించే గదులూ, కుటుంబ జీవన శైలీ అంత
దయనీయంగా, దురభ్రంగా వుంటాయి. మారుక్స్ని ఎపుప్డు చూసినా కళుళ్ ఎరర్గా తాగిన వాడి లాగా కనిపిసాత్యి.
ఆయన ఎపుప్డు పడుకుంటాడో, ఎపుప్డు లేసాత్డో ఎవరికీ అరధ్ం కాదు. ఆయన ఇంటోల్ ఒకక్ వసుత్వు కూడా సరైన
రూపంలో వుండదు. అనీన్ సగం సగం విరిగిపోయినవే. ముందు గది లోనికి అడుగు పెటట్గానే, ఒక పాత రకం టేబులు
వుంటుంది. అంగుళం మందాన ధూళి పటేట్సి వుంటుంది. దానిమీద బోలెడనిన్ పుసత్కాలూ, మారుక్స్ సగం,సగం రాసిన
చితుత్పర్తులూ వుంటాయి.ఆ టేబుల కి ఒక వైపున ఒక కాలు విరిగిపోయి మూడు కాళళ్తో మాతర్మే వుంటుంది. అందుకని
గోడకి ఆనించి వుంటుంది. దాని మీద పుసత్కాలు చిందర వందరగా పడి వుంటాయి.
ఆ టేబుల కి రెండో వైపున కురీచ్ వుంటుంది. దాని మీదే అతిధులు కూరోచ్వాలి. అయితే, కూరుచ్నే ముందు
జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి.[బహుశా ఎకుక్వమంది కూరోచ్వడానికి వీలుగా కాసత్ పెదద్ కురీచ్ అయివుంటుంది.] ఎందుకంటే
ఆ కురీచ్ మధయ్లో పెదద్ గుంట వుంటుంది.అందులో పిలల్ల ఆట వసుత్వులనీన్ అందులోనే వుంటాయి. జాగర్తత్గా
చూసుకోకుండా కూరుచ్నన్ వాళళ్ పేంటుల్ చిరిగిపోతాయి.ఇంత గందరగోళంగా వునన్ ఇంటోల్ ఒకక్సారి మారుక్స్తో
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మాటాల్డడం మొదలుపెడితే...మనం వేరే లోకం లో ఉనన్టుల్గా అనిపిసుత్ంది. ఆయన వివరించే సిదాద్ంతాలూ, ఆయన
ఆలోచనలూ వింటుంటే చుటూట్ వునన్ సమాజం వేరే కోణంలో కనిపిసుత్ంది. ఆయనతో ఎవరైనా అరగంట మాటాల్డి వెళిళ్న
వాళుళ్ ఎవరైనా సరే, సమాజంలోని అసమానతలు రూపుమాపాలి అనే ఆవేశం రాకుండా వుండదు.అందుకే ఆయనతో
మాటాల్డిన అనుచరులంతా కూడా గుండెల నిండా ధైయ్రాయ్నీన్, భవిషయ్తుత్ మీద భరోసాని నింపుకొని వెళుతుంటారు.”అని
తన నివేదికలో రాశాడు.
సరే! అదలా ఉంచితే, ఆడపిలల్లకి తొమిమ్ది, ఏడు సంవతస్రాల వయసు వచిచ్ంది. సూక్లుకి వెళుతునాన్రు.
పెదద్మామ్యి అచచ్ం వాళళ్ నానన్లాగే వుంటుంది. చినన్మామ్యి అచచ్ంగా వాళళ్ అమమ్ లాగా వుంటుంది. ఇదద్రూ చాలా
అందంగా,ఆకరష్ణీయంగా వుండేవారు. కాకపొతే, వాళుళ్ వుండే లండన లోని ‘సోహో' పార్ంతం అనుకునాన్ం కదా! ఆ
పార్ంతం అంత కేష్మకరం కాదు. సాయంతర్ం అయితే, ఆడపిలల్లని బయటకు పంపించేవారు కాదు. 4, 5 సంవతస్రాల
వయసు వునన్ ‘ఎడగ్ర’ బయటకు వెళిల్ అకక్డ వుండే ఐరిష పిలల్లతో ఆడుకుండేవాడు. అకక్డ వుండే వాళళ్ందరూ వివిధ
దేశాలనుండి పారిపోయి వచిచ్న అకక్డ తలదాచుకునన్ వాళేళ్. వాళళ్తో కలసి చినన్ చినన్ దుఖాణాలోల్ నుండి దొంగతనాలు
చెయయ్డం,రొటెట్లు ఎతుత్కు రావడం ఇలాంటి పనులనీన్ చేసుత్ంటారు. ఆ ‘సోహో' పార్ంతంలో చినన్ పిలల్లకి నడక రాగానే
దొంగతనాలు నేరుప్తుండేవారు.
1854 వచిచ్ంది. ఈ సంవతస్రం మారుక్స్ కుటుంబంలో మరో అనారోగయ్ సంవతస్రం అనుకోవచుచ్.1854
మొదటోల్నే గత కొనాన్ళుల్గా చినన్చినన్ అనారోగయ్లతో బాధ పడుతునన్ మారుక్స్ ఏకంగా 3, 4 వారాల పాటు పడక
వేశాడు. కీళళ్ నొపుప్లూ, ముకుక్ లోనూ, నోటోల్నూ పుళుళ్ మొదలయాయ్యి. గాలి పీలచ్డం, మాటాల్డడం కూడా
కషట్మయేయ్ది. నొపిప్ తెలియకుండా వుండడానికని మతుత్ టేబెల్టుల్ వేసుకునే వాడు. అవి వేసుకుంటే, రోజుల తరబడి నిదర్
పోవడం. వీటనిన్టికి తోడు నూయ్యారక్ కి పంపించాలిస్న వాయ్సాలు వునాన్యి. అవి పంపించడం ఆలసయ్ం అయితే, అకక్డ
నుండి రావాలిస్న రావలసిన డబుబ్లు రావు.ఇకక్డేమో పెరిగిపోతునన్ డాకట్ర బిలుల్లు. మళీళ్ గందరగోళం మొదలు.
తమ కంటే కూడా పిలల్ల గురించి ఎకుక్వ దిగులు పడేవాళుళ్. ఎందుకంటే, ఆ రోజులోల్ ‘కలరా' ఎకుక్వగా వుండేది
లండన అంతటా కూడా. సరైనటువంటి పోషకాహారం, సరైన పరిసరాలూ లేకపోతే పిలల్లకు ఎకక్డ అనారోగయ్ం
కలుగుతుందేనని ఎకుక్వ తాపతర్య పడేవాళుళ్. 1854 మరిచ్ వచేచ్సరికి జెనీన్ మళీళ్ గరభ్వతి అని తెలిసింది. ఇది ఆరవ
సారి. నిజానికి అపప్టికి వాళుళ్నన్ ఉనన్పప్టి పరిసిథ్తిలో కుటుంబం లోని మరో పార్ణిని ఆహావ్నించే పరిసిథ్తులు లేవు.
మళీళ్ డాకట్రూల్, మందులూ ఆసుపతిర్ బిలుల్లూ పైగా అంతకు ముందే ఆ ఇంటోల్ మరణించిన రెండు పసి పార్ణాలు.
అయినా తపప్ని పరిసిథ్తి.[అపప్టోల్ కుటుంబ నియంతర్ణ పదద్తి లేదు అనే విషయం గమనించాలి]

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY

2021

Ș̮ ̆ χ

11

తాతాక్లికంగా మారుక్స్ తరపున ఎంగెలుస్ ఆ వాయ్సాలను రాసి పంపిసేత్, వచిచ్న డబుబ్లతో ఇలుల్ గడుసుత్ండేది.
అకక్డ ఎంగెలుస్ పరిసిథ్తి కూడా ఏమంత బాగుండలేదు. వాళళ్ నానన్కు తెలిసింది ఎవరో అమామ్యితో సహజీవనం
చేసుత్నాన్డని. అది తెలిసి వాళళ్ నానన్ కూడా బెదిరించడం పార్రంభించాడు. “నినున్ బయటకు పంపించేసాత్నని“ అందుకని
ఎంగెలుస్కి కూడా మారుక్స్ కి సహాయం చేయడానికి వీలయేయ్ది కాదు.
1855 జనవరి 17న ఆరవ బిడడ్కు జనమ్నిచిచ్ంది.ఆ పాపకు ‘ఎలినార’ అని పేరు పెటుట్కునాన్రు. అంతకు ముందు
ఇదద్రు పిలల్లు చనిపోయారని అనుకునాన్ం కదా! వాళల్కి ఎదురైన పరిసిథ్తి రాకూడదని, అదనపు భారం అయినా గానీ,
ఒక ‘వెట నరస్’ నియమించుకునాన్రు. ‘వెట నరస్ ‘ అంటే, ఆరోజులోల్ పసి పిలల్లకు పాలిచిచ్ పెంచడానికి అదెద్
తలుల్లుంటారు.అలా ఒక వెట నరస్ ని నియమిచుకునాన్రు. ఆమె చేసే పని ఏమిటంటే, పిలల్కి పాలు ఇవవ్డమే కాకుండా,
పిలల్ యొకక్ యోగ కేష్మాలు కూడా చూసుకోవాలి. అందుకని ఆ పాపకు ఏ కొంచెం ఇబబ్ంది అయినా గానీ, ఆ వెట నరస్
చూసుకుండేది.
అయినా మారుక్స్ కుటుంబానిన్ దురదుర్షట్ం ఇంకా వెంటాడుతూనే వుంది. ఆ ఇంటోల్ మరొక ఘోరం పొంచి
వుంది.1855 మరిచ్, చినన్పాపకు రెండు నెలల వయసు. అపప్టికి ‘ఎడగ్ర’ కి 8 ఏళుళ్. ఎడగ్ర కి తీవర్మైన కడుపు
నొపిప్తరచూ వసుత్ండేది. ఎలాగో డాకట్ర ని బర్తిమిలాడి వైదయ్ం చేయించడం పార్రంభించారు. ఎడగ్ర కి ఒకరోజు
బాగుంటే, మరో రోజు బాగుండేది కాదు. కడుపు నొపిప్తో లుంగలు చుటుట్కు పోయేవాడు. డాకట్ర మందులతో కాసత్
మెరుగు పడుతునన్ది అనుకునే సమయానికి, మళీళ్ తీవర్మైన నొపిప్ వచేచ్ది. ఎంగెలుస్ దగగ్రకు తీసుకువెళితే కనీసం
వాతావరణం మారుతుంది అనుకునేవారు. అనుకోగానే, అనారోగయ్ం మరి కాసత్ ఎకుక్వ అయేయ్సరికి డాకట్ర గారు ‘మరి
వదుద్ లెండి, ఈ పరిసిథ్తిలో కదలచ్డం మంచిదికాదు.' అనడం తో ఆ పర్యతన్ం మానుకునాన్రు. జెనీన్ చినన్ పిలల్లతో
పడుకొని వుంటే,మారుక్స్, హెలెనుల్ ఎడగ్ర ని చూసుకుండేవారు.
ఎపుప్డూ నవువ్తూ, తుళుళ్తూ ఇంటోల్ వాళళ్ని కూడా నవివ్సూత్ వుండే ‘ఎడగ్ర’ అలా మంచానికి
అతుకుక్పోయేసరికి, ఇంటోల్ అందరికీ జీవం పోయినటుల్గా అనిపించింది. వునన్ మూడు గదులోల్ మధయ్ గదిలో నెలల పసి
పిలల్లతో పడుకొని వుంటే, చివరి గదిలో అదే వంట గదీ, అదే సాన్నాల గదీ అనుకునాన్ం కదా! అకక్డ పడుకుండేవాడు
ఎడగ్ర. అవసరమైనపుడు కాసత్లేపి, అటూ ఇటూ తిపప్డం చేసుత్ండేవాడు మారుక్స్.
ఆయన పుసత్కాలు చదవడం, రాయడం పకక్న పెటేట్శాడు. పూరిత్ కాలం ఎడగ్ర ని చూసుకోవడం అయేయ్ది. ఎడగ్ర
వాళళ్ అకక్తో చెపాప్డట. ”అకాక్! అమమ్ ననున్ చూడాడ్నికి వచిచ్నపుడు, దుపప్టి పూరిత్గా కపేప్యండి. ఎందుకంటే,
పులల్లల్గా అయిపోయిన నా కాళుళ్ చూసి తటుట్కోలేదు.”అని అంత సునిన్తంగా ఉండేవాడు చినన్ వాడైన ఎడగ్ర. 1855
ఏపెర్ల 6న మారుక్స్, ఎంగెలుస్ కి రాసినటువంటి ఉతత్రం లో ఈ సంగతులు వునాన్యి.
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“పూర ఎడగ్ర ఇక లేడు. సాయంకాలం 5,6 గంటల మధయ్లో నేనే ఎతుత్కుని అటూఇటూ తిపుప్తునాన్ను. నానాన్!
అంటూ ఏవేవో కబురుల్ చెపాప్డు. ‘నిదర్ వసోత్ంది ’ అనాన్డు. అలాగే నా భుజం మీదే పడుకునాన్డు. నిదర్పోతునాన్డని
అనుకునాన్ను. హటాతుత్గా ఉనన్టుట్ండి ఒళుళ్ చలల్గా తగిలింది. భుజం మీద నుండి చేతులోల్కి తీసుకునాన్ను. లేడు...ఎడగ్ర
లేడు…”అని రాశాడు.
ఆ ఎడగ్ర మృతదేహానిన్ చిటట్చివరి గదిలోనే ఉంచారు. జెనిన్ ఒకవైపూ, మారుక్స్ మరొక వైపూ కూరొచ్ని వెకిక్ వెకిక్
ఏడుసుత్నాన్రు. జెనీన్ పసి పిలల్తో పాటుగా, ఇదద్రి పిలల్లిన్ కూడా దగగ్రగా పటుట్కుంది. వీళళ్ని కూడా ఎవరైనా తన దగగ్ర
నుండి తీసుకువెళిళ్ పోతారేమోనని. విషయం తెలిసినటువంటి మారుక్స్ మితుర్లు అందరూ వచాచ్రు. ఆయనిన్
ఓదారచ్డానికి పర్యతిన్సేత్…”నా బాబు చనిపోలేదు. నా బాబు ని ఎవరో దొంగిలించుకు పోయారు. నా పేదరికమే నా
బాబుని దొంగిలించింది.” అంటూ బిగగ్రగా మారుక్స్ ఏడుసుత్నాన్డు. ఆ తరువాత తెలిసింది ఎడగ్ర కి వచిచ్న వాయ్ధి
“ఇంటసట్యిన టూయ్బర కుయ్రోసిస“ అంటే, టి.బి లాంటిది అని. ఇంతకుముందు ఇదద్రి పిలల్లిన్ సమాధి చేసిన సమ్శానానికే
ఎడగ్ర ని కూడా తీసుకువెళాళ్రు. ఆ శవపేటికను బండి మీద నుండి దించి భూమిలోకి పెడుతుంటే, మారుక్స్ ను మితుర్లు
గటిట్గా పటుట్కునాన్రట. ఆ ఆవేదనతో ఆ గోతిలోకి ఆయన కూడా దూకుతాడా? అనిపించిందట. ఎనిమిదేళళ్ పాటు
మారుక్స్ కుటుంబంలో ఆనందం పంచిన ఎడాగ్ర ఆ విధంగా శాశవ్తంగా ఈ లోకం నుండి శెలవు తీసుకునాన్డు.
కారల్ మారుక్స్ మనసా,వాచా,కరమ్ణా నమిమ్న, కుర్షి చేసుత్నన్ విపల్వ సిదాద్ంతం,ఆ కర్మంలో సంకర్మించిన
పేదరికం ఆ కుటుంబంలో పర్సుత్తం ముగుగ్రిని బలి తీసుకుంది. అది అంతటితో ఆగలేదు. అంతయ్కిర్యలకు వెళిల్ వచిచ్న
తరువాత ఎంగెలుస్ వాళళ్ వూరు వెళిళ్పోయాడు. ఆ తరువాత కొదిద్ రోజులకి మారుక్స్, ఎంగెలుస్కి వుతత్రం రాశాడు
“ ఎడగ్ర ఎంతగా గురుత్కు వసుత్నాన్డో చెపప్లేను ఎంగెలస్ ! బర్తికి ఉనన్ంత కాలం, నాజీవితం లోని పర్తి
మలుపులో వుంటాడు ఎడగ్ర. జెనిన్ పరిసిథ్తి కూడా అలాగే వుంది. మాకు మేమే ఓదారుచ్కుంటునాన్ం. ఎడగ్ర సాగనంపిన
దగగ్ర నుండి నాకు విపరీతమైన తలనొపిప్, ఈ నొపిప్తో ఏమీ ఆలోచించ లేకపోతునాన్ను. అయినా నేను బర్తికే వునాన్ను.
నీ సేన్హం మాకు యెంత బలానిన్ ఇసుత్ందో, నీకంటే మాకు బాగా తెలుసు. నువువ్ లేకపోతే మేము లేము. మనమిదద్రమూ
ఇంకా జీవించే వునాన్ము. పర్పంచంలో మనం సాధించాలిస్ంది చాలా వుంది.”అని రాశాడు. అది నిజమే నని
నిరూపించారు మారుక్స్, ఎంగెలుస్లు తరువాత దశాబాద్లలో పర్చురించిన ‘కేపిటల’ సిదాద్ంత గర్ంథం దావ్రా .ఈ
పరిణామాలనీన్ జరిగేసరికి 1855 మధయ్ కాలం వచిచ్ంది.
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