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1849 జూన 9 వ తేదిన మరొకసారి గమయ్ం తెలియని బాటసారి లాగ పారిస లో అడుగుపెటాట్డు మారుక్స్. 
సంవతస్రం కిర్ందట ఆయన వదిలేసిన పారిస లాగ లేదు ఇపుప్డు. ఆయనకు తెలిసిన వాళళ్ పర్భుతవ్ం కూలిపోయింది. ఈ 
కొతత్ పర్భుతవ్ం నుండి తనకు పర్మాదం వునన్దని గర్హించి,   ‘రాంబోస’ అనే మారు పేరుతో, ఎంత కాలమో తెలియని 
బాట పటాట్డు మారుక్స్. ఒకనెల రోజుల తరావ్త జెనీన్, పిలల్లిన్ తీసుకొని పారిస వచిచ్ భరత్ను కలుసుకుంది. గతంలో 
అకక్డ కొంత కాలం వునన్ నగరమే అయినపప్టికీ కూడా, జెనీన్ కి ఏదో తెలియని భయం. మారుక్స్ తన దగగ్ర వునన్ 
డబుబ్లనీన్, జరమ్నీ లో వుండగా తను నడిపిన నూయ్స పేపర కి ఖరుచ్ పెటేట్శాడు. మళీళ్ ఇపుప్డు పారిస లో కొతత్ జీవితానికి 
డబుబ్ల కోసం కటకట మొదలయియ్ంది. జరమ్నీ లోని పేపరల్కి కరపతార్లు రాయడం వలల్ కొంత ఆదాయం వచేచ్ది గానీ, 
అది సిథ్రమైన ఆదాయం కాదు.  
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ఇంతలో పులి మీద పుటర్లాగా ఫెర్ంచ పోలీసులు మారుక్స్ ఇంటి తలుపులు తటాట్రు. వెంటనే పారిస వదిలి 
వెళాళ్లని నోటీసులు అందజేశారు. జెనీన్కి వెనున్లోంచి వణుకు మొదలయియ్ంది. వచిచ్ నెల రోజులైనా కాలేదు. మళీళ్ 
ఎకక్డికి? ఎంత కాలం ఇలా? అనీన్ సమాధానం లేని పర్శన్లే. ఆమె అంతగా వాయ్కులపడడానికి కారణం కూడా వుంది. 
అపప్టికే ఆమె ఏడు నెలల గరభ్వతి. మారుక్స్ ఫెర్ంచ అధికారులకు నచచ్జెపాప్లని చూశాడు. “రాజకీయ కారయ్కలాపాలోల్ 
పాలొగ్నను. నేనేదో ఎకనామికస్, పాలిటికస్ లాంటి పుసత్కాలు రాసుకుంటూ వుంటాను. అంతకు మించి సాథ్నిక 
రాజకీయాలోల్ ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ కలిప్ంచుకోను.” అనాన్డు.  

 
దానికి వాళుళ్ “ ఇంతకుముందు ఇలాగే చెపిప్ బెలిజ్యం వెళాల్వు. అకక్డ ఏం చేసావో మాకు గురుత్ంది. నీ మాటలు 

నమమ్లేం. మీరు పారిస వదలి వెళిల్పోవాలి. కావాలంటే ఫార్నస్ చివరలో ‘బిర్టనీ’ కి వెళిళ్పొండి. అకక్డికైతే అనుమతి 
ఇసాత్ం.” అనాన్రు. ఇపుప్డైతే ఫార్నస్ లో ఈ ‘బిర్టనీ’ అనే ఊరు సుందరమైన పరాయ్టక పర్దేశం. గానీ, 2OO సంవతస్రాల 
కిర్తం అదొక నరకపార్యమైన పర్దేశం. అంటు వాయ్ధులు ఎకుక్వగా ఉండేవి. అకక్డకు వెళళ్డం అంటే, మృతుయ్వుతో 
సమానమే. అందుకని ఆ పర్తిపాదనకు ఇషట్పడక మరొక విజన్పిత్ చేశాడు. 

 
”కనీసం నాకు సివ్టజ్రాల్ండ కి పాస పోరట్ ఇవవ్ండి. అకక్డకు వెళాత్ను.” అనాన్డు. ఎందుకంటే, అకక్డ ఎంగెలుస్ 

ఉనాన్డు. కనీసం ఆయన దగగ్ర ఉందామని అనుకునాన్డు. అయితే, ఫెర్ంచ పర్భుతవ్ం ..” అలా పాస పోరట్ ఇవవ్డానికి 
మేం ఒపుప్కోము. ఒకే ఒకక్ సహాయం నీకు చేయగలం. లండన వెళళ్డానికి అయితే టార్వెల డాకుయ్మెంటస్, ఇసాత్ం.” 
అనాన్రు.ఇనిన్ సంపర్దింపులు జరిగాక, ఇక ఫెర్ంచ పర్భుతవ్ం నుండి ఎలాంటి తోడాప్టు లభించదని తెలుసుకునాన్క, 
వాళుళ్ ఇచిచ్న డాకుయ్మెంటస్ తీసుకొని1849 ఆగసట్ 26న లండన వెళాళ్డు. అకక్డ ఒక మితుర్డి దగగ్ర తలదాచుకునాన్డు. 
అంటే, పర్షాయ్ నుండి వచేచ్సిన 2 నెలలకే ఫార్నుస్ను కూడా వదిలివెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. ఇకక్డ జెనీన్ పారిస లోనే వుండి, ఆ 
‘కొలోన’ నుండి తెచుచ్కునన్ సామానుల్ అమేమ్సుకొని, మితుర్లు ఎవరో దారి ఖరుచ్లకు డబుబ్లు ఇసేత్, ముగుగ్రు పిలల్లీన్, 
హెలెన ని వెంటబెటుట్కొని మారుక్స్ వెళిళ్న నెల తరావ్త సెపెట్ంబర లో లండన చేరుకుంది. 

 
అపప్టోల్ లండన వెళాళ్లంటే, ఇపప్టోల్ లాగ విమానాలు లేవు. ’ఇంగీల్ష చానల’ దాటుకొని వెళాళ్లి. అలా 

వెళాళ్లంటే, పడవలోల్ గానీ, సీట్మరల్లో గానీ వెళాళ్లి. ఒక సీట్మర లో అందరినీ తీసుకొని బయలుదేరింది జెనీన్. సీట్మరు 
దిగగానే భరత్ వచిచ్ రిసీవ చేసుకుంటాడని అనుకుంది గానీ, మారుక్స్ ఎకక్డా కనిపించలేదు. ఎవరో ఒక వయ్కిత్ వచిచ్ 
చెపాప్డు “మారుక్స్ కు విపతీతంగా జవ్రంగా వుంది. కలరా ఏమోనని అనుమానంగా వుంది. అందుకనే రాలేకపోయాడు. 
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ననున్ పంపించాడు. మిమమ్లిన్ ఏదైనా హోటల లో పెడతాను రండి. ” అని చెపిప్ తీసుకుని ఒక బోరిద్ంగ హౌస లో 
పెటాట్డు. ఆ గదిలోకి వెళళ్గానే ఒకక్సారిగా శూనయ్ం లాగ అనిపించింది. వేసవి కాలం. విపరీతమైన వేడి. కొతత్ పర్దేశం. 
భాష సరిగాగ్ రాదు. భరత్కు అనారోగయ్ం. ఎపుప్డు వసాత్డో తెలియదు. ముగుగ్రి పిలల్లతో ఎవరి దయ మీదనో బర్తకాలిస్న 
పరిసిథ్తి. అంతా ఆగమయ్ గోచరంగా వుంది. ఎలా ఉండబోతుంది భవిషయ్తుత్? 

                                       
అయితే, ‘ఎకక్డో ఒక దగగ్ర సిథ్రంగా వుండాలి’ అనే ఆమె  కోరికైతే తీరింది , ఆమె మరో 3O ఏళళ్ పైగా, అదే 

లండన లో వుంది. కాకపోతే, సుఖంగా, పర్శాంతం గా కాదు. అంత వరకూ వాళళ్కు ఎదురైన నటువంటి పేదరికం కనాన్, 
కషాట్ల కనాన్ ఎనోన్రెటుల్ ఎకుక్వైన దురభ్ర దారిదార్య్నిన్ అనుభవిసూత్ ఆమె మరణించే వరకూ లండన లోనే వుంది. ఆ 
వివరాలనీన్ తరువాత తెలుసుకుందాం. 

       
అపప్టి లండన లో పరిసిథ్తులు ఎలా ఉండేవంటే, దాదాపు యూరప అంతటా ఎకక్డ సంకోష్భం తలెతిత్నాగానీ, 

వాళళ్ందరూ పారిపోయి లండన చేరుకునేవారు. అంతకు ముందు ఫార్నస్ వెళుతుండేవారు. కానీ, ఫార్నస్ లో సంకోష్భం 
తలెతాత్క అందరూ లండన వసుత్నాన్రు. ఆ లండన వచిచ్న కాందిశీకులందరూ ఎకక్డో ఒక దగగ్ర చినన్చినన్ పనులు 
చేసుకోవడం, లేకపోతే అడుకోక్వడం లాంటివి చేసుత్ండేవారు. కొంతమంది అండర గౌర్ండ లో వుండేవారు. ఇలా 
రకరకాలుగా చాలా దురభ్రమైన పేదరికానిన్ అనుభవిసుత్ండేవారు. వాళళ్ందరితో కూడా లండన రోడల్నీన్ జన పర్వాహం 
లాగ ఉండేవి. అయితే, 2OO సంవతస్రాల కిర్తం  అంత జనాభా ఉండడానికి లండన సంసిదద్ంగా లేదు. రోడల్నీన్ కూడా 
చెతాత్ చెదారంతో నిండి పోయేవి. వాటిని శుభర్ం చేయడానికి కూడా సౌకరాయ్లు లేక, వాటిని ఎతిత్, పకక్నేవునన్ ‘థేముస్’ 
నదిలోకి విసిరేసుత్ండేవాళుళ్. దాంతోటి అంతా కలుషిత వాతావరణం. ‘కలరా‘ లాంటి అంటువాయ్ధులు తరచూ   
పర్బలుతూ ఉండేవి. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్కి, ఇలాంటి పరిసరాలోల్కి మారుక్స్, జెనీన్లు వచిచ్ పడాడ్రు.  

 
ఒక వారం తరావ్త మారుక్స్కి కొంచెం ఆరోగయ్ం మెరుగు పడింది. అపుప్డు వచిచ్, భారాయ్ పిలల్లిన్ తీసుకొని 

“చెలిస్యా”అని అకక్డకు కొదిద్ దూరంలో పార్ంతంలోకి మారారు. అకక్డ ‘కింగస్ రోడ ‘ లో రెండు గదుల ఇలుల్ అదెద్కు 
తీసుకొని మారారు. ఎంగెలుస్ కొదిద్గా డబుబ్లు పంపించాడు.  

ఎంగెలుస్ ను మారుక్స్ అడిగాడు “నువువ్ కూడా వచేచ్సెయ లండన కి, మనం ఏదైనా నూయ్స పేపర పెడదాము. 
ఈసారి కేవలం పర్జల కోసమూ, పర్జల చైతనయ్ం అవడం కోసమూ కాకుండా, మరీ వాయ్పారాతమ్కంగా కాకుండా, మనకు 
కూడా డబుబ్లు మిగిలేలా చూసుకుందాము. నువొవ్సేత్ నాకు ధైరయ్ంగా వుంటుంది.” అని వుతత్రం రాశాడు. ఆ తరువాత 
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కొదిద్ రోజులకి ఎంగెలుస్ వచిచ్, మారుక్స్ను కలుసుకునాన్డు. అకక్డే ఒక రూము అదెద్కు తీసుకుని, వాళళ్తో పాటే 
వునాన్డు. 

             
ఇకక్డ నుండి పార్రంభించి మారుక్స్, జెనీన్లు మరణించే వరకు అంటే, మరొక 34 సంవతస్రాలు వరకూ లండన 

లోనే వునాన్రు. వాళళ్  జీవితాలిన్ రెండు కోణాల నుండి చూడవచుచ్. 
1.ఉదయ్మ నిరామ్ణ కారయ్కర్మాలూ, ఆరిధ్క రాజకీయ విశేల్షణ “కేపిటల “గర్ంధ రచన. ఇది అందరికీ తెలినదే.  
2.మారుక్స్, జెనీన్ల కుటుంబ విశేషాలు. వాళుళ్ ఎదురొక్నన్ దారిదర్య్ం, కషాట్లూ, కనీన్ళూళ్ ఇదంతా మరొక కోణం. 

ఈ రెండిటికీ మించి, మారుక్స్ను నిరంతరం వెంటాడిన అనారోగయ్ం. వీలయినంతవరకు ఈ రెండు 
కోణాలిన్సమాంతరంగా పరిశీలిసూత్ మన కధనానిన్ ముందుకు తీసుకువెళదాం.  

1849లో యూరప లో తలెతిత్నటువంటి తిరుగుబాటూల్, విపల్వాలూవాటిని అణిచివేసిన విధానం, వీటనిన్టినీ 
గమనించాక, మారుక్స్, ఎంగెలుస్ల ఆలోచనా విధానంలోనూ, కారాయ్చరణ గురించి వాళుళ్ తీసుకునేటటు నిరణ్యాలోల్ 
చాలా మారుప్లు వచాచ్యి. పర్భుతావ్లను కూలదోసి, వాటి సాథ్నంలో సామయ్ వాదానిన్ నెలకొలాప్లి అంటే, ఎలాంటి 
విధానాలను అనుసరించాలి అనేటటువంటి అంశం మీద ఒక అవగాహనకు వచాచ్రు ఇదద్రూ. మారుక్స్ లండన జీవితం 
మొదలవగానే ఆయన 3, 4 కారయ్కర్మాలు చేపటాట్రు. 

1.లండన లో అజాన్తంలో అయినపప్టికీ, చురుకుగా వునన్ “కముయ్నిసట్ లీగ “అనే సంసథ్తో సంబంధాలు 
పునరుదద్రించుకోవడం.  

2.జరమ్న భాషలో పతిర్క పార్రంభించి ,ఇకక్డ అంటే, లండన లో తలదాచుకుంటునన్టువంటి జరమ్న పౌరులిన్, 
అలాగే జరమ్న లో ఉనన్టువంటి విపల్వ సానుభూతి పరులిన్ చైతనయ్ పరచడం. తదావ్రా జరమ్నీ లో విపల్వానికి బీజాలు 
వెయయ్డం. 

3.లండన లో పర్వాసం గడుపుతునన్ జరమ్నల్కి ఆరిధ్కంగా సహాయం చేయడం.   
 
ముందుగా “జరమ్న రెఫూయ్జీ ఎయిడ కమిటి” అనే సంసథ్ను పార్రంభించారు. మారుక్స్, ఎంగెలుస్ల మితుర్లు కొంత 

మంది లండన లో ఆ మూల నుండి, ఈ మూలకు పర్యాణించి, జరమ్నీ లో తమకు పరిచయం వునన్సానుభూతి పరులకు 
ఉతత్రాలు రాసి, చందాలు చేసి, లండన లో ఇబబ్ంది పడుతునన్ జరమ్న కాందిశీకులకు ఆరిధ్క సహాయం అందజేశారు. తన 
ఇంటోల్ ఎలాగూ ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు కొనసాగుతునాన్యి. అయినా బయట జరమ్న కాందిశీకులకు ఎకుక్వ సహాయం 
చేయడానికి పార్ధానయ్త ఇచాచ్డు మారుక్స్. ఆ కమిటీ యొకక్ సభుయ్లందరూ ఒక నియమం పెటుట్కునాన్రు. “వసూలు 
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చేసినటు వంటి విరాళాలిన్ ఏవీ కూడా తమ కమిటీ సభుయ్లు సొంతానికి వాడుకోకూడదు. అనిన్ కూడా కాంది శీకులకు 
మాతర్మే ఇవావ్లి.” అనే నిరణ్యం చేసుకొని, దానికి కటుట్బడి, అలా విరాళాలు సేకరించడం, వాటిని అరుహ్లకు 
అందజేయడం చేశారు. 

         
తరువాత మారుక్స్ పతిర్కను పార్రంభించాలనే కారయ్కర్మానికి పెటుట్బడి కావాలి కదా! వెతగాగ్..వెతగాగ్..పతిర్కకు 

పెటుట్బడి పెటట్డానికి ఒకతను దొరికాడు. లండన వెళిళ్న 5,6 నెలలకి జరమ్న భాషలో పతిర్కను పార్రంభించి, ఆనాటి 
రాజకీయ, సాంఘిక సమసయ్ల మీద వాయ్సాలు రాసూత్  నెలకి ఒకటి చొపుప్న 5,6 సంచికలు తీసుకువచాచ్రు. అయితే, 
అవి అకక్డ జరమ్నీలో పర్షాయ్ పర్భుతవ్ం దుర్షిట్కి వెళళ్డం, వాళుళ్ అడుడ్కోవడం, ‘ఈ పతిర్కలను మా దేశంలోకి రానివవ్ం” 
అని నిషేధించాక అవి కూడా ఆగిపోయాయి. మారుక్స్ తరువాత కారయ్కర్మం “కముయ్నిసట్ లీగ “ తో సంబంధాలు 
పునరిదద్రించుకోవడం. అపప్టికి కముయ్నిసట్ లీగ లో ఉనన్టువంటి ముఖయ్మైన నాయకులు ఏమనాన్రంటే… 

” జరమ్నీ లో మనం వెంటనే తిరుగుబాటు పర్యతాన్లు పార్రంభించాలి. ఒకక్సారి మనం మొదలుపెడితే, 
అందరూ ఇందులో భాగసావ్ములు అవుతారు.” అని మారుక్స్, ఎంగెలుస్ల మీద ఒతిత్డి తీసుకువచాచ్రు. అయితే, దానికి 
వాళుళ్ ఏమనాన్రంటే,  

 
“విపల్వం అనేది పర్ణాళిక బదద్ం గా, దశలవారిగా జరగాలి, ఉదయ్మకారులోల్ సరైన అవగాహన లేకుండా, 

హఠాతుత్గా మొదలుపెడితే పర్భుతవ్ం వెంటనే అణగదొకక్డానికి అవకాశం వుంటుంది. ఇది రాతిర్కి రాతిర్కి జరిగే 
పనికాదు. ముందుగా శాసతరీయ విశేల్షణలతో, ఉదయ్మకారులిన్ చైతనయ్ వంతులిన్ చేదాద్ం.” అని మిగతావాళల్కు 
నచచ్జెపప్డానికి పర్యతన్ం చేశారు. ఈ రకమైన బేధాభిపార్యలతో కొంతమంది సభుయ్లు వెళిళ్పోయారు. 

 
ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే,”జరమ్న వరక్రస్ ఎడుయ్కేషన సొసైటి “ అనే బహిరంగ సంసథ్ వుంది. అది ఈ కముయ్నిసట్ 

లీగ కు ఫెర్ంట ఎండ గా వుండే సంసథ్ . దానితో కూడా పనిచేశాడు మారుక్స్. కాకపొతే, దాని సభుయ్లతో కూడా ఏవో 
బేధాభిపార్యలే రావడం వలన దానికి రాజీనామా ఇచాచ్డు గతంలో. వీటనిన్టి వలన లండన లో ఉనన్టువంటి 
జరమ్నీయులోల్…’మారుక్స్ వరగ్ం వారూ, మారుక్స్ వయ్తిరేక వరగ్ం వారు’ అని రెండు గూర్పులుగా విడిపోయారు.  

ఇంక ఈ సంవతస్ర కాలంలో మారుక్స్ కుటుంబంలో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం. 
     జెనీన్ పిలల్లతో కలసి లండన వచేచ్సరికి 8 నెలల గరిభ్ణి. 1849 నవంబర 5న ఒక మగబిడడ్కు జనమ్నిచిచ్ంది. 

ఆ అబాబ్యికి “హెనిర్క “అని పేరు పెటుట్కునాన్రు. జెనిన్ ఇలా ఒకదేశం నుండి మరొక దేశం తిరగడం, ఆరోగాయ్నిన్ సరిగాగ్ 
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చూసుకోక పోవడం, వీటనిన్టి కారణాల వలల్ పుటిట్న పిలల్వాడు చాలా బలహీనంగా పుటాట్డు. పుటిట్న దగగ్రనుండి చాలా 
అనారోగయ్ంగా ఉండేవాడు. ఎపుప్డూ ఏడుసూత్ ఉండేవాడు. రాతుర్ళుళ్ ఎవరికీ నిదర్ వుండేది కాదు. ఆ పిలల్వాడి ఏడుపు 
జెనిన్ అనుకుందట..’ నా లోపల పైకి చెపుప్కోలేని బాధలూ, విషాదాలూ వునాన్యి. నా కషాట్లకి పర్తి రూపం ఏమో యీ 
‘హెనిర్క ‘” అని.  

ఆ పిలల్వాడు పుటిట్నపుడు జెనిన్కి ‘డా: లుడివ్గ బోయర‘ అనే ఒక డాకట్ర సహాయం చేశాడు. అతను తనకి 
ఇవావ్లిస్న ఫీజు గురించి అడగడం మొదలుపెటాట్డు. మారుక్స్ ముందే చెపాప్డు ఆ డాకట్ర గారికి “ఫీజు అంతా ఒకేసారి 
ఇచుచ్కోలేను. పర్సుత్తానికి ఇది వుంచండి. కొదిద్ నెలలోల్ మిగతాది ఇచేచ్సాత్ను.”అనాన్డు. ఆ కొదిద్ నెలలూ రాక ముందే 
“మిగతా ఫీజు కూడా ఇవావ్లి.” అని ఒతిత్డి తేవడమే కాకుండా, ఫీజు ఇవవ్కపోతే కోరుట్లో దావా కూడా వేసాత్ను”అని 
బెదిరించాడు.  ఈ వివాదం తోటి, పిలల్వాడికి ఏ అనారోగయ్ంతో వునాన్, డాకట్ర దగగ్రకు కూడా వెళళ్లేని పరిసిథ్తి 
ఎదురయియ్ంది. అభం శుభం తెలియని ఆ బాబుకి ఆకలి వేసినా, అనారోగయ్ం కలిగినా ఏడుపు ఒకక్టే గతయ్ంతరం 
అయింది. రోజుకి రెండు గంటలు మించి నిదర్పోయేవాడు కాదు. తరచూ అపసామ్రకం లోకి వెళిల్పోతుండేవాడు.  

జెనీన్  యొకక్ ఆరోగయ్ం కూడా అంతంత మాతర్ం గానే వుండేది. పిలల్వాడికి పాలు ఇవవ్డంకూడా కషట్ం గానే 
వుండేది. 185o మే పార్ంతాలలో ఒక సంఘటన జరిగింది. ఆ రోజుకూడా జెనిన్  మామూలుగానే పిలల్వాడికి పాలు 
ఇసోత్ంది.  పాలు తాగుతునన్ ‘హెనిర్క’ ఒకక్ సారి కెవువ్మని బిగగ్రగా ఏడాచ్డు. జెనిన్ కంగారు పడుతూ చూసింది. పిలల్వాడి 
నోటోల్ పాల చుకక్లు బదులు, రకత్పుచుకక్లు వునాన్యి. ‘తలిల్ తనం’ పాలు ఎండి పోయి, రకాత్నిన్ సర్విసోత్ంది. ఒకక్సారి 
బావురు మంది జెనీన్. పకక్నే ఆడుకుంటునన్ ముగుగ్రు పిలల్లూ కూడా ఏం జరుగుతుందో తెలియక, అమమ్ను 
చుటేట్సుకునాన్రు. నలుగురి పిలల్ల మధయ్న నిసస్హాయంగా ఉండిపోయింది జెనీన్. 

సరిగాగ్ అదే సమయంలో తలుపు తోసుకుంటూ లోనికి వచిచ్ంది ఇంటి ఓనర. అకక్డ  ఆమెను ‘లాండ లేడి’ 
అంటారు. ఆమె వచిచ్ రావడంతోనే బిగగ్రగా అరుసూత్ “మీరు ఇంకా 5 పౌండుల్ బాకీ వునాన్రు. ఇపుప్డే ఇవావ్లి " అని 
దౌరజ్నయ్ం గా అరవడం పార్రంభించింది. జెనిన్ నచచ్జెపాప్లని చూసింది. “మీ 5 పౌండుల్ తొందరలోనే తీరేచ్సాత్ం. ఇదిగో 
చూసుత్నాన్వు కదా! మా పరిసిథ్తి. మారుక్స్ ఇంటికి రాగానే చెబుతాను. ”అని సరిద్ చెపప్బోయింది. 

“మీ ఆయనిన్ అడిగి..అడిగి..విసుగొచిచ్ ఇలా సరాసరి నీ దగగ్రకు వచాచ్ను.”అని ఆ లాండ లేడి అంటూ 
ఉండగానే, ఆమెతో వచిచ్నటువంటి మరో ఇదద్రు మనుషులు, ఆ గది లో వునన్ కొదిద్ పాటి బటట్లూ, దుపప్టూల్,పిలల్ల 
చేతిలోవునన్ ఆట బొమమ్లు కూడా లాకుక్పోయారు.”ఇదిగో సాయంతర్ంలోగా బాకీ కటట్కపోతే, మిగతావి కూడా 
తీసుకువెళిల్పోతాం.“ అని బెదిరించి వెళాల్రు. జెనిన్కి ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఆ దగగ్రలోనే “కాండార్డ’ అని మారుక్స్ 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 y˚T      2021   

7     

మితుర్డు ఒకతను వునాన్డు. అతను గురర్పు బండి నడుపుతుంటాడు. పోనీ అతని దగగ్రకు వెళిల్ సహాయం అడుగుదామని 
పిలల్లిన్ చూసుకోమని పని మనిషి హెలెన కి అపప్జెపిప్, రోడుడ్ మీదకు వచిచ్ంది జెనీన్.  

4, 5 అడుగులు వెయయ్గానే ఎదురుగుండా ఇదద్రు మనుషులు రకత్ం కారుతునన్ ఆ “కాండార్డ’ ని మారుక్స్ ఇంటికి 
తీసుకువసుత్నాన్రు. ఏమయియ్ందంటే అతను నడిపే గురర్పు బండి తాలుకా గురర్ం, ఎందుకో గాని బెదరి పరుగు 
అందుకునే సరికి, అతను కింద పడాడ్డు. దారుణంగా గాయాలయాయ్యి. మితుర్డు కదాని మారుక్స్ ఇంటికి 
తీసుకువసుత్నాన్రు. చూడండి పరిసిథ్తులు ఎలా వునాన్యో? పాపం బాబుకి పాలు ఇవవ్లేక రకత్ం వసుత్నన్ది, మరోపకక్ 
లాండ లేడి అదెద్ డబుబ్లు ఇవవ్లేదని ఇంటోల్ సామానుల్ తీసుకెళిళ్పోయింది. మితుర్డి సహాయం కోసమని వెళుతుంటే, 
అతనికే గాయలయి, వీళళ్ ఇంటికే వసుత్నాన్డు. బాధలూ,కషాట్లూ, ఇబబ్ందులూ విడివిడిగా రావు. అనిన్ ఒకేసారి కటట్గటుట్ 
కొని ఒకక్ సారే వసాత్యి అనడానికి ఇదో పెదద్ ఉదాహరణ.  

సరే! ఆ సాయంకాలం మారుక్స్ ఇంటికి వచాచ్డు. వేరే ఇలుల్ వెతకడం మొదలుపెటాట్రు. కానీ, నలుగురు పిలల్లునన్ 
కుటుంబానికి ఇలుల్ ఇవవ్డానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఒక మితుర్డి సహాయంతో తాతాక్లికంగా ఏదో హోటలోల్ 
రెండు రూములు మాటాల్డుకునాన్రు. సామానుల్ తెచుచ్కుందామని ఇంటికి  వచాచ్రు. అపప్టికే చీకటి పడిపోయింది. 
అయితే, అపప్టోల్ వునన్ చటాట్ల పర్కారం, చీకటి పడిన తరావ్త ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్కూడదట. ఎందుకని? ఒక వేళ తమ 
సామానల్తో పాటూ, మిగతావి కూడా తీసుకెళిళ్ పోతారనేమో నని. ఈలోగా ఆ ఇంటి ఓనర  పోలీసులకి రిపోరట్ ఇచిచ్ంది. 
పోలీసులు వచిచ్ “మీరు చీకటి పడాడ్క వెళుతునాన్రేమిటి?”అనాన్రు. అకక్డ ఏదో గొడవ జరుగుతునన్దని 2, 3 వందల 
మంది గుమికూడారు. మారుక్స్, జెనిన్లకు అంత అవమానకరమైన పరిసిథ్తులు ఎపుప్డూ ఎదురవవ్లేదు. సరే! వాళుళ్ 
చటాట్నిన్ వయ్తిరేకించలేక, రోడుడ్ మీద సామనల్ని మళీళ్ ఇంటోల్కి మారాచ్రు. పిలల్లకి ఏం జరుతునన్దో అరధ్ం కావడం లేదు. 
మరాన్డు ఎలాగైతేనేం “లాసెసట్ర సేక్వ్ర ‘ అని అకక్డకు దగగ్రలోనే ఉనన్టువంటి ఒక చినన్ హోటల లోని రెండు గదులోల్కి 
మారారు. 

ఆ రెండు గదులోల్ కూడా ఒకటి, రెండు వారాలు మించి ఉండలేకపోయారు. చినన్ పిలల్డు ‘హెనిర్క’ రాతర్ంతా 
ఏడుసుత్నాన్డని, పకక్గదులోల్ వాళుళ్ ఫిరాయ్దు చేసుత్నాన్రని, హోటల గదులు ఖాళీ చెయయ్మనాన్రు. కాసత్ ఊరట ఏమిటంటే, 
ఇవనీన్ కూడా జెనీన్ వాళళ్ అమమ్కు తెలిసి, ఆమె హుటాహుటిన టర్యర నుండి లండన వచిచ్ంది.”ఎందుకు? నేను 
డబుబ్లు ఇసాత్ను. ఎకక్డైనా మంచి ఇలుల్ తీసుకోండి.”అంది. ఆ హోటల దగగ్రలోనే ” సోహో”అనే పార్ంతం వుంది. ఈ 
పార్ంతం ఇపుప్డు లండన మధయ్లో వుంది. ఆ ‘సోహో’లో రెండు గదుల ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకొని, అందులోకి వెళాల్రు. అది 
పేరుకే రెండు గదులు గానీ, ఒకటే పెదద్ది. రెండోది పెదద్ బీరువా లాగ వుంటుంది.ఆ ఇంటి అడర్స “64 డీర్ంసీట్ర్ట, సోహో.” 
ఇపుప్డు కూడా ఇంటరెన్ట లో సెరచ్ చేసి చూడవచుచ్.ఈ ఇళల్నీన్ కూడా 2oo సంవతస్రాల నుండి అలాగే వునాన్యి.ఈ 
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డీర్ం సీట్ర్ట లోనే ఆ తరువాత కొదిద్ సంవతస్రాల పాటు రకరకాల ఇళళ్ళళ్కి మారుతూ, అకక్డే వునాన్డు మారుక్స్. మీరు 
ఎపుప్డైనా లండన వెళితే, ఈ సోహో పార్ంతంలో డీర్ం సీట్ర్ట కి వెళితే, ఆ ఇళళ్ మీద పేల్టస్ వుంటాయి.”కారల్ మారుక్స్ ఇకక్డ 
జీవించాడు.”అని. కాకపొతే, సంవతస్రాలలోనూ, అంతసుత్లోల్నూ కాసత్ వయ్తాయ్సం వుంటే ఉండవచుచ్ గానీ,ఇపప్టికికూడా 
అకక్డకు వెళిళ్న వాళల్కు కారల్ మారుక్స్ యొకక్ జాన్పకాలిన్ చూడవచుచ్. 

185o మే లో వునాన్ం మనం. ఇకక్డ నుండి పార్రంభించి, 185o చివరి వరకూ మారుక్స్, జెనీన్ల జీవితంలో 
జరిగిన మరికొనిన్ కీలకమైన సంఘటనలు చూదాద్ం. ఎనిన్ కషాట్లు ఎదురైనపప్టికీ, జెనీన్, మారుక్స్ ను పలెల్తుత్ మాట అనేది 
కాదు. ఎందుకంటే, మారుక్స్ కు ఎంతమంది మదద్తు దారుల్ వుండేవారో, అంతమంది వయ్తిరేకులు కూడా ఉండేవారని 
అనుకునాన్ం కదా! అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ మారుక్స్కు జెనీన్ సహకారం లేకపోతే, మారుక్స్ మరింత పర్మాదంలో 
పడిపోయేవాడు. మారుక్స్లో యే లోపం కనిపిసుత్ందా...ఆయనిన్ ఎండ గడదామా? విమరిశ్దాద్మా?తొకేక్దాద్మా? అని 
చూసుత్ండేవాళుళ్ చాలా మంది. వాళల్కి ఏ మాతర్ం అవకాశం ఇవవ్కుండా, కుటుంబం లోని సమసయ్లేవీ బయటకు 
రాకుండా, కాపాడుకుంటూ వచిచ్ంది జెనీన్. మారుక్స్ నుండి ఆమె ఎపుప్డూ కోరుకునన్ది ఏమిటంటే, సవ్చచ్మైన పేర్మ. 
నిజాయితీ గల అభిమానం మాతర్మే. వాటికి కూడా అగిన్ పరీక్షలు ఎదురయేయ్ సందరాభ్లు వునాన్యి రాబోయే 5,6 
నెలలోల్నే అవేమిటో తరువాత తెలుసుకుందాం. 

మనకో అనుమానం రావచుచ్. ఇతర దేశాల వాళుళ్ మారుక్స్ని తవ్ర తవ్రగా బహిషక్రించారు కదా! ఈ ఇంగాల్ండ 
దుర్షిట్కి రాలేదా అని. అంటే, వచిచ్ంది. సుమారు ఇవే రోజులోల్ 185o మేలో పర్షాయ్ రాజు మీద హతాయ్పర్యతన్ం జరిగింది. 
ఆ చేసిన వయ్కిత్ ఒక మతి భర్మించిన వయ్కిత్. పర్షాయ్ అంటే, మారుక్స్ సొంత దేశం. అయితే, పర్షాయ్ అధికారులు ఆ 
సంఘటనను తీవర్ంగా పరిగణించి, దీనికి కారణం లండన  అండర గౌర్ండ లో వునన్ జరమ్నీ వాళుళ్. ముఖయ్ంగా వాళళ్ 
నాయకుడు మారుక్స్ అని, నివేదికలు తయారుచేసి, బెరిల్న లో వునన్ బిర్టీష అంబాసిడర కి రిపోరట్ చేశారు. ఇటు ఫార్నస్, 
బెలిజ్యం పర్భుతావ్లు కూడా ఇంగల్ండు పర్భుతావ్నికి సందేశాలు పంపించాయి.  

“మీ దేశంలో వునన్ మారుక్స్ వరీగ్యులు చాలా పర్మాదకరమైన వాళుళ్. జరమ్నీ లోని విపల్వానికే కాదు. బిర్టిష 
రాణిని హతయ్ చెయయ్డానికి కూడా కుటర్లు పనున్తునాన్రు. వాళళ్ను మీ దేశం నుండి తరిమేయండి.”అని. అయితే, బిర్టిష 
పర్భుతవ్ం ఎందుచేతనో గానీ, వెంటనే అలాంటి చరయ్లేవి తీసుకోలేదు. కాకపొతే, మళీళ్ పోలీసుల నిఘా 
మొదలవుతుందేమోనని       మారుక్స్,జెనీన్లు లండన వదిలేసి, ఇంగాల్ండ లోనే ఏదో మారుమూల పలెల్టూరి వెళిల్ అకక్డ 
బర్తుకుదాం అనుకునాన్రు. కానీ, చేతిలో చిలిల్ గవవ్ లేనివారికి అంత దూరం వెళిల్, అకక్డ సిథ్ర పడడం ఎలా 
వీలవుతుంది?అది కూడా కుదరలేదు. 
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కాకపొతే, మారుక్స్, ఎంగెలుస్ లు తమ నిరోద్షితావ్నిన్ పర్కటిసూత్, తమ కారయ్కర్మాలిన్ సమరిధ్ంచుకుంటూ లండన 
లో వునన్ పతిర్కలనిన్టికీ ఉతత్రాలు రాశారు. వాళళ్ను సమరిధ్సూత్ మరికొనిన్ ఉతత్రాలు వచాచ్యి. ఇదంతా జరిగింది 185o 
మే పార్ంతాలలో. ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే? మారుక్స్ ఇంటికి నడచి వెళేళ్దారిలో ‘బిర్టిష ముయ్జియం ‘వుంది. ఆ 
మూయ్జియంలో గర్ంధాలయమూ, రీడింగ రూమూ వునాన్యి. మారుక్స్ వాళళ్ దగగ్రకు వెళిల్, తాను రాసుత్నన్టువంటి 
పుసత్కాలకీ, పరిశీలనలకీ అవసరమని అకక్డకు ఎపుప్డైనా వచేచ్ందుకూ ఉండేందుకూ వాళళ్ని ఒపిప్ంచి, అనుమతి 
తెచుచ్కునాన్డు. 

185o జూన మొదటోల్ పార్రంభమైన ఆ రీడింగ రూము అలవాటు, ఆ తరువాత జీవితాంతం కొనసాగింది. 
“కేపిటల” లాంటి పర్పంచ పర్సిదద్ గర్ంధాలకు కావలిసిన సమాచారం అంతా కూడా ఆ బిర్టిష ముయ్జియం పుసత్కాల 
నుండే లభించింది. ఆ తరువాత రోజులోల్ ఆ బిర్టీష ముయ్జియం రెండో ఇలుల్ అయియ్ంది. ఆయన ఎపుప్డో బెలిజ్యం లో 
వుండగా రాయడం ఆపేసినటు వంటి “పొలిటికల ఎకానమీ “అనే పుసత్కానిన్ కొంత వరకు పూరిత్ చేసి, అది కూడా 
అయిపోయింది అనుకునాన్డు. కానీ, దానిన్ మరింత పొడిగించాలనీ, మరినిన్ భావాలను చేరాచ్లని అలా పొడిగించేటటు 
వంటి  కర్మంలో ఈ రీడింగ రూం కు వెళిల్ కావలిసిన సమాచారం అంతా సేకరిసుత్ండేవాడు. ఆ పర్యతాన్లే తరువాత 
17సంవతస్రాల పాటు కొనసాగి,’కేపిటల’ పుసత్కానికి పునాది అయియ్ంది. ఆ వివరాలనీన్ తరువాత తెలుసుకుందాం. 

ఇది ఇలా వుండగా మారుక్స్ మితుర్డు ఎంగెలుస్ వునాన్డు కదా! అపప్టికి 5 సంవతస్రాలుగా వాళళ్ నానన్ 
అడిగినపుప్డలాల్ డబుబ్లు పంపిసుత్నాన్డు. అయితే, ఎంగెలుస్ అమామ్, నానన్లకు అతని మీద బెంగ ఎకుక్వయియ్ంది. 
అపప్టికి ఎంగెలుస్ వయసు 3o సంవతస్రాలు. ఆ సమయాలోల్ జరుగుతునాన్ తిరుగుబాటల్ వలన ఎంగెలుస్ వాళళ్ నానన్ 
గారికి జరమ్నీ లో వునన్ ఫాకట్రీలోల్ చాలా ఇబబ్ందులు ఎదురయాయ్యి. వాళల్కి ‘మాంచెసట్ర‘ లో ఒక బార్ంచి వునన్దని 
గతంలో అనుకునాన్ం. అది కూడా సరిగాగ్ నడవడం లేదు. చాలా కారిమ్క సమసయ్లోల్ కొటుట్ మిటాట్డుతునన్ది. అందుకని 
ఎంగెలుస్ తండిర్ కొడుకిక్ ఒక వుతత్రం రాశాడు.  

“నువువ్ వచేచ్సి, ఇకక్డ ఫాయ్కట్రీ చూసుకుంటే బాగుంటుంది. నాకు కూడా ఆరోగయ్ం సరిగాగ్ వుండడం లేదు.”అని. 
అంతే కాక అతని తలిల్ కూడా వుతత్రం రాసింది.”ఏరా బాబూ! నీకు పర్పంచంలో శార్మికుల కషాట్లు కనిపిసుత్నాన్యి గానీ, 
ఇకక్డ కనన్తలిల్ ఎదురు చూసుత్నన్ ఎదురు చూపులూ, కనీన్ళుల్ కనిపించడం లేదా? వచేచ్సి ఇకక్డ ఫాయ్కట్రీ అయినా 
చూసుకో లేదంటే, బిర్టీష ఇండియా లో కలకతాత్ అని  ఒక నగరం వుంది. అకక్డ ‘ఈసిట్ండియా’ అని ఒక కంపెనీ వుంది 
అకక్డి కైనా వెళుళ్.” అని. ఎంగెలుస్ ఇలా అవవ్డానికి ఇలుల్ వదలి ఇలా దేశాలు పటుట్కు తిరగడానికీ, ఫాయ్కట్రీ వదలి 
వెళళ్డానికీ మారేక్స్ కారణం అని, ఎలా  అయినా  మారుక్స్ నుండి ఎంగెలుస్ విడదీయాలని వాళల్కు  బలీయమైన కోరిక 
కలిగింది.             
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ఎంగెలుస్ కూడా ఒకసారి తీవర్ంగా ఆలోచించాడు. ఇటు మారుక్స్కు గానీ, వాళుళ్ అనుకుంటునన్ కారయ్కర్మాలకు 
గానీ డబుబ్లు కావాలి. ఒకసారి కాదు. చాలా సారుల్ కావాలి. ఇందుకు పరిషాక్రం తను ఫాయ్కట్రీ చూసుకోవాలి. తను 
అకక్డుంటే వీళళ్కి సహాయం చేయడానికి వీలవుతుంది. ముఖయ్ం గా మారుక్స్కి. 

‘మారుక్స్ రాసుత్నన్టువంటి ‘పొలిటికల ఎకానమీ’ అనే పుసత్కం పూరత్యితే, ఖచిచ్తంగా అది పర్పంచ రాజకీయ 
పునాదులిన్ కదిలిసుత్ంది.’ అని గటిట్ నమమ్కం ఎంగెలుస్కి. ఆ పర్ణాళిక పూరత్వావ్లంటే మారుక్స్కు ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు 
వుండకూడదు. అలా జరగాలంటే, తను సంపాదించి, మారుక్స్ కు పంపించడం ఒకటే మారగ్ం. ఇలా ఇనిన్ ఆలోచించి, 
వాళళ్ నానన్గారు చెపిప్నటువంటి ఫాయ్కట్రీకి వెళళ్డానికి నిరణ్యించుకునాన్డు. ఎంగెలుస్ వాళళ్ నానన్కు ఇవేమీ తెలియవు. 
కాకపొతే, అబాబ్యి వసుత్నాన్డు ఫాయ్కట్రీ చూసుకుంటాడు కదాని చాలా సంతోషించారు. మారుక్స్కి ఈ 
విషయాలనిన్వివరంగా చెపిప్, ’మాంచెసట్ర ‘లో తన ఫాయ్కట్రీ కి  వెళాళ్డు. ఎంగెలుస్ అకక్డకి వెళిల్ , డబుబ్లు పంపే దాక 
మారుక్స్ కి అపుప్లిచేచ్వారూ ఆగరు. కుటుంబానికి అవసరమైన ఖరుచ్లూ ఆగవు. 

అదే సమయంలో మరొక వారత్ తెలిసింది. జెనీన్ 5వ సారి గరభ్వతి. మూడవ నెల. ఎంగెలుస్ మాంచెసట్ర ఎందుకు 
వెళుతునాన్డో జెనీన్కి తెలుసు. తను కూడా ఈ కిల్షట్ పరిసిథ్తులోల్ ఏదైనా పరిషాక్రం కనుకోక్వాలి అనుకొని, హాలెండ లో 
వునన్ మారుక్స్ బాబాయ ‘ఫిలిపస్’ దగగ్రకు వెళిల్, మారుక్స్ రావలిసిన వారసతవ్ సంపద గురించి అడగాలని అనుకుంది. 
అంతకు ముందు కూడా మారుక్స్ చాలా సారుల్ హాలెండ వెళిల్ వాళళ్ బాబాయ ని అడిగాడు. వాళేళ్దో పదో, పరకో 
విదిలించారు గానీ, చెపుప్కోదగగ్ మొతత్ం ఏదీ ఇవవ్లేదు. నేను వెళిల్ కుటుంబ పరిసిథ్తులు చెబితే, ఆడదానన్ని కనికరించి 
ఏమైనా ఇసాత్రేమోనని బయలుదేరింది జెనీన్. పిలల్లిన్ చూసుకోవడానికి ఎలాగూ హెలెన వుంది. 

“సరే! అలాగే పర్యతిన్ంచు తపుప్లేదు కదా!”అనాన్డు మారుక్స్. చినన్పిలల్వాడు ‘హెనిర్క ‘ చూసుకోవడానికి, జెనీన్ 
ఆరోగయ్ం అంత బాగుండలేదు. పైగా తను మూడు నెలల గరిభ్ణి. అయినా గానీ, తపప్దు కాబటిట్, హాలెండ 
బయలుదేరింది.15 రోజులు సీట్మరు లో పర్యాణించి, హాలెండ చేరుకుంది. కళ తపిప్న ముఖంతో, నలిగిపోయిన 
బటట్లతో, నీరసంగా గురుత్ పటట్లేని వునన్ జెనీన్ ని చూసాడు మారుక్స్ బాబాయ ఫిలిపస్. ఆమె వచిచ్న విషయం తెలుసుకొని 
ముఖం మాడుచ్కునాన్డు. “రెండేళళ్ నుండి జరుగుతునన్టు వంటి గొడవల వలల్ నా వాయ్పారం దెబబ్ తినన్ది. ఇపుప్డు 
నేనేమి ఇచేచ్ పరిసిథ్తిలో లేను. పైగా వారసతవ్ సంపద నువువ్ అడుగుతునాన్వు. అయితే, మీ అతత్ గారు పోయిన తరావ్తే 
మీకు వచేచ్దేదో వసుత్ంది.”అని కటువుగా చెపాప్డు. 

అసలే నీరసంగా 15 రోజులు పర్యాణించి వచిచ్న జెనిన్కి ఇంకా నీరసం వచేచ్సింది. ఆ రాతిర్ ఆమె మారుక్స్కి 
జరిగినదంతా బాధతో ఉతత్రాలు రాసింది.[ఈ ఉతత్రాలనీన్ కూడా చరితర్కారులకు దొరికాయి.  అలాంటి వాటి ఆధారం 
గానే ఈ కధని అలుల్కుంటూ ‘కారల్ మారుక్స్ జీవిత చితర్ణ’ రాసూత్ వచాచ్రు చరితర్ కారులు.] ఎలాగో ఆ లయన ఫిలిపస్ 
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దయతలచి జెనిన్ దారి ఖరుచ్లకు మాతర్ం ఇచాచ్డు. వాళళ్ మనవడు ఆడుకొని వదిలేసి బొమమ్ల లోనుండి ఒక బొమమ్ను 
తీసి మీ పిలల్లకు ఇవువ్.”అనాన్డు. వటిట్ చేతులతో వెనుతిరిగింది జెనిన్. ఆ సిథ్తిలో జెనీన్ ని ఊహించుకుంటే… 

 
* రాచరికపు కుటుంబంలో నుండి వచిచ్న జెనీన్. 
*టర్యర నగరంలో అదుభ్త సౌందరయ్రాశి అని అందరూ ఆరాధించే జెనీన్. 
*కేవలం మారుక్స్ మేధసుస్ చూసి అతనిని వివాహమాడిన జెనీన్. 
*భరత్ నిరేద్శించుకునన్ లకాష్య్లకూ, చేపటిట్న కారయ్కర్మాలకు రాజీలేని మదద్తునిసుత్నన్జెనీన్.        
*తదావ్రా సంకర్మిసుత్నన్ దురభ్ర పేదరికానిన్ ఆనందంగా కౌగలించుకునన్ జెనీన్. 
*ఆ కర్మంలో ఇంటోల్ వునన్సమసత్ వసుత్వులిన్, ఒకోక్సారి ఆతమ్గౌరవానిన్ కూడా తాకటుట్ పెటిట్న జెనీన్. 
*భరత్ ఎపప్టికైనా పర్పంచానిన్ మారుసాత్డని గాఢంగా నమిమ్న జెనీన్. 

   
ఇదిగో ఇపుప్డు నీరసంగా, నిసస్హాయంగా హలెండు నుండి ఇంటికి బయలుదేరింది. ఇంటికి రాగానే ఎదురొచిచ్న 

పిలల్లు. చేతిలో ఉనన్దేమో ఒకటే బొమమ్. పెదద్వాడైన ‘ఎడగ్ర’కి ఇచిచ్ంది. నెలల పిలల్వాడు హెనిర్క పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ 
ఎతుత్కోమని చెపిప్ చేతులు చాపాడు. మళీళ్ తన పర్పంచంలోకి, చినన్ పర్పంచం లోకి, అతి సంకిల్షట్ పర్పంచం లోకి, 
బాధామయ పర్పంచం లోకి వచిచ్ పడింది జెనీన్. 

ఆమె లేనటువంటి రోజులోల్ పిలల్లిన్ జాగర్తత్గా చూసుకునన్ పనిమనిషి హెలెన కి కృతజన్తలు చెపిప్ంది. 
”నువువ్నాన్వు అనే ధైరయ్ం తోనే అకక్డకు వెళిల్ రాగలిగాను.”అంది. హెలెన నీరసంగా నవివ్ంది. జెనిన్నీ, పిలల్లీన్ కంటికి 
రెపప్లాగా చూసుకుంటునన్ హెలెన, అంతో ఇంతో మారుక్స్ అలవాటల్ను నియంతిర్ంచ గలిగినటువంటి హెలెన, చాలా 
సందరాభ్లోల్ చాలా సారుల్ నవివ్ ఉండవచుచ్. కానీ, ఈ సందరభ్ంలో హెలెన నవివ్నా ఆ నవువ్ వెనుక ఎంత గూడారధ్ం 
వుంది. అనన్ విషయం ఆ క్షణంలో తెలియదు. గానీ, మరో 9 నెలల తరావ్త తెలిసింది. పెళిళ్కాని హెలెన ఒక బిడడ్కు 
తలల్యింది…!! 

జెనిన్ లేని ఆ నెలరోజులూ లండన లో ఏం జరిగిందంటే…ఇపుప్డు మనం తెలుసుకోబోయే విషయాలు ఆనాటి 
చరితర్ కారులు అంటే 19 శతాబద్ంలో మారుక్స్ చనిపోగానే, ఆయన గురించి రాసినటు వంటి చరితర్ కారులు చాలా 
మంది మారుక్స్ మీద వునన్ గౌరవం తోనూ, అలాగే మారుక్స్ వయ్కిత్తావ్నికి మచచ్ రాకూడదనన్ భావం తోనూ, దాచి 
పెటాట్రు అని ఒక వాదన వునన్ది. ఆ తరువాత 2o శతాబధ్పు చరితర్ కారులు, మారుక్స్, ఎంగెలుస్ల మధయ్ నడచిన 
ఉతత్రాలూ, జెనిన్ రాసుకునన్ డైరీలూ, మారుక్స్, జెనిన్ల  మధయ్ నడచిన ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలూ వీటనిన్టినీ పరిశీలించి, 
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విశేల్షించి ఇలా జరిగివుంటుంది అని నిరాధ్రించారు. మరికొంత మంది “అలా కాదేమో” నని కూడా అనాన్రు. అయితే, 
మారుక్స్ గురించి వచిచ్న జీవిత చరితర్లనిన్టిలోనూ, ఎకుక్వ సాధికారత కలిగిన పుసత్కంగా పరిగణింపబడుతునన్ది 
ఇటీవల 2o11లో వచిచ్ంది. ఆ పుసత్కం పేరు “లవ&కాపిటల“. 7oo పేజీలు. అది రాసింది “మేరి గాబిర్యల” 
అనేటటువంటి ‘రాయటర సంసథ్’ లో సీనియర ఎడిటర. ఆమె రాసినటువంటి కధనం పర్కారం ఆ నెలలో ఏం 
జరిగిందంటే... ఒక నెల వెనకిక్ వెళదాం...                

జెనీన్, మారుక్స్ బాబాయ ఇంటికి వెళిల్నటువంటి రోజులోల్...ఒకానొక క్షణంలో అది బలహీనమైన క్షణమా? 
ఐచిచ్కమైన క్షణమా? అనేటటు వంటిది మారుక్స్కూ, హెలెనల్కు మాతర్మే తెలినటువంటి విషయం. ఆక్షణంలో మారుక్స్, 
హెలెనుల్ ఒకటయాయ్రు. అపప్టికి హెలెన వయసు 3o సంవతస్రాలు. మారుక్స్ వయసు 32 సంవతస్రాలు. జెనీన్, మారుక్స్ 
లకు హెలెన అపప్టికి 15 సంవతస్రాల నుండి తెలుసు. జెనిన్, తన తలిల్ తరావ్త, కుటుంబం తరావ్త ఎకుక్వగా నమిమ్ంది 
హెలెనేన్. మరి జెనీన్ లేని సమయంలో అలా జరగడం, మారుక్స్ బలవంతం చేసి ఉంటాడా? లేక తనే లొంగి పోయిందా? 
ఆపత్ మితుర్డు ఎంగెలుస్ కూడా దూరంగా వునాన్డు కాబటీట్, మారుక్స్కి ఓదారుప్ అవసరమయియ్, హెలెన ఆసరా 
తీసుకునాన్డా? బహుశా ఇదద్రూ మదయ్ం తీసుకునన్ సమయంలో అలా జరిగిందో? వీటనిన్టికీ సమాధానాలు వాళిళ్దద్రికీ 
మాతర్మే తెలియాలి. ఆ తరువాత 5,6 నెలలకి హెలెన గరభ్వతి అనన్ వారత్ తెలిసినపుప్డు జెనిన్కి కాళళ్ కింద భూమి 
కంపించింది. ఆ పరిసిథ్తిలో జెనీన్ ఏం చేసింది? ఎలా ఎదురొక్ంది? భరత్ నుండి కేవలం నిజాయితీ గల పేర్మను మాతర్మే 
ఆశించిన జెనీన్, మారుక్స్ల మధయ్ ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకునాన్యి? ఇదంతా 6 నెలల తరావ్త, హెలెన 
గరభ్వతి అని తెలిసిన  ఏం జరిగిందో తరావ్త తెలుసుకుందాం.  

మళీళ్ మనం జెనీన్,హాలెండు నుండి తిరిగే సమయం దగగ్రకు వదాద్ం. ఇంటోల్ ఎనిన్ కషాట్లూ, కనీన్ళూళ్ నిరంతరం 
పర్వహిసుత్నన్పప్టికీ కూడా, మారుక్స్ బయట ఎనిన్ దేవ్షాలూ, విభేదాలూ ఎదురొక్నాన్ కూడా ఇంటోల్ అందరికీ ఆనందానిన్ 
పంచేది పిలల్లు. ఆడపిలల్లు ఇదద్రూ అందంగా ఎదుకుతునాన్రు. చుటుట్పకక్ల పిలల్ల భాష వీళళ్కు సరిగాగ్ అరధ్ం కాక 
పోయినపప్టికీ, వాళళ్తో కలసిపోయి ఆడుకుంటునాన్రు. 3 సంవతస్రాల వయసు వునన్’ఎడగ్ర' అపప్టికే పాటలు 
పాడుతునాన్డు. ఎడగ్ర పాడుతుంటే ఇంటోల్ అందరూ కూడా తాతాక్లికంగా అనీన్ మరచిపోతుండేవారు. ఎటు తిరిగి 
11నెలల హెనిర్క మాతర్మే అనారోగయ్ంగా ఉండేవాడు. 185o నవంబర మొదటి వారంలో ఆ హెనిర్క మొదటి పుటిట్నరోజు 
జరిగింది. 

ఉనన్ంత లోనే పిలల్ల మధయ్న పుటిట్నరోజు వేడుకలు చేసుకునాన్రు. అది గడచిన వారం రోజులకు హెనిర్క కు 
‘నిమోనియా’ సోకింది. 185oనవంబర 19వ తేది. హెనిర్క వయసు ఒక సంవతస్రం దాటి 14 రోజులయయ్ంది. 
ఉనన్టుట్ండి ఆరోగయ్ం బాగు పడినటట్యింది. చాలా హాయిగా, నవువ్తూ ఆడుకోవడం మొదలు పెటాట్డు. అది జరిగినటు 
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వంటి రెండు గంటలకి...హఠాతుత్గా అపసామ్రకం లోనికి వెళిల్ పోయాడు. అలా వెళిళ్పోయిన ఆ పసిపిలాల్డుకొదిద్ క్షణాలోల్ 
కనున్మూశాడు. శాశవ్తంగా ఈ లోకం నుండి నిషర్క్మించాడు. మారుక్స్, జెనీన్ల పేదరికం తీసుకునన్టువంటి మొదటి 
బలి, కేవలం ఏడాది వయసు వునన్టు వంటి హెనిర్క. సరైన పోషకాహారం, వైదయ్ సదుపాయం వుండి వుంటే బర్తికి బటట్ 
కటిట్ ఉండేవాడు. 

అయితే, ఆ కుటుంబంలో పేదరికానికి బలవవ్డం ఇదిమొదలు మాతర్మే. ఆ చినాన్రి హెనిర్క మృత దేహానిన్ 
శవపేటికలో వుంచి, దగగ్రలో ఉనన్టువంటి  శమ్శానానికి తీసుకువెళాళ్రు. ఆ శవ పేటిక వెంట 5,6 గురు మాతర్మే 
వునాన్రు. జెనిన్ గుండెలు పగిలేలా ఏడుసుత్నన్ది. పిలల్లకు ఏం జరుగుతునన్దో తెలియడం లేదు. అంతవరకూ తమతో 
ఆడుకునన్ తముమ్డు ఇపుప్డు లేడు అంతే..!! ఇంకెనిన్ విషాదాలు వాళళ్ కోసం కాసుకొని వునాన్యో ఆ చినాన్రులకు 
తెలియదు. ఎవరు నిషర్క్మించినా,  ఏం జరిగినా జీవిత చకర్ం ఆగదు కదా.  

జెనిన్ అపప్టికే 6 నెలల గరభ్వతి. రాబోయే పార్ణి కోసం, తన పార్ణం కాపాడుకోవాలి. జారిపోతునన్ ఆతమ్ 
విశావ్సానిన్ కూడగటుట్కొంటూ, మాములు మనిషవవ్డానికి పర్యతిన్ంచింది. ఇదంతా జరిగే సమయానికి వాళుళ్ లండన 
వచిచ్ ఒక సంవతస్రం మాతర్మే అయింది. మరుసటి సంవతస్రం 1851లో మరినిన్ సంకోష్భాలూ, మరినిన్ కషాట్లూ.. 
ఎకక్డో చినన్ ఆశా రేఖ.. ఇవనిన్ జరిగాయి. అయినపప్టికీ మారుక్స్ తలపెటిట్న “కేపిటల “గర్ంధ రచన మాతర్ం ఆగలేదు. 
ఎపుప్డు ఏం జరుగుతునాన్, ఎనిన్ కషాట్లు ఎదురవుతునాన్, ఎనిన్ కనీన్ళుళ్ రాలుతునాన్ ఆ ‘కేపిటల’ గర్ంధ రచన మాతర్ం 
అలా కొనసాగుతూనే వుంది. 
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