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            ఫార్నుస్ నుండి వచిచ్న దగగ్ర నుండి మారుక్స్, జెనిన్లకు ఆరోగాయ్లు దిగజారడం మొదలయాయ్యి. 
డాకట్రుల్ ఇదద్రినీ వేరు వేరు గదులోల్ వుంచి  తనిఖీలు చేసేవారు. కొనిన్ వారాలైతే, మారుక్స్ని, జెనీన్ వునన్ గదిలోకి వెళళ్వదద్ని 
ఆంక్షలు విధించారు. అలా 1881 నవంబర వచిచ్ంది. ఆ నెల చివరిలో బిర్టీష వారాత్ పతిర్కల వాళుళ్ “లీడరస్ ఆఫ 
మోడరన థాట”అని ఒక వాయ్సానిన్ రాసూత్, దాంటోల్ కారల్ మారుక్స్ గురించి, చాలా పర్ముఖంగా పర్సాత్వించారు. మారుక్స్, 
1881నవంబర 3o న ఆ వారత్ జెనీన్కి  చదివి వినిపించాడు. సహజంగానే జెనీన్ చాలా ఆనంద పడింది. మారుక్స్ చేతులు 
నిమురుతూ కళళ్లోకి పేర్మగా చూసింది. అలా భరత్ గురించి పర్ముఖంగా రాశారని,ఈ లోకం నుండి నిషర్క్మించ బోయే 
ముందు జెనీన్ కి లభించిన చినన్ ఆనందం అది. అది జరిగిన రెండు రోజులకి 1881 డిసెంబర 2 న జెనీన్ కేనస్ర వాయ్ధికి 
లొంగిపోయింది. తన 67 ఏళళ్ వయసులో భరత్ దగగ్ర ఉండగానే కనున్ మూసింది. మారుక్స్ జీవితంలో ఒక అధాయ్యం 
ముగిసింది. 

ఒకక్సారి ఈ అధాయ్యానిన్ పునశచ్రణ చేసుకుందాం. ఇంత వరకూ మారుక్స్ భారయ్ని జెనీన్అని పిలుచుకునాన్ం 
కదా! ఆమె పూరిత్ పేరు.”జోయానా బెరాత్ జూలీ జెనిన్ వాన వెసట్ ఫాలెన“ చాలా ధనవంతులైన కుటుంబంలో పుటిట్ంది. 
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చాలా గారాబంగా, కాలు కింద పెటట్కుండా పెరిగింది. “అదుభ్త సౌందరయ్ రాశి” అని అందరి చేతా పొగడత్లందుకుంది. 
తనకంటే నాలుగు సంవతస్రాలైన కారల్ మారుక్స్ను పేర్మించింది. కారల్ మారుక్స్ లో ఏం చూసి పేర్మించింది? కేవలం 
అతని మేధసుస్ చూసి, ఎపప్టికైనా పర్పంచానిన్ మారేచ్ సిదాద్ంత కరత్ అవుతాడనే విశావ్సం. మారుక్స్ ఇంకా విదాయ్రిద్ దశలో 
ఉండగానే, అంత గటిట్ నమమ్కం. అందుకనే నిశిచ్తారద్ం జరిగాక 7 సంవతస్రాల పాటు నిరీకిష్ంచి, పెళిల్ చేసుకుంది. ఆ 
క్షణం నుండి చివరి క్షణం వరకూ అతయ్ంత ఆతీమ్యమైన, విశవ్నీయమైన సహచరిగా జీవించింది.  

కషాట్లూ, బాధలూ, భరించలేని పేదరికం, దేశం నుండి దేశానికి పర్వాసం, సరైన పోషకాహారం లేక, పిటట్లాల్ 
రాలిపోయిన నలుగురు పిలల్లు. పసిపాప శవ పేటిక కొనడానికి రెండు పౌండుల్ లేక, మారుక్స్ కు కూడా ఎకక్డ అపుప్ 
దొరకక్పోతే, తన మితుర్లను బర్తిమిలాడి ఆ 2 పౌండూల్ తెచిచ్,పాప శవానిన్ శమ్శానానికి పంపించినటువంటి 
దయనీయసంఘటనలు కూడా చూసింది జెనీన్. వరసగా పిలల్లు పుటట్డం తో, దిగజారిపోయిన తన ఆరోగయ్ం,మశూచీ, 
వినికిడి సమసయ్, డిపర్షన ఎనిన్ జరిగినా గానీ… 

”ఎందుకయాయ్! ఈ జీవితం. ఎవరి కోసం నినున్ నీవు బలిచేసుకుంటూ, మమమ్లిన్ కూడా బలి చేసుత్నాన్వు. పద 
మన వూరు వెళిళ్పోదాం. మీ అమామ్..మా అమామ్..సహాయం చేయడానికి సిదద్ంగా వునాన్రు. పిలల్ల కోసమైనా రాజీ 
పడదాం “ అని ఒకక్సారంటే, ఒకక్సారి కూడా అనలేదు. అంతేనా…? తను కూడా అనుకోలేదు.  భరత్ రాసుత్నన్ ఆరిధ్క, 
సామాజిక విశేల్షణలిన్ పర్పంచం అరధ్ం చేసుకునన్టు వంటి రోజు కోసమని జెనీన్ నిరంతరం నిరీకిష్ంచింది. ఒక పకక్ 
పిలల్లిన్ చూసుకుంటూ, చాలా సంవతస్రాలు భరత్  వాయ్సాలను ఫెయిర చేసూత్, సెకర్టరీ గా పనిచేసింది. ఇంటోల్ పనిమనిషి 
తలిల్ అయినపుప్డు, ఎంగెలుస్ తనే ఆ బిడడ్కు తండిర్ని అని పర్కటించినపప్టికీ సాటిలేని సంయమనానిన్ పాటించింది. ఇక 
పిలల్ల విషయానికి వసేత్, కనీసం పెళళ్యిన తరావ్తయినా సుఖంగా ఉంటారని ఆశించింది. అపుప్డు కూడా వాళుళ్ 
సుఖంగా బర్తకలేక పోవడం చూసి, నిసస్హాయంగా నిటూట్రిచ్ంది.  

చిటట్ చివరి జీవితపు చివరి సంవతస్రాలలో ‘కేనస్ర‘ పోరాడి, పోరాడి అలసిపోయి, శాశవ్తంగా ఈ లోకం నుండి 
నిషర్క్మించింది. కారల్ మారుక్స్ పకక్న ఉండగానే, జెనీన్ చేసిన ఈ తాయ్గాలనీన్ గర్ంధసత్ం కాక పోవచుచ్. కానీ, జెనీన్లేని 
మారుక్స్ ను ఊహించుకోలేం. ఒకక్సారి మనం వెనకిక్ వెళిల్, ఇంత వరకూ చదివిన కధంతా పుననరాలోకనం చేసుకుంటే, 
జెనీన్ యొకక్ పర్భావం మారుక్స్ మీద యెంత వుందో అరధ్మవుతుంది. జెనీన్ లేకుండా మారుక్స్ ఇనిన్సాధించే వాడా అంటే, 
“లేదు  అని చెపప్డానికి ఏమీ సందేహించవలసిన అవసరం లేదు.” అని ఆయన సనిన్హితులందరూ ఏకగీర్వంగా 
అంగీకరించిన వాసత్వం. ఒక విధంగా చెపాప్లంటే, జెనీన్ చేసింది తాయ్గం కాదు, ఆతమ్ తాయ్గం అనవచుచ్. 

     జెనీన్ని లండన ‘హైగేట ‘శమ్శాన వాటికలో సమాధి చేశారు. అపప్టికి 4,5 సంవతస్రాలకిర్తం పెదద్ మనవడిని 
కూడా అకక్డే సమాధి చేశారు. భారయ్ యొకక్ పారిధ్వ దేహానిన్ శమ్శానవాటికకు తీసుకెళేళ్ అంతిమ యాతర్లో మారుక్స్ 
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పాలొగ్నలేదు. అంతయ్కిర్యలకు కూడా వెళళ్లేదు. చనిపోవడానికి 2,3రోజుల ముందు జెనీన్, నరుస్తో చెపిప్ందట.”మేము 
ఇదద్రమూ వేరేవేరే లోకాలోల్ ఉనన్పప్టికీ, కలిసే వుంటాము “అని. మారుక్స్ వెళల్కపోవడానికి మరొక కారణం ఏమిటంటే, 
అది డిసెంబర నెల. గడడ్ కటేట్ చలి. ఆయనేమో మంచం మీదనుండి లేవలేని సిథ్తిలో వునాన్డు. అయినా సరే! “వసాత్ననే” 
అనాన్డు. కానీ, జెనీన్ మృతదేహానిన్ చూసి తటుట్కోగలడో, లేదోనని భయపడి “రావదద్ని” అనాన్రు  మితుర్లు.        

  అంతయ్కిర్యలోల్ ఎంగెలుస్ జెనీన్ గురించి ఒక సమ్ృతి సందేశానిన్ చదివాడు.”ఈ మహిళ మేధసూస్, ఈ మహిళ 
తాయ్గాలూ చాలామంది కి తెలియకపోవచుచ్. మారుక్స్ మరో పర్పంచం ఏరప్డిన రోజున,అందులో జెనీన్కి భాగసావ్మయ్ం 
వుంటుంది అనన్ విషయం మనం మరచిపోకూడదు.”అని . ఆ తరావ్త ఎంగెలుస్, ఒక మితుర్డికి వుతత్రం రాసూత్..”జెనీన్ 
చనిపోయింది. మారుక్స్ బర్తికి వునాన్డు గానీ, చనిపోయినటుల్ గానే వునాన్డు. ఆయన భౌతిక దేహం లో జీవం ఏ మాతర్ం 
లేదు.”అని రాశాడు. 

1882 వ సంవతస్రం వచిచ్ంది. 38 ఏళళ్ జీవన సహచరి వెళిళ్పోయింది. మారుక్స్ జీవితంలో నుండి, కళా, 
కాంతీ, చురుకుదనం, ఆలోచనా శకీత్..ఇవనీన్ కూడా సహజం గానే నెమమ్ది నెమమ్దిగా పకక్కి తపుప్కొంటునాన్యి. 
దగగ్రలో వునన్ ఇదద్రి కూతురూల్, ఎంగెలూస్, హెలెనూ అందరూ కూడా మారుక్స్ ని జాగర్తత్గానే చూసుకుంటునాన్రు. 
అయినపప్టికీ మారుక్స్ ఒంటరి వాడై  పోయాడు. కొనిన్ సారుల్ వాకింగు కి వెళుతుండేవాడు. పాత కోటూ, పాత టోపీ, 
చేతిలోకరర్ పటుట్కొని వెళుతునన్పుప్డు కూడా ఏదో ఆలోచిసూత్, దిగులుగా ఉండేవాడు. ఎకక్డికి వెళాళ్లో కూడా 
తెలియదు.4,5 వీధులు తిరిగి మళీళ్ వెనకిక్ వసూత్, ఇలుల్ కూడా మరచిపోయేవాడు. చేతిలో వునన్ తాళంతో వేరే ఇంటికి 
వెళిల్, తాళం తీయడానికి పర్యతిన్ంచేవాడు. అది రాకపోతే, అపుప్డు.. ‘ఓహో!ఇది నా ఇలుల్ కాదా?” అని అపుప్డు 
పకక్నేవునన్ తన ఇంటికి వెళేళ్వాడు. ఇలా జరగడం మామూలైపోయింది. 

ఇంకా ఆరోగయ్ం. అది ఎపప్టి నుండో బాగా లేదు కదా! రోజు రోజుకీ శరీరం మీద పెరుగుతునన్టువంటి 
కురుపులు నివారణకు డాకట్రుల్ ఏం చెపాప్రంటే..”కురుపులు బాగా పెరిగిపోయాయి. మందులకు తగగ్డం లేదు.అందుకని 
అయోడిన రాయండి.”అని చెపాప్రు. అది రాసేసరికి శరీరం అంతా మంటలోల్ మండుతునన్టుల్గా వుండేది. దాంతో, 
సహజంగానే కోపం విపరీతంగా వచేచ్ది. ఒక విధంగా అది మంచిదే అయియ్ంది. ఎందుకంటే, ఈ శారీరక బాధ, అతని 
మానసిక వయ్ధను మరచిపోయేటటుల్గా చేసింది కనీసం కొంత కాలమైనా. ఇంత బాధ పడుతునాన్ గానీ, భారయ్ లేని తనం, 
ఒంటరి తనం, అనారోగయ్ం, ఎలా వునాన్, ఆయన ఎపుప్డో పార్రంభించిన గర్ంథ రచనను మాతర్ం మరచిపోలేదు. ఇలా 
యెంత కాలం ఉంటానో,తొందరగా ఆ కేపిటల-2పూరిత్ చేసి,పర్చురణకు ఇచేచ్దాద్మని అనుకునాన్డు. మరొక కారణం 
ఏమిటంటే, దానిన్ భారయ్ జెనీన్కి అంకితమిదాద్మని అనుకునాన్డు. 
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  జరమ్నీ లోని గతంలో తన పుసత్కానిన్ పబిల్ష చేసిన పబిల్షర కి రాశాడు. “ఈ కేపిటల-2 ని కూడా తొందరగా 
వేసుకోండి.” అని. అయితే, ఆ పబిల్షర నుండి యేమని సమాధానం వచిచ్ందంటే, కేపిటల-2 ని తరవాత వేదాద్ం. ముందు 
కేపిటల-1 మళీళ్ 3 వ ముదర్ణకు వచిచ్ంది. దానికి చాలా గిరాకీ వుంది.అందుకని, కేపిటల-1కే కొతత్గా ఉపోదాఘ్తం, 
మారుప్లూ, చేరుప్లూ చేసేత్, చేసి పంపించండి. అదయిపోయాక, అపుప్డు కేపిటల-2 గురించి ఆలోచిదాద్ం “ అని. కానీ, 
మారుక్స్ అపుప్డు వునన్ పరిసిథ్తిలో కేపిటల-1 మళీళ్ చదివి, దానిన్ దిదీద్, దాంటోల్ మళీళ్ మారుప్లు చేసేటంత ఓపిక లేదు. 
ఆసకిత్ కూడా లేదు. యేవో చినన్ చినన్ సవరణలు చేసేసి, “పర్సుత్తానికి ఇంత కంటే ఏమీ చేయలేను.”అని పబిల్షర కి 
చెపేప్శాడు.                          

“మారుక్స్ ఆరోగయ్ం కాసత్ మెరుగుపడాలంటే, సథ్లం మారిప్డి అవసరం” అని డాకట్రుల్ చెపాప్రు. ఆయనిన్ 
పర్ధానంగా చూసుకునేది ఎంగెలేస్ కదా! అతను డాకట్రల్ తో సంపర్దించి, ఉతత్ర ఆఫిర్కా లోని, అలీజ్రియాలో ఒక రిసారట్ లో 
1,2 నెలల పాటు వుంటే బాగుంటుందని భావించి ఆ ఏరాప్టుల్ చేశాడు. ఎందుకంటే, అది సముదర్తీర పార్ంతం. లండన 
వాతావరణానికి చాలా భినన్ంగా వుంటుంది. హెలెన తోడుగా మారుక్స్ను అలీజ్రియా పంపించాడు. అకక్డ వుండగా 
మారుక్స్ తన గెడాడ్నీన్, జుతుత్నీ బాగా తగిగ్ంచేసుకునాన్డు. అలా, ఆయనిన్ చూసిన ఆయన అభిమానులు అనుకునేవారట 
“ఈయన చలాల్రిపోయిన అగిన్పరవ్తంలాగ ఉనాన్డు “అని. ఇపుప్డు మనం చూసుత్నన్ మారుక్స్ ఫొటోలనీన్ పెదద్ గెడడ్ం, 
జుతుత్తో, మనిషి లోపల అగిన్జావ్లలు రేపుతునన్టుల్గా వుంటుంది.  అదంతా తీసేసి, కార్ఫ తీసేసినటు వంటి సిథ్తిలో ఫోటో 
మనకు ఎకక్డా లభయ్ం కాలేదు. 

 లండన నుండి అలీజ్రియా వెళాళ్లంటే, ఫార్నుస్ మీదుగా వెళాళ్లి. మరి ఫార్నుస్లో మారుక్స్ పెదద్మామ్యి వుంది 
కదా! అందుకని వెళేళ్టపుప్డూ, వచేచ్టపుప్డూ ఫార్నుస్లో దిగారు. హెలెన సహాయం ఎలాగూ వుంది.  కిర్తం సంవతస్రం 
భారయ్ తో కలసి వెళాళ్డు. ఇపుప్డైతే ఒకక్డే. చెన కాపరం చూసి “తాము లండన వచేచ్ కొతత్లో ఎనిన్ ఇబబ్ందులు పడాడ్రో, 
అవనీన్ కూడా గురుత్కు వచిచ్, అవనీన్ కూడా చెన పడుతునన్ది” అనుకునాన్డు. అపప్టికి నలుగురు పిలల్లూ, ఆరిధ్క 
ఇబబ్ందులూ, ఇంటి అదెద్ బకాయిలూ, ఇంటి ఓనరు వేధింపులూ, సరిగాగ్ అనీన్ అచచ్ం గతం లాగే. 

అనీన్ చూశాడు. కానీ, ఏమీ చెయయ్లేడు. తన పరిసిథ్తే అటూ, ఇటూగా వుంది. లండన వెళిళ్న తరావ్త రెండో 
అమామ్యి లారా ని పిలిచి ”అకక్ పరిసిథ్తి ఏమీ బాగాలేదు. మీరు ఎపప్టినుండో ఫార్నుస్ వెళాద్మని అనుకుంటునాన్రు కదా! 
మీరు వెళేత్, కాసత్ తోడుగా వుంటారు.” అని లారా, పాల లకు చెపాప్డు. వాళుళ్ కూడా దాదాపుగా ఏడాదినన్రగా ‘ఎపుప్డు 
ఫార్నుస్ వెళదామా’ అని ఆలోచిసుత్నాన్రు. ఇదిగో మారుక్స్ ఇలా చెపప్గానే, వాళుళ్ ఫార్నుస్ వెళిళ్పోయారు. 

అకక్డకు వెళాళ్క లారా, అకక్కి సహాయం చేయడానికని ఎకుక్వగా అకక్దగగ్రే  వుంటుండేది. కానీ, వాళుళ్ 
వెళేళ్సరికే, చెన ఆరోగయ్ం చాలా పర్మాదకరంగా వుంది. “కడుపులో ఏదో టూయ్మర” వుందని చెపాప్రు. మందులు 
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వాడుతునాన్రు. కానీ, ఇంకా దయనీయమైన పరిసిథ్తి ఏమిటంటే, అంత అనారోగయ్ంలో కూడా చెన ఆరవసారి తలిల్ 
కాబోతోంది. 1882 సెపెట్ంబర 16 న తన ఆరవ చివరి సంతానం ఒక పాపకు జనమ్నిచిచ్ంది. చెన ఒక వైపు తన 
అనారోగయ్ంతో పోరాడుతోంది. మరో వైపు ఆ పసిపాపను చూసుకోవడంలో మరింత తీరిక లేకుండా అయిపోయింది.  

1882 డిసెంబర అంటే, అపప్టికి జెనిన్ చనిపోయి సంవతస్రం అయింది. మారుక్స్ను “ఇంటోల్ నుండి కదలనివవ్ 
వదుద్.” అని డాకట్రుల్ చెపాప్రు. రోజూ పొదుద్నేన్ వచిచ్ ఎంగెలుస్ వచిచ్,రాతిర్ పొదుద్పోయే వరకూ కూరొచ్ని వెళుతుండేవాడు.  

మారుక్స్ అంత అనారోగయ్ంలో కూడా బయట పర్పంచంలో ఎవరికో ఒకరికి సూప్రిత్ని ఇసూత్నే వునాన్డు. ఇలా 
ఆయన ఒంటరిగా బాధ పడుతునన్ రోజులోల్ ఒక రషయ్న ఆరిధ్క శాసత్రవేతత్ ఒక పుసత్కం రాశాడు. అందులో మారుక్స్ గురించి 
పర్సాత్విసూత్ “సోషలిసట్ ఆఫ మారిక్స్యన సూక్ల “ అని రాశాడు. అంటే, ‘మారుక్స్ యొకక్ ఆలోచనా విధానం ఒక  
సూక్లు లాంటిది’ అని అరధ్ం. మారుక్స్ నీ అతని సిదద్ంతాలనూ, ఆలోచనలనూ, ఒక వయ్వసత్లాగా పరిగణించే తరం 
అపప్టికే మొదలై పోయిందనన్మాట. ఇలాంటివి వినన్పుప్డు సహజంగానే ఆనందించేవాడు మారుక్స్. 

అకక్డ ఫార్నుస్లో ఏమవుతుందో చూదాద్ం. రెండో అమామ్యి లారా వుతత్రం రాసింది. ” “అకక్, చెన ఆరోగయ్ం 
రోజు రోజుకీ దిగజారుతోంది. నేను యెంత సహాయం చేసుత్నన్పప్టికీ, అయిదుగురు పిలల్లూ, ఆరిధ్క ఇబబ్ందులూ చాలా 
కషట్ంగా ఉంటోంది.”అని. ఆ వుతత్రం చూసి మారుక్స్ మరింత దిగులు పడాడ్డు. కాకపొతే, ఆయన కూడా చెయయ్గలిగింది 
కూడా ఏమీ లేదు. 1882 చివరకు వచేచ్సరికి చెన ఆరోగయ్ం పూరిత్గా దిగజారింది. మంచానికే అతుకుక్పోయింది. 
శరీరంలో ఎకక్డో, ఏదో ఒక భాగంలో రకత్సార్వం అవుతోంది. డాకట్రల్కి తెలిసింది కానీ, అదెకక్డో కనిపెటట్ లేకపోయారు. 
విషయం తెలిసిన మారుక్స్, “ఒకక్సారి వెళిల్ కూతురిని చూసి వసాత్” నని, ఎంగెలుస్తో చెపాప్డు. కానీ, ఆయన ఆరోగయ్ం 
దృషాట్య్ కదల వదద్ని డాకట్రుల్ చెపాప్రు. అందుకని వెళళ్లేకపోయాడు. పైగా...ఎలాగో కషట్పడి వెళదాం అనుకునాన్గానీ, తన 
పరిసిథ్తి చూసి పెదద్మామ్యికి మరింత ఇబబ్ందని అనుకునాన్డో ఏమో గానీ,వెళళ్లేదు. మారుక్స్ఆరోగయ్ం మరీ 
దిగజారడంతో, డాకట్రల్ను అడిగి, లండన కి దగగ్రలోనే “ఐ లాఫ హైట “ అని ఒక దీవ్పం వుంది. అకక్డ విశార్ంతి తీసుకో 
“అని  అకక్డకు పంపించాడు ఎంగెలుస్.                              

1883 జనవరి 11 వ తేదీ. మారుక్స్ మూడవ కూతురు ‘ఎలినార’  ఆ దీవ్పంలో ఉనన్టువంటి తండిర్ దగగ్రకు 
వెళిళ్ంది. లోపలకు వెళూత్…”నానాన్!”అని ఏదో చెపప్బోయింది. అంతలోనే ఆగిపోయింది. మారుక్స్, కూతురి వంక 
ఒకక్సారి చూశాడు. “నాకు తెలుసమామ్! అకక్ వెళిళ్పోయింది. అదే కదా, చెపప్బోతునాన్వు.”అనాన్డు. ఇదద్రూ ఒకరిని 
ఒకరు ఓదారుచ్కునాన్రు.   

  38 సంవతస్రాల ‘జెనీన్ చెన’ మారుక్స్ పెదద్కూతురు ఫార్నుస్లో మరణించింది. ఒకక్సారి ఈ చెన జీవితానిన్ 
కూడా వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్...ఆడపిలల్లందరిలోకి పెదద్మామ్యి ఈ చెన అంటే, చాలా ఇషట్ం మారుక్స్కి. అందుకనే, ఆమె 
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28 సంవతస్రాల వయసులో “రాజకీయ కారయ్కరత్ను చేసుకుంటా” నంటే, కూడా “సరే!” ననాన్డు. అలాగే తన నీడ 
లేకుండా సొంతంగా రాజకీయ కారయ్కరత్గా ఎంతో గరవ్ంగా భావించాడు. చెన కి ఆ తాయ్గం అనేది తలిల్ జెనీన్ నుండి 
వచిచ్నదేమో. చెలెల్లు పెళిల్ చేసుకుని వెళిళ్పోగానే, ఇంటింటికీ వెళిల్ టూయ్షనుల్ చెపిప్ ఎంతో కొంత సంపాదిసుత్ండేది. భరత్కు 
వుదోయ్గం లేనపుడు కూడా టూయ్షనుల్ చెపేప్ది. ఆరుగురు సంతానం పుడితే, పెదద్ కొడుకు సంవతస్రానికే మరణించాడు. 
ఇంకో కొడుకు కొడుకేమో మానసికంగా ఎదగలేదు. అంటే, 28 సంవతస్రాల వయసులో వివాహం చేసుకుంటే, ఆ 
తరువాత పది సంవతస్రాలలో ఆరుగురికి జనమ్నిచిచ్ంది.కషాట్లూ, బాధలూ, కనీన్ళూళ్, అపుప్లూ, పేదరికం అనీన్ అమామ్, 
నానన్లకు జరిగినటేట్ తన కాపరంలో జరిగాయి. 

మారుక్స్ వెళళ్లేకపోయాడు. ఎంగెలూస్, ఎలినార మాతర్ం ఫార్నుస్ వెళాల్రు. మారుక్స్ మాతర్ం మౌనంగానే 
మనసులో నివాళులు అరిప్ంచాడు. చాలా మంది మితుర్లు మారుక్స్కు సానుభూతిని తెలియజేసూత్ ఉతత్రాలు రాశారు. 
గతంలో భారయ్ చనిపోయినపుడు అందరికీ సమాధానాలు ఇచాచ్డు. ఇపుప్డు ఉనన్టు వంటి ఈ పరిసిథ్తిలో ఎవరికీ 
ఎటువంటి సమాధానాలు ఇవవ్లేకపోయాడు. అదే విషయానిన్ ఎంగెలుస్ వాళళ్ందరికీ సమాధానాలు ఇసూత్..”మీరందరూ 
సమాధానాలు రాయలేదని ఏమీ అనుకోకండి. ఆయన పరిసిథ్తి అలా వుంది. ఏడాది కిర్తం భారాయ్, ఇపుప్డు కూతురూ. 
చాలా దిగులుగా వునాన్డు ” అని అందరికీ రాశాడు. 

ఇక ఫార్నుస్లో  చెన ఇంటి సంగతి. చెన ఇంటోల్ 5 గురు పిలల్లు వునాన్రు కదా! అందులో ఒక పాపకు 4 నెలల 
వయసు. అకక్డకు వెళిళ్న ఎలినార, మానసికంగా ఎదుగుదల లేని,  ‘హేరీ' పేరు గల 4 ఏళళ్ పిలల్వాడిన్ తన దగగ్రే 
ఉంచుకుందామని, తనతోపాటు లండన తీసుకువచేచ్సింది. అలాగే, చెన పిలల్లోల్ ఒకతను ‘జానీ'ని లారా తీసుకువెళిళ్ తను 
పెంచుకుంది. మిగతా ముగుగ్రు పిలల్లీన్ చెన అతత్గారు అంటే, చారెల్స అమమ్ గారు తీసుకునాన్రు.                 

ఒకక్ సంవతస్రంలో భారాయ్, పెదద్కూతురూ మరణించడంతో మారుక్స్ పరిసిథ్తి ఎలా వుంటుందో మనం 
ఊహించుకోవచుచ్. బాగా దిగజారింది. పూరిత్గా రెకక్లు తెగిన పకిష్ లాగ అయిపోయాడు. దేని మీదా ఆసకిత్ లేదు. 
ఎపుప్డనాన్ కాసత్ లేవగలిగితే ఏదనాన్ పోయటీర్ పుసత్కమో, నవలో చదువుతుండేవాడు. మరి అపప్టికే కొనసాగుతునన్ 
వాయ్ధులు వునాన్యి కదా! వాటితోపాటు కొతత్ వాయ్ధి ఒకటి బయలుదేరింది. అది ఊపిరితితుత్ల సమసయ్. శావ్స 
తీసుకోవడం చాలా కషట్ంగా వుంది. హెలెన ఎలాగూ సేవచేయడానికి వుంది. ఆమె ఏది అడిగితే అది చేసి పెటేట్ది. అతను 
అడగకుండానే రకరకాల ఆహార పదారాధ్లు చేసి పెటేట్ది కానీ, మారుక్స్ కి తిండి మీద ఆసకిత్ పోయింది. ఒక అరగాల్సు 
పాలు మాతర్ం తాగేవాడు. కొంచెం రముమ్ గానీ, బార్ందీ గానీ తీసుకునేవాడు. పకక్నే ఎంగెలుస్ వునాన్డు కదా! రోజూ 
మధాయ్హన్ం వచిచ్, రాతిర్ వరకూ అకక్డే ఉండేవాడు.  ఎంగెలుస్ ఓ  మితుర్డు కి ఒక వుతత్రం రాశాడు “రోజూ నేను 
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మారుక్స్ ఇంటికి వెళాత్ను. కానీ, ఆయన ఇంటికి వెళేళ్టపుప్డు సందు మలుపు తిరగాగ్నే ఏదో అపశకునం లాగ 
అనిపించేది. ఇంటి ముందు ఏ రోజైనా విషాద ఛాయలు కనిపిసాత్యేమోనని భయంగా వుంది.”అని రాశాడు.  

కానీ, యెంత భయపడాడ్, యెంత కాదనుకునాన్ పర్తి మనిషి జీవితంలోనూ తపప్నిసరిగా వచేచ్ రోజు ఒకటి 
వుంటుంది కదా! ఆ రోజు కారల్ మారుక్స్కి 1883 మారిచ్ 14న వచిచ్ంది. ఆ రోజు మధాయ్నన్ం రెండునన్ర గంటల 
పార్ంతంలో ఎపప్టిలాగే ఎంగెలుస్, మారుక్స్ ఇంటికి వెళాళ్డు. తలుపు తీసింది హెలెన. తలుపు తీయడం తోటే, ఆమె 
ముఖంలో ఆందోళనా, కళళ్ లో నీళూళ్ కనిపించాయి.  

“నాకేదో భయం గా వుంది. కురీచ్లో కూరొచ్ని కలత నిదర్ పోతునాన్డు. అపుడపుడు ఏదో కలవరిసుత్నాన్డు. రండి 
పైకి వెళదాం.” అని ఎంగెలుస్ని ,మారుక్స్ బెడ రూము దగగ్రకు తీసుకెళిళ్ంది. ఎపుప్డూ పడక కురీచ్లోనే విశార్ంతి 
తీసుకుంటుంటాడు. ఆ రోజు కూడా ఎపప్టి లాగే, పడక కురీచ్లోనే పడుకొని వునాన్డు. నిదర్లో వునాన్డు 
లేపుదామా,వదాద్? అనన్టుల్గా మారుక్స్ భుజం మీద చెయియ్ వేశాడు. రెండు నిముషాల కిర్తం వరకూ కలవరించిన 
మారుక్స్,ఆ కొదిద్ క్షణాలలోనే చాలా దూరం వెళిళ్పోయాడు. మళీళ్ తిరిగిరాని లోకాలకు వెళిళ్పోయాడు. జీవితాంతం 
శార్మికుల కోసం ఆలోచించి, పరితపించిన మారుక్స్, ఇంకో రెండు నెలలోల్ 65 సంవతస్రాలూ నిండుతాయనగా ఇంక 
ఆగలేను అనన్టుల్గా 64 సంవతస్రాల పది నెలల వయసులో శాశవ్తంగా నిదర్లోకి జారుకునాన్డు. ఎంగెలుస్ ఆ 
సందరభ్ంలో చెపాప్డు. 

”మానవజాతి ఒక విలువైన మేధావిని కోలోప్యి, నిరుపేద అయియ్ంది. విలువైన మేధావే కాదు. పర్ధానమైన 
మేధావి కూడా. ఆయన మొదలు పెటిట్న కారిమ్క ఉదయ్మం కొనసాగుతుంది.కాకపొతే దాని కేందర్ బిందువు 
చెదిరిపోయింది. కారల్ మారుక్స్ కలలు నిజమయేయ్ రోజు వసుత్ంది. కారిమ్కరాజయ్ం రుజువయేయ్ కాలం వసుత్ంది.” 

సోషలిసట్ సిదాద్ంత కరాత్, కముయ్నిసట్ పితామహుడూ, శార్మికజన పక్షపాతీ, ఆరిధ్క తతవ్వేతాత్, ఇలా ఎనిన్ 
విశేషణాలైన కారల్ మారుక్స్ గురించి చెపుప్కునన్పప్టికీ, పార్ధమికంగా మారుక్స్ కూడా మనిషే. మామూలు మనిషే. మన 
లాంటి మనిషే. వయ్కిత్గత జీవితమూ, కుటుంబం, రాగదేవ్షాలూ, భావో దేవ్గాలూ, మానవ సంబంధాలోల్ వెలుగు నీడలూ 
అనీన్ వునాన్యి. అనీన్ చూసాం ఇంత వరకూ. మరొకక్సారి మారుక్స్ జీవితానిన్ సమీక్ష చేసేత్.. 

ఆయన విదాయ్రిధ్గా వునాన్ రోజులోల్నే “బుదిద్గా చదువుకొని,వుదోయ్గం చేసుకో “ అని చెపిప్న తండిర్ మాట వినలేదు.  
ఉదయ్మాలూ, సిదాద్ంతాలూ మాని , కాసత్ సంపాదన వైపు దృషిట్ పెటిట్, భారాయ్, పిలల్లిన్ చూసుకో”అనన్ తలిల్ మాటా 

వినలేదు. గుడిడ్గా తననే నముమ్కునన్ భారాయ్, మిగిలిన పిలల్లూ. చివరి పది సంవతస్రాలు తపప్, మిగిలిన జీవితం అంతా 
పేదరికమే జీవనం అయింది. అయినా గానీ, చలించలేదు. బయట తను తిరిగే  రాజకీయ వరాగ్లోల్,తన వాదనే నెగాగ్లని 
నియంత లాగ ఉండేవాడు. కానీ, ఇంటికి వచేచ్సరికి, పేర్మానురాగాలు కురిపించే భరాత్, తండీర్ అయేయ్వాడు. తను 
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ఆశిసుత్నన్ మారూప్, తను ఊహిసుత్నన్ మారూప్, తను కలలు గనన్ మారూప్, తన జీవిత కాలంలో సాధయ్మా? అనే 
సంశయం ఇసుమంతైనా  లేకుండా, తన చివరి శావ్సదాకా కారిమ్క సంకేష్మం గురించి, సమాజంలోని వరగ్ విబేధాల 
నిరూమ్లన గురించే ఆలోచించాడు. 

నిజానికి ఒకక్సారి వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్, మారుక్స్ జీవితంలో రాజీ పడడానికి ఎనోన్ సందరాభ్లూ, ఎనోన్ మారాగ్లూ 
వునాన్యి. ఎపుప్డు ఏ క్షణంలో రాజీ పడినా గానీ, వయ్కిత్గతంగా సౌకరయ్వంతంగా జీవించేటటు అవకాశాలు వునాన్యి. 
అనిన్టినీ తిరసక్రించాడు.  

“లకాష్య్నిన్ మరవని వాడే చరితర్లో నిలిచిపోతాడు.” అనే భావానికి తన జీవితమే ఒక ఉదాహరణగా చూపించాడు. 
ఒక వైపు జెనీన్, మరొక వైపు హెలెన, ఇంకొక వైపు ఎంగెలుస్. వీళళ్ందరూ ఇచిచ్నటువంటి ధైరయ్ం, బలం, విశావ్సం ఇవనీన్ 
కూడా మారుక్స్ జీవితాంతం కాపాడాయి అనడంలో ఏ మాతర్ం సందేహించాలిస్న అవసరం లేదు. మనం ఎకక్డ చూసినా 
మారుక్స్ గురించే చదువుతాం. మారుక్స్ గురించే మాటాల్డతాం. కానీ, కారల్ మారుక్స్ గురించి మాటాల్డుకునే టపుప్డు ఈ 
ముగుగ్రి గురించి కూడా మాటాల్డుకోవాలనే విషయానిన్ ఇంత వరకూ జరిగిన చరితర్ చూసేత్, తెలుసుత్ంది.  

కారల్ మారుక్స్ మరణించిన మూడు రోజుల తరావ్త 1883 మారిచ్ 17న అంతయ్కిర్యలకు ఏరాప్టుల్ చేశారు. 
సహజంగానే ఎంగెలుస్ ముందునాన్డు. మృత దేహానిన్  శవపేటికలో పెటేట్ముందు, చొకాక్ జేబులో ఏదో వుందని 
చూశాడు. 3 ఫోటోలు కనిపించాయి. అవి ఎవరివి అంటే, మారుక్స్ తండిర్దీ, భారయ్ జెనీన్ దీ, పెదద్ కూతురు జెనీన్ చెన దీ. 
’ఆ ఫోటోలు ఎపుప్డూ జేబులోనే ఉంచుకునే వాడు మారుక్స్.’ అని తెలిసింది. తండిర్ అపప్టికి చనిపోయి 43సంవతస్రాలు 
అయియ్ంది. తండిర్ ఎపుప్డూ కోపప్డేవాడు “ఒరే బాబూ! నినున్ కోపప్డేది నీ మీద పేర్మతోటి..జీవితానిన్ సరిగాగ్ దిదుద్కో 
“అని. అయినా గానీ, తండర్ంటే విపరీతమైన పేర్మ. అందుకే అనిన్ దశాబాద్లుగా తండిర్ ఫోటో జేబులో పెటుట్కునాన్డు. 

నిశశ్బధ్ంగా ఆ ఫోటోలిన్ మారుక్స్ మృత దేహం మీద వుంచి, ఆ తరువాత ఆ మృత దేహానిన్ శవపేటికలో చేరాచ్రు. 
శవపేటిక చుటూట్ రెండు యెరర్ని రిబబ్నుల్ చుటాట్రు. జెనీన్నీ, పెదద్ మనవడినీ ఖననం చేసిన ‘హై గేట’ శమ్శాన వాటిక లోనే 
అంతయ్కిర్యలు నిరవ్హించారు. 

 
[ఎంగెలుస్,కారల్ మారుక్స్ సమాధి వదద్ చేసిన పర్సంగం మొతాత్నిన్ ఇసుత్నాన్ను.] 
 
మారిచ్ 14 వ తేదిన, మధాయ్నన్ం పావు తకుక్వ మూడు గంటలకు, పర్పంచంలోని మహతత్ర ఆలోచనాపరుని 

ఆలోచన ఆగిపోయింది.ఆయనిన్ మహా అయితే రెండే రెండు నిముషాలు విడిచి బయటకు వెళిల్ ఉంటామేమో, కానీ, మేము 
తిరిగి వచేచ్సరికి ఆయన పడక కురీచ్లో శాంతంగా నిదర్పోతునాన్డు.అయితే, అది శాశవ్త నిదర్. 
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ఈ మనిషి మృతి మూలంగా యూరప, అమెరికాల లోని సమరశీల శార్మిక వరాగ్నికీ,చారితర్క విజాఞ్య్న శాసాత్ర్నికీ 
అపారమైన నషట్ం వాటిలిల్ంది. ఈ మహాతుమ్ని మహా పర్సాథ్నకారణంగా ఏరప్డిన లోటు జనానికి తవ్రలోనే 
అవగతతమవుతుంది. డారివ్న ఏ విధంగా నైతే జీవ పర్కృతి యొకక్ అభివృదిద్ నియమానిన్ కనుగొనాన్డో, సరిగాగ్ అదే 
విధంగా మారుక్స్ మానవ చరితర్ యొకక్ అభివృదిద్ నియమానిన్ కనుగొనాన్డు.  భావ జాలం యొకక్ అమిత వృదిద్ 
కారణంగా ఇంత దాకా మరుగున పడిపోయిన ఒక సరళ సతాయ్నిన్,రాజకీయాలూ, విజాన్న శాసత్రం,కళలూ, మతం 
మొదలైన వాటిలో నిమగున్లవ గలిగేందుకు ముందు మానవ జాతికి అనన్ పానాలూ, వాస వసాత్ర్లూ అవసరమనన్ 
విషయానిన్ ఆయన కనుగొనాన్డు. కాగా, అతయ్వసర జీవనాధార వసుత్వుల ఉతప్తిత్,తతప్రవ్వసానంగా ఒకానొక యుగంలో 
లేక ఒకానొక జాతి పర్జల చేత సాధింపబడిన ఆరిద్కాభివృదిద్ సాథ్యే,ఆ పర్జల యొకక్ రాజయ్ సంసథ్లకూ నాయ్య శాసాత్ర్నికి 
సంభందించిన భావనలూ, కళలూ చివరకు మతానికి సంబంధించిన భావాలు సైతం కర్మభివృదిద్ చెందడానికి 
పునాది.అందుకని, వీటనిన్టికీ ఈ పునాది దృషాట్య్నే ఇంతవరదాక జరుగుతునన్టుల్,ఇందుకు తలకిందులుగా కాకుండా 
వివరించాలిస్ వుంది. 

అయితే,అంత మాతర్మే కాదు. సమకాలీన పెటుట్బడిదారీ ఉతప్తిత్ విధానానీన్, ఈ ఉతప్తిత్ విధానం సృషిట్ంచిన 
బూరుజ్వా సమాజానిన్ శాసించే పర్తేయ్క గతి నియమానిన్కూడా మారుక్స్ కనుగొనాన్డు. అదనపు విలువ ఆవిషాక్రంతో ఏ 
సమసయ్ను పరిషక్రించే పర్యతన్ం లోనైతే అంతకు పూరవ్పు అటు బూరుజ్వా అరధ్ శాసత్రజున్ల యొకక్, ఇటు సోషలిసట్ 
విమరశ్కులయొకక్ అనేవ్షణలనీన్ అంధానేవ్షణలుగానే మిగిలిపోయాయో, ఆ సమసయ్ పై కాంతి పర్సరింప బడింది. 

ఒక జీవితానికి అటువంటి ఆవిషక్రణలు రెండు చాలు.ఒకక్ ఆవిషక్రణ చేసే అదృషట్ం లభించిన వయ్కిత్ సైతం 
భాగయ్శాలి అని చెపప్వచుచ్. కానీ, కారల్ మారుక్స్ తను పరిశోధన జరిపిన పర్తి రంగంలోనూ కూడా -మరి ఆయన చాలా 
రంగాలోల్నే పరిశోధన జరిపాడు.అలా పరిశోధన జరిపిన ఏ ఒకక్ రంగం లోనూ ఆషామాషిగా పైపైన తడిమి విడిచి 
పెటట్లేదు. గణిత శాసత్రంతో పాటూ పర్తి ఒకక్ రంగం లోనూ కూడా ఆయన సవ్తంతర్మైన ఆవిషక్రణలు చేశాడు.          

అటువంటి విజాన్న శాసత్రవేతత్ ఆయన. అయితే, విజాన్న శాసత్ర వేతత్గా ఆయన ఈ రూపం, ఆయన సమగర్ 
వయ్కితవ్ంలో అరాద్ంశం కూడా కాదు. మారుక్స్ కు సంబంధించినంత వరకూ విజాన్న శాసత్రం చారితర్కంగా, 
కిర్యాతమ్కమైన ఒక శకిత్. ఏ విజాన్న శాసత్ర సిదాద్ంతంలో నైనా ఒక కొతత్ ఆవిషక్రణ జరిగితే, ఆచరణలో దాని అనవ్యానిన్ 
గురించి ఆలోచించడం సైతం ఇంకా అసంభవమే అయినా కూడా -దానికి ఆయన మహా సంతోషంగా సావ్గతం 
పలికేవాడు. కానీ, అదే ఆవిషక్రణ పరిశర్మలోల్నూ, మొతత్ం చారితర్కాభివృదిధ్లోనూ తక్షణ విపల్వాతమ్క మారుప్లకు దారి 
తీసినటల్యితే,  ఆయన మరో రకమైన ఆనందానుభూతిని పొందుతుండేవాడు. ఉదాహరణకు విధుయ్చచ్కిత్ రంగంలో 
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జరిగిన ఆవిషక్రణల అభివృదిధ్ కర్మానిన్, ‘మరెస్ల దెపేర్' ఇటీవల ఆవిషక్రణలను సైతం మారుక్స్ అతయ్ంత శర్దాద్శకుత్లతో 
గమనించేవాడు. 

మారుక్స్ అనిన్టికంటే ముఖయ్ంగా విపల్వవాది కావడమే ఇందుకు కారణం. ఏదో రకంగా పెటుట్బడిదారీ 
సమాజానీన్, అది సృషిట్ంచిన రాజయ్ సంసథ్లనూ కూలిచ్ వేయడానికి తోడప్డడం, ఆధునిక శార్మిక వరగ్ విముకిత్కి 
తోడప్డడమే ఆయన జీవిత పరమోదేద్శయ్ం. దానికి తన సిథ్తినీ, అవసరాలనూ గురించిన చైతనాయ్నిన్ కలిగించి, ఏ 
పరిసిథ్తులోల్ దాని విముకిత్ సంభవమో తెలియ జెపిప్న మొటట్మొదటి వాడు ఆయనే. పోరాటం జరపడమే ఆయన సహజ 
గుణం. మరి ఆయన అతి కొదిద్ మందికి మాతర్మే సాధయ్మైనటువంటి ఆవేశంతో, పటుట్దలతో, సాఫలయ్ంతోఆ పోరాటానిన్ 
సాగించాడు. “రైనిషేటుంగ పతిర్కా, ‘పదండి ముందుకు’ అనే అరధ్ం వచేచ్ జరమ్న పతిర్కా, జరమ్న బర్సెలస్ వారాత్పతిర్కా, 
నూతన రైనిషే డెమోకర్సీ పతిర్కా, నూయ్యారక్ డైలీ టిర్బూయ్న పతిర్కా.ఇలా వివిధ పతిర్కలోల్ ఆయన చేసిన పని. దీనికి తోడు 
సమర శీలమైన అనేక చినన్చినన్ పుసత్కాల రచన,పారిస, బర్సెలుస్ లండనల్ లోని వివిధ సంఘాలోల్ పనిచేసి,చిటట్ చివరి 
ఆయన సేవలోల్కెలాల్ శిఖర పార్యమైన ‘ఇంటర నేషనల వరిక్ంగ మెనస్ అసోసియేషన ‘[i.w.m.a.]సంసాథ్పన. అదెంతటి 
గొపప్ పనంటే,ఈ సంఘ సాథ్పకుడు, తను మరేది చెయయ్క పోయినా కూడా , ఈ ఒకక్ పనికే సముచితంగా గరివ్ంచ వచుచ్. 

మరి వీటనిన్టి పరయ్వసానంగానే మారుక్స్ తన కాలంలో అందరికనాన్ ఎకుక్వగా దేవ్షింప బడాడ్డు. అభాండాలకు 
గురయాయ్డు.రాజరిక, రిపబిల్క పర్భుతావ్లు రెండూ కూడా ఆయనిన్ తమ తమ దేశాల నుండి 
బహిషక్రించాయి.బూరుజ్వాలూ, మిత వాదులైనా, పరమ పర్జా సావ్మయ్ వాదులైనా కూడా, మారుక్స్పై అభాండాలు 
కురిపించడంలో ఒకరితో మరొకరు పోటీపడాడ్రు.ఇవనీన్ ఏదో సాలె గూడనన్టుల్ ఆయన వీటనిన్టినీ తోసి పారేశాడు. వీటిని 
మనసుస్కు పటిట్ంచుకోలేదు. మరీ తపప్నిసరి అనన్పుప్డు మాతర్మే సమాధానం ఇచేచ్వాడు. మరి ఇపుప్డాయన మన మధయ్ 
లేడు.     

సైబీరియా గనులు మొదలుకొని కాలిఫోరిన్యా దాకాయూరప, అమెరికాలలో అనిన్ పార్ంతాలలోను  గల లక్షలాది 
మంది ఆయన విపల్వ వాద కారిమ్క సహచరులు ఆయనిన్ పేర్మిసుత్నాన్రు.ఆయనిన్ గౌరవిసుత్నాన్రు.ఈనాడు ఆయన మృతి 
పటల్ అశుర్ధారలు కురిపిసుత్నాన్రు. నేనొక విషయం ధైరయ్ంగా చెపప్గలను. ఆయనకు పలువురు వయ్తిరేకులు వుండి 
ఉండవచుచ్నెమో గాని, ఆయనకు వయ్కిత్గత శతుర్వులు ఒకక్డూ లేడు. 

ఆయన పేరు యుగయుగాలుగా వుంటుంది. అలాగే ఆయన కృషి కూడా చిరసాథ్యిగా వుంటుంది. 
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           qe+ãsY   2021  

11     

       [లండన లోని హై గేట శమ్శాన వాటికలో 1883 మారిచ్ 17 వ తేదిన ఎంగెలుస్ ఇంగీల్ష భాషలో చేసిన 
పర్సంగం. దీనికి తెలుగు అనువాదం: నిడమరిత్ ఉమా రాజేశవ్రరావు ,కారల్ మారుక్స్, ఎంగెలుస్ సంకలిత రచనలు 3 భాగం 
నుండి సేకరణ. ]   

 
ఒకక్సారి వెనకిక్ తిరిగి చుసేత్, 15 నెలల వయ్వధిలోనే ఎంగెలుస్, మారుక్స్ కుటుంబంలో జెనీన్, జెనీన్ చెన, ఇపుప్డు 

మారుక్స్ మొతత్ం ముగుగ్రికి ఆతీమ్య సందేశాలు చదివాడు. ఇంకా విచితర్ం ఏమిటంటే, మారుక్స్అంతిమ యాతర్లో  
పాలొగ్నన్ది కేవలం 11 మంది మాతర్మే. ఎంగెలుస్, హెలెన, మారుక్స్ ఇదద్రు కూతురూల్, అలుల్ళూళ్ కాక మితుర్లు కేవలం 
5,6 గురు మాతర్మే. అయితే, మారుక్స్ కి వేల సంఖయ్లో అభిమానులూ, అనుచరులూ వునాన్రు కదా! వాళళ్ంతా ఎందుకు 
రాలేదు? 

 మారుక్స్ యొకక్ మరణ వారత్ పర్జలోల్కి వెళళ్డంలో చినన్ గందరగోళం జరిగింది. ఆయన చనిపోయిన రెండు 
రోజులకి ‘రాయటర వారాత్ సంసథ్ ‘వాళుళ్ “కారల్ మారుక్స్ చనిపోయాడని”  చెపాప్రు గానీ, “ఆయన ఫార్నుస్లో వాళళ్ 
అమామ్యి దగగ్ర చనిపోయాడని” చెపాప్రు. మారుక్స్ వాళళ్ అమామ్యి దగగ్రకు వెళిళ్రావడం, అలాగే లండన లో లేకుండా, 
అలీజ్రియాకీ, ఐ హైట కీ వెళళ్డం. వీటనిన్టితోటీ  లండన లోనే చనిపోయాడనే సమాచారం సరిగాగ్ అందలేదు. వాళుళ్ 
అంటే ‘రాయటర వారాత్ సంసథ్ ‘వాళుళ్ అలా పర్టించిన మరో రెండు రోజులకి ఫార్నుస్ పేపరుల్ రాశాయి. “కారల్ మారుక్స్ 
ఫార్నుస్లో మరణించలేదు. లండన లోనే మరణించాడని "  

ఈ గందరగోళం తోటి అనుచరులకీ, కారయ్కరత్లకి తెలిసేసరికి 4,5 రోజులు పటిట్ంది. అపప్టికే మారుక్స్ ఖననం 
పూరత్యిపోయింది. తరావ్త మారుక్స్ అభిమానులూ, అనుచరులూ లండన లోని  మారుక్స్ ఇంటికి తండోపతండాలుగా 
వచాచ్రు. విషయం తెలుసుకొని నిరాశతో వెళిళ్పోయారు. ఎంత మంది వచాచ్రంటే, పోలీసులు వచిచ్, ఇంటి చుటూట్ 
కాపలా కాసారట. అసలు పోలీసులు రావడానికి కారణం, ఎంగెలుస్ తరవాత ఒక మితుర్డికి రాసిన వుతత్రంలో ఏం 
రాశాడంటే…”పోలీసులు మేమేదో బాంబులు తయారు చేసుత్నాన్మని అనుకొని, ఇంటి చుటూట్ పహారా కాశారు. నిజానికి 
మేము విసీక్ తాగుతూ మారుక్స్ జాన్పకాలిన్ మననం చేసుకుంటునాన్ము “ అని రాశాడు.  

అలా మారుక్స్ అంతయ్కిర్యలు జరిగిన ఒక వారం లోపే, మారుక్స్ ఇంటి నుండి మరొక ముర్తదేహం 
శమ్శానవాటికకు చేరుకోవడం మరొక విషాదం. అదెలా జరిగిందంటే..మారుక్స్ పెదద్మామ్యి చెన అంత కిర్తమే 
చనిపోయిందనీ, ఆమెకు మానసికంగా ఎదగని కొడుకు కూడా ఉనాన్డనీ, ఆ కురర్వాడిని మారుక్స్ మూడవ కూతురు 
తీసుకువెళిల్ందనీ గతం లోనే తెలుసుకునాన్ం కదా! ఆ కురర్వాడు మారుక్స్ మరణించిన 4 రోజులకి మరణించాడు. అతనిన్ 
కూడా అకక్డే సమాధి చేశారు. ఆ హైగేట శమ్శానవాటిక లో మారుక్స్ కుటుంబ సభుయ్లు నలుగురు శాశవ్త విశార్ంతి 
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తీసుకుతునాన్రు. మరొక 7 ఏళళ్కి ఇంకో ఆతీమ్యురాలు అదే పర్దేశంలో శాశవ్త నిదర్ తీసుకోవడానికి వెళిళ్ంది. ఆమె 
ఎవరో ఏమిటో తరావ్త తెలుసుకుందాం. 

ఇవనీన్ సరుద్కునాన్క ఎంగెలుస్ , మారుక్స్ రాసుత్నన్టువంటి పేపరుల్ ఇంకా ఏమేమి వునాన్యోనని చూశాడు.  చాలా 
ఆశచ్రయ్ పడాడ్డు. వేలాది పేపరుల్ మానుయ్ సిర్క్పట్ లు వునాన్యి. అందులో కేపిటల -2, 3, 4 వాలూయ్ం సిర్క్పట్ లు దాదాపు 
పూరత్యేయ్ దశలో  వునాన్యి. మారుక్స్ దగగ్ర ఎపుప్డూ, దాదాపు పూరత్వవ్డమే, పూరత్వవ్డం ఉండేది కాదు. పబిల్షర 
అడుగుతుంటే, “అయిపోతుందీ...అయిపోతుందీ…” అనడమే గానీ, “అయిపోయింది “అనడం ఎపుప్డూ లేదు. 
ఎందుకంటే, “అయిపోయింది" అంటే, పబిల్షరుల్ ఎగరేసుకు పోవడానికి సిదద్ంగా వునాన్రు. పైగా, తనకి తృపిత్గా వచేచ్ 
వరకూ దానిన్ బయటకు ఇచేచ్వాడు కాదు. అందుకనే రాబోయే కేపిటల వాలూయ్మస్ అలా ఇంటోల్నే ఉండిపోయాయి. 

మారుక్స్ మితుర్లందరూ అనిన్ వేల పర్తులిన్ చూసి చాలా ఆశచ్రయ్పోయారు. ఎంగెలుస్ తరచూ మారుక్స్ తో 
చరచ్లోల్ పాలొగ్నేవాడు. అయినా, ఆయనకే ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఇనిన్ వేల పేజీలు ఎపుప్డు రాశాడా? అని. డజనల్ నోట 
బుకుక్లోల్ ఇవనీన్ వునాన్యనన్మాట. వీటనన్టినీ సంసక్రించి, పూరిత్ చేసి, కేపిటల వాలూయ్మస్ ని పూరిత్ చేయగల సమరధ్తా, 
మారుక్స్ యొకక్ ఆలోచనలిన్ అరధ్ం చేసుకోగల సాథ్యీ, శకీత్ వునన్వాడు ఎంగెలుస్ ఒకక్డే. మారుక్స్ పిలల్లకు ఆయన “ఈ 
పుసత్కాలనీన్ చూసి, పరిషక్రించి, పబిల్ష చేయిసాత్ను.” అని చెపాప్డు. ఆరోజు నుండి ఎంగెలుస్ లోకి మారుక్స్ ఆతమ్ 
పర్వేశించిందని అనుకోవచుచ్. అంతకు ముందు మారుక్స్ ఎలా అయితే, ఎపుప్డూ పేపరుల్ రాయడం, పరిశోధనలు 
చెయయ్డం వాటిలోల్ ఎలా ములిగి ఉండేవాడో సరిగాగ్ అదే సిథ్తి లోకి వెళాళ్డు ఎంగెలుస్.  

అదలా వుంటే, అంత వరకూ మారెక్టోల్కి వెళిళ్న పుసత్కాల మీద రాయితీ వచేచ్ది కదా! ఆ పారితోషికానన్ంతటినీ 
కూడా మూడు సమన భాగాలుగా చేశాడు. ఒక భాగం రెండో అమామ్యికీ, ఒక భాగం మూడో అమామ్యికీ, ఒక భాగం 
పెదద్మామ్యి పిలల్లకీ చెందేటటుల్ ఒక టర్సట్ ఏరాప్టు చేశాడు ఎంగెలుస్. ఇలా 1883 గడిచింది. 

1884 మరిచ్ 14 న మారుక్స్ మొదటి వరధ్ంతి వచిచ్ంది. ఈ వరధ్ంతికి వివిధ దేశాల నుండి ఆరు వేల మంది 
కారయ్కరత్లూ, కారిమ్క సంఘాల పర్తినిధులూ, అభిమానులూ వచాచ్రు. మరి, మారుక్స్ చనిపోయినపుడు వారత్ సరైన 
సమయానికి అందక, కేవలం 11 మందే వునాన్రు. వీళళ్ందరూ మారుక్స్, లండన వచేచ్ కొతత్లో ఉనన్టు వంటి ‘సోహో' 
పార్ంతం నుండి ‘హైగేట’ శమ్శానవాటిక వరకూ ఊరేగింపుగా వెళాల్రు. ఇంత మంది ఒకక్సారి శమ్శానం లోనికి వెళేత్ 
తొకిక్సలాట అవుతుందని భావించి, బిర్టీష పర్భుతవ్ం అయిదు వందల మంది పోలీసులిన్ నియమించింది భదర్త కోసం. 

ఏదో కొదిద్ మాతర్మే శమ్శానం లోనికి వెళాల్రు. మిగిలిన వాళళ్ంతా దగగ్రే ఒక పారక్ వుంటే, అకక్డ సమావేశం 
అయాయ్రు. అకక్డే మారుక్స్  జాన్పకాలిన్ నెమరు వేసుకునాన్రు. ఆయన సిదాధ్ంతాలని మళీళ్ ఒకసారి గురుత్చేసుకుంటూ, 
“ఆయన ఆశించిన ఆశయాలకు మనమందరమూ పునరంకితం కావాలని “ అందరూ తీరామ్నించుకునాన్రు. ఇలా 
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మారుక్స్ వరధ్ంతి అయిపోయిన కొదిద్ రోజులకి గత 8 సంవతస్రాలుగా ఉంటునన్ ఇంటిని ఖాళీ చేయించాడు ఎంగెలుస్. 
మారుక్స్  పుసత్కాలూ, రాత పర్తులూ అనిన్ కూడా తనతో పాటూ తన ఇంటికి తీసుకువెళాళ్డు. మారుక్స్ ఏ పడక కురీచ్లో 
కూరొచ్ని చనిపోయాడో, ఆ కురీచ్ని తనతో పాటు తీసుకువెళాళ్డు. మారుక్స్ గురుత్గా తన రీడింగ రూములో 
పెటుట్కునాన్డు. ఇక మారుక్స్ కు సంబందించిన వసుత్వులూ, చినన్ చినన్ పుసత్కాలూ మారుక్స్ జాన్పకారధ్ం కొంతమంది 
మితుర్లు తీసుకెళాళ్రు. 

గత 38 సంవతస్రాలుగా మారుక్స్ కుటుంబానేన్ నముమ్కునన్ వయ్కిత్ హెలెన వుంది కదా! మరి ఆమె ఎకక్డకి 
వెళుతుంది? ఎంగెలుస్ దగగ్రకు వెళిళ్ంది. అతను కూడా అపప్టికి ఒకక్డే ఉంటునాన్డు. 64 వయసులో ఈ పుసత్కాలనిన్ 
రాసుత్నాన్డు. అతనికి సహాయం కావాలి. ఇంటి వయ్వహారాలనీన్ చూసుకోవాలి. ఎంగెలుస్ కేవలం పుసత్కాలు రాయడమే 
కాకుండా, మారుక్స్ కుటుంబానికి పెదద్ దికుక్గా నిలిచాడు. ఇది ఎంగెలుస్కి కొతత్ కాదు. గతంలో కూడా ఎంగెలేస్ పెదద్గా 
నిలిచాడు. మారుక్స్ చనిపోయాక తండిర్ సాథ్నంలోకి వచాచ్డని అనుకోవచుచ్. మారుక్స్ రెండో కూతురూ, రెండో అలుల్డూ 
ఫార్నుస్లోనే వునాన్రు. మూడవ అమామ్యి ఎలినార లండన లోనే వుంది. మిగిలిన చెన  పిలల్లు ఎవరికి, ఏ అవసరం 
వచిచ్నా ఎంగెలుస్ దగగ్రకే వచేచ్వారు. 

తరువాత కథలోకి  పర్వేశించే ముందు మూడవ అమామ్యి ఎలినార  జీవితంలో జరిగిన  పర్ధానమైన మారుప్ని 
గురించి తెలుసుకుందాం. ఆమె టీచర గా వుదోయ్గం చేసుత్నన్ది. అలాగే యునియన కారయ్కర్మాలోల్ తిరుగుతూ, థియేటర 
నాటకాలోల్ కూడా వేసుత్ండేది అనుకునాన్ం కదా! అలాంటి కర్మంలో “ ఎడవ్రడ్ ఎవిలింగ “ అని వయ్కిత్ పరిచయం 
అయాయ్డు. ఈ పేరుని కుదించి ‘ఎవిలింగ' అందాం. అకక్డ ‘బిర్టీష లైబర్రీ’ లో షేకిస్ప్యర నాటకాలు చదివే గూర్ప ఒకటి 
వుండేది. ఆ గూర్ప లోకి ఎలినార కూడా వెళేళ్ది. అలా వెళేళ్టపుప్డు ‘ఎవిలింగ’ పరిచయం అయాయ్డు. ఇతను, ఎలినార 
కంటే,4,5 సంవతస్రాలు మాతర్మే పెదద్వాడు. జువాలజీ పొర్ఫెసర గా పని చేసుత్ండేవాడు.  

ఎలినార లాగే యునియన కారయ్కర్మాలోల్ తిరగడం, నాటకాలు వెయయ్డం,నాటకాలు రాయడం వాటిలోల్ చురుగాగ్ 
పాలొగ్నేవాడు. ఈ అభిరుచులు కలవడంతో ఎవిలింగ, ఎలినార లకు సేన్హం అయింది. ఇదద్రూ బాగా దగగ్రయాయ్రు. 
కాకపొతే, ఈ ఎవిలింగ అందరి లాంటి మనిషి కాదు. పర్తేయ్కమైన వయ్కిత్. ఎలాగంటే...అతనికి పది సంవతస్రాల కిర్ందటే 
పెళల్యింది. కాకపొతే, పెళళ్యిన రెండేళల్కే వాళిళ్దద్రూ విడిపోయారు. కానీ, విడాకులు తీసుకోలేదు. నిజానికి ఇంగాల్డు లో 
1857 లోనే చటట్బదద్ంగా విడిపోవడానికి ‘విడాకుల చటట్ం ‘ వచిచ్ంది. అయినా, ఎవిలింగ కావాలనే విడాకులు 
తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే, అతను వివాహం చేసుకునన్ అమామ్యి చాలా ధవవంతురాలు. అపుప్డు ఉనన్టు వంటి చటట్ం 
పర్కారం భారాయ్, భరాత్ విడిగా ఉనన్పప్టికీ, ఇదద్రిలో ఎవరు చనిపోయినా  రెండో వారికి ఆసత్ంతా చెందుతుంది.  
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“అందుకని, భారయ్ చనిపోతే, ఆసత్ంతా తనకి వసుత్ందని ఎవిలింగ కావాలని విడాకులు ఇవవ్లేదు.” అని 
అంటుంటారు. అంతేకాదు, ఎవిలింగ చాలా సతరీ లోలుడు. “ఏ అమమ్యినైనా వలోల్ వేసుకోగలడు” అని ఒక పర్చారం 
కూడా వుండేది. ఇక ఎలినార విషయం, ఎవిలింగ తన భారయ్కు విడాకులు ఇవవ్లేదు కాబటీట్, అతనిన్ వివాహం 
చేసుకోవడం కుదరదు. కాబటిట్, అతనితో కొనాన్ళుళ్ సేన్హం వునన్, తరువాత కలసి ఉండడానికి నిరణ్యం చేసుకుంది.  ఈ 
విషయానిన్ ఎంగెలుస్కు చెపిప్ంది. మరి మారుక్స్ జీవించి వుంటే, ఏమనేవాడో గానీ, ఎంగెలుస్ కాదనలేకపోయాడు. 
ఎందుకంటే, అతను కూడా కూనిన్ దశాబాద్ల పాటు, ఇదద్రితో సహజీవనం చేశాడు. అందుకని “వదుద్” అనలేకపోయాడు.    

ఆ విధంగా మారుక్స్ చనిపోయిన సంవతస్రంనన్ర కాలంలో 1884 పార్ంతాలలో, ఎలినార, ఎవిలింగ లు 
అనధికారంగా కొతత్ కాపురం పార్రంభించారు. 1885 వచిచ్ంది. మారుక్స్ మరణించి రెండు సంవతస్రాలు కావసోత్ంది. 
ఎంగెలుస్ ఈ రెండు సంవతస్రాలూ మారుక్స్ పుసత్కాల మీదే పనిచేసుత్నాన్డు. కేపిటల-2 వ భాగానిన్ ఒక రూపం 
తీసుకురావడానికి రెండేళుళ్ పటిట్ంది. మారుక్స్ ఆలోచనా విధానానిన్ సరైన రీతిలో అరధ్ం చేసుకోగలిగేది ఎంగెలుస్ ఒకక్డే. 
ఎంగెలుస్ 64 ఏళళ్ వయసే అయినా 2o ఏళళ్ కురర్వాడిలాగా ఆలోచిసుత్ండేవాడు. పైగా అనారోగయ్ం అంటే ఏమిటో 
తెలియదు. కాకపోతే, మారుక్స్ రాసిన కేపిటల-2 లో కూడా లెకక్లూ, ఫారమ్లాలూ కూడా వునాన్యి. వాటిని అరధ్ం 
చేసుకోవడానికి చాలా శర్మ పడాలిస్వచిచ్ంది. మారుక్స్ కైతే, ఈ ‘డిఫరెనిష్యల కాలికుయ్లేషన “అనే సబజ్కట్ అయితే, కథల 
పుసత్కం చదివినంత సులువుగా వుండేది. ఎంగెలుస్ మాతర్ం ఈ లెకక్లోల్ అంత పటుట్ వునన్వాడు కాదు. ఎలాగో వీటనిన్టినీ 
అధికమించి,1885 జనవరి మొదటోల్  కేపిటల-2 ని పర్చురణకు సిదద్ం చేశాడు. తరువాత 3,4 భాగాలు ఎలా పర్చురణకు 
వెళాళ్యి? ఇంకా మారుక్స్ కు సంబంధించి పర్ధాన పాతర్లు వునాన్యి. అవేమిటో కూడా తెలుసుకుందాం.             
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