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                1872 మొదటోల్ మారుక్స్ రాజకీయ కలాపాలూ, రచనలోల్ ముఖయ్ంగా కేపిటల గర్ంథం పార్చురయ్ం 
లోకి వచిచ్న సందరభ్ం గురించి తెలుసుకుందాం. అపప్టికి ఒక సంవతస్రం ముందు పారిస లో సివిల వార జరిగిందని 
తెలుసుకునాన్ం కదా! ఆ సందరభ్ంలో మారుక్స్ పేరు బయటకు వచిచ్ంది. విపల్వ సిదాద్ంత కరత్గా, పర్ణాళికా వూయ్హ 
రచయితగా అందరికీ బాగా తెలిశాడు. ఉనన్టుట్ండి ఒకక్సారిగా ఆయన రచనలకు గిరాకీ పెరిగింది.అకక్డ జరమ్నీలో 
నాలుగేళళ్ కిర్తం విడుదలైన కేపిటల-1 కూడా ఈ సందరభ్ంలో అముమ్డైపోయాయి.”మళీళ్ రీపిర్ంట చేసాత్నని” పబిల్షరు 
కబురు పంపించాడు. దానికి మారుక్స్ ”తాజా రాజకీయ పరిణామాల దృషాట్య్ ఇంకా కొనిన్ మారుప్లూ, చేరుప్లూ  
చెయాయ్లి. యధాతథంగా దానిన్ రీపిర్ంట చేయవదుద్. మీరు కొనాన్ళుళ్ ఆగండి. నేను ఆ మారుప్లు చేసి ఇసాత్ను.” అని 
చెపాప్డు.  
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అదలా వుండగా కేపిటల-1 ఫెర్ంచ భాష లోకి అనువాదం ముమమ్రంగా సాగుతోంది. దానికి సంబంధించిన 
పనులు, అంటే, ఆ పర్తులు చూడడం, అనువాదం సరిగాగ్ ఉందో లేదో చూసుకోవడం లాంటి పనులోల్ మారుక్స్ తీరిక 
లేకుండా వునాన్డు.  

మారుక్స్, ఎంగెలుస్లు  గతంలో ఎపుప్డో రాసిన “‘కముయ్నిసట్ మేనిఫెసోట్‘ కి సరికొతత్ ఉపోదాఘ్తం తో ఫెర్ంచ, ఇంగీల్ష 
అనువాదం చేదాద్ము “అని ఎంగెలుస్ సూచించాడు. ఆ కారయ్కర్మం కూడా మొదలయియ్ంది. ఇవనిన్ ఇలా వుండగా రషయ్న 
భాషలోకి కేపిటల-1 అనువాదం అవుతోందని అనుకునాన్ం కదా! అది ఆ భాషలో పూరత్యి, పర్చురించే దశకూడా 
వెళిళ్ంది. అపప్టోల్ ఎలా ఉండేదంటే, రషాయ్లో ఏ పుసత్కం పర్చురించాలనాన్ ముందుగా సెనాస్ర వుండేది. అపప్టోల్ వునన్ 
రషయ్న పర్భుతవ్ం దృషిట్కి కేపిటల-1 కూడా వెళిళ్ంది. ఆ సెనాస్ర అధికారులు చూశారు. చదివారు. కానీ, వాళల్కు ఏమీ 
అరధ్ం కాలేదు. “సరే! ఈ పుసత్కం ఏమీ పర్మాదకారి కాదు.అసలు దీనిన్ ఎవరు చదువుతారేల్” అనుకొని, పెదద్గా ఇబబ్ంది 
పెటట్కుండా అనుమతి ఇచాచ్రు.   

అయితే, ఒకక్ నిబంధన పెటాట్రు. “కేపిటల-1 పుసత్కం రషయ్న అనువాదం అటట్మీద వునన్ కారల్ మారుక్స్ బొమమ్ 
మాతర్ం తీసేయయ్మనాన్రు. ఎందుకంటే, అది వయ్కిత్గత పర్చారానికి దారి తీసుత్ంది.” అనాన్రు. అలాగే పబిల్షరు ఆ బొమమ్ 
తీసేసాడు. మరి ఎందుకు ఆ పబిల్షర కి అంత నమమ్కం వచిచ్ందో గానీ, మొటట్మొదట సారే 3 వేల కాపీలు పిర్ంట 
చేశాడు. ఆ కాపీలు 1872 మారిచ్ చివరిలో రషాయ్ మారెక్ట లోకి విడుదలయాయ్యి. అపుప్డు ఉనన్టువంటి రాజకీయ 
పరిసిథ్తులోల్ రషయ్న యువతను ఆ పుసత్కం విపరీతంగా ఆకరిష్ంచింది. ఊహించిన దానికంటే, చాలా వేగంగా కాపీలనీన్ 
అముమ్డుపోయాయి. మారుక్స్కి చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసింది - “ఇదేమిటి? జరమ్నీలో మొదటిసారి వెయియ్ కాపీలు 
అముమ్డవవ్డానికి 4 ఏళుళ్ పటిట్ంది. రషయ్న భాషలో 3 వేల కాపీలు ఇంత వేగంగా అముమ్డై పోయాయి.!!” అని. 

ఈ మొతత్ం జరిగిన దాంటోల్ చాలా బాగా ఆనందించింది మారుక్స్ భారయ్ జెనీన్.”భరత్ మేధసుస్ పర్పంచం ఎపుప్డు 
గురిత్సుత్ంది? అసలు అటువంటి రోజు వసుత్ందా, రాదా?”  అని ఆమె దశాబాద్లుగా ఎదురు చూసుత్నన్టువంటి రోజులు. 
ఆమె కలలు నిజమైనటు వంటి రోజులు. ఇది 1872మొదటోల్ మారుక్స్ రాజకీయ జీవితానికి సంబంధించిన సంఘటన.    

ఇక ఈ సంవతస్రంలో మారుక్స్ ముగుగ్రు కుమారెత్ల జీవితాలు ఎలా వునాన్యో చూదాద్ం. ముందుగా పెదద్మామ్యి   
చెన. ఈమె గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక అబాబ్యిని గురించి తెలుసుకోవాలి. అతని పేరు “చారెల్స లాంగెట“ ఈ 
అబాబ్యి మారుక్స్ రెండో అలుల్డు పాల తో కలసి గతంలో మారుక్స్ ఇంటికి వచేచ్వాడని తెలుసుకునాన్ం. అపుప్డే జెనీన్చెన 
ఇషట్ పడింది కూడా. కానీ, అపుప్డు చెపప్లేదు. ఇపుప్డు పారిస కమూయ్న లో జరిగిన సంఘటనలోల్ పారిస నుండి 
పారిపోయి, లండన వచిచ్,తరచూ మారుక్స్ ఇంటికి వసుత్ండేవాడు. 
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గతంలోనే ఆ అబాబ్యంటే జెనీన్చెన కు ఇషట్ం వుంది కాబటిట్, ఇదద్రూ మాటాల్డుకుని, ఒకరోజు ఈ విషయం 
మారుక్స్, జెనీన్లకు చెపాప్రు. ఇది 1872 మొదటోల్నే జరిగింది. అయితే, మారుక్స్, జెనీన్ లకు మొదటి నుండీ కూడా 
రాజకీయాలోల్ తిరిగే వాళల్కు ఇచేచ్ ఉదేద్శయ్ం లేదు. రెండో అమామ్యి లారాని, పాల కి ఎందుకు ఇచాచ్రంటే, అతడు 
అపప్టోల్ “మెడిసన చదువుకొని అవుతాను” అంటేనే, పెళిల్ చేశారు.అయితే, ఆ తరువాత రాజకీయాలోల్ కొనసాగాడు. వాళళ్ 
జీవితం ఎలాగూ సుఖంగా లేదు. ఇదిగో ఈ పెదద్మామ్యిని కూడా రాజకీయాలే జీవితంగా కొనసాగేవాడికి ఇవవ్డం ఇషట్ం 
లేదు. చెన కి నచచ్జెపప్డానికి పర్యతిన్ంచారు.  

కాకపొతే, అపప్టికే చెన వయసు 28 సంవతస్రాలు దాటింది. ఆ అమామ్యంటే మారుక్స్ కి విపరీతమైన పేర్మ. 
మారుక్స్, జెన కు నచచ్జెపప్డానికి పర్యతిన్ంచి నపప్టికీ, కూతురే తిరిగి నచచ్ జెపప్డానికి పర్యతిన్ంచింది. చివరకు 
ఎలాగైతేనేం, చెన కోరిక నెరవేరచ్డానికే నిరణ్యించుకునాన్రు. అయితే ఆ సమయానికి రెండో అమామ్యీ, అలుల్డూ 
సెప్యిన లో వునాన్రు. వాళుళ్ కూడా వచాచ్క, 2,3 నెలలు ఆగి,  పెళిల్ 1872 జూలై పార్ంతాలలో చేదాద్మని అనుకునాన్రు. 
ఇది పెదద్మామ్యి సంగతి. 

 
ఇక రెండో అమామ్యి లారా, పాల లు. వీళళ్కి ముగుగ్రు పిలల్లు పుడితే, ఇదద్రు చనిపోయారు. వాళుళ్ సెప్యిన 

దగగ్రోల్ వునాన్రని అనుకునాన్ం. అకక్డ ఉండడానికి పెదద్గా ఇబబ్ంది లేదు. మితుర్లు వునాన్రు. పాల కి ఇంటి దగగ్ర నుండి 
డబుబ్లు వసుత్నాన్యి.కాబటిట్, ఆయన జీవితం బాగానే వుంది. అయితే, మారుక్స్, ఎంగెలుస్లు పాల కి సందేశాలు 
పంపించడం మొదలుపెటాట్రు. 

 
“i.w.m.a సంసథ్ బార్ంచిని సెప్యిన లో మొదలు పెటిట్, అకక్డ కారయ్ కరత్లను చేరుచ్కో. అలాగే, కేపిటల-1 

సాప్నిష భాషలో ఎవరైనా అనువాదం చేసాత్రేమో కనుకోక్”మని. ఇలా కొనిన్ పనులు అపప్జెపాప్రు అలుల్డికి. పాల ఆ 
పనులనిన్టిలోనూ తిరుగుతుండేవాడు. ఇంటోల్ లారా, అనారోగయ్ంతో బాబు ఎలా వునాన్డనే విషయం పెదద్గా 
పటిట్ంచుకునేవాడు కాదు. పది నెలలుగా బాధ పడుతునన్ ఆ అబాబ్యికి చివరికి అది ‘కలరా' అని తెలిసింది. కలరా అని 
గురిత్ంచిన కొదిద్ వారాలోల్నే ఆ బాబు మరణించాడు. లారా పరిసిథ్తి ఒకక్సారిగా కూకటి వేళళ్తో పెకిలించిన చెటుట్లాగా 
అయిపోయింది. పది నెలల బాబుని కంటికి రెపప్లా చూసుకునన్పప్టికీ లాభం లేకపోయింది. చివరికి మూడవ 
సంతానానిన్ కూడా కోలోప్యింది. అపప్టికి ఆమె వయసు కేవలం 26 సంవతస్రాలు మాతర్మే. పెళళ్యిన నాలుగేళళ్లో 
ముగుగ్రు పిలల్లకు తలల్యింది. అందరినీ కోలోప్యి, పిలల్లు లేని తలిల్గా మిగిలిపోయింది. పారిస లో  మూడు నెలల 
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పాపను సమాధి చేశారు. ఆ తరువాత తాతాక్లికంగా వునన్టువంటి ‘లంచన’ గార్మంలో నాలుగు నెలల బాబుని సమాధి 
చేశారు. ఇదిగో ఇపుప్డు సెప్యిన లోని ‘మెండిర్డ’లో నాలుగేళల్ బాబుని సమాధి చేశారు.  

‘ఇదేనా జీవితం? ఎవరు దీనికి కారణం? తనను పెంచి పెదద్ చేసిన తండార్? తన కుటుంబానికి అండగా వునన్ 
అంకుల ఎంగెలాస్? పేర్మించి పెళిళ్చేసుకునన్ పాలా? వీళళ్ అందరివీ రాజకీయజీవితాలు. మరి భారాయ్, పిలల్ల భాదయ్త 
లేదా? వాళుళ్ ఏమైపోయినా పటట్దా? అపుప్డు తలిల్ జెనీన్ విషయంలో కూడా ఇలాగే జరిగింది. ఇపుప్డు తనకీ ఇలాగే 
జరుగుతోంది. అపుప్డైతే తండిర్ తెచిచ్పెటిట్న పేదరికం వలన ఇబబ్ందులు పడాడ్రు. ఇపుప్డు భరత్ ధనవంతుడే. డబుబ్లకేమీ 
ఇబబ్ంది లేదు. కాకపొతే ఇపుప్డు కరువైనదలాల్ భరత్ సమయమే.’ ఇలా కొనసాగేయి లారా ఆలోచనలు బిడడ్ 
చనిపోవడంతో. 

17 సంవతస్రాల వయసు లోనే ఎంతో మంది పేర్మిసుత్నాన్మంటూ తిరిగిన లారా సౌందరయ్ం, పెళళ్యిన 4 ఏళళ్కే 
శరీరం అంతా శుషిక్ంచి పోయి, అందం అంతా హరించుకుపోయి జీవచచ్వం లాగ మిగిలిపోయింది, మగవాళళ్ 
రాజకీయ జీవితాల కోసం, తానూ, తన తలీల్ జెనీన్ కూడా. పెదద్ మనవడు చనిపోయాడనీ, మారుక్స్, జెనీన్లకు తెలిసింది.          

    “ఇక అకక్డ వుండి ఇబబ్ందులు పడడం ఎందుకు? లండన వచేచ్యండి.ఇకక్డే ఏమైనా చేసుకోవచుచ్.”అని 
లారా, పాల లకు కబురు పంపించారు.వాళుళ్ 1872 మధయ్లో లండన వచేచ్శారు. 

ఇక మూడో అమామ్యి ‘ఎలినార‘. మారుక్స్ ఇంటికి అనేక మంది కారయ్కరత్లు వసుత్ండేవారు కదా! అందులో ఒక 
కురార్డు ఉనాన్డు. ఇతను కూడా పారిస  నుండి పారిపోయి వచిచ్న కురార్డే. అతని పేరు “ఆలివర లిసాగేర్ “ వయసు 
చారెల్స, పాల ల కంటే పెదద్వాడు. 34సంవతస్రాలు. చాలా చురుగాగ్ ఉండేవాడు. అతను కూడా బాగా ధనవంతుల 
కుటుంబానికి చెందిన వాడే. కాకపొతే విపల్వ భావాలవలల్ కుటుంబ సభుయ్లతో విభేదించి, బయటకు వచేచ్శాడు. ఫార్నుస్లో 
వుండగా కొనాన్ళుళ్ టీచర గా పనిచేశాడు. మరి కొనాన్ళుళ్ పతిర్కా విలేఖరిగా పని చేశాడు. ఇపుప్డు i.w.m.a. 
కారయ్కర్మాల గురించి, మారుక్స్ ఇంటికి వసుత్నాన్డు. ఆ వచేచ్ కర్మంలో మారుక్స్ మూడో కూతురు ‘ఎలినార'తో 
పరిచయం అయింది. అయితే, ఎలినార వయసు కేవలం 17 సంవతస్రాలు మాతర్మే. ఈ లిసాగేర్ పరిచయం అయిన 
సమయానికి, ఎలినార కంటే రెటిట్ంపు వయసు. ఆ సమయానికి ఒకరినొకరు ఇషట్పడాడ్రు. పెదద్వాళళ్కు ఈ విషయం 
తెలియదు. 1872 మధయ్లో తలిదండుర్లకు తెలియకుండా రహసయ్ంగా నిశిచ్తారధ్ం కూడా చేసుకునాన్రు. అయితే,  
లిసాగేర్, ఎలినార ల నిశిచ్తారధ్ం తరవాత మరో 8 సంవతస్రం వరకూ  జరిగినా గానీ, వివాహబంధంగా మారకపోవడం, 
ఆమె జీవితాంతం అవివాహితగానే వుండి పోవడం అదంతా తరువాత కధ. ఇదంతా 1872లో మారుక్స్ కుటుంబ 
జీవితంలోని  విశేషాలు. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           nø√ºãsYY 2021  

5     

ఇపుప్డు మారుక్స్  రాజకీయ జీవితంలో జరిగిన ఒక ముఖయ్మైన సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం. మారుక్స్ 
గత 7,8 సంవతస్రముల నుండి i.w. m.a. అనే సంసథ్లో చాలా చురుకుగా, పర్ధానమైన పాతర్ పోషిసుత్నాన్డు కదా! 
అందులోనుండి 1872 లోనే బయటకు వచేచ్శాడు. అదెలా జరిగిందంటే.. 

మారుక్స్ తరచూ అనారోగయ్ం బారిన పడుతుండేవాడు. అలాగే కేపిటల-2 రాత పనిలో వునాన్డు. అంతే 
కాకుండా, ఇతర భాషలోల్ వచేచ్ అనువాదాలిన్ సరి చూడడం పనులోల్ తీరిక లేకుండా వునాన్డు. అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ ఈ 
i.w.m.a. కారయ్కర్మాలకే దూరంగా వుండడం మంచిది అనుకొని, ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్డు. …”నాకు చూసుకోవడం 
కుదరడం లేదు. మీరే చూసుకోండి. “ అని బయటకు వచేచ్యవచుచ్. కానీ, అకక్డ ఒక ఇబబ్ంది వచిచ్ంది.  i.w.m.a. 
సంసథ్లో మారుక్స్కి వయ్తిరేకమైన వరగ్ం ఒకటి తయారయియ్ంది. వాళళ్ వాదన ఏమిటంటే?    

“హింస దావ్రా, దౌరజ్నయ్ం దావ్రానే మారుప్ వసుత్ంది.”అని వాళుళ్ నమామ్రు. 
“i.w.m.a. దావ్రా చేయదలచుకునన్దంతా చటట్పరమైన పోరాటమే. ఒక వేళ ఆ పోరాటంలో ఎకక్డైనా హింస 

వసేత్, రావచుచ్. అది తపుప్లేదు. కానీ, హింసే పోరాటం కాకూడదు.”అని మారుక్స్ వాదించే వాడు. ఇపుప్డు గనక ఆ 
సంసథ్నుండి బయటకు వచేచ్సేత్,అది ఖచిచ్తంగా వయ్తిరేక వరగ్ం చేతిలోకి పోతుంది. అది హింసాతమ్క సంసథ్గా 
అయిపోతుంది. ఆ పర్మాదం నుండి తపిప్ంచడానికి మారుక్స్, ఎంగెలుస్లు ఒక పథకం వేశారు. 

 1872 సెపెట్ంబర మొదటి వారంలో నెదరాల్ండస్ లో  జరిగిన ఆ సంసథ్   అంతరాజ్తీయ సదసుస్లో ఒక తీరామ్నం 
చేశారు. అదేమిటంటే, ‘ఆ సంసథ్ యొకక్ కేందర్ సాథ్నానిన్ లండన నుండి అమెరికాలోని నూయ్యారక్ తరలించడం’ ఆ 
పర్తిపాదనకు అందరూ ఒపుప్కునాన్రు. దాంతోటి i.w.m.a. సెంటర కౌనిస్ల అమెరికాకు వెళిళ్ంది. అయితే, కాలకర్మేణా 
బలహీన పడి, చరితర్లో కలిసిపోయింది. అదంతా వేరే చరితర్. ఈ సంఘటన ఇంత ఎందుకు పర్సాత్వించు కునాన్మంటే, 
ఈ i.w.m.a.నుండి బయటకు రావడం అనేది మారుక్స్ జీవితంలో ఒక గొపప్ మారుప్. ఇక అకక్డ నుండి మారుక్స్ 
జీవితంలో నుండి ఆ సంసథ్ పూరిత్గా మాయం అయిపోయింది. అందువలల్ మారుక్స్కి జరిగినటువంటి మేలు ఏమిటంటే, 
ఆయన వయ్కిత్గత జీవితంలో పూరిత్ సమయానిన్ కేపిటల రచనకు కావలిసిన సమాచారానిన్ సేకరించడం,వాటికి 
సమయానిన్ కేటాయించడానికి వీలయియ్ంది.ఇదంతా 1872 లోనే. 

ఇపుప్డు 1872 నుండి 1875 జరిగిన పరిణామాలు చూదాద్ం. ముందుగా కూతురల్ విషయాలు. పెదద్మామ్యికి చెన 
కి పెళిల్ చేదాద్మనే పర్యతాన్లోల్  వునాన్రు.  చెన, చారెల్స ల వివాహం 1872 అకోట్బర 9న జరిగింది. అంతకు 4 ఏళళ్ 
ముందు రెండో అమామ్యి వివాహం ఏ రిజిసాట్ర ఆఫీసులో జరిగిందో, అకక్డే వీళళ్ వివాహం కూడా రిజిసట్ర చేశారు. ఈ 
పెళిల్కి కూడా ఎకుక్వ మంది వెళళ్లేదు. పైగా ఎందుకో గానీ, అందరూ కూడా అంత ఉతాస్హంగా ఏమీ వునన్టుట్ లేదు. 
అపప్టికి చెన వయసు 28, చారెల్స వయసు 33.పెళిల్ చాలా నిరిల్పత్ంగా జరిగిపోయింది. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           nø√ºãsYY 2021  

6     

పెళళ్వగానే లండన కు కాసత్ దూరంగా ఉనన్టువంటి ఆకస్ ఫరడ్ కి చారెల్స, చెన వెళిల్ కాపరం పెటాట్రు. అకక్డకు 
ఎందుకు వెళాళ్రంటే, చారెల్స కు అకక్డ ఒక సూక్లోల్ ఫెర్ంచ కాల్సులు చెపేప్  అవకాశం వచిచ్ంది. అయితే, ఆ వుదోయ్గం 
వచిచ్న 1,2 వారాలోల్నే పోయింది. ఎందుకు పోయిందంటే, ఆ సూక్లుకి వెళిల్, ఫెర్ంచి కాల్సులు చెపప్డం మొదలు పెటట్గానే, 
చారెల్స కి కముయ్నిసట్ కారిమ్క సంఘాలతో సంబంధం ఉందనీ, i.w.m.a. సంసథ్లో కిర్యాశీలకంగా ఉండేవాడని, ఆ 
యాజమానాయ్నికి తెలిసింది. అంతే కాకుండా కొంతమంది విదాయ్రుద్లు, ఆయన దగగ్ర చదువుకోవడానికి 
వయ్తిరేకించారు.”ఈ ఒకపప్టి కముయ్నిసట్ నాయకుడి దగగ్ర మేం చదువుకోము” అనాన్రు. దాంతో సూక్లు యాజమానయ్ం, 
చారెల్స ఉదోయ్గానికి ఉదావ్సన చెపిప్ంది. ఈ విషయాలనీన్ మారుక్స్కు తెలిశాయి. 

”సరే !వుదోయ్గం లేకుండా అకక్డేం చేసాత్రు.ఇంటికి వచేచ్సేయయ్ండి.”అని, పెదద్కూతురీన్, అలుల్డీన్ కాపురం పెటిట్న 
నెల రోజులు దాటక ముందే మళీళ్ లండన తీసుకు వచేచ్సాడు. అపప్టికే, లారా, పాల కూడా ఇంటోల్నే వునాన్రు. మూడవ 
అమామ్యి ఎలాగూ ఇంటోల్నే వుంది. మళీళ్ 5,6 సంవతస్రాల తరావ్త ఇలల్ంతా నిండుగా వుంది.  

చెన జీవితం ఎలా కొనసాగిందంటే...ఈ పెదద్లుల్డు చారెల్స వుదోయ్గం వెతుకోక్వడం లో చాలా బదద్కంగా 
ఉండేవాడు. అతత్గారు జెనీన్ అంటుండేది “మీరు ఆలసయ్ం చేసుత్నాన్రు.తవ్రగా వుదోయ్గం వెతుకోక్ండి.”అని. అయితే, 
వుదోయ్గం దొరకక్ పోవడానికి మరొక కారణం కూడా వుంది. అపప్టికే లండన లోనూ, లండన చుటుట్పకక్ల వూరల్ నిండా 
ఫార్నుస్ నుండి వచిచ్న వాళుళ్ చాలా మంది వునాన్రు. వాళళ్ందరూ కూడా “ఫెర్ంచి చెబుతాం” అనేవాళేళ్. అందుకని చారెల్స 
కి వుదోయ్గవకాశాలు సనన్గిలాల్యి. ఆ పరిసిథ్తి లో చెన మళీళ్ ఇంటింటికీ వెళిల్ టూయ్షనుల్ చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. 
అంతకు ముందు ఎలాగూ టూయ్షనుల్ చెపేప్ అలవాటు వుంది కదా! ఒక మాదిరిగా సంపాదన మొదలు కాగానే మారుక్స్ కు 
ఇంటికి దగగ్రలోనే, ఒకచినన్ పోరష్ను అదెద్కు తీసుకొని, అందులోకి వెళాల్రు చారెల్స, చెన లు.  

వాళల్కు 1873 సెపెట్ంబర 3 న అంటే, వివాహం అయిన ఒక ఏడాదికి ఒక బాబు పుటాట్డు. వాళళ్ ఆరిధ్క సిథ్తి 
ఏమంత బాగుండలేదు. చెన టూయ్షనుల్ చెబుతోంది. చారెల్స వుదోయ్గం లేకుండా వునాన్డు. జాగర్తత్ గా గమనిసేత్, 1844 
నుండి మారుక్స్సంతానం గానీ,1868 నుండి జనిమ్ంచిన సంతానం గానీ, ఎవవ్రూ కూడా సౌకరయ్వంతమైన, 
సుఖవంతమైన వాతావరణం లో జనిమ్ంచలేదు. ఇదిగో ఈ చెన సంతానం కూడా ఇబబ్ందులోల్ నే పుటాట్డు. కాకపొతే 
మనవడిన్ చూడగానే మారుక్స్ ఆనందానికి అంతు లేదు. ఆ రెండో అమామ్యి ముగుగ్రి సంతానానిన్ చూడలేకపోయాడు. 
వాళుళ్ దూరంగా మరణించారు. 

ఈ కురర్వాడి సమక్షంలో మారుక్స్, జెనీన్లు చాలా ఆనందంగా వుండేవారు. అదలా వుంటే, చెన టూయ్షనుల్ 
చెబుతునన్ది అనుకునాన్ం కదా! ఉదయం, సాయంతర్ం టూయ్షనుల్ చెపప్డం, పసి బిడడ్ పోషణలో తీరిక లేకుండా వుండడం 
ఇలా ఇనిన్ ఇబబ్ందులు ఎదురయేయ్సరికి చెన ఆరోగయ్ం, తదావ్రా నెలల బాబు ఆరోగయ్ం కూడా దెబబ్తినాన్యి. మారుక్స్ 
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కుటుంబానిన్ ఒకపుప్డు వెంటాడిన దురదృషట్ం ఇపుప్డు చెన ని కూడా వదలేల్దు. పుటిట్న ఒక సంవతస్రం లోపే 1874 
ఆగసుట్ లోనే చెన మగ బిడడ్ కనున్మూశాడు. ఈ సంఘటన ఆ బిడడ్ మరణం, చారెల్స, చెన లనే కాదు, మారుక్స్ ని కూడా 
విపరీతంగా కుర్ంగ దీసింది. 

మరుక్స్కి యెంత అనారోగయ్ంగా వునాన్, యెంత తీరిక లేకుండా వునాన్ మనవడు దగగ్ర వుంటే అనీన్ 
మరచిపోయేవాడు. వాళల్కి గతం గురుత్కు వచిచ్ంది. లండన వచిచ్న కొతత్లో పిలల్లు పుటట్గానే చనిపోవడమో, పుటిట్న కొనిన్ 
నెలలకి చనిపోవడమో జరిగింది. అలాంటి  దృశాయ్లే మళీళ్ పునరావృతం అవుతునన్టల్నిపినించింది. 1874 చివరోల్  
పెదద్లుల్డు చారెల్స కి కాసత్ సిథ్రమైన వుదోయ్గం దొరికింది. లండన లోనే,’కింగస్ కాలేజీ’లో ఫెర్ంచి బోధించే పొర్ఫెసర గా  
దొరికింది. నెమమ్దిగా చెన టూయ్షనుల్ చెపప్డం తగిగ్ంచింది. మరీ వాళల్కు అతయ్వసరం అయినపుప్డు ఎంగెలుస్ సహాయం 
అందుతుండేది. అలాగే చారెల్స తలిల్ కూడా కొంత పంపిసుత్ండేది.1875 వచేచ్సరికి చారెల్స, చెన లు కొడుకు పోయిన 
విషాదం నుండి కోలుకుంటూ కొతత్ జీవితానిన్ పార్రంభించారు. 

ఇక రెండో అమామ్యి.లారా, పాల లు సెప్యిన నుండి వచాచ్రు కదా! వాళళ్ జీవితాలు ఎలా వునాన్యో 
చూదాద్ం.వాళుళ్ సెప్యిన నుండి రాగానే, మారుక్స్ ఇంటోల్నే వుండేవారు.  పాల సెప్యిన లో ఉండగా, వాళళ్ అమమ్ 
దగగ్రనుండి వచిచ్న డబుబ్లూ, తండిర్ ఇచిచ్న డబుబ్లూ అనీన్ కూడా అకక్డే ఖరుచ్ పెటేట్శాడు. అందుకని, లండన 
వచేచ్సరికి వీళల్లాగే ఆరిధ్క ఇబబ్ందులోల్ వునాన్రు. కావాలంటే, అంతకుముందు లండన లో పూరిత్ చేసిన మెడిసన 
కోరుస్లతో డాకట్ర గా పార్కీట్స చేయవచుచ్. ఆయనకు ఆ అవకాశం వుంది. కాకపొతే “నా ముగుగ్రి సంతానంలో ఏ 
ఒకక్రినీ కాపాడలేక పోయిన వైదయ్ వృతిత్ నాకు వదుద్” అని దాని మీద అలిగి ఆయన మెడికల పార్కీట్స వైపు వెళళ్డానికి ఇషట్ 
పడలేదు. అదీకాక ఏదైనా వాయ్పారం చేసాత్నని మారుక్స్ తో చెపాప్డు. 

 
 మారుక్స్ కొంతమంది సోషలిసట్ మితుర్లు వుంటే, వాళల్కు పరిచయం చేశాడు పాల ని. రెండు,మూడు 

వాయ్పారాలలో పెటుట్బడి పెటిట్ చేతులు కాలుచ్కునాన్డు. మళీళ్ ఆ కషాట్ల నుండి బయటకు రావడానికి ఎంగెలేస్ సహాయం 
చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. దాదాపుగా మారుక్స్కే కాకుండా, వాళళ్ పిలల్లకు కూడా ఏ ఇబబ్ందులు వచిచ్నా గానీ, ఎంగెలేస్ 
సహాయం చేసుత్ండేవాడు. చివరకు ఆ వాయ్పారాలు అనిన్ దెబబ్తిని, తన ఇంటోల్నే “ఫోటో లితో గార్ఫిక & ఎచింగ”అనే 
ఒక చినన్ కుటీర పరిశర్మ లాంటిది ‘కిచెన'లో పెటుట్కునాన్డు. కుటుంబం గడవడానికి లారా కూడా టూయ్షనుల్ చెపప్డం 
పార్రంభించింది. ఇలా ఏదో వునన్ంతలో సిథ్ర పడాడ్క, మారుక్స్కి ఇంటికి దగగ్రలోనే ఒక ఇలుల్ చూసుకొని, అందులోకి 
మారారు. 
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ఇక మూడో అమామ్యి ఎలినార. ఈ ఎలినార, ఆలివర లిసాగేర్ అనే వయ్కిత్తో రహసయ్ంగా నిశిచ్తారధ్ం అయిందని 
అనుకునాన్ం కదా! కొనాన్ళళ్కు మారుక్స్, జేనీన్లకు ఆ విషయం తెలిసింది. ఎలినార ను పిలిచి చెపాప్రు “అమామ్! నీదింకా 
చినన్ వయసు. వివాహం గురించి నిరణ్యం తీసుకునేటంతటి పరిణితి లేదు. వయసులో ఇంత వయ్తాయ్సం వుంటే వచేచ్ 
సమసయ్లు మాకు తెలుసు. ఈ ఆలోచన మానుకో.పైగా రాజకీయాలోల్ వుండీ, నేనూ, మీ బావలూ ఎనిన్ ఇబబ్ందులు 
పడుతునన్మో చూసుత్నాన్వు కదా! మళీళ్ రాజకీయాలోల్ తిరిగే వాడితో మేం పెళిళ్కి అంగీకరించం.”అని చెపేప్శారు. 
తలిదండుర్లను కాదనే, సవ్తంతర్త లేదు ఎలినార కి. అలాగని ఆ లిసాగేర్తో రాజీ పడలేదు. ఇలా కాదు. ‘నా అంతట నేనే 
ఏదైనా వుదోయ్గం చేసుకుంటే,తరావ్త తలిల్ దండుర్లను ఒపిప్ంచ వచుచ్.’ అనుకోని లండన కి దగగ్రలోనే “పర్యిటన” అనే 
వూరుంటే, అకక్డకి వెళిల్ టీచర గా వుదోయ్గం చూసుకుంది. ఈ లిసాగేర్ అపుప్డపుప్డు అకక్డకు వెళిల్ కలుసుత్ండేవాడు. 
1872నుండి 75వరకూ మారుక్స్ కూతురల్ గురించిన విశేషాలు ఇవి. 

అయితే, ఈ మధయ్లో మారుక్స్ జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం. 1873నుండి 74 
మధయ్ రషాయ్లో కేపిటల పుసత్కం మూడు వేల కాపీలు ఎకక్డైతే అముమ్డయయ్యో, అకక్డ కొంతమంది విదాయ్రుధ్లూ, 
సోషలిసుట్లూ, మరి కొంత మంది కలసి పర్భుతవ్ం మీద తిరుగుబాటు చేశారు. వాళుళ్ ఎందుకంతగా తిరుగుబాటు 
చేశారు? వీళళ్కి ఇంత చైతనయ్ం ఎలా వచిచ్ంది? అని అకక్డ వునన్ అధికారులు పరిశోధించడం మొదలుపెడితే, తెలిసింది 
ఏమిటంటే,”వీళళ్ందరూ కూడా కేపిటల పుసత్కం చదివారు. అందుకని వీళుళ్ అలాంటి విపల్వం ఏదో తీసుకువదాద్మని 
తిరుగుబాటు చేశారు.”అని వాళల్కు తెలిసింది.  

 
అదే రోజులోల్ “వియనాన్”లో ఒక వయ్కిత్ మారుక్స్ ఫోటోను జేబులో పెటుట్కొని తిరుగుతునాన్డని చెపిప్, జైలోల్ 

పెటాట్రు. ఇదిగో ఇలాంటి వనీన్, యూరప దేశాలోల్ జరగడం గమనించిన మారుక్స్ తన మీద బిర్టిష పర్భుతవ్ం కూడా 
ఏదైనా చరయ్ తీసుకుంటుందేమోనని, భదర్త కోసమని ‘బిర్టీష పౌరసతవ్ం’కోసం పర్భుతావ్నికి దరఖాసుత్ చేసుకునాన్డు. 
అపప్టికి ఆయన ఇంగాల్డు వచిచ్ 25 ఏళుళ్ అవుతోంది. 

   మారుక్స్ దరఖాసుత్ అందుకుని, బేక గౌర్ండ అంతా చెక చేశారు. వాళుళ్ దరాయ్పుత్ చేసిన మీదట పర్భుతావ్నికి 
సమరిప్ంచిన నివేదికలో ఏం చెపాప్రంటే…”ఇతను నోటోరియస జరమ్న యాజిటేటర..అడవ్కేట ఆఫ కముయ్నిసట్ 
పిర్నిస్పాలస్” బిర్టీష రాచరికం పటల్ ఏమాతర్ం గౌరవం లేదు. అందుచేత బిర్టీష పౌరసతవ్ం ఇవవ్వదుద్ “అని గటిట్గా తేలిచ్ 
చెపాప్రు. ఆ తరావ్త 1883 లో మారుక్స్ మరణించేవరకు, ఏ దేశానికీ చెందని పౌరుడి లాగా, అంటే సమసత్ పర్పంచానికీ 
చెందిన పౌరుడు అనుకోవచుచ్. అలా లండన లోనే కొనసాగాడు.                     
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      మారుక్స్ ముగుగ్రు పిలల్లూ బయటకు వెళిళ్పోయాక, అంత పెదద్ ఇలుల్ ఎందుకులే అనుకొని, అకక్డకు 
దగగ్రోల్నే మరో ఇంటికి మారారు. ఇది కూడా ఒక మోసత్రు గా వుంటుంది. మరీ అంత చినన్ ఇలేల్మీ కాదు. ఎంగెలుస్ 
డబుబ్లు ఇసుత్నాన్డు కదా! అందుకని డబుబ్లకు పెదద్గా ఇబబ్ందేమీ లేదు. మారుక్స్, జెనీన్ల జీవితంలో చిటట్చివరి ఇలుల్ 
ఇదే. వాళళ్ చివరి రోజులు ఈ ఇంటోల్నే, ఇకక్డ నుండే నిషర్క్మించారు. మారుక్స్ కి అనారోగయ్ం తిరగబెటిట్ నపుప్డలాల్ 
సముదర్తీర గార్మానికి వెళిల్, వైదయ్ం చేయించుకునేవాడు. ఇలా 1875 గడచింది. ఇకక్డ నుండి 78 వరకూ జరిగిన కొనిన్ 
సంఘటనలు.         

    1876 వచిచ్ంది. ఆ సంవతస్రం మే పదవ తేదిన చెన కి మరో మగ బిడడ్ పుటాట్డు. అంటే, రెండో బిడడ్. మొదట 
బిడడ్ చనిపోయాడని అనుకునాన్ం కదా! మొదటిసారి పరిసిథ్తి ఈసారి రాకూడదని మారుక్స్ భారయ్ జెనీన్, ఎంగెలుస్ భారయ్ 
లిజీ చాలా జాగర్తత్లు తీసుకునాన్రు.ఆ పిలల్వాడి పేరు కూడా చారెల్స వాళళ్ నానన్ పేరూ,ఎంగెలుస్ పేరూ,పినిన్ లారా పేరూ 
కలసి వచేచ్లా పెటాట్రు. ” జీన లారెంట ఫెర్డరిక లాంగెట “అని పెటాట్రు. ముదుద్గా “జానీ“ అని పిలిచే వాళుళ్. మారుక్స్ 
సంతానంలో పెరిగి పెదద్వాడై, ఒక సాథ్యికి చేరిన మొటట్ మొదటి వాడు ఈ ‘జానీ’ యే. 1876 లో పుడితే, ఆయన 
దాదాపు 62 ఏళుళ్ జీవించి,1935 వరకూ వునాన్డు. ఆ తరువాత రోజులోల్ “సోషలిసట్ పారీట్ ఆఫ ఫార్నుస్“ కి నాయకతవ్ం 
వహించే సాథ్యికి వెళాళ్డు. ఇనిన్ మరణాల తరావ్త మారుక్స్ రెండో తరంలో జీవించిన వాడు ఈ ‘జానీ’. 

1876 లో మూడవ అమామ్యి ఎలినార  ఎలా వుందో చూదాద్ం. ఆమె లిసాగేర్ తో పేర్మలో పడి 4 ఏళళ్వుతోంది. 
వాళళ్ పెళిళ్కి మారుక్స్, జెనీన్లు ఒపుప్కోలేదు. ఈ 4ఏళళ్లో ఎలినార కి కాసత్ మానసిక పరిపకవ్త వచిచ్ంది. సహజం గానే 
ఆమె చుటూట్, కొతత్ మితుర్లు వచాచ్రు. ఆమె పనిచేసే సూక్లు యూనియన కారయ్కర్మాలోల్ కూడా చురుగాగ్ పాలొగ్నేది. అంతే 
కాకుండా బయట థియేటరల్లో నాటకాలోల్ కూడా నటించేది.ఇదంతా జరుగుండేసరికి ఆమెను ఇషట్పడే లిసాగేర్ కి నలబై 
ఏళుళ్ వచాచ్యి. అతను లండన వచిచ్ 5 ఏళుళ్ అవుతునాన్గానీ, ఇంగీల్ష సరిగాగ్ మాటాల్డడం వచేచ్ది కాదు. ఫెర్ంచి భాషలో 
పుసత్కాలు రాసుత్ండేవాడు గానీ, వుదోయ్గం ఏమీలేదు. కర్మ కర్మంగా వాళిళ్దద్రి మధాయ్ ఉనన్టువంటి బంధం 
పలుచబడుతూ వచిచ్ంది. ఇలా 76,77 సంవతస్రాలు గడచిపోయాయి. 

1878 లో మారుక్స్ పెదద్మామ్యి చెన మరొక మగ బిడడ్కు జనమ్నిచిచ్ంది. మూడవ బిడడ్. బర్తికి వునన్వాళల్లో 
రెండవ బిడడ్. ఈ పిలల్వాడు పుటిట్నపుడు బాగానే ఉండేవాడు. కొంచెం ఎదగడం పార్రంభించాక తెలిసింది. మానసికంగా 
ఎదగడం లేదని.  “హేరీ“ అని పేరు పెటుట్కునన్ ఆ అబాబ్యి 5 సంవతస్రాలు మాతర్మే జీవించాడు. 1878లోనే మరొక 
విషాదకరమైన వారత్. ఎంగెలుస్ భారయ్ ‘లిజీ’ తన  51 ఏళళ్ వయసులో 1878 సెపెట్ంబర 12 న చనిపోయింది. ఎంగెలుస్ 
ఒంటరి వాడయాయ్డు. అంతకుముందు కొనిన్ సంవతస్రాలు లిజీ అకక్తో ఉండేవాడు. తరావ్త లిజీని భారయ్గా 
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చేసుకునాన్డు. ఇపుప్డు ఏకాకిగా మిగిలిపోయాడు. ఆ విషాదం నుండి నెమమ్ది నెమమ్దిగా కోలుకుంటునాన్డు. తరావ్త 
మారుక్స్ను కలసి, కేపిటల-2 కి సంబంధించిన సమాచారం సేకరించే పనులనీన్ చేసుత్ండేవాడు.  

మారుక్స్ కూడా తన వయ్కిత్గత జీవితంలో వసుత్నన్ ఒడిదుడుకులు తటుట్కుంటూ,  అలాగే తరచూ వేధిసుత్నన్ 
అనారోగయ్ం నుంచీ కాపాడుకుంటూ ‘కేపిటల-2’ రచనని కొనసాగిసుత్నాన్డు. ఈ కేపిటల-2 ఎపుప్డో పదేళళ్ కిర్తమే 
పబిల్షర కి ఇసాత్నని వాగాద్నం చేసి వునాన్డు. పదేళళ్యినా ఇంకా నడుసూత్నే వుంది. ఈలోగా జరమ్నీ నుండి పబిల్షర 
వుతత్రం రాశాడు. “జరమ్నీలో “యాంటీ సోషలిజం “అనే చటాట్నిన్ తీసుకువచాచ్రు.అందుకని కేపిటల-2 పర్చురణ కాసత్ 
ఆలసయ్మవుతుంది.” అని. మారుక్స్కి కావలిసింది కూడా అదే. ఎలాగూ సిదధ్ంగా లేడు.  

1879 వచిచ్ంది. చెన కి మరో మగబిడడ్ పుటాట్డు. ఆ అబాబ్యికి ‘ఎడగ్ర’ అని పేరు పెటుట్కునాన్రు.అంటే, పర్తి 
ఏడాదీ ఒకోక్ సంతానం. ‘ఎడగ్ర' పేరు, మారుక్స్ కొడుకు 8 ఏళళ్ వయసులో చనిపోయిన కొడుకు పేరు.ఈ ఎడగ్రే మారుక్స్ 
మనవళళ్లో సుదీరఘ్కాలం జీవించిన వయ్కిత్. 195o వరకూ జీవించాడు. పెరిగి, పెదద్వాడయాయ్క, ఫార్నుస్లో మెడికల డాకట్ర 
గా చాలా చకక్ని సాథ్యిలో సిథ్రపడడమే కాకుండా, సోషలిసట్ పారీట్ లో చాలా చురుకుగా పాలొగ్నేవాడు.  

188o వచిచ్ంది.ఇకక్డ ఒక మారుప్ జరిగింది. ఫార్నుస్లో రిపబిల్కన పర్భుతవ్ం కొతత్గా వచిచ్ంది. “ఎపుప్డో 8,9 
ఏళళ్ కిర్ందట ఫార్నుస్ నుండి లండన పారిపోయిన వాళళ్ందరికీ కూడా క్షమాభిక్ష పెడతారు “ అని వారత్ వచిచ్ంది. అలా 
క్షమాభిక్ష పెడితే, ఫార్నుస్ నుండి లండన  వచిచ్న చాలా మంది మళీళ్ వెనకిక్ వెళిళ్పోవడానికి సిదద్ంగా వునాన్రు. అలా 
జరిగితే, మారుక్స్ అలుల్ళుళ్ కూడా వెళిళ్పోవడానికి సిదద్ంగా వునాన్రు. ముఖయ్ంగా పెదద్మామ్యి చెన వెళిళ్పోతుందని 
ఆందోళన పడాడ్రు. ఎందుకంటే, మారుక్స్ జెనీన్లు ఎంత అనారోగయ్ంలో వునాన్, ఎనిన్ పనులోల్ వునాన్ ఆ పిలల్లే ఊరట గా 
వుండేవాళుళ్. 

వాళుళ్ దిగులు పడిన సమయం రానే వచిచ్ంది. 188o మధయ్లో “ఫార్నుస్ నుండి వెళిళ్పోయిన వాళుళ్ వెనకిక్ 
రావచుచ్. క్షమా బిక్ష పెడతాము “ అని పర్కటన రాగానే చాలామంది వెనకిక్ వెళళ్డం పార్రంభించారు.మారుక్స్ 
సంబంధించిన మనుషులు చూసుకుంటే - ముందుగా ‘లిసాగేర్'వెళిళ్పోయాడు. అతను పారిస వెళిళ్పోయి, తన పాత వృతిత్ 
అయినటు వంటి జరన్లిజంలో సిథ్రపడాడ్డు. దాంతోటి ఈ లిసాగేర్, ఎలినార లు పూరిత్గా విడిపోయారు. లిసాగేర్ 
వెళిళ్పోవడం తో పెదద్వయసు వాడితో ఎలినార పెళిల్ తపిప్పోయిందని, మారుక్స్, జెనీన్లు ఆనందించారు. అయితే, ఎలినార 
పెళిల్ గురించి ఏమీ చెపప్డం లేదు. ఆ దిగులు మాతర్ం వుంది. 

లిసాగేర్ తరావ్త ఫార్నుస్ వెళిళ్పోవడానికి సిదద్పడింది మారుక్స్ పెదద్లుల్డు చారెల్స. 188o ఆగసుట్లో భారయ్ చెన కి 
చెపాప్డు “మనం పారిస వెళిళ్పోదాం“ అని. చెన ఏమిటంటే, ముగుగ్రు చినన్ పిలల్లతో సతమతవుతోంది. ఆ సమయంలో 
మారుక్స్, జెనీన్లకు ఆరోగాయ్లు సరిగాగ్ వుండడం లేదు. మారుక్స్ కి ఎపుప్డూ ఉండేదే ఒళళ్ంతా పుళుళ్. జెనీన్కి కూడా 
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తీవర్మైన ఆనారోగయ్ం మొదలయియ్ంది. కొనిన్ నెలల తరావ్త బహుశా అది ‘కేనస్ర ‘ అయి ఉంటుందని. “ఆ పరిసిథ్తిలో 
అమామ్, నానన్లను వదిలివెళళ్డం అనేది మంచిది కాదు. ముందు మీరు వెళళ్ండి. తరావ్త చూదాద్ం ”అని చెపిప్ంది భరత్కు. 
చారెల్స ఒకక్డే ఫార్నుస్ వెళాళ్డు. అకక్డే ఒక పతిర్కలో జరన్లిసట్ గా చేరాడు. అది పెదద్ వుదోయ్గం ఏమీ కాదు. రాజకీయాలోల్ 
కూడా తిరుగుతునాన్డు. వాటిని వదిలి పెటట్లేదు. వాళళ్ అమమ్ ఏం చెపిప్ందంటే..”ఒరే అబాబ్య! నువువ్ పెదద్వాడివి 
అయాయ్వు. ఇకపై నీ డబుబ్లేవో నువువ్ చూసుకో.నేనేమీ సహాయం " అని. ఆ భయంతో, కుటుంబానిన్ పోషించలేనేమో 
ననన్ సంశయంతో చెన ని వచేచ్యమని పెదద్గా బలవంతం చేయలేదు. 

మారుక్స్ రెండో కూతురు లారా, పాల వునాన్రు కదా! వాళుళ్ వెంటనే పారిస వెళళ్డానికి నిరణ్యించుకోలేదు. 
ఎందుకంటే, వాళల్కి వచేచ్ ఆదాయమే అంతంత మాతర్ంగా వుంది. ఇపుప్డు మళీళ్ పారిస వెళిల్ సిథ్రపడడానికి ఆరిధ్క సోథ్మత 
అంతగా లేదు. అందుకని అపుప్డే  ఫార్నుస్ వెళాద్మని అనుకోలేదు.  

ఈ పరిణామాలనీన్ జరిగిన తరావ్త, చెన, భరత్ వెళిళ్న 6,7 నెలలకు ముగుగ్రు పిలల్లను తీసుకొని ఫార్నుస్ వెళిళ్ంది. 
అపప్టికి ఆమె నిండు గరిభ్ణి. అకక్డ చారెల్స ఆరిధ్క పరిసిథ్తి ఏమీ బాగా లేదు.  ఒకపుప్డు మారుక్స్ ,జెనీన్లు పేదరికంతో  
వరసగా పిలల్లు పుటట్డం వలన ఎలా ఇబబ్ంది పడాడ్రో,సరిగాగ్ అలాంటి ఇబబ్ందులే ఇపుప్డు చెన విషయంలో 
పునరావృతం అయాయ్యి. ఈ ఇబబ్ందులోల్నే 1881 ఏపెర్ల లో 5వ సారి తలల్యింది చెన. అమామ్యికి అబాబ్యి 
పుటాట్డనన్ శుభవారత్ మారుక్స్, జెనిన్ లకు తెలిసింది. అయితే, అపప్టికి జెనిన్ ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి ఇంకా దిగజారింది. రకత్ం 
వాంతులు అవుతునాన్యి. చరమ్ం మీద పగుళుళ్ వచిచ్, అందులోనుండి రకత్ం కూడా వసోత్ంది. 

రకరకాల డాకట్రుల్, రకరకాల మందులు ఇసుత్నాన్రు. వాళుళ్ ‘కేనస్ర' అని నిరాధ్రించారు. మారుక్స్కు ఎపుప్డూ 
ఉండేదే పుళూళ్, ఛాతీలో నొపిప్. కాకపొతే వాళిళ్దద్రికీ మనవడిని చూడాలని వుంది. ఫార్నుస్లో కొతత్ పర్భుతవ్ం కాబటిట్, 
మారుక్స్కు ఫార్నుస్ వెళళ్డానికి ఏమీ ఇబబ్ంది లేదు. ఇదద్రూ నెమమ్దిగా ఓపిక తెచుచ్కొని, హెలెన సహాయంతో 
పెదద్కూతురు చెన దగగ్రకు వెళాల్రు. మారుక్స్ 32 సంవతస్రాల తరావ్త మళీళ్ ఫార్నుస్లో అడుగుపెటట్డం.మారుక్స్, జెనిన్లు 
కొతత్ దంపతులుగా వునన్పుప్డు పారిస లో వునాన్రు. ఇదిగో మళీళ్ ఈ వుర్దాద్పయ్ంలో కూతురిన్ చూడడానికి వచాచ్రు. 
కూతురి పేదరికానిన్ చూసి చలించిపోయారు. అలుల్డి బాధయ్తారాహితాయ్నికి  బాధపడాడ్రు. జెనిన్ ఆరోగయ్ం బాగోలేదు 
కాబటిట్, 3,4 వారాలుండి లండన తిరిగి వచేచ్శారు.  జెనిన్ తన పెదద్కూతురునీ, మనవళల్నీ చూడడం అదే ఆఖరుసారి 
అవుతుందని ఆమె ఊహించలేదు. 
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