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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.

.

9

ణ

పర్సుత్తం మనం 1868 వ సంవతస్రం లండన లో వునాన్ం. ’కేపిటల’ విడుదలయియ్ అపప్టికి 4
నెలలు అవుతోంది. ఎంగెలుస్ కావాలని రాసిన పుసత్క పరిచయాలు తపప్,ఈ ‘కేపిటల’ పుసత్కం గురించి ఎవవ్రూ, ఎకక్డా
పర్సాత్వించలేదు. 1868 జనవరి మధయ్లో లండన నుండి వచేచ్ “సాటర డే” అనే పతిర్క ఒక చినన్ వారత్, అది కూడా కొదిద్
పంకుత్లు మాతర్మే రాసింది. సహజం గానే మారుక్స్ లో అసహనం, అసంతృపీత్, నిరాశా, నిరేవ్దం రోజురోజుకి
పెరిగిపోయి, అవి ఆయన ఆరోగయ్ం మీద తీవర్మైన పర్భావానిన్ చూపించాయి. ఆయన ఎపుప్డు మానసిక ఒతిత్డికి
లోనయినా, ఒంటి మీద చినన్ చినన్ కురుపులు మొదలయి, అవి పెరిగి పెదద్వయి, ఒళళ్ంతా పెదద్ పెదద్ గాయలుగా అవడం
అనేది జరుగుతుండేది. ‘ఈ పుసత్కం ఎవరూ చదవడం లేదు. ఎవరూ పటిట్ంచు కోవడం లేదు.’ అనన్ భావం లోలోపల
ఉంటునన్ ఇపుప్డు కూడా అదే జరిగింది. ఒళళ్ంతా పుళుళ్ రావడంతో నిదార్, విశార్ంతీ సరిగాగ్ ఉండేవి కావు.
పబిల్షర మాతర్ం ఫరవాలేదు. “మొదటి వాలూయ్ం ఎలాగో వెళుతోంది. మీరు రెండో వాలూయ్ం రాయడం
కొనసాగించండి.” అని కబురు పంపించారు. నెమమ్ది నెమమ్దిగా ఈ నిరాశ నుండి బయటకు వసూత్, “బిర్టీష లైబర్రీ“ వెళిల్,
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లేని ఉతాస్హానిన్ తెచుచ్కుని సమాచార సేకరణలో పడాడ్డు. రాత పని ఎలా ఉనన్పప్టికీ...మారుక్స్ మరో సంసథ్లో
చురుకుగా ఉండేవాడని గతంలో అనుకునాన్ం కదా! అది i. w.m.a. ఆ సంసథ్ రాజకీయాలూ, యూరప రాజకీయాలూ
మారుక్స్ ని తీరిక లేకుండా చేశాయి.ఇలా జరుగుతుండగా, ఆయన వయ్కిత్ గత జీవితం గురించి తెలుసుకుందాం.
1868 మారిచ్లో మారుక్స్ రెండో అమామ్యి లారా, పాల లు ఇదద్రూ “మేం పెళిళ్కి సిదద్ంగా వునాన్ం.” అనాన్రు.
అపప్టికి నిశిచ్తారధ్ం అయియ్, సంవతస్రంనన్ర అయియ్ంది. ఈ పాల, పారిస లో బహిషక్రించిన తరావ్త లండన వచిచ్,
సంవతస్రం అయింది. చదువు కూడా పూరిత్ కావసోత్ంది. గతంలో నిశిచ్తారధ్ం అయినపుప్డు పెళిల్ 2 సంవతస్రాల తరావ్త
అనుకునాన్రు గానీ, ఇపుప్డు పరిసిథ్తి ఆలోచిసేత్, పెదద్గా ఆగాలిస్న అవసరం ఏమీ కనిపించడం లేదు. సరేనని, పెళిల్
పర్యతాన్లు పార్రంభిచారు మారుక్స్ దంపతులు. మొటట్ మొదట వాళల్కి వచిచ్న ఆలోచన పెళిల్ ఎకక్డ చెయాయ్లి? అని.
ఈ పాల ఫార్నుస్ నుండి వచాచ్రు. ఆయన అమామ్, నానాన్, ఇతర కుటుంబ సభుయ్లందరూ ఫార్నుస్ లోనే వునాన్రు. అయితే,
ఫార్నుస్ వెళళ్డానికి మారుక్స్ కి పాస పోరట్ లేదు. గతంలో ఆయనిన్ ఫార్నుస్ నుండి బహిషక్రించినపుడు, ఆయన మీద
విధించిన నిబంధనలు అలాగే వునాన్యి. కాబటిట్ మారుక్స్ పారిస వెళళ్లేడు.
పెళిల్ లండన లోనే చేదాద్ం అనుకునాన్రు. పాల కుటుంబ సభుయ్లు కూడా “సరే! అలాగే కానివవ్ండి”అనాన్రు.
తరువాత సమసయ్ డబుబ్లు. మారుక్స్కు నితయ్ పేదరికమే కదా! వీళళ్ సంగతి తెలిసిన ఒక డాకట్ర మితుర్డు 15 పౌండుల్
పంపించాడు. ఎంగెలుస్ ఎలాగూ వునాన్డు కదా! ఆయన ఒక 4o పౌండుల్ పంపించాడు. మొతత్ం 55 పౌండుల్ తోటి ఏ
ఇబబ్ంది లేకుండా పెళిల్ జరిపించవచుచ్.1868 ఏపెర్ల 2 తారీఖున పెళిల్. మారుక్స్ ఆరోగయ్ం ఏ మాతర్ం మెరుగుపడలేదు.
రకత్ం కారుతునన్ పుళళ్కి డెర్సింగ చేసుకునాన్డు. వదలకుండా పీడిసుత్నన్ తలనొపీప్, చాతీనొపీప్ అవి ఎలాగూ వునాన్యి.
వాటిని అదుపులో పెటుట్కుంటూ, పాత కోటు వేసుకొని పెళిల్ కూతురు తండిర్గా రిజిసాట్ర ఆఫీసుకి వెళాళ్డు. ఎంగెలూస్,
మరికొదిద్ మంది మితుర్లు మాతర్మే వచాచ్రు. “సెంట పాటార్స రిజిసాట్ర ఆఫీస లో పాల, లారా లకు వివాహం
నమోదయియ్ంది. పెళిల్ జరిగిన రెండు, మూడు నెలలోల్నే పాల చదువుతునన్ మెడికల కోరుస్లు పూరత్యాయ్యి లండన లో .
పారిస లో మిగతా కోరుస్లు పూరిత్చెయయ్లనన్ది పాల పర్ణాళిక. అసలు ఈ ఒపప్ందం మీదే తన పెదద్వాళుళ్
లండన పంపించారు. కానీ, లండన లో ఇలా జరిగింది. తిరిగి పారిస వెళిల్ మెడికల కాలేజి లో కోరుస్లు పూరిత్ చేయడానికి
పర్యతాన్లు పార్రంభించాడు. అయితే, వాళుళ్ ఏం చెపాప్రంటే, “ 2 ఏళుళ్ నీ మీద నిషేధం విధించాం కాబటిట్, మళీళ్
నినున్ చేరుచ్కోవడానికి, కొనిన్ అనుమతులు కావాలి. అందుకని కొనిన్ నెలలు ఆగాలిస్ వుంటుంది.”అని. కర్మ కర్మంగా
పాల కి చదువు మీద ఆసకిత్ తగిగ్పోయి, రాజకీయాలోల్ ఎకుక్వగా పాలొగ్ంటుండేవాడు. మారుక్స్ ఉతత్రాలు
రాసుత్ండేవాడు.”పాల ! నువువ్ డాకట్రువయియ్, మా అమామ్యిని చూసుకుంటావని అనుకునాన్ము. నువేవ్మో రాజకీయాలకి
అంకితం అవుదామని అనుకుంటునాన్వు. అది నాకు ఇషట్ం లేదు.”అని. పాల వాళళ్ నానన్ కూడా అదే చెపాప్డు. అయినా,
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పాల మాతర్ం తన అభిపార్యం మారుచ్కోలేదు. ఆ విధంగా డాకట్ర అవవ్వలసిన మారుక్స్ అలుల్డు, రాజకీయాలోల్
కారయ్కరత్గా కొనసాగాడు.
అది అలా వుండగా, మనం లండన వదాద్ం. మారుక్స్ ఇంటోల్ నుండి పెళళ్యి లారా వెళిళ్పోయింది. పెదద్మామ్యి
చెన ఆలోచనలోల్ పడింది. ఏం చేదాద్మనుకొనాన్ను? ఏం చేసుత్నాన్ను? చెలెల్లేమో పెళిల్ చేసుకొని వెళిళ్పోయింది. ఎనాన్ళుళ్
తలిల్ తండిర్కి భారంగా వుండాలి. జెనిన్ చెన అసలు మొదటోల్ ‘సేట్జ యాకట్ర’ కావాలని వుండేది.ఆ పర్యతాన్లు
ఫలించలేదు. ఆ తరువాత నాటకాలు రాదాద్మని అనుకుంది. అదీ కుదరలేదు. రకరకాల ఆలోచనలతో చివరకు ఒక
నిరణ్యానికి వచిచ్ంది. వాళళ్ ఇంటికి దగగ్రలోనే ఒక ‘సాక్టిష’ కుటుంబం వుంది. వాళళ్ పిలల్లకి రోజంతా వుండి టూయ్షనుల్
చెపప్డానికి ఒక వుదోయ్గం చూసుకుంది.
ఈ విధంగా రెండో అమామ్యి లారా పెళిళ్చేసుకొని వెళిళ్పోయింది. పెదద్మామ్యి రోజంతా ఆ సాక్టిష వాళళ్
ఇంటిలోనే వుండి రాతుర్ళుళ్ వసోత్ంది. ఇదద్రు పిలల్లూ ఇంటోల్ లేకపోయేసరికి మారుక్స్ ఇలల్ంతా బోసిపోయినటల్యింది. ఆ
విధంగా 1868 గడుసోత్ంది. 1868 నవంబర పార్ంతంలో మారుక్స్కి రషాయ్ నుండి ఒక వుతత్రం వచిచ్ంది. “సెంట పీటర
బరగ్ “లో ఆరిధ్కశాసత్ర ఆచారుయ్డిగా పనిచేసుత్ “నికోలాయ”ఆ వుతత్రం రాశాడు.
” ఇకక్డ[అంటే రషాయ్లో] సాథ్నికంగా ఒక పబిల్షర వునాన్డు. ఆతను మీరు జరమ్న భాషలో రాసినటువంటి
‘కేపిటల’ గర్ంధానిన్ రషయ్న భాషలో పర్చురిదాద్మని చూసుత్నాన్డు. నేనూ, మరొక ఇదద్రూ అసిసెట్ంటుల్ కలసి అనువాదం
చేసుత్నాన్ము. మీ అనుమతి కోసం ఈ వుతత్రం రాశాను.” అని. మారుక్స్ చాలా ఆశచ్రయ్పోయాడు. మొదటి నుండి రషాయ్
రాజకీయలనాన్, రషాయ్ రాజకీయ నాయకులనాన్ అసస్లు పడేది కాదు. అలాంటిది ఇపుప్డు జరమ్న లో సరిగాగ్ అముమ్డు
కాని కేపిటల పుసత్కానిన్ రషయ్న భాష లోకి అనువాదం చేసుత్నాన్రంటే, చాలా ఆశచ్రయ్పోయాడు. వెంటనే అనుమతి కూడా
ఇచాచ్డు.
మరొక సంఘటన ఏమిటంటే, అది ఆయన వయ్కిత్గత జీవితానికి సంబంధించినది. ఎంగెలుస్ మాంచెసట్రోల్ ఫాయ్కట్రీ
నడుపుతునాన్డు. అవసరమయి నపుప్డలాల్ డబుబ్లు పంపిసుత్నాన్డు కదా! ఆయన ఒక వుతత్రం రాశాడు.”నా ఫాయ్కట్రీ లో
నా వాటా అమేమ్దాద్మని అనుకుంటునాన్ను.నేనూ, లిజీ [భారయ్] మేం ఇదద్రమూ లండన వచేచ్దాద్మని అనుకుంటునాన్ము.
నేను ఈ కంపెనీ నుండి బయటకు వచేచ్సేత్,మరి నాకు నెలనెలా ఆదాయం వుండదు.నీకు పంపించలేను. అందుకని,
రాబోయే 7,8 సంవతస్రాలకి సరిపడా నీకు యెంత మొతత్ం కావాలో చెబితే, నీకు అవసరమైన మొతత్మూ, మాకు
అవసరమైన మొతత్మూ అంతా కలిపి లెకక్లు వేసుకొని, నా వాటాకి ఎంతకి రావాలో నా భాగసావ్ములతో బేరం
ఆడుకుంటాను. నీకు సంవతస్రానికి 35o పౌండుల్ సరిపోతుందా? నీకు ఇంకా ఎనిన్ అపుప్లు వునాన్యి? అవనీన్ కూడా
తీరేచ్సేత్, ఆ తరువాత నేను 3 నెలలకి ఒకసారి డబుబ్లు ఇసాత్ను.వాటితో మీరు సుఖంగా గడపగలరా?”

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2020

Ș̮ ̆ χ

4

ఆ వుతత్రం చూసి మారుక్స్, జెనిన్ల మనసు మూగపోయింది. ‘రాబోయే కొని సంవతస్రాల వరకూ మీ సంగతి
నేను చూసుకుంటాను’ అంటునాన్డు కదా! ఇదద్రూ కూరొచ్ని లెకక్లు చూసుకునాన్రు. ఇంకా తీరచ్వలసిన బాకీలు 21o
పౌండుల్ తేలింది. అదికూడా

డాకట్ర బిలుల్లు కాకుండా, ఆయన 35o పౌండుల్ సరిపోతాయా? అంటునాన్డు. చాలా

సౌకరయ్వంతమైన జీవితానిన్ గడపవచుచ్. పైగా జెనిన్చెన కూడా ఏదో కొంత సంపాదిసోత్ంది. “ఇక పై జాగర్తత్గా, భదర్ంగా
గడుపుదాం. గతంలోలాగ అటూ, ఇటూ చూడకుండా ఖరుచ్లు పెటట్డం లాంటి పనులు చేయకుండా, ఒక కర్మ పదద్తిలో
జీవితానిన్ గడుపుదాం” అనుకొని, ఎంగెలుస్కి ఉతత్రం రాశారు. కాసత్ జీవితం మెరుగుపడే రోజులు వసుత్నాన్యి
అనుకునాన్రు.
ఎంగెలుస్ మొతత్ం లెకక్లు వేసుకొని తన భాగసావ్ములతో బేరం పెటాట్డు. “మీరు ఇంత ఇసేత్ గనక నా వాటా
ఇచేచ్సాత్ను.” అని. ఇదంతా ఎంగెలుస్ మాంచెసట్ర లో ఉండగానే.
1868 నుండి మొదలై మారుక్స్ మరణించేవరకు మరో 15 సంవతస్రాల పాటు పెదద్గా ఆరిధ్క ఇబబ్ందులేవి
పడలేదు. అదంతా ఎంగెలుస్ దయ అనుకోవాలి. అయితే, తరావ్త కాలంలో

మారుక్స్ జెనిన్లు పేదరికానిన్

అనుభవించలేదు. కానీ, వాళళ్ పిలల్ల జీవితాలిన్ చూసేత్, ఆ పేదరికానిన్ పిలల్లకు బదిలీ చేసారా అనిపిసుత్ంది.
1869 మొదటోల్ మరొక శుభవారత్. మారుక్స్ తాత అయాయ్డు 5oఏళళ్కి. పారిస లో వునన్ లారా, పాల లకు ఒక
మగబిడడ్ పుటాట్డు. “అంతా తాత పోలికే నని అందరూ అంటునాన్” రని వుతత్రం రాసింది లారా. 1869 సంవతస్రం
మధయ్ కాలం వచిచ్ంది. ఎంగెలుస్ ఫాయ్కట్రీ లో తన వాటాని అమేమ్సాడు. ఆయన వాటా కింద 12,5oo పౌండుల్ వచాచ్యి.
అంటే ఇపప్టి మారకంలో అయితే 2o లక్షల పౌండుల్ వచాచ్యి. ‘ఆ డబుబ్లు తన కుటుంబానికీ అంటే వాళల్కి పిలల్లు
లేరు కాబటిట్, ఎంగెలుస్ కీ, భారయ్ లిజీకీ, మారుక్స్ కుటుంబానికీ రాబోయే కొనిన్ సంవతస్రాలవరకూ ఏ ఇబబ్ంది లేకుండా
గడచి పోతాయి.’ అని ఎంగెలుస్ నిరాధ్రణ చేసుకునాన్క, మారుక్స్కి పర్తి 3 నెలలకీ ఒకసారి ఇవవ్డం మొదలుపెటాట్డు.
1869 లోనే జరిగిన ఇంకో పరిణామం ఏమిటంటే, మారుక్స్ పెదద్మామ్యి చెన, ఆమె కూడా రాజకీయ వాయ్సాలు
రాసే సాథ్యికి ఎదగడం. ఇపుప్డు మనం చూసేత్, మారుక్స్ రచనలతో పాటూ, జెనిన్చెన వాయ్సాలు కూడా కనిపిసాత్యి. ఆమె
తండిర్ నీడలో కాకుండా, సొంతంగా ఎదగాదనికీ, కిర్యాశీల రాజకీయాలోల్ పర్వేశించడం కూడా ఇదిగో ఈ 1869లోనే
జరిగింది.అదెలా జరిగిందో కుల్పత్ంగా తెలుసుకుందాం.
1869 లోనే ఇంగల్ండు ఆకర్మించి నటువంటి దేశం ఐరాల్ండ ను రకిష్ంచుకోవడానికి ఉదయ్మం బయలుదేరింది.
వాళళ్ంతా ఇంగల్ండు లో ఉనన్టువంటి ఐరల్ండు దేశభకుత్లు. వీళేళ్ కాకుండా ఐరల్ండు నుండి కొంతమంది కారయ్కరత్లు
ఇంగల్ండు వచిచ్, లండన లోనూ, లండన పరిసర పార్ంతాలోల్నూ ఆందోళనలు చేపటాట్రు. కొనిన్సారుల్ అవి హింసాతమ్కం
గానూ జరుగుతుండేవి. ఆ ఉదయ్మాలను సమరిధ్సూత్ చెన వాయ్సాలు రాయడం మొదలు పెటిట్ంది. అలా ఆమె రాజకీయ
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రంగ పర్వేశం జరిగినటల్యింది. పోను పోనూ ఆ సమావేశాలకు మారుక్స్ వెళళ్కపోయినపప్టికీ, చెన వెళుతుండేది.
నెమమ్ది నెమమ్దిగా మారుక్స్ కూతురు అని కాకుండా,ఆమె ఉదయ్మాలకు మదద్తు నిసుత్నన్ వయ్కిత్గా తమ కారయ్కర్మాలకు
పిలుసుత్ండేవారు.
187o రాగానే మళీళ్ ఒక విషాద వారత్. పారిస లో వునన్ లారాకి రెండో సంతానం ఆడపిలల్ నెలలు నిండ కుండా
పుటిట్ంది. పుటిట్న దగగ్రనుండి అనారోగయ్ంతోనే వుండేది. 3 నెలలు నిండకుండానే మరణించింది. మారుక్స్, జెనిన్లకు
గతంలో ఎలాగైతే పిలల్లు చనిపోయారో, ఇపుప్డు లారాకి అలాగే జరిగింది.187o జూలైలో ఎంగెలుస్ తన మకాం
మాంచెసట్ర నుండి లండన కి మారాచ్డు. మారుక్స్ ఇంటికి దగగ్రోల్నే కేవలం పది నిముషాల దూరంలో “122, రీజెంట
పారక్ “ ఇంటిని అదెద్కు మాటాల్డింది జెనిన్. దాదాపు 2o సంవతస్రాల తరావ్త మారుక్స్, ఎంగెలుస్ లు పకక్పకక్నే వుండే
అవకాశం వచిచ్ంది. ఆనాడు లండన కి మకాం మారిచ్న ఎంగెలుస్, తరువాత మారుక్స్ మరణించేవరకు, ఆ తరువాత
కూడా అకక్డే నివసించాడు.
ఇపుప్డు మనం 187o మధయ్లో వునాన్ం. మొతత్ం జీవితంలో ఎకక్డో ఏదో జరుగుతుంది. మనకు ఏమీ సంబంధం
లేదు అనుకుంటాం.కానీ, ఆ సంఘటన పర్భావం మనజీవితం మీద కూడా పడుతుంది.

ఇపుప్డు మారుక్స్కి కూడా అదే

జరిగింది. లండన బయట పకక్ దేశంలో తలెతిత్నటువంటి సంకోష్భం మారుక్స్ రాజకీయ జీవితం లోనూ, వయ్కిత్గత
జీవితంలోనూ కూడా అనేక మలుపులు తిపాప్యి.
అదెలా జరిగిందంటే, పర్షాయ్ అనేది జరమ్నీ లో ఒక భాగం అనుకునాన్ం కదా! ఆ పర్షాయ్ దేశానికీ, ఫార్నుస్కి
చానాన్ళుళ్గా సప్రధ్లు వునాన్యి. అవి పెరిగి పెరిగి తారాసాథ్యికి వచిచ్,187o జూలై 19 న ఫార్నుస్, పర్షాయ్ మీద యుదధ్ం
పర్కటించింది. ఆ యుదద్ంలో మొటట్ మొదటి నుండి పర్షాయ్దే పైచేయి అయింది. ఈ యుదధ్ం మొదలైన కొదిద్ రోజులోల్నే
ఫార్నస్ అదయ్కుష్డు “నెపోలియన “లొంగిపోయాడు. ఫార్నుస్ని ఆకర్మించునటువంటి పర్షాయ్ సైనాయ్నికి,పారిస నగరం లోనికి
రావడానికి అవరోధం ఎదురైంది. ఎందుకంటే, పారిస నగరంలో సాథ్నికంగా “నేషనల గారుడ్స్” వాళళ్ని అడుడ్కునాన్రు.
నిజానికి వాళుళ్ సైనయ్ం కాదు. సాథ్నికంగా వునన్ పోలీసులాల్ంటి వారు.వాళుళ్ పర్షాయ్ సైనయ్ంతో సాయుధపోరాటం చేశారు.
పారిస లోనికి పర్షాయ్ సైనయ్ం పర్వేశించకుండా అడుడ్కునాన్రు.వేలాది మంది చనిపోవడం, అరెసుట్లు కావడం జరిగింది.
మళీళ్ ఫార్నుస్లో కొతత్ పర్భుతవ్ం ఏరప్డడం జరిగింది. ఇవనీన్ కూడా 187o చివరిలో జరిగిన సంఘటనలు.దీనికి
కొనసాగింపుగా 1871 మొదటోల్ పారిస లో సివిల వార మొదలయియ్ంది. కొతత్గా ఏరప్డిన పర్భుతావ్నిన్ వయ్తిరేకిసూత్,
సాథ్నికంగా ఉనన్ విపల్వ సంఘాలనీన్ కలసి, ఫార్నుస్ పర్భుతావ్నికి ఎదురు తిరగడంతో, సివిల వార మొదలయియ్ంది. అది
1871మరిచ్ నుండి1871 మే వరకు అంటే 2 నెలల పైగా జరిగింది. దీనేన్ చరితర్లో “ పారిస కమూయ్న " అంటారు.
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ఇదంతా ఫార్నుస్లోని, పారిస కేందర్ంగా జరిగినటువంటి సంకోష్భం. దీనికి లండన లో వునన్ మారుక్స్కి ఏమీ
సంబంధం లేదు. ఈ సంకోష్భసమయంలో కుటుంబపరంగా జరిగిన పరిణామాలిన్ చూదాద్ం. వీటిని రెండు కోణాల నుండి
చూడవచుచ్.ఒకటి, మారుక్స్, ఎంగెలుస్లు ఈ సంకోష్భం గురించి రాసినటువంటి వాయ్సాలూ, వాటి వలన జరిగినటువంటి
పరిణామాలు. రెండు మారుక్స్ కూతురూ, అలుల్డూ అకక్డ పారిస లో వునాన్రు కదా! వాళళ్ జీవితంలో కలిగినటు వంటి
మారుప్లు. ముందు మారుక్స్, ఎంగెలుస్ల సంగతి…’పర్షాయ్, ఫార్నుస్ల మధయ్ యుదధ్ం మొదలయిన దగగ్ర నుండి అది ఎటు
వైపు వెళుతునన్ది. ఎటు వైపు వెళితే కారిమ్కులకు మంచి జరుగుతుంది. పర్భుతావ్లూ, పర్భుతావ్లూ చేసుకుంటునన్
యుదధ్ంలోకారిమ్కులు యెంత తటసథ్ వైఖరిని అవలంబించాలి.’ అనే అంశాల మీద మారుక్స్, ఎంగెలుస్లు పతిర్కలోల్
రాసినటువంటి వాయ్సాలు చాలామందిని ఆకరిష్ంచాయి. ఇదంతా ఒక వైపు యుదధ్ం జరుతుండగానే.
అంతే కాకుండా మారుక్స్ నాయకతవ్ం వహిసుత్నన్ i.w.m.a.సంసథ్ అందులోని పారిస లోని సభుయ్లు ‘పారిస
కమూయ్న’ లో భాగసావ్ములయాయ్రు. అంచేత ఈ i.w.m.a. సభుయ్ల కోసం వేట మొదలయియ్ంది. ఇదంతా పారిస లో.
అందులోని సభుయ్లు కొంతమంది లండన వచాచ్రు. సహజంగానే వాళళ్ందరికీ లండన లో మారుక్స్ ఆశర్యం ఇచాచ్డు.
అకక్డకు దగగ్రలోనే ఎంగెలుస్ వునాన్డు కదా! వాళళ్ రెండు ఇళూళ్ కూడా పారిస నుండి వచిచ్న కాందిశీకుల పునరావాస
కేందార్లుగా మారిపోయాయి. అకక్డితో అయిపోయిందా ? తాతాక్లికంగా ముందు ఆశర్యం ఇవావ్లి. తరువాత తిండి.
ఆ తరావ్త వాళుళ్ చేసుకోవడానికి పని చూపించాలి. వీటనిన్టికోసం విరాళాలు సేకరించాలి.ఈ పనులోల్ మారుక్స్,
ఎంగెలుస్ లు తీరిక లేకుండా వుండేవాళుళ్.
ఆ రోజులోల్నే మారుక్స్ ఒక చినన్ పుసత్కం రాశాడు. అది చాలా చినన్ పుసత్కం 35,4o పేజీలు మాతర్మే
వుంటుంది. అ పుసత్కం పేరు “ది సివిల వార ఇన ఫార్నస్ “ఆ చినన్ పుసత్కం పెదద్ సంచలనం కలిగించింది.’ ఇనిసెట్ంట
హిట ‘అనన్టుల్గా ఆ 35 పేజీల పుసత్కం వేలాది కాపీలు అముమ్డు పోవడమే కాకుండా, అంతరాజ్తీయ పెర్స ని
ఆకరిష్ంచింది. అంత వరకూ ‘కారల్ మారుక్స్‘ అంటే, ఆ చుటుట్పకక్ల వారికి మాతర్మే తెలుసు. ఇపుప్డు మారుక్స్ పేరు
యూరప అంతటా మాతర్మే కాకుండా అమెరికా అంతటా మారు మోర్గిపోయింది. ఇలా పేరు రావడమే కాకుండా...
“అసలు మారుక్స్, ఫార్నుస్ లో ‘పారిస కమూయ్న‘ పర్ణాళికలు వేశాడు. i.w.m.a. సభుయ్లిన్ అతనే రెచచ్గొటిట్,
పారిస కమూయ్న లో చేరిప్ంచాడు. ఈ రెండు తిరుగుబాటల్కీ మారేక్స్ కారణం "

అనే కథనాలు కూడా పార్రంభం

అయాయ్యి. దాంతోటి ఆయనకు బెదిరింపు ఉతత్రాలు రావడం పార్రంభమయాయ్యి. అంతేకాదు “ అసలు మారుక్స్,
లండన వదలి వెళిల్పోయాడనీ, కారల్ మారుక్స్ చనిపోయాడనీ, ఎవరో చంపేశార”నీ ఇలాంటి పుకారుల్ చాలా వచాచ్యి. ఈ
పుకారుల్ యెంత దూరం వెళాళ్యంటే..అమెరికాలోని పర్సిదద్ పతిర్కలనీన్కూడా కారల్ మారుక్స్ గురించే పర్ధాన వారత్లు
రాసేటంతగా వెళాళ్యి. మొతత్ం మీద ఫార్నుస్, పర్షాయ్ల యుదధ్ం, పారిస కమూయ్న సంఘటనా వీటనిన్తోటీ మారుక్స్
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వారత్లోల్ని వయ్కిత్ అయాయ్డు. ఇదిలా వుంటే, ఆయన రాసిన ‘కేపిటల ‘ పుసత్కం అకక్డ జరమ్నీలో అమమ్కాలు
పుంజుకుంటోంది. ఇక రెండో కోణం. ఇలాంటి యుదద్ సమయంలో పారిస లో మారుక్స్ రెండో అమామ్యి లారా, పాల
లు ఎలా వునాన్రో చూదాద్ం.
ఇపప్టికి అంటే 187o మధయ్ కాలానికి మారుక్స్ అమామ్యి లారాకి పెళళ్యి 2 సంవతస్రాలు అయింది. ఈ పాల
యెంత చెపిప్నా వినకుండా కిర్యాశీలక రాజకీయాలోల్ ఉనాన్డని మారుక్స్కు తెలుసు. అందుకని పారిస లో ఎపుప్డైతే
యుదద్ వాతావరణం మొదలయియ్ందో, అపుప్డే “మీరు పారిస వదలి మీ నానన్ దగగ్రకు వెళిళ్పొండి”అని వుతత్రం రాశాడు
అలుల్డుకి. పాల ఏం చేశాడంటే, భారయ్నీ, ఏడాదినన్ర వయసునన్ బాబునీ తీసుకొని వాళళ్ తలిదండుర్లు నన్టువంటి
“బోరెడ్కస్” అనే చినన్ పటట్ణం వెళిల్ పోయాడు. ఆ వూరు పారిస చాలా దూరం లో వుంటుంది. ఇక లారా అపప్టికే పసి
బిడడ్ చనిపోయింది. ఏడాదినన్ర వయసునన్ పసి బిడడ్ను చూసుకుంటూ దిగులును మరచిపోవడానికి పర్యతిన్సుత్నన్ది.
అయితే, పారిస లోనూ, పారిస చుటుట్పకక్ల యుదద్ పర్భావం ఎకుక్వగా వుంది గానీ, ఈ ‘బోడెడ్కస్’ అనే ఈ
పటట్ణానికి ఆ వాతావరణం రాలేదు. లారా, పాల లు అకక్డకు వెళేల్సరికి పాల నానన్కు అనారోగయ్ం చాలా తీవర్ంగా
వుంది. ఆయన మంచం మీద పడుకొని వునాన్డు. అపుప్డు కూడా ‘తను చెపిప్నటుట్ మెడిసన పూరిత్ చెయయ్లేదని’
దెపిప్పొడుసుత్ండేవాడు. అలా మంచం మీద వునన్ పాల నానన్ 187o నవంబర 18న

చనిపోయాడు. ఆయన

చనిపోయాక లారాకి అతత్గారి వేధింపులు ఎకుక్వయాయ్యి.
“మీ మూలానే ఆయన చనిపోయాడు.మీ నానన్ వలల్నే మా అబాబ్యి రాజకీయాలోల్ తిరుగుతునాన్డు “అని
ఎపుప్డూ లారాని తిడుతుండేది అతత్గారు. ఇలా వుండగా లారా 3 సారి గరభ్వతి అని తెలిసింది. అదేమో చలికాలం. లారా
గరభ్వతి అని తెలిసినా, 2 ఏళళ్ బాబు అని కూడా చూడకుండా, ‘ఫైర పేల్స ‘ వునన్ గదిలో వుండ నిచేచ్ది కాదు. పాల
ఎపుప్డూ రాజకీయాలోల్ తిరుగుతుండేవాడు. లారా బర్తుకు రోజురోజుకీ దురభ్రం అయిపోతోంది. అయినా ఈ
విషయాలేవీ బాధ పడతారని, అమమ్ నానన్లకు తెలియజేసేది కాదు. ‘ఎలాగూ అంత దూరం నుండి చేసేదేమీ లేదు. చెపిప్
పర్యోజనం లేదు.’ అనుకుంది. ఒకరోజు అతత్గారు ఇంటోల్ వునన్ సామానల్నీన్ సరుద్కొని వేరే ఇంటికి వెళిళ్పోయింది. ఈ
ఖాళీ అయిన ఇంటోల్ లారా ఒకక్తే బికుక్బికుక్మంటూ ఉండిపోయింది.
తరావ్త పాల వచిచ్, విషయం తెలుసుకొని, యేవో అతయ్వసరమైన సామానుల్ తెచాచ్డు. యుదద్ వాతావరణం పారిస
నుండి మిగతా పార్ంతాలకు కూడా వాయ్పించసాగింది. అనిన్ పార్ంతాలతో పాటు ఈ ‘బోడెడ్కస్’ పటట్ణానికి కూడా ఆ సెగ
తగలడం మొదలయియ్ంది. అపప్టికి నెలలు నిండుతునాన్యి లారాకి. “ ఇంటోల్ ఎవరూ లేరు. నువవ్యినా కాసత్
కనిపెటుట్కొని వుండు” అని మారుక్స్ పదేపదే సందేశాలు పంపిసుత్నాన్డు పాల కి. కానీ, పాల మాతర్ం తన రాజకీయ
కారయ్కలాపాలు తగిగ్ంచుకోలేదు.
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ఆ సమయంలో అంటే, ఒక పకక్ పారిస లో సివిల వార తీవర్సాథ్యిలో జరుగుతునాన్ సమయంలో 1871
మారిచ్లో లారా మరొక మగ బిడడ్కు జనమ్ నిచిచ్ంది. ఇంటోల్ భారాయ్, భరాత్ ఇదద్రే వుండేవారు.ఈ విషయం మారుక్స్,
జెనిన్లకు తెలిసింది. లారా పరిసిథ్తి గురించి చాలా ఆందోళన పడసాగారు. ఒక పకక్ సివిల వార జరుగుతోంది. ఆ
కురర్వాడు బయట తిరుగుతాడు. మరోపకక్ చినన్ పిలల్వాడు. జెనీన్ కూతురు దగగ్రకు వెళాద్మంటే ఆమెకు పాస పోరట్
సమసయ్. పైగా బయట దురభ్రమైన వాతావరణం. అలాంటి సమయంలో 27 వయసు వునన్ పెదద్మామ్యి చెన, 16
వయసు వునన్చినన్మామ్యి ‘ఎలినార ‘ “మేం వెళతాం లారా కి సహాయంగా “ అనాన్రు. అపప్టోల్ ఫార్నుస్ కి వెళళ్డం
అంటే, చాలా సాహసంతో కూడుకునన్ వయ్వహారం. యుదద్ వాతావరణం కదా! పైగా వీళళ్కి పాస పోరట్ లు రావు. వేరే
పేరల్తో వెళాళ్లి. అలాగే మారు పేరల్తో పాస పోరట్ లు సంపాదించుకునాన్రు.
ఇక వెళదాం అనుకునన్ సమయానికి “పారిస వెళేళ్ ఓడలనీన్ సరుకులతో నిండిపోయాయి. పర్యాణికులిన్
ఎకిక్ంచుకోవడం కుదరదు “అని చెపాప్రు. అయినా కూడా వెనకాడకుండా సాధారణమైన బోటు లోనే పర్యాణానికి
సిదద్మయాయ్రు ఇదద్రూ. ఇకక్డ నుండి మొదలై మరో 7నెలల వరకూ, అంటే లండన చేరుకునే వరకూ జరిగినటు వంటి
సంఘటనలూ. చేసినటువంటి సాహసాలూ, ఎదురొక్నన్ కిల్షట్ పరిసిథ్తులూ ఇవనీన్ కూడా మూడు గంటల సేపు సాగే
ససెప్నస్ సినిమాకు ఏమీ తీసిపోవు. అడుగడుగునా ఆడపిలల్లిదద్రూ చూపిన ధైరయ్ం, సాహసం తండిర్ మారుక్స్ నుండి పుణికి
పుచుచ్కునాన్రనిపిసోత్ంది.
లండన, పారిస ల మధయ్ ఉనన్టువంటి “ఇంగీల్ష చానల “ దాటడానికి, విపరీతమైన ఈదురుగాలుల మధయ్,
అతయ్ంత పర్మాదకరమైన పర్యాణానిన్ చేశారు ఆడపిలల్లిదద్రూ కూడా. 4రోజుల తరావ్త పారిస లో దిగారు. పారిస
అంతా యుదద్ వాతావరణంతో గందరగోళంగా వుంది. పాస పోరట్ లు తనిఖీ చేసేవారు కూడా ఎకుక్వగా కనిపించలేదు.
ఎలాగో సైనికులీన్, బులెటల్నీ తపిప్ంచుకొని సందు గొందులోల్ నుండి ఎలాగో పారిస ఊరోల్కి చేరుకొని, అకక్డ నుండి మళీళ్
ఒకటి, రెండు రోజులు పర్యాణం చేసి,1871 ఏపెర్ల 24న “బోరేడ్కస్” చేరుకునాన్రు. ఒకక్సారిగా చెన నీ, ఎలినార నీ
చూసేసరికి చాలా ధైరయ్ం వచిచ్ంది లారాకి. ఆ పసిబిడడ్ ఆరోగయ్ం ఏమంత బాగుండలేదు. అకాక్ చెలెల్లూ తోడుగా వునాన్రు
కాబటిట్ లారా పూరిత్గా ఆ పసి బిడడ్ను చూసుకుంటోంది. రెండేళళ్ బాబునీ, ఇంటోల్ పనులీన్ చెన, ఎలినార లు
చూసుకుండేవారు. ఆ పాల ఎపుప్డు వచేచ్వాడో, ఎపుప్డు వెళేల్వాడో ఎవరికీ తెలిసేది కాదు.
సివిల వార 2నెలలోల్ ముగిసింది. ఫార్నుస్ పర్భుతవ్ం i.w.m.a.సభుయ్ల మీద ఉకుక్ పాదానిన్ మోపుతూ అరెసుట్లు
చెయయ్డం మొదలుపెటిట్ంది. అపప్టికే ‘బోరెడ్కస్' వునాన్ పాల ఇంటికి రెండు మూడు సారుల్ వచిచ్ వెళాల్రు. ఎపుప్డైనా సరే
తనని అరెసట్ చేసాత్రని తెలుసుకునన్ పాల, భారాయ్, పిలల్లూ, మరదళళ్నీ తీసుకొని ఫార్నుస్ కి పొరుగు దేశమైన “సెప్యిన“
సరిహదుద్లోల్ వునన్ “లంచాన” అనే ఊరుకి వెళాళ్డు. అదొక చినన్ పలెల్టూరు. అకక్డైతే ఎవరూ గురుత్పటాట్రనుకునాన్డు.
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అది ఫార్నుస్ లోనే వుంది. కాకపొతే కొంచెం దూరం వెళితే ‘సెప్యిన‘ వసుత్ంది.అకక్డ వాళుళ్ రహసయ్ంగా .ఇరుగుపొరుగు
వాళళ్ని ఎవరినీ లోనికి రానిచేచ్ వారుకాదు. ఇంటి ఓనరస్ కి కూడా వీళళ్ సమాచారం పూరిత్గా చెపప్లేదు. వీళళ్ కబురల్నీన్
కూడా i.w.m.a. దావ్రా మారుక్స్ కు తెలుసుత్ండేవి.
మారుక్స్ కూడా పాల అలాగే రహసయ్ సందేశాలు పంపిసుత్ండేవాడు. ఒకసారి ఇలా సందేశం పంపించాడు
“నీకోసం ఫార్నుస్ పర్భుతవ్ం వెతుకుతోంది.ఏ క్షణంలో నైనా నినున్ దేశ బహిషాక్రం చేయవచుచ్.ముందే వెళిళ్పోవడం
మంచిది.”అని. అయితే, ముగుగ్రు అకాక్ చెలెల్ళూళ్ ఒపుప్కోలేదు. అపప్టికే పసి బిడడ్ చాలా అనారోగయ్ంతో వుంది. అలా
వాళుళ్ ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో ఉదివ్గన్తతో వుండగా 1871 జూలై 26న ఆ 4నెలల పసిబిడడ్ చనిపోయాడు. అంటే
ఏడాదినన్రలో రెండో పసి మరణం. ఏదో తాతాక్లికంగా వుందాము అనుకోని వచిచ్నటు వంటి వూరు ‘లంచాన ‘లోనే ఆ
బిడడ్ను ఖననం చేశారు. ఇంకా దురదుర్షట్ం ఏమిటంటే, ఆ బిడడ్ను ఖననం చేయగానే, ఇంటోల్ వునన్ రెండునన్ర ఏళళ్
బాబుకి కూడా దగూగ్, జవ్రమూ మొదలయాయ్యి.
ఏ ఫార్నుస్ పర్భుతవ్ం వెంటాడుతుందని భయపడాడ్రో, ఆ రోజు రానే వచిచ్ంది.1871 ఆగసట్ 4న పోలీసులు
ఇంటి తలుపులు తటాట్రు.
ఈ “ బోరెడ్కస్ ’కీ, పారిస కమూయ్న కీ మధయ్ సమాచారం నువేవ్ చేరవేసుత్నాన్వని నిరాధ్రణ అయింది.నువువ్ దేశ
సరిహదుద్లు దాటడానికి గంట సమయం ఇసుత్నాన్ం “ అని పాల కి తాకీదు జారీ చేశారు.ఇంటోల్ ముగుగ్రు ఆడవాళళ్నీ,
అనారోగయ్ంతో వునన్ బాబునీ అలాగే వదిలేసి, మరి ఒకక్ గంటలో వెళిళ్పోవాలి కదా! ఆఘమేఘాల మీద అకక్డ నుండి
బయలుదేరి ;సెప్యిన ‘దగగ్రోల్ వునన్ ఒక చినన్ గార్మానికి ఒక మితుర్డి సహాయంతో వెళాళ్డు పాల. ఈ ఆడపిలల్లూ, చినన్
బాబూ ’లాంచన‘ లోనే వుండిపోయారు. తను ఎకక్డునన్దీ, ఏమిటీ అనన్ సమాచారానిన్ రహసయ్ంగా అందిసుత్ండేవాడు
పాల. ఇక అపుప్డు చెన ధైరయ్ం చేసి,
“మనం ఇకక్డ ఒకక్ళళ్మే వుండడం అంత మంచిదికాదు.బాబుకి కూడా ఆరోగయ్ం బాగుండడం లేదు. నినున్ పాల
దగగ్రకు చేరుసాత్ం” అని అకాక్చెలెల్ళుల్ ఇదద్రూ లారాని,బాబునీ వెంటబెటుట్కొని, అతయ్ంత పర్మాదకరమైన పరిసిథ్తులోల్
ఫార్నుస్ సరిహదుద్ దాటి, సెప్యిన లో వునాన్ పాల ఉనన్ గార్మం చేరుకునాన్రు. ‘ఈ పథకానిన్ అంతటినీ కూడా
పగడబ్ందీగా అమలు పరచడంలో చినన్మామ్యి ‘ఎలినార ‘చాలా చాక చకయ్ంగా వయ్వహరించిందని’ చరితర్ చెబుతోంది.
ఆ గార్మం చేరుకునాన్క అకాక్ చెలెల్ళుళ్ ఏం చేశారంటే, లారానీ, బాబు నీ పాల కి అపప్గించేసి “మేం ఎలాగో పారిస వెళిల్,
అకక్డ నుండి లండన వెళిళ్పోతాం“ అని పాల తో చెపిప్ వెనకిక్ బయలుదేరారు. ఈ తిరుగు పర్యాణంలో అంటే, సెప్యిన
నుండి ఫార్నుస్ సరిహదుద్ను దాటడానికి ఆడపిలల్లిదద్రికీ చాలా కషట్మయింది. సరిహదుద్ పోలీసులు ఆపి, తనిఖీలు
చెయయ్డం మొదలుపెటాట్రు.అపప్టికే మారుక్స్ పేరు యూరప అంతటా మారుమోర్గిపోతోంది. “ఈ ఫార్నుస్ సివిల వార లో
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కూడా మారుక్స్ అనుచరులు వునాన్రని” పతిర్కలోల్ వారత్లు వసుత్నాన్యి. అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ ఈ ఆడపిలల్లిదద్రూ మారుక్స్
సంతానం అని తెలిసేత్, చాలా పర్మాదం. మారుక్స్ రాసిన వుతత్రం చినన్మామ్యి ‘ఎలినార ‘ దగగ్ర వుంది.అది గనుక
పోలీసుల కంట పడితే చాలా పర్మాదం అని పోలీసులు చూడకుండా నమిలి మింగేసింది ఎలినార.
అయినా గానీ, వీళిళ్దద్రూ ఏదో గూడచారి వరాగ్నికి చెందిన వాళళ్ని అనుమానించారు. ఆ కాపలా పోలీసులు
వీళళ్ను 2,3, రోజుల పాటు ఆ సరిహదుద్లో వునన్టు వంటి పోలీస సేట్షన లో వుంచి, రకరకాల పర్శన్లు వేశారు. నఖ శిఖ
పరయ్ంతం సోదాలు చేశారు. వాళిళ్దద్రూ కూడా మారుక్స్ పిలల్లు కదా! ధైరయ్ సాహసాలకి మారుపేరుగా వుండేవారు. ఏ
కోణంలో కూడా పోలీసులకి దొరకుక్ండా బయటపడాడ్రు. ఈ సంఘటనలనిన్టినీ కూడా 12 సంవతస్రాల తరావ్త చెన
చనిపోయినపుప్డు ఎంగెలుస్ వచిచ్న వాళల్కు వివరంగా చెపాప్డు.
ఆ విధంగా అకక్చెలెల్ళుళ్ పారిస చేరుకొని, అకక్డ నుండి లండన చేరుకునాన్రు. ఇదంతా జరిగేసరికి 1871
సెపెట్ంబర వచిచ్ంది. ఈ లారా, పాల లు అకక్డే సెప్యిన లో ఆ చినన్ గార్మం ‘మెండిర్క’ లోనే వునాన్రు. బాబు ఇంకా
అనారోగయ్ంతోనే వునాన్డు. అదలా వుంచి లండన లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం.
ఆడపిలల్లిదద్రూ లండన లో లేని 5,6మాసాల సమయంలో చాలా విశేషాలు జరిగాయి. ముఖయ్ంగా మారుక్స్
వచిచ్నటువంటి పేరు. అతనిన్ ఇంటరూవ్య్ చెయయ్డానికని విదేశీ పతిర్కా పర్తినిధులు చాలా మంది వసుత్ండేవారు.
వాళళ్ందరికీ కూడా వరసగా అపాయమెంటుల్ ఇవవ్డం, భారయ్ జెనిన్ చూసుత్ండేది. ఎంగెలుస్ దగగ్రలోనే వునాన్డు కాబటిట్,
డబుబ్లకి ఇబబ్ంది లేదు. అందుకని మారుక్స్ ,జెనిన్ల ఈతి బాధలు పుల సాట్ప అయాయ్యని అనుకోవచుచ్. ఇంకా మారుక్స్
తన పూరిత్ సమయానిన్ ‘కేపిటల-2’ గురించి పరిశోధన చెయయ్డానికీ, అలాగే పారిస నుండి పారిపోయి వచిచ్న వాళళ్
సంకేష్మం కోసం చేసుత్నన్ పర్యతాన్లూ, అపప్టోల్ ఉనన్టువంటి రాజకీయాలమీద వాయ్సాలు రాయడం వీటనిన్టి తోటి
తీరికలేకుండా వునాన్డు.
మారుక్స్, జెనిన్లూ, ఎంగెలూస్,అతని భారయ్ లిజీ మొతత్ం నలుగురూ కలసి తరచూ బయటకు వెళుతుండేవారు
షికారల్ లాగ. ఇపప్టి వరకూ అంటే, ఈ సంఘటనలు జరుగుతునన్ంత వరకూ మారుక్స్, జెనిన్ల మధయ్ భారాయ్భరత్ల బంధం
చాలా యాంతిర్కంగా వుండేది. ఇదిగో మళీళ్ చాలా ఏళళ్ తరవాత, డబుబ్ల గురించిన బాధలు తగాగ్క, మారుక్స్ కు పేరు
రావడం మొదలయాయ్క, ఇదద్రి మధాయ్ అనుబంధం బలపడింది. ఆడపిలల్లిదద్రూ లండన చేరుకునాన్రు. వాళుళ్ సమయానికి
మారుక్స్, ఎంగెలుస్లు i.w.m.a. సంసథ్ యొకక్ కానఫ్రెనుస్ కోసమని ఏరాప్టుల్ చేసుత్నాన్రు లండన లోనే. అపుప్డే, తండిర్కి
సహాయం చేయడం కోసమే వచాచ్రా? అనన్టుల్గా వచాచ్రు అకక్చెలెల్ళుళ్. ఆ కారయ్కర్మాలలో చాలా వరకు భాదయ్తలు
తీసుకునాన్రు ఆడపిలల్లిదద్రూ. అపప్టికే చెన కిర్యాశీలక కారయ్కరత్గా పేరు తెచుచ్కుంది.1871అకోట్బర పార్ంతాలలో 5
రోజులు జరిగినటువంటి ఆ కానఫ్రెనుస్లో కూడా చాలా చురుకైన పాతర్ పోషించింది చెన.
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ఆ కానఫ్రెనుస్ కి యూరప నుండీ మిగతా దేశాల నుండి కూడా చాలామంది కారిమ్కులు వచాచ్రు. ఈ కానఫ్రెనుస్
అయేసరికి మారుక్స్ మరోసారి నియంతుర్తవ్ నాయకుడు అనుకునాన్రు. మారుక్స్ యెంత అధికారం చూపిసుత్నన్పప్టికీ,
వయ్తిరేకించేవాళుళ్ కూడా చాలామంది వుండేవాళుళ్ “మన మాట వినిపించుకోడు.ఆయన చెపిప్న మాటే మనమీద
రుదుద్తాడు “అనుకునాన్రు. ఎలాగైతేనేం ఆ కానఫ్రెనుస్ విజయవంతంగా పూరత్యియ్ంది. ఈ కారయ్కర్మాలు ముమమ్రంగా
జరుగుతునన్ రోజులోల్నే మారుక్స్ రాసినటువంటి “సివిల వార ఇన ఫార్నుస్” అనే చినన్ పుసత్కానిన్ ఎంగెలుస్ జరమ్నీ
భాషలోకి అనువాదం చేసి, జరమ్నీకి పంపించాడు.
జరమ్న భాషలో పబిల్ష అయిన, ఈ చినన్ పుసత్కం మీద అనువాదం ‘ఎంగెలుస్’ అని రాసి వుంది. ఆ కాపీ ఒకటి
ఎంగెలుస్ అమమ్గారి చేతికి వెళిళ్ంది. ఆమెకి అపప్టికి 74 సంవతస్రాలు. ఎంగెలుస్ అపప్టికి తలిల్ని చూసి చాలా కాలం
అయింది.ఆ పుసత్కం చూసిన ఆమె కొడుకు ఎంగెలుస్ కి ఒక ఉతత్రం రాసింది.
“ఏం రా అబాబ్య! నువువ్ ఇపప్టికీ మారలేదనన్ మాట. ఇంకా ఆ కారల్ మారుక్స్ సేన్హానిన్ వదలేల్దనన్మాట.
అతనితోనే తిరుగుతునాన్వు. మీ నానన్ యెంత చెపిప్నా వినలేదు. నువువ్ ఇపప్టికీ మారుక్స్ని వదలేల్దనీ తెలిసింది.మరి
ఇంకేం మారతావులే.”అని రాసింది. దానికి ఎంగెలుస్ ఏం రాసాడంటే…
“అమామ్! నా సంగతీ, నా భావాలూ చాలా సారుల్ చెపాప్ను. మారుక్స్ లాంటి మితుర్డు తారసపడక పోయినపప్టికి
కూడా, నేను ఇలాగే వుంటాను. నా భావాలోల్ ఎపుప్డూ మారుప్ వచేచ్ది కాదు.అనవసరం గా అతనిన్ ఆడిపోసుకోవదుద్.”అని
రాశాడు.
అదే రోజులోల్ మారుక్స్ యొకక్ చెలెల్లు దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో వుంది. ఆమె వేరే ఏదో పనిమీద లండన వచిచ్, ఈ
అనన్యయ్ ఉనన్టువంటి జీవితం, ఆయన చేసుత్నన్ పనులూ అనీన్చూసి చాలా నిరసన పర్కటించింది. ఆమె అంది “నానన్,
లాయరుగా ఎంతో పేరు తెచుచ్కునాన్డు. నువువ్ కూడా ఏదో వుదోయ్గం చేసుకుంటే యెంత బాగుండేది. ఎందుకీ
బాధలనీన్.”అంది. అనిన్టికీ మారుక్స్ నుండి ఒకక్టే సమాధానం. బిగగ్రగా నవవ్డం మాతర్మే. అపుప్డే జరిగిన మరొక
సంఘటన ఏమిటంటే...జెనిన్ చెన ఒక సాక్టిష కుటుంబంలో వుదోయ్గం చేసుత్నన్ది అనుకునాన్ం కదా! ఆమె, మారుక్స్
కముయ్నిసట్ నాయకుడనీ, జెనిన్ చెన అతని కూతురని వుదోయ్గం లోనుండి తీసేసింది. దానికి జెనిన్ చెన ఏమీ బాధ పడలేదు.
ఎందుకంటే, ఆమె అపప్టికే రాజకీయ కారయ్ కాలాపాలోల్ వుంది. ’పూరిత్ కాలం వాయ్సాలు రాసుకోవచుచ్.’అనుకుంది. ఈ
చినన్మామ్యి ఎలినార కూడా తండిర్కి సహాయకురాలైంది.

తండిర్ యొకక్ వాయ్సాలు ఫెయిర చెయయ్డం, అలాగే

విదేశాలనుండి వచేచ్ ఉతత్రాలకి పర్తుయ్తత్రాలు ఇవవ్డం ఇలాంటి పనులు చేసుత్ండేది.
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