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 ę ¢pɊþѠæ, ʪp Ăɂȸpæ vȼ ɏĀępę şѠцĂĢě rĢѥȸȼ ĈȒ ʪ îȄ
ǜѠ, ѝ ҔɂǒɅ 800 Вæ vȼ Ħ¡p Ǡќę øфф şѠ¢Ƈ rїфpю÷ȼќ. Ƙppę
øфѠ s îȄ ǜф rɏҤp tƕȸ úцpюpě rѐцѓ÷ȼў. ĂĢ ҫ ƌф s îȄ
ǜ їpč zpĜŹĩ ƘěȼpĒě ţţĀ tĀ rɏҤpǘ ńpęѥȸ÷ȼќ.

.
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లండన చేరుకునేసరికి మారుక్స్ దగగ్ర ఏడు వందల పౌండుల్ వునాన్యి. 5,6 పౌండల్ కోసం అషట్కషాట్లూ
పడిన సందరాభ్లునాన్యి. ఏడాది వయసు వునన్ పసి బిడడ్ చనిపోతే,శవ పేటిక కొనడానికి కూడా 2పౌండుల్ లేక, 2, 3
రోజులు మృ దేహానిన్ ఇంటోల్నే ఉంచుకునన్ దురభ్ర దారిదర్య్ం కూడా చవి చూశారు. ఇపుప్డు 7oo పౌండుల్ చేతికి వచాచ్క,
కాసత్ గౌరవ పర్దమైన జీవితం గడిపే అవకాశం వచిచ్ంది.
మారుక్స్ లండన రాగానే చేసిన మొటట్మొదటి పని ఏమిటంటే...ఇపుప్డు వాళుళ్ ఉంటునన్ ‘కౌంటీ సట్వున’
దగగ్రలోనే మరో ఇంటికి మారడం. దీని కంటే ముందునన్ ఇంటోల్ ముగుగ్రు పసి వాళుళ్ చనిపోయారు. ఈ ఇంటోల్ కూడా
ఒక బాబు పుటట్గానే చనిపోయాడు. పని మనిషి హెలెన చెలెల్లు ఈ ఇంటోల్నే చనిపోయింది. వెంటాడి వేధించిన ఈతి
బాధలనీన్ ఈ ఇంటోల్నే జరిగాయి.
చేతిలో డబుబ్లు వునాన్యి కదా! అందుకని ఇలుల్ మారాలనుకునాన్రు. అకక్డకు దగగ్రలోనే,అదే పరిసరాలోల్
‘మెయిట లాయ్ండ పారక్ ‘ అనే చోట “వన మోడెనా విలాల్స“ అని ఒక ఇంటిని అదెద్కు తీసుకునాన్రు. (పర్సుత్తం ఈ ఇలుల్
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లేదు. పడగొటేట్సారు.) మారుక్స్, లండన వచిచ్న తరువాత ఇది 4 వ ఇలుల్. ఈ ఇంటోల్ నే 1875 వరకూ అంటే,
దాదాపుగా 11 సంవతస్రములు వునాన్రు.
ఈ ‘వన మోడెనా విలాల్స ‘అనే ఇలుల్ చాలా పెదద్ది. మూడు అంతసుత్లోల్ వుండేది.8 గదులు. చకక్టి గారెడ్న. బయట
కూడా విశాలమైన ఖాళీ పర్దేశం. ముగుగ్రు ఆడపిలల్లకీ కూడా ఒకొక్కక్రికీ ఒకోక్ గది. వాళళ్తో పాటు రెండు కుకక్లీన్,
మూడు పిలుల్లీన్, రెండు పకుష్లిన్ కూడా తెచుచ్కునాన్రు. ఇంటోల్ అందరూ కూడా ఆ పేదరికం నుండి, కాసత్ గౌరవ పర్దమైన
జీవితంలోకి అడుగు పెడుతునన్ందుకు అందరూ సంతోషించారు. ఇంతకు ముందు ఉనన్టు వంటి అదెద్ ఇంటి
అనుభవంతో మూడు సంవతస్రాల అదెద్ ఒకేసారి చెలిల్ంచాడు. సంవతస్రానికి 65 పౌండుల్ చొపుప్న దాదాపు రెండు వందల
పౌండుల్ చెలిల్ంచాడు మారుక్స్. ఇంకా 5oo పౌండుల్ మిగిలాయి. ఆ కొతత్ ఇంటోల్ పిలల్లందరూ పండగ వాతావరణం లాగా
ఎవరి గదిని వాళుళ్, నచిచ్నటుల్గా అలంకరించుకునాన్రు. ఇంటోల్ని అనిన్ గదులోల్కి ఫరీన్చర నింపడానికని షాపింగ కి
బయలుదేరింది జెనీన్.
డబుబ్లకు ఇబబ్ంది లేదు. అపుప్ల వాళళ్ బాధ లేదు. ఇంక తను రాయవలసిన ‘కేపిటల‘ పుసత్కం రాయడానికి
పర్ణాళికలు వేసుకుంటునాన్డు మారుక్స్.
ఈ పరిసిథ్తులోల్ జరిగిన మరొక సంఘటన గురించి తెలుసుకోవాలి.ఇకక్డ ఒకక్సారి కధలో 2o సంవతస్రాలు
వెనకిక్ వెళాళ్లి. మారుక్స్ బెలిజ్యం లో వుండగా ‘కముయ్నిసట్ లీగ ‘అనే సంసథ్ను సాథ్పించాడు.ఆ రోజులోల్నే ఒకబాబ్యి
మారుక్స్ దగగ్రకు వచాచ్డు. అతని పేరు “విల హెలమ్ ఫెర్డరిక ఓలఫ్” నిక నేమ “లూపస “ అని పిలుసాత్రు. ఈ లూపస కి
మారుక్స్, ఎంగెలుస్లంటే గురుభావం వుండేది. అతయ్ంత గౌరవం వుండేది. ఆ బెలిజ్యం లో ఉండగానే 'కముయ్నిసట్ లీగ “లో
పనిచేసేటపుప్డు, ఈ లూపస అతయ్ంత నమమ్కమైన అనుచరుడుగా ఉండేవాడు. ఆ తరువాత రోజులోల్ మారుక్స్ వివిధ
దేశాలు తిరుగుతునన్పుప్డు, ఈ లూపస తన సవ్ంత దేశమైన సివ్జజ్రాల్ండ వెళిళ్పోయాడు. మారుక్స్ లండన వచిచ్నపుడు ఈ
లూపస కూడా లండన చేరుకునాన్డు. లండన లో మారుక్స్ ఇంటికి దగగ్రలో ఉండేవాడు.
మారుక్స్ కి సహాయకుడిగా ఉండడమే కాకుండా ఆ ఇంటోల్కి ఏం అవసరం వచిచ్నా, ఏ పనైనా ఈ లూపసేస్
చేసుత్ండేవాడు. అలాగే మారుక్స్ అమెరికా పతిర్కిక్ వాయ్సాలు రాయాలిస్ వచిచ్నపుడు, మొదటోల్ కొనిన్ రోజులు మారుక్స్
జరమ్నీ భాషలో రాసినటువంటి వాయ్సాలిన్ ఈయన ఇంగీల్ష లోనికి అనువాదం చేసుత్ండేవాడు. ఆ తరువాత కొనిన్ రోజులుకి
మాంచెసట్ర లో ఎంగెలుస్ వునాన్డు కదా! అకక్డకు వెళిల్ టూయ్షనుల్ చెపుప్కుంటూ, అలాగే పర్వాస జరమ్నీ కారయ్కర్మాలోల్
కూడా చురుగాగ్ పాలొగ్నేవాడు.ఈ లూపస కు పెళిళ్కాలేదు. ఇతని గురించి, ఇంత వివరంగా ఎందుకు అనుకోవాలిస్
వసుత్ంది అంటే,కొనిన్ కారణాల వలల్ ఇతనికి మారుక్స్ జీవితంలో పర్ధాన పాతర్ వుంది. ఒకటి ఏమిటంటే, పర్సుత్త కధా
కాలానికి మరో మూడు సంవతస్రాల తరావ్త మారుక్స్ రాసిన అతయ్ంత, పర్తిషాట్కరమైన ఉదర్గ్ంధం”కేపిటల” 1వ భాగానిన్
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ఈ లూపస కి అంకితమిచాచ్డు మారుక్స్. ఆ విధంగా లూపస చరితర్లో నిలిచిపోయాడు. ఆ పుసత్కానిన్ అంకితమిసూత్ ఏం
రాశాడంటే…
” టూ మై అనఫ్రగేటబుల ఫెర్ండ ‘విల హెలమ్ ఓలఫ్’ ఇంటర పీట పెయిటుఫ్ల నోబుల పోర్టాగనీస” అని రాశాడు.
1864 సమయానికి ఈ లూపస మాంచెసట్ర లో ఉనాన్డని అనుకునాన్ం కదా! అతనికి తీవర్మైన అనారోగయ్ం ఏదో
చేసింది. డాకట్రుల్ 2,3, వారాలు తీవర్ంగా పర్యతన్ం చేశారు అ జబుబ్ తగిగ్ంచడానికి. యెంత పర్యతిన్ంచినపప్టికీ
కుదరలేదు.బెర్యిన డేమేజ గానీ, బెర్యిన ఫీవర గానీ అలాంటిది ఏదో అయియ్, ఆ మాంచెసట్ర లోనే కనున్ మూశాడు.
అతనికి పెళిళ్కాలేదు. వెనకా ముందు కూడా ఎవరూ లేరు. అయితే, అతను జీవిత కాలంలో కూడా బెటుట్కునన్ ఒక వెయియ్
పౌండల్ గురించి తన వీలునామాలో ఏం రాశాడంటే…”తన వెయియ్ పౌండల్లో ఒక వంద పౌండుల్ ఎంగెలుస్కీ, ఒక వంద
పౌండుల్ తనకి వైదయ్ం చేసిన డాకట్ర గారికీ, ఒక వంద పౌండుల్ ఒక జరమ్న కల్బుబ్కీ మిగిలినదంతా కూడా మారుక్స్,
జెనిన్లకు చెందేలా రాశాడు. అదే రోజులోల్ ఈ లూపస నుండి మరొక ఏడు వందల పౌండుల్ అదనంగా అందాయి.అంటే,
తలిల్ దగగ్ర నుండి 7oo,లూపస నుండి 7oo. మొతత్ం 14oo పౌండుల్ మారుక్స్ దగగ్రకు వచాచ్యి.
అది చాలా ఎకుక్వ. కలలో కూడా ఊహించనటువంటి సంపద. ఇంక దానికి తోడుగా మారుక్స్
వునన్ డబుబ్లో నుండి కొంత సాట్క మారెక్ట
బాబాయికి రాసిన వుతత్రం లో రాశాడు

తన దగగ్ర

లో పెటుట్బడి పెటిట్, మరో రెండు మూడు వందలు సంపాదించానని
మొతత్ంగా ఒకక్సారిగా మారుక్స్ ఆరిధ్క పరిసిథ్తి మెరుగుపడింది. దేనికీ

వెనకాముందు చూడకుండా ఖరుచ్ చేయడానికి అవకాశం వచిచ్ంది. పిలల్లు కూడా అంత వరకూ తమ సేన్హితుల వదద్కు
వెళళ్డానికి కూడా భయపడేవారు. ఎందుకంటే, వాళళ్ సేన్హితులు కాసత్ వునన్వాళుళ్, వీళుళ్ లేని వాళుళ్. ఇపుప్డు పరిసిథ్తి
అది కాదు. వాళళ్తో కలసిపోయారు.
పిలల్ందరీన్ తీసుకొని దగగ్రలోని సముదర్ తీర పార్ంతం “ రామస్ గేట” అనే వూరు వెళిల్, 2,3, వారాలు వుండి
వచాచ్డు మారుక్స్. ఇంతకుముందు తన దగగ్ర డబుబ్లు లేని రోజులోల్ కూడా పిలల్లిన్ సరదాగా బయటకు తీసుకు
వెళేళ్వాడు. కాకపొతే, అలా వెళేళ్టపుప్డు ఆచి తూచి ఖరుచ్ పెటుట్కోవలసి వచేచ్ది. జెనిన్ వీళళ్తో కాకుండా, వాళళ్
సేన్హితులతో 2,3 వారాలు ఒక హాలిడే టూర లాంటిది వెళిల్ వచిచ్ంది. లోకం అంతా పచచ్గా,జీవితం రంగులమయంగా
కనిపిసోత్ంది ఆ కుటుంబ సభుయ్లకు. చాలా సారుల్ మితుర్లందరీన్ పిలిచి పెదద్ ఎతుత్న విందులు ఇచాచ్డు కొతత్ ఇంటోల్.
వీళుళ్ ఇకక్డ ఇలా వుండగా, అకక్డ మాంచెసట్ర లో ఎంగెలుస్ వునాన్డు కదా! అతను చేసుత్నన్టువంటి కంపెనీకి
పూరిత్ సాథ్యి భాగసావ్మి అయాయ్డు.ఆ కంపెనీ కూడా కొదిద్ కొదిద్గా లాభాల బాట పటట్డం మొదలు పెటిట్ంది. ఎంగెలుస్తో
ఇరవై సంవతస్రాలు సహజీవనం చేసిన ఐరిష యువతి ‘మేరీ’ మరణించిందని గతంలో తెలుసుకునాన్ం.ఆ మేరీ చెలెల్లు
పేరు ‘లిజి'.ఆమె కూడా చాలా రోజులుగా ఎంగెలుస్ వాళళ్ ఇంటోల్నే వుంటుండేది. మేరీ చనిపోయిన కొనిన్ రోజులకి ఈ
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‘లిజి’ ని తన భారయ్గా అందరికీ పరిచయం చేశాడు ఎంగెలుస్.వాళుళ్ కూడా అకక్డ మాంచెసట్రోల్ ఒక పెదద్ ఇంటికి
మారారు. అపప్టోల్ మారుక్స్ కి సహాయం చేసే అవసరం కూడా తగిగ్ంది.ఈ పరిసిథ్తి అంతా సవయ్ంగా జరిగిపోయివుంటే,
మారుక్స్, జెనీన్ ల ఆరిధ్కసిథ్తి ఒక కర్మ పదద్తిలో నడచి వుంటే..వునన్ 15, 16 వందల పౌండల్తో కనీసం 6, 7
సంవతస్రాలు ఏ ఇబబ్ంది లేకుండా, సౌకరయ్వంతంగా జీవించవచుచ్.
అయితే మారుక్స్కి పేదరికానిన్ వదలాలని లేదో, లేకపోతే పేదరికానికే మారుక్స్ని వదలాలని లేదో తెలియదు గానీ,
మారుక్స్ కుటుంబానికి ఈ సౌకరయ్వంతమైన జీవనశైలి ఎకుక్వ కాలం కొనసాగలేదు. చాలా ఆశచ్రయ్ంగా వుంటుంది.
ఏమైందో ఏమిటో కధా కర్మంలో తెలుసుకుందాం.
పర్సుత్తానికి మనం 1864 లో వునాన్ం. ఒకక్సారిగా ఆరిధ్క ఇబబ్ందులూ, అపుప్ల వాళళ్ బెదిరింపులూ
ఆగిపోయేసరికి, మారుక్స్ రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో లండన లోని పర్వాస జరమ్నల్ రాజకీయ కారయ్కర్మాలోల్ చురుగాగ్
పాలొగ్నడం పార్రంభించాడు. అపప్టికే కొందరు కారయ్కరత్లు”ఇంటరేన్షనల వరిక్ంగ మెనస్ అసోషియేషన [
I.W.M.A]” అనే ఒక సంసథ్ను పార్రంభించారు.మారుక్స్ ఆ సంసథ్లో పర్వేశించి,చాలా తొందరోల్నే ఆ సంసథ్లో అతయ్ంత
కీలకమైన సాథ్నానికి ఎనిన్కయాయ్డు. ఆ తరువాత 5,6, సంవతస్రాల పాటు (ఈ i.w.m.a. సంసథ్నే “ఫసట్ ఇంటరేన్షనల
“అని కూడా అంటారు.) ఆ సంసథ్ దావ్రా ముందు యూరప లోనీ, తరావ్త ఇతర దేశాలోల్ని కారిమ్కులనందరినీ ఒక తాటి
మీదకు తీసుకురావడానికి చాలా పర్యతాన్లు జరిగాయి. దాంటోల్ మారుక్స్ చాలా కీలకమైన పాతర్ పోషించాడు. అదే
ఉతాస్హంతో తానూ ఆపేసూత్ వసుత్నన్ ‘కేపిటల ‘పుసత్కానిన్ పూరిత్ చేసే పనిలో పడాడ్డు.
ఆయన ఈ పుసత్కాలు రాయడానికీ, పరిశీలనా గర్ంధాలు రాయడానికీ ‘బిర్టీష ముయ్జియం’కి వెళేళ్వాడని
చెపుప్కునాన్ం కదా! అకక్డకు వెళేళ్టపుప్డు తన రెండో అమామ్యి ‘లారా‘ ని కూడా తనతో పాటు తీసుకువెళేళ్వాడు.
అపప్టికి ఆమె వయసు 19 సంవతస్రాలు. తలిల్ లాగా అదుభ్త సౌందరయ్ రాశి. ఆ వయసులో ఆమెను చూసి చాలామంది
తమ పేర్మను వయ్కత్ం చేసుత్ండేవారు. ఆమెకు దగగ్రవావ్లని రకరకాలుగా పర్యతిన్సుత్ండేవారు ఆమె తండిర్తో కలసి లైబర్రీ
కి వెళేళ్ రోజులోల్. ఎవవ్రినీ దగగ్రకు రానిచేచ్ది కాదు. ఎవవ్రితోనూ చనువుగా కూడా వుండేది కాదు. అలా 1864 వ
సంవతస్రం సుఖంగానూ, తీరిక లేకుండానూ గడచిపోయింది.1865 వచిచ్ంది.ఆ సంవతస్రం ఫిబర్వరిలో ఆడపిలల్లు
ముగుగ్రూ కలసి, వాళళ్ అమమ్ జెనీన్కి పుటిట్న రోజుని అతయ్ంత ఘనంగా జరిపారు.
మారుక్స్ చురుగాగ్ ఉనన్టు వంటి ఫసట్ ఇంటరేన్షనల సంసథ్ చాలా విసత్రించింది. కేవలం ఇంగాల్ండ లోనే 12 వేల
మంది సభుయ్లయాయ్రు.దాని కారయ్కలాపాలోల్ ఊపిరి సలపకుండా అయిపోయాడు మారుక్స్. సాయంతర్ం కారయ్కరత్లు వాళళ్
ఇంటికి వసేత్,అపుప్డు సమావేశాలు మొదలు పెడితే, చాలా సారుల్ తెలల్వారే వరకూ వాళళ్ ఇలుల్ ఒక రాజకీయ పాఠశాల
లాగ వుండేది.అదే సమయంలో జరమ్నీలో ఉనన్టువంటి పబిల్షర ‘కేపిటల ‘పుసత్కానిన్ రెండు నెలలోల్ ఇచేచ్సేత్, 1865
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అకోట్బర కలాల్ అచుచ్వేసి ఇసాత్నని అనాన్డు. ఈ పనులనీన్ సరుడ్కోవడానికని మారుక్స్ , పెదద్మామ్యి చెన ని ‘ఫసట్
ఇంటరేన్షనల’ పనులు చూడాడ్నికి సెకర్టరీగా పెటుట్కునాన్డు. చినన్మామ్యి ‘లారా'ని తన కేపిటల పూరిత్ చేయడానికి
అవసరమైన పుసత్కాలు చదవడం, సమాచారాలు సేకరించడం లాంటి పనులు అపప్గించాడు. యెంత తీరిక లేకుండా,
తీవర్ంగా పని చేసుత్నన్పప్టికీ, ఆ పబిల్షర అడిగిన 2,3 నెలలోల్ పుసత్కం అందించలేకపోయాడు.
అందువలల్ పబిల్షర కి “ఇంకో 3,4 నెలలు పడుతుంది.1865 సెపెట్ంబర కి ఇసాత్ను “అని కబురు చేశాడు. ఇంట
ఒతిత్డికి గురయేయ్సరికి అసలే అంతంత మాతర్ంగా వునాన్ మారుక్స్ ఆరోగయ్ం, మళీళ్ దిగజారడం మొదలుపెటిట్ంది. ఒంటి
మీద ఎకక్డ బడితే అకక్డ పుళుళ్ రావడం, అవి పెరిగి పెదద్వయి తీవర్మైనటు వంటి అసౌకరయ్ం. ఆరోజులోల్ ఒకసారి
ఎంగెలుస్ కి ఉతత్రం రాశాడు.
“ఈ పుసత్కం రాయడానికి అడడ్ గాడిదలాగా రాతీర్ పగలు శర్మిసుత్నాన్ను. ఎపుప్డనాన్ విశార్ంతి కావాలనుకుంటే,
డిఫరెనిష్యల కాలికుయ్లేషన లెకక్లు చేసుత్నాన్ను.”అని రాశాడు. జెనీన్కూడా ఎంగెలుస్కి మరో వైపు వుతత్రం రాసింది.
”మీరైనా చెపప్ండి. ఆయన పని చేసే పదద్తి చూసుత్ంటే, ఈ పెదద్మనిషి ఆరోగయ్ం గురించి చాలా భయం
వేసుత్ంది.భరించలేని బాధ వలన దాదాపు 2,3 వారాలుగా అసలు నిదర్పోవడం లేదు. మితుర్డే కదా! మీరైనా
చెపప్ండి.”అని రాసింది.
అయితే, మారుక్స్ ఆరోగయ్ం దిగజారడానికీ, అంతగా మానసిక ఒతిత్డికి కారణం ఆ పుసత్కం ఒకక్టే కారణం కాదు.
1865 జూలైలో ఎంగెలుస్ కి రాసిన వుతత్రం లో ఆయన అసలు నిజానిన్ బయట పెటాట్డు. అదేమిటంటే..”ఏడాదినన్ర
కిర్తం అమమ్ దగగ్ర నుండి తెచిచ్న డబుబ్లూ, లూపస ఇచిచ్నటు వంటి డబుబ్లూ మొతత్ం ఖరుచ్ అయిపోయాయి. నాకు
తెలుసు నువువ్ అపెస్ట అవుతావని.కానీ, ఇది నిజం. వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంటే,ఈ ఏడాదినన్ర కాలంలో మేం పెటిట్న
ఖరుచ్లూ, ఇంటోల్ సామనల్కే జెనీన్4,5 వందలు ఖరుచ్ పెటిట్ంది. పైగా మా దగగ్రకు డబుబ్లు వునాన్యని తెలిసి, ఎపుప్డో
15ఏళళ్ కిర్తం జరమ్నీలో, బెలిజ్యంలో అపుప్లు ఇచిచ్న వాళుళ్ కూడా వాళళ్ ఏజెంటల్ని లండన పంపించి నా దగగ్ర ముకుక్
పిండి వసూలు చేసుకునాన్రు. పిలల్లు కూడా బాగానే ఖరుచ్ చేశారు. ఏదైతేనేం మొతత్ం 15,16 వందల పౌండుల్
ఖరచ్యిపోయి, మళీళ్ అపుప్ చేసుత్నాన్ను. నిజానికి నీకు ఇలా వుతత్రం రాయడం కంటే, బొటనవేలు కోసేసుకుందాం
అనిపిసోత్ంది. నా జీవితంలో అధిక భాగం ఒకరి మీదనే ఆధారపడి బర్తుకుతునాన్ను..అనే భావం అపరాధంగా
అనిపిసోత్ంది.అయినా మనిదద్రి భాగసావ్మయ్ం లో మరెంతో సాధించాలి’ అనన్ఆశే, నీ ముందు అనీన్ చెపుప్కునేలా చేసుత్ంది.
పిలల్లు పుటిట్న దగగ్ర నుండి సౌకరయ్వంతమైన జీవితం అంటే ఏమిటో ఎరగరు. ఈ కొదిద్గా ఏడాదినన్ర కాలమే
అయినపప్టికీ, వాళల్కి కాసత్ సుఖవంతమైన జీవితానిన్ ఇవవ్గలిగాననన్ తృపిత్ ఒకక్టే నాకు మిగిలింది. కనీసం వాళుళ్
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మగపిలల్ లైనా,లేదా అసలు పిలల్లు లేకపోయినా ఇనిన్ బాధలు ఉండేవి కాదేమోననిపిసోత్ంది.”అని అతి దీనాతి దీనంగా
వుతత్రం రాశాడు మారుక్స్.
ఆ విధంగా ఏడాదినన్ర కాలంలో మొతత్ం వచిచ్న డబుబ్లనీన్ ఖరచ్యిపోయాయి. కనీసం ‘కేపిటల’ పుసత్కం
పూరత్యితే, కొంత ఆదాయం వసుత్ంది.అనన్ ఆశ ఒకక్టే, చీకటోల్ చిరుదీపం లాగా కనిపిసోత్ంది మారుక్స్కు. మరి దానిన్
తొందరగా పూరిత్ చేయాలంటే ఈ ‘ఫసట్ ఇంటరేన్షనల’ సంసథ్ కారయ్ కలాపాలోల్ వునాన్డు కదా! అందుకని ఆ సంసథ్
వాళళ్తో ఏం చెపాప్డంటే,..“ నేను కొనిన్ నెలల పాటు లండన లో వుండడం లేదు.బయటకు వెళుతునాన్ను. మా ఇంటికి
రావదుద్.” అని అబదద్ం చెపిప్, ఇంటోల్ కూరొచ్ని ‘కేపిటల’ పుసత్కం పూరిత్ చేసేపనిలో పడాడ్డు. ఎలాగైనా ఆ పుసత్కం పని
పూరిత్ చేయాలనిఅనుకుంటునన్ సమయం లోనే ఇలల్ంతా ఆసుపతిర్ లాగా తయారయియ్ంది. అందరికీ ఒకే వరసలో
అనారోగాయ్లు.పిలల్లిదద్రికీ తీవర్మన దగూగ్, జవ్రం. చివరి అమామ్యికి మశూచి సూచనలు. జెనీన్కి ముందు పళుళ్
తీసేయయ్డమూ ఇలా అంతా గందరగోళంగా తయారయియ్ంది. ఈలోగా ఫసట్ ఇంటరేన్షనల వారికి తెలిసింది. ‘ఇతను
ఎకక్డకీ వెళళ్లేదు.ఇంటోల్నే వునాన్డు’ అని. వాళుళ్ వచిచ్ మళీళ్ సంసథ్ కారయ్కర్మాలకు రమమ్నమని అనడం
మొదలుపెటాట్రు.
1866 జనవరి వచిచ్ంది. అపప్టికి 12oo పేజీలు పూరిత్ చేశాడు.భారాయ్, పెదద్మామ్యి కలసి ఆ పేజీలను ఫెయిర
చేశారు. మళీళ్ మారుక్స్కి ఒళళ్ంతా పుళూళ్, కూరోచ్ లేడూ, పడుకోలేడూ. ఆయన జీవితం రణరంగం. శరీరం మరో
వర్ణరంగం. 1866 ఫిబర్వరి వచిచ్ంది. పుసత్కం పబిల్షర కి పంపిదాద్మని ఎంగెలుస్ అడుగుతుంటే మరో బాంబు లాంటి
వారత్ చెపాప్డు మారుక్స్.
“నేను ఇంతవరకూ రాసిన కేపిటల పుసత్కంలో చాలా మారుప్లు చెయాయ్లనిపిసోత్ంది. ఇలా పిర్ంటింగ కి ఇవవ్లేను.
ఎందుకంటే, నేను ఇది రాసుత్నన్టువంటి ఈ 4,5 ఏళళ్లో పర్పంచవాయ్పితంగా వసుత్నన్ సామాజిక,ఆరిధ్క మారుప్లిన్
పరిగణలోకి తీసుకుని, చాలా వాటిని తిరగరాయాలిస్ వుంటుంది.అలాగే జరమ్నీ, ఫార్నుస్ దేశాలలో వచిచ్నటువంటి
“ఎగిర్కలచ్రర కెమిసీట్ర్ “మారుప్లిన్ కూడా అధయ్యనం చెయాయ్లి. కౌలు దారి విధానంలో వచిచ్న మారుప్లిన్
పరిశీలించాలి.అలాగే జపాన లో వచిచ్నటువంటి కొనిన్ సంఘటనలిన్ కూడా పరిశీలించాలి. అలా మారుప్లు చెయాయ్లంటే,
నేను పరయ్టన పుసత్కాలు చదవాలి.అందుచేత మరో 3, 4 నెలలు ఆలసయ్మవుతుంది “అని చెపాప్డు.
మళీళ్ డాకట్రూల్, మందులూ మారుక్స్ శరీరం ఒక పర్యోగశాల లాగ అయిపోయింది. గతంలో పుసత్కం
విషయంలో ఎంగెలుస్ ఒతిత్డి చేసుత్ండేవాడు. ఈసారి మాతర్ం “అయిన ఆలసయ్ం ఎలాగూ అయింది. పబిల్షర కి నేనేదో
చెబుతాను. పర్సుత్తానికి నువువ్ ఆ పుసత్కం పని ఆపేసి, ఆరోగయ్ం చూసుకో. ఇంటికి అవసరమైన డబుబ్లు నేను
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పంపిసాత్ను.నువువ్ అరజ్ంటుగా చలల్గా వుండే సముదర్ తీర పార్ంతానికి వెళిల్,అకక్డ ఆరోగయ్ం బాగు చేసుకో”అని ఎంగెలుస్,
మారుక్స్కి జవాబు రాశాడు.
ఎంగెలుస్ చెపిప్న మాట మీదా, చేసిన సహాయం తోటీ 1866 మరిచ్ 15వ తేదిన “మార గేట“ అని ఒక
సముదర్తీర పార్ంతానికి వెళిల్, అకక్డ కొనిన్ వారాలు వుండి,ఆరోగయ్ం కాసత్ కుదుటపడింది అనుకునాన్క లండన వచాచ్డు.
ఇపప్టికే పబిల్షర కి వాగాద్నం చేసిన సమయం కంటే,సంవతస్రం పాటు ఆలసయ్ం అయింది. అయినా ఇంకా పూరిత్
కాలేదు. ఎనాన్ళుళ్ పడుతుందో మారుక్స్కే తెలియదు. ఇలా నడుసూత్ వుండగా మారుక్స్ వయ్కిత్గత జీవితంలోని మరి కొనిన్
సంఘటనల గురించి అనుకోవాలి.
ఆ రోజులోల్ ఫార్నుస్ నుండి ఇదద్రు కురర్వాళుళ్ వచిచ్ మారుక్స్ ను కలుసుకునాన్రు. వాళళ్ పేరుల్ ఒకవయ్కిత్ పేరు చారెల్స
లాంగెట. కుల్పత్ంగా ‘చారెల్స’ అందాం. ఈ చారెల్స వయసు 26 సంవతస్రాలు. ఫార్నుస్లో బాగా ధనవంతుల కుటుంబానికి
చెందినటువంటి వాడు. కాలేజిలో ‘లా' చదువుతూ ఉండేవాడు. ’లా' చదువుతునన్పుప్డే రాజకీయాలోల్కి వెళిల్, చదువు
మధయ్లో మానేసి రాడికల జరన్లిజం వైపు వెళాళ్డు.”లెఫట్ బాయ్ంకు “అనే పతిర్క ఒకటి పార్రంభించి,అతను రాసేటటువంటి
తీవర్వాద వాయ్సాల వలన 4 నెలలు జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించాడు.తను నడిపే పతిర్కలో గతంలో మారుక్స్
రాసినటువంటి వాయ్సాలిన్ ఫెర్ంచ భాషలోకి అనువాదం పర్చురిసూత్ ఉండేవాడు.
మరొక వయ్కిత్ పేరు “పాల లఫారేగ్”

సౌలభయ్ం కోసం”పాల “ అని పిలుచుకుందాం.ఇతను చారెల్స కంటే,

ధనవంతుల కుటుంబం నుండి వచిచ్న వాడు. వయసు 23 సంవతస్రాలు.వాళళ్ నానన్గారికి 5,6 దేశాలోల్ ‘వైనరీస
‘వునాన్యి. పారిస లో మెడిసన చదువుతూ ఉండేవాడు. కాకపొతే, చదువుకునన్ రోజులోల్నే రాజకీయ కారయ్కలాపాలోల్
ఎకుక్వగా పాలొగ్నే వాడు. ముక్షయ్ంగా ’ఫసట్ ఇంటరేన్షనల ‘ లో చాలా చురుకుగా పాలొగ్నేవాడు. దాంతోటి కాలేజి
యాజమానయ్ంఅతనిన్ రెండేళళ్ పాటు మెడికల కాలేజి నుండి బహిషక్రించింది. అపుప్డు వాళళ్ నానన్ ఏమనాన్డంటే..
“సరే! ఈ రెండేళూళ్ లండన వెళిల్ అకక్డ ఏవైనా ఈ మెడికల కు సంబంధించిన కోరుస్లు చేసి, మళీళ్ ఫార్నస్ వచిచ్,
మిగతా చదువు కొనసాగించ వచుచ్"అని ఈ పాల ని లండన పంపించాడు. పాల అపప్టికే మారుక్స్ వాయ్సాలు చదివి
వునాన్డు. ముక్షయ్ంగా i.w.m.a.సంసథ్ దావ్రా పరోక్షంగా మారుక్స్తో కూడా కొదిద్గా పరిచయం వుంది. కాబటిట్,అదే
రోజులోల్ మారుక్స్ ని కలుసుకోవడానికి ఇంటికి వెళాళ్డు.
ఈ మొదటి కురార్డు చారెల్స కీ,రెండో కురార్డు పాల కీ వీళిళ్దద్రికీ పారిస లోనే కొదిద్గా పరిచయం వుంది గానీ,
పెదద్గా చనువు లేదు. ఈ ఇదద్రి గురించి ఎందుకు ఇంత వివరంగా అనుకోవలసి వచిచ్ంది అంటే..ఈ చారెల్స అనే
కురర్వాడు ఏడేళళ్ తరవాత మారుక్స్కి పెదద్ అలుల్డయాయ్డు. ఈ పాల రెండో అలుల్డయాయ్డు. అయితే, ఈ వివాహాలూ,
నిశిచ్తారాధ్ల వెనుక చాలా కధ వుంది. ఈ 21వ శతాబద్ంలో మనకు బాగా తెలిసిన భారతీయ సమాజంలో ముగుగ్రు
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ఆడపిలల్ల మధయ్తరగతి తండిర్, తన కూతురల్కు పెళిల్ చేసేటందుకు అనుభవాలు ఎడురవుతాయో, 15oఏళళ్ కిర్తం కారల్
మారుక్స్ కు అనిన్ అనుభవాలూ ఎదురయాయ్యి. వాటి గురించి కుల్పత్ంగా తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళదాం.
లండన వచాచ్క ఈ చారెల్స, పాల ఇదద్రూ కూడా మారుక్స్ నడుపుతునన్ i,w.m.a.సంసథ్లో కిర్యాశీలక
సభుయ్లుగా చేరారు.ఆ కారయ్కర్మాల గురించి తెలుసుకోవడానికి తరచూ మారుక్స్ ఇంటికి వసుత్ండేవారు. మొదటోల్ ఆ
రావడం అనేదిమారుక్స్ తో మాటాల్డడానికే అయినపప్టికీ, తొందరలోనేఆ ఇంటోల్ వునన్ ఆడపిలల్ల ఆకరష్ణ నుండి
తపిప్ంచుకోలేకపోయారు. ఈ చారెల్స కు మారుక్స్ పెదద్మామ్యి చెన అంటేనూ, పాల కి చినన్మామ్యి లారా అంటేనూ
ఇషట్ం ఏరప్డింది. చారెల్స కి రాజకీయాలే పర్ధానం కాబటిట్, తన పేర్మను వెంటనే చెపప్లేకపోయాడు. ఈ పాల అయితే,
మెడిసన కోరుస్లు పూరిత్ చేసూత్, సంసథ్ కారయ్కర్మాలోల్ ఎకుక్వ కాలం గడుపుతూ ఈ లారా పటల్ తనకు వునన్ పేర్మను
యెంత తొందరగా చెబుదామా? అనన్టుల్గా పర్వరిత్ంచేవాడు. ఈ కురర్వాళిళ్దద్రూ ఆడపిలల్లతో కలివిడిగా మాటాల్డడం,
ఆడపిలల్లు కూడా వాలల్తో కలిసి కబురుల్ చెపప్డం ఇవనీన్ కూడా వాళళ్ అమమ్ జెనిన్కి నచచ్లేదు.
ఆమె తన మితుర్రాలికి రాసిన ఉతత్రంలో ఇలా రాసింది “ మధయ్ నేను, పిలల్లతో తరచూ చిరాగాగ్ ఉంటునాన్ను,
నా బాధ వాళళ్కు అరధ్ం కావడం లేదు. రాజకీయాలే జీవితం అనుకునన్ వయ్కిత్ని చేసుకుని, గత 2o ఏళుళ్గా నేను
అనుభవిసుత్నన్ దురభ్ర దారిదర్య్ం నీకు తెలుసు. దాంటోల్నే బాధలు పడుతూ పెరిగిన మా అమామ్యిలు, వాళుళ్ కూడా
పెళళ్యిన తరావ్త ఇలాగే కొనసాగడం నాకు ఇషట్ం లేదు. అటు చూసేత్ ఆ కురార్ళుళ్ ఇదద్రూ కూడా రాజకీయాలోల్నే మునిగి
తేలుతునాన్రు. వాళల్కు భారయ్లుగా వీళుళ్ వెళితే,నా కూతురల్ జీవితం కూడా నాలాగే అవుతుందేమో భయంగా వుంది “అని
రాసింది. ఆడ పిలల్ల తలిల్గా జెనీన్ని అరధ్ం చేసుకోవచుచ్.
అయితే, ఈ విషయంలో మారుక్స్ సప్ందన ఎలా వుంది అనన్ది పర్శన్. ఆశచ్రయ్కరంగా మారుక్స్ కూడా జెనీన్నే
అభిపార్యాలనే సమరిధ్ంచాడు. అదే సమయంలో పెదద్మామ్యి చెన ను ఇషట్పడుతునన్ చారెల్స, ఫార్నుస్ వెళితే, అకక్డ
అతనిన్ అరెసట్ చేసి 8 నెలలు జైలు శిక్ష వేసి, జైలోల్ పెటాట్రు. అలా తాతాక్లికంగా పెదద్మామ్యి సమసయ్ వాయిదా పడింది.
అదలా వుంటే, ఇక లారా, పాల ల మధయ్ సేన్హం మాతర్ం రోజురోజుకీ బలపడుతోంది. ఒక రోజు ఆ కురర్వాడిని పిలిచి
మారుక్స్ సప్షట్ంగా చెపాప్డు.
”చూడబాబ్య! నువువ్ ఈ i.w.m.a.పనులనీన్ బాగానే చేసుత్నాన్వు. ఆ విషయంలో నినున్ ఖచిచ్తంగా
అభినందిసుత్నాన్ను. ఇక రెండోది,మా

అమామ్యి ‘లారా' విషయం. నువువ్ నాకు పర్తేయ్కంగా చెపప్క పోయినా

రోజురోజుకీ మీ మధయ్ చనువు గమనిసేత్ తెలుసుత్ంది. అయితే, నువువ్ మా అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకోవాలంటే, ఒక విషయం
గురుత్ పెటుట్కో.నాలాగ ఇలాగే రాజకీయాలోల్ కొనసాగుతానంటే, నేనూ, జెనిన్ ఇదద్రమూ ఒపుప్కోవడానికి సిదద్ంగా లేము.
ఈ రాజకీయాలతో నా జీవితం దురభ్రం చేసుకునాన్ను.అయితే, దీనికి నేనేమి పశాచ్తాత్ప పడడం లేదు. బహుశా మళీళ్
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జీవితానిన్ మొదటినుండి పార్రంభించే అవకాశం వచిచ్నపప్టికీ, మళీళ్ ఇదే పని చేసాత్ను. కాకపొతే, అపుప్డు పెళిల్ మాతర్ం
చేసుకోను. నా సిదాద్ంతాలతో నా పిలల్ల జీవితాలను దారిదర్య్మయం చేశాను. నువూవ్ ఇలాగే కొనసాగడం మాతర్ం నాకు
ఇషట్ం లేదు.నువువ్ ఏ విధంగా మా అమామ్యి బర్తుకిక్ బరోసా ఇసాత్వో చెపుప్. అపుప్డు మీ పెళిల్ గురించి ఆలోచిదాద్ం“
అనాన్డు.
నిజానికి మారుక్స్ పిలల్లు జెనిన్ చెన,లారా చాలా సమరధ్త, తెలివితేటలు వునన్ పిలల్లు. వాళళ్ కాళళ్ మీద వాళుళ్
నిలబడే లక్షణాలు వునాన్యి. కానీ, మారుక్స్,జెనిన్ లు మాతర్ం, వాళళ్ను సవ్తంతర్ంగా జీవించే అమామ్యిలాల్గా కాకుండా,
‘ఎవరో వచిచ్ వాళళ్ను పెళిల్ చేసుకుంటారు.ఆ వచేచ్వాళుళ్ వీళళ్ను జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి.’ అనే ఆలోచనతో వుండేవారు.
ఆ ఆలోచనల వలల్నే లారా ను ఇషట్పడే అబాబ్యికి అలా చెపాప్డు. ఆ మాటలు వినాన్క పాల ఏం చేశాడంటే,ఫార్నుస్
నుండి బాగా పేరునన్టువంటి ఒక డాకట్ర గారితో ఫోన చేయించాడు.”ఈ పాల చాలా మంచివాడు. చాల సమరుధ్డు.”అని
ఒక సరిట్ఫికేట ఇసుత్నన్టుట్గా ఉతత్రం రాశాడు.
అదే సమయంలో పాల నానన్ కూడా మారుక్స్ కి ఒక వుతత్రం రాశాడు.మా అబాబ్యి చెపాప్డు. మీ అమామ్యిని
తను ఇషట్పడుతునాన్నని చెపాప్డు. మీకు వునన్ సందేహాలు కూడా చెపాప్డు. మా వాడు మీ ఇంటి అలుల్డైతే చాలు
అనుకుంటునాన్ము.మా తరపు నుండి మా అబాబ్యికి 4 వేల పౌండుల్ ఇసాత్ను.దాంతో వాళిళ్దద్రూ గౌరపర్దమైన వైవాహిక
జీవితానిన్ గడపవచుచ్.“అని హామీ ఇసూత్ వుతత్రం రాసాడు పాల వాళళ్ నానన్.
ఇనిన్ పరిణామాలు జరిగాక ‘పరవాలేదు ఆ అబాబ్యితో లారా పెళిల్ జరిగితే సుఖం గానే వుంటుంది ‘
అనన్ నమమ్కం కలిగింది. 1866 సెపెట్ంబర 26 న వాళిళ్దద్రికీ నిశిచ్తారధ్ం జరిగింది. పెదద్మామ్యి గురించిన పర్సాత్వన
రాలేదు. ఎందుకంటే,ఆ అబాబ్యి అకక్డ జైలోల్ వునాన్డు.
నిశిచ్తారధ్ం అయితే, జరిగింది. కానీ, పెళిల్ మాతర్ం 2 సంవతస్రాల తరావ్త చేదాద్ం అనుకునాన్రు. గతంలో
మారుక్స్, జెనిన్ ల విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. నిశిచ్తారధ్ం జరిగిన 6,7 సంవతస్రాలకి పెళిల్ జరిగింది. ఈ
నిశిచ్తారధ్ం జరిగాక పాల, మారుక్స్ కు ఇంటికి దగగ్ర లోనే ఒక ఇలుల్ అదెద్కి తీసుకునాన్డు. అయితే, రోజులో చాలా సేపు
మారుక్స్ ఇంటోల్నే ఉండిపోయేవాడు. ఇంత వరకూ బాగానే వుంది. ఇకక్డ ఒక విచితర్మైన సమసయ్ వచిచ్ంది.మారుక్స్
1865 లోనే అపుప్ల ఊబిలో చికుక్కునాన్డు అనుకునాన్ం కదా! ఇపుప్డు మనం మాటాల్డుకుంటునన్ కాలం 1866
సెపెట్ంబర నాటికి ఒక సంవతస్రం పైగా ఆరిధ్క ఇబబ్ందులోల్ వునాన్డు. ఇపుప్డు కాబోయే అలుల్డు ఎపుప్డూ ఇంటోల్నే
ఉంటునాన్డు. అందువలల్ తన పేదరికానిన్ కపిప్పుచుచ్కోవడానికీ, తరచూ వచిచ్ తలుపులు కొటేట్ అపుప్ల వారి నుండి చాలా
పర్యతాన్లు చేసుత్ండేవాడు.ఒకోక్సారి అపుప్ల వాళుళ్ తలుపులు కొడితే,ఈయన వెనకాతల దొడిడ్ తలుపు గుండా వెళిల్,
వాళల్కి సమాధానం చెపిప్ పంపిసుత్ండేవాడు.
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మళీళ్ మామూలే ఎంగెలుస్కి ఉతత్రాలు రాసుత్ండేవాడు. ఆయన అవసరమైన సహాయం చేయడం, కాబోయే అలుల్డి
ముందు పరువు కాపాడుకోవడం, ఇలా జరుగుతూనే వుంది. 1866 కూడా గడచింది. పూరత్వుతూ, పూరత్వుతూ వసుత్నన్ ఆ
‘కేపిటల ‘ పుసత్కం నిజంగానే పూరత్యింది. 1866 నవంబర లో ఆ పుసత్కంలోని కొనిన్ పేజీలు జరమ్నీ లోని పబిల్షర కి
పోసట్ చేశాడు. ఎంగెలుస్ చాలా ఆశచ్రయ్పోయాడు.ఇంత తొందరగా పూరిత్ చేసాడా అని. ఆ పబిల్షర అనాన్డు “ మిగతా
పేజీలు పటుట్కుని మీరు జరమ్నీ రండి. ఇకక్డ కూరొచ్ని పూర్ఫ రీడింగ చేదుద్రు.నేను మీకు పంపించడం, మీరు నాకు
పంపించడం ఎందుకు? అలాయితే, ఆలసయ్ం అవుతుంది “అని రాశాడు. ఇదంతా 1867 ఏపెర్ల లో జరిగింది. ఎంగెలుస్
కూడా “అదే మంచిది. జరమ్నీ వెళుళ్.” అనాన్డు.
అపుప్డు మారుక్స్, ఎంగెలుస్కి ఒక వుతత్రం రాశాడు. ” నీ సూచన అయితే బాగానే వుంది. అసలు విషయం నాకు
చెపప్డానికి

సిగుగ్గా వుంది. నా బటట్లూ, వాచీ కూడా తాకటుట్ లో వునాన్యి. అందుకని బయటకు కూడా

వెళళ్లేకపోతునాన్ను.” ఎంగెలుస్కి ఇదంతా అలవాటైన విషయమే కాబటిట్, మళీళ్ డబుబ్లు పంపించాడు. 1867 ఏపెర్ల
2oన బయలుదేరి జరమ్నీ వెళాళ్డు. అకక్డకు వెళిల్ అతనికి తెలిసిన డాకట్ర వుంటే, ఆయన ఇంటోల్ వుండి, ఈ ‘కేపిటల
‘పుసత్కం యొకక్ అచుచ్ అయినటు వంటి పేపరుల్ పూర్ఫ రీడింగు పనిని మొదట విడత పూరిత్ చేసి, 1867 మే 19న తిరిగి
లండన వచాచ్డు.
ఆ తరువాత మరో మూడు నెలల పాటు ఈ పూర్ఫ రీడింగు కాగితాలు రావడం, ఈయన దిదిద్ పంపించడం
జరుగుతూనే వుంది. ఇక ‘కేపిటల -1" వాలూయ్ం పిర్ంటింగు పూరత్యి, మారెక్ట లోకి రావడం ఒకటే మిగిలివుంది.
పుసత్కం కోసం ఎదురుచూడడం పార్రంభించారు. కేవలం ఎదురు చూడడ్ం మాతర్మే కాదు. ‘ఇది ఖచిచ్తంగా బూరుజ్వాల
మెదళల్లో పెదద్ విసోప్టనం సుర్షిట్సుత్ందని. ఇది బర్హామ్ండంగా అముమ్డుపోయి,మారుక్స్ కి బోలెడు ఆదాయం వసుత్ంది.
అంతేకాదు ఇంగీల్ష, ఫెర్ంచ బాషలోల్కి అనువాదం అయితే, మరింత ఆదాయం వచిచ్,దశాబాద్ల తరబడి మారుక్స్ని
వేదిసుత్నన్ పేదరికానికి ఇక చెలుల్ చీటి’ అనుకునాన్రు. చాలా ధీమాగా, ఆతమ్విశావ్సంతో వునాన్రు ముగుగ్రూ. మరి వాళళ్
అంచనాలు నిజం అయాయ్యా? కేపిటల-1 జరమ్న భాష లో అయినపుడు సంచలనం సృషిట్ంచిందా? వాసత్వంలో ఏం
జరిగిందో తెలుసుకుందాం.
1867 సెపెట్ంబర 14 వ తేది. 15o సంవతస్రాల తరావ్త ఈ రోజులోల్ కూడా కొనిన్ మిలియనల్ మందికి
పఠనాంశం గానూ, కొనిన్ మిలియనల్ మందికి విమరాస్తమ్కం గానూ, అయిన ‘కేపిటల‘-1 మొటట్ మొదటిసారిగా జరమ్న
మారెక్టోల్కి వచిచ్ంది. తొలి విడతగా వెయియ్ కాపీలు విడుదలయాయ్యి. లండన లో వునన్ మారుక్స్ అభిమానులు ఈ
‘కేపిటల’ విడుదలను భారీ ఎతుత్న ఏమీ సెలబేర్ట చెయయ్లేదు. వాళుళ్ ఏమనుకునాన్రంటే..”మారెక్టోల్ విడుదలయాయ్క,
అందరూ చదివాక, దాని సప్ందన చూసాక, అపుప్డు పండగ జరుపుకుందాం” అనుకునాన్రు. అసలు ఈ ‘కేపిటల’
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పుసత్కం విడుదల గురించి యూరప లోనూ, మిగతా దేశాలోల్నూ తెలియాలంటే, పతిర్కలోల్ పరిచయాలు రావాలి. సమీక్షలు
రావాలి.వేరే ఎవరో రాసాత్రు అని ఎదురుచూసే బదులు తామే ఆ పనికి పూనుకుందామని అనుకునాన్రు. మారుక్స్
అనుచర బృందం అంతా.
ఇలా వుండగా మారుక్స్ చినన్మామ్యి లారా, ఆమె కాబోయే భరత్ పాల ఇదద్రూ కలసి కేపిటల పరిచయం వునాన్
అధాయ్యానిన్ ఫెర్ంచిలోకి అనువాదం చెయయ్డం పార్రంభించారు. మారుక్స్, అకక్డ పారిస లో ఉనన్ పతిర్కలకు
పంపిదాద్మని భారయ్ జెనీన్, చెన,మారుక్స్ ముగుగ్రూ కూడా వాళల్కు తెలిసిన వాళళ్కు జరమ్నీ, సివ్రజ్లాండ,బెలిజ్యం, అమెరికా
వునన్ పరిచయసుత్లకు ఈ పుసత్కం గురించి రాసూత్, “వీటి సమీక్షల కోసమూ, అమమ్కాల కోసమూ సహాయం చెయయ్ండి”
అని అడిగారు. ఇంకో వైపు ఎంగెలుస్ ఇంగీల్ష, జరమ్నీ భాషలోల్ తనే రకరకాల సమీక్షలు రాశాడు.కొనిన్ కావాలనే
విమరిశ్సూత్ రాశాడు.అంటే, పాఠకులోల్ ఒక రకమైన చరచ్ను లేవనెతత్డానికి. ఒకక్డే పది, పదిహేను సమీక్షలు రాసి,
అమెరికాలోనూ, యూరప లో వునన్ పతిర్కలకు పంపించాడు. తనకు తెలిసిన వాళళ్ందరికీ కూడా ఉతత్రాలు రాశాడు.
మిగతా వాళళ్ందరూ కూడా ఎవరు చెయయ్గలిగిన పర్యతన్ం వాళుళ్ చేశారు.
ఫలితం చాలా ఆశచ్రయ్కరం. శూనయ్ం. కేపిటల -1 విడుదలైన జరమ్నీలో గానీ, సొంత సమీక్షలు వచిచ్న ఇతర
దేశాలోల్ గానీ, ఎవవ్రూ పటిట్ంచుకోలేదు. మారుక్స్, ఎంగెలుస్లు ఆశించిన సప్ందనకు పూరిత్ విరుదద్ంగా తయారయియ్ంది
వాతావరణం. వాళుళ్ పంపించిన కాపీలు అందుకునన్వారు రకరకాలుగా వాఖాయ్నాలు చేశారు. కొందరి వాఖాయ్నాలు.
*మారుక్స్ ఇంత పెదద్ పుసత్కం పంపించాడు గానీ, దీనిన్ ఎలా చదవాలో, ఎలా అరధ్ం చేసుకోవాలో ఆయనే ఇంకో
పుసత్కం రాసేత్ తపప్ దీనిన్ అరధ్ం చేసుకోలేం.
*మహా మేధావి రాసిన ఈ పుసత్కం పెదద్ ఏనుగు లాగా వుంది. దీనిన్ ఏం చేసుకోవాలో తెలియడం లేదు.
*మారుక్స్ గతంలో కుటుట్ మిషనల్ వాయ్పారం చేశాడా? ఇనిన్ వందల పేజీలు బాగా కుటాట్డు. ఎందుకో తెలియడం
లేదు.
*పుసత్కంలోని పర్తి పేజీలోనూ పాద సూచికలూ, వివరణలూ ఇచాచ్డు. ఏది ఫుట నోటో, ఏది ముందు చదవాలో,
ఏది తరవాత చదవాలో తెలియడం లేదు.
*ఇందులో లెకక్లునాన్యి. సూతార్లునాన్యి. సైనుస్ వుంది. సమీకరణలు వునాన్యి. వేదాంతం వుంది. చరితర్
వుంది. ఇంతకీ దీనిన్ంచి ఏం నేరుచ్కోవాలి?
దాదాపు ఇరవై సంవతస్రాల పురిటినొపుప్లూ, పర్సవ వేదనా, ఒక మేధావి జీవితం లోని దురభ్ర పేదరికం,
అనిన్టికీ మించి శారీరక అనారోగయ్ం వీటి ఫలితంగా వెలువడిన కేపిటల పుసత్కానికి ఎదురైన ‘బాలారిషాట్లు’ ఇవనిన్.
’బాలారిషాట్లు’ అనే పదం చాలా జాగర్తత్గా వాడుతునాన్ను. పుసత్కం వచిచ్న నెల రోజులైనా ఎకక్డా కూడా సానుకూలమైన
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సప్ందన రాలేదు. పతిర్కలోల్ ఎకక్డా వాయ్సాలు రాయలేదు. మారుక్స్ ని కూడా ఎవరూ సంపర్దించలేదు.8 ఏళళ్ కిర్ందట
‘పొలిటికల ఎకానమీ’ కూడా ఇదే పరిసిథ్తి వచిచ్ంది.
ఇక మారుక్స్ పరిసిథ్తి చెపాప్లిస్న పనిలేదు. అసహనం, అసంతృపిత్,వాటితో మళీళ్ అనారోగయ్ం. ఒళళ్ంతా మళీళ్
పుళుళ్. ఒకవైపుకి మాతర్మే తిరిగి పడుకోవాలిస్న పరిసిథ్తి. రెండో అలుల్డు పాల దాదాపు వాళిళ్ంటోల్నే ఉంటునాన్డు.
పెరిగిన ఖరుచ్లూ, అలుల్డికి తెలియకుండా వునన్ అపుప్లూ. మళీళ్ జీవితంలో ఘోర కలోల్లం. ఈ పరిసిథ్తిలో ఆ పబిల్షరు
కేపిటల-2 గురించి ఒతిత్డి చెయయ్లేదు. మారుక్స్ కి కూడా రెండవ భాగం రాయాలనే ఉతాస్హం లేదు. పర్పంచ కారిమ్కజన
చైతనయ్ం కోసం రాసిన పుసత్కం అది.ఆ కారిమ్కులు పటిట్ంచుకోలేదు. కారిమ్కులు తిరగబడితే ఈ వయ్వసథ్ కూలిపోతుందనన్
భయంతో బూరుజ్వాలు ఎలాగూ పటిట్ంచుకోలేదు.
ఈ పరిణామాల వలల్ ఇంకా ఘోరంగా ఓడిపోయమనన్ భావనకు గురయాయ్రు మారుక్స్, జెనీన్లు. జెనీన్
ఏమనుకునన్దంటే..ఇనాన్ళూళ్, ఇనేన్ళూళ్ పేదరికానిన్ భరించింది ఇందుకోసమా? మారుక్స్ మేధావి తనం గాలిలో
కలసిపోతుందా? పసి పిలల్లిన్ బలి తీసుకునన్దీ, జీవితానిన్ పణం గా పెటిట్ంది ఇందు కోసమేనా? అని ఆమె ఒకవిధమైన
డిపర్షన లోకి వెళిళ్పోయింది. మారుక్స్ కూడా అనుకునాన్డు. అపుప్డెపుప్డో అమమ్ చెపిప్ంది “నువువ్ ఆ ‘కేపిటల’ పుసత్కం
రాసేబదులు కేపిటల సంపాదించుకోరా!” అని. ‘ఆ పని చేసినా బాగుండేదేమో’ అనుకునాన్డు ఒకానొక క్షణంలో.
ఎంగెలుస్ మాతర్ం ఈ ‘కేపిటల’ విజయం మీద నమమ్కానిన్కోలోప్లేదు. ‘ఈ పుసత్కానికి ఒక రోజు వసుత్ంది.’ అని ఎంగెలుస్
మాతర్ం పూరిత్గా నమామ్డు. “మనం రషయ్న బాష లోకి అనువదించాలి. రషయ్నస్ కి ఓపికా, సహనం ఎకుక్వ. అదే వాళళ్
విజయానికి కారణం. మనం కూడా ఈ విషయంలో సహనంతో వుండాలి.”అనాన్డు.
వాళుళ్ అనుకునన్టుట్గానే ‘కేపిటల’ వైపు పర్పంచం అంతా తలలు తిపేప్ రోజు వచిచ్ంది. ఎపుప్డూ? అపుప్డు కాదు
మరో నాలుగేళళ్ తరావ్త. మరి ఈ నాలుగేళళ్లో అంటే 1872 వరకూ మారుక్స్ పరిసిథ్తి ఎలా వుంది? ఆ కుటుంబంలో
ఏం జరిగింది? తెలుసుకుందాం.
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