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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.

.

7

ణ

వాళళ్ అబాబ్యి ఎడగ్ర మరణం నుండి ఆ ఇంటోల్ వాళుళ్ తేరుకోవడం అంత తేలిగాగ్ సాధయ్ం కావడం లేదు. అంత
వరకూ ఎనిన్ ఇబబ్ందులు ఎదురైనా ముందుకు సాగుతునన్ మారుక్స్ కూడా సరవ్సవ్ం కోలోప్యిన వాడిలాగా
అయిపోయాడు. ఆడపిలల్లిదద్రూ తముమ్డిన్ పదేపదే గురుత్కు తెచుచ్కుంటునాన్రు. జెనీన్ ఎంతయినా తలిల్ కదా! ఓ విధమైన
డిపర్షన లోకి వెళిళ్పోయింది. అపుప్లూ, ఆరిధ్క బాధలూ ఎలాగూ వదలడం లేదు. అటు వంటి పరిసిథ్తులోల్ జెనిన్నీ, పిలల్లీన్
ఆ వాతావరణం నుండి కొదిద్ రోజులైనా ఎకక్డికైనా తీసుకువెళితే బాగుండును అనుకునాన్డు మారుక్స్. అపుప్డే ఒక
చినన్పాటి మంచి వారత్ తెలిసింది.
జెనిన్ మేనమామ చనిపోతూ, రాసిన వీలునామాలో 15o పౌండుల్ జెనిన్కి చెందేటటుల్ రాశాడు. అయితే, అవి చేతికి
రావడానికి 2,3, నెలలు పడుతుంది. యాదృచిచ్కంగా మారుక్స్ మితుర్డు ఒకతను ‘ పీటర ఇమాంట ‘అని జరమ్నీలో
ఉండగానే తెలుసు. అతను లండన వచిచ్, లండన లోనే సిథ్రపడాడ్డు. అతనికి లండన కి కాసత్ దూరం పలెల్టూరి
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వాతావరణంలో ‘కేంపర వెల ‘అని ఒక వూరు వుంది. అకక్డ ఆయనకు ఒక గెసట్ హౌస వుంది. మారుక్స్ ఇలా కొడుకు
చనిపోయిన విషాదం లో వునన్ రోజులోల్నే, ఆయన లండన నుండి సివ్టజ్రల్ండ వెళుతూ..
“ నాకు కేంపర వెల లో గెసట్ హౌస వుంది. కొనిన్ రోజుల పాటు అకక్డ వుండండి. ఈ వాతావరణం నుండి
దూరంగా వుంటే మీకు కాసత్ బాగుంటుంది “అనాన్డు. మారుక్స్ కూడా వాతావరణం మారుప్ కోసమే చూసుత్నాన్డు కదా!
అందుకని భారాయ్, పిలల్లిన్ వెంటబెటుట్కొని ఆ కేంపర వెల లోని గెసట్ హౌస కి వెళాళ్డు. కాసత్ కొతత్ వాతావరణం ఆ చినన్
పాప ‘ఎలినార ‘ తో ఆడుకుంటూ నెమమ్ది నెమమ్దిగా ఎడగ్ర ఎడబాటుని మరచిపోయే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రు మారుక్స్,
జెనీన్లు.
అకక్డ ఉండగానే మారుక్స్ ని వెతుకుక్ంటూ లండన నుండిఆ ‘కేంపర వెల ‘ ఒకాయన వచాచ్డు. ఆయన
ఎవరంటే, నెలరోజుల కిర్ందట ‘ఎడగ్ర కి వైదయ్ం చేసిన మనిషి. ఆయన ఎందుకు వచాచ్డంటే,
“వైదయ్ం తాలుకా ఫీజూ, మందుల ఖరూచ్ ఇవవ్లేదు. అవి వసూలు చేసుకొని రమమ్నమని డాకట్ర గారు ననున్
పంపించారు “ అనాన్డు. మారుక్స్ దగగ్ర డబుబ్లు లేవు. ఎపుప్డో జెనిన్ కి వాళళ్ మేనమామ దగగ్ర నుండి వచేచ్ 15o పౌండల్
కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. అది వసేత్, డాకట్ర గారి బాకీ తీరేచ్దాద్మని మారుక్స్ ఆలోచన. అదేమో ఇంకా రాలేదు.
అందుకని ఆ వచిచ్న మనిషికి “ తొందరలోనే మేము లండన వచేచ్సాత్ం.వచిచ్, రాగానే డాకట్ర గారి బాకీ తీరేచ్సాత్ం.
“అని అపప్టికి ఏదో సరిద్ చెపిప్ పంపించేశారు. అయితే, ఆ మనిషి మళీళ్ వసాత్డేమోనని ఏం చేసాడంటే.. భారాయ్, పిలల్లిన్
కెంప బెల లోని గెసట్ హౌస లో ఉంచేసి,తను ఒకక్డే లండన వెళిల్, అకక్డ తన ఇంటోల్ తలుపులు వేసేసుకొని కొనిన్ వారాలు
గడిపాడు. చివరకు జెనిన్కి రావలిసిన డబుబ్లు వచాచ్యని తెలిశాక అపుప్డు భారాయ్, పిలల్లిన్ వెనకిక్ రమమ్నమని, ఆ డాకట్ర
బాకీ తీరేచ్సాడు. నిజానికి ఇలా అపుప్ల మీద అపుప్లు పెరగకుండా ఉంటే, వాళల్కి వచిచ్న 150 పౌండల్ వలన ఆ
సంవతస్రం చివరి వరకూ ఇబబ్ంది లేకుండా సరిపోతుంది. ఇలాంటి అపుప్లూ, బాధలూ మారుక్స్ను యేవో కొనాన్ళుళ్
కాదు, దశాబాద్ల పాటు వెంటాడుతూనే వునాన్యి.
ఆ మిగిలిన డబుబ్లతోటి కొంచెం వెసులుబాటు వచేచ్సరికి, అపప్టికి చాలా కాలంగా రాయడం మానేసిన ఆ
‘పొలిటికల ఎకానమీ ‘వాయ్సాలు రాయడానికి మళీళ్ పూనుకునాన్డు. ఆయన ఇనిన్ ఇబబ్ందులోల్ వుండగా ‘నూయ్యారక్
టైమస్ ‘ కి రాయాలిస్న వాయ్సాలు ఎంగెలేస్ రాసుత్ండేవాడు గతంలో. వాటిని తీసుకొని తనే రాయడం పార్రంభించాడు. ఈ
విధంగా ఒక సంవతస్రం పాటు గడచింది. అంతలో 1856 మే లో జెనీన్ వాళళ్ అమమ్కు ఆరోగయ్ం బాగాలేదనే కబురు
వచిచ్ంది.
పిలల్లీన్, హెలెనీన్ తీసుకొని తన సొంత ఊరైన టర్యర కి బయలుదేరింది జెనీన్. మారుక్స్ ఒకక్డే లండన లో
ఉండిపోయాడు. ఒకక్డే వుంటే, వాయ్సాలు చాలా తొందరగా పూరిత్ చేయవచుచ్ అనుకునాన్డు. కానీ, నిజానికి భారాయ్,
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పిలల్లు దగగ్ర లేనిదే ఏమీ చెయయ్లేని పరిసిథ్తి ఆయనది. ఇంటోల్ ఎనిన్ ఇబబ్ందులూ, సమసయ్లూ ఉనన్పప్టికీ, చుటూట్ యెంత
గందరగోళంగా ఉనన్పుప్డే మారుక్స్ ఎకుక్వగా రాసుకుండేవాడు. ఈ విషయాలనీన్ మారుక్స్, జెనిన్ కి రాసిన ఉతత్రాలోల్
సప్షట్ంగా రాశాడు. అందుకని వాళుళ్ లేనపుడు కూడా అతను రాసే వేగం పెరగలేదు.
జెనిన్ వెళిళ్న రెండు నెలలకి 1856 జూలై 23న వాళళ్ అమమ్గారు చనిపోయారు. తలిల్ రాసిన వీలునామాలో
జెనిన్కి కొంత డబూబ్, మరికొంత సాట్కుస్ రూపంలో కూడా కొనిన్ ఇచిచ్ంది. ఈ వయ్వహారాలనీన్ కూడా జెనిన్ అనన్యయ్
చెయాయ్లి.
ఆయన చెపాప్డు “సాట్కుస్ అయితే వునాన్యి. కానీ, వాటిని ఇపుప్డు అమిమ్తే చాలా నషట్ం వసుత్ంది. తరావ్త
అముమ్దాం. నీకు రావలిసిన డబుబ్లు బాయ్ంకు వాళళ్తో మాటాల్డి, తరువాత పంపిసాత్ను.”అని చెపాప్డు. ఆ డబుబ్లు
వసాత్యి కదని వెనకిక్ వచేచ్సింది. జెనిన్ వెనకిక్ వసూత్,వసూత్ వాళళ్ వెంట మరొక వయ్కిత్ని కూడా తీసుకువచిచ్ంది. ఆమె
ఎవరంటే, పనిమనిషి హెలెన చెలెల్లు. ‘మారియానా’ ఆమె పేరు.
ఆమెను వెంట తీసుకురావడానికి కారణం ఏమిటంటే… గత కొనాన్ళుల్గా జెనిన్ వాళళ్ అమమ్ని హెలెన చెలెల్లు
‘మరియానా’యే ఇంటోల్ సహాయకురాలిగా ఉంటూ చూసుకునేది. మరి ఆమె చనిపోయిన తరావ్త ఎకక్డ వుంచడానికీ
వీలులేక జెనీన్ తీసుకువెళిళ్ంది. అంటే, ఇపుప్డు మారుక్స్ వాళళ్ ఇంటోల్ - నలుగురు పెదద్వాళూళ్, ముగుగ్రు పిలల్లు. మొతత్ం
ఏడుగురు అయాయ్రు. అయితే, ఈసారి లండన రావడానికి 2 నెలల ముందే జెనిన్ చెపిప్ంది మారుక్స్కి.
“మనం ఇంక ఆ ‘సోహో' పార్ంతంలో ఉండలేము. అకక్డ వుంటే చనిపోయిన పిలల్ల జాన్పకాలే చుటుట్
ముడుతునాన్యి. ఎకక్డైనా మరో కొతత్ ఇలుల్ చూడండి.అమమ్ దగగ్ర నుండి రావాలిస్న డబుబ్లు వునాన్యి కదా! మంచి
ఇంటోల్కి మారదాం.”అని.
అందుకని జెనీన్, పిలల్లూ లండన వచేచ్సరికి మారుక్స్ కొతత్ ఇలుల్ చూసి ఉంచాడు. ఈ కొతత్ ఇలుల్ పర్సుత్తం వాళుళ్
ఉంటునన్ ‘సోహో' పార్ంతానికి 3,4, మైళళ్ దూరంలో వుంది. ఆ పార్ంతం పేరు ‘హేంప సట్డ హీత’.అది నారత్ లండన లో
వుంది.అందులో ‘కేంటిసట్వున’అని ఒక మరి చినన్పటట్ణం లేదా చినన్ పార్ంతం అనుకోవచుచ్. ఈ ‘కేంటి సట్వున’ లో ఇంటి
నంంబర ‘9 గార్ఫ టెరర్స’ అనే ఇంటిని అదెద్కు మాటాల్డాడు. ఇంత వివరంగా ఎందుకు చెపుత్నాన్నంటే, ఆ తరువాత మరో
8 ఏళళ్ పాటు మారుక్స్ కుటుంబం ఆ ఇంటోల్నే వుంది. లండన లో ఆ ఇలుల్ ఇపప్టికీ అలాగే వుంది. కాకపొతే ఈ 17o
ఏళళ్లో రకరకాల మారుప్లతో ఆ ఇంటి నంబర 9 బదులు 46 అయియ్ంది. ఆ వీధి మాతర్ం అలాగే వుంది. ఎపుప్డైనా
మీరు లండన వెళితే, 46 గార్ఫ టెరర్స, కేంటి సట్వున’అని గూగుల మేప లో చూసెత్, సరాసరి ఆ ఇంటికి అపప్టోల్ మారుక్స్ 8
ఏళళ్ పాటు నివసించిన ఇలుల్ని అదే రూపంలో ఇపుప్డు కూడా చూడవచుచ్.
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వీళళ్ కుటుంబం అకక్డకు మారేసరికి ఆ పరిసరాలు పూరిత్గా అభివృదిద్ చెందలేదు. ఇంకా ఆ చుటుట్పకక్ల ఇళుళ్
కడుతూనే వునాన్రు. మారుక్స్ అదెద్కు తీసుకునన్ 3 అంతసుత్ల ఇలుల్. పాత ఇంటి కంటే బాగా పెదద్ది. 8 గదులు వునాన్యి.
అదెద్ కూడా ఎకుక్వే.36 పౌండుల్. జెనిన్కి వారసతవ్ంగా డబుబ్ భారీగా వుంటుంది అనుకొని అంత పెదద్ ఇలుల్ అదెద్కు
తీసుకునాన్రు. మరో నెల రోజులకి జెనీన్కి రావలసిన డబుబ్ వచిచ్ంది. అది 96 పౌండల్ 6 షిలిల్ంగులు మాతర్మే. కనీసం
2,3, వందలు అయినా వసుత్ంది అనుకునాన్రు. సాట్కుస్ అమేమ్ డబుబ్ ఎపుప్డు వసుత్ందో తెలియదు.
వచిచ్న డబుబ్తో ముందు ఆ ఇంటికి అడావ్నుస్ కటిట్, మిగిలిన డబుబ్లతో ఇంటోల్కి కావలసిన సామానుల్ కొనాన్రు.
అవి కూడా సెకెండ హాయ్ండ సామానుల్ అమేమ్ షాపు లో కొనుకునాన్రు. ఇలా ఏదో ఒకరకంగా సిథ్ర పడదామని అనుకునన్
సమయంలో మళీళ్ సమసయ్లు. మారుక్స్ జీవిత చకర్ం అలా తిరుగుతూనే వుంది. ఈసారి ఏమయిందంటే, జెనీన్ 7వ సారి
గరభ్వతి అని తెలిసింది. వచిచ్న డబుబ్లు కొతత్ ఇంటోల్ సరుద్కోవడానికి సరిపోయాయి. పైగా ఇంటోల్ హెలెన చెలెల్లు కొతత్
సభుయ్రాలు కూడా వుంది. వీటనిన్టికీ తోడు జెనిన్ కి మళీళ్ మందులూ, డాకట్రూల్ ఈ ఇబబ్ందులు కూడా పెరిగాయి. ఆడ
పిలల్లేమో పెదద్వాళళ్వుతునాన్రు. వాళల్కు పేదరికం అంటే ఏమిటో తెలుసుత్నన్ది ఇపుప్డిపుప్డే. సూక్లుకి వెళిళ్నపుడూ,
మిగతా పిలల్లిన్ చూసినపుడూ ఆ తేడా బాగా అరధ్మయేయ్ది.
అయినా వాళుళ్ నానన్ పరిసిథ్తి అరధ్ం చేసుకోవడమే తపప్, ఎపుప్డూ అది కావాలీ, ఇది కావాలి అని ఇబబ్ంది
పెటేట్వారు కాదు. పెదద్మామ్యి జెనిన్ చెన [మారుక్స్ భారయ్ పేరు జెనీన్,పెదద్మామ్యి పేరు జెనీన్ చెన.ఈ రెండు పేరుల్
గందరగోళంగా వుంటాయి.అందుకని, ఇకపై జెనీన్ పేరు తీసేసి ఉతిత్ చెన అందాం] అయితే వాళళ్ అమామ్, నానన్లకు ఎలా
సహాయం చేయాలా అని ఆలోచించి, ఇంటోల్ ఆ పనీ, ఈ చేసాత్నంటుంటే, ”ముందు బాగా చదువుకో!ఇంటోల్ పనులనీన్
మేం చేసుకుంటాంలే “ అని సరిద్ చెపేప్ది తలిల్.
ఈలోగా అమెరికా నూయ్స పేపర వాళుళ్ “మీరు వారానికి ఒకటి, రెండు వాయ్సాలు రాసుత్నాన్రు కదా, కుదించేసి
వారానికి ఒక వాయ్సమే తీసుకుంటాం “అనాన్రు.

దాంతో వారానికి రెండు పౌండుల్ వచేచ్ ఆదాయం ఒక పౌండ కి

పడిపోయింది. ఇవనిన్ ఎంగెలుస్కు తెలిశాయి. అతను మాంచెసట్ర లో ఫాయ్కట్రీ చూసుకుంటునాన్డు కదా! అతను
ఏమనాన్డంటే ” నేను నెలకు 5 పౌండుల్ పంపిసాత్ను. ఇంకా అవసరం అయితే అడుగు. మొహమాట పడకు.”అని. ఇలా
ఎంగెలుస్ ఒక పకక్ సహాయం చేసుత్ండేవాడు. అయినా గానీ, మారుక్స్కి అపుప్లూ, బాధలూ మామూలు అయిపోయాయి.
1857 జూలై 7 న జెనిన్కి ఏడవ సంతానం మరొక మగబిడడ్ పుటాట్డు. కానీ, ఈసారి అతయ్ంత విషాదం
ఏమిటంటే..ఆ పసిబిడడ్ పుటిట్న వెంటనే చనిపోయాడు. గత విషాదాలతో పోలిసేత్, ఈ విషాదం తకుక్వ విషాదమే
అనుకోవచుచ్. ఎలా అయినా కడుపున పుటిట్న బిడడ్ చనిపోవడం అంటే విషాదమే. పైగా తలిల్ జెనిన్కి మరింత బాధ. ఆమె
మరింత ఎకుక్వగా డిపర్షన కి లోనయియ్ంది.
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మొతత్ంగా చూసేత్, మారుక్స్, జెనిన్ల 7 గురు సంతానం లోనూ ముగుగ్రు పసి వయసులోనే మరణిసేత్, 8 ఏళళ్
వయసులో ఎడగ్ర మరణించాడు. ఇక మిగిలింది ముగుగ్రు. ఈ ముగుగ్రే తరవాత రోజులోల్ బర్తికి బటట్కటాట్రు. ఈ
చిటట్చివరి బిడడ్ చనిపోవడంతో గత 5, 6 గా మారుక్స్ కుటుంబంలో కరాళ నృతయ్ం చేసిన మృతుయ్దేవత కొనాన్ళల్ పాటు
తాతాక్లికంగా శెలవు తీసుకుంది.
తగిగ్న ఆదాయం, ఎపప్టినుండో పెరుగుతునన్ అపుప్లూ, వీటనిన్టి తోనూ తపప్నిసరి గా ఏదైనా అదనంగా
సంపాదించాలిస్న పరిసిథ్తి. ఇక మరో పర్తాయ్మాన్యం ఎపప్టినుండో ఆపుతూ వసుత్నన్ ఆ ‘పొలిటికల ఎకానమీ‘ అనే
పుసత్కానిన్ పూరిత్ చేసి, పర్చురణ కరత్లకు ఇసేత్, వాళళ్ దగగ్ర నుండి ఏమైనా డబుబ్లు వసాత్యని పించింది మారుక్స్కి. 1857
చివరికి జరమ్నీ లో మారుక్స్ పుసత్కాలు వచిచ్, పదేళుళ్ అవుతోంది. ఎందుకంటే, ఆయన రాయబోయే పుసత్కం,రాసుత్నన్
పుసత్కం కూడా జరమ్నీ బాష లోనే. మరి ఇపుప్డు ఆయన రాసేటటువంటి పుసత్కానిన్ జరమ్నీ లో రాసేత్, ఎవరైనా కొంటారా?
అసలు అచుచ్ వేయడానికి ఎవరైనా ముందుకు వసాత్రా?ఈ రకమైన ఆలోచనలతో …ఆయనకు బాగా తెలిసిన మితుర్ల
దావ్రా జరమ్నీలోని పబిల్షరస్ ని వెతకడం పార్రంభించాడు. చివరకు ఒకాయన దొరికాడు.
“మారుక్స్ రాసినటువంటి వాయ్సాలిన్ నేను వేసాత్ను.”అనాన్డు.

.

“ఆయన విడతలువారిగా ఇసాత్డు. అంటే, ఇన సాట్ల మెంటస్ లాగా ఇసాత్డు. మొదటి విడత వాయ్సం
ఉచితంగా ఇసాత్డు “అని చెపాప్డు మారుక్స్ మితుర్డు.
దానికి పబిల్షర “అలా వదద్ండి దానికి నేను పారితోషికం ఇసాత్ను. అంతే కాదు బెరిల్న యునివరిస్టీ పొర్ఫెసరల్కి
మేము ఇచేచ్దాని కనాన్ ఎకుక్వ ఇసాత్ను. కాకపొతే, మొదట రెండు విడతల వాయ్సాలు ఇవావ్లి. “ అనాన్డు. ఈ విషయానిన్
జరమ్నీ మితుర్డు మారుక్స్ కి చెపాప్డు. ”సరే!”నని ఒపుప్కునాన్డు మారుక్స్.ఇది జరిగింది 1858 జనవరి లో. 1858
ఏపిర్ల కలాల్ మొటట్ మొదటి వాయ్సాలు ఇవావ్లి. అయితే, మారుక్స్ రాసే విధానం ఎంగెలుస్, జెనీన్లకు బాగా తెలుసు.
అందుకని వాళుళ్ కంగారు పడాడ్రు. పెదాద్యన ఒపుప్కోవడం అయితే, ఒపేప్సుకునాన్డు. గానీ, సమయానికి ఇచేచ్టటు
వంటి ఆనవాయితీ లేనేలేదు. పైగా ఒకరికి ఇవావ్లి. సమయానికి ఇవావ్లి. అవి ఇసేత్, నాకు డబుబ్లు వసాత్యి. ఇనిన్
నిబంధనలతో ఆ రాసేది పూరిత్ చేయడానికి, తనని తాను హింసించుకుంటాడని వాళిళ్దద్రూ చాలా కంగారు పడాడ్రు.
వాళుళ్ అనుకునాన్రు గానీ, ఆయనయెంత పూరిత్ చేదాద్మని పర్యతిన్ంచిపప్టికీ అతని వలల్ కాలేదు. ఏపిర్ల లో
ఇవావ్లిస్ంది. మే, జూన, జూలై ఇలా 5,6 నెలలు అయినా గానీ, అది ఒక కొలికిక్ రాలేదు. మధయ్లో ఒకసారి అపుప్ల బాధ
భరించలేక ‘సెంటర్ల లండన’ లో ఎకుక్వ హామీ లేకుండా అపుప్లు ఇసుత్నాన్రని, ఒక మితుర్డిన్ తీసుకొని ‘సెంటర్ల
లండన’ వెళాళ్డు. అకక్డ వాళుళ్ ఏమనాన్రంటే “రెండు పౌండుల్ పెటిట్, అపిల్కేషన కొనుకొక్ని కూయ్ లో నిలుచోండి .మేం
పరిశీలించి చెబుతాం ”అనాన్రు. ఆ మితుర్డి దగగ్రే రెండు పౌండుల్ అపుప్చేసి, అపిల్కేషన పూరిత్ చేసి, కూయ్ లో నిలుచునాన్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’

2021

Ș̮ ̆ χ

6

ఆయన దగగ్రకు వచిచ్న తరావ్త అపిల్కేషన పరిశీలించి “అబేబ్! నీ గత చరితర్ ఏమీ బాగాలేదు. నీకు మేమే కాదు. ఎవవ్రూ
అపుప్లు ఇవవ్రు.”అని మొండి చెయియ్ చూపించారు. దాంతో మరో రెండు పౌండుల్ అపుప్ పెరగడం తపప్, వెళిళ్న పని పూరిత్
కాలేదు. మళీళ్ మామూలే.
ఎంగెలుస్కి ఈ విషయం తెలియదు. ఆయన మాతర్ం డబుబ్లు పంపించడం జరుగుతునన్ది. ఎంగెలుస్, మారుక్స్కి
వుతత్రం రాసాడు “ముందుగా పుసత్కం పూరిత్ చెయియ్. అపుప్ల కోసమని ఊరల్ మీద తిరగవదుద్. అవసరం అయితే, నాకు
రాసూత్ వుండు.”అని. అపుప్డే ఈ బెరిల్న పబిల్షర నుండి ఒతిత్డి పెరిగింది. “ఫలానా సమయం దాటితే, నీకూ, నీ పుసత్కానికీ
ఒక దండం. ఆ లోగా ఇసేత్, ఇవవ్ండి. లేకపోతే లేదు.”అని చెపేప్శారు. అంత ఒతిత్డి తోటీ, అంత ఆలసయ్ం తోటీ 1859
జనవరి చివరికి 192 పేజీల రాత పర్తిని, భారయ్ జెనీన్ ఫెయిర చేశాక, ఆ జరమ్న పబిల్షర కి పంపించాడు. ఆ వాయ్ససంపుటి
యొకక్ పేరు “ఎ కాంటిర్బూయ్షన కిర్టిక పొలిటికల ఎకానమీ “అని పేరు పెటాట్డు.ఇంత వివరంగా ఈ పుసత్కం గురించి
ఎందుకు అనుకోవాలి అంటే..ఆ తరువాత 8 సంవతస్రాలకి మారుక్స్ రాసిన అదుభ్త గర్ంధం “కేపిటల “పుసత్కం లో ఈ
పుసత్కం ఒక భాగం అయింది.
ఒకక్సారి మీరు ఎపుప్డైనా ఆ ‘కేపిటల’ చదువుతుంటే..ఇనిన్ ఈతి బాధలోల్ వుండి కూడా ఇంత లోతుగా
సమాజానిన్ విశేల్షించి, అధయ్యనం చేసి, శతాబాద్లు దాటినా నిలబడేలా రాసింది ఈ కారల్ మారేక్స్నా ఆశచ్రయ్పడక
తపప్దు. ‘ఇంక బెరిల్న లో పబిల్షర పర్చురించడమే మిగిలివుంది. ఆయన పర్చురించగానే మారెక్టోల్ విపరీతంగా
అముమ్డుపోతుంది. ఆశించిన దానికనాన్ ఎకుక్వ ఆదాయం వసుత్ంది’ అని ఎదురు చూడడం మొదలుపెటాట్డు మారుక్స్.
మారుక్స్ విషయంలో ఏదీ సవయ్ంగా జరగదు కదా!
ఆ పబిల్షర అదిగో, ఇదిగో అంటూ పుసత్కం పబిల్ష చేయడం వాయిదా వేసూత్ వచాచ్డు. మరి అతనికి వునన్
సమసయ్లు ఏమిటో తెలియదు గానీ, ఆ పబిల్షర వెనకాల పడడం మారుక్స్ పని అయింది. చివరకు “నా పుసత్కం నాకు
ఇచేచ్య!” అనే వరకూ వెళాళ్డు. ఎలాగో ఒకలాగా 1859 జూన నాటికి ఆ పుసత్కానికి మారెక్ట లోనికి తెచాచ్డు ఆ
పబిల్షర జరమ్నీ లో అయితే, మారుక్స్, ఎంగెలుస్ లు ఊహించివటుల్గా ఆ పుసత్కానికి విపరీతమైన సప్ందన ఏమీ రాలేదు.
అసలు విమరశ్కులు ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. “ అసస్లు కాపీలు అముమ్డవవ్డంలేదు “అనాన్డు పబిల్షర.
ఈ విషయం తెలిసిన మారుక్స్ వయ్తిరేకులు వునాన్రు కదా! వారు మారుక్స్ని అవహేళన చేసూత్ పతిర్కలోల్ వాయ్సాలు
రాయడం పార్రంభించారు. పుండు మీద కారం జలిల్నటుల్గా వుంది

మారుక్స్కి. అలాంటి పరిసిథ్తిలో పర్తయ్రుధ్లను

ఎదురోక్వాలంటే, ఒక ఆయుధం కావాలి.
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సరిగాగ్ అపుప్డే ఆయన మితుర్డు ఒకతను “ఒక పతిర్కను పార్రంభిదాద్ము” అనాన్డు. మారుక్స్కి ఒక దారి
దొరికినటల్యింది.”సరే!”అనాన్డు. దానికి మారేక్స్ ఎడిటర. ఎడిటర అంటే, ఆ రోజులోల్ పతిర్క చేసే అపుప్లకు కూడా
అతనిదే బాధయ్త. ఆ పతిర్క కూడా 3,4, నెలలోల్ మూతపడింది. మారుక్స్ అపుప్ల జాబితా మరో 12 పౌండుల్ పెరిగింది.
ఇది ఇలా వుండగా అకక్డ ఎంగెలుస్కి ‘మాంచెసట్ర’ లో ఒక సంఘటన జరిగింది. ఏదో ఒక మదయ్ం పారీట్లో, ఒక
ఆంగేల్యుడితో గొడవ పడి, ఎంగెలుస్ తన చేతిలో వునన్ గొడుగుతో అతనిన్ చితకొక్టాట్డు. దాంతో ఆ ఆంగేల్యుడు 200
పౌండల్కి కోరుట్లో దావా వేశాడు. ఇదంతా ఎంగెలుస్ వాళళ్ నానన్కు తెలిసి అగిగ్మీద గుగిగ్లం అయిపోయాడు. ఈ గొడవల
కారణంగా ఎంగెలుస్ నుండి మారుక్స్ కి రావలసిన సహాయం ఆగిపోయింది. మారుక్స్ గురించి మాటాల్డిన పర్తిసారీ,
ఎంగెలుస్ ని గురించి కూడా అనుకోవాలి. ఎందుకంటే, మారుక్స్ యొకక్ సంకేష్మం అంతా ఎంగెలుస్ పంపిన డబుబ్ల
మీదా, అతను ఇచిచ్న పోర్తాస్హం, పోర్దబ్లం మీదే ఆధారపడి వుంది. అందుకని ఎంగెలుస్ కి అకక్డ ఏం జరిగినా ఇకక్డ
దాని పర్భావం మారుక్స్ మీద పడుతుంది.
ఆ రోజులోల్నే మారుక్స్ కి అపుప్లు ఇచిచ్న వాళుళ్, మారుక్స్ మీద కోరుట్లో కేసు వేశారు. ఆ సందరభ్ంలో జెనిన్
కూడా కోరుట్కి వెళిల్ బోనులో నిలబడి, సాకాష్య్లూ, సంజయిషీలూ చెపుప్కోవాలిస్ వచిచ్ంది. పిలల్లు పెరిగి
పెదద్వాళళ్వుతునాన్రు. వాళల్కి తలిల్దండుర్ల బాధలు బాగానే అరద్మవుతునాన్యి. కాకపొతే, ‘తండిర్ చాలా మేధావి.
ఎపప్టికైనా సరే! ఆయన రాసిన సిదద్ంతాలు పర్పంచ గురిత్ంపు పొందుతాయి’ అని పిలల్లు కూడా నమామ్రు.

అంతే

కాకుండా పెదద్మామ్యి ‘చెన’, వాళళ్ నానన్ రాసే వాయ్సాలు ఫెయిర చెయయ్డం నేరుచ్కుంది. అంటే, వాళళ్ అమమ్కు కాసత్
విశార్ంతిని ఇదాద్ం అనే ఆలోచన. ‘మొదటి పుసత్కం మారెక్ట లో ఫెయిల అయినా గానీ, దాని కొనసాగింపుగా రాసిన
రెండో పుసత్కం మారెక్ట లోకి వసేత్, తపప్కుండా పేరు వసుత్ంది’ అని మారుక్స్, ఎంగెలుస్ల గటిట్ నమమ్కం.
సరిగాగ్ ఆ రోజులోల్నే “చారెల్స డారివ్న " రాసిన “ఆరిజన ఆఫ సీప్షిస”అనే పుసత్కం 1859 నవంబర 22 న
మారెక్ట లోకి వచిచ్, మొతత్ం పర్పంచానిన్ ఒక కుదుపు కుదిపేసింది. అపప్టి వరకూ చారెల్స డారివ్న ఎకుక్వ మందికి
తెలియకపోయినా, ఆ ఒకక్ పుసత్కం తోటి పర్పంచం మొతత్ం అతని పేరు తెలిసిపోయింది.
అదే విధంగా తన భరత్ పుసత్కం కూడా ఏదో ఒకరోజు అంత పేరు తెచుచ్కుంటుందని జెనీన్ కి గటిట్ నమమ్కం. అలా
గడచిపోయింది 1859. అంటే మారుక్స్ కుటుంబం లండన వచిచ్ పదేళుళ్ అయియ్ంది. ఆ తరావ్తి సంవతస్రం 1860 లో
ఎంగెలుస్ వాళళ్ నానన్ చనిపోయాడు. కాబటిట్, ఫేకట్రీ వయ్వహారాలనీన్ ఎంగెలుస్ అధీనం లోకి వచాచ్యి. డబుబ్ల
విషయంలో కూడా ఎంగెలుస్ కు సావ్తంతర్ం వచిచ్ంది. అందుకని మారుక్స్కి వంద పౌండుల్ పంపించాడు. మారుక్స్
కుటుంబంలో కాసత్ అపుప్ తీరడం 4 రోజులు సంతోషకరమైన వాతావరణం.మారుక్స్ కుటుంబంలో సంతోషం అనేది
వుండేది. కానీ, ఎకుక్వ కాలం నిలిచేది కాదు. విషాదం మాతర్ం ఎపుప్డూ వెంటాడేది.
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సరిగాగ్ ఎంగెలుస్ వంద పౌండుల్ పంపించాడనే సంతోషం లో ఉండగానే,1860 చివరలో మరొక విషాదం మారుక్స్
ఇంటోల్.1860 అకోట్బర లో జెనీన్కి మశూచి వాయ్ధి వచిచ్ంది.ముందు అది మశూచి అని తెలియలేదు. ఏదో జవ్రం
అనుకునాన్రు. అది తగగ్డం లేదు. వైదుయ్లిన్ తీసుకు వచాచ్రు. ఆ డాకట్ర గారు పరిశీలించి..
”ఇదేదో అంటు వాయ్ధి అని అనుమానంగా వుంది. ముందు పిలల్లిన్ ఎకక్డికైనా దూరంగా పంపించేసేయయ్ండి.” ఆ
ముగుగ్రు పిలల్లిన్ కూడా అకక్డకు దూరంగా తెలిసినవాళుళ్ంటే, పంపించాడు. ఒకవారం రోజులోల్నే తెలిసింది జెనీన్కి
వచిచ్ంది మశూచి అని. అపప్టోల్ మశూచి వాయ్ధితో లండన లో వందలాది మంది చనిపోయారు. ఆ చుటుట్పకక్ల కూడా
చాలామంది చనిపోయారు. ఆ రోజులోల్ ఆ వాయ్ధికి పటిషట్మైన మందులు ఏవీ రాలేదు. మారుక్స్ మాతర్ం ఇంటోల్నే వుండి,
తనే భారయ్కు సేవ చేసుండేవాడు. చనిపోయిన కొడుకు ఎడగ్ర ని ఎలాగైతే చూసుకునాన్డో, భారయ్ని కూడా అంతే శర్దద్గా
చూసుకునాన్డు. ఇక, హెలెన, ఆమె చెలెల్లూ ఇంటోల్ పనులు చూసుకుండేవారు.
జెనీన్కి వచిచ్న మశూచి వాయ్ధి, తీవర్సాథ్యి చేరుకొని ఒళళ్ంతా మంటలుగా వుండేది. చలల్గాలి కోసమని కిటికీ
తలుపులు తెరచి, అకక్డ కూరోచ్బెటేట్వారు. అకక్డ వునన్ పిలల్లేమో అమమ్ని చూసాత్మని గొడవ చేసుత్ండేవారు. అందుకని
వాళళ్ని తీసుకువచిచ్, రోడుడ్ మీద నిలుచోబెటిట్, పై అంతసుత్లో వునన్ కిటికీ దగగ్ర జెనీన్ని కూరోచ్బెటిట్ ”అదిగో అమమ్“ అని
చూపించేవారు. అలా దాదాపుగా 3 నెలల పాటు మశూచి వాయ్ధి జెనీన్ ని బాధించింది. అది వెళుతూ..వెళుతూ..తీసుకు
వెళిళ్నదేమిటంటే..జెనీన్ రూపం. వాయ్ధి పూరిత్గా తగిగ్న తరువాత, జెనీన్ ఒకసారి తన ముఖానిన్ అదద్ంలో చూసుకొని
ఒకక్సారి కెవువ్మని కేక వేసిందట. అంత అందవికారంగా మారిపోయిందట ఆమె రూపం.
టర్యర లో అదుభ్త సౌందరయ్ రాశి జెనీన్. ఆమె వూరోల్ అలా నడచి వెళుతుంటేఅందరూ కూడా నిశేర్షుట్లై చూసూత్
ఉండిపోయేవారట. అలాంటి మనిషి ఇనిన్ బాధలతోటీ, ఏడు కానుప్ల తోటి, ఇపుప్డు ఈ మశూచి వాయ్ధి తోటి ఆమె
ఆకారం పూరిత్గా మారిపోయింది. 3 నెలల తరావ్త అమమ్కు మశూచి తగిగ్ందని పిలల్లు ఇంటికి వచాచ్రు. లోనికి వచిచ్ తలిల్
ని చూసి ఒకక్సారిగా ఏడాచ్రట. అంతగా గురుత్ పటట్లేని విధంగా మారిపోయింది జెనీన్. ఇది ఒకటే కాదు. ఈ మశూచి
వదలి వెళిళ్న పర్భావం వలన వినికిడి సమసయ్ కూడా వచిచ్ంది తరువాత రోజులోల్.
1861 జనవరి వచిచ్ంది. జెనిన్ అనారోగయ్ంతో మళీళ్ మామూలే. డాకట్ర బిలుల్లూ, మందులూ వాటికోసం అపుప్లు
చెయయ్డం. ఉనన్ దాంటోల్నే కొంత తీరచ్డం. ఇది ఇలా వుంటే ,అమెరికా లోని నూయ్స పేపర వాళుళ్ మారుక్స్ కి కబురు
చేసారు.”నీకు పొరపాటున నువువ్ రాయనటు వంటి వాయ్సాలకి 19 వారాలకి ఎకుక్వ పారితోషికం ఇచేచ్సాము.అపుప్డు
మేము చూసుకోలేదు. తరువాత లెకక్లు చూసుకుంటేమా పొరపాటు తెలిసింది. కాబటిట్, మరో 4నెలల పాటు నీకు
పారితోషికం రాదు. నువువ్ మాతర్ం ఎపప్టి లాగే వాయ్సాలు రాసూత్ "అని రాశారు. దానికి తోడు వాళుళ్ ఏమనాన్రంటే,
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గతంలో మారూక్స్, ఎంగెలూస్ కలసి ఒక ‘ఎన సైకోల్పీడియా’ పార్జెకట్ ఒకటి ఇచాచ్రు. “అది కూడా ఆపేసుత్నాన్ము.
అమెరికాలో సివిల వార మొదలయియ్ంది. అందుకని దాని తాలుకా డబుబ్లు కూడా ఇవవ్లేము “అని చెపేప్శారు.
మళీళ్ ఒకక్సారిగా బుసలు కొటేట్ అపుప్లు కనిపించాయి, వాటి నుండి తపిప్ంచుకోవడానికి మారగ్ం ఏమిటి? అని
ఆలోచించాడు మారుక్స్. ఆయనకు రావలిసిన వారసతవ్ం వుంది. కానీ, అదెపుప్డు వసుత్ందో తెలియదు. అందుకని. దానికి
కసోట్డియన గా వునన్ది వాళళ్ బాబాయ లయన ఫిలిపస్, వునాన్డు. జెనిన్ ఒకసారి వెళిల్ వటిట్ చేతులతో తిరిగి వచేచ్సింది.
సరే! అదెపుప్డో పదేళళ్ కిర్తం జరిగింది. మళీళ్ ఒకసారి బాబాయ ని అడుగుదామని, హాలెండ వెళళ్డానికి సిదద్పడాడ్డు. అది
1861 ఫిబర్వరి నెల. అపప్టికి జెనీన్కి మశూచి తగిగ్ ఒక నెల అవుతోంది. అకక్డకు వెళాళ్లంటే, ఇబబ్ంది ఏమిటంటే,
మారుక్స్ కు ఏ దేశ పౌరసతవ్మూ లేదు. కాబటిట్ పాస పోరట్ లేదు. ఎవరి సహయమో తీసుకొని” కారల్ జాన బుహింగ
“అనే మారుపేరు తోటి పాస పోరట్ సంపాదించి హాలెండ బయలుదేరాడు.ఈ ఫిలిపస్ అంత దయ గుణం వునన్వాడేమీ
కాదు. మారుక్స్ పదేపదే అభయ్రిధ్ంచిన మీదట ఆయన ఒక 160 పౌండుల్ విదిలించాడు.
”ఇవనీన్ కూడా నీకు అపుప్ ఇసుత్నన్టేట్.తరువాత మీ అమమ్ డబుబ్లు వసేత్, అందులో మినహాయించుకుంటాను.”
అని ఆ డబుబ్ ఇచాచ్డు. సరే! హాలెండ వరకూ వచాచ్ం కదా! ఒకసారి జరమ్నీ కూడా వెళాద్ం. చాలా సంవతస్రాలు
అయింది. అనుకొని జరమ్నీ లోని ‘బెరిల్న’ వెళాళ్డు. కొంత మంది పాత మితుర్లను కలుసుకునాన్డు. అలాగే ఆయన
రాసుత్నన్టువంటి ‘పొలిటికల ఎకానమీ’ 2 భాగం కూడా ఎవరైనా అచుచ్ వేసాత్రేమో చూదాద్ం అని పర్యతిన్ంచాడు.
మారుక్స్ జరమ్నీ లో ఉండగానే, కొడుకు జరమ్నీ లోనే వునాన్డనే విషయం

అతని తలిల్కి తెలిసింది. మారుక్స్ కు కబురు

చేసింది. “ఒకసారి వచిచ్ వెళళ్రా, అబాబ్య!”అని. అపప్టికి తలిల్ని చూసి 13 సంవతస్రాలు అయియ్ంది. అలా 1861లో
తలిల్ ని కలుసుకోవడానికి వెళాళ్డు. అపప్టికి ఆమె వయసు 64 సంవతస్రాలు. అనారోగయ్ంగా వునన్ తలిల్ని డబుబ్లు
అడగడానికి ఆయనకు మనసక్రించ లేదు. ఆమె ఏదో తనకు తోచిన సహాయం చేసింది.
ఈ రెండు నెలలూ తను లండన లో లేని సమయంలో కుటుంబ వయ్వహారాలు ఎంగెలుస్ కు అపప్గించాడు. అతనే
ఇంటికి కావాలిస్న డబుబ్లు పంపిసుత్ండేవాడు. మారుక్స్ ఇంటోల్ లేని సమయంలో దెబబ్ మీద దెబబ్ అనన్టుల్గా ఏం
జరిగిందంటే… మారుక్స్ ఇంటోల్ని పనిమనిషి హెలెన కి కాలికి ఇనెఫ్క్షన అయి, జవ్రం వచిచ్ంది. కాలు మీద పెదద్ పుండు
లాగ అయిపోయింది. దాంతో దాదాపు కాలు తీసేసాత్రేమో అనన్ంతగా భయం వేసింది. కానీ, అంత పర్మాదం ఏమీ
జరగకుండా హెలెన బయటపడింది. ఇదంతా మారుక్స్ లండన లో లేని సమయంలో. ఇలాంటివి ఆ కుటుంబానికి
అలవాటై పోయాయి. వాటి మధయ్లోనే ఈ ‘పొలిటికల ఎకానమీ ‘ రెండవ భాగం పార్రంభించాడు మారుక్స్.
1862 వచిచ్ంది. ఆ సంవతస్రం మారిచ్ లో జరిగిన మరో పరిణామం ఏమిటంటే… అపప్టికి సంవతస్రం
ముందు మొదలైన సివిల వార చాలా తీవర్ సాథ్యికి చేరుకుంది. దాంతోటి, మారుక్స్ వాయ్సాలు పర్చురిసుత్నన్ అమెరికన
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పతిర్క ‘నూయ్యారక్ డైలీ టిర్బూయ్న ‘వాళుళ్, “మాకు యూరప నుండి వచేచ్ మీ వాయ్సాలు అవసరం లేదు. ఇకక్డ మాకు
సివిల వార తో చాలా కిల్షట్మైన పరిసిథ్తులు వునాన్యి.” అనాన్రు. దాదాపుగా పదేళుల్గా మారుక్స్కి అంతో ఇంతో ఆదాయం
వసుత్నన్టు వంటి ఆ పతిర్క తన కాంటార్కట్ ను రదుద్ చేసింది. ఇది ఇలా వుంటే, అమెరికాలోని సివిల వార తాలూకా
పర్భావం, అకక్డ ఎంగెలుస్ ఫాయ్కట్రీ మీద కూడా పడింది. ఎలాగంటే, అమెరికాకి యూరప నుండి పతిత్ ఎగుమతులు
ఆగిపోయాయి. దాంతో, ఎంగెలుస్ ఫాయ్కట్రీ సంకోష్భంలో పడింది. అతనికి లాభాలు తగాగ్యి.
1862 లోనే మరోసారి హాలెండ కీ, అకక్డ నుండి తలిల్ దగగ్రకు కూడా వెళాళ్డు డబుబ్లు ఏమైనా వసాత్యేమోనని.
ఎపప్టిలాగే పెదద్గా ఉపయోగం ఏమీ కనిపించలేదు.
గతయ్ంతరం లేక 1862 చివరిలో “ఇంగీల్ష రైలేవ్ ఆఫీసు”లో కల్రక్ ఉదోయ్గానికి దరఖాసుత్ చేశాడు. ఎపుప్డూ ఆయన
వుదోయ్గం కోసం పర్యతిన్ంచలేదు. ఎంతసేపూ ‘పర్పంచ కారిమ్కుల సమసయ్ల గురించి, వాళల్కు తెలియజెపాప్లి. విపల్వం
అనేది ఎలా వసుత్ందో, శార్మికులకు చెపాప్లి. దానికి సంబంధించిన పుసత్కాలు రాయాలి’ ఇదే యావ. ఆయన విదాయ్రిధ్గా
వునన్పుప్డు పర్యతిన్సేత్ ఉదోయ్గం రాలేదు. ఇనిన్ సంవతస్రాల తరావ్త, ఇనిన్ పర్యతాన్ల తరావ్త, ఇనిన్ అపుప్ల తరావ్త,
ఇనిన్ మరణాల తరావ్త, తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ ఉదోయ్గానికి దరఖాసుత్ చేసుకునాన్డు మారుక్స్. అయితే, ఆయన చేతి రాత
బాగుండని కారణంగా ఆ కల్రక్ ఉదోయ్గానికి కూడా ఎంపిక కాలేదు.
ఇకక్డ మరో సంగతి. మారూక్స్, ఎంగెలూస్ మంచి మితుర్లు కదా! మారుక్స్కి అనిన్ రకాలుగా ఎంగెలుస్
మదద్తునిసుత్ంటాడు కదా! మరి వాళిళ్దద్రి మధాయ్ ఏమైనా పొరపొచాచ్లు వచాచ్యా? అంటే… అలా వచేచ్ సంఘటన
ఒకటి జరిగింది. అది 1863 మొదటోల్. ఏం జరిగిందంటే… మారుక్స్ కి తన మీద తనకి వునన్ నమమ్కం కంటే, ఎంగెలుస్
కి మారుక్స్ మీద నమమ్కం ఎకుక్వ. ఎపప్టికైనా పర్పంచ రాజకీయ సిదాద్ంతగతిని మారేచ్టటు వంటి పర్తిపాదించే శకిత్
మారుక్స్ రచనలకు మాతర్మే వుంది ‘ అని పర్గాడంగా విశవ్సిసూత్ ఉండేవాడు. అందుకే ఆయనకు

ఎనిన్ ఇబబ్ందులోల్

వునాన్, వీలయినపుప్డలాల్ మారుక్స్ కి ఆరిధ్క సహాయం చేసుత్ండేవాడు. దానికి పర్తి ఫలంగా ఎంగెలుస్ ఆశించినది
ఏమిటంటే...ఏమీలేదు. కాకపొతే, “నువువ్ రాసే పుసత్కం మాతర్ం తవ్రగా పూరిత్ చెయియ్.” అని అడుగుతుండేవాడు. అంత
గాఢమైన మితుర్ల మధయ్ విభేదం వచిచ్, ఆ బంధం తెగిపోతుందా? అని సందేహించే సందరభ్ం ఒకటి 1863 జనవరిలో
జరిగింది.
ఏం జరిగిందంటే...ఎంగెలుస్ 20 సంవతస్రాలు సహజీవనం చేసుత్ండే, ‘మేరీ' అనే ఐరిష యువతి మరణించింది.ఆ
విషయం తెలియజేసూత్ ఎంగెలుస్, మారుక్స్ కి వుతత్రం రాశాడు.”మేరీ తనని నముమ్కుని జీవించిన విధానం,మేరీ
లేకపోవడం వలన తన జీవితంలో ఏరప్డిన శూనయ్ం...” ఇలా...తన తన బాధాకరమైన వివరిసూత్ వుతత్రం రాశాడు.
మారుక్స్ దానికి సమాధానం రాసూత్..మితుర్డిన్ ఓదారాచ్లి కదా! “అయోయ్ !అలా జరిగిందా? అని యేవో రెండు ముకక్లు
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రాసి, ఆ తరువాత 40 వాకాయ్లూ, తన ఆరిధ్క ఇబబ్ందులూ, తన ఆరోగయ్ సమసయ్లూ ఇవనీన్ ఏకరువు పెడుతూ ఉతత్రం
ముగించాడు. అది అందుకునన్ ఎంగెలుస్కి సహజం గానే, బాధనిపించింది. ‘అరే!నేను ఇంత విషాదంలో వునాన్ను.
సానుభూతి చూపించాలిస్ంది పోయి, ఎపుప్డూ వుండే బాధల గురించే రాశాడు.’ అని ఆయన కొంత కాలం,సమాధానం
ఇవవ్కుండా ఆలసయ్ం చేసి,ఆ తరువాత అదే రాశాడు.
అపప్టికి మారుక్స్ కి తను చేసిన తపుప్ ఏమిటో తెలిసింది. ఎంగెలుస్ కి సమాధానం రాసూత్…”నిజమే, నీ
విషాదానికి నేను సరిగాగ్ సప్ందించలేకపోయాను. నిజానికి నీ వుతత్రం అందుకునన్పుప్డు నా పరిసిథ్తి ఎలా వుందంటే,
అపుప్లు ఇచిచ్న వాళళ్ందరూ ఇంటికి వచిచ్, ఇంటోల్ని సామానల్నీన్ తీసుకువెళిల్ పోతామని బెదిరిసుత్నాన్రు. పిలల్లకు సరైన
బటట్లు లేవు. ఫీజులు కటట్లేక, సూక్లుకి పంపించలేదు. జెనీన్ కి మళీళ్ జవ్రం. మందులు కొనడానికి డబుబ్లు లేవు. ఇదీ
నా పరిసిథ్తి. అపప్టి మనసిథ్తి అలా వుంది. అయినా నీ పరిసిథ్తిని అరధ్ం చేసుకోకుండా , నా ఇబబ్ందులేన్ రాశాను. ననున్
క్షమించు.”అని వివరిసూత్ వుతత్రం రాశాడు. అపుప్డు ఎంగెలుస్ అనుకునాన్డట ‘ననున్ నమిమ్న ‘మేరీ’ ఈ పర్పంచానిన్
వదలి వెళిళ్పోయింది. నేను నముమ్తునన్ మారుక్స్ను మాతర్ం పోగొటుట్కోకూడదు’ అని. ఆ విధంగా ఇదద్రు మితుర్లూ
కూడా పెదద్ మనసులతో వాళళ్ అపారాధ్లను అకక్డే సమసిపోయేలా చేసుకునాన్రు.
ఒక పకక్ మారుక్స్కు అపుప్లు పెరిగిపోతునాన్యి. తీవర్ సాథ్యికి పెరిగిన అపుప్లతోటి ‘దివాళా’ ఒకటే మారగ్ం
అనుకుని ఒక రోజు కుటుంబ సభుయ్లందరీన్ సమావేశ పరచి, ఆడపిలల్లిదద్రినీ “మీరిదద్రూ ఎవరింటి కైనా వెళిల్ టూయ్షనుల్
చెపుప్కుని బర్తకండి. నేను దివాళా పర్కటిసాత్ను.దాంతోటి అపుప్ల వాళుళ్ మన దగగ్ర వునన్ సామానుల్ పటుట్కుపోతారు.
అంత కనాన్ ఏమీ జరగదు. హెలెన! నువువ్ వేరే ఎవరింటి లోనైనా పని చూసుకో.”అని పనిమనిషి తో చెపాప్డు. జెనీన్ తో
“మనిదద్రమూ, చినన్పిలల్తో కలసి, ఈ నగర పాలక సంసథ్ వాళుళ్ నడిపే అనాధ శరణాలయం లాంటిది ఏదో
వుంది.అకక్డకు వెళిళ్పోదాం.” అనాన్డు.
ఈ రోజు ‘కేపిటల’ లోని సిదాద్ంతాలతో, మానవ జాతి చరితర్లోనే అతయ్ంత మేధావిగా పర్శంసించబడుతునన్ కారల్
మారుక్స్ పరిసిథ్తి ఆ రోజు అంత దయనీయంగా దివాళా అంచుల వరకూ వెళిళ్ంది. నిజంగా ఆనాడు అదే జరిగి ఉంటే,
కారల్ మారుక్స్ గురించి ఈనాడు మనం చెపుప్కునేదేమీ వుండదు. కానీ, ఆనాటి పరిసిథ్తి అంతా మారుక్స్ చెపప్కుండానే
ఎలాగో ఎంగెలుస్ కు తెలిసింది. ఆయన ఒక వంద పౌండుల్ పంపించాడు. మారుక్స్ ఆ ఇంటోల్ నుండి బయటకు
వెళళ్కుండా, దివాళా పర్కటించకుండా కాపాడగలిగాడు. దాంతో కింద పడినటు వంటి కెరటం పైకి లేచినటల్యింది.
మళీళ్ పుసత్కరచన వేగం పెంచాడు. ‘ఈ రెండో భాగం అయినా పబిల్ష అయితే,దానికి మంచి పేరు వసుత్ంది’ అని
గటిట్ నమమ్కం తో వునాన్రు మారుక్స్, ఎంగెలుస్.అయితే, కాలం ఇంకా మారుక్స్ ని వదలేల్దు.1863 మధయ్కు వచేచ్సరికి,
ఆయన సొంత ఆరోగయ్ం బాగా దెబబ్తింది. వీపుమీద చినన్గా మొదలయిన పుళుళ్, పెదద్గా పెరిగిపోయి, విపరీతమైన
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బాధకు గురిచేశాయి. డాకట్రుల్ పరిశీలించి రక రకాలైన మందులు ఇచాచ్రు. వాళుళ్ చెపాప్రు “ఇదంతా నువువ్ సరైన
ఆహరం తీసుకోక పోవడం వలల్నే. కర్మపదద్తి లేనటువంటి జీవన శైలీ, ఈ చుటుట్పకక్ల ఉనన్టువంటి పరిసిథ్తులూ ఇవే
దీనికి కారణం. ఈ మందులతో పాటు వేడి కాపడం కూడా పెడుతుండండి.” అని. పెరుగుతునన్ పుళళ్తో, మారుక్స్ కి
కూరోచ్వడానికీ, పడుకోవడానికీ కూడా దురభ్రంగా వుండేది. మరి వీటనిన్టి వలన రాత పని కూడా కుంటుబడిపోయింది.
అయితే, ఇంత కాలం వేధిసూత్ ఉనన్టువంటి ఇబబ్ందు లనీన్ ఒక కొలికిక్ వచిచ్,45 సంవతస్రాల కారల్ మారుక్స్
జీవితంలో కాసత్ సౌకరయ్వంతం గా వుండేటటువంటి సమయం ఆరంభమయియ్ంది. అది 1863 నవంబరోల్. కాకపొతే ఇదే
నవంబర నెలలో జరిగిన ఒక విషాద సంఘటన తరావ్తే, ఆయన సౌకరయ్ంగా వుండడం జరిగింది. అదేమిటంటే,1863
నవంబర 3o వ తేది సాయంతర్ం 4 గంటలకి మారుక్స్ అమమ్గారు అకక్డ టర్యర లో చనిపోయారని వారత్ వచిచ్ంది.
విచితర్ం ఏమిటంటే, అదే మారుక్స్ అమమ్ గారి పెళిల్ రోజు, అదే సమయం కూడా అదే. సరిగాగ్ అదే సమయంలో ఆమె
చనిపోయింది.
మారుక్స్ తన అనారోగయ్ం తోనే బయలుదేరాడు. తండిర్ పోయినపుడు ఎలాగూ దగగ్ర లేడు. దాదాపుగా ఈ ఇరవై
ఏళళ్లో రెండు సారుల్ మాతర్మే తలిల్ని చూడగలిగాడు. టర్యర వెళిల్, చెయయ్వలసిన కారయ్కర్మాలు చేశాడు. రెండు, మూడు
వారాలు అకక్డే వునాన్డు. ఊరంతా తిరిగి, తన చినన్తనానిన్, జెనీన్ వాళళ్ ఇంటి దగగ్రోల్ వునన్ పరిసరాలీన్, జెనీన్ పరిచయం
అయిన పర్దేశాలనీ గురుత్ చేసుకునాన్డు. జెనీన్కి వుతత్రం రాశాడు “చాలా రోజుల తరావ్త మన వూరోల్ తిరుగుతుంటే,
నువేవ్ గురుత్కు వసుత్నాన్వు. నా చినన్పప్టి రోజులు గురుత్కు వసుత్నాన్యి.”అని.
మారుక్స్ తన తలిల్ చనిపోయిన తరావ్త, అతనికి కొంత ఆసిత్ వారసతవ్ంగా వసుత్ంది.ఆ ఆరిధ్క లావాదేవీలనీన్
బాబాయ తో తేలుచ్కోవాలి. అందుకని టర్యర నుండి హాలెండ లో బాబాయ దగగ్రకు వెళాళ్డు. అకక్డ 2 నెలల పాటు
వునాన్డు. తలిల్ నుండి మారుక్స్ కి వెయియ్ పౌండుల్ వచిచ్ంది. ఇపుప్డునన్ ఆరిధ్క ఇబబ్ందులోల్ ఒకక్సారి వెయియ్ పౌండుల్
రావడం అంటే,అది చాలా సంతోషించ దగగ్ విషయం. ఆ వెయియ్ పౌండల్లో బాబాయ కి గతంలో ఇవవ్వలసిన బాకీ 300
పౌండుల్ బాకీ తీరిచ్, మిగిలిన ఏడు వందల పౌండల్తో లండన బయలుదేరాడు. 1864 ఫిబర్వరి 19న లండన చేరుకునాన్డు.
ఇకక్డ నుండి కొనిన్ రోజుల పాటు మారుక్స్ కుటుంబం బాగానే వునాన్రు.
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