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9.1
ൈദവവിശ്വാസേത്തയും മതേത്തയും മതസ്ഥാപനങ്ങ
േളയും നശിപ്പിക്കുകയാണ് കമ്യൂണിസത്തിൻറ ലക്ഷ്യ
െമന്നും അതുെകാണ്ട് മതവിശ്വാസികൾ കമ്യൂണിസ
െത്ത നശിപ്പിക്കണെമന്നും പിന്തിരിപ്പൻ ൈവദികന്മാർ
പ്രചാരേവല െചയ്യുന്നു. ഇതു ശരിയാേണാ? മതവിശ്വാ
സേത്താടുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട നിലപാെടന്താണ്?
നിരീശ്വരവാദികൾക്കും മതെത്ത എതിർക്കുന്നവർക്കും
മാത്രേമ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമനുവദിക്കാവൂ
എന്ന് പാർട്ടിയുെട പരിപാടിയിലാകെട്ട, ഭരണഘടന
യിലാകെട്ട, ഒരിടത്തും ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല. േനെരമറി
ച്ച്, മതവിശ്വാസങ്ങെള വ്രണെപ്പടുത്തുകയിെല്ലന്നും വി
ശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത എല്ലായ്േപ്പാഴും കാത്തുരക്ഷിക്കു
െമന്നും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ജന
ങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. 1959 ജൂൺ 9, 10 തീയ
തികളിൽ കൂടിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള േസ്റ്ററ്റ്
കമ്മിറ്റി ഇെതാരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു:
‘കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മതവിശ്വാസെത്ത നശിപ്പിക്കുന്നു

െവന്നും മറ്റുമുള്ള ക്രൂരമായ പ്രചാരേവലകൾ അഴിച്ചു
വിടെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ സംര
ക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി ജനങ്ങളുെട മതവിശ്വാസെത്ത ചൂ
ഷണം െചയ്യുന്ന പിന്തിരിപ്പന്മാരുെട ഈ അടവിെന
പ്രതിേഷധിക്കുന്നേതാെടാപ്പം വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളു
െട മതവിശ്വാസങ്ങെള അപകടെപ്പടുത്തുന്ന യാെതാ
ന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പക്ഷത്തുനിന്നുമുണ്ടാവുകയിെല്ലന്ന്
ഒരിക്കൽക്കൂടി ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുകയും െചയ്യുന്നു’.

ഇത് അവസരവാദമല്ല; മതവിശ്വാസികെള സ്വാധീനി
ക്കാനുള്ള സൂത്രവുമല്ല. മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിലുള്ള
ദൃഢവിശ്വാസമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നം. നിരീശ്വരവാദെത്ത പാർട്ടിയുെട വിശ്വാസപ്രമാണ
മായി അംഗീകരിക്കണെമന്നും മതവിശ്വാസത്തിെനതി
രായ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ഒരു പരിപാടിയായി അംഗീക
രിക്കണെമന്നുമുള്ള ചില അരാജകവാദികളുെട അസം
ബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങെള 1874ൽ തെന്ന മാർക്സും എം
ഗൽസും തള്ളിക്കളയുകയുണ്ടായി. മതവിശ്വാസികളായ
പുേരാഹിതന്മാർക്കുേപാലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ
സ്ഥാനം നൽകാൻ സഖാവ് െലനിൻ സന്നത പ്രകടി
പ്പിച്ചു. മതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം എഴുതുന്നതു േനാക്കുക:
‘ഏെതങ്കിലുെമാരു പുേരാഹിതൻ നമ്മുെട പ്രവൃത്തി

യിൽ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി വരികയാെണ
ങ്കിൽ—പാർട്ടി പരിപാടിെയ എതിർക്കാെത അയാൾ
േബാധപൂർവ്വം പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുെവ
ങ്കിൽ—നമുക്കയാെള േസാഷ്യൽ ഡേമാക്രസിയുെട
(കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട) അണികളിേലക്ക് സ്വീകരി
ക്കാം… െമമ്പർമാരുെട തത്വശാസ്ത്രവും പാർട്ടി പരിപാ
ടിയും തമ്മിൽ വല്ല ൈവരുദ്ധ്യവുമുേണ്ടാെയന്ന് ഒരു രാ
ഷ്ട്രീയപാർട്ടിക്കും പരിേശാധിക്കാൻ വയ്യ… എന്നാൽ,
ഒരു പുേരാഹിതൻ പാർട്ടിയിൽ േചർന്നതിനുേശഷം
തെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒേരെയാരു പ്രവൃത്തി
മതവിശ്വാസങ്ങെള പ്രചരിപ്പിക്കൽ മാത്രമാെണന്നു
കണക്കാക്കിയാൽ അയാെള പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പു
റത്താേക്കണ്ടിവരും. ൈദവവിശ്വാസമുള്ള െതാഴിലാ
ളികൾക്ക് േസാഷ്യൽ ഡേമാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയിൽ
പ്രേവശനം നൽകിയാൽ മാത്രം േപാരാ; അവെര
പാർട്ടിയിൽ പ്രേവശിപ്പിക്കാൻ ഊർജിതമായി ശ്രമി
ക്കുകകൂടി േവണം. ആ െതാഴിലാളികളുെട മതവിശ്വാ
സങ്ങെള അൽപ്പെമങ്കിലും വ്രണെപ്പടുത്തുന്നതിെന
നമ്മൾ കഠിനമായി എതിർക്കും. നമ്മൾ അവർക്ക്
പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകുന്നത് മതത്തിെനതിരായ ഒരു
സജീവ സമരം നടത്താൻ േവണ്ടിയല്ല; പിെന്നേയാ,
നമ്മുെട പരിപാടിയുെട െവളിച്ചത്തിൽ അവർക്ക് പരി
ശീലനം നൽകാൻ േവണ്ടിയാണ്’.

അസന്ദിഗ്ദ്ധങ്ങളായ ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും
കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിയുെട ഔേദ്യാഗികേനതാക്കന്മാർ
കമ്യൂണിസെത്ത എതിർക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്?
‘ഇെതല്ലാം െവറും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് യഥാർത്ഥമായ ഭരണാധികാരം കി
ട്ടിയാൽ സ്ഥിതിെയാെക്ക മാറും; പിെന്ന പള്ളിയും മത
സ്വാതന്ത്ര്യവും ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യവും ഒന്നുമുണ്ടാവി
ല്ല’ എന്നാേണാ?
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം നടക്കുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങ
ളിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നി
േഷധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും േദവാലയങ്ങൾ ഇടിച്ചു
തകർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും മറ്റുമുള്ള ചില ആേരാപ
ണങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം ആേരാപണങ്ങൾ
െവറും െകട്ടുകഥകളാെണന്ന് മുഴുത്ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരു
ദ്ധന്മാർേപാലും സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, കമ്യൂണിസത്തിെനതിരായ സമരത്തിൽ സജീവ
മായ പങ്കുവഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി ആനിേജാ
സഫ് ‘േസാവ്യറ്റ് യൂണിയനിലാെക 20,000 പള്ളികളു
ണ്ട്. കൂടാെത നൂേറാളം െകാേവന്തകളും കന്യാസ്ത്രീമഠ
ങ്ങളും കാണും’ എന്ന് ‘റഷ്യയിൽ’ എന്ന തെന്റ പുസ്തക
ത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പള്ളിയുേണ്ടാ എന്ന
സംശയേത്താടുകൂടിയാണ് അവർ േസാവിയറ്റ് യൂണിയ
നിേലക്കുേപായത്. പേക്ഷ, മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ അവെര
ഴുതിയതിങ്ങിെനയാണ്:
‘പള്ളിയിൽ െചന്നുകയറി. കുർബ്ബാന ആരംഭിക്കുന്ന
േതയുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരിടത്തു മുട്ടുകുത്തി. പള്ളി നിറച്ചാ
ളുണ്ട്. ആണുങ്ങളും െപണ്ണുങ്ങളുമുണ്ട്. ഞാൻ ചുറ്റുെമാ
ന്നു േനാക്കി. ഇവിെട കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിയിൽ കാ
ണാറുള്ളെതല്ലാം അവിെടയും കണ്ടു. വിയാസാക്രായു
െട പതിനാലു സ്ഥാനങ്ങളിെല ചിത്രങ്ങൾ, മാതാവി
െന്റ വലിയ െകാത്തുരൂപം, മറ്റു പല പുണ്യവാന്മാരുെട
യും തിരുസ്വരൂപച്ഛായകൾ—ഇങ്ങെന എല്ലാം കാഴ്ചയ്ക്ക്

ഇവിടെത്ത കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിയുമായിെട്ടനിക്ക് യാ
െതാരു മാറ്റവും േതാന്നിയില്ല.

‘കുർബ്ബാന തുടങ്ങി. ഞാൻ ആദ്യവസാനം മുഴുവൻ ശ്ര
ദ്ധേയാടുകൂെടക്കണ്ടു. ഇവിടെത്ത ലത്തീൻ പള്ളിക
ളിൽ െചാല്ലുന്ന കുർബ്ബാന തെന്ന. േവഷത്തിലും വ്യ
ത്യാസമില്ല. അച്ചെന്റ ഉടുപ്പും കപ്യാരുെട മട്ടും എല്ലാം
ശരി. അച്ചൻ തിരുരക്തം കുടിച്ചതിനുേശഷം മണികിലു

ക്കിയ ഉടെന ഒരുപാടുേപർ എഴുേന്നറ്റു ൈകകൂപ്പിപ്പിടി
ച്ച് കുർബാന ൈകെക്കാള്ളാൻ േപാകുന്നതുകണ്ടു’.

‘പള്ളി ഉേണ്ടാ എന്നുള്ള എെന്റ സംശയം തീെരത്തീർ
ന്നു. ഇനി അച്ചേനാെടാന്നു സംസാരിക്കണം. മറ്റു കുഴ
പ്പങ്ങെളെന്തങ്കിലും ഉേണ്ടാ എന്നറിയണമേല്ലാ. അതു
സാവധാനത്തിലാകാെമന്നു െവച്ചവിടന്നു േപാന്നു’.
‘രാവിലെത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
കൂടി േപായി. ഒരു ഓർത്തേഡാക്സ് പള്ളിയിേലക്ക്.

കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിേയക്കാൾ വളെരയധികം വലി
പ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതിന്. കൂടുതൽ ആളുകളും. ഇവിട
െത്ത യാേക്കാബായ ക്രമമാണ് അവിടെത്ത ഓർത്ത
േഡാക്സ് പള്ളിക്ക്. കുർബ്ബാന കണ്ടാലും അങ്ങെനത
െന്ന. സ്വർണനിറത്തിലുള്ള വലിയ കട്ടിക്കശവു കാ
പ്പയിട്ട അച്ചന്മാർ. ആ ഓർത്തേഡാക്സ് പള്ളിയിെല
ചടങ്ങ് ആകപ്പാെട വലിയ േകാലാഹലത്തിലാണ്.
െകാട്ടും പാട്ടും ബഹളവുമാണ്. കേത്താലിക്കാപ്പള്ളി
യിെലേപ്പാെല ഒരു ശാന്തതയില്ല. ഇവിെട ഞാെനാരു
യാേക്കാബായ പള്ളിയിൽ പണ്ടു േപായിട്ടുണ്ട്, കാ
ണാൻ. ഏതാണ്ടിതുേപാെല തെന്ന േതാന്നി, റഷ്യൻ
പള്ളിയിെല ചടങ്ങുകളും. കുെറക്കൂടി വിപുലമായ േതാ
തിൽ ആെണന്നുമാത്രം. ഒരു മണിക്കൂേറാളം ഞങ്ങള
വിെട നിന്നു. കഴിയുന്ന മട്ടില്ല. പിെന്നേപ്പാന്നു’.
(റഷ്യയിൽ, േപജ് 91–93)

ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ എന്നു േനരിട്ടു കണ്ടു മനസിലാ
ക്കിയിട്ടും കേത്താലിക്കാ ൈവദികേനതാക്കന്മാർ മത
ത്തിെന്റ േപരിൽ കമ്യൂണിസെത്തയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിെയയും എതിർക്കുന്നെതന്തിനാണ്?
കാരണം വ്യക്തമാണ്: മതത്തിെന്റ േപരിൽ സ്ഥാ
പിത താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്
അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തി
െന്റ േപരിൽ ജനങ്ങെള ഭിന്നിപ്പിക്കാനും കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിെക്കതിരായി ജനങ്ങെള അണിനിരത്താനും കഴി
ഞ്ഞാൽ വൻകിട മുതലാളികൾക്കും വൻകിട ബാങ്കർ
മാർക്കും വൻകിട ജന്മികൾക്കും തങ്ങളുെട ചൂഷണങ്ങ
െള നിർബ്ബാധം തുടരാൻ സാധിേച്ചക്കുെമന്ന് അവർ
വിശ്വസിക്കുന്നു.

















9.2
ഇതിെന്റ അർത്ഥം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ആത്മീയവും
മതപരവുമായ ഒരു േലാകവീക്ഷണഗതിയാണുള്ളത്
എന്നാേണാ? തീർച്ചയായും അല്ല.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േലാകവീക്ഷണഗതി മാർക്സി
സം െലനിനിസത്തിൽ അടിയുറച്ചതാണ്. ൈവരുദ്ധ്യാ
ധിഷ്ഠിതഭൗതികവാദം, അെല്ലങ്കിൽ, ഡയലക്ടിക്കൽ െമ
റ്റീരിയലിസം ആണ് മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിെന്റ ഹൃ
ദയം. പ്രകൃതിയുെടയും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും മനുഷ്യസമു
ദായത്തിെന്റയും മനുഷ്യമനസിെന്റയും ഉത്ഭവം, വളർച്ച,
മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവെയ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം െച
യ്യുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണത്.
മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താ
ണ് ഭൗതികവാദെമന്നുെവച്ചാൽ? വയറിനുേവണ്ടി മാ
ത്രം ജീവിക്കലും സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങെള എതിർക്കലും
േതാന്നിയെതന്തും കാണിക്കലും മറ്റും മറ്റുമാണ് മാർക്സി
സത്തിെല ഭൗതികവാദെമന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധി
കളായ ൈവദികന്മാർ പ്രചാരേവല െചയ്യുന്നു. ഇത്ത
രക്കാർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുെകാണ്ട് പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിൽത്തെന്ന എംഗൽസ് ഇങ്ങെന എഴുതുകയു
ണ്ടായി:
‘ഭൗതികവാദം എന്ന പദംെകാണ്ട് പണ്ഡിതമൂഢൻ
മനസിലാക്കുന്നത് കള്ളുകുടി, കണ്ണിെന്റയും മാംസത്തി
െന്റയും സുഖേഭാഗം, താേന്താന്നിത്തം, കാമാസക്തി,
പിശുക്ക്, ലാേഭച്ച, േസ്റ്റാക്ക് എക്സ്േചഞ്ചിെല ചൂതാട്ടം
മുതലായവയാണ്—ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വകാര്യജീവിത

ത്തിൽ അയാൾ െചയ്യുന്ന എല്ലാ െചറ്റത്തരങ്ങളും
ആത്മീയവാദം എന്ന പദംെകാണ്ട് അയാൾ മനസി
ലാക്കുന്നത് നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം, സാർവത്രികമായ
ദീനാനുകമ്പ മുതലായവയാണ്; അയാൾ മറ്റുള്ളവരു
െട മുമ്പിൽ ബഡായി പറയാൻ മാത്രമുപേയാഗിക്കുന്ന
ആ ‘നല്ല’ േലാകമാണ്’.

പേക്ഷ, മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ഭൗതികവാദെമന്ന പദമുപേയാ
ഗിക്കുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിെലാന്നുമല്ല. ചിന്തയുെട
യും േബാധത്തിെന്റയും വളർച്ചയുെട നിർണായകമായ
അടിസ്ഥാനം ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികളുെട വികാസ
വും വളർച്ചയുമാെണന്ന സിദ്ധാന്തെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടി
ക്കുകയാണ് മാർക്സിസം െചയ്യുന്നത്. ഈ സിദ്ധാന്തമാ
കെട്ട ശാസ്ത്രത്താൽ െതളിയിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞതുമാണ്.
ഭൗതികപദാർത്ഥം മനുഷ്യമനസിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്ര
മായി നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നും ഭൗതികമൂല്യങ്ങളാണ്
സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ജീവിത
ത്തിെന്റ അടിത്തറെയന്നുമുള്ള ശാസ്ത്രീയസത്യെത്ത മാർ
ക്സിസം അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അദ്ധ്യാത്മികവും
സാന്മാർഗികവുമായ മൂല്യങ്ങെള അതു നിരാകരിക്കുന്നി
ല്ല. േനെരമറിച്ച്, പട്ടിണിെകാണ്ടും ചൂഷണം െകാണ്ടും
ചവിട്ടി െഞരിക്കെപ്പടുന്ന മാനുഷികമൂല്യങ്ങെള സംര
ക്ഷിക്കാനും വളർത്താനുമാണത് പരിശ്രമിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യചരിത്രത്തിെല ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാന്മാർഗികമൂ
ല്യങ്ങെള യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിേലക്ക് പകർത്താനാ
ണതു പണിെപ്പടുന്നത്.
പേക്ഷ, ഇതു സാധിക്കണെമങ്കിൽ മുതലാളിത്തമവസാ
നിപ്പിച്ച് ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള െപാതുവുടമയിലാ
ക്കിെക്കാണ്ടുള്ള േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കണം. വർഗ
േമധാവിത്വവും വർഗചൂഷണവും വർഗസമരവുമവസാനി
പ്പിച്ച് വർഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം െകട്ടിപ്പടു
ക്കണം.
ഇതു ൈക്രസ്തവാദർശങ്ങൾെക്കതിരാേണാ? ൈബ
ബിൾ വായിച്ചുേനാക്കുക:
‘ൈകവശമുള്ളെതല്ലാം തെന്റ സ്വന്തമാെണന്ന് ആരും
പറഞ്ഞില്ല: എല്ലാ വസ്തുക്കളും െപാതുസ്വത്തുക്കളായി
രുന്നു… മാത്രമല്ല, ഈ വിതരണം ഓേരാരുത്തെന്റയും
ആവശ്യമനുസരിച്ചാണ് നടത്തെപ്പട്ടത്’.
(അേപ്പാസ്തലപ്രവൃത്തികൾ: ൈബബിൾ)

അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് കാൻറർബറിയിെല ഡീൻ
ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത്:
‘ഓേരാരുത്തനിൽനിന്നും അവെന്റ കഴിവനുസരിച്ച്,
ഓേരാരുത്തനും അവെന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ച്’ എന്ന
തികച്ചും ൈക്രസ്തവമായ ആദർശെത്ത അംഗീകരിക്കു
കയും ഈ ആദർശത്തിേന്മൽ ഒരു സമുദായം െകട്ടിപ്പ
ടുക്കുകെയന്ന പരിശ്രമത്തിൽ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നു
പ്രവൃത്തിയിേലക്ക് കടക്കുകയും െചയ്ത മനുഷ്യർ അർ
ഹിക്കുന്ന സ്വാഗതം ആരംഭം മുതൽക്കുതെന്ന ക്രിസ്ത്യാ
നികൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്ക് നൽകിയിരുന്നുെവങ്കിൽ,
ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുെട മതപ്രവാചകെന്റ ആദർശ
ങ്ങെള കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകുമായിരുന്നു’.

















9.1
ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ ഉത്ഭവവും
വളർച്ചയും
ക്രിസ്തുവിന് 104 െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് േറാമാസാമ്രാജ്യ
ത്തിൽ അത്ഭുതപൂർവ്വമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. െത
ക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സിസിലിയിെല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ മുപ്പ
ത് അടിമകൾ ഒന്നിച്ചുേചർന്ന് തങ്ങളുെട യജമാനനായ
ഒരു ധനാഢ്യെന െകാന്നുകളഞ്ഞു.
അടിമ ഉടമെയ െകാല്ലുക! അത്തരെമാരു സംഭവവും മു
മ്പുണ്ടായിട്ടില്ല.
അതിനുമുമ്പ് അടിമകൾ െകാല്ലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉടമകളുെട
അപ്രീതിക്കിരയായ അേനകമേനകം അടിമകൾ കുരി
ശിേന്മൽ തറയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിശബ്ദമായി സഹി
ക്കാേന അടിമകൾക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. കന്നുകാലി
കൾ, വീട്ടുസാമഗ്രികൾ മുതലായവെയേപ്പാെലതെന്ന
അടിമകളും ധനികന്മാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളായി
രുന്നു. അടിമകെള അടിക്കാം, ചവിട്ടാം, ചങ്ങലക്കിട്ടു
വലിക്കാം, െകാല്ലാം—എന്തു േവണെമങ്കിലും െചയ്യാം.
േറാമൻ നിയമങ്ങെളാന്നും അടിമകൾക്ക് ബാധകമായി
രുന്നില്ല. ഉടമകൾക്കുേവണ്ടി എല്ലുമുറിെയ പണിെയടു
ക്കുക, ഉടമകളുെട കല്പനകളനുസരിക്കുക—ഇതു മാത്ര
മായിരുന്നു അടിമകളുെട കടമ. അടിമകെളെക്കാണ്ട്
പണിെയടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് േറാമൻ പ്രമാണിമാർ സുഖേഭാഗ
ങ്ങളിലാറാടുകയും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും സാഹിത്യം,
സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മറ്റു തുറകളിലും േമധാവിത്വം പു
ലർത്തുകയും, െചയ്തുേപാന്നത്. അടിമേവലയായിരുന്നു
േറാമാസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അസ്തിവാരം.
അടിമകൾ മാത്രമല്ല, ൈകേവലക്കാർ, മീൻപിടുത്ത
ക്കാർ, സ്വതന്ത്രന്മാരായ ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ മറ്റു
ജനവിഭാഗങ്ങളും ചൂഷണം െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നു. പണമിട
പാടുകാർ പലിശയ്ക്ക് കടംെകാടുത്ത് സാധുക്കെള െഞ
ക്കിപ്പിഴിയുകയും കൃത്യസമയത്ത് പണം മടക്കിെക്കാടു
ക്കാത്തവെര അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്തിരുന്നു.
മർദ്ദനം അസംതൃപ്തിെയ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. അസംതൃ
പ്തി ലഹളകളായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. അത്തരെമാരു ലഹ
ളയാണ് ക്രിസ്തുവിന് 104 െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സിസിലി
യിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്.
ധനികവർഗമാെക േക്രാധംെകാണ്ട് കലിതുള്ളി. ഇത്ത
രെമാരു സംഭവം ഇനിെയാരിക്കലുമുണ്ടാകാൻ പാടിെല്ല
ന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. അവർ പകവീട്ടാെനാരുങ്ങി.
ധനാഢ്യെന െകാല്ലാൻ ഗൂഢാേലാചന നടത്തിയ മുപ്പ
ത് അടിമകൾ പ്രാണരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി പർവ്വത പ്രേദശങ്ങ
ളിേലേക്കാടിേപ്പായി. ഉടമകളുെട ൈസന്യങ്ങൾ അവ
െര പിന്തുടർന്നു.
അേപ്പാഴാണ് ചരിത്രെത്ത െവല്ലുവിളിച്ച മെറ്റാരു സംഭ
വമുണ്ടായത്. ഉടമകളുെട േക്രാധാഗ്നിക്കിരയായ ആ മു
പ്പത് അടിമകളുെട ഭാഗത്ത് േറാമാ സാമ്രാജ്യത്തിെല
മുഴുവൻ അടിമകളും അണിനിരന്നു. സാൽവി എന്നു േപ
രായ ഒരടിമയുെട േനതൃത്വത്തിൽ ആറായിരത്തിലധി
കം അടിമകൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുെമടുത്ത് ഭര
ണാധികാരികൾെക്കതിരായി ലഹളയാരംഭിച്ചു.
ലഹള മൃഗീയമായി അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടു. ആയിരക്കണ
ക്കിലുള്ള അടിമകൾ െകാലെചയ്യെപ്പട്ടു. ഉടമകൾ തൽ
ക്കാലം രക്ഷെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, േറാമാസാമ്രാജ്യമാെക കൂടു
തൽ േവഗത്തിൽ നാശത്തിേലക്കു നീങ്ങി.
വീണ്ടും വീണ്ടും അടിമകൾ ലഹളെയ്ക്കാരുങ്ങി. വീണ്ടും വീ
ണ്ടും അവർ അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടു.
മുപ്പതു െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷം, അതായത് ക്രി. മു. 74ൽ
സ്പാർട്ടാക്കസ് എന്ന അടിമത്തലവെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
മൂന്നു െകാല്ലേത്താളം നീണ്ടുനിന്നതും സാമ്രാജ്യെത്തയാ
െക ഇളക്കിമറിച്ചതുമായ ഒരു വലിയ കലാപമുണ്ടായി.
ഒടുവിലതും ൈപശാചികമായി മർദ്ദിച്ചമർത്തെപ്പടുക
യാണുണ്ടായത്. ലഹളക്കാേരാടു പകരം വീട്ടാൻേവണ്ടി
കാപ്രി മുതൽ േറാം വെരയുള്ള നിരത്തിെന്റ ഇരുവശങ്ങ
ളിലുമായി കുരിശിേന്മൽ തറച്ചു െകാല്ലെപ്പട്ട ആറായിരം
അടിമകളുെട ശവശരീരങ്ങൾ വരിവരിയായി കുത്തിനി
റുത്തെപ്പട്ടു. സാമ്രാജ്യത്തിലേങ്ങാളമിേങ്ങാളം നിരങ്കുശ
മായ ൈസനികേസ്വച്ഛാധിപത്യം നടമാടി.
കലാപം നടത്തി പരാജയമടഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിരാശയും നിസ്സഹായതാേബാധവും പരന്നുപിടിച്ചു.
ഇനിെയന്തുെചയ്യും? മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുക
ളിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻ അവർ യാെതാരു വഴി
യും കണ്ടില്ല.
യാെതാരു വഴിയും കണ്ടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു വഴി
യുണ്ട്: ൈദവം രക്ഷിക്കണം. തങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടുകൾ
പരിഹരിക്കാൻ േവണ്ടി ഒരു ൈദവദൂതൻ, അെല്ലങ്കിൽ
ൈദവപുത്രൻ, ഭൂമിയിലവതരിക്കണം. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാ
േരാെടതിരിട്ടു വിജയിക്കാൻ തങ്ങൾക്കു ശക്തിയിെല്ലന്നു
ള്ളതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ൈദവദൂതൻ വന്ന് തങ്ങെള
േമാചിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല. അങ്ങെന, ഭൗതികമായ മർദ്ദ
നങ്ങളുെട േവദനയിൽനിന്ന് മതപരമായ പുതിയ ആശ
യങ്ങളും പുതിയ വിശ്വാസങ്ങളും തലെപാക്കി.
മനുഷ്യേസ്നഹികളായ പ്രവാചകന്മാരും പ്രചാരകന്മാ
രും നാടുനീെള ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ട് മർദ്ദിതന്മാെര
സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ആേവശം െകാള്ളിക്കുകയും
െചയ്തു: കഷ്ടെപ്പടുന്നവർ ഇനി ദുഃഖിേക്കണ്ടതില്ല. അവ
രുെട കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാൻ ൈദവദൂതൻ വരും. ൈദവ
ദൂതെന സ്വാഗതംെചയ്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും
തയ്യാറായിരിക്കണം. മർദ്ദകന്മാർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ
ലഭിക്കും!

















9.2
ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നസറത്തുകാരനായ ഒരു പാവെപ്പ
ട്ട ആശാരിയുെട മകൻ കഷ്ടെപ്പടുന്ന ബഹുജനങ്ങളുെട
മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നിന്നുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന പ്രഖ്യാ
പിച്ചത്:
‘ദരിദ്രന്മാെര, പാപികെള, െവറുക്കെപ്പട്ടവെര, ആഹ്ലാ
ദിക്കുക! പുതിയേലാകം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കെപ്പട്ടി
രിക്കുന്നു‼’

ൈദവത്താൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനങ്ങളാണ് തങ്ങ
െളന്നു സ്വയം കരുതിയിരുന്ന എസ്രയ അഥവാ ഇസ്ര
േയൽ ജനതയുെട ഇടയിലാണു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത്. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ജനനത്തിനു അേഞ്ചാ ആേറാ ശതാബ്ദ
ങ്ങൾക്കു മുൻപുതെന്ന, ഇസ്രേയൽക്കാർ, കഷ്ടത അനു
ഭവിച്ചിരുന്ന വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, പല പ്രവാച
കന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖരായിരുന്നു
െയശയ്യാവും യറമ്യാവും.
അധഃകൃതരും മർദ്ദിതരും ചവുട്ടിേത്തക്കെപ്പട്ടവരുമായ
ജനങ്ങെള േനാക്കിെക്കാണ്ട് െയശയ്യാവ് പറഞ്ഞു:
‘ഹൃദയം തകർന്നവരുെട മുറിവ് െകട്ടുവാനും തടവു

കാർക്ക് േമാചനവും അടിമകൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവും അറി
യിപ്പാനും യേഹാവയുെട പ്രസാദവർഷവും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ പ്രതികാരദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കു
വാനും ദുഃഖിതന്മാെരെയാെക്കയും ആശ്വസിപ്പിപ്പാനും
സിേയാനിെല ദുഃഖിതന്മാർക്ക് െവണ്ണീറിനു പകരം
അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിനുപകരം ആനന്ദൈത്തല
വും വിഷണ്ണ മനസിനുപകരം സ്തുതി എന്ന േമലാപ്പും
െകാടുപ്പാനും അവൻ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു’ (െയശ
യ്യാവ്: LXI 2, 3)

യറമ്യാവ് ചുറ്റുെമാന്നു കേണ്ണാടിച്ചു.
‘എെന്റ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ദുഷ്ടന്മാെര കാ
ണുന്നു. അവർ േവടന്മാെരേപ്പാെല പതിയിരിക്കുന്നു.
അവർ കുടുക്കുെവച്ച് മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നു. കൂട്ടിൽ

പക്ഷി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല അവരുെട വീട്ടിൽ
വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങെന അവർ പ്രമാണി
കളും ധനവാനുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, അവർ പുഷ്ടി
െവച്ചു മിന്നുന്നു. ദുഷ്കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കവിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു, അവർ അനാഥന്മാർക്കു ഗുണം വരത്തക്കവണ്ണം
അവരുെട വ്യവഹാരം നടത്തുന്നില്ല. ദരിദ്രന്മാർക്ക്
ന്യായപാലനം െചയ്യുന്നതുമില്ല. ഇങ്ങെനയുള്ള ജാ
തിേയാട് ഞാൻ പകരം െചയ്യാതിരിക്കുേമാ എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്’. (യറമ്യാവ് V 2629)

ൈവദികപുേരാഹിതന്മാർ പ്രമാണികളായ ധനികന്മാ
െര അകമ്പടി േസവിച്ചു. മർദ്ദനങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾ
ക്കും അവർ ദിവ്യമായ ഒരാവരണം നൽകി.
ഈ അനീതികൾെക്കതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിെക്കാ
ണ്ടാണ് േയശുക്രിസ്തു രംഗപ്രേവശം െചയ്തത്.
പാവങ്ങെള അജ്ഞതയിലും അന്ധവിശ്വാസത്തിലുമാ
ഴ്ത്തി ചൂഷണം െചയ്യുന്ന പുേരാഹിതപ്പരിഷകെള അേദ്ദ
ഹം െതാലിയുരിച്ചുകാണിച്ചു:
‘അവർ െവള്ളേതച്ച ശവക്കല്ലറകേളാട് ഒത്തിരിക്കു
ന്നു. പുറെമ അഴകായി േശാഭിക്കുെന്നങ്കിലും അകെത്ത

ചത്തവരുെട അസ്ഥികളും സകലവിധ അശുദ്ധിയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുറെമ അവർ നീതിമാന്മാർ എന്ന്
മനുഷ്യർക്കു േതാന്നുന്നു. അകേമേയാ കപടഭക്തിയും
അധർമ്മവും നിറഞ്ഞവരെത്ര’.

സങ്കുചിതമായ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ൈദ
വത്തിെന്റയും മതത്തിെന്റയും േപരിൽ ‘വ്യാജം പ്രവർ
ത്തിക്കുകയും’ ‘സമാധാനം ഇല്ലാതിരിേക്ക സമാധാ
നം എന്നുപറഞ്ഞ്’ ജനങ്ങളുെട മുറിവിെന ലഘുവായി
കാണുകയും െചയ്തുേപാന്ന ൈവദികേമലദ്ധ്യക്ഷന്മാെര
അേദ്ദഹം താക്കീതു െചയ്തു:
‘കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായു
േള്ളാേര! നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക്
സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചുകളയുന്നു! നിങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ല,
കടക്കുന്നവെര കടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല!’

ൈദവവിശ്വാസത്തിെന്റ മൂടുപടംെകാണ്ട് െനറിെകട്ട ചൂ
ഷണങ്ങെള മറച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പുേരാഹിതന്മാെര
അേദ്ദഹം െവറുെത വിട്ടില്ല. മത്തായി വിവരിക്കുന്നു;
‘േയശു േദവാലയത്തിൽെചന്നു. േദവാലയത്തിൽ
വിൽക്കുന്നവേരയും െകാള്ളുന്നവേരയും എല്ലാം പു
റത്താക്കി. െപാൻവാണിഭക്കാരുെട േമശകേളയും
പ്രാവുകെള വിൽക്കുന്നവരുെട പീഠങ്ങേളയും മറിച്ചു
കളഞ്ഞു. അവേരാട് ‘എെന്റ ആലയം പ്രാർത്ഥനാല
യം എന്നു വിളിക്കെപ്പടും’ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങേളാ, അതിെന കള്ളന്മാരുെട ഗുഹയാക്കിത്തീർ
ത്തിരിക്കുന്നു!’ (മത്തായി, 21)

ക്രിസ്തുമതം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
അടിമകൾ, ഭാരം ചുമക്കുന്നവർ, മീൻ പിടുത്തക്കാർ,
ൈകേവലക്കാർ, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മർദ്ദനങ്ങൾക്കി
രയായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവെരല്ലാം ൈദവപുത്രനായ
ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. മർദ്ദകരുെട ഭരണമവസാനിപ്പി
ക്കാനും ൈദവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനും േവണ്ടി അവർ
േയാജിച്ചണിനിരന്നു. പാവങ്ങെള ഉദ്ധരിക്കാൻേവണ്ടി
ക്രിസ്തുേദവൻ െചയ്ത പലതരം അത്ഭുതപ്രവർത്തനങ്ങ
െളപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളും ഐതീഹ്യങ്ങളും േറാമാസാമ്രാ
ജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചു.
മർദ്ദകരായ ധനാഢ്യന്മാർക്കും പുേരാഹിതവർഗത്തി
നും ശുണ്ഠി പിടിച്ചു. അവർ അട്ടഹസിച്ചു:
‘അവെന ക്രൂശിക്ക! അവെന ക്രൂശിക്ക!’

















9.3
േയശുക്രിസ്തു എെന്നാരു ചരിത്രപുരുഷൻ യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുേവാ എന്നതിെനപ്പറ്റി പണ്ഡിത
ന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം
നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും ജീവിച്ചിരുന്ന േറാമൻ
ചരിത്രകാരന്മാരും തെന്ന, അങ്ങെനെയാരാളിെനപ്പറ്റി
പ്രസ്താവിക്കുന്നിെല്ലന്ന് ചിലർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. െജറു
സേലം പിടിച്ചടക്കി ൈദവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ േവ
ണ്ടി ഹീബ്രുക്കെള അണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് ഒരു കലാ
പം നടത്തുകയും അത് പരാജയെപ്പട്ടേപ്പാൾ പതി
വുേപാെല േറാമൻ ഗവർണറുെട കല്പനയനുസരിച്ച്
െകാല െചയ്യെപ്പടുകയും െചയ്ത േജാഷ്വ എെന്നാരു േന
താവിെനപ്പറ്റി ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നുെണ്ടന്നും, ആ
േജാഷ്വയാണ് ജീസസ്സ് (േയശു) ആയിത്തീർന്നെതന്നും,
അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണകളും അേദ്ദഹം വീണ്ടും
വരുെമന്ന വിശ്വാസവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയായി
കൾക്കിടയിൽ മങ്ങാെത നിലനിന്നുേപാന്നുെവന്നും,
േയശുക്രിസ്തുെവപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളുെടയും ഐതീഹ്യങ്ങ
ളുെടയും ചരിത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം ഇതായിരിക്കാ
നാണിടയുള്ളെതന്നും ആർച്ചിബാൾഡ് േറാബർട്സൻ,
തെന്റ ‘ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ ഉത്ഭവം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.
ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്രപുരുഷനായിരുന്നുേവാ എന്ന വാദ
പ്രതിവാദത്തിേലക്ക് ഇവിെട പ്രേവശിേക്കണ്ടതില്ല.
പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം നിസംശയമാണ്. ക്രിസ്തുവിെന്റ സ്വാ
ധീനശക്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെന്ന പതിനായിര
ക്കണക്കിലുള്ള മർദ്ദിതജനങ്ങെള ആേവശം െകാള്ളി
ക്കുകയും മർദ്ദനങ്ങൾെക്കതിരായി അണിനിരത്തുകയും
െചയ്ത ഒരു വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ—അതായത്, ക്രിസ്ത്യാനി
കൾ—േറാമാ സാമ്രാജ്യത്തിെല പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിൽ
െചറിയ െചറിയ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. പ്രാർത്ഥിക്കാ
നും ഉപേദശ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താനുംേവണ്ടി അവർ
ഒന്നിച്ചുേചരും; ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കും; ബുദ്ധി
മുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനും േജാലികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും
പരസ്പരം സഹായിക്കും. അടിമകളും ൈകേവലക്കാരും
മീൻ പിടുത്തക്കാരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും മറ്റു ദരിദ്രപ്പരി
ഷകളും സംഘങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളായിേച്ചർന്നു. അവർ
ക്കിടയിൽ അസമത്വമുണ്ടായിരുന്നില്ല; അസൂയയും െവ
റുപ്പുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരു
ന്നു. ൈദവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ടി േയശുക്രിസ്തു
വീണ്ടും വരുെമന്ന് അവർ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു. ഉടമ
കളുെടയും പണമിടപാടുകാരുെടയും മർദ്ദനങ്ങളിൽ നി
ന്നു േമാചനം േനടുക, നിലം എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തക്ക
വണ്ണം നീതിപൂർവ്വകമായി വിഭജിക്കുക, സാധാരണക്കാ
രുെട ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക, സാധാരണക്കാരുെട ൈദ
വെത്ത—േസ്നഹശീലനും കരുണാനിധിയുമായ യേഹാ
വാെയ—വാഴ്ത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു ൈദവരാജ്യത്തി
െന്റ പരിപാടി എന്ന് ആർച്ചിബാൾഡ് േറാബർട്സൻ
വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഒരു പട്ടണത്തിെല സംഘത്തിന് മറ്റു പട്ടണങ്ങളിെല
സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാം നൂറ്റാ
ണ്ടായേപ്പാേഴക്കും ൈദവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
ക്രിസ്ത്യാനികളുെട രഹസ്യസംഘങ്ങൾ രാജ്യത്തിെല
ങ്ങും ഉയർന്നുവന്നു.
ക്രിസ്തുമതം െവറുെമാരു വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല. അെതാ
രു ബഹുജനപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു; മർദ്ദകവർഗക്കാർ
െക്കതിരായ ഒരു ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭമായിരുന്നു.
ധനികവർഗക്കാരും അവരുെട ഭരണത്തലവന്മാരും
ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ പ്രചാരെത്ത തടയാൻേവണ്ടി ആവു
ന്നതും പരിശ്രമിച്ചുേനാക്കി; െനറിെകട്ട മർദ്ദനങ്ങൾ നട
ത്തിേനാക്കി; ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതത്തിെന്റ ശത്രുക്കളാ
െണന്നും സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കുന്നവരാെണന്നും
മറ്റുമുള്ള അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുേനാക്കി. പേക്ഷ,
എന്തായിട്ടും, ക്രിസ്ത്യാനികളുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ദിവസം
െചല്ലുംേതാറും അധികമധികം പരന്നുപിടിക്കുകയാണ്
െചയ്തത്.
‘ഫ്രാൻസിെല വർഗസമരങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ
മുഖവുരയിൽ െഫ്രഡറിക്ക് എംഗൽസ് എഴുതുന്നു:
‘ശരിക്ക് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അപകടം

പിടിച്ച ഒരു ലഹളപ്പാർട്ടി േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ
വലിെയാരിളക്കമുണ്ടാക്കി. മതേത്തയും ഭരണകൂട
ത്തിെന്റ അടിത്തറകേളയും അതു തുരങ്കംെവച്ചു. സീ
സറുെട ഇച്ഛയാണ് പരമമായ നിയമം എന്ന വാദ
െത്ത അതു പരിപൂർണമായും നിേഷധിച്ചു. അതിന്
സ്വന്തമായ ഒരു മാതൃഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല—അത്
സാർവ്വേദശീയമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിെല എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിലും, ഗാൾ മുതൽ ഏഷ്യവേരയും, സാമ്രാ
ജ്യാതിർത്തികൾക്കപ്പുറേത്തക്കും, അതു വ്യാപിച്ചു.
വളെരക്കാലേത്താളം രഹസ്യമായിട്ടാണ്, അണ്ടർ
ഗ്രൗണ്ടിൽ കുഴിച്ചുകൂട്ടിെക്കാണ്ടാണ്, അതു പ്രേക്ഷാഭം
നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ പരസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കത്ത
ക്കവണ്ണം ശക്തിേനടിെക്കാണ്ട് അത് പുറത്തുവന്നു
പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ ലഹളപ്പാർട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികെളന്ന
േപരിലാണറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്’.

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 64-ൽ നാടുവാണിരുന്ന നീേറാ ചക്രവർ
ത്തി ക്രിസ്ത്യാനികെള നശിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി ഒരു നീച
മായ ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. അേദ്ദഹം രഹസ്യമായി
തെന്റ കിങ്കരന്മാെരെക്കാണ്ട് േറാം പട്ടണെത്ത അഗ്നി
ക്കിരയാക്കി. എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് തീ െവച്ചെത
ന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തുകയും കുറ്റക്കാെര ശിക്ഷിക്കാെന
ന്നുംപറഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികെള
െകാെന്നാടുക്കുകയും െചയ്തു. സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ നാനാ
ഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുെട
സംഘടനകൾ െകട്ടിപ്പടുത്ത െസൻറ് േപാൾ, െസൻറ്
പീറ്റർ എന്നീ സുപ്രസിദ്ധരായ ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാർ നീേറാ
വിെന്റ മർദ്ദനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുെകാണ്ടാണ് മരണം
വരിച്ചത്. പേക്ഷ, നീേറാ ചക്രവർത്തിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിക
ളുെട േചാരെയാഴുക്കാേന കഴിഞ്ഞുള്ളൂ; ക്രിസ്തുമതെത്ത
നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േനേരമറിച്ച്, ക്രിസ്തുമതപ്ര
േക്ഷാഭം പൂർവ്വാധികം ശക്തിെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.
മുപ്പത്തിരണ്ട് െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷം, ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 96ൽ
െഡാമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ മെറ്റാരു
കൂട്ടെക്കാല നടന്നു. അതും പരാജയെപ്പടുകയാണ് െച
യ്തത്. ക്രിസ്തുമതം പൂർവ്വാധികം ശക്തിെപ്പട്ടു.

















9.4
ആരംഭത്തിൽ മർദ്ദിതരായ ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങൾ മാ
ത്രമാണ് ക്രിസ്തുമത പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ടിരു
ന്നത്. എന്നാൽ, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി
ലും പ്രേക്ഷാഭം സാർവ്വത്രികവും സാർവ്വേദശീയവുമായി
ശക്തിെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ധനികവർഗക്കാർ
ക്കിടയിൽ നിന്നുേപാലും അേനകം വ്യക്തികൾ അതി
േലക്കാകർഷിക്കെപ്പട്ടു. ധനികരായ ഈ വ്യക്തികൾ
തങ്ങളുെട സ്വത്തുക്കേളാടുകൂടിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സംഘട
നകളിേലക്ക് വന്നത്. അതിൻഫലമായി ക്രിസ്ത്യൻ സം
ഘങ്ങളുെട സ്വത്തുക്കൾ െമെല്ല െമെല്ല വർദ്ധിക്കാൻ
തുടങ്ങി. സ്വത്തുക്കളുെടയും പ്രാർത്ഥനകളുെടയും േമൽ
േനാട്ടം നടത്താൻേവണ്ടി ബിഷപ്പുമാർ എന്ന േപരിലറി
യെപ്പടുന്ന േനതാക്കന്മാർ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു. ബിഷ
പ്പുമാരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള സഭകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയി
ട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻപള്ളി രൂപവൽക്കരിച്ചത്. മൂന്നാം നൂറ്റാ
ണ്ടായേപ്പാേഴക്കും പള്ളി അവഗണിക്കെപ്പടാനാവാത്ത
ഒരു ശക്തിയായിത്തീർന്നു.
പള്ളിയും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഗൗരവേമറിയ മത്സര
ങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. ഭരണാധികാരികൾക്ക് പണത്തിന്
വലിയ വിഷമം േനരിട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരു
ന്നു അത്. കുഴപ്പത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപടാനുള്ള എളുപ്പവ
ഴി ക്രിസ്ത്യാനികളുെട സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചടക്കലാെണന്ന്
അവർ വിചാരിച്ചു. അങ്ങെന മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യ
േത്താടുകൂടി ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ േനർക്കുള്ള മർദ്ദനപരി
പാടികൾക്ക് ഊക്കുകൂടി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാജ്യത്തിൽ
അസംതൃപ്തിയും അസമാധാനവും ആളിക്കത്തിക്കുന്ന
രാജ്യേദ്രാഹികളാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. ക്രിസ്ത്യൻ
സഭകൾ നിേരാധിക്കെപ്പട്ടു. സഭകളിേലക്കുള്ള വഴിപാ
ടുകളും ദാനങ്ങളും തടയെപ്പട്ടു. സഭകളുെട സ്വത്തുക്കൾ
പിടിച്ചടക്കെപ്പട്ടു. ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ക്രിസ്തുമതവി
ശ്വാസികൾ വധിക്കെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, ഇതുെകാെണ്ടാന്നും ആശിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ല.
മർദ്ദനങ്ങെള വകെവക്കാെത ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളു
െട ആദർശങ്ങളുെടയും വിശ്വാസങ്ങളുെടയും പിന്നിൽ
ഉറച്ചുനിന്നു. അതിൻഫലമായി അവരുെട അന്തസ്സും
സ്വാധീനശക്തിയും അതിേവഗം വർദ്ധിച്ചു. പട്ടാളക്കാർ
ക്കിടയിൽേപ്പാലും ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസം പരന്നുപിടിച്ചു.
ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കിടയിലും എന്തിന്, രാജ
െകാട്ടാരങ്ങൾക്കകത്തുേപാലും, ക്രിസ്തുധർമ്മം നുഴഞ്ഞു
കയറി.
ഈ സംഭവവികാസങ്ങളുെട ഫലമായി മെറ്റാന്നുണ്ടാ
യി. പള്ളിയുെട സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചേതാെട ക്രിസ്തുമത
പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ സ്വഭാവത്തിെലാരു മാറ്റം പ്രത്യക്ഷ
െപ്പട്ടു. ധനികവർഗക്കാർ നുഴഞ്ഞുകയറിയതിെന്റ ഫല
മായി ക്രേമണ ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ വിപ്ലവപരമായ ഉള്ള
ടക്കത്തിനു ഉടവുതട്ടി. ഭരണാധികാരികെള വണങ്ങണ
െമന്നും അവർക്ക് കീഴടങ്ങണെമന്നും പള്ളിയുെട തല
വന്മാർ ബഹുജനങ്ങെള ഉപേദശിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ
െന നാലാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭമായേപ്പാേഴക്കും വർ
ഗസമരത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് വർഗസഹകരണം തല
െപാക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘അടിമകളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
യജമാനന്മാെര ൈദവത്തിെന്റ പ്രതിബിംബങ്ങളായി
കണക്കാക്കണം’. എന്നും മറ്റുമുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ പ്രച
രിപ്പിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
ക്രി: 305-ൽ ഡേയാക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി അനാേരാഗ്യം
കാരണം സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തതിനുേശഷം ഭരണാധി
കാരികളുെട നയത്തിലും ഒരു വമ്പിച്ച മാറ്റം കാണെപ്പ
ട്ടു. ചക്രവർത്തിയുെട അനന്തരാവകാശികളായ േകാൺ
സ്റ്റാൻറീനും ലിസീനിയനും തമ്മിൽ സിംഹാസനത്തി
നുേവണ്ടി നടത്തിയ വഴക്കുകെള ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ
സമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിച്ചു. വഴക്കുകൾ നീണ്ടുനിൽ
ക്കുംേതാറും ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ശക്തി വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു
വന്നു. ഒടുവിൽ, ക്രി. 313ൽ മിലാനിൽെവച്ച് േകാൺ
സ്റ്റാൻറീനും ലിസീനിയനും തമ്മിൽ സന്ധിയായി. സാ
മ്രാജ്യത്തിെല പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ േകാൺസ്റ്റാൻ
റിനും കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ലിസീനിയനും പങ്കിെട്ടടുത്തു.
അേതാെടാപ്പംതെന്ന രണ്ടുേപരും ഒപ്പിട്ട ഒരു കല്പനയും
പുറത്തുവന്നു. ‘എഡിക്ട് ഓഫ് മിലാൻ’ എന്ന േപരിലറി
യെപ്പടുന്ന ആ കല്പനയനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുമതത്തിന് മറ്റു
മതങ്ങേളാടു തുല്യമായ പദവി നൽകെപ്പട്ടു.
േകാൺസ്റ്റാൻറിനും ലിസീനിയനും തമ്മിലുണ്ടായ േയാ
ജിപ്പ് അധികകാലം നിലനിന്നില്ല. ഏെറക്കഴിയുന്നതി
ന് മുമ്പ് ലിസീനിയെന േതാല്പിച്ച് േകാൺസ്റ്റാൻറീൻ
ഏകച്ഛത്രാധിപതിയായി.
േകാൺസ്റ്റാൻറീൻ സ്വയെമാരു ക്രിസ്ത്യാനിയാവുകയു
ണ്ടായില്ല. എങ്കിലും, അേദ്ദഹം തെന്റ പുത്രന്മാെരെയ
ല്ലാം ക്രിസ്തുമതത്തിൽ േചർത്തു. പള്ളിയുെട സ്വാധീന
ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി അേദ്ദഹം വിപുലമായ
േതാതിൽ പ്രചാരേവലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. നികുതിക
ളിൽ നിന്നും ഭരണകൂടം സംബന്ധിച്ച മറ്റു ചുമതലക
ളിൽ നിന്നും പാതിരിമാെര ഒഴിവാക്കി. പള്ളികൾക്ക്
സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിക്കാൻ മാത്രമല്ല, സ്വന്തമായി േകാ
ടതികൾ നടത്താൻേപാലും അധികാരം നൽകി. അങ്ങ
െന നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, അേതവെര മർദ്ദിക്കെപ്പട്ടും
േവട്ടയാടെപ്പട്ടും കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ക്രിസ്തുമതത്തിന് ഭര
ണാധികാരത്തിെന്റ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഭരണാധികാ
രികളുെടയും ധനികവർഗക്കാരുെടയും അനുഗ്രഹേത്താ
ടുകൂടി പള്ളികൾ വലിയ സ്വത്തുടമകളായി മാറി.
പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം തെന്ന ക്രിസ്തുമതത്തിെല ആഭ്യ
ന്തരക്കുഴപ്പവുമാരംഭിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനികളിെലാരു വിഭാഗം,
പ്രേത്യകിച്ചും മർദ്ദിതരുെട വിഭാഗം, െചേങ്കാലും കുരിശും
തമ്മിലുണ്ടായ സന്ധിെയ എതിർത്തു. പുേരാഹിതന്മാ
രുെട ജീവിതരീതിയും സുഖേഭാഗങ്ങളും ക്രിസ്തുേദവൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മാർഗത്തിെനതിരാെണന്ന് അവർ
പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചക്രവർത്തിെയ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി
ൈദവരാജ്യെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച പള്ളി േമധാവികെള
അവർ കഠിനമായി ആേക്ഷപിച്ചു. േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ
േപരിൽ പള്ളിഭരണെത്ത െവല്ലുവിളിച്ച ആ വിപ്ലവകാ
രികെള അടിച്ചമർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണാധികാരിക
ളും ൈവദികേമലദ്ധ്യക്ഷന്മാരും ൈകേകാർത്തുപിടിച്ചു.

















9.5
ഫ്യൂഡലിസത്തിെല ക്രിസ്തുമതം
ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പള്ളിയുെട സ്വത്തുക്കളും സ്വാ
ധീനശക്തിയും പൂർവാധികം വർദ്ധിച്ചു. പള്ളിയായിരു
ന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്യൂഡൽ യൂേറാപ്പിെന്റ േകന്ദ്രം.
ജനങ്ങളുെട മതവിശ്വാസെത്ത ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ട്
നാടുവാഴികളുെടയും പള്ളിേമധാവികളുെടയും സ്വത്തുട
മാവകാശങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനാണ് അതു പരിശ്ര
മിച്ചത്. സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും നാടുവാഴിത്തപരമായ
ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ നിലനിർത്താനും േവണ്ടി അത്
എല്ലാത്തരം മർദ്ദനമുറകേളയും ന്യായീകരിച്ചു. എംഗൽ
സ് എഴുതുന്നു:
‘തങ്ങളുെട കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളുെട പക്കൽ നിന്ന് അവ

സാനെത്ത കാശുകൂടി പിഴിെഞ്ഞടുക്കുകേയാ പള്ളി
വക എേസ്റ്ററ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യാൻേവ
ണ്ടി അവർ മൃഗീയമായ ബലാൽക്കാരം മാത്രമല്ല, മത
പരമായ എല്ലാ ചതിപ്പണികളും ഉപേയാഗിച്ചു. േദഹ
പീഡനത്തിനുള്ള മർദ്ദേനാപകരണങ്ങളുെട ഭീകരത
കൾ മാത്രമല്ല, സമുദായഭ്രഷ്ടിെന്റയും പാപപരിഹാര
നിേഷധത്തിെന്റയും ഭീകരതകൂടിയും അവർ പ്രേയാഗി
ച്ചു. കുറ്റസമ്മതമുറിയിെല എല്ലാത്തരം സൂത്രപ്പണികളും
അവരവലംബിച്ചു’.
‘പീപ്പിൾസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്’. എന്ന തെന്റ പുസ്ത
കത്തിൽ എ. എൽ. േമാർട്ടൻ വിവരിക്കുന്നു:
‘നിലം സമ്പാദിക്കാൻേവണ്ടി പള്ളികൾ നരകഭീഷ

ണി മുതൽ തനി കള്ളേരഖയുണ്ടാക്കൽ വെരയുള്ള
എല്ലാത്തരം സൂത്രപ്പണികളും പ്രേയാഗിച്ചു. അങ്ങെന
പണവ്യവസ്ഥയ്ക്കുതെന്ന ഒരു ദൗർബല്യമായിത്തീരു
മാറ് പള്ളിവക നിലങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് വിപുലമായിത്തീർ
ന്നു. മറ്റുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇതുകാരണം വലിയ
വിഷമമുണ്ടായി. പള്ളിവക നിലങ്ങൾക്ക് നികുതിയും
ൈസനിക േസവനത്തിനുള്ള ബാദ്ധ്യതകളും കുറവാ
യിരുന്നു. ഇതുെകാണ്ടുളവാകുന്ന കമ്മി നികത്താൻ
കൃഷിക്കാർ കൂടുതൽ ഭാരം ചുമേക്കണ്ടിവന്നു. പള്ളിക
ളുെട സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങേളാെടാപ്പം കൃഷിക്കാരുെട
േമലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു’.

പള്ളിേമധാവിത്വം മനുഷ്യെന്റ ഭൗതികശരീരെത്ത മാ
ത്രമല്ല, ആത്മാവിെനേപ്പാലും, അടിമെപ്പടുത്തി. വിദ്യാ
ഭ്യാസവും സംസ്കാരവും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവുെമല്ലാം
പള്ളിയുെട നിയന്ത്രണത്തിലായി. പള്ളിയുെട കല്പനക
ളനുസരിക്കാത്തവെരല്ലാം മൃഗീയമായി മർദ്ദിക്കെപ്പടുക
േയാ ചുട്ടുകരിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്തു.
പതിെനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആഭ്യന്തര കുഴപ്പങ്ങൾ കാ
രണം പള്ളിേമധാവികൾ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. ഗ്രീക്ക്
ഓർത്തേഡാക്സ് ചർച്ച്, േറാമൻ കേത്താലിക് ചർച്ച്
എന്നിങ്ങെന രണ്ടുതരം പള്ളിേമധാവിത്വങ്ങളാവിർഭ
വിച്ചു. േറാമൻ കാേത്താലിക്ക പള്ളിയുെട തലവനായ
മാർപാപ്പ േലാകെത്ത മുഴുവൻ തെന്റ കീഴിലാക്കാനാ
ണ് പരിശ്രമിച്ചത്. ഈ പരിശ്രമം പള്ളിയുെട ആഭ്യന്തര
കുഴപ്പങ്ങെള മൂർച്ഛിപ്പിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരികവും ആത്മീ
യവും ശാസ്ത്രസംബന്ധിയുമായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും
പള്ളിേമധാവിത്വം തലയിട്ടു. പുേരാഗമനപരമായ പു
സ്തകങ്ങെളെയല്ലാം അതു നിേരാധിച്ചു. എതു തരത്തിലു
മുള്ള നവീനാശയങ്ങേളയും അതു തടഞ്ഞുനിർത്താൻ
ശ്രമിച്ചു. ഗലീലിേയാവിെന്റ േനെര നടത്തെപ്പട്ട ആക്ര
മണം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. 1632-ലാണ് ഗലീലി
േയാ തെന്റ ‘ഡയേലാേഗാ’ എന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം പ്രസി
ദ്ധം െചയ്തത്. അടുത്തെകാല്ലം തെന്ന പ്രസ്തുത പുസ്തകം
നിേരാധിക്കെപ്പടുകയും അതിെന്റ കർത്താവ് കഠിനമാ
യി ആേക്ഷപിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
കല്പന ഒന്നു വായിച്ചുേനാക്കുക:
‘പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ സൂര്യൻ ചലിക്കാെത

നിൽക്കുന്നുെവന്നും ഭൂമിയാണ് രാപ്പകൽ ചുറ്റിത്തിരി
ഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുമുള്ള തത്വം സത്യമാ
െണന്ന് അഭിപ്രായെപ്പട്ടതിനും, ഇത്തരം അഭിപ്രാ
യങ്ങൾ ശിഷ്യെര പഠിപ്പിച്ചതിനും േവദപുസ്തകങ്ങ
െള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള തുടർച്ചയായ
ആേക്ഷപങ്ങൾക്ക് േവദപുസ്തകങ്ങെള ദുർവ്യാഖ്യാനം
െചയ്തുെകാണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞതിനും ഫ്േളാറൻസി
െല പേരതനായ വിൻെസൻേസാ ഗലീലിേയാവിെന്റ
പുത്രനും എഴുപതു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവനുമായ ഗലീ
ലിേയാ 1615-ൽ ഈ വിശുദ്ധ നീതിപീഠത്തിൽ അധി
േക്ഷപിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി’.
‘അതിനാൽ അതു മുതൽക്ക് പരിശുദ്ധവിശ്വാസത്തി

െനതിരായി തുടരുന്നതും വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു
മായ അനർത്ഥങ്ങേളയും ക്രമേക്കടുകേളയും തടയണ
െമന്ന ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി വിശുദ്ധ നീതിപീഠം…’
‘സൂര്യനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ േകന്ദ്രബിന്ദുെവന്നും

അതു ചലിക്കാെത നിൽക്കുകയാെണന്നുമുള്ള സി
ദ്ധാന്തം തത്വശാസ്ത്രപരമായി അബദ്ധവും െതറ്റും േവ
ദപുസ്തകത്തിന് വ്യക്തമായും എതിരായതുെകാണ്ട്
ഔപചാരികമായി മതേദ്രാഹപരവുമാണ്. ‘ഭൂമിയല്ല
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ േകന്ദ്രബിന്ദുെവന്നും അത് അചഞ്ച
ലമെല്ലന്നും േനെരമറിച്ച് രാപ്പകൽ ചലിച്ചുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്നുെണ്ടന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തവും തത്വശാസ്ത്രപരമായി
പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ, ചുരുങ്ങിയപക്ഷം, വിശ്വാസത്തി
ന് നിരക്കാത്തതുമാണ്’.

പള്ളിേമധാവിത്വം ഇതുെകാണ്ടും തൃപ്തിെപ്പട്ടില്ല. ഗലീലി
േയാവിേന്റതുേപാലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പറ്റി എഴുതെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ളവയും ഭാവിയിൽ എഴുതെപ്പടാനിടയുള്ളവയുമായ
എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങേളയും അത് എന്നേന്നക്കുമായി നിേരാ
ധിച്ചു:
‘ഭൂമി ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുെവന്നും സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നിെല്ല

ന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതിനാൽ
നിേരാധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു’.

ഈ നിേരാധന കല്പനയനുസരിച്ച് േകാപ്പർനിക്കസ്,
െകപ്ലയർ, ഗലീലിേയാ തുടങ്ങിയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു
െട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് പരേലാകത്തിൽ
നരകവും ഇഹേലാകത്തിൽ പിഴകൾ, ജയിൽശിക്ഷ മു
തലായവയും വിധിക്കെപ്പട്ടു. 1822-ൽ മാത്രമാണ് ഈ
നിേരാധക്കല്പന റദ്ദാക്കെപ്പടുകയും േജ്യാതിശാസ്ത്രസം
ബന്ധിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ കേത്താലിക്കർ
ക്ക് അനുവാദം നൽകെപ്പടുകയും െചയ്തത്.
പേക്ഷ, അത്ഭുതെമന്നു പറയെട്ട, സർവ്വശക്തമായ
കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിയുെട വിേരാധക്കല്പനെയ വകെവ
യ്ക്കാെത ഭൂമി സൂര്യനുചുറ്റും ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകതെന്ന
െചയ്തു!

















9.6
നാടുവാഴി പ്രഭുത്വവും കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിയും അത്ര
േമൽ െകട്ടുപിണഞ്ഞു കിടന്നതുെകാണ്ട് നാടുവാഴി പ്രഭു
ത്വത്തിെനതിരായി കർഷകബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ
സമരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന പള്ളി േമധാവിത്വ
ത്തിനും എതിരായിത്തീർന്നു. കർഷകസമരങ്ങൾ പള്ളി
യുെട ചട്ടക്കൂട്ടിെനത്തെന്നയും ശിഥിലമാക്കി. േപാപ്പ്,
ബിഷപ്പുമാർ മുതലായ േമേലക്കിടയിലുള്ള പള്ളിേമധാ
വികൾ ഫ്യൂഡൽ ചൂഷണേത്തയും നാടുവാഴി േമധാവിത്വ
െത്തയും ന്യായീകരിച്ചേപ്പാൾ താേഴക്കിടയിലുള്ള സാ
ധാരണ പാതിരിമാരിൽ പലരും കർഷകസമരങ്ങളിൽ
സജീവമായി പങ്കുെകാണ്ടു. രണ്ടു കൂട്ടരും േയശുക്രിസ്തു
വിെന്റ േപരിലാണ് സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുക
യും െചയ്തത്. േമേലക്കിടയിലുള്ളവർ ‘ഇൻക്വിസിഷൻ’
എന്ന മർദ്ദേനാപകരണമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ബഹുജ
നപ്രേക്ഷാഭങ്ങെളയും ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യേത്തയും മനു
ഷ്യ പുേരാഗതിേയയും നിർദ്ദയം എതിർത്തേപ്പാൾ താ
േഴക്കിടയിലുള്ള പുേരാഹിതന്മാർ േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ
േപരിൽ പള്ളിേമധാവിത്വത്തിൻറ ചൂഷണെത്ത എതിർ
ക്കാൻ മുേന്നാട്ടുവന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ക്രി. 1370-ൽ
ൈവക്ലിഫ് എന്ന പാതിരി ൈബബിൾ ഉയർത്തിപ്പിടി
ച്ചുെകാണ്ട് പൗേരാഹിത്യെത്ത േപാർ വിളിച്ചു. സ്വകാ
ര്യസ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുമതതത്വങ്ങൾെക്ക
തിരാെണന്നും ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും എല്ലാ
മനുഷ്യർക്കും സമമായി അനുഭവിക്കാനുള്ളതാെണ
ന്നും വാദിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം പള്ളിേമധാവികളുെടയും
കന്യാമഠങ്ങളുെടയും സ്വത്തുക്കെളല്ലാം പിടിെച്ചടുത്തു
വിതരണം െചയ്യാൻ ക്രിസ്തുധർമവിശ്വാസികളായ കൃഷി
ക്കാേരാടാഹ്വാനം െചയ്യുകയുണ്ടായി. ൈവക്ലിഫിെന്റ
അനുയായിയായ േജാൺബാൾ എന്ന മെറ്റാരു പുേരാ
ഹിതൻ ക്രിസ്ത്യാനികളായ കൃഷിക്കാേരാട് ഇങ്ങെന
പ്രസംഗിച്ചു:
‘എെന്റ നല്ലവരായ ജനങ്ങെള! എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും
െപാതുവുടമയിലാക്കുന്നതുവെര, അടിയാളെരേന്നാ പ്ര
മാണികെളേന്നാ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതാകുന്നതുവെര,

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കാര്യങ്ങെളാന്നും േനെരയാവുക സദ്ധ്യമ
ല്ല; ഒരിക്കലുെമാട്ടു േനെരയാവുകയുമില്ല. നാെമല്ലാം പ്ര
ഭുക്കെളന്നു വിളിക്കുന്ന അവർക്ക് എന്തുകാരണം െകാ
ണ്ടാണ് നമ്മേളക്കാൾ േമന്മ ലഭിക്കുന്നത്? അവെര
ങ്ങിെനയാണതിനർഹരാവുന്നത്? നമ്മെള അവെര
ന്തിനാണ് അടിമകളാക്കി െവക്കുന്നത്? നമ്മെളാെക്ക
ഒേര പിതാവിനും മാതാവിനും—പിറന്നവരാെണങ്കിൽ
അവർെക്കങ്ങിെന നമ്മേളക്കാേളെറ യജമാനന്മാെര
ന്നവകാശെപ്പടാൻ കഴിയും? അവരെതങ്ങിെന െതളി
യിക്കും? നെമ്മെക്കാണ്ട് അവർ പണിെയടുപ്പിക്കുക
യും അവർക്ക് െചലവിടാൻ േവണ്ടി നമ്മൾ ഉല്പാദിപ്പി
ക്കുകയും െചയ്യുന്നെതാഴിച്ചാൽ േവെറെയന്താണവർ
െക്കാരു േമന്മയുള്ളത്? അവർ െവൽെവറ്റു തുണികളും
േരാമംെകാണ്ടും പട്ടുേരാമം െകാണ്ടും അലംകൃതമായ
േകാട്ടുകളുമണിയുന്നു. നമ്മേളാ, പരുപരുത്ത പരുത്തി
ത്തുണികളുടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വീഞ്ഞുണ്ട്, സുഗന്ധദ്ര
വ്യങ്ങളുണ്ട്, നല്ല അപ്പമുണ്ട്. നമ്മൾേക്കാ, മുത്താറി
െറാട്ടിയും മറ്റുള്ളവരുെട എച്ചിലുകളും പുല്ലും െവള്ളവും!
അവർക്ക് നല്ല പാർപ്പിടങ്ങളുമുണ്ട്, േമാടികൂടിയ അര
മനകളുണ്ട്. നമുേക്കാ, പ്രാരാബ്ധങ്ങളും അദ്ധ്വാനവും.
പിെന്ന നമ്മൾ വയലുകളിെല കാറ്റിേനാടും മഴേയാ
ടും എതിർത്തു നിൽക്കുകയും േവണം. നമ്മിൽനിന്നും
നമ്മുെട അദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്നുമാണ് തങ്ങളുെട ധാ
ടികൾ നിലനിർത്താനുള്ള വക അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്.
എന്നിട്ടും, അവർ നെമ്മ അടിയാളെരന്നു വിളിക്കുന്നു.
അവരുെട കല്പനയനുസരിക്കാനമാന്തം കാണിച്ചാൽ
അവർ നമ്മെളപ്പിടിച്ചു തല്ലുന്നു’…

ഗ്രാത്തിയൻ എന്ന മെറ്റാരു പുേരാഹിതൻ ൈബബിളു
യർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു:
‘ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും െപാതുസ്വത്താക്കി
മാറ്റണം’.

‘െലവലർ’മാരുെടയും ‘ഡിഗ്ഗർ’മാരുെടയും ബഹുജന
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ
ഉപേദശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രേചാദനം ലഭിച്ചത്. അവ
രുെട േനതാവായ വിൻസ്റ്റലി എന്ന ൈക്രസ്തവ പുേരാ
ഹിതൻ തെന്റ അനുയായികൾക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു
െകാടുത്തു:
‘സൂത്രക്കാരായ പള്ളിയുടമകൾക്കറിയാം, തങ്ങളുെട ദി

വ്യപ്രമാണങ്ങെളെക്കാണ്ട് ജനങ്ങെള മയക്കി അവരു
െട ശ്രദ്ധെയ സ്വർഗത്തിെല സ്വത്തുക്കളുെടയും മരണാ
നന്തരമുള്ള േശ്രയസിെന്റയും േനർക്കു തിരിച്ചുവിട്ടാൽ
തങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭൂമിയിെല സ്വത്തുക്കെളല്ലാ
െമടുത്തുപേയാഗിക്കാനും ജനങ്ങെള തങ്ങളുെട അടിമ
കളാക്കാനും കഴിയുെമന്ന്’.

ജർമനിയിൽ ലൂതറുെടയും ഫ്രാൻസിൽ കാൽവിെന്റ
യും േനതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രേക്ഷാഭ
ങ്ങൾ പള്ളി േമധാവിത്വത്തിനു നൽകിയ പ്രഹരങ്ങൾ
ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. റിെഫാർേമഷൻ എന്ന േപ
രിലറിയെപ്പടുന്ന ഈ മതപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനെത്ത
ത്തുടർന്ന് ഒട്ടനവധി പുേരാഹിതന്മാർ പള്ളിേമധാവി
കളുെട േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെനതിരായി മുേന്നാട്ടുവന്നു.
പള്ളിേമധാവികൾ കുറ്റമറ്റവരാെണന്നും അവരുെട കല്പ
നകൾ അലംഘനീയമാെണന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ
ക്ക് വലിയ ഉലച്ചിൽ തട്ടി. പുേരാഗമന വാദികളായ പു
േരാഹിതന്മാർ ഒരു കയ്യിൽ ൈബബിളും മേറ്റ കയ്യിൽ
വാളുമായി കർഷക ലഹളകളിൽ സജീവമായി പെങ്ക
ടുത്തു. 1525ൽ ജർമനിയിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട കർഷക
കലാപത്തിൽ േതാമസ് മുൻസർ എന്ന പുേരാഹിതൻ
വഹിച്ച പങ്ക് പ്രേത്യകം എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ്.
േയശുക്രിസ്തു ൈദവമല്ല, പാവങ്ങളുെട േനതാവായ പ്ര
വാചകൻ മാത്രമാെണന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയാ
യികൾ ചൂഷിതരും മർദ്ദിതരുമായ ബഹുജനങ്ങളുെട
േചരിയിൽ അണിനിരക്കണെമന്നും മുൻസർ ആഹ്വാ
നം െചയ്തു. സ്വർഗരാജ്യെമന്നുെവച്ചാൽ വർഗവ്യത്യാ
സങ്ങളും സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയും ഭരണകൂടവുമില്ലാത്ത
ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാെണന്നും സമത്വസുന്ദരമായ
ഇത്തരെമാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ എതിർക്കുന്നവെര
ല്ലാം േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ശത്രുക്കളാെണന്നും അേദ്ദഹം
ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
ക്രിസ്തുമത തത്വങ്ങളുെട ഈ പുനരുദ്ധാരണമാണ് ഫ്യൂ
ഡലിസത്തിെനതിരായ വിപ്ലവത്തിന് വഴിെതളിച്ചത്.

















9.7
പുേരാഗതിയുെട ശത്രുക്കൾ
1889-ൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ പള്ളി േമധാവിത്വത്തിെനതിരായ വിപ്ലവം കൂടി
യായിരുന്നു. രാജകീയ ഭരണെത്ത കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ
േവണ്ടി പള്ളിേമധാവികൾ തങ്ങളുെട എല്ലാ ശക്തിയു
െമടുത്തുപേയാഗിച്ചു. പേക്ഷ, ഫലമുണ്ടായില്ല. കുരിശി
െന്റയും െചേങ്കാലിെന്റയും അപവിത്രമായ കൂട്ടുെകട്ടിെന
തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് വിപ്ലവം വിജയിച്ചു.
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയം േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും പു
േരാഗമനപരങ്ങളായ പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കും പുതിയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വഴിെതളിയിച്ചു.
ചരിത്രത്തിെന്റ അനിവാര്യമായ ഈ പുേരാഗതിെയ
തടഞ്ഞുനിർത്താനാണ് പള്ളിേമധാവിത്വം പണിെപ്പട്ടത്.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനാധിപത്യം, നവീകര
ണവാദം (ലിബറലിസം), മതാതീതരാഷ്ട്രം (െസക്യൂലറി
സം) മുതലായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചു.
ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങെളെയല്ലാം എതിർക്കുകയാ
ണ് കേത്താലിക്കാപ്പള്ളി േമധാവികൾ െചയ്തത്.
കേത്താലിക്കരുെട കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി
ൈവദികേമലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ തയ്യാറാക്കിയ േചാേദ്യാത്തര
രൂപത്തിലുള്ള ഒരു േവേദാപേദശം ‘കേത്താലിക്കാ
പള്ളി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ േനെര’ എന്ന തെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ അവേരാ മാൻഹാറ്റൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്.
അതിെല രസകരമായ ഒരു ഭാഗമാണ് താെഴ െകാടു
ക്കുന്നത്:

േചാദ്യം: ലിബറലിസം പഠിപ്പിക്കുന്നെതന്താണ്?
ഉത്തരം: ഭരണകൂടം പള്ളിയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായിരി
ക്കണെമന്ന്.
േചാദ്യം: ലിബറലിസം എന്തു തരത്തിലുള്ള പാപമാ
ണ്?
ഉത്തരം: അത് വിശ്വാസത്തിെനതിരായ ഏറ്റവും കേഠാ
രമായ ഒരു പാപമാകുന്നു.
േചാദ്യം: എന്തുെകാണ്ടാണ് അതു പാപമാകുന്നത്?
ഉത്തരം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ പള്ളി വിലക്കിയിട്ടുള്ള
തത്വങ്ങളാണ് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
േചാദ്യം: കേത്താലിക്കർ നവീകരണവാദികളുെട പത്രം
വായിക്കുന്നതു പാപമാേണാ?
ഉത്തരം: തീർച്ചയായും; എന്നാൽ, ‘േസ്റ്റാക്ക് എക്സ്േച
ഞ്ച്’ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നതിനു വിേരാധമില്ല.
േചാദ്യം: നവീകരണവാദികൾ നിർത്തുന്ന സ്ഥാനാർ
ത്ഥികൾക്കു േവാട്ടുെചയ്താൽ അത് ഏതുതരം േദാഷമാണ്?
ഉത്തരം: തീർച്ചയായും അതു ചാവുേദാഷമാകുന്നു.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴക്കും പല രാജ്യങ്ങളി
ലും േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ പരന്നുപിടിച്ചു. പള്ളിേമ
ധാവിത്വം േസാഷ്യലിസത്തിെനതിരായിട്ടാണ് നില
യുറപ്പിച്ചെതന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ‘ധനികന്മാരുെട
ഐശ്വര്യത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും അവരുെട സഹായ
െത്ത ആശ്രയിക്കുകയുമാണ് ദരിദ്രന്മാർ െചേയ്യണ്ടത്’.
എന്നാണ് േപാപ്പ് ലിേയാ പതിമൂന്നാമൻ ആഹ്വാനം
െചയ്തത്.
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1905-ൽ റഷ്യയിെലാരു വിപ്ലവമുണ്ടായി. പണിമുടക്ക
ങ്ങളും കലാപങ്ങളും പരന്നുപിടിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ

റഷ്യൻ ഓർത്തേഡാക്സ് സഭ ഒരു കല്പന പുറെപ്പടുവിക്കു
കയുണ്ടായി.
‘റഷ്യൻ ഓർത്തേഡാക്സ് ജനങ്ങൾ ചരിത്രാതീത കാലം

മുതൽ അവരുെട വിശ്വാസത്തിനും ചക്രവർത്തിക്കും
പിതൃരാജ്യത്തിനുംേവണ്ടി നിലെകാണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ്.
പേക്ഷ, ഇേപ്പാൾ അവർ റഷ്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള
പിതൃരാജ്യ ശത്രുക്കളുെടയും ദുഷ്ടന്മാരുെടയും േപ്രരണ
കൾക്കു വിേധയരായി, തങ്ങളുെട സമാധാനപരമായ
െതാഴിലുകൾ ഉേപക്ഷിച്ചു സംഘം േചരുകയും തങ്ങളു
െട അവകാശങ്ങൾ ചവിട്ടിേത്തക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന
ഭാവത്തിൽ അവെയ ബലാൽക്കാരമായി പിടിെച്ചടു
ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതുെകാണ്ട്
സമാധാനപ്രിയരായ ജനങ്ങൾക്ക് വളെര ശത്രുതയും
അസുഖവുമുണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, പലർക്കും ഭക്ഷണമില്ലാ
താവുകയും മറ്റു പലർക്കും വായിൽ ശാപവചനങ്ങളും
ഹൃദയത്തിൽ കയ്പുമായി മാനസാന്തരമില്ലാെത മരി
ക്കാൻ ഇടവരികയും െചയ്യുന്നു. നമ്മുെട ശത്രുക്കൾ ശ്ര
മിക്കുന്നത് ഓർത്തേഡാക്സ് സഭയുെട അടിസ്ഥാനെത്ത
തകിടം മറിക്കുവാനും ചക്രവർത്തിയുെട ഏകാധിപത്യ
െത്ത നശിപ്പിക്കുവാനുമാകുന്നു. ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുക.
ചക്രവർത്തിെയ ബഹുമാനിക്കുക. ൈദവം അഭിേഷ
കം െചയ്ത എല്ലാ ശക്തികൾക്കും കീഴടങ്ങുക. ൈദവ
ത്തിെന്റ കല്പനയനുസരിച്ച് െനറ്റിയിെല വിയർേപ്പാെട
പണിെയടുക്കുക’.
1905-െല വിപ്ലവം പരാജയെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, ഓർത്തേഡാ
ക്സ് സഭ വിജയിച്ചില്ല. ഏെറക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് േബാൾ

െഷവിക്ക് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാ
നം വീണ്ടും മുേന്നറാൻ തുടങ്ങി എന്നല്ല, ഓർത്തേഡാക്സ്
സഭയിൽ വിശ്വസിച്ചുേപാന്ന അേനകമേനകം ക്രിസ്ത്യാ
നികൾ േബാൾെഷവിക്ക് പാർട്ടിയുെട െകാടിക്കീഴിൽ
അണിനിരന്നു.

ഓർത്തേഡാക്സ് സഭയുെട േനതാക്കന്മാർ വിറളിെയടു
ത്തു. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിലണിനിരന്ന ക്രിസ്ത്യാനികെള
അവർ ശപിച്ചു:
‘ൈദവദത്തമായ നമ്മുെട അധികാരേത്താടുകൂടി നാം,
നിങ്ങൾ വിശുദ്ധകൂദാശകെള സമീപിക്കുന്നതിെന നി
േരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികെളന്നേപരിൽ
വിളിക്കെപ്പടുന്നവേരാ ഓർത്തേഡാക്സ് സഭയിൽ ജനി
ച്ചവേരാ ആെണങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുടക്കെപ്പട്ടവരായിരി
ക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിെല വിരൂപ സത്വങ്ങളായ
ഇവരുമായി ഒരു സഹവാസത്തിലും ഏർെപ്പടരുെത
ന്നും ആ പാപികെള അകറ്റിനിർത്തണെമന്നും സത്യ
വിശ്വാസികളായ നമ്മുെട മക്കേളാട് നാം ആവശ്യെപ്പ
ടുന്നു’.

എന്നിട്ടും, ഫലമുണ്ടായില്ല. 1917-െല വിപ്ലവം വിജയിച്ചു.
ചക്രവർത്തി േപായി. ജന്മിത്വവും മുതലാളിത്തവും േപാ
യി. പള്ളിേമധാവികളുെട കല്പനകേളയും ശാപങ്ങേള
യും വകെവക്കാെത റഷ്യയിെലാരു പുതിയ സാമൂഹ്യഘ
ടന ഉടെലടുത്തു.
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േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിച്ചതിനുേശഷം വത്തിക്കാ
െന്റ പിന്തിരിപ്പൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊക്കുകൂടുകയാ
ണ് െചയ്തത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും
േസാഷ്യലിസത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ബഹുജനപ്ര
സ്ഥാനങ്ങേളയും അവെരതിർത്തു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യ
േത്തയും ഫാസിസേത്തയും അവർ പിന്താങ്ങി.
1922-ൽ ഇറ്റലിയിൽ ജനാധിപത്യെത്ത പിച്ചിച്ചീന്തി

െക്കാണ്ട് അധികാരത്തിെലത്തിയ മുേസ്സാളിനി തെന്റ
ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണമാരംഭിച്ചു. ‘ജനാധിപത്യേത്തയും പാർ
ലെമൻററി സ്ഥാപനങ്ങേളയും ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത’ േപാപ്പ്
പീയൂസ് പതിെനാന്നാമൻ മുേസ്സാളിനിെയ അനുഗ്രഹി
ച്ചു: ‘ൈദവം അയച്ചുതന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണേദ്ദഹം!’
1932 െസപ്റ്റംബറിൽ ഇറ്റലിയിെല പാപ്പൽ പ്രതിനിധി
യായ കാർഡിനൽ ഗാസ്പാരി ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു:
‘ഇന്നെത്ത സാർവ്വലൗകികക്കുഴപ്പത്തിൽ വ്യക്തത

േയാെട കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ആൾ മുേസ്സാളിനി മാ
ത്രമാണ്. കനത്ത ഭരണയന്ത്രെത്ത ശരിയായ മാർഗ
ത്തിലൂെട നയിക്കാൻ, അതായത് അതിെന്റ പ്രവർത്ത
നങ്ങെള ൈദവത്തിെന്റ ധാർമികനിയമങ്ങൾക്ക് േയാ
ജിച്ച തരത്തിൽ നടത്താൻ, അേദ്ദഹം പരിശ്രമിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്’.
(കേത്താലിക്ക് ചർച്ച് എഗൻസ്റ്റ് െറ്റ്വാൻറിയത്ത് െസൻ
ച്വറി, േപജ് 123)

1935 ഒേക്ടാബർ ആരംഭത്തിൽ മുേസ്സാളിനിയുെട ഫാ
സിസ്റ്റ് ഇറ്റലി അബിസീനിയെയ ആക്രമിച്ചു. പരിഷ്കൃത

േലാകത്തിെന്റ മുഴുവൻ പ്രതിേഷധങ്ങൾക്കിരയായ ആ
ആക്രമണെത്ത മിലാനിെല കാർഡിനൽ ആർച്ച് ബി
ഷപ്പ് ന്യായീകരിച്ചതിങ്ങെനയാണ്:
‘ഇറ്റലിയുെട ഫാസിസ്റ്റ് െകാടി ഇേപ്പാൾ ഏേത്യാ
പ്യയിൽ േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ കുരിശിന്, അടിമകളുെട

വിേമാചനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ െവട്ടിത്തുറക്കാനും
അേത സമയത്തുതെന്ന നമ്മുെട മിഷിനറി പ്രചാര
േവലകൾക്ക് സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമ
ത്തിൽ, വിജയങ്ങൾ ൈകവരുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുക
യാണ്’.
(ടി പുസ്തകം, േപജ് 127)

1933ൽ ജർമനിയിൽ െഹർ ഹിറ്റ്ലർ പാർലെമൻറ് ഭര

ണമവസാനിപ്പിച്ച് തെന്റ േസ്വച്ഛാധിപത്യഭരണമാരംഭി
ച്ചു. മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങെളന്ന േപാെലതെന്ന പതിനായി
രക്കണക്കിലുള്ള കേത്താലിക്കരും നാസിസത്തിെന്റ
മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായി, മറ്റു പത്രങ്ങെളന്നേപാെലത
െന്ന കേത്താലിക്കാ പത്രങ്ങളും നിേരാധിക്കെപ്പട്ടു. ഒട്ട
നവധി പാതിരിമാർ അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകയും േദ്രാഹി
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. എന്നിട്ടും ഹിറ്റ്ലറുമായി ഒെരാത്തു
തീർപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് വത്തിക്കാൻ മുതിർന്നത്.
1941ൽ ഹിറ്റ്ലർ േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന ആക്രമിച്ചു.

ഏെറക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന ജർമനിയിെല ബിഷ
പ്പുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു:
‘േബാൾെഷവിസത്തിെന്റ േതാൽവി അവിശ്വാസികൾ

ക്കിടയിൽ േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ തത്വങ്ങളുെട വിജയത്തി
നു സമമാണ്!’

നാസി പട്ടാളങ്ങൾ സ്റ്റാലിൻ ഗ്രാഡിെലത്തിയേപ്പാൾ
‘നിരീശ്വരവാദികളുെട റഷ്യ ഔേദ്യാഗികമായിത്തെന്ന
നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കണക്കാക്കാവുന്നതാ
ണ്’ എന്നു വിശ്വസിച്ചു.
ഫാസിസത്തിെന്റ വിജയത്തിനും േസാവിയറ്റ് യൂണിയ
െന്റ പരാജയത്തിനും േവണ്ടി പള്ളികളിൽ മുട്ടുകുത്തെപ്പ
ടുകയും ഒട്ടനവധി െമഴുകുതിരികൾ കത്തിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു.
പേക്ഷ, പള്ളിേമധാവികളുെട പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചില്ല.
െമഴുകുതിരികൾ കത്തിയതു െവറുെതയായി! ഹിറ്റ്ലറും
മുേസ്സാളിനിയും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അന്തർദ്ധാനം െച
യ്തു. േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും കമ്യൂണിസത്തിെന്റയും
സ്വാധീനശക്തി പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു.
ഇറ്റലിയിലാണേല്ലാ കേത്താലിക്കാപള്ളിയുെട തല
സ്ഥാനം. ഇറ്റലിയിെല കുത്തകമുതലാളിത്തെത്ത അര
ക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ച
െയ തടയാനും േവണ്ടി വത്തിക്കാൻ തങ്ങളുെട എല്ലാ
ശക്തിയുെമടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും
ഇറ്റലിയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം േമൽക്കുേമൽ
ശക്തിെപ്പട്ടുവരികയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തകാല
ത്തുണ്ടായ തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളുെട ഫലങ്ങൾ പരിേശാ
ധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും. ഉദാഹരണത്തിനു 1946
ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടന്ന തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഇറ്റലി
യിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയ േവാട്ട് 7,38,651
മാത്രമാണ്. 1953െല പാർലെമൻറ് െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
അത് 60 ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചു. ഹംഗറിയിെല സംഭവ
വികാസങ്ങൾക്കുേശഷം കമ്യൂണിസം കുഴപ്പത്തിലക
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു പ്രചാരേവല െചയ്യെപ്പട്ടു. പള്ളിേമ
ധാവിത്വം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെക്കതിരായ ആക്രമണം
കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കി. എന്നിട്ടും 1957-െല കമ്യൂൺ
തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ കൂടുതൽ സ്തുത്യർഹമായ വിജയ
മാണ് ലഭിച്ചത്. മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം
വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽേപാലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിച്ചു. പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ നൽകി
യവരിൽ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം മതവിശ്വാസികളായ
കേത്താലിക്കരാെണന്നുള്ളത് പ്രേത്യകം എടുത്തുപറയ
ത്തക്കതാണ്.
കേത്താലിക്കർ കൂടുതലുള്ള ഫ്രാൻസ്, െചേക്കാേസ്ലാ
വാക്കിയ, േപാളണ്ട് തുടങ്ങിയ മറ്റു യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങ
ളിെല സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലായിടത്തും കേത്താ
ലിക്കരായ പാർട്ടി െമമ്പർമാരുെട എണ്ണം െകാല്ലേന്താ
റും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്.
കേത്താലിക്കാപള്ളി േമധാവികൾ േലാകകമ്യൂണിസ
ത്തിെനതിരായ തങ്ങളുെട കുരിശുയുദ്ധം വലിയ വാശി
േയാടുകൂടി ഇേപ്പാഴും തുടർന്നുവരുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരി
യാണ്. പേക്ഷ, കമ്യൂണിസത്തിെന്റ അജയ്യവും അപ്രതി
േരാധ്യവുമായ ശക്തിക്കു കടിഞ്ഞാണിടാൻ ഒരിടത്തും
അവർക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലായിടത്തും കമ്യൂണിസത്തി
െന്റ സ്വാധീനശക്തി കൂടിക്കൂടിവരികയാണ്.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് േലാകത്തിലാെക
യുണ്ടായിരുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട എണ്ണം 43 ലക്ഷം
മാത്രമായിരുന്നു. യുദ്ധകാലത്ത് അവയ്ക്ക് വളെര ത്യാ
ഗങ്ങളനുഭവിേക്കണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ടും 1959 ആയേപ്പാ
േഴക്കും േലാകത്തിലാെകയുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട
എണ്ണം 3 േകാടി 30 ലക്ഷം ആയി വർദ്ധിച്ചു.
ഈ വളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനകാരണെമന്താെണന്ന്
1913ൽ തെന്ന സഖാവ് െലനിൻ െവളിെപ്പടുത്തുകയു
ണ്ടായി. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
‘കമ്യൂണിസം അജയ്യമാണ്; കാരണം, അതു സത്യമാണ്’.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ശക്തി
കൾ മാത്രമല്ല വളർന്നത്. അടിമരാജ്യങ്ങളുെട സ്വാ
തന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശക്തിെപ്പട്ടു. ഏഷ്യയിെലയും
ആഫ്രിക്കയിെലയും ജനേകാടികൾ സാമ്രാജ്യാധിപത്യ
ത്തിെനതിരായി തലയുയർത്തി.
കേത്താലിക്കാപ്പള്ളി േമധാവികൾ ഒരിടത്തും സ്വാത
ന്ത്ര്യെത്ത പിന്താങ്ങുകയുണ്ടായില്ല. എല്ലായിടത്തും സാ
മ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റയും െകാേളാണിയലിസത്തിെന്റ
യും േചരിയിലാണ് അവർ നിലയുറപ്പിച്ചത്.
ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരം വിജയിക്കുന്നതുവെരയും
കേത്താലിക്കാപ്പള്ളി േമധാവികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മൻ
റിെനയാണ് സഹായിച്ചത്. കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിയുെട
നയെത്ത എതിർക്കാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി േപാലും നിർ
ബന്ധിതനായി. ഗാന്ധിജി തുറന്നുപറഞ്ഞു:
‘…യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്തുമതെത്ത (അതായത് േറാ
മൻ കേത്താലിക്കാമതെത്ത) ഇന്നു ഞാൻ എതിർക്കു
ന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ സേന്ദശ
െത്ത അത് വളെച്ചാടിച്ചു വികൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
എനിക്ക് േബാധ്യമായിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു ഒേരഷ്യക്കാര
നായിരുന്നു. പല മാർഗങ്ങളിലൂെടയും അേദ്ദഹം തെന്റ
സേന്ദശം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, േറാമൻ ചക്രവർത്തിയു
െട പിന്തുണ േനടിയേതാെട അെതാരു സാമ്രാജ്യത്വ
മായിത്തീർന്നു. ഇന്നും അത് അങ്ങെനതെന്നയാണ്
നിലനിൽക്കുന്നത്’.

















9.10
സാമ്രാജ്യവാദികളുെട
സ്തുതിപാഠകന്മാർ
1929–33-െല േലാകസാമ്പത്തിക കുഴപ്പം ചരിത്രത്തി

െന്റ ബാഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങളിെലന്നേപാെലത്തെന്ന മനു
ഷ്യഹൃദയങ്ങളിലും വമ്പിച്ച േകാളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ ഒരു
സംഭവമാണ്. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലും േകാളണി രാ
ജ്യങ്ങളിലും ദുസ്സഹമായ പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും
പരന്നുപിടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. പേക്ഷ,
അേത കാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണ് േലാകത്തിെന്റ
ആറിെലാരുഭാഗം വരുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േസാവിയറ്റ് യൂ
ണിയനിൽ പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും എെന്നേന്ന
ക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി വിജയിച്ചത്.
മുന്നണിയിലുള്ള മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ േപാലും സാ
മ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റ ചുഴിയിൽെപ്പട്ടു നട്ടം തിരിയു
േമ്പാൾ ഏറ്റവും പിന്നണിയിൽ കിടന്ന ഒരധഃകൃതരാ
ജ്യം മാർക്സിസത്തിെന്റ ൈകപിടിച്ചുെകാണ്ട് അഭിവൃദ്ധി
യിേലക്കും മുേന്നറുന്നെതങ്ങിെനെയന്നു ഉൽബുദ്ധേലാ
കം േനാക്കിക്കണ്ടു.
ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് േലാകത്തിെന്റ ഏതാെണ്ടല്ലാ
ഭാഗങ്ങളിലും മുതലാളിത്തത്തിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭ
ങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുകയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സ്വാധീ
നശക്തി പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തത്. ഈ
കാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണ് മറ്റുപല േകാളണി രാജ്യ
ങ്ങളിലുെമന്നേപാെല ഇന്ത്യയിലും േദശീയവിേമാചന
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഊക്കു വർദ്ധിക്കുകയും െതാഴിലാളി
കർഷക ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരുകയും േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ്—കമ്യൂണിസ്റ്റാശയങ്ങളുെട സ്വാധീനശക്തി കൂ
ടുതൽ പ്രബലമായിത്തീരുകയും െചയ്തത്.
ഈ പുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെടയും പുേരാഗമനാശ
യങ്ങളുെടയും േനെര കേത്താലിക്കാപ്പള്ളി േമധാവികൾ
ൈകെക്കാണ്ട നിലപാെടന്തായിരുന്നു? ഇന്ത്യയുെട പു
േരാഗതിക്കുേവണ്ടിയാേണാ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
െമഴുകുതിരി കത്തിക്കുകയും െചയ്തത്? അല്ല. േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ്—കമ്യൂണിസ്റ്റാശയങ്ങെളയും െതാഴിലാളികർഷക
ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് ഭര
ണത്തിെനതിരായ സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്തേപ്പാലും പര
സ്യമായി എതിർക്കുകയാണവർ െചയ്തത്. കേത്താ
ലിക്കരുെടയിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി 1937ൽ
വത്തിക്കാെന്റ അനുഗ്രഹേത്താെട ഔേദ്യാഗികമായി
പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ട ‘ൈദവവും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ച
വും’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ ബ്രിട്ടീ
ഷ് ഭരണത്തിന് ശിങ്കിടി പാടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നു വായിച്ചു
േനാക്കുക:
‘ഇന്ത്യൻ േദശീയത്വത്തിെന്റ അർത്ഥം പടിവാതിലിന

കത്തുള്ള വിേദശിയെന െവറുക്കുക എന്നതാവാൻ പാ
ടില്ല. വിേദശീയാക്രമണവും വിേദശീയഭരണവും ഒരു
കടുത്ത അനുഭവമാെണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമി
ല്ല. പേക്ഷ, ഏഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല യൂേറാപ്പിലും ഭൂരിപ
ക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അത്
ആവശ്യമായ ഒരനുഭവമായിട്ടാണ് തീർന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രി
ട്ടീഷ് ഭരണത്തിെന്റ ഏകഫലം ‘ഒരടിമത്ത ഭരണകൂട
ത്തിെന്റ സൃഷ്ടി’യാെണന്നും ‘ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെന്റ
ഏറ്റവും മുഖ്യമായ സ്വഭാവം രാജ്യത്തിെന്റേമൽ തങ്ങ
ളുെട രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പിടിമുറുക്കാൻ
ആവശ്യമായ എല്ലാറ്റിലും ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന
താെണ’ന്നും പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ െനഹ്റു തെന്റ
ആത്മകഥയിൽ അധിേക്ഷപിച്ചു പറയുന്നത് ചരിത്രത്തി
ന് നിരക്കാത്തതാണ്… ആക്ടൻപ്രഭു പഠിപ്പിച്ചു തന്നി
ട്ടുള്ള ഈ സത്യം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവി
െനേപ്പാെലയുള്ള േദശീയവാദികൾ ഓർമിക്കുന്നതു
നന്നായിരിക്കും: ‘ഒരു രാജ്യത്തിന് മെറ്റാരു രാജ്യത്തി
െന്റ ആശ്രയത്വം സ്വീകരിക്കാെത രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം
േനടാൻ കഴിയില്ല. എെന്തന്നാൽ, കല, സാഹിത്യം,
സയൻസ് എന്നിവെയ കീഴടക്കെപ്പട്ടവരിൽ നിന്ന് കീ
ഴടക്കിയവരിേലക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പേക്ഷ,
ഭരിക്കുന്നതിലൂെട മാത്രേമ, കീഴടക്കി ഭരണം നടത്തുന്ന
വർക്ക് മാത്രേമ ഭരണെമന്നാെലന്താെണന്നു പഠിപ്പിച്ചു
തരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ’.
(Man, God and the Universe, P. 281–29)
1947 വെരയും കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിയുെട ഔേദ്യാഗിക

േനതാക്കന്മാർ ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണെത്ത ന്യായീകരിക്കു
കയും ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനെത്ത വിട്ടുവീ
ഴ്ചയില്ലാെത എതിർക്കുകയുമാണ് െചയ്തത്. പേക്ഷ,
പള്ളിേമധാവികളുെട പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഭര
ണെത്ത നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 1947 ആഗസ്റ്റ്
15-ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി.

















9.11
ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുേശഷം മറ്റു മിക്ക പിന്തി
രിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരുെമന്നേപാെല പള്ളിേമ
ധാവികളും തങ്ങളുെട നയത്തിെലാരു മാറ്റം വരുത്താ
നും പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികളുമായി ഇണങ്ങിേച്ചരാനും
പരിശ്രമിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുെടയും പണ്ഡിറ്റ് െന
ഹ്റുവിെന്റയും േനർക്ക് ശകാരവർഷങ്ങൾ െചാരിയുക
യും സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്ത എതിർക്കുകയും െചയ്തുേപാ
ന്നവർ െമെല്ലെമെല്ല േകാൺഗസ്സിെന്റ സ്തുതിപാഠകന്മാ
രായി മാറി. െകാച്ചിൻ പ്രജാമണ്ഡലത്തിൽ േസാഷ്യലി
സമുെണ്ടന്നു വാദിച്ചുെകാണ്ട് പീപ്പിൾ േകാൺഗ്രസ്സിനു
േവാട്ടുെചയ്യാനഭ്യർത്ഥിച്ച കേത്താലിക്കാ േനതാക്ക
ന്മാർ അടുത്ത െതരെഞ്ഞടുപ്പായേപ്പാേഴക്കും ‘േദശീ
യവാദിക’ളായ േകാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി
മാറി.
ഇതിെന്റെയല്ലാം അർത്ഥം സാമ്രാജ്യവാദികെള അനു
കൂലിച്ചിരുന്നവർ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെനതിരായ ഒരു
നിലപാടു സ്വീകരിച്ചുെവന്നാേണാ? തീർച്ചയായുമല്ല.
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുേശഷവും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി
െന്റ കുത്തിത്തിരുപ്പുകെള എതിർക്കാൻ അവെരാരി
ക്കലും തയ്യാറായിട്ടില്ല. വിേദശരാജ്യങ്ങളുമായി േനരിട്ടു
ബന്ധം പുലർത്തുകയും അേമരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് െകാല്ലംേതാറും േകാ
ടിക്കണക്കിൽ ഉറുപ്പിക ‘സഹായധനം’ പറ്റുകയും െച
യ്യുന്ന—1959െല ആദ്യെത്ത നാലുമാസങ്ങളിൽ മാത്രം
മൂന്നുേകാടി എഴുപതു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഉറു
പ്പിക വിേദശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിെല മിഷന
റികൾക്കു ലഭിക്കുകയുണ്ടാെയന്ന് ആഗസ്റ്റ് 10-ാം തീയ
തിയിെല പാർലെമൻറ് േയാഗത്തിൽ ആഭ്യന്തരകാര്യമ
ന്ത്രി െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു—ഉത്തരവാദെപ്പട്ട പല
പള്ളി േനതാക്കന്മാരും സാമ്രാജ്യേമധാവികെള പര
സ്യമായി പിന്താങ്ങുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. നാഗന്മാരുെട
ലഹളയിൽ സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ഗൂഢാേലാചനകൾ
െക്കാപ്പം നിന്നുെകാണ്ട് മിഷനറിമാർ വഹിച്ച പങ്ക് കു
പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. േഗാവ ഇന്ത്യയുെട ഭാഗമാെണന്ന
യാഥാർത്ഥ്യം അവരിനിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. േഗാവ
യിെല േദശാഭിമാനികൾെക്കതിരായി അവർ േപാർച്ചു
ഗീസ് ഫാസിസ്റ്റുകാെരയാണ് പിന്താങ്ങുന്നത്. േഗാവ
യിെല േപട്രിയാർക്ക് േഭാം െജാേസഡ േകാസ്റ്റന്യൂനസ്
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു േകൾക്കുക:
‘േപാർത്തുഗീസുകാർ ഇന്ത്യ വിടുകയാെണങ്കിൽ അതു

േഗാവയിെല കേത്താലിക്കർക്ക് വലിെയാരാപത്താ
യിത്തീരുെമന്ന് േഗാവാക്കാർ മനസിലാക്കണം. പൗ
രസ്ത്യേദശങ്ങളിെല പുേരാഹിതന്മാർ എന്തു െചലവു
സഹിച്ചും േപാർത്തുഗലിെന്റ ചരിത്രപരമായ അവകാ
ശങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കണം… േകാളനിപ്പിടുത്തത്തി
നുള്ള നമ്മുെട ൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെന്റ ഏറ്റവും അത്ഭുതക
രമായ ഒരുദാഹരണമാണ് േഗാവ. വിശ്വാസെത്ത പ്ര
ചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് നാം േപാർത്തുഗീസ് സാമ്രാജ്യെത്ത
ഉറപ്പിക്കുകയും ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നു’.

േറാമിൻ നിന്നുള്ള ഒരു കല്പനയനുസരിച്ചാണ് താനിങ്ങ
െനെയാരു പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നെതന്നുകൂടി േപട്രിയാർ
ക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
പള്ളി േനതാക്കന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ, ക്രിസ്തുമത
വിശ്വാസത്തിെന്റ ലക്ഷ്യെമന്താെണന്ന് ഇതിൽനിന്നും
വ്യക്തമാകുന്നിേല്ല? അവെര സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം,
വിശ്വാസം സാമ്രാജ്യത്വെത്ത ‘ഉറപ്പിക്കാനും ശക്തിെപ്പ
ടുത്താനു’മുള്ളതാണ്!
ഏഷ്യയിെലയും ആഫ്രിക്കയിെലയും രാജ്യങ്ങൾ സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിന് അർഹത േനടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നാണ്
ഔേദ്യാഗിക കേത്താലിക്കാ േനതാക്കന്മാർ ഇേപ്പാഴും
പ്രചാരേവല െചയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മധുരയിൽ
നിന്നു പുറെപ്പടുന്ന ‘അനാൽസ് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ്’ എന്ന
ഔേദ്യാഗിക കേത്താലിക്കാ ൈവദികമുഖപത്രം ഈയി
െടെയഴുതിയ ഒരു മുഖപ്രസംഗത്തിൽ അടിമരാജ്യങ്ങ
ളുെട വിേമാചനസമരങ്ങെള പരസ്യമായി എതിർക്കു
കയും പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങ
ളിൽ സാമ്രാജ്യേമധാവികൾ ഇടെപടുന്നതിെന അനു
കൂലിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത മുഖപ്രസംഗത്തി
െല ഒരു െചറിയ ഭാഗം താെഴ ഉദ്ധരിക്കെട്ട:
‘അടുത്ത കാലത്തായി ഏഷ്യയിെല പല രാജ്യങ്ങളും

വിേദശേമധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുെട ചിരാഭില
ഷിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, അവ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എത്ര അനർഹങ്ങളായിരുന്നുെവ
ന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് േശഷമുള്ള അവയുെട ചരി
ത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്’.

ഈ സ്ഥിതിയിൽ വിേദശസാമ്രാജ്യേമധാവികൾ ഇന്ത്യ
യുെട ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടുകയാെണങ്കിൽ
കേത്താലിക്കാപള്ളി േമധാവികൾ എന്തു നിലപാടാ
െണടുക്കുക എന്നതിെന സംബന്ധിച്ച് വല്ല സംശയ
വുമുേണ്ടാ? ‘കമ്യൂണിസത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യെയ രക്ഷി
ക്കാ’െനന്നും പറഞ്ഞ് അവർ സാമ്രാജ്യേമധാവികെള
െകട്ടിപ്പുണരുകയിെല്ലന്നുള്ളതിന് എന്താെണാരുറപ്പ്?
പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. േദശാഭിമാനികളും
ഉൽബുദ്ധരുമായ കേത്താലിക്കാ ബഹുജനങ്ങൾ ഇത്ത
രം െകാലച്ചതികൾെക്കാന്നും കൂട്ടുനിൽക്കുെമന്നു േതാ
ന്നുന്നില്ല. അവരിൽ പലരും ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസ
മരത്തിൽ പെങ്കടുത്തവരാണ്. കേത്താലിക്കരുൾെപ്പ
െടയുള്ള ഒട്ടനവധി ക്രിസ്ത്യാനികൾ േഗാവയുെട വിേമാച
നത്തിനുേവണ്ടി പലതരം ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ചുെകാണ്ട്
ഇേപ്പാഴും പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ, പള്ളിേമധാവികളുെട കല്പനകെളയ
ല്ല, അടിമത്തത്തിെനതിരായി േപാരാടാനാഹ്വാനം െച
യ്ത േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ഉപേദശങ്ങെളയും അവയിൽനി
ന്ന് പ്രേചാദനം ലഭിച്ച സ്വന്തം മനസാക്ഷിേയയുമാണ്,
അവർ അനുസരിക്കുന്നത്.
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‘ധനികന്മാേര, കടന്നുേപാവിൻ! വരാൻേപാകുന്ന ദുരി

തങ്ങളിൽ കിടന്ന് നിങ്ങൾ വിലപിക്കുകയും മുക്രയിടു
കയും െചയ്യുവിൻ. നിങ്ങളുെട സ്വത്തുക്കൾ പങ്കിലമാ
ണ്. നിങ്ങളുെട ഉടുപ്പുകൾ പുഴുക്കുത്തുവീണവയാണ്.
നിങ്ങളുെട സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും കളങ്കം േചർന്നവ
യാണ്. അവയുെട തുരുമ്പ് നിങ്ങൾെക്കതിരായി സാ
ക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും തീെയന്നേപാെല നിങ്ങളുെട മാം
സം തിന്നുകയും െചയ്യും. അവസാന ദിവസങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി ഉഗ്രമായ േരാഷം മാത്രേമ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു
െവച്ചിട്ടുള്ളൂ!’.
െസയിൻറ് െജയിംസ്

ധനികേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ ഇത്തരം ആദർശ
ങ്ങെള ഇന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പല ക്രിസ്ത്യാനിക
ളുമുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ‘ദാരി
ദ്ര്യത്തിെന്റ സമീപത്തിൽത്തെന്ന ധനം സമ്പാദിക്കാ
നനുവദിക്കുകയും വർഗവ്യത്യാസങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചുനില
നിർത്തുകയും െതാഴിൽ, വിശ്രമം, വിദ്യാഭ്യാസം, സുര
ക്ഷിതത്വം എന്നിവയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവസരം
നൽകുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പ
ത്തിക വ്യവസ്ഥ കുറ്റം വിധിക്കെപ്പട്ടതാണ്. ഒരു ബുദ്ധി
കൗശലം െകാണ്ടും എനിക്ക് മുതലാളിത്തവും ക്രിസ്തുമ
തവും തമ്മിൽ െപാരുത്തെപ്പടാൻ കഴിയുന്നില്ല’ എന്ന്,
കാൻറർബറിയിെല ഡീൻ എന്ന ൈവദികപ്രമുഖൻ തു
റന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പേക്ഷ, കേത്താലിക്കാൈവദിക
േനതൃത്വം മുതലാളിത്തെത്തയല്ല, മുതലാളിത്തത്തിെന
തിരായി സമരം െചയ്യുന്നവെരയാെണതിർക്കുന്നത്.
ക്രിസ്തുവിെനേപ്പാെല ധനികവർഗക്കാർെക്കതിരായി
ശബ്ദമുയർത്താേനാ പാവെപ്പട്ട െതാഴിലാളികളുെടയും
കൃഷിക്കാരുെടയും താല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മണിമുട്ടാ
േനാ അവർ തയ്യാറില്ല. േനെരമറിച്ച് ധനികന്മാരായ
ജന്മികളുെടയും മുതലാളികളുെടയും ബാങ്കർമാരുെടയും
ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ അവർ ന്യായീകരിക്കുന്നു. ധനി
കന്മാർ ദാനശീലരായാൽ മതി! പള്ളിയുെട ആഭിമുഖ്യ
ത്തിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന േസവനങ്ങൾക്ക് അവർ തങ്ങ
ളുെട സ്വത്തുക്കളിെലാരു െചറിയഭാഗം ദാനം െചയ്താൽ
മതി! ൈദവരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാണ്!
ധനികവർഗക്കാർെക്കതിരായി കൂലികൂട്ടാനും പാട്ടം കുറ
ക്കാനും ഒഴിപ്പിക്കൽ തടയാനുംേവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്ന
പാവെപ്പട്ട െതാഴിലാളികേളാടും കൃഷിക്കാേരാടും ‘ദരി
ദ്രന്മാർ അനുഗൃഹീതരാണ്’ എന്ന ക്രിസ്തുവചനമുപേദ
ശിക്കുകയാണവർ െചയ്യുന്നത്. ജന്മിക്കും മുതലാളിക്കും
എതിരായി സമരം െചയ്യാേത്തടേത്താളം കാലം ദരി
ദ്രന്മാർ അനുഗൃഹീതരാണ്! ധനികന്മാർക്കും അവരുേട
തായ ദുഃഖങ്ങളുെണ്ടന്നു മനസിലാക്കി എല്ലാം സഹിച്ച്
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദരിദ്രന്മാരുെട കടമ! േപാപ്പ് പീ
യൂസ് പതിെനാന്നാമൻ 1937 മാർച്ച് 9-ന് ചാക്രികേലഖ
നത്തിൽ ദരിദ്രന്മാരായ െതാഴിലാളികെള ഉൽേബാധി
പ്പിക്കുന്നത് േനാക്കുക:
‘കഷ്ടപ്പാടിൽനിന്നും ദുഃഖത്തിൽനിന്നും േക്ലശത്തിൽ

നിന്നും േലാകെത്ത ഒരിക്കലും േമാചിപ്പിക്കാൻ കഴിയു
കയിെല്ലന്ന് അവർ ഓർക്കെട്ട. ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമുള്ള
വരാെണന്നു കരുതെപ്പടുന്നവർ േപാലും അവയനുഭവി
ക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് ക്ഷമയാണ്—ശാശ്വത സുഖെത്ത
പ്പറ്റിയുള്ള ദിവ്യമായ ഉറപ്പുെകാണ്ട് ഹൃദയെത്ത സാന്ത്വ
നെപ്പടുത്തുന്ന ആ ക്രിസ്ത്യൻക്ഷമയാണ്—എല്ലാവർക്കും
ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്’.

പേക്ഷ, െതാഴിലാളി കർഷകബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളു
െട ഇരമ്പിക്കയറ്റെത്ത തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ചാക്രികേല
ഖനങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള
കേത്താലിക്കരും മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളും േട്രഡ് യൂണിയനു
കളിലും കിസാൻ സഭകളിലും േചർന്ന് മറ്റു സമുദായങ്ങ
ളിെല പാവെപ്പട്ടവരുമായി ൈകേകാർത്തുപിടിച്ചുെകാ
ണ്ട് തങ്ങളുെട വർഗതാല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭ
ങ്ങളും സമരങ്ങളും നടത്താൻ തയ്യാറായി മുേന്നാട്ടുവരി
കയാണ് െചയ്തത്.
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േകരളത്തിെന്റ േനെര
1945ൽ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി. പി.

രാമസ്വാമി അയ്യരുെട വിദ്യാഭ്യാസ േദശസാൽക്കരണ
സംരംഭെത്ത എതിർത്തുെകാണ്ട് ചങ്ങനാേശ്ശരി രൂപ
തയുെട െമത്രാനായിരുന്ന മാർജയിംസ് കാളാേശരി
തിരുമനസുെകാണ്ട് ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി ഒരിടയേല
ഖനം പുറെപ്പടുവിക്കുകയുണ്ടായി. ‘പള്ളിക്കൂടങ്ങളുെട
രാഷ്ട്രസാൽക്കരണം നമ്മുെട സഭയുെട അനുമതി കൂ
ടാെത നടപ്പിൽവരുത്തുന്ന പക്ഷം രാഷ്ട്രസാൽക്കരണ
പ്രസ്ഥാനക്കാരായ ജനപ്രതിനിധികൾ ൈദവേദ്രാഹം,
മാതൃേദ്രാഹം, ശിശുേദ്രാഹം, ഗുരുഹത്യ എന്ന നാലുത
രം പാതകങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായിത്തീർേന്നക്കും’
എന്നു വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അതിെനതിരായി ശക്തി
യായി പ്രേക്ഷാഭം നടത്താനാഹ്വാനം െചയ്യുന്ന ആ ഇട
യേലഖനം തുടങ്ങുന്നതുതെന്ന ‘അവർ അവേരാടരുളി
െചയ്യുന്നു, ഇേപ്പാൾ മുതൽ മടിശ്ശീലയുള്ളവൻ അെതടു
ക്കെട്ട, വാളില്ലാത്തവൻ തെന്റ കുപ്പായം വിറ്റ് തനിക്കാ
യി വാൾ വാങ്ങെട്ട…’ എന്ന ലൂേക്കാസിെന്റ സുവിേശഷ
ത്തിെല വാക്യങ്ങളുദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടാണ്.
പ്രസ്തുത ഇടയേലഖനം പിൻവലിച്ച് ക്ഷമായാചനം
െചയ്യണെമന്നു കാണിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മൻ
റ് അയച്ച േനാട്ടീസിെന തുടർന്ന് െസപ്റ്റംമ്പർ 14-ന്
ചങ്ങനാേശരി രൂപതയുെട െമത്രാൻ തെന്ന മെറ്റാ
രു ഇടയേലഖനം പ്രസിദ്ധം െചയ്തു. അതിലിങ്ങെന
പറയുന്നു:
‘നമ്മുെട സ്കൂളുകെളയും മതെത്തയും സംരക്ഷിക്കുകയാ

ണ് നമ്മുെട ഏറ്റവും പ്രധാന ഉേദ്ദശ്യെമന്നു നിങ്ങൾ
വിസ്മരിക്കുകയിെല്ലന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന്
പ്രേക്ഷാഭണെത്തക്കാൾ സഹായകമായിരിക്കുന്നതു
ൈദവേത്താടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയാ
െണന്നു ഒരിക്കൽക്കൂടി നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിച്ചുെകാള്ളു
ന്നു. നാം നിർേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൂശിതരൂപേത്താടുള്ള
പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ദിവേസന കൂട്ടമായി െചാല്ലിെക്കാ
ള്ളണം. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയും േപാരാ ഉപവാസ
വും ആവശ്യമാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ പ്രാർത്ഥ
നയും ഉപവാസവും െകാണ്ടല്ലാെത വൻകാര്യങ്ങെളാ
ന്നും സാധിക്കുകയിെല്ലന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം…’ (1958
െമയ് 28ന് ‘ദീപിക’യിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്)

േകരളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവെണ്മൻറ് അവതരിപ്പി
ക്കുകയും േകരളനിയമസഭ പാസ്സാക്കുകയും െചയ്ത വി
ദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിൽ ‘പള്ളിക്കൂടങ്ങളുെട രാഷ്ട്രസാ
ക്ഷാൽക്കരണ’മില്ല; മതവികാരങ്ങെള വ്രണെപ്പടുത്തു
കേയാ വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത നിഹനിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്ന യാെതാന്നുമില്ല. പ്രധാനമായും മാേനജർമാ
രുെട ചൂഷണത്തിൽനിന്ന് അദ്ധ്യാപകന്മാരുെട താല്പര്യ
ങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം മാത്രമാണ
ത്. എന്നിട്ടും, കേത്താലിക്കാ ൈവദികേനതൃത്വം നിയ
മം െകാണ്ടുവന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവെണ്മൻറിെനതിരായ
അവ്യവസ്ഥാപിതവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും അക്രമാ
സക്തവുമായ ഒരു ലഹളക്ക് േനതൃത്വം നൽകുകയാണ്
െചയ്തത്. കേത്താലിക്കാ ൈവദികേനതൃത്വത്തിെന്റ മുഖ
പത്രമായ ദീപിക, ‘ഭൗതികമായ എന്തു നഷ്ടവും സഹി
ച്ച്’ സമരം നടത്താൻ തങ്ങളുെട അനുയായികേളാടാ
ഹ്വാനം െചയ്തു.
‘േകസുകളും അറസ്റ്റുകളും മർദ്ദനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഡസൻ

കണക്കിന് െമത്രാന്മാരും ആയിരക്കണക്കിന് ൈവദി
കരും ലക്ഷക്കണക്കിന് അൽേമനികളും ജയിലറക
ളിൽ അടയ്ക്കെപ്പെട്ടന്നുവരും. ഇതിെനെയാെക്ക േനരി
ടുവാനുള്ള തേന്റടവും ആത്മാഭിമാനവും ഇല്ലാത്തവർ
ഇനിേമലിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായി തുടരുകയില്ല… സമരം
െചയ്യാൻ ൈധര്യമില്ലാത്തവരായും ജഡഭാരം െകാണ്ട്
ഓടാൻ വയ്യാത്തവരായും ഇന്ത്യയുെട ഒരു മൂലയിൽ കി
ടന്നു നരകിേക്കണ്ട ഗതിേകട് നാം സ്വയം വരുത്തിെവ
ക്കരുത്. സർവ്വവും ത്യാജിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറായാൽ
ഒന്നും േപാകാനില്ലാത്തവെരേപ്പാെല നമുക്ക് സമരം
െചയ്യാം’.
(ദീപിക, ഏപ്രിൽ 29)

ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണെമന്താണ്? സർ സി. പി.
രാമസ്വാമി അയ്യരുെട ഭരണകാലത്ത് ‘പ്രേക്ഷാഭം
സഹായകരമെല്ല’ന്നും ‘പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും
െകാണ്ടല്ലാെത വൻകാര്യങ്ങെളാന്നും സാധിക്കുകയി
െല്ല’ന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച അേത ൈവദിക േനതൃത്വം തർ
ക്കവിഷയങ്ങളിൽ കൂടിയാേലാചനവഴി പരിഹാരം
കാണാനുള്ള ഗവെണ്മൻറിെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങെളേപ്പാ
ലും പിച്ചിച്ചീന്തിെക്കാണ്ട് വാെളടുക്കാെനാരുങ്ങിയെത
ന്തുെകാണ്ടാണ്? ‘പള്ളിക്കൂടങ്ങളുെട േദശസാൽക്ക
രണ’ത്തിെനാരുങ്ങിയ സർ സി. പി. യുെട ഗവെണ്മൻ
റിെനേപ്പാലും േസ്നഹിക്കാൻ മടിക്കാത്ത ൈവദികേനതൃ
ത്വം, മതതാല്പര്യങ്ങൾക്കും വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും
ഹാനിതട്ടിക്കാെത തെന്ന അദ്ധ്യാപകെന്റ താല്പര്യങ്ങ
െള സംരക്ഷിക്കാൻ മുതിർന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവെണ്മൻ
റിെന ഇത്രേമൽ െവറുക്കാനുള്ള കാരണെമന്താണ്?
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവെണ്മൻറ് എന്തു കുറ്റമാണ് െചയ്തത്?
എന്തു കുറ്റെമേന്നാ? കുറ്റമിതാണ്:
ഇരുപതു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് വി: ലൂേക്കാസ് ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചതിെന അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചില പരിഷ്കരണ
ങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവെണ്മൻറ്
പരിശ്രമിച്ചു.
‘അവൻ പ്രബലന്മാെര അവരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നി

ന്നു പിടിച്ചിറക്കുകയും താഴ്ന്നവെര ഉയർത്തുകയും െചയ്തി
രിക്കുന്നു; അവൻ വിശക്കുന്നവെര നല്ല വസ്തുക്കൾെകാ
ണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ധനികന്മാെര െവറും കേയ്യാെട മടക്കി
അയക്കുകയും െചയ്തു!’
(വി: ലൂേക്കാസിെന്റ സുവിേശഷം)

കൃഷിക്കാെര ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിെന തട
യൽ, കാർഷിക കടാശ്വാസനിയമം, വിദ്യാഭ്യാസനിയ
മം, കാർഷിക െതാഴിലാളികൾക്കും മറ്റു െതാഴിലാളി വി
ഭാഗങ്ങൾക്കും കൂലി വർദ്ധനവ്, വ്യാവസായിക െതാഴി
ലാളികൾക്ക് അവരുെട ആവശ്യങ്ങൾ േനടിെയടുക്കാൻ
േവണ്ട പിന്തുണ, സഹകരണ പ്രസ്ഥാന വിപുലീകര
ണം, സ്ത്രീ െതാഴിലാളികൾക്ക് പ്രസവകാല േവതനം,
സർേവ്വാപരി കാർഷിക ബന്ധബിൽ—എന്നിങ്ങെന
സാധാരണ ജനങ്ങളുെട താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിനു
ള്ള ചില പ്രേയാഗിക നടപടികളാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവ
െണ്മൻറ് ൈകെക്കാണ്ടത്.
ഈ നടപടികൾ മതത്തിെനതിരാേണാ? വിശ്വാസ
സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത നിഹനിക്കുന്നവയാേണാ? ൈക്രസ്തവാ
ദർശങ്ങൾെക്കതിരാേണാ? തീർച്ചയായും അല്ല. േനെര
മറിച്ച്, മെറ്റല്ലാ സമുദായങ്ങെളയുെമന്നേപാെല തെന്ന
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികെളയും സമാശ്വസിപ്പി
ക്കാനുതകുന്ന നടപടികളാണിവ.
പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്: േതാട്ടം മുതലാളികളും
പിന്തിരിപ്പൻ ബാങ്കർമാരും വൻകിട ജന്മികളും വൻകിട
ക്കാരായ ധനികകൃഷിക്കാരും ഈ പരിപാടികെള ഇഷ്ട
െപ്പടുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണ് കേത്താലിക്കാ
ൈവദികേനതൃത്വം കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവെണ്മൻറിെന അട്ടിമ
റിക്കാനാഹ്വാനം നൽകിയത്.
തങ്ങളുെട മതപരമായ സ്വാധീനശക്തിയുപേയാഗിച്ചു
െകാണ്ടും ജനങ്ങളുെട മതവികാരങ്ങെള ചൂഷണം െച
യ്തുെകാണ്ടും അവർ പരിശുദ്ധ േദവാലയങ്ങെള രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള താവളങ്ങളാക്കി മാറ്റി. കമ്യൂണി
സ്റ്റ് ഗവെണ്മൻറ് പള്ളികെള തകർക്കാനും മതവിശ്വാ
സെത്ത നശിപ്പിക്കാനും ക്രിസ്ത്യാനികെള നാമാവേശ
ഷമാക്കാനും േവണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ
പാവങ്ങെള െതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം സങ്കുചിത താല്പര്യ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അവർ സത്യെത്ത മറച്ചുപിടിച്ചു.
ഇതിലത്ഭുതമില്ല. എെന്തന്നാൽ, അവെര സംബന്ധി
ച്ചിടേത്താളം അസത്യവും വഞ്ചനയും കാര്യസാധ്യത്തി
നു അനുവദനീയമാണ്. െസയിൻറ് അൽേഫാൺേസാ
ലിഗൂറി എന്ന ദിവ്യനായ ഒരു കേത്താലിക്കാ മഹാത്മാ
വാണ് ‘േമാറൽ തിേയാളജി’ എന്ന തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
‘ഒരു കാരണമുേള്ളടത്ത് സത്യെത്ത മറച്ചു പിടിക്കുന്നതു
നിയമവിേധയമാണ്’ എന്നു പ്രസ്താവിച്ചത്.
പേക്ഷ, ഇെതങ്ങിെന ൈക്രസ്തവാദർശമാകും? സത്യ
െത്ത കുരിശിേലറ്റുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥ ൈക്രസ്തവാദർ
ശങ്ങളുമായി എന്തു ബന്ധമാണുള്ളത്?

















9.14
േയശുക്രിസ്തുവും മാർക്സിസവും
എംഗൽസ് എഴുതുന്നു:
‘ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ ആദ്യകാലചരിത്രത്തിനു ഇന്നെത്ത

െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവുമായി വ്യക്തമായ അനവധി
സാമ്യതകളുണ്ട്. െതാഴിലാളിവർഗ പ്രസ്ഥാനെത്ത
േപ്പാെലതെന്ന ക്രിസ്തുമതം ആരംഭത്തിൽ മർദ്ദിതജ
നങ്ങളുേടതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു; അടിമക
ളുെടയും അടിമേവലയിൽനിന്നു േമാചനം േനടിയ
വരുെടയും േറാമിനാൽ കീഴടക്കെപ്പട്ടവരും െവറുക്ക
െപ്പട്ടവരും എല്ലാത്തരം അവകാശാധികാരങ്ങളും നി
േഷധിക്കെപ്പട്ടവരുമായ ജനങ്ങളുെടയും മതെമന്ന
നിലയ്ക്കാണ് അതാവിർഭവിച്ചത്. ക്രിസ്തുമതവും െതാ
ഴിലാളിവർഗ േസാഷ്യലിസവും രണ്ടും ഒരുേപാെല
അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും വരാ
നിരിക്കുന്ന േമാചനെത്തപ്പറ്റി ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
ക്രിസ്തുമതം ഈ േമാചനെത്ത മരണത്തിനുേശഷമുള്ള
ഒരു ജീവിതത്തിലാണ്, അതായത്, സ്വർഗത്തിലാണ്
ദർശിക്കുന്നെതങ്കിൽ, േസാഷ്യലിസം അതിെന ഈ
േലാകത്തിൽത്തെന്നയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ
ത്തിലാണ് ദർശിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും
മർദ്ദനങ്ങൾക്കു വിേധയമായി. രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളി
െലയും അംഗങ്ങൾ െവറുക്കെപ്പടുകയും പ്രേത്യകാധി
കാരനിയമങ്ങൾക്ക് വിേധയരാക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.
ഒരു കൂട്ടർ മനുഷ്യവർഗത്തിെന്റ ശത്രുക്കെളന്ന നിലയ്ക്കാ
െണങ്കിൽ മേറ്റ കൂട്ടർ രാഷ്ട്രത്തിെന്റയും മതത്തിെന്റയും
കുടുംബത്തിെന്റയും സാമൂഹ്യഘടനയുെടയും ശത്രുക്ക
െളന്ന നിലയ്ക്ക്. എെന്താെക്കത്തെന്ന മർദ്ദനങ്ങളനുഭ
വിേക്കണ്ടിവന്നിട്ടും ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ, മർദ്ദനങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഉേത്തജനം േനടിെക്കാണ്ടുതെന്ന—ഈ രണ്ടു
പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തടുത്തുനിർത്താൻ കഴിയാത്തവിധം
വിജയപൂർവ്വം മുേന്നാട്ടുനീങ്ങി. ക്രിസ്തുമതം ഉത്ഭവിച്ചു
മുന്നൂറുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും അതുമുഴുവൻ േറാ
മാസാമ്രാജ്യത്തിെന്റയും അംഗീകൃതമതമായിത്തീർന്നു.
അതുേപാെലതെന്ന, വിജയം അനിവാര്യമാെണന്നു
െതളിയിക്കത്തക്കവിധം അത്ര മഹത്തായ ഒരു പ്ര
സ്ഥാനം െവറും അൻപതു െകാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ േസാ
ഷ്യലിസവും േനടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു’.

മദ്ധ്യകാലത്ത് യൂേറാപ്പിെല കൃഷിക്കാരുെടയും പട്ടണ
വാസികളായ ഇടത്തരക്കാരുെടയും ലഹളകളിലും മു
തലാളിത്തത്തിെന്റ ആരംഭകാലത്ത് െതാഴിലാളികൾ
നടത്തിയ സമരങ്ങളിലും ഈ സാദൃശ്യം പ്രകടമായിരു
ന്നു. േലാകത്തിെന്റ മൂന്നിെലാരു ഭാഗത്ത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ വിജയിക്കുകയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളി
ലും മാർക്സിസത്തിെന്റ സ്വാധീനശക്തി പരന്നുപിടിക്കു
കയും െചയ്ത ആധുനികകാലത്ത് ഇതു കൂടുതൽ പ്രകട
മായിരിക്കുന്നു.
രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങെള വിശ
കലനം െചയ്തുെകാണ്ട് കാൻറർബറിയിെല ഡീൻ ആയ
ഹ്യൂലറ്റ് േജാൺസൺ എഴുതുന്നതു േനാക്കുക:
‘േയശു സാർവ്വലൗകിക സാേഹാദര്യം ആഗ്രഹിക്കു
കയും അതിനാഹ്വാനം നൽകുകയും െചയ്തു. കമ്യൂണി

സവും സാർവ്വലൗകിക സാേഹാദര്യമാഗ്രഹിക്കുകയും
അതിനാഹ്വാനം നൽകുകയും െചയ്യുന്നു’.
‘േയശു സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു,

പണക്കാരും പ്രമാണിമാരും അേദ്ദഹെത്ത എതിർ
ത്തു, െലനിൻ സാധാരണക്കാരിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു;
ഒമ്പതു രാജ്യങ്ങളിെല പടകൾ ഒന്നായി അേദ്ദഹെത്ത
വളഞ്ഞു’.
‘ൈദവരാജ്യം ഒരു വിത്തുേപാെലയാെണന്നും അതു

െമെല്ല െമെല്ല വളർന്നു ഒടുവിൽ കാലമാവുേമ്പാൾ
ഊേക്കാെട െപാട്ടിമുളച്ചു വളരുെമന്നും േയശു പറ
ഞ്ഞു; റഷ്യയിൽ വ്യാവസായിക െതാഴിലാളികളുെട
യിടയിൽ നിശബ്ദമായി വളർന്നുവന്ന കമ്യൂണിസം
ഒടുവിൽ ഊേക്കറിയ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂെട അധികാ
രത്തിേലറി’.
ഇവിെട ഞാെനാന്നുകൂടി പറയെട്ട. വിപ്ലവെമന്നാൽ
എേപ്പാഴും രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ എന്നു അർത്ഥമാേക്കണ്ട
തില്ല. െചേക്കാേസ്ലാവാക്കിയയിൽ രക്തെച്ചാരിച്ചിലു
ണ്ടായില്ല. െബേനഷു തെന്ന തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു
േപാെല, െചേക്കാേസ്ലാവാക്കിയയിെല ഒെരാറ്റ െച
യ്തിെയങ്കിലും നിയമത്തിെനതിരായിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
സായുധകലാപം കൂടാെതതെന്ന വിപ്ലവെത്ത വിജയി
പ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് െലനിൻ പറയുകയുണ്ടായി.
‘ജാതീയവിലങ്ങുകെള േയശു അേങ്ങയറ്റം എതിർത്തു.

േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാെരയും വട
േക്ക അറ്റത്തുനിന്നുള്ള എസ്കിേമാകളായാലും ശരി, െത
െക്ക അറ്റത്തു നിന്നുള്ള ഉസ്െബക്കുകളായാലും ശരി,
എല്ലാവെരയും ഒേര സമത്വത്തിൽ, സാമ്പത്തികവും
വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമൂഹ്യവുമായ സമത്വത്തിൽ—
അണിനിരത്തിയ നവീനപ്രവാചകനാണ് സ്റ്റാലിൻ’.
‘വർഗവിഭജനെത്ത േയശു അധിേക്ഷപിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റ്
വർഗരഹിതമായ സമുദായെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
‘വിശ്വാസെത്ത പ്രവർത്തനവുമായി ഇണക്കിയത് േയ
ശുവാണ്. കമ്യൂണിസം ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ

ആവശ്യമനുസരിച്ച് എന്ന തത്വെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പ
ടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസം, ആേരാഗ്യം, െതാഴിൽ, സംസ്കാരം
എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു’.
‘കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുമതവും കമ്യൂണിസവും
തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും േയാജിപ്പുണ്ട്…’
(Christians and Communism)

മാർക്സിസവും ക്രിസ്തുമതവും തികച്ചും ഒരുേപാെലയാ
െണന്നു ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. തീർച്ചയായും വ്യ
ത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അടിമത്ത കാലഘട്ടത്തിെന്റ സാമൂഹ്യ
പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ആവിർഭവിച്ച ക്രിസ്തുമതവും മുത
ലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വളെരേയ
െറ പുേരാഗമിക്കുകയും െതാഴിലാളി വർഗപ്രസ്ഥാനം
ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്ത ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ,
ആവിർഭവിച്ച മാർക്സിസവും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമാ
യി തെന്ന പല വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടാവുക അനിവാര്യമാ
ണ്. പേക്ഷ, ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവ തമ്മിലുള്ള സാ
മ്യതകേളയും സാദൃശ്യങ്ങേളയും മായ്ച്ചു കളയുന്നില്ല.
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‘കർത്താേവ, കർത്താേവ’ എന്നുവിളിക്കുന്നതു െകാണ്ടു
മാത്രം ആരും തെന്റ അനുയായിയാവുകയിെല്ലന്ന് േയ
ശുക്രിസ്തു വീണ്ടും വീണ്ടും താക്കീതു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചുണ്ടു
കളുെട പ്രാർത്ഥനേയക്കാൾ വിലപിടിച്ചതാണ് ജീവിത
ത്തിെന്റ പ്രാർത്ഥന.

ഫ്യൂഡലിസെത്തയും മുതലാളിത്തെത്തയും സാമ്രാജ്യ
േമധാവിത്വെത്തയും പിന്താങ്ങിെക്കാണ്ട് േയശുക്രിസ്തുവി
െന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയില്ല;
അടിമത്വത്തിനും സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്കുെമതിരായി
മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങെള േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തിയ
ഒരു മഹത്തായ പാരമ്പര്യെത്തയാണ് േയശുക്രിസ്തു
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. ഇത് തെന്നയാണ് ഡയലക്ടി
ക്കൽ െമറ്റീരിയലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മാർക്സിസ
ത്തിെന്റയും ആഹ്വാനം.
അതുെകാണ്ട്, രാജ്യത്തിെന്റ നന്മയ്ക്കും സാമൂഹ്യപുേരാ
ഗതിക്കും മനുഷ്യത്വം തുളുമ്പുന്ന ഒരു ഭാവിക്കും േവണ്ടി
േയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും മാർക്സി
സത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും േയാജിേച്ച
മതിയാവൂ.
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േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിൽ
മർദ്ദനങ്ങൾ െകാണ്ടും അക്രമങ്ങൾെകാണ്ടും േറാമൻ
സാമ്രാജ്യം തകരാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം; മർദ്ദിതരായ
അടിമകളും മർദ്ദകരായ ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള വർഗസമ
രം മൂർദ്ധന്യത്തിെലത്തിയ ഒരു സന്ദർഭം; പ്രമാണികളും
ധനാഢ്യരുമായ ഉടമകളുെട അധികാരശക്തി അതിർ
കവിഞ്ഞതായിരുന്നു. അടിമകൾക്ക് യാെതാരുതരം
സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉടമകൾക്ക് അവെര
ചവിട്ടാം, കുത്താം, തീെവയ്ക്കാം, അംഗഭംഗം വരുത്താം,
െകാല്ലാം—എന്തു േവണെമങ്കിലും െചയ്യാം. ശക്തിേയാ
ടുള്ള ബഹുമാനം, ദൗർബല്യേത്താടുള്ള പുച്ഛം, അനിയ
ന്ത്രിതമായ സുഖേഭാഗങ്ങൾ—ഇതായിരുന്നു ഉടമകളുെട
തത്വശാസ്ത്രം. മൃഗങ്ങളുേടതിേനക്കാൾ നികൃഷ്ടമായ ജീവി
തം—അതായിരുന്നു അടിമത്തം.
പേക്ഷ, അടിമകൾ മൃഗങ്ങളായിരുന്നില്ല. അവർ മനുഷ്യ
രായിരുന്നു. മർദ്ദനങ്ങെള നിശബ്ദമായി സഹിക്കാൻ
അവർ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. മർദ്ദകരായ ഉടമകൾ
െക്കതിരായി അവർ അനവധി തവണ കലാപം നട
ത്തി. എന്നാൽ ഓേരാ കലാപവും നിർദ്ദയമായി അടിച്ച
മർത്തെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ
േപാരാടി േനാക്കി. വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ പരാജയ
െപ്പട്ടു. രണ്ടുെകാല്ലേത്താളം നീണ്ടുനിന്ന സംഘടിതവും,
ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ സ്പാർട്ടാക്കസ് ലഹള (20–22
ബി. സി.) േപാലും േതാൽവിയടയുകയാണ് െചയ്തത്.
ഇനിെയന്താണു െചയ്യുക? ആശെയ്ക്കന്താെണാരുവഴി?
അമാനുഷികമായ എെന്തങ്കിലും ഇന്ദ്രജാലം െകാണ്ട
ല്ലാെത രക്ഷയിെല്ലന്നു േതാന്നി. ശക്തനായ ഒരു സം
രക്ഷകൻ. ഒരു ൈദവപുത്രൻ. ഒരു പ്രവാചകൻ. സ്വ
ന്തം ത്യാഗംെകാണ്ട് തങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻ െകൽപ്പുള്ള
ഒരു മഹാത്മാവ്. ആെരങ്കിലും തങ്ങെള േമാചിപ്പിക്കാൻ
വെന്നങ്കിൽ!
ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നസറത്തുകാരനായ ഒരാശാരിയു
െട മകൻ അവർക്കിടയിൽ തലയുയർത്തി നിന്നുെകാ
ണ്ട് അവെര ആഹ്വാനം െചയ്തത്:
‘അധ്വാനിക്കുന്നവേര! ഭാരം ചുമക്കുന്നവേര! എല്ലാവ
രും എെന്റ അടുത്തുവരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാ
ധാനം തരാം’.

മർദ്ദിതരായ ദരിദ്രന്മാെരയും അവശേരയും അേദ്ദഹം
സമാശ്വസിപ്പിച്ചു:
‘ദരിദ്രന്മാേര, പാപികേള, പുച്ഛിക്കെപ്പടുന്നവേര! നാള

െത്ത േലാകം നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ളതാകെകാണ്ട്
സേന്താഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക!’.

മർദ്ദകവർഗക്കാരുെട േനെര േക്രാധാഗ്നി വിതറിെക്കാ
ണ്ട് അേദ്ദഹം ഗർജിച്ചു:
‘പാമ്പുകെള, സർപ്പസന്തതികേള! നരകശിക്ഷയിൽ
നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങെന െതറ്റിെയാഴിയും?’

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ദരിദ്രന്മാെര ചൂഷണം െചയ്യുന്നവർ
െക്കതിരായി അേദ്ദഹം താക്കീതുെചയ്തു:
‘ദരിദ്രന്മാരുെട ന്യായം മുറിച്ചു കളവാനും എളിയവരു

െട അവകാശം ഇല്ലാതാക്കുവാനും വിധവമാർ തങ്ങൾ
ക്കു െകാള്ളയായിത്തീരുവാനും അനാഥന്മാെര തങ്ങൾ
ക്കിരയാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം നീതിെകട്ട ചട്ടം നിയ
മിക്കുന്നവർക്കും അനർത്ഥം എഴുതിെവയ്ക്കുന്നവർക്കും—
ഹാ, കഷ്ടം! സന്ദർശനദിവസത്തിലും ദൂരത്തുനിന്നുവരു
ന്ന വിനാശത്തിലും നിങ്ങൾ എന്തുെചയ്യും?’ (െയശയ്യാ
വ്, X, 1, 2, 3)

പുറത്തു കുരടാവുെകാണ്ടുള്ള അടികളുെടയും െനറ്റിേമൽ
ചൂടുെവച്ചതിെന്റയും പാടുകൾ വഹിക്കുന്ന അടിമകൾ
ആേവശം െകാണ്ടു. ക്രിസ്തുവിെന്റ വാക്കുകൾ അവരുെട
ഹൃദയങ്ങളുെട വ്രണങ്ങൾക്കു മുറിെകട്ടിെകാടുത്തു. അധഃ
കൃതർ, മർദ്ദിതർ, ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കെപ്പട്ടവർ, മീൻ പിടുത്ത
ക്കാർ, ൈകേവലക്കാർ, കണ്ണീരും കയ്യുമായി കഴിയുന്ന
വർ—എല്ലാവരും അേദ്ദഹെത്ത തങ്ങളുെട ൈദവപുത്ര
നായും തങ്ങളുെട പ്രവാചകനായും അംഗീകരിച്ചു. ആയി
രക്കണക്കിലുള്ള അടിമകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നിൽ
അണിനിരന്നു.
മർദ്ദകന്മാരാകെട്ട, േപടിച്ചുവിറച്ചു. അവരുെട ധിക്കാ
രങ്ങളും സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല, അവരുെട
ൈദവങ്ങൾേപാലും െവല്ലുവിളിക്കെപ്പട്ടു. ഒടുവിൽ യൂദാ
സിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി അവർ േയശുെവ കുരിശി
േലറ്റി! മർദ്ദിത വർഗക്കാരുെട േനതാവായ ആ മഹാ
ത്മാവിെന്റ ശരീരത്തിൽനിന്നു രക്തെമാഴുകുന്നതുകണ്ട്
അവർ ആഹ്ലാദിച്ചു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു!
പേക്ഷ, േയശുക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല. നൂറ്റുകണക്കിലുള്ള ശിഷ്യ
ഗണങ്ങളുെട നാവുകളിൽ, ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങ
ളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ, അേദ്ദഹം ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു.
പഴയ മതങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് പുതിെയാരു മതം െപാ
ന്തിവന്നു. വർഗവ്യത്യാസമില്ലാെത, സ്ത്രീപുരുഷ േഭദമി
ല്ലാെത, എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽ അതിെന്റ വാതിലു
കൾ തുറന്നിടെപ്പട്ടു. ഗ്രീക്കുകാരനായാലും ശരി, േറാമൻ
കാരനായാലും ശരി, ജൂതനായാലും ശരി, ബാർേബറി
യനായാലും ശരി, അടിമയായാലും ശരി, േവാട്ടവകാ
ശമില്ലാത്തവനായാലും ശരി, എല്ലാവരും സമന്മാർ.
എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിലും ക്രിസ്തുവിെന്റ ആദർശങ്ങൾ
ഉയർന്നുനിന്നു.

















9.17
എന്തായിരുന്നു അന്നെത്ത സ്ഥിതി? െയരുശേലമിേല
ക്കു േനാക്കൂ:
‘അതിെന്റ അകം മുഴുവനും പീഡനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

കിണറ്റിൽ പച്ചെവള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല
അതിൽ എേപ്പാഴും പുതിയ ദുഷ്ടത സംഭവിക്കുന്നു. സാ
ഹസവും കവർച്ചയുേമ അവിെട േകൾപ്പാനുള്ളൂ. എെന്റ
മുമ്പിൽ എേപ്പാഴും ദീനവും മുറിവും മാത്രേമയുള്ളൂ’.
(െജെറമിയാ: VI, 7)

െയരുശേലമിൽ മാത്രമല്ല, േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിെലാട്ടു
ക്കും ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി.
േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരും അനുയായികളും സാധാരണ
ക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചുെകാണ്ട്, മർദ്ദിത
രായ അടിമകളുെട സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ടുെകാ
ണ്ട്, തങ്ങളുെട മഹാനായ പ്രവാചകെന്റ ഉപേദശങ്ങ
ളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവർ െതരുവുേതാറും
നടന്നു പ്രസംഗിച്ചു: അടിമകളും മറ്റുള്ളവെരേപ്പാെലത
െന്ന മനുഷ്യരാണ്!
‘ഹൃദയം തകർന്നവെര മുറിെകട്ടുവാനും തടവുകാർ

ക്ക് േമാചനവും അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അറി
യിപ്പാനും യേഹാവയുെട പ്രസാദവർഷവും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ പ്രതികാരദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാ
നും ദുഃഖിതന്മാെരെയാെക്കയും ആശ്വസിപ്പിപ്പാനും
സിേയാനിെല ദുഃഖിതന്മാർക്ക് െവണ്ണീറിനുപകരം
അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിനുപകരം ആനന്ദൈത
ലവും വിഷണ്ണമനസിനുപകരം സ്തുതി എന്ന േമലാ
പ്പും െകാടുപ്പാനും അവൻ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു’.
(െയശയ്യാവ്: LXI 2, 3)

ദുഃഖിതന്മാരുെട ദുഃഖത്തിനു കാരണെമെന്തന്ന് അവർ
േനാക്കിക്കണ്ടു:
‘എെന്റ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ദുഷ്ടന്മാെര കാ
ണുന്നു. അവർ േവടന്മാെരേപ്പാെല പതിയിരിക്കുന്നു.
അവർ കുടുക്കുെവച്ച് മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നു. കൂട്ടിൽ

പക്ഷി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല അവരുെട വീ
ട്ടിൽ വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങെന അവർ
പ്രമാണികളും ധനവാന്മാരുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
അവർ പുഷ്ടിെവച്ചു മിന്നുന്നു. ദുഷ്കാര്യങ്ങളിൽ അവർ
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ അനാഥന്മാർക്കു ഗുണം
വരത്തക്കവണ്ണം അവരുെട വ്യവഹാരം നടത്തുന്നി
ല്ല. ദരിദ്രന്മാർക്കു ന്യായപാലനം െചയ്യുന്നതുമില്ല.
ഇങ്ങെനയുള്ള ജാതിേയാട് ഞാൻ പകരം െചയ്യാ
െതയിരിക്കുേമാ എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്’.
(െജെറമിയാ: V 26, 27, 28, 29)

എന്നിട്ട്, മർദ്ദകന്മാരുെട േനർക്ക് ൈകവിരൽ ചൂണ്ടി
െക്കാണ്ട് അവർ അലറി:
‘നിങ്ങൾ നശിക്കെട്ട! നിങ്ങൾ തീെകാണ്ടു നശിപ്പിക്ക
െപ്പടുന്ന ദിവസം വിദൂരമല്ല. നിങ്ങളുെട അരമനകൾ
െവണ്ണീറിൽ കുഴിച്ചിടെപ്പടും! െചന്നായ്ക്കൾ നഗരത്തിെല
െതരുവിലൂെട അലഞ്ഞുനടക്കും!’

ഇങ്ങെന ക്രിസ്തുവിെന്റ ആശയങ്ങൾ—മർദ്ദിതവർഗക്കാ
േരാട് അതിർകവിഞ്ഞ േസ്നഹവും സൗഭ്രാത്രവും മർദ്ദക
വർഗ്ഗക്കാേരാട് കഠിനമായ െവറുപ്പും നിറെഞ്ഞാഴുകുന്ന
ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ—അതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ചു.
മർദ്ദകന്മാർ േബജാറായി. പുതിയ മതം മർദ്ദിതരും ചൂ
ഷിതരുമായ അടിമകെള മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കു
ന്നു! അവർെക്കങ്ങിെന േക്രാധം വരാതിരിക്കും? അവർ
എല്ലാത്തരം മർദ്ദനായുധങ്ങളുെമടുത്ത് പ്രേയാഗിച്ചു.
അവർ ക്രിസ്ത്യാനികെള കാളകളുെട കാലിേന്മൽ െകട്ടി
െപരുവഴിയിലൂെട വലിച്ചിഴച്ചു; കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് തീറ്റയി
ട്ടുെകാടുത്തു; കുരിശിേന്മൽ തറച്ചു െകാലെചയ്തു. മർദ്ദിത
വർഗക്കാരുെട പ്രതിനിധികളായതുെകാണ്ട്, ഇന്നെത്ത
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെലതെന്ന അന്നെത്ത ക്രിസ്ത്യാ
നികളും നിരവധി േക്ലശങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും സഹിേക്ക
ണ്ടിവന്നു. ഇന്നെത്ത കമ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെലതെന്ന
അന്നെത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒളിവിലിരുന്നു പ്രവർത്തി
േക്കണ്ടിവന്നു. ഇന്നെത്ത കമ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെലത
െന്ന അന്നെത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളും േവട്ടയാടെപ്പട്ടു, മൃഗീ
യമായി മർദ്ദിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, എന്തായിട്ടും, ഇന്നെത്ത
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെലതെന്ന അന്നെത്ത ക്രിസ്ത്യാനി
കളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്.
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അവരുെട പിന്നിൽ അണി
നിരക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
1895-ൽ എംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:
‘ശരിക്ക് 16 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അപകടം പിടിച്ച

ഒരു വിേദ്രാഹപാർട്ടി േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വലി
െയാരിളക്കമുണ്ടാക്കി. മതെത്തയും ഭരണയന്ത്രത്തി
െന്റ അടിത്തറകേളയും അത് തുരങ്കം െവച്ചു. സീസറു
െട ഇച്ഛയാണ് പരമമായ നിയമം എന്ന വാദെത്ത
അതു പരിപൂർണമായും നിേഷധിച്ചു. അതിനു സ്വന്ത
മായ ഒരു മാതൃഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നില്ല—അതു സാർ
വ്വേദശീയമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിെല എല്ലാ രാ
ജ്യങ്ങളിലും ഗാൾ മുതൽ ഏഷ്യവേരയും, സാമ്രാജ്യാ
തിർത്തികൾക്കപ്പുറേത്തക്കും, അതു വ്യാപിച്ചു. വളെര
ക്കാലേത്താളം രഹസ്യമായിട്ടാണ്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ
കഴിച്ചുകൂട്ടിെക്കാണ്ടാണ്, അത് പ്രേക്ഷാഭം നടത്തിയ
ത്. ഒടുവിൽ, പരസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം
ശക്തിേനടിെക്കാണ്ട് അതു പുറത്തുവന്നു പ്രവർത്തിച്ചു.
വിേദ്രാഹത്തിെന്റ ഈ പാർട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന
േപരിലാണറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്…’
(എംഗൽസ്: ‘ഫ്രാൻസിെല വർഗസമരങ്ങൾ’ എന്ന
പുസ്തകത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ)

ക്രിസ്തുവിെന്റ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങെള വ്യതിചലി
പ്പിക്കാനും വീെണ്ടടുക്കാനും േവണ്ടി മർദ്ദകവർഗക്കാ
രും അവരുെട യൂദാസ്സുകളും പലതരം പ്രേലാഭനങ്ങളും
പ്രേയാഗിച്ചുേനാക്കി. അവർ വാഗ്ദാനം െചയ്തു. ‘ചക്ര
വർത്തിെയ ഒന്നു വന്ദിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളുെട ജീവെന
രക്ഷിക്കാം’.
െചറിയ കുട്ടികൾേപാലും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട്
മറുപടി പറഞ്ഞു: ‘ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്!’ ചിറ
യ്ക്കൽ താലൂക്കിെല എം. എസ്. പി. മർദ്ദനകാലത്ത് ബാ
ലസംഘക്കാർ ‘ഈങ്ക്വിലാബ്’ വിളിച്ചതുേപാെല!
വീണ്ടും മർദ്ദനങ്ങൾ! നീചവും മൃഗീയവുമായ ൈപശാചി
കതകൾ! ഒടുവിൽ, ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 303െല ആ കൂട്ടെക്കാല!
നിേക്കാമീസിയയിലുള്ള രാജകീയ െകാട്ടാരം തീെവച്ചു
നശിപ്പിച്ചുെവന്നതാണെത്ര കാരണം. ആ ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ
ക്രമ’േത്താട്—െതറ്റിേപ്പായി, ആ ‘ക്രിസ്ത്യൻ അക്രമ’േത്താ
ട്—പകവീട്ടാൻ േവണ്ടി, പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള
ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികൾ നിർദ്ദയം കൂട്ടെക്കാല െചയ്യെപ്പ
ട്ടു!
എന്നിട്ടും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി—അല്ല, ക്രിസ്തുമതം നശിച്ചി
ല്ല, അതു കാട്ടുതീേപാെല പരന്നുപിടിച്ചു!

















9.18
െകാല്ലങ്ങൾ കടന്നുേപായി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകഴിഞ്ഞു.
നാലാം നൂറ്റാണ്ടായി. ഒടുവിൽ, പുതിയ മതെത്ത അടി
ച്ചമർത്താനാവിെല്ലന്നു േബാധ്യമായേപ്പാൾ യൂദാസ്സുകൾ
അടവുമാറ്റി. തങ്ങളും ക്രിസ്തുവിെന്റ അനുയായികളാെണ
ന്ന് അവർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയാൻ തുടങ്ങി!
ചക്രവർത്തിമാരാണ് ഈ ചപ്പടാച്ചിക്കു േനതൃത്വം നൽ
കിയത്. ആഭ്യന്തരക്കുഴപ്പംെകാണ്ടു താറുമാറായിത്തീർ
ന്നുെകാണ്ടിരുന്ന തങ്ങളുെട വിശാലമായ സാമ്രാജ്യ
െത്ത ഒന്നാക്കി േയാജിപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നതിന് സാർവ്വലൗ
കികമായ ഒരു മതത്തിെന്റ സഹായം ആവശ്യമാെണ
ന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു.
അങ്ങെന ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 303െല കുപ്രസിദ്ധമായ കൂട്ട
െക്കാലയ്ക്കുേശഷം 17 െകാല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േകാൺസ്റ്റൻൈറൻ ചക്രവർത്തി, വലിയ ആർഭാട
േത്താടുകൂടി, ക്രിസ്തുമതം േസ്റ്ററ്റിെന്റ മതമായി സ്വീകരിച്ചു.
വാൾ കുരിശിെന ആലിംഗനം െചയ്തു! മർദ്ദകനായ
േകാൺസ്റ്റൻൈറൻ ‘മഹാനായ’ േകാൺസ്റ്റൻൈറനാ
യിത്തീർന്നു!
തങ്ങളുെട സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ
പഴയ ൈദവങ്ങെളക്കാളുമധികം േയശുവാണ് കൂടുതൽ
ഉപകരിക്കുക എന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു.
ചക്രവർത്തിയുെട മാർപ്പാപ്പയും െകട്ടിപ്പിടിച്ചു!
അവർ അടിമകെള ‘ക്രിസ്തുവിെല സേഹാദരന്മാർ’ എന്നു
വിളിച്ചു. പേക്ഷ, അവർക്കു േമാചനം നൽകിയില്ല. അവർ
അടിമകൾക്ക് ‘സ്വർഗത്തിെന്റ രാജ്യം’ വാഗ്ദാനം െചയ്തു.
പേക്ഷ, ഭൂമിയുെട രാജ്യത്തിൽ അടിമകൾ അടിമകൾ
തെന്ന! നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യസമത്വങ്ങെള നിലനിർ
ത്താൻ േവണ്ടി കിരീടവും കുരിശും പരസ്പരം ൈകേകാർ
ത്തുപിടിച്ചു. മർദ്ദിതരുെട േനതാവായ േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ
‘െകയേറാഫിൽ’ അവർ എല്ലാത്തരം മർദ്ദനങ്ങേളയും
അനുഗ്രഹിച്ചു. വാളിേനയും കുന്തേത്തയും അവർ േളാ
ഹയണിയിച്ചു. മർദ്ദകവർഗക്കാരുെട ദണ്ഡനീതിശാസ്ത്ര
ത്തിന് അവർ ൈദവകല്പനയുെട സ്വാസ്ഥ്യം നൽകി.
മർദ്ദകെന േസ്നഹിക്കാനും െപരുമ്പാമ്പിെന ആലിംഗ
നം െചയ്യാനും അവരുപേദശിച്ചു. പട്ടിണിയിലും കഷ്ട
പ്പാടിലും കിടന്നുനരകിക്കുന്ന മർദ്ദിതേരാട് ശാന്തരാ
യിരിക്കാൻ അവരാഹ്വാനം െചയ്തു. ഇഹേലാകത്തിൽ
അനീതികേളയും ചൂഷണങ്ങേളയും ക്ഷമേയാെട സഹി
ക്കുന്നവർക്ക് മരണത്തിനുേശഷം സ്വർഗത്തിേലക്ക് ഫ്രീ
ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാെണന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം െചയ്തു!
അങ്ങെന, അടിമകെള ആേവശം െകാള്ളിക്കാൻ േവ
ണ്ടി ഉയർന്നുവന്ന ക്രിസ്തുമതം നിലവിലുള്ള ചൂഷണവ്യ
വസ്ഥകെള നിലനിർത്താനും സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള
കാത്തുരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഒരാത്മീയായുധമായി ഉപേയാ
ഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
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അതിനുേശഷമുള്ള പള്ളിയുെട ചരിത്രം കറുത്തിരുണ്ട
ഭീകരതകളുെട ചരിത്രമാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിെനതിരായ
എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങേളയും അതു
പിന്താങ്ങി. പുേരാഗമനപരമായ എല്ലാറ്റിേനയും അെത
തിർത്തു. ശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങെള
അതു പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. പുേരാഗമനപരമായ ചിന്താഗതി
കെളയും ആശയങ്ങെളയും അതു നിയമവിരുദ്ധമാക്കി.
െവളിച്ചത്തിെന്റ േനർക്ക് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരുട്ടിെന
ആലിംഗനം െചയ്തു. നിലമുടമകൾെക്കതിരായ ജനാധി
പത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള ആേക്ഷപിച്ചു, മുതലാളിത്തത്തി
െനതിരായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങെള എതിർത്തു.
എല്ലാം േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപരിൽ! ആത്മീയതയുെട
യും ആദ്ധ്യാത്മികതയുെടയും േപരിൽ!
ഓ! അവരുെട ഒരാദ്ധ്യത്മികത! അവർ ഭൗതികകാ
ര്യങ്ങളുെട വിേരാധികളാണെത്ര! ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി, ഭൗതികകാര്യങ്ങെള എതിർക്കാൻ േവ
ണ്ടി, അവർ എന്താണ് െചയ്തത്? കഴിഞ്ഞ ഒന്നുരണ്ട്
നൂറ്റാണ്ടുകളിേലെക്കങ്കിലും ഒന്നു കേണ്ണാടിച്ചുേനാക്കൂ.
1789-ൽ ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ മാർപ്പാ
പ്പാ തിരുേമനി അതിെന എതിർത്തു.
1848–49-ൽ ഇറ്റലിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം െപാട്ടിപ്പുറ

െപ്പട്ടേപ്പാൾ മാർപ്പാപ്പ പിന്തിരിപ്പന്മാെരയാണ് സഹാ
യിച്ചത്. പുതിയ നിയമങ്ങെള പിന്താങ്ങിയവെരല്ലാം ഭ്ര
ഷ്ടാക്കെപ്പട്ടു.
1917-െല റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന െതാ

ഴിലാളി ഭരണത്തിെന്റ േനെര അവർ ഒരു കുരിശുയുദ്ധം
തെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചു.

1922-ൽ ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് േസ്വച്ഛാധിപത്യമാരംഭി
ച്ചേപ്പാൾ ‘ജനാധിപത്യെത്തയും പാർലെമൻററി സ്ഥാ

പനങ്ങേളയും ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത പീയൂസ് പതിെനാന്നാ
മൻ മുേസാളിനിെയ അനുഗ്രഹിച്ചു: ‘ൈദവം അയച്ചുത
ന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണേദ്ദഹം!’.

ഫാസിസ്റ്റ് െചന്നായ്ക്കളുെട ആക്രമണയുദ്ധങ്ങെളെയല്ലാം
മാർപ്പാപ്പ സഹായിച്ചു. 1935–36-െല അബിസീനിയൻ
യുദ്ധം, 1938-ൽ ആസ്ട്രിയയുെട േനർക്കുണ്ടായ ബലാൽ
ക്കാരം, 1939-ൽ െചേക്കാേസ്ലാവാക്കിയയുെട േനർക്കു
ണ്ടായ കേയ്യറ്റം, 1941-ൽ േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ േനർ
ക്കുണ്ടായ അവസാനെത്ത മരണയുദ്ധം എല്ലായിടത്തും
അക്രമികെളയാണ് വത്തിക്കാൻ അനുഗ്രഹിച്ചത്. കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പർട്ടികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ എവിെടെയല്ലാം
പട്ടിണിയുെടയും െതാഴിലില്ലായ്മയുെടയും ഭരണം അവ
സാനിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുേണ്ടാ, എവിെടെയല്ലാം സ്ഥാപിത
താല്പര്യക്കാരായ മർദ്ദകന്മാർ പിഴുെതറിയെപ്പട്ടിട്ടുേണ്ടാ.
എവിെടെയല്ലാം മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ മഹനീയത ഉയർ
ത്തിപ്പിടിക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ, അവിെടെയല്ലാം സ്വന്തം ചാ
രന്മാർവഴി തുരപ്പൻ പണികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുകയാണേദ്ദഹം. എന്തിന്? ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യ
സമരത്തിെന്റ േനർക്കേദ്ദഹമനുവർത്തിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ള
നയെമന്താണ്?.
ഇന്നു മാർപാപ്പയുെട ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനാണ്; േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവുമാണ്.
സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെക്കതിരായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളു
െടയും ശത്രുവാണേദ്ദഹം.
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ആരാണീ മാർപാപ്പ? ഏറ്റവും വലിെയാരു നിലമുടമ
സ്ഥൻ. വൻകിട കുത്തകബാങ്കുകളിൽ നിന്നും, വൻകിട
വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും, ലക്ഷക്കണക്കിലു
ള്ള െഷയറുകളുെട ലാഭം വാങ്ങുന്ന ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ
മുതലാളി!
‘തെന്റ അപ്പം വിശപ്പുള്ളവനു െകാടുക്കുകയും നഗ്നെന

ഉടുപ്പിക്കുകയും പലിശയ്ക്ക് െകാടുക്കുകേയാ ലാഭം വാങ്ങു
കേയാ െചയ്യാതിരിക്കുകയും’ െചയ്യണെമന്ന് ആർ ഉപ
േദശിച്ചുേവാ ആ മഹാനായ േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപരിൽ
മാർപാപ്പ തിരുേമനി െകാല്ലത്തിൽ (രണ്ടാം േലാകമ
ഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പുള്ള കണക്കുപ്രകാരം) 18,00,00,000
ലിറ ആദായമുണ്ടാക്കുന്നു. െതെക്ക അേമരിക്കയിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച്-ഇറ്റാലിയൻ ബാങ്ക് വത്തിക്കാ
െന്റ സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് അതിെന്റ
മൂലധനം 5 േകാടി ഫ്രാങ്കായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ്
ഫ്രഞ്ച് േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളിെലല്ലാംകൂടി
വത്തിക്കാൻ 20 േകാടി ഫ്രാങ്ക് നിേക്ഷപിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റാ
ലിയൻ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വത്തിക്കാന് േലാകത്തി
ലാെകയുള്ള മൂലധനനിേക്ഷപം 30,000 േകാടി ലിറേയാ
ളം വരും. വിദ്യുച്ഛക്തി, േലാഹഖനികൾ, ഗതാഗതം,
െടക്സ്—ൈടൽസ്, ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പ
നികൾ—എല്ലാറ്റിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൂലധനമുണ്ട്. 40
കേത്താലിക്കാ ബാങ്കുകളും നൂേറാളം മറ്റു ബാങ്കുകളും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇറ്റലിയിൽ
മാത്രം 38,000 േകാടി ലിറ വിലപിടിച്ച സ്ഥാവരസ്വത്തു
ക്കളും വത്തിക്കാനുെണ്ടന്നു കണക്കാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരു ഭരണകൂടത്തിെന്റ തെന്ന അധിപനാണേദ്ദഹം.
ഇങ്ങെനയാണ് മാർപാപ്പ തിരുേമനി ആത്മീയകാര്യ
ങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നത്!
മാർപാപ്പ മത്രമല്ല, കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിയുെട മറ്റു േന
താക്കന്മാരും ഏതാണ്ടിേത മാതൃകയാണു പിന്തുടരുന്ന
ത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒട്ടാെകയുള്ള നിലത്തിെന്റ മൂന്നിെലാ
രുഭാഗം ബിഷപ്പുമാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. തിരു
വിതാംകൂറിൽ ഭൂസ്വത്തുക്കളുെട ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം
കേത്താലിക്കാ പുേരാഹിതേമധാവികളുെട കയ്യിലാ
ണ്. ഈ വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കളത്രയും കയ്യടക്കിെവച്ചുെകാ
ണ്ടാണ് അവർ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട ‘ഭൗതികവാദ’െത്ത
എതിർക്കുന്നത്! ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാരുെട
യും െതാഴിലാളികളുെടയും അധ്വാനഫലം കവർെന്നടു
ത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സുഖേഭാഗങ്ങളിൽ കിടന്നു
കൂത്താടിെക്കാണ്ടാണ് അവർ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം
പ്രസംഗിക്കുന്നത്. നാവിൽ േയശുക്രിസ്തുവിെനയും ഹൃദ
യത്തിൽ യൂദാസിെനയും േപറിെക്കാണ്ട് അവർ പട്ടണ
ങ്ങൾ േതാറും നടന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു, െതരുവുേതാറും
നടന്ന് മുക്രയിടുന്നു, കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ക്രിസ്തുവിെന്റ ശത്രു
വാെണന്ന്! പാട്ടം കുറച്ചുകിട്ടാൻ േവണ്ടിയും ഒഴിപ്പിക്ക
ലിെനതിരായും കൃഷിക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ,
കൂലികൂട്ടിക്കിട്ടാൻ േവണ്ടിയും പിരിച്ചുവിടലിെനതിരായും
െതാഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ, ഫീസ് വർദ്ധന
വിെനതിരായി വിദ്യാർത്ഥികളും ശമ്പളവർദ്ധനവിനുേവ
ണ്ടി ഇടത്തരക്കാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും നടത്തുന്ന
പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ—എല്ലാം ൈദവത്തിെനതിരാെണന്ന്!
ഇക്കഴിഞ്ഞ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട ജനാധിപ
ത്യശക്തികളുെട മുേന്നറ്റം കണ്ടു േബജാറായ ഒരു പിടി
പിന്തിരിപ്പന്മാർ ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി’ എെന്നാ
രു സംഘടനയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മതത്തിെന്റയും ആത്മീ
യതയുെടയും േപരിൽ അവർ ഗ്രാമങ്ങൾ േതാറും നടന്ന്
േകാൺഗ്രസിെന്റ ആക്രമണങ്ങെള ന്യായീകരിക്കുകയും
ആ അക്രമങ്ങൾെക്കതിരായി ജനങ്ങെള സംഘടിപ്പിക്കു
ന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാെര ആേക്ഷപിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി’യുെട േനതാക്കന്മാരിെലാ
രാൾ വടക്കൻ അച്ചൻ എെന്നാരു പുേരാഹിതനാണ്.
ശ്രീ. വടക്കൻ അച്ചേനാട് ഞാെനാരു േചാദ്യം േചാദി
ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

േചാദ്യമിതാണ്:
‘ഒരു ധനികന് സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് േപാകാൻ കഴിയുന്ന

തിേനക്കാൾ എളുപ്പം ഒെരാട്ടകത്തിന് ഒരു സൂചിത്തുള
യിലൂെട കടക്കാനാണ്’ എന്നാണേല്ലാ േയശുക്രിസ്തു പ്ര
ഖ്യാപിച്ചത്. േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ഈ പ്രഖ്യാപനം ശരി
യാെണങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട യജമാനന്മാരായ
വൻകിട സ്വത്തുടമകളും മരണത്തിനുേശഷം എേങ്ങാ
ട്ടാണ് േപാവുക?
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എന്നാൽ, എല്ലാ പുേരാഹിതന്മാരും യൂദാസിെന്റ അനു
യായികളല്ല. ഫ്യൂഡലിസവും മുതലാളിത്തവും അസാ
ന്മാർഗികമാെണന്നും സ്വത്തുടമവ്യവസ്ഥയും വർഗവ്യ
ത്യാസങ്ങളും േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾെക്കതി
രാെണന്നും പ്രചാരേവല െചയ്തുെകാണ്ട് മർദ്ദിതരുെട
ഭാഗത്തുനിന്നു േപാരാടിയ അേനകം പുേരാഹിതന്മാരും
മറ്റു ക്രിസ്തുമതാനുയായികളും ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് ‘ഞങ്ങൾ േയശുക്രിസ്തുെവേപ്പാെല
യുള്ളവരാണ്, എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല
മർദ്ദിക്കെപ്പടുന്നു!’ ഇതായിരുന്നു 1381-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടി
െല നിലമുടമകൾെക്കതിരായി േപാരാടിയ കൃഷിക്കാ
രുെട മുദ്രാവാക്യം. ഗ്രാത്തിയൻ എന്ന പുേരാഹിതൻ
സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ്ക്കതിരായി കുരിേശാങ്ങി: ‘ഭൂമിയി
ലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും െപാതു സ്വത്തുക്കളാവണം’.
‘െലവലർ’മാരുെടയും ‘ഡിഗ്ഗർ’മാരുെടയും ബഹുജന
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും േയശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ആേവ
ശം ലഭിച്ചത്. അവരുെട േനതാവായ വിൻസ്റ്റലി എന്ന
പുേരാഹിതൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു:
‘സൂത്രക്കാരായ പള്ളിയുടമകൾക്കറിയാം. തങ്ങളുെട
ദിവ്യ പ്രമാണങ്ങെളെക്കാണ്ട് ജനങ്ങെള മയക്കി അവ
രുെട ശ്രദ്ധെയ സ്വർഗ്ഗത്തിെല സ്വത്തുക്കളുെടയും മര
ണാനന്തരമുള്ള േശ്രയസ്സിെന്റയും േനർക്ക് തിരിച്ചുവി
ട്ടാൽ തങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭൂമിയുെട സ്വത്തുക്ക
െളല്ലാെമടുത്തുപേയാഗിക്കാനും ജനങ്ങെള തങ്ങളുെട
അടിമകളാക്കാനും കഴിയുെമന്ന്’.

ൈബബിൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് ലൂതറും മുൻസ
റും ഫ്യൂഡലിസത്തിനും പള്ളി േമധാവിത്വത്തിനുെമതിരാ
യി പടെവട്ടിയത്. എന്നാൽ മഹത്തായ ഈ ബഹുജന
പ്രസ്ഥാനങ്ങെളല്ലാം മൃഗീയമായി അടിച്ചമർത്താൻ ഭര
ണാധികാരികൾക്ക് ഒറ്റു നിൽക്കുകയാണ് മാർപ്പാപ്പയും
മറ്റു പള്ളിേമധാവികളും െചയ്തത്.
ഈയിെടത്തെന്ന, ക്യൂെബക്കിെല ‘ല്ദ്വ്വാർ’ എന്ന
കേത്താലിക്കാ പത്രത്തിൽ, അതിെന്റ 1949 െസപ്റ്റം
ബർ 6-ാമെത്ത ലക്കത്തിൽ, െഷർബ്രൂക്കിെല ബിഷപ്പ്
ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘മുതലാളിത്തമാണ് നമ്മുെട എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾ
ക്കും കാരണം. നമ്മൾ അതിെനതിരായി പ്രവർത്തി
ക്കണം. അതിെന േഭദെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയല്ല—
കാരണം അതിെന േഭദെപ്പടുത്തുക സാധ്യമല്ല—അതിെന
ശരിയാക്കാൻേവണ്ടിയല്ല—കാരണം, അതിെന ശരി
െപ്പടുത്താനാവില്ല—പിെന്നേയാ, അതിെന നശിപ്പിച്ചും

അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കാൻ
േവണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിേക്കണ്ടത്’.

പല െപ്രാട്ടസ്റ്റാൻറ് പുേരാഹിതന്മാരും ഏതാണ്ടിേത
അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, കാൻ
റർബറിയിെല ഡീൻ, േഡാക്ടർ ഹ്യൂെലറ്റ് േജാൺസൺ,
എഴുതുന്നു:
‘നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സൃഷ്ടിപരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീ
വിതം, എേപ്പാഴും വികസിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീ
യത എന്നീ നാലു ക്രിസ്തീയാദർശങ്ങൾ നിറേവറ്റുക
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ അസാധ്യമാണ്… മനുഷ്യർ
സേഹാദരന്മാരാെണന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
മത്രമല്ല, ഭൂമിയിലും നിറേവറ്റെപ്പേടണ്ടതാെണന്ന് േയ
ശുവിനു നിർബന്ധമായിരുന്നു. മനുഷ്യസേഹാദര്യം
ൈകവരുത്തുവാൻ സഹായിച്ച എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങ
േളയും പരിപാടികേളയും അേദ്ദഹം സ്വാഗതം െചയ്തു.
ധനവാന്മാെരയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവേരയും പരിഷ്കൃത
ന്മാെരയും അേപക്ഷിച്ച് സാധാരണക്കാരായ ആളു
കൾ േയശുവിെന്റ ദർശനേത്താട് കൂടുതൽ അടുത്തവ
രാെണന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു’.

‘ഓേരാരുത്തനിൽ നിന്നും അവനവെന്റ പ്രാപ്തി അനുസ
രിച്ച്, ഓേരാരുത്തർക്കും അവനവെന്റ ആവശ്യമനുസരി
ച്ച്, എന്ന ക്രിസ്തീയപ്രമാണത്തിനുേവണ്ടി സജീവമായി

പ്രവർത്തിക്കുകയും കഷ്ടം സഹിക്കുകയും െചയ്യുന്ന കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ്കാർക്ക് അവരർഹിക്കുന്ന ആദരവും സഹകര
ണവും’ നൽകണെമന്നാണ് കാൻറർബറിയിെല ഡീൻ
ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നത്.

















9.22
ൈഡസൻ കാർട്ടറും പത്നിയുംകൂടി എഴുതിയ ‘ഞങ്ങൾ
േസാഷ്യലിസം കണ്ടു’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടി
െല െറവറണ്ട് വാട്സും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല െമ
േട്രാേപാളിട്ടൻ നിേക്കാളായിയും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാ
ഷണത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുേചർത്തിട്ടുണ്ട്.
ബ്രിട്ടീഷ് പുേരാഹിതൻ േചാദിച്ചു:
സാറിസ്റ്റ് ഭരണെത്ത അേപക്ഷിച്ച് േസാവിയറ്റ് ഭരണ
ത്തിൻകീഴിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം നയിക്കാൻ കൂടുതൽ
എളുപ്പേമാ കൂടുതൽ പ്രയാസേമാ?

േസാവിയറ്റ് ഓർത്തേഡാക്സ് ചർച്ചിെന്റ േനതാവ് മറുപടി
പറഞ്ഞു:
‘തീർച്ചയായും ഇന്നെത്ത ഭരണത്തിൻകീഴിലാണ് കൂ
ടുതൽ എളുപ്പം. എെന്തന്നാൽ, ക്രിസ്തുമതത്തിനും കമ്യൂ
ണിസത്തിനു െപാതുവിലുള്ള പലതുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ

രണ്ടു കൂട്ടരും വർഗവ്യത്യാസമില്ലാത്ത മനുഷ്യെന്റ സൗ
ഭ്രാത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂട്ടരും
സമാധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുെട ഇന്ന
െത്ത ജീവിതരീതിെകാണ്ട് പാപത്തിെന്റ അനാവശ്യ
മായ പല േപ്രരണകളും നീക്കം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു’.

എന്താണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിലുണ്ടായ മാറ്റം? േവ
ദപുസ്തകത്തിെല ലൂേക്കാസ് പറയുന്ന ഈ നാലുകാര്യ
ങ്ങൾ:
– പ്രഭുക്കന്മാെര സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നിറ
ക്കി;
– താണവെര ഉയർത്തി;
– വിശന്നിരിക്കുന്നവെര നന്മകളാൽ നിറച്ചു;
– സമ്പന്നന്മാെര െവറും കേയ്യാെട അയച്ചുകള
ഞ്ഞു’.
(ലൂേക്കാസ് 52, 53)
േയശുക്രിസ്തു മർദ്ദിതെര േമാചിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി മർദ്ദക
വർഗക്കാർെക്കതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു. പേക്ഷ, അന്ന
െത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരുെട േമാച
നം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ,
മുതലാളിത്തം അതിെന്റ അവസാനദശയിെലത്തിയ
േപ്പാൾ, മാത്രമാണ് അതിനാവശ്യമായ ഭൗതികസാഹ
ചര്യങ്ങളുളവായത്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് െലനിെന്റയും
സ്റ്റാലിെന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ—മാർക്സിസത്തിൽ അടി
യുറച്ച േബാൾെഷവിക്ക് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
റഷ്യൻ വിപ്ലവം വിജയിച്ചത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവം പ്രഭുക്ക
ന്മാെര എെന്നേന്നക്കുമായി സിംഹാസനങ്ങളിൽ നി
ന്നാട്ടിപ്പായിച്ചു. ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്ത, മനുഷ്യൻ
മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവ
സ്ഥിതിക്കടിത്തറയിട്ടു.

ഇന്ന് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർഗരഹിതമായ കമ്യൂണി
സത്തിേലക്ക് യഥാർത്ഥമായ േസ്നഹത്തിെന്റയും സൗ
ഭ്രാത്രത്തിെന്റയും ഘട്ടത്തിേലക്ക്, വിജയപൂർവ്വം മാർച്ചു
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതുെകാണ്ടാണ്, നിരീശ്വരവാദിയായ സഖാവ് സ്റ്റാലി
െന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയി
േലക്ക് കുതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന
പ്പറ്റി ഈശ്വരവിശ്വാസിയും േയശുവിെന്റ യഥാർത്ഥ ശി
ഷ്യനുമായ കാൻറർബറിെല ഡീൻ ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടു
ത്തിയത്.
‘അപ്രേമയമായ പ്രഭാവേത്താടുകൂടി മനുഷ്യാത്മാവ്

ൈദവത്തിെന്റ നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി പുേരാഗമിക്കു
ന്നത് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഞാൻ കണ്ടു’.
അതുെകാണ്ടാണ് േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ നല്ല ക്രിസ്ത്യാ
നികളും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന േസ്നഹിക്കുന്നത്.
അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ്, സ്വത്തുടമേയയും വർഗവ്യ
ത്യാസങ്ങേളയും എെന്നന്നും നിലനിർത്താനാഗ്രഹിക്കു
ന്ന യൂദാസിെന്റ അനുയായികൾ േസാവിയറ്റ് യൂണിയ
െനപ്പറ്റി െതറിപ്പാട്ടുകളും പുലയാട്ടുകളും പാടുന്നത്.
പേക്ഷ; ചരിത്രം േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ഭാഗത്താണ്, വത്തി
ക്കാൻ മുതൽ വടക്കൻ അച്ചൻവെരയുള്ളവരുെട ഭാ
ഗത്തല്ല. മർദ്ദകവർഗക്കാരുെടയും അവെര പിന്താ
ങ്ങുന്ന യൂദാസ്സുകളുെടയും ഭാവിെയന്തായിരിക്കുെമന്ന്
18 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുതെന്ന പ്രവചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കൂട്ടെര ചൂണ്ടിെക്കാണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
പ്രഖ്യാപിച്ചത്:
‘നിങ്ങൾ തീെകാണ്ടു നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ദിവസം വിദൂര
മല്ല. നിങ്ങളുെട അരമനകൾ െവണ്ണീറിൽ കുഴിച്ചിടെപ്പടും!’.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മനുഷ്യൻ
2. മാർക്സിസത്തിന് ഒരു മുഖവുര
3. കമ്യൂണിസം എന്ത്, എന്തിന്, എങ്ങിെന?
4. വർഗ്ഗസമരവും ഭരണകൂടവും
5. മാർക്സിസത്തിെന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം
6. മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം
7. മാർക്സിസവും കുടുംബജീവിതവും
8. േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും
9. കമ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും
10. മാർക്സിസവും ആധുനികശാസ്ത്രവും

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3x
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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