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ക്രിസ്തുവിന് 14 െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് േറാമാസാമ്രാജ്യ�
ത്തിൽഅഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരുസംഭവമുണ്ടായി. െത�
ക്കുപടിഞ്ഞാറൻസിസിലിയിെല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ 30
അടിമകൾ ഒന്നിച്ചുേചർന്ന് തങ്ങളുെട യജമാനനായ
ഒരു ധനാഢ്യെന െകാന്നുകളഞ്ഞു.

അടിമ ഉടമെയ െകാല്ലുക!അത്തരെമാരുസംഭവം മുമ്പു�
ണ്ടായിട്ടില്ല.

അതിനുമുമ്പ് അടിമകൾ െകാല്ലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉടമകളുെട
അപ്രീതിയ്ക്കിരയായഅേനകമേനകം അടിമകൾ കുരി�
ശിേന്മൽ തറയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.എല്ലാം നിശബ്ദമായി സഹി�
ക്കാേനഅടിമകൾക്കുകഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. കന്നുകാലി�
കൾ, വീട്ടുസാമഗ്രികൾ മുതലായവെയേപ്പാെലതെന്ന
അടിമകളും ധനികൻമാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാ�
യിരുന്നു.അടിമകെളഅടിക്കാം, ചവിട്ടാം, ചങ്ങലയ്ക്കി�
ട്ടു വലിക്കാം, വിൽക്കാം, െകാല്ലാം എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും െചയ്യാം. േറാമൻ നിയമങ്ങെളാന്നുംഅടിമകൾക്കു
ബാധകമായിരുന്നില്ല. ഉടമകൾക്കുേവണ്ടി എല്ലുമുറിെയ
പണിെയടുക്കുക, ഉടമകളുെട കൽപനകളനുസരിക്കുക
ഇതുമാത്രമായിരുന്നുഅടിമകളുെട കടമ.അടിമകെള�
െക്കാണ്ടു പണിെയടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് േറാമൻ പ്രമാണിമാർ
സുഖേഭാഗങ്ങളിലാറാടുകയും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിലും
സാഹിത്യം,സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മറ്റുതുറകളിലും േമധാ�
വിത്വം പുലർത്തുകയും െചയ്തുേപാന്നത്.അടിമേവലയാ�
യിരുന്നു േറാമൻസാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റഅസ്ഥിവാരം.

അടിമകൾ മാത്രമല്ല,ൈകേവലക്കാർ, മീൻപിടുത്ത�
ക്കാർ,സ്വതന്ത്രൻമാരായ ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ മറ്റു
ജനവിഭാഗങ്ങളും ചൂഷണം െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നു. പണമിട�
പാടുകാർ പലിശയ്ക്കു കടംെകാടുത്ത് സാധുക്കെള െഞ�
ക്കിപ്പിഴിയുകയും കൃത്യസമയത്തുപണം മടക്കിെക്കാടു�
ക്കാത്തവെരഅടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്തിരുന്നു.

മർദ്ദനം അസംതൃപ്തിെയക്ഷണിച്ചുവരുത്തി.അസംതൃ�
പ്തി ചിലേപ്പാൾ ലഹളകളായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു.അത്ത�
രെമാരു ലഹളയാണ് ക്രിസ്തുവിന് 101 െകാല്ലങ്ങൾക്കു
മുമ്പ് സിസിലിയയിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്.

ധനികവർഗ്ഗമാെക േക്രാധംെകാണ്ടു തുള്ളി. ഇത്തരെമാ�
രുസംഭവം ഇന്നിയുമുണ്ടാകാൻ പാടിെല്ലന്നവർ തീരുമാ�
നിച്ചു.അവർ പക വീട്ടാെനാരുങ്ങി.

ധനാഢ്യെന െകാല്ലാൻ ഗൂഢാേലാചന നടത്തിയ 30
അടിമകൾ പ്രാണരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി പർവ്വതേദശങ്ങളിേല�
ക്ക് ഓടിേപ്പായി. ഉടമകളുെട ൈസന്യങ്ങൾഅവെര പി�
ന്തുടർന്നു.

അേപ്പാളാണ് ചരിത്രെത്ത െവല്ലുവിളിച്ച മെറ്റാരു സം�
ഭവമുണ്ടായത്. ഉടമകളുെട േക്രാധാഗ്നിക്കിരയായആ
30അടിമകളുെട ഭാഗത്ത് േറാമാ സാമ്രാജ്യത്തിെല മു�
ഴുവൻഅടിമകളും അണിനിരന്നു. സാൽവി എന്നു േപ�
രായ ഒരടിമയുെട േനതൃത്വത്തിൽആറായിരത്തിലധി�
കം അടിമകൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയആയുധങ്ങളുെമടുത്ത് ഭര�
ണാധികാരികൾെക്കതിരായ ലഹളയാരംഭിച്ചു.

ലഹള മൃഗീയമായി അടിച്ചമർക്കെപ്പട്ടു.ആയിരക്കണ�
ക്കിന് അടിമകൾ െകാല്ലെപ്പട്ടു. ഉടമകൾ തൽക്കാലം
രക്ഷെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, േറാമാ സാമ്രാജ്യമാെക കൂടുതൽ
േവഗത്തിൽ നാശത്തിേലക്ക് നീങ്ങി.

വീണ്ടും വീണ്ടും അടിമകൾ ലഹളെയ്ക്കാരുങ്ങി. വീണ്ടും വീ�
ണ്ടും അവർഅടിച്ചമർക്കെപ്പട്ടു.

മുപ്പതുെകാല്ലങ്ങൾക്കു േശഷം,അതായത് ക്രിസ്തുവിന് മു�
മ്പ് 74-ൽസ്പാർേട്ടക്കസ് എന്നഅടിമത്തലവെന്റ േനതൃ�
ത്വത്തിൽ മൂന്നുെകാല്ലേത്താളം നീണ്ടുനിന്നതും സാമ്രാ�
ജ്യെത്തയാെക ഇളക്കിമറിച്ചതുമായ ഒരു വലിയ കലാ�
പമുണ്ടായി. ഒടുവിൽഅതുംൈപശാചികമായി മർദ്ദിച്ച�
മർക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. ലഹളക്കാേരാടും പകരം�
വീട്ടാൻ േവണ്ടി കാപ്പി മുതൽ േറാം വെരയുള്ള നിരത്തി�
െന്റ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കുരിശിൻേമൽ തറച്ചുെകാല്ല�
െപ്പട്ടആറായിരം അടിമകളുെട ശവശരീരങ്ങൾ വരിവ�
രിയായി കുത്തിനിർത്തെപ്പട്ടു. സാമ്രാജ്യത്തിലേങ്ങാളമി�
േങ്ങാളം നിരങ്കുശമായൈസനിക േസ്വച്ഛാധിപത്യം നട�
മാടി.

കലാപം നടത്തിയ പരാജയമടഞ്ഞജനങ്ങൾക്കിട�
യിൽ നിരാശയും നിസ്സഹായതാേബാധവും പരന്നുപി�
ടിച്ചു. ഇനിെയന്തുെചയ്യും? മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ട�
പാടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻഅവർ യാെതാരു
വഴിയും കണ്ടില്ല.

യാെതാരുവഴിയും കണ്ടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂട. ഒരു വഴി�
യുണ്ട്;ൈദവം രക്ഷിക്കണം. തങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടുകൾ
പരിഹരിക്കാൻ േവണ്ടി ഒരുൈദവദൂതൻ,അെല്ലങ്കിൽ
ൈദവപുത്രൻ, ഭൂമിയിലവതരിയ്ക്കണം. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാ�
േരാെടതിരിട്ടു വിജയിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ശക്തിയിെല്ല�
ന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ,ൈദവദൂതൻവന്ന് തങ്ങ�
െള േമാചിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല.അങ്ങിെന, ഭൗതികമായ
മർദ്ദനങ്ങളുെട േവദനയിൽ നിന്ന് മതപരമായ പുതിയ
ആശയങ്ങളും പുതിയ വിശ്വാസങ്ങളും തലെപാക്കി.

മനുഷ്യേസ്നഹികളായ പ്രവാചകൻമാരും പ്രചാരകൻ�
മാരും നാടുനീെള ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ട് മർദ്ദിതെര
സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയുംആേവശംെകാള്ളിക്കുകയും
െചയ്തു. കഷ്ടെപ്പടുന്നവർ ഇനി ദുഃഖിേക്കണ്ടതില്ല.അവ�
രുെട കണ്ണീർ തുടയ്ക്കാൻൈദവദൂതൻ വരും.ൈദവദൂ�
തെനസ്വാഗതം െചയ്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻഎല്ലാവരും
തയ്യാറായിരിക്കണം. മർദ്ദകൻമാർക്കു തക്കതായ ശി�
ക്ഷ ലഭിക്കും. ‘ധനികനുസ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് േപാകാൻ
കഴിയുന്നതിേനക്കാൾഎളുപ്പം ഒരു ഒട്ടകത്തിന് സൂചി�
ത്തുളയിലൂെട കടക്കാനാണ്.’

ക്രിസ്തുമതംആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

അടിമകൾ, ഭാരംചുമക്കുന്നവർ, മീൻപിടുത്തക്കാർ,ൈക�
േവലക്കാർ ചുരുക്കത്തിൽ മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നവെരല്ലാം ൈദവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ വി�
ശ്വസിച്ചു. ക്രിസ്തുവിെനപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ േറാമാസാമ്രാ�
ജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചു. മർദ്ദകൻമാ�
രുെട ഭരണമവസാനിപ്പിക്കാനും ൈദവരാജ്യംസ്ഥാ�
പിക്കാനും േവണ്ടി ൈദവദൂതൻ വരുെമന്ന വിശ്വാസം
പരന്നുപിടിച്ചു.

േയശുക്രിസ്തുഎെന്നാരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചി�
രുന്നുേവാ എന്നതിെനപ്പറ്റി പണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽ
വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും
രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും ജീവിച്ചിരുന്ന േറാമൻ ചരിത്രകാ�
രൻമാരാരും തെന്നഅങ്ങെനെയാരാെളപ്പറ്റി പ്രസ്താവി�
ക്കുന്നിെല്ലന്ന് ചിലർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ജറുസേലം പി�
ടിച്ചടക്കി ൈദവരാജ്യംസ്ഥാപിക്കുവാൻ േവണ്ടി ഹബ്റൂ�
ക്കെളഅണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് ഒരു കലാപം നടത്തുക�
യും അതു പരാജയെപ്പട്ടേപ്പാൾ പതിവുേപാെല േറാമൻ
ഗവർണ്ണരുെട കൽപ്പനയനുസരിച്ച് െകാലെചയ്യെപ്പടു�
കയും െചയ്ത േജാഷ്വ എന്ന ഒരു േനതാവിെനപ്പറ്റി ചരി�
ത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നുെണ്ടന്നും േജാഷ്വയാണ് ജീസസ്
(േയശു)ആയിത്തീർന്നെതന്നുംഅേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
സ്മരണകളും അേദ്ദഹം വീണ്ടും വരുെമന്ന വിശ്വാസവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅനുയായികൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നു�
േപാന്നുെവന്നും േയശുക്രിസ്തുവിെനപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളുെട
ചരിത്രപരമായഅടിസ്ഥാനം ഇതായിരിക്കാനാണിട�
യുള്ളെതന്നുംആർച്ച് ബാൾഡ് േറാബർട്ട്സൻ തെന്റ
‘ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ ഉത്ഭവം’എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽഅഭി�
പ്രായെപ്പടുന്നു.

ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്രപുരുഷനായിരുന്നുേവാ എന്ന വാദ�
പ്രതിവാദത്തിേലക്ക് ഇവിെട പ്രേവശിേക്കണ്ടതില്ല.
പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം നിസ്സംശയമാണ്. ക്രിസ്തുവിെന്റ സ്വാ�
ധീനശക്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽതെന്ന പതിനായിരക്ക�
ണക്കിലുള്ള മർദ്ദിതജനങ്ങെളആേവശം െകാള്ളിക്കു�
കയും മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് എതിരായി അണിനിരത്തുകയും
െചയ്ത ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ —അതായത് ക്രിസ്ത്യാനി�
കൾ — േറാമാ സാമ്രാജ്യത്തിെല പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിൽ
െചറിയ െചറിയ സംഘങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാ�
നും ഉപേദശപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താനും േവണ്ടി അവർ
ഒന്നിച്ചുേചരും, ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കും,ബുദ്ധി�
മുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനും േജാലികൾ കെണ്ടത്താനും
പരസ്പരം സഹായിക്കും.അടിമകളും ൈകേവലക്കാരും
മീൻപിടുത്തക്കാരും ഭാരംചുമക്കുന്നവരും മറ്റു ദരിദ്രപ്പ�
രിഷകളും സംഘങ്ങളിൽഅംഗങ്ങളായി േചർന്നു. ഒരു
പട്ടണത്തിെലസംഘത്തിന് മറ്റു പട്ടണങ്ങളിെല സം�
ഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.ൈദവരാജ്യംസ്ഥാ�
പിക്കാൻ േവണ്ടി േയശുക്രിസ്തു വരുെമന്നവർ ദൃഢമായി
വിശ്വസിച്ചു. ഉടമകളുെടയും പണമിടപാടുകാരുെടയും
മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടുക, നിലം എല്ലാവർ�
ക്കും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നീതിപൂർവ്വമായി വിഭജിക്കുക,
സാധാരണക്കാരുെട ൈദവെത്ത േസ്നഹശീലനും കരു�
ണാനിധിയുമായ യേഹാവെയ — വാഴ്ത്തുകഎന്നിവയാ�
യിരുന്നുൈദവരാജ്യത്തിെന്റ പരിപാടി എന്ന് ആർച്ചി
ബാജൾഡ് േറാബർട്ട്സൺ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ടാം
നൂറ്റാണ്ടാകുേമ്പാേഴക്കുംൈദവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കു�
ന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുെട സംഘടനകൾ രാജ്യത്തിെലങ്ങും
ഉയർന്നുവന്നു.

ക്രിസ്തുമതം െവറുെമാരു വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല.അെതാ�
രു ബഹുജനപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർ�
െക്കതിരായ ഒരു ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭമായിരുന്നു.

ധനികവർഗ്ഗക്കാരും അവരുെട ഭരണത്തലവൻമാരും
ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ പ്രചരണം തടയാൻ േവണ്ടിആവുന്ന�
തും പരിശ്രമിച്ചു േനാക്കി. െനറിെകട്ട മർദ്ദനങ്ങൾ നട�
ത്തിേനാക്കി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതത്തിെന്റ ശത്രുക്കളാ�
െണന്നും സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കുന്നവരാെണന്നും
മറ്റുമുള്ളഅപവാദങ്ങൾപ്രചരിപ്പിച്ചുേനാക്കി. പേക്ഷ,
എന്തായിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനികളുെട പ്രേക്ഷാഭം ദിവസം െച�
ല്ലുേന്താറും അധികമധികം പരന്നു പിടിക്കുകയാണ് െച�
യ്തത്.

‘ഫ്രാൻസിെല വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ’എന്നപുസ്തകത്തിെന്റ
മുഖവുരയിൽ െഫ്രഡറിക് ഏംഗൽസ് എഴുതുന്നു:

“ശരിക്കു പതിനാറു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് അപകടം
പിടിച്ച ഒരു ലഹളപ്പാർട്ടി േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ
വലിയ ഒരിളക്കമുണ്ടാക്കി. മതേത്തയും ഭരണയന്ത്ര�
ത്തിെന്റഅടിത്തറകെളയും അത് തുരങ്കം വച്ചു. സീസ�
റുെട ഇച്ഛയാണ് പരമമായ നിയമം എന്ന വാദെത്ത
അത് പരിപൂർണ്ണമായും നിേഷധിച്ചു.അതിന് സ്വത�
ന്ത്രമായ ഒരു മാതൃഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.അത് സാർ�
വ്വേദശീയമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിെലഎല്ലാ രാജ്യ�
ങ്ങളിലും ഗാൾ മുതൽഏഷ്യവെരയും സാമ്രാജ്യാതിർ�
ത്തികൾക്ക് അപ്പുറേത്തയ്ക്കും,അതു വ്യാപിച്ചു. വളെര�
ക്കാലേത്താളം രഹസ്യമായിട്ടാണ്,അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ
കഴിച്ചുകൂട്ടിെക്കാണ്ടാണ് അത് പ്രേക്ഷാഭം നടത്തിയ�
ത്. ഒടുവിൽ പരസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം
ശക്തിേനടിെക്കാണ്ട് അതു പുറത്തുവന്നുപ്രവർത്തിച്ചു.
ഈലഹളപ്പാർട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികെളന്ന േപരിലാണറിയ�
െപ്പടുന്നത്.”

ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 61-ൽ നാടുവാണിരുന്ന നീേറാ ചക്ര�
വർത്തി ക്രിസ്ത്യാനികെള നശിപ്പിയ്ക്കാൻേവണ്ടി ഒരു നീച�
മായ ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി.അേദ്ദഹം രഹസ്യമായി
തെന്റ കിങ്കരൻമാെര െകാണ്ട് േറാം പട്ടണെത്തഅഗ്നി�
ക്കിരയാക്കി;എന്നിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് തീവച്ചെതന്ന്
പറഞ്ഞുപരത്തുകയും െചയ്തു. കുറ്റക്കാെര ശിക്ഷിക്കണ�
െമന്നു പറഞ്ഞ്ആയിരക്കണക്കിലുള്ളക്രിസ്ത്യാനികെള
െകാെന്നാടുക്കുകയും െചയ്തു. സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ നാനാ�
ഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുെട
സംഘടനകൾ െകട്ടിപ്പടുത്ത െസൻറ് പാൾ, െസൻറ്
പീറ്റർ എന്നീ സുപ്രസിദ്ധരായ ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻമാർ നീ�
േറാവിെന്റ മർദ്ദനങ്ങെളഅഭിമുഖീകരിച്ചാണ് മരണം
വരിച്ചത്. പേക്ഷ, നീേറാ ചക്രവർത്തിക്കുക്രിസ്ത്യാനികളു�
െട േചാരെയാഴുക്കാേന കഴിഞ്ഞുള്ളു,ക്രിസ്തുമതെത്ത
നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േനെരമറിച്ച് പ്രസ്തുതപ്ര�
േക്ഷാഭം കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

മുപ്പത്തിരണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾക്കു േശഷം ക്രി.മു. 96-ൽ െഡാ�
മീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ മെറ്റാരു കൂട്ട�
െക്കാല നടക്കുകയുണ്ടായി.അതും പരാജയെപ്പട്ടു. ക്രി�
സ്തുമതം പൂർവ്വാധികം ശക്തിെപ്പട്ടു.

ആരംഭത്തിൽ മർദ്ദിതരായ ദരിദ്രൻമാർ മാത്രമാണ് ക്രി�
സ്തുമത പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ടിരുന്നത്.എന്നാൽ
ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ്രേക്ഷാഭം
സാർവ്വത്രികവും സാർവ്വേദശീയവുമായി ശക്തെപ്പടാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ധനികവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽനിന്നു
േപാലും അേനകം വ്യക്തികൾഅതിേലയ്ക്കാകർഷിക്ക�
െപ്പട്ടു. ധനികൻമാർ തങ്ങളുെട സ്വത്തുക്കേളാടുകൂടിയാ�
ണ് ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളിേലയ്ക്കുവന്നത്.അതിെന്റ
ഫലമായി ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുെട സ്വത്തുക്കൾ െമെല്ല െമ�
െല്ല വർദ്ധിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വത്തുക്കളുെടയും പ്രാർത്ഥന�
കളുെടയും േമൽേനാട്ടം നടത്താൻ േവണ്ടി ബിഷപ്പുമാർ
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന േനതാക്കൻമാർ െതരെഞ്ഞ�
ടുക്കെപ്പട്ടു. ബിഷപ്പുമാരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ളസഭകൾ
ഒന്നിച്ചുകൂടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി രൂപവൽക്കരിക്ക�
െപ്പട്ടത്. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴയ്ക്കും പള്ളി അവഗ�
ണിയ്ക്കെപ്പടാനാവാത്ത ഒരു ശക്തിയായി തീർന്നു.

പള്ളിയും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഗൗരവേമറിയ മത്സര�
ങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. ഭരണാധികാരികൾക്ക് പണത്തിന്
വലിയ വിഷമം േനരിട്ട ഒരുഘട്ടമായിരുന്നുഅത്. കു�
ഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷെപ്പടാനുള്ളഎളുപ്പവഴി ക്രിസ്ത്യാ�
നികളുെട സ്വത്തുക്കൾപിടിെച്ചടുക്കലാെണന്ന് അവർ
വിചാരിച്ചു.അങ്ങിെന മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യേത്താടു�
കൂടി ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ േനർക്കുള്ള മർദ്ദനപരിപാടികൾ�
ക്ക് ഊക്കുകൂടി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാജ്യത്തിൽഅസംതൃ�
പ്തിയും അസ്സമാധാനവുംആളിക്കത്തിക്കുന്ന രാജ്യേദ്രാ�
ഹികളാെണന്നും പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ
നിേരാധിക്കെപ്പട്ടു. സഭകളിേലക്കു വഴിപാടുകളും ദാന�
ങ്ങളും തടയെപ്പട്ടു. സഭകളുെട സ്വത്തുക്കൽപിടിെച്ചടു�
ക്കെപ്പട്ടു.ആയിരക്കണക്കിലുള്ളക്രിസ്തുമതവിശ്വാസി�
കൾ വധിക്കെപ്പട്ടു.

പേക്ഷ,ഇതുെകാെണ്ടാന്നുംആശിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ല.
മർദ്ദനങ്ങെള വകവയ്ക്കാെത ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുെട
ആദർശങ്ങളുെടയും വിശ്വാസങ്ങളുെടയും പിന്നിൽ ഉറച്ചു�
നിന്നു.അതിെന്റ ഫലമായി അവരുെട അന്തസ്സുംസ്വാ�
ധീനശക്തിയും അതിേവഗം വർദ്ധിച്ചു. പട്ടാളക്കാർക്കിട�
യിൽേപാലും ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസം പരന്നുപിടിച്ചു. ഉയർ�
ന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാർക്കിടയിലും,എന്തിന് രാജെകാ�
ട്ടാരങ്ങൾക്കകത്തുേപാലും ക്രിസ്ത്യാനികളാവിർഭവിച്ചു.

ഈസംഭവവികാസങ്ങളുെട ഫലമായി മെറ്റാന്നുമുണ്ടാ�
യി. പള്ളിയുെട സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചേതാെട ക്രിസ്തു�
മത പ്രേക്ഷാഭണത്തിെന്റസ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ധനികൻമാർ നുഴഞ്ഞുകയറിയതിെന്റ
ഫലമായി ക്രേമണക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ വിപ്ലവകരമായ
ഉള്ളടക്കത്തിനുടവുതട്ടി. ഭരണാധികാരികെള വണങ്ങ�
ണെമന്നുംഅവർക്കുകീഴടങ്ങണെമന്നും പള്ളിയുെട
തലവൻമാർ ബഹുജനങ്ങെള ഉപേദശിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അങ്ങെന നാലാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭമായേപ്പാേഴ�
യ്ക്കും വർഗസമരത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് വർഗസഹകരണം
തലെപാക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘അടിമകളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങ�
ളുെട യജമാനെനൈദവത്തിെന്റ പ്രതിബിംബങ്ങളാ�
യി കണക്കാക്കണം.’എന്നും മറ്റുമുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ
പ്രചരിപ്പിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്രി. 305-ൽഡേയാക്ലീഷ്യൻ
ചക്രവർത്തിഅനാേരാഗ്യം കാരണംസ്ഥാനത്യാഗം
െചയ്തതിന് ഭരണാധികാരികളുെട നയത്തിലും ഒരു
വമ്പിച്ച മാറ്റം കാണെപ്പട്ടു. ചക്രവർത്തിയുെട അനന്ത�
രാവകാശികളായ േകാൺസ്റ്റാൻറീനും ലീസിനിയനും
തമ്മിൽസിംഹാസനത്തിനുേവണ്ടി നടത്തിയ വഴക്കു�
കെള ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾസമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിച്ചു.
വഴക്കുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുംേതാറും ക്രിസ്ത്യാനികളുെട
ശക്തി വർദ്ധിച്ചു. ഒടുവിൽ ക്രി. 313-ൽ മിലാനിൽവച്ച്
േകാൺസ്റ്റാൻറീനും ലിസീനിയനും തമ്മിൽസന്ധിയാ�
യി. സാമ്രാജ്യത്തിെല പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ േകാൺ�
സ്റ്റാൻറീനും കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ലിസിനിയനും പങ്കിെട്ട�
ടുത്തു.അേതാെടാപ്പം തെന്ന രണ്ടുേപരും ഒപ്പിട്ട ഒരു�
കൽപ്പനയും പുറത്തുവന്നു. ‘എഡിക്റ്റ് ഓഫ് മിലാൻ’
എന്ന േപരിൽഅറിയെപ്പടുന്നആകൽപ്പനഅനുസ�
രിച്ച് ക്രിസ്തുമതത്തിന് മറ്റ് മതങ്ങേളാട് തുല്യമായ പദവി
നൽകെപ്പട്ടു. □

(ജനയുഗം 1955 െസപ്തംബർ 9)



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ
2. രണ്ടു േലാകങ്ങൾ
3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും
5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും
7. മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും
8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന
9. ക്രിസ്തുവിെന്റ ഭക്തേനാ ശത്രുേവാ?

10. പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
11. പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന
12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
13. മാർക്സ് മുതൽസ്റ്റാലിൻ വെര
14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ
15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി
16. തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കണം
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