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മർദ്ദനങ്ങൾെക്കാണ്ടുംഅക്രമങ്ങൾെക്കാണ്ടും േറാമൻ�
സാമ്രാജ്യം തകരാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം; മർദ്ദിതരായ
അടിമകളും മർദ്ദകരായ ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമ�
രം മൂർദ്ധന്യത്തിെലത്തിയ ഒരുസന്ദർഭം;പ്രമാണികളും
ധനാഢ്യരുമായ ഉടമകളുെട അധികാരശക്തിഅതിർ�
കവിഞ്ഞതായിരുന്നു.അടിമകൾക്ക് യാെതാരുതരം
സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉടമകൾക്ക് അവെര
ചവിട്ടാം,കുത്താം,തീെവയ്ക്കാം,അംഗഭംഗം വരുത്താം,
െകാല്ലാം —എന്തുേവണെമങ്കിലും െചയ്യാം. ശക്തിേയാ�
ടുള്ളബഹുമാനം, ദൗർബ്ബല്യേത്താടുള്ള പുച്ഛം,അനിയ�
ന്ത്രിതമായ സുഖേഭാഗങ്ങൾ —ഇതായിരുന്നു ഉടമകളു�
െട തത്വശാസ്ത്രം, മൃഗങ്ങളുേടതിേനക്കാൾ നികൃഷ്ടമായി�
രുന്ന ജീവിതം —അതായിരുന്നുഅടിമത്തം.

പേക്ഷ,അടിമകൾ മൃഗങ്ങളായിരുന്നില്ല.അവർ മനുഷ്യ�
രായിരുന്നു. മർദ്ദനങ്ങെള നിശ്ശബ്ദമായി സഹിക്കാൻ
അവർ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. മർദ്ദകരായ ഉടമകൾ�
െക്കതിരായി അവർഅനവധി തവണകലാപം നട�
ത്തി.എന്നാൽഓേരാ കലാപവും നിർദ്ദയമായി അടി�
ച്ചമർത്തെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ
േപാരാടിേനാക്കി, വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയെപ്പട്ടു. രണ്ടു�
െകാല്ലേത്താളം നീണ്ടുനിന്നസംഘടിതവും, ചരിത്രപ്ര�
സിദ്ധവുമായസ്പാർേട്ടക്കസ് ലഹള (20-22ബി.സി.)
േപാലും േതാൽവിയടയുകയാണ് െചയ്തത്. ഇനിെയ�
ന്താണ് െചയ്യുക?ആശെയ്ക്കന്താണ് വഴി?അമാനുഷിക�
മായ ഏെതങ്കിലും ഇന്ദ്രജാലംെകാണ്ടല്ലാെത രക്ഷയി�
െല്ലന്ന് േതാന്നി. ശക്തനായ ഒരുസംരക്ഷകൻ. ഒരു
ൈദവപുത്രൻ, ഒരു പ്രവാചകൻ,സ്വന്തം ത്യാഗംെകാ�
ണ്ട് തങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മഹാത്മാവ്
ആെരങ്കിലും തങ്ങെള േമാചിപ്പിക്കാൻ വെന്നങ്കിൽ!

ഈഘട്ടത്തിലാണ് നസ്രത്തുകാരനായ ഒരാശാരിയുെട
മകൻഅവർക്കിടയിൽ തലയുയർത്തി നിന്നുെകാണ്ട്
അവെരആഹ്വാനം െചയ്തത്.

“അധ്വാനിക്കുന്നവേര! ഭാരം ചുമക്കുന്നവേര!എല്ലാവ�
രും എെന്റഅടുത്തുവരുവിൻ.ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാ�
ധാനം തരാം.”

മർദ്ദിതരായ ദരിദ്രൻമാെരയും അവശേരയും അേദ്ദഹം
സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. “ദരിദ്രൻമാേര,പാപികേള,പുച്ഛിക്ക�
െപ്പടുന്നവേര നാളെത്ത േലാകം നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയു�
ള്ളതാകെക്കാണ്ട് സേന്താഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക!”

മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെട േനെര േക്രാധാഗ്നി വിതറിെക്കാ�
ണ്ട് അേദ്ദഹം ഗർജ്ജിച്ചു:

“പാമ്പുകെള,സർപ്പസന്തതികേള! നരകശിക്ഷയിൽ
നിന്നു നിങ്ങൾഎങ്ങെന െതറ്റിെയാഴിയും?”

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ദരിദ്രൻമാെര ചൂഷണംെചയ്യുന്നവർ�
െക്കതിരായി അേദ്ദഹം താക്കീതുെചയ്തു:

“ദരിദ്രൻമാരുെട ന്യായം മുറിച്ചുകളവാനും എളിയ�
വരുെട അവകാശം ഇല്ലാതാക്കുവാനും വിധവമാർ
തങ്ങൾക്കു െകാള്ളയായിത്തീരുവാനും അനാഥൻമാ�
െര തങ്ങൾക്കിരയാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം നീതിെകട്ട
ചട്ടം നിയമമാക്കുന്നവർക്കുംഅനർത്ഥംഎഴുതിവയ്ക്കു�
ന്നവർക്കും —ഹാ,കഷ്ടം സന്ദർശനദിവസത്തിലും
ദൂരത്തുനിന്നു വരുന്ന വിനാശത്തിലും നിങ്ങൾഎന്തു�
െചയ്യും?” (െയശയ്യാവ്: X-1, 2, 3)

പുറത്തുകുരടാവുെകാണ്ടുള്ളഅടികളുേടയും െനറ്റിേമൽ
ചൂടുവച്ചതിൻേറയും പാടുകൾ വഹിക്കുന്നഅടിമകൾ
ആേവശം െകാണ്ടു. ക്രിസ്തുവിെന്റ വാക്കുകൾഅവരു�
െട ഹൃദയങ്ങളുെട വ്രണങ്ങൾക്കു മുറിെകട്ടിെക്കാടുത്തു.
അധകൃതർ, മർദ്ദിതർ, ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കെപ്പട്ടവർ, മീൻപി�
ടുത്തക്കാർ,ൈകേവലക്കാർ,കണ്ണീരുംൈകയ്യുമായി
കഴിയുന്നവർ —എല്ലാവരും അേദ്ദഹെത്തതങ്ങളുെട
ൈദവപുത്രനായും തങ്ങളുെട പ്രവാചകനായും അംഗീ�
കരിച്ചു.ആയിരക്കണക്കിലുള്ളഅടിമകൾഅേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പിന്നിൽഅണിനിരന്നു.

മർദ്ദകൻമാരാകെട്ട േപടിച്ചുവിറച്ചു.അവരുെട ധിക്കാര�
ങ്ങളുംസ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല,അവരുെട
ൈദവങ്ങൾേപാലും െവല്ലുവിളിക്കെപ്പട്ടു. ഒടുവിൽ യൂദാ�
സിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി അവർ േയശുവിെന കുരി�
ശ്ശിേലറ്റി. മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരുെട േനതാവായആ മഹാ�
ത്മാവിെന്റ ശരീരത്തിൽനിന്ന് രക്തെമാഴുകുന്നത് കണ്ട്
അവർആഹ്ലാദിച്ച് െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

പേക്ഷ, േയശുക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല. നൂറുകണക്കിലുള്ളശിഷ്യ�
ഗണങ്ങളുെട നാവുകളിൽ, ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങ�
ളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ,അേദ്ദഹം ഉയർെത്തഴുേന്നറ്റു.

പഴയ മതങ്ങളുെടസ്ഥാനത്ത് പുതിെയാരു മതം െപാ�
ന്തിവന്നു. വർഗ്ഗവ്യത്യാസമില്ലാെത,സ്ത്രീപുരുഷേഭദമി�
ല്ലാെത,എല്ലാവരുെടയും മുന്നിൽഅതിെന്റ വാതിലു�
കൾ തുറന്നിടെപ്പട്ടു. ഗ്രീക്കുകാരനായാലും ശരി, േറാ�
മാക്കാരനായാലും ശരി,ജൂതനായാലും ശരി,ബാർ�
േബറിയനായാലും ശരി അടിമയായാലും ശരി, േവാട്ട�
വകാശമില്ലാത്തവനായാലും ശരി,എല്ലാവരും സമൻ�
മാർ,എല്ലാവരുെട മുമ്പിലും ക്രിസ്തുവിെന്റആദർശങ്ങൾ
ഉയർന്നുനിന്നു.



       

II
എന്തായിരുന്നുഅന്നെത്തസ്ഥിതി? െയരുശേലമിേല�
ക്കു േനാക്കു:

“അതിെന്റഅകംമുഴുവനും പീഡനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കിണറ്റിൽ പച്ചെവള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല
അതിൽഎേപ്പാഴും ദുഷ്ടതസംഭവിക്കുന്നു. സാഹസ�
വും കവർച്ചയുേമ അവിെട േകൾപ്പാനുള്ളു.എെന്റ മു�
ന്നിൽഎേപ്പാഴും ദീനവും മുറിവും മാത്രേമയുള്ളു.” (െജ�
െരമിയാ: VI-7)

െയരുശേലമിൽ മാത്രമല്ല, േറാമൻസാമ്രാജ്യത്തിെലാട്ടു�
ക്കും ഇതായിരുന്നുസ്ഥിതി.

േയശുവിെന്റ ശിഷ്യൻമാരും അനുയായികളും സാധാര�
ണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചുെകാണ്ട്, മർ�
ദ്ദിതരായഅടിമകളുെട സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ടു�
െകാണ്ട്,തങ്ങളുെട മഹാനായ പ്രവാചകെന്റ ഉപേദ�
ശങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു.അവർ െതരുവു�
േതാറും നടന്നുപ്രസംഗിച്ചു:അടിമകളും മറ്റുള്ളവെരേപ്പാ�
െലതെന്ന മനുഷ്യരാണ്!

“ഹൃദയം തകർന്നവെര മുറിെകട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക്
േമാചനവും അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അറിയിപ്പാ�
നും യേഹാവയുെട പ്രസാദവർഷവും നമ്മുെടൈദവ�
ത്തിെന്റ പ്രതികാരദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃ�
ഖിതന്മാെരെയാെക്കയുംആശ്വസിപ്പിക്കാനും സിേയാ�
നിെല ദുഃഖിതൻമാർക്ക് െവണ്ണീറിനു പകരം അലങ്കാ�
രമാലയും ദുഃഖത്തിനു പകരംആനന്ദൈത്തലവും വി�
ഷണ്ണമനസ്സിനു പകരം സ്തുതി എന്ന േമലാപ്പും െകാടു�
പ്പാനും അവൻഎെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു.” (െയശയ്യാവ്:
LXI-2,3)

ദുഃഖിതൻമാരുെട ദുഃഖത്തിന് കാരണെമന്താെണന്ന്
അവൻ േനാക്കിക്കണ്ടു:

“എെന്റ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽഞാൻ ദുഷ്ടൻമാെര കാ�
ണുന്നു.അവർ േവടൻമാെരേപ്പാെല പതിയിരിക്കുന്നു.
അവർ കുടുക്കുവച്ച് മനുഷ്യെര പിടിയ്ക്കുന്നു. കൂട്ടിൽ പക്ഷി
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെലഅവരുെട വീട്ടിൽ വഞ്ചന
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.അങ്ങെനഅവർ പ്രമാണികളും
ധനവാൻമാരുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.അവർ പുഷ്ടി�
വച്ച് മിന്നുന്നു. ദുഷ്കാര്യങ്ങളിൽഅവർ കവിഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു.അവർഅനാഥൻമാർക്കു ഗുണം വരത്തക്കവണ്ണം
അവരുെട വ്യവഹാരം നടത്തുന്നില്ല. ദരിദ്രൻമാർക്ക്
ന്യായപാലനം െചയ്യുന്നതുമില്ല. ഇങ്ങെനയുള്ളജാ�
തിേയാട് ഞാൻ പകരം െചയ്യാതിരിക്കുേമാ എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്.” (െജെരമിയ: V-26, 27,
28, 29)

എന്നിട്ട്, മർദ്ദകൻമാരുെട േനർക്ക് ൈകവിരൽ ചൂണ്ടി�
െക്കാണ്ട് അവർഅലറി:

“നിങ്ങൾ നശിക്കെട്ട! നിങ്ങൾ തീ െകാണ്ട് നശിക്ക�
െപ്പടുന്ന ദിവസം വിദൂരമല്ല. നിങ്ങളുെട അരമനകൾ
െവണ്ണീറിൽ കുഴിച്ചിടെപ്പടും! െചന്നായ്ക്കൾ നഗരത്തിെല
െതരുവിലൂെട അലഞ്ഞുനടക്കും.”

ഇങ്ങെന ക്രിസ്തുവിെന്റആശയങ്ങൾ — മർദ്ദിത വർഗ്ഗ�
ക്കാേരാട് അതിരുകവിഞ്ഞ േസ്നഹവും സൗഹാർദ്ദവും
മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാേരാട് കഠിനമായ െവറുപ്പും നിറെഞ്ഞാ�
ഴുകുന്നആസിദ്ധാന്തങ്ങൾ —അതിേവഗം പടർന്നുപിടി�
ച്ചു.

മർദ്ദകൻമാർ േബജാറായി. പുതിയമതം മർദ്ദിതരും ചൂ�
ഷിതരുമായഅടിമകെള മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കു�
ന്നു!അവർെക്കങ്ങെന േക്രാധം വരാതിരിക്കും?അവർ
എല്ലാത്തരം മർദ്ദനങ്ങളുെമടുത്തുപ്രേയാഗിച്ചു.അവർ
ക്രിസ്ത്യാനികെള കാളകളുെട കാലിൻേമൽ െകട്ടി െപ�
രുവഴിയിലൂെട വലിച്ചിഴച്ചു;കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് തീറ്റിയിട്ടു�
െകാടുത്തു;കുരിശിൻേമൽ തറച്ചു െകാലെചയ്തു. മർദ്ദിത�
വർഗ്ഗക്കാരുെട പ്രതിനിധികളായതുെകാണ്ട്,ഇന്നെത്ത
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെലതെന്നഅന്നെത്തക്രിസ്ത്യാ�
നികളും നിരവധി േക്ലശങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും സഹിേക്ക�
ണ്ടിവന്നു. ഇന്നെത്തകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെല തെന്ന
അന്നെത്തക്രിസ്ത്യാനികളും ഒളിവിലിരുന്ന് പ്രവർത്തി�
േക്കണ്ടിവന്നു. ഇന്നെത്തകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെലത�
െന്നഅന്നെത്തക്രിസ്ത്യാനികളും േവട്ടയാടെപ്പട്ടു, മൃഗീ�
യമായി മർദ്ദിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,എന്തായിട്ടും,ഇന്നെത്ത
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെലത്തെന്നഅന്നെത്തക്രിസ്ത്യാ�
നികളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയാണ് െചയ്ത�
ത്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾഅവരുെട പിന്നിൽ
അണിനിരക്കുകയാണ് െചയ്തത്.

1895-ൽഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:

“ശരിക്ക് 16നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അപകടം പിടിച്ച
ഒരു വിേദ്രാഹപ്പാർട്ടി േറാമൻസാമ്രാജ്യത്തിൽ വലി�
െയാരിളക്കമുണ്ടാക്കി. മതേത്തയും ഭരണയന്ത്രത്തി�
െന്റഅടിത്തറകേളയും അതു തുരങ്കംവച്ചു. സീസറുെട
ഇച്ഛയാണ് പരമമായ നിയമം എന്ന വാദെത്തഅതു
പരിപൂർണ്ണമായും നിേഷധിച്ചു.അതിനുസ്വന്തമായി
ഒരു മാതൃഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നില്ല —അത് സാർവ്വേദശീ�
യമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിെലഎല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
ഗാൾ മുതൽഏഷ്യ വേരയും,സാമ്രാജ്യാതിർത്തികൾ�
ക്കപ്പുറേത്തയ്ക്കുംഅതു വ്യാപിച്ചു. വളെരക്കാലം രഹസ്യ�
മായിട്ടാണ്,അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ,കഴിച്ചുകൂട്ടിെക്കാണ്ടാ�
ണ് അത് പ്രേക്ഷാഭം നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ,പരസ്യമാ�
യി പ്രവർത്തിക്കവണ്ണം ശക്തിേനടിെക്കാണ്ട് അത് പു�
റത്തുവന്നുപ്രവർത്തിച്ചു. വിേദ്രാഹത്തിെന്റഈപാർട്ടി
ക്രിസ്ത്യാനികൾഎന്ന േപരിലാണറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്…”
(ഏംെഗൽസ്: ‘ഫ്രാൻസിെല വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ’എന്ന
പുസ്തകത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ)

ക്രിസ്തുവിെന്റ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ജനങ്ങെള വ്യതിചലി�
പ്പിക്കാനും വീെണ്ടടുക്കാനും േവണ്ടി മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാ�
രും അവരുെട യുദാസ്സുകളും പലതരം പ്രേലാഭനങ്ങളും
പ്രേയാഗിച്ചുേനാക്കി.അവർ വാഗ്ദാനം െചയ്തു: “ചക്ര�
വർത്തിെയ ഒന്നു വന്ദിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളുെട ജീവെന
രക്ഷിക്കാം.”

െചറിയകുട്ടികൾ േപാലും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട്
മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾക്രിസ്ത്യാനികളാണ്!”. ചിറ�
യ്ക്കൽ താലൂക്കിെലഎം.എസ്.പി. മർദ്ദനകാലത്ത് ബാ�
ലസംഘക്കാർക്ക് ‘ഈങ്കിലാബ്’ വിളിച്ചതുേപാെല!

വീണ്ടും മർദ്ദനങ്ങൾ! നീചവും മൃഗീയവുമായൈപശാ�
ചികതകൾ! ഒടുവിൽ ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 303-െലആകൂട്ട�
െക്കാല! നിേക്കാമീഡിയയിലുള്ള രാജകീയെകാട്ടാ�
രം തീെവച്ചു നശിപ്പിച്ചുെവന്നതാണേത്ര കാരണം.ആ
‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്രമ’ണേത്താട് — െതറ്റിേപ്പായി,ആ ‘ക്രി�
സ്ത്യൻഅക്രമ’േത്താട് —പകവീട്ടാൻ േവണ്ടി പതിനാ�
യിരക്കണക്കിലുള്ളക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികൾ നിർദ്ദയം
കൂട്ടെക്കാലെചയ്യെപ്പട്ടു.

എന്നിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി —അല്ല,ക്രിസ്തുമതം—
നശിച്ചില്ല.അതുകാട്ടുതീ േപാെല പടർന്നുപിടിച്ചു.



       

III
െകാല്ലങ്ങൾ കടന്നുേപായി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു.
നാലാം നൂറ്റാണ്ടായി. ഒടുവിൽ പുതിയ മതെത്തഅടിച്ച�
മർക്കാനാവിെല്ലന്ന് േബാധ്യമായേപ്പാൾ,യുദാസുകൾ
അടവുമാറ്റി. തങ്ങളും ക്രിസ്തുവിെന്റഅനുയായികളാെണ�
ന്ന് അവർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയാൻ തുടങ്ങി.

ചക്രവർത്തിമാരാണ്ഈചപ്പടാച്ചിക്ക് േനതൃത്വം നൽ�
കിയത്.ആഭ്യന്തരക്കുഴപ്പംെകാണ്ട് താറുമാറായിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നതങ്ങളുെട വിശാലമായ സാമ്രാജ്യെത്ത
ഒന്നാക്കി േയാജിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് സാർവ്വലൗകി�
കമായ ഒരു മതത്തിെന്റസഹായംആവശ്യമാെണന്ന്
അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു.

അങ്ങെനക്രിസ്ത്വാബ്ദം 303-െല കുപ്രസിദ്ധമായ കൂട്ട�
െക്കാലയ്ക്കു േശഷം 17 െകാല്ലംകൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േകാൺസ്റ്റാൻൈടൻ ചക്രവർത്തി, വലിയആർഭാട�
േത്താടുകൂടി,ക്രിസ്തുമതം േസ്റ്ററ്റിെന്റ മതമായി സ്വീകരിച്ചു.

വാൾ കുരിശിെനആലിംഗം െചയ്തു! മർദ്ദകനായ േകാൺ�
സ്റ്റാൻൈടൻ ‘മഹാനായ’ േകാൺസ്റ്റാൻൈടനായി
തീർന്നു!

തങ്ങളുെടസ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷി�
ക്കാൻ പഴയൈദവങ്ങെളക്കാളുമധികം േയശുവാണ്
കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുകഎന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു.

ചക്രവർത്തിയും മാർപാപ്പയും െകട്ടിപ്പിടിച്ചു!

അവർഅടിമകെള ‘ക്രിസ്തുവിെന്റ സേഹാദരൻമാർ’
എന്നുവിളിച്ചു. പേക്ഷ,അവർക്കു േമാചനം നൽകിയി�
ല്ല.അവർഅടിമകൾക്ക് ‘സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ രാജ്യം’ വാഗ്ദാ�
നം െചയ്തു. പേക്ഷ, ഭൂമിയുെട രാജ്യത്തിൽഅടിമകൾ
അടിമകൾ തെന്ന! നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങ�
െള നിലനിർത്താൻ േവണ്ടി കിരീടവും കുരിശും പരസ്പരം
ൈകേകാർത്തുപിടിച്ചു. മർദ്ദിതരുെട േനതാവായ േയ�
ശുക്രിസ്തുവിെന്റ ‘െകയേറാഫിൽ’അവർഎല്ലാത്തരം
മർദ്ദനങ്ങെളയും അനുഗ്രഹിച്ചു. വാളിേനയും,കുന്തേത്ത�
യും അവർ േളാഹയണിയിച്ചു. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെട
ദണ്ഡനീതിശാസ്ത്രത്തിന് അവർൈദവകൽപ്പനയുെട
സ്വാസ്യം നൽകി.

മർദ്ദകെന േസ്നഹിക്കാനും െപരുമ്പാമ്പിെനആലിംഗ�
നം െചയ്യാനും അവരുപേദശിച്ചു. പട്ടിണിയിലും കഷ്ട�
പ്പാടിലും കിടന്നു നരകിയ്ക്കുന്ന മർദ്ദിതേരാട് ശാന്തരായി�
രിക്കുവാൻഅവരാഹ്വാനം െചയ്തു. ഇഹേലാകത്തിൽ
അനീതികേളയും ചൂഷണങ്ങേളയുംക്ഷമേയാെട സഹി�
ക്കുന്നവർക്ക് മരണത്തിനുേശഷം സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് ഫ്രീ�
ടിക്കറ്റു നൽകുന്നതാെണന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം െചയ്തു!

അങ്ങെനഅടിമകെളആേവശം െകാള്ളിക്കാനായി
ഉയർന്നുവന്നക്രിസ്തുമതം നിലവിലുള്ള ചൂഷണവ്യവസ്ഥ�
കെള നിലനിർത്താനുംസ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങെള കാ�
ത്തുരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഒരാത്മീയായുധമായി ഉപേയാഗി�
ക്കുവാൻ തുടങ്ങി.



       

IV
അതിനുേശഷമുള്ളപള്ളിയുെട ചരിത്രം കറുത്തിരുണ്ട ഭീ�
കരതകളുെട ചരിത്രമാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിെനതിരായ
എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങെളയും
അവർ പിന്താങ്ങി. പുേരാഗമനപരമായഎല്ലാറ്റിേന�
യും അെതതിർത്തു. ശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ കണ്ടുപിടി�
ത്തങ്ങെളഅവർ പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. പുേരാഗമനപരമായ
ചിന്താഗതികേളയുംആശയങ്ങെളയും അത് നിയമവി�
രുദ്ധമാക്കി. െവളിച്ചത്തിെന്റ േനർക്ക് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപി�
ച്ചു. ഇരുട്ടിെനആലിംഗനം െചയ്തു. നിലമുടമകൾെക്ക�
തിരായ ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെളആേക്ഷപിച്ചു;
മുതലാളിത്തത്തിെനതിരായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങെളഎതിർത്തു;എല്ലാം േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപ�
രിൽ!ആത്മീയതയുെടയുംആദ്ധ്യാത്മികതയുെടയും
േപരിൽ.

ഓ!അവരുെട ഒരാദ്ധ്യാത്മികത!അവർ ഭൗതികകാര്യ�
ങ്ങളുെട വിേരാധികളാണേത്ര!ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾ�
ക്കുേവണ്ടി, ഭൗതികകാര്യങ്ങെള എതിർക്കാൻ േവണ്ടി
അവർഎന്താണ് െചയ്തത്? കഴിഞ്ഞ ഒന്നുരണ്ടുനൂറ്റാണ്ടു�
കളിേലെയ്ക്കങ്കിലും ഒന്ന് കേണ്ണാടിച്ചുേനാക്കു.

1789-ൽഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ മാർപാ�
പ്പ തിരുേമനി അതിെനഎതിർത്തു.

1848-49-ൽഇറ്റലിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം െപാട്ടിപ്പുറ�
െപ്പട്ടേപ്പാളും മാർപാപ്പ പിന്തിരിപ്പനായാണ് സഹായി�
ച്ചത്. പുതിയ നിയമങ്ങെള പിന്താങ്ങിയവെരല്ലാം ഭ്രഷ്ടാ�
ക്കെപ്പട്ടു.

1917-െല റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന െതാ�
ഴിലാളിഭരണത്തിെന്റ േനെര അവർ ഒരു കുരിശുയുദ്ധം�
തെന്നപ്രഖ്യാപിച്ചു.

1922-ൽഇറ്റലിയിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് േസ്വച്ഛാധിപത്യമാരംഭി�
ച്ചേപ്പാൾ “ജനാധിപത്യേത്തയും പാർലെമൻററിസ്ഥാ�
പനങ്ങേളയും ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത”പീയൂസ് പതിെനാന്നാ�
മൻ മുസ്സലിനിെയഅനുഗ്രഹിച്ചു: “ൈദവം അയച്ചുതന്ന
ഒരു മനുഷ്യനാണേദ്ദഹം.”

ഫാഷിസ്റ്റ് െചന്നായ്ക്കളുെടആക്രമണയുദ്ധങ്ങെളെയ�
ല്ലാം, മാർപാപ്പസഹായിച്ചു. 1935-36 െലഅബിസി�
നീയൻ യുദ്ധം, 1938-ൽഓസ്ട്രിയയുെട േനർക്കുണ്ടായ
ബലാൽക്കാരം, 1939-ൽ െചേക്കാേസ്ലാേവാക്കിയയുെട
േനർക്കുണ്ടായ കേയ്യറ്റം, 1911-ൽ േസാവിയറ്റ് യൂണി�
യെന്റ േനർക്കുണ്ടായഅവസാനെത്ത മരണയുദ്ധം —
എല്ലായിടത്തുംആക്രമികെളയാണു വത്തിക്കാൻഅനു�
ഗ്രഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ
എവിെടെയല്ലാം പട്ടിണിയുെടയും െതാഴിലില്ലായ്മയുെട�
യും ഭരണംഅവസാനിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുേണ്ടാ,എവിെടെയ�
ല്ലാംസ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യക്കാരായ മർദ്ദകൻമാർ പിഴു�
െതറിയെപ്പട്ടിട്ടുേണ്ടാ,എവിെടെയല്ലാം മനുഷ്യത്വത്തി�
െന്റ മഹനീയത ഉയർത്തിപ്പിടിയ്ക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ,അവി�
െടെയല്ലാം സ്വന്തം ചാരൻമാർ വഴി തുരപ്പൻപണികൾ
സംഘടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണേദ്ദഹം.എന്തിന്?
ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനുേനർക്ക് അേദ്ദഹമനു�
വർത്തിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ള നയെമന്താണ്?

ഇന്ന് മാർപാപ്പയുെട ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനാണ്. േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവുമാണ്.
സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ്ക്കതിരായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട�
യും ശത്രുവാണേദ്ദഹം.



       

V
ആരാണീ മാർപാപ്പ? ഏറ്റവും വലിെയാരു നിലമുടമ�
സ്ഥൻ. വൻകിട കുത്തകബാങ്കുകളിൽ നിന്നും, വൻകിട
വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും, ലക്ഷക്കണക്കി�
നുള്ള െഷയറുകളുെട ലാഭം വാങ്ങുന്ന ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ
മുതലാളി!

“തെന്റഅപ്പം വിശക്കുന്നവന് െകാടുക്കുകയും നഗ്നെന
ഉടുപ്പിയ്ക്കുകയും പലിശയ്ക്കു െകാടുക്കുകേയാ ലാഭം വാങ്ങു�
കേയാ െചയ്യാതിരിക്കുകയും െചയ്യണെമന്ന്”ആര് ഉപ�
േദശിച്ചുേവാആ മഹാനായ േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപരിൽ
മാർപാപ്പ തിരുേമനി െകാല്ലത്തിൽ (രണ്ടാം േലാകമ�
ഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ളകണക്കുപ്രകാരം) 18,00,00,000
ലിറആദായമുണ്ടാക്കുന്നു. െതക്കൻഅേമരിക്കയിൽ പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻബാങ്ക് വത്തിക്കാെന്റ
സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് അതിെന്റ മൂല�
ധനം അഞ്ച് േകാടി ഫ്രാങ്കായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ്
ഫ്രഞ്ച് േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളിെലല്ലാം കൂടി
വത്തിക്കാന് 20 േകാടി ഫ്രാങ്ക് നിേക്ഷപിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റാ�
ലിയൻ കണക്കുകൾപ്രകാരം വത്തിക്കാന് േലാകത്തി�
ലാെകയുള്ള മൂലധനനിേക്ഷപം 30,000 േകാടി ലിറേയാ�
ളം വരും. വിദ്യുച്ഛക്തി, േലാഹഖനികൾ, ഗതാഗതം,
െടക്സ്ൈറ്റൽസ്, ഭൂസ്വത്തുക്കൾ,ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി�
കൾ —എല്ലാറ്റിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൂലധനമുണ്ട്. 40
കേത്താലിക്കാ ബാങ്കുകളും നൂേറാളം മറ്റു ബാങ്കുകളും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇറ്റലിയിൽ മാ�
ത്രം 38,000 േകാടി ലിറ വിലിപിടിച്ചസ്ഥാവരവസ്തുക്കളും
വത്തിക്കാനുെണ്ടന്നുകണക്കാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു
ഭരണകൂടത്തിെന്റ തെന്നഅധിപനാണേദ്ദഹം.

ഇങ്ങെനയാണ് മാർപാപ്പ തിരുേമനി ആത്മീയകാര്യ�
ങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നത്?

മാർപാപ്പ മാത്രമല്ല,കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിയുെട മറ്റു േന�
താക്കളും ഏതാണ്ടിേത മാതൃകയാണ് പിന്തുടരുന്നത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒട്ടാെകയുള്ളനിലത്തിെന്റ മൂന്നിെലാരു�
ഭാഗം ബിഷപ്പുമാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. തിരുവി�
താംകൂറിൽ ഭൂസ്വത്തുക്കളുെട ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം
കേത്താലിക്കാ പുേരാഹിതേമധാവികളുെട കയ്യിലാണ്.
ഈവമ്പിച്ചസ്വത്തുക്കളത്രയും കയ്യടക്കിവച്ചുെകാണ്ടാ�
ണ് അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട ‘ഭൗതികവാദ’െത്ത
എതിർക്കുന്നത്! ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ളകൃഷിക്കാരുെട�
യും െതാഴിലാളികളുെടയും അധ്വാനഫലം കവർെന്നടു�
ത്ത് എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ളസുഖേഭാഗങ്ങളിൽ കിടന്നു�
കൂത്താടിെക്കാണ്ടാണ് അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവിേരാധം
പ്രസംഗിക്കുന്നത്. നാവിൽ േയശുക്രിസ്തുവിെനയും ഹൃ�
ദയത്തിൽ യൂദാസിെനയും േപറിെക്കാണ്ട് അവർ പട്ട�
ണങ്ങൾേതാറും നടന്നുപ്രസംഗിക്കുന്നു, െതരുവുേതാറും
നടന്ന് മുക്രയിടുന്നു,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ക്രിസ്തുവിെന്റ ശത്രു�
ക്കളാെണന്ന്! പാട്ടം കുറച്ചുകിട്ടാൻ േവണ്ടിയും ഒഴിപ്പിയ്ക്ക�
ലിെനതിരായും,കൃഷിക്കാർ നടത്തുന്നപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ,
കൂലികൂട്ടിക്കിട്ടാൻേവണ്ടിയും പിരിച്ചുവിടലിെനതിെരയും
െതാഴിലാളികൾ നടത്തുന്നസമരങ്ങൾ,ഫീസുവർദ്ധ�
നവിെനതിരായി വിദ്യാർഥികളും,ശമ്പളവർദ്ധനവിനു�
േവണ്ടി ഇടത്തരക്കാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥരും നടത്തുന്ന
പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ —എല്ലാം ൈദവത്തിെനതിരാണ്.

ഇക്കഴിഞ്ഞതിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട ജനാധി�
പത്യശക്തികളുെട മുേന്നറ്റം കണ്ടു േബജാറായ ഒരു
പിടി പിന്തിരിപ്പന്മാർ “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണി”
എെന്നാരുസംഘടനയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മതത്തിെന്റയും
ആത്മീയതയുെടയും േപരിൽഅവർ ഗ്രാമങ്ങൾേതാറും
നടന്ന് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റഅക്രമങ്ങെള ന്യായീകരിക്കു�
കയുംആഅക്രമങ്ങൾെക്കതിരായി ജനങ്ങെള സം�
ഘടിപ്പിക്കുന്നകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരആേക്ഷപിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.

“കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി”യുെട േനതാക്കളിെലാ�
രാൾ വടക്കൻഅച്ചൻഎെന്നാരു പുേരാഹിതനാണ്.
ശ്രീ വടക്കൻഅച്ചേനാട് ഞാെനാരു േചാദ്യം േചാദി�
യ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

േചാദ്യമിതാണ്:

“ഒരു ധനികന് സ്വർഗ്ഗത്തിേലയ്ക്ക് േപാകാൻ കഴിയുന്ന�
തിേനക്കാൾഎളുപ്പം ഒെരാട്ടകത്തിന് സൂചിത്തുളയിലൂ�
െട കടക്കാനാണ് എന്നാണേല്ലാ േയശുക്രിസ്തുപ്രഖ്യാ�
പിച്ചത്. േയശുക്രിസ്തുവിെന്റഈപ്രഖ്യാപനം ശരിയാ�
െണങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട യജമാനൻമാരായ വൻ�
കിടസ്വത്തുടമകളും മരണത്തിനുേശഷം എേങ്ങാട്ടാണ്
േപാവുക?”



       

VI
എന്നാൽ,എല്ലാ പുേരാഹിതൻമാരും യൂദാസിെന്റഅനു�
യായികളല്ല. ഫ്യൂഡലിസവും മുതലാളിത്തവുംഅസാൻ�
മാർഗ്ഗികമാെണന്നുംസ്വത്തുടമവ്യവസ്ഥയും വർഗ്ഗവ്യ�
ത്യാസങ്ങളും േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾെക്കതി�
രാെണന്നും പ്രചാരേവലെചയ്തുെകാണ്ട് മർദ്ദിതരുെട
ഭാഗത്തുനിന്ന് േപാരാടിയ അേനകം പുേരാഹിതൻ�
മാരും മറ്റു ക്രിസ്തുമതാനുയായികളും ചരിത്രത്തിലുണ്ടാ�
യിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ‘ഞങ്ങൾ േയശുക്രിസ്തുെവ�
േപ്പാെലയാണ്,എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല
മർദ്ദിക്കെപ്പടുന്നു’! —ഇതായിരുന്നു 1881-ൽഇംഗ്ലണ്ടി�
െല നിലമുടമകൾെക്കതിരായി േപാരാടിയ കൃഷിക്കാ�
രുെട മുദ്രാവാക്യം. ഗ്രാത്തിയൻഎന്നപുേരാഹിതൻ
സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ്ക്കതിരായി കുരിേശാങ്ങി: “ഭൂമിയി�
ലുള്ളഎല്ലാ സ്വത്തുക്കളും െപാതുസ്വത്തുക്കളാക്കണം.”
‘െലവലർ’മാരുെടയും ‘ഡിഗ്ഗർ’മാരുെടയും ബഹുജനപ്ര�
സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് േയശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ആേവശം
ലഭിച്ചത്.അവരുെട േനതാവായ വിൻസ്റ്റൻലി എന്ന
പുേരാഹിതൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു:

“സൂത്രക്കാരായ പള്ളിയുടമകൾക്കറിയാം,തങ്ങളുെട
ദിവ്യപ്രമാണങ്ങെളെക്കാണ്ട്, ജനങ്ങെള മയക്കി അവ�
രുെട ശ്രദ്ധെയസ്വർഗ്ഗത്തിെല സ്വത്തുക്കളുെടയും മര�
ണാനന്തരമുള്ള േശ്രയസ്സിൻേറയും േനർക്കു തിരിച്ചുവി�
ട്ടാൽ തങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭൂമിയുെട സ്വത്തുക്കെള�
ല്ലാെമടുത്തുപേയാഗിയ്ക്കാനും ജനങ്ങെള തങ്ങളുെട അടി�
മകളാക്കാനും കഴിയുെമന്ന്.”

ൈബബിൾൈകയിൽപിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് ലൂതറും മുൻ�
സറും ഫ്യൂഡലിസത്തിനും പള്ളിേമധാവിത്വത്തിനുെമതി�
രായി പടെവട്ടിയത്.എന്നാൽ മഹത്തായഈബഹു�
ജനപ്രസ്ഥാനങ്ങെളല്ലാം മൃഗീയമായി അടിച്ചമർക്കാൻ
ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒറ്റുനിൽക്കുകയാണ് മാർപാപ്പ�
യും മറ്റു പള്ളിേമധാവികളും െചയ്തത്.

ഈയ്യിെടത്തെന്ന,ക്യൂെബക്കിെല ‘ല്ദ്വ്വാർ’എന്ന
കേത്താലിക്കാപത്രത്തിൽ,അതിെന്റ 1949 െസപ്തം�
ബർആറിെന്റ ലക്കത്തിൽ, െഷർബ്രൂക്കിെല ബിഷപ്പ്
ഇങ്ങെനഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“മുതലാളിത്തമാണ് നമ്മുെട എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും
കാരണം. നമ്മൾഅതിെനതിരായി പ്രവർത്തിയ്ക്കണം.
അതിെന േഭദെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയല്ല —കാരണം,
അതിെന േഭദെപ്പടുത്തുകസാധ്യമല്ല —അതിെന ശരി�
യാക്കാൻ േവണ്ടിയല്ല —കാരണംഅതിെന ശരിെപ്പ�
ടുത്താനാവില്ല —പിെന്നേയാ,അതിെന നശിപ്പിച്ച്
അതിെന്റസ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കാൻ
േവണ്ടിയാണ് നമ്മൾപ്രവർത്തിേയ്ക്കണ്ടത്.”

പല േപ്രാട്ടസ്റ്റൻറ് പുേരാഹിതൻമാരും ഏതാണ്ടിേത
അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കാൻ�
റർബറിയിെല ഡിൻ, േഡാക്ടർ ഹ്യൂെലറ്റ് േജാൺസൺ,
എഴുതുന്നു:

“നീതി,സ്വാതന്ത്ര്യം,സൃഷ്ടിപരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീ�
വിതം,എേപ്പാഴും വികസിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നആത്മീ�
യതഎന്നീ നാലു ക്രിസ്തീയാദർശങ്ങൾ നിറേവറ്റുക മു�
തലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽഅസാധ്യമാണ്. മനുഷ്യർ
സേഹാദരൻമാരാെണന്നുള്ളസിദ്ധാന്തം സ്വർഗ്ഗ�
ത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലും നിറേവറ്റെപ്പേടണ്ടതാെണ�
ന്നു േയശുവിനു നിർബന്ധമായിരുന്നു. മനുഷ്യസാേഹാ�
ദര്യം ൈകവരുത്തുവാൻസഹായിച്ച എല്ലാ സാഹച�
ര്യങ്ങെളയും പരിപാടികേളയും അേദ്ദഹം സ്വാഗതം
െചയ്തു. ധനവാൻമാേരയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവേരയും
പരിഷ്കൃതൻമാെരയും അേപക്ഷിച്ച് സാധാരണക്കാ�
രായആളുകൾ േയശുവിെന്റ ദർശനേത്താട് കൂടുതൽ
അടുത്തവരാെണന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.”
“ഓേരാരുത്തനിൽനിന്നും അവനവെന്റ പ്രാപ്തി അനു�
സരിച്ച്,ഓേരാരുത്തർക്കുംഅവനവെന്റആവശ്യമനു�
സരിച്ച്,എന്നക്രിസ്തീയ പ്രമാണത്തിനുേവണ്ടി സജീവ�
മായി പ്രവർത്തിക്കുകയും കഷ്ടം സഹിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അവരർഹിക്കുന്നആദരവും
സഹകരണവും” നൽകണെമന്നാണ് കാൻബറിയി�
െല ഡീൻഅഹ്വാനം െചയ്യുന്നത്.



       

VII
ൈഡസൻക്വാർട്ടറും പത്നിയും കൂടി എഴുതിയ “ഞങ്ങൾ
േസാഷ്യലിസം കണ്ടു”എന്നപുസ്തകത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടി�
െല െദവറണ്ട് വാട്സും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല െമ�
േട്രാേപാളിട്ടൻ നിേക്കാളയിയും തമ്മിൽ നടന്നസംഭാ�
ഷണത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബ്രിട്ടീഷ് പുേരാഹിതൻ േചാദിച്ചു:

“സാറിസ്റ്റ് ഭരണെത്തഅേപക്ഷിച്ച് േസാവിയറ്റ് ഭരണ�
ത്തിൻ കീഴിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം നയിക്കാൻ കൂടുതൽ
എളുപ്പേമാ കൂടുതൽപ്രയാസേമാ?”

േസാവിയറ്റ് ഓർത്തേഡാക്സ് ചർച്ചിെന്റ േനതാവ് പറഞ്ഞു:

“തീർച്ചയായും ഇന്നെത്ത ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് കൂടു�
തൽഎളുപ്പം.എെന്തന്നാൽ,ക്രിസ്തുമതത്തിനും,കമ്മ്യൂ�
ണിസത്തിനും െപാതുവിലുള്ള പലതുമുണ്ട്.ഞങ്ങൾ
രണ്ടുകൂട്ടരും വർഗ്ഗവ്യത്യാസമില്ലാത്ത മനുഷ്യെന്റസൗ�
ഭാഗ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂട്ടരും
സമാധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.ഞങ്ങളുെട ഇന്ന�
െത്ത ജീവിതരീതിെകാണ്ട് പാപത്തിെന്റഅനാവശ്യ�
മായ പല േപ്രരണകളും നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.”

എന്താണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിലുണ്ടായ മാറ്റം? േവ�
ദപുസ്തകത്തിെല ലൂേക്കാസ് പറയുന്നഈനാലുകാര്യ�
ങ്ങൾ:

• പ്രഭുക്കൻമാെര സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നിറക്കി.;
• താണവെര ഉയർത്തി;
• വിശന്നിരിക്കുന്നവെര നന്മകളാൽ നിറച്ചു;

• സമ്പന്നൻമാെര െവറുംകയ്യുകളാൽഅയച്ചുകള�
ഞ്ഞു.” (ലൂേക്കാസ് 52, 53)

േയശുക്രിസ്തു മർദ്ദിതെര േമാചിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി മർദ്ദക�
വർഗ്ഗക്കാർെക്കതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു. പേക്ഷ,അന്ന�
െത്തപരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരുെട േമാച�
നം സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ,
മുതലാളിത്തംഅതിെന്റഅവസാനദശയിെലത്തിയ�
േപ്പാൾ മാത്രമാണ് അതിനാവശ്യമായ ഭൗതികസാഹ�
ചര്യങ്ങളുളവായത്.ഈഘട്ടത്തിലാണ് െലനിെന്റയും
സ്റ്റാലിെന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ — മാർക്സിസത്തിലടിയു�
റച്ച േബാൾെഷവിക്ക് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ —
റഷ്യൻ വിപ്ലവം വിജയിച്ചത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവം പ്രഭുക്കൻ�
മാെര എെന്നേന്നക്കുമായി സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്നാ�
ട്ടിപ്പായിച്ചു. ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്ത, മനുഷ്യൻ മനു�
ഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യാത്ത ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി�
യ്ക്കു് അടിത്തറയിട്ടു.

ഇന്ന് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർഗ്ഗരഹിതമായ കമ്മ്യൂ�
ണിസത്തിേലക്ക് —യഥാർത്ഥമായ േസ്നഹത്തിെന്റയും
സൗഭ്രാത്രത്തിെന്റയും ഘട്ടത്തിേലക്ക് — വിജയപൂർവ്വം
മാർച്ചുെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അതുെകാണ്ടാണ്, നിരീശ്വരവാദിയായ സഖാവ് സ്റ്റാലി�
െന്റ േനതൃത്വത്തിൽഅഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയി�
േലക്ക് കുതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന�
പ്പറ്റിഈശ്വരവിശ്വാസിയും േയശുവിെന്റ യഥാർഥ ശിഷ്യ�
നുമായ കാൻറർബറിയിെല ഡീൻ ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടു�
ത്തിയത്:

“അപ്രേമയമായ പ്രഭാവേത്താടുകൂടി മനുഷ്യാത്മാവ്
ൈദവത്തിെന്റ നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി പുേരാഗമിക്കു�
ന്നത് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽഞാൻ കണ്ടു. “

അതുെകാണ്ടാണ് േലാകത്തുള്ളഎല്ലാ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി�
കളും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന േസ്നഹിക്കുന്നത്.

അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ്,സ്വത്തുടമേയയും വർഗ്ഗവ്യ�
ത്യാസങ്ങെളയും എെന്നന്നും നിലനിർത്താനാഗ്രഹിക്കു�
ന്ന യുദാസ്സിെന്റഅനുയായികൾ േസാവിയറ്റുയൂണിയ�
െനപ്പറ്റി െതറിപ്പാട്ടുകളും പുലയാട്ടുകളും പാടുന്നത്.

പേക്ഷ, ചരിത്രം േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ഭാഗത്താണ്, വത്തി�
ക്കാൻ മുതൽ വടക്കൻഅച്ചൻ വെരയുള്ളവരുെട ഭാഗ�
ത്തല്ല. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെടയും അവെര പിന്താങ്ങുന്ന
യൂദാസ്സുകളുെടയും ഭാവിെയന്തായിരിയ്ക്കുെമന്ന് 18നൂറ്റാ�
ണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതെന്നപ്രവചിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടെര
ചൂണ്ടിെക്കാണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിെന്റ ശിഷ്യൻമാർ പ്രഖ്യാപി�
ച്ചത്:

“നിങ്ങൾ തീ െകാണ്ട് നശിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ദിവസം വിദൂര�
മല്ല. നിങ്ങളുെട അരമനകൾ െവണ്ണീറിൽ കുഴിച്ചിടെപ്പടും!”

അേത; േമാേസ്കാവിൽത്തെന്ന!

“േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിൽതെന്ന”എന്നഎെന്റ െകാ�
ച്ചുപുസ്തകം തിരു-െകാച്ചിയിെല ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമു�
ന്നണി’യുെട േനതാക്കളിെലാരാളായബ്രദർ വടക്കെന
ശുണ്ഠിപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിേലാ?
േലാകത്തിെന്റആറിെലാരുഭാഗത്തുനിന്ന് — മുതലാ�
ളിത്തേത്തയും ജന്മിത്വേത്തയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന
ചൂഷണം െചയ്യുകഎന്ന മൃഗീയതേയയും എെന്നേന്നക്കു�
മായി തുടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട് ജനങ്ങെള ഭൗതികവും സാം�
സ്കാരികവുമായഅഭിവൃദ്ധിയിേലക്ക് നയിച്ച േസാവിയറ്റ്
യൂണിയെന േയശുക്രിസ്തു െപാറുക്കുേമാ! വിേദശമുതലാ�
ളികളുെടയും നാടൻനാടുവാഴികളുെടയും ചൂഷണവ്യവ�
സ്ഥെയ്ക്കാരു പൂർണ്ണവിരാമമിടണെമന്നും കൃഷിക്കാർക്കു
സൗജന്യമായി നിലം െകാടുക്കണെമന്നും െതാഴിലാ�
ളികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ മതിയായ കൂലിയും െതാഴിലില്ലാ�
ത്തവർക്ക് െതാഴിലും െകാടുക്കണെമന്നും ഭൗതികവും
ആത്മീയവുമായഎല്ലാത്തരം െകാള്ളകളുമവസാനിപ്പി�
ച്ച് മനുഷ്യത്വത്തിന് വളരാനും വികസിക്കാനുമാവശ്യ�
മായ സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കണെമന്നും സർേവ്വാപരി
ഇന്ത്യെയ വിേദശീയർക്ക് തീെറഴുതിെക്കാടുത്ത് ജനങ്ങ�
െള ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കുന്ന േകാൺഗ്രസ്സ്ഭരണമവസാനിപ്പി�
യ്ക്കണെമന്നും വാദിക്കുന്നകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ േയശുക്രിസ്തു�
വിെനപ്പറ്റി പുസ്തകെമഴുതിേയാ!അതുതെന്നഎെന്താരു
ക്രിസ്തു! മർദ്ദനങ്ങെള െചറുക്കുന്നതിേനയും പാട്ടം കുറ�
യ്ക്കുന്നതിേനയും കുടിയിറക്കുകൾ തടയുന്നതിേനയും കൂ�
ലി കൂട്ടുന്നതിേനയും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെട െകാള്ളയും
കവർച്ചയുമവസാനിപ്പിക്കുന്നതിെനയും സർേവ്വാപരി
കാലഹരണം വന്ന േകാൺഗ്രസു ഭരണെത്തഎതിർ�
ക്കുന്നതിേനയും ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു േയശുക്രിസ്തു! ചൂ�
ഷകരുെടയും അവെര പിന്താങ്ങുന്നപുേരാഹിതരുെട�
യും േനർക്ക് ൈകവിരൽ ചൂണ്ടിെക്കാണ്ട് “പാമ്പുകെള!
സർപ്പസന്തതികെള! നരകശിക്ഷയിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ
എങ്ങെന െതറ്റിെയാഴിയും?”എന്നുഗർജ്ജിക്കുന്ന ഒരു
േയശുക്രിസ്തു.അങ്ങിെന ഒരു ക്രിസ്തുെവപ്പറ്റി വടക്കന�
ച്ചൻ േകട്ടിേട്ടയില്ല. വടക്കനച്ചെന്റ േയശുക്രിസ്തു നില�
വിലുള്ള ദുഷിച്ച ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ ന്യായീകരിക്കുന്ന
േയശുക്രിസ്തുവാണ്; േകാൺഗ്രസുഭരണെത്തഅനുഗ്ര�
ഹിക്കുന്ന േയശുക്രിസ്തുവാണ്,പാട്ടം കുറയ്ക്കണെമന്നും
കൂലിയും േജാലിയും കിട്ടണെമന്നും മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ജന�
ങ്ങേളാട് ശാന്തരായിരിക്കാനാഹ്വാനം െചയ്യുന്ന േയശു�
ക്രിസ്തുവാണ്; ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട് തുടങ്ങിയ ഭൗതികാ�
വശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്നസംഘടിത�
സമരങ്ങെളഎതിർക്കുകയും പട്ടിണിക്കാർക്ക് മരണാ�
നന്തരമുള്ളസ്വർഗ്ഗത്തിെല സുഖങ്ങൾക്ക് േപ്രാേനാെട്ടഴു�
തിെക്കാടുക്കുകയും െചയ്യുന്ന േയശുക്രിസ്തുവാണ്!

അേപ്പാൾ ക്രിസ്തു രണ്ടുേണ്ടാ? — മർദ്ദകെന്റ ക്രിസ്തുവും മർ�
ദ്ദിതരുെട ക്രിസ്തുവും? ഉെവ്വന്നുേതാന്നുംബ്രദർ വടക്കെന്റ
വാദം േകട്ടാൽ.

ഒന്ന്,അടിമകളുേടയും അധഃകൃതരുെടയും മീൻപിടുത്ത�
ക്കാരുെടയും ൈകേവലക്കാരെന്റയും കണ്ണീരും കയ്യു�
മായികഴിയുന്നവെന്റയും ബന്ധുവായ േയശുക്രിസ്തു. രാ�
ജ്യെത്ത െകാള്ളയടിക്കുന്ന ചൂഷകെരയും ജനങ്ങെള�
യും വഞ്ചിക്കുന്നപുേരാഹിതൻമാെരയും സർപ്പസന്ത�
തികെളന്നു വിളിക്കുന്ന േയശുക്രിസ്തു മാർപാപ്പ മുതൽ
വടക്കനച്ചൻ വെരയുള്ളപുേരാഹിതൻമാർ വ്യവസായ�
ങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും പണം നിേക്ഷപിച്ച് ജനങ്ങെള
ചൂഷണം െചയ്യുന്നതിെനഎതിർക്കുന്ന േയശുക്രിസ്തു!
തിരു-െകാച്ചിയിെല ഭൂമിയുെട ഗണ്യമായ ഭാഗം കയ്യട�
ക്കിവച്ചുെകാണ്ട് കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നും പാട്ടം പിരിക്കുക�
യും സാധുക്കെള കുടിയിറക്കുകയും പുേരാഗമനപരമായ
എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങെളയും എതിർക്കുകയുംആശയങ്ങ�
െള നിേരാധിക്കുകയും െചയ്യുന്നപിന്തിരിപ്പൻ പുേരാഹി�
തൻമാെരആേക്ഷപിക്കുന്ന േയശുക്രിസ്തു;കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
വിേരാധത്തിെന്റ േപരിൽ ജനകീയസംഘടനകെളയും
ജനകീയ സമരങ്ങെളയും ഭിന്നിപ്പിക്കുവാനുംആത്മീ�
യവാദത്തിെന്റ േപരിൽ േകാൺഗ്രസ് ദുഷ്പ്രഭുത്വെത്ത
നിലനിർത്തുവാനും േവണ്ടി ഗുണ്ടാപ്രവർത്തനങ്ങൾ
സംഘടിപ്പിക്കുന്നകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയുെട
ശത്രുവായ േയശുക്രിസ്തു. ചുരുക്കത്തിൽ ചരിത്രത്തിെല
േയശുക്രിസ്തു.

ഈേയശുക്രിസ്തുവിെനതിരായ മെറ്റാരു ക്രിസ്തുവുണ്ട്.
അന്തിക്രിസ്തുെവ േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േവഷമണിയിച്ചു�
െകാണ്ട് മതഭക്തരായ ജനങ്ങെള കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു�
തരംആളുകളുണ്ട് നമ്മുെട നാട്ടിൽ.അവർ ക്രിസ്തുവിെന്റ
േപരുച്ചരിക്കും,പള്ളിപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തും, െമഴുകുതി�
രികത്തിക്കും, മുട്ടുകുത്തും,കുർബ്ബാനകഴിക്കും. പേക്ഷ,
അവർ ചൂഷകൻമാരുെട മർദ്ദനങ്ങെള ന്യായീകരിക്കും;
വൻകിട മുതലാളികളുമായും, ജന്മി-നാടുവാഴികളുമായും
കൂട്ടുകൂടും, നിലവും ബാങ്കും ഫാക്ടറിയും സ്വകാര്യസ്വത്തു�
ക്കളാക്കിവച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്ത് ലാ�
ഭമുണ്ടാക്കും, േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനഎതിർക്കുകയും
ഫാസിസെത്ത െകട്ടിപ്പുണരുകയും െചയ്യും, േകാൺഗ്ര�
സിന്നു ജയജയ പാടും!എല്ലാം േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപ�
രിൽ!ൈദവത്തിെന്റ േപരിൽ ! േയശുക്രിസ്തുവിെന്റയും
ൈദവത്തിെന്റയും േപരിലാണേല്ലാ തിരു-െകാച്ചിയിൽ
വടക്കനച്ചെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ളകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമു�
ന്നണിക്കാർ കത്തിക്കുത്തുവെരെയത്തിയ ഗുണ്ടാപ്രവർ�
ത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.

അേപ്പാൾഎെന്റ െകാച്ചുപുസ്തകം വടക്കനച്ചെനേപ്പാ�
െലയുള്ളവെര ശുണ്ഠിപിടിപ്പിച്ചുെവങ്കിൽഅതിലൽഭുത�
െപ്പടാെനന്തുള്ളു? േകാപം കലർന്ന ഒരുതരം അമ്പര�
േപ്പാടുകൂടി ‘േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിേലാ?’എന്നേദ്ദഹം
വിളിച്ചുേചാദിച്ചുെവങ്കിൽഅതിലാശ്ചര്യെപ്പടാെനന്തുള്ളു?

പേക്ഷ,ഞാെനെന്റ പുസ്തകത്തിലുന്നയിച്ച ഒെരാറ്റവാദ�
െത്തേപ്പാലും ബ്രദർ വടക്കൻ നിേഷധിക്കുന്നില്ല.എെന്റ
ഒെരാറ്റആേക്ഷപത്തിനുേപാലും അേദ്ദഹം മറുപടി പറ�
യുന്നില്ല. പിെന്നഎന്താണേദ്ദഹം 32 േപജുള്ളപുസ്തക�
ത്തിൽഎഴുതിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഇതാ ഇങ്ങെന ചിലത്:
‘ദാേമാദരൻ കപടകലാപ്രവീണനാണ്’; ‘ആദ്ധ്യാത്മിക�
േബാധവും സൻമാർഗചിന്തയും െതാട്ടുകുളിക്കാത്ത ഒരു
പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ‘, ‘െലനിൻ രക്ത�
ദാഹിയായ െചന്നായയാണ്’; െലനിൻ ഒരു ജർമ്മൻ
ഏജൻറായിരുന്നു; ‘മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്ത്വപരമായ
അടിസ്ഥാനം ൈഡലക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസം (ൈവ�
രുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം)ആെണന്ന് മാർക്സും ഏം�
ഗൽസും െലനിനും സ്റ്റാലിനും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്’; റഷ്യ�
യിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല; റഷ്യയിൽ പുേരാഹിതൻ�
മാർക്ക് േവാട്ടവകാശവും പൗരാവകാശവും ഇല്ല;കാൻ�
റൻബറിയിെല ‘ചുവന്നഡീൻ’അദ്ധ്യാത്മിക പ്രബുദ്ധത�
യില്ലാത്തവനാണ്; ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുേടയും അവ�
രുെട കൂെടക്കൂടിയ െക.എസ്.പി.,ആർ.എസ്.പി.
എന്നീ മാർക്സിയൻ പാർട്ടികളുെടയും അടിയിൽക്കി�
ടക്കുന്നആശയഗതി നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരുന്നുെവ�
ങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞനിയമസഭാ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഒെരാ�
റ്റസ്ഥാനംേപാലുംഐക്യമുന്നണിയ്ക്കു കിട്ടുമായിരുന്നി�
ല്ല’; ‘20 ലക്ഷം മനുഷ്യസേഹാദരങ്ങെള െലനിൻ കഴു�
ത്തറുത്തു’; റഷ്യക്കാർ 60,973എേസ്താണിയക്കാെരയും
34,260 ലാറ്റിവിയക്കാെരയും 38,450 ലിത്വാനിയക്കാ�
േരയും 1,40,000 െക്രാേയഷ്യക്കാെരയും െകാെന്നാടു�
ക്കി; ‘ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക്ഈയിെട 100
ലക്ഷം രൂപ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്’;തൃശൂരിെല
ഒരുസഖാവായ ഒരുആര്യൻ നമ്പൂതിരിയുെടആശ്ര�
മപ്പറമ്പിൽ േകാഴിത്തൂവലുകൾ കുന്നുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു;
‘റഷ്യയിൽ 230 ലക്ഷംഅടിമകളുണ്ട്’;സ്റ്റാലിെന്റ മക�
ളുെട കല്യാണത്തിന് 2,80,000 േഡാളറിെന്റ സാരിത്ത�
രങ്ങൾസഖാവ് സ്റ്റാലിൻ സമ്മാനിച്ചു. ഇതാണ് ‘േയ�
ശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിേലാ’എന്നപുസ്തകത്തിെല ഉള്ള�
ടക്കം. ഒടുവിൽ ഇങ്ങെനെയാരു ശുഭപ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്:
‘പ്രബുദ്ധരായ േകരളീയർ കമ്മ്യൂണിസെത്തകടിച്ചുതുപ്പി�
ത്തുടങ്ങി.’

വാസ്തവത്തിൽഎെന്റ ‘എെന്റ േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാ�
വിൽ തെന്ന’എന്നപുസ്തകത്തിെലആശങ്ങെള വിമർ�
ശിയ്ക്കാനല്ല മാർക്സിസെത്തയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ�
യും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനയും എതിർക്കാൻേവണ്ടി�
യാണ് വടക്കനച്ചൻ തെന്റ ‘േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവി�
േലാ?’എന്നപുസ്തകെമഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാ�
ണ്. പേക്ഷ,എങ്ങെനയാണ് അേദ്ദഹം തെന്റഎതിർ�
പ്പുകൾ നടത്തുന്നത്? ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെടയും
അതിെന്റ േനതാക്കൻമാരുെടയുംഔേദ്യാഗികേരഖക�
ളാണ് ഞാൻ നിരത്തിവയ്ക്കാൻ േപാകുന്നത്.’എന്നുപറ�
ഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം തുടങ്ങുന്നത്. 1935 മുതൽ�
ക്കു േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രചരിപ്പിച്ചുേപാ�
ന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം — മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം
ഡയലയക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസമാെണന്നയാഥാർ�
ത്ഥ്യം — ഒളിച്ചുവയ്ക്കെപ്പട്ട ഒരു പരമരഹസ്യം പുറെത്ത�
ടുത്തിടുകയാെണന്നനാട്യത്തിൽ, മാർക്സിെന്റയും ഏം�
ഗൽസിെന്റയും െലനിെന്റയും ചില വാചകങ്ങൾസന്ദർ�
ഭത്തിൽനിന്നു വിടർത്തിെയടുത്തുദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട് െതളി�
യിക്കാൻശ്രമിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. പേക്ഷ,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�
കളുെടഔേദ്യാഗികേരഖകളുെട േവഷംെകട്ടിച്ചുെകാണ്ട്
അേമരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികൾസൈപ്ല െചയ്തഅേന�
കം നുണകളും താൻസ്വന്തമായി ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ മറ്റു
ചില അസംബന്ധങ്ങളുംഅേദ്ദഹം എഴുെന്നള്ളിച്ചിട്ടു�
ണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്,സഖാവ് െലനിെനെക്കാണ്ട്
അച്ചൻ പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. ‘ചതി,അനീതിപരമായ
മാർഗം,സൂത്രം,കള്ളം,സത്യംമറയ്ക്കൽ,കുതന്ത്രം ഇെവ�
െയല്ലാം നിങ്ങൾഅവസേരാചിതം ഉപേയാഗിക്കണം.’
െലനിൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തഈവാചകം
എവിെടനിന്നാെണടുത്തിട്ടുള്ളത്.എന്ന് അച്ചൻ പറ�
ഞ്ഞിട്ടില്ല.ആേഹാ! പുരപ്പുറത്തുകയറി ആത്മീയവാദി…
െകാട്ടിേഘാഷിക്കുന്നഅച്ചൻമാരുെട സത്യനിഷ്ഠ!

ഓ,അവരുെട ഒരാത്മീയവാദം! തങ്ങൾ തട്ടിെയടുക്കു�
ന്ന കൃഷിക്കാരുെട പ്രയത്നഫലം ഭൗതികമല്ല,ആത്മീയ�
മാണ്! തങ്ങൾ തട്ടിെയടുക്കുന്നലാഭവും പലിശയും ഭൗ�
തികമല്ല,ആത്മീയമാണ്! തങ്ങളനുഭവിക്കുന്നസുഖേഭാ�
ഗങ്ങൾ ഭൗതികമല്ല,ആത്മീയവാദമാണ്! കമ്മ്യൂണിസം
മാത്രമാണ് ഭൗതികവാദം!

അേപ്പാൾഅവർ,ആത്മീയവാദം,ആത്മീയവാദം എന്നു�
പറയുന്നതിെന്റഅർത്ഥം ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട ജീവിതാ�
വശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െപാരുതരുെതന്നു മാത്രമാണ്;
നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥെയഎതിർക്കരുെതന്നു
മാത്രമാണ്; ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ഭൗതിക�
വും സാംസ്കാരികവുംആത്മീയവുമായ പുേരാഗതിെയ
തടയണെമന്നു മാത്രമാണ്.

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ െതാഴിലാളികെളയും കൃഷിക്കാെര�
യും ചൂഷണംെചയ്ത് പാട്ടവും പലിശയും ലാഭവും തട്ടി�
െയടുക്കുന്നതിെന ന്യായീകരിയ്ക്കാൻബ്രദർ വടക്കൻ
പറയുകയാണ്,അങ്ങെന കിട്ടുന്ന പണത്തിെന്റ ഒരു�
ഭാഗം അവർ സ്കൂളുകളുംആശുപത്രികളും ഉണ്ടാക്കാൻ
േവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുന്നുെവന്ന്. ഓ!ഈആത്മീയവാ�
ദക്കാർ എന്തു ദാനശീലരാണ്! നിങ്ങളുെട ൈകയ്യിൽ
ആയിരം ഉറുപ്പിക ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുപറിച്ചതി�
നുേശഷം അതിൽ നിന്നു രണ്ടുറുപ്പിക നിങ്ങൾക്കുതെന്ന
അവർ ദാനം െചയ്യുന്നു! പതിനായിരം ഏക്കർ ഭൂമി കൃ�
ഷിക്കാരിൽ നിന്നു തട്ടിെയടുത്തുസ്വകാര്യസ്വത്താക്കി
മാറ്റിയതിനുേശഷംഅതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും േമാശമായ
അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി നിലമില്ലാത്തവർക്ക് ദാനംെചയ്യു�
ന്ന ഭൂദാനയഞ്ജക്കാെരേപ്പാെല! മർദ്ദിതേരാടു അവർ
കാണിക്കുന്ന ഒരനുകമ്പ!

പേക്ഷ,ഈചപ്പടാച്ചിക്ക് േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപരുപ�
േയാഗിക്കുന്നെതന്തിനാണ്?

മാർക്സിസവും ക്രിസ്തുമതവും ഒന്നാെണന്ന് ഞാെനാരി�
ടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തീർച്ചയായ രണ്ടിനും തമ്മിൽ
വ്യത്യാസമുണ്ട്.ആദ്യകാലെത്തക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന�
െത്തകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെല മർദ്ദിതരുെട താൽപ�
ര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി േപാരാടുകയുംആക്രമണങ്ങൾക്കിര�
യാവുകയും െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നുംബ്രദർ വടക്കനുംഅേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരും, േനെരമറിച്ച് മർദ്ദകർക്കു ശിങ്കിടിപാ�
ടുകയാണ് െചയ്യുന്നെതന്നും മാത്രേമഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചു�
ള്ളു.അതുബ്രദർ വടക്കൻ നിേഷധിയ്ക്കുന്നുമില്ല.

അേപ്പാൾഞാെനെന്റ പുസ്തകത്തിൽ വടക്കനച്ചേനാട്
േചാദിച്ച േചാദ്യം മറുപടി കിട്ടാെത ബാക്കിനിൽക്കുന്നു.

േചാദ്യം ഇതാണ്.

“ഒരു ധനികന് സ്വർഗ്ഗത്തിേലയ്ക്ക് േപാകാൻ കഴിയുന്ന�
തിേനക്കാൾഎളുപ്പം ഒെരാട്ടകത്തിന് സൂചിത്തുളയിലൂ�
െട കടക്കാനാണ് എന്നാണേല്ലാ േയശുക്രിസ്തുപ്രഖ്യാ�
പിച്ചത്. േയശുക്രിസ്തുവിെന്റഈപ്രഖ്യാപനം ശരിയാ�
െണങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട യജമാനൻമാരായ വൻ�
കിടസ്വത്തുടമകളും മരണത്തിനുേശഷം എേങ്ങാട്ടാണ്
േപാവുക?”

□

(പ്രഭാത് ബുക്സ്, നാലാംപതിപ്പ്, മാർച്ച് 1953)



       

െ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.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 3

േ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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
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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