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ക്രിസ ്മസ്സിന്റെ്ന്റെല്ലുെിളി 

ഡി്ബാ ബു പ ാ ൾ 

രണ്ടായിരപതാള മാണ്ടു കൾക്കപ്പുറത , അന്റ ന ാരു് െസന്തകാലത , ഏതാണ്ട ് ഒപര് സമയത ് രണ്ടു്
പ ാഷയാത്ര കൾ് യഹൂ ദ തലസ്ഥാനമായ് യരൂശപലമിൽ് പ്രപെശ ിച്ചു.് ന്റ സഹ ാന്റെ രുനാൾ് പ്രമാണി ച്ചു്
യരൂ ശപലേം് ജ ന നിബ ി ഡമാവുകയേം , ് കലഹ സാ ദ്ധ് യ ത് െർദ്ധ് ിച്ചിര ി ക്കു കയേം് ന്റെയ്യുപപാൾ ് െലിയ്
പഹ പരാദ ിന്റെ് ന്റകാട്ടാരതിൽ് താമസിച്ചുന്റ കാണ്ട ് നിയമസമ ാധ ാന ാലനേം് നി ർെഹ ിക്കു ൊൻ്
എഴുനള്ളുന് പ റാമൻ് ഗെർണർ് ന്റ ാന്തിപയാ സ ്  ീലാപതാസ . ്  ട ിഞ്ഞാറു് ന ിന ് അ ശവ ാരൂഢ രായ്
ആയധ ാണികപളാന്റ ട ് നഗരതിന്റെ് കിഴ ക്കു നി ന്നു് കു രുപതാലകൾ് െീശ ി് ഓശാ ന ്  ാടുന്
കർഷകജന തന്റയ് ന യിച്ചുന്റകാ ണ്ടു ് കഴുതപ്പു റത ് ഒരു് സമാധാന പ്രഭു, പയശുക്രിസ്തു.് സാമ്ര ാജ യ വുേം്
ദദെരാജയ വുേം; ് അധീ ശതയേം് മനുഷ യ ാെകാ ശവുേം. ് പയശു് നയ ിച്ച് ഈ് ‘ കർഷറാലി’ യന്റട ് സാേംഗതയ േം ്
ന്റതള ിയണന്റമ ങ്കിൽ് അ ത ് അരപേ റിയ് നഗര തിന്റല ് അെസ്ഥ്അറ ി പയണ്ടതുണ്ട . 

പയശു് ജ നിച്ച് കാലത ് യഹൂദന്മാരുന്റ ട് തലസ്ഥാനവുേം് പുണയ ഭൂ മിയന്റമന് നി ലയിൽ് യരൂശപലേം്
ആയിരതിപലന്ററ്സേം െത്സരേൾ്  ിനിട്ടു് ക ഴിഞ്ഞിരുന്നു.് ദ ാെീദ ാണു് യരൂശപലേം് ആസ്ഥാനമാക്കിയത .്
തന്റെ് മുൻഗാമ ിയപടപയ ാ് തപെപയാ് പഗാത്ര ഭൂമി യിലാകരുത ് ആസ്ഥാന േം് എന് ഭ രണതന്ത്ര ജ്ഞത് ഈ്
തീരുമാന തിന്റെ്  ിന ിൽ് ഉണ്ടായിരുനിരിയ്ക്ാ േം് എ ന്നു് ‘ പെദ ശബ്ദരത്നാകരേം’ ് ഊഹ ിച്ചി ട്ടു ണ്ട .് ദ ാെീദ േം്
മകൻ് ശപലാപമാനുമാണ ് അെിന്റട ് നിന ് അെിഭ ക്ത ് ഇസ്രാപയലിന്റന് ഭ രിച്ചത .് അറിെ ിലേം ്
െിപദശബന്ധ േളിലന്റ മ ാന്റക്ക ് മുനിൽ് ശപലാപമാൻ്ആ യിരുന്റനങ്കില േം് സൂരയെേംശത ിൽ് ശ്രീരാ മൻ് എന്
കണന്റക്ക ് യഹൂദെരിത്ര തിൽ് സ്ഥാനേം്  ിടിച്ചിട്ടു ള്ളതു് ദ ാെീദ ാണ .് അതുന്റകാണ്ടാണു് രാജയ േം്
െിഭ ജ ിയ്ക്ന്റെ ടുകയേം് പ്ര താ േം് അസ്തമിക്കുകയ േം ് അനയ ർ് അെ കാശ തിപലയ്ക്കു് പ്രപെ ശിയ്ക്കു കയേം് ന്റെയ്ത്
കാലത്തു്െിപമാെ കനാ യി് അെതര ിയ്ക്ാനുള്ളെ ന്റന്ദ ാെീദ പുത്ര ൻ്എന്നു് സമൂഹ േം് െിള ിച്ചത . 

ശപലാപമാൻ്  ണികഴ ി െിച്ച് പദൊലയേം് യഹൂ ദ പെദ ശാ സ്ത്രതിൽ് ‘ ഭൂമിയന്റട് നാഭ ി ’ യായി:് ഈശവ രനുേം്
മനുഷ യ നുേം് തമ്മിലള്ള ് നാഭ ീനാള ബന്ധ ത ിന്റെ് പ്രത ീകേം . ് യഹൂദ ന്മാരുപടതാണു് പദൊലയന്റ മങ്കിലേം ്
ജ്ഞാനിയായ് ശപലാപമ ാന്റെ് ഭ ാെനയിൽ് അതു് െിജ ാതീയരു േം് െിപദശ ീ യരുേം് െിള ിച്ചാൽ് െിള ി് പ കൾക്കു ന്
ഇടവുമായിരുന്നു.് സ ർെെയ ാ ിയായ് ഈശവ രന്റെ് സെിപശഷസാന ിദ്ധ് യ േം് സകലരുേം് അനുഭെിച്ചറിയന ്
സ്ഥലമ ായി് യരൂശപലേം ് പദൊലയേം് ൊഴ ്തന്റെ ട്ടു.് ഈശവ രസാനിദ്ധ്യ േം് മാത്ര മല്ല് ഈശവ രന്റെ് കൃ യേം്
ദ ാക്ഷിണയ വുേം് ലഭ ിയ്ക്കുന് സ്ഥാനവുമായി് ബലിയർെിയ്ക്ന്റെ ടുന് പദൊലയേം . ് ആപരാഹണഗ ീതേൾ്
എനറിയന്റെ ടുന്  ത ി നഞ്ചു് സങ്കീ ർത നേളു ണ്ടു് ദബബിള ിൽ. ് അ െപയാപരാന്നുേം് യരൂശ പ ലമ ിന്റെ്
മഹ തവ േം് െിള ിപച്ചാതുന താണ . 

എനാൽ് യരൂശപലേം് ദദെതിന്റെ്  ട്ടണ േം ് മാത്ര മായിരുനില്ല. ് ശപലാപമാന്റെ് ഭ രണകാ ലതിന്റെ്
അെസാനപ താന്റട ് അ ന്റതാരു് അധ ീശ താെയ െസ്ഥിതിയന്റട ് പക ന്ദ്രേം് കൂ ടിയായി.് അധ ീശത ാെയ െസ്ഥിതി ്
എന് പ്രപയാഗേം ് െിശ ദ ീകര ിപയ്ക് ണ്ടതുന്റണ്ട ന്നു് പതാന്നുന്നു. ് പ്രാെീന കാലന്റ ത്
കാർഷികസപദ ്െയ െ സ്ഥന്റയ്സൂെിെിയ്ക്കുന്നു് ഈ് ദ പ്രപയാഗേം.്അ തിനു്മൂന്നു്സെി പശഷത കൾ്കാണ േം.്
ഒന :് രാഷ്ട്രീയമായ് അടിച്ചമർതൽ. ് സാധാരണക്കാരന ് ഒനി ലേം് ഒരധികാരവുമുണ്ട ാ യിരുനില്ല. ്
രാജാക്കന്മ ാർ, പ്രഭുക്ക ന്മാർ, അെപരാന്റടാ ട്ടിനി ന െർ് -് ഇേന്റന് കു പറപെർ് ഏന്റ റപെർക്കു ് പമൽകർതൃ തവ േം്
നടതി.് രണ്ട :് സാ പതിക ചൂഷണേം.് െ യ െസായപൂർെയഗതി ൽ് സപതിന്റെ് പ സ്രാതസ്സു്
കൃഷിയായിരുന്നു.് അ തിന്റെ് മൂനിൽ് രണ്ടു ് ഭ ാഗേം് അധീശ െർഗ തിന്റെ് ദക കള ിന്റല തിപച്ച രു േം്
എന്നുറെിയ്ക്കുന തായിരു ന്നു് അെരുണ്ടാക്കിയ് െയ െ സ്ഥകളു േം് െട്ടേളു േം.് ഭൂമിയന്റട് ഉട മ് ഈ ശവ രനാണ ്
എനതാണു് ദബബ ിള ി ന്റല ് (ഖുർ ആനിപലയേം)് അടിസ്ഥാനസ ങ്കല്പേം.് ഫലതിലതു് മാറ്റി് മറിയ്ക്ന്റ െട്ടു.് കടേം്
കയറിയപൊ ൾ്കർഷക ൻ്കർഷകന്റതാഴിലാളി യായി.്കർഷകന്റതാഴി ലാള ി് ിന്റന്അടിമയായി.്മൂന :്
മത രമായ് അേംഗീകാ ര േം് ഈ് ചൂഷണേൾക്കു ് കിട്ടി.് രാജാധ ി കാര േം് ദ ദ െദതേം.് രാജാവു് ദദെപുത്ര ൻ.്
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സാമൂഹ ികെയ െസ്ഥിതി ് ദദെീകനിയമേം.്  ഴയനിയമതിന്റല ് ഉല്പ തിഷ്ണുക്ക ള ായ് പ്രൊെ കർ് ഈ്
അെസ്ഥന്റയന്റയാന്റ ക്ക് ന്റെല്ലു െിള ിച്ചുന്റെനതു് ശരി.് എങ്കില േം് ന്റ ാതുപെ് അധീ ശതാെയ െ സ്ഥിതിയ ിന്റല ്
അനയ ായേൾക്കു ് നിയമ സാധുത് നൽകു കയാണു് മതേൾ് ന്റെയ്തിരു നത . 

മനുസ്മൃതി് ഓർമ്മ് െ രു ന്നു. ് അതായത , യഹൂദമതതിപലാ്  ല സ്തീൻ് നാട്ടിപലാ് മാത്ര േം് സേംഭ െിച്ച ്
അ ഭ്ര േംശമായിരുന ില്ല ് ഇന്റതാന്നുേം.് മനുഷയസേംസ്കാരതിന്റ െ് അയ്യായിരേം് ന്റകാല്ലന്റത് െരിത്ര തിന്റെ ്
തുടർച്ചന്റയപന്  റയാ നാവൂ.് എനാൽ് പറാ േം് അർക്കല ാപൊസ ് രാജാ െിന്റന് സ്ഥാനഭ്ര ഷ്ടനാ ക്കി് ഭ രണേം്
ഏന്റ റ്റടുതപതാന്റട ് ഈ് അധീശ താെയ െ സ്ഥി തിയന്റട ് ആധാരശ ിലയയി് യരൂശപലേം് പദ ൊലയവുേം ്
മഹ ാപുപരാഹ ിതസമൂഹവുേം് മാറി.് അതിന്റ നത ിപര യാണു് പയശു്  ട നയിച്ചത . 

യരൂശപലേം് ഉൾന്റെ ടുന്  ല സ്തീൻ് നാട ് പ റാമാഭ രണതിലായപെ ാൾ് കൃഷിയന്റട് സവ ഭ ാെവുേം് മാറി.്
ഭ ക്ഷയ െിള കപളക്കാൾ് കൂ ടുതൽ് ഒല ീെ , അതി, ഈന്തെഴേം് തുടേിയ് ‘ ൊണിജ യ ’ െിള കള ായി.്
ൊണിജ യ െിള യ്ക്കു്കൂ ടുതൽ്മൂല ധനേം്പെണേം.് ഴയ്കർഷകർ് ല രുേം്പുറതായി.്‘ മഹ ാപുപരാഹ ിതന്മാരുേം്
മൂെ ന്മാരുേം് ശാസ്ത്രിമാരു േം ’ ് എനാണ ് അ ധീ ശെർഗന്റ തക്കു റി ച്ചു് ദബബിള ിന്റല ് ആദ യ രെനയന്റട ്
കർതാൊയ് മർപക്കാ സ ്  റയനത .് ശാസ്ത്രിമാർ് അറിവുള്ളെരായ ി രുന്നു.് രായസവുേം് പരഖകളു േം് അെർ്
സൂക്ഷിച്ചു. 

ഈ് കർഷകചൂഷണ പതാന്റട ാെേം് നികു തി  ിരിെിന്റ െ് പകന്ദ്രമാ യേം് യരൂശപലേം് നി ലന്റ കാണ്ടു.്
ന്റ രുനാള ിനു് രണ്ടുരണ്ടരലക്ഷേം്ജ നേം് ഒത്തു്പെരുന് നഗരതിന്റല ് നാ ൽെ തിനായി രേം് സ്ഥിര ൊസക്കാർ ്
ധനി കരായിരുന്നു.് അ െന്റരാന്റക്ക് െയ ക്ത ി രമായി് അഴിമത ിക്കാപരാ് ക്രൂ രന്മാപരാ് ആയിരുന്നുന്റെനല്ല. ്
നന്മനിറ ഞ്ഞെരുേം്െിശ വ സ്തരു മായിരുന്െയ ക്ത ികളു േം്ഈ്അധ ീശ താെയ െസ്ഥിതിന്റയ്നിലന ിർ ത്തുനതിൽ ്
 ങ്കു െച്ചിരുന്നു.് അറി ഞ്ഞേം, െിലന്റ രങ്കില േം് അ റിയാന്റതയ േം് എന്നു്മ ാത്രേം. 

പയശു്യരൂശപലേം്ഒഴ ിന്റ ക്ഒരു്മഹ ാനഗരവുേം് സന്ദർശ ിച്ചില്ല. ്നാ ട്ടിൻ പുറേളിലേം്ക ഫർനാ ഹേം്പ ാലള്ള ്
ന്റെറിയ്  ട്ടണേള ില മല്ല ാന്റത, ദടബീരിയ സ്സിപലാ് ന്റസപഫാറിസ്സ ി പലാ് നാേം് അെന്റന് ക ാണുനില്ല.്
സവ ാഭ ാെികമായേം് ആദ യ കൃതിയായ് മർപ ക്കാസിന്റെ് സുെിപ ശ ഷതിൽ് ഗല ീലയി ൽ് നിന്നു്
യരൂശപലമിപലയ്ക്കുന്റ ള്ളാ രു് നപൊത്ഥാനമാർച്ച ് ആണു് പയശുെിന്റെ്  രസയ ശുശ്രൂഷയന്റ ട് കാതൽ. ്
അടിസ്ഥാന െിന്ത്സഹ നതിലൂന്റ ട് െിജ യേം് എ നതാണ . 

മൂന്നു് പ്രധാന്  ട കേൾ.് ഒന , ഉ രി് സൂെിെിച്ച് സമ്പൂർണ സമർെണേം.് ക്രൂ ശിപലറാനു ള്ളെൻ് ക്രൂ ശു്
െഹ ിച്ചുന്റകാണ്ടു് ശതാധി  ന്റ െ്  ിറന്റക് ഇടേം് െലേം് പനാക്കാന്റ ത് നടപക്കണ്ടെനാണ .് ആ് ശതാധി ന്റ െ ്
സ്ഥാനതാണു്സർൊ ധി നായ്ഈശവ രൻ.്ഒരുെൻ്ഈശവ രന്റെ് ിനാന്റല്ഇറേിതി രിച്ച ാൽ് ിന്റന്
ഈശവ രന്റനാഴിന്റക്മന്റ റ്റാന്നുേം്അെന്റെ്യാത്ര ന്റയ്നിയന്ത്രിച്ചു കൂ ടാ. ്രണ്ടാമത , തന്റനതാൻ്താഴ ്ത്തുനെൻ ്
ഉയർതന്റെ ടുേം.് ഒരുെൻ് മുപൻ് ആകു ൊൻ് ഇച്ഛിച്ചാൽ് അെൻ ് എല്ലാെരിലേം് ഒടു ക്ക തെനുേം ്
എല്ലാെർക്കു േം് ശുശ്രൂഷകനുമാകണേം് എന്നു് പയശു്  റഞ്ഞ.് മൂനാമത , അധീ ശതയല്ല് ദദെരാ ജ യ തിന്റെ്
അടയാള േം.് ‘ ജ ാതികള ി ൽ് അധി തി കള ായെർ ് അെരിൽ് കർതൃ തവ േം് ന്റെയ്യു ന്നു. .. അധികാര േം് ന ടത്തുന്നു.. .്
നിേളുന്റട ് ഇടയിൽ് അേന്റനയാകരു ത . ’ ് ഒരു് പുതിയ് െയ െസ്ഥി തിയ്ക്കുള്ള് ആഹ വ ാനമാണ ് ഇെിന്റട ്
കാപണണ്ടത .് പദൊലയതിന്റല ് ബലികപളയ േം് മഹ ാപുപരാഹ ിതന്മാപരയേം് പയശു് എതിർത ത ് ഒനാേം്
നൂറ്റാണ്ടിന്റല് അധ ീശത ാ െയ െസ്ഥിതിയന്റട ് പ്രതീ കേൾ് എന് ന ിലയി ലാണ . ് അന്നു്  ീലാ പതാസിന്റെ്
 പരഡു്കണ്ട ്‘ ന്റകാടിപയറ്റ’ തിന്റല ്പഗാ ിന്റയപൊന്റല ്‘ഹ ൗ്എന്റന്താരു്സ്പീഡ ’ ്എന്നു് റഞ്ഞെർ്എല്ലാേം്
െീത് മനുഷ യ രായിരു നില്ല. ് എങ്കില േം് അന്തി മെിജ യതിപലയ്ക്കു് നയ ി യ്ക്കുനത ് ഓ ശാനയന്റട ് കഴുതയാണ , 
സാമ്ര ാജ യ തവ തിന്റെ് കുതിരയല്ല് എന ് അെ ർ് അറ ിഞ്ഞില്ല. ് ശ്രീപ യശുെിന്റെ യേം് ക്ര ിസ ്മ സ്സിന്റെയേം ്
ന്റെല്ലു െിള ി് ഒള ിഞ്ഞിരി ക്കു നത ് ഇെിന്റട യാണ . 


