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ഈ ന്ഥെത്തപ്പറ്റി ീമദ് വിദ്യാനന്ദതീർത്ഥപാദർ

” ിട്ടീഷുകാരുെട ഭരണം വന്നേപ്പാഴും പാതിരി സ്ഥാനം ( ിസ്ത്യൻ )
പൂർവാധികം ശക്തിെപ്പടുകതെന്ന െച . േക്ഷ ാരാധന േപാകുന്ന ഭക്ത 
രായ ഹി ക്കെള തട നിർത്തി ’പിശാചിെന െതാഴാൻ േപാകരുെത ം
സത്യൈദവമായ ൈദവെത്ത വിശ്വസിച്ച് തങ്ങളുെട മതത്തിൽ േചരണ’െമ ം
പാതിരിമാർ ൈധര്യമായി സ്താവി മായിരു . അവരുെട ഖ്യാപനെത്ത
എതിർ ന്നതിേനാ നിരുൽസാഹെപ്പടു ന്നതിേനാ അന്ന് ഹി ക്കളിൽ
ആരും തെന്ന മുേന്നാ വന്നില്ല. ആ ചു പാടിലാണ് പരമഭട്ടാര ീ ചട്ടമ്പി 
സ്വാമികൾ ഷ ഖദാസൻ എന്ന േപരുെവച്ച് ി മതേച്ഛദനെമന്ന പുസ്തകം
എഴുതി അച്ചടിപ്പി സിദ്ധെപ്പടുത്തിയത്. ഇത് 1070-മാണ്ടിടയ്ക്ക് ആയിരു
എന്നാണറിവ്. ഏ മാനൂർ ഉത്സവത്തിനു കൂടുന്ന ഹി ക്കെള സുവിേശഷ 

സംഗം േകൾപ്പിക്കാൻ അ േകാട്ടയ നി ിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ
ഏ മാനൂർ േക്ഷ ത്തിൻെറ മുന്നിൽ വരിക പതിവായിരു . അങ്ങെനയുള്ള
ഘട്ടത്തിൽ കാളികാവു നീലകണ് ഠപ്പിള്ള എന്ന മാന്യെന ’ ി മതേച്ഛദനം’
എഴുതിെകാടു പഠിപ്പി ഏ മാനൂർ േക്ഷ പരിസരത്തിൽെവച്ച് ആദ്യമായി
സ്വാമിതിരുവടികൾ സംഗിപ്പി . തുടർ ടി.നീലകണ് ഠപ്പിള്ളയും കരുവാ
കൃഷ്ണനാശാനും േകരളേമാ സഞ്ചരി ി മതേച്ഛദന’ത്തിെല ആശയങ്ങൾ

ചരിപ്പിച്ച് പാതിരി സ്ഥാനെത്ത കുെറെയല്ലാം സ്തംഭിപ്പി .”
മാനസികപരിവർത്തനം െകാണ്ടല്ല, െലൗകിക േലാഭനങ്ങൾ െകാണ്ടാണ്
ഹി വർഗത്തിൽെപ്പട്ട ഹരിജനങ്ങളും മ ം ി മതത്തിേല മാറാൻ നിർ 
ബദ്ധിതരായെത ഈ സ്താവനെകാണ്ട് മനസിലാക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.
മത ചാരേത്തക്കാൾ സ്വസമുദായവികാസമാണ് ി മത വാചകരുെട
ലക്ഷ്യെമ കൂടി ന്യായമായി ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങെന ഹി ക്കൾ
അന്യമതത്തിെന്റ േപരിൽ അന്യസമുദായങ്ങളിൽ ലയി ന്നതിനു അന്നെത്ത
സവർണ്ണ ഹി ക്കളും കുെറെയല്ലാം കാരണക്കാരായിരു എ ള്ളതിന് ചില
സൂചനകൾ.....പൂർവ്വപീഠികയിൽ സ്വാമിതിരുവടികൾ ഉേല്ലഖനം െചയ്തി ണ്ട്.
”...... ി മതെത്ത ഖണ്ഡിക്കണെമ മാ മല്ല ആ മതത്തിെല തത്വങ്ങൾ
ഹി ക്കൾ മനസിലാ കയും അതും ഹി മതവും തമ്മിൽ താരതമ്യപഠനം
െചയ്യണെമ ം കൂടി പരമഭട്ടാര ീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികൾ ആ ന്ഥ  
സിദ്ധീകരണം െകാ േദ്ദശിച്ചിരു . അതിനാൽ ആ ന്ഥത്തിെന്റ ഒന്നാം
ഭാഗം ി മതസാരമായി ം രണ്ടാംഭാഗം ’ ി മതനിരൂപണ’മായി മാണ്
അേദ്ദഹെമഴുതിയത്. ൈബബിളിൽ അടങ്ങിയിരി ന്ന ി മത തത്വങ്ങളുെട
ചുരുക്കം ഭംഗിയാംവണ്ണം ി മതസാരത്തിൽ അേദ്ദഹം അടക്കിയി ണ്ട്.
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ഭാരതീയ ദാർശനിക ദൃഷ്ടിയിൽ ടി ആ തത്വങ്ങെള നിരൂപണം െചയ്കയാണ്
രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ െചയ്തിരി ന്നത്. അന്നെത്ത ിസ്ത്യാനികളിൽ ഭൂരിപക്ഷ 
ത്തിനും ി മതതത്ത്വങ്ങെള റിച്ച് ശരിയായ േബാധമില്ലായിരു . ൈബ 
ബിളിെല കുെറ കഥകളും ഉപേദശങ്ങളും കാണാെത പഠി ക മാ േമ അ ട്ടർ
അ െചയ്തിരു . അതുെകാണ്ട് ി മതത്തിെല സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആചാരാ 
നുഷ്ഠാന മങ്ങളും അവർക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.അതിനാൽ ി 

മതസാരം അവർ കൂടി വളെര േയാജനെപ്പ എന്നാണ് പറയെപ്പടുന്നത്.
അതുേപാെല അന്നെത്ത േകരളത്തിെല ഹി ക്കളിൽ വളെരയധികം േപർ ം
ഹി മതതത്വങ്ങളും അറിയുവാൻ പാടില്ലായിരു ....മിഷനറിമാർ ഹി മതത 
ത്വങ്ങെള നിരൂപണംെച നിന്ദി േമ്പാൾ അതിനു സമാധാനംപറയുവാൻ
അന്നെത്ത ഹി സമുദായത്തിനു അ ം േപാലും കഴിവില്ലായിരു ....അതിനാൽ
ഹി മത േബാധമുണ്ടാ വാനും, പാതിരിമാരുെട വാദങ്ങൾക്ക് സമുചിതമായ
മറുപടി പറ അവരുെട മതം മാ േമ സത്യവും പരിശുദ്ധവുമായി എന്ന
വാദെത്ത തകർക്കാനുമാണ് ീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ മിച്ചത് .
’അതിനുേവണ്ടി അവിടു തിെരെഞ്ഞടുത്തത് കാളിയാങ്കൽ നീലക 
ണ് ഠപ്പിള്ളേയയും കരുവാ കൃഷ്ണനാശാേനയുമാണ്....തിരിവിതാംകൂറിൽ േകാ 
ട്ടയ നി വടേക്കാട്ട് നീലകണ് ഠപ്പിള്ളയും േകാട്ടയ നി െതേക്കാട്ട്
കൃഷ്ണനാശാനും മത സംഗത്തിനു നിേയാഗിക്കെപ്പ . ഹി മതെത്ത റി

സംഗി കയും ആ തത്വങ്ങളിലും ൈഹന്ദവപുരാണകഥകളിലും ിസ്ത്യൻ
പാതിരിമാർ പുറെപ്പടുവിക്കാറുള്ള ആേക്ഷപങ്ങൾ സമുചിതമായ സമാധാനം
പറഞ്ഞ് ഹി മതൈവശിഷ്ട്യം സ്ഥാപി കയുമായിരു ആ സംഗത്തിെല
പരിപാടി....
-’ ീമത് തീർത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമികൾ’ ഒന്നാംഭാഗം. ” ിസ്ത്യൻ പാതി 
രിമാരുെട മതപരിവർത്തനസംരംഭം” എന്ന അദ്ധ്യായം.
മന്ന പത്മനാഭൻ
ഉപേദശികളുെട ഹി മതവിേദ്വഷ സംഗംേകട്ട് ദുസ്സഹനായി, യുക്തിവാദിക 
ളിൽ ആ ഗണ്യനായ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ’ ി മതേച്ഛദനം’ എെന്നാരു വിശിഷ്ട

ന്ഥെമഴുതി സിദ്ധീകരിേക്കണ്ടി വന്നി ണ്ട്. അതിെന അടിസ്ഥാനമാക്കി
കരുവാ കൃഷ്ണനാശൻ എെന്നാരു ഈഴവ മാണിയും കാളിയാങ്കൽ നീലകണ്ഠപ്പി 
ള്ള എെന്നാരു നായർ മാണിയും പല സംഗങ്ങൾ െചയ്തി ണ്ട്. അവരുെട

സംഗങ്ങൾ ഉപേദശിമാെര ഒടിക്കത്തക്കതായിരു .”
-എൻെറ ജീവിതസ്മരണകൾ
( 213-214േപജുകൾ ) േബാേധശ്വരൻ
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”ഈ രാജ്യെത്ത ി മത ചാരണം സ്വാമിയിലുണ്ടാക്കിയി ള്ള ത്യാ 
ഘാതങ്ങെളന്താെണ അറിയണെമ ള്ളവർ ’ ി മതേച്ഛദനം’ ഒ
വായിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്. ഭാരതത്തിെന്റ സം ാരെത്തയും തദ്വാരാ ഭാരത 
െത്തയും സംരക്ഷിക്കണെമ ള്ളവർക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് വിേദശീയമതങ്ങെള
അടിേച്ചൽപ്പി വാൻ െച ന്ന വർത്തനങ്ങളിൽ സമചിത്തതേയാെട കഴി 

േപാകുവാൻ ഒ ന്നതല്ലേല്ലാ. സ്വാമിയുെട അറിയെപ്പട്ടിരുന്നകാലത്ത് 
രചിക്കെപ്പട്ട ഈ കൃതി (’ ി മതേച്ഛദനം’) ഭാരതീയ ദാർശനികന്മാരുെട
വീക്ഷണേകാടിയിൽ ടി ഒരു മത മാണെത്ത സമീപി ന്ന സ ദായ 
ത്തിൽെപ്പട്ടതാണ്. എന്നാൽ കരുവാ കൃഷ്ണനാശാൻ കളിയാങ്കൽ തുടങ്ങിയ
ശിഷ്യസത്തന്മാർ ആ വഴി ള്ള മതഖണ്ഡന വർത്തനങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്ത് 
ഉ തരമാക്കിെച്ചയ്തിരു എ എനിക്ക് മനസിലാ വാൻ സംഗതിയായി 
ണ്ട്. െവളിയിൽനി ള്ള യാെതാരുേബാധനങ്ങളും ലഭിക്കാനില്ലാതിരുന്ന

ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഹി ക്കൾ േവണ്ടത് എന്താെണന്നറിയാൻ സ്വാമിക്ക് (
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്ക് ) ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവുകെള േവണ്ടവർ േവണ്ടതരത്തിൽ
കണ്ടറിഞ്ഞില്ലാ എ ള്ളത് വിശിഷ്യാ സ്താവിക്കണെമന്നില്ലേല്ലാ.
- ീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ശതാബ്ദസ്മാരക ന്ഥം
( വ്യാസനും ശങ്കരനും )

ീ െക.ഭാസ്ക്കരപ്പിള്ള
”ഈ ന്ഥനിർമ്മിതിയിൽ േദ്വഷബുദ്ധി ദർശിച്ച ഒരു സംശയാലുവിന് അവിടു 

( ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ) നൽകിയ മറുപടി ഇതാണ്;
’ ി മതാദർശം അനുസരിച്ച് മാ മാണ് ഞാൻ അതിെനേച്ഛദിച്ചി ള്ളത്.
എല്ലാത്തിെനയും പരിേശാധിക്കണെമ ം നല്ലതിെന മുറുെക പിടിക്കണെമ ം
ഉള്ളത് അവരുെട മാണമാണ്. അതുേപാെല ഞാനും പരിേശാധി . ഒരു വ  
വിെന്റ അന്തർഭാഗത്ത് കിട ന്നവെയ പരിേശാധിക്കണെമങ്കിൽ േഛദിക്കാെത
എന്താ നിവൃത്തി? ബീജം കെണ്ടത്തണെമങ്കിൽ ഫലം െപാട്ടിച്ച് െതാ മാറ്റി
േനാക്കണം. അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങെന െച . എെന്റ േഛദനം അധികം
ഉപകാരമായി ഭവിച്ചത് അവർക്കാണ്. തന്നത്താെന അറിയാൻ അതു പലർ ം
ഉപകാരെപ്പ എ ചില ിസ്ത്യൻ േസ്നഹിതന്മാർ എേന്നാടു പറഞ്ഞി ണ്ട്.”

ി മത തത്വങ്ങെള ാധാന്യമനുസരിച്ച് വരമ്പിട്ട് തിരിച്ച് േകവലം 21
പുറങ്ങളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയിരി ന്ന ി മതസാരം ആ മതത്തിൻെറ
രത്ന രുക്കമാണ്. ആ ഭാഗെത്ത ിസ്തീയ പുേരാഹിതന്മാരും മുക്തകണ്ഠം

ശംസിച്ചി ണ്ട്.” ’ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ’ ( േപജ് 47,48 )
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പൂർവ്വപീഠിക

അല്ലേയാ മഹാജനങ്ങെള! എെന്റ ഈ ഉപ മം ി മതത്തിെന്റ തത്വെത്ത
ഏഴകളായിരി ന്ന ജനങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ ധരിപ്പി ന്നതിനാകു . ി മ 
തസ്ഥന്മാരായ പാതിരിമാർ മുതലായ ഓേരാേരാ കുക്ഷിംഭരികൾ ന െട ഹി മ 
തേത്തയും ഈശ്വരേനയും തി, തി മുതലായ ആപ്തവാക്യങ്ങേളയും ന്യായം
കൂടാെത ദു ഷി ം അജ്ഞാനകുഠാരം, ിമൂർത്തിലക്ഷണം, കുരു വഴി, മറുജന്മം,
സൽഗുരുലാഭം, സത്യജ്ഞാേനാദയം, സമയപരീക്ഷ, ശാ ം, ’പുേല്ലലി കുംചു’
മുതലായ ദൂ ഷണപുസ്തകങ്ങെള അച്ചടിപ്പിച്ച് സിദ്ധംെച െകാണ്ട് സാധുക്കളും
അജ്ഞന്മാരുമായ പുലയർ ചാന്നാർ പറയർ മുതലായ ഹി ക്കളുെട മനസ്സിെന
െതാപ്പി, കുപ്പായം മുതലായതുകെള െകാടു മയക്കി േഭദിപ്പിച്ച് സ്വമതമാർഗ്ഗ 
ത്തിൽ ഏർെപ്പടുത്തി നരകത്തിനുപാ ീഭവിപ്പി ന്നതിെന നാം ക ം േക മി 
രു െകാണ്ട് ഈ മഹാപാതകത്തിെന തടയാൻ യാെതാരു കഴിവും സമ്പാദി 
ക്കാെത അടങ്ങിയിരുന്നത് അ വും ഉചിതമെല്ലന്ന് മാ മല്ല, ഈ ഉദാസീനത 
യിൽെവച്ച് ഹി ക്കളിൽ ഇതുവെര അഞ്ചിെലാരു ഭാഗേത്താളം ജനങ്ങൾ ഈ
അപകടത്തിലകെപ േപാകുന്നതിനും, േമലും ഈ കഷ്ടത ചാരെപ്പടു ന്നതി 
നും അതുനിമിത്തം നമു ം ന െട സന്തതികൾ ം ഐഹികാമു ികങ്ങളായ
അേനകഫലങ്ങൾക്ക് തടസ്ഥം സംഭവി ന്നതിനും സംഗതിയായി തീർന്നിരി 

. ഈ സ്ഥിതിക്ക് ന െട ഹി ക്കളിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാേപരും
സ്വകാര്യത്തിൽത്തെന്ന വ്യ ിച്ച് കാലേക്ഷപം െചയ്യാെത അനിർവ്വാച്യമഹിമ 
യുെടയും അത്യന്തപുണ്യത്തിേന്റയും ശൃംഗാടകമായിരി ന്ന ഈ പേരാപകാര 
ത്തിൽ ടി സ്വ ം ദൃഷ്ടിവച്ചിരു െവങ്കിൽ ഈ ജേനാപ വം എ േയാ എളു 
പ്പത്തിൽ ദൂരീഭവി ന്നതിനും അതുനിമിത്തം അേനകജീവന്മാർ ഈേലാകപര 
േലാകങ്ങളിൽ സുഖി ന്നതിനും സംഗതിയാകുെമ ള്ളത് ഞാൻ പറയണെമ 
ന്നില്ലെല്ലാ. േഭാ! േഭാ! മഹാന്മാെര, ഇതിേനക്കാൾ മഹത്തരമായി േവെറ യാ 
െതാരുപുണ്യവുമിെല്ലന്നാണ് എെന്റ ഉത്തമവിശ്വാസം. എെന്തന്നാൽ തം, ദാ 
നം, ജപം, യജനം, അദ്ധ്യയനം മുതലായ പുണ്യങ്ങൾ താന്താങ്ങളുെട സുഖത്തിനു 
മാ െമന്നല്ലാെത അന്യന്മാർക്ക് അ തെന്ന ഫല ദമാെണന്ന് വിചാരി  
േണ്ടാ? ”അങ്ങെനയല്ലാ” ഈ പുണ്യം തനി ം തെന്റസന്താനങ്ങൾ ം അന്യ 
ന്മാർ ം വിശി ഷ്യാ ി മതെക്കാടുംകുഴിയിൽെപ്പട്ട് കഷ് ടെപ്പടുന്ന െപരുമ്പാ 
പികൾ േപാലും സംബന്ധി ന്നതാകു . വിേശ ഷിച്ച് മലയാളികളായഹി  
ക്കൾ ഈ സംഗതിെയ അേശ ഷം ആേലാചിക്കാെത, അവരുെട പാട് അവർക്ക്,
ന ്െട കാര്യം നമുക്ക്, എന്നിങ്ങെന വിചാരിച്ച് ജീവകാരുണ്യം കൂടാെത അട 
ങ്ങിയിരി ന്നത് ഈശ്വരേകാപത്തിന് മുഖ്യമായ കാരണമല്ലേയാ? ഹി ക്ക 
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ളായ മഹാന്മാെര! നിങ്ങൾ ഇനിെയങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കാെത അവരവരുെട
ശക് തി തക്കവണ്ണം വിദ്യെകാേണ്ടാ ധനംെകാേണ്ടാ കഴിയുന്നതും ഉത്സാഹി 
ച്ച് ഈ ി മതദുരാചാരങ്ങെള നിവൃത്തിപ്പി വാൻ തുനിയുെമന്ന് ഞാൻ വി 
ശ്വസി . അേശ ഷം ധനപുഷ് ഠിയും മ മുണ്ടായിട്ടല്ല എെന്റ ഈ ഉപ മം.
പിെന്നേയാ അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്ന പഴെമാഴിേയയും, ‘ഉത്സാഹി 
നം പുരു ഷസിംഹമുൈപതി ലക്ഷ്മീഃ’ എന്ന സജ്ജന വചനെത്തയും അനുസരി 
ച്ച് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നാൽകഴിയുന്നതും ഉത്സാഹിപ്പാൻതയ്യാറായതാണ്. ആ
ഉത്സാഹത്തിെന്റ പൂർവ്വപീഠികയായിട്ടാണ് ഞാൻ ി മതച് േഛദനെമന്ന ഈ
പുസ്തകെത്ത എഴുതി ഇ കാരം സിദ്ധംെച മാറാക്കിയത്. ഈ ഉപന്യാസ 
ത്തിൽ യുക്തിന്യായങ്ങൾേക്കാ മേറ്റാ വല്ല ഭംഗവും വന്നി െണ്ടങ്കിൽ അതിെന
പരി ഷ്കരി ന്നതു തെന്ന മഹാന്മാരായ നിങ്ങളുെട അനു ഹെമ വിശ്വസിച്ച്
ഈ പുസ്തകെത്ത നിങ്ങളുെട ദിവ്യസന്നിധിയിൽ സമർപ്പി െകാ . -ഷൺമു 
ഖദാസൻ
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ൈദവത്തിെന്റ രൂപം

അനാദ്യനന്തനിത്യനായി വ്യാപകനായി സ്വത നായി അരൂപനായി അവി 
കാരിയായി, സത്യം, ജ് ഞാനം, അടക്കം, ന്യായം, കൃപ, നന്മ, േമന്മ, നിറവ് മുത 
ലായ ദിവ്യഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയവനായി പിതാവ്, പു ൻ, പവി ാത്മാവ് എ
മൂ േപരായ ഒരുവനാകു ൈദവം. അവരിൽ പിതാവിനു യേഹാവാ എ ം പു 

നു ിസ് തു എ ം േയശു എ ം പവി ാത്മാവിന് പരിശുദ്ധആവി എ ം
കൂടി നാമങ്ങൾ ഉണ്ട്. (സങ്കീർത്തനം 90-അ. 2-വാ യറമി. 23-അ. 24-വാ. മർ 
േക്കാസ് 10അ. 27-വ. 1 തിെമാെഥയുസ് 6-അ. 15-വ. സങ്കീർത്തനം 102-അ.
27-വാ. െവളിപ്പാട് 1-അ.8-വാ. 1 നാളാഗമം 29-അ. 9-വാ. ആദി. 17-അ. 1-വാ.
പുറപ്പാട് 15-അ. 12-വാ. സങ്കീർത്തനം 145-അ. 17-വാ. പുറപ്പാട് 34-അ. 6-വാ.
മത്തായി 28-അ. 19-വാ. ആവർത്തനപുസ് തകം 32-അ. 4-വാ. ടി. 33-അ.
27-വാ.) സൃഷ്ടി, സ് ഥിതി, സംഹാരം, നി ഹം, അനു ഹം ഇവകളാകു ൈദ 
വകൃത്യങ്ങൾ. അനാദ്യനായ ൈദവം ആദ്യം തെന്ന കൃത്യം െച വാൻ ഇച് ഛി .
പരമണ്ഢലത്തിങ്കൽ ൈദവദൂതന്മാെര സൃഷ് ടി കയും അവരിൽ തനിക്ക് വിേരാ 
ധികളായ ചിലെര പിശാചുക്കളാക്കി നരകത്തിൽ ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം നിയമി 

കയും െച . (യഹൂദാ. 6-െവളിപാട് 12-അ. 9-വാ . പിന്നീട് ഭൂമിെയയും
ആകാശെത്തയും ഒന്നാംദിവസം ഒളിെയയും രണ്ടാംദിവസം െവളിെയയും ജലരൂ 
പങ്ങളായ േമഘങ്ങെളയും മൂന്നാംദിവസം മണ്ണിൽനി ം സ്ഥാവരജീവന്മാെരയും
നാലാം ദിവസം മഹാ കാശകങ്ങളായ നക്ഷ ങ്ങെളയും അഞ്ചാംദിവസം ജല 
ത്തിൽ ജലചരങ്ങെളയും ആറാംദിവസം നാനാവിധ മൃഗങ്ങെളയും സൃഷ്ടി . അന 
ന്തരം ആ ദിവസംതെന്ന തെന്റ സ്വരൂപമായി മനുഷ്യെന ഉണ്ടാക്കി മൂക്കിെന്റ 
ദ്വാരംവഴിയായി ജീവശ്വാസെത്ത ഊതിക്കയറ്റി അവെന ജീവാത്മാേവാടുകുടി 
യവനാക്കി. പിന്നീട് ആ മനു ഷ്യെന്റ ശരീര റിൽനിന്ന് ഒരു ീെയ ടി ഉണ്ടാ 

കയും ആ ആദിമമനു ഷ്യെര ഏ ഷ്യാഖണ്ഡത്തിെല തുലുക്ക് േദശ ള്ള ഏദ 
െനന്ന സ്ഥല നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട േതാട്ടത്തിൽ ഇരുത്തി. സൃഷ് ടികാല തെന്ന
മനു ഷ്യേരാട് നിങ്ങൾ സന്തതിേയാടുകൂടി പലവംശക്കാരായി ഭൂമിയിൽ നിറ 
ഞ്ഞ് അതിലുള്ള സകലവ ക്കെളയും പരിപ്പാലിപ്പിൻ എന്ന് ആശീർവദി ക 
യും മനു ഷ്യർ സ്ഥാവരജീവന്മാെര േഭാജനമായിട്ട് നിയമി കയും ഏദനിലു 
ള്ള േതാട്ടത്തിൽ കാ നി േവലെച ന്നതിനും േതാട്ടത്തിലുള്ള സകലവിധ
വൃക്ഷങ്ങളുെട പഴങ്ങെള ഭക്ഷി െകാ വാനും ആജ് ഞാപി കയും, േതാട്ടത്തി 
െന്റ നടു ള്ള ഗുണേദാ ഷങ്ങെള അറിവി ന്ന വൃക്ഷത്തിെന്റ കനിെയ ഭക്ഷിക്ക 
രുെത വില കയും, ഭക്ഷി എങ്കിൽ ആ ദിവസത്തിൽ തെന്ന മരി െമ 
ന്ന ശിക്ഷ പറകയും െച . ൈദവെത്ത ഉപചരിക്ക, ശനിവാരനിയമം, സൃഷ്ടികൾ 
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പചരിക്ക, വിധിച്ചതിെന െച ക, വിലക്കിയ കനിെയ ത്യജിക്ക: ഇ യുമാകു 
ആദിമമനു ഷ്യർ നിമയിക്കെപ്പട്ട മതം. അവർ അവിെട അ കാരമിരി  

േമ്പാൾ പിശാചാധിപതിയായ സർപ്പം വന്ന് വിലക്കെപ്പട്ട വൃക്ഷത്തിെന്റ കനി 
െയ ഭക്ഷിച്ചാൽ മരിക്ക ഇല്ലാ എ ം നയന കാശവും ഗുണേദാ ഷജ് ഞാനവും
ഉണ്ടാകുെമ ം ആ ീേയാടു പറ . അനന്തരം ആ പഴം തീറ്റി രസവും
കാ ഭംഗിയുമുള്ളതും ബുദ്ധിെയ െതളിയി ന്നതുമാകു എ കണ്ട ആ ീ 
യും, അവർ െകാടുത്തിട്ട് ആ മനു ഷ്യനും ഭക്ഷി . അതുെകാണ്ട് അവർക്ക് നയന 
േശാഭ ഉണ്ടാകുകയും അേപ്പാൾത്തെന്ന് അവർ നഗ്നരായിട്ട് ഇരി കയാെണന്ന 
റിഞ്ഞ് അത്തി ഇലകെള തയ്ച്ച് അരയിൽ െകട്ടിെക്കാ കയും െച . അന 
ന്തരം പകൽ അവസാനിച്ചേപ്പാൾ േതാട്ടത്തിൽ സഞ്ചരി വരുന്ന യേഹാവയു 
െട ശബ് ദെത്ത േകട്ട് അവർ ൈദവസന്നിധാനത്തിൽനി മാറി മരങ്ങളുെടയിട 
യിൽ ഒളിച്ചിരി കയും അേപ്പാൾ യേഹാവ മനു ഷ്യെന വിളിച്ച് ”നീ എവിെട?”
എ േചാദിക്കയും അതിനവൻ ”ഞാൻ നഗ്നനാകെകാണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് ഒളിച്ചിരി 

” എന്ന മറുപടി പറകയും അേപ്പാൾ യേഹാവ ”നിെന്ന നഗ്നെനന്ന് ആര 
റിയി ? നീ വിലക്കിയ കനിെയ തിേന്നാ”എ േചാദിക്കയും ”എേന്നാടു കൂ 
ടി ഇരുത്തിയ ീ ത ഞാൻ അതിെന ഭക്ഷി ” എന്ന് അവൻ പറയുകയും
യേഹാവ ീേയാട് ”നീ എന്താണ് ഇങ്ങെന െചയ്തത്?” എ േചാദിക്കയും
അവൾ സർപ്പത്തിെന്റ വഞ്ചന േഹതുവായി ഞാൻ തി േപായതാണ് എ
പറകയും യേഹാവ സർപ്പെത്ത േനാക്കി, നീ ഇ കാരം െചയ്തതു െകാണ്ട് എല്ലാ
മൃഗജ ക്കെളക്കാളും ഏറ്റവും ശപിക്കെപ്പട്ട് ജീവപര്യന്തം വയറുെകാണ്ടിഴഞ്ഞ്
മ തി േപാകും. അതുകൂടാെതയും നിന ം ഈ ീ ം നിെന്റ സന്തതി ം
തമ്മിൽ ശ തയുണ്ടാകും. അതുെകാണ്ട് അതു നിെന്റ തലെയ ചത ം. നീ അതി 
െന്റ കുതികാലിെന ചത ം എ ം പിന്നീട് ീെയ േനാക്കി നീ അധികേവദന 
േയാടുകൂടി കുട്ടികെള സവി കയും നിെന്റ ഭർത്താവിെന്റ കീഴിൽ ഇരി ക 
യും അവർ നിെന്ന പരിപാലിക്കയും, െച െമ ം പിന്നീട് മനു ഷ്യെന േനാക്കി
നീ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കെപ്പ . അതു നിനക്ക് ഇനി മു െചടികെളയും മു  
മരങ്ങെളയും മുളപ്പി െമ ം, നീ ജീവപര്യന്തം േ ശെപ്പ ഭൂമിയിലുള്ള സസ്യ 
ങ്ങെള വിയർ മുഖേത്താടുകൂടി തി മണ്ണായ നീ മണ്ണിൽത്തെന്ന േചരുെമ
പറയുകയും െച . (ആദ്യപുസ്തകം 2-ം3-ംഅ.)
യേഹാവാ പിെന്നയും ആ ആദിമനു ഷ്യരുെട സന്താനരൂപമായി തെന്ന ആത്മാ 
ക്കെള സൃഷ് ടി . അതുെകാണ്ട് വിലക്കെപ്പട്ടതിെന െചയ്ത ആ ആദിമ 
നു ഷ്യരും പാപികളായിത്തീർ . പാപം േഹതുവായി ദുഃഖമുണ്ടായി. (േറാമാ.
5-അ. 12–19-വാ. സങ്കീ. 51-അ. 5-വാ.)
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യേഹാവ ഇ കാരം ആത്മാക്കെള സൃഷ് ടിച്ച് താനാ ഹിച്ച കാലംവെരയും ശരീ 
രേത്താടുകൂടി ജീവിച്ചിരിക്കത്തക്കവണ്ണം സ്ഥിതിെചയ്ത് സ്ഥിതിയുെട അവസാന 
ത്ത് സംഹരി . അവരിൽ തനി വിേരാധികളായ അശുദ്ധന്മാെരനി ഹി 

കയും തെന്ന വിശ്വസി വഴിെപ്പടുന്ന ഭക് തന്മാരായ ശുദ്ധന്മാെര അനു ഹി 
കയുംെച ം.

(സങ്കീ. 103-അ. 19-വാ. (2) പേ ാസ് 30-അ. 10-വാ. മത്തായി 25-അ, 46-വാ.)
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ജീവലക്ഷണം

ഉൽപ്പത്തികാലത്ത് യേഹാവയാൽ ശുദ്ധസ്വരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവരായി
ആദ്യന്തനിത്യന്മാരായി സ്വാവധിപര്യന്തം സ്വത ന്മാരായി അരൂപന്മാരായി
മനസ്സാകുന്ന സംബന്ധസാധനേത്താടുകൂടിയവരായി ചിന്ത, അറിവ്, േസ്നഹം,
േദ്വ ഷം, യത്നം, സുഖം, ദുഃഖം എന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരി ന്ന േചതനന്മാര 
േ ജീവന്മാരാകുന്നത്. ആ ജീവന്മാരിൽ സൃഷ്ടിമുതൽ പാപംെചയ്യാതിരി ന്ന 
വരായ േദവദൂതന്മാരും പാപത്തിൽനി േവർെപട്ടവരായ മുക്തന്മാരും ശുദ്ധജീവ 
ന്മാെര ം തങ്ങളാലും തങ്ങളുെട പൂർവ്വികന്മാരാലും സമ്പാദിക്കെപ്പട്ട പാപേത്താ 
ടു കൂടിയവർ അശുദ്ധജീവന്മാെര ം പറയെപ്പടും. (ആദ്യപുസ്തകം 27, േയാബ്.
33 അ. 4വാ. 32അ. 8വാ. മത്തായി 10 അ. 28-വാ„ ലൂേക്കാസ് 24-അ., 39-വാ.,
േയാബ് 35-അ. 10-വാ., സംഗക്കാരൻ 12-അ. 7-വാ.)
ജീവന്മാർ തങ്ങളുെട പാപകർമ്മം േഹതുവായി നി ഹഫലെത്ത ാപിക്ക 
െകാണ്ട് സ്വത മാരാകു എങ്കിലും സ്വകീയ പുണ്യകർമ്മം െകാണ്ട് അനു  
ഹഫലെത്ത ാപിക്കാത്തതിനാൽ പരത ന്മാരുമാകു .
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പാശനിരൂപണം

ആദ്യന്തമുള്ളതായും അനിത്യമായും േദവനിയമം ഉള്ളേപ്പാൾ അനന്തനിത്യമാകു 
ന്നതായും അവ്യാപകമായും പരത മായും ഇ ിയവി ഷയമായും വികാരിയായും
അേചതനമായും ഇരി ന്ന ജഡവ വാകു പാശം. അത് കാര്യപാശെമ ം
ദു ഷ്കർമ്മപാശെമ ം ര വിധമായിരി ം. അവയിൽ ൈദവത്തിനാൽ ഉപാ 
ദാനകാരണംകൂടാെത സൃഷ് ടിക്കെപ്പട്ട ജഡപദാർത്ഥം കാര്യപാശം. അതാക 
െട്ട പൃഥിവി, ജലം, വായു, േതജസ്സ് എന്ന് ഭൂതവാച്യങ്ങളാകുന്ന വ്യങ്ങളും ഗു 
ണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമാകു . ആ കാര്യപാശംതെന്ന ശുദ്ധെമ ം അശുദ്ധെമ 

ം രണ്ട് വിധമായിരി ം. അവയിൽ ശുദ്ധപാശെമന്നത് സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടമാതി 
രിയിൽത്തെന്ന ഇരി ന്ന സ്വർഗ്ഗമണ്ഡലം മുതലായവയും, അശുദ്ധപാശെമന്നത്
സൃഷ്ടിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ജീവന്മാരുെട പാപം േഹതുവായിട്ട് േദാ ഷെപ്പട്ട ഭൂമി മു 
തലായവയും ആകു . ഇനി ദു ഷ്കർമ്മപാശെമന്നത് ജീവന്മാർ വിധിക്കെപ്പട്ട
കർമ്മെത്ത െചയ്യായ്കെകാ ം വിലക്കെപ്പട്ടതിെന െചയ്കെകാ ം ഉണ്ടായ വാ 
സനാരൂപവും ശു േശാണിതവഴിയുെട സന്തതിയിൽ െച ന്നതും പരിശുദ്ധിെയ
െകടു ന്നതും മയക്കെത്ത െച ന്നതും േ ശം, വ്യാധി, മൂപ്പ്, മരണം എന്നി 
വകെള ഉണ്ടാ ന്നതും ദുഃഖസാധനവും ബലിദാനത്താൽ പരിഹരിക്കെപ്പടുന്ന 
തും പരിഹരിക്കെപ്പടാത്തസ്ഥിതിക്ക് നിത്യനരകേവദനയ്ക്ക് കാരണവും ജഡഗുണ 
വും ആയിരി ന്ന പാപകർമ്മമാകു . അതും ജൻമപാപെമ ം കർമ്മപാപ 
െമ ം ര വിധം. പാപമാകുന്നത് േദവവാക്യെത്ത വിശ്വസിക്കാത്തതാെണ 

ം േദവവിധിെയ ലംഘി ന്നതാെണ ം േത്യകം േത്യകം അഭി ായ 
െപ്പടുന്ന പക്ഷക്കാരും ഉണ്ട്. ൈബബിൾശാ ത്തിൽ ഷ്ടമായി പറയെപ്പടാത്ത
വി ഷയങ്ങൾ ം വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ ഓേരാേരാ സങ്കൽപ കാരം അവനവെന്റ
േപാക്കിനു തക്കവണ്ണം അഭി ായെപ്പട്ട് അേന്യാന്യം മല കയും െച ണ്ട്.
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ജീവകൃത്യം

ശരീരികളായി ജനിച്ച ആത്മാക്കൾ ജന്മപാപവാസനാേഹതുവായി ദുരി 
ച് ഛേയാടുകൂടി േമൽ േമൽ പാപങ്ങെള െച ം. ചിലർ ചില പുണ്യെത്തയും
െചെയ്തന്ന് വേന്നയ്ക്കാം. എങ്കിലും ഈശ്വേരച്ഛാ കാശനമായ ൈബബിൾ 
േബാധമുണ്ടായി ബന്ധമറ്റവർ മാ േമ മുക്തി സാധന സമ്പന്നന്മാരായും
പുണ്യകൃ ക്കളായും ഭവി .
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ജീവേഭാഗം

ആത്മാക്കൾ ഇേപ്പാൾ യത്നിച്ച് േദവചിത്ത കാരം സുഖഃദുഃഖങ്ങെള അനുഭവി 
ം. ഇഹത്തിൽ പാപംെചയ്തവരും മുക്തി സാധേനാപായസമ്പാദ്യം കൂടാെത

പുണ്യം െചയ്തവരും പരത്തിൽ നിത്യനരകെത്ത ാപിച്ച് അവസാനമില്ലാത്ത ദുഃ 
ഖെത്ത അനുഭവി ം.
സൃഷ്ടി പിൻപ് 4005 വൽസരേശ ഷം, പിതാവ്, പു ൻ, പവി ാത്മാവ് എന്ന 
വരിൽ, പു നായ ി ഭൂമിയിൽ ഏ ഷ്യാഖണ്ഡത്തിൽ തുലുക്കേദശത്ത് കാനാ 
െനന്ന നാട്ടിൽ േയാേസപ്പ് എന്നവനു ഭാര്യയായി നിയമിക്കെപ്പട്ട മര്യാൾ എന്ന 
വളുെട വയറ്റിൽ പവി ാത്മാവിനാൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ട ഗർഭപിണ്ഡത്തിൽ വന്നക 
െപ്പട്ട് മനു ഷ്യത്വവും ൈദവത്വവും ഉള്ളവനായി ജനി വളർന്ന് പണ്ഡിതന്മാേരാ 
ട് സംഗി നടന്ന് 30 വയസ്സിൽ േയാവാേനാട് (േയാഹന്നാേനാട് ) സ്നാനേമറ്റ്
പവി ാത്മാവിെന്റ ആേവശവും സിദ്ധിച്ച് 40 ദിവസംവെരയും കാട്ടിൽ ഭക്ഷണം
കൂടാെത ഇരുന്ന് പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട് മനു ഷ്യെര വഞ്ചിച്ച പിശാചി 
െന താൻ ജയിച്ച് അ തങ്ങെള െചയ്ത് മനു ഷ്യർ ലംഘിച്ച ക നകെള താൻ
അനു ഷ്ഠി കാണിച്ച് മതേബാധകന്മാരായ അേപ്പാേസ്താലന്മാെര ആജ്ഞാപിച്ച്
ഏർെപ്പടുത്തി ജ്ഞാനജ്ഞാപക സം ാരങ്ങെള നിയമിച്ച് മനു ഷ്യരുെട സകല 
പാപങ്ങേളയും താൻ ഏ െകാണ്ട് അവരനുഭവിേക്കണ്ടതായ േവദനകെള താൻ 
തെന്ന അനുഭവി െകാണ്ട് കുരിശിൽ തറയ്ക്കെപ്പട്ട് സർവ്വപാപബലിയായി മരി 

. മൂന്നാംദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് സ്വർഗ്ഗമണ്ഡലത്തിൽ കയറി പിതാവായ
യേഹാവയുെട വല വശത്തിരി .

ി വിനാൽ െചയ്യെപ്പട്ട ബലിദാനമായ േദവപുണ്യം മാ േമ മുക്തിസാ 
ധനമായും ി വിെന റി ള്ള പരിപൂർണ്ണവിശ്വാസം ഒ മാ േമ ജീവ 
ന്മാർക്ക് േദവപുണ്യഫലം സിദ്ധി ന്നതിേലയ്ക്ക് ഉപായമായും ഭവി . മു 
ക് തസാധേനാപായമായി വിശ്വാസമുള്ളട സത്യം, നീതി, ദയ മുതലായ ജീവ 
പുണ്യങ്ങൾ നിയതകാര്യം മാ മായിരി ം. അവകൾ കടമയാകെകാണ്ട് ബലി 
യാകയില്ലതാനും.
േദവപുണ്യ സാദ, ഫല, ജ്ഞാപകത്തിേല േവണ്ടി ി വിനാൽ ര വക 
സംസ്ക്കാരങ്ങൾ നിയമിക്കെപ്പ . അവ സ്നാനവും നൽകരുണയും ആകു . സ്നാന 
െമന്നത് മനസ്സിെന തിരി ന്നതിേല ം, പാപശുദ്ധി ം േഹതുവായ ി വി 
െന്റ കൃപെയ റി ള്ള ഓർമ്മയ്ക്ക് അടയാളമിട്ട് ിേദവനാമേത്താടുകൂടിയ ജലം 
െകാ ള്ള സ്നാനമാകു . ഇതിെന അ ം േഭദെപ്പടുത്തി സ്വീകരി ന്ന അഭി 

ായക്കാരുമുണ്ട്. നൽകരുണെയന്നത് പാപബലിയായ ി വിെന്റ മാംസര 
ക്തങ്ങെള റി ള്ള ഓർമ്മ േവണ്ടി അടയാളമി ഭക്ഷി ന്ന അപ്പവും ാക്ഷാ 
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രസവും ആകു . സ്നാനം ലിംഗാ ചർമ്മച് ഛേദനത്തിനു പകരവും നൽകരുണ
നി ാേരാൽസവത്തിനു പകരവുമായിട്ടേ വച്ചിരി ന്നത്. ഇ കാരം പറയ 
െപ്പട്ട മതമാണ് യൂദമതത്തിെന്റ ജ് ഞാപ്യവ വായ ശുദ്ധ ി മതം. ഇതുണ്ടായ 
േപ്പാൾ ജ് ഞാപകങ്ങളായ യൂദമത ിയകൾ തള്ളെപ്പ
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മുക്തിസാധനം

ഇങ്ങെന ന്യായ കാരം യേഹാവ ശപിച്ചത് െകാണ്ട് ആത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാവർ 
ം പാപകർമ്മം ഉണ്ടാക്കിയതിെന കണ്ട് അവരുെട േമൽ േതാന്നിയ ദയ േഹ 

തുവായിട്ട് അനു ഹം െചയ് വാൻ ഇച് ഛി മുക് തിസാധേനാപായം ഉണ്ടാ  
ന്നതിേലക്ക് നിശ് ചയി .
മുക്തിസാധനമാകുന്നത്
പാപപരിഹാരമായി പരിശുദ്ധസ് ഥാനെത്ത ഉണ്ടാ ന്ന സാധനമാകു മുക്തി 
സാധനമാകുന്നത്. പാപനീക്കത്തിനനുകൂലമായ കർമ്മം ബലിദാനമാകു .
ബലി എന്നത് ഉപഹാരപദാർത്ഥമാകു . േദാ ഷനിവൃത്തിക്കായിെക്കാണ്ട് ജീ 
വന്മാരാൽ െകാടുക്കെപ്പട്ട ആട്, മാട് മുതലായ ഉപഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ േദവെന്റ
ഉടമകളും അവരാൽ െചയ്യെപ്പടുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങെളല്ലാം േദവനു െച വാനുള്ള
കടമകളും ആകു . അതുെകാണ്ട് ജീവന്മാർ ബലിദാനത്തിനു സ്വത കർത്താ 
ക്കന്മാരല്ലാ, ആട്, മാട് മുതലായവ സ്വത ബലികളുമല്ലാ. ജീവപുണ്യങ്ങൾ സ്വ 
ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുമല്ല. അതുെകാണ്ട് പരത ങ്ങളായ ഇവകെളല്ലാം േദവാ 
നു ഹനിയമത്താലല്ലാെത ഫലി ന്നവയല്ലാ. ബലിദാനത്തിനു സ്വത കർ 
ത്താവു േദവൻതെന്നയാകു . േദവനായ ി വേ അവതാരദ്വാരാ സ്വത  
ബലിയാകുന്നതിേലയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചവൻ. ി വിെന്റ ശരീരനിേവദനം, മരണം
മുതലായ േദവപുണ്യ ിയകൾ മാ േമ സ്വത പുണ്യകർമ്മങ്ങളായി ഭവി .
അതുെകാണ്ട് യേഹാവ തെന്റ പു നായ ി വിെന ആ മനു ഷ്യരുെട സന്തതി 
യിൽ ഒരു മനു ഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ച് പിശാചിെന ജയിച്ച് പരമാർേത്ഥാപേദ 
ശം െചയ്ത്, തെന്ന പാപബലിയായി െകാടുത്ത് ജീവന്മാെര അനു ഹിക്കത്ത 
ക്കവണ്ണം ഏർെപ്പടു കയും, ി അതിേലയ്ക്ക് സമ്മതി മദ്ധ്യസ്ഥനാകുകയും
െച . ഇതിെന സുചിപ്പിച്ചാണ് ീയുെട സന്തതി സർപ്പത്തിെന്റ തലെയ അറു 

െമന്ന് പറഞ്ഞി ള്ളത്. അതാണ് കൃപാനിയമം. അതുെകാണ്ട് ി വിെന്റ
ബലിദാനത്തിെന്റ ജ്ഞാപകചിഹ്നമായിട്ടാകു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ ബലിദാനത്തി 
േല നിയമിച്ചത്. പൂർവീകന്മാരും അ കാരം തെന്ന ിസ് തുവിെന്റ ബലിദാ 
നമായ ജ് ഞാപ്യെത്ത റിച്ച് വിശ്വസിച്ച് േമ ഷബലിദാനമായ ജ്ഞാപകെത്ത
െചയ് തുവ .
ആ സങ്കൽപ്പവും വിശ്വാസവും നടപടിയുംതെന്ന ആദി ി മതം. സൃ 
ഷ് ടി പിൻപ് 1657 സംവത്സരം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ജല ളയാവസാനകാ 
ലത്ത് മാംസേഭാജനെത്തയും, സൃഷ്ടിയുെട 2106-ാം സംവത്സരത്തിൽ അ ഹാ 
മിൽ ലിംഗാ ചർമ്മച് േഛദനെത്തയും നിയമി . സൃഷ്ടിയുെട 2513-ാം സംവത്സ 
രത്തിെന്റ േശ ഷം യേഹാവാ േമാശ എന്നവനു ത്യക്ഷനായി പൂർവ്വനിയമത്തി 
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െന്റ വിസ് താരമായ മൂ വക വിധികെള ഉപേദശി . അസന്മാർഗ്ഗവിധി, ിയാ 
വിധി, നീതിവിധി എ പറയെപ്പടു .
ഒേര ൈദവെത്തതെന്ന വണങ്ങണം.
അന്യൈദവെത്ത വണങ്ങരുത്.
ൈദവനാമെത്ത വൃഥാ ഉച്ചരിക്കരുത്.
ശനിപുണ്യവാരനിയമം. (എന്ന ഈ േദവാർത്ഥകാര്യങ്ങൾ നാലും)
അച് ഛനമ്മമാെര ഉപചരിക്ക.
െകാല്ലായ് ക.
വ്യഭിചരിക്കായ്ക.
േമാഷ് ടിക്കായ് ക.
കള്ളസ്സാക്ഷി പറയായ് ക.
അന്യമുതലിെന ആ ഹിക്കായ് ക.
(എന്ന മനു ഷ്യാർത്ഥകാര്യം ആറും കൂടി) ഇങ്ങെന പ വിധമായ നിയമ പുണ്യ 
ങ്ങെള വിധി ന്ന 10 കല് പനകളാകു സന്മാർഗ്ഗവിധികൾ. അതി േദവന്യാ 
യ മാണം എ ം േപരുണ്ട്.
ശരീരശുദ്ധി, വ്യശുദ്ധി, ആശൗചം, ഉപവാസം, പുണ്യസ് ഥലം, പുണ്യകാലം,
പുണ്യ വ്യം, ഗുരുത്വം, ആലയേസവ, പൂജ, നിസ് ക്കാേരാത്സവം മുതലായ നിയ 
മപുണ്യങ്ങെള അറിവി ന്നത് ിയാവിധി.

https://thalilakkam.in/



ി മതനിരൂപണം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 20

ഇനി നീതിവിധി എന്നത്

യുദ്ധം, സമാധാനം, മാതാവ് , കുട്ടികൾ, ഉടയവൻ, അടിയവൻ, അന്നം, വ ം, വീ 
ട് നിലം, ധാന്യം, ഭുത്വം, പണം, ആട്, മാട്, പക്ഷി, മൃഗം, കടി ൽ, േലവ്യാ 
ജീവനം, മനുഷ്യശരീരം, ജീവൻ എന്നിവകെള റി ള്ള ഒഴുക്കവഴക്കങ്ങെളയും
ദണ്ഡെത്തയും അറിയി ന്നതാകു .
ഇവകളിൽ ിയാവിധി എന്നത് ഇഷ്ടസിദ്ധി ം ഭക്തി ം കാരണമായും ഭക്ത 
ന്മാെര േവർെപടു ന്ന മു യായും ിസ് തുകൃത്യജ് ഞാപകചിഹ്നമായും ഇരി  

. ഇത് ആദി ി മതത്തിൻെറ പിരിവായ യൂദ ി മതം എന്ന് പറയെപ്പടു 

.
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പവി ാത്മക കൃത്യം

മൂ േപരിൽ ഒരുവനായ പവി ാത്മാവ് സൃഷ്ടിമുതലായ കൃത്യങ്ങളിൽ സഹായി 
. (സങ്കീർത്തനം104-അ. 30വാ.) പരിശുദ്ധഭക്തന്മാെര ഉണർത്തി അവ 

െരെക്കാ ൈബബിളിെന ഉണ്ടാക്കി (തീെമാെഥയൂസ് 3-അ. 16-വാ. പേ ാ 
സ് 1-അ. 12-വാ.) ിസ് തുവിെന േദാഷരഹിതമനുഷ്യനായി ജനിപ്പിച്ച് അേദ്ദ 
ഹത്തിനു പൂർണ്ണജ് ഞാനെത്തയും കൃപെയയും െകാടു പകരിച്ച് ഏതുകാല ം

ി വിെന ഭജി ന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ൈബബിൾ അറിയുന്നതിനായിട്ട് അവരുെട
മനസ്സിെന കാശിപ്പിച്ച് ാർത്ഥിക്കത്തക്കവണ്ണമാക്കി. ിസ് തു േദവപു നാ 
കു എ ള്ളതിെന അവരിൽ കാണിച്ച ദുഃഖത്തിൽ നി ം രക്ഷിച്ച് ബാഹ്യാ 
ന്തരങ്ങളായി സകല പാപങ്ങേളയുംനീക്കി ശുദ്ധീകരിച്ച് േദവെന പരിപൂർണ്ണമാ 
യിട്ട് േസവി ന്നതിേല തക്കതായ ആർ തെയയും െകാടുത്ത് പിെന്ന േവണ്ട 
വയായ സകല സൽഗുണ പരമപുണ്യങ്ങെളെക്കാ അവെര അലങ്കരി വരു .
പവി ാത്മവിെന്റ സിദ്ധിക്ക് ാർത്ഥനയാകു മുഖ്യസാധനം. ഇങ്ങെനപറയ 
െപ്പട്ട ിസ് തുമതത്തിെന അറിഞ്ഞ് സകലമനുഷ്യരും തെന്റ പാപെത്ത റിച്ച്
ഉണർന്ന് പശ് ചാത്താപെപ്പട്ട് ൈബബിൾ വിധി കാരം േയശു ിസ് തുവിൽ വി 
ശ്വാസമുണ്ടായി ിസ് തുഭക് തസമൂഹമായ ീസഭയിൽ േചർന്ന് സ്നാനം, നൽക 
രുണ എന്നീ സംസ് ക്കാരങ്ങെള െചയ്ത് േദവെന ാർത്ഥിച്ച് ദൃഢവിശ്വാസേത്താ 
ടുകൂടിൈദവപുണ്യം സമ്പാദി െകാണ്ട് ൈബബിളിെന ഓതി ഉണർന്ന് എല്ലാവ 
േരാടും സംഗി െകാണ്ട് നിലയിൽനി ം െതറ്റാെത ഇരിേക്കണ്ടതാകു .
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നി ഹാനു ഹം

ിസ് തുനാഥൻ േലാകാവസാനകാലത്ത് വിചാരണ അെല്ലങ്കിൽ ന്യായതീർ  
െച ന്നതിേല മഹിമേയാടുകൂടി വന്ന് അേപ്പാൾ ജീവിച്ചിരി ന്നവെര മാ  
മല്ല, മരിച്ചവെരയും ശരീരേത്താടുകൂടി എഴുേന്നൽപ്പിച്ച് എല്ലാവേരയും തെന്റസ 
ന്നിധിയിൽവരുത്തി സന്മാർഗ്ഗികെള വലതുവശ ം ദുർമ്മാർഗ്ഗികെള ഇടതുവശ 

ം ആയി നിർത്തി അവരുെട പുണ്യപാപങ്ങെള വിചാരണെചയ്ത് അവരിൽ 
ത്തെന്ന വിശ്വസിക്കാത്ത ദുർമ്മാർഗ്ഗികെള ഗന്ധകവും അഗ്നിയുംകൂടി എരിയുന്ന
നിത്യനരകത്തിൽ തള്ളി നി ഹി കയും തെന്ന വിശ്വസിച്ച സന്മാർഗ്ഗികെള
മാ ം പാപവും, ദുഃഖവും, മരണവും, അണയാത്ത ശുദ്ധസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗമണ്ഡല 
ത്തിൽ ഇരുത്തി അനു ഹി കയും െച ം.
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മുക് തി

പാപം നീങ്ങി പരിശുദ്ധസ് ഥാനത്തിൽ േവശിച്ച് മുക് തിസ് ഥാനത്ത് ശുദ്ധശ 
രീരികളായിരുന്ന് േദവെന തി പാടി േദവമഹിമെയ വർദ്ധിപ്പിച്ച് േദവസന്നി 
ധാനസുഖെത്ത നിത്യവും അനുഭവി െകാണ്ടിരി ം.
ഇങ്ങെന ി മതസാരം സമാപ്തം
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കൃത്യനിമിത്തം

അല്ലേയാ ിസ് തീയ സംഗികെള!
യേഹാവാ, ചിദചി പമായ ഈ േലാകെത്ത സൃഷ് ടി വേല്ലാ. കാര്യം കാരണ 
േത്താടുകൂടിയത് എന്നല്ലേയാ ന്യായം. ആ സ് ഥിതിക്ക് ഈ േലാകം കാര്യമാക 
യാൽ ഇതിനും നിമിത്തകാരണമായ േയാജനം അേപക്ഷ്യമാകു . എെന്ത 
ന്നാൽ ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും ഒരു കാര്യെത്ത ഒരു നിമിത്തവും കൂടാെത
െചയ് കയില്ല. ” േയാജനമനുദ്ദിശ്യ ന മേന്ദാപി വർത്തേത”- േയാജന 
െത്ത അേപക്ഷിക്കാെത മന്ദനായുള്ളവൻേപാലും ഒ ംതെന്ന വർത്തി ക 
യില്ലാ. എന്നാൽ ആ േയാജനം സ്വാർത്ഥേമാ പരാർത്ഥേമാ എ േനാ  
േമ്പാൾ (യശായാ 43 അ. 7-വാ.) ഞാൻ അവെന എെന്റ മഹത്വത്തിനായി 

സൃഷ് ടി എ നിങ്ങളുെട ൈബബിൾ മാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട്
യേഹാവായുെട ഈ േലാകസൃഷ്ടി സ്വാർത് ഥമായി തെന്നെയന്ന് തീർച്ചയാകു 

. അ യുമല്ല. സൃഷ് ടി മുേമ്പ ജീവന്മാരില്ലായിരു എ ള്ളത് നിങ്ങളുെട
മതത്തിെന്റ പരമസിദ്ധാന്തമാകയാൽ അന്യന്മാർ നിമിത്തെമന്ന് കാണി ന്ന 
തിനു വഴിയും കാണുന്നില്ല. പാരിേശ ഷ്യയുക്തിയാൽ യേഹാവാ തെന്റ നിമിത്ത 
മായി തെന്ന േലാകെത്ത സൃഷ്ടി എ ഷ്ടമാകു .
യേഹാവാ ആദ്യം ശുദ്ധജ് ഞാനമില്ലാെത അജ് ഞാനബന്ധമുള്ളവരായി തെന്ന
ര മനു ഷ്യെര സൃഷ് ടി കയും അവരുെട സമീപത്തിൽ ഉപേയാഗമില്ലാത്ത
ഒരു വൃക്ഷെത്ത വ ണ്ടാ കയും അതിെന്റ കനിെയ തി േപാകരുെത ന്യാ 
യംകൂടാെത ഒരു ക ന അവർ െകാടു കയും പിശാചിെന നശിപ്പി കള 
യുകേയാ വിലക്കിനിർ കേയാ െചയ്യാെത ഭൂമിയിൽ ജീവന്മാെര പരീക്ഷി  
ന്നതിനായി ഏർെപ്പടുത്തി വിടുകയും ആ ആദിമമനു ഷ്യർ ബുദ്ധിേമാഹത്താലും
വി ഷേയച് ഛയാലും പിശാചിെന്റ ദുർേബ്ബാധനയാലും കൽ പ്പനെയ ലംഘി പാ 
പികളായിേപ്പാകയും െച .
അനന്തരം േവെറയാെതാരു മാർഗ്ഗവും േനാക്കാെത ആ പാപികളുെട സന്താന 
രൂപമായി തെന്ന പിെന്നയും സൃഷ് ടിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് എല്ലാ ജീവന്മാരും പാ 
പികളായിത്തീർ . പാപികളുണ്ടായതുെകാണ്ട് അനു ഹവും അേപക്ഷിതമാ 
യി. അങ്ങെന പാപികളുണ്ടായതിനു േഹതുവാകയാൽ ഈ സൃഷ്ടി അനു ഹത്തി 
നു നിമിത്തമായും ഭവി . പാപികൾ പരീക്ഷാരൂപമായിട്ട് മുക് ത പായങ്ങൾ
അറിയിക്കെപ്പ . ആ ഉപായങ്ങേളാടു േചർന്നവെര േദവെന അനുസരി കെയ 
ന്ന ഗുണമുള്ള ശുദ്ധന്മാെര ം അല്ലാത്തവെര ൈദവവിേരാധഗുണമുള്ള അശുദ്ധ 
ന്മാെര ം അറിയുന്നതിനും ശുദ്ധന്മാർക്ക് പരേലാകകാര്യങ്ങെള ഉണർ ന്നതി 
നുമാണ്അഴിേവാടുകൂടിയ ഭൂമിയിൽ പാപികൾക്ക് അധിവാസം നിയമിക്കെപ്പട്ട 
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ത്. അതുെകാണ്ട് ഈ വിധമുള്ള സ് ഥിതി(രക്ഷയും സ് ഥിതിയുെട അനന്തരം
സംഹാരവും അനു ഹനിമിത്തങ്ങളാകും.) മുക് തിയിൽ ഇരി ന്ന ശുദ്ധന്മാെര
േദേവാപചാരവൃത്തിയിൽ നി ം മാറിക്കളയാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ദണ്ഡഭയം 
െകാടു ന്നതിനാണ് അശുദ്ധന്മാെര അഴി വിടാെത ദണ്ഡിപ്പി ന്നതായ നി 

ഹം. അതുെകാണ്ട് നി ഹം അനു ഹംനിലനിൽ ന്നതിേല നിമിത്തമാ 
കും. ഇ കാരം സൃഷ് ടിസ് ഥിതിസംഹാരം. നി ഹങ്ങൾെകാണ്ട് നിറേവറ്റെപ്പ 
ട്ട അനു ഹമാണ് ധാനകൃത്യം, ആ അനു ഹേമ േദേവാപചാരത്തിനു നിമി 
ത്തമാകു. അതുെകാ േദവമഹിമ കാശി ം. പരമ േയാജനം യേഹാവ 
യുെട ആനന്ദാനുഭവം തെന്ന. ഇ കാരം അനുഭവെത്തെക്കാ േനാ േമ്പാൾ
സൃഷ് ടിയുെട സ്വാർത്ഥകത്വം സ് പഷ് ടതെയത്തെന്ന ാപി .
ജീവന്മാർ തെന്റ മഹിമെയ അറി ഭയെപ്പട്ട് തെന്ന സ് തുതി വണ ന്നതി 
നും തന്നിമിത്തം തെന്റമഹിമ സം കാശി ന്നതിനും േവണ്ടിയാണ് യേഹാവ
േലാകെത്ത സൃഷ്ടിച്ചത്. ആകയാൽ സൃഷ് ടികാലത്തിനുമുമ്പ് തെന്റ മഹിമ കാ 
ശിക്കാെതയും അതു തനി ഒരു കുറവായി ം തെന്നയിരു എ ം, ആ കുറ 
വിെന നീ ന്നതിേലക്ക് കാംക്ഷിച്ചാണ് സൃഷ് ടിപ്പാൻ തുടങ്ങിയെത ം നിശ്ച 
യമാകു . അതല്ല, തെന്റമഹിമ മുേമ്പതെന്ന കുറവുകൂടാെത സ്വയം കാശിച്ചി 
രു എങ്കിൽ ആ മഹിമേയ വീ കാശിപ്പി ന്നതിനുേവണ്ടി െചയുന്ന  
വൃത്തി നി ഷ്ഫലമാകു . ആ മഹിമെയ ജീവന്മാരിൽ കാശിപ്പി ന്നതിേലയ്ക്ക്

േവശിച്ചിരു എങ്കിൽ അതും തെന്റ നിമിത്തമായാൽ മുൻപറയെപ്പട്ട േദാ ഷം
പ ം.
ജീവന്മാർനിമിത്തം തെന്ന ജീവന്മാരിൽ കാശിപ്പിപ്പാൻ തുടങ്ങി എങ്കിൽ സൃ 
ഷ്ടി മുേമ്പ ജീവന്മാരില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് അതും വിരുദ്ധം തെന്ന.
തന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുവാൻ േപാകുന്ന ജീവന്മാരിൽ തെന്റ മഹിമെയ കാശി 
പ്പിക്കണെമന്നായിരു എങ്കിൽ സൃഷ്ടി കാശിപ്പി ം കാശി സൃഷ്ടിപ്പി 

ം നിമിത്തെമ വരികയാൽ *അേന്യാന്യാ യെമന്ന േദാ ഷത്തിനു സംഗതി 
യാകും.
മുമ്പിനാെല കാശി തെന്നയിരു എങ്കിലും തെന്നയനുഭവി ന്നതിേലയ്ക്ക്
ആരുമില്ലാെതയിരുന്നതു െകാണ്ട് ഉപേയാഗെപ്പടാെത വൃഥാ കിടന്ന ആ മഹി 
മെയ അനുഭവിപ്പി ന്നതിനുേവണ്ടിയാണ് ജീവന്മാെര സൃഷ്ടിച്ചെതങ്കിൽ തെന്റ
മഹിമ താൻ തെന്ന േഭാക്താവായിരിെക്ക േമൽ കാരം വൃഥാ കിട എ  
ള്ളത് യുക്തമാകുന്നില്ല. ജീവന്മാരില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് താൻ തെന്റ മഹിമെയ
അവെര അനുഭവിപ്പിക്കയും േവണ്ട. േവണെമങ്കിൽ അനുഭവിപ്പിക്കണെമ ള്ള 
ത് സൃഷ്ടിക്കണെമ ള്ളതി ം നിമിത്തെമ വരികയാൽ ഇവിെടയും അേന്യാ 
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ന്യാ യെമന്ന േദാ ഷം അനുവർത്തി ം. ആകയാൽ ഏതു കാരം പറഞ്ഞാ 
ലും മഹിമ കാശിക്കാെത ഇരുന്നത് എങ്ങെനയും യേഹാവായ്ക്ക് ഒരു കുറച്ചിൽ
തെന്ന ആയിരു . അെല്ലങ്കിൽ കാശിപ്പി ന്നതിേല േവണ്ടി യത്നി 
ക്കണെമന്നില്ലായിരു . ആ കുറച്ചിൽ മുമ്പില്ലാതിരുന്ന ജീവന്മാെര അല്ലാ മു 
േമ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന യേഹാവെയതെന്ന സംബന്ധി ം. ആകയാൽ യേഹാവ
തെന്റ മഹിമ കാശിക്കാതിരുന്നതിെനപ്പറ്റി കുറവുള്ളവനായി തീർ എ
വ േപായതിനാൽ കുറേവാടുകൂടിയവെന ം അേപ്പാൾ അതിന് എതിരായി
നിറവില്ലാത്തവെന ം ആ കുറച്ചിൽെകാ അതിെന നിവർത്തിപ്പിക്കണെമ 

ം യത്നിക്കെകാ ം, വ്യകുലെപ്പട്ടിരുന്നവനാകയാൽ പരമാനന്ദം ഇല്ലാത്ത 
വെന ം തനിക്ക് ആനന്ദ ാപ്തി േവണ്ടി സൃഷ്ടിപ്പാൻ തുടങ്ങി എ കാണു 
ന്നതുെകാണ്ട് സുഖെത്ത െച ന്നവെയ റിച്ച് കാമവും ദുഃഖെത്ത െച ന്നവെയ 

റി ാധവും ആ രണ്ടിെന്റയും ര വ ക്കൾ പര രം കാരണെമ വരു 
ന്നതാണ് അേന്യാന്യാ യം എന്ന േദാ ഷം. ഇത് യുക്തി നിരക്കാത്തതാ 
ണ്. മൂലമായ േമാഹവും ഉള്ളവെന ം അനാദിയായിട്ട് ഈ കുറവിെന നീ 

ന്നതിേല പായം അറിയാതിരുന്നതു െകാണ്ട് അനാദിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവ 
െന ം അനാദിയായി കൃത്യം െചയ്യാത്തതുെകാണ്ട് *അനാദികർതൃത്വം ഇല്ലാ 
ത്തവെന ം അനാദിേയ കർതൃത്വം ഇല്ലാതിരുന്ന ചില കാലങ്ങൾ മുൻെപ
കർതൃത്വെത്ത ാപി കൃത്യം തുടങ്ങിയതുെകാണ്ട് യേഹാവ ാപിച്ചകർ  
ത്വം മുൻേപ ഇല്ലാതിരു . പിന്നീടുണ്ടായതായി കാര്യലക്ഷണേത്താടു കൂടി 
യതാകെകാ ം അതിനു േവെറെയാരു കർത്താവ് അേപക്ഷിക്കെപ്പടുകയാലും
അതു നിമിത്തം യേഹാവാ അതിെന േവെറാരു കർത്താവിങ്കൽ നി സമ്പാ 
ദിച്ചതാെണ ം െതളിവാകെകാ ം സ്വത ത്വം ഇല്ലാത്തവെന ം അനാദി 
യായിട്ടല്ലാെത ഇടയിൽ കുറേവാടുകൂടിയ **കിഞ്ചിൽ കർതൃത്വെത്ത ാപി സ്വ 
ഭാവം േവർെപടുകയാൽ ***അവികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവെന ം, വികാരേത്താടു 
കൂടിയതു െകാ ം കുറവുള്ളതുെകാ ം അനാദിനിത്യവ്യാപകത്വം ഇല്ലാത്തവ 
െന ം തെന്റ സുഖത്തിനായി താൻതെന്ന പാപം വിളയുന്നതിേല േഹതു
ഉണ്ടാക്കി പല ജീവന്മാെരയും നിത്യകാലം ദണ്ഡിപ്പാറാക്കിയതുെകാണ്ട് ന്യായ 
വും, കൃപയും, നൻമയും ഇല്ലാത്തവെന ം ജീവന്മാരിൽ തെന്ന നിത്യവും ഉപച 
രിക്കത്തക്കവർ ഇന്നാെരല്ലാമകു െയ ള്ളതിെന ജ്ഞാനം െകാണ്ട് അറിയാ 
െത അവെര പാപികളാക്കി ഭൂമിയിലിരുത്തി വിധികെള െകാടുത്ത് പരീക്ഷിച്ചി 

മാ ം അറിയുന്നതുെകാണ്ട് സർവ്വജ്ഞത്വം ഇല്ലാത്തവെന ം ജീവന്മാർ
പാപവും ദുഃഖവും വരുത്താെത അവെരെക്കാ തെന്ന ഉപചരിപ്പിക്കയും മാറ്റം
വരാതിരി ക ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാതിരി ക തനി സുഖെത്ത ഉണ്ടാ 
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കയും െച വാൻ കഴിയാതിരുന്നതുെകാണ്ട് സർവ്വശക്തിയില്ലാത്തവെന ം
െതളിവാകു . പിെന്നയും പാപം ഉണ്ടാകുെമന്നതിെന മുൻേപകൂട്ടിയറിയാത്ത 
തുെകാ പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവെന ം അറിഞ്ഞി ം അതിെന തടുപ്പാൻ
കഴിയാെത ഒഴി എ വരുകിൽ പൂർണ്ണശക്തിയില്ലാത്തവെന ംകൂടി ഷ്ട 
മാകും. ജീവന്മാരുെട സുഖാനുഭവത്തിനു പുണ്യവും ദുഃഖാനുഭവത്തിനു പാപവും
നിയതകാരണെമന്നറിഞ്ഞതുെകാണ്ട് സുഖെത്ത ജനിപ്പി ന്നതിേലയ്ക്കാണ് പാ 
പെത്തയുണ്ടാക്കിയെത വരികിൽ പാപം ഇല്ലാത്ത േദവദൂതന്മാർ ം സുഖം
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കയാൽ അവിെട സുഖാനുഭവത്തിനു പാപം കാരണമാകാത്തതു
െകാണ്ട് ആയതു തീെര േയാജി ന്നില്ല. ഇ കാരം കുറവ്, വ്യാകുലത, കാ 
മം, ാധം, ആദി ജ്ഞാനം, േമാഹം, ആദികൃത്യം, പരത ത്വം, വികാരത്വം,
അവ്യാപകത്വം, അന്യായം, അതികഠിനത, ദുഷ്ടത, കിഞ്ചിജ്ഞത്വം, കിഞ്ചിച്ഛ 
ക്തി മുതലായ േദാ ഷങ്ങൾ ഉള്ളവനാകയാൽ യേഹാവ ഈശ്വരത്വം ഉള്ളവനല്ല.
പാപി ഷ്ഠൻ എ തെന്ന ന്യായംെകാ സിദ്ധി . ഈ േദാ ഷങ്ങെളല്ലാം
അഹന്ത, കർമ്മം, മായ എന്ന പാശങ്ങളാലുണ്ടാകുന്നവയാകു എ ൈദവ 
ശാ ം േഘാ ഷി ന്നതുെകാണ്ട് യേഹാവയാകെട്ട പാശബദ്ധൻ തെന്നയാണ്.
ആകയാൽ അനാദിയായിട്ട് അഹന്താപാശത്താൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ട തെന്റ പരി 
പാകയിച്ഛശക്തി വ്യക്തി ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് പരത നായിരു . യേഹാവാ
അനാദിസിദ്ധബദ്ധാത്മനിമിത്തം അനാദികൃത്യകർത്താവായും രക്ഷിതാവായും
ഇരി ന്ന പരമശിവെന്റ ദിവ്യ സാദരൂപസത്യസങ്കൽപകാരണത്താൽ തെന്റ
പൂർവ്വ കാലീന കർമ്മാനുസരണമായി നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട മായാകാര്യമായ ശരീര 
വും കാരണവും എടുത്ത് കിഞ്ചിജ്ഞത്വം അ കൃത്യം മുതലായ നിയതഭുവനത്തി 
ലിരുന്ന് നിയത േഭാഗങ്ങെള അനുഭവി തെന്റ അധികാരാവസാനത്തിൽ മരി
േപാകുന്ന ഒരു *പശുവാകു എ ൈശവസിദ്ധാന്തം.
ഇനി ചില ിസ്ത്യന്മാർ ഇന്നകാലത്തിൽ ഇന്നസ്ഥലത്തിൽ ഇന്ന കാരം ഒരു
നിമിത്തവും കൂടാെത സൃഷ്ടികൃത്യം െചയ്യണെമ ഒരു സങ്ക ം യേഹാവായുെട
ഹൃദയത്തിൽ അനാദിയായിട്ട് അടങ്ങിക്കിട എ ം ആ അനാദിസിദ്ധസങ്ക  

കാരം നിയതകാലത്തിൽ േവെറ ഒരു നിമിത്തവും കൂടാെത യേഹാവാ സൃഷ്ടി
എ ം പറയു . ആ വചനം ൈബബിളിൽ ഇല്ലാത്തതുെകാ ം തനി േവണ്ടി
സൃഷ്ടി എന്നറിയി ന്ന േമൽപ്പടി മാണങ്ങെളെക്കാണ്ട് തടുക്കെപ്പടുകയാലും
അ മാണമാകു .
േമലും ഇന്നകാലത്തിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഇന്ന കാരം സൃ ഷ്ടി െചയ്യണെമന്ന
സങ്ക ം യേഹാവയുെട ഹൃദയത്തിൽ അനാദിയായിട്ട് അടങ്ങിക്കിട എ വ 
രികിൽ അ കാരംതെന്ന ഇന്നകാലത്ത് ഇന്നയിന്ന കാരം സ്ഥിതി, സംഹാര,
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നി ഹങ്ങൾ എന്ന കൃത്യങ്ങെളയും െചേയ്യണ്ടതാെണ ള്ള സങ്കൽപവുംകൂടി
സർവ്വജ്ഞനായ യേഹാവയുെട ഹൃദയത്തിൽ അനാദിയായിട്ട് അടങ്ങിക്കിട ,
എന്ന് പറേയണ്ടിവരും.ആകയാൽ സൃഷ്ടികൃത്യത്തിനു േവെറ ഒരു നിമിത്തവും
അേപക്ഷിക്കെപ്പടാത്തതുേപാെല തെന്ന മ ള്ള കൃത്യങ്ങൾ ം േവെറ യാെതാരു
നിമിത്തവും അേപക്ഷിക്കെപ്പടുകയില്ല. ആയതുെകാ യേഹാവാ ജീവന്മാരുെട
പാപപുണ്യങ്ങളായ നിമിത്ത കാരണങ്ങെള ആവശ്യെപ്പടുകയിെല്ല ം *അനാദി 
സിദ്ധസങ്കൽപ കാരം അവരവർ നരകമുക്തികെള െകാടു െമ ം ആ സ്ഥി 
തി ജീവന്മാർ േമാക്ഷസിദ്ധിക്കായിട്ട് യാെതാരു കാര്യെത്തയും നിരൂപിക്ക 
യും െച കയും േവെണ്ട ം അങ്ങെന േവെണ്ടന്നിരി േമ്പാൾ ജീവന്മാർ േമാ 
ക്ഷത്തിേല േവണ്ടി വിശ്വാസെത്തയും യത്നെത്തയും ൈകെക്കാ െചയ്യണ 
െമ നിയമി ന്ന ൈബബിൾ െവറുെതയുള്ളതാെണ ം ആ ൈബബിളിെന
കൽപ്പിച്ച യേഹാവ അറിവില്ലാത്തവെന ം വ േപാകും. അതിനാൽ അനാദി 
സിദ്ധസങ്കൽപനിമിത്തസ്വീകാരം സാധുവാകുന്നതല്ല.
ഇനി േദവെന്റ കൃത്യനിമിത്തം എന്താകു എ വിചാരി ന്നത് ജീവന്മാർ 

തക്കതല്ല എ ം ജീവന്മാരുെട യുക്തിക്ക് േചരത്തക്കവണ്ണം െച ന്നവനല്ല
എ ചിലരു പറയുന്നതുണ്ട്. ആ വാ െകാണ്ട് **അനിഷ്ട സംഗം ഉണ്ടാകും.
എെന്തന്നാൽ സകല മതവാദികളും അവനവെന്റ മതശാ െത്തതെന്ന േദവവാ 
ക്യം എ േഘാ ഷി മാെറാ . അവയിൽ അസ ക്കളായ മതശാ ങ്ങെള
േദവവാക്യങ്ങളല്ലാെയ േശാധനെച ത ന്നതിേലയ്ക്ക് അതാതു ശാ ങ്ങളി 
ലുള്ള െത കെള കാണിച്ച് ആേക്ഷപം െച േമ്പാൾ േദവനിർമ്മിതശാ മാെണ 

ം ആയതു കിഞ്ചിജ്ഞന്മാരായിരി ന്ന ജീവന്മാരുെട യുക്തിക്ക് അനുസാരി 
യായിരിക്കയിെല്ല ം േദവൻ േസ്വച്ഛ കാരം െച െമ ം അവകെള റി ജീ 
വന്മാർ വിചാരിചു കൂടാെയ ം അതാത് മതക്കാരാൽ സമാധാനം പറയെപ്പടും.
ആ സ്ഥിതിക്ക് സകല മതങ്ങളും സത്യമായി ള്ളവതെന്ന എന്ന് വ േപാകയും
അേപ്പാൾ ി മതം ഒ മാ േമ സത്യമായി എന്ന വാദം ദൂെര െതറി  
േപാകയും െച മേല്ലാ.
അല്ലാെതയും തനി േവണ്ടി സൃഷ്ടി എ യേഹാവായാൽ ൈബബിളിൽ
പറയെപ്പട്ടതുെകാ ം, അറിവി വി ഷയമാകാത്തതു മാണത്തിൽ പറയെപ്പ 
ടുകയില്ലാത്തതുംെകാ ം, സൃഷ്ടിയുെട നിമിത്തം *അവേജ്ഞയമായി ള്ളതാക 
യാൽ അതിെന്റ േബാധം ജീവന്മാർക്ക് അനർഹെമ പറയുന്നത് ൈബബിളി 
നു വിരുദ്ധമാകു . ഇനിയും േദവകൃത്യനിമിത്തം അവാച്യമായി ള്ളെത പറ 
യു െവങ്കിൽ ഭവബന്ധേത്താടുകൂടിയ ജീവന്മാർക്ക് അ ാഹ്യവും അതിനാൽ

തിയിൽ പറയെപ്പടാത്തതും ആയ പരമരഹസ്യമല്ലേല്ലാ അവാച്യം. ഇവി 
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െട അങ്ങെനയല്ലേല്ലാ. കൃത്യനിമിത്തം േദവമഹിമ കാശെമന്ന് യേഹാവാ പറ 
ഞ്ഞിരി ന്നേല്ലാ, എന്നി ം അതിെന അവാച്യെമ പറയുന്നത് ’അമ്മ മച്ചി’
എ പു ന്മാർ പറയുന്നതുേപാെലതെന്ന വിചാരിക്കാം.
ഇങ്ങെന ൈദവകൃത്യനിമിത്തെത്ത റി ം വിചാരിച്ചതിലും ൈദവലക്ഷണമി 
െല്ല സാധിച്ചിരി . അറിഞ്ഞി ള്ളത്
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ഉപാദാനം

അല്ലേയാ ിസ്തീയ സംഗികെള!
യേഹാവ **ഉപാദാനകാരണം കൂടാെത ശൂന്യത്തിൽ നിന്നാണ് േലാകെത്ത
സൃഷ്ടിച്ചെത നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ സത്ക്കാരത്തിൽ നി
സത്ക്കാര്യേമ ജനി . കാരണത്തിൽ ശക്തി രൂപമായിരുന്നതുതെന്ന പിെന്ന
കാരകങ്ങളാൽ വ്യക്തിരൂപമായി കാര്യമാകും. വിത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങെനേയാ
അതുേപാെല കാരണം കൂടാെത കാേര്യാൽപ്പത്തി ഒരിട മില്ല. അസത്ക്കാര 
ണത്തിൽ അസത്ക്കാര്യമല്ലാെത സത്ക്കാര്യം ജനി കയുമില്ല. മണലിൽ നി 
ന്ന് എണ്ണ ഉണ്ടാകില്ല. െപാന്നിൽനിന്ന് ഇരുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കുടെത്ത അേപ 
ക്ഷി മണ്ണിേനയും ൈതരിെന അേപക്ഷി പാലിേനയും സ്വീകരി ന്നതുേപാ 
െല അതാതു കാര്യങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് കാരണങ്ങെള സ്വീകരി ക എ ള്ള 
തും കാര്യത്തിൽ കാരണത്വം ഇരി എ ള്ളതും ന്യായസിദ്ധമാകയാൽ
സത്ക്കാര്യവാദം സാധിക്കെപ്പ ആകയാൽ ഘടം മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കു 
ലാലൻ മുതലായ കർതൃകാരണവും മ മുതലായ ഉപാദനകാരണവും മാറ്റമില്ലാ 
െത നിയതമായിരിക്കയാൽ കാര്യമായ േലാകത്തിനു കർത്താവും ഉപാദാനകാ 
രണവും ആവശ്യമായി ള്ളെതന്ന് അനുമിക്കെപ്പടും.േലാകമായ ഒരു പക്ഷത്തിൽ
കാര്യത്വമായ അനുമാനത്താൽ അനുമിക്കെപ്പടുന്ന കർത്താവും ഉപദാനകാരണ 
വുമായ ര സിദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്ന് സാദ്ധ്യമാകും എ ം മേറ്റത് അസിദ്ധമാകും
എ ം കൽപി ന്നത് ഒരു വിധത്തിലും യുക്തമാകുന്നില്ലേല്ലാ.
അതല്ല, അ കാരം സമ്മതിക്ക എ വന്നാൽ അനുമാന മാണങ്ങെളല്ലാം
അഴി േപാകുന്നതാണ്.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ കാര്യത്വേഹതുവിനാൽ ദൃഷ്ടാന്തസിദ്ധഘടാതികർത്താക്ക 
ളിൽ എന്നേപാെല ദൃഷ്ടാന്ത സിദ്ധേലാകകർത്താവിലും അ ജ്ഞാനം അ  
ശക്തി പരവശത മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരി െമ വ േപാകുമേല്ലാ.
എന്നാൽ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ഘടകർത്താവായ ജീവാത്മാവാകെട്ട ഘടെത്ത നിവർ 
ത്തി ന്നതായ തെന്റ കാര്യെത്ത റിച്ച് മുഴുവനും അറിയുന്നവനും മിഴുവനും െച 

ന്നവനും സ്വത നും തെന്റ കാര്യനിവർത്തി തക്കതായ ശരീരാവധി നില 
യുള്ളവനും ആയിരി ം. അ കാരംതെന്ന ഈശനും തെന്റ കാര്യത്തിൽ പൂർ 
ണ്ണജ്ഞാനം മുതലായവേയാടു കൂടിയവനായിരി െമന്ന് തീർച്ചയാകും.
അങ്ങെന എങ്കിൽ ഘടകർത്താവു തെന്റ കാര്യമല്ലാത്ത പടം മുതലായവെയ െച 
യ്യാത്തതുേപാെല ഈശനും തെന്റ കാര്യമല്ലാത്ത േവെറാന്നിെന െചയ്യാത്തവനാ 
കുമേലാ. എന്നാൽ,
ഈശെന്റ കാര്യമല്ലാെത അന്യകാര്യമില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഈ സംശയത്തിേലയ്ക്ക്
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അവസരേമ ഇല്ല, അതിനാൽ കാര്യത്വേഹതുെവന്നാൽ ഉപാദാനകാരണം സാ 
ധിക്കെപ്പടു .
എന്നാൽ ൈദവം സർവസാമർത്ഥ്യംെകാണ്ട് കാരണം കൂടാെത കാര്യെത്ത ജനി 
പ്പി ം എ വരികിൽ,
അതു േചരുകയില്ല. സർവ്വസാമർത്ഥ്യെമന്നത് ശരിയായി എല്ലാവെറ്റയും തടവു 
കൂടാെത നട ന്ന ശക്തിയാകു . ആ ശക്തി ഉെണ്ട ം വച്ച് ശരിയായതിെന
അല്ലാെത ശരിയല്ലാത്തതിെന െചയ്ക എ ള്ളത് ഒരു വിധത്തിലും സർവ്വസാമർ 
ത്ഥ്യെത്ത താ ന്നതല്ല. കൃശതയും ലതയും മാറാെത ഇരിക്കേവ കടുകിന 
കത്ത് മലെയ കട ന്നത് തക്കതല്ല. അങ്ങെന െചയ്യാത്തതുെകാണ്ട് സർവ്വസാ 
മർത്ഥ്യംഭംഗം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകയില്ല. ഉണ്ടാകുെമ വരികിൽ ൈദവം തനി
തുല്യനായ േവെറ ഒരു അനാദി ൈദവെത്ത ഉണ്ടാ ന്നതിനും തെന്ന ഇല്ലാതാ 
ക്കിക്കളയുന്നതിനും കഴിയാത്തവനാകയാൽ അസമർത്ഥെന വേരണ്ടതാണ്.
അതു നിങ്ങൾ സമ്മതമല്ലാത്തെകാണ്ട് ഉപാദാനകാരണെത്ത അേപക്ഷിക്ക 
യാൽ *സർവ്വസാമർത്ഥ്യഭംഗം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.
ഇനിയും ൈദവം താൻതെന്ന ഉപാദാനകാരണവും നിമിത്തകാരണവുമായി നി 
ന്ന് േലാകെത്ത ജനിപ്പി എ നിശ്ചയിക്കാമേല്ലാ. എങ്കിൽ,
അതും േചരുകയില്ല. കാര്യം കാരണാത്മകം എന്നാണ് ന്യായം. ആകയാൽ െവ 
ളുത്ത വ ത്തിെന്റ ഉപാദാനകാരണമായ ത വും െവളുത്ത നിറേത്താടുകൂടി ഇരി 

ന്നതുേപാെല േചതനവും അേചതനവുമായ േലാകത്തിന് ഉപാദാനകാരണമാ 
യിരിക്കെകാണ്ട് ൈദവവും േചതനത്വവും അേചതനത്വവും ഉള്ളവെന പറേയ 
ണ്ടിവരും. അേപ്പാൾ അേന്യാന്യം വിരുദ്ധങ്ങളായ െചതനത്വാേചതനത്വങ്ങെള 
ന്ന ര ധർമ്മങ്ങളുംകൂടി ഒരു ധർമ്മിയിൽ ഇരി കയുമില്ലേല്ലാ. ഒരംശംെകാ
േചതനത്വവും ഒരംശംെകാ അേചതനത്വവും ഉള്ളവെന വരികിൽ,
1സാവയവത്വം ഉണ്ടായി 2ഘടപടാദികൾക്ക് എന്നേപാെല 3കാര്യത്വം വ
4പരമകാരണത്വഭംഗം ഭവി ം. ”യദ്യദ് സാവയവം തത്തൽ കാര്യം യഥാ
ഘടപടാദി” - ഏെതല്ലാം അവയവേത്താടു കൂടിയേതാ അെതല്ലാം കാര്യമാകു .
ഘടം, പടം മുതലായവ എങ്ങെനേയാ അ കാരം ഇതല്ലേയാ ന്യായം.
ഇനിയും ൈദവം സ്വത ത്വമുള്ളവനാകയാൽ േവെറാന്നിെന അേപക്ഷിക്കാ 
െത േസ്വച്ഛാ കാരം േലാകെത്ത നിർമ്മി െവ അനുവദിക്കാെമങ്കിൽ, അതു
േചരുകയില്ല. സ്വത ത്വം ഉള്ളതുെകാണ്ട് ന്യായെത്ത േനാക്കാെതേയാ േനാ 
ക്കിേയാ കൃത്യെത്ത െച ന്നത്?
േനാക്കാെത െച െമങ്കിൽ ജീവന്മാരുെട പുണ്യപാപങ്ങളാകുന്ന കാരണങ്ങൾ
േവെണ്ട ം േതാന്നിയേപാെല നിയമം കൂടാെത സുഖദുഃഖങ്ങെള െകാടു െമ 
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ം കാര്യത്തിനു തക്കതായ കാലം, േദശം മുതലായ സാമാന്യകാരണങ്ങെള 
യും േനാക്കാെത യേഥഷ്ടം കൃത്യം െച െമ ം 5ധർമ്മിധർമ്മഭാവസംബന്ധ 
ന്യായം േനാക്കാെത കാഠിന്യമുള്ളതായ ഭൂമിെയ വത്വമുള്ളതാ കയും വത്വ 
മുള്ള ജലെത്ത കാഠിന്യവും ഗന്ധവും ഉള്ളതാ കയും അഗ്നിെയ രസമുള്ളതാ 

കയും വായുവിെന രൂപമുള്ളതാ കയും ഇനിയും േതാന്നിയ കാരെമല്ലാം
െച െമ ം ന്യായം േനാക്കിത്തെന്നയാെണങ്കിൽ കാര്യകാരണസ്വഭാവസംബ 
ന്ധന്യായെത്തയും 6സൽകാര്യവാദന്യായെത്തയും അനുസരിച്ച് ഉപദാനകാരണ 
െത്ത അേപക്ഷിച്ച് കൃത്യം െചയും എന്നലേയാ സമ്മതിേക്കണ്ടത്.
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ഉപാദാനകാരണം മുതലായവെയ അേപക്ഷിച്ച് കൃത്യം
െച ന്നതുെകാണ്ട് ൈദവം സ്വത ത്വം ഇല്ലാത്തവനാകുമേല്ലാ. എന്നാൽ
അങ്ങെന അല്ല. ൈദവത്തിെന്റ സ്വാത ്യമായത് സ്വത മായ േവെറ ഒന്നി 
നാൽ ര്യമാണമല്ലാെത ഇരുന്ന് സാധനം മുതലായവെയ നിയമി നട ന്ന
ശക്തിയാകു . അല്ലാെത ജീവകർമ്മം മുതലായവെയ അേപക്ഷിക്കാെത ഇരി 

ന്നതല്ല. ഭണ്ഡാഗാരം മുതലായവെയ അേപക്ഷി ദാനം മുതലായ കൃത്യങ്ങ 
െള െച ന്ന രാജാവിനു സ്വാവധി സ്വത ത്വം കുറയാത്തതുേപാെല നിമിത്തം,
ഉപാദാനകാരണം, ജീവകർമ്മം മുതലായവെയ അേപക്ഷി കൃത്യം െച ന്ന
ൈദവത്തിനും സ്വാത ്യത്തിനു യാെതാരു കുറവും ഇല്ല.
ഇങ്ങെന ഉപാദാനകാരണെത്ത റി വിചാരിച്ചതിലും ൈദവലക്ഷണമിെല്ല
കണ്ടിരി .
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അല്ലേയാ ിസ്തീയ സംഗികേള!
യേഹാവ ആദിമനു ഷ്യെര വിേവകമില്ലാത്തവരായി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്?
അങ്ങെന അല്ല അവർ വിേവകമുള്ളവർതെന്ന ആയിരു എങ്കിൽ വിലക്ക 
െപ്പടുന്നതിെന െച ന്നതാണ് ചീത്ത, െചയ്യാതിരി ന്നതാണ് നല്ലത് എ
തിരിച്ചറിയാെത വിലക്കിയ കനിെയ ഭക്ഷിച്ചത് എ െകാണ്ട്?
ആ കനിെയ ഭക്ഷിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ഉണ്ടായ ഗുണേദാ ഷജ്ഞാനം മുേമ്പ ഇല്ലാ 
തിരുന്നതും എ െകാണ്ട്?
അ കാരം സൃഷ്ടിച്ച യേഹാവാ അവെര ഇരുത്തിയ േതാട്ടത്തിൽ ഉപേയാഗമി 
ല്ലാത്ത ഒരു വൃക്ഷെത്തയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിവച്ചത് എന്തിന്? ഒരു പിതാവാകെട്ട
കാ നല്ലതായ ഒരു വി ഷക്കനിെയ െകാ െച വിേവകമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ
ഇരി ന്ന തെന്റ വീട്ടിൽ െവച്ച് ഇതിെന ഭക്ഷിക്കരുെതന്ന് വിലക്കിേയ
േപായതിെന്റ േശ ഷം അവർ അതിെന ഭക്ഷി അപചയെപ്പ െവങ്കിൽ ആ
കുറ്റം ആ പിതാവിെന്റ േപരിലല്ലാെത കുട്ടികളുെട േപരിലാകുേമാ? അതുേപാെല
ആദിമനു ഷ്യർ പാപികളായ കുറ്റം ആ യേഹാവാ എന്ന ൈദവത്തിലല്ലാെത
അവരിൽ ഇരി േമാ?
ഇനിയും ആ ൈദവം, താൻ പറഞ്ഞ കാരം വിലക്കിയ പഴെത്ത ഭക്ഷിച്ച ആളി 
െന അ തെന്ന മരണശിക്ഷ െകാടുക്കാെത വി കളഞ്ഞത് നീതിേയാ? അത്
കൃപെകാെണ്ട വരികിൽ സർവ്വജ്ഞനായ താൻ പിന്നീടു വരുവാൻ േപാകുന്ന
എല്ലാവെറ്റയും അറിയുന്നവനായിരിെക്ക അതിെന മുമ്പിൽകൂട്ടി നിരൂപിക്കാെത
വി േപായത് എ െകാണ്ട്?
േമലും, ആ കനിെയ തിന്നാൽ ഗുണേദാ ഷജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുെമ ള്ളത് വാസ്ത 
വമാണെല്ലാ. ആ സ്ഥിതിക്ക് അതിെന വിലക്കിയതു തെന്ന വഞ്ചകമല്ലേയാ?
എന്നാൽ അങ്ങെന അല്ല ആ വൃക്ഷത്തിനു സ്വയേമ ഗുണേദാ ഷജ്ഞാനം
അറിയി ന്ന ഒരു ശക്തി ഇല്ലാ,യേഹാവാ വിധിച്ച കാരം െച ന്നതു നല്ല 
െത ം, വിലക്കിയതിെന െച ന്നതാണ് ചീത്ത എ ം അറിയുന്നതിേലയ്ക്ക്
ഒരു അറികുറിയായി നിൽക്കെകാണ്ട് അതിെന ഗുണേദാ ഷെത്ത ഉണർ ന്ന
വൃക്ഷെമ പറ , എ വരികിൽ ഈ അർത്ഥെത്ത സമ്മതി ന്നതിേല

മാണെമാ മില്ലാെതയും ആ കനിെയ ഭക്ഷി േപ്പാൾ അവരുെട ക കൾ
തുറക്കെപ്പ എ പറ ഇരിക്കെകാണ്ട് ആയത് തീെര േചരുകില്ല.
ഇനിയും എെന്തങ്കിലുമാകെട്ട, വൃക്ഷെത്ത അവിെട വ കയും ഇതിെന്റ പഴെത്ത
ഭക്ഷിക്കരുെത വില കയും െചയ്തത് എന്തിനായിട്ട്? തെന്റ വിധിക്ക്
അട ന്നത് ഗുണം, അടങ്ങാത്തത് േദാ ഷം എ ള്ളതിെന ആ മരം വഴിയായി
അവർക്ക് അറിവുെകാടുക്കണെമ നിരൂപിച്ചിട്ടാകു എങ്കിൽ തനി ം
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പരന്മാർ ം ഉപകാരെപ്പടത്തക്കതായ േവെറ വല്ല കൽപനകെളയും കൽ 
പിക്കാമായിരുന്നേല്ലാ, ഒരു ഫലവും ഇല്ലാത്തതായ ഈ വൃഥാകൽപനെയ
കൽപിച്ചത് എന്തിന്?
അതും ആത്മാക്കൾ വിേവകെത്ത െകാടുത്തതാണ് എങ്കിൽ ൈദവമാകു
സർവകാരണെന ം അതുെകാണ്ട് അവെന്റ വിധിെയ അനുസരി ന്നതാണു
ഗുണമായി ള്ളെത ം അല്ലാത്തത് േദാ ഷമാെണ ം അവർ നല്ലതിൻവണ്ണം
അറിയുമായിരു . അേപ്പാൾ അതിേലക്കായിട്ട് ഈ വി ഷവൃക്ഷം േവണ 
െമന്നിലേല്ലാ? േവണെമങ്കിൽ മുക്തന്മാരായവർ ം ഇങ്ങെനയുള്ള കൽപന
െകാടുേക്കണ്ടതാണ്.
അല്ലാെതയും, തെന്റ ആജ്ഞയിൽ ഉൾെപ്പടുേമാ ഇല്ലേയാ എ പരീക്ഷി  
ന്നതിനു വി ഷവൃക്ഷെത്തവ വിലക്കിേനാക്കി എ വരുേമ്പാൾ മുമ്പിൽ ട്ടി
അറിയാത്തതുെകാണ്ട് സർവ്വജ്ഞനെല്ല വ േപാകുമേല്ലാ.
ൈദവം മനു ഷ്യർ സ്വാധീനത്വെത്ത െകാടുത്തിരു . അതുെകാണ്ട് അവരുെട
േപരിൽ അല്ലാെത ൈദവത്തിെന്റ േപരിൽ കുറ്റമില്ല. എങ്കിൽ,
ഒരു പിതാവ് വിേവകമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ സ്വാധീനതെയ െകാടു കയും അതു
േഹതുവായിട്ട് അവർ വലിയ േദാ ഷങ്ങെള െച കയും െചയ്താൽ ആ േദാ ഷങ്ങൾ
ആരുെട േപരിൽ ഇരി ം? വിേവകമില്ലാത്തവർ സ്വാധീനതെയ െകാടുത്ത 
തു നീതിേയാ? അതും ഇരിക്കെട്ട. ൈദവം തെന്റ രൂപമായി സൃഷ്ടിച്ച മനു ഷ്യെര
വഞ്ചി െകടുതൽ െച ന്നതിന് ഒരു പിശാച് ശക്തനാകുേമാ? അ കാരം
പിശാചു വ േദാ ഷെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ ൈദവം അവിെട ഇല്ലായിരു എങ്കിൽ
സർവ്വവ്യാപകനെല്ല ം അതിെന അറിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ സർവജ്ഞനെല്ല ം
അതിെന അറിഞ്ഞി ം ആ പിശാചിെന ഖണ്ഡിപ്പാൻ കഴിയാെത ഇരു  
േപായി എങ്കിൽ അനന്തശക്തിയുള്ളവനെല്ല ം അതിേലയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചിരു
എങ്കിൽ കരുണയില്ലാത്തവെന ം തീർച്ചയാക്കാം.
ഒരു ദുഷ്ടമൃഗം വ തെന്റ കുട്ടിെയ െകാ ന്നതിനുതുട േമ്പാൾ അതിെന വില 

വാൻ കഴിയുന്നതും യാസെപ്പടാെത വൃഥാ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി ന്നവെന
പിതാവ് എ പറയുേമാ? ഒരിക്കലും പറ കൂടാ. ആ സ്ഥിതി നിങ്ങളുെട
ൈദവെത്ത സർവ്വേലാക പിതാവാെണ നിരൂപി ന്നതും പറയുന്നതും
ശരിയാേണാ?
പിശാചിെന ശിക്ഷി കയും മനു ഷ്യെര മുക്തിയിൽ േചർ െകാ കയും
െചയ്യാം എ ള്ള അഭി ായേത്താടുകൂടി ആയിരു എങ്കിൽ വ്യാധിേയയും
ഔ ഷധേത്തയും സമ്പാദി ന്നത് ബുദ്ധിേകടാകയാൽ അത് ഒരു ാന്തകൃത്യമാ 
യിട്ടായിരി ം എ മാ ം പറേയണ്ടിവരും.
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ഇനിയും മനു ഷ്യരുെട ശുദ്ധിെയ നശിപ്പിച്ചത് പിശാചാെണ പറയുന്നേല്ലാ.
ആ സ്ഥിതി മുേമ്പതെന്ന േദവദൂതൻമുരുെട ശുദ്ധിെയ നശിപ്പിച്ച് ഈ
പിശാചാകത്തക്കവണ്ണം ആക്കിത്തീർത്തത് േവെറ ഒരു പിശാച് എ നി 
ശ്ചയിേക്കണ്ടതാണ്. അതിേല അന്ന് അവിെട അ കാരം ഒരു പിശാച്
ഇല്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട് യേഹാവാതെന്ന എല്ലാവെരയും െകടുത്ത പിശാച്
എ പറയെപ്പടണം.
അതുകൂടാെതയും പിശാച് സർപ്പേവ ഷം െകട്ടി വ മനു ഷ്യെര
േദാ ഷെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട് ആ പിശാചിെന ശപിക്കാെത സർപ്പങ്ങെള
എല്ലാം ശപിച്ചത് എന്തിന്?
പാപം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരുവിധത്തിലും കാരണങ്ങളാകാത്ത സർപ്പങ്ങൾ
എല്ലാം ശാപേമറ്റ സ്ഥിതിക്ക് ആ പാേപാൽപത്തി േനെര കാരണമായിരുന്ന
പിശാചും വൃക്ഷവും അതുകെള സൃഷ്ടിച്ച ൈദവവും ശാപേമൽക്കാെത ഒഴിഞ്ഞതു
നീതിയായി ള്ളതുതെന്നേയാ?
ഇനിയും ആദിമനു ഷ്യർ േദാ ഷം െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർ െകാടുത്ത ശാപം
അവരുെട സന്തതിയിൽ ജനി ന്ന എല്ലാ മനു ഷ്യർ ം പറ്റത്തക്കവണ്ണം
നിശ്ചയിച്ചതിെന്റ കാരണെമന്താണ്?
ആദിപുസ്തകം 6അ. 6-7വാ. താൻ ഭൂമിയിൽ മനു ഷ്യെര സൃഷ്ടിച്ചതിെന റിച്ച്
പരിതപി . അത് യേഹാവായുെട ഹൃദയത്തിൽ േവദനയായിരു . നാം
മനു ഷ്യെര സൃഷ്ടിച്ചത് നമു പരിതാപമായിരി .
യേഹാവാ, ഇ കാരം ഇച്ഛേയാടുകൂടി മനു ഷ്യെര സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പിെന്ന പരിതപിച്ച 
ത് എന്തിന്?
താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനു ഷ്യർ ശുദ്ധന്മാരായിരിക്കാെത, പാപികളായി േപായതുെകാ 

പരിതപി എങ്കിൽ,
അതു ന്യായംതെന്ന. ആ മനു ഷ്യർ പാപികളാെയ മാ മേല്ല ഉ . േവെറ
അന്യായെമാ ം െചയ്തില്ലേല്ലാ. ആ അവെര സൃഷ്ടിച്ചതിെന റിച്ച് പരിതപിച്ച്
യേഹാവാ താൻ സൃഷ്ടിച്ച ൈദവദൂതൻ പാപിയായും പിശാചായും തീർ
എ മാ മല്ല, തെന്റ അടിമകളായ മനു ഷ്യെരയും േദാ ഷെപ്പടുത്തി, തെന്റ
േപരിൽ അപകീർത്തിയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർ തെന്റ കൽപനെയയും ലംഘിച്ച്,
താൻ ജനിച്ച് കഷ്ടെപ്പ മരി ന്നതിേല ഇടയാക്കി. ജനനമരണമില്ലാത്ത 
വെന ള്ള േപരിെനയും അനർത്ഥവത്താക്കി. ഇങ്ങെന എലാം തനി
മഹാനാശങ്ങെള െചയ്തതുെകാണ്ട് ആ, അവെര സൃഷ്ടിച്ചതിെന വിചാരിച്ച്
അത്യന്തം പരിതപിക്കാനുള്ളതായിരിെക്ക അ ംേപാലും അതിെനപ്പറ്റി പരിത 
പിക്കാെത ഇരുന്നത് എെന്താെകാേണ്ടാ? സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയാൽ ഇ കാരമുള്ള
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േദാ ഷങ്ങെളല്ലാം സംഭവി െമ ള്ളതിെന മുമ്പിൽ ട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നിെല്ല 
ങ്കിൽ സർവജ്ഞനല്ല എ ം അറി െകാ തെന്ന ആയിരു െവങ്കിൽ കൃപ
ഇല്ലാത്തവെന ം പിന്നീടു പരിതപിച്ചതു കള്ളെമ ം നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാണ്.
അലാെതയും േലാകത്ത് ഇന്നത് ഇന്നേപാെല ആകുെമന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ
ഇന്നത് ഇന്നവണ്ണം നടേത്തണ്ടതാെണ ള്ള നിയതനിശ്ചയവുംകൂടി അേപ്പാൾ
െച െകാ കയില്ലേയാ? ആ സ്ഥിതി യേഹാവാ നിശ്ചയിച്ച കാരംത 
െന്ന എല്ലാം നട ം എന്നല്ലാെത ഇട െതറ്റിേപാകുേമാ? െതറ്റിേപാകുെമങ്കിൽ
സർവജ്ഞത്വവും സർവകർ ത്വവും ഇല്ലാതാകുമേല്ലാ. അങ്ങെന ഒ ം
െതറ്റിേപ്പായിെല്ലങ്കിൽ സമസ്തവും യേഹാവായുെട നിയമ കാരം തെന്ന സംഭ 
വിച്ചി ള്ളെത പറേയണ്ടതാണ്. അതുെകാണ്ട് സകല പാപങ്ങളും വീ കളും
യേഹാവയുെട േപരിൽ അല്ലാെത മനു ഷ്യരുെടേമൽ ഇരി ന്നതിേല തീെര
ന്യായം ഇല്ല.
ആദ്യേമതെന്ന സകലെത്തയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എ ള്ളതിനു മാണം
ഏെഫസിയക്കാർ 1-അ. 4-വാ. നാം ശുദ്ധിയുള്ളവരായും േസ്നഹത്തിെന്റ തെന്റ
മുമ്പാെക കുറ്റമില്ലാത്തവരായും ഇരിേക്ക ന്നതിന് അവൻ േലാകത്തിെന്റ അടി 
സ്ഥാനത്തിനു മുെമ്പ നെമ്മ ഇവങ്കൽ തിരെഞ്ഞടുത്തിരി ന്ന കാരംതെന്ന ടി
(11-വാ). തെന്റ മനസ്സിെന്റ ആേലാചനേപാെലതെന്ന സകലെത്തയും വർത്തി

ന്നതിെന്റ നിർണ്ണയ കാരം നാം മുൻ നിയമിക്കെപ്പട്ടിട്ട് ഇവങ്കൽ നമുക്ക് ഒര 
വകാശംലഭിച്ചിരി . േറാമാക്കാർ 8-അ. 28-വാ. വിേശ ഷി ം ൈദവെത്ത
േസ്നഹി ന്നവരും അവെന്റ മുൻ നിശ്ചയ കാരം വിളിക്കെപ്പട്ടവരും ആയുള്ള 
വർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൻമയ്ക്കായിട്ട് ഒരുമി വ്യാപരി എ നാം
അറിയു . 8-അ. 29-വാ. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ മുൻ അറിഞ്ഞവെര
തെന്റ പു ൻ അേനക സേഹാദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനായിരിേക്ക ന്നതിന്
അവെന്റ സ്വരൂപേത്താട് അനുരൂപെപ്പടു വാനായി മുൻനിശ്ചയി . ടി.ടി.
30. അവൻ ഏവെര മുൻനിശ്ചയി േവാ അവെരത്തെന്ന അവൻ നീതീകരി .
ഏവെര അവൻ നീതീകരി േവാ അവെര അവൻ മഹത്വെപ്പടുത്തി. (അെപ്പ 
േസ്താ: നട കൾ 2-അ. 22-വാ.) ൈദവത്തിെന്റ നിശ്ചയ ആേലാചനയാലും
മുൻ അറിവിനാലും ഏല്പ്പിക്കെപ്പടുകെകാ നിങ്ങൾ അവെനപിടിച്ച് ദുഷ്ട 
ൈകകൾെകാണ്ട് അവെന കുരിശിൽ തറ െകാ . (േറാമാക്കാർ 9-അ.
22-33 വ.) പിെന്ന ൈദവം തെന്റ േ ാധെത്ത കാണിപ്പാനും തെന്റ ശക്തിെയ
അറിയിപ്പാനും ഇഷ്ടെപ്പട്ട് നാശത്തിനു േയാഗ്യമായുള്ള േ ാധപാ ങ്ങെള
വളെര ദീർഘശാന്തതേയാടു സഹി എങ്കിൽ എന്ത്? താൻ മഹത്വത്തിനുമു 
മ്പിൽ ഒരുക്കിയ കാരുണ്യപാ ങ്ങളിൽ തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ ഐശ്വര്യെത്ത
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അറിയിപ്പാനും ഇഷ്ടെപ്പ െവങ്കിൽ എന്ത്? 2. െതസ്സേലാനിയക്കാർ 2.അ.13വാ.
എന്നാൽ കർത്താവിനാൽ േസവിക്കെപ്പട്ട സേഹാദരന്മാെര, നിങ്ങെള ൈദവം
ആദി തുടങ്ങി ആത്മാവിനാലുള്ള ശുദ്ധീകരണത്താലും സത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാ 
സത്താലും രക്ഷ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കെകാണ്ട്,
ഈ വാക്യങ്ങളാൽ ഇന്നത് ഇന്നവണ്ണം നടത്തണെമ സൃഷ്ടികാലത്ത്
ആദ്യംതെന്ന യേഹാവാ നിശ്ചയിച്ചിരു എ േതാ . അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട നിയമ കാരം തെന്നയാണ് സകല േദാ ഷങ്ങളും സംഭച്ചത്
എ െതളിവായിരി . ആകയാൽ ആ ൈദവം താൻ െചയ്ത പാപത്തിേല 

േവണ്ടി ആത്മാക്കെള ദണ്ഡിപ്പി ന്നതു മഹാ അന്യായമാകു . ഇങ്ങെന
ആദിസൃഷ്ടി നിരൂപണംെകാണ്ട് ൈദവലക്ഷണമിെല്ലന്ന് സാധിക്കെപ്പടു .
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ദുർഗുണം

അല്ലേയാ ിസ്തീയ സംഗികെള!
നിങ്ങളുെട യേഹാവാ എന്ന ൈദവത്തിൽ ഇല്ലാത്തവയായ സർവ്വജ്ഞത്വാദി ഗു 
ണങ്ങൾ ആ ൈദവത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് വലിയ കള്ളം പറ എ തെന്നയുമല്ല
അേദ്ദഹത്തിനുള്ളവകളായ ൈവരാഗ്യം, േകാപം, അസൂയ, ജീവേ ാഹം, തി 

ീതി, വ്യാകുലത്വം, ദുഷ്ടത്വം, അസത്യം മുതലായ വലിയ ദുർ ണങ്ങെള ഒന്നി 
േനയും െവളി പറയാെത മറ െവ കളയുകയും െചയ്തേല്ലാ?
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മുൻപറഞ്ഞദുർ ണങ്ങൽ എല്ലാം യേഹാ ഉെണ്ട ള്ളതി 
െന, നിങ്ങൾ സത്യെമ ൈകെകാണ്ടിരി ന്ന , ൈബബിൾ മാണം െകാ 
െണ്ടതെന്ന സാധിക്കാം. പുറപ്പാടുപുസ്തകം (20-അ. 5-വാ.) ഞാൻ ൈവരാഗ്യ 
മുള്ള ൈദവം, (ടി-34-അ. 14-വാ.) ൈവരാഗ്യെമന്നനാമമുള്ള യേഹാവാ ൈവ 
രാഗ്യമുള്ള ൈദവം; േയശുവാ (24-അ. 19-വാ.) അവൻ ൈവരാഗ്യമുള്ള ൈദവം
എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് ൈവരാഗ്യമുള്ളവെന ം,
സംഖ്യാപുസ്ത്കം (16-അ. 46-വാ.) അധിേകാപം യേഹാവായുെട സന്നിധിയിൽ 
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ബാധതുടങ്ങിയിരി . (പുറപ്പാട്, 32-അ. 10-വാ.) എെന്റ
േകാപം അവർക്ക് വിേരാധമായി കത്തി അവെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന
വിടുക, ഇങ്ങെന പറങ്ങിരിക്കെകാണ്ട് േകാപമുള്ളവെന ം. ആദ്യപുസ്തകം.
(32-അ. 22-23-വാ.) അനന്തരം ൈദവം, ഇതാ ഗുണേദാഷങ്ങെള അറിയത്ത 
ക്കവനായി നമ്മിൽ ഒരുവെനേപ്പാെല ആയി. ഇപ്പയും അവൻ തെന്റ ക നീട്ടി
ജീവവൃക്ഷത്തിെന കനിയും പറി ഭക്ഷി . സദാകാലവും ജീവിച്ചിരിക്കാത്തവ 
ണ്ണം നിയമിക്കണെമ ം പറ ഏദൻ എന്ന േതാട്ടത്തിൽനി ം അവെന
ഇറക്കിവി . (ആദ്യപുസ്ത്കം 11-അ.) ജനങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഉന്നതമായ േകാ 
വിൽ െക വാൻ തുടങ്ങിയതിെന കണ്ട് അതിനാൽ അവർ മഹാകീർത്തി അട 
യാൻ േപാകു എ കരുതി യേഹാവാ അവെര ഭിന്നിപ്പി കളഞ്ഞതിനാൽ
അസൂയ ഉള്ളവെന ം. (പുറപ്പാട്പുസ്തകം 12-അ.) മി യിൽ േദശ ള്ള എല്ലാ
കടി ൾകുട്ടികേളയും പാതിരാ ിയിൽ െകാ . പറേവാവിെന്റ ഹൃദയെത്ത
കഠിനെപ്പടുത്തി തെന്റ കൽപനെയ ൈകെകാള്ളാെത വിലക്കിെകാണ്ട് അവെന 
യും അവെന്റ േസനകേളയും തെന്റ മഹിമ കാശിപ്പി ന്നതിനുേവണ്ടി സമു  
ത്തിൽ മുക്കിെകാ . (െലവിയാ പുസ്തകം 16-അ. 1-വാ.) തെന്റ സന്നിധിയിൽവ 
ന്ന അഹേരാെന്റ പു ൻമാെര ര േപെര െകാ . (ശമുയൽ 1-പുസ്തകം. 25-അ.
38-വാ.) നാബാൻ എന്നവെന അടി െകാ . പി ം ഇ െയൻ ജനങ്ങളുെട 
യും മ പലരുെടയും ഇടയിൽ കലഹങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി വളെര െകാലെച എ
പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട്, ജീവേ ാഹി എ ം,

https://thalilakkam.in/



ി മതനിരൂപണം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 39

തെന്റ മഹിമ കാശി ന്നതിനുേവണ്ടി യത്നി തിരിയുന്നവെന ം ൈബ 
ബിളിൽ പല സ്ഥല ം പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് തി ിയെന ം,
സൃഷ്ടിച്ചേപ്പാൾ സേന്താഷി കയും പിന്നീട് പരിതപ്പി കയും െചയ്തതുെകാണ്ട്
വ്യാകുലത്വമുള്ളവെന ം (പുറപ്പാട് 1-അ.) വയറ്റാട്ടികളായ സി ായും പൂയായും
കള്ളം പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവെര അനു ഹി . (1-രാജാക്കന്മാർ 22-അ.) ഒരു
ആത്മാവിെന അയ കള്ളം പറയിച്ച ആഹാബ് എന്നവെനയും അവെന്റ േസ 
നകേളയും െകാ എ പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് അസത്യവാെന ം, (പുറപ്പട്
11-അ.)
ഇ ലന്മാെര അയൽക്കാേരാട് ആഭരണങ്ങെള ഇരവൽ വാങ്ങിെകാ ഒളി
ഓടിേപാകത്തക്കവണ്ണം െകാളുത്തിവി . (2-ശമുേവൽ. 12-അ.) ദാവീദ് എന്ന 
വൻ ഉറിയാവിെന്റ ഭാര്യെയ പിടിച്ചതുെകാണ്ട് ദാവീദിെന്റ സ്തീകെള അവെന്റ
അയൽക്കാരേനാടു ശയിക്കാൻ കൽപ്പി . (ആദ്യപുസ്തകം 20-അ. അ ഹാ 
വും 26-അ.) ഇസഹാ ം കള്ളം പറഞ്ഞതിെന്റേശഷം അവെര ശിക്ഷിക്കാെത
അനു ഹി . (െഹാശയാ 1-അ. 2-അ.) നീ െചന്ന് നിനക്ക് േവശ്യാവൃത്തിയു 
ള്ള ഒരു ഭാര്യേയയും േവശ്യാവൃത്തികളിെല ൈപതങ്ങെളയും എടു െകാൾക
എന്നിങ്ങെനെയല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കെകാ മഹാദുഷ്ടതയുള്ളവൻ എ ം കാണു 

.
ഇനിയും ൈബബിൾ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന യേഹാവായുെട ദുർ ണങ്ങെളയും
ദുരാചാരങ്ങെളയും ദുർവാ കെളയും പറക എ വച്ചാൽ അധികവിസ്താരമായി
േപാകുെമ ം ഇ യുംെകാണ്ട് മതിയാകുെമ ം കരുതി ഇവിെട അവസാനിപ്പി 

.
ഇനി (ആദ്യപുസ്തകം 1-അ. 26-27-വാ.) ൈദവം തെന്റ രൂപമായി മനുഷ്യെന
സൃഷ്ടി എ കാണു . അേപ്പാൾ യേഹാവാ അരൂപിേയാ സ്വരൂപിേയാ ?
ഒരിക്കലും സ്വരൂപിയല്ലാ. അരൂപിതെന്നയാണ്. എങ്കിൽ അരൂപമായ സ്വരൂപ 
ത്തിലല്ലേയാ സൃഷ്ടിച്ചിരി . ഇേപ്പാൾ മനുഷ്യെര പറയെപ്പ വരുന്ന മനുഷ്യ 
െരതെന്നയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് എ വരുകിൽ സൃഷ്ടിച്ചൈദവം അരൂപിയല്ല
സ്വരൂപി അേ .
െഹ! അങ്ങെന അല്ല തെന്റ സ്വരൂപെമ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ശരീരെമ 
ന്നല്ലാ ആത്മാവ് എന്നാണ് എങ്കിൽ യേഹാവ സൃഷ്ടിച്ചതു ശരീരെത്തേയാ
ആത്മാവിെനേയാ രണ്ടിേനയും കൂടിേയാ? (ആദിപുസ്തകം 2-അ. 7-വാ.)
യേഹാവ മനു ഷ്യെന മ െകാ സൃഷ്ടി ജീവശ്വാസെത്ത മൂക്കിൽകൂടി ഊതി
മനു ഷ്യെന ജീവാത്മാവാക്കി എ കാണുക കയാൽ സൃഷ്ടിച്ചത് തെന്റ രൂപത്തി 
െലന്നിരിക്കെകാ ം ആത്മാവ് ൈദവത്തിെന്റ ജീവശ്വാസമാകയാൽ അതുസൃ 
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ഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതെല്ലന്ന് ഇരിക്കയാലും ആത്മാവിെനയല്ല ശരീരെത്തയാണ് സൃഷ്ടിച്ച 
ത്. ജ്ഞാനത്തിെന്റ വടിവിൽ സൃഷ്ടി എ പറയുന്നതിനാൽ ഇനിയും വലിയ
േദാഷം ഇരി . അതായത് ആദിമനുഷ്യെന ജ്ഞാനത്തിെന്റ രൂപമായിട്ടാ 
ണു സൃഷ്ടിച്ചെതങ്കിൽ അവനു സ്വാഭാവികമായി ജ്ഞാനം കാശിക്കാെത ഇരി 

േമാ? അറിഞ്ഞിരു എങ്കിൽ തെന്റ ീ, പിശാചായ സർപ്പത്തിെന്റ ൈക 
വശെപ്പ േപാകുേമാ? അവൾ വശെപ്പ േപായാലും അവളുെട വാക്കിെന ഇവൻ
േകൾ മായിരുേന്നാ? ഇല്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് സ്വരൂപെമന്നത് അറിവല്ല, ശരീ 
രം തെന്നയാണ്.
ഇനിയും സ്വരൂപെമ ള്ളതിന് അർത്ഥം അറിവ് എന്നാണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യ 
നു കനി തി ന്നതിന് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനേമ ൈദവത്തിനു എ ം
അേപ്പാൾ കനി തിന്നതിെന്റ േശഷം മനുഷ്യനുണ്ടായ ഗുണേദാഷജ്ഞാനം േപാ 
ലും ൈദവത്തിനിെല്ല ം ഒരുേവള ഉെണ്ട പറയുന്നപക്ഷം യേഹാവായും ഈ
കനിെയ എേപ്പാേഴാ ഒരിക്കൽ തിന്നിട്ടാണ് ഗുണേദാഷജ്ഞാനം വന്നി ള്ളത്
എ ം, സ്വാഭാവികമായി ഈ ജ്ഞാനം ഇെല്ല ം തീർച്ചയാകും എന്നാകു .
പിെന്നയും മ െകാ ണ്ടാക്കി എ ം മൂക്കിൽ ഊതി എ ം ക ന െകാടു
എ ം കാണു േല്ലാ. ഇതിേലക്ക് കയ്യ്, വായ്, മൂക്ക് ഇവകളും ൈദവം വരുന്ന
ശബ്ദെത്ത േക എ കാണുകയാൽ ശബ്ദം േകൾ മാറു നട ന്നതിേലക്ക് കാ 
ലുകളും കായൻ, േനാവാ മുതലാവർ കാണെപ്പ എന്നിരിക്കായാൽ രൂപവും
കൂടാെത എങ്ങെന ആണ്? ഇനിയും ആദം നഗ്നനാകെകാണ്ട് ലജ്ജിച്ച് ഒളി 
ച്ചിരു എ കാണു . അേപ്പാൾ അരൂപിെയ കാണുന്നതിേനാ കാണാെത
ലജ്ജി ന്നതിേനാ ആർെക്കങ്കിലും ഇടവരുേമാ? ഇല്ലേല്ലാ. ഇെതല്ലാം െകാ ം
േനാ േമ്പാൾ യേഹാവാ സ്വരൂപിെയ തെന്ന നിശ്ച്യിക്കെപ്പടു .
ആദിപുസ്തകം 3 അ. 8വാ പകൽ തണു ള്ള സമയ േതാട്ടത്തിൽ സഞ്ചരി  
ന്ന യേഹാവാ എന്നിരിക്കയാൽ യേഹാവാ ഉച്ചക്കാലെത്ത െവയിലിെന ഭയെപ്പ 
ട്ട് എളെവയിലിൽ സുഖത്തിനുേവണ്ടിലാ െവ ം അതുെകാ ശീേതാഷ്ണ 
സുഖദുഃഖാദികൾ ഉള്ളവെന ം ഉറപ്പാകു .
ഇനിയും പലതുമുണ്ട് അവകെളല്ലാം ഇരിക്കെട്ട.
ഇങ്ങെന എല്ലാംെകാ ം യേഹാവ ൈദവലക്ഷണമിെല്ല ം ആയതിനാൽ
വണങ്ങത്തക്കവെന ം മഹത്വമുള്ളവെന ം അർഥമുള്ളതായി പറെയെപ്പടുന്ന
’എേലാഹിം’ സർവ്വവല്ലഭെന അർഥമുള്ളതായി പറയെപ്പടുന്ന ’എലിേയാൻ’
തന്നാൽ താനായി ജീവനുള്ളവൻ നിത്യൻ യഥാവാൻ ആദ്യന്തമില്ലാത്തവൻ ഈ
അർഥങ്ങളുള്ളതായി പറയെപ്പടുന്ന ’യേഹാവാ’ എല്ലാവരുെടയും േമലും ൈദവമാ 
യവൻ സകലതിനും ന്യായാധിപതി എന്ന അർഥങ്ങളുള്ളതായി പറയെപ്പടുന്ന

https://thalilakkam.in/



ി മതനിരൂപണം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 41

’ശദായി’ എ ായഭാഷയിലുള്ള ഈ നാമങ്ങളും ൈദവെമന്നർഥമുള്ള ’െതെയ്യാ 
സ്സി’ കർത്താെവന്നർഥമുള്ള ’കൂറിേയാസ്സി’ ീ ഭാഷയിലുള്ള ഈ നാമങ്ങളും
ഈ യേഹാവാ ൈദവത്തിനു േചരാത്തവയാകു എ ം ഷ്ടമാ .
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ി ചരി ം

േയശു ി വും അ ംേപാലും ൈദവത്വമില്ലാത്ത ആളാെണ കാണിക്കാം.
യുേറാ ഖണ്ഡതിലുള്ള പൂർവചരി ങ്ങളിൽ േയശുവിെന്റ കാലത്ത് സംഭവിച്ചി 
ള്ള സംഗതികെള ഉള്ള കാരം കാലേഭദങ്ങെള നിർണയിച്ച് എഴുതിെവച്ചത്

േയാസിേമാസ് എന്ന ആളാകു . േയശുവാകെട്ട യഥാർത്ഥമായിട്ട് അക്കാല 
ണ്ടായിരിക്കയും മരിച്ചവെര ജീവിപ്പിക്കൽ മുതലായ അ തങ്ങൾെകാണ്ട്

ജനങ്ങെള മിപ്പി കയും െചയ്തിരു എങ്കിൽ േയാസിേമാസ് എഴുതിയ
ചരി ത്തിൽ പറയാെത വി കളയുമായിരുേന്നാ? ഒരുേവള അവകൾ അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ െചവിയിൽ കടക്കാെതയിരുന്നതായിരിക്കാം. എങ്കിലും േയശു
കുരിശിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പകൽസമയം രാ ിസമയം േപാെല അന്ധകരമായിരു 

. എ ള്ള വിേശഷസംഭവെത്ത ടി അേദ്ദഹം അറിയാതിരു േപാേയാ?
ഒരുസമയം അങ്ങെനയുമിരിക്കെട്ട. അ ണ്ടായതായി പറയെപ്പട്ട ഭൂകമ്പെത്ത 

റി ള്ള ഓർമയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ നി ം തീെര നീങ്ങിേപ്പാേയാ?
അ യുമല്ല േയശു ജനിച്ചിട്ട ആണ്ട്, മാസം, തീയതി ഇവകെള ൈബബളിൽ
പറയാെത വി കളഞ്ഞെത െകാണ്ട്? ജനിച്ച ദിവസേത്തക്കാളും മരിച്ച
ദിവസം അവശ്യം ഗണിക്കെപ്പേടണ്ടതായിരുന്നി ം ആയതിെനയും പറഞ്ഞിട്ടി 
ല്ലേല്ലാ. നൂതനമായിട്ട് ഒരു നക്ഷ ം ഉദി അതിെനെക്കാ ജനനനാളിെന
ഗണിക്കാമേല്ലാ. എന്നാൽ 1890 സംവത്സരങ്ങൾ മുേമ്പ അ കാരം ഒരു
നക്ഷ ം ഉദിച്ചി ള്ളതായി ഇൻഡ്യ, ചീന, േപർഷ്യ, യുേറാപ്പ് ഈ സ്ഥലങ്ങളി 
ലുള്ള ആകാശഗണിതശാ ിമാർ ആെരങ്കിലും സമ്മതി േണ്ടാ? അതുമില്ല.
ആകയാൽ േയശു എെന്നാരാളുണ്ടായിരു എ ള്ളതുതെന്ന സേന്ദഹത്തിലാ 
യിരി .
അതായിരിക്കെട്ട. വാസ്തമായി ണ്ടായിരുെന്ന തെന്ന വിചാരിക്കാം - േയ 
ശുവിന് ജനനംമുതൽേക്ക മ ള്ളവെരേപ്പാെല അല്ലാെത േവെറ എെന്തങ്കിലും
വിേശഷമുണ്ടായിരുേന്നാ? ഗർഭത്തിലകെപ്പടാെതേയാ േയാനീസംബന്ധം
കൂടാെതേയാ ജനിേച്ചാ? ജനിച്ചേപ്പാൾ േലാക സിദ്ധങ്ങളായ അ തങ്ങൾ
എെന്തങ്കിലുമുണ്ടാേയാ? സാധാരണ സിദ്ധങ്ങളായ അ തങ്ങൾ എെന്തങ്കിലു 
മുണ്ടാേയാ? സാധാരണ മനുഷ്യരൂപെത്തേപ്പാെലയല്ലാെത നാലു തല എ ൈക
ഇങ്ങെന വല്ലവിധവുമായിരുേന്നാ? ജനിച്ചേപ്പാൾ ത്തെന്ന എണീറ്റ് നട ഉപേദ 
ശിപ്പാൻ തുടങ്ങിേയാ? വിശപ്പ്, ദാഹം, നി , ജലം, മലം ഈവക ഉപാധികേളാടു
കൂടാെത വളർേന്നാ? ഇല്ലേല്ലാ. പിെന്ന അേദ്ദഹം ജനിച്ച മുഹൂർത്തവിേശഷം 
െകാണ്ട് ആദ്യംതെന്ന മാതാവിങ്കൽ പാതി ത്യേദാഷശങ്ക ആേരാപിക്കെപ്പ .
രണ്ടാമത് ആ ദിക്കിൽ അേന്നദിവസം ര ദിവസത്തിനകം ായമുള്ള മൂവായി 
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രം കുട്ടികൾ െകാല്ലെപ്പടുകയും തന്നിമിത്തം ജനങ്ങൾ ണ്ടായ വ്യസനാധിക്യം
േഹതുവായി ആ ദി മുഴുവൻ ശൂന്യമട േപാകയും െച . ൈദവപു നാണ് 
ജനിച്ചെതങ്കിൽ അതുനിമിത്തം സേന്താഷെപ്പടാനുള്ള ദി മുഴുവനും ഇങ്ങെന
വ്യസനം െകാണ്ടാടുേമാ? ഒരിക്കലുമില്ല. ആയതുെകാ ി തെന്ന അനാ 
ദിയായി ബന്ധിച്ച മൂലകാരണത്താൽ പൂർവ്വ കാലീന കർമ്മാനുസാരമായി
മായാകാര്യമായ ചർമ്മം, രക്തം, മാംസം, േമദസ്സ്, അസ്ഥി, മജ്ജ, ശു ം
എന്ന സപ്ത ധാതുക്കെളെക്കാ ണ്ടായ ശരീരെത്ത എടു ഗർേഭാ ത്തി
ആയേപ്പാൾ മാതാവിൻെറ മൂലാഗ്നിെകാ തപിച്ച ഗർഭസഞ്ചിയിൽ നിറഞ്ഞ
നീരിൽ മുഴുകി വായുവിനാൽ െനരുങ്ങി തത്തിക്കളിച്ച് മാതാവിനുണ്ടായ വിശപ്പ്
ദാഹം മുതലായ േവദനകലാൽ കഷ്ടെപ്പട്ട് േയാനീദ്വാരത്തിൽ െഞരുങ്ങി
ജനനേവദനമുഴുവനും അനുഭവി വളർ ജനേ ാഹം, ൈദവദൂഷണം മുതലായ
കഠിനപാതകങ്ങെള െചയ്ത് അല തിരി 33-ആം വയസ്സിൽ താൻ െചയ്ത
മഹാേദാഷങ്ങൾ നിമിത്തം കുരിശിൽതറക്കെപ്പ നിലവിളി പറഞ്ഞവസാനി 
പ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത േവദനകേളാടു കൂടി മരിച്ചതുെകാ ം മ കാരണങ്ങളാലും
അേദ്ദഹം സാധാരണജീവന്മാെരക്കാളും ദുഷ്ട ജീവാനാെന ള്ളതു െതളിവായി 
രി .
(മർേക്കാസ് 13-അ. 32.വാ.) എന്നാൽ ആ നാളിെനയും നാഴികയും കുറിച്ച്
പിതാവല്ലാെത ഒരുത്തനും അറിയുന്നില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള ദൂതന്മാരാകെട്ട
പു ൻ (േയശു) ആകെട്ട അറിയുന്നില്ല. ഈ വാക്യംെകാണ്ട് സർവ്വജ്ഞനായ
(എല്ലാമറിഞ്ഞ) ൈദവം (പിതാവ് ) ഒരുത്തനിരി െന്ന ം േയശുവിനു അ  
കാരമുള്ള ശക്തിഇെല്ല ം െതളിവാകയാൽ ി സർവ്വജ്ഞനല്ല.
േയശു തെന്റ ൈദവസ്വഭാവേത്താടുകൂടി നെമ്മേപ്പാെല പശി ദാഹങ്ങളും
ബലഹീനതകളുമുള്ളതായ ഒരു മനുഷ്യസ്വഭാവെത്തയും ധരിച്ചിരു എ ം

ി വിെന ൈബബിളിൽ ൈദവപു െന ം മനുഷ്യപു െന ം പറയുന്നതാ 
യും സ്വർഗ്ഗ ള്ള ദൂതരും പു നും കൂെട അറിയുന്നിെല്ലന്നല്ലാെത ൈദവപു നും
കൂെട എ പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യ പു െനന്നാണ് അർത്ഥം
േചർേക്കണ്ടെത ം പറയു എങ്കിൽ ഇതിനു മാണേമ ഇല്ല. അതുകൂടാ 
െതയും നിങ്ങൾ േയശുവിനു അറി കൂെട ം െപാതുേവയുള്ള ന്യായമായ
അർത്ഥെത്തയല്ലാെത ഇ കാരം അസംബന്ധങ്ങെള വ്യാഖ്യാനി െകാ
വരുന്നതു തീെര അബദ്ധമായി ഭവി ം. എങ്ങെന എന്നാൽ,
ഇവിെട ൈദവപു െന പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട് (അറികയിെല്ല) ള്ള
വാക്കിെന ൈദവസ്വഭാവേത്താടു േചർ കൂടാ എങ്കിൽ മനുഷ്യപു െന പറ 
ഞ്ഞിട്ടില്ലാതതുെകാണ്ട് മനുഷ്യ സ്വഭാവേത്താടും േചർ കൂടാ എ ം, ൈദവം

https://thalilakkam.in/



ി മതനിരൂപണം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 44

എ ം മനുഷ്യെന ം കൂടാെത െവറും പു െന മാ ം പറഞ്ഞിരിക്കെകാ
െവറും സ്വഭാവേത്താടുകൂെട തെന്ന േചർക്കാവൂ എ ം അേപ്പാൾ േയശുവിെന
ൈദവത്വം, മനുഷ്യത്വം ഇതുകൾ അല്ലാെത ഒരു െവറും -ത്വം-ഇങ്ങെന മൂന്ന്
’ത്വ’ങ്ങൾ ഉെണ്ട ം ആയതു ൈബബിളിനു വിേരാധെമ ം വ േപാകും.
േമൽപറഞ്ഞ നാളിേനയും നാഴികേയയും മനുഷ്യനാണ് അറിയാൻ പാടി 
ല്ലാത്തത്. അതുെകാണ്ട് അറികയില്ല എന്നവാക്കിെന മനുഷ്യേത്താടുതെന്ന
േചർേക്കണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ േജ്യാതിശ്ശാ പണ്ഡിതന്മാർ േലാകാ 
വസാനകാലം മുതലായ കാലങ്ങെള നല്ലേപാെല അറി െകാ ണ്ടേല്ലാ.
ൈദവത്വത്തിനാൽ മാ േമ അറിയെപ്പ എന്ന് നിങ്ങളാൽ പറയെപ്പട്ട േലാ 
കാവസാന സമയെത്ത റി ള്ള ജ്ഞാനം േജ്യാതിശ്ശാ പണ്ഡിതന്മാരിലും
ഇരിക്കെകാ അവരിലും േത്യകം േത്യകം ൈദവത്വം ഉെണ്ട പറേയ 
ണ്ടതായി േനരിടും. പിെന്ന മൂഢന്മാർ ഇതിെന അറികയിെല്ലന്ന് ആേക്ഷപം
കൂടാെത പറയാം. അതുെകാണ്ട് അറികയില്ല എ ള്ള വാക്കിെന മനുഷ്യേത്താ 
ടും േചർക്കാൻ പാടില്ല-മൂഢത്വേത്താടും െചർെക്കണ്ടാതായിെട്ട ഇരി . ആ
സ്ഥിതിക്ക് ഈ വാക്കിെന േയശുവിെന്റ മൂഢത്വേത്താടു േചർേക്കണ്ടാതായി ം
വരും അേപ്പാൾ േയശുവിനു മൂഢത്വം എെന്നാരു ത്വം-കൂെട േചര്ക്കണെമ ം
നിശ്ചയിെക്കണ്ടാതായിവരും.ഒരുേവള േയശു വരും കാര്യങ്ങെള റി വല്ലതും
പറഞ്ഞി ള്ളതായി നിശ്ചയി െകാണ്ടാലും ഇേപ്പാൾ സാധാരണ കണിയാന്മാ 
രും ചില കർണ്ണയക്ഷിേസവകന്മാരും ചില േകാടാങ്കികളും അതുേപാെലതെന്ന
വരുംകാര്യങ്ങെള റി പറ വരുന്നത് ത്യക്ഷമായിരിക്കെകാണ്ട് ആയ 
ത് ഒരു വിേശ ഷമായി കരുതി ടാ.
േജ്യാതിശ്ശാ ം അസത്യവും േജ്യാത്സ്യന്മാർ മുതലായവർ കള്ളന്മാരും ആകു 

എങ്കിൽ, ഹണം മുതലായവെയ ഇന്നേപ്പാൾ എല്ലാെമ മുൻകൂട്ടി
ക പിടിക്കെകാ ം മനുഷ്യർക്ക് ജാതകം നിർമ്മിക്കൽ തുടങ്ങിയുള്ളവ

ത്യക്ഷമായിരിക്കെകാണ്ട് ആ വാക്ക് അൽപ്പംേപാലും സാധുവാകയില്ല.
േജ്യാത്സ്യന്മാർ ഇന്നേപ്പാൾ എ അറിയെപ്പട്ടി ള്ള സമയ തെന്നയാണ്
േലാകം അവസാനിക്കാൻ േപാകുന്നെത ള്ളതു ത്യക്ഷാനുഭവം അല്ലാത്ത 
തുെകാണ്ട് ആയതിെന വിശ്വസിക്കയില്ല എങ്കിൽ ഹപ്പിഴ സമയങ്ങൾ,
മരണനാൾ, ക്ഷാമകാലം, ഹണങ്ങൾ മുതലായവ േജ്യാത്സ്യന്മാർ ഇന്നെപ്പാ 
െഴല്ലാെമ പറഞ്ഞാൽ അതിൻവണ്ണം ഒ വരുന്നതുെകാണ്ട് േലാകാവസാ 
നസമയവും അവരുെട കണ ം കാരം ഒ ന്നതാെണ വിശ്വസിക്കാൻ
മാർഗ്ഗമിരിെക്ക ആയതിെന വിശ്വസിക്കയിെല്ല ം ൈബബിളിൽ പറയുന്ന
േലാകാവസാനകാലേത്തയും ന്യായവിചാരണേയയും കുറി പലവിധമായ
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തർക്കങ്ങളും തകരാറുകളും േനരി ം വിശ്വസികത്തക്കതായ യാെതാരു കാരണ 
വും ത്യക്ഷാനുഭവവും ഇല്ലാെതയും ഇരുന്നി ം ആയതിെന വിശ്വസി
എ പറയുന്നത് എന്ത് അന്യായമാണ്? അല്ലാെതയും േദവദൂതന്മാരും പു നും
കൂെട അറികയിെല്ല തുല്യമായി പറഞ്ഞിരിെക്ക നിങ്ങൾ പു െന മാ ം
വിേശ ഷെപ്പടുത്തി എടു പറയുന്നത് ആ വാക്യത്തിനുംകൂടി വിരുദ്ധമാകു .
ഇനിയും അറികയിെല്ല ള്ളതിന് അറിയിക്ക ഇെല്ല ം കൂടി അർത്ഥമിരി ം
എ പറ െകാണ്ടാലും അതും നിശ്ചയമായിട്ട് േദവദൂതർ ം കൂടി പ ം.
പിെന്നയും കുഴക്കായി തീരും. എങ്ങെനെയല്ലാം ഉപായം േനാക്കിയാലും സർ 
വ്വജ്ഞത്വം ഇെല്ല ള്ളതിന് ഉറപ്പല്ലാെത ഇളക്കം അ ംേപാലും വരുന്നതല്ലാ.
ഇതിേല ഇതാ ഒ കൂടി കാണി േപാകു . (മർേക്കാസ് 11 അ. 13 വാ.)
ഇലകളുള്ള ഒരു അത്തിമരെത്ത ദൂര നിന്ന്കണ്ട് അതിൽ വല്ലതും കി േമാ
എ വച്ച് െചന്ന് അതിനരിെക എത്തിയേപ്പാൾ ഇലകൾ അല്ലാെത ഒ ം
കണ്ടില്ലാ, അത്തിപ്പഴങ്ങളുെട സമയം അേപ്പാഴല്ലാ . ഈ വാക്യംെകാ ം
സാധാരണ മനു ഷ്യെനേപ്പാെലതെന്ന േയശുവിനും അടു െച േനാ ന്നതി 
നു മുമ്പ് അറി െകാ ന്നതിനുള്ള സർവ്വജ്ഞാനം ഇെല്ല നിശ്ചയമാകു .
േഹ അങ്ങെനയല്ലാ; േയശു ഇെതാരുപമയായി പറഞ്ഞതാണ്. എങ്ങെന 
െയന്നാൽ ഇലകളുള്ള ഒരു അത്തിമരെത്ത ദൂര നി ം കണ്ടത് ദൂരമാകുന്ന
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നി ം പുഷ്ടിയായിരി ന്ന ജറുസലമിെന കണ്ടതിനും അതിൽ
വല്ലതും ക കി ം എ വച്ച് അതിനരിെക െചന്നതു ജറുസാലമ്യരിൽ ന്യായം,
കനിവ്, വിശ്വാസം മുതലായ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരി േമാ എന്ന് അടുത്ത 
േന്വ ഷിച്ചതിനും ഇലകൾ അല്ലാെത ഒ ം കാണാഞ്ഞത് ഇ ാേയല്യരിൽ
മാർഗ്ഗത്തിെന്റ പുറെമയുള്ള ആചാരങ്ങളായ െവറും േവ ഷമല്ലാെത വിശ്വാസ 
ത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ യാെതാ ം ഇല്ലാത്തതിനും അത്തിപ്പഴങ്ങളുെട കാലം
അേപ്പാളല്ലാ എന്നത് ജറുസേലം, തെന്റ സന്ദർശനകാലെത്ത അറിയാ 
തിരുന്നതിനും ഇനി നിങ്കൽനിന്ന് എേന്ന ം ആരും ഫലം തിന്നരുെതന്ന്
േയശു ശപിച്ചതു നിന്നിൽ കല്ലിേന്മൽ ക േശ ഷിക്കാതിരി ം നാളുകൾ
വരുെമന്നതിനും, ഉടെന അത്തി ഉണങ്ങിേപ്പായതു ജറൂസേലമിെന്റ നാശത്തിനും
അടയാളമാകു എ പറഞ്ഞാലും സർവ്വജ്ഞാനമിെല്ല ള്ളതിന് അധി 
കസ്ഥിരതല്ലാെത കുറവ് അ ംേപാലും കാണുന്നില്ല. എങ്ങെന എന്നാൽ
െവറും േവ ഷമല്ലാെത കനിവ്, വിശ്വാസം മുതലായവ ഇല്ലാത്ത ജറുസേലമ്യെര
സ്വർഗ്ഗ നി ം കാണുന്നതിനുമുമ്പിൽത്തെന്ന അവരുെട വാസ്തവെത്ത അറി 
യുന്നതാണ് സർവ്വജ്ഞാനത്തിെന്റ ലക്ഷണം. അതുേപായിട്ട് സ്വർഗ്ഗ നി ം
കണ്ടേപ്പാെഴങ്കിലുമറിേഞ്ഞാ? അതും ഇല്ല. അടു െചന്ന് അേന്വ ഷിച്ചതിെന്റ
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േശ ഷമേല്ല അറിെഞ്ഞാ ? ആയതുെകാണ്ട് ഇത് സർവ്വജ്ഞാനലക്ഷണമാ 
െണങ്കിൽ എല്ലാവേരയും സർവ്വജ്ഞന്മാെര തെന്ന പറയാം. അല്ലാെതയും
ജറുസേലമിെന ശപിച്ചതു വലിയ അന്യായമല്ലേയാ? വിശ്വാസം മുതലായവെയ
ഉണ്ടാ ന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ചുമതലയായ െതാഴിലായിരിെക്ക അ  
കാരം െച നന്നാക്കാതിരുന്നതിന് അേദ്ദഹെത്ത അല്ലേയാ ശപിക്കാനുള്ളത്?
അ യുമല്ല, അത്തിമരെത്ത ശപിച്ചതാണ് അതിലും വിേശ ഷമായി ള്ളത്.
ഇെതെന്താരു ാന്ത്? കഷ്ടം! കഷ്ടം! സാക്ഷാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരുന്നേപ്പാൾ
ഇല്ലാത്ത സർവ്വജ്ഞാനവും വകതിരിവുമാേണാ േയശുവിനു ഭൂമിയിൽ വന്നിരു 
ന്നേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരു എ പറയുന്നത്? ഇനിയും,
(ലൂേക്കാസ് 22. അ. 43-വാ) ആകാശ നിന്ന് ഒരു േദവദൂതൻ വന്ന് അവെന
ബലെപ്പടുത്തി (േയാഹന്നാൻ 11-അ. 58-വാ.) േയശു യഹൂദന്മാെര ഭയെപ്പ
ഒളി നട എ കാണുകെകാണ്ട് സർവ്വകർതൃത്വവും സ്വാത ്യവുമുള്ളവനല്ലാ
(ഭയന്നവനാകു ).
(മത്തായി 26. അ. 37-വാ) േയശുനാഥൻ ദുഃഖെപ്പട്ട് അതിവ്യസനെപ്പ തുടങ്ങി.
എെന്റ ആത്മാവു മരണംവെരയും മഹാദുഃഖെപ്പട്ടിരി എ കാണുകയാൽ
േയശു സമബുദ്ധിയുള്ളവനെല്ല ം ദുഃഖെത്ത റി േപടിയും സുഖെത്ത റിച്ച്
കാമവും ഉള്ളവനാെണ ം വ േപാകയാൽ നിത്യാനന്ദനല്ലാ (മത്തായി 12
അ. 17-വാ.) കണ്ടാലും, ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തി ള്ള എെന്റ ഭൃത്യൻ, എെന്റ േസ്ന 
ഹിതൻ, എെന്റ ആത്മാവ് അവങ്കൽ ഇഷ്ടെപ്പടു എ േയശുവിെന റിച്ച്
യേഹാവ പറഞ്ഞതായി ം (ലൂേക്കാസ് 13-അ. 35-വ) കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
വരുന്നവൻ അനു ഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എ ം കാണുകയാൽ േയശു ൈദവത്തിെന്റ
ഇഷ്ടവും അനു ഹവും സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭൃത്യെന മാ ം െതളിവാകു .
(മത്തായി 23-അ.46-വാ) വിേശ ഷി ം േയശുപിതാേവ! നിെന്റ ൈകകളിൽ
ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന ഏ ി . (മത്തായി 22-അ. 39-വാ) എെന്റ
പിതാേവ! ഞാനിച്ഛി ംേപാെലയല്ല നീ ഇച്ഛി ംേപാെലയെ , എ േയശു
പറഞ്ഞതായി കാണുകെകാ തെന്റ ആത്മാവിന് ഉടയവനും രക്ഷിതാവു 
മായിട്ട് പിതാവ് (ൈദവം) ഒരുത്തനുെണ്ട ം താൻ ൈദവമെല്ല ം തെന്റ
ഇച്ഛേപാെല ഒ ം ഫലിക്കയിെല്ല ം ഫലിക്കണെമങ്കിൽ ൈദവേത്താടേപ 
ക്ഷിക്കണെമ ം സിദ്ധി . േയശുവിെന കുരിശിൽ തറച്ചി ജനങ്ങൾ
പരിഹസിച്ചേപ്പാൾ (മത്തായി 27-അ. 46-വാ.) ”ഏലി, ഏലീ, ലാമാ ശബക്താ 
നി” (അർത്ഥം: എെന്റ ൈദവേമ! എെന്റ ൈദവേമ! എ െകാ നീ എെന്ന
ൈകവിട്ടത്?) എ േയശു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളി പറഞ്ഞതായും കാണു .
ഇതിനാൽ േയശു ഒരു സാധാരണമനു ഷ്യെനേപ്പാെല തെന്ന മരണെത്ത റിച്ച്
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ഭയവും മവും ഉള്ളവനായും നിലവിളിച്ചതുെകാണ്ട് േവദനെയ സഹിപ്പാൻ
ൈധര്യവും ശക്തിയും ഇല്ലാത്തവനായും സർവ്വശക്തനല്ലാത്ത അ േദവതെയ
േസവിച്ചതുെകാണ്ട് അവസാനകാല നിരാധാരനായും തെന്റ വിശ്വാസവും
ആ ഹവും വിഫലങ്ങളായും ഭവി എ ഷ്ടമാകു .
(മത്തായി 20-അ. 20-23-വാ.) െസബതിപു ന്മാരുെട അമ്മ അവളുെട
പു ന്മാെര അനു ഹിക്കണെമന്ന് േയശുവിേനാടു യാചിച്ചേപ്പാൾ അത്
എെന്റ പിതാവിനാൽ ആർക്ക് ഒരുക്കെപ്പടു േവാ അവർക്കല്ലാെത തരുവാൻ
എനി ള്ളതല്ല എ പറഞ്ഞതായി കാണു . ഇതിനാൽ ആർ ം ഒ ം
െകാടു ന്നതിേലക്ക് േയശുവിനു കഴികയിെല്ലന്ന് തന്നത്താൻ സമ്മതിച്ചിരി 

. ഈ സംഗതികെളെകാ േനാ േമ്പാൾ േയശുവാകെട്ട അ വും
സ്വാത ്യംകൂടാെത മെറ്റാരു ൈദവെത്ത േസവിച്ച് അവെന്റ നാമംെകാ
മഹിമ സിദ്ധിച്ച് അവനായിട്ട് തെന്റ ാണങ്ങെളെകാടുത്ത് അവനാൽ േ രിക്ക 
െപ്പട്ട് അവെന്റ ഇച്ഛേപാെല എല്ലാം െച ാർത്ഥിച്ച് അവെന്റ ക ന കാരം
നി ന്ന അടിമയാകു എ നിശ്ചയം.
േയശു മനു ഷ്യത്വവും ൈദവത്വവും ഉള്ളവനാകെകാണ്ട് േമ റഞ്ഞ സംഗതിക 
െളല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനു ഷ്യത്വത്തിനു േചർന്നവയാകു എങ്കിൽ ആയതു
തീെര േചർച്ചയാകുന്നില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ േയശുവിൽ െവറു മനു ഷ്യത്വം
മാ മല്ലാെത ൈദവത്വവും കൂടിയുണ്ടായിരു എങ്കിൽ അേദ്ദഹം സ്നാനം
െചയ്തേപ്പാൾ പവി ാത്മാവ് ആകാശത്തിൽനി ാവിെന്റ രൂപമായിട്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമൽ േവശി കയും അേദ്ദഹം വ്യാപകനായി ഭവി ക 
യും േദവദൂതനാൽ ബലെപ്പടുത്തെപ്പടുകയും മരി േമ്പാൾ ൈദവേമ എെന്ന
എ െകാ ൈകവി എ പറ നിലവിളി കയും ൈദവത്തിനാൽ
േസവകെന പറയെപ്പടുകയും െചയ്യണെമന്നില്ലായിരു . അല്ലാെതയും
സാധാരണ ജനി വളർ എെന്താെക്ക അ ം സംഗി െകാ നടന്നതായ
ഒരു മനു ഷ്യനിൽ ൈദവത്വംകൂടി ഉണ്ടായിരു െവന്ന് അ ം േപാലും മതിയായ
കാരണം കൂടാെത പറ സാധിപ്പാൻ ഉൽസാഹി േനാ ന്നതു േചരുന്നില്ല.
േചരുകയുമില്ല.
മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. എങ്ങെനെയന്നാൽ ൈദവം േയശുവിെന തെന്റ
പു െന ം താൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാെവ ം പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട്
േയശുവിന് ൈദവത്വമുെണ്ട സാധിക്കാമേല്ലാെയങ്കിൽ,
(േയാഹന്നാൻ 10-അ 33 മുതൽ 36) െയഹൂദന്മാർ േയശുവിേനാട്
മനു ഷ്യനായിരി ന്ന നീ നിെന്നത്തെന്ന േദവെന പറയുകയും േദവെന
ദു ഷി കയും െച എ കട േചാദിചേപ്പാൾ അവേരാട് ഉത്തരമാ 
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യിട്ട് ”നിങ്ങൾ ൈദവങ്ങളാകു എ ഞാൻപറ എ നിങ്ങളുെട
േവദത്തിൽ എഴുതിയിരി ന്നില്ലേയാ?” ”ൈദവത്തിെന്റ വചനം ആർ ണ്ടാ 
േയാ അവർ ൈദവങ്ങൾ എന്ന് അവൻ െചാ എങ്കിൽ േവദവാക്യേമാ
ലംഘിക്കെപ്പടുവാൻ കഴികയില്ലേല്ലാ. പിതാവ് ശുദ്ധമാക്കി േലാകത്തിൽ
അയച്ചി ള്ളവെന റിച്ച് ഞാൻൈദവത്തിെന്റ പു നാകു എ നിങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് നീ ൈദവദൂ ഷണം പറയു എ നിങ്ങൾ പറയു േവാ?”
(േയാഹന്നാൻ 20.അ. 17-വാ) എെന്ന െതാടരുത്. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഞാൻ
എെന്റ പിതാവിെന്റ അടുക്കേലയ്ക്ക് ഇതുവെരയും കേരറിേപ്പായില്ല. എന്നാൽ നീ
എെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ േപായിട്ട് ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റയും
നിെന്റ പിതാവിെന്റയും എെന്റ ൈദവത്തിെന്റയും നിങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റയും
അടുക്കൽ കേരറി േപാ എ പറക. ഇതാ േയശുവിെന്റ ഈ ഒരു വാക്യം
േപാെരേയാ? ഇതിൽ സംശയമറ പറ കളഞ്ഞേല്ലാ. ഇതുെകാണ്ട്
മ ള്ളവർക്ക് ഏതാെണാ ൈദവം അതുതെന്ന േയശുവിനും ൈദവെമ ം
േയശുവിന് ആരാേണാ പിതാവ് അവൻതെന്ന മ ള്ളവർ ം പിതാവ് എ ം
നിശ്ചയമാകു . (യറമിയ 31.അ. 9-വാ) ഞാൻ ഇ യിലിന് പിതാവും
എ ാഹിം എെന്റ കടി ലും ആകു ; എന്ന് യേഹാവാ പറഞ്ഞതായി ം
ഉണ്ട്. ഇനിയും ൈബബിളിൽ പേലട ം ഇതുേപാെല കാണാം. അതുെകാണ്ട്
മ പലേരയും പു ന്മാെര പറഞ്ഞതുേപാെല േയശുവിേനയും പു െനന്ന്
ഒരുപചാരമായി പറ െവന്നല്ലാെത ഇതിേലയ്ക്ക് അേദ്ദഹത്തിനുമാ ം േത്യ 
കി യാെതാരു വിേശ ഷതയും കാണുന്നില്ല. ഈ സ്ഥിതി ൈദവപു െന
പറഞ്ഞതിെന കാരണമാക്കിെക്കാണ്ട് ൈദവംതെന്ന എ നിശ്ചയി
എങ്കിൽ േമൽപറയെപ്പട്ട ൈദവപു ന്മാരുംകൂടി ൈദവങ്ങളാെണ ം എ ഹാം
മൂത്തപു നാകയാൽ മൂത്ത ൈദവെമ ം ആ മുറയ്ക്ക് 4*കടശിയിലുള്ളവനാക
െകാണ്ട് േയശു എല്ലാവരിലും ഇളയപു െന ം ഇളയൈദവവുമാകു എ ം
അേപ്പാൾ അേനകൈദവങ്ങളും ഉെണ്ട വ േപാകും. ആയതു പരിഹാസത്തി 
നിടയായി ഭവി ം.
ഇനിയും മറിയെമന്ന കന്യകയിൽ ഭർതൃസംേയാഗം കൂടാെത ജനിചതുെകാണ്ട്
േയശുവിനു േദവത്വം ഉെണ്ട വരാം. എങ്കിൽ,
ആ ീെയ േയാസപ്പിനു ഭാര്യയായി നിയമിക്കെപ്പട്ടതിനുേശ ഷം ഗർഭം
ധരിച്ചതുെകാണ്ട് അവനാൽ ആകെട്ട േവെറ ആകെട്ട േചരെപ്പ തെന്ന ഗർഭം
ധരിക്കണെമന്നല്ലാെത േചരാെതയാെണ പറയുന്നെതങ്ങെന?
േയാേസ ം മറിയവും ലൗകിക ആശെയ തീെര ത്യജി മരണംവെര
േചരാെതതെന്ന മനഃപൂർവ്വമായി തേപാവൃത്തിയിലിരു എങ്കിൽ അവർ വി 
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വാഹനിയമത്തിൽ ഉൾെപടണെമന്നില്ലായിരുന്നേല്ലാ, അല്ലാെതയും (മത്തായി
1-അ. 12-വാ.) അവൾ അവളുെട ഥമപു െന സവി േവാളം അവൻ
അവെള അറിയാെതയിരു എന്നതുെകാണ്ട് മൂത്തമകെന െപറ്റതിെന്റ േശ ഷം
േചർ എ ം (േയാഹന്നാൻ 2-അ. 12-വാ) അതിെന്റേശ ഷം അവനും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരും എന്നതുെകാണ്ട് അവർ ര േപരും ആ ഹമുള്ളവരായിരു
എന്നല്ലാെത ആ ഹെത്ത ത്യജിച്ചവരെല്ല ം െതളിവായിരിക്കെകാണ്ട് പി 
െന്ന േചർന്നതുേപാെലതെന്ന മുൻപിലും േചർന്നിരി ം. എ തെന്നയുമല്ലാ
വിവാഹം നിയമിക്കെപ്പട്ട ദിവസം മുതൽ അവർ ര േപരും ഒരു സ്ഥല ത 
െന്നയാണ് താമസിച്ചിരുന്നതും. അങ്ങെനയിരുന്നി ം അവർ േചർന്നിട്ടിെല്ല
നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന അറിയാം? അവർതെന്ന അ കാരം പറ എങ്കിൽ
അത് അവരുെട അഭിമാനെത്ത രക്ഷി ന്നതിേനാ േവെറ എെന്തങ്കിലും കാര്യ 
ത്തിനുേവണ്ടി അ കാരം പറഞ്ഞിരിക്കാം. അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇ കാരം
സിദ്ധാന്തി പറയുന്നതു ശരിയല്ല.
േയശുവിെന്റ ശി ഷ്യന്മാർ തങ്ങളുെട ഗുരുവിെന തി ന്നതിനായിട്ട് േയശു
മരി എ േയാ സംവൽസരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനുേശ ഷം എഴുതിയ കള്ളക്കഥക 
െള എങ്ങെനയാണ് വിശ്വസി ന്നത്?
ആകയാൽ മറിയം പുരു ഷേനാട് േചരാെത പു െന സവിചു എ ള്ളത്
ശുദ്ധേമ കള്ളമാകെകാണ്ട് അതുേഹതു വായിട്ട് േയശുവിന് ൈദവത്വം സാ 
ധി കൂടാ. അെതാരുേവള സത്യെമ കരുതിെകാണ്ടാലും മനു ഷ്യരിൽവച്ച്
ഒരു വിേശ ഷമനു ഷ്യൻ എന്നല്ലാെത ജനിപ്പിക്കെപ്പട്ടവെന മഹാൈദവെമ
പറയുന്നത് േചരാത്തതാകു .
ഇനി േയശുനാഥൻ ജന്മപാപസംബന്ധം കൂടാെത ജനി എ നിങ്ങൾ
പറയുന്നേല്ലാ. ആദി മനു ഷ്യൻ െചയ്ത പാപം വി േപാകാെത അവെന്റ സന്ത 
തികളിൽ േചരുെമന്ന് ൈദവനിയമം ഇരിക്കെകാ ം േയശു എന്ന ആളും ആ
ആദിമനു ഷ്യെന്റ സന്തതിയിൽ നി ണ്ടായ മറിയത്തിെന്റ ഉദരത്തിൽ അവളുേട
േശാണിതകാര്യശരീരിയായി ജനിച്ചവനാകെകാണ്ട് ജന്മപാപം സംബന്ധി 

െമ ള്ളതിേലയ്ക്ക് സേന്ദഹമില്ല. അേദ്ദഹം പരിശുദ്ധനാകയാൽ പാപം
സംബന്ധിക്കയില്ലാെയങ്കിൽ ജനി ന്നതിനുമുൻേപ പരിശുദ്ധന്മാരായിരി ന്ന
ജീവന്മാെര എല്ലാവെരയും ജനി േമ്പാൾ ജന്മപാപം പടികൂടുെമന്നതുെകാ ം,
ൈദവം പക്ഷപാതി അല്ലാത്തവനാകെകാ ം ജന്മപാപം സംബന്ധിക്കില്ല
എ പറയുന്നതു തീെര യുക്തമാകുന്നില്ല. “ൈദവേമ എെന്ന ൈകവിേട്ടാ”
എ നിലവിളിച്ചതും “എെന്റ ജീവെന നിെന്റ ൈകകളിൽ ഏ ി ” എ
പറ ം മരിച്ചതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ൈദവത്തിെന്റ കൃപെയ അേപക്ഷിച്ചി ള്ള
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ഒരുവനാകു . താൻ ൈദവമാകു എന്ന് േയശു തന്നത്താെന പറഞ്ഞി  
േണ്ടാ എന്നറിയുന്നതിനു ൈബബിളിെന ആയിരം ാവശ്യം മറി ം തിരി ം
േനാക്കിയാലും ഒരിട ം ഒരു മരുന്നിെനങ്കിലും അ ം കാണുകയില്ല. അങ്ങെന 
യിരിെക്ക എങ്ങെനയാണ് ഏതു മാണെത്ത അനുസരിച്ചാണു േയശുവിെന
ൈദവെമ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്?
താൻ ൈദവമാെണന്ന് തന്നത്താെന പറയുന്നതിേല േയശുവിനു ിയമില്ലാ 
ത്തതുെകാണ്ട് അ കാരം പറയാതിരു എങ്കിൽ േയശുവിനു ിയമില്ലാത്തതും
വിേരാധവും താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഈ വിഡ്ഢിത്തം എന്തിനാണ് മ ള്ള 
വർ ഉണ്ടാക്കിപറ െകാണ്ട് നട ന്നത്?
േയശു തന്നത്താെന മനു ഷ്യപു െനന്ന് പറ െകാണ്ട് സഞ്ചരിച്ചേല്ലാ.
അത് എന്താണ്? മനു ഷ്യനായവൻ താൻ മനു ഷ്യനാെണ പറ െകാ
നടക്കാറില്ലേല്ലാ, അതുെകാണ്ട് േയശു ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതുതെന്ന ഒരു വി 
േശ ഷമുണ്ടായിട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയു ണ്ട്
ശരിതെന്ന അതിൽ വിേശ ഷമിരി . എെന്തന്നാൽ തച്ചനായ േയശു
സാധാരണ അ െതാഴിലാളികളും പഠിപ്പില്ലാത്തവരുമായ ജനങ്ങളിൽ ചിലെര
ൈകവശെപ്പടുത്തി, അവേരാടു താൻ ൈദവപു നാെണ ം ൈദവത്താൽ അയ 
യ്ക്കെപ്പട്ടവനാെണ ം പറ െകാ നടന്നതിന് വിേരാധികളായ യഹൂദന്മാർ
എവിെടവച്ചാണു ക പിടിച്ച് െതാന്തരവു െച ന്നെതന്നറിഞ്ഞില്ലാ എന്നിങ്ങ 
െന ഭയെപ്പ അതിേല പായമായിട്ടേ മനു ഷ്യപു െന പറഞ്ഞി ള്ളത്.
ഇതുതെന്നയാണ് അതിൽ ഇരി ന്ന വിേശ ഷം. േയശു ചില സമയങ്ങളിൽ
യഹൂദന്മാെര കണ്ട് ഒളി കളഞ്ഞതുതെന്നയാണ് ഇതിേല ദൃഷ്ടാന്തവും.
(മത്തായി 16-അ. 27,28-വാ.)മനുഷ്യപു ൻ തെന്റ പിതാവിൻെറ മഹത്വത്തിൽ
തെന്റ ദൂതന്മാരുമായി വരും. അേപ്പാൾ അവൻ ഏവനും അവനവെന്റ വൃത്തി
തക്ക പകരം ന ം. മനു ഷ്യപു ൻ തെന്റ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നതുകാണുേവാളം
മരണെത്ത ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നി ന്നവരിൽ ഉണ്ട് എന്ന് േയശു
പറഞ്ഞിരി .
ഇെതെന്തന്നാൽ ൈബബിൾ കാരം 1*1850 സംവത്സരത്തിനു മുമ്പിൽ േയശു ി 

ഈ േലാകത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നേപ്പാൾ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങേളാട്
നിങ്ങളിൽ ചിലർ ജീവേനാെട ഇരി േമ്പാൾ തെന്ന േലാകത്തിെന്റ അവസാ 
നകാലം വരുെമ അേപ്പാൾ ന്യായവിചാരണ െചയ്യെപ്പടുെമ ം അതിെന
അവർ കാണുെമ ം അർത്ഥമാകു .
േയശു അ കാരം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അക്കാലത്തിരുന്നവരിൽ ചിലർ
ഇേപ്പാഴിരി േണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ ആയവർക്ക് കുറഞ്ഞപക്ഷം 1850 വയസ്സ്
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കാണണം. അ േത്താളം വേയാധികന്മാർ ഇേപ്പാഴില്ലാത്തതുെകാ ം അവർ
മരിച്ച് ഏകേദശം 1750 സംവത്സരമായിരി െമ ള്ളതുെകാ ം േലാകാവസാ 
നവും ന്യായവിചാരണകാലവും ഇനിയും ആയിട്ടില്ലാത്തതു േയശു ജീവിച്ചിരു
എ പറയെപ്പടുന്ന കാലഘട്ടം െകാ ം േയശു െവറു നുണയാണ് പറഞ്ഞെത 

കൂടി നിശ്ചയിക്കാം
യൂേറാപ്പ്ഖണ്ഡത്തിൽ ഈ വാക്യെത്ത സത്യെമ വിശ്വസിച്ച് ിസ്ത്യന്മാരിൽ
അേനകം േപർ ി ജനിച്ച് ആയിരാം സംവത്സരത്തിൽ േലാകാവസാന 
കാലം വ േപാെയ ഭയെപ്പട്ട് പ ങ്ങെളഴുതി എ ം സിദ്ധെപ്പടുത്തി
വന്നതിൽ ഏെറ െറ ടി. ഖണ്ഡം മുഴുവനും അക്കാലത്ത് ഇതുതെന്ന ഒരു
വലിയ േഘാ ഷമായിരു . ഇതിെന േകട്ടവെരല്ലാം ബന്ധെപ്പട്ട പാതിരിമാരുെട
അടുക്കൽ െചന്ന് അഭയംവീണ് ശു  ഷെച വ . അക്കാലത്ത് ൈസന്യ 
േത്താടുകൂടി േപായിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ സൂര്യ ഹണമുണ്ടായതിെനക്കണ്ട്
”ഓേഹാ േലാകാവസാനം ആരംഭിചു േപായി. അതുെകാ തെന്നയാണ്
സൂര്യൻ മറയുന്നത്. ഇനി െചറുതു െചറുതായിട്ട് സമസ്തവും മറ േപാകും” എ
നിശ്ചയിച്ച് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട് ആ മനു ഷ്യനും ൈസന്യവും അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം
കണ്ട ദി കളിേലയ്ക്ക് ഓടി. ആ സമയത് അേനകജനങ്ങൾ അവരവരുെട
ബ ക്കെളയും സ്വ ക്കേളയും ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട് പാലസ്തീനിൽ ി വ
രക്ഷി െമ വിശ്വസി െകാണ്ട് അവിേടയ്ക്ക് ഓടിേപ്പായി. ആയിടയിൽ സൂ 
ര്യ ഹണേമാ ച ഹണേമാ ഉണ്ടായാൽ േലാകാവസാനം വ േപാെയ ം
െചാല്ലി ദി വിേട്ടാടി ഗുഹകളിലും മ ം ഒളിച്ചിരിക്ക വഴക്കമായിരു . ഭൂേഗാ 
ളഖേഗാള ശാ ങ്ങെള റി ള്ള അറിവില്ലാതിരുന്നതു െകാ ം ി വിെന
ൈദവെമ വിചാരിച്ച് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ െമാഴികെള സത്യെമ വിശ്വസിച്ച 
തുെകാ ം ആകു ഈ അനർത്ഥം വന്നത്. അെതല്ലാം എന്തിനു പറയു !
നാഗരികമുള്ള ഇക്കാലങ്ങളിലും ചില ിസ്ത്യന്മാർ 1881-ആം വർ ഷം ആ വാ 
ക്യെത്ത വിശ്വസി ഭയെപ്പട്ടതിെന എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിപ്പാനിടയുണ്ടേല്ലാ.
ഇേപ്പാഴും ചില െചറിയ പ ികകളിൽ ി ഇതാവരു ! അതാവരു !
േമഘത്തിൻ നടുേവ വരു ! കള്ളെനേപ്പാെല വരു ! ഇതാ വ േപായ്യി
എന്നിങ്ങെന എഴുതി ഭയെപ്പടു ണ്ട്. വിശ്വസിപ്പാൻ ആരുമിെല്ലങ്കിലും
അവർ അ വും ലജ്ജ�കൂടാെത എഴുതുന്നതിൽ നി ം പിന്മാറുന്നില്ല. അതുമി 
രിക്കെട്ട. േമൽകാണിച്ച ന്യായങ്ങെളെക്കാണ്ട് േയശു ി ൈദവമെല്ല ം
അേദ്ദഹം മുഖാന്തിരം മനു ഷ്യർക്ക് ഇഹപരസുഖങ്ങൾ യാെതാ ം സിദ്ധിപ്പാൻ
ഇടയിെല്ല ം നിശ്ചയമായിരി .
ഇനി ഈ വി ഷയെത്തപ്പറ്റി േയശുവിെന്റ അഭി ായം എങ്ങെനെയ കൂടി ഒ
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േനാക്കിക്കളയാം.
(മത്തായി 7-അ. 21-വാ.) എേന്നാടു കർത്താേവ! കർത്താേവ എ പറയുന്നവർ
എല്ലാം സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ
ഇഷ്ടം െച ന്നവനേ . ഇതിനാൽ താൻ ൈദവമെല്ല ം തെന്ന കർത്താവ്
എ പറയുന്ന ഒരുവനും സ്വർഗ്ഗ എ കയിെല്ല ം േയശു തന്നത്താെന
സമ്മതി െകാണ്ടതായി െതളിയി .
ഒരുവൻ േയശുവിെന നല്ലവെന പറഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു അവേനാട്, (മത്തായി
19-അ. 17-വാ.) എെന്ന നല്ലവെന പറയുന്നത് എന്ത്? ൈദവം ഒരുവെനാഴി 
െക നല്ലവൻ ഒരുത്തരും ഇല്ല. ഇതാ, ഇനി എ േവണം? ഇതിേലയ്ക്ക് ഇ യും
േപാെരങ്കിൽ ൈ കത്വെത്ത റി പറയുന്ന കരണങ്ങൾ ക െകാൾക.
െഹ! അങ്ങെനയല്ല േയശുവിെന നല്ലവെന വിളിച്ചവൻ േയശുവിെന
സാക്ഷാൽ ൈദവെമ ള്ള വിശ്വാസം കൂടാെത ഇരുന്നതുെകാ ം േയശു
എല്ലാവരുെടയും ഉള്ളിലിരിപ്പിേനയും വരുവാൻ േപാകുന്നതിേനയും എല്ലാം
അറിയുന്നവനാകെകാ ം അവെന്റ അവിശ്വാസവിളിെയ താൻ ൈകെക്കാ 
ള്ളാെത നി േഷധിച്ചതാകു എങ്കിൽ ഈ സമാധാനത്തിനു വാക്യ മാണേമ
ഇല്ല. ഒരുേവള ഉെണ്ട നിരൂപി െക്കാണ്ടാലും േയശുവിന് അന്യഹൃദയവി 
ചാരെത്തകുറിച്ച് അറി കൂെട ള്ളതു നിശ്ചയമാണ്. എെന്തന്നാൽ പണവും
വാങ്ങി െകാണ്ട് േയശുവിെന െകാ ന്നതിേലയ്ക്ക് കാണി െകാടുത്തവനായ
യൂദാവിെന്റ അവിശ്വാസെത്ത അറി െകാള്ളാെത അവെന്റ കൂട്ടത്തിൽ
ഒരുവനാക്കിവ െകാ കയും അവെന്റ ചതിവിെന അറിഞ്ഞ തൽക്ഷണം
മനെസ്സരിഞ്ഞ് െപെട്ടന്ന് അവെന ശപിക്കയും െചയ്തതു െകാണ്ട . ഇനിയും
അേനകമുണ്ട്. അവിടവിെട ക െകാള്ളാം.
ഇനിയും േയശുനാഥൻ പല കാരത്തിലും അ തങ്ങെള െചയ്തി ള്ളതുെകാണ്ട്
ൈദവം എ വിചാരിക്കാമേല്ലാ. എങ്കിൽ േയശുവിനാൽ െചയ്യെപ്പട്ട അ ത 
ങ്ങൾ എെന്തല്ലാമാെണ ം അതുകെള േയശു െച എ പറയുന്നതു സത്യം
തെന്നേയാ എ ം ആേലാചി േനാക്കാം.
േയശു പിശാചിെന ജയിച്ച് ഓടി . പിശാച് എ ള്ളത് എന്താണ്?
അത് ആരാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത്? എന്നറിയുന്നതിേലയ്ക്ക് ൈബബിളിേനാട്
അേന്വ ഷിച്ചാൽ ആയത് ഈ വി ഷയെത്തപ്പറ്റി ഒ ം പറയാെത മനൗ തം
അനു ഷ്ഠി െകാണ്ടിരി . പിെന്ന ൈബബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരും മ ള്ള

ിസ്ത്യന്മാരും േലാകസൃഷ്ടിസമയ ൈദവം അേനകായിരം േദവദൂതന്മാെരയും
സൃഷ്ടി എ ം അവർ ൈദവത്തിെന്റ കീഴടങ്ങായ്കയാൽ ൈദവം ശപി എ ം
അങ്ങെന ശപിക്കെപ്പട്ടവനാകു പിശാെച ം പറയു . ൈബബിളിൽ അരി 
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െച്ചടുത്താലും കടുേകാളവും അകെപ്പടാത്ത ടി.വി ഷയം വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ ം
മ ള്ള ിസ്ത്യന്മാർ ം എങ്ങെന അറിവു കിട്ടിേയാ ആേവാ. േഹാ! േഹാ!
േദവദൂതൻ േയാസഫിനു സ്വപ്നത്തിൽവ പറഞ്ഞതുേപാെല ഇവേരാടും വ
പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. ഒരുേവള ആ പിശാചിെന്റ കഥ സത്യെമ വ െകാണ്ടാ 
ലും േയശു ൈദവമാകയില്ല നിശ്ചയം.
എങ്ങെന എന്നാൽ പിശാച് ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ നി ം താണ സ്ഥിതിയിൽ
വന്നത് ആരാൽ? ൈദവത്തിനാലല്ലേയാ? േയശു ൈദവമാെണ വരികിൽ
അടുക്കൽ പിശാചു വരുേമാ? കണ്ട ഉടെന ഓട്ടം പിടി കേയാ കാൽക്കൽ
വ നമസ്ക്കരി കേയാ െച മായിരുന്നേല്ലാ? മാടൻ, കാളി, അയ്യനാർ,
ശങ്കിലിഭൂതത്താൻ മുതലായ െചറിയ േദവതകളുെട സന്നിധി മുമ്പാെക തെന്ന
പിശാച് ഉപ വമുള്ളവർ െചന്നാൽ ”അേയ്യാ! ഞാൻെപാെയ്ക്കാള്ളാെമ! ഇതാ
േപാകുേന്ന!” എന്ന് നിലവിളിചുെകാണ്ട് ബാധിക്കെപ്പട്ടവെന വി ം കളഞ്ഞ്
പറയുന്ന അടയാളവും കാണിച്ച് െനടും കമ്പി നീ ന്നേലാ. അതുേപായിട്ട് ഈ
േയശുനാഥെന വ പിടി ന്നതിേലയ്ക്ക് പിശാച് അ ം സംശയിക്കേപാലും
െചയ്തിെല്ല ള്ളതിേലയ്ക്ക് മാണം ഇതാ േനാ വിൻ
(മത്തായി 4-അ. 1 മുതൽ 4 വാ.), (ലൂേക്കാസ് 4-അ. 1 മുതൽ 13 വെര വാ.)

ി വിെന പിശാചു പിടിെച്ച ം കുറ്റം െചയ്വാൻ നിശ്ചയിെച്ച ം പട്ടിണി
ഇെട്ട ം കാട്, നാട് മുതലായ പേലസ്ഥാനങ്ങളിലും െകാ നട എ ം
ഉയർന്ന പർവ്വതതിൽ കേരറ്റി എ ം തെന്ന വന്ദിപ്പാൻ പറ എ ം
കാണുന്നതുെകാണ്ട് േയശുവിനു പിശാചിെന തെന്റ അടുക്കൽ വരാെതയാ  
വാേനാ വ പിടിച്ചതിെന്റ േശ ഷം തെന്ന ഉപ വിക്കാത്തവിധത്തിൽ അടക്കി
നിറു വാേനാ തൽക്ഷണം മാറ്റി ദൂര കളയുന്നതിേനാ ഒന്നിനും തെന്ന
ശക്തിയിെല്ല ള്ളതു നിശ്ചയമാകു .
അങ്ങെനയല്ലാ (മത്തായി 40-അ. 1-വാ.) േയശുനാഥൻ േയാഹന്നാനിൽ
നി സ്നാനം ഏറ്റ ഉടെന പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടവനായി ആത്മാവി 
നാൽ മരുഭൂമിയിേല േമൽേപാ നടത്തെപ്പ എ പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട്
ആത്മാവിെന്റ അനുവാദ കാരം പരീക്ഷിപ്പാനായിട്ടാണ് േയശുവിെന പി 
ശാചു പിടിച്ചത് അല്ലാെത പിശാചിനു േതാന്നിയേപാെല അ മമായി
വ പിടിച്ചതല്ല എങ്കിൽ ഈ വി ഷയെത്ത റി ം അ ം പര്യാേലാചിക്കാം.
ആത്മാവ് േയശുവിെന വനാന്തരത്തിൽ െകാ െച പിശാചിനാൽ പരീ 
ക്ഷിക്കെപ്പടത്തകവണ്ണം ആക്കിയത് എന്തിനായിട്ട്? േയശു പരീക്ഷകളിൽ
ജയിച്ച് പിശാചിെന്റ പക്കൽനി ഇേദ്ദഹം ൈദവപു ൻ തെന്നയാണ് എ
േയാഗ്യതാപ ം (സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ) സമ്പാദി െകാണ്ടാൽ േലാകർ അ കാരം
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വിശ്വസി െകാ െമന്ന് ആത്മാവ് നിരൂപിച്ചതായിരി േമാ? പിതാവ്,
പവി ാത്മാവ്, പു ൻ ഇവർ മൂ േപരും െതകത്വ കാരം ഒരുത്തനേല്ലാ
ആകുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് പു ൻ പവി ാത്മാവിൽ നി ം, പവി ാത്മാവ്
പിതാവിൽ (ൈദവത്തിൽ അതായത് യേഹാവയിൽ) നി ം േവറയെല്ല ം
വരുമേല്ലാ. പു ൻ പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് പവി ാത്മാവും
പിതാവുംകൂടി പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടവരായിത്തെന്ന ഭവി .
ഇനിയും ൈദവംതെന്ന അെല്ലങ്കിൽ തെന്റ അംശമായ േയശുവിെന േലാകർ അം 
ഗീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം പിശാചിെന്റ പരീക്ഷയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയതിെന റി
വിചാരിച്ചാൽ ആ ൈദവം ഒരുേവള പിശാചിനു തേന്നാളം അെല്ലങ്കിൽ തെന്റ
അംശമായ േയശുവിെനക്കാളും ശക്തി ഉണ്ടായിരി േമാ എ സംശയമുള്ളവ 
നായും പിശാചിനു തേന്നാളം അെല്ലങ്കിൽ തെന്റ അംശമായ േയശുവിേനാളം
ശക്തി ഇെല്ല ള്ള നിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവനായും ജീവേകാടികൾ േയശുവിെന
വിശ്വസി ന്നതിേലയ്ക്ക് ഇതുതെന്ന നല്ല മാർഗ്ഗെമ നിരൂപി ം ഇരുന്നിരി  
െമന്ന് അനുമാനി ന്നതിേന വഴി കാണു . ഹാ! ഹാ! അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സർവ്വജ്ഞത്വേമാ അേദ്ദഹം ൈദവത്തിെന്റ ഒരംശമായിരി ന്ന വിധേമാ
അേദ്ദഹം േലാക ത്തിെന്റ രക്ഷാമാർഗ്ഗെത്ത ക പിടി നിയമിച്ച േയാഗ്യത 
േയാ? അമ്മമ്മാ! ഇതുകെളല്ലാം ഏറ്റവും അതിശയിക്കത്തക്കവകളായിത്തെന്ന
ഇരി . ആകെട്ട ഇനി േയശു പിശാചിെന്റ പരീക്ഷകളിൽ ജയിേച്ചാ എ ം
പരീക്ഷകൾതെന്ന എെന്തല്ലാമായിരു എ ം േനാക്കാം. പിശാച് േയശുവിനു
വിശ െണ്ട കണ്ടിട്ട് അ വും കൂസൽ കൂടാെത നീ ൈദവപു നാെണങ്കിൽ
ഈ ക കേളാട് അപ്പമാകാൻ െചാ ക എ പറ . എന്നിേട്ടാ േയശു അ  
കാരം െചയ്തില്ലാ. േഭ ഷ് ബെല! ഇതാേണാ ജയം? േയശു പിെന്ന എ െച ?
മനു ഷ്യൻ അപ്പംെകാ മാ മല്ല ജീവി ന്നത്. ൈദവവായൂെട വരുന്ന സകല 
വചനത്താല എ പറകമാ േമ െച . ഹാ! ഹാ! ഈ അസംബന്ധം
പറഞ്ഞതും ക കെള അപ്പമാക്കാതിരുന്നതും എ െകാണ്ട്? (മത്തായി 4- ഞ്ജ)
”േയശു 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചതിെന്റ േശ ഷം വിശ ” എ മത്തായിതെന്ന
പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് വിശപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലായിരു എ നിശ്ചയിപ്പാനും
പാടില്ല. വിശപ്പിെന ജയിച്ചിരു , അതുെകാണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്
ഒ ം ഇല്ലാതിരുന്ന ആ സമയം േനാക്കി വിശപ്പ് തികൂലമായി വരുന്നത്
എ െകാണ്ട്? വന്നാലും േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതുേപാെല ൈദവവായൂെട
വരുന്ന സകലവചനങ്ങെളെക്കാണ്ട് അതിെന തടു കളയാൻ കഴിയുമായി 
രു എങ്കിൽ തന്നത്താൻ മറന്ന് അത്തിമരത്തിെന ശപിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഉണ്ടായ േകാപത്തിനു കാരണമായി വന്ന വിശപ്പിെന തടു ന്നതിേലയ്ക്ക്
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ഈ 2*വചനേഭ ഷജെത്ത അ േയാഗി േനാക്കാെത ഇരുന്നത് എ  
െകാണ്ട്? േയാഗി ച്ചി ം ഫലിച്ചില്ലാ എങ്കിൽ േയശുഉത്തരം പറഞ്ഞതായി
പറയുന്ന മത്തായി 4-4 ശുദ്ധേമ നുണതെന്നയാണ്. ആകയാൽ േയശുവിനു
വിശപ്പില്ലാഞ്ഞി ം വിശപ്പിെന അട വാൻ കഴിയുമായിരുന്നി ം േവെണ്ട
േതാന്നീ ം അല്ല കല്ലിെന അപ്പമാക്കാഞ്ഞത്, ദിവ്യശക്തി എ േവണ്ട ഒരു
ജാലശക്തി േപാലും ഇല്ലാഞ്ഞി തെന്നയാണ്. ഉത്തരം മുട്ടിയാൽ െകാഞ്ഞനം
കാ ം എന്ന പഴെഞ്ചാ േപാെലയ േയശുവിെന്റ ചിലേപ്പാളുള്ള വാ കൾ.
പിെന്ന എേന്താന്നാ യിരു പരീക്ഷ? പിശാച് േയശുവിെന എടു െകാ 

െച േദവാലയത്തിെല മാളികമുകളിൽവ ംെകാണ്ട് താഴ ചാടുക,
പാടുേകട് ഒ ം വരാെത ൈദവദൂതൻ വ താങ്ങിെക്കാ െമ പറ .
എന്നിേട്ടാ? അ കാരവും െചയ്തില്ല. ഓേഹാ! ഇവിെട ഒന്നിെനാ നല്ല
ജയമായി തെന്നയാണ് കാണുന്നത്. എങ്കിലും േയശു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതുേപാ 
െല ഇതിേല ം ഉത്തരമായി വല്ലതും പറഞ്ഞി േണ്ടാ? ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. നിെന്റ
കർത്താവായ ൈദവെത്ത പരീക്ഷിക്കരുെത ം കൂടി എഴുതിയിരി ന്നില്ലേയാ
എന്നായിരു പറഞ്ഞത്. ഇത് എെന്താരു അസംബന്ധം! പിശാച് പറഞ്ഞ 

കാരം ചാടാെതയിരുന്നത് എ െകാണ്ട്? േയശു ക്ഷമയുള്ളവനാകയാൽ
അങ്ങെന െചയ്യാെത ഇരുന്നതാണ് എങ്കിൽ ഇ ക്ഷമയുള്ള പുണ്യവാളൻ
അന്യായമായിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലെര ശപി കയും രവാ പറകയും
െചയ്തി ണ്ടേല്ലാ. അതു എ െകാണ്ട്? അതിനാൽ ക്ഷമെകാണ്ടല്ല. ഭയെപ്പട്ടി 
ട്ട ചാടാഞ്ഞത്. അല്ലാെതയും പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട് ജയിക്കാനും
ആത്മാവിെന്റ നിേയാഗ കാരവും തെന്നയാണ് േയശു പിശാചിെന്റ കയ്യിൽ
അകെപ്പട്ടത് എ ള്ള സമാധാനം അസത്യമെല്ല വരികിൽ നിശ്ചയമായി ം
പരീക്ഷിപ്പാനുള്ള കടമ പിശാചിെന്റേമലും ആ സമയത്ത് പിൻവാങ്ങാെത
എതിർ നിന്ന് ആ പരീക്ഷകളിൽ ഒെക്ക ജയിേക്കണ്ട കടമ േയശുവിെന്റ 
േമലും ആകു . ആ സ്ഥിതിക്ക് പിശാച് പരീക്ഷ േവണ്ടി പറഞ്ഞെതല്ലാം
നടത്തി ജയവീരനായി െക്കാള്ളാെത 3*േചാമാരിയായി ഇരു കളഞ്ഞതും ആ
സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തവയായ ചില വാ കെള പറഞ്ഞതും അല്ലേയാ
തെന്ന അയച്ച ആത്മാവിെന്റയും ൈദവത്തിെന്റയും അഭി ായത്തിനും താൻ
ഏ െകാ വന്ന കാര്യത്തിനും േനെര വിരുദ്ധമായി ള്ളത്?
അതും ഇരിക്കെട്ട. ഇനി േയശു ൈദവത്തിെന്റ ഒരു കൃപയുള്ളവെന വരികിലും
നിശ്ചയമായിട്ട് േദവദൂതൻ വന്ന് രക്ഷി െമ ൈധര്യെപ്പ താഴ ചാടി 
ക്കളയരുതാേഞ്ഞാ? അല്ലാത്തപക്ഷം തെന്റ മഹിമെകാണ്ട് ആ പിശാചിെന
താഴ തള്ളിക്കളകെയങ്കിലും തെന്റ സ്വരൂപെത്ത താഴ ചാടിയതുേപാെല
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േതാന്നിപ്പിക്ക എങ്കിലും െചയ്യരുതാേഞ്ഞാ? ഇതുകളിൽ ഒന്നിെനയും െചയ്തതാ 
യി കാണുന്നില്ലേല്ലാ.
പിെന്നയും േയശുവിെന പമ്പരംേപാെല കറക്കി എടുത്ത് ഒരു വലിയ മല 
യുെട മുകളിൽെകാ െചന്ന് സകലരാജ്യങ്ങെളയും കാണി കയും തെന്റ
പാദങ്ങളിൽ നമ രിച്ചാൽ നിസ്സംഗനായി ഇതുകെളല്ലാം നിന തരാെമ
പറയുകയും െച . േയശു കിട ”ഭയെപ്പ ” കുടുങ്ങി വിലപിച്ച് ാ പറക
മാ േമ അേപ്പാഴും െച . പിെന്ന ഭയംെകാണ്ട് എെന്തല്ലാം േഗാഷ്ടികൾ
പിശാചിെന്റ മുൻപാെക കാണിച്ചിരി െമന്ന് അവർ ര േപർ ം തെന്ന
അറിയാം. അതും ഇരിക്കെട്ട, പിശാചിെന ജയിക്കയും ശിക്ഷി കയും െച
എങ്കിൽ ജയവീരെന ം േലാകരക്ഷകെന ം വിശ്വസി െകാള്ളാമായിരു .
ഇവിെട വാസ്തവമായി പറയണെമങ്കിൽ േയശു പിശാചിെന ജയിക്കയല്ല
ഉണ്ടായത്. പിശാച് േയശുവിെന ജയിക്കയായിരു . ആകയാൽ പിതാവ്,
പവി ാത്മാവ്,പു ൻ ഈ മൂ േപരും പരീക്ഷകനായ പിശാചിേനക്കാൾ
ശക്തി കുറഞ്ഞവെര നല്ലതിൻവണ്ണം െതളിയു . ഇങ്ങെന പിശാചിേനാട്
േതാറ്റവൻ ൈദവമാണുേപാലും. അെത! ഇേദ്ദഹം നല്ല സമർത്ഥൻ തെന്ന
ഇേദ്ദഹം പിശാചിെന ജയിച്ച ജയേമ ജയം! ഇേദ്ദഹം മലയിൽ നി ചാടിയ
ചാട്ടേമ ചാട്ടം! ഇേദ്ദഹം കല്ലിെന അപ്പമാക്കിയ മിടുേക്ക മിടുക്ക് അെട അപ്പാ!
എന്ത് അ തം! അേയ്യാ! തെന്റ വാ കെള േകൾക്കാത്ത േയശുവിെന
അപജയെപ്പടുത്താെത പാവെമ ം െചാല്ലി വി കളഞ്ഞ പിശാചല്ലേയാ
യേഹാവെയക്കാളും കൃപയുള്ളവൻ? ഒരുത്തെന പിടിച്ചിരുന്ന അേനകം പിശാ 
ചുക്കൾ ി വിേനാട് ഒരായിരം പന്നികെള ഭക്ഷണത്തിനായി േചാദി കയും

ി അ മമായിട്ട് അ കാരം െകാടു കയും പിശാചുക്കൾ ആ പന്നികെള
സമു ത്തിൽ മുക്കിെക്കാ കയും െച . ആ പന്നികളുെട ഉടയക്കാരന് എ േയാ
നഷ്ടം! േനാ വിൻ! ഇതും േയശുവിെന്റ േദവത്വത്തിന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണു
േപാലും!
ഒരിക്കൽ േയശുവിന് വിശ ബുദ്ധിമുട്ടിയേപ്പാൾ ആയതിന് അറി പഴം
െകാടുക്കാത്തതുെകാണ്ട് അത്തിവൃക്ഷെത്ത ശപിച്ച് ഉണക്കിക്കള . േഹാ!
ഇത് വലിയ അ തംതെന്ന. പഴമില്ലാത്ത കാലത്ത് എങ്ങെനയാണ് െകാ 
ടു ന്നത്? ഒരുേവള പഴം ഉള്ള സമയം തെന്ന ആയിരുന്നാലും അന്യന്മാർ
ആവശ്യം േപാെല പറി െകാ ക അല്ലാെത അതിെന അറി തരുന്നതിേല 

മരത്തിനു കഴിയുേമാ? അല്ലാെതയും മരങ്ങൾ വളർന്ന് അതാതു കാലങ്ങളിൽ
പൂ ന്നതും കാ ന്നതും പഴു ന്നതും എല്ലാം ൈദവനിയമംേപാെല അല്ലേയാ?
അേദ്ദഹം ൈദവെമ വരികിൽ പഴം െകാടുക്കാത്തതിനു കാരണം മറ്റാരുമ 
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ല്ലേല്ലാ. ആയതുെകാണ്ട് േയശു തന്നത്താെന ശപി െകാ കയല്ലാെത ഒരു
േദാ ഷത്തിനും കാരണമാകാത്ത വൃക്ഷെത്ത ശപിച്ചതു എന്തിന്? എങ്കിലും
അമ്പേമ്പാ? അ വലിയ വിശേപ്പാ? ആ വിശപ്പിെന അട വാൻ കഴിയാ 
ത്തവനാേണാ നാ തു ദിവസംവെര ഉപവസിച്ചത്? അതു ശുദ്ധേമ നുണതെന്ന.
വിശപ്പിെന അട വാൻ അേദ്ദഹത്തിനു ശക്തിയുണ്ട് എങ്കിലും തെന്റ മഹിമെയ
ശി ഷ്യന്മാർ കാണി ന്നതിേല േവണ്ടിയായിരു ശപിച്ചത് എങ്കിൽ പഴം
െകാടുക്കാത്ത വൃക്ഷത്തിെനെക്കാണ്ട് അേപ്പാൾത്തെന്ന െകാടുപ്പിേക്കണ്ടതായി 
രു . അതാണ് അധികം മഹിമ. എെന്തന്നാൽ തൽക്കാലം വിശപ്പ് അടങ്ങി
തൃപ്തിെപ്പടുകയും ശി ഷ്യന്മാർ വിശ്വസി കയും െച മായിരുന്നേല്ലാ. േവണ
െമ ള്ളത് ഒ ം െച ന്നതിേലയ്ക്ക് േയശുവിന് അറി കൂടാ. ഇേദ്ദഹം ഈ
സ്ഥിതിക്ക് ഒരുേവള നാലപതുദിവസം ഉപവസി എ വരികിലും ആയതു
തെന്റ മനേസ്സാടു കൂടിയല്ലാ; പിെന്നേയാ ഒരുത്തരും ഒ ം െകാ െച െകാ 
ടുക്കാെതയും തനി േപായി അേന്വ ഷി ന്നതിന് പിശാച് വിട്ടയയ്ക്കാെതയും
ഇരുന്നതു െകാണ്ട് കുരുകുരുത്ത പട്ടിണിയിൽ അകെപ്പ േപായതാകു .
ഇനി േയശു െവള്ളത്തിൽ നട എ പറയുന്നത് പേക്ഷ സത്യം തെന്ന
ആയിരുന്നാലും ആയത് ഒരു അതിശയമല്ല ഇക്കാലത്ത് സാധാരണ മനു ഷ്യർക്ക്
െചയത്തക്കതായ ജലസ്തംഭെമ പറയെപ്പടുന്ന ഒരു വിദ്യയാകു .
ഇനി ജാലവിദ്യക്കാരും ൈവദ്യന്മാരും മിസ്മറിസക്കാരും ഇക്കാലങ്ങളിൽ
െച ന്നതായ ചില െചറിയ വിേശ ഷങ്ങൾ േപാെല േയശുവും െചയ്തതായി
കാണു ണ്ട്. അവകൾ നിസ്സാരങ്ങളാകയാൽ ഇവിെട വിവരി ന്നില്ല.
േയശു മരിച്ചവെര ജീവിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന ൈദവെമ പറയാം
എങ്കിൽ ി മരിച്ചവരുെട ഉയർപ്പിൽ മുമ്പനായി എ ം (അേപ്പാേസ്താലർ
നട കൾ 26-അ. 23-വാ.) അതുേപാെല തെന്ന (െവളിപാട് 1-അ. 5-വാ.) പറക 
യാൽ േയശു മെറ്റാരുത്തെരയും ജീവിപ്പിച്ചിട്ടിെല്ല നിശ്ചയമാ . എങ്ങെന
എന്നാൽ ഇേദ്ദഹം േവെറ ഒരുത്തെന ജീവിപ്പിച്ചി ള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇേദ്ദഹത്തി 
നാൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പട്ടവൻ മുമ്പൻ എ ം ഇേദ്ദഹം പിൻപൻ എ ം വരുവാേന
പാെടാ . എെന്തന്നാൽ േയശു ഉയിർത്തതിെന്റ േശ ഷം മെറ്റാരുത്തെന
ജീവിപ്പി എ പറയുന്നതിേലയ്ക്ക് ൈബബിൾ തീെര സമ്മതിക്കാത്തതിലേ .
േയശു ജീവിച്ചവരിൽ ഒന്നാമൻ എന്നല്ലാെത ജീവിപ്പിക്കെപ്പട്ടവരിൽ ഒന്നാമെന 

പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ എന്നാൽ,
ഏവൻ േയശുവിനാൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പ എ പറയെപ്പടുേന്നാ ആ അവൻ
േയശുവിനാൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പട്ടവനായാലും താെന ജീവിച്ചവനും കൂടിയാകു .
ഇന്നെല രാ ി ഇടിെവട്ടി. അതുേകട്ട് ഞാൻഎഴുേന്ന എന്ന് ഒരുവൻ പറയു 
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േമ്പാൾ ശബ്ദം േഹതുവായിെട്ടങ്കിലും ഞാൻഎഴുേന്ന എ പറയുന്നതുേപാെല
േയശുവിനാൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പട്ടവൻ താേന ജീവിച്ചവനും ആകു .
ഇനി േയശു അന്യന്മാരാൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പടാെത താേന ജീവിച്ചവൻ തെന്ന
ആേണാ? അല്ലല്ല. അേദ്ദഹവും ജീവിപ്പിക്കെപ്പട്ടവൻ തെന്ന എന്ന് (േറാമർ
15-അ. 24-വാ) ൈദവം ി വിെന മരിച്ചവരിൽനി ം എഴുപ്പി എ ം (െകാ 
രിന്തി. 15-അ. 12 മുതൽ 15-വാ.) വെര േയശു ഉയർന്ന് എഴു എ ം കാരണം
കൂടാെത പറ ം വച്ച് തൽക്ഷണംതെന്ന ൈദവത്താൽ എഴുേന്നൽപ്പിക്കെപ്പ
എ കാരണേത്താടുകൂടി പറഞ്ഞിരി .
(േറാമാ. 4-അ. 24-വാ) േയശുവിെന ജീവേനാെട എഴുപ്പിയവെന വിശ്വസിക്കാ
എ ം. (അേപ്പാസ്തലർ നടപ്പ് 3-അ. 5-വാ) ൈദവം ി വിെന മരിച്ചവ 
രിൽ നി ം എഴുപ്പി എ ം (െകാരിന്തി 15-അ. 12 മുതൽ 15-വാ.) േയശു
ഉയര് എഴുേന്ന വ വ എ ം കാരണം കൂടാെത പറ ം െവച്ച്
തൽക്ഷണംതെന്ന ൈദവത്താൽ എഴുെന്ന ിക്കെപ്പ എന്ന് കാരണേത്താടുകൂടി
പറഞ്ഞിരി . (േറാമാ. 10-അ. 8 മുതൽ 10-വാ.) ൈദവം ി വിെന
മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുേന്ന ി എ നിെന്റ ഹൃദയേത്താെട വിശ്വസിച്ചാൽ
നീ രക്ഷെപ്പടുെമ പരി ഷ്കാരമായി പറയു . ആകയാൽ േയശു മരി യിർ 
ത്തവരിൽ ഒന്നാമെനന്ന മാണവാക്യം ശരിയാെണ വരികിൽ മരിച്ചവെര
ജീവിപ്പി എന്നത് അബദ്ധം തെന്ന.
ഇനി േയശു ജനങ്ങളുെട സകല പാപങ്ങൾ ം ബലിയായിട്ട് മരിച്ചതുെകാണ്ട്
ൈദവം എ പറയാം എങ്കിൽ,
ഏതു ൈദവത്തിന് ആരാണ് േയശുവിെന ബലിയായി െകാടുത്തത്? കുറ്റം
െചയ്ത േയശുവിെന യഹൂദന്മാർ പിടി െകാ കള . അല്ലാെത ഒരിക്കലും
ബലിയായതല്ല. അേദ്ദഹം കുറ്റക്കാരനല്ലാ എങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ െകാ  
കയും ഇല്ലായിരുന്നേല്ലാ. അ യുമല്ലാ പാപബലിയായി മരി ന്നതിേല
അവതരിച്ചവനാെണങ്കിൽ താൻ േനെര മനേസ്സാടുകൂടി യഹൂദന്മാരുെടയിടയിൽ
പരസ്യമാക്കാെത ഗൂടന്മമായി സഞ്ചരിച്ചെതന്തിന്? ഗൂടന്മമായിട്ടല്ലായിരു
എങ്കിൽ (േയാഹന്നാൻ 11-അ. 57-വാ.) മഹാപുേരാഹിതരും പരീസരും േയശു
ഇരി ന്ന സ്ഥലെത്ത ആെരങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ െതര്യെപ്പടുത്തണെമന്ന്
ഉത്തരവുെകാടുത്ത് അേന്വ ഷിപ്പി കയും െചയ്തേല്ലാ. എന്നി ം കാണാെത
ഇരുന്നതു എ െകാണ്ട്? അതിനാൽ ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഗൂഢമായി ത 
െന്നയാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നെത നിശ്ചയം. എന്നി ം ഭയം മുഴു െകാണ്ട്
സമാധാനമില്ലാെത അവിടംവിട്ട് േവെറ സ്ഥല ഒളി താമസി കയും
െചയ്തേല്ലാ. അത് എന്തിനായിട്ട്? അതങ്ങെന വൃഥാ െപാേ ാെയന്നല്ലാെത
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ഭയെപ്പ ം ഒളി ം അല്ലാ എങ്കിൽ (േയാഹന്നാൻ 11-അ. 53,54-വാ.) അ മുതൽ
അവർ േയശുവിെന െകാ വാൻ ആേലാചന െച െകാണ്ട് വന്നതിനാൽ
േയശു അവിടം വി മരുഭൂമിക്കരുകിൽ എ ായിം എന്ന നഗരത്തിേലയ്ക്ക് വാങ്ങി
അവിെട ശി ഷ്യന്മാരുമായി പാർ എ ം (േയാഹന്നാൻ 8-അ. 58,59-വാ.)
യഹൂദന്മാർ കെല്ലറിയാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഒളി െപായ്ക്കളെഞ്ഞ ം മലയുെട
വക്കിൽ െകാ െച തലകീഴായി താഴ ത ന്നതിനു യഹൂദന്മാർ ഭാവി 
ച്ചേപ്പാൾ ഒളിേച്ചാടി എ ം എഴുതിയിരി ന്നതു എ െകാണ്ട്? അതു മ ള്ള
രക്തസാക്ഷികെളേപ്പാെല േവഗതയിേലാ ചില ആളുകൾ മാ ം അറികേയാ
കഷ്ടെപ്പട്ടാൽ േപാരാ തങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷിതാവ് വ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച്
മരിച്ചത് േലാകം അറിഞ്ഞിെല്ല ന്യായവിധിനാളിൽ ഒഴിവുകഴിവു പറയാതി 
രിപ്പാൻ സിദ്ധമായി കഷ്ടെപ്പേടണ്ടതാകയാൽ ഇ േയല്യർ എല്ലാവരുംകൂടി
വരുന്ന വലിയ െപരുന്നാളായ െപസഹാ ഉൽസവത്തിൽ പുറജാതികളും
കാൺെകത്തെന്ന ആകാവൂ എ പിതാവിനാൽ നിശ്ചയിക്കെപ്പ ം പു നാൽ
സമ്മതിക്കെപ്പ ം ഇരുന്നതായ ആ സമയം വരുന്നതിനു മുെമ്പ കഷ്ടെപ്പടുന്നതിന്
മനസ്സില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരു ഒളിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിേലയ്ക്ക് വാക്യ മാണം
ഉേണ്ടാ? ഇല്ലേല്ലാ, അതും ഇരിക്കെട്ട. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാരം േയശുവിെന്റക
ഷ്ടപ്പാട് േലാകം ആസകലം അറിയണെമന്ന് പിതാവിന് നിർബന്ധമായി
ഉണ്ടായ അഭി ായ കാരം എല്ലാവരും ആ കഷ്ടപ്പാടിെന റിച്ച് അറി ക 
ഴിേഞ്ഞാ? ഇേപ്പാൾ അറിയുേന്നാ? ഇനി അറിയുേമാ? അേനകഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ
ജനങ്ങൾ േയശുവിെന്റ േപരുേപാലും േകട്ടറിയുന്നതിനു മുേമ്പ മരിചുേപായി ണ്ട്.
ഇേപ്പാൾ എ േയാ മരി മുണ്ട്. ഇനി എ േയാ മരി േപാകുകയും െച ം.
അതുെകാണ്ട് പിതാവിന് ഇതിെനപ്പറ്റി യാെതാരു അഭി ായവും ഇല്ലായിരു .
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ആയതു െതറ്റിേപ്പായിരിക്കയാൽ പിതാവിെന്റ മ ള്ള
അഭി ായങ്ങളും ഫലി െമന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ദിക്കിലുള്ള
ജനങ്ങെളല്ലാവരും അറിയണെമേന്ന ഉണ്ടായിരു എങ്കിൽ പിെന്ന എന്തി 
നാണ് നിങ്ങൾ മ േദശങ്ങളിലും ഈ മതെത്ത െകാ നടന്ന് കാലേക്ഷപം
െച ന്നത്? അല്ലാെതയും പിതാവിനാൽ നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട േനരത്തിൽ അല്ലാ 
െത അതിനു മുൻേപ കഷ്ടെപ്പടുവാൻ മനസ്സിെല്ലന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ േയശു
പിതാവ് നിർബന്ധി നിശ്ചയിച്ച തുെകാ മാ മാണ് ക ഷ്ടം അനുഭവിച്ചെത 

ം തെന്റ സ്വന്തമനസ്സ് കഷ്ടെപ്പടുന്നതിേലയ്ക്ക് അ വും ഇല്ലായിരു എ ം,
പിതാവിെന്റ നിർബന്ധം അെല്ലങ്കിൽ അേപ്പാഴും കഷ്ടെപ്പടുകയില്ലാ എ ം
ഉള്ളത് െവളിവാകു . ഇനിയും പിതാവിനാൽ ഒരു സമയം കുറിക്കെപ്പട്ടി 
ണ്ടായിരു എങ്കിൽ അതുേപാെലയും ആ സമയ ം അല്ലാെത തനി
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കഷ്ടപ്പാടു വ കൂടേല്ലാ. വരികയുമില്ലേല്ലാ. പിെന്നെയന്തിനാണ് മുമ്പിൽ കൂട്ടി
ഒളിച്ചത്? പിതാവിനാൽ ഇങ്ങെന കുറിക്കെപ്പട്ട വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ടാണ് ഒളിച്ചെതങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാത്തതിനാൽ അതിെന സമ്മ 
തി ം ഇരിക്കയില്ല. അേപ്പാൾ ഈ കഷ്ടപ്പാട് മനു ഷ്യർ േവണ്ടിയും തെന്റ
മനേസ്സാടുകൂടിയും അല്ലാ തെന്റ തലയിെലഴു െകാണ്ട് വന്നതാെണ നിശ്ച 
യമാകു . അങ്ങെനയല്ല പിതാവിനാൽ നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടി െണ്ട മാ േമ
അറിഞ്ഞിരുെന്നാ ആയത് ഇന്ന സമയമാെണ ള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ടാകു ഒളിച്ചെതങ്കിൽ സമയം നിശ്ചയമിെല്ല വരികിൽ ഒളി 
ച്ചതിനുകാരണം ഭയമല്ലാെത േവെറ ഒ ം അെല്ല വരും. അതും ഇരിക്കെട്ട,
കടശിയിൽ പിടികൂടിയ ദിവസംതെന്നയാണ് പിതാവിനാൽ കുറിക്കെപ്പട്ട
ദിവസെമന്ന് അതിനുമുമ്പിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തതുെകാണ്ട്
അ ം താൻ ഒളി കളേയണ്ടതല്ലായിരുേന്നാ? അങ്ങെന െചയ്യാെത േനെര
നി െകാടു എ ം കാണുന്നേല്ലാ. അെതന്താണ്? അതിനുമുേമ്പ ചിലരുെട
അടുക്കൽനി െപെട്ട മറ കളഞ്ഞി ള്ള ദിവ്യശക്തി അേപ്പാൾ എവി 
െടേപ്പായിരു ? പിതൃസങ്ക കാരം എ ള്ള കാരണം ഇവിെട ഒരുവിധവും
േചരാത്തതുെകാണ്ട് അതുേഹതുവായിട്ടാണ് മുമ്പ് ഒളി കളഞ്ഞതും പിെന്ന
േനെര നി െകാടുത്തതും എ നിശ്ചയി ന്നതിേല പാടില്ല. ശ ക്ക 
ളുെട ൈക ള്ളിൽ അകെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് ഓടിമറ രക്ഷെപ്പ െകാ വാൻ
പാടില്ലാെത വന്നതിനാല നി െകാടുത്തത്. അല്ലാെത അവിെട അേപ്പാൾ
എ െചയ്വാൻ കഴിയും? അതിനാൽ യേഹാവ േയശുവിെന പാപബലിക്കായി 

നിശ്ചയി കേയാ ആയതു ഇന്ന സമയെത്ത തീരുമാനി കേയാ േയശു
അതിെന അറികേയാ സമ്മതി കേയാ ഒ ം തെന്ന െചയ്തി ള്ളതെല്ല
നിശ്ചയം. ആകപ്പാെട പിതാവു തെന്ന റിച്ച് ഇന്നേപാെല നിശ്ചയിച്ചി  
െണ്ട ം ആ സ്ഥിതിക്ക് അ കാരേമ ഭവി എ ം ഒരറിവും വിശ്വാസവും
േയശുവിനുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ നിശ്ചയമായി ം ഒളി നട കയില്ലായിരു .
അല്ലാത്തപക്ഷം േയശുവിെന കാണി െകാടുത്ത യഹൂദാവിെന അനു ഹിക്കാ 
തിരുന്നതും (മത്തായി 26-അ. 24-വാ.) മനു ഷ്യപു െന കാണി െകാടു ന്ന
മനു ഷ്യനു ഹാ കഷ്ടം! ആ മനു ഷ്യൻ ജനിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അവ െകാള്ളാമാ 
യിരു എന്നിങ്ങെന േയശു ശാപമിട്ടതും എന്തിനായിട്ട്? യഹൂദയുെട ഈ

ാഹ വൃത്തിെയപ്പറ്റി അവൻ ശാസിക്കെപ്പട്ടിെല്ല വരാെതയിരിപ്പാൻ േവ 
ണ്ടി ആയതിെന ചൂണ്ടിക്കാണി െകാടുത്തതാണ് എങ്കിൽ, അ കാരം ഒരു
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലായ ശാപം മനസ്സില്ലാത്ത തെന്ന ഇങ്ങെന നിർബന്ധിച്ച്
അകെപ്പടുത്തിയവനും ഇതിേലയ്ക്ക് എല്ലാം കാരണഭൂതനുമായ പിതാവി
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െകാടുേക്കണ്ടതായിരു . അങ്ങെന െചയ്യാത്തതുെകാണ്ട് ഇതു ശരിയായ
ശാസനയല്ലാ വ്യസനംെകാ ള്ള ശാപംതെന്നയാണ്. സകലവും അറിയുന്ന
തെന്റ ൈദവസ്വഭാവ കാരം യഹൂദയുെട ാഹെത്ത താൻ ആദ്യേമ െവളിെപ്പടു 

വാ നായിട്ടാണ് ശപിച്ചെതങ്കിൽ ഇവെന ാഹിെയന്ന് ആദ്യേമ അറിയാെത
അേപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഒരുവനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതുെകാ തെന്ന േയശുവിനു
മുമ്പിൽ ട്ടിയുള്ള അറിവ് ഇല്ലായിരു എന്ന് നിശ്ചയമാകു . അതല്ലാ താൻ
അറി െകാ തെന്ന ആയിരു എങ്കിൽ ആ ാഹെത്ത താൻ െചയ്യിച്ചതാ 
യിട്ടേല്ല വരൂ. ആ മുറയ്ക്ക് കൂടിേയ തീരു എങ്കിൽ തെന്നയും ധാനകാരണനായ
യേഹാവാേയയും അല്ലേയാ ശപി െകാേള്ളണ്ടത്? അതുെകാണ്ട് ഈ സമാ 
ധാനവും യഹൂദെയ മാ ം ാഹി എ പറയുന്നതും േചരുന്നില്ല. എല്ലാംകൂടി
അടു മുറുകിവന്നേപ്പാൾ മ ചിലേരേപ്പാെല േയശുവും അറിഞ്ഞിരി െമ 
ന്നല്ലാെത മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരു എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളമാകു . ഇനിയും
േയശുവിെന്റ കഷ്ടതയ്ക്ക് കാരണം യഹൂദാവിെന്റ കാട്ടിെക്കാടുക്കേലാ പിതാവിെന്റ
നിശ്ചയിക്കേലാ അേതാ ര കൂടിേയാ? യഹൂദാവിെന്റ കാട്ടിെക്കാടുക്കലാെണ 
ങ്കിൽ പാപബലിയെല്ല നിശ്ചയം. പിതാവിെന്റ നിശ്ചയിക്കലാെണങ്കിൽ
അതിന് അനുകൂലമായ കാണി െകാടുക്കലിെന െചയ്ത യഹൂദാവിെന ഒരിക്കലും

ാഹിയാെണ പറകയും നരകത്തിൽ ത കയും െച കൂടാ. ര ം കൂടിയാ 
െണങ്കിൽ ഒ ഗുണെമ ം ഒ േദാ ഷെമ ം പറയുന്നത് അന്യായമാണ്.
അതിനാൽ ഭയെപ്പ ഒളി നടന്ന തെന്ന കാണി െകാടുത്തതിലുണ്ടായ സങ്കടം
െകാ മനെസ്സരി ശപിച്ചതുതെന്നയാണ്. ഈ ന്യായങ്ങെളെക്കാണ്ട്
” ി പാപബലിയായിട്ടല്ല മരിച്ചെത”ന്ന് െതളിയു . ഇതിനു മുമ്പിൽ േയശു
മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ൈദവത്താൽ ജീവിക്കെപ്പട്ടതല്ലാെത താേന ജിവിച്ചേല്ലാ
എ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ ൈദവവും ജീവിപ്പിച്ചില്ല എ ം മരിച്ചവൻ
മരിച്ചവൻതെന്ന എ ം സ്ഥാപിക്കാം. (1 െകാരിന്തിയർ 15-അ. 17-വാ.) ി
എഴുേന്നറ്റിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെട വിശ്വാസം വൃഥാ ആയിരി െമന്ന് പേലാസ്
പറയു . ിസ്ത്യന്മാരുെട വിശ്വാസത്തിനു ി ഉയിർെത്തഴു എ ള്ളതു
മുഖ്യകാരണമായിരിക്കയാൽ ആ വി ഷയെത്തപ്പറ്റി േത്യക ഒരു പുസ്തകം
എഴുതിവരു . അതുെകാണ്ട് ആയതിെന ഇവിെട ചുരുക്കിപ്പറയു . േയശു
ഉയിർെത്തഴുേന്നാ ഇല്ലേയാ എ ള്ളതിെന റിച്ച് വിചാരിക്കണെമങ്കിൽ
അേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ആെരങ്കിലും കണ്ടി േണ്ടാ എ േനാേക്കണ്ടത്
അത്യാവശ്യമാണ്. അേപ്പാഴിരുന്ന യഹൂദന്മാെരല്ലാവരും ി ഉയിർെത്തഴു
എ േഘാ ഷി ന്നത് ശുദ്ധേമ അസത്യമാെണ പറഞ്ഞിരി . ഇേപ്പാൾ
പറ വരു . ഇനി ി വിനു സാധകമായി പറയുന്ന ൈബബിൾെകാ
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േനാക്കാം. ൈബബിളാചാര്യന്മാരിൽ ഒരുത്തരും േയശു ഉയിർെത്തഴുന്നതിെന
േനെര കണ്ടതായി പറയുന്നില്ല. പിെന്നെയാ? അവൻ ക ഇവൾ ക
എെന്നല്ലാം അന്യന്മാരുെടേമൽ പഴിചുമ േന്നയു . േഹാ! ശരിതെന്ന, അവർ
കാണാത്തതിെന എങ്ങെനയാണ് കണ്ടതായി പറയുന്നത്? (മത്തായി 28-അ.
17-വാ.) പതിെനാ ശി ഷ്യന്മാരും േയശുവിെന െഗലീലായിൽ ക വന്ദി .
എന്നാൽ ചിലർ സേന്ദഹെപ്പടുകയും െച . ഈ പതിെനാ േപരിൽ മത്തായി 
യും ഒരുവനാണ്, ഇയാൾ സേന്ദഹെപ്പട്ടവരിൽ ഒരുത്തൻതെന്നേയാ അല്ലേയാ
എന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഇയാൾ വാസ്തവത്തിൽ കണ്ടിരു എങ്കിൽ താൻ ക
എന്ന് എ െകാണ്ട് പറ കൂടാ? അതിനാൽ ഇയാളും സേന്ദഹിച്ചതിൽ
ഒരുവൻ തെന്നയാണ്. എന്നാൽ ചില ശി ഷ്യന്മാെരങ്കിലും സംശയിപ്പാൻ
എന്ത്? കണ്ടത് േയശുവിെന അല്ലേയാ? വളെരനാൾ ശു  ഷയും െച െകാ 

േയശുവിേനാടുകൂടി സഞ്ചരിച്ച ധാന ശി ഷ്യന്മാരുേപാലും സംശയി ം
വിശ്വസിക്കാെതയും ഇരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് 1855 സംവത്സരത്തിനുമുമ്പ് ി
ഉയിര്െത്ത പറയുന്നതിെന നാം എങ്ങെനയാണ് വിശ്വസി ന്നത്? അല്ലാ 
െതയും േയശു ഉയിർെത്തഴുേന്ന എ പറഞ്ഞവരായ മത്തായി, മാർേക്കാസ്,
ലൂേക്കാസ്, േയാഹന്നാൻ ഇവർ നാലുേപരും അേന്യാന്യവിേരാധമായി പറ 
ഞ്ഞിരി . അതിെന ചുരുക്കി കാണിക്കാം! (േയാഹന്നാൻ) ഭാതകാലത്ത്
ഇരു ള്ളേപ്പാൾ മഗ്ദലൂർ മറിയാൾ (ഒരുത്തി) േയശുവിെന്റ കല്ലറ േപായി.
(മത്തായി) ഉ ഷസ്സിനു മഗ്ദലൂർമറിയാളും േവെറ മറിയാളും (ര േപർ) കല്ലറ
േപായി. (മാർേക്കാസ് ) അതികാല സൂേര്യാദയത്തിങ്കൽ മഗ്ദലൂർമറിയാളും
യാേക്കാബിെന്റ അമ്മയായ മറിയാളും സാളെമ എന്നവളും (മൂ േപർ) കല്ലറ  
േപായി. (ലൂേക്കാസ് ) എ യും ഭാതത്തിൽ മഗ്ദലൂർ മറിയാളും േവെറ ീകളും
(പലർ) കല്ലറയിേല േപായി. (മത്തായി) േയശുവിെന്റ കല്ലറയിൻേമൽ കല്ലി 
രി ന്നതായിട്ട് ടി. ീകൾ ക . അേപ്പാൾ ൈദവദൂതൻ വാതിലിലിരുന്ന
കല്ലിെന മറി തള്ളിയുംെവച്ച് അതിൻേമൽ ഇരു . (മാർേക്കാസ് ) ീകൾ
കണ്ടേപ്പാൾ കല്ലറയിൻേമൽ കല്ല് ഇല്ലായിരു . അേപ്പാൾ ഒരു യുവാവ്
(ൈദവദൂതനല്ല) കല്ലിേന്മൽ ഇരുന്നതിെനക . (മാർേക്കാസ് ) ര മനു ഷ്യർ
നിൽ ന്നതിെന അവർ ക . ഇവിെട മത്തായി മാർേക്കാസുകൾ പറഞ്ഞ
േദവദൂതെനേയാ ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ ഇരുന്നതിെനേയാ ഇവർ കണ്ടില്ല. (േയാ 
ഹന്നാൻ) ീകൾ ര ദൂതന്മാെര ഇരുന്നതായി ക . മത്തായി പറഞ്ഞ ഒരു
േദവദൂതെനേയാ മർേക്കാസ് പറഞ്ഞ ഇരുന്നിരുന്ന യുവാവിെനേയാ ലൂേക്കാസ്
പറഞ്ഞ നിന്നിരുന്നവരായ ര മനു ഷ്യെരേയാ ീകൾ കണ്ടില്ല. (ലൂേക്കാസ് )
പിെന്ന ീകൾ ഈ വി ഷയങ്ങെളപ്പറ്റി ശി ഷ്യന്മാേരാട് പറ . (മർേക്കാസ്
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16-അ. 8-വാ.) ീകൾ ഭയന്ന് ഒരുത്തേരാടും പറഞ്ഞില്ല. (മത്തായി 27-അ.
9-വാ.) മഗ്ദലൂർ മറിയാൾ േയശുവിെന കണ്ടയുടെന േയശുവിെന്റ കാൽ െതാ
വണങ്ങി. (േയാഹന്നാൻ 20-അ. 17-വാ.) മഗ്ദലൂർ മറിയാൾ േയശുവിെന െതാട്ടി 
ല്ല േയശുവാെണന്ന് മനസ്സിലായില്ല.(േയാഹന്നാൻ) ആദ്യം മഗ്ദലൂർ മറിയാൾ
കാണെപ്പ . (ലൂേക്കാസ് 24-അ. 50,51-വാ.) േയശു െബത്തെനയിൽനി ം
സ്വർഗ്ഗത്തിേല േപായി. (അേപ്പാസ്തലർ 1-അ. 9 മുതൽ 12-വാ.) ി
ഒലിവാ എന്ന മലയിൽനി ം സ്വർഗ്ഗേത്ത േപായി. (ലൂേക്കാസ് 24-അ. 33
മുതൽ 37-വാ.) (േയാഹന്നാൻ 20-അ. 19-വാ.) േയശുവിെന്റ പതിെനാ
ശി ഷ്യന്മാർ ം ജറുസേലമിൽവച്ച് ആദ്യ ാവശ്യം ദർശനം ഉണ്ടായി. (മത്താ 
യി 28-അ. 16,17-വാ.) പതിെനാ ശി ഷ്യന്മാർ ം െഗലീലായിൽവച്ച് േയശു
ആദ്യ ാവശ്യം കാണെപ്പ . (മത്തായി 12-അ. 40-വാ.) േയശു കല്ലറയിൽ
മൂ പകലും മൂ രാവും ഇരി ം (എന്ന് േയശു) പറ . (മർേക്കാസ് 14-അ.
25-42-44-45-46) േയശു കല്ലറയിൽ ഒരു പകലും ര രാവും ഇരു . ടി. നാ 
ലുേപരും പര രം വിരുദ്ധങ്ങളായി ഇങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കെകാണ്ട് ഒരിക്കലും
വിശ്വസിക്കത്തക്കവയല്ല. ഇ കാരം ൈകവി കളഞ്ഞസ്ഥിതിക്ക് േവെറ ഇനി
എേന്താന്നാണ് ഇതിേലയ്ക്ക് ആധാരമായി ള്ളത്?
അവർ നാലുേപരും ഇ കരം വിരുദ്ധങ്ങളായി പറ എ വരികിലും അവ 
രിൽ ഒരുത്തെനങ്കിലും ി ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റില്ലാ എ പറഞ്ഞി േണ്ടാ?
ഇല്ലേല്ലാ എ ചില ിസ്ത്യന്മാർ പറയു എങ്കിൽ, ഇതിേലയ്ക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം
പറയാം. േകൾപ്പിൻ: തിരുവനന്തപുരത്ത് അട്ട ളങ്ങെര  ഷാപ്പിൽ കട്ടിലിേന്മൽ
കാലത്ത് 6 മണി മുതൽ ൈവകിട്ട് 6 മണി വെര ഒരു െവളുത്ത കാക്ക ഇരു
എന്ന് ഒരുവനും ആ കാക്ക തെന്ന ആ സമയത്ത് െവമ്പായത്ത് കുറുപ്പിെന്റ വീ 
ട്ടിൽ കിടക്കയിൽ ഇരുന്നതായിട്ട് മെറ്റാരുത്തനും ആ സമയ തെന്ന ആ കാക്ക
ശംഖിൻമുഖത്ത് െകാട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നതായി മൂന്നാമെതാരുത്തനും ആ കാക്ക
ആ സമയ തെന്ന െകാട്ടാരക്കരേക്ഷ ത്തിൽ ഇരുന്നതായിട്ട് ഒരുത്തനും
പറ കഴിഞ്ഞാൽ അതിെന േകൾ ന്നവർ ഇവരിൽ ആരും െവള്ളക്കാക്ക
ഇെല്ല പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ, ആയതുെകാണ്ട് െവള്ളക്കാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നതുതെന്ന
എ നിരൂപി േമാ? പരിഹസി േമാ? പരിഹസി കതെന്ന െച ം.
േമൽക്കാണിച്ച ന്യായങ്ങെളെക്കാണ്ട് പിശാചിെനജയി എ ള്ളതുമുതൽ
മരി യർ എ ള്ളതുവെര പറഞ്ഞി ള്ളവയിൽ ഒര തവും േയശുവിനാൽ
െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടിെല്ല െതളിവാകു .
ഇ യുമല്ല കടശിയിൽ േയശുവിെന പിടിച്ചിരുന്നവർ അവെന പരിഹസി
തല്ലി ക മൂടിെക്കട്ടി അടിേച്ചച്ച് നിെന്ന അടിച്ചവനാെര േചാദിച്ചതിെന്റ
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േശ ഷം േയശുവിനു പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏേറാേദസു രാജാവ് േയശുവിെന
ക വളെര സേന്താ ഷേത്താടുകൂടി വല്ലതും ഒര തം െച കാണിപ്പാൻ
പറഞ്ഞിട്ട് അതിനും കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ടാണ് തൂക്കിലിടുവാൻ നിയമിച്ചത്.
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാ ിമാരും മൂപ്പന്മാരും ഇവൻ ഇ േയൽ രാജാെവ 
ങ്കിൽ കുരിശിൽനിന്നിറങ്ങിവരെട്ട, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസി ം എ
പറഞ്ഞി ം താൻ തം േപാെല നിന്നതേല്ല ഉ . കേല്ലറുെകാ െമ
േതാന്നിയേപ്പാഴും മലവക്കിൽ നി തള്ളെപ്പടാൻ േനര ം ശി ഷ്യന്മാേരാടു
സമാധാനം പറേഞ്ഞചും ഭയന്ന് ഒളിേച്ചാടിേപ്പായതിെന ദിവ്യശക്തിെകാ
മറ കളഞ്ഞതാെണന്നല്ലേയാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? എന്നാൽ ആ ദിവ്യ 
ശക്തി ഈ സമയത്ത് എവിെടേപ്പായി? േയശുവിന് ഒളി ള്ള സഞ്ചാരം
പതിവായിരു . ചിലേപ്പാൾ ശ ക്കൾ വല്ലവരും പിടികൂടിയാലും വല്ലവിധവും
ആൾകൂട്ടത്തിൽ പതുങ്ങി ഒളിേച്ചാടുക പലേപ്പാഴും ഉണ്ടായതിനാൽ ഒരിക്കൽ
അവർ വളെര താ ര്യെപ്പ പിടികൂടി. അേപ്പാഴകെപ്പ േപായി. അങ്ങെന
അകെപ്പട്ട ദിവസം പിതാവിനാൽ നിയമിക്കെപ്പട്ട ദിവസമാെണ ം പറ 

െകാ . ഈ സ്ഥിതിക്ക് സകലേപർ ം ൈദവത്വവും മനു ഷ്യത്വവും
ഉെണ്ട ം ൈദവമാെണ ം പറ െകാള്ളാമേല്ലാ.
ആകെട്ട, േമ റഞ്ഞ അ തങ്ങെളല്ലാം േയശു െചയ്തതായിട്ട് േനാക്കാം. എന്നാ 
ലും ൈദവെമ പറയാൻ പാടില്ല എ െകാെണ്ടന്നാൽ േമാശ, േയാശുവാ,
ഏലീശാ, എലിയാ മുതലായവരും ഇതുേപാെലതെന്ന അേനകം അ ത 
ങ്ങെള െചയ്തതായി ം നിങ്ങളുെട ൈബബിൾ േഘാ ഷിക്കയാൽ അവെരയും

േത്യകം ൈദവെമ പറേയണ്ടതായി വരും. അതുെകാണ്ട . അല്ലാെതയും
(മത്തായി 17-അ. 20-വാ.) ഒരു കടുകുമണിേയാളം മാ ം നിങ്ങൾ വിശ്വാ 
സമുണ്ടായാൽ ഈ മലേയാട് ഇവിെടനിന്ന് അവിേട വാങ്ങിേപ്പാകെയ
പറയാം. വാങ്ങിേപ്പാകയും െച ം. അ യുമല്ല നിങ്ങൾ കഴിയാത്തത് ഒ ം
ഉണ്ടാകയില്ല. (ടി. 22, േയാഹന്നാൻ 14) ഉപവസി ാർത്ഥി ന്നവർ ം
ൈദവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള എല്ലാവർ ം വലിയ അ തങ്ങെള െചയ്വാൻ
കഴിയുെമ ം,(പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ആം 8-ആം അദ്ധ്യായം) ൈദവത്തിെന്റ മഹി 
മയാൽ േമാശ മുതൽ േപെര ഈജിപ്ത് േദശത്ത് പറേവാ എന്നാ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് േകാലിെന പാമ്പാക്കൽ, െവള്ളെത്ത രക്തമാക്കൽ, തവളകെള
ഉണ്ടാക്കൽ മുതലായ അ തങ്ങെള െചയ്തേപ്പാൾ രാജസമീപതുണ്ടായിരുന്ന 
വരും ൈദവശ ക്കളും ശൂന്യക്കാരുമായ മാ ികന്മാർ ഇതിനു തുല്യമായും
അധികമായും െച എന്ന് കാണു . ഇതുകലാൽ ൈദവം അല്ലാത്തവർ ം
വിശ്വാസമില്ലാത്ത ൈദവശ ക്കൾ ം അ തങ്ങെള െച വാൻ കഴിയുെമ  
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മുള്ളത് ഷ്ടമായിരി .
പിെന്നയും (മത്തായി 24-24) കള്ള ി ക്കളും കള്ളദീർഘദർശികളും വ
കഴിയുന്നതായിരുന്നാൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെരയും വഞ്ചിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
വലുതായി ള്ള അടയാളങ്ങെളയും അ തങ്ങെളയും കാ ം. ഇതിനാൽ ഒരുവൻ
അ തങ്ങെള െചയ്താൽ അവെന ൈദവെമ വിശ്വസി േപാകരുെത
മാ മല്ലാ ൈദവഭക്തനാെണെന്നങ്കിലും വിചാരി ന്നതിേലയ്ക്ക് മാർഗ്ഗവും ൈദ 
വശ വാെണ നിശ്ചയി ന്നതിേല യാെതാരു വിേരാധവും ഇെല്ല ം
ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. എങ്ങെന വിചാരിച്ചാലും േയശുവിെന ൈദവെമ
പറയുന്നതിേല കടുകളവും ന്യായം കാണുന്നില്ലാ.
ഇ കാരം മരി േപായ േയശു ഉയർെത്തഴുന്നിെല്ലന്ന് അേനകം ബലന്യാ 
യങ്ങെളെക്കാണ്ട് സ്ഥാപി . ഇനി മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ഏതു സ്ഥിതിയിൽ
ആയിരിക്കാം എ ള്ളതിെന ൈബബിളിെല ന്യായങ്ങെളെക്കാ തെന്ന
ചിന്തി േനാക്കാം.
പാപികൾെക്കല്ലാവർ ം നരകമാകു നിത്യവാസസ്ഥലം. എന്നാൽ േയശു 
വാകെട്ട എല്ലാവരുേടയും സകലപാപങ്ങേളയും ഏ േപായതുെകാണ്ട് എല്ലാ
േപെരക്കാളും മഹാപാപിയും അതു േഹതുവായിട്ട് തിടീെന നരകത്തിൽ 
േപായി വീഴുന്നതിേല മാ മല്ലാെത മെറ്റാന്നിനും േയാഗ്യത ഇല്ലാത്തവനും
ആകു . ആയതുെകാണ്ട് േയശു നരകത്തിൽ തെന്ന പതിച്ചിരി െമന്ന്
ഉറപ്പായി നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാണ്. എ തെന്നയുമല്ല ഇതിന്നനുസരണമായി

ി മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങി എ ംകൂടി അേപ്പാസ്തല 
ന്മാരുെട വിശ്വാസ മാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് സേന്ദഹമില്ലാ. ി
നരകത്തിൽതെന്ന േപായിരി എ തീർച്ചയായിരി .
ഇനിയും നരകത്തിൽ േപായവർക്ക് തിരി കേരറ്റമിെല്ല നിങ്ങൾതെന്ന
സിദ്ധാന്തമായി പറയുന്നതുെകാണ്ട് നരകത്തിൽ േപായവനായ േയശുവും
അ കാരംതെന്ന മടങ്ങി കേരറീട്ടിെല്ല നിശ്ചയി ന്നതിേന ന്യായമു .
ഇതിേല അനുകൂലമായിട്ട് (േയാഹന്നാൻ 20-അ. 17-വാ.) എെന്റ പിതാവിെന്റ
അടുക്കേലയ്ക്ക് ഇതുവെരയും കേരറി േപായിട്ടില്ലാ എന്നിങ്ങെന മാണവും സിദ്ധി 
ച്ചിരിക്കയാൽ സംശയമില്ലാ. േമാക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കാത്ത സ്ഥിതി എ ം
വ്യാപിച്ചിരു എ ം പറയാനും പാടില്ല. അതുെകാ തെന്റ േയാഗ്യത
തക്കവണ്ണം െച േചർന്ന സ്ഥാനവും ആരായാലും ശരി െചന്നകെപ്പട്ടവർക്ക്
ഒരുകാല ം േമാചനമില്ലാത്ത സ്ഥലവും ആയ നിത്യനരകത്തിൽ തെന്ന
അടങ്ങിക്കിട ന്ന എന്നല്ലാെത േവെറ ഒരു വിധത്തിലും പറയുന്നതിേലയ്ക്ക്

തിയും യുക്തിയും അനുഭവവും ഒ ം തെന്ന ഇല്ലാ.
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ആകയാൽ (േയാഹ. 20-അ. 28-വാ.) ൈദവം, (മത്തായി 1-അ. 23-വാ.)
നേമ്മാടുകൂെടയുള്ള ൈദവം, (എ . 1-അ. 8-വാ.) നിത്യസിംഹാസനസ്ഥനായ
ൈദവം (േറാമ. 9-അ. 5-വാ.) എേന്ന ം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനായി സർവ്വത്തിൻേമലും
ൈദവമായവൻ. (യഹൂദാ 25-അ. തീേമാ 1-അ. 17-വാ.) ന െട രക്ഷിതാ 
വാകുന്ന ഏക ജ്ഞാനിയായ ൈദവം, (1 തേമാ. 6-അ. 14 മുതൽ 16 വെര
വാ.) ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും,
(1.േയാഹ. 3-അ. 16-വാ.) നമു േവണ്ടി തെന്റ ജീവെനവച്ച ൈദവം, (അെപ്പാ:
നടപ്പ് 20-അ. 28-വാ.) നെമ്മ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ച ൈദവം, (തീ
2-അ. 14-വാ.) മഹാ ൈദവം. (1 തീേമാ 3-അ. 16-വാ.) ജഡത്തിൽ െവളിെപ്പട്ട
ൈദവം, (1 േയാഹ. 5-അ. 2-വാ.) സത്യൈദവം, (എശായ 9-അ. 6-വാ.)
ശക്തിയുള്ള ൈദവം, (േയാഹ. 1-അ. 1-വാ.) വചനമാകുന്നൈദവം, (െവളി.
17-അ. 14-വാ.) കർത്താധികർത്താവ്, (ലൂക്കാ. 2-അ. 6-വാ.) കർത്താവാകുന്ന

ി , (െവളി 1-അ. 8-വാ.) ഇരുന്നവനും ഇരി ന്നവനും വരുന്നവനുമായ കർ 
ത്താവ്, (1െകാരി. 8-അ. 6-വാ.) േയശു ി എന്ന ഏക കർത്താവ്, (എശായ
6-അ. 5-വാ.) ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കർത്താവ്, (േയാഹ 12-അ.
38-വാ. 1 െകാരിന്തി 2-അ. 8-വാ.) മഹത്വത്തിൽ കർത്താവ്, (േറാമാ 14-അ.
8-വാ.) ജീവികൾ ം മരിച്ചവർ ം കർത്താവ്, (2 െകാരി. 15-അ. 47-വാ.)
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനി ള്ള കർത്താവ്, (നീതിയും കരുനയുള്ളവെനന്നർത്ഥമുള്ളതാ 
യി പറയു , അൽപ്പാഒേമഗാ (െവളി. 22-അ. 13-വാ.) ആദിയും അന്തവും,
(െവളി. 3-അ. 14-വാ.) ആേമൻ, (െവളി. 19-അ. 16-വാ.) രാജാധിരാജാവ്,
(എ ാ. 1-അ. 12-വാ.) യഥാവാൻ, (െവളി, 2-അ. 23-വാ.) ഉൾ വുകെളയും
ഹൃദയങ്ങേളയും ആരായുന്നവൻ, (െകാലാ. 1-അ. 17-വാ.) സർവത്തിനും മുമ്പൻ,
(േയാഹ. 16-അ. 30) സകലവും അറിയുന്നവൻ, (െകാെലാ 1-അ. 8-വാ.)
സകലവും സൃഷ്ടിച്ചവൻ, (െവളി, 1-അ. 8-വാ.) സർവശക്തൻ, (2 െതസ്സ.1-അ.
8-വാ) നിത്യൻ, (എശായാ 9-6) നിത്യപിതാവ്, (യറമി 23-അ. 5-വാ.) രാജാവ്,
(െവളി. 22-അ. 12-വാ.) തിഫലം െകാടു ന്നവൻ, (മത്താ.9-അ. 6-വാ.)
പാപങ്ങെള േമാചി ന്നവൻ, (േയാഹ. 6-അ. 53,54-വാ.) മരിച്ച വെര
ഉയർപ്പി ന്നവൻ, (എ . 13-അ. 8-വാ.) മാറ്റമില്ലാത്തവൻ, (െവളി.22-അ.
13-വാ.) ഒന്നാമത്തവനും ഒടുക്കത്തവനും, (ലൂക്കാ, 1-അ. 76-വാ.), അത ന്നതൻ,
(എശാ. 40-അ. 3-വാ., യറി. 23-അ. 6-വാ.) യേഹാവാ എന്നിങ്ങെന എല്ലാം
േയശുവിനുള്ളതായി പറയെപ്പടുന്ന നാമങ്ങെളാ ം േയശുവിനു േചരുകയില്ല.
ഇ കാരമുള്ളവനായിരുന്ന േയശുവിെന ൈദവെമ സ്ഥാപിപ്പാൻേവണ്ടി
പറഞ്ഞി ള്ള അയുക്തങ്ങളും അസത്യങ്ങളുമായ സമാധാനങ്ങെളയും സംഭവി 
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ച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകളായ മഹിമകെളയും േനാ േമ്പാൾ ഇനി ആെരയാണ് ഏതു
ജീവന്മാെരയാണ് നിങ്ങളുെട ഈ ന്യായ കാരം ൈദവെമ സ്ഥാപിപ്പാൻ
പാടില്ലാത്തത്? കഷ്ടം! കഷ്ടം! എെന്തങ്കിലും തൽക്കാല കാര്യലാഭെത്തക്കരുതി
മടി കൂടാെത ഇതിൻമണ്ണം പറ െകാ നടപ്പാൻ തുനിഞ്ഞാലും േകൾ ന്ന 
വർെക്കല്ലാവർ ം ഒരുേപാെല മതി െക േപാകുെമ നിരൂപിേച്ചാ?
ഇങ്ങെന േയശുവിെന റി വിചാരിച്ചതിലും ൈദവലക്ഷണമിെല്ല കണ്ടിരി 

.
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ഇനി നി ഹാനു ഹം

ി േലാകാവസാന വിചാരണ െചയ്തവനായി വരും എ നിങ്ങൾ പറ 
യു വേല്ലാ. വിചാരണകാലത്തിനുമുൻേമ്പ മരിച്ചവർ എല്ലാേപരും െച േചരു 
ന്നതു നരകേമാക്ഷങ്ങളിേലാ? േവെറവല്ല സ്ഥലേത്താ? േവെറ സ്ഥലത്താകു  
െവങ്കിൽ ആദം അ ഹാം മുതലായവരും വിചാരണകാലത്തിനുമുൻേമ്പതെന്ന
േമാക്ഷത്തിലും മ പല നരകത്തിലും േവശി െവ നിങ്ങളുെട ൈബബിൾ
പറയുന്നതു കള്ളമാകു .
മരിച്ചവെരല്ലാേപരും തൽക്ഷണം തെന്ന നരകത്തിലും േമാക്ഷത്തിലും െച സു 
ഖദുഃഖങ്ങെള അനുഭവി ം എ വരികിൽ േലാകാവസാനകാലത്തിൽ വിചാര 
ണെചയ്യണെമന്നില്ലേല്ലാ. അതല്ല വിചാരണെചയ്യണം എങ്കിൽ ആ വിചാരണ 
െകാണ്ട് മുക്തിയിൽ ഇരുന്നവെര നരകത്തിലും, നരകത്തിൽ ഇരുന്നവെര മുക്തി 
യിലും മാറ്റിമാറ്റി ഇരു േമാ? ഇരു കയിെല്ലങ്കിൽ വിചാരണ െച ന്നതുെകാ 
ണ്ട് േയാജനം യാെതാ മില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ മുൻേമ്പ ഇരുന്ന പൃഅകാരംത 
െന്ന മുക്തിയിൽ ഇരുന്നവെര നരകത്തിലും ഇടുെമങ്കിൽ അേദ്ദഹം നൂതനമായി
വിചാരണെച െമ ള്ളത് എന്തിനായിട്ട്? ആകയാൽ േലാകാവസാനത്തിൽ
വിചാരണെയെന്നാ െണ്ടന്നതു പറയുന്നതുതെന്ന ശുദ്ധകള്ളമാകു .
ഇനിയും അേദ്ദഹം വിചാരണ െച േമ്പാൾ മദ്ധ്യസ്ഥനായിരി െമ നിങ്ങൾ
പറയുന്നേല്ലാ. ആത്മാക്കൾ യാെതാരു കർമ്മവും െചയ്യാതിരിെക്ക തെന്റ മന  
േപാെല ചിലെര സുഖേഭാഗികളായി ം ചിലെര ദുഃഖാനുേഭാഗികളായി ം സൃഷ്ടി 
ച്ചതുെകാണ്ട് പക്ഷപാതിയായിരി ന്നവൻ മദ്ധ്യസ്ഥനാകുന്നതിനു േയാഗ്യനല്ല.
ഇനി കൃ വാകെട്ട വിചാരണകാലത്ത് ഏതു മാണംെകാ വിചാരി ം?
ൈബബിളിെനെകാ വിചാരി ം എങ്കിൽ ആ പുസ്തകം അേനകേകാടി മൂഖ 
ങ്ങളായി പിരി മു ംപി ം ഒന്നിെനാ വിപരീതെപ്പട്ട് ഒരു േപകൂ േപാ 
െല ഇരി ന്നതിെന നിങ്ങൾ നല്ലതിന്മണ്ണം കണ്ടിരി മേല്ലാ. അതിെനെകാ 

തെന്ന നീതി വിചാരി ന്നെതങ്ങിെന? അതിെനെകാ തെന്ന ഒരുേവള
വിചാരിച്ചാലും ആ ൈബബിളിെന ക ം േക ം അറിയാത്ത പലപല േദശങ്ങ 
ളിലിരി ന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഏതിെനെകാണ്ട് നീതിവിചാരി ം? ഇന്നതു നല്ലത്
ഇന്നതുചീത്ത എ പകുത്തറിയുന്ന വിേവചനകളുള്ള മനസ്സാക്ഷിെയെകാ വി 
ചാരി െമങ്കിൽ മുൻപറഞ്ഞേപാെല നല്ലതും ചീത്തയും ഇന്നതിനാകു എന്ന്
അറിയുന്നതിന് സ ദായശാസ്തങ്ങൾ കൂടാെത കഴികയില്ലാ. ആകയാൽ അവ 
നവൻ ൈകെകാണ്ടിരി ന്ന സ ദായകശാ ങ്ങൽ േചർച്ചയായി തെന്ന
അവനവന് അറിവുണ്ടായിരി ം. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവനവെന്റ അറിവാകുന്ന്
മനസാക്ഷിെയെക്കാ വിചാരിേക്കണ്ടതാെണങ്കിൽ അവനവെന്റ മതശാ ങ്ങ 
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െളതെന്ന മാണമാക്കിെക്കാ വിചാരിേക്കണ്ടിവരും. അങ്ങെന വിചാരി  
ന്ന പക്ഷം ൈബബിളിെനതെന്ന മാണമാക്കിെകാ വിചാരി െമ ം മ  
ള്ള മതശാ ങ്ങെളല്ലാം അസത്യശാ ങ്ങളാെണ ം നിങ്ങൾ എന്തിനുേവണ്ടി 
െയങ്കിലും നട േഘാഷി ന്നതു വലിയ കള്ളം ആയിേപ്പാകും. അവർ ം
ൈബബിളിെനെകാ തെന്ന വിചാരി െമങ്കിൽ അവരുെട ജനനംമുതൽ മര 
ണംവെരയും ക ംേക ം അറിയാത്ത ൈബബിൾ കൽപനകെള അവരു ൈക 
െകാണ്ടില്ലാ എന്ന് േകാപിച്ച് അവെര ദണ്ഡിപ്പി ന്നതു മഹാകഠിനവും അന്യാ 
യവും ആയിേപ്പാകും. ആയതിനാൽ ി വിനു വിചാരണ െച ന്നതിേല ം

മാണേമ ഇല്ലാ.
ി , തെന്ന വിചാരിക്കാത്തവെര നിത്യനരകത്തിൽ തള്ളികളയുെമ നി 

ങ്ങൾ പറയു വേല്ലാ. ഗർഭത്തിൽ ഇരി േമ്പാഴും ജനി േമ്പാഴും ജനിച്ചതിെന്റ
േശഷം ശിശു ായത്തിലും മരി േപായ ആത്മാക്കളും, കുരുടും െചകിടും ആയിരു 

, മരി േപായവരും ി മതം നടപ്പാകാത്ത േദശങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് അവനവ 
െന്റ മതശാസ്തംെകാ സിദ്ദിച്ച അറിവിൻ കാരം സന്മാർഗ്ഗികളായിരു മരി 

േപായവരും ി വിെന അറി ം വിശ്വസി ം ഇരിക്കയില്ല.
ൈബബിളിെന പഠിച്ചറിഞ്ഞി ം അതു ൈദവശാസ്തം എ ം വിശ്വാസം വരാെത
താൻ ൈകെകാണ്ടിരി ന്ന മതത്തിൽ തെന്ന ഇരു മരിച്ചവരും ി വിെന
വിശ്വ്വസിച്ചിരിക്കയില്ലേല്ലാ. അേപ്പാൾ ആ ആത്മാക്കെള നരകത്തിൽ ത േമാ
മുക്തിയിൽ േചർ േമാ? നരകത്തിൽ തള്ളിെമങ്കിൽ അതുേപാെലെത്ത അന്യാ 
യം േവെറ ഒ ം ഇല്ല. മുക്തിയിൽ ഇരു െമങ്കിൽ, തെന്ന വിശ്വസിക്കാത്തവെര
നരകത്തിൽ തള്ളികളയുെമ പറയുന്നത് ഒ ം േചരുകയും ഇല്ലാ.
നിങ്ങളുെട ൈദവം ആത്മാകെള ഇടക്കാല സൃഷ്ടി കയും അവേരാടുകൂടിത 
െന്ന അശുദ്ധമതേത്തയും ശുദ്ധം ഇല്ലാത്ത കരണാദികെളയും കാമേ ാധേലാഭ 
േമാഹമദമാത്സര്യഗുണങ്ങെളയും അേദ്ദഹത്തിനാൽ അല്ലാെത മനുഷ്യരിൽ ഒരു 
വരാലും അനുഷ്ടിക്കെപ്പടുവാൻ കഴിയാത്തതും യാെതാരു േയാജനമില്ലാത്തതും
ആയ ഒരു നീതി വിധിെയ നിയമി നടത്തിക്കയും െചേയ്തച്ച് പിെന്ന വിചാരണ 
കാലത്ത് ആ ആത്മാക്കെള കുറ്റവാളികളാക്കിതീർ ന്നത് എ നീതിയാണ്?
യേഹാവാ ആത്മാക്കെള അശുദ്ധന്മാരായി സൃഷ്ടിച്ചില്ലാ എങ്കിൽ ആത്മാക്കൾ
അശുദ്ധകാരണാദികെള താന്താങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിെക്കാേണ്ടാ? അങ്ങിെന
ഉണ്ടാക്കിയില്ലാ എ ള്ളതിനു മാണമായി േകാപം മുതലായ ദുഃർ ണങ്ങെള 
ല്ലാം ജനിച്ച ഉടെന കാണെപ്പടുന്നേല്ലാ. അവ ജന്മപാപം െകാണ്ടാകു െവങ്കിൽ
ആദി ആത്മാവുെചയ്ത പാപം െകാ ണ്ടായി എങ്കിൽ ആ പാപം െച ന്നതിനു
കാരണമായ വിപരീതജ്ഞാനം ഉണ്ടായത് എങ്ങിെന? ആകയാൽ ആത്മാക്ക 
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െള അശുദ്ധന്മാരായി തെന്നസൃഷ്ടി െവ െതളിവാകു .
യേഹാവാ ഇന്നാർക്ക് ഇന്ന കാരം നടത്തണെനന്ന് ആരംഭത്തിൽതെന്ന നിയ 
മിച്ചില്ലാ എ പറയു െവങ്കിൽ നടക്കാൻേപാകുന്നവെയ നിയമിക്കാത്തേപ്പാ 
േഴ അവെയ അറി മിരിക്കയില്ലാ. അങ്ങെനയല്ല അറി തെന്നയിരി ം
എങ്കിൽ നിയമി മിരി ം. നിയമിച്ചി ം അ കാരം നടക്കാെത െതറ്റിേപ്പായി
എങ്കിൽ കർ ത്വം ഇെല്ല വരും. അതുെകാ യേഹാവായുെട നിയമ കാ 
രം അല്ലാെത േവെറ ഒരുവിധത്തിലും ഒ ം നട കയില്ല എ സമ്മതിേക്കണ്ട 
തായി തീരും.
ആകയാൽ അേദ്ദഹം തന്നത്താെന ആത്മാവിെനയും അശുദ്ധതെയയും വിഷവൃ 
ക്ഷെത്തയും യാെതാരു േയാജനവും ഇല്ലാെത ഒരു വിധിേയയും പിശാചിെന 
യും നിർമ്മിച്ച് ഒടുക്കം തെന്റ ഈ വല്ലാത്ത െചയ്വനക്െളെകാ പാപം ഉണ്ടായ 
േപ്പാൾ തെന്റ കുറ്റെത്ത അന്യന്മാരിൽ സ്ഥാപി കയും താൻ ദയവുള്ളവെനേപ്പാ 
െല െവളിയിൽ കാണി ന്നതിനുേവണ്ടി രണ്ടാമതും ആ പാപെത്ത തന്നിൽ 
വഹി ം താൻ േവദെപ്പടുന്നവെനന്നേപാെല ഭാവിക്കയും തേന്നാടുകൂടിയ മനു 
ഷ്യത്വെത്ത മാ ം േവദനെപ്പടു കയും താൻ രക്ഷകെന േപെരടു െകാ 

കയും െച െകാണ്ട് ഒ ം അറിയാത്തവെനയും െചയ്യാത്തവെനയും േപാ 
െല വന്ന് നീതിവിചാരണകഴിച്ച് ആത്മാക്കെള കുറ്റവാളികളാക്കി തീർ ന്നതു
മഹാ അനീതിയാെണ കു ങ്ങൾ േപാലും അറിയാവുന്നതാണ്. ആക 
യാൽ അേദ്ദഹം യാെതാരുത്തേരയും കുറ്റവാളികളാക്കി തീർപ്പാൻ ന്യായം ഇല്ലാ.

ി വുെന ഒരുവൻ വിശ്വസിക്കാെത ഇരി ന്നതു പാപമാകു െവ നിങ്ങൾ
തെന്നത്താെന പറകേകാ ം ി മു ംപി ം ഉള്ള സകല പാപങ്ങൾ  
മായി പാടുെപ എ കാണുകെകാ ം വിശ്വസിക്കാത്തതായ പാപത്തിനും

ി അനുഭവിച്ച േവദനതെന്ന ാശ്ചിത്തമായി തീരും. ആകയാൽ ി
താൻ മാ ം നരേവദന അനുഭവിക്കയല്ലാെത മ ള്ളവെരയുംകൂടി അനുഭവിപ്പിക്ക 
െയ ള്ളതുനീതിയാകയില്ല. ഇങ്ങെന നി ഹാനു ഹെത്ത റിച്ച് വിചാരിച്ച 
തിലും ൈദവലക്ഷണമിെല്ല െതളിവായിരി .
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പവി ാത്മചരി ം

പവി ാത്മാവ് സൃഷ്ടി മുതലായ കൃത്യങ്ങൾ േവ ന്ന സഹായം െച
എ നിങ്ങൾ പറയുന്നേല്ലാ. യേഹാവ സർവ്വശക്തൻ എ വരികിൽ താൻ െച 

ന്ന കൃത്യങ്ങൾ പവി ാത്മാവിെന്റ സഹായംകൂടി ഇച്ഛി േമാ? യേഹാവ
സ്വയം കൃത്യം െച ന്നതിനു ാണി ഇല്ലാത്തവനല്ല എങ്കിലും, അേദ്ദഹം െച  
ന്ന കൃത്യങ്ങൾ താനുംകൂടി സമ്മതി െകാണ്ടിരി ന്നതിെനയാണ് പവി ാ 
ത്മാവു െച ന്ന സഹായെമ പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഈ അഭി ായെത്ത സമ്മ 
തി ന്നതിേല മാണം ഇല്ലാത്തതുെകാ ം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഇേദ്ദഹത്തി 
െന്റ സമ്മതെത്ത ഇച്ഛിച്ചിേട്ട യേഹാവാ കൃത്യം െച കയു എ ം അതിനാൽ
യേഹാവാ അനതശക്തിയുള്ളവനെല്ല ം വ േപാകും. പവി ാത്മാവ് ൈബ 
ബിളിെന താൻതെന്ന ഉണ്ടാക്കാെത ഭക്തൻന്മാെര ഉണർത്തി അവെരെക്കാ  
െചയ്യിച്ചത് എന്തിനായിട്ട്? ഈ പവി ാത്മാവ് ി വിെന േദാഷരഹിതമനു 
ഷ്യാകൃതിയായി സൃഷ്ടിച്ചേപ്പാെഴതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും 
കൂടി ഉണ്ടായിരി മായിരുന്നേല്ലാ. ആ സ്തിഥി ാവിെന്റരൂപം ധരി വ

േവശിച്ചതും (േയാഹന്നാൻ 1-അ. 32-വ.) അങ്ങെന േവശിച്ചിരുന്നി ം ഒടു 
ക്കം ആ ി േവദനേയാടുകൂടി നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ രക്ഷിക്കാെത വി കളഞ്ഞ 
തും എന്തിനായിട്ട്? അങ്ങെന അല്ല രക്ഷിക്കതെന്ന െച എ വരികിൽ േയ 
ശു ”എെന്റ പിതാേവ എെന്റ പിതാേവ” എ വിളിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മയായ മറിയത്തിേനാട് രമിച്ച പിതാവായ താൻ മിണ്ടാെത ഇരു കളഞ്ഞ 
തു എ െകാണ്ട്? അത് ഇരിക്കെട്ട.
ആദിമനുഷ്യെന വഞ്ചിപ്പാൻവന്ന പിശാച് മ ള്ള േവശങ്ങെള ഒ ം ൈകെകാ 
ള്ളെത സർപ്പത്തിെന്റ േവഷെത്ത ൈകെകാണ്ടതിനാൽ ആയതു പാപത്തിനു കാ 
രണമായിഭവി എ െച്ചാല്ലി സർപ്പങ്ങെളെയാെക്ക ശപിച്ച യേഹാവാ പവി ാ 
ത്മാവ്, മ ള്ള േവഷങ്ങെളെയാ െനയും എടുക്കാെത ാവിെന്റ േവഷെത്തത 
െന്ന സ്വീകരിച്ചതു പുണ്യത്തിങ്കാരണമായേല്ലാ എ സേന്താഷിച്ച് ാവുകെള 
െയാെക്കയും ”നിങ്ങെള ആരും െവടിെവക്കയും തി കയുമില്ല” എ പറഞ്ഞ്
ഒ അനു ഹി കളയാെത ഇരുന്നത് എ െകാണ്ട്? ഇങ്ങെന പവി ാത്മാ 
വിെനകുറി വിചാരിച്ചതിലും ൈദവലക്ഷണമിെല്ല െതളിവായിരി .
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േ ്യകത്വം

ഈ വാക്യം ൈബബിളിൽ ഇല്ല പിതാെവ പറയെപ്പടുന്ന യേഹാവാെയ ൈദ 
വെമ പറയുന്നതല്ലാെത ഒരിടെത്തങ്കിലും ി വിെന ൈദവം എ പറയുന്നി 
ല്ലാ. പിതാവ്, പു ൻ, പവി ാത്മാവ് എ മൂ നാമങ്ങളും ഒരുമി ൈബബി 
ളിൽ എഴുതിയിരി ന്ന വാക്യങ്ങൾ മൂ ം മൂ തെന്നയാണ്.
ഒന്നാമത് (1 േയാഹന്നാൻ 5-അ. 17-വാ. 14-അ. 26-വാ.)പരേലാകത്തിൽ സാ 
ക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവരുണ്ട്. ആത്മാവ്, ജലം, രക്തം, ഇവർ മൂ ം ഒന്നിേലയ്ക്കാ 
കു .
രണ്ടാമത് (മത്തായി 28-അ. 19-വാ.) പിതാവ് പു ൻ പവി ാത്മാവിെന്റ വാ 
ക്യത്തിൽ സ്നാനെപ്പടു ക.
മൂന്നാമത് (2 െകാരുന്തിയർ 13-അ. 14-വാ.) കർത്താവായ േയശു ി വിെന്റ
കൃപയും ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും പരിശുദ്ധത്മാവിെന്റ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങെളല്ലാവ 
േരാടുംകുടി ഇരു താക. ഇവയിൽ ആദ്യെത്തവാക്യം തമിഴിലും ഇംഗ്ളീ ഷിലും
ഉള്ള ൈബബിളിൽ മാ മല്ലാെത ഇതുകൾ മൂലമായ ീ ഭാ ഷയിലുള്ള ൈബ 
ബിളിൽ ഇല്ലാ. പക്ഷപാതംകൂടാെത ന്യായെത്ത മാ ം സ്വീകരി ന്നവരായ
ഓേരാേരാ യൂേറാപ്യ ിസ്ത്യന്മാരുേപാലും ഈ വാക്യം ൈബബിളിൽ വ്യാജമാ 
യിട്ടാണ് േചർത്തിരി ന്നെത ക അതിെന നീക്കിക്കള . ആകയാൽ
അതിെനപ്പറ്റി ഗൗനി ന്നത് അനാവശ്യമാകു . രണ്ടാമെത്ത വാക്യത്തിൽ പി 
താവ്, പു ൻ, പവി ാത്മാവ് ഈ മൂന്നിേനയും ഒെന്ന പറയു േണ്ടാ? ഇല്ലാ.
ഓേരാന്നിെന േത്യകം േത്യകെമങ്കിലും ൈദവെമ പറയു േണ്ടാ? അതു 
മില്ല. മൂ ം തുല്യമാെണ പറയു േണ്ടാ? അങ്ങെനയും ഇല്ല. ആ മൂന്നിേനയും
വന്ദി ന്നതിനു പറയു േണ്ടാ? അതുമില്ല. ഇ കാരം ഒെന്നേന്നാ െവേവ്വെറ
ൈദവെമേന്നാ തുല്യെമേന്നാ വന്ദ്യെമേന്നാ പറയാതിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ മൂ 
ന്നിെനയും എങ്ങെനയാണ് നിങ്ങൾ ൈദവ ലക്ഷണത്തിലുൾെപ്പടുത്തി െ ്യക 
ത്വമാക്കിസ്വീകരി ന്നത്? മൂന്നാമതുവാക്യത്തിൽ േവെറ ൈദവെമേന്നാ മൂ ം
തുല്യെമേന്നാ ഒെന്നേന്നാ വന്ദ്യെമേന്നാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എ തന്നയുമല്ല ്യകത്വ 
െത്ത നി േഷധി കയും കൂടി െച ണ്ട്. എങ്ങെന എന്നാൽ പിതാവ്, പു ൻ,
പവി ാത്മാവ് എ പറയാെത ൈദവം, പു ൻ, പവി ാത്മാവ് എ പറ 
ഞ്ഞിരി . ആകയാൽ ആ മൂ േപരിൽ ഒരുത്തൻ ൈദവെമ ം മ ം ര  
േപരും ൈദവമെല്ല ം െതളിവാകു . ൈദവമല്ലാത്തതിനാൽ ി ൈ ്യക 
ത്വത്തിൽ േചർന്നവനല്ല. (ടി. വി ഷയങ്ങെളപ്പറ്റി വിവരമായി അറിയണെമ  
ള്ളവർ 1827-ആം വർ ഷം അേക്ടാബർ മാസം 28-ന് െറവറണ്ട് െഹണ്ട് റിലയർ
എന്ന പാതിരിയാൽ െചയ്യെപ്പട്ട ഉപന്യാസെത്ത േനാ ക) ഇനി ഇതിെനപ്പറ്റി
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പിതാവ് ി ഇവരുെട അഭി ായങ്ങെളയും ൈബബിളാചാര്യന്മാരുെട അഭി 
ായങ്ങെളയും കാണിച്ച ്യകത്വം തീെര ഇല്ലാത്തതാെണ ം സ്ഥിപി  

ണ്ട്.
(പുറപ്പാടുപുസ്തകം 8-അ. 3-വാ.) എെന്റ മുമ്പാെക അന്യൈദവങ്ങൾ നിന ണ്ടാ 
കരുത്. (ആവർത്തനപുസ്തകം 32-അ. 39-വാ.) ഞാൻ ഞാൻതെന്ന, അവനാകു 

, എേന്നാടുകൂടി മ ൈദവമില്ല.
(യശയാ 4,5-അ. 5 മുതൽ 8 വെര വാ.) ഞാൻ യേഹാവായാകു . മെറ്റാരു 
ത്തനുമില്ലാ, ഞാനല്ലാെത മെറ്റാരുരാജാവുമില്ല. ഞാൻ യേഹാവായാകു . (പുറ 
പ്പാടുപുസ്തകം 3-അ. 1,15-വാ.) ഇരി ന്നവനായ ഞാനിരി . അ ഹാമി 
െന്റ ൈദവവും ഇസ്സാക്കിെന്റ ൈദവവും യേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആയ യേഹാ 
വാ ഇത് എേന്ന ം എെന്റ നാമവും ഇതു തലമുറയായി എെന്റ ഓർമ്മ സ്താവവു 
മാകു . (മത്തായി 22-അ. 31,32-വാ.) േമൽപറയെപ്പട്ട വി ഷയെത്തപ്പറ്റി േയ 
ശു സമ്മതി െകാ ന്നതിെന േനാ വിൻ ഞാൻ അ ഹാമിെന്റ ൈദവവും
ആകു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരി ന്നതിെന നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേയാ. (മത്താ 
യി 19-അ. 17-വാ.) ഒരുവൻ േയശുവിെന നല്ലവെന പറഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു
അവേനാടായിട്ട് എന്ന നലവെന പറയുന്നെതന്ത്? ൈദവം ഒരുവെനാഴിെക
നല്ലവെനാരുത്തനുമില്ല (മർേക്കാസ് 12-അ. 32-വാ.) ഒരുവൻ ഒരു ൈദവേമെയാ 

. അവെനാഴിെക മറ്റാരുമില്ല എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു ശരിതെന്നെയ
സമ്മതി . (േയാഹന്നാൻ 14-അ. 28-വാ.) പിതാവ് എെന്നക്കാൾ വലിയവ 
നാകു എന്ന് േയശു പറയു , (അെപ്പാസ്തലർ 2-അ. 22-വാ.) േയശു ി  
വായ മനു ഷ്യെന ൈദവം സമ്മതി . ഇംഗ്ളി ഷ് ൈബബിളിൽ േനാ ക. (1
െകാരുന്തി. 11-അ. 3-വാ.) മനു ഷ്യനും ി വിനും എ േത്താളം വ്യത്യാസം
ഉേണ്ടാ അ േത്താളം വ്യത്യാസം ൈദവത്തിനും ി വിനും തമ്മിലുെണ്ട  
ള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇതാ സകല പുരു ഷനും തല ി വാകു . ി വിനു തല
ൈദവെമ ം. ഇങ്ങെന പറ േപായാൻ അധികവിസ്താരമാകുെമ കരുതി
ഇനി േപർ അദ്ധ്യായം വചനം ഇവെയ മാ ം കാണി . ( പുറപ്പാട് പുസ്തകം
3-അ. 14,15- വാ. ടി 20-അ. 3-വാ., ആവർത്തനപുസ്തകം 4-അ. 39-വാ., ടി
6-അ.4-വാ., ടി 32-അ. 39-വാ., ടി 5-അ. 7-വാ., ശാമുേവൽ 7-അ. 22-വാ., 2
രാജാക്കന്മാർ 19-അ. 19-വാ., െനെഹമിയാ 9-അ. 6-വാ., സങ്കീർത്തനം 83-അ.
18-വാ., ടി 36-അ. 10-വാ., െയശായ 37-അ. 16-വാ., ടി 37-അ. 27-വാ., ടി
40-അ. 25-വാ., ടി 41-അ. 4-വാ., ടി. 42-അ. 8-വാ., ടി 44-അ. 68-വാ.,
ടി 45-അ. 5,6-വാ. , ടി 45-അ. 1, 21, 22-വാ., ടി. 41-അ. 10, 11, 14, 15-വാ.
ഒശിയാ 13-അ. 4-വാ., േയാെവ 2-അ. 27-വാ., മത്തായി 26-അ. 39-വാ., ടി
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5-അ. 42-വാ., േയാഹന്നാൻ 17-അ. 3-വാ., ടി 4-അ. 34-വാ., മർേക്കാസ്
13-അ. 42-വാ., ടി 22-അ. 29-വാ, േരാമർ 17-അ. 27-വാ., ടി 10-അ. 9-വാ.,
ടി 4-അ. 24-വാ., 1 െകാരിന്തിയർ 8-അ. 3-വാ., 1 തിേമാെഥയൂസ് 1-അ. 17-വാ.
, ടി 24-അ. 5-വാ., എപ്പീസിയർ 4-അ. 6-വാ., ടി 1-അ. 17-വാ. , യാേക്കാബ്
2-അ. 19-വാ., െവളിപ്പാട് 15-അ. 34-വാ., േകാേലാസിയർ 1-അ. 3-വാ.
ഈ വാക്യങ്ങളാൽ ൈബബിൾ കാരം തെന്ന ൈ ്യകത്വമിെല്ല നിശ്ചയമാ 
കു . ഇനിെയങ്കിലും ൈ ്യകത്വെമന്ന വാക്കിെന നിങ്ങൾ മറ കളവിൻ.
ആകെട്ട, എങ്കിലും ഈ വാക്യം ഉള്ളതായി തെന്ന നിരൂപിച്ചാലും ആയതു ശരി 
യായിടുേമാ എ േനാക്കാം. ൈ ്യകത്വം എന്ന പദത്തിനു മൂന്ന് ഒന്നാവും
എ ള്ളത് എന്നാകു അർത്ഥം. മൂന്ന് ഒന്നാകുെമങ്കിൽ മൂന്നായിട്ടിരിെക്ക ഒന്നാ 
കുേന്നാ? ആ മൂ ം നശിച്ച് ഒന്നാകുേന്നാ മൂ ം മൂന്നായിട്ടിരുന്ന് ഒന്നാകു
എങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്നായി തെന്ന ഇരുന്നാൽ മെറ്റാന്നാകുന്നെതങ്ങെന? ആയതി
ഒരിക്കലും ശരിയാകയില്ല. മൂ മാതളപ്പഴം മൂന്നായി തെന്ന ഇരിക്കേവ അവ
ഒരു പഴമാകുേമാ? ഇല്ലേല്ലാ. അതിനാൽ മൂ മൂന്നായിട്ടിരിക്കയിൽ ആ മൂെന്ന 

ള്ളത് ഇല്ലാെത േപാകുമേല്ലാ. അല്ലാെതയും മൂന്ന് ഒന്ന് ഇവയിൽ കാരണം
ഏത്? കാര്യം ഏത്? മുൻപ് ഇല്ലാതിരുന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാകു കാര്യം. ആക 
യാൽ മുൻപ് ഇല്ലാതിരു ണ്ടായ ഒ കാര്യമാകും. കാര്യത്തിനു നിയതമായി
മുൻനിൽപ്പതു കാരണമാകയാൽ കാര്യമായ ഒന്നിെന നിയതമായി മുൻനിന്ന് മൂ 

കാരണമാകും. കാരണ്മായ മൂന്ന് ഒന്നാകുേമ്പാൾ ആ മുെന്ന ള്ളത് നശി  
ന്നതിനാൽ കാരണമില്ലാെത േപാകു .
ഇ കാരം ഉപേമയേത്തയും േനാക്കിക്കണ്ടാൽ പിതാവ് പു ൻ പവി ാത്മാ 
വ് ഈ മൂ േപരും നശിചുേപാകും. ഈ മൂ ം നശിച്ചാലും ഇവയാലുണ്ടാകുന്ന
ഒെന്നങ്കിലും നിലനിൽക്കയില്ലേയാ? എന്നാൽ അതും നശി േപാകും.? എ  
െകാെണ്ടന്നാൽ കാര്യം നശ്വരമാകു എന്നിരിക്കയാല ? അതിനാൽ പിതാ 
വ് പു ൻ പവി ാത്മാവ് ഈ കാരണമായ മൂന്നിേനാടും കൂടി കാര്യമായ ഒന്ന്
നശി െമ ള്ളതു നിശ്ചയമാകു .
ഇനിയും മൂന്ന് ഒന്നാകുെമ ള്ളതിൽ പിെന്നയും ഒരു േദാ ഷമിരി . അതായ 
ത് മൂന്നിനും വികാരത്വമുണ്ടാകലാകു . മൂന്നിനും ിത്വം നശിചു വികാരെത്ത

ാപിക്കെത ഒന്നാകയില്ല. ഇ കാരം പിതാവ് പു ൻ പവി ാത്മാവ് എന്ന
മുെപ്പാരുളിനും വികാരത്വം കൂടാെത ഒന്നാകാൻ കഴികയില്ല.
ഇനി ഒ മൂന്നാകുെമങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നായിരു െകാണ്ട് മൂന്നാകുേന്നാ, ഒ നശി 

മൂന്നാകുേന്നാ? ഒന്നായിരു െകാണ്ട് മൂന്നാകുെമങ്കിൽ ആയതു പാടുള്ളതല്ല.
ഒരു മാതളപ്പഴം ഒന്നായി തെന്ന മുഴുവനുമിരിെക്ക ആയതു മൂ പഴമാകുന്നെത 
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ങ്ങെന? ആകയാൽ ഒന്ന് ഒന്നായിരു െകാ മൂന്നാകുെമ ള്ളപക്ഷം േഛദി 
ക്കെപ്പ േപാകു . ഒ മുന്ന് ഇവയിൽ ഒന്ന് കാരണവും മുന്ന് കാര്യവുമാണ്.
എ തന്നയുമല്ല കാരണം നശി കാര്യമാകയും െച . ഇ കാരം ഉപേമയ 
േത്ത േനാക്കിയാൽ ഏകമായ ൈദവം നശിച്ച്, പിതാവ് പു ൻ പവി ാത്മാവ്
എന്ന് മൂ േപരായി ഭവി . കാര്യം നശ്വരമായി ള്ളതാകു എന്നിരിക്ക 
യാൽ കാര്യങ്ങളായ ടി. പിതാവ്, പു ൻ, പവി ാത്മാവ് ഈ മൂ േപരും നശി 

േപാകത്തക്കവരാകുന്ന എ നിശ്ചയമാകു .
ഇനി ടി. മൂ േപരും േത്യകം േത്യകം ഉള്ളവർ തെന്ന എ വരികിലും തു 
ല്യശക്തന്മാരാകയാൽ ഒരുത്തൻ തെന്ന എ പറയാം. എങ്കിൽ ചില ഗുണങ്ങ 
െള െകാ തുല്യന്മാരാകയാൽ മനു ഷ്യെരല്ലാവെരയും ഒരുത്തൻ എ പറേയ 
ണ്ടതാണ്. മനു ഷ്യരിൽ ചില ഗുണം ശരിയായി ം ചില ഗുണം ശരിയിടാെതയും
ഇരിക്കയാൽ ഒരുത്തെന പറ കൂടാ. ടി. മൂ േപരുെട അടുക്കലും അൽ 
പവും േഭദം കൂടാെത എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ശരിയായിട്ടിരിക്കയാൽ അവെര ഒരുവൻ
എ പറയാെമങ്കിൽ മൂ െവള്ളിരൂപകൾ അൽപവും േഭദം കൂടാെത എല്ലാ ഗു 
ണങ്ങളും മുഴുവനും ഒത്തിരുന്നി ം അവെയ ഒരു രൂപാ എ പറ കൂടാത്തതു 
േപാെല ടി. മൂ േപരും തുല്യന്മാരായിരുന്നാലും ഒരുത്തൻ എ പറ കൂടാ.
അല്ലാെതയും ആ മൂ േപരും ിയെകാ ം കാലേദശ ഗുണങ്ങെളെക്കാ ം തു 
ല്യന്മാെര പറയുന്നതിന് ഇടയില്ല. പിതാവ് േലാകെത്ത സൃഷ്ടി . മനു ഷ്യെര
പാപികളാക്കി. ഒഴിവുനാളിൽ േവലെചയ്ത ഒരുത്തെന കെല്ലറി െകാ ന്നതി 
നു കൽപി . വൃദ്ധച്ഛേദനം െചയ്യാത്ത ഒരുത്തെന ഒളിച്ചിരു െകാ വാൻ േനാ 
ക്കി. ഈജിപ്ത്യന്മാേരാട് െകാള്ളെച വാൻ പറഞ്ഞ് പ കൽപ്പനെയ െകാടു 

. സൃഷ്ടി മുൻപിരു . േയശുവിെന ഇട ഭാഗത്തിരു ബലിെയ സ്വീക 
രി . ഇനിയും ഇ കാരമുള്ള അേനകകാര്യങ്ങെള െച . േയശു രാജ്യ ാഹവും
ൈദവ ാഹവും െച എ ം െചാല്ലി കുരിശിൽ തറ െകാല്ലെപ്പട്ട് പിതാവിെന്റ
വല ഭാഗത്തിരു .
ഇനി പവി ാത്മാവ് മറിയത്തിൽ േവശിച്ച് േയശുവായി ഭവിച്ച് ാവിെന 
േപ്പാെല ഭൂമിയിേല വ . ഇതിനാൽ മൂ േപരും ഒരുേപാെലയുള്ളവരെല്ലന്ന്
െതളിവാകു .
ഒരു വ രണ്ട് അെല്ലങ്കിൽ മൂന്ന് ആകെയ ം മൂന്ന് അെല്ലങ്കിൽ ര വ ക്കൾ
ഒന്നാകെയ മുള്ളത് അപരിപൂർണ്ണ വ വിൽ അല്ലാെത പരിപൂർണ്ണവ വിൽ
സംഘടിക്കയില്ല. ജലം നിറഞ്ഞ േമലടപ്പിട്ട ഒരു പാ ത്തിനകത്ത് ജലം ര ം
മൂ ം ആെകയ ള്ളത് േചരുേമാ ഒരു വ രണ്ടായി പിരിയണെമങ്കിൽ അതി 
െന േവെറ സ്ഥലം േവണ്ടി വരു . ഇടവിടാെത എ ം നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ പി 
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രിവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിരിക്കയും കൂടുകയും െച ന്നവെയല്ലാം വികാരേത്താടു 
കൂടിയ ജഡവ ക്കൾ ആയിരിക്കണം. അല്ലാെത പരിപൂർണ്ണമായ ഒന്ന് പലതാ 
കയും പലെതാന്നാകയും െചയ്കെയ ള്ളത് േചരുകയില്ല. ഇ കാരം പിതാവ്,
സുതൻ, പവി ാത്മാവ് ഈ മൂവരും ഒരുവനാെണ ം ഒരുവൻ ആ മൂവരാകു
എ ം പറയുന്നതു േദാ ഷമായി തീരും.
ഇനി േവെറ ഒരു കാരത്തിൽ ടി. മൂ േപരിൽ ര േപെര എടു േനാക്കാം.
ആയതു ശരിെപ്പട്ടാൽ അതിെന തെന്ന മൂ േപർ ം വ െകാള്ളാം. പാൽ ൈത 
രാകുന്നതുേപാെല പിതാവ് പു നായിരി . ഇതിൽ *പൂർണ്ണത്വേദാ ഷമില്ല
എങ്കിൽ ഇത് കാരണം നശി കാര്യമാകുന്ന പരിണാമവാദമ . പാലു തെന്ന 
ൈതരാകുന്ന എ ള്ളതിൽ പാൽ നശിച്ചാണ് ൈതരാകുന്നത്. ഇ കാരം ഉപ 
േമയെത്തയും േനാക്കിയാൽ പിതാവ് പരമണ്ഡലത്തിലും പു ൻ ഭൂമിയിലും ഇരു 

എന്നത് അബദ്ധമായിേപ്പാകും. എെന്തന്നാൽ ൈതരായി ഭവിച്ച പാലും ആ
ൈതരും തമ്മിൽ പിരി േവെറ ** സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കയിെല്ല ള്ളതുെകാണ്ട 
േ . ആകയാൽ പിതാവും പു നും തമ്മിൽ പിരി ര സ്ഥലത്തിരുന്നതാ 
യി കാണുകെകാണ്ട് ***ക്ഷീരദധിദൃഷ്ടാന്തം ഘടിക്കയില്ല. ഈ ക്ഷീരദൃഷ്ടാന്തം
പറയുന്നതിലിനിയുെമാരു േദാ ഷം ഇരി . അതായത് പാലു നശിച്ച് ൈതരാ 
കു . അനന്തരം ആ ൈതരും ൈതരായി തെന്ന ഇരിക്കാെത ആയതു നശിച്ച്
മെറ്റാന്നാകും. ആ മെറ്റാ നശിച്ച് േവെറാന്നാകും. ഇ കാരം ഒരു നിലയില്ലാ 
െത െപായ്േപ്പാകുെമന്നാകു . ഇതുേപാെലതെന്ന പിതാവ് നശിച്ച് േയശുവാ 
യി, േയശു നശിച്ച് മെറ്റാരുത്തനായി, അവനും നശിച്ച് േവെറാരുത്തനായി. ഇങ്ങ 
െന അളവുകട െപാേ ാകും. ഈ സ്ഥിതി തൽക്കാലം പിതാവുമില്ലാ, േയ 
ശുവുമില്ല. ഇേപ്പാൾ ഇരി ന്നവൻ ഇന്നവെന ം അറിയാനും പാടില്ല. ഒരുേവള
അറിയുെമ ം വ െകാണ്ടാലും ആയവൻതെന്ന ഇനിേമലും ഇരി െമ നിശ്ച 
യിപ്പാനും ഇടയില്ല. അല്ലാെതയും ഏവെനങ്കിലും ഒരുവൻ ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതായി 

നിരൂപിക്കെപ്പടുകിൽ അവൻതെന്ന പരമണ്ഡലത്തിൽ ഇരി ന്നവെന വര 
ണം. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇേപ്പാഴും പിതാവും പു നും ഇരി എ പറയുന്നത്
ൈബബിളിന് വിേരാധമായി ഭവി ം. ൈബബിളിെന വിേരാധമായി നിശ്ചയി 

ന്നവെര ിസ്ത്യന്മാെര പറ കൂടാ. ഇരിക്കെട്ട പാലുമുഴുവനും നശി ൈത 
രാകുന്നതുേപാെല അല്ല പാലിൽ നി കുെറ ഭാഗം നശി ൈതരാകുന്നതായി
ഭാവി െകാണ്ട് അ കാരംതെന്ന പിതാവിൽ കുേറ ഭാഗം നശി പു നാ കു
എ നിശ്ചയിക്കാമേല്ലാ. എങ്കിൽ നി ഷ്ക്കളങ്കനും നിർവ്വികാരനുമായ ൈദവത്തി 
നു കുേറ ഭാഗെമങ്കിലും കളങ്കം ഭവിച്ചാൽ േമൽ പറഞ്ഞ നി ഷ്ക്കളങ്കാദിനാമങ്ങൾ
േചരാത്തവയായിത്തീരും. അല്ലാെതയും കളങ്കെപ്പട്ട ഭാഗം ഒഴി മേറ്റ ഭാഗെമങ്കി 
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ലും നി ഷ്ക്കളങ്കമായിരി േമാ? എന്നാൽ അതുമില്ല. എ കാരണത്താൽ ഒരിക്കൽ
കുേറഭാഗം കളങ്കെപ്പ േവാ ആ കാരണത്താൽ തെന്ന മെറ്റാരിക്കൽ മേറ്റഭാഗവും
കടശിയിൽ മുഴുവനും കളങ്കെപ്പ േപാകും. ഒരുേവള ക്ഷണംെകാ മുഴുവനും കള 
ങ്കെപ്പട്ട് വികാരെത്ത ാപിക്കാതിരിന്നാലും സാവകാശത്തിൽ അ കാരമായി 
േപ്പാകുെമ ള്ളതിേല സേന്ദഹമില്ല. പിതാവിെന്റ കാലം ഇ േത്താളം എ
ഗണി ന്നതിേലയ്ക്ക് ഒരുത്തരാലും കഴികയിെല്ലന്ന് നിങ്ങൾ തെന്ന സമ്മതിക്ക 
െകാണ്ട് ഇതിനു മുമ്പിൽതെന്ന പിതാവ് കളങ്കെപ്പ നശി േപായിരിക്കണം. പാ 
ലു നാശി ൈതരായാൽ വീ ം പാലാകയില്ല. അതുേപാെല പിതാവു നശി
പു നായാൽ *മറുപടിയുംപിതാവാകയില്ല. ഈ സ്ഥിതിക്ക് പിതാവ് ഇേപ്പാഴും
ഇരി എ പറയുന്നതു കള്ളമായിേപ്പാകും. ഇനി േവെറ ഒരുവിധത്തിൽ
േനാക്കാം! മ കുടമാകുന്നതുേപാേല പിതാവ് പു നാകു . ഇതിൽ മ നശി 
ക്കാെത കുടമാകുന്നെതാന്ന്, കുടം മടങ്ങിയും മണ്ണാകുന്നെതാന്ന്. ഇ കാരം പി 
താവ് നശിക്കാെത പു നാകുന്നെതാന്ന് പു ൻ മടങ്ങിയും പിതാവാകുന്നെതാ 
ന്ന്, മൃത്തികയും ഘടവും േപാെല. പിതാവു പു ൻ ഈ ര േപരും ഒരുത്തനാ 
കു എങ്കിൽ മ ം കുടവും േവേവെറ അല്ല ഒേര വ വ . പിതാവും പു നും
അങ്ങെനയല്ല. േവെറേവെറ ആണേല്ലാ. മണ്ണ് ഒരു സ്ഥല ം കുടം മെറ്റാരു സ്ഥ 
ല ം ഇരി കയില്ല. പിതാവ് ഒരു സ്ഥല ം പു ൻ ( ി ) മെറ്റാരു സ്ഥല 

ം അതായത് പരമമണ്ഡലത്തിലും ഭൂമിയിലും ഇരു െവ ൈബബിൾ പറ 
യു . ആകയാൽ മൃൽഘടദൃഷ്ടാന്തം േചർച്ചയുള്ളതല്ല. മണ്ണാകെട്ട **കംബു ീവാ 
ദിവികാരങ്ങെള ാപി കുടമാകു . അ കാരം പിതാവായ യേഹാവായും വി 
കാരെപ്പ പു നാെയ ം പറേയണ്ടതാണ്. മണ്ണിെന്റ വികാരത്തിനേ കുടെമ 

േപർ. അതുേപാെല േയശു എന്ന നാമവും പിതാവിെന്റ വികാരത്തിനുള്ളതാ 
െണ വ േപാകും. അല്ലാെതയും മ ം കുടവുംേപാെല അഭിന്നമായി പറയു 
ന്നതിൽ ഇനിയും േദാ ഷങ്ങളായിരി . േയശു മു മുടി ധരി . പിതാവും നി 
ലവിളിേച്ചാ? േയശു കുരിശിൽ തൂങ്ങി മരി . പിതാവും അങ്ങെന മരിേച്ചാ? േയ 
ശു നിലവിളി . പിതാവും നിലവിളിേച്ചാ? േയശു പിതാവിെന േനാക്കി എെന്ന
എ െകാ ൈകവി എ പറ നിലവിളി . പിതാവും തെന്റ പിതാവി 
െന േനാക്കി അ കാരം നിലവിളി പറേഞ്ഞാ? അ കാരം വിളി പറ
എങ്കിൽ ആ പിതാവിെന്റ പിതാവായി േവെറാരുത്തനും അവെന്റ പിതാവായി
മെറ്റാരുത്തനും ഇരിക്കണം. ഇങ്ങെന *അനവസ്ഥാേദാ ഷമുണ്ടാകും. േയശു ൈദ 
വവും മനു ഷ്യനുമായിരു . പിതാവും അ കാരം ആയിരുേന്നാ? േയശു മറിയ 
ത്തിെന്റ ഉദരത്തിൽ ജനി . പിതാവും അ കാരം ജനിേച്ചാ? പിതാവ് പു ൻ
ഈ ര േപരും പരമണ്ഡലത്തിൽ വലതുവശ ം ഇടതുവശ മായിട്ട് ഇരി  
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എ പറയുന്നതിൽ വലതുഭാഗത്തിരി ന്നവൻ ഇടതുഭാഗ ം ഇടതുഭാഗ 
ത്ത് ഇരി ന്നവൻ വലതുഭാഗ മില്ല. ഇതുേപാെല മ ം കുടവും െവേവ്വെറ
സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരി േണ്ടാ? കാരണമായ മണ്ണിൽ നി ം കുടെത്ത ഉണ്ടാ 

ന്നതിന് കുശവൻ േവണെമ ള്ളതുേപാെല കാരണമായ പിതാവിൽ നി ം
േയശുവിെന ഉണ്ടാ ന്നതിേലയ്ക്ക് ഒരുത്തൻേവണം.അവൻ ആർ? അവെന സൃ 
ഷ്ടിച്ചവൻ ഏവൻ? ഇ കാരം അേനക േദാ ഷങ്ങൾ േനരിടുന്നതുെകാ ം മൃത്ഘ 
ടദൃഷ്ടാന്തം േചരുകയില്ല.
ഇനി ബിംബ തിബിംബദൃഷ്ടാന്തം േനാക്കാം, സൂര്യനായ ബിംബം ജലത്തിൽ

തിബിംബി ന്നതുേപാെല പിതാവായ സൂര്യൻ തിബിംബി േയശുവായി 
ത്തീർ . ഇതിലും േദാ ഷമില്ലാതിരി ന്നില്ല. പിതാവിെന്റ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യനും
േയശുവിെന്റ സ്ഥാനത്ത് തിബിംബസൂര്യനുമാകു . ഇവയിൽ സൂര്യൻ ഉള്ള
വ . അ കാരം തെന്ന പിതാവ് ഉള്ളവനും േയശു ഇല്ലാത്തവനും േതാന്നൽ മാ 

വും എ വരണം. അേപ്പാൾ േയശു ജനി കുരിശിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച് അ ത 
ങ്ങെള െച സ്വർഗ്ഗത്തിരി , ന്യായവിധി വരുെമ ം മ ം ഇതുേപാെലയു 
ള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരി ങ്ങൾ അേശ ഷവും ഇല്ലാത്തവകളാെണ തീർച്ചയാ 
കും. േയശു ഇല്ലാത്തവെന വരുേമ്പാൾ **തച്ചരി ങ്ങൾ േനരാകുേമാ? ചരി 

ങ്ങൾ കള്ളെമ വരുേമ്പാൾ ൈബബിൾ മാ ം സത്യമാകുേമാ? ഈ ബിം 
ബ തിബിംബദൃഷ്ടാന്തത്തിൽതെന്ന ഇനിയുെമാരു േദാ ഷമിരി . ഈ ദൃഷ്ടാ 
ന്തം അപരിപൂർണ്ണ വ വിലല്ലാെത പരിപൂർണ്ണവ വിൽ േചരുകയില്ല. സൂര്യൻ
ആകാശ നിൽ . ജലം താഴ ം ഇരി . സൂര്യൻ ഇരി ന്നിട
ജലവും ജലം ഇരി ന്നിട സൂര്യനും ഇല്ല. ആയതുെകാണ്ട് സൂര്യൻ തിബിം 
ബി . സൂര്യൻ ഇടവിടാെത എ ം പരിപൂർണ്ണനായിരു എങ്കിൽ ജലമി 
രി ന്നതിനു സ്ഥലവുമില്ല. അേപ്പാൾ തിബിംബവും ഉണ്ടാകയില്ല. നിങ്ങൾ
പിതാവിെന പരിപൂർണ്ണെന പറയു മുണ്ട്. ആ സ്ഥിതി പിതാവിെന്റ  
തിബിംബമാണ് േയശു എ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായി ള്ളതല്ല.
ഇനി േവെറ ഒരു ഉപമാനം പറ േനാക്കാം. അതായത് ര വിൽ സർപ്പ 
വും കാനലിൽ ജലവും േപാെലയാകു . ഇതിൽ ഉപേമയം കയറ്റിെന്റ സ്ഥാ 
നത്ത് പിതാവും പാമ്പിെന്റ സ്ഥാനത്ത് േയശുവും ആകു . ഇനി ഇതിലുള്ള
േദാ ഷെമങ്ങെനെയന്നാൽ കയറ്റിൽ പാ ം കാനലിൽ ജലവും എങ്ങെന മിഥ്യ 
േയാ എങ്ങെന സങ്കൽപം മാ മായിട്ടിരി േന്നാ (അങ്ങെന) കയറ്റിെനയും കാ 
നലിെനയും ഒഴി സർപ്പവും ജലവും എങ്ങെനയില്ലേയാ അ കാരംതെന്ന േയ 
ശുവും മിഥ്യാഭൂതനും പിതാവിെന ഒഴി േവെറ ഇല്ലാത്തവനുമാകു . കയ 
റ്റിൽ മയക്കം േഹതുവായിട്ട് കാണെപ്പടുന്ന പാ ം കാനലിൽ േതാ ന്ന ജലവും
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ഒരു ീയുെട ഉദരത്തിൽ െച ജനി േമാ? *ചിജ്ജഡകർമ്മങ്ങളിെലന്തിെന
എങ്കിലും െച േമാ? ഇല്ലേല്ലാ. ഇത് ശുദ്ധേമ നുണതെന്നയാണ്. അ കാരംത 
െന്ന േയശു എെന്നാരാൾ ഉണ്ടായിരുെന്ന ം അേനക കാര്യങ്ങേള െച എ ം
പറയുന്നതും കള്ളമായിത്തീരും. കയറ്റിൽ േതാ ന്ന പാമ്പിെനയും കാനലിൽ
േതാ ന്ന ജലേത്തയും േപാെലയാെണ പറേഞ്ഞച്ച പിെന്ന േയശു എെന്നാ 
രാൾ വാസ്തവമായി ണ്ടായിരു എന്ന് ആെരങ്കിലും പറയുേമാ? ഈ സ്ഥിതി 
യിലുള്ള ഒരാള റിച്ച് ഒരു മതവും േവണെമ േണ്ടാ? ഉള്ളപക്ഷം ആ മത 
െത്ത ബുദ്ധിമാന്മാർ അനുസരിക്കണെമ ം അതിെന സത്യമായി ള്ളതാെണ 

ം ശാ ജ്ഞന്മാരായിരി ന്ന പണ്ഡിതന്മാരുെടമുമ്പാെക സംഗിക്കണെമ 
ംകൂടിയുേണ്ടാ? കഷ്ടം! കഷ്ടം!

പിതാവ്, പു ൻ, ആത്മാവ് ഈ മു േപരും ഒന്നാെണ ള്ളതിേലയ്ക്ക് ഇനി 
യുെമാരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയു . അതായതു (സൂരൻ) കാശം, വർണ്ണം, ഉ ഷ്ണം
ഈ മൂ ം ഒന്നായിരി ന്നതുേപാെല ഈ മൂ േപരും ഒരുവൻതെന്ന എന്നാ 
കു . ഇതുെകാണ്ട് ഒേരാ പദാർത്ഥങ്ങൾ ം ഇതുേപാെലതെന്ന േദ്വ്യകത്വം,
േത്യകത്വം, ചതുേരകത്വം, പൈഞ്ചകത്വം,  ഷേഡകത്വം, അൈഷ്ടകത്വം മുതലായ
അേനകം ഏകത്വങ്ങൾ പറേയണ്ടിവരും. പൃഥിവി കഠിനഗുണമിരിക്കെകാ 
ണ്ട് ഏൈകകത്വെമ ം ആ പൃഥിവി തെന്ന കഠിനേത്താടുകൂടി ഗന്ധം, രസം,
രൂപം, ർശം, ശബ്ദം, വർണ്ണം, ജഡത്വം, കാശം അെല്ലങ്കിൽ അ കാരം;
ഉ ഷണം അെല്ലങ്കിൽ ശീതം ഇവകളും ഇരിക്കയാൽ മത്തിനു ചതുേരകത്വം,
പൈഞ്ചകത്വം, േദ്വ്യകത്വം, ്യകത്വം,  ഷേഡകത്വം, ദൈശകത്വം എ ം ഇങ്ങ 
െന ഗുണങ്ങൾ പലതായിരിക്കയാൽ ഓേരാ വ വിന് ഒ മുതൽ അേനൈക 
കത്വം പറേയണ്ടതായി വരും. സൂര്യനു നിങ്ങൾ ( ിസ്ത്യന്മാർ ) പറയുന്ന കാ 
രം, നിറം, ഉ ഷ്ണം ഈ മു ഗുണങ്ങൾ മാ മല്ല ർശം, ജഡം, ദൂരം, വൃത്തം,
അളവ്, ആകൃതിവിേശ ഷം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ഇരി . പിതാവ്, പു ൻ,
ആത്മാവ് ഇവർ മൂ േപരും ഗുണങ്ങളാെണങ്കിൽ അതിനു ഗുണി ഏത്? ആ
ഗുണിക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങേളാ, അഭിന്നങ്ങേളാ? ഗുണി ഗുണങ്ങൾ
അഭിന്നങ്ങളാെണ ള്ളത് ആർ ം അനുഭവമ . ഗുണങ്ങളായവ ഗുണിേയാടു
േവർെപ്പ തനി വർത്തി േമാ? ഉദരത്തിൽെച ജനിച്ച് അന്തഃകരണ
ബഹി ഷ്ക്കരണങ്ങേളാടുകൂടി മനു ഷ്യാകൃതിഎടു ഉ ടുത്ത് വാഴ്ന്ന് ചിരി കരഞ്ഞ്
മരി േമാ? ഇതി തീേര േചർച്ചയില്ലാത്തതാകയാൽ ഇെച്ചയ്വനകൾ ൾെപ്പട്ട 
വരായ പിതാവ്, പു ൻ, ആത്മാവ് ഈ മൂവരും ഗുണങ്ങെള പറയുന്നത് ശരി 
യല്ലാത്തതാകു .
ഇനി ചിലർ ഹസ്തകരപാണി എന്നേപാെല ഒെന്ന പറയു . ഇത് ഒരു വ വി 
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നുതെന്ന മൂ നാമങ്ങളാണ്. ഇങ്ങെന ഒരുവനുതെന്ന പിതാവ്, പു ൻ, ആത്മാ 
വ് എ മൂ നാമങ്ങളായിരിേക്കണ്ടതാണ്. അങ്ങെനയാകുേമ്പാൾ പിതാവ്
ഒരു സ്ഥല ം പു ൻ േവെറാരു സ്ഥല ം ആത്മാവ് മെറ്റാരിട ം ഇരു
കൂടാ. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹസ്തവും ഒരു സ്ഥലത്ത് കരവും ഒരു സ്ഥലത്ത് പാണിയും
േവെറ േവെറയിരി േണ്ടാ? ഇല്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് ഈ ഉപമാനവും േചരു 
ന്നില്ല.
മനു ഷ്യൻ ഒരുത്തൻതെന്ന ജീവനും, േദഹവും എന്ന ര ം ആയിരി . അതു 
േപാെല ഒരുത്തൻ മൂ േപരായിരി െമ പറയു െവങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടു 

െകാ വരുന്ന ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു പറഞ്ഞ 3ദൃഷ്ടാന്തികം േചരുകയില്ല 4നിസ്സർ 
േഗ്ഗണ േചതനത്വം, അേചതനത്വം, രൂപം, അരൂപം, വ്യാപകത്വം, * രകത്വം,
** ര്യത്വം, അനന്തത്വം, അന്തത്വം മുതലായ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത സ്വ 
ഭാവമുള്ള ജീവനും, േദഹവും ര ം ഒന്നായി േചർന്ന് ഒരുത്തൻ ആകുെമ ള്ളത്
േചരും. അല്ലാെത തനിതനിെയ േചതനത്വം, വ്യാപകത്വം, രകത്വം, നിത്യ 
ത്വം മുതലായ ധർമ്മങ്ങെളെക്കാ തുല്യസ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളവരായ പിതാ, പു 

ൻ, പവി ാത്മാ എ േപരുള്ള മു േപരും ഒരുത്തനാകു എ ള്ളതും
ഈ ദൃഷ്ടാന്തം െകാണ്ട് സിദ്ധിക്കെപ്പട്ടില്ല. അല്ലാെതയും മൂ േപരും േത്യകം

േത്യകം ൈദവെമ പറയെപ്പടുന്നതുേപാെല ജീവെനയും േദഹെത്തയും ഒന്നി 
ച്ചിരി േമ്പാഴല്ലാെത േവെറ േവെറ മനു ഷൻ എ പറയുന്നത് േചരാത്തതായി 
േട്ട ഭവി . േമലും സുതൻ പാടുെപട്ടേപ്പാൾ പിതാവും അേദ്ദഹത്തിെന വി പി 
രി എ പറഞ്ഞിരിക്കെകാ തെന്ന അവരു ര േപരും തുല്യന്മാരെല്ല
െതളിവായിരി .
േയശു സ്നാനംെചയ്തേപ്പാൾ പരമണ്ഡലത്തിൽ നി ം പവി ാത്മാവ് അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ അടു വേരണ്ടതായിരുന്നതുെകാ ം തെന്റ ശി ഷ്യന്മാെര േനാക്കി 
െക്കാ ഞാൻ വാനേലാകെത്ത േപായാൽ അല്ലാെത നിങ്ങൾ പവി ാ 
ത്മാവിെന അയ തരുന്നതിേല ഇടയില്ല അ പറഞ്ഞിരിക്കെകാ ം അവർ
ര േപരും ഒരുത്തനല്ലാ എ ം ഇതിനുമുമ്പിൽ ി ചരിതത്തിൽ െതളിവാ 
യി കാണിച്ചിരി ന്നതുേപാെലതെന്ന ി വാനേലാകമായ പിതാവിെന്റ അടു 
ക്കൽ േപായില്ല എ ള്ളത് സത്യമാകെകാ ം ിസ്ത്യന്മാരായ ശി ഷ്യന്മാർ ം
നിങ്ങൾ ം ി അ േപായാലല്ലാെത വരാൻ ഇടയിെല്ല ം പറയെപ്പട്ടിരി 

ന്ന പവി ാത്മാവ് വന്നിട്ടിെല്ല ം ആ സ്ഥിതി നിങ്ങളുെട അഭി ായങ്ങ 
െളല്ലാം ദുരിതകാരണങ്ങളായിരിേക്കയു എ ം നരകത്തിൽ േപായാൽ തിരി 

കേരറ്റമിെല്ല ള്ളതും അതിനാൽ പാതാളത്തിൽേപായ ി വിനും മടങ്ങി
കേരറ്റവും വാനേലാക േവശവും ഇല്ലാത്തതും െകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി േമലും
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ഒരുകാല പവി ാത്മാവ് വരികയിെല്ലന്ന് ഊഹിക്കാേന മാർഗ്ഗം കാണുെന്നാ 
, ആയതുെകാ ം, പിതാവ്, പു ൻ, പവി ാത്മാവ് ഈ മൂ േപരും ഒരുവാ 

നാെണ പറയുന്നതു േചരുകയില്ലാ.
ഇങ്ങെന ്യകത്വെത്ത റി വിചാരിച്ചതിലും ൈദവലക്ഷണമിെല്ല സാധി 
ക്കെപ്പട്ടിരി .
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ഉത്പത്തി

അല്ലേയാ ിസ്തീയ സംഗികേള,
ൈദവം മനു ഷ്യെന്റ മൂക്കിെന്റ ഓട്ടയിൽകൂെട ജീവശ്വാസെത്ത ഊതി, അതുെകാ 
ണ്ട് അവൻ ജീവാത്മാേവാടുകൂടിയവനായി എ നിങ്ങൾ പറയുന്നേല്ലാ. ജീവ 
ശ്വാസം തെന്ന ആത്മാവായി എ സമ്മതി ന്നപക്ഷം അത് അണുകൂട്ടമായി
ഭൂതത്തിൽ ഒന്നായി ജഡമായി നശ്വരവ വായിരി ം. അല്ലാെത േചതന വ
ആകയില്ല. ആയതുെകാ ം നി യിൽ ാണവായു യാെതാ ം അറിയുന്നതാ 
യി കാണാത്തതുെകാ ം ഈ പറയുന്നതു േചരുകയില്ല. അതിെന കൂടാെത േവ 
െറ ഒരു ആത്മാവ് സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതായി വിചാരി എങ്കിൽ അതിനു വാക്യ 

ാമാണവും ഇല്ല.
ഇനി ജീവശ്വാസെത്ത ആകെട്ട അെല്ലങ്കിൽ േവെറ ഏതിെന എങ്കിലും ഒന്നിെന
ആകെട്ട ആത്മാവ് എ സമ്മതി ന്നപക്ഷം ആത്മാവ് അനാദിയിേല ഉള്ള 
തായിരുന്ന ഇടയ്ക്ക് ൈദവത്തിനാൽ വിേശ ഷെപ്പടുത്തി ശരീരേത്താടുകൂടി സൃഷ്ടി 
ക്കെപ്പ എങ്കിൽ അെതാരുവിധം നമു ം സമ്മതമാകും. ഇട നൂതനമായിട്ടാ 
ണ് സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടെതങ്കിൽ അത് ഒരു കാരത്തിലും േചരുകയിെല്ല ള്ളതിേല 

പല ന്യായങ്ങെളയും കൂടി കാണിക്കാം. എങ്ങെന എന്നാൽ ആദ്യം ഇല്ലാ 
തിരുന്ന ആത്മാവിെന നൂതനമായി സൃഷ്ടി ന്നതിേല യാെതാരു നിമത്തവും
ഇല്ലാ.
നമുക്ക് അറിവാൻ പാടില്ലാെത ഒരു നിമിത്തം ഉണ്ടായിരി ം ആ നിമിത്തം
അനാദിയായി ള്ളെത വരികയും െച എങ്കിൽ സൃഷ്ടിയും അനാദിയായി  
ള്ള താെണ സംഗിേക്കണ്ടിവരും.
ഇടക്കാലത്ത് താനായി തെന്ന വന്നെതേന്നാ അന്യന്മാരാൽ വന്നെതേന്നാ പറ 
യു െവങ്കിൽ ൈദവം സർവ്വ കർത്താവെല്ലന്ന് ആയിത്തീരും. ൈദവത്തിനാൽ
െചയ്യെപ്പട്ടതാ കു ഏങ്കിൽ ആ നിമിത്തെത്ത െച ന്നതിന് േവെറ ഒരു നിമി 
ത്തം േവണ്ടിവരും. ഇ കാരം ഒരു വരമ്പില്ലാെത അനവസ്ഥ വ േപാകും.
ആത്മാവിെന *ഉപാദാനകാരണത്തിൽ നി ം സൃഷ്ടി െവങ്കിൽ അതു പിന്നീടും
നശിച്ച് ആ കാരണത്തിൽതെന്ന ഒടുങ്ങിേപ്പാകും. ശൂന്യത്തിൽനി ം സൃഷ്ടി  
െവങ്കിൽ അതു പിന്നീടും അങ്ങെനതെന്ന അഴി ശൂന്യമായിേപ്പാകും. എ  
തെന്നയല്ലാ ശൂന്യത്തിൽനി ം സൃഷ്ടിെയ പറയുന്നേത േചരുകയില്ല. സ്ഥാ 
വരങ്ങെളയും മനു ഷ്യശരീരെത്തയും മൽസ്യങ്ങെളയും സൃഷ്ടി ന്നതിേല മണ്ണി 
െനയും ജലെത്തയും ഉപാദാനകാരണമായിട്ട് എടുത്ത ൈദവം ഉപാദാന കാരണം 
കൂടാെത ശൂന്യത്തിൽ നി ം സൃഷ്ടിക്കയില്ല.
േദവസമാനമായി ശുദ്ധി, ജ്ഞാനം,ആനന്ദം, ഇവകൾ ഉള്ളതായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പ 
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ട്ട ആത്മാവിന് അനന്തരം ശരീരെത്തയും കൂടി െകാടുക്കണെമന്നില്ലേല്ലാ. ആത്മാ 
വിനു സഹജമായി കാശിച്ചിരുന്ന ജ്ഞാനെത്തയും ആനന്ദെത്തയും െതളിയു 

ന്നതിേല ശരീരം േവണെമങ്കിൽ ആത്മാവ് ശുദ്ധജ്ഞാനിയായിട്ടല്ല സൃഷ്ടി 
ക്കെപ്പട്ടെത ം ആത്മാവിെന്റ ജ്ഞാനം, കൃത്യം, കാശം ഇവകൾ തടവു 
ണ്ടായിരു എ ം ആ തടവിെന ഉണ്ടാക്കിയതുെകാ ൈദവം കൃപയില്ലാ 
ത്തവെന ം സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. ആത്മാക്കൾ ആദ്യം െകാടുത്ത ശരീരം
ശുദ്ധശരീരംതെന്ന ആയിരു െവങ്കിൽ അതി വിശപ്പ് മുതലായ േദാ ഷങ്ങൾ
ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല. ആ സ്ഥിരി സ്ഥാവരേഭാജനം വിധി എ ം ഒരു പഴം
തി എ ം പറയുന്നതു കള്ളമായിേപ്പാകും. ശുദ്ധജ്ഞാനികൾ ശുദ്ധശരീരം 
േപാലും േവണെമന്നില്ലേല്ലാ. ശുദ്ധ ജ്ഞാനികളായ േമാക്ഷവാസികൾ എെന്ന 
േന്ന ം ശുദ്ധജ്ഞാനികളായിരി െമ ൈബബിളിൽ കാണു െവങ്കിൽ (2
െകാളന്തിയക്കാർ 4 അ - 18 വ) കാണെപ്പട്ടവ അനിത്യങ്ങളാകു എ പറ 
ഞ്ഞ കാരം തെന്ന േമാക്ഷവാസികളും ശരീരേത്താടുകൂടിയവരാകയാൽ അഴി 

േപാകുെമ ള്ളതു നിശ്ചയമാകു . ആദിമനു ഷ്യൻ ശരീരം വിശ മുതലാ 
യവേയാടുകൂടി ഇരുന്നതുെകാണ്ട് േമാക്ഷവാസികൾ ം അതുേപാെല വിശ മു 
തലായവ സംഭവി കയും ൈബബിൾ കള്ളമായിേപ്പാകയും െച ം. ആകയാൽ
ശുദ്ധജ്ഞാനികൾ െകാടുക്കെപ്പട്ട ശരീരം ശുദ്ധമുള്ളതല്ല. ഒരുേവള ശുദ്ധമുള്ള 
െത വരികിലും ആയത് േവണെമ ള്ളതല്ല.
ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടെപ്പാെഴതെന്ന ആത്മാവി ശുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാ 
യിരു െവങ്കിൽ ആയതിനു വിധിെയ നി േഷധെമ ം നി േഷധെത്ത വിധിെയ 

മയങ്ങി വിപരീതമായി ധരി ന്നതിേല കാരണമായ അജ്ഞാനം എങ്ങ 
െനയുണ്ടായി? ആ മയക്കം പിശാചിനാൽ വന്നതാകു . എന്നാൽ പുറെമയുള്ള
കാരണമായ ആയിരം പിശാചു കൂടിയാലും ഉള്ളിെല കാരണമായ അജ്ഞാനമി 
ല്ലാത്തെപ്പാെഴ ം മയക്കേത്ത ഉണ്ടാ വാൻ കഴികയില്ല.
ഇനി സർവ്വജ്ഞാനത്തിെന്റ ഇല്ലായ്മയാണ് മയക്കത്തിേല കാരണം എങ്കിൽ
േമാക്ഷവാസികളും മയക്കമുള്ളവരായിേപ്പാകും. അല്ലാെതയും സർവ്വജ്ഞാനശു 
ന്യം എന്നത് എത്താത്തകാര്യങ്ങെള അറിയാെത ഇരി ന്നതിനു കാരണമായി
ഭവി ം എന്നല്ലാെത എത്തി അറിഞ്ഞ കാര്യെത്ത വിപരീതമായി ധരി െകാ 

ന്നതിനു കാരണമാകയില്ലാ.
ആത്മാവിനു ൈദവത്തിനാൽ െകാടുക്കെപ്പട്ട സ്വാധികാരമാണ് മയക്കത്തിെന്റ
ഉൾക്കാരണെമങ്കിൽ സ്വാധികാരം എന്നതു േവെറാന്നിെന്റ വശെപ്പട്ട് മയക്കത്തി 
നു കാരണമാകുന്നതല്ല. തെന്റ വശെപ്പ മയങ്ങാെതയിരി ന്നതിേല കാരണ 
മായിരി ന്നതാണ് എ ള്ളത് യുക്തിസിദ്ധമായിരിെക്ക അതാണ് മയ ന്നതി 
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നു കാരണെമ പറയുന്നത്, പുക കാണുക െകാണ്ട് അഗ്നി ഇല്ലാ എ പറയു 
ന്നേപാെല വിേരാധമാകു .
എന്നാൽ ഒരു കാരണവും കൂടാെത ചുമ്മാ മയങ്ങിേപ്പായി എങ്കിൽ അ കാരം
തെന്ന േമാക്ഷവാസികളും ഒരു കാരണവും കൂടാെത മയങ്ങിേപ്പാകുെമ വരും.
അല്ലാെതയും ഒരു േമാക്ഷവാസി ആന്തര കാരണമായി യാെതാ ം ബാഹ്യകാ 
രണമായ പിശാചും കൂടാെത തെന്നത്താെന മയങ്ങിത്തിരി പിശാചായിേപ്പാ 
യി എ ൈബബിൾ പറകെകാണ്ട് മുക്തി സിദ്ധിച്ചവരും ചിലേപ്പാൾ മയങ്ങി
പാപികളായി നരകത്തിേല േപാകുെമ ം ആ സ്ഥിതിക്ക് ആ മുക്തി അനിത്യ 
മായി ഭവി െമ ം ആകയാൽ അതിെന ാപിച്ചി ഫലമിെല്ല ം കൂടി നിശ്ച 
യമാകും.
ഇനിയും ൈദവം ആദ്യം ഇല്ലാതിരുന്ന ആത്മാക്കെള ഇടക്കാലത്തിൽ സൃഷ്ടി  
െമ പറഞ്ഞേല്ലാ? അേദ്ദഹം സൃഷ്ടി ന്നതിനു മുമ്പിൽ ആത്മാക്കൾ ഒരുത്തരു 
മില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് അവരാൽ െചയ്യെപ്പട്ട യാെതാരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാെതത 
െന്നയിരി ം. അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ൈദവം ആത്മാക്കളിൽ ചിലെര ഉത്ത 
മശരീരികളായി ം, ചിലെര മദ്ധ്യമശരീരികളായി ം, ചിലെര അധമശരീരികളാ 
യി ം, ചിലെര കുരുടന്മാരായി ം, ചിലെര െചകിടന്മാരായി ം, ചിലെര മുടന്തന്മാ 
രായി ം, ചിലെര സർേവ്വ ിയശാലികളായി ം, ചിലെര നിത്യവ്യാധിമാന്മാരാ 
യി ം, ചിലെര നിത്യസ്വസ്ഥന്മാരായി ം ചിലെര സമ്പന്നന്മാരായി ം, ചിലെര
ദരി ന്മാരായി ം, ചിലെര വിദ്വാന്മാരായി ം, ചിലെര മൂടന്മന്മാരായി ം, ചിലെര
ആര്യന്മാരായി ം, ചിലെര േമ്ല്ലച്ഛന്മാരായി ം, ചിലെര സ്വാമിമാരായി ം ചില 
െര ദാസന്മാരായി ം, ചിലെര ദുഷ്ടന്മാരായി ം, ചിലെര ശിഷ്ടന്മാരായി ം, ഇനി 
യും പലമാതിരികളിലാക്കി ചിലെര േഭാഗഭുവനങ്ങളിലും ചിലെര വനങ്ങളിലും,
ചിലെര മലകളിലും,ചിലെര സമു ങ്ങളിലും ചിലെര ശീതഭൂമികളിലും, ചിലെര
ഉ ഷ്ണഭൂമികളിലും, ഇരുത്തി, ചിലെര ഗർഭപിണ്ഡത്തിലും, ചിലെര ജനനകാലത്തി 
ലും, ചിലെര ശിശു ായത്തിലും, ചിലെര യവൗനകാലത്തിലും, ചിലെര വാർദ്ധ 
ക്യകാലത്തിലും, െകാന്ന്, ചിലെര ശിവമതത്തിലും, ചിലെര വി മതത്തിലും, ചി 
ലെര ബദ്ധൗമതത്തിലും, ചിലെര യഹൂദാമതത്തിലും, ചിലേര േയശുമതത്തിലും,
ചിലെര േവെറ മതത്തിലും േചർത്ത് ജനനം മുതൽേക്ക ഇ കാരം അേനക േഭദ 
ഗതികേളാടുകൂടി സൃഷ്ടി ന്നതിേല കാരണം എന്ത്?
അതിനു കാരണം യാെതാ മില്ല. ൈദവം എല്ലാം തെന്റ അഭി ായ കാരം
െച എങ്കിൽ അ കാരംതെന്ന മനു ഷ്യർ മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം അനുഭവിപ്പാ 
നുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ ം യാെതാരു കാരണവും േവണെമന്നിെല്ല ം തെന്റ മന 

േപാെല ചിലെര േമാക്ഷത്തിലും ചിലെര നരകത്തിലും ആക്കി സുഖദുഃഖങ്ങെള
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അനുഭവിപ്പി െമ ം പറേയണ്ടതാണ്. അ കാരമലാെത അവരവർ െചയ്ത ഗു 
ണേദാ ഷങ്ങൾ തക്കതായ ഫലങ്ങെള െകാടു െമ പറയുന്നപക്ഷം അതു 
േപാെലതെന്ന ചിലർ സുഖേത്താടുകൂടിയവരായും ചിലർ ദുഃഖേത്താടുകൂടിയവരാ 
യും ജനി ന്നതിേല തക്കതായ കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അല്ലാെതയും ആ ൈദവം ഒരു കാരണവും കൂടാെത ഒരുവനു സുഖെത്തയും ഒരു 
വനു ദുഃഖെത്തയും െകാടു എ വരികിൽ അവൻ നീതി, കൃപ, പരിശുദ്ധി,
സർവ്വജ്ഞാനം മുതലായ ഗുണങ്ങെളാ മില്ലാത്തവനും പക്ഷപാതിയുമായി േപ്പാ 
കുമേലാ.
െചറിയ അറിവുള്ള ഒരു മനു ഷ്യൻേപാലും തെന്റ പു ന്മാർെക്കല്ലാേപർ ം താൻ
സമ്പാദിച്ച വ്യങ്ങെള പക്ഷപാതംകൂടാെത ന്യായ കാരം വീതി െകാടുേക്ക 
െയാ . അങ്ങെനയല്ലാെത ഒരുവെന വഞ്ചിച്ച് മറ്റവനു െകാടുത്താൽ ആയവ 
െന മഹാ ാഹിെയ േലാകർ പറയും. ആ സ്ഥിതി സർവ്വജീവിദയയും സർ 
വ്വസാമർത്ഥ്യവുമുള്ളവനായും ഒരുവേനാടു േസ്നഹവും മെറ്റാരുവേനാട് േദ്വ ഷവും
ഇല്ലാത്തവനായും സർവ്വേലാകവ്യാപകനായും ഇരി ന്ന ൈദവം ചിലർ േസ്ന 
ഹം െകാ സുഖെത്തയും ചിലർ േദ്വ ഷം െകാ ദുഃഖെത്തയും െകാടു
എ പറയുന്നതിെന േലാകരു ൈകെക്കാ േമാ?
അല്ലാെതയും കൂന്, കുരുട്, െചകിട്, മുടന്ത് മുതലായ ഏെതങ്കിലും ഒരു കുറവുള്ള
ൈപതൽ ൈദവെത്ത േനാക്കിെക്കാണ്ട് അയ്യേയ്യാ! എെന്റ രക്ഷിതാേവ എെന്റ
േജ്യ ഷ്ഠെന അതിസുന്ദരനായും ആേരാഗ്യശാലിയായും സകലസൽഗുണ സമ്പന്ന 
നായും അടിയെന കുരൂപിയായും േരാഗിയായും ദുർ ണനിമഗ്നനായും നിന്തിരു 
വടി സൃഷ്ടിച്ചേല്ലാ. എെന്റ േജ്യ ഷ്ഠൻ നിന്തിരുവടി െചയ്ത ഉപകാരെമന്താണ്?
അടിയൻ െചയ്ത അപകാരെമന്താണ്? എെന്റ ൈദവേമ! എ പറ നി 
ലവിളിച്ചാൽ ആ ൈദവം അതിെന റിച്ച് നീ േചാദി േപാകരുെത പറയു 
േമാ? എെന്റ മന േപാെല െച . നീ ഇനി അതിെന റിച്ച് എന്തിനായി
േചാദി എന്ന് േചാദി േമാ? വലിപ്പെമ ം െചറുപ്പെമ ം ഇല്ലാെതയിരു 
ന്നാൽ േലാകെത്ത ശരിയായി നട ന്നതിേല നമ്മാേല കഴികയില്ല. അതു 
െകാണ്ടിങ്ങെന െചയ്തിരിക്കയാണ് എ പറയുേമാ? ആദത്തിെന്റ വിനവഴി 
യായി ജനിച്ചതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ര േപർ ം അങ്ങെന സംഭവി എ
പറയുേമാ? ഒരു കുശവൻ മൺപാ ങ്ങെള ഉണ്ടാ േമ്പാൾ ചില പാ ങ്ങൾ
േദാ ഷെപ്പ േപാകുന്നില്ലേയാ? അതുേപാെല ഞാനും സൃഷ്ടിച്ചേപ്പാൾ മാദംെകാ 

സംഭവി േപായതിേല ഇനി എ െചയ്യാം എ പറയുേമാ? ആ ബാ 
ലൻ ഇ കാരെമല്ലാം കിട നിലവിളി ന്ന ശബ്ദെത്ത ആ ൈദവം േകൾക്ക 
തെന്നയില്ലേയാ? അതല്ല േക ംെകാ മനൗമായിരു കളയുേമാ? എേന്താ
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െച ം? എങ്ങെനയായാലും ഇതുകളിൽ ഒ ംതെന്ന േചരുകയില്ലേല്ലാ. അതു 
െകാണ്ട് ൈദവത്തിനാൽ ജീവന്മാർ ഇങ്ങെനയുള്ള േഭദഗതികേളാടുകൂടി സൃഷ്ടി 
ക്കെപ്പടുന്നതിേല കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം.ആ കാരണവും ആ ജീവന്മാർ 
ക്ക് അനാദിയായിട്ട് അടങ്ങിക്കിടന്ന വി ഷമഫലകർമ്മം തെന്നെയ ം വരും.
അേപ്പാൾ ജീവന്മാരും അനാദിയായി ള്ളവരാകു എന്നല്ലാെത ഇടക്കാല
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവരെല്ല തെന്ന സാധിക്കയും അതുനിമിത്തം. ജീവന്മാെര ഇട
സൃഷ്ടി എ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അൽപവും േചരുകയിെല്ല െതളിവാകയും
െച ം.
ഇങ്ങെന ഉത്പത്തിെയ റിച്ച് വിചാരിച്ചതിലും ജീവലക്ഷണമിെല്ല സാധി 
ക്കെപ്പട്ടിരി .
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മൃഗാദി

അല്ലേയാ ിസ്തീയ സംഗികേള!
മനു ഷ്യർ മാ മല്ലാെത മൃഗാദികൾ നിത്യാത്മാവ് ഇെല്ല നിങ്ങൾ
പറയു വേല്ലാ. ആയത് എ ന്യായം െകാെണ്ടന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഉെണ്ടേന്നാ
ഇെല്ലേന്നാ നിശ്ചയി ന്നതിനു മുമ്പിൽതെന്ന ആത്മാവിെന റിച്ച് ഒ
ചിന്തിക്കാം.
ആത്മാവിനു ജ്ഞാനമാകു സ്വാഭാവികമായി ള്ളത്. ജ്ഞാനെമന്നത് അറി 
വാകു . അറിവാകെട്ട അ വിധമായും ഇരി . അവയ്ക്ക് ജ്ഞാേന ിയം
എ നാമം. േ ാ ം, ത്വക്ക്, ച , ജിഹ്വാ, ാണം ഇവകളാകു അതിെന്റ

േത്യക നാമങ്ങൾ. ഇതുകളിൽ ാ ംെകാ ശബ്ദെത്തയും ത്വ െകാ 
ർശേത്തയും ച െകാ രൂപെത്തയും ജിഹ്വെകാ രസെത്തയും

ാണംെകാ ഗന്ധെത്തയും മനസ്സായ അറിവ് അറി െകാ . ഈ
അഞ്ച് ഇ ിയങ്ങളിൽ ചിലതില്ലാതിരുന്നാലും അറിവിെല്ല വ േപാകയില്ല.

ാ ിയമില്ലാത്ത െപാട്ടന് അറിവിെല്ല പറ കൂടാ. അ മില്ലാത്ത 
വേന അറിവിെല്ല പറ കൂടു. മനസ്സായ അറിവിലാത്തവന് ഈ അ
ഇ ിയങ്ങളിൽ ഒ ം ഇരിക്കയില്ല. ഈ അവസ്ഥേയ ാപിച്ചിരി ന്ന
ശരീരെത്തയാണ് ആത്മാവ് ഇല്ലാത്ത പിണം എ പറയുന്നത്. ആത്മാവ്
എവിെടയുെണ്ടാ അവിെട ഒരറിെവങ്കിലും ഇരി ം. എവിെട ആത്മാവ് ഇല്ലേയാ
അവിെട ഒരറിവുേപാലും ഇരിക്കയുമില്ല. ഇത് എല്ലാവർ ം സമ്മതമായി ള്ള 
താണ്. ഇ കാരം ജ്ഞാനസ്വരൂപിയായ ആത്മാവ് മൃഗങ്ങൾക്കില്ലാ എ
പറയു െവങ്കിൽ ഗർഭം, ജനനം, ശ്വാസം, ഭക്ഷണം, നി , ൈമഥുനം, േസ്നഹം,
േദ്വ ഷം, നിനപ്പ്, മറപ്പ്, ഭയം, സേന്താ ഷം, ദുഃഖം, മരണം, മുതലായവ എല്ലാം
മനു ഷ്യരിലും മൃഗാദികളിലും ഒരു േപാെല കാണെപ്പടു . അഞ്ച് ഇ ിയങ്ങൾ 
െകാണ്ട് അ വി ഷയങ്ങെളയും അറിയു . മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ നായ്ക്കാകെട്ട
യജമാനൻ മറഞ്ഞിരു േപരിെന െചാല്ലിവിളിച്ചാൽ ഓടിവരുന്നതുെകാണ്ട്
ശബ്ദജ്ഞാനവും, േചാറും മ ം ഉരുട്ടിവച്ചാൽ മണ്ണിെന തള്ളിേയച്ച് േചാറിെന
തി ന്നതു െകാണ്ട് രസജ്ഞാനവും, യജമാനെന കാണുേന്നട സേന്താ ഷി
ചാടുകയും കളി കയും ശരീരെത്ത ന കയും െച ന്നതുെകാ രൂപജ്ഞാ 
നവും, അടിക്കാൻ െച േമ്പാൾ ഓടുകയും അടിച്ചാൽ േവദനെപ്പട്ട് കുര കയും
മ ം െച ന്നതുെകാണ്ട് ർശജ്ഞാനവും, തെന്റ ജാതിയിൽ ആെണ ം
െപെണ്ണ ം ഉള്ള തിരിച്ചറിവും ശവെമ ം, ജീവനുള്ളെത ം ഭക്ഷ്യെമ ം
അഭക്ഷ്യെമ ം മണത്തറിക െകാ ഗന്ധജ്ഞാനവും ഉണ്ട്. ഇതിനാൽ
മൃഗങ്ങൾ അഞ്ചറിവും ഉെണ്ട ള്ളതു ഷ്ടമാകു .
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ജ്ഞാനമുെണ്ടങ്കിലും സാമാന്യജ്ഞാനം അല്ലാെത വിേശ ഷജ്ഞാനം (പകുത്തറി 
വ് ) ഇല്ലേലാ. ഞങ്ങൾ വിേശ ഷജ്ഞാനെത്തയാണ് ആത്മാവ് എ പറയുന്നത്
എങ്കിൽ,
ഇത് ന്യായെമ േതാ ന്നില്ല. ഒരു ൈപസ വിലയ്ക്ക് നാലുവിതം വിൽ ന്ന
കാൽഫാരത്തിൽ രണ്ടംഗുലംവീതി നീളമുള്ള പുസ്തകവും പുസ്തകം തെന്ന. 4000
ഫാറത്തിൽ 500 രൂപ വില ള്ള ഒരു പുസ്തകവും പുസ്തകം തെന്ന. അല്ലാെത
വലുതിെന പുസ്തകെമ ം െചറുതിെന പുസ്തകമെല്ല ം പറവാൻ പാടില്ല. വലിയ
രൂപമുള്ള ആനയും െചറിയ രൂപമുള്ള മുയലും േഭദം കൂടാെത മൃഗജാതികളുെട കൂ 
ട്ടത്തിൽ േചർത്ത് ഗണിക്കെപ്പടു . അറിവ് േഭദത്താല ആത്മാവ് ഉെണ്ട ം
ഇെല്ല ം ഏർെപ്പടുന്നത്; എങ്കിൽ,
സകലശാ പണ്ഡിതെന ആത്മാെവ ം അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവെന
ജഡെമ ം പറേയണ്ടി വരും. അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവനായാലും അൽ 
പെമങ്കിലും തിരിച്ചറിവ് ഇരിക്കെകാണ്ട് ആത്മാവ് എ പറയാെമങ്കിൽ
തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരുമാസം െചന്ന കുട്ടി ം ആത്മാവ് ഇെല്ല വരും.
കുട്ടികൾക്കേപ്പാൾ ആത്മാവില്ല; മൃഗമായിത്തെന്ന ഇരി . ആത്മാവ്
വരുേമ്പാഴാണ് പകുത്തറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ എ വയസ്സിൽ ആത്മാവ്
വരും? ഇ വയസ്സിൽ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒേരസമയെത്ത വേരണ്ട 
താണ്. ആയത് എ ാമെത്ത സംവത്സരത്തിൽ ഏതയനം, ഏത് ഋതു, ഏത്
മാസം,ഏത് പക്ഷം, ഏത് വാരം, ഏത് ദിവസം, ഏത് യാമം, ഏത് മണി,
ഏത് നാഴിക, ഏത് നിമി ഷം, ഏത് ക്ഷണം? എെതങ്കിലും ഒരു കാലെത്ത
നിർണ്ണയി പറഞ്ഞാൽ ആയെതല്ലാവർ ം ശരിയായി വരുന്നതാേണാ?
കുട്ടികൾെക്കല്ലാവർ ം ഒേര കാലത്തിൽത്തെന്ന പകുത്തറിവ് വരുെമ ള്ളത്

ത്യക്ഷാനുഭവത്തിന് വിേരാധമായിരി ന്നേലാ. അലാെതയും ജ്ഞാനസ്നാനം
കഴിയാത്ത കുട്ടികളും മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ആത്മാവില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് മൃഗങ്ങ 
ളുെട മരണാനന്തരം എങ്ങെനേയാ അങ്ങെനയല്ലാെത യാെതാരു വിേശ ഷവും
ഉള്ളതായി പറ കൂടാ എ വരും. അേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട അഭി ായം െത 
റ്റിേപ്പാവുകയും െച മേല്ലാ. പിെന്നയും പകുത്തറിവുണ്ടാകുേമ്പാൾ മാ േമ
ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് വരു എങ്കിൽ,
വയ െചന്ന േശ ഷം ാ പിടിച്ച് പകുത്തറിവില്ലാതിരി ന്നവർക്ക് ആത്മാ 
വും ഇല്ലേയാ? ഇെല്ലങ്കിൽ ഔ ഷധത്തിനാൽ ാ ശമിച്ച് പകുത്തറിവുണ്ടാ 
കുേമ്പാൾ ആത്മാവും വ അല്ലേയാ മനു ഷ്യെന്റ മരണംവെര പ ാവശ്യം

ാ വ ശമി എങ്കിൽ ൈദവം ആത്മാവിേനയും പ ാവശ്യവും
െകാ വരികയും െകാ േപാവുകയും െചയ്തതായിരി ം. ഇത് ”അതിശയം
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അതിശയം! വലിയ അതിശയം തെന്ന.” അതുമിരിക്കെട്ട, തിദിനം ജാ  
ം സ്വപ്നവും കട ഒ ം അറിയാെത ഉറ േമ്പാൾ സാമാന്യ ജ്ഞാനവും

വിേശ ഷ ജ്ഞാനവും കാണുന്നില്ലേല്ലാ. സാമാന്യ ജ്ഞാനമുള്ള മൃഗാദികൾ  
േപാലും ആത്മാവിെല്ല പറയുന്നവർ എങ്ങിെനയാണ് ഒ ം അറിയാെത
സു ഷുപ്തിയവസ്ഥയിൽ ആത്മാവുെണ്ട പറയുന്നത്? മൂർച്ചാവസ്ഥയിേലാ
പിെന്ന േചാദിേക്കണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഈ സമയങ്ങളിൽ ൈദവം ആത്മാവിെന
െകാ േപായി സു ഷുപ്തി, മൂർച്ഛ, ഇവകൾ വിടുേമ്പാൾ തിരി െകാ വി 
ടുമായിരിക്കാം. അതുമിരിക്കെട്ട. ശ ിയെകാ ചികിത്സി േമ്പാൾ
േവദനയറിയാെത ഇരി ന്നതിന് ഡാക്ടർ േ ാെറാഫാറെത്ത എടു മൂക്കിൽ
പിടി േമ്പാൾ സാമാന്യജ്ഞാനവും വിേശ ഷജ്ഞാനവും ഇല്ലാെത േപാകു വ 
േല്ലാ. അേപ്പാൾ ൈദവം ആത്മാവിെന െകാ േപാവുകയും െകാ വരുകയും
െച കയാേണാ? െകാള്ളാം! െകാള്ളാം!
ഇതിെന റിച്ച് ിസ്ത്യന്മാരായ യൂേറാപ്യ പണ്ഡിതന്മാർ ത്യക്ഷമായി കണ്ട്
എഴുതിയി ള്ളവയിൽ ചിലതിെന ഇവിെട കാണി . മൃഗത്തിെന്റ അറിവ്
മനു ഷ്യരുെട അറിവിേനാട് മുഴുവനും ശരിയായിട്ടിരി . മൃഗത്തിെന്റ വിേശ ഷ
ജ്ഞാനത്തിനും മനു ഷ്യെന്റ യുക്തി ം ഏെറ േഭദമില്ല മനു ഷ്യശരീരമായത്
പരി ഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ട മൃഗശരീരമാകു . മനു ഷ്യാത്മാേവാ?വർദ്ധിക്കെപ്പട്ട മൃഗാത്മാ 
വു തെന്നയാണ് (Burmeister).
മൃഗങ്ങൾ മനസ്സ്, ബുദ്ധി,ചിത്തം, ഈ അന്തഃകരണങ്ങൾ ഇെല്ല ള്ളത്
അനുഭവത്താൽ നി േഷധിക്കെപ്പട്ടിരി . (Czolde)മൃഗങ്ങൾ , അന്തഃ 
കരണമിെല്ല നി േഷധി ന്നത് വലിയ അറിവുേകടാകു . അവകൾ
ആേലാചനയുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ട്. േസ്നഹേദ്വ ഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുകളുെട
ഇ ിയജ്ഞാനം ന േടതിെനക്കാളും അതിസൂക്ഷ്മമായിരി (Systeme
de le Nature) േബാർണിേയാ, സുമി ാ, വാളനി ഷ്യ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിെല
കാടുകളിൽ കുരങ്ങെനേപ്പാെലയുള്ള ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവ ആകൃതിെകാ ം
അറിവുെകാ ം കുരങ്ങിെനക്കാൾ വിേശ ഷമുള്ളവെരന്ന് േതാ ന്നില്ല. അവർ 
ക്ക് ജ്ഞാപകവും എണ്ണവും ഭൂതഭവി ഷ്യവർത്തമാന കാലങ്ങെളപ്പറ്റി യാെതാ ം
ഇല്ലാത്തവരായിത്തെന്ന ഇരി . വിശപ്പ് ഒരുകൂട്ടം മാ േമ അവർക്ക് ദുഃഖ 
െത്ത െച . കുര കൾ ള്ള ത ഗുണമല്ലാെത േവെറ മേനാവ്യാപാരം
ഒ ംതെന്ന ഇല്ല (Hope). പദാർത്ഥങ്ങളുെട ഉൽപ്പത്തിെയ റിച്ച് ആരാ 
ഞ്ഞി ള്ളവെരല്ലാേപരും മൃഗാത്മാവിനും മനു ഷ്യാത്മാവിനും ഗുണംെകാ
വ്യത്യാസം ഇല്ല: അളവുെകാ മാ േമ വ്യത്യാസെപ്പടു എന്ന് ഇേപ്പാൾ
നല്ലതിൻവണ്ണം സമ്മതിച്ചിരി . മനു ഷ്യർക്ക് വിേശ ഷഗുണമുള്ളതായി

https://thalilakkam.in/



ി മതനിരൂപണം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 90

യാെതാരു അന്തഃകരണവും ഇല്ല. മൃഗങ്ങളുെട അന്തഃകരണവൃത്തികെള മനു ഷ്യൻ
തെന്ന ഉന്നതെപ്പടു ന്നതിനുേവണ്ടി സാമാന്യ ജ്ഞാനെമ പറ െകാ  
കയാണ്.
കാൽപുലി ം (കരടി), വാലില്ലാ രങ്ങിനും തമ്മിൽ എ വ്യത്യാസം.
ആൻറുെവർപ്പി (Antwerp) ലുള്ള ഒരു േതാട്ടത്തിൽ ഒരു വാലില്ലാ രങ്ങ്
തെന്റ കൂട്ടിനകത്ത് ഒരു കിടക്ക ഉണ്ടാക്കി രാ ി അതിൽേപ്പായിക്കിടന്ന്
മനു ഷ്യെരേപ്പാെല പുത െകാ ന്നതിെന ക (Dr. Louis Buchner -
േഡാ.ലൂയിസ് ബുച്ച്െനർ).
ജീവരാശികളുെട ചരി ാചാര്യൻ കീർത്തിമാനായ ബഫൺ പറഞ്ഞതാണിത്:
ലീടസ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഒരു സർജൻ െനാണ്ടിയായ ഒരു ാനിയൻ നാെയ
ക . അതിെന വിളി ഭവനത്തിൽ െകാ െചന്ന് കാലിനു കായം െകട്ടി
ര ദിവസം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം അവിെടനി ം െവളിയിേലയ്ക്ക് ഓടി
കള . ആ നായ കാലു നല്ലതിൻവണ്ണം ഗുണെപ്പടുന്നതുവെര ആ സർജ�െന്റ
ഭവനത്തിേല ദിവസം േതാറും കാല വ െകാണ്ടിരു . കുെറ ദിവസം
കഴിഞ്ഞതിെന്റേശ ഷം ആ പട്ടി കാൽ െനാണ്ടിയായ േവെറ ഒരു പട്ടിെയ
കൂട്ടി െകാണ്ട് ആ സർജ�െന്റ അടുക്കൽ വ . തനി െചയ്തതുേപാെല തെന്റ
േസ്നഹിതനും െച െകാടുക്കണെമ ള്ള ഭാവനയിൽ വിേവകേത്താടും ആദ 
രേവാടുകൂടി എളിയ മുഖെത്ത കാണി മനസ്സിലാക്കി. ഇത് ഓർമ്മയിനാലും
അനുഭവത്തിനാലും ഉണ്ടായി ള്ളതാെണന്ന് അറി കൂടേയാ? ഇതിെന
െവറും സാമാന്യജ്ഞാനേത്താടുകൂടിയ കാര്യമാെണന്ന് ഒരുവനും പറകയില്ല.
ഒരുവൻ തനി മുേമ്പ ഗുണം െചയ്ത ഒരു സമർത്ഥനായ സർജ�െന്റ അടുക്കൽ
ൈക ഒടിഞ്ഞ തെന്റ േസ്നഹിതെന കൂട്ടിെകാ േപാകുെമ വരികിൽ ഇന്ന 
തിെന െചയ്താൽ ഇന്നഫലം സിദ്ധി െമ ള്ള തിരിച്ചറിവുെകാണ്ടാെണന്ന്
അല്ലേയാ നിശ്ചയിേക്കണ്ടത്. ഇങ്ങെന െചയുന്നതു തെന്നയാണ് ബുദ്ധി

 ഷ്ഠതയായി ള്ളത്.
ഇേദ്ദഹം തെന്ന ഒരു കുറുക്കെന റിച്ച് മനു ഷ്യെരക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളതായി 
ട്ട് എഴുതിയിരി . പിെന്നയും ചില യുേറാപ്യപണ്ഡിതന്മാർ നീർനായ,
പക്ഷി, ഉറുമ്പ്, മുതലായ ജ ക്കെള റിച്ച് പറഞ്ഞിരി ന്നതിെന ഓർ  
േമ്പാൾ മനു ഷ്യെരക്കാൾ വിേശ ഷബുദ്ധി ഉള്ളവകളാെണ നിരൂപി േപാകും.
അതിൽ ചിലതിെനെയങ്കിലും ഇവിെട കാണിക്കാം എ വച്ചാൽ പുസ്തകം
വിസ്താരമായി േപാകുെമ കരുതി ഇവിെട വിരമി .
ഇനിയും മൃഗങ്ങൾ അറിവുെണ്ട ള്ളതിേല മാണം (ആദ്യപുസ്തകം 3-അ.
1-വാ.) യേഹാവയായ ൈദവം ഉണ്ടാക്കിയി ള്ള എല്ലാ ജ ക്കെളക്കാളും
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പാമ്പ് അധികം കശൗലമുള്ളതായിരു . (യശായ 1-അ. 3-വാ.) കാള തെന്റ
ഉടയവെനയും, കഴുത തെന്റ യജമാനെന്റ പുൽ ടിെനയും അറിയു . എന്നാൽ
ഇ ാേയൽ അറിയുന്നില്ല. എെന്റ ജനം വിചാരി ന്നില്ല, (പ ാസ് 2-അ.
16-വാ.) ഊമയായുള്ള കഴുത മനു ഷ്യരുെട ശബ്ദമായി സംസാരിച്ച് ദീർഘദർശി 
യുെട മൂഢതെയ വിേരാധി (േസാളമൻ നീതിവാക്യം). എറുമ്പിേനാടു പഠിക്ക
എ നിങ്ങളുെട ൈബബിളിലും പറയെപ്പട്ടിരി .
ഇനി ൈദവം ഒരുവനുെണ്ട ള്ള അറിവ് മൃഗാദികൾക്കില്ലാത്തതുെകാണ്ട്
ആത്മാവും ഇല്ല എങ്കിൽ നാസ്തികന്മാർ മുതലായവർ ം ആത്മാവിെല്ല
പറേയണ്ടതാണ്. അതുകൂടാെതയും ആത്മാവാകെട്ട എെന്തങ്കിലും ഒരു സാ 
ധനെത്തെക്കാണ്ടല്ലാെത അറികയില്ല എന്നിരിക്കയാലും ൈദവം ഒരുവൻ
ഉെണ്ട ള്ള ഒരറിവിെന ജനിപ്പി ന്നതിേല േവണ്ടതായ സാധനം മൃഗാ 
ദികൾക്കില്ലാത്തതുെകാ ം ൈദവം ഉെണ്ടന്ന് അറിയുന്നില്ല ആ സാധനം
ഉണ്ടായിരു എങ്കിൽ മനു ഷ്യെരേപ്പാെല തെന്ന മൃഗാദികളും അറിയും. ഇല്ലാ 
ത്ത സ്ഥിതിക്ക് മൃഗാദികെളേപ്പാെലതെന്ന മനു ഷ്യരും അറികയില്ല. ഇങ്ങെന
ആ സാധനം മാ ം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് ആത്മാവും ഇെല്ല പറയുന്നപക്ഷം
പിറവി കുരുടന്മാർ, പിറവിെചകിടന്മാർ മുതലായവർ ം തി, ഗുരു ഇവ
ഇല്ലാത്തവർ ം ആത്മാവിെല്ല വരും. ആകയാൽ ആ സാധനം മാ ം ഇല്ലാ 
ത്തതുെകാണ്ട് മൃഗാദികൾ ആത്മാവും ഇെല്ല ള്ളതു അ വും യുക്തമാകയില്ല.
നശി േപാകുെമങ്കിൽ ര വകകാരുെട ആത്മാവും നശി േപാകും. ഇെല്ലങ്കിൽ
ര ം ഇല്ലാ.
എന്നാൽ മൃഗാദികൾ സംസാരിക്കാത്തതുെകാണ്ട് ആത്മാവും ഇല്ല എ
പറയു എങ്കിൽ ഊമകൾ ം ആത്മാവിെല്ല പറേയണ്ടതാണ്. അല്ലാ 
െതയും മൃഗാദികൾ സംസാരിക്കയിെല്ലെന്നങ്ങെന പറയാം? േമൽഭാഗ
പരു വട്ടമി പറ ന്നതിെന കണ്ട് േകാഴികൾ െകാക്കരൽ ഇടുേമ്പാൾ ആ
അടയാളത്തിെന അറിഞ്ഞ് അതിെന്റ കു ങ്ങെളല്ലാം ഓടിവന്ന് അതിെന്റ
ചിറകിനകത്ത് ഒളി കയും ചാവൽേകാഴി േപാരിനായി അറകുേമ്പാൾ ആ
ശബ്ദെത്ത േകട്ട ഉടൻതെന്ന േപാരിനു വിളി എന്നറിഞ്ഞ് അതിേലയ്ക്കായിട്ട്
േവഗം െച കയും ആപ വരുേമ്പാൾ തെന്റ ഇനങ്ങെള വിളിച്ചാൽ ആ
വിളിെയ അറിഞ്ഞ് ആ ജാതികെളല്ലാം വ കൂടുകയും ഭക്ഷണെത്തക്കണ്ടാൽ
അേപ്പാൾതെന്ന ശബ്ദങ്ങെളെക്കാണ്ട് അതാതിെന്റ കൂ കാെര അറിയിക്കയും
അ കാരം തെന്ന അവറ്റകൾ അറി വ ഒരുമി കൂടിയിരു ഭക്ഷി ക 
യും െച ന്നേല്ലാ. ഇങ്ങെന തെന്ന മൃഗങ്ങൾ ം പക്ഷികൾ ം അതാതിനു
തക്കവയായ ഭാ ഷകളുണ്ട്. അവകെള അതാതു ജാതികൾ മാ േമ നല്ലവണ്ണം
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അറിയാവൂ. അല്ലാെതയും ന െട ഭാ ഷകെളേപ്പാലും കിളി, മലഞ്ചിത്തിര
മുതലായ പക്ഷികൾ സംസാരി ന്നില്ലേയാ?അതുെകാണ്ട് മൃഗാദികൾ ം
ഓേരാ അടയാളഭാ ഷകളുെണ്ട നിശ്ചയമാകു .
ഇനിയും മൃഗാദികെള മനു ഷ്യർക്ക് ആഹാരമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ
പറയു വേല്ലാ. നായ, നരി, പുലി, കരടി, കാക്ക, ഈച്ച, േപൻ, മൂട്ട മുതലായവ
മനു ഷ്യരാൽ ആഹാരമായി സ്വീകരിക്കെപ്പടാത്തതുെകാ ം പരമാണുവിേന 
ക്കാളും െചറുതായ ജ ക്കെള ആഹാരമായിെട്ടടുപ്പാൻ കഴിയാത്തതുെകാ ം
ആയതു േചരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവകൾ ആഹാരമായിെല്ലങ്കിലും മനു ഷ്യർക്ക്
ഉപകാരമാകു എങ്കിൽ,
സിംഹം, പുലി, ആന, കരടി, പാമ്പ്, േതള്, പഴുതാര മുതലായതുകൾ മനു ഷ്യർക്ക്
ഉപകാരെപ്പടുന്നില്ലാ എ മാ മല്ല, ഭയെപ്പടു കയും െകാ കയും െച ന്നതു 
െകാണ്ട് അപകാരെപ്പടു എ ം കൂെട പറേയണ്ടിയിരി കയാൽ നിങ്ങളുെട
ഈ വാ ം ശയിടുന്നില്ല.
മനു ഷ്യർ െത െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർക്ക് മൃഗാദികൾ കീഴടങ്ങാെതേപാകെട്ട
എ യേഹാവ ശപിക്ക നിമിത്തം അ കാരം ആയിേപ്പായി എങ്കിൽ,
ആട്, മാട്, േപാത്ത്, പന്നി, പട്ടി, േകാഴി, പൂച്ച മുതലായ ജ ക്കൾ മനു ഷ്യർക്ക്
കീഴടങ്ങിയിരിക്കെകാ ശപി എ പറയുന്നത് കള്ളമായിേപ്പാകുകയും,
മനു ഷ്യർക്ക് പുലി മുതലായവ കീഴടങ്ങാെത േപാകുകയും മാട് മുതലായവ
കീഴട കയും െചയ്യെട്ട എന്നാണ് ശപിച്ചെതങ്കിൽ അ കാരം അല്ലാെത
ഓേരാ സമയങ്ങളിൽ പാമ്പ് മുതലായവ ഓേരാരുത്തെന്റ കീഴട കെകാ ം
മാടു മുതലായവ ഓേരാരുത്തെര െകാന്നിരിക്കെകാ ം ആയതും ശരിയല്ല.
അെതല്ലാം ഇരിക്കെട്ട. നിങ്ങളുെട ൈബബിളിെല േവദന്യായ മാണമായ
പ ക നകളിൽ ഒരു ക ന െകാല്ലരുെത ള്ളതാണേല്ലാ. അതിേനയും
നിങ്ങൾ നി േഷധി ന്നവരാകു വേല്ലാ. സമസൃഷ്ടങ്ങെള അതായത് മനു ഷ്യെര
െകാല്ലരുെത മാ േമ ഇതിനർത്ഥമു എ നിങ്ങൾ പറയു െവങ്കിൽ
മൃഗങ്ങെളേന്നാ മനു ഷ്യെരേന്നാ നിർേദ്ദശിക്കാെത െപാതുെവ െകാല്ലരുെതന്ന്
പറഞ്ഞ ആ വാക്യത്തിന്, ഇ കാരം ദുർവ്യാഖ്യാനം െച ന്നതു ശരിയാകയില്ല
ആയതിേലയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനവുമില്ല.
എന്നാൽ അതിേലയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. അതായത് (അേപ്പാസ്തലർ വൃത്തികൾ
10-അ. 11-വാ.) ആകാശം തുറന്നിരി ന്നതും വലിെയാരു തുപ്പട്ടിേപാെല നാലു 
േകാണുംെകട്ടി ഭൂമിയിേലയ്ക്കിറക്കിവിെട്ടാരു പാ ം വരുന്നതും അവർ കാണു .
(ടി. 12-വാ.) അതിൽ ഭൂമിയിെല സകലവിധ നാൽക്കാലികളും ഇഴജാതികളും
ആകാശത്തിെല പറവകളും ഉണ്ടായിരു . (ടി.പുസ്തകം 13-വാ.) പ ാസ്
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എഴുേന്നറ്റ്, അറു ഭക്ഷി ക എന്ന് അവേനാട് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി. (ടി.
പുസ്തകം 14-വാ.) എന്നാൽ പ ാസ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും വഹിയാ കർത്താേവ.
മലിനേമാ അശുദ്ധേമാ ആയുള്ളെതാ ം ഞാൻഒരുനാളും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.
(ടി. പുസ്തകം 15-വാ.) ആ ശബ്ദം പിെന്നയും രണ്ടാം ാവശ്യം അവേനാട്
ൈദവം ശുദ്ധീകരിച്ചതിെന നീ മലിനമാക്കരുത്. (ടി. പുസ്തകം 16-വാ.) ഇതു
മൂ ാവശ്യമുണ്ടായി. ഉടെന പാ ം ആകാശത്തിേലയ്ക്ക് എടു െകാള്ള 
െപ്പ . ഇ കാരം ൈദവംതെന്ന ക ിച്ചിരി ന്നതിനാൽ ആ വ്യാഖ്യാനം
ശരിയായി ള്ളതാണ് എ പറയു െവങ്കിൽ മ ള്ള ക നകൾ ം ഇ കാരം
ദുർവ്യാഖ്യാനം െചയ്വാൻ ൈബബിളിൽനി ധാരാളം മാണങ്ങൾ കി ം.
എങ്ങെനെയന്നാൽ, (1 രാജാക്കന്മാർ 22-അ.) യേഹാവാ ഒരാത്മാവിെന അയച്ച്
കള്ളം പറയിച്ച് ആകാബ് എന്നവേനയും അവെന്റ േസനകേളയും െകാ .
(പുറപ്പാടുപസ്തകം 13-അ.) മി യിം േദശ ള്ള എല്ലാ കടി ൽകുട്ടികേളയും
പാതിരാ ിയിൽ െകാ . പറേവാെന്റ ഹൃദയെത്ത കഠിനെപ്പടുത്തി. തെന്റ ക  
നെയ ൈകെക്കാള്ളാെത വിലക്കിെക്കാണ്ട് അവേനയും അവെന്റ േസനകേളയും
സമു ത്തിൽ മുക്കിെക്കാ . (േലവിയാ പുസ്തകം 16-അ. 1-വാ.) തെന്റ സന്നി 
ധിയിൽ വന്ന അഹേറാെന്റ പു ന്മാെര ര േപെര െകാ . (ശമുേയൽ 1-ആം
പുസ്തകം 25-അ. 38-വാ.) നാബാൻ എന്നവെന അടി െകാ . പിെന്നയും
ഇ േയൽ ജനങ്ങളുേടയും മ പലരുെടയും ഇടയിൽ അേനകം കലഹങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കി വളെര െകാലെച എ കാണുന്നതുെകാണ്ട് െകാല്ലരുെതന്ന
ക നയ്ക്ക് സമസൃഷ്ടങ്ങെള അതായത് മനു ഷ്യെര എന്നാെണ ള്ള നിങ്ങളുെട
വ്യാഖ്യാനം േചരുന്നിെല്ല തെന്നയല്ല മനു ഷ്യെര െകാല്ലാെമ ള്ള അർത്ഥം
കൂടി സിദ്ധി . (പുറപ്പാടുപുസ്തകം 11-അ.) ഇ ാേയലന്മാെര അയല്ക്കാ 
േരാട് ആഭരണങ്ങെള വാങ്ങി െകാണ്ട് ഒളി േപാകാൻ ക ി . ഇത്യാദി

മാണങ്ങളാൽ അന്യന്മാരുെട മുതലിെന ആ ഹിക്കരുത് എന്ന ക നയുെട
മുമ്പിൽ േവണ്ടെയ േതാ േമ്പാൾ എ ം, ഇനിയും (പുറപ്പാടുപുസ്തകം
1-അ.)വയറ്റാട്ടികളായ സി ായും പൂയായും കള്ളം പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവെര
അനു ഹി . (1 രാജാക്കന്മാർ 22-അ.) ഒരാത്മാവിെന അയ കള്ളം പറയി ,
ഇത്യാദി മാണങ്ങളാൽ അസത്യം പറയരുത് എന്ന ക നയുെട മുമ്പിൽ
ആവശ്യമിെല്ല േതാ േമ്പാൾ എ ം, ഇനിയും (2.ശാമുേയൽ 12-അ.) ദാവീദ്
എന്നവൻ ഉറിയാവിെന്റ ഭാര്യെയ പിടിച്ച് ദാവീദിെന്റ ീകെള അവെന്റ അയൽ 
ക്കാരേനാടു ശയിക്കാൻ ക ി . (േഹാശയാ 1-അ. 2-വാ.) നീ െചന്ന് നിന
േവശ്യാവൃത്തിയുള്ള ഒരു ഭാര്യേയയും േവശ്യാവൃത്തികളിെല ൈപതങ്ങേളയും
എടു െകാൾക, ഇത്യാദി മാണങ്ങളാൽ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന ക നയു 
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െട മുമ്പിൽ ധാതുപുഷ്ടിയില്ലാത്തേപ്പാഴും േവെണ്ട േതാ േമ്പാഴും എ ം,
ഇനിയും ി ഒരു ജന ട്ടത്തിൽെവ തെന്ന അേന്വ ഷി ദുഃഖി വന്ന
മാതാവിേനാട് അനാദരവായി സംസാരി ഇത്യാദി മാണങ്ങളാൽ അച്ഛന 
മ്മമാെര ഉപചരി ക എന്ന ക നയുെട മുമ്പിൽ ’േവണെമ േതാ േമ്പാൾ’
എ ം േചർേക്കണ്ടിവരും. ആയതിനാൽ ഈ ക നകെള ആചരിക്കണെമ
നിർബന്ധമിെല്ല ം അവനവെന്റ മന േപാെല അതായത് േതാന്ന്യാസ 
മായിട്ടാകാെമ ം സിദ്ധി ം. ഇങ്ങെന േതാന്ന്യാസമായി ള്ളതിേലയ്ക്ക് ഒരു
ക നേയാ നിയമേമാ മതേമാ ആവശ്യമില്ലാ. ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക്
ഈ ക നകൾ (ൈബബിൾ) െവറുെത ഉള്ളെത ം െവറുെത ഉള്ളതിെന
േവണെമ ക ിച്ച ആൾ അറിവിലാത്തവെന ം സിദ്ധി ം.
ഇനിയും മൃഗാദികെള മനു ഷ്യൻ ഭക്ഷി ന്നതുെകാണ്ട് അവർക്കായിട്ടാണ്
അവകെള സൃഷ്ടിച്ചെതങ്കിൽ, മനു ഷ്യെരയും നായ, പുലി, കടുവാ, മുതലായ
ജ ക്കൾ തി ന്നതുേകാണ്ട് മൃഗാദികൾക്ക് ആഹാരമായിട്ടാണ് മനു ഷ്യെര
സൃഷ്ടിച്ചെത ം പറേയണ്ടതാണ്.
ആകയാൽ മൃഗാദികെള സൃഷ്ടിച്ചതു മനു ഷ്യർക്ക് ആഹാരത്തിേല േവണ്ടിയ 
െല്ല ള്ളതു നിശ്ചയമാകു . ഈ വാസ്തവെത്ത അറിഞ്ഞിരുന്നി ം നമുക്ക്
ആഹാരത്തിനായിട്ടാണ് മൃഗാദികെള സൃഷ്ടിച്ചെത അവകൾ നിത്യാ 
ത്മാവിെല്ല ം അവിേവകികൾ െകട്ടിമുടട ണ്ടാക്കിയ ൈബബിളിെന
വിശ്വസി െകാണ്ട് ഈ മഹാകഠിനതെയ െച േപാകുന്നേല്ലാ. അതിൽ അ  
കാരം പറഞ്ഞിരുന്നാലും മൃഗങ്ങെള അടിക്കയും മ ം െച േമ്പാൾ അവകൾ
െപടുന്ന േവദനകെള ക െകാണ്ട് കാണാത്തവെരയും അറിയാത്ത വെരയും
േപാെല അ വും കരുണകൂടാെത ആ മൃഗാദികെള അടി ം, അറു ം, െവള്ള 
ത്തിൽ മുക്കിയും, ൈകകാലുകെള െകട്ടി തീയിൽ ഇ ം മ പലവിധത്തിൽ
കഷ്ടെപ്പടുത്തി െകാ തി ന്നതു നീതിേയാ? അയ്യേയ്യാ! ദയാഹീനന്മാെര!
നിങ്ങളുെട ൈബബിൾ (ആദിപുസ്തകം 7-അ. 1-വാ.) ജീവശ്വാസമുള്ള മാംസജ  
ക്കൾ എല്ലാം േനാവായുെട അടുക്കൽ െപട്ടകത്തിൽ േവശി എ കാണു .
മനു ഷ്യർ ം ഈ ജീവശ്വാസെത്തതെന്ന ഊതിയത്. ആ ജീവശ്വാസം തെന്ന
ഈ മാംസജ ക്കൾ ം പറ . അതുെകാ ര വകക്കാർ ം ഒേര
ജീവശ്വാസം തെന്ന എ കാണുകയാൽ ഒരുത്തർക്ക് ആയത് ഉെണ്ട ം
ഒരു വകക്കാർക്ക് ആയത് ഇെല്ല ം എങ്ങെന പറയാം? േദാ ഷമില്ലാത്ത

മാണങ്ങൾ ഒ ം നിങ്ങളുെട ബുദ്ധിയിൽ േകറുകയില്ലേല്ലാ? എ െചയ്യാം,
പാപശക്തിതെന്ന.
ഇ കാരമുള്ള ാഹങ്ങൾ നിമിത്തം വരുന്ന പാതകങ്ങൾ ഒഴിയുന്നത് ഏതു 
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കാലേത്താ? അതിരിക്കെട്ട. േമൽ കാണിച്ച ന്യായങ്ങേളെക്കാണ്ട് മൃഗാദികൾ
മനു ഷ്യർക്ക് ആഹാരത്തിനുേവണ്ടി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയെല്ല ം പൂർവ്വജന്മകർമ്മം
നിമിത്തം അ കാരം സൃ ഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ജ ക്കളാകു എ ം നിശ്ചയമായിട്ട്
ഉണർ െകാ വിൻ.
ഇങ്ങെന മൃഗാദികെള റി വിചാരിച്ചതിലും ജീവലക്ഷണമിെല്ല കാണെപ്പ 
ട്ടിരി .
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ജന്മപാപം

അല്ലേയാ ിസ്തീയ സംഗികേള!
ആദിമനുഷ്യർ പാപികളായിത്തീർന്നതുെകാണ്ട് അവരുെട ശു േശാണിതവഴി 
യായി ജനി ന്ന എല്ലാമനുഷ്യർ ം ജന്മപാപമുണ്ടായിരി െമ നിങ്ങൾ പറ 
യുന്നേല്ലാ. ഓ!േഹാ! പാപെമന്നതു എേന്താന്നാണ്? ഒരു വ്യേമാ ഗുണേമാ?
ര മല്ലേല്ലാ. അതി വിലക്കിയതിെന െചയ്ത കർമ്മമായി ം, വിധിച്ചതിെന െച 
യ്തിട്ടിെല്ല ള്ള കർമ്മത്തിെന്റ ഇല്ലായ്മയായി ം അല്ലേയാ ഇരി ന്നത്? ആ
സ്ഥിതി കർമ്മവും കർമ്മത്തിെന്റ ഇല്ലായ്മയും ഒരു വ വിൽ േതാന്നി തൽക്ഷ 
ണം തെന്ന നശി കയും െച ം. ആകയാൽ ആയത് ഒരുത്തരിത്തെന്ന ചിരകാ 
ലം ഇരു െകാണ്ട് അവരുെട വി വഴി മ ള്ളവരിലും േവശി െമന്ന് പറയു 
ന്നത് േചർച്ചയില്ലാ കൂടാെതയും അച്ഛനമ്മമാരുെട വി വിനാൽ ഉണ്ടാകുന്നതു
ശരീരമാകു . അല്ലാെത ആത്മാവ് അല്ല. ശരീരം ജഡമായും ആത്മാവ് ചിത്താ 
യും ഇരിക്കയാൽ അതിെന്റ സ്വഭാവം േവെറ. ഇതിെന്റ സ്വഭാവം േവെറ. ആക 
യാൽ അതിേനാട് ഇതിന് അൽപവും സംബന്ധം ഇല്ലാ.
ഈ ആത്മാവ് അച്ഛനമ്മമാരുെട ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒരു അംശം അല്ലാ. ഒരു
അംശം എ വരികിൽ ജ്ഞാനസംബന്ധംകൂടി ഉണ്ടായിരി കയും ആ ആത്മാ 
വ് ഖണ്ഡിക്കെപ്പടത്തക്കെത പറയുകയും െചേയ്യണ്ടതാണ്. ആകയാൽ അതി 
നും ഇതിനും യാെതാരു സംബന്ധവും ഇല്ലേല്ലാ. ഇങ്ങെന ഇരി േമ്പാൾ ഒരാ 
ത്മാവ് െചയ്ത കുറ്റം മെറ്റാരു ആത്മാവിെന പറ്റിപ്പിടി െമന്ന് പറയുന്നതു ന്യായ 
മാേണാ?
േമലും ശു ംവഴിയായി പാപം സംബന്ധി െമങ്കിൽ കുരുട്, െചകിട് മുതലായ
ഊനമുള്ളവർ നല്ല െസൗന്ദര്യമുള്ള കുട്ടികളും നിത്യേരാഗികൾക്ക് അേരാഗി 
കളായ പു ന്മാരും ദുഷ്ടനായ പിതാവിന് ശിഷ്ടനായ പു നും ശിഷ്ടനായ പി 
താവിന് ദുഷ്ടനായ പു നും ജനി ന്നത് എ െകാണ്ട്? ഈ സംഗതികളാലും
വി വഴിയായി പാപസംബന്ധമുണ്ടാകുെമ പറയുന്നത് അൽപവും യുക്തമല്ലാ.
ഇനിയും അ കാരംതെന്ന പാപം കൂെട തുടർ െച െമങ്കിലും ആ പാപം താ 
െന െപായ്കളയുേമാ? ഇല്ലേല്ലാ? അതുെകാണ്ട് ൈദവം തെന്ന അതിെന ഇല്ലാെത
ആേക്കണ്ടതല്ലേയാ? അങ്ങെന ഇരിക്കേമ്പാൾ ഒരുത്തൻ െചയ്ത പാപെത്ത മെറ്റാ 
രുത്തെന്റ േപരിൽ ചുമ കയാൽ ആ ൈദവം മഹാ അന്യാക്കാരൻ അല്ലേയാ?
ഈ േലാകത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാേപാലും ഒരുവൻ കുറ്റം െചയ്താൽ അവെന ദണ്ഡി 
പ്പിക്കയില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക്, സർവ്വജ്ഞനായും, സർവ്വദയാലുവായും, പരിപൂർണ്ണ 
നായും േസ്നഹേദ്വഷരഹിതനായും ഇരി ന്ന ൈദവം ഒരാത്മാവ് െചയ്ത കുറ്റെത്ത
മെറ്റാരു ആത്മാവിെന്റ േമലാക്കി ദണ്ഡിപ്പി ം എ പറയുന്നതു ന്യായമല്ലാതാ 
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കു . ഇങ്ങെന ജന്മപാപെത്ത റി വിചാരിച്ചതിലും, പാശലക്ഷണം ഇെല്ല 
െതളിവായി സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരി .

https://thalilakkam.in/



ി മതനിരൂപണം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 98

മുക്തിസാധനം

അല്ലേയാ ിസ്തീയ സംഗികേള!
ൈദവം താൻ െകാടുത്ത ക നെയ കട മനു ഷ്യർ പാപം െചയ്തതുെകാണ്ട് അവ 
െര ന്യായ കാരം ശപി എങ്കിലും അനന്തരം കൃപ േതാന്നി അവർ േവണ്ടി
പാപബലിയാകുന്നതിനു തെന്റ പു െന അയ െവ നിങ്ങൾ പറയു വേല്ലാ.
എന്നാൽ ൈദവം ആ സമയ ശപിച്ചതുതെന്ന അനീതിയായിേപ്പായി എ
മുമ്പിൽ കൂട്ടിക്കാണിചി ണ്ട്. അലാെതയും,
താൻ വിധിച്ച ക നെയ അതി മി െകാണ്ട് വർദ്ധിച്ച പാപത്തിേലയ്ക്ക് ായച്ഛി 
ത്തം െചയ് വാൻ മനു ഷ്യർ ശക്തന്മാരായി ഭവിക്കയില്ലേല്ലാ എ ദയവുേതാന്നി
അതിനായിട്ട് തെന്റ പു െന അയച്ച ൈദവം താൻ വിധി ന്ന ക നെകാ
മനു ഷ്യർ പാപികളായിേപ്പാകുെമ ള്ളതിെന മുൻപിൽകൂട്ടി അറി വിധിക്കാ 
െത തെന്ന ഇരു കളയരുതാേഞ്ഞാ? ആകെട്ട, അതിേലയ്ക്ക് ഇടയായിെല്ലങ്കിലും
തെന്റ ശാപെത്ത മനു ഷ്യർക്ക് തടു വാൻ കഴിയിെല്ല കൃപ േതാന്നി ശപിക്കാ 
െത ഇരിക്കരുതാേഞ്ഞാ? അല്ലാത്തപക്ഷം താൻ സൃഷ്ടിപ്പാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇ  
കാരമുള്ള സങ്കടങ്ങളും േദാ ഷങ്ങളും സംഭവി െമന്ന് ആദ്യേമ അറി തെന്റ
പാട്ടിന് അനങ്ങാെതകണ്ടിരിപ്പാൻ കഴികയില്ലാേഞ്ഞാ?
താൻതെന്ന മഹാേവദനെയ വരു കയും വില കയും െചയ്തതു തെന്റ നീതി 
േയയും കൃപേയയും അന്യന്മാെര േബാധിപ്പിക്കയും തെന്ന തിപ്പിക്കയും െച  
ന്നതിനുേവണ്ടി ആകു െവങ്കിൽ അെതാരു കാരത്തിൽ േചരും. എ െകാ 
െണ്ടന്നാൽ യേഹാവയുെട വൃത്തികെളല്ലാം തനതുകാര്യെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചല്ലാെത
അന്യന്മാരുെട സുഖെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചല്ലാ. ആകയാൽ നിത്യാനന്ദവും നീതിയും കൃ 
പയും ഇല്ലാത്തവൻ തെന്നയാണ്.
ഇനി തെന്റ പു െന അയ െവ പറയു വേല്ലാ. പു െന തന്ന പിതാവു മു 
മ്പെന ം പിതാവിനാൽ തരെപ്പട്ട പു ൻ പിമ്പെന ം പിതാവിനാൽ അയയ്ക്ക 
െപ്പട്ടതുെകാണ്ട് പു ൻ പരത െന ം െവളിവായി കാണുകയാൽ പിതാവും
പു നും ഒരുവനാെണ ം തുല്യന്മാരാെണ ം നിങ്ങൾ പറയുന്നതു മഹാവിരു 
ദ്ധമാകു . പു നായ ി ഭർത്താവില്ലാെത ഗർഭം ധരിച്ച കന്യകയുെട വയ 
റ്റിൽ ജനിച്ചവെന ം അേദ്ദഹത്തിനു ൈദവത്വം ഉെണ്ട ം ജന്മപാപം ഇെല്ല 

ം അ തങ്ങെള െചെയ്ത ം മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ജീവിെച്ച ം നിങ്ങൾ പറ 
യുന്നതു ശുദ്ധ നുണയാെണ ം ആ ി േദവനല്ലാ മനു ഷ്യൻ തെന്ന എ ം
മുേമ്പ കൂട്ടി സ്ഥാപി വേല്ലാ.

ി മനു ഷ്യൻ അനുഭവിേക്കണ്ടതായ ദണ്ഡെത്ത താൻ അനുഭവി എ പറ 
യുന്നേല്ലാ. അവനവൻ െചയ്ത കുറ്റത്തിന് അവനവൻ തെന്ന ദണ്ഡമനുഭവിേക്ക 
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ണ്ടതല്ലാെത മെറ്റാരുവൻ ദണ്ഡിക്കെപ്പടുന്നതു നീതിയാേണാ? ഒരുത്തെന്റ വിശ 
മെറ്റാരുത്തൻ ഭക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട് ശമി േമാ? ഒരുവെന്റ വ്യാധി മെറ്റാരുവൻ

മരു േസവിച്ചാൽ ശമി േമാ? (െഹസക്കൽ 18-അ.20-വാ.) പാപം െച  
ന്ന ആത്മാേവാ അതു മരി ം. പു ൻ പിതാവിെന്റ അതി മെത്ത വഹിക്കയി 
ല്ലാ. പിതാവു പു െന്റ അതി മെത്ത വഹിക്കയുമില്ല. നീതിമാെന്റ നീതി അവ 
െന്റേമൽ ഇരി ം. ദുഷ്ടെന്റ ദുഷ്ടത അവെന്റ േമൽ ഇരി ം. (ആവർത്തനപുസ്ത 
കം 24-അ. 14-വാ.) പു ന്മാർ േവണ്ടി പിതാക്കന്മാർ െകാലെചയ്യെപ്പടുകയും
അരുത്. അവനവൻ തെന്ന തെന്റ പാപം നിമിത്തം െകാലെചയ്യെപ്പടണം. ഇ  
കാരം നിങ്ങളുെട ൈബബിൾ പറയുെമങ്കിൽ മനു ഷ്യർ അനുഭവിപ്പാനുള്ള ദണ്ഡ 
െത്ത ി താൻ തെന്ന അനുഭവി എ പറയുന്നത് അ ം എങ്കിലും ശരിയാ 
കുേമാ?
ഇനിയും ി േവദനെപ്പ അതുെകാണ്ട് നിത്യാനന്ദനല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മനു ഷ്യത്വമല്ലാെത േദവത്വം േവദനെപ്പട്ടിട്ടില്ല എ വരികിൽ മനു ഷ്യർ ക ന 
െയ അതി മി െചയ്ത പാപം പാടുെപട്ടതുെകാ നിവൃത്തിയാകയില്ലാ എ
നിങ്ങൾ തെന്ന പറകെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനു ഷ്യത്വം മാ േമ പാടുെപ
എങ്കിൽ പാപേമാചനം വന്നി മില്ലാ നിശ്ചയം.
അല്ലാെതയും ” ി താേന ദണ്ഡിക്കെപ്പ രക്ഷി ” എന്ന് പറേഞ്ഞ പിന്നീടു
മനു ഷ്യത്വം പാടുെപ േദവത്വം രക്ഷി എ പറയുന്നതു വലിയ കളവല്ലേയാ?
പിെന്നയും അനന്തേകാടി ജിവന്മാർ നിത്യകാലവും അനുഭവിേക്കണ്ടതായ സക 
ലേവദനകളും ി തനിച്ച് അ കാലംെകാണ്ട് അനുഭവി കള എ ള്ളതു
ശരിയാകുേമാ? സർവ്വസാമർത്ഥ്യംെകാണ്ട് അങ്ങെന െച െവങ്കിൽ അ കാലം
േപാലും താൻ േവദനെപ്പടാെത സർവ്വസാമർത്ഥ്യം െകാണ്ട് അന്യന്മാരുെട േവദ 
നകെള വിലക്കിക്കളയരുതാേഞ്ഞാ?
ൈദവം മനു ഷ്യർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ യാെതാരു കാരണവും കൂടാെത തെന്റ തി 
രുവുള്ള കാരം മാ ം സുഖദുഃഖങ്ങെള െകാടു എ ം മനു ഷ്യർ ഇേപ്പാൾ
െച ന്ന പാപങ്ങെള കാരണമാക്കിെക്കാണ്ട് അവെര മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം നര 
കത്തിൽ തള്ളി നിത്യേവദനകെള അനുഭവിപ്പി െമ ം നിങ്ങൾ പറകെകാ 
ണ്ട് ി വും ഈ ജന്മത്ത് അനുഭവിച്ച സകല ദുഃഖങ്ങളും ഒരു കാരണവും
കൂടാെത ൈദവത്തിെന്റ തിരുവുള്ള കാരം വ േചർന്നെത ം അതുെകാണ്ട്
മനു ഷ്യർ ം പാപേമാചനമിെല്ല ം ഈ ജന്മ ി സകലമനു ഷ്യരുെട പാ 
പങ്ങെളയും ഏ െകാ എ പറയുന്നത് സത്യെമ വരികിൽ പരത്തിൽ നി 
ത്യനരകേവദന അനുഭവി െമ ം നിശ്ചയി െകാള്ളാം, അല്ലേയാ?
അല്ലാെതയും ഇഹത്തിൽ അ ം പാപം െചയ്തവരും പരത്തിൽ നിത്യേവദന
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അനുഭവി െമ നിങ്ങൾ പറയു വേല്ലാ. ആ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാ മഹാപാപ 
ങ്ങെളയും തന്നിൽ ഏ െകാ ി ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അത്യന്തേഘാര 
േവദനകെള നിത്യവും അനുഭവിേക്കണ്ടതാണ് എ ള്ളതിന് സേന്ദഹമില്ലേല്ലാ.
തെന്റ പു െനന്ന വാത്സല്യംെകാണ്ട് യേഹാവാ ഇേദ്ദഹത്തിെന നരകത്തിൽ
തള്ളാെതകണ്ട് വിട്ടയ ം എ വരികിൽ യേഹാവാ പക്ഷപാതം ഉള്ളവനായി 
േപ്പാകും.
േമലും മനു ഷ്യർ മുേമ്പ െച േപായ പാപങ്ങളുെട മാ മല്ലാ പിന്നീട് െചയ്വാൻ 
േപാകുന്ന പാപങ്ങളുെട നിവൃത്തിക്കായി ം കൂടി പാടുെപ എ നിങ്ങൾ പറ 
യുന്നേല്ലാ? ഒരുത്തന് ഇനി വരുവാൻ േപാകുന്ന സംവത്സരത്തിെല വിശപ്പിെന 
യുംകൂടി തീർ കളയുന്നതിേല മെറ്റാരുത്തൻ ഇേപ്പാൾതെന്ന ഉ കള
എ പറഞ്ഞാൽ ആയതിെന കു ങ്ങൾ േപാലും വിശ്വസി േമാ?
ഇങ്ങെനെയല്ലാമിരിക്കെക്കാ ി മനു ഷ്യരുെട പാപങ്ങൾക്കായി ദണ്ഡിക്ക 
െപ്പ എ പറയുന്നത് അ വും േചരുകയില്ലേല്ലാ.

ി പാപവിേമാചനം െച എ പറയുന്നേല്ലാ; അങ്ങെന െച എങ്കിൽ പാ 
പം പിന്നീട് േലാകത്തിൽ എങ്ങാനും ഇരി േമാ? ഒരു മനു ഷ്യൻ ക നെയ
അതി മിച്ചതുെകാണ്ട് ഉണ്ടായ പാപം എല്ലാ മനു ഷ്യേരയും പിടികൂടി എ പറ 
യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവൻ വിേമാചനം െചയ്തതുെകാ കഴിഞ്ഞ പാപം തൽക്ഷ 
ണംതെന്ന എല്ലാവരിൽനി ം വി മാറിേപ്പായി എ ള്ള അഭി ായം എന്താ
െകാ കയില്ലേയാ?

ി എല്ലാവരുെടയും മുൻപുണ്ടായിരുന്നതും പിന്നീട് ഉണ്ടാവാൻ േപാകുന്നതും
ആയ പാപങ്ങെള നിവാരണം െച എങ്കിൽ ആക്ഷണത്തിൽതെന്ന സകലരും
പാപത്തിൽ നി ം േവർെപ മുക്തന്മാരായി ഭവിേക്കണ്ടതാണ്. അങ്ങെന ഭവി 
ക്കാത്തതുെകാണ്ട് ി പാപവിേമാചനെത്ത െചയ്തില്ലാ എന്നതു നിശ്ചയമാകു 

.
േമലും ഒരു രാജാവാകെട്ട താൻ വിധിച്ച ക നകെള ചില ജനങ്ങൾ അതി മി 

േപാെയ വരികിൽ അതിേലയ്ക്കായിട്ട് അവെര ശിക്ഷിക്കയല്ലാെത വിേമാച 
നം െച വിടുക എ ം ആ കുറ്റത്തിനു താനായി നിവൃത്തിയുണ്ടാ ക എ ം
തെന്റ തലയിൽ മ വാരി ഇ െകാ ക എ ം അന്യർക്കായിെക്കാണ്ട് തെന്റ
മകെന ദണ്ഡിപ്പിക്ക എ ം ഉള്ളെതല്ലാം നീതിയും മഹിമയും ബുദ്ധിയും ന്യായ 
വും ആേണാ?
ആകയാൽ മനു ഷ്യരുെട പാപത്തിെന അവർക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ ഇടവരാെത
അവർ േവണ്ടി ി വിേമാചനം െച എ ള്ളത് അ വും സത്യമായി ള്ള 
തല്ലാ.
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ഇനി വിശ്വാസമാണ് മുക്തിെയ തരുന്ന സാധനം എ ം സ്നാനം െച ന്നതി 
നു മുൻേപാ, െചയ്തതിെന്റ േശ ഷേമാ മരിച്ച കു ങ്ങൾ േമാക്ഷമുെണ്ട ം നി 
ങ്ങൾ പറയുന്നേല്ലാ. ആ കു ങ്ങൾ വിശ്വാസം ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ? ആ സ്ഥി 
തിക്ക് അവർ മുക്തിസാധനം എേന്താന്നാ? ആയത് അവെര റി ള്ള കൃപ 
യാകു എങ്കിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ആത്മാക്കെള റി ം ആ കൃപയു 
ണ്ടാകാത്തത് എന്ത്?
ഇങ്ങെന മുക്തിസാധനനിരൂപണം െകാ ം ഗതിലക്ഷണമിെല്ല സാധിക്ക 
െപ്പ .
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നിരയം

അല്ലേയാ ിസ്തീയ സംഗികേള! ൈദവം പാപികെള നരകത്തിലി നിത്യകാ 
ലവും ഒരുേപാെല ദണ്ഡിപ്പി െമ നിങ്ങൾ പറയു വേല്ലാ, അത് അ വും േച 
രുകയില്ലാ. സമസ്തനായകനായ ൈദവെത്ത ദു ഷിക്കയും, ഒരുവെന െകാ കയും,
ഒരു വ വിെന േമാഷ്ടിക്കയും, ക കുടിക്കയും, വ്യഭിചാരം െച കയും, കള്ളം
പറകയും, ഗുരുവിെന നിന്ദിക്കയും ഇങ്ങെന പല വർഗ്ഗങ്ങളായ സകലപാതകങ്ങ 
െളയും മുഴുവനും െചയ്ത വർ ം അവയിൽ ഏതിെന എങ്കിലും ഒന്നിെന മാ ം
െചയ്തവർ ം ഒേര ശിക്ഷതെന്ന എ ം പറ കൂടേല്ലാ.
അല്ലാേത ഒരു േവശ്യേയാടുേചരുകയും, ഒരു കന്യകേയാടു േചരുകയും, അന്യെന്റ
ഭാര്യേയാടു േചരുകയും, ഗുരുവിെന്റ ഭാര്യേയാടു േചരുകയും, മാതാവിേനാടു േച 
രുകയും, സേഹാദരിേയാടു േചരുകയും െചയ്താൽ ഇവകെളല്ലാം ഒരു വർഗ്ഗത്തി 
ലുൾെപ്പട്ട പാപങ്ങളാകു , എ വരികിലും ഒന്നിെനാന്ന് അതിഭാരമായിരിക്ക 
യാൽ അവെയ െചയ്തവർെക്കല്ലാം ഒരുവിധമായ ശിക്ഷെയ ഒരു േപാെല െകാടു 

ം എ പറ കൂടേല്ലാ.
ഇനിയും ഒരു വർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒേര വിധമായ ഒരു പാപെത്തത്തെന്ന ഒരു നി 
മി ഷത്തിൽ െചയ്കയും, ഒരു നാഴിക വെര െചയ്കയും ഒരു മുഹൂർത്തം വെര െചയ്കയും,
ഒരു യാമംവെര െചയ്കയും, ഒരു ദിവസം വെര െചയ്കയും, ഒരു വാരം വെര െചയ്കയും,
ഒരു പക്ഷംവെര െചയ്കയും, ഒരു മാസം വെര െചയ്കയും, ഒരു അയനം വെര െചയ്ക 
യും, ഒരു വർ ഷംവെര െചയ്കയും, ഉള്ള നാൾ മുഴുവനും െചയ്താൽ അവകെളല്ലാം
ഒരു സമെമ ം ഇങ്ങെന െചയ്തവെരല്ലാവരും ഒേര ശിക്ഷ അനുഭവി െമ ം
പറ കൂടേല്ലാ. (േയാഹന്നാൻ 19-അ. 11-വാ.) എെന്ന നിെന്റ കയ്യിൽ ഏ ിച്ച 
വന് അധികപാപം ഉണ്ട് എ പറയെപ്പട്ടതിനാലും പാപതാരതമ്യം ഉെണ്ട
സാധിക്കെപ്പടും.
അ കാരം അവരവർ െചയ്ത പാപത്തിനു തക്കതായ ശിക്ഷെയ തക്കതായ കാ 
ലംവെരയും െചയ്ക എന്നല്ലാെത അവെര എല്ലാവെരയും നിത്യവും ഒരുേപാെല
ദണ്ഡിപ്പി ന്നതു നീതിയല്ലേല്ലാ. ഈ േലാകത്തിൽ രാജാക്കന്മാരും തെന്റ ജ 
കളിൽ ആെരങ്കിലും കുറ്റം െചയ്താൽ അവൻ െചയ്ത കുറ്റത്തിെന്റ വർഗ്ഗം, അളവുകാ 
ലം എന്നിവെയ നന്നായി തീർച്ചയാക്കിെക്കാണ്ട് തക്കതായ ശിക്ഷെയ െച .
കിഞ്ചിജ്ഞന്മാരായ മനു ഷ്യർകൂടിയും ഇ കാരംെചയ്ത എ വന്നാൽ സർവ്വജ്ഞ 
നായ ൈദവം അവരവർ െചയ്ത പാപങ്ങളുെട വർഗ്ഗം മുതലായവെയ അറി
തക്കതായ ദണ്ഡനം െചയ്കയല്ലാെത എങ്ങെനയുള്ള പാപികെളയും ഒരുേപാെല
നിത്യകാലവും േവദനെപ്പടുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടി േമാ?
ഒരുവൻ തെന്റ കുഞ്ഞ് കുറ്റം െചയ്താൽ ആ കുഞ്ഞിെന പിന്നീടും അങ്ങെന െച 
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യ്യാതിരി ന്നതിനുേവണ്ടി തൂണിേലാ മേറ്റാ പിടി െകട്ടി ഒരു നല്ല 2*ചുള്ളിപ്പി 
ര െകാണ്ട് അടി ം േവെറ പല ഉപായങ്ങെള െച ം നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ  
േവശിപ്പിച്ച് ശരിയായി വരുത്തിെക്കാ ം. അല്ലാെത ഉള്ള കാലം മുഴുവനും കഠി 
േനാപ വം െചയ്കയില്ല. ഇതാണ് കൃപയുള്ള വൃത്തി. ഒരു മനു ഷ്യൻ േപാലും
ഇ േത്താളം കൃപയുള്ളവനാെണങ്കിൽ ൈദവം എ േത്താളം കൃപയുള്ളവനായി 
രിക്കണം? ആ സ്ഥിതിക്ക് ൈദവം തെന്റ കു ങ്ങളായ ആത്മാക്കെള അ വും
കൃപയില്ലാെത നിത്യവും ക ഷ്ടെപ്പടു േമാ?
പിെന്നയും നരകത്തിൽ ഇരി ന്നവരിൽ ചിലർ ഇടവിടാെത േയശുവിെന വിളി 

ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കേണ എന്ന് അേപക്ഷിച്ച് ഏറിയ വിശ്വാസം െവച്ചാൽ അവ 
െര രക്ഷി േമാ? രക്ഷിക്കയില്ലേയാ? രക്ഷി െമങ്കിൽ നിത്യനരകം ഇലാെത 
യാകും. രക്ഷിക്കയിെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹം സർവ്വജീവദയാപരനെല്ല ം വിശ്വാസം
മുക്തിെയ തരുെമ ള്ളതു കള്ളെമ ം വ േപാകും.
ഇനിയും ഒരുവൻ താൻ െചയ്ത പാപംെകാ നിത്യവും നരകത്തിൽ കിട േവ 
ദനെപ്പടുെമ വരികിൽ താൻ െചയ്ത പുണ്യങ്ങളുെട ഫലെത്ത തീെര ൈകവി  
േപാകുെമ പറേയണ്ടതാണ്.
ഒരുവൻ തെന്റ പാപത്തിേല േവണ്ടി ദുഃഖെത്ത അനുഭവി െമങ്കിൽ പുണ്യത്തി 
േല േവണ്ടി സുഖെത്തയും അനുഭവി െമന്നല്ലേയാ പറേയണ്ടത്? അങ്ങെന 
യല്ലാെത പുണ്യത്തിേല ള്ള ഫലമായ സുഖെത്ത അനുഭവിക്കാെത ൈകവി  
േപാകുെമ പറയുന്നതു നീതിയാേണാ? അതു നീതിയാെണങ്കിൽ പാപത്തിെന്റ
ഫലമായ ദുഃഖെത്തയും അനുഭവിേക്കണ്ട എ തെന്ന പറയാം.
എന്നാൽ എേപ്പാഴും പുണ്യം െച ന്നതാണ് മനു ഷ്യർ കടമയായി ള്ളത്.
ആകയാൽ പുണ്യം െചയ്തവർ സുഖെത്ത അനുഭവിേക്കണ്ട എ ം പാപം െച  
ന്നതു ൈദവത്തിനു വിേരാധമാകെകാണ്ട് പാപികൾ നിത്യനരകത്തിൽ േപാകു 
ന്നതു നീതി എ ം പറയു എങ്കിൽ മനു ഷ്യർ െച ന്ന സകല പുണ്യങ്ങെള 
യും കടമയാെണ പറഞ്ഞതു െകാണ്ട് ആ പുണ്യങ്ങെള സംബന്ധി യാെതാ 
രു ഫലവും ഇെല്ല തീർച്ചയായി. ആ സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങെനയുള്ള പുണ്യെത്ത
െചയ്താലും അതുെകാണ്ട് ഒരുത്തർ ം േമാക്ഷ ാപ്തി പാടില്ലേല്ലാ.
ആകയാൽ ഒരുത്തരും ഒരിക്കലും മേനാവാക്കായങ്ങളാൽ യാെതാരു പുണ്യകർ 
മ്മവും െചയ്യണെമന്നില്ലാ. െചയ്ത പാപത്തിേല േവണ്ടി പശ്ചാത്താപെപ്പടുക,

ി േവ വിശ്വസിക്ക, സ്നാനം ഏല്ക്ക, നൽകരുണ സ്വീകരിക്ക മുഴങ്കാലിൽ നി 
ൈകകെള രണ്ടിേനയും മലർത്തി േമേ ാ േനാക്കി ക കെള മൂടിെക്കാ

ി ി വിെന ാർത്ഥിക്ക, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ക നെയ ചാരിക്ക, പുണ്യ 
ങ്ങളിൽ യാെതാന്നിെനയും െചയ്യാെത എല്ലാ േപരും ചുമ്മാെതയിരു മുക്തിെയ
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ാപിക്കാമേലാ.
അങ്ങെനയല്ലാ മുക്തിസിദ്ധിക്ക് ഈ പുണ്യങ്ങൾ േവണെമങ്കിൽ മേനാവാക്കാ 
യങ്ങെളെക്കാണ്ട് െച ന്ന ഈ പുണ്യങ്ങളും മുക്തിസാധനങ്ങൾ തെന്ന എ
സമ്മതി േപായിരി . ആകയാൽ പുണ്യങ്ങെളെക്കാ േയാജനമിെല്ല 

പറ കൂടാ. (ലൂേക്കാസ് 14-അ. 13,14-വാ.) എന്നാൽ നീ ഒരു വിരു കഴി 
േമ്പാൾ ദാരി ്യക്കാെരയും, ഊനമുള്ളവെരയും, മുടന്തെരയും, കുരുടെരയും വി 

ളിക്ക, അേപ്പാൾ നീ ഭാഗ്യവാനാകും. അതു എ െകാെണ്ടന്നാൽ നിന തി 
പകരം െചയ് വാൻ അവർക്കില്ല. എന്നാൽ നീതിമാന്മാരുെട ഉയിർപ്പിങ്കൽ നി 
ന തിപകരം െചയ്യെപ്പടും താനും. (മത്തായി 6-അ. 3,4-വാ.) എന്നാൽ നീ
ധർമ്മംെചയുേമ്പാൾ നിെന്റ ധർമ്മം രഹസ്യമായിട്ടിരിപ്പാനായി നിെന്റ വലതു 
ൈക െച ന്നതിെന നിെന്റ ഇട ൈക അറിയരുത്, എന്നാൽ രഹസ്യത്തിൽ
കാണുന്നവനായ നിെന്റ പിതാവ് താൻതെന്ന പരസ്യമായി നിന തിഫലം
തരും. ഇ കാരം നിങ്ങളുെട ൈബബിൾ പുണ്യങ്ങെളെക്കാ ഫലമുെണ്ട
പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ പുണ്യങ്ങെളല്ലാം കടമ എ പറയുന്നത് ഒ േമാ?
േമലും മനു ഷ്യരാൽ െചയ്യെപ്പടുന്ന പാപങ്ങൾ അവർ മാ േമ ദുഃഖ ദങ്ങളായി
ഭവി -ആകയാൽ അവ മനു ഷ്യർക്ക് വിേരാധം എ പറകയല്ലാെത അവകെള
സംബന്ധിച്ച യാെതാരുേദാ ഷങ്ങളും പറ്റാത്ത ൈദവത്തിന് അവ വിേരാധെമ
പറയുന്നത് അ വും നന്നാകയില്ല. ആകയാൽ ഒരുവൻ പുണ്യപാപങ്ങെള രണ്ടി 
േനയും സമമായിെട്ടങ്കിലും ഒന്നിെനാന്ന് അധികമായിെട്ടങ്കിലും െചയ്തിരുന്നാൽ
ആ രണ്ടിെന്റയും ഫലങ്ങെള അവൻ അനുഭവി െമന്നല്ലാെത ഒന്നിെന വിേട്ടച്ച്
ഒന്നിെന മാ േമ അനുഭവി എ പറയുന്നതു അ വും നീതിയല്ലാത്തതാകു 

. അതിനാൽ പല പുണ്യങ്ങെള െചയ്തവനും ഒരു പാപെത്ത െചയ്തതുെകാണ്ട്
മീളാത്ത നരകത്തിൽ വീണു നിത്യവും ദുഃഖം അനുഭവി ം എ പറയുന്നത് ബു 
ദ്ധിേകടാകു .
േമലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന നരകമായത് ഇടയിലുണ്ടാക്കെപ്പട്ടതാകയാലും ഖണ്ഡി 
തമായ ഒരു സ്ഥലം എ പറകെകാ ം അഗ്നി, ഗന്ധകം, കൃമി മുതലായ നി 
ത്യ പദാർത്ഥങ്ങേളാടു കൂടിയതാകെകാ ം അതിൽ ഇരി ന്നവർ ശരീരികൾ
ആകെകാ ം കാണെപ്പട്ടവ അഴിയുെമ നിങ്ങളുെട ൈബബിൾ പറകെകാ 

ം അത് എ കൂടിയിെട്ടങ്കിലും അഴി േപാകുന്നതല്ലാെത നിത്യമായിരിക്ക 
യില്ലേല്ലാ.
ആകയാൽ പാപികൾ നരകത്തിൽ നിത്യേവദന അനുഭവി െമന്നത് ഒരുവിധ 
ത്തിലും േചരുകയില്ലാ. ഇങ്ങെന നിരയെത്ത റി വിചാരിച്ചതിലും നരകലക്ഷ 
ണമിെല്ല സാധിക്കെപ്പ .
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മുക്തി

അല്ലേയാ ിസ്തീയ സംഗികേള!
തെന്ന വിശ്വസിച്ചവർ മുക്തിയിൽ ഇരു നിത്യകാലവും പരമാനന്ദെത്ത അനുഭ 
വി െമ നിങ്ങൾ പറയു വേല്ലാ.
നരകത്തിൽ ഇരി ന്നവരും താന്താങ്ങൾ െചയ്ത പാപത്തിനുതക്കവണ്ണം ദുഃഖം
അനുഭവി ന്നതുേപാെല മുക്തിയിൽ ഇരി ന്നവരും അവനവൻ തെന്റ മേനാ
വാക്കായങ്ങെളെക്കാ െചയ്ത പുണ്യത്തിനു തക്കതായ സുഖം അനുഭവി ം
എന്നല്ലാെത സകലരും ഒേര സമമായി നിത്യസുഖെത്ത അനുഭവി െമന്നതു േച 
രുകയില്ലാ.
അല്ലാെതയും ആത്മാക്കൾ ശരീരേത്താടുകൂടി മുക്തിയിൽ ഇരി െമ നിങ്ങൾ
പറയുന്നേല്ലാ.
ഈ േലാകത്തിൽ ആത്മാക്കൾ തെന്റ സ്വാഭാവികമായ കാശത്തിേലയ്ക്ക് ഒരു 
തടവ് ഇരുന്നതുെകാണ്ട് ആയതിെന മാറ്റി സ്വയം കാശമായിത്തെന്ന ഇരി  
ന്നതിേല േവണ്ടി ൈദവത്തിനാൽ സാധനമായി െകാടുക്കെപ്പട്ട ശരീരങ്ങെള
എടു െകാണ്ടിരി .
താൻ താനായിരിട്ടിരി ന്നത സുഖം അല്ലാെത അതിൽനി േവറായ ശരീ 
രേത്താടുകൂടിയിരി ന്നതു സുഖമല്ലാ. ദുഃഖംതെന്നയാണ്. ആകയാൽ ശരീരം
മുതലായവ നീങ്ങി സ്വാഭാവികൈചതന്യമയമായി േശാഭിച്ചിരി ന്നതു മാ േമ
നിത്യപരമസുഖമായിരി ന്ന േമാക്ഷമാകയു . അ കാരമല്ലാെത ആഗ ക 
മായ ശരീരേത്താടുകൂടി ദുഃഖികളായിരി ന്നവെര നിത്യപരമസുഖമുള്ളവെര
നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അ വും വാസ്തവമാകയില്ല.
േമലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുക്തിയായത് ശരീരികൾ ഇരി ന്ന സ്ഥലമായും ഇട  
ണ്ടാക്കെപ്പട്ടതായും സമമായ നീളവും അകലവും ഉള്ള ചതു േഷ്കാണമായും സൂര്യകാ 
ന്ത മണിെകാ െചയ്യെപ്പട്ട മതിലുള്ളതായും ശുദ്ധസ്വർണ്ണം െകാ െചയ്യെപ്പട്ട
പട്ടണമായും മതിലുകളുെട ഭിത്തിമൂലകൾ പ ം സൂര്യകാന്തം, നീലം, താ മ 
ണി, മരതകം, ൈവഡൂര്യം, േശാണരത്നം, ച കാന്തം, േഗാേമദകം, പത്മരാഗം മു 
തലായ പ രത്നങ്ങെളെക്കാ ള്ളതായും പ മു കെളെക്കാ െച 
യ്യെപ്പട്ട പ വാതിലും ശുദ്ധസ്വർണ്ണം െപാതിഞ്ഞ പളു നിറമായ വീഥികളും
ൈദവവും ആ ട്ടിയായ േയശുവും ഇരി ന്ന സിംഹാസനത്തിൽനി പുറെപ്പ 
വന്ന പളു േപാെല െതളിഞ്ഞ ജലമുള്ള നദിയും പ വിധമായ കനികെള

ചുമ മാസംേതാറും ഓേരാ കനിെയ െകാടു ന്ന അമൃതവൃക്ഷവും ഉള്ളതായും
േദവെന്റ നാമചിഹ്നെത്ത െനറ്റിയിൽ അണി െകാ വഴിെപ്പട്ടിരി ന്ന േസ 
വകന്മാർ വസി ന്നിടമായും ധർമ്മപുരം എന്ന േപേരാടുകൂടിയതായും ഇരി ന്ന
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സ്ഥാനമാണ് മുക്തി എ ൈബബിളിൽ പറയെപ്പടുന്നത്. അവിടം ഒരഖണ്ഡിത 
സ്ഥലമായും ഇരി ന്നവർ ശരീരികളായും വാനേലാകവുമഴിയുെമ ൈബബിൾ
പറ മിരിക്കെകാ ആ മുക്തി എ കൂടിെയങ്കിലും അഴിയുെമന്നല്ലാെത നി 
ത്യയാകയില്ലാ.
അല്ലാെത േമാക്ഷവാസികളിൽ ചിലർ ഉൾക്കാരണമായ മയക്കവും പുറക്കാരണ 
മായ പിശാചും കൂടാെത ചുമ്മാ മയങ്ങി പിശാചായിേപ്പായി എന്ന് ൈബബിൾ
പറഞ്ഞിരിക്ക െകാണ്ട എല്ലാ േമാക്ഷവാസികൾ ം ഓേരാേരാ കാലം െകാ
അധഃപതനം ഉണ്ടായിേപ്പാകുെമ നിശ്ചയം.
ഇങ്ങെന മുക്തിെയ റി വിചാരിച്ചതിൽ മുക്തി ലക്ഷണം ഇെല്ല കണ്ടിരി  

.
ഇനിയും ി മതം എ ം നിറ ം ിസ്ത്യന്മാരുെറ സംഖ്യ അധികെപ്പ ം
ഇരിക്കെകാ തെന്ന ഈ മതം ഉന്നതമായും ശരിയായും ഉള്ളെതന്ന് മു ം പി 

ം േനാക്കാെത പാതിരിമാർ മുതലായവർ പറയുകയും ഹി ക്കളും ഇതിേനേക
േശരിെയ വിശ്വസിക്കയും െച വരു . ആ സ്ഥിതിക്ക് സത്യവും, ന്യായവും
ചിേലട ം അസത്യവും അന്യായവും പലയിട ം ഉണ്ടായിരിക്കെകാണ്ട് കൂടു 
തലായിരി ന്ന അസത്യവും അന്യായവും തെന്ന ധാനവും ഉത്തമവും ആയി 
ല്ലെത പറേയണ്ടിവരും. ആയതുെകാണ്ട് നിറ ം കുറ ം ഇരി ന്നതി 

െന കണക്കാക്കി േമന്മ, താഴ്മ പറയുന്നത് ന്യായമല്ല.
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കൂട്ടെക്കാലകൾ

ഈ ി മതം ഇങ്ങെന നിറ വന്നത് ന്യായം െകാേണ്ടാ മ വല്ല വിധേമാ
എ ള്ളതിെന കുറിച്ച് പര്യേലാചിക്കം.

ി ജനി 300 സംവത്സരങ്ങൾക്ക് േശഷം നിസ്സ എന്നാ ദിക്കിെല ജനങ്ങളു 
െട സഹാേത്താെട കാൺെസ്ടന്റയിൻ എന്ന ആൾ േറാമപുരേത്തക്ക് രാജാവായി
വ . അനന്തരം ഉപകാരം െചയ്ത ആ ജനങ്ങൾ ി വിെന കുറിച്ച് ൈകെകാ 
ണ്ടിരുന്ന ചില അഭി ായങ്ങെള േചർത്ത് ഒരു മതമാക്കി അതിെന വര്ധിപ്പി  
ന്നതിേലക്ക് േവണ്ടി ിസ്ത്യന്മാരകുന്നവർക്ക് ആെളാന്നിനു 12 െപാനും േത്യകം
െവള്ളിവ വുംെകാടു പന്തിരായിരം പുരുഷൻമാെരയും അസഖ്യം ീകെള 
യും െചറിയ കുട്ടികെളയും ഒരു സംവത്സരം െകാ േചർ (Gibbbon’s Decline,
and fall .Vol ii.P.472-3) .അയാൾ തെന്ന ഇതര മതങ്ങെള നാശം െച ന്നതി 
ന് തക്കവയായ അേനക ചട്ടങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി. ആെരങ്കിലും പഴയ േദവതകൾ 

ബലി ഇട്ടാൽ സ്വത്ത് അപഹരി െകാണ്ട് അവെര െകാ കളക പതിവാ 
യിരു . ി-ജ-380-ആം സംവത്സരം മുതൽ 394 വെര രാജാവായിരുന്ന തി 
േയാേഡാ ഷ്യസ് എന്ന ആൾ ഇതരമതസ്ഥന്മാെര സഭ കൂട്ടി ടാ എ ം കൂടുന്ന
െകട്ടിടങ്ങൾ രാജാവിനാൽ അപഹരിക്കെപ്പടുെമ ം ി മതെത്ത അനുസരി 
ക്കാത്തവർക്ക് യാെതാരു സ്വാത ്യവും ഇെല്ല ം ഉത്തരവുനടത്തി.(Gibbbon’s
Decline, and fall .Vol iii.P.412).
അക്കാലത്തിൽ ിസ്ത്യന്മാരാകാത്തവരുെട മുതൽ കാര്യങ്ങെള വി െകാടുക്കാ 
ത്തപക്ഷം ജീവെന വി െകാടുേക്കണ്ടിവരും.
5-ാമതു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇപാതിയ (ൈഹേപ ഷ്യാ) എന്ന ഒരു ീ സ്വന്തമതെത്ത
േബാധിപ്പിച്ച ഒരു ിസ്ത്യെന അതിൽ േചർ ന്നതിേലയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചതിനാൽ
അവെള ിസ്ത്യൻപള്ളിയിേല പിടിച്ചിഴ െകാ െച വ ങ്ങെള ഉരി
േദഹെത്ത ഭിന്നഭിന്നമാക്കി മാംസെത്ത അറുെത്തടുത്ത് ൈബബിൾ പുറപ്പാടുപു 
സ്തകം 22-അ. 20 വാക്യെത്ത ആധാരമാക്കിെക്കാണ്ട് അവെള തീയിലി െകാ 

. അർേമനിയ എന്ന േദശത്തിൽ തിെയാഡറാ എന്ന ച വർത്തിനിയുെട
കാലത്തിൽ ലക്ഷംേപരുവെര െകാല്ലെപ്പ . 10-ആമതു നൂറ്റാണ്ടിൽ ാൻസ് േദ 
ശെത്ത രാജാവായ ചാറൽസ് എന്ന ആൾ ിസ്ത്യനാകുന്നപക്ഷം തെന്റ മകെള 
യും സമ്പത്തിെനയും െകാടുക്കാെമ നാർെമൻ േദശത്ത് െറാേലാ എന്ന ആളി 
േനാട് സമ്മതി പറകയും അയാൾ അ കാരം ിസ്ത്യനാകയും ി മതം ഇന്ന 
െത േപാലും അറിയാത്ത സ്വേദശികെള എല്ലാവെരയും ിസ്ത്യന്മാരാ കയും
െച . ടി. 10-ആമതു നൂറ്റാണ്ടിൽ േപാള േദശെത്ത രാജാവ് തെന്റ ഭാര്യെയ
കരുതി ിസ്ത്യനായ വർത്തമാനെത്ത മൂന്നാമത് േപാപ്പ് േജാൺ എന്ന ആൾ
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േകട്ടറിഞ്ഞ് ആ പട്ടണവാസികെള ിസ്ത്യന്മാരാ വാൻ അേനകപാതിരിമാെര
അയ . എന്നി ം ആരുംതെന്ന ിസ്ത്യന്മാരാകാത്തതുെകാണ്ട് അന്യായചട്ടങ്ങ 
െള ഏർെപ്പടുത്തി. അവെര ദണ്ഡനം െച . അതു സഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആ
ദി കാർ എല്ലാം ിസ്ത്യന്മാരായി. ടി. 10-ആമതു നൂറ്റാണ്ടിൽ റ ഷ്യാേദശെത്ത
രാജാവ് ീസ്സ് േദശെത്ത ിസ്ത്യാനി ീെയ കല്യാണം കഴിച്ച് അവളുെട നിർബ 
ന്ധത്തിൻ േപരിൽ താനും അതുനിമിത്തം ജനങ്ങളും ി മതെത്ത അനുസരി .
ടി. പത്താമതു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒേട്ടാ എന്നവൻ െഡന്മാർക്ക് േദശക്കാെര ജയിക്കയും
അനന്തരം ജനങ്ങേളാടു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ിസ്ത്യന്മാരാകുെമങ്കിൽ സമാധാന 
െപ്പ െകാള്ളാം എ പറകയും െചയ്കയാൽ മെറ്റാരാ ം ഇല്ലാത്ത ആ ജനങ്ങ 
െളല്ലാവരും ിസ്ത്യന്മാരായി. ഇ കാരം നാർെവ്വ േദശക്കാരും ിസ്ത്യന്മാരായി.
6-ആമതു നൂറ്റാണ്ടിൽ ചിൽെട്ടരിക് എന്നവൻ ാൻസ് േദശെത്ത യഹൂദന്മാെര
നിർബന്ധി ിസ്ത്യന്മാരാക്കി.
5-ആമതു നൂറ്റാണ്ടിൽ എഫീയസ്സ് എന്ന ദിക്കിൽ നടന്ന വലുതായ പാതിരിസമൂ 
ഹത്തിൽ ി വിനു വിേരാധമായി പറഞ്ഞവനായ പ്െളവിയാസ് എന്ന പാതി 
രിെയ െകാ കയും അയാളുെട കക്ഷിയിൽ േചർന്നവെര ത കയും െച .
1129-ആം വർ ഷം ടുേലാസ് എന്ന േദശ നി വലിയ മീറ്റിങ്ങിൽ േദശങ്ങൾ
േതാറും സഭകളും സഭ ഒന്നിനു ഒരു ഗുരുവും ര ശി ഷ്യന്മാരും ആ സഭക്കാർ
അതാതു ദിക്കിെല ിസ്ത്യന്മാരാകാത്ത എല്ലാവെരയും ബലാൽക്കാരമായി പി 
ടി ിസ്ത്യന്മാരാ കയും തീെര ആകയില്ല എ പറയുന്നവെര െകാ കയും
േവണെമ തീരുമാനി . ഇതി േമൽ വിചാരണക്കാരൻ ഒമ്പതാമതു ിഗ 
റിയും ആയിരു . ിസ്ത്യന്മാരാകാത്തവെര നഗ്നന്മാരായി നിർ ക. െമാട്ട
യടി ക, മഹാേവദനെപ്പടു ന്ന യ ത്തിൽ കിടത്തി െക ക. അതിൽതെന്ന
കാൽ ൈകകെള വിടർത്തി െക ക. മാംസം ഉടഞ്ഞ് അരയത്തക്കവണ്ണം േദഹ 
െത്ത യ ത്തിൽവച്ച് അമർ ക മുതലായ കഠിനകൃത്യങ്ങെള ടി. സഭക്കാരും
അവേരാടു പിെന്ന േചർന്നവരും െച എന്ന് സിവിലി എന്ന ദിക്കിെന്റ വിചാര 
ണകർത്താവായിരുന്ന ആളിെന്റ ൈകപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരു . ഇതിെന
വിസ്താരമായിട്ട് അറിയണെമങ്കിൽ ഡാക്ടർ റൂൾ എന്ന ആളിനാൽ എഴുതെപ്പട്ട
ടി. വിചാരണ ചരിതപുസ്തകത്തിൽ കാണാം. (Appendix Vol. I.P. 339 to 359
Fd. in 1874). മനു ഷ്യെര വച്ച് അമർത്തിെകാ വാനുള്ള ചിേവാെലറ്റ് (Chevolet)
എന്ന യ ത്തിൽ നല്ലതിൻവണ്ണം അമർത്തി െതാണ്ടവെരയും തുണിെയ െചലു 
ത്തി െകാ കയും മ െച . ടി. സഭക്കാർ ാനീയാ േദശത്തിൽ 31912 േപെര
പച്ച ഉയിേരാെട തീയിലി െകാ . 291450 േപെര അതി രമായിട്ട് ദണ്ഡിപ്പി 
ച്ച് അേനകം കുടുംബങ്ങെള ഇല്ലായ്മ െച . 1492-ആം വർ ഷം മാർ മാസത്തിൽ
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െ യിൻ േദശത്തിെല ി രാജാവ് അേനകനൂതന ചട്ടങ്ങെള ഏർെപ്പടുത്തി
ി മതത്തിൽ േചരാത്തവരായ പുരു ഷന്മാർ, ീകൾ, കുട്ടികൾ, വൃദ്ധന്മാർ, ഏഴ 

കൾ, ധനവാന്മാർ മുതലായ എല്ലാ യഹൂദന്മാരും ജൂലായി മാസത്തിനകം ദി  
വി െപാെയ്ക്കാള്ളണെമ ം േപാകുേമ്പാൾ െപാൻ, െവള്ളി മുതലായ സ്വ ക്ക 
െള ഒന്നിെനയും െകാ െപാ ടാ എ ം വർദ്ധകചര കേളേയാ പാ ങ്ങേള 
േയാ എടു െകാ േപാകാം എ ം മ ം ആയിരു . യഹൂദന്മാർ അ കാ 
രം എല്ലാ സ്വ ക്കേളയും ൈകവി സ്വേദശ നി േപാകുേമ്പാൾ അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന അേനകപാതിരിമാർ *ബഹുരാഗമായിട്ട് വീഥികളിൽ നി ംെകാ 
ണ്ട് യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഉപകാരം െച േപാകരുെത സംഗി 

. ടി. ജൂലായിമാസം വന്നേപ്പാൾ എല്ലായിട ം യഹൂദന്മാരുെട നിലവിളി 
േഘാ ഷംതെന്ന ആയിരു . അവർ ഉച്ചത്തിൽ വിളി കര െകാണ്ട് േപാകു 
േമ്പാൾ ഉപകാരം യാെതാ ം ഇവർ െച േപാകരുെതന്ന് പിെന്നയും ക ന
പുറെപ്പടുവി . ആഹാരമില്ലാെതയും, കുടി ന്നതിനു ജലമില്ലാെതയും, അേനകാ 
യിരം ജനങ്ങൾ മരി .
1502-ആം സംവത്സരം െഫ വരിമാസത്തിൽ െ യിൻ േദശ ഈർഡി 
താൻസ് എന്ന രാജാവ് തെന്റ രാജ്യ ബഹുകാലമായി കുടിപാർത്തിരുന്ന 
വരായ തുലുക്കന്മാരിൽ ിസ്ത്യന്മാരാകുവാൻ കഴികയില്ല എ പറഞ്ഞ മുപ്പതു 
ലക്ഷം േപർ ഏ ിൽ മാസത്തിനുമുമ്പ് ദിക്ക് വി െപാെയ്ക്കാള്ളെമ ം അവരു 
െട െപാൻ, െവള്ളി മുതലായ യാെതാരുവകകെളയും എടു െകാ േപാകരു 
െത ം മറ്റ് അേനക അന്യായ ചട്ടങ്ങെള നിർമ്മി ംെകാണ്ട് അവെര നാടുകട 
ത്തിക്കള .
6-ആറാം നൂറ്റാ വെരയും ഇം ീ ഷുകാർ ിസ്ത്യന്മാരായിട്ടില്ലായിരു ; എ
തെന്നയുമല്ലാ ിസ്ത്യന്മാെര കണ്ടാൽ േദ ഷ്യെപ്പ പുച്ഛി സംസാരി കയും കൂ 
ടി െച മായിരു . ഇങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഇം ണ്ടിൽ െകന്റ് എന്ന സ്ഥല 
ത്ത് രാജാവായിരുന്ന എെതൽെബർട്ട് എന്നവൻ പാരീസ് േദശെത്ത ിസ്ത്യരാ 
ജപു ിയായ െബർതാ എന്നവെള വിവാഹം െച . അവൾ വരുേമ്പാൾ ചില
പാതിരിമാെരകൂെടെക്കാ വന്ന് ഒരു പള്ളിെകട്ടിച്ച് അവെര അതിൽ പാർപ്പിച്ച്
ആദരേവാടുകൂടി രക്ഷി കയും തെന്റ ിയനായ ഏതർ ട്ടെന ിസ്ത്യനാ  
കയും െച . അതുേഹതുവായിട്ട് അവിെടയുള്ള ജനങ്ങെളയും ിസ്ത്യന്മാരാക്കി.
അക്കാലത്ത് ഇം ണ്ടിൽ നാർത്തം ിയാ എന്ന േദശത്തിെല രാജാവ് മ ള്ള
എല്ലാ രാജാക്കന്മാെരക്കാളും അതിബലവാനായിരുന്ന ഏതർബർട്ട് എന്നവനും
തേദ്ദശവാസികളും ി മതവിേരാധികളായിരുന്നതിനാൽ അേനകം പാതിരി 
മാെര െചസ്റ്റർ എന്ന േദശ വച്ച് െകാ കയും കൂടി െച . 617-ാം സംവത്സ 
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രത്തിൽ അവെന്റ പിൻവാ രാജാവായി വന്ന എഡ്വിൻ എന്നവനും ി മത 
വിേരാധിയായിത്തെന ഇരു എങ്കിലും ിസ്ത്യനായ ടി. െകന്റ് േദശരാജാവി 
െന്റ പു ിെയ വിവാഹം െചയ്തതിനാൽ അവളുെട നിർബന്ധത്തിൻേപരിൽ ജന 
ങ്ങളും മ ള്ളവരും പിൽക്കാലം ഇംഗ്ളണ്ടിൽ ി മതെത്ത അനുസരി . ഇം 

േദശത്തിൽ െ ാട്ടസ്റ്റ മതം ഉൽപത്തിയായ ഉടൻ 1529-ാം വർ ഷത്തിൽ
ആറു വിധികൾ ഏർെപ്പടുത്തെപ്പ . അേപ്പാൾ അവെയ അനുസരിക്കാത്ത 500
േപെര ജയിലിേലയ്ക്ക് ഇരയാക്കി; അേനകം േപെര തീയിലി െകാ . ആറാമതു
എഡ്വർഡ് കാലത്തിൽ േജാൺ േപാക്കറിെന ജീവേനാെട തീയിലും അേനകം
േപെര തൂക്കിലും ഇ . േമരി എന്ന റാണിയുെട കാല േറാമൻ കേത്താലിക്കാ

ിസ്ത്യന്മാർ െ ാട്ടസ്റ്റ ിസ്ത്യന്മാരിൽ 277 േപെര തീയിലി െകാ . അവ 
രിൽ 55 ീകളും 4 കു ങ്ങളും ഉണ്ടായിരു . (എലിസെബത്ത് ) എന്ന റാ 
ണിയുെട കാലത്ത് പരി ഷ്കാരം െചയ്യെപ്പട്ട (എപ്പേ ാപ്പൽ) മി ഷനാൽ േറാമൻ
കേത്താലിക്ക ിസ്ത്യന്മാരും െ ാട്ടസ്റ്റ ിസ്ത്യന്മാരും െകാല്ലെപ്പ . ടി. ര
മതസ്ഥന്മാരും ഒരുത്തർെക്കാരുത്തർ തങ്ങളുെട മതത്തിൽ േചരുന്നിെല്ല പറയു 
ന്നവെര അന വാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ൈകകാലുകെള അമർത്തി െകട്ടി
തീയിലി െകാ കയും തൂക്കിലിടുകയും ജയിലിലടയ്ക്കയും സ്വ ക്കെള അപഹരി 
ക്കയും െച . ഇതുേപാെല എ േദാ ഷങ്ങൾ െച !
അയർലാ േദശെത്ത െ ാട്ടസ്റ്റാ മതത്തിലുൾെപ്പടാത്ത േറാമൻകേത്താ 
ലിക്കാ പാതിരിമാെര നാടുകടത്തിവി . പരി ഷ്കരിക്കെപ്പട്ട െ ാട്ടസ്റ്റാ മതസം 
ബന്ധമായ നടപടികൾക്ക് ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത േറാമൻ കേത്താലിക്കന്മാർക്ക് അപ 
രാധം നിശ്ചയി കയും ജയിലിൽ വ കയും അ ൈമലിനുേമൽ െപാ ടാ
എന്ന നിബന്ധന െചയ്കയും െച . 1694-ാം സംവത്സരത്തിൽ കേത്താലിക്കമത 
സ്ഥന്മാർ തെന്റ കുട്ടികെള അന്യേദശങ്ങളിൽ പഠി ന്നതിേലയ്ക്കയ കൂടാ എ ം
1709-ാം വർ ഷത്തിൽ കേത്താലിക്കാ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മതസ്ഥന്മാർ പാഠം െചാ 
ല്ലിെക്കാടു കൂടാ എ ം നിബന്ധനെച . 1703-ാം വർ ഷത്തിൽ കേത്താലി 
ക്കാ മതത്തിൽനി െ ാട്ടസ്റ്റണ്ടായിവരുന്നവർക്ക് മാ േമ തെന്റ പിതുരാർ 
ജിത സ്വത്തിനവകാശമു എ ം കേത്താലിക്കാ കുട്ടികൾക്ക് യാെതാരു സം 
ബന്ധവുമിെല്ല ം േ ാട്ടസ്റ്റ കൾ കേത്താലിക്കരായാൽ തെന്റ പിതൃസ്വത്തിന 
വകാശമിെല്ല ം കേത്താലിക്കന്മാർ കൃ ഷിയിടുന്ന നിലത്തിനു െകാടു ന്ന വരി 
യിൽ മൂന്നിെലാരു ഭാഗം ആദായം കിട്ടത്തക്കവണ്ണേമ കൃ ഷി ഇറക്കാവൂ, അധിക 
മാദായം എടുത്താൽ അതിെന െതര്യെപ്പടു ന്ന െ ാട്ടസ്റ്റ കാരന് ആ നില 
ത്തിെന ഒഴി െകാടു െകാള്ളണെമ ം, കേത്താലിക്കന്മാർ 5 പവനിലധി 
കം വില പിടി ന്ന കുതിരകെള ഉപേയാഗിചുേപാകരുത്, ഒരു േവള 10 പവൻ വി 
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ലയിലുള്ളതിെന ഉപേയാഗി േപായാൽ ആ വിവരത്തിെന അറിയെപ്പടു ന്ന
െ ാട്ടസ്റ്റ മതസ്ഥന് ആ കുതിരെയ 5 പവൻ വില െകാടു െകാള്ളണെമ 

ം, േ ാട്ല േദശത്ത് 1670-ാം വർ ഷത്തിൽ ഉത്തരവു കൂടാെത സംഗി കൂ 
ടാ എ ം ചട്ടമുണ്ടായി. 1674-ാം വർ ഷത്തിൽ ന്യായം പറയുന്ന അഡ്വേക്കറ്റന്മാ 
െര നാടുകടത്തി വി . 1678-ൽ മലയിൽ ഇരുന്ന ഐലണ്ടർമാെര വരുത്തി അവ 
രുെട ഇഷ്ടം േപാെല ജനങ്ങെള െകാ കയും േമാഷ്ടി കയും തീ െകാളു കയും
െച ന്നതിനു അനുവാദംെകാടു . ആയുധ പാണികളായ 8000 ഐലണ്ടർ 
മാെര ാട്ലാണ്ട് വട ഭാഗ ള്ള ാമത്തിൽ േവശിപ്പിചു. അവർ അ  
കാരം െച ് ജനങ്ങളുെട സ്വ ക്കെള അപഹരി കയും സ്തീകെള നഗ്നകളാ 
ക്കി അേനകം അ മങ്ങൾ െച കയും, ര േപെര ഒന്നി െകട്ടി ര േപരുെട 
യും െപരുവിരലുകെള ഒന്നി േചർത്ത് മുറുക്കി മരത്തിൽ െതാങ്ങലിടുകയും, ഒരു
െപൺപിള്ളെയ ജപാലയ ധാനിയുെട വീട്ടിനക ള്ള തവള മുതലായ ജ  
ക്കൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പള്ളത്തിൽ എടു തള്ളിക്കളയുകയും ഒരു ീയു 
െട വിരലുകെള വളെര േനരംവെര തീ റ്റി െകാ ചുടുകയും ഈ ഉപ വങ്ങെള
സഹിക്കാൻ വഹിയാെത അവൾ ചില ദിവസംെകാ മരി േപാകയും ടർക്കി 
െമട് എന്നവൻ അധികാരം നടത്തിയ 18 സംവത്സരത്തിനകം ി മതവിേരാ 
ധികളായ 10220 േപെര െകാ കയും, 97321 ആളുകളുെട സ്വ ക്കെള അപഹരി 
ച്ച് അവെര ജീവപര്യന്തം ജയിലിലിടുകയും െച (History of the Inquisition by
Dr. W.H. Rule Vol. I, page 150).
ഇവർ തെന്ന ചലമാൻക എന്ന ദിക്കിൽ ജൂതമതസ്ഥാഭി ായെത്തപ്പറ്റി പറയു
എ ം വച്ച് 6000 ശാ ങ്ങെള തീയിലി ചു . (Draper’s Conflict of Religion and
Science Page 149). 1481-ആം വർ ഷത്തിൽ ആ ലൂ ഷ്യായിൽ നാലാമത് േപാ 
പിചിക്ടസ് എന്നവനാൽ നിയമിക്കെപ്പട്ട വിചാരണ സഭക്കാർ 2000 േപെര ജീ 
വേനാെട തീയിലി െകാ കയും 17,000 േപർക്ക് അപരാധവും ജീവപര്യന്തദണ്ഡ 
നവും വിധിക്കയും െച . അങ്കറി (ഹംഗറി)എന്നദിക്കിൽ കി ാ ഉൈസട്ട എന്ന 
വൻ പിക്ടാസ് എെന്നാരു വകക്കാെര െകാലെച . ജർമ്മനി േദശത്തിൽ െ ാട്ട 
സ്റ്റ മതെത്ത ഉണ്ടാക്കിയ ലൂതർ എന്നയാൾ കള്ളന്മാെര കഴുേവ ന്നേപാെല ഗു 
രുക്കന്മാരായ േപാപ്പന്മാെര എല്ലാവെരയും െകാ . അവരുെട രക്തത്തിൽ ഇനി
എേപ്പാഴാണ് ൈകകഴുകുന്നെത വ്യസനി (Spanish Inquisition La Maistre P.
67 Ed. 1838.).
(ഈ കർക്കശെനയാണ് വളെര പരി ഷ്കാരം െചയ്തവൻ എന്ന് െ ാട്ടസ്റ്റ കാർ
െകാണ്ടാടുന്നത് ). ആർച്ച് ബി ഷപ്പ് ഉ ഷരി എന്ന െ ാട്ടസ്റ്റണ്ട് മതപാതിരി തനി 

തുല്യന്മാരായ 11 ബി ഷ മാർ കെയ്യഴുത്തിട്ട ഒരു പ ത്തിൽ േറാമൻ കേത്താ 
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ലിക്ക േപാ കേളാടു ക്ഷമകാ ന്നതു മഹാപാതകമായി ള്ളതാെണന്ന് എഴുതി 
വായി . നാക്സ് എന്ന െ ാട്ടസ്റ്റണ്ട് ിസ്ത്യൻ കേത്താലിക്കാഗുരുക്കന്മാെരയും
രാജ ീകേളയും ജനങ്ങൾ നിർബന്ധമായി െകാല്ലണെമ ം പറ . ഇം ീഷു
പാർലെമ സഭക്കാരും ൈദവമഹിമെയ സിദ്ധമാ ന്നതിേല ം ബലാല്ക്കാ 
രം െച ന്നതു ശരിയായി ള്ളെത ം ാട്ലാ പാർലെമ കാർ വി ഹാരാ 
ധന െച ം കേത്താലിക്കന്മാെര െകാ ന്നതു േ ാട്ടസ്റ്റണ്ട്മതനിർബന്ധമാെണ 

ം പറ . (അക്കാലെത്ത പാർലിെമ കാരുെട മാതിരികള േനാ വിൻ).
ഇേപ്പാഴെത്ത പാർലിെമ കാർ ഇ കാരം െചയ്വാൻ തുനിയുേമാ? ഇങ്ങെന
അ മങ്ങൾ െചയ്വാൻ ഇേപ്പാൾ ചട്ടമുേണ്ടാ? ഇേപ്പാൾ ഇംഗ്ളീ ഷു പാർലിെമ
(ഗവർെമ്മ ) എ േയാ പരി ഷ്കാരമായിേപ്പായി. 1550-ആം വർ ഷം എട്ടാമതു
െഹന്റിക്ക് മ ിയായിരുന്ന ാമ്നെരന്ന േ ാട്ടസ്റ്റ ിസ്ത്യൻ തെന്റ മതത്തിൽ
വരാത്ത 5 പുരു ഷന്മാെര െകാ കയും ഒരു ീയുെട വിരലിൽ എണ്ണ ണി ചുറ്റി
തീ െകാളു കയും െച . (Student’s History of England Hume.P.291) ആൽവാ
താൻ പരിപാലനം െചയ്ത നാല സംവത്സരത്തിനുള്ളിൽ 18,000 േപെര െകാ 

എന്ന മിടു പറ . ഒരു വർ ഷത്തിൽ 800 േപർ ദഹിക്കെപ്പടുകയും വധി 
ക്കെപ്പടുകയും െച . പാരീസ് പട്ടണത്തിൽ 1172-ആം വർ ഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം
24-ആം തീയതി ഹിയൂർക്കനാട എ ഒരു വക ആളുകളിൽ 14,000 േപെര ഓടി 

െകാണ്ട് രാജാവ് തെന്റ അരമനയിെല ജനലിൽ ഇരു െകാണ്ട് ബാണ  
േയാഗം െച അവെര പക്ഷികെള െകാ ംേപാെല െകാ . പി ം േചരാത്തവ 
െര പിടി നന്നായിെക്കട്ടി േവദനയായ യ ത്തിനക െചലുത്തി അവരുെട
വായ്കളിൽ വിരിഞ്ഞ വായുള്ള കുഴലുകെള തിരുകി നിറുത്തി അതിൽ ടി െതാ 
ണ്ണയിൽ ഇറങ്ങത്തക്കവണ്ണം ാക്ഷാരസം കുമുകുമിെന ഒഴി കഷ്ടെപ്പടു കയും
മുഴുവനും നഗ്നന്മാരാക്കി അസംഖ്യം അപമാനങ്ങെള, തലമുതൽ കാൽവെര *കു 

ദൂശികെള കുത്തിെച്ചരുകി,േപനാക്കത്തിെകാ െവട്ടി തീയിലി നല്ലവണ്ണം
പഴുപ്പിച്ച് *പ കുരടുെകാണ്ട് അവരുെട മൂ കെള പറിെച്ചടു കളകയും െച .
ഇ കാരം നടന്ന അന്യായങ്ങളും അ മങ്ങളും െകാലപാതകങ്ങളും ഇ മാ മാ 
െണ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കയില്ല. ഇവിെട വളെര ചുരുക്കമായിട്ട് എഴുതി 
യതാണ് എങ്കിലും ി മതം ഇ േത്താളം വർദ്ധി വന്നതിെന്റ കാരണങ്ങൾ
നല്ലതിൻവണ്ണം െതളിവായേല്ലാ. സഹിപ്പാൻ വഹിയാത്ത ഇങ്ങെനയുള്ള ഹിം 
സകെള െചയ്താൽ ആരാണ് േചരാതിരി ന്നത്? മരണഭയമുള്ള എല്ലാവരും േച 
രുകതെന്ന െച ം. അല്ലാെത ഇതരമതങ്ങെളയും ി മതെത്തയും ആരാ  
േനാക്കി ഗുണേദാ ഷങ്ങെള അറി ി മതം തെന്ന നല്ലെതന്ന സമ്മതേത്താ 
ടുകൂടി യാെതാരുത്തരും ആ മതെത്ത സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാ. ഈ േദശെത്ത മഹമ്മദീ 
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യർ എ േയാ അ മങ്ങെള െചയ്താണ് ഹി ക്കെള അവരുെട മതത്തിൽ േചർ 
ത്തത്. എങ്കിലും ിസ്ത്യന്മാർ െചയ്തതി ള്ളതിൽ ലക്ഷത്തിെലാരംശം േപാലും
ആകയില്ല. എന്നാൽ ഇക്കാലങ്ങളിേലാ േയാേറാപ്പിലും അേമരിക്കയിലും ൈബ 
ബിളിനു വിേരാധമായ ഭൂേഗാളശാ ം, ശാ ം, തർക്കശാ ം, ഗണിതശാ ം,
ൈവദ്യശാ ം മുതലായ വിദ്യകൾ നല്ലേപാെല അഭ്യസിച്ച് തർക്കശാ ം മുേഖന
വാസ്തവം ഇന്ന കാരെമന്ന് അറിഞ്ഞതിനാൽ ി മതം മ ള്ള മതങ്ങളിൽ നി 
ന്ന് എഴുതിഎടുത്ത െക കഥയാെണന്ന് നിശ്ചയമായതുെകാണ്ട് ൈബബിളിെന 

റി ണ്ടായിരുന്ന ദുരഭിമാനം വി േപാകയും െചയ്കയാൽ ചട്ടങ്ങെള ഏർെപ്പടു 
ത്തി പക്ഷപാതം കൂടാെത ജനങ്ങെള രക്ഷി വരികയും അതുെകാണ്ട് ആംഗ്ളീയ
ഗവെണ്മ രാജ്യഭരണത്തിലുൾെപ്പട്ട എല്ലാ ജനങ്ങൾ ം ന്യായം സമമായി
ലഭിക്കയും ഈ വിധം നാഗരീകം വർദ്ധി വരുേന്താറും ിസ്ത്യന്മാരുെട ദുർമ്മാർ 
ഗ്ഗങ്ങെളല്ലാം സൂേര്യാദയത്തിങ്കൽ ഹിമകണങ്ങെളന്നേപാെല ഓടിേപാകയും മു 
മ്പിലെത്ത അന്യായങ്ങളും ഹിംസകളും ഇേപ്പാൾ െചയ്വാൻ വഹിയാത്തതുെകാ 
ണ്ട് പാതിരിമാർ വ്യം, ത്യക്ഷേഭാഗവ ക്കൾ ഇവകെള ഉപേയാഗി ിസ്ത്യ 
ന്മാരാ കയും ി വിെനയും തൻമതെത്തയും തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏേതാ
വലിയ ആപത്തിൽ അകെപ്പ വലയുന്നേപാെലയും അവർ ഇതിെന ക വ്യ 
സിനി ഉപേദശി ന്നതായി ം വിശ്വസിപ്പി ിസ്ത്യന്മാരായാൽ ടി. ആപ  
കളിൽനി രക്ഷെപ്പടുെമന്നേപാെലയും ിസ്ത്യന്മാരായവെരല്ലാേപരും രക്ഷെപ്പ 
േപായതായി ം നടി െകാണ്ട് പാതിരിമാർ േതൻേപാെലയും പാൽേപാെലയും

സംസാരി കയും െച എന്നലാെത അവരുെട അടുക്കൽ ന്യായം, ദയ മുത 
ലായ ഗുണങ്ങൾ അ െമങ്കിലുമുെണ്ട വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല. ഇനിയും പാതി 
രിമാർ യൂേറാപ്യന്മാരുെട നാഗരീകത്തിനും നീതിയിലും ി മതമാണ് കാരണ 
െമ മടികൂടാെത പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയെല്ല ള്ളതിേലയ്ക്ക് മുൻകാണിച്ച
അന്യായങ്ങളും ഹിംസകളും നാഗരീകത്തിനു നീതി ം കാരണമായ ൈബബി 
ളിനു മുഴുവിേരാധമാകു എ ം അവകളിരുന്ന പുസ്തകശാലകേളാടുകൂടി തീയി
ചുടുകയും അതുകെള പഠിച്ചറിഞ്ഞവരായ എല്ലാ പാതിരിമാേരയും ജയിലിൽ ഇരു 
ത്തിയും ഹിംസി െകാ െചയ്തി ള്ളതും തെന്ന സാക്ഷികളാകുന്നില്ലേയാ?
വിദ്യാശാലകൾ പാതിരിമാർ ധാനികളായിരുന്ന കാല ടി. ശാ ങ്ങെള
പാഠംവയ്ക്കാെത ൈബബിളിെന ( ി മതവി ഷയമായ) പാഠങ്ങെള മാ ം വയ്ക്ക 
യാൽ ടി. ശാ ങ്ങൾ അക്കാലത്ത് പരിപാലിക്കെപ്പടാെത േപാകയും ട്വാർക്കി 
മാട് എന്ന ആൾ ഹി വിൽ എഴുതിയിരുന്ന ശാ പുസ്തകങ്ങെള തീയിലിടുകയും
ചാലമാൻക എന്ന േദശത്ത് 6000 ശാ പുസ്തകങ്ങെള ചുടുകയും ാനിയാവിൽ
ശാ ങ്ങെള വർദ്ധിപ്പി െകാ വരുന്നതിേലയ്ക്ക് ഉത്സാഹിച്ചവരായ ശാ ിമാെര
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ജയിലിൽ െകാണ്ടി െകാ കയും ാൻസിൽ രസവാദശാ ങ്ങളും മ ള്ള ശാ  
ങ്ങളും പഠി കൂടാ എ ം ി മതവിേരാധകമായ ഏതു പുസ്തകങ്ങെളയും ി  
മത ധാനിയുെട ഉത്തരവു കൂടാെത അച്ചി കൂടാ എ ം ഉത്തരവുണ്ടാ കയും
1519-ആം വർ ഷത്തിൽ പാണിനി എന്ന തർക്കശാ ിെയ ദലൂസ എന്ന ദിക്കിൽ
നാക്കിെന പറി െകാ കയും െചയ്തേല്ലാ. ഇനിയും അേനകമുണ്ട്. സമയം േപാ 
രാത്തതിനാൽ നിർ .
േമൽ വിവരിച്ച ബലന്യായങ്ങെളെക്കാണ്ട് പിതാവ്, പു ൻ, പവി ാത്മാവ്
ഇവർ ൈദവലക്ഷണമുള്ളവരെല ം ി വിെന്റ പാപബലിയും വിശ്വാസവും
മുക്തിസാധനമാകയിെല്ല ം മുക്തിലക്ഷണവും നിത്യനരകെത്ത അനുഭവി െമ 

ള്ളതും അ ംേപാലും േചരുന്നവയെല്ല ം ൈബബിൾ അ മാണമാെണ ം
മ ം നല്ലതിൻവണ്ണം സാധിക്കെപ്പട്ടിരി .
ഇനി ചിലർ പല ദൂ ഷണങ്ങെളയും ആഭാസന്യായങ്ങെളയും വിളിെച്ചഴുെന്നള്ളി  
െകാണ്ട് ഇതിേല ം മറുപടി എഴുതിവിടു എ വരികിൽ നാെമ െച ം. കമ 

വീണു മുഖം ഭൂമിയിൽ തല്ലിയി ം മീശയിൽ മ പുരണ്ടിെല്ല ം ഡീ പറ 
കയുന്നവരും മനസ്സിെലാ ം വാക്കിെലാ മായി ശമ്പളത്തിനുേവണ്ടി കിട
മാറടി ന്നവരുമായ ഈ കൂട്ടക്കാേരാട് എെന്താെക്ക എ െയാെക്ക പറഞ്ഞാൾ
തെന്നെയന്താ? ഈ അസംബന്ധങ്ങെളെയാെക്ക തള്ളിേയച്ച് ന്യായ മാർഗ്ഗമാ 
യി ഖണ്ഡി വ്യവഹരി സ്ഥാപി എ വരികിൽ ആ അഭി ായത്തിൽ
നാമും േചർ െകാ ന്നതിേല തയാർ.

ി മതം ഇന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ളതാെണന്ന് ഇതിെന വായി ന്നവർക്ക് അറി 
വു കി ം. അതുെകാണ്ട് മലയാളികളായ ഹി ക്കൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ഉപകാരമാ 
യി ഭവി മാറാകണെമന്ന എെന്റ അത്യാ ഹം സഫലമായി ഭവി ന്നതിേല 
യ്ക്ക് സാക്ഷാൽ പരമശിവെന്റയും പുരാതന മഹാത്മാക്കളുെടയും സജ്ജനങ്ങളുെട 
യും ഈ വി ഷയത്തിൽ ഇേപ്പാൾ ഉത്സാഹിചു െകാണ്ടിരി ന്നവരായ ഗുരുക്കന്മാ 
രുെടയും പൂർണ്ണാനു ഹെത്തത്തെന്ന ആ യി െകാ . അല്ലേയാ ഹി ക്ക 
േള, നിങ്ങൾ ദയവുെചയ്ത് ഈ പുസ്തകത്ത ചിത്തസമാധാനേത്താടുകൂടി ആദ്യം തു 
ടങ്ങി അവസാനം വെരയും വായി മനസ്സിലാ കയും ഇതിൽ കാണിച്ചി ള്ള
ന്യായങ്ങളാൽ ി മതം േഛദിക്കെപ്പേട്ടാ ഇല്ലേയാ എ നല്ലതിൻവണ്ണം ചി 
ന്തി േനാ കയും െച വിൻ.
അവർ നിങ്ങെള അവരുെട ി മതത്തിൽ േചർ ന്നതിേലയ്ക്ക് ഉത്സാഹി
വ വാദി േമ്പാൾ ആ വാദങ്ങെള ഒെക്കയും നല്ല ബലന്യായങ്ങെളെക്കാ 
ണ്ട് ഖണ്ഡി വി ം കളഞ്ഞ് പരിപൂർണ്ണൈദവമായിരി ന്ന പരമശിവെന ഭജി

https://thalilakkam.in/



ി മതനിരൂപണം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 115

സൽഗതിെയ ാപി ന്നവരായി ഭവിപ്പിൻ.
ഇനിയും അടുത്തേപാെല കാണാം.
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