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ജജ്ോൺ കുന്നത്തിന്റെ സ്വർഗരോജ്യവീക്ഷണം 

ഡി ബോബുജ ോൾ 

ശ്രീജേശു വിശ്വോസ്ികൾക്ക് അഭിഷിക്തനം ദൈവവം ദൈവപുത്രനം വിജ ോചകനം രക്ഷകനം 
എല്ലോ ോണ്. അവിശ്വോസ്ികൾക്കു  ലതോണു  രിജേക്ഷയങ്ങൾ. സ്ൈ്ുരു, േവോചകൻ, വി ്ളവകോരി, 
സ്മുൈോേത്തിന്റല ‘േതി ക്ഷജേതോ’ക്കളിന്റലോരോൾ,  ോജ്ിക്കുകോരൻ, ഫ്ജറോഡ,് ആരുജേന്റേോന്റക്കജേോ 
കല്പേേിൽ ന്റതളിന്റഞോരു കഥോ ോത്രം ഇതയോൈി. എന്റെ അഭിേോേത്തിൽ ഇപ്പറഞ രണ്ടു 
ധ്രുവങ്ങജളക്കോൾ േധോേം ജേശു എേിയ്ക്ക് ആരോണ ് എന്നതോണ്. ന്റ ോതുവോന്റേോരു േസ്തോവേേിലൂന്റേ 
ഒഴിഞ്ഞു ോറോേല്ല,  ി ഏ  ൗജലോസ്് ജകോന്ററപ്പിജകോപ്പയുജേയും ജ രി ജ ോളിജെയും  കൻ ഡി 
ബോബുജ ോളിന ജേശു ആരോണ് എന്ന ജചോൈയത്തിേ് ഉത്തരം ജതേോേോണു ഞോൻ ശ്ര ിജയ്ക്കണ്ടത്. 

അജപ്പോൾ ആൈി ോ വം ആൈോ യ ോ വം ഒരുജ ോന്റല അേസ്ക്ത ോവം. ജ്ോേോ ിധർമ്മം േചജ  
േവൃത്തി, ജ്ോേോ യധർമ്മം േചജ  േിവൃത്തി എന്നു േക്ഷസ്ംവോൈത്തിൽ  റയുന്നതും  ൗജലോസ്് ജറോ ോ 
ജലഖേത്തിൽ (7:15)  റയുന്നതും വിശ്ൈീകരിയ്ക്കോനള്ള  രിശ്ര  ോേി അതു കോജണണ്ടി വന്നു എന്നും 
വരോം. അങ്ങന്റേ വരുജപോൾ വിജ ോചക-രക്ഷകഭോവങ്ങൾ അേസ്ക്ത ോവം. 

വോേേയുജേയും  േേത്തിജെയും ധയോേത്തിജെയും അർദ്ധശ്തകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ശ്രീജേശു എേിയ്ക്കു 
സുഹൃത്തോണ്.  നഷയോവതോരം ന്റചയ്ത ദൈവം എന്ന സ്ങ്കല്പജത്തോേ് എേിയ്ക്ക് ഒത്തുജ ോകോം. 
എന്നോലന്റതോരു ഗതകോലേോഥോർത്ഥ്യ ോണ്. അവതോരലക്ഷയം പൂർത്തിേോേി പൂർവസ്ഥിതിേിജലയ്ക്കു 
 േങ്ങിേ ദൈവം പുത്ര ൈവി ഉജ ക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവചേേകോരം തന്റന്ന േന്റമ്മ േേിയ്ക്കുന്നതു 
 രിശുദ്ധോത്മോവ് എന്ന ഭോവ ോണ്. അതു ദൈവത്തിന്റെ  നഷയചക്ഷുസ്സിന ലക്ഷീഭവിയ്ക്കുന്ന ഭോവം 
എന്നല്ലോന്റത  ന്ററോരു ദൈവ ല്ല. അതുന്റകോണ്ടോണു ത്രിജേകദൈവം എന്ന സ്ോ ോേയബുദ്ധിയ്ക്കു 
വിശ്ൈീകരിയ്ക്കോേോവോത്ത സ്ങ്കല്പം സ്ഭ േഖയോ ിയ്ക്കുന്നത്. 

 ൗജലോസും  ിറന്റക വന്നവരും  ഠിപ്പിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു ജ ോന്റല സ്വജ്ീവൻ േൽകി േന്റമ്മ 
രക്ഷിയ്ക്കുവോേോണു ശ്രീജേശു വന്നന്റതന്ന ്അംഗീകരിച്ചോലം ഇജപ്പോഴം ആ  രുവത്തിൽ തുേരുകേോണ്; 
 ിതോവിന്റെ വലതുഭോഗത്തു  ന്ററോരു കജസ്ര വലിച്ചിട്്ട ഇരിയ്ക്കുകേോണ് എന്റന്നോന്റക്കപ്പറഞോൽ ത്രിതവം 
അങ്ങന്റേ തുേജരണ്ടി വരും. അജപ്പോൾ ഏകതവം അേയ ോകുകയും ന്റചയ്യം. 

അതിരിയ്ക്കന്റട്ട. എം എം ജതോ സ്സിന്റേക്കുറിച്്ച ഒരു പുസ്തകന്റ ഴതോൻ ജ ോഹമുന്റണ്ടേിയ്ക്ക്. അതു 
സ്ോദ്ധയ ോേോൽ എന്റെ ദൈവൈർശ്േം അവിന്റേ ചർച്ചന്റചയ്തുന്റകോള്ളോം. ഇവിന്റേ  റേോൻ വന്നത് ഇത്തരം 
മുേിേോജരഴോേി കീറീട്്ട അതിന്റലോരു േോന്റരോരു  ോല ോക്കി അതിലൂന്റേ േേക്കോന്റേോന്നും ശ്ര ിയ്ക്കോന്റത തന്റന്ന 
ശ്രീജേശുവിജേയും അവിടുന്റത്ത ഉ ജൈശ്സ്ോരോംശ്ജത്തയും സ് ീ ിയ്ക്കുവോൻ കഴിയും എന്നു 
ന്റതളിേിയ്ക്കുന്റന്നോരു കൃതിേോണു ശ്രീ ജജ്ോൺ കുന്നത്്ത രചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നു  റേോേോണ്. 

ശ്രീജേശു  ഠിപ്പിയ്ക്കോൻ ശ്ര ിച്ച േവജലോകസ്ങ്കല്പ ോണ് സ്വർഗരോജ്യം എന്ന ആശ്േം. ഇതു 
സ്ഥലകോലബദ്ധ ോന്റണന്നു  റയുന്നത് ശ്രീജേശു ദൈവപുത്രേല്ല എന്നു  റയുജപോന്റലേോവം. ജേശു 
ഭോരതീേേോേിരുന്റന്നങ്കിൽ, അബ്രഹോ ിനം അയ്യോേിരം വർഷം മുമ്പു ജ്േിച്ച ചിജചോറോ 
ജഗോത്രജ്േോേിരുന്നുന്റവങ്കിൽ, ജസ്ോക്രട്ടീസ്ിന്റെ ുരുവോേിരുന്നുന്റവങ്കിൽ, കൺഫൂഷയസ്സിന്റെ 
സ്ഹേവർത്തകേോേിരുന്നുന്റവങ്കിൽ എന്റന്നോന്റക്ക സ്ങ്കല്പേം ന്റചയ്യന്നതിൽ അർത്ഥ് ില്ല. ഭോഷയും 
ദശ്ലിയും അവതരണവ ല്ലോന്റത, ആശ്േം അവിന്റേന്റേോന്നും ജഭൈന്റപ്പടു ോേിരുന്നില്ല. അന്റല്ലങ്കിൽ ജേശു 
ദൈവ ല്ല എന്നു സ്മ്മതിജയ്ക്കണ്ടി വരും. 
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അതോേത്, ശ്രീജേശുവിന്റെ  ൗലികോശ്േങ്ങൾ സ്ഥലകോല രി ിതികന്റള ഉല്ലംഘിയ്ക്കുന്നവേോണ്. 
കോലോതീത ോണ് അവിടുന്നു  റഞ സ്തയം. അതിന്റേ കോലോനസൃത ോേി േകോശ്ിപ്പിയ്ക്കുകേോണു സ്ഭയുന്റേ 
ൈൗതയം. 

ഈ ചു തല അംഗീകരിച്ചുന്റകോണ്ടോണ് ഈ പുസ്തകം രൂ കല്പേ ന്റചയ്യന്റപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. േോഗരികതന്റേന്ന 
അേിസ്ഥോേോശ്േത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിലോണു ഗ്രന്ഥകർത്തോവ് ശ്രീജേശുവിന്റെ ൈിവയജബോധേന്റത്ത 
അേേോളന്റപ്പടുത്തോൻ ശ്ര ിയ്ക്കുന്നത്.  ൗജലോസ്് ഗ്രിജഗോറിജേോസും എം എം ജതോ സ്സം ഉജേശ്ിച്ചതു 
വയക്ത ോകോൻ സ്ംസ്് കൃതിന്റേന്ന  ൈ ോവം ഇന്നന്റത്ത  ലേോളത്തിൽ േോഗരികത എന്നതിജേക്കോൾ 
അനജേോജ്യം എന്നതിരിയ്ക്കന്റട്ട. കോലോതീതസ്തയത്തിന്റെ കോലോനസൃതേസ്ോരണത്തിേ് അങ്ങന്റേന്റേോരു 
അേിത്തറ കൂേോന്റത വയ്യജല്ലോ. 

ഈ  ശ്ചോത്തലത്തിൽ സ്വർഗരോജ്യം എന്ന ആശ്േം  രിജശ്ോധിയ്ക്കുകേോണു ഗ്രന്ഥകോരൻ. കർത്തോവ 
 ഠിപ്പിച്ച േോർത്ഥ്േേിൽ എന്ത്ോണു സ്വർഗരോജ്യന്റ ന്നു േിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം 
സ്വർഗത്തിന്റലജപ്പോന്റല ഭൂ ിേിലം ആകുജപോഴോണു സ്വർഗരോജ്യം സ്ംസൃഷ്ട ോകുന്നത്. ക്രിസ്തീേം എന്നു 
വിവരിയ്ക്കന്റപ്പടുന്റന്നോരു രോജ്യത്തിലം ഇങ്ങന്റേന്റേോരവസ്ഥ ഉണ്ടോേിരുന്നിന്റല്ലന്നതിന കഴിഞ രണ്ടോേിരം 
വർഷന്റത്ത ജലോകചരിത്ര ോണു ന്റതളിവ്. ജകോൺസ്റ്റദെൻ ക്രിസ്തയോേി ആേതുന്റകോണ്ടു കുരിശ്ിന  ോേയത 
കിട്ടി, ഡിസ്ംബർ 25 എന്റന്നോരു തീേതി ക്രിസ്തു സ്സിന്റേ തറയ്ക്കോനള്ള ആണിേോേി, ന്റ ത്രോന്മോരുന്റേ 
കശ് ിശ്കളുന്റേ ഭോവം സ്ോർവത്രിക ോന്റണന്നു േോട്ടുകോന്റരോന്റക്ക അറിഞ്ഞു എന്നല്ലോന്റത ജറോ ോസ്ോമ്രോജ്യം 
സ്വർഗരോജ്യ ോേില്ല. ഭോരതത്തിന്റല ‘വിഗ്രഹോരോധകന്റര’സ്വർഗരോജ്യത്തിജലയ്ക്കു േേിയ്ക്കോൻ 
ഇറങ്ങിത്തിരിയ്ക്കുന്ന സ്ോേിപ്പിന്റെ അജ രിക്കൻ ഐകയേോടുകൾ ശ്രീജേശുവിന്റെ സ്വർഗരോജ്യം ആന്റണന്ന ്
ആരും  റയുകേില്ല. എന്ത്ിേ്, ജലോകത്തിന്റല ഏറവം ന്റചറിേ ‘ക്രിസ്തീേരോഷ്ട്രം’ ആേ വത്തിക്കോേിൽ 
സ്വർഗരോജ്യ ോണു േേപ്പ് എന്നു  റഞോൽ ചുരുങ്ങിേത് ഫ്രോൻസ്ിസ്്  ോർപ്പോപ്പന്റേങ്കിലം അതു 
േിജഷധിയ്ക്കോതിരിയ്ക്കേില്ല. 

അതോേത്, സ്വർഗരോജ്യം ഇന്നും ആകോശ്കുസു ം തന്റന്നേോണ്.  ോത്രവ ല്ല,  ോർപ്പോപ്പ ഭരിയ്ക്കുന്ന 
നൂജറക്കറിൽജപ്പോലം അതു േേപ്പിലോവന്ന ലക്ഷണവ ില്ല. ക്രിസ്തയോേികളോേ േോം വിേേപൂർവം 
അംഗീകരിജയ്ക്കന്റണ്ടോരു സ്തയത്തിജലയ്ക്കോണ് ഈ വസ്തുത വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സ്വർഗരോജ്യം ക്രിസ്തയോേികളുന്റേ 
സ്വന്ത് ല്ല. അതിന്റെ തോജക്കോൽ േമ്മുന്റേ ദകേിൽ  ോത്ര ല്ല തോനം. 

ദൈവത്തിന  ത ിന്റല്ലന്നു ഞോൻ ആവർത്തിയ്ക്കോറുണ്ട്. ദൈവം ക്രിസ്തയോേിേന്റല്ലന്ന ്ആർച്്ചബിഷപ്പ് ടുട്ടു 
എഴതിേിട്ടുണ്ട്.  നഷയജേക്കോൾ േോേം കുറവോണു  തങ്ങൾക്ക്.  ീ ഏ  ൗജലോസ്് ജകോന്ററപ്പിസ്് ജകോപ്പോ 
 റയു ോേിരുന്നു, തന്റെ  ല  ക്കൾക്കോേി ജ്േിച്ച ജ രക്കുട്ടികൾ ഓജരോരുത്തരും അവേവന്റെ 
കളിപ്പോട്ടത്തിൽ  ോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചും, അതു  ോത്ര ോണു േഥോർത്ഥ് ോേ കളിപ്പോട്ടന്റ ന്നു ഭോവിച്ചും സ് േം 
ജ ോക്കുജപോൾ വോത്സലയം േിറഞ  ന്ദഹോസ്ജത്തോന്റേ അവന്റര ജേോക്കിേിരിയ്ക്കുന്ന മുത്തച്ഛേോണു ദൈവം 
എന്്ന. സ്തയത്തിന്റെ കുത്തക അവകോശ്ന്റപ്പേോന്റത സ്വർഗരോജ്യത്തിന്റെ സ്ൈ്ുണങ്ങൾ 
േജേോഗ ഥത്തിന്റലത്തിയ്ക്കോൻ കഴിയുജപോഴോണ് ഒരു ക്രിസ്തയോേി േഥോർത്ഥ്ക്രിസ്തവനേോേിയും 
ക്രിസ്തുവോഹകേോേ ക്രിസ്റ്റഫറും ആകുന്നത് എന്നതോണ് ഈ കൃതിയുന്റേ സ്ജന്ദശ്ം എന്ന ജബോദ്ധയജത്തോന്റേ 
ഇതു സ്ഹൃൈേസ് ക്ഷം അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നു. 

ഡി ബോബുജ ോൾ 
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