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‘യയോഹന്നോൻ ചെറിയവയ ോ?’ - അഡ്വ. പി പി 
യ ോൺ 

ഡ്ി ബോബുയപോൾ 

അഡ്വ. പി പി യ ോൺ അവർകളുചെ ലഘുകൃതി ‘യയോഹന്നോൻ ചെറിയവയ ോ?’ 
തോല്പര്യയതോചെയോണു ഞോൻ വോയിച്ചത്. സ് ോപകച ക്കുറിച്ചുള്ള ഏതു 
പഠ വുും സവോഗതോർഹമോണ്. മോ ുഷികര്ീതിയിൽ പറഞ്ഞോൽ 
യയശുക്കിസ്തുവിചെ സമകോലീ ൻ ആയതുചകോണ്്ട അർഹിക്കുന്ന ക്പോധോ യും 
കിട്ടോചത യപോയ ആളോണയലോ അയേഹും. അയ്യോഖ്യൻ പോര്മ്പര്യതിചല ഒര്ു 
കീർത തിൽ മദ്ധ്യോഹ്നസൂര്യചെ സമീപതു  ിൽക്കുന്ന 
ഉജ്ജ്വല ക്ഷക്തമോയി സ് ോപകച  വിവര്ിക്കുന്നുണ്്ട. എക്ത ഉജ്ജ്വലമോയോലുും 
 ക്ഷക്തതി ു സൂര്യക്പകോശതിൽ ക്പോധോ യവുും ക്ശദ്ധ്യുും കിട്ടുകയിലയലോ. 

ദീർഘകോലും ഊഷര്മോയിര്ുചന്നോര്ു ദോമ്പതയും സർവശക്തചെ 
സവിയശഷകെോക്ഷതോൽ ഫലപൂർണമോയി. ചസഖ്ര്യോവിചെ ദർശ വുും 
ക യകോമറിയതിചെ സന്ദർശ വുും സ് ോപകചെ    വുും ധയോ തിചെ 
ശശലിയിൽ ക്ഗന്ഥകോര്ൻ അവതര്ിപ്പിക്കുന്നതു സോധോര്ണക്കോര്ോയ 
വിശവോസികൾക്കുും തുെക്കക്കോര്ോയ ശബബിൾ വിദയോർത്ഥികൾക്കുും അതയ്ും 
ക്പയയോ  കര്മോയി അ ുഭവചപ്പെുും. 

യയോർേോൻ തീര്തു ക്പതയക്ഷചപ്പെുന്നതു വചര് സ് ോപകൻ എവിചെയോയിര്ുന്നു? 
കുക്മോൻ സമൂഹതിയലോ എസീ യവിഭോഗതിയലോ ആയിര്ുന്നിര്ിക്കോും. 
പണ്ഡിതന്മോർക്കിെയിൽ ഏകോഭിക്പോയമില ഇക്കോര്യതിൽ. 
കുക്മോൻസമൂഹയതയുും എസീ യയര്യുും കുറിച്ച് ‘യവദശബ്ദര്ത്നോകര്ും’ (ഭോഷോ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട, തിര്ുവ ്പുര്ും, 1997,  ോലോും പതിപ്പ് 2016) ക്പതിപോദിക്കുന്നത് 
ഇവിചെ ആവർതിക്കുന്നില. 

യയോഹന്നോൻ സ് ോപക ോണ് ഇന്നു യവദശോസ്ക്തജ്ഞർ അത്മോയയക്പഷിതതവും 
എന്നു വിവര്ിക്കുന്നതു കൃതയമോയി  ിർവെിക്കുന്നത്. അത്മോയയക്പഷിതതവും - യല 
അചപ്പോസ്ചതോചലറ്്റ് – ആത്മശുദ്ധ്ീകര്ണതിയെയുും, ഈശവയര്ോന്മുഖ്മോയ 
 ീവിതതിയെയുും, സവ ീവിതചത സവസയന്ദശതിചെ വയോഖ്യോ മോയി 
ആഖ്യോ ും ചെയ്യുന്നതിയെയുും ഫലമോണ്. അതു മചറ്റ്ോര്ോചള സവമതതിയലയ്ക്കു 
ക്ഷണിക്കുന്നതല. സവ്ും വിശവോസക്പമോണങ്ങചള  ീവിതതിൽ 
ക്പതിഫലിപ്പിക്കുന്നതോണ്. ലൂയക്കോസിചെ സുവിയശഷതിൽ െുങ്കക്കോർക്കുും 
പട്ടോളക്കോർക്കുും - ഇന്നചത മട്ടിൽ പറഞ്ഞോൽ ഐ ഏ എസ് കോർക്കുും ഐ പി 
എസ് കോർക്കുും - ചകോെുക്കുന്ന ഉപയദശങ്ങൾ ഇന്നുും ക്പസക്തമോണ്. മൂന്നോും 
അദ്ധ്യോയതിചല 12, 13, 14 വോകയങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. 

സോധോര്ണക്കോര് ോയ ഈശവര്വിശവോസി എ്ോണു ചെയയ്യണ്ടചതന്നുും 
മതബഹുലസമൂഹതിൽ സവ്ും മതചതക്കുറിച്ചുള്ള ബഹുമോ ും അതിര്ു 
വിെര്ുത് എന്നുും അപര്ചെ ആവശയങ്ങളിൽ അലിയവോചെ ക്പതികര്ിക്കുന്നതോണു 
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വിശവോസതിചെ ക്പതിഫല ചമന്നുും സ് ോപകൻ പഠിപ്പിച്ചു. യ ര്യത പറഞ്ഞ 
അയത അദ്ധ്യോയതിലുണ്ട് ഇചതോചക്ക. 

ഇക്സയയൽ  ത തങ്ങൾ ശദവ  മോചണന്നുും തങ്ങൾ മോക്തമോണു 
ശദവ  ചമന്നുും ദൃഢമോയി വിശവസിച്ചിര്ുന്നു. എന്നോൽ ഇക്സയയലിൽ 
ഒതുങ്ങുന്നതല സർവശക്തചെ ദൃഷ്െി എന്നതി ു യയോ യുചെ പുസ്തകും 
പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്്ട.  ി ചവയിചല അ ുതോപമോണു മൂന്നു യ ോമ്പിൽ 
ശക്കസ്തവര്ുചെ സ്ഥിര്ും ധയോ വിഷയും. എന്നോൽ ആ അ ുതോപതിയലയ്ക്കു 
 യിച്ചതു ശദവും ഇക്സയയലിചെ ക്പവോെകച  അയങ്ങോട്്ട അയച്ചതോണ്. 
പുറ ോതിക്കോര്ോയ   ചത ര്ക്ഷിക്കുകചയന്നതു ശദവതിചെ ലക്ഷയമോണ ്
എന്നതു യയോ യ്ക്കു യഭോഷ് ക്കോയിയതോന്നി. ശദവും വീണ്ടുും 
ഇെചപട്ടിലോയിര്ുചന്നങ്കിൽ യയോ ോ  ി യവയിൽ ക്പസുംഗിക്കുമോയിര്ുന്നില. 
എന്നിട്ടുും ഇക്സയയലി ് അഹ് കുറഞ്ഞില. തചെ മുന്നറിയിപ്പു യകട്ടു   ും 
സവ ീവിതതിചല ചതറ്റ്ുകൾ തിര്ിച്ചറിഞ്ഞതു യയോ ചയ 
സയ്ോഷിപ്പിക്കയലയലോ ചെയ്തത്. അവിയെയുും ശദവും ഇെചപയെണ്ടി വന്നു. 
ആദയും തിമിുംഗലും ആയിര്ുചന്നങ്കിൽ ഇവിചെ ആവണക്ക ് എന്നു മോക്തും. 
അതിലുമുചണ്ടോര്ു മഹോപോഠും. ക്പകൃതിയിചല സസയങ്ങളുും  ീവ ോലങ്ങളുും 
ഈശവര്ചെ ആയുധങ്ങളോണ്, മ ുഷയച യപ്പോചല തചന്ന. യയോ യുും 
തിമിുംഗലവുും ആവണക്കുും ഒര്ുയപോചല ഈ സുവിയശഷീകര്ണക്പക്കിയയുചെ 
കഥയിൽ ഭോഗഭോക്കുകളോണ്. കഥോ്യതിലോണ് ഈശവര്വെസ്സു 
വയക്തമോകുന്നത്: “എന്നോൽ വലുംശകയ്യുും ഇെുംശകയ്യുും തമ്മിൽ 
തിര്ിച്ചറിഞ്ഞുകൂെോത ഒര്ു ലക്ഷതിര്ുപതി ോയിര്തിൽ െിലവോ ും മ ുഷയര്ുും 
അയ കും മൃഗങ്ങളുമുള്ള മഹോ ഗര്മോയ  ി ചവ”യിൽ ഒചര്ോറ്റ് യഹൂദൻ 
യപോലുമുണ്ടോയിര്ുന്നില. 

 ൂറ്റ്ോണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുും തങ്ങൾ അക്ബഹോമിചെ സ്തികളോചണന്ന ്
ഇക്സയയൽ അഹങ്കര്ിച്ചിര്ുന്നു. ഇവിചെയോണു സ് ോപകൻ പറയുന്നത് 
അക്ബഹോമിചെ സ്തിചയ കലിൽ  ിന്നു   ിപ്പിക്കോൻ യപോന്നവ ോണ ്
ഈശവര്ൻ എന്ന്. ഒര്ു മതബഹുലസമൂഹതിചല ശക്കസ്തവദൗതയചതക്കുറിച്ച് 
സ് ോപകൻ  ൽകുന്നതിയ ക്കോൾ ശക്തമോയ സൂെ  കോണോൻ ക്പയോസമോണ്. 

അത്മോയയക്പഷിതതവും, വിയമോെ ശദവശോസ്ക്തും, സന്മോർഗ്ഗക്പയഘോഷണും 
എചന്നോര്ു ആശയക്തയമോണു സ് ോപകചെ ദൗതയും  ിർവെിക്കുന്നത്. 

യയോഹന്നോച ക്കുറിച്ച് യഹൂദെര്ിക്തകോര് ോയ യ ോസഫസുും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 
യ ോസഫസിചെ സൂെ  സ് ോപകച  കുക്മോൻസമൂഹതിലോണ് 
അെയോളചപ്പെുതുന്നത്. എന്നോൽ പുതിയ  ിയമതിചല ക്പഭോഷണങ്ങൾ 
കുക്മോ ിചല ഒളിയച്ചോട്ടയതക്കോൾ ഈശവയര്ോന്മുഖ്മോയ കർമ്മയതയുും 
 ീവിതയതയുും കോണിച്ചുതര്ുന്ന വഴിവിളക്കുകളോയോണ് അ ുഭവചപ്പെുക. 
ര്ണ്ടോയോലുും വളചര് ക്ശയദ്ധ്യമോയിര്ുന്നു സ് ോപകയയോഹന്നോചെ വയക്തിതവും 
എന്നതിൽ സുംശയമില. ആ മഹോക്പതിഭോസചത സ്ഥൂലമോയി അവയലോക ും 
ചെയ്യുന്ന കൃതിയോണ് “യയോഹന്നോൻ ചെറിയവയ ോ?” 

അഭിഭോഷകചെ കൃതയോ്ര്ബഹുലതകൾക്കിെയിൽ യവദപഠ തി ുും 
യവദശോസ്ക്തവിെി് തി ുും സമയും കോണുന്ന യ ോൺ വക്കീലിച  
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അഭി ന്ദിച്ചുചകോണ്്ട ഈ ലഘുകൃതി സഹൃദയസമക്ഷും 
അവതര്ിപ്പിച്ചുചകോള്ളുന്നു. 

____________________ 


