വേദപുസ്തകവും വകരളനവേോത്ഥോനവും
ഡി ബോബുവ ോൾ
വേള്ളക്കോർ തങ്ങവള എന്നും കീഴോളരും അടിമകളുമോയി നിലനിർത്തോനോണു വമോഹിച്ചവതങ്കിൽ
അേർ
തങ്ങൾക്കു
വേദപുസ്തകും
ലഭ്യമോക്കരതോയിരന്ന
എന്ന
റഞ്ഞത്
േർണേിവേചനത്തിവനതിവര വ ോരതിയ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് വഡസ്മണ്ട് ടുട്ടു. നീതിക്കോയി
ദോഹിക്കുന്ന ഏതു േിപ്ലേകോരിയുവടയുും കകയിൽ വചന്ന വ ടോവന്ന ഏറ്റവും ശക്തമോയ ആയുധും
കബബിളോണ് എന്ന ടുട്ടുവും കൂട്ടരും കരതി.
വേദപുസ്തകത്തിവെ ഈ പ്രോധോനയവും രോഷ്ട്രീയമോനവും ശ്രദ്ധിക്കവപ്പട്ടത് സോക്ഷരത
േയോ കമോവകയുും
അച്ചടി
പ്രചോരത്തിൽ
േരികയുും
വചയ്തതിനു
വശഷമോയിരന്ന.
നേീകരണത്തിവെ പ്രവയോക്തോക്കളോണ് അധികോരസ്ഥോനങ്ങവള വേല്ലുേിളിക്കോനുള്ള കധരയും
കരന്ന മോനിവെവറോ ആയി കബബിളിവന അേതരിപ്പിച്ചത് എന്ന
റയോറുണ്ട്. ഒപ്പും
യോഥോസ്ഥിതികരും തങ്ങളുവട നില ോടിനു ബലും കരോൻ കബബിളിൽത്തവന്ന േക കണ്ടു.
യൂവറോ യൻ
നവേോത്ഥോനത്തിനു
മുമ്പ്,
സോധോരണസോയിപ്പിനു
കബബിൾ
സുറിയോനിക്രിസ്തയോനികളുവട
ഴയ
“ ോൽപ്പുസ്തകും”
വ ോവലവയോ,
മഹോപുരഷന്മോരവട
ഊറീമുകളുവടയുും തുമ്മീമുകളുവടയുും ഒര
രിഷ്കൃതരൂ ും വ ോവലവയോ, അനുഗ്രഹിക്കോനുും
ശ ിക്കോനുും ഉ വയോഗിക്കോവന്ന േോകയങ്ങളുവട കലേറയുും, യഹൂദന്മോർ
ട്ടയിൽ എഴുതിയതു
വ ോവല വകോട്ടിവെ കീശയിൽ തുന്നിവച്ചർക്കോനുള്ള കദേേചനവും ഒവക്ക ആയിട്ടല്ലോവത,
കബബിൾ എന്തു റയുന്ന എന്നറിയോൻ സോധോരണക്കോരവന ബോധയതവപ്പടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമോയി
കോണോൻ കഴിഞ്ഞിരന്നില്ല. അതോയത്, കബബിൾ ആധയോത്മികസവേശും എന്നതിലു രി,
മോജിക്കുകോരവെവയോ മന്ത്രേോദിയുവടവയോ ആയുധും മോത്രമോയിരന്ന. അങ്ങവനവയോര സോധനും
ആശോരിയുവടയുും മൂശോരിയുവടയുും കകേശും എത്തുന്നതിവന ഭ്യന്നേരോണു
തിന്നോലോും
നൂറ്റോണ്ടിൽ കേക്ലിെിവന എതിർത്തത്.
തിനോറോും നൂറ്റോണ്ടിലുും കബകബൾ
രിചയും
േയോ കമോവന്നത് ‘ആട് ഇടയവനയുും, ഭ്ോരയ ഭ്ർത്തോേിവനയുും, ജനും
ട്ടക്കോരവനയുും’
ഠിപ്പിക്കുന്നതിവലയ്ക്കു നയിക്കുും എന്ന ഭ്യും കബബിൾ ഇുംഗ്ലീഷിവലയ്ക്കു േിേർത്തനും വചയ്ത
ചിലർവക്കങ്കിലുമുണ്ടോയിരന്ന. മോർട്ടിൻ ലൂഥർ വ ോലുും “ഒരത്തൻ വ ോരൾ തിരിച്ചുതരോഞ്ഞോൽ
എങ്ങവന ഗ്രഹിക്കുും” എന്ന വചോദിച്ച എവതയോ യൻ ഷണ്ഡവന അനുസ്മരിപ്പിക്കുമോറ്
അേിദയോലുംകൃതരോയ അൽമോയക്കോർക്ക് കബബിൾ ഗ്രഹിക്കോൻ വേവദോ വദശും ഒപ്പമുണ്ടോേണും
എന്ന കരതിയിരന്ന.
തിവനട്ടോും നൂറ്റോണ്ടിവെ ഉത്തരോർദ്ധത്തിലോണു കബബിൾ ആർക്കുും
േോങ്ങിേോയിക്കോവന്ന ഗ്രന്ഥമോയി യൂവറോപ്പിൽ അുംഗീകരിക്കവപ്പട്ടത്.
ബൗദ്ധികവലോകത്തു കബബിൾ സവോധീനും വചലുത്തിയതുും ഏതോണ്ട് നവേോത്ഥോനവത്തോടു
വചർത്തുേോയിക്കോവന്നതോണ്. “ ഠിക്കോൻ നമുക്കു രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, കദേഹിതും
വേളിവപ്പടുത്തുന്ന വേദപുസ്തകവും കദേശക്തി വേളിവപ്പടുത്തുന്ന സൃഷ്ടിയുും; ആദയവത്തതു
ഠിക്കോൻ രിവശോധിവക്കണ്ട ോഠപുസ്തകമോണു രണ്ടോമവത്തത്” എന്ന ഫ്രോൻസിസ് വബക്കൺ
(1561-1626) റഞ്ഞു. തുടർന്ന േന്ന രണ്ടു നൂറ്റോണ്ടുകളിൽ ശോസ്ത്രീയജ്ഞോനത്തിലുണ്ടോയ േർദ്ധന
ഈ പ്രസ്തോേനയിൽ നിന്ന തുടങ്ങുന്നതോയി കവീൻസ്ലെ് സർേകലോശോലയിവല ീറ്റർ ഹോരിസൺ
നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോൽ പ്രകൃതിസ്രഷ്ടോേിവെ ശക്തിയുും േിവേകവും വതളിയിക്കുന്നവണ്ടങ്കിലുും
സ്രഷ്ടോേിവെ സവഭ്ോേും അറിയണവമങ്കിൽ വേദപുസ്തകും തവന്നയോണു ശരണവമന്ന വബക്കൺ
തവന്ന
റഞ്ഞതുും ഇേിവട ഓർമ്മിക്കണും. ഗലീലിവയോ, വബോയ്ൽ തുടങ്ങിയേവരോവക്ക
പ്രകൃതിവയയുും ശോസ്ത്രവത്തയുും ഠിച്ചേരോണ്. അേരവട അവനവഷണങ്ങളുവട േിശദോുംശങ്ങവളോ
അേവരത്തിവച്ചർന്ന നിഗമനങ്ങവളോ ഈ പ്രകൃതത്തിൽ
രിവശോധിവക്കണ്ടതില്ല. അേരവട
പ്രവചോദനവസ്രോതസ്സ് വേദപുസ്തകമോയിരന്ന എന്നോണു റയോൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനും 19:1,
വറോമോവലഖനും 1:20 എന്നിേ വേലിയുവട രണ്ടു േശത്തു നിന്നും േോയിക്കോവന്നതോവണങ്കിലുും
അറിേിവെ പുതിയ അധയോയങ്ങൾ രചിക്കുേോൻ അേ വപ്രരകമോയി എന്നതോണ് ഇേിവട പ്രധോനും.
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കബബിളിവെ പുനർേോയനകൾ ചരിത്രത്തിവെ ദർശനവത്ത രൂ വപ്പടുത്തോൻ സഹോയിച്ചു.
ഒകറത്തോയുവട അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളിൽ മനുഷയരോശിയുവട ചരിത്രും
രിമിതവപ്പടുത്തോേതവല്ലന്ന
കവണ്ടത്തോൻ സഹോയിച്ചതുും മവറ്റോന്നല്ല. സോഹിതയും, സുംഗീതും, ചിത്രകല, ശില്പകല എന്നിങ്ങവന
നവേോത്ഥോനമുദ്രകൾ വതളിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമസ്തവമഖലകവളയുും വേദപുസ്തകും സവോധീനിച്ചു.
ഭ്ോരതും വ ോവല ഒര ബഹുസവരസമൂഹത്തിൽ കബബിൾ പുനർേോയനയ്ക്കു േിവധയമോവകണ്ടതുണ്ട്.
രോജോറോും വമോഹൻ വറോയിയുും വജോഷവോ മോർഷ്മോനുും തമ്മിൽ നടന്ന േോദപ്രതിേോദങ്ങളുും, കുമരപ്പയുും
ആർച്ച്
ബിഷപ്പ്
വേറ്വകോട്ടുും
തമ്മിലുണ്ടോയ
സുംേോദവും,
യഹൂദസമൂഹത്തിൽ
ഏകകദേേിശവോസും ഇന്നവത്ത രൂ ും പ്രോ ിച്ചതു പ്രേോസോനന്തരമോവണന്ന കോരൺ
ആുംസ്വട്രോങ്
റയുന്നത് അനുസ്മരിച്ചുവകോണ്ട് കദേരൂ ങ്ങൾ ശ്രദ്ധയ്ക്കോയി മത്സരിക്കുന്ന
ൗരസ്തയവദശത്തു
പുതിവയോര
വഹർമനൂട്ടിക്സ്
ഉണ്ടോവകണ്ടതുവണ്ടന്ന
േോദിക്കുന്ന
സുകൃതരോജിവനവപ്പോലുള്ളേരവട
ചിന്തോ ദ്ധതികളുും
ഭ്ോരതത്തിൽ
കബബിളിവെ
സവോധീനതവയക്കുറിച്ചു പ്രതി ോദിക്കുവമ്പോൾ മറന്നകൂടോ. മലയോളിക്കു കബബിൾ ലഭ്യമോയ
കോലവത്ത ബൗദ്ധികോന്തരീക്ഷമല്ല ഇന്നീ നോട്ടിലുള്ളവതന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കബബിൾ കഴിഞ്ഞ
ത്തിരന്നൂറ്റൻ തു വകോല്ലമോയി നമ്മുവട സമൂഹത്തിലുും സോഹിതയത്തിലുും വചലുത്തുന്ന
സദ്വപ്രരണകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നിന്ന നവമ്മ തടയരവതന്ന റയോനോണ്. വേദപുസ്തകും രണ്ടു
േട്ടും മുറിച്ചുകടക്കോൻ കഴിയോത്ത, അനുനിമിഷും രിണോമേിവധയമോയ നദിവയവപ്പോവലയോവണന്ന്
ഓർമ്മിപ്പിക്കോനോണ് ഇതു റയുന്നത്.
വതോമോശ്ലീഹോയുവട കോലത്തു പുതിയനിയമമില്ല. ക്നോയിവത്തോമ്മോയുവട കോലത്തുും അത് ഇന്നവത്ത
രൂ ത്തിൽ ലഭ്യമോയിരന്നിരിക്കോനിടയില്ല. എങ്കിലുും സോവബോർ - അവഫ്രോത്ത് കോലും
ആയവപ്പോവഴയ്ക്കുും
കേദികർവക്കങ്കിലുും
കബബിൾ
ഇന്നവത്ത
രൂ ത്തിൽത്തവന്ന
ലഭ്യമോയിരന്നിരിക്കണും. ആ കബബിൾ
കർത്തിവയഴുതിയിരന്നിരിക്കണും. അതു കൂടുതൽ
പ്രതികൾ ലഭ്യമോക്കോനുമോേോും, ഒര ആദ്ധയോത്മികോനുഷ്ഠോനവമന്ന നിലയിലുമോേോും. ഇവപ്പോഴുും
വേദപുസ്തകും സവന്തും കകയക്ഷരത്തിൽ
കർത്തിവയഴുതി കദേവത്ത പ്രസോദിപ്പിക്കുന്ന
ശുദ്ധോത്മോക്കളുണ്ടവല്ലോ. ക്വളോഡിയസ് ബുക്കോനൻ േന്ന കോലത്തു നമ്മുവട റമ്പോന്മോർ വേദപുസ്തകും
മലയോളത്തിലോക്കിയതുും അവത മനവസ്സോവടയോേണും. അതോയത്, മലയോളും കബബിൾ
ഉണ്ടോകുന്നതിനുും മുമ്പു തവന്ന മലയോളിക്കു കബബിളുണ്ടോയിരന്ന. അതു കേദികർക്കുും അേരിൽത്തവന്ന സുറിയോനി അറിയോവന്നേർക്കുും - മോത്രമോയിരന്ന പ്രോപ്തും എന്ന മോത്രും. അതിവെ
സോമൂഹികമോനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുേോൻ തക്കേണ്ണും ആരും അതു ഠനത്തിവനോ േിമർശനത്തിവനോ
േിവധയമോക്കിയിരന്നമില്ല.
മൺവറോയുവട കോലും മുതലോണു വകരളത്തിൽ നവേോത്ഥോനും തുടങ്ങുന്നത് എന്നോണ് എവെ ക്ഷും.
വ ോർച്ചുഗീസുകോരവട കോലത്തു ധനോത്മകമോയുും ഋണോത്മകമോയുും സോസ്കോരികഭൂമികയിൽ
ഇടവ ടലുകളുണ്ടോയി. അർവണോസ്
ോതിരി ആദയവത്തതിനുും വമവനസിസ് രണ്ടോമവത്തതിനുും
അടയോളങ്ങൾ. ഡച്ചുകോരോകവട്ട, വഹോർത്തൂസ് മലബോറിക്കൂസ്സിലുും േോൻറീഡിവെ കത്തുകളിലുും
മോത്രമോണ് അടയോളങ്ങൾ അേവശഷിപ്പിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷുകോരും ശീമയിൽ നിന്ന േന്ന സുറിയോനി
ിതോക്കന്മോരും വകരളീയസമൂഹവത്ത ഒന്നോയി കോണോവനോ, അേരവട നവേോത്ഥോനത്തിലൂവട ഒര
പുതിയ യുഗും സൃഷ്ടിക്കണും എന്ന ചിന്തവയോവട എവന്തങ്കിലുും വചയ്യോവനോ ശ്രമിവച്ചന്ന വതോന്നന്നില്ല.
ബ്രിട്ടീഷുകോർക്കു േയോ ോരവും അതിന് ആേശയമോയത്ര രോഷ്ട്രീയോധികോരവും മോത്രമോയിരന്ന
കൗതുകും. സുറിയോനി ിതോക്കോന്മോരോകവട്ട, സവന്തും േിശവോസും ങ്കിട്ടേവര ആ േിശവോസത്തിൽ
ഉറപ്പിക്കോനോവന്ന അനുഷ്ഠോനേിധോനങ്ങളിലോണു ശ്രദ്ധിച്ചത്. അതുവകോണ്ടോണു മൺവറോ മുതലോണു
നമ്മുവട നവേോത്ഥോനചരിത്രും തുടങ്ങുന്നവതന്ന വനരവത്ത റഞ്ഞതുും.
മൺവറോ ഒര മിഷണറി ആയിരന്ന മനസ്സുവകോണ്ട്. കേദികനോകോൻ വമോഹിച്ച് കസനികനോയ
ആളോയിരന്നേവല്ലോ അവേഹും. മത രിേർത്തനും അവേഹത്തിവെ ലക്ഷയമോയിരന്നില്ല. എന്ന
മോത്രമല്ല,
വക്ഷത്രങ്ങവളയുും
അവേഹും
ആദരിച്ചിരന്ന
തോനുും.
മൺവറോയുവട
ശ്രീ ത്മനോഭ്ഭ്ക്തിവയക്കുറിച്ച് വകോട്ടോരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
റഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സുംഭ്േത്തിന്
ഭ്ോഷയവഭ്ദമുണ്ട്. തിരേിതോുംകൂറിവെ ചരിത്രേഴികൾ രോമർശിക്കുന്ന എവെ വലഖനങ്ങളിൽ ഒന്ന
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രണ്ടിടത്തു ഞോൻ അക്കോരയും
രോമർശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മൺവറോ തിരേിതോുംകൂറിവെ കുലവദേതവയ
ആദരിച്ചിരന്ന. പ്രോവദശികജന്മിമോരിൽ നിന്ന് ഇതരവക്ഷത്രങ്ങളുവട സവത്തു േീവണ്ടടുക്കോനോയി
വദേസവും ഭ്രണും ഏവറ്റടുത്തതുും അവേഹത്തിവെ ഈശവരേിശവോസത്തിനുും ഹിന്ദുമതവത്തോടുള്ള
ബഹുമോനത്തിനുും വതളിേോണ്. വേണവമങ്കിൽ ദിേോനോയി തുടരോമോയിരന്നിട്ടുും നോട്ടോചോരങ്ങൾ
ോലിക്കുവന്നോര ഹിന്ദു ദിേോനോകുന്നതോണു നല്ലവതന്ന് മദിരോശിയിവല ഗേർണവറയുും ബ്രിട്ടനിവല
ോർലവമെിവനയുും വബോധയവപ്പടുത്തിയ േയക്തിയോയിരന്ന മൺവറോ. അതോയത്, മൺവറോ മതും
മോറ്റോൻ ശ്രമിച്ച മിഷണറി ആയിരന്നില്ല. അവേഹും കബബിളിവല സമദർശനവും
ഗിരിപ്രഭ്ോഷണത്തിവല സുേിവശഷകചതനയവും ഉൾവക്കോണ്ടുവകോണ്ട്, തവെ ചുമതലയിൽ
ഏല്പിക്കവപ്പട്ട
ജനസമൂഹത്തിവെ
പുവരോഗതിക്കുവമോപ്പും
അേരിവല
ക്രിസ്തയോനികവള
സുേിവശഷദീപ്തിയിൽ
നേീകരിക്കോനുും
വമോഹിച്ച
മഹോത്മോേോയിരന്ന.
മൺവറോ
ഇട്ട
അടിത്തറയിലോണു വകരളത്തിവെ നവേോത്ഥോനും െലും കണ്ടത്. മൺവറോ ദിേോനോയതു േലിയ
സൗഭ്ോഗയമോയി സി വകശേൻ േിേരിക്കുന്നതിവെ കോരണവും മവറ്റോന്നല്ല. മൺവറോ റസിഡന്റും
ദിേോനുമോയി േന്നില്ലോയിരന്നവേങ്കിൽ “ഏഴജോതികൾക്ക് അന്ന് അഭ്യും എേിവട കിട്ടുമോയിരന്ന
എന്നും ഈ രോജയവത്ത േിദയോഭ്യോസനിലേോരും എങ്ങവന നിൽക്കുമോയിരന്ന എന്നും ഊഹിക്കുേോൻ
സോധയമല്ല. ഹിന്ദു വദേസവങ്ങൾക്കുും അന്നവത്ത ഊർദ്ധവനിൽ ഒടുങ്ങുകവയ ഗതിയുണ്ടോയിരന്നള്ളൂ.
മൺവറോയുവട ജീേചരിത്രും എഴുതവപ്പവടണ്ട ഒന്നോണ്. തിര-വകോച്ചിവയ സുംബന്ധിച്ചിടവത്തോളും,
അതിനു തക്ക പ്രോധോനയമുള്ള ചരിത്രപുരഷനോണവേഹും” എന്നോണു ‘ജീേിതസമരും’ എന്ന
ആത്മകഥയിൽ വകശേൻ റഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
എന്നോൽ മൺവറോ തിരേിതോുംകൂറിൽ േരവമ്പോൾ മലയോളത്തിൽ വേദപുസ്തകും ഉണ്ടോയിരന്നില്ല.
അതുവകോണ്ട് മൺവറോ േോയിച്ച ഇുംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകമോണു വകരളത്തിവല നവേോത്ഥോനത്തിനു േഴി
വതളിച്ചത് എന്ന വേണും റയോൻ. മൺവറോ േോയിച്ച കബബിൾ സോമൂഹയ രിേർത്തനത്തിനുും
േിദയോഭ്യോസപുവരോഗതിക്കുും
തദവോരോ
വകരളീയനവേോത്ഥോനത്തിനുും
കോരണമോയി.
ആധുനികമലയോളസോഹിതയത്തിവല
ക്രിസ്തീയസവോധീനും
അതിവെ
ഉത്തരഭ്ോഗമോയി
വചർത്തുേോയിക്കുകയുമോേോും. ഒര കമ്മതിക്കണക്കിൽ റഞ്ഞോ, നൂറ്റമ്പതു സുംേത്സരങ്ങൾ (1810
- 1955) വകോണ്ട് ഒര കമൂണിസ്റ്റു മന്ത്രിസഭ്യ്ക്കോയി വകരളവത്ത രേവപ്പടുത്തിയതിൽ കബബിളിനു
േലിയ ങ്കുണ്ട്.
മൺവറോ കണ്ട തിരേിതോുംകൂറിൽ അടിമകളുണ്ടോയിരന്ന. കദേും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷയർക്കു മുഴുേൻ ഉടമ
കദേമോവണന്ന മൺവറോ
ഠിച്ചതു കബബിളിൽ നിന്നോണ്. ഇുംഗ്ലണ്ടിവല ചർച്ച് മിഷൻ
വസോകസറ്റി േിലയും േിൽബർവെോഴ്സിവനോപ്പും നിന്ന ആദർശശോലികളുവട സമൂഹമോയിരന്ന
എന്നതുും ഇേിവട സ്മർത്തേയമവത്ര.
തിരേിതോുംകൂറിലുും വകോച്ചിയിലുും അടിമ സവത്തോയിരന്ന. ഭൂമി വ ോവല തവന്ന. മൂന്ന തരും: ജന്മും,
ോട്ടും, കോണും. ഉടമയ്ക്കു പൂർണവും സ്ഥിരവമോയ അേകോശമുള്ള അടിമയോണു ജന്മും. ഒര
നിശ്ചിതകോലവത്തയ്ക്കു പ്രതിെലും വകോടുത്ത് ഒപ്പും നിർത്തുന്നതു ോട്ടും. േിലയുവട കുതിവയോ മൂന്നിൽ
രവണ്ടോ വകോടുത്ത് അനിശ്ചിതകോലവത്തയ്ക്കു േോങ്ങുകയുും ആ തുക തിരിവക കിട്ടുവമ്പോൾ അടിമവയ
ഴയ ഉടമസ്ഥനു മടക്കിവക്കോടുക്കുകയുും വചയ്യുന്നതു കോണും. മൺവറോ ഈ
രി ോടിയിവല
അനയോയും റോണിയുവട ശ്രദ്ധയിൽ വ ടുത്തി. 1812 ഡിസുംബർ 6 അഥേോ 987 വൃശ്ചികും 21 ആണ്
അടിമേയോ ോരും നിർത്തലോക്കുന്ന േിളുംബരത്തിവെ തീയതി. േിളുംബരും ഇങ്ങവന:
“ ത്മനോഭ് േല്ലഭ്ി േഞ്ചിധർമ്മ േർദ്ധനീ രോജരോവജശവരീ റോണി ലക്ഷ്മീഭ്ോയി മഹോരോജോേ്
അേർകൾ സകലമോന ജനങ്ങൾക്കുും പ്രസിദ്ധവപ്പടുത്തുന്ന േിളുംബരും.
ഈ രോജയത്തിൽ ഒള്ളേയുും ിറരോജയത്തിൽ ഒള്ളേരും ഈ സുംസ്ഥോനത്ത് ല ജോതികളിലുും ഒള്ള
കുഞ്ഞുകുട്ടികവളയുും വ ണ്ണുങ്ങവളയുും ലോഭ്സുംഗതിയോയിട്ട് ചുരങ്ങിയ േിലയ്ക്ക് േോങ്ങിക്കയുും ഏറിയ
േിലയ്ക്ക് േിക്കയുും
ിറനോട്ടുവമൽ വകോണ്ടുവ ോകയുും ആയത് തുറമുഖത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ
ണ്ടോരേകയിൽ അറിയുന്നേകക്ക് തീരേ േോങ്ങിക്കയുും ഇതിൻേണ്ണും ആളുകവള േിക്കുന്ന കോരയും
ഒര കവച്ചോടമരയോദ പ്രകോരമോയിട്ട് തീർന്നിരിക്കവകോണ്ടുും ഇത് എത്രയുും മരയോദവകടുും ദുരയശയ്സ്സുും
ആയിട്ടുള്ള കോരയും നടക്കോവത ഇരിവക്കണ്ടുന്നതിന് പ്രസിദ്ധവപ്പടുത്തുന്നത് എവന്തന്നോൽ:
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കൃഷി മുതലോയിട്ടുള്ള വേലകൾക്ക് അതതു ദിക്കുകളിവല മരയോദവ ോവല കുറേർ, റയർ, പുലയർ,
ള്ളർ, മലയർ, വേടർ മുതലോയ ആളടിയോവര കുടിയോനേന്മോവര തമ്മിൽ ഒറ്റിയുും ജന്മവും
ോട്ടവമോയിട്ട് നടുേൻ മൂത്ത കരക്കറവരവക്കോണ്ട് ആധോരും എഴുതി േോങ്ങിക്കയുും വകോടുക്കയുും അേര്
കൃഷിവേല കോരയങ്ങൾ വചയ്യിച്ചുേരികയുും മോമൂലോയിട്ട് എല്ലോ ദിക്കിലുും നടന്നേരന്ന മരയോദപ്രകോരും
ഒള്ളത് ഒഴിവക വശഷും ജോതിക്കോവര അേരേരവട േുംശത്തിൽ ഒള്ളേർ എങ്കിലുും മറ്റ് ആവരങ്കിലുും
േിക്കയുും േോങ്ങിക്കയുും
ണ്ടോരേകക്കു തീരേ േോങ്ങിക്കയുും അരവതന്ന് ഉറപ്പോയിട്ട്
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന. ഈ കൽപ്പന ലുംഘിച്ച് ആളുകവള േിക്കയുും േോങ്ങിക്കയുും വചയ്തോൽ അേരിവട
േസ്തുേക സർവ്വസവവും ണ്ടോരേകയോയിട്ട് വചർത്ത് േലുതോയിട്ടുള്ള ശിക്ഷയുും വചയ്ത് നോട്ടിൽ
നിന്നും പുറത്തുകളയുകയുും വചയ്യുും എന്ന 987-ആമോണ്ട് വൃശ്ചികമോസും 21-ആും തീയതി.”
മൺവറോയുവട ഒര പ്രധോന
രിഷ്കോരും നീതിനിർേഹണവമഖലയിലോയിരന്ന. കബബിൾ
േോയിച്ച മൺവറോയ്ക്കു മുൻ ് ബ്രോഹ്മണന് ഒര നീതി, ശൂദ്രനു മവറ്റോന്ന്, അേർണനു വേവറോന്ന് ഇങ്ങവനവയോവക്ക ആയിരന്ന. മൺവറോ അേതരിപ്പിച്ച സിദ്ധോന്തും ശിക്ഷ കുറ്റവത്തയോണ്,
കുറ്റേോളിവയയല്ല ആശ്രയിച്ചിരിവക്കണ്ടത് എന്നതോയിരന്ന. ഒര വകോല ോതകും നടന്നോൽ
വകോല ോതകമോണു മുഖയഘടകും. വചയ്തതു ബ്രോഹ്മണനോയോലുും ചണ്ഡോളനോയോലുും വകോല വകോല
തവന്ന.
യരശവലും വദേോലയത്തിൽ പ്രോർത്ഥിക്കുന്ന കീഴ്ജോതിക്കോരവെയുും േിവദശിയുവടയുും പ്രോർത്ഥന
വകൾക്കണും എന്ന യോഹ്വേവയോട് അവ ക്ഷിച്ച ശവലോവമോവനയോണു വക്ഷത്രഭ്രണും ഏവറ്റടുത്ത
മൺവറോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. മൺവറോ വക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങവന ഏവറ്റടുത്തതുവകോണ്ടോണു
ിൽക്കോലത്ത് അേർണർക്കു വക്ഷത്രപ്രവേശനും ഉറപ്പുേരത്തോൻ തിരേിതോുംകൂർ മഹോരോജോേിനു
കഴിഞ്ഞത്. സർക്കോർ വക്ഷത്രങ്ങൾക്കു മോത്രമോയിരന്ന േിളുംബരും ബോധകും എവന്നോർക്കുക.
തിരേിതോകൂറിവെ സോമൂഹികനവേോത്ഥോനത്തിവല പ്രധോനവപ്പവട്ടോര അടയോളപ്പലകയോയിരന്ന
വക്ഷത്രപ്രവേശനേിളുംബരും എവന്നോർക്കുവമ്പോഴോണു കബബിളുും വക്ഷത്രപ്രവേശനവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധും വതളിയുന്നത്.
ഇതു വ ോവല തവന്ന പ്രധോനമോണ് ആധുനികേിദയോഭ്യോസത്തിനു മിഷണറികൾ നൽകിയ
പ്രോധോനയും. വനരവത്ത
റഞ്ഞതു വ ോവല, സുറിയോനി ക്രിസ്തയോനികൾക്കു കബബിൾ
പ്രോ യമോയിരന്നില്ല. വ ോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമോർ കവത്തോലിക്കരോയിരന്ന. അേർ തീരവദശങ്ങളിൽ
േയോ കമോയി മത രിേർത്തനും നടത്തിവയങ്കിലുും േിദയോഭ്യോസത്തിൽ അേർക്കുും ശ്രദ്ധയുണ്ടോയില്ല:
തിനോറുും
തിവനഴുും
നൂറ്റോണ്ടുകളിൽ
കബബിൾേോയന
കവത്തോലിക്കോസഭ്
വപ്രോത്സോഹിപ്പിച്ചിരന്നില്ലവല്ലോ. എവല്ലവമ്മസ് - സീവയവമ്മസ് മിഷണറിമോരോണു കബബിൾ
േോയന
വപ്രോത്സോഹിപ്പിച്ചത്.
അേർ
വേദപുസ്തകും
മലയോളത്തിലോക്കിയത്
അതു
സോധോരണക്കോർക്കു പ്രോ യമോകോനോയിരന്ന. അതു പ്രചരിപ്പിക്കോനോണ് അേർ അച്ചടി ഇേിവട
എത്തിച്ചത്.
കബബിൾ മലയോളത്തിലോക്കിയതു നവേോത്ഥോനത്തിവെ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾക്കു കോരണമോയി.
ഒന്നോമത് മലയോളഗദയത്തിന് അവതോവട ഒര മോനകമോതൃകയുണ്ടോയി. അതിനു മുൻപു തവന്ന നമുക്കു
ഗദയമുണ്ടോയിരന്ന എന്നതു ശരി. എന്നോലത് ജോതിയനുസരിച്ചുും ഭൂപ്രവദശമനുസരിച്ചുും
പ്രതിഭ്ിന്നമോയിരന്ന. വകോട്ടയും മുതൽ കുന്നുംകുളും േവരവയന്ന് ഏകവദശമോയി നിർേചിക്കോവന്ന
ഭൂപ്രവദശത്തു നോയന്മോരും സുറിയോനി ക്രിസ്തയോനികളുും ഉ വയോഗിച്ചിരന്ന ഗദയമോണു വകരളത്തിൽ
എേിവടവയങ്കിലുും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഉ വയോഗിച്ചിരന്ന ഗദയവമന്ന വബയ്ലിക്ക്
ചോത്തുവമവനോൻ റഞ്ഞുവകോടുത്തിടത്തോണു മലയോളഗദയത്തിവെ മോനകഭ്ോേും ഉരത്തിരിയുന്നത്.
കോയുംകുളും െിലിവപ്പോസ് റമ്പോനുും പുലിവക്കോട്ടിൽ ഇട്ടൂപ്പ് റമ്പോനുും
രിചയമുണ്ടോയിരന്ന
ഭ്ോഷയോണവല്ലോ റമ്പോൻ കബബിളിൽ. അതിൽ നിന്ന കോലവഭ്ദും വകോണ്ടു നയോയീകരിക്കോവന്ന മോറ്റും
മോത്രമോണു ചോത്തുവമവനോൻ ഉ വയോഗിച്ച ഭ്ോഷയിലുും കോണുന്നത്.
രണ്ടോമത് കബബിൾ േിേർത്തനും നവേോത്ഥോനേഴിയിവല നോഴികക്കല്ലോയതു വബയ്ലി നോും
ഉ വയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ രൂ വപ്പടുത്തിയതിനോലോണ്. േവട്ടഴുത്തിലുും വകോവലഴുത്തിലുും
ചതുരേടിേിലുും നിന്നും മുവന്നോട്ടുള്ള യോത്രയോണവല്ലോ, ഈ ഉരണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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േിദയോഭ്യോസവത്തക്കുറിച്ചു റഞ്ഞു. എവെ നോടോയ കുറുപ്പും ടിയിൽ വ ോലുും സോയിപ്പ് ള്ളിക്കൂടും
തുടങ്ങി. 1821ൽ വതോമ്മോ എന്ന േോധയോരും ത്തുകുട്ടികളുും. ിറവക, അധയോ കൻ ൗവലോസ്;
കുട്ടികളുവട സുംഖയ 22. അതുൾവപ്പവടയുള്ള േിേരങ്ങൾ സീവയവമ്മസ്സിവെ റിവപ്പോർട്ടുകളിലുണ്ട്.
എന്നോൽ
ഞങ്ങളുവടതു
വ ോവല
യോഥോസ്ഥിതികമോയ
ഇടങ്ങളിൽ
അേർക്കു
മിഷൻവറഷനുകളുണ്ടോയില്ല. എവെ ിതോമഹിയുവട മോതുലൻ വ ോയ്ക്കോട്ടിൽ ചോവക്കോ അബ്രഹോും
മൽ ോൻ - ഭ്ോഗയസ്മരണോർഹനോയ മോതൂസ് മോർ ബർനബോസിവെ മോതോമഹൻ - മിഷണറിമോവരോട്
അടുപ്പും പുലർത്തിവയന്ന
റഞ്ഞ് ‘ഊരേിലക്ക്’ കല്പിച്ചേരോണ് അന്നോട്ടുകോർ. ഒടുേിൽ
പുലിവക്കോട്ടിൽ തിരവമനിയുവട പ്രവതയക കല്പന വേണ്ടിേന്ന, അവേഹവത്ത കബറടക്കോൻ.
എന്നോൽ വകോട്ടയും മുതൽ വതവക്കോട്ട് അേസ്ഥ അതോയിരന്നില്ലവല്ലോ. അതുവകോണ്ട്
അേിവടവയോവക്ക
അേർക്കു
മിഷനുകളുണ്ടോയിരന്ന.
ഈ
മിഷനുകളിവലോവക്ക
റീഡർമോരണ്ടോയിരന്ന. ഒര വചറിയ പുര. ഇക്കോലവത്ത േോയനശോല വ ോവല തവന്ന, ഏതോണ്ട്.
അേിവട ഒര ഉയർന്ന തറ കോണുും. അതിവന്മൽ കയറി നിന്ന് റീഡർമോർ കബബിൾ േോയിക്കുും.
ിവന്ന സോവരോ വദശങ്ങളടങ്ങിയ ഇതരകൃതികളുും. “വചറുക തങ്ങൾക്ക് ഉ കോരോർത്ഥും
ഇുംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന
രിഭ്ോഷവപ്പടുത്തിയ കഥകൾ”, “മദയനിവരോധിനി”, “രണ്ട് ആട്ടുക്കുട്ടികൾ”,
“മിസ്ട്രസ് വഷർവണ്ടിവെ ഇൻഡയൻ
ിൽഗ്രിും” തുടങ്ങിയേ ഇങ്ങവന േോയിച്ചിരന്ന.
ള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഠിച്ച് ആധുനികേിദയോഭ്യോസും വനടോൻ കഴിയോതിരന്ന തലമുറയ്ക്ക് - ദ് മിസ്ഡ്
ജനവറഷൻ - ഈ റീഡർ രി ോടി ഉ കോരപ്രദമോയി.
ഭ്ോഷ, ലി ി, േോയനോശീലും, വ ോതുേിദയോഭ്യോസും എന്നീ നോലു വമഖലകളിവലയുും മിഷണറി
ഇടവ ടലുകൾ വകരളീയനവേോത്ഥോനത്തിവലയ്ക്കു നൽകിയ സുംഭ്ോേനകൾ ശ്രവദ്ധയമോണ്.
ഇതിവനോവക്ക അടിസ്ഥോനമോയത് കബബിൾ തവന്ന. ഭ്ോഷയുവടയുും ലി ിയുവടയുും കോരയത്തിൽ
േിവശഷിച്ചുും.
കബബിളിവെ നവേോത്ഥോവനോന്മുഖമോയ സുംഭ്ോേനയുവട ഒര തലും കൂടി ഹ്രസവമോയി
രോമർശിച്ചുവകോണ്ട് ഈ പ്രബന്ധും ഉ സുംഹരിക്കോും. മലയോളസോഹിതയത്തിവല കബബിൾ
സവോധീനവത്തക്കുറിച്ചോണു
റയോൻ
വ ോകുന്നത്.
മതസോഹിതയത്തിലുും
മതനിരവ ക്ഷസോഹിതയത്തിലുും കബബിൾ സൂചനകൾ േയക്തമോയി കോണോും.
മതസോഹിതയത്തിൽ കബബിൾ സവോധീനത വചലുത്തിയത് അത്ര പ്രധോനമോവണോ എന്ന
വചോദിക്കരത്. കബബിൾ േയോ കമോയി േോയിക്കവപ്പടോതിരന്ന കോലത്ത് ഉദയവമ്പരൂർ
സുന്നഹവദോസിവെ കോവനോനോകളിലുും “സുംവക്ഷ വേദോർത്ഥ”ത്തിലുും കരിയോറ്റിൽ മൽ ോവെ
“വേദതർക്ക”ത്തിലുും കബബിൾ അടിസ്ഥോനധോരയോവന്നതു നവേോത്ഥോനപ്രേണതകളുവട
ഭ്ോഗമോയിത്തവന്ന കോണണും. തീണ്ടൽ തുടങ്ങിയ അനോചോരങ്ങൾവക്കതിവര തീരമോനിക്കുവമ്പോൾ
അന്തിമനയോയേിധിവയക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓർക്കുക. “തമ്പുരോവെ തിരമുമ്പിൽ നല്ല വകോലും
തണയ വകോലും എന്നും അച്ചനുും വചറുക്കനുും എന്നും എളിയേനുും വ രിയേനുും എന്നും ഇല്ല. അത്
എവന്ത?”
കോവനോനോ
തവന്ന
േിശദീകരിക്കുന്നണ്ട്,
അടുത്ത
േോകയത്തിൽ.
അന്തിമനയോയേിധിവേളയിലുും തിരേത്തോഴവമശയിലുും േലിപ്പവച്ചറുപ്പമില്ല എന്നതോണു കോരണും.
അർവണോസു
ോതിരിയുവട പുത്തൻ ോറയുും ചതുരന്തയവും മുതൽ വചറിയോൻ മോപ്പിളയുും വക േി
കസമണുും രചിച്ച മഹോകോേയങ്ങൾ േവര കേിതയിലുും, വകോളിൻസ് മദോമ്മ മുതൽ വ ോഞ്ഞിക്കര
റോെി േവര വനോേലിലുും, കണ്ടത്തിൽ േർഗീസ് മോപ്പിള മുതൽ സി വജ വതോമസ് േവര നോടകത്തിലുും
കബബിളിവെ സവോധീനത േയക്തമോണ്.
സതയവേദപുസ്തകത്തിവെ മലയോളും കിങ് ജയിുംസ് വേർഷനിവല ഇുംഗ്ലീഷ് വ ോവല മവനോഹരമോണ്
എന്നോണ് എനിവക്കന്നും വതോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഭ്ോഷ േളരകയുും കശലികൾ മോറുകയുും
വചയ്തതിവനോപ്പും പുതിയ േിേർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടോകോതിരന്നതിനോലോണ് മറിവച്ചോര ധോരണ
ഉ രിതലത്തിൽ മോത്രും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേരിൽ ഉരത്തിരിഞ്ഞത് എന്നോണ് എവെ
ക്ഷും.
ോറപ്പുറവത്ത േിടുക. സി േി ബോലകൃഷ്ണനുും സതീഷ് ബോബു യ്യന്നൂരും യഥോക്രമും “ആയുസ്സിവെ
പുസ്തകും”, “േിലോ വൃക്ഷത്തിവല കോറ്റ്” എന്നീ കൃതികളിൽ ഉ വയോഗിക്കുന്ന കബബിൾ ഭ്ോഷയുും
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സതയവേദപുസ്തകവത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഈ നിരീക്ഷണവും,
ി ഓ സിയുും അതിവലവറ ഓശോനയുും
ഭ്ോഷയിവല േയതിയോനവത്തക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും ശരിേയ്ക്കുന്നതോണ്.
ചുരക്കിപ്പറഞ്ഞോൽ, വകരളീയനവേോത്ഥോനത്തിവല അതിപ്രധോനമോയ - ഒര വക്ഷ ഏറ്റവും േലിയ
- വപ്രരണ വേദപുസ്തകും തവന്നയോണ്. ശ്രീനോരോയണവനയുും ചട്ടമ്പിസവോമികവളയുും മന്നത്തു
ത്മനോഭ്വനയുവമോന്നും കബബിൾ വനരിട്ടു സവോധീനിച്ചില്ല എന്ന റയോമോയിരിക്കുവമന്ന ഞോനുും
സമ്മതിക്കുന്ന. എന്നോൽ അേരവട പ്രേർത്തനങ്ങൾക്കുും അരവങ്ങോരങ്ങിയത് മലയോളിക്കു
കബബിൾ ലഭ്യമോയതിവെ തുടർച്ചയോണ്.
കബബിൾേിശവോസികൾക്കു മതഗ്രന്ഥമോണ്, സുംശയും വേണ്ട. എന്നോൽ, അതു േിശവോസികളുവട
മതഗ്രന്ഥും മോത്രമല്ല. മനുഷയരോശിയുവട ചരിത്രത്തിവല േഴിേിളക്കോണത്. അതുവകോണ്ടോണ് ഇന്നും
ക്രിസ്തയോനികൾ നൂന ക്ഷമോയിരിക്കുന്ന വകരളസമൂഹത്തിൽ ആദർശത്തിവെയുും ദർശനത്തിവെയുും
തലത്തിൽ
കബബിൾ
നിർണോയകമോവയോര
സവോധീനമോയിരിക്കുന്നതുും.
“അസ്തീവതയവേോ ലബ്ധേയ”
എന്ന
നോും
കബബിളിൽ
േോയിക്കുന്നില്ല.
എന്നോൽ
ആതയന്തികമോയി കബബിൾ റഞ്ഞുതരന്നത് അതു തവന്നയോണ്: ഈശവരൻ സദോ സർേത്രയുണ്ട്
എവന്നോർമ്മിച്ചുവകോണ്ട് ഈശവരസോക്ഷോൽക്കോരത്തിനോയി യത്നിക്കുക.
ഭ്ോഗേതസപ്തോഹങ്ങളിലുും മോരോമൺ കൺവേൻഷനിലുും പ്രസുംഗിക്കുന്നയോളോണു ഞോൻ.
ഭ്ോഗേത ോഠങ്ങൾ
കബബിളു വയോഗിച്ചുും,
കബബിൾ
ഭ്ോഗേത-രോമോയണോദി
പ്രവയോജനവപ്പടുത്തിയുും
റഞ്ഞുവകോടുക്കുവമ്പോൾ
മവറ്റോര
മതത്തിവെ
ഗ്രന്ഥമോണു
ഞോനു വയോഗവപ്പടുത്തുന്നവതന്ന് വശ്രോതോക്കളിൽ ഭൂരി ക്ഷവും ഗ്രഹിക്കോറില്ല. അതോണു
വേദത്തിവെ സോർേത്രികതവയക്കുറിച്ച് എവന്ന വബോധേോനോക്കുന്നത്. അതുവകോണ്ടോണു
മലയോളത്തിൽ േോയിക്കുന്ന വേദപുസ്തകും മതവഭ്ദവമവനയ മലയോളിയുവട മഹോക തൃകമോവണന്ന
ഞോൻ കരതുന്നതുും.
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