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ചാക്കായുടെ സുവിക്േഷം 

ഡി ബാബുക് ാൾ 

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഇെക്വളയിൽ വിരചിതമായ കൃതികളുടെ സമാഹാരമാണ് 
‘എബ്ബായ ക്വദ ുസ്തകം’ എന്ന് ആധുനികക് ാകം വിളികുന്ന ബ്കിസ്തയൻ 
 ഴയനിയമടമങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ടിനിടെ എഴുതടെട്ട ക്രഖകൾ 
തുെർന്നു വന്ന ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളി ൂടെ ഇന്നടെ രീതിയിൽ ചിട്ടടെെുെി 
നിർമ്മിച്ചതാണു  ുതിയ നിയമം. എബ്ബായക്വദ ുസ്തകം ഏറിയും ( ൗക് ാസ്) 
കുറഞ്ും ( ൂക്കാസ്)  രിചയം ഉള്ളവരാണു  ുതിയ നിയമെിട  കൃതികൾ 
രചിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ രചയിതാകളാരും തങ്ങൾകു  രിചയമുള്ള, 
ദദവനിക്വേിതമായി അെയാളടെെുെടെട്ട,  ഴയ നിയമെിനു 
തു യമാടയാരു കൃതി ചമയ്കുകയാടണന്നു വിദൂരമായിക്ൊ ും ചിന്തിച്ചില്ല. ഇവ 
ദബബിളിടെ ഭാഗമാണ്, ദബബിൾ തടന്നയാണ് എന്നു  റഞ്തു സഭയാണ്. 
താൻ  റയുന്നതിനു വിരുദ്ധമായി ഏതു ക്ദക്വബ്രൻ വന്നു  റഞ്ാ ും അതു 
കാരയമാകരുടതന്നു  ൗക് ാസ്  റഞ്ത് ആ ക് ഖനെിടെ 
സവീകർൊകക്ളാൊണ്; ആ രചനയുടെ സവിക്േഷസാഹചരയെി ുമാണ.് 
അക്ന്തയാഖയൻ  ാരമ്പരയെിൽ -  ൗക് ാസിടെ ഏതു ക് ഖനവും “ ൗക് ാസ് 
ശ്ലീഹാധനയൻ തൻ ടചാൽക്കക്ട്ടനിക്തവം” എന്ന ഭീഷണിസമാനമായ ഗീതം 
ആമുഖമായി ആവർെിച്ചതിനു ക്േഷമാണു വായികടെെുന്നത്. 
 ൗക് ാസിടനക്ൊട  ഒരു മഹാ ണ്ഡിതൻ ഇന്ന് അതു ക്കട്ടാൽ ചിരികും 
എന്നാണ് എനികു ക്താന്നുന്നത്.  ൗക് ാസിടെ 
ക്വദോസ്ബ്ത രിക്ബ് ക്ഷ്യങ്ങക്ളാെും കുരിേുമരണെിടെ 
വിേദീകരണങ്ങക്ളാെും  ൂർണമായി ക്യാജികാടത തടന്ന ബ്കിസ്തുേിഷയനായി 
കഴിയാനാകുടമന്നതിനു ടതളിവ്  ക്ബ്താസും യാക്കാബും മറ്റും തടന്നയാണ്. 
എന്നാൽ അതിനു ബ്കിസ്തു എന്തു  റഞ്ു, എന്തു ടചയ്തു എടന്നാടക 
അറിയണം. സുവിക്േഷങ്ങളുടെ സവിക്േഷബ് സക്തി അവിടെയാണു 
കാക്ണണ്ടത്. 

ക്വദവിദയാർത്ഥികൾ ഉ ക്യാഗികുടന്നാരു  ദമാണക്ല്ലാ, കാക്നാൻ. കാനൻ. 
Canon. ബ്ഗീകുനിഷ്  െിയനുസരിച്ച് “അളവുക്കാൽ”, “മാനകം”, “നിയാമകം” - 
measuring rod, norm, standard എടന്നാടക സായിെിടെ ഭാഷയി ാകാം 
അർത്ഥകല്പനടയങ്കി ും,  ട്ടിക, കാറ്റക് ാഗ് എന്നിങ്ങടനയാണു ട ാതുടവ 
കാനൻ എന്ന േബ്ദം മനസ്സി ാകടെെുന്നത്. സഭ ആദയകാ െു 
കൃതയമാടയാരു  ട്ടിക അംഗീകരിച്ചു വിളംബരടെെുെിടയന്നു ക്താന്നുന്നില്ല. 
യവുക്സബിയസ് അെകമുള്ള  ൂർവികരുടെ കുറിമാനങ്ങളിൽ നിന്നു ട ാരുൾ 
തിരിച്ച് എെുകുക എന്നതാണു  ണ്ഡിതർ ഇകാരയെിൽ 
അനുവർെിച്ചുകാണുന്ന സബ്മ്പദായം. ഐക്റനിക്യാസും ടതർെു യനും 
 ാഷണ്ഡവാദികൾടകതിടര എഴുതിയ ബ് ബന്ധങ്ങളും 
അൊനാസിക്യാസിടെ ‘ഈസ്റ്റർ ട റ്റർ’ എന്ന ക്രഖയും ഇക്കാനിയെിട  
ആംഫിക് ാകിയൂസിടെ ഒരു സവകാരയകെുടമാടക ഈ ബ് കൃതെിൽ 
ചൂണ്ടികാണികടെൊറുടണ്ടന്നു  ുടവയ്നിട  ക്ജാസഫ് ടവർടഹയ്ഡൻ 
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 
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ഒന്നു വയക്തമാണ്. രണ്ടാമക്െയും മൂന്നാമക്െയും ത മുറയിട  
വിേവാസികളായ ബ്ഗന്ഥകർൊകൾ ഉദ്ധരിച്ചു എന്നതാണ് ആദയത മുറയുടെ 
രചനകൾക് ആധികാരികത നൽകുന്നത്. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിടെ  ാതിക്യാടെ 
അടൊസ്ക്താ ന്മാരുടെ സ്മരണകൾ എന്നു സുവിക്േഷങ്ങടളകുറിച്ചു 
 റയുന്നതായി ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടിയർ ടതളിയികുന്നുണ്്ട. 

അവിക്െയും ഒരു ബ് േ്നം ബാകിയായി. സുവിക്േഷങ്ങൾ ഏവ? മാർസിക്യാൺ 
 ൂക്കാസ് മാബ്തടമന്നും ജ്ഞാനവാദികൾ ചി ർ - ടഹറാക്ളിക്യാണിട  
ക്ൊടളമാവൂസ് ഉദാഹരണം - ക്യാഹന്നാൻ മാബ്തടമന്നും ൊഷിയൻ നാ ു 
സുവിക്േഷങ്ങളും നാ ും കൂെിയ ഒന്നും - ഡയാടെസക്റാൺ, “നാ ിൽ നിന്ന് 
ഉള്ളത്” എന്നാണു ൊഷിയൻ അതിനു ക് രിട്ടത് - എന്നും: ഇങ്ങടന നിർക്േേങ്ങൾ 
ട രുകി. ഐക്റനി “നാ ്, നാ ് മാബ്തം” എന്നു കട്ടായമായി  റഞ്ിെൊണ ്
അഭിബ് ായസമനവയെിടെ അെിെറ എന്നു ക്താന്നുന്നു. ഏതായാ ും നാ ു 
സുവിക്േഷങ്ങൾ എന്നത് ഇന്ന് ഉറച്ച സംഗതിയാണ്. 

ഇതിക്നാെു ബന്ധടെട്്ട ക്വടറ രണ്ടു സംഗതികൾ കൂെി ബൗദ്ധികത െിൽ 
 രാമർേിക്കണ്ടതുണ്്ട. ഒന്ന് സമാനസുവിക്േഷങ്ങൾ ഉയർെുന്ന ക്ചാദയങ്ങൾ. 
“ക്വദേബ്ദരത്നാകരം” (ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട 1997; നാ ാം  തിെ് 2016) ഇകാരയം 
ചർച്ച ടചയ്തിട്ടുള്ളത് താല്പരയം ക്താന്നുന്നവർകു വായികാം. രണ്ടാമക്െത്, 
ബ്കിസ്തു  റഞ്ക്തത്, എഴുതിയവർ ക്ചർെക്തത് എന്ന സംഗതി. 

ബ്കിസ്തു സംസാരിച്ചത് അരമായ / സുറിയാനി. സുവിക്േഷങ്ങടളാടക 
ബ്ഗീകി ും. അതിടെ കാരണം യഹൂദദബ്കസ്തവർ സഭയിൽ 
നയൂന ക്ഷ്മായക്താടെ ബ്ഗീകി ല്ലാടത സംഭാംഗങ്ങൾകു 
ബ്ഗഹികാനാകുമായിരുന്നില്ല എന്നതാവണം. അബ്ബാ, ത ീഥ, കൂമി 
എടന്നാടകയുള്ള േബ്ദങ്ങൾ മാബ്തമാണക്ല്ലാ അരമായ. അതായത് അരമായ 
മൂ ം വല്ലതുമുണ്ടായിരുടന്നങ്കിൽെടന്ന ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിടെ 
അവസാനക്ൊടെ അടതാടക കൃച്് റാ  ഭയമായി. മടറ്റാരു തരെിൽ 
 റഞ്ാൽ, സുവിക്േഷങ്ങടള ബ്കിസ്തുവുമായി ക്നരിട്ടു ബന്ധിെികുന്നതു 
നമ്മുടെ വിേവാസവും സഭയുടെ ബ് ക്ബാധനവും മാബ്തമാണ്. 

ഇക്താടൊെം ബ്േദ്ധിക്കണ്ട ക്വടറ ചി തു കൂെി സൂചിെിച്ചുടകാള്ളടട്ട. ഒന്ന ്
അബ്ഗാഫ. Agrapha. ബ്കിസ്തു  റഞ്തായി സുവിക്േഷങ്ങൾ 
ക്രഖടെെുൊെതും  ിതാകന്മാരുടെ രചനകളിൽ (patristic) 
ഉദ്ധരികടെെുന്നതുമായ ആേയങ്ങക്ളാ വാകുകക്ളാ ആണ് അബ്ഗാഫ. 
വാങ്ങുന്നതിക്നകാൾ ടകാെുകുന്നതു  ാഭം എന്നു കർൊവു  റഞ്തായി 
 ൗക് ാസ്  റയുന്നത് ഓർകുക. നഗ് ഹമ്മാദിക്രഖകളും ക്താമായുടെ 
സുവിക്േഷം ക് ാട യുള്ള ക്രഖകളും ക്വക്റ. 

ഇതുവടര  റഞ്ടതാടക സാധാരണകാടര അക് ാസരടെെുെുന്ന 
സംഗതികളാണ്. ഒക്ന്നാർൊൽ ഇടതാന്നും കൂ ംകഷമായി 
 രിക്ോധികാടത,  ൗക് ാസിന് ഇംഗ്ലീഷ് മതിയായിരുന്നു എഴുതാടനങ്കിൽ 
ആബ്ഫികകാർകു വായികാനും അതു മതി എന്ന വിവരക്കെു  റഞ് ്
ദബബിൾവിവർെനം നിരുത്സാഹടെെുെിയ ബ് േസ്ത മദാമ്മടയക്ൊട  
ആകാടത സൂക്ഷ്ികുക മാബ്തം ടചയ്ത്,  ഭയമായതു  ഭയമായ രീതിയിൽ 
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വായിച്ചു ബ്ഗഹികുകയാണു മനഃസുഖെിനു നല്ലത്. ബ്കിസ്മസ് 
ഡിസംബറി ാടണന്നും മഹാബ ി ക്കരളം വാണിരുടന്നന്നും വിേവസികുന്ന 
േിേുകളാണക്ല്ലാ സംേയികുന്ന ക്താമ്മമാക്രകാൾ 
ആനരമനുഭവികുന്നവർ! 

ചാർക്ട്ടഡ് അകൗണ്ടൊയി ബ്േീ  ി വി ചാക്കാ ഈ കൃതി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു 
ദബ്കസ്തവരും അദബ്കസ്തവരുമായ സാധാരണകാർകു ക്വണ്ടിയാണ.് 
സുവിക്േഷങ്ങളിൽ ബ്കിസ്തുവചസ്സുകളും ബ്കിസ്തുസംഭവങ്ങളുമുണ്്ട. 
ഗിരിബ് ഭാഷണം ക് ാട    ക്ൊഴായി  റഞ്ത് ഏകബ്ത 
സംബ്ഗഹിച്ചിരികുന്നതും സവർഗരാജയടെകുറിച്ചും ദദവെിടെ 
 ിതൃഭാവടെകുറിച്ചും  റഞ്    ഉ മകൾ ക്ചർെു വായികാവുന്ന മട്ടിൽ 
ഒെം ക്ചർെു കുറിച്ചിട്ടുള്ളതുടമാടക ആദയവായനയിൽ 
ആേയകുഴെമുണ്ടാകാൻ ക് ാന്നതാണ്. ഇവിടെ അവടയാടക ടവക്േടറ 
കടണ്ടെി ഒരു അകൗണ്ടെിടെ സൂക്ഷ്്മതക്യാടെയും ഒരു ഓഡിറ്ററുടെ 
തയാജയബ്ഗാഹയവിക്വചനക്ൊടെയും ബ്േീ ചാക്കാ അവതരിെിച്ചിരികുന്നതു 
ദബബിളി ൂടെയും ബ്കിസ്തുവി ൂടെയും അറിവിടെ  ദയാബ്ത 
തുെങ്ങുന്നവർകു ബ് ക്യാജനകരമായ വിധെി ാണ്. അവർകു മാബ്തമല്ല 
താനും. കഴിഞ് 42 സംവത്സരങ്ങളായി ദബബിൾ  ഠികാൻ ബ്േമിച്ച ്
എങ്ങുടമങ്ങും എെിടയന്ന ്ഉറെികാനാവാടത ഉഴ ുന്ന അസ്മാദൃേന്മാർകും 
ഇടതാരു ദകെുസ്തകെിടെ ബ് ക്ചാദനം ടചയ്ും. 

സംഭാവനകളുടെ കാ നിർണയം കൃതയമായി നെെി മുൻഗണനാബ്കമം 
നിശ്ചയിച്ച് അച്ചെികുക അസാദ്ധയമാടണങ്കി ും “ആദയടെ അെയാളം” എന്നു 
വയക്തമായി  റഞ്ിരികുന്നത് ആദയം തടന്ന ടകാെുകുകയും നാ ു 
സുവിക്േഷങ്ങളി ും  റഞ്ിരികുന്ന അത്ഭുതം അതിനു  ിന്നാട  
ടകാെുകുകയും ടചയ്ുന്നതു ടകാള്ളാം. 

ഒരു റഫറൻസ് ബ്ഗന്ഥമായി ഉ ക്യാഗികാവുന്ന ഈ കൃതി    ഭാഷകളിൽ 
ഒന്നിച്ചച്ചെിക്കണ്ടതില്ല. അതു സ്ഥൂ തയും വി യും വർദ്ധിെികക്യയുള്ളൂ. 
മ യാളവും ഇംഗ്ളീഷും ആവാം. എന്നല്ല, ക്വണം. നമ്മൾ  ി ഓ സി ഭാഷാന്തരം 
വന്നക്താടെ നൂറ്റാണ്ടിക് ടറ േീ ിച്ച വാകുകൾ രണ്ടു തരെിൽ -  രീേൻ, 
ഫരിക്സയൻ -  റയാൻ തുെങ്ങിയ സ്ഥിതികു വിക്േഷിച്ചും. 

ട ാതുടവ സവീകാരയവും അതയന്തം ഉ ക്യാഗബ് ദവുമാണു ബ്േീമാൻ  ി വി 
ചാക്കാ രൂ ടെെുെിയ “ക്യേുവിടെ സുവിക്േഷം” എന്നു സക്ന്താഷക്ൊടെ 
സാക്ഷ്യടെെുെുന്നു. 

____________________________________ 


