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THE DECALOGUE - THE THIRD COMMANDMENT
ദശവാക്യാമൃതം - നാലാം പവ്വ ൎം

മൂന്നാം ക ന: ”നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവായുെട നാമം വൃഥാ എടുക്കരുതു.”
ൈദവനാമെത്ത വൃഥാ എടു ന്നേതാ: ഭയഭ ക്തിയുള്ള വിചാരവും ധ്യാനവും കൂ 
ടാെതേയാ ദുഷിപ്പാൻ മാ േമാ ൈദവനാമെത്ത േയാഗിച്ചാൽ അതിെന െവ 
റുേത എടു . � പാപം വിേശഷി � നാട്ടിൽ അധികം നടപ്പായിരി .
ഏതു കാരത്തിൽ എങ്കിലും ൈദവനാമെത്ത സ്മരിക്ക മാ ം െച യ്താൽ അതു
വലിയ പുണ്യമാകു . തീയിൽ പു മുതലായ ച ണ്ടികൾ എരി േപാകുംേപാ 
െല തെന്ന ൈദവനാമെത്ത ഉ ച്ചരി ന്നതിനാൽ എല്ലാ പാപങ്ങൾ കത്തിക്കാളി
േപാകു േപാൽ. ൈദവത്തിൻ പരിശുദ്ധനാമം തീ കണേക്ക ഇരി എ
വരികിൽ അതു പാപിെയ അനത്താെത പാപെത്ത മാ ം ദ ഹിപ്പി കളുയുേമാ?
കുറ്റക്കാരൻ ഏതും അനുഭവിക്കാെത കുറ്റ ത്തിനു മാ ം ശിക്ഷ വരുന്നെതങ്ങേന?
പവി പരേഞ്ജ്യാതിയാ യ ൈദവം പാപിെയ ദഹിപ്പി ന്ന അഗ്നി ആകു
സത്യം; അശു ദ്ധപാപി താൻ െചയ്ത പാപത്തിനായി ദുഃഖി മനം തിരിയാ െത
ൈദവനാമെത്ത വൃഥാ ഉച്ചരി മാ ം െചയ്താൽ അവൻ വി ളക്കേത്ത പാറ്റേയാടു
ഒ േകയു .
ഭയഭക്തിയറ്റ ചിന്തേയാേട ൈദവനാമെത്ത െചാല്ലന്നതു ധമ്മൎ ലംഘനമാകുെന്ന 
ങ്കിൽ വി ഹങ്ങെള ൈദവം എ െവച്ച പൂജി െതാഴുന്നതു ഏറ്റവും വലിയ
പാപം തെന്ന.
ദുരുപേയാഗത്തിന്നായി ം കൂെട ൈദവനാമെത്ത െവറുങ്ങെന എടുക്കാം അേതാ:
ശപിക്ക ാവുകെള കള്ളസ്സത്യം െചയ്ക ം െച യ്ക കളവു പറക ചതിക്ക എന്നി 
ങ്ങെന പല േദാഷങ്ങൾക്കായി ൈദവനാമെത്ത ഭയവും ശങ്കയും കൂടാെത ഉച്ചരി 

േന്താറും ൈദവ നാമം വൃഥാ എടു േദാഷം െച . ഇങ്ങിേനയുള്ള അഹ 
മ്മതി മഹാപാപവും നരകേയാഗ്യവുമേ .
”നാവു െചറിയ അവയവെമങ്കിലും വ കാ ന്നതു; ഇതാ കു”റഞ്ഞ തീ എ
വലിയ വനേത്ത കത്തി ; നാവും തീ തേന്ന. അനീ ”തിേലാകമായി നാവു
ന െട അവയവമദ്ധ്യത്തിൽനി െകാ സ ”വ്വൎേദഹേത്തയും മലിനമാ ക 
യും നരകത്താൽ ജ്വലിക്കെപ്പ ആയു ”സ്സിെന്റ ച െത്ത ജ്വലിപ്പിക്കയും െച  

.” (യാേക്കാബ് 3, 6,8–10)
ഒരു േതാൽെക്കാല്ലൻ (കിടാരൻ) ഒരുനാൾ ഒരു േതാട്ടിൽ ഊെറക്കിട്ട േതാലുകെള
കഴുകി െവടിപ്പാക്കിെക്കാണ്ടിരി േമ്പാൾ െപട്ട മഴ െപ യ്തതിനാൽ താൻ വള 
െര േകാപി തെന്റ വലൈങ്ക ചുരുട്ടി മടക്കി ആ കാശത്തി േനേര ഉയത്തൎ ി:
േവണ്ടാേതരം മഴ െപയ്യി ന്ന ഈ േദവ െന്റ േവണ്ടാതനം ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അട 
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ം എ പറയുേമ്പാൾ ത േന്ന ഉണ്ടായ ഇടി ഓങ്ങി നി ന്ന അവെന്റ ൈക
തട്ടി അത്യാപ ത്തിൽ ആകയും െച .
ൈദവനാമം െചാല്ലി കള്ളസ്സത്യം െച ന്നവൻ ശാപ സ്തൻ ത േന്ന. ഒരു സാ
കലീനയാെയാരു വിധവേയാടു: നിങ്ങെള ഞാൻ വിവാഹം െച െമ വാ
െകാടു വിശ്വസിപ്പിച്ച് ൈകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതെലല്ലാം വശത്താക്കിയ 
േശഷം തെന്റ വാ മാറ്റി അവെള ചതി വിവാഹം െചയ്യാെത വി കള .
� കായ്യൎെത്ത െകാ അവൾ അവെന്റ േമൽ ആസ്ഥാനത്തിൽ സങ്കടം േബാധി 
പ്പി . ന്യായാധിപൻ അവെന ക ി വരുത്തിയേപ്പാൾ അവൻ അവിെട െവ
കള്ളസ്സത്യം െച വതുക്കിക്കള . ഇങ്ങെന താൻ െതറ്റിേപ്പാെയ ക താ
നും ചങ്ങാതികളുമായി തെന്നതാൻ മറ ഏറ്റവും സേന്താഷി . അടു െത്താരു 
നാൾ താൻ ഒരു ചങ്ങാതിയുെട ഭവനത്തിൽ വിരു ഉണ്മാനാ യി േപായിരു .
ആയതു കഴി താനും േസ്റ്റഹിതനും രാക്കാലം സവാ രിയായി വീട്ടിേല മട 
ങ്ങി വരും വഴിയിൽ തനി എതിേര മറുകുതിര യാളർ വരുന്ന കാരം േതാ 
ന്നി. ആയതു തെന്റ ൈവരിയായ ആ ീ യുെട തുണയാളികൾ തേന്ന തേന്നാടു

തി ിയ െചേയ്യ ന്നതി വരു എ ഉറപ്പി ചങ്ങാതിയുെട എതിവ്വൎാ 
െക്കാ ം കൂട്ടാക്കാെത � മായാഭാവം ഉള്ള കണ നമ്പി താൻ അതി േനേര
കുതിരെയ ശ ക്തിേയാടു ഓടി കയും തെന്റ കഠാരം ഊരി ൈക നീട്ടി ഓ ക 
യും െച െകാ ഊേക്കാെട മുെഞ്ച കയിൽ കുതിര ഇടറി വീഴുേമ്പാൾ താൻ
കഠാരം ഏ മരിക്കയും െച . സൂക്ഷി േനാക്കിയാൽ ഇങ്ങെനയുള്ള പല ൈദ 
വശിക്ഷകൾ ന െട നാട്ടിലും ത ന്നതു െതളിവായി കാണാം.
പിെന്ന ആണയി ം െകാ പറകയും െചറും വാ റ െകാടുക്ക യും െച ന്ന 
വെര നന്നായി സൂക്ഷി പരീക്ഷിച്ചാൽ അവർ സപ്പൎം േപാേല ഇരുനാവുള്ളവ 
രായി ചതി ന്നതിെന കാണാം. അതിനു ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാവിതു: അ പ
ചാ േകാത വി ാനുള്ള ഒരു ഭക്ത നായ കച്ചവടക്കാരെന്റ അടുേക്ക ഒരു അപ്പ 
ക്കാരൻ വ േചാദിച്ച േപ്പാൾ കച്ചവടക്കാരൻ ന്യായമായ വില പറഞ്ഞതി
അപ്പക്കാരൻ ആയതിെന കുെറ കി വാൻ േവണ്ടി തനി േചതം വരും എ
െകൗശലമായി ആണയി എടുപ്പാൻ േനാക്കി ആയതു സാധിക്കാഞ്ഞതി നാൽ
പറഞ്ഞ വിലെയ സമ്മതി . എന്നാെറ വ്യാപാരി ഇങ്ങെനയുള്ളവേനാടു ഞാൻ
ഒരു നാളും ഇടപാടു െചയ്കയില്ല. താൻ ആദ്യം അ വില െകാടു വാ ന്നതു
നഷ്ടം എ ആണയി കുെറ പറകയും പിന്നീടു ആ ആണകൾ ം ഉപായ 
ങ്ങൾ ം എതിേര എെന്റ വില സമ്മതിക്കയും െച ന്നതു െകാ . ഇങ്ങെന
േനരും െഞറിയും ഇല്ലാത്ത വ ഞാൻ എെന്റ ചര െകാടു കയില്ല എ
തീച്ചൎ പറ അവെന അയ കള .
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കള്ളസ്സത്യം മാ മല്ല കപടഭക്തിയും കൂെട േദാഷം തെന്ന. കപട ത്തിൽ ൈദവ 
നാമെത്ത ഉച്ചരി ന്നവൻ നല്ല ചായവും േശാഭയും ഉള്ള തായി ചുവരിേനൽ വെര 

ജീവനും ൈചതന്യവും ഇല്ലാതിരി ന്ന ചി േത്താെടാ ം. ഇങ്ങേന േവ 
ഷധാരി അരയാൽ കണേക്ക ഇല മുറ്റിരു ന്നാലും ഫലമില്ലാത്തവൻ തേന്ന ജീവ 
േനാടിരി േമ്പാൾ അന്യ ൎ ം മരി ച്ചേശഷം തനി ം അപകടമായിരി .
എന്നാൽ അേനകർ പുറേമ � തിന്മെയ ധിക്കരി എങ്കിലും അന്തരംഗത്തിൽ
അതിേന തെന്ന വൃത്തി േപാരു . അക കത്തിയും പുറ പത്തിയും
എന്ന തു േപാേല തെന്ന.
II. േമൽപറഞ്ഞ കാരം ൈദവനാമെത്ത െവറുേത എടുപ്പാൻ വി ലക്കിയ കണ 
േക്ക അതിെന ന്യായമായി എടുപ്പാനും ക ിച്ചിരി എ ങ്ങെനെയന്നാൽ:
൧. നാം ൈദവനാമത്തിൽ വിശ്വസി ാത്ഥൎ ിേക്കണം.

ാത്ഥൎ ന ഏതു കാല ം എങ്ങേനയുള്ളവ ൎം അത്യാവശ്യം ത േന്ന. സുഖ 
കാലത്തിൽ ാത്ഥൎ നെകാ ൈദവപരിചയം ഇല്ലാത്തവ ൎ ദുഃഖകാലത്തിൽ
ആയതു സാധിപ്പിപ്പാൻ ആവതല്ല. ആകയാൽ ക ഷ്ടത്തിലും നഷ്ടത്തിലും സു 
ഖത്തിലും വാഴ്വിലും ാത്ഥൎ ന ഇല്ലാെത ഇരിപ്പാൻ കഴികയില്ല. ഇങ്ങെന വി 
ശ്വാസി എക്കാലത്തിലും ാ ത്ഥൎ നയിൽ ശീലിച്ചവൻ ആകെകാ വിേശഷാൽ
തനി ആപ കാലങ്ങളിൽ ാത്ഥൎ ി സഹായം വരു . ആകയാൽ
േലാകര ക്ഷിതാവു ഇടവിടാെത ാത്ഥൎ ിേക്കണ്ടതി ക ി . അതുെകാ

ാത്ഥൎ നേയക്കാൾ മിെകച്ചതു മെറ്റാ ം ഇല്ല.
൨. നാം ൈദവത്തിൻ നാമെത്ത സ്വീകരിക്കയും േവണം.
പ െതാ റു വയ ായമുള്ള െപാലുകപ്പൎെന ി മതശ ക്കൾ തീയ്യിൽ
ഇ ദഹിപ്പിപ്പാൻ േനാ േമ്പാൾ ന്യായാധിപതി അവേനാടു: നിെന്റ വാദ്ധൎക്യ 
െത്ത ഓ ൎ നിെന്റ ിസ്തെന ാവി ാണെന രക്ഷിക്ക എ പറഞ്ഞതി 

അവൻ: എൺപതാ ഞാൻ അവെന േസവി േപാ . അവൻ എനി
ഒരു േദാഷവും െചയ്തില്ല എേന്ന വീെണ്ടടു രക്ഷി വന്ന എൻ രാജാെവ ഞാൻ
എങ്ങെന ദു ഷിേക്ക . അവൻ എ ം ത്യൻ തെന്ന എ പറ േയശു 
നാമ െത്ത വാഴ്ത്തി സേന്താഷേത്താേട സാക്ഷിമരണം അനുഭവിക്കയും െച .
അതുേപാെല െഗാദ്ദ ൎൻ എന്ന ഒരു പട്ടാളനായകെന ി നാമം നിമിത്തം ശ  
ക്കൾ പിടി െകാ വാൻ െകാ േപാകുേമ്പാൾ അവൻ സേന്താഷപരിപൂണ്ണൎ 
നായി െതളിഞ്ഞ മുഖേത്താേട കീത്തൎ നങ്ങെള ഉ ണ്ടാക്കി പാടി: എെന്റ മണവാ 
ളനായ ിസ്തെന്റ നാമം നിമിത്തം ആ യിരം കുറി മരണം സഹിേക്കണ്ടി വന്നാ 
ലും േവണ്ടതില്ല എ പറ ിസ്തെന്റ നാമെത്ത ഉള്ളിൽ കരുതി വായിെകാ 

തള്ളിപ്പറ ശ ക്കെള സേന്താഷിപ്പി വഞ്ചിക്കരുേതാ എ ചിലർ
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പറഞ്ഞതി അവൻ: തെന്റ പട്ടാ ടയവെന വി മറു പറവാൻ ആ ൎം
എ െന്റ നാവിെന േഹമി കൂടാ; എനി ഹൃദയെത്ത തന്നവൻ നാവിേന യും
െകാടുത്തിരി എ തീച്ചൎയുള്ള ത ത്തരം പറ ധീരനാ യി േനാവും
ചാവും േപടിക്കാെത സാക്ഷിമരണം ഏ കയും െച .
ലൂഥർ എന്ന മെറ്റാരു വിശ്വാസവീരെന്റ അവസ്ഥയിലും ൈദവ നാമത്തിെന്റ  
ബലമായ സ്വീകാരം കാണാം. തെന്റ ഉപേദശെത്ത വിടുവാേനാ പിടിപ്പാേനാ
േവണ്ടി രാജസഭയിൽ െച വാൻ ഗമ്മൎാനച വത്തൎ ിയുെട തിരുെവഴു ലൂ 
ഥരി കിട്ടിയേപ്പാൾ അവെന്റ േസ്നഹി തന്മാരിൽ ചിലർ: നിങ്ങൾ േപാകരുതു;
േപായാൽ മടങ്ങി വരികയില്ല എ പറ തടു നി . അവൻ പറഞ്ഞതു
എതിരാളികൾ ഇ വിെട മുതൽ ആസ്ഥാനമണ്ഡപം വേര വഴി നീെള ആകാശ 
േത്താളം ഉ യരത്തിൽ േമേലരി കൂട്ടി എരിച്ചിരുന്നാലും ഞാൻ ിസ്തെന്റ മഹാ 
തി രുനാമത്തിൽ േപായി രാജസഭയിൽ ഉള്ള മഹാപുലിയുെട അണപ്പ കളിൽ
നി ംെകാ ി നാമെത്ത സ്വീകരി ം എ െചാല്ലി അ വൻ പുറെപ്പ ;
പട്ടണേത്താടണഞ്ഞാെറ കൂടയുള്ള ചങ്ങാതിമാർ വീ ം അവെന തടുത്തതി 

അവൻ: � പട്ടണത്തിേല വീടുകളുെട േമൽ ഉള്ള ഓടുകളുെട എണ്ണേത്താളം
ദുരാത്മാക്കളും പിശാചുക്കളും ഉണ്ടായിരു ന്നാലും ഞാൻ അ െചല്ലാെത ഇരിക്ക 
യില്ല എ പറ രാജസഭ യുെട മുമ്പാെക െച നി സ്വീകരിച്ചതാവിതു:
എേപ്പാഴും െമയ്യാ യി അനുഭവിച്ചതിെന ഞാൻ തള്ളിപ്പറകില്ല അനാഥനാഥനും
ഉല കക്കാത്തൎ ാവും ആയ ൈദവം എനി സഹായി താക. ആെമൻ.
൩. നാം ൈദവനാമെത്ത െകാണ്ടാടുകയും േവണം.
മനുഷ്യെര സാദിപ്പിപ്പാൻ ഭാവി ന്നവർ അവ ൎ ഇഷ്ടമുള്ളതി െന െകാടു  

. ൈദവെത്തേയാ അവൻ തന്ന ശുദ്ധകൃപാദാനങ്ങെള നന്ദിേയാെട ൈകെക്കാ 
േപാറ്റി പുകഴുകയും െചയ്യാം; ൈദവത്തി െന്റ ഉപകാരങ്ങെള ഓ ൎ െകാണ്ടാ 

ടി തി ന്നതു തെന്ന അേപക്ഷ േയക്കാൾ അവ ഹിതമാകു . ആെരങ്കിലും
കഷ്ടെപ്പടുേമ്പാൾ ൈദ വേത്താടു െകഞ്ചി മുറവിളിക്കാം. എന്നാൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ
ൈദവത്തി െന്റ ദയ അേ എ സത്യവിശ്വാസികൾ മാ ം അറി ൈദവ
െത്ത വാഴ്ത്തി തി കൂടൂ. ൈദവെത്ത േസ്നഹി ന്നവ മാ േമ അവ െന േയാ 
ഗ്യമായി കീത്തൎ ിപ്പാൻ കഴിേകയു .
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