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THE DECALOGUE - THE FOURTH COMMANDMENT
ദശവാക്യാമൃതം - അഞ്ചാം പവ്വ ൎം

നാലാം ക ന: സസ്ഥനാളിെന ശുദ്ധികരിപ്പാൻ ഓക്കൎ!
യേഹാവയായ ൈദവം ഞായറാ െയ മനുഷ്യ ൎ സ്വസ്ഥനാളാ യി ക ിച്ചിരി 

. അതിെന സസ്ഥനാളായി ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓക്കൎ എന്നേതാ: േദഹദ 
ണ്ഡം ഒ ം െചയ്യാെതയും െലൗകിക കാ യ്യൎങ്ങെള ചിന്തിക്കാെതയും ശുദ്ധമുള്ള
േവദധ്യാനത്തിലും പരമ വ ക്കളിലും കരു െവ മനസാ വാചാ കമ്മൎണാ
നിേദ ൎാഷമാ യി നട ന്നതും തേന്ന. അ വാ ക വി ക തുടങ്ങിയ ന്യായമാ
യ െതാഴിലുകെള നടത്താെതയും എ ം അരുതാത ദുഷ്കമ്മൎങ്ങളും നിന്ദ്യ വൃ 
ത്തികളുമായിരി ന്ന പകിടകളി ചട്ടികളി ചൂതുകളി ക കളി േകാഴി െകാത്തി 
ക്ക നൃത്തം െചയ്ക മദ്യപിക്ക മുതലായവ െറ്റയും േനരേമ്പാക്കായ നായാ ഏെട്ടറി 
യുന്നതു നായും പുലിയും കളി ന്നതു വാരക്കളി മുതലായവ െചയ്യാെതയും േദഹാ 
ത്മാക്കൾ സ്വസ്ഥമായി ൈദവവചനെത്ത ധ്യാനിക്കയും ാത്ഥൎ ിക്കയും രാജാ
ധിരാജാവായ ൈദവെത്ത ഉപാസി അവെന്റ അനു ഹെത്ത ാപിക്കയും േവ 
ണ്ടതു.
” ഷ്ടാവായ ൈദവം സ്വസ്ഥനാളിെന (ശബ്ബ നാളിെന) അനു ഹി ശുദ്ധീ 
കരിച്ചിരി .” ആകയാൽ ആയതു മനു ഷ്യ ൎ ഉപകരിേക്കണ്ടതു. എന്നാൽ
മരുഭൂമിയാകുന്ന േലാകത്തിൽ സഞ്ചരി ന്നവർ സസ്ഥനാളിെന്റ അനു ഹെത്ത
അനുഭവി ക്കാഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ വങ്കാട്ടിൽ വഴി െതറ്റി ഉഴ വല നട ന്ന 
വ ൎ സമം.
”എെന്റ സ്വസ്ഥനാളിെന ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ! ഞാൻ അേ നിങ്ങളുെട ൈദവെമ
നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതി അതു നിങ്ങൾ് ം എനി ം അടയാളമായിരി ം”
എ ൈദവത്തിൻ അരുളപ്പാടു. ഈ കുറിെയ ൈകെക്കാള്ളാത്തവർ പശു ായ 
രായി എേന്താ ഏേതാ എ െവ പരേന മറ സത്യവി ാമം എെന്തന്നറി 
യാെത െക േപാകും. ആദികാലങ്ങളിേല ിസ്ത്യാനർ ഞായറാ യിൽ പള്ളി

േപാകുന്ന തങ്ങളുെട മക്കൾ വ ങ്ങെള ഉടുപ്പി േമ്പാൾ ”ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
നിെന്റ ശരീരെത്ത അലങ്കരി ന്ന കാരം പിതാവാ യ ൈദവം നിെന്റ ആത്മാ 
വിെന അലങ്കരിക്കേട്ട”! എ ം കന്യകമാരാ യ പു ിമാരുെട തലയിൽ തലമൂ 
ടിവ ം ഇട്ട െകാടു േമ്പാൾ ”ഉടയ വനായ ിസ്തൻ സ്വഗ്ഗൎരാജ്യത്തിൻ കിരീട 
െത്ത നിെന്റ തലയിൽ ചൂടി മാറാക”! എ ം അനു ഹി ാത്ഥൎ ി ം.
എന്നാൽ ഞായറാ െയ സസ്ഥനാളായി ആചരി ന്നതു മുതലാളി കൾ ം ധന 
വാന്മാ ൎ ം പ ം അ ഉപജീവി ന്നവ ൎ െകാ ന്നതല്ല എ നിെന
എെന്റ പുരെയ ആർ കാ ം എ ം ഞാനും കുഡുംബവും എങ്ങെന കഞ്ഞി കു 
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ടി ം എ ം മ ം സംശയേച്ചാദ്യ മുള്ളവേരാടു: ാത്ഥൎ െനക്കായി പള്ളിയിൽ
േപാകുന്നവരുെട വീടിെന ൈദവം തെന്ന കാ ം എ ം ഞായറാ യിൽ െതാ 
ഴിൽ വി പഞ്ച കായ്യൎങ്ങെള വര ൈദവവചനെത്ത വായി ം േക ം ാ 
ത്ഥൎ ി ന്ന തിനാലും േചതം തട്ടാെത ശുഭമായി തീരുേകയു എ ം േകൾ്പി 
േക്കണ്ട തു. ഭിക്ഷാദാനം െകാടു ന്നവൻ ദരി െപ്പടും എ ശങ്കി മാറില്ല േല്ലാ.
അങ്ങെന തെന്ന ൈദവക ന കാരം സ്വസ്ഥനാളിെന െകാ ണ്ടാടുന്നവർ ഇളമ 
െപ്പടുന്നില്ല. ഇതി ഒരു കഥെയ േകട്ടാലും: ഒരൂരിൽ അയല്ക്കാരായ ര െച 
േമ്പാട്ടികൾ പാത്തൎ ിരു . അവരിൽ ഒരുവൻ വളെര മക്കളുള്ള കുഡുംബക്കാര 
നും മറ്റവൻ മക്കളില്ലാത്തവനുമായിരു . മക്കളുള്ളവൻ ആറു ദിവസം എ മുറിയ
പണി എടു ഞായറാ യിൽ കുഡുംബേത്താടു കൂെട പള്ളി േപാകയും ൈദ 
വവചനെത്ത വായി ം േക ം ാത്ഥൎ ിക്കയും െച ം. മറ്റവേനാ ഇടവിടാെത
ഞായറാ യിലും തെന്റ ൈകെത്താഴിൽ എരിേവാെട നടത്തീ ം േനട്ടം എല്ലാം
മണലിൽ െവള്ളം പകന്നൎേപാെല െചലവാകയും താൻ കടെമ്പടുകയും െച .
അതിനാൽ നന്ന ദുഃഖി വലഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ശനിയാ ൈവകുേന്ന രം ആ കു 
ഡുംബിയുെട പുരയിൽ െച തെന്റ മു പാടും കിണ്ടപ്പാടും എല്ലാം അവെന്റ മു 
മ്പിൽ വിളമ്പിയതാവിതു: ഇെതാരു ദുേദ്ദ ൎവതേയാ എേന്താ? ഞാൻ കഷ്ടെപ്പ

യത്നി ന്ന കാരം നീ യാസെപ്പടാ െതയും േപാ വാൻ നിണ അഞ്ചാ 
റ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നി ം നീ ക ടത്തിൽ വീഴാെതയും സുഖേത്താെട കാലം
കഴി വരു വേല്ലാ. ഞാൻ എ യത്നിച്ചി ം കഴിച്ചലി എ ന്നതും കടം
തിരുന്നതുമില്ലാ ഒ ം ഫലി ന്നതുമില്ലാ. ഇതിെന്റ സംഗതി എ എ േചാ 
ദിച്ചതി മറ്റ വൻ: നാള രാവിേല വീ ം ഇ വന്നാൽ നിണ സഫലമായ്വ 
രുന്ന ഒരു വഴിെയ ഞാൻ കാണിക്കാം എ പറ . പിേറ്റ പുലെച്ചൎ െച 
ന്നേപ്പാൾ ഇവൻ പള്ളിയിേല േപാകുന്ന വഴിെയ അവെന കാണി ഒരുമി
ആരാധെന കൂട്ടിെക്കാ േപാകുവാൻ ഭാവിച്ച േപ്പാൾ ആ കടുമ്പണിക്കാരൻ:
പള്ളിയിേല േപാകുന്ന � വഴിെയ ഞാൻ െചറുപ്പം മുതൽ അറിയുന്നതല്ലാെത
പള്ളിയിേല േപാകുന്ന ചട്ടം എനി മു . അതിെന എനി യാെതാരുത്ത 
നും കാണിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ലെയ മുഖം െത കറുപ്പി പറഞ്ഞേപ്പാൾ ആ
ഭക്തൻ: േദഹാത്മാക്കളുെട െസൗഖ്യത്തി ഞാൻ മെറ്റാരു വഴി അറിയുന്നില്ല.
”മുേമ്പ ൈദവരാജ്യേത്തയും അവെന്റ നീതിേയയും അേനഷിപ്പിൻ” (മത്തായി ൬,
൩൩.) നിങ്ങൾ അങ്ങെന െചയ്താൽ അന്നവ ാദികൾ നിങ്ങൾ എങ്ങെന 
െയങ്കിലും കി ം എന്ന വചനം സത്യേവദത്തിൽ ഉ ണ്ടേല്ലാ. � വചനെത്ത ഞാൻ
എെന്റ നടപ്പി മാണമാക്കി വന്ന തുമുതൽ എനി നഷ്ടമല്ല ആദായവും സുഖ 
വും സമാധാനവും മാറുന്നി ല്ല എ പറഞ്ഞതി മറ്റവൻ: നീ പറഞ്ഞതു സത്യ 
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മായിരിക്കാം എ െചാല്ലി അ മുതൽ പള്ളിയിൽ െച ൈദവവചനെത്ത
േക ാത്ഥൎ ി ന്നതിൽ താ യ്യൎെപ്പ . അങ്ങെന ൈദവകരുണയാൽ തെന്റ
കഴിച്ചലി വഴിച്ചലുണ്ടായി േമണ അേലാസരം കൂടാെത തെന്റ ക ടങ്ങെള
തീ ൎ സുഖത്തിൽ കാലവും കഴി േപാ .
സ്വസ്ഥനാളിൽ രാവിേല സമ്പാദിച്ചതു സെന്ധ്യക്കിടയിൽ വഴുതി േപാകും. ഞാ 
യറാ യിൽ ൈദവെത്ത ഉപാസിക്കാത്തവൻ പിശാെച േസവി ം. ൈദവത്തി 
നു ഒപ്പിേക്ക ന്ന മന ഹൃദയം ശക്തികെള ഒപ്പിക്കാത്തവെന്റ കയ്യിൽനി
പിശാചു അവെറ്റ തട്ടിപ്പറി തനി സ്വാധീനെപ്പടു ം. പാഠശാലയിലും ാ 
ത്ഥൎ നാലയത്തിലും േപാ കുന്ന വഴിയിൽ കൂടി െചല്ലാത്തവൻ േനെര തുറുങ്കിേല
േപാകുന്ന വഴി യിൽ നട ം. എന്നതു ഒരു കഥെകാ ദൃഷ്ടാന്തെപ്പടുത്താം: ഒരു
പട്ട ണത്തിൽ നാല ബാല്യക്കാർ ഒന്നി കൂടി കട േപാകുന്നവെര പ രിഹ 
സിക്കയും ഞായറാ യിൽ പള്ളിയിൽ േപാകാെത ആരും ഇല്ലാത്ത കുടികളിൽ
കട ഓേരാ അനത്ഥൎ ങ്ങെള വരു കയും റാ പീടികയിൽ െച കുടി
കലശൽ കൂടുകയും െച ം. എന്നാൽ ആ ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുവെന്റ മനസ്സാക്ഷി
ഉണ ൎ താൻ െചയ്ത േദാഷത്തി അനുതാപം ജനിച്ചാെറ ആ തായാ കാെര
വിട്ടക സന്മാഗ്ഗൎികേളാടു േച ൎ ഒരു നൽ െപണ്ടിെയ േവ കുടിഭാരം ചുമ
േപാ . ഇങ്ങെന ഇരിക്കയിൽ ന്യാ യാധിപതിസ്ഥാനം ഏറി ചില െകാല്ലങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞേശഷം ഒരു ദിവ സം അവൻ ഒരു തടവുകാരെന ശിെക്ഷ വിധിേക്ക 
ണ്ടി വ . ആയ വെന വിസ്തരി േമ്പാൾ ആ തടവുകാരെന മുേമ്പ എേപ്പാെഴങ്കി 
ലും ക ണ്ടിരിേക്കണം എ തനി േതാന്നി, അവെന്റ മുമ്പിേലത്ത നടപടി െയ
െതാ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഇവൻ തെന്റ ബാല്യ ായത്തിലുള്ള കൂ ചങ്ങാതികളിൽ
ഒരുവെനന്നറി ആ കൂ ചങ്ങാതികളുെട കായ്യൎേത്ത യും അേന്വഷിച്ചാെറ തട 
വുകാരൻ: അവർ എല്ലാവരും കളവുകുറ്റ ത്തിൽ അകെപ്പ ശിക്ഷിക്കെപ്പ േപായി
എ പറ . ഇതു േക ന്യായാധിപൻ തെന്ന � വക അനത്ഥൎ ങ്ങളിൽനി
വിട്ടവിച്ച ൈദവ െത്ത പുകഴ്ത്തി.
എന്നാൽ ൈദവവചനെത്ത േകട്ടാൽ േപാരാ ആയതിെന ഹൃദയ ത്തിൽ സൂക്ഷി
െകാേള്ളണ്ടതു. കിണറ്റിൽനി േകാരിയ നീരിെന വീട്ടിേല ചുമ െകാ
േപാകുന്നതിന്നിടയിൽ േചാ ൎ േപായാൽ പാ െത്ത കഴുേത്താളം നിറച്ചാലും
എ േയാജനം, പിേന്ന ചര തിച്ച വചനത്തി തക്ക ഫലങ്ങളും േവണം.
ആ ഫലങ്ങളേ സത്യ ൈദവാരാധന. എങ്ങെന എന്നാൽ പിതാവായ ൈദ 
വത്തി മ്പാേകശുദ്ധവും നിമ്മൎലതയും ഉള്ള ആരാധനേയാ അനാഥേരയും വി 
ധവമാേര യും അവരുെട സങ്കടത്തിൽ െച കാണുന്നതും തേന്നത്താൻ േലാക
ത്തിൽനി കളങ്കമില്ലാത്തവനായി കാത്തിരി ന്നതും അേ . ആക യാൽ വി 
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ശുദ്ധധമ്മൎെത്ത സൂക്ഷി ന്നതും പേരാപകാരം െച ന്നതും മ താചാരങ്ങെള കാ 
ന്നതും അല്ലാെത മെറ്റാ ം ഞായറാ യിൽ നടക്ക രുതു. അതി ൈദവവച 

നമേ വഴി കാണി ം. ൈദവവചനമാകു ന്ന സത്യേവദെത്ത േക ൈകെക്കാ 
ന്നവൻ അേ ധന്യൻ. െപാൻ നുറു ം വ െപ്പാടിയും എ െചറുതായിരു 

ന്നാലും ആ ൎം അതിെന ചാടിക്കളവാൻ മനസ്സില്ലാത കാരം ഭക്തന്മാർ സത്യ 
േവദത്തിേല ഓേരാ വചനെത്ത വിലേയറിയെതെന്നണ്ണി ിയേത്താെട ഹൃദയ 
ത്തിൽ ചരതി െകാ ം അവരുെട ാത്ഥൎ നയാവിതു.— യേഹാേവ തിരുെവ  
കളു െട വഴിെയ എനി പേദശിച്ചാലും എന്നാൽ അവസാനംവേര ഞാൻ അവ
സൂക്ഷി ം.... ആദായത്തിേലക്കല്ല നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങളിേല എൻ ഹൃദയെത്ത
ചാ ക. മായ കാണ്കയിൽ നി എൻ ക കെള വാ മാറാക്കി നിെന്റ വഴി 
യിൽ എേന്ന ഉയിപ്പൎിച്ചാലും. എെന്റ ഓ ഹരി യേഹാവ തെന്ന.... സങ്കീ.൧൧൯,
൩൩ — ൩൭. നീ പാപികളായ മനുഷ്യരുെട വീെണ്ടടുപ്പിന്നായി അയച്ച നിെന്റ

ിയപു നിൽ വി ശ്വസി ന്നതു അേ നിെന്റ സാദത്തി ം എെന്റ നിത്യ
രക്ഷ ം ആ ടുകയാൽ അവെന ഞാൻ ൈകെക്കാ നിണ അനുസരണമു
ള്ളവനായി തീേരണേമ. ആെമൻ. എ ാത്ഥൎ ി ം.
ഇങ്ങേന എല്ലാറ്റിൽ ൈദവത്തിെന്റ സാദെത്ത മുന്നിടുന്നവർ സ കല ബുദ്ധിെയ
കട ന്ന ൈദവസമാധാനെത്ത തങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ അനുഭവി ൈദവസ്വ 
സ്ഥതയിൽ പ ള്ളവർ ആകും. ആ സ്വസ്ഥത െയെക്കാ ഏേഴഴാം നാളിൽ
ൈദവം ക ിച്ച സ്വസ്ഥത നെമ്മ ഓമ്മൎ െപ്പടു . ജീവനുള്ള ൈദവം ആറു
നാൾ ള്ളിൽ സൃഷ്ടിെയ തിെക ച്ചേപ്പാൾ ശബ്ബ ദിവസേത്തയും പാപാഗാധ 
ത്തിൽ അകെപ്പട്ട മനു ഷ്യ ൎ േവണ്ടി മരിച്ച ൈദവപു നായ േയശു ിസ്തൻ
ഉയെത്തൎ ഴുനീ ജീവേനയും ചാകായ്മെയയും െവളിച്ചത്താക്കിയ ഞായറാ നാ 
ളിെനയും ശുദ്ധീകരിച്ചതുെകാ െലൗകിക അദ്ധ്വാനത്തിൽനി മാ ം അല്ല
പാപേസവെയ വി എല്ലാ േദാഷത്തിൽനി ം നാം സ്വസ്ഥതെയ ാ പിേക്ക 
ണം എ ൈദവത്തിെന്റ തിരുമനസ്സേ . െലൗകിക േവല യിൽനി ള്ള സ്വ 
സ്ഥത സ്വഗ്ഗൎത്തിലുള്ള സ്വസ്ഥതയുെട നിഴലും ആ ത്മിക സ്വസ്ഥതേയാ തിക 
ഞ്ഞ ആ ൈദവസ്വസ്ഥതയുെട അച്ചാരവും അേ . എന്നാൽ ൈദവജനത്തി
മരിച്ച േശഷം ൈദവസന്നിധിയിൽ തികഞ്ഞ സ്വസ്ഥതാനുഭവം ഉ . അവിെട
പാപവും േകടും േനാവും ചാവും അേശഷം അടുക്കാെത ഭാഗ്യവും തൃപ്തിയും മാ േമ
ഉ . ആ സ്വസ്ഥതയിൽ േവശിപ്പാൻ കരുണയുള്ള ൈദവം േയശു ിസ്തൻ മൂ
ലം നമുെക്കല്ലാവ ൎ ം തുണ േക ആവു. ആെമൻ.
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