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THE DECALOGUE - THE FIFTH COMMANDMENT
ദശവാക്യാമൃതം - ആറാം പവ്വ ൎം

അഞ്ചാം ക ന: (നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിന ത രുന്ന േദശ നിെന്റ
നാളുകൾ ദീഘൎ മാകുവാനായി ) നിെന്റ മാ താപിതാക്കന്മാെര ബഹുമാനിക്ക.
വീട്ടിൽ തലയാളികളായ അഛ്ശൻ അമ്മ കാരണവർ യജമാനൻ യജമാനത്തി
എന്നിവേരയും രാജാെവയും രാജാധികാരമുള്ള എല്ലാ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും സഭ 
യിൽ മാണെപ്പട്ട ഗുരുഭൂതന്മാെരയും ബഹുമാനിേക്കണം. ആയതു വിനയ അനു 
സരണങ്ങേളാേട നട മാനമയ്യൎാദ ഒപ്പി േസ്നഹശു ഷകൾ െച ന്നതു
അേ . െപറ്റവേരാ യജമാനന്മാേരാ അധികാരികേളാ ൈദവവചനത്തി ം
ൈദേവഷ്ടത്തി ം നീതി ം വിേരാധമായി എെന്തങ്കിലും ക ിക്കയും േചാദി 
ക്കയും െച ന്ന പക്ഷം ബ ക്കേളക്കാൾ ബ വും മുഖ്യസ്ഥന്മാേരക്കാൾ മു 
ഖ്യസ്ഥനും വലിയവൻ ൈദവമേ എ െവ അതി െചറി െകാടുക്കാെത
ൈദവത്തി മാ ം െച വി െകാടു നടേക്കണം.
േമ റഞ്ഞവർ എല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥാനാപതികൾ ആ കെകാ യേഹാവ
അവ ൎ തന്നിൽ കിഴിഞ്ഞ മാനെത്ത ക ി ച്ചിരി . അതിെന ഒപ്പി  
േമ്പാൾ പാ ങ്ങളുെട മാറ്റിെന േനാേക്കണ്ടാ. അവ ൎ കുറവുണ്ടായാലും അവർ
ഇഹത്തിൽ ൈദ വനാമത്തിൽ നീതിഞ്ഞായങ്ങെള നട . ആകയാൽ
തെന്ന െപറ്റവെര ശപി ം നാണം െകടു ം മനസ്സിെന െനാമ്പലി ം അടി ം
െചാടി ം മ ം നട ന്നവെന്റ വിള കൂരിരു ട്ടിൽ െക േപാകും. ആയതി
ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം െചാല്ലാം. വളെര മുേങ്കാപമുള്ള ഒരു ബാല്യക്കാരൻ വയസ്സനായ
തെന്റ അഛ്ശെന േകാപത്തിൽ തല്ലിെക്കാ . ശവെത്ത എടു മറു െച .
കിഴവൻ മ കെന്റ കയ്യാൽ മരിച്ചതു യാെതാരുത്തരും കാണാഞ്ഞി ം ഊഹിക്കാ
ഞ്ഞി ം മരി േപായ െതാണ്ടെന്റ മകൻ മൂ നാലു പക്ഷി ഞ്ഞങ്ങ ളുള്ള ഒരു കൂ 
ടിെന പിച്ചേനേപാെല വടിെകാ ത േമ്പാൾ തെന്റ േതാട്ടത്തിൽ നി ന്ന ഒരു 
ത്തൻ യദൃഛ്ശയാ കണ്ടാെറ അവേനാടു; അേയ്യാ പാപി ഇെതെന്താരു പണി?
ആ സാധുക്കളായ പക്ഷി ഞ്ഞികെള നീ എന്തി തല്ലി ഉപ വി ? അവ
നിേന്നാടു എ െച ? എ പ റ തടുത്തതിനു ആയവൻ: � കൂട്ടർ ഘാതക!
പിതൃഘാതക! എ എെന്ന േനാക്കി കൂകുന്നതിെന്റ നീ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? ഇങ്ങ 
െന എ െകാ കൂകു ? എ െചാല്ലി ക ചുവപ്പി കയ ൎ േനാക്കി
പി െന്നയും അവെറ്റ തേല്ലണ്ടതി മരത്തിേന്മൽ കയറി. ആ മനുഷ്യേനാ ഇവൻ
തെന്ന അപ്പനായ വയസ്സെന െകാന്നവനായിരി ം. എ സം ശയി േവഗം
െച േതാട്ടത്തിൽ കണ്ടതിെന െപാലീസ്സ് ഠാണാവിൽ അറിയി . ഉടന െപാ 
ലീ കാർ വ അവെന പിടി തു ണ്ടാ ക്കി. ന്യായാധിപൻ വിസ്തരിച്ചതിൽ
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താൻ അഛ്ശെന അടി െകാന്ന കുറ്റെത്ത സമ്മതി തു മരത്തിൽ മരിപ്പാൻ
സംഗതി വ .
തെന്റ അമ്മയഛ്ശന്മാെരയും കാരണവന്മാെരയും മ ം അടി ന്ന വൻ സ്വന്ത
മക്കളുെട ൈകയിൽ തേന്ന ത വാൻ വടിെയ െകാടു നിശ്ചയം. ദുഷ്ടനായ
ഒരു മകൻ തെന്റ അഛ്ശെന്റ തലമുടിെയ (കുടു മെയ) പിടി അവെന അകായിൽ 
നി പുറേത്ത വാതി ടിേയാളം വലി േകാലായിേല ം ഇെഴച്ച് വലി ന്ന
ഭാവം അഛ്ശൻ കണ്ടേപ്പാൾ: അേയ്യാ മകേന, മതി! ഇേപ്പാൾ വിടുക! മുേമ്പ
ഞാനും നിെന്റ മൂത്ത പ്പെന മുടി പിടി � വാതിേലാളേമ വലി െകാ വന്നി  

എ േക മകൻ െഞട്ടി പിടി വി കള .
അമ്മയഛ്ശന്മാെര തല്ലിയ ൈക ശവ ഴിയിലും സ്വസ്ഥമായിരിക്കയി ല്ല. തെന്റ
അമ്മെയ ദുഃഖിപ്പിച്ചവൻ അതിൻ ഫലം അനുഭവിക്കാെത ഇരിക്കയുമില്ല. എന്ന 
തി ഒരു ദുഃഖവത്തൎ മാനെത്ത േകൾ്പിൻ.
േപാക്കിരിയായ ഒരുവൻ സാധുവും വയസ്സനുമായ തെന്റ അഛ്ശേനാ ടു കൂട  
െട കയ ൎ ം െചാടി െകാ ം അവെന ദുഃഖിപ്പിച്ചതല്ലാെത ചാവു കിടക്കയി 
ലും മനം െനാ കരവാൻ ഇട വരുത്തി. അവെന്റ മ രണത്തിൽ ആ ബാല്യ 
ക്കാരൻ സേന്താഷിച്ചതു കൂടാെത െപറ്റപ്പെന കു ഴിച്ചിടുേമ്പാൾ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചതു
കണ്ടവർ: ൈദവം ഇവെന ഇ െപാ റുത്തതും ജീവേനാെട െവച്ചതും അ ത 
മല്ലേയാ; ഇങ്ങേനത്തവ ൈദ വം വരു ന്ന ശിക്ഷ എന്തായിരി ം േപാൽ
എ തങ്ങളിൽ വിചാരി കാത്തിരു . അതിൽ പിെന്ന േവ ന്ന െപാ ം
മ ം ഉള്ള ഒരു െപണ്ണിെന റിവാഹം െച . ധനമദത്താൽ ഗവ്വൎി െവങ്കിലും
േവളി കഴിഞ്ഞി ഒരു െകാല്ലം കഴിയുന്നതിന്നിടയിൽ െകട്ടിയവൾ മരി കുഴി
ച്ചിടുേമ്പാൾ അവൻ വളെര െതാഴി കര . അവൾ സന്തതി കൂടാ െത മരി 
ക്കെകാ ആ നാ മുറ കാരം ീധനെത്ത അവളുെട ബ ക്കൾ തിരിേക
ഏ ിേക്കണ്ടി വ . തെന്റ വലിപ്പത്തി ം ഉയ െച്ചൎ ം െപട്ട തട്ടിയ താ  
െകാ വീ ം ദരി നായി മുേമ്പ ശീലി ച്ച സുഖേഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാെത വലഞ്ഞി 
ം പണിെയടുപ്പാൻ മന െവക്കായ്കയാൽ കപ്പാനും കവരുവാനും തുടങ്ങിയാെറ

ഒടുവിൽ കളവു കു റ്റത്തിൽ ഉൾ്െപ നാടു കടത്തെപ്പടുവാൻ ഇടവരികയും െച .
എങ്കിേലാ മക്കൾ െപറ്റവ ൎ പകാരം െച അവരുെട അ നു ഹം ൈക 
ക്കലാേക്കണം. െപറ്റവരുെട ആശീവ്വൎാദം വലിയ മുതലി േനക്കാൾ മക്കൾ
മഹാലാഭം തെന്ന എന്നതു നെല്ലാരു കഥയാൽ വി ള ം. വിവാഹപരുവമുള്ള
ഒരു കന്യക തെന്റ നാൾ കഴിച്ചലി ം ദ രി തയും േരാഗവും വയ മുള്ള വിധ 
വയായ അമ്മയുെട കഴിച്ചലി ം േവ ന്നവെറ്റ സമ്പാദിേക്ക ന്നതിനു തുന്നൽ
മുതലായ പണികെള െച വ . തനി എ യാസം വന്നി ം അമ്മെയ കു 
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റി മുഷി യാെത വളെര േസ്നഹേത്താേട േനാക്കി േവ ന്ന ശു ഷ െച േപാ
. ഇങ്ങേന ഇരി േമ്പാൾ ധനവാനും ഘനശാലിയുമായ ഒരു ബാല്യ ക്കാരൻ

അവെള േസ്നഹി വിവാഹത്തിന്നായി േചാദിച്ചേപ്പാൾ താൻ േവളി കഴിച്ചാൽ
അമ്മെയ േപാറ്റി ശു ഷി ന്നതി ഇനിേമൽ അ ഇട ഉണ്ടാകയിെല്ല
ശങ്കി തെന്നയും അവെനയും േനാക്കി എ യും മന ം സേന്താഷവും ഉണ്ടായി 
രുന്നി ം അമ്മേയ വിചാരിച്ചി സമ്മതെപ്പടാെത ഇരു . അതിെന േകട്ട ജനങ്ങ 
ളിൽ പലർ കാറ്റടി േമ്പാൾ തുറ്റാത്ത വെമ്പാണ്ണത്തി എ വിചാരി അവെള
തുഛ്ശീ കരി എങ്കിലും ചിലർ അവൾ ഒരു ശുദ്ധകന്യകാരത്നം തെന്ന എ
െവ അവെള മാനി േപാ . േമ റഞ്ഞ ബാല്യക്കാരൻ മെറ്റാരു ത്തിെയ വി 
വാഹം െച . അവൻ വിവാഹം െച ൮ മാസങ്ങളുെട േശഷം ഇവളുെട അമ്മ
കഴി േപായി. ആ ഇെട തെന്ന ആ ബാ ല്യക്കാരനും � േലാകെത്ത വി .
അവൾ മാതൃേസവെയ വി അവെന െകട്ടിയിരു െവങ്കിൽ അമ്മയും െകട്ടിയ 
വനും മരി േപായ ദുഃഖം അവ െള ബഹു കഷ്ടത്തിൽ ആ മായിരു . അമ്മ
മരിച്ചതിൽ പിെന്ന ന ല്ല ഒരു ഭക്തനും കഴിച്ചലി വകയുള്ളവനുമായ ഒരു ബാ 
ല്യകാരൻ അ വളുെട സുശീലെത്ത അറി അവെള വിവാഹം െച . പിെന്ന
അ വൾ വീ കായ്യൎത്തിൽ ൈദവാനു ഹം ലഭിച്ചവളായി മക്കെളയും േപരമ ക്ക 
െളയും ക ദീഘൎ ായുേസ്സാളം ജീവി ഒടുക്കം ൈദവം തെന്റ ഭക്ത ന്മാ ൎ െകാ 
ടു ന്ന രാജ്യത്തിൽ േവശിക്കയും െച .
ഏതു േദഹിയും േ ഷ്ഠാധികാരങ്ങൾ കീഴട ക, കാരണം ൈദ വത്തിൽനി 
ന്നല്ലാെത അധികാരം ഒ മില്ല. അധികാരേത്താടു മറു ന്ന വൻ ൈദവവ്യവ 
സ്ഥേയാടു മറു . അന്യായം കുലപാതകം മുതലാ യ ദുഷ്ക്കമ്മൎങ്ങെള തടു
കള്ളന്മാർ മുതലായവെര ശിക്ഷി നീതിന്യാ യങ്ങെള നടത്തി നല്ല ജകെള
രക്ഷി പരിപാലിേക്കണ്ടതി േകായ്മ ൈദവത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടതായിരി 

. മരത്തണലിൽ ഇരി ന്ന വൻ മരെത്ത െനാമ്പിക്കരുതു. നായ്ക്കല്ലകെളയും
കളകെളയും പറി കളയാെത ഞാറിെന െഞരു ന്നവൻ ദുഷ്ടന്മാ ൎ മി നും
ശിഷ്ടന്മാ ൎ ശ വും അേ . ആകയാൽ േകായ്മ നല്ലവെര രക്ഷി ദുഷ്ടന്മാെര
ശിക്ഷി ന്നതുെകാ നാം അവ ൎ എവ്വിധത്തിൽ പി ണയായി ഇ രിേക്ക 
ണം; ആ സംഗതിയാൽ; ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുവിൻ രാജാെവ മാ നിപ്പിൻ എ ം
രാജാവിനുള്ളതിെന രാജാവി ം ൈദവത്തി ള്ളതി െന ൈദവത്തിനും ഒപ്പി 
പ്പിൻ എ ം ൈദവം ക ി . അതുകൂടാെത നിങ്ങൾ ഭക്തിയിലും ക്ഷാന്തിയി 
ലും മയ്യൎാദയിലും ജീവനം കഴി എ ല്ലാമനുഷ്യ ൎ േവണ്ടിയും രാജാക്കന്മാ ൎ
േവണ്ടിയും അധികാരികൾ േവണ്ടിയും ൈദവേത്താടു ാത്ഥൎ ിക്കയും യാചി 
ക്കയും െചയ്വിൻ.
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േകായ്മ രാജ്യെമന്ന ഹത്തിൽ തലെയ പറയാം. അതു െക േപാ യാൽ വീടു
മുഴുവനും നശി ം. ൈദവെത്ത കുറി ള്ള ഭയഭക്തി തലയു െട മുഖവും, മമതയും
േസ്നഹവും അതി െനറ്റിയും, രാജ ജാധമ്മൎ ങ്ങൾ തലയുെട മണ്ടയും എ
പറയാം. ഇങ്ങെന എല്ലാവരും ഒെത്താ രുമി േകാെയ്മ അനുകൂലമായിരിേക്ക 
ണം.
ഒടുവിൽ േവലക്കാെര സകല ഭയേത്താടും യജമാനന്മാ ൎ കീഴടങ്ങി യിരിപ്പിൻ.
ദൃഷ്ടിേസവെകാണ്ട് മനുഷ്യെര സാദിപ്പി ന്നവരായല്ല ൈദവത്തിൻ ജനങ്ങളാ 
യി അവെന്റ ചിത്തെത്ത മനഃപൂവ്വൎമായിട്ട് നിവൃത്തി ന്നവരായി േസവിപ്പിൻ.
മാനുഷേസവക മനുഷ്യർ ശമ്പളം െകാടു . ൈദവേസവക ൈദവമ 
േ തിഫലം ന . വിശ്വസ്തത എല്ലാറ്റിൽ മഹാലാ ഭം തെന്ന. െപേറ്റാരും
മക്കളും ഗുരുശിഷ്യന്മാരും യജമാനരും േവലക്കാ രും േകായ്മയും കുടികളും ഇവ 
െരല്ലാവരും ൈദവത്തി കണ േബാധി പ്പിേക്ക ന്നവർ ആകെകാ നാം
ഓേരാരുത്തർ ന െട നിെല തക്ക മുറെയ ഒപ്പിേക്കണ്ടതി ൈദവം തെന്ന
നെമ്മ േകാ ള്ളവരാക്കി തീേക്കൎണേമ.
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