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THE DECALOGUE - THE SIXTH COMMANDMENT
ദശവാക്യാമൃതം - ഏഴാം പവ്വ ൎം

ആറാം ക ന: നീ കുല െചയ്യരുതു.
ആേരാടും അടിപിടി കൂടുകയും വല്ലവ ം ന ം വിഷവും െകാടുക്കയും ആേര 
െയങ്കിലും െവള്ളം തീ മുതലായവറ്റിൽ ഉന്തി ത ള്ളിയി ജീവഹാനി വരു  
കയും വല്ല കാരം യാെതാരുവെന്റ േദഹിേദഹങ്ങൾ േകടു പിെണ കയും
ആപ വരു കയും െചയ്യരുതു എ ഈ ക ന വില .
”ആെരങ്കിലും മനുഷ്യെന്റ രക്തെത്ത െചാരിയിച്ചാൽ അവെന്റ രക്തം മനുഷ്യനാൽ
െചാരിയിക്കെപ്പേടണം” എ ജല ളയത്തി െന്റ േശഷം പുതുവംശപിതാവി 
േനാടു ൈദവം അരുളിയതു. അ തിെന്റ െപാരുേളാ ഒരുവൻ കുല െചയ്താൽ േകായ്മ
അവെന്റ തല െവട്ടിേയാ തൂക്കിേയാ െവടിെവേച്ചാ െകാല്ലിേക്കണം എ തേന്ന.
േകായ്മയുെട അറിയായ്മയാേലാ മേറാ കുല റ്റം െതളിയാെത േപായാലും ഹൃദ 
യജ്ഞാതാവും ന്യായാധിപതിയും കത്തൎ ാവുമായ ൈദവത്തിെന്റ തിരുമുമ്പിൽ
അവ ഒളിേച്ചാടിേപ്പാകുവാൻ കഴിക യില്ല. ആയവൻ ആ ൎം അറിയായി
വരാത്ത കുലപാതകന്മാ ൎ ം കൂെട അവരവരുെട ിെയ തക്ക തിഫലം
അതിശയമാകുംവ ണ്ണം െകാടു ന്നതു കാണ്മാനു . ഇഹത്തിൽ പരസ്യമാകാ 
ത്ത കു ലപാതകന്മാ ൎ താൻ പരത്തിൽ ന്യായവിധി നട കയും െച ം.
സ്വീച്ചലൎാ എന്ന േദശത്തിേല ഓരൂരിൽ ദരി രായ അമ്മ യഛ്ശന്മാ ൎ ഒരു
മകൻ ഉണ്ടായിരു . അവൻ പണിക്കായി നാ ടുവി ദൂരേദശ േപായി എഴു 
ത്തറിയായ്കെകാ െപറ്റവ ൎ ക ത്തയ കേയാ അവരിൽനി എഴു കി 
കേയാ െചയ്വാൻ പാ ടില്ലാെത അഞ്ചാറു വഷൎം കഴിഞ്ഞതിൽ പിേന്ന താൻ

േവ ന്ന മുതൽ സമ്പാദി നാട്ടാധി െപാറു കൂടാഞ്ഞതുെകാ അ വൻ ഒരു
ചങ്ങാതിേയാടു കൂടി സ്വേദശത്തിേല പുറെപ്പ . ഒരു നാൾ ൈവകുേന്നരം
തെന്റ ഊരിൽ എത്തിയേപ്പാൾ തെന്റ മ്മയഛ്ശന്മാർ വളെര വിസ്മയി സേന്താ 
ഷിേക്കണ്ടതിന്നായി എെന്താരു ഉപായം െചേയ്യണം എ ആേലാചിച്ച തെന്റ
ചങ്ങാതിേയാടു പറ ഞ്ഞതാവിതു: ഞാൻ ഇേപ്പാൾ എെന്റ വീട്ടിേല െച
എേന്ന അ റിയിക്കാെത രാ പാേക്കൎണ്ടതിനു െപേറ്റാേരാടു അേപക്ഷി ം. നീ
വഴി യമ്പലത്തിേല േപായി നാള പുലെച്ചൎ എെന്റ വീട്ടിൽ വ എ െന്റ
അമ്മയഛ്ശന്മാേരാടു എെന്റ േപരിൽ നിങ്ങളുെട മകെന ഞാൻ കാണ്മാൻ വന്നി 
രി എനു പറേയണം. നീ വരുേവാളം ഞാൻ എ ഴുനീല്ക്കയില്ല. ഇങ്ങേന െച 
യ്താൽ എെന്റ െപറ്റവ ൎ വളെര വിസ്മയ വും സേന്താഷവും ഉണ്ടാകും. അതി
ചങ്ങാതി സമ്മതി താൻ വ ഴിയമ്പലത്തിേല േപാകയും െച . എന്നാൽ
അവൻ തെന്റ വീട്ടി േല െച അമ്മയഛ്ശന്മാ ൎ തേന്ന അറിയിക്കാെത
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രാ ി താമസി േക്കണ്ടതിനു വണക്കമായി അവേരാടു അേപക്ഷിച്ചതി അവർ
സമ്മ തിക്കായ്കയാൽ അവൻ മടിശ്ശീലയിൽനി ഒരു ഉറുപ്പിക എടു അവ ൎ
െകാടുത്തേപ്പാൾ അവർ രാ ത വാൻ അനുവദി അവ അത്താ ഴവും ഒരു കട്ടി 
ലും േകാതടിയും െകാടു . അവൻ അത്താഴം ഉണ്ടേശ ഷം വഴിയാ െകാ
നന്ന തളന്നൎിരിക്കയാൽ വീെടത്തിയ സേന്താഷ െത്ത മെറച്ച കിട നന്നായി
ഉറങ്ങി. വീടുടയവേക്കൎാ പരേദശിയുെട ൈകയിൽ ഉള്ള പണം പേറ്റണം എന്ന
വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഉറ വന്നില്ല താനും. അങ്ങെന ഇരി േമ്പാൾ
വീട്ടമ്മ തെന്റ െകട്ടി യവേനാടു: നിങ്ങൾ െച ആ പരേദശിെയ െകാ വള 
പ്പിൽ മറ െച കളക എന്നാൽ അവെന്റ ൈകയിലുള്ള മുതെലല്ലാം നമുെക്കടു 
ക്കാം. അവൻ ആരും അറിയാെത ക . ഇ വന്നതിനാൽ കായ്യൎം സി 
ദ്ധ മാകയില്ല താനും എ പറ ഭത്തൎ ാവിെന ൈധയ്യൎെപ്പടുത്തി. പാതി
രാേക്കാ പരേദശി ഉറ ന്ന മുറിയിൽ വീട്ടപ്പൻ െച േനാക്കിയേപ്പാൾ അവൻ
ഗാഢനി െകാണ്ടിരി എ ക പുലത്തിലുള്ള പാ െവറുേത േപാകുന്ന 
വെന തീ ംേപാേല ആശ്വസി റ ന്ന വഴിേപാ ക്കേന അവൻ െവണ്മഴുെകാ 

െകാത്തി കണ്ടി പറമ്പിൽ െകാ േപായി മറ െച കള . പുലെച്ചൎ
മകെന്റ ചങ്ങാതി വ : നി ങ്ങളുെട മകെന്റ ഉറ െതളിഞ്ഞില്ലേയാ? അവേന
ക സംസാരി േക്കണ്ടതി ഞാൻ വന്നിരി എന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ:
ഞങ്ങ ളുെട മകൻ ഇവിെട ഇല്ല. അവൻ നാടുവി േപായി അഞ്ചാറു െകാ ല്ലമാ 
യി. അേയ്യാ! അവെന്റ ഒരു വത്തൎ മാനവും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല േല്ലാ എ
പറഞ്ഞതിനു അവൻ—: നിങ്ങൾ എ പറയു ? നിങ്ങ ളുെട മകൻ ഇവിേട
ഇല്ലേയാ? ഇന്നേല സെന്ധ്യ വന്നവൻ നിങ്ങളു െട മകൻ അല്ലേയാ? അവൻ
എവിെട? എന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ: ഞങ്ങളുെട അടുേക്ക ആരും വ താമസി 
ച്ചിട്ടില്ല; ഇങ്ങേനത്ത എളിയ വരുെട അടുക്കൽ ആെരങ്കിലും വ പാ ൎ േമാ?
എ െചാല്ലിയതി അവൻ: നിങ്ങൾ െവറുെത പറയുന്നെത ? എേന്നാടു കൂ 
െട നിങ്ങളുെട സ്വന്തമകൻ ഇന്നേല � ഊരിേല വ തീ ൎ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അ വർ ാണൻ േപായവെര േപാെല ആയ്തീ ൎ . ഇനി തങ്ങളുെട ദുഷ്ക്കമ്മൎ െത്ത
മെറ െവപ്പാൻ കഴിവില്ലാെത: ഞങ്ങൾ സ്വന്ത മകെന െകാ വേല്ലാ എ
കര ം മുറയി ം െകാ പറ . � കുല നിമി ത്തം അവ ൎ ദുഃഖവും ബു 
ദ്ധി മവും പിടിച്ചതുമല്ലാെത േകായ്മ അവ ൎ മരണം വിധിച്ചതുെകാ അവർ
തൂങ്ങി ചാേകണ്ടി വരികയും െച . മകെന തിരിേക കാണുന്ന സേന്താഷപ്പാ 
ലിൽ അവർ മരണവിഷം മന േസ്സാെട കലക്കിയതുെകാ തങ്ങളുെട കഴുത്തിൽ
കുടുങ്ങിയ ചളുങ്ങേയ ക്കാൾ അതു തെന്ന അവരുെട കഴു അറ ന്നതായിരു 
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െഹാല്ലന്ത് രാജ്യത്തിൽ ഒരു ഹസ്ഥ തെന്റ ഭായ്യൎേയാടു അനി ഷ്ടം േതാ 
ന്നി അവെള ചതികുല െചേയ്യണം എ ള്ള ൈപശാചിക ആേലാചന െകാണ്ട്
അ ം വിഷം െകാ വ അവർ ഒരു ദിവസം ഉണ്മാൻ ഇരുന്നേപ്പാൾ അവേളാ 
ടു; ഇനി അ ം ഉ േവണെമ പറഞ്ഞതിനാൽ അതി േവണ്ടി അവൾ
അടുക്കളയിേല എഴുനീ േപായ തക്കത്തിൽ അവളുെട കറിച്ചാറ്റിൽ ആ വി 
ഷം ഒഴി അവൾ ഉ െകാ െകാടുത്തേശഷം തനി ബദ്ധപ്പാടുെണ്ട െചാ 
ല്ലി േവ ഗം പുറ േപായി. അവേളാ ഏതും ശങ്കിക്കാെത തെന്റ കറി കൂ വാൻ
ഭാവിച്ച സമയം അട്ട നി ഓെര കാലി തെന്റ കിണ്ണത്തിൽ വീണ തു ക
മനം െവടിഞ്ഞതിനാൽ കൂ വാൻ ഉേപക്ഷി അതിെന എടു െകട്ടിയവ
േവണ്ടി മൂടി െവ കയും അവേന്റതു താൻ എടു കൂ കയും െച . ഭത്തൎ ാവു
തിരി വ വിഷം ഭായ്യൎ കുടി എ െവ സേന്താഷിച്ച തെന്റ ഭക്ഷണം
മുഴുവൻ കഴി അതിനാൽ അ വ കടുപ്പമാെയാരു വയറു െനാമ്പലം തുടങ്ങി
െപാറുപ്പാൻ പാടില്ലാ ഞ്ഞേപ്പാൾ താൻ ഭാെയ്യൎ ന െകാടുപ്പാൻ തുനിഞ്ഞ 
തു തനി തെന്ന ഫലിച്ചതുെകാ താൻ കഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ വീണു എന്ന
വൻ സ്വീകരി മരി .
ഇവ എല്ലാം െകാ ം കാണായ്വരുന്നതു അന്യെര െകാ കളയുന്ന തു മാ മല്ല.
തങ്ങൾ തേന്ന നാശം പിെണ ന്ന ആത്മഹത്തിയും � ക ന വിെലക്കിയി 
രി .
അേതാ വല്ല േകാപം നിമിത്തം തൂങ്ങിക്കളക കുടിപ്പക വീളുവാനും അയല്ക്കാരെന
കുടു വാനും അവെന്റ കിണറ്റിേലാ കുളത്തിേലാ വീണു ചാക ദുമ്മൎാഗ്ഗൎം െകാ 

പിെണച്ച മാനഹാനിെയ മെറപ്പാൻ േമേത്താ ന്നി നരിനാവു വിഷം മുതലാ 
യതു േസവി കളക െപാറു കൂടാത്ത ദുഃഖം നിമിത്തം വല്ല വിേധന തെന്റ ാ 
ണേന കളക കുഡുംബക്കാ േരാടു കലഹിേച്ചാ േകായ്മേയാടു പിെഴേച്ചാ കാടു കയ 
റി ഒളി ജീവഹാ നി വരു ക െവറുപ്പെകാ പട്ടിണിയിടുക കുടി വൃഭിചാരം
അശുദ്ധി ശണ്ഠ മ െക ഉറച്ചൽ തുടങ്ങിയുള്ളവറ്റാൽ ാണെന േപാ ക എ
ന്നിത്യാദി ത ലയും അതി ള്ള ഒരുമ്പാടും കരുതിവിചാരവും അേശ ഷം � തി 
രുെമാഴി വിലക്കി അക .
എന്നാൽ ഇതുമാ മല്ല തെന്റ സേഹാദരനാകുന്ന യാെതാരു മനു ഷ്യേനാടു െവറു 
െത േകാപിക്കയും അവെന നാണം െകടു കയും പെക കയും പഴുേത കുറ്റം
വിധി കയും അവെനെകാ കുരളയും അപ വാദവും പറകയും അവെന്റ നല്ല
നാമെത്ത െകടു കയും അവെന്റ നന്മെയല്ലാം മുട കയും മാരണം ം മുത 
ലായ ൈപശാചിക ിയ കെളെകാ അവ അപായം വരു കയും െച  
ന്നതും കൂട കുലപാ തകം തേന്ന. ഒടുവിൽ വല്ലവെന്റ േനെര തനി ൈക ം
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കാണരായ്മ യും െപാറുക്കരായ്മയും പകയും മ ം ഉണ്ടാകുന്നതു ൈദവം മുമ്പാെക
സാക്ഷാൽ കലപാതകം തേന്ന ആയിരി . ആകയാൽ തെന്റ സ േഹാദര 
െന േസ്നഹിക്കാത്തവൻ കുലപാതകൻ എ തിരുെമാഴിയുള്ള തിനാൽ യാെതാ 
രു മനുഷ്യെന ഹീനജാതിെയ െവ നിന്ദി ധിക്ക രി ന്നതും കൂെട നരഹ 
ത്തി അേ .
ഇ കാരം എല്ലാം ചിന്തിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ അത ന്നത ൈദവത്തിൻ സാദൃശ്യ 
ത്തിൽ ഉള്ളവനായിരിക്കെകാ മനുഷ്യെന േമ റഞ്ഞ കാരം ഒടു ന്നവൻ
സൃഷ്ടാവിെന തുഛ്ശീകരി . ഇങ്ങെനയുള്ളവർ അവെന്റ നീതിയുള്ള ന്യായ 
വിധിയിൽനി ഒഴി േപാകയില്ല, താനും.
എന്നാൽ ജീവെന നശിപ്പിക്കയല്ല അതിെന രക്ഷിക്ക എന്നേ � ക നയുെട
സാരം � കായ്യൎം നമു സാധിപ്പാൻ േവ ന്ന ഉപായ ങ്ങൾ ആവിതു. തിന്മ 
േയാടു േതാല്ക്കാെത നന്മയാൽ തിന്മെയ ജയി ക. അയല്ക്കാരെന്റ ജീവ ഹാനി
വരാെത തുെണ ന്നതു തെന്റ സ്വന്ത ജീവെന പരിപാലി ന്നതാകു . ക  
ന്ന അയൽ വീട്ടിൻ തീ െകടു ന്നതു സന്ത വീട്ടിെന തീ ഭയത്തിൽനി ഉദ്ധരി 

ന്നതു അേ . കരയു ന്നവേരാടു കൂെട കരകയും സേന്താഷി ന്നവേരാടു കൂെട
സേന്താഷിക്ക യും േവണം. എല്ലാ മനുഷ്യ ൎ ആേവാളം നന്മ െചയ്തയും അവെര 
െകാ നന്മെയ പറകയും അവരിൽ സമാധാനം നടത്തിക്കയും അവരുെട സങ്ക 
ടങ്ങെള േപാ കയും െചയ്ക. ബലത്തി കഴിയാത്തതു േസ്നഹത്തി കഴിയും
താനും. സകലത്തിലും പരമായി ശ ക്കെള േസ്നഹിക്കയും പെക ന്നവരിൽ

ിയം ഭാവിക്കയും െചേയ്യണം എന്നതു േലാകരക്ഷി താവിൻ വഴിയേ ; േസ്ന 
ഹത്തി േസ്നഹമേല്ലാ മുരടു. അപകാരി പ കാരം െച ന്നതിൽ വല്ലഭനാക.
പരമന്യായേമാ ദയയേ . ഇങ്ങെന ഭയഭക്തിേയാടും വിശ്വസ്തതേയാടും െച  
ന്നവൻ സ്വഗ്ഗൎസ്ഥപിതാവി െന്റ കുട്ടിയും ൈദവെത്ത ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും
ഉപാസി ന്ന വൻ നിത്യജീവ പങ്കാളിയും ആയിരിേക്കയു .
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