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No. 10.

THE DECALOGUE - THE SEVENTH COMMANDMENT
ദശവാക്യാമൃതം - എട്ടാം പവ്വ ൎം

ഏഴാം ക ന. നീ വ്യഭിചരിക്കരുതു.
പരിശുദ്ധനായ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പ ം േസ്നഹി ംെകാ മന വാ നട ക 
ളാൽ ദുേമ്മൎാഹം ദുഷ്കാമം മുതലായ പാപങ്ങളി ൽനി ഒഴി നട ന്നതും
അല്ലാെത ഹൃദയത്തിൽനി ദുഷ്കാ മം മുതലായതു ജനിപ്പാൻ തക്ക മടിവു അതി 
ഭക്ഷണം ദുേമ്മൎാഹ െത്ത ഉളവാ ന്ന വ ാഭരണങ്ങൾ ദുഷ്ടസംസ്സഗ്ഗൎം കാമ 
ശാ ങ്ങൾ ലീലാനാടകങ്ങൾ കൂ കൾ അവലക്ഷണ ചി ങ്ങളും മ ം ഏഴാം
ക നയാൽ വിലക്കിയിരി . ആകയാൽ ഭായ്യൎാഭ ത്തൎ ാക്കന്മാർ തങ്ങളുെട
സംസഗ്ഗൎത്തി ഭംഗം വരാത്തവണ്ണം ത മ്മിൽ തമ്മിൽ എങ്ങെന ആചരിക്ക 
യും േസ്നഹിക്കയും മാനിക്കയും േവണെമ തെന്നയല്ല വിവാഹമില്ലാത്തവരും
നടേക്ക ന്ന മവും ”നീ വ്യഭിചരിക്കരുതു” എന്ന ക നയിൽ അടങ്ങിയിരി 

.
I. വിവാഹസ്ഥന്മാെര െകാ പറയുന്നതു േകൾപ്പിൻ: ”വി വാഹം എല്ലാറ്റിലും മാ 
നമുള്ളതും കിടക്ക നിമ്മൎലവുമാക.” പുല യാടികേളാടും വ്യഭിചാരികേളാടും ൈദ 
വം തെന്ന നൃായം വിസ്തരി ം. ദുഷ്കാമേദാഷ ിയകൾ മിക്കതും ഒളിയിൽ നട 

ഇഹത്തിൽ െവളിവാകായ്കെകാ താൻ തെന്ന അങ്ങെനയുള്ള വൃത്തിക്കാ
െര വിചാരി അവ ൎ തക്ക ശിക്ഷ െകാടു െമ ൈദവം തെന്റ വചനത്തിൽ
അരുളിെച്ചയ്തതാവിതു: ” മെപ്പടായ്വിൻ. പുലയാ ടികൾ വി ഹാരാധികൾ വ്യഭി 
ചാരികൾ എന്നിവർ ൈദവരാജ്യ െത്ത അവകാശമാ കയില്ല” (൧ െകാരി. ൬,
൧൦) എന്നേ .
കൃഷ്ണെന്നാത്ത ജാരരും േചാരരുമായ േദവന്മാെര സങ്ക ി യ ഥാ രാജാ തഥാ  
ജാ എ ം ഗുരുവിെന േപാെല ശിഷ്യനും അ പ്പെന േപാെല മകനും അമ്മെയ
േപാെല മകളും എ ം പഴ െഞ്ചാൽ പറയുന്ന കാരം ദുഷ്കാമഭാവത്തിൽനി ള 
വാകുന്ന വാ കൾ ം നിസ്സാര െപാട്ടെച്ചാ കൾ ം ആംഗികങ്ങൾ ം ി
യകൾ ം അഞ്ചാെതയും നാണിക്കാെതയും നട ന്നതു ൈദവഭ യം ഇല്ലാത്ത
ഈ നാ കാരുെട ഇടയിൽ കാണ്മാനു . എന്നി ം പരമുഖം േമാഹി േനാ  
ന്നതും കൂട േദാഷം ആകു എ ഓേരാ ശാ ങ്ങളിൽനി െതളിയുന്ന കാ 
രം സജ്ജനം ഏറ മാണി . എന്നാൽ പുലയാടികളും വ്യഭിചാരികളും ൈദ 
വരാജ്യത്തിൽ കടക്കാെത അ ഗ്നിനരകത്തിൽ വീഴുെമന്നതു പട്ടാങ്ങാകെകാ
ഒരുവനും തെന്നത്താൻ ചതിക്കരുേത.
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II. വിവാഹമില്ലാത്തവെര െകാ ള്ള േവദക ിതം ആവിതു: ”െയൗ വനാഭിലാഷ 
ങ്ങെള വിേട്ടാടി നീതി വിശ്വാസേസ്നഹങ്ങെളയും ശുദ്ധ ഹൃ ദയത്തിൽനി ക◌ൎ 
ത്താെവ വിളി ന്നവർ എല്ലാവേരാടും സമാധാനെത്ത യും പി ട ൎ െകാൾ 
വിൻ. (൨. തിേമാ. ൨, ൨൨.)
േതനും െന ം തൂകിയ സ്ഥലത്തിൽ ഈച്ചകൾ മണം േക പറ വീണു കാലും
ചിറകും പിര കുഴങ്ങി െതറ്റിേപ്പാവാൻ കഴിവില്ലാെത ആ രസത്തിനു േവണ്ടി
ജീവെന കളയുന്ന കാരം ദുേമ്മൎാഹികൾ ദുഷ്കാ മത്താൽ കുടുങ്ങി വല േതാ
ഒടുവിൽ തങ്ങളുെട ാണെന നശി പ്പി . ഇങ്ങെന അപകടമുള്ള വഴിയിൽ

േവശിച്ചവൻ അതിൽ വീഴാതിരിക്കയില്ല. കുഴച്ച തവിട്ടിൽ കുടുങ്ങിേപ്പായ ാ 
ണി അതിെന തി ന്ന പന്നിയുെട വായിൽ അകെപ്പടുമേല്ലാ. പുതിയ പാ  
ത്തിൽ ഒന്നാമതി െവച്ച വ വിെന്റ ചൂർ പാ ം ഉടയുേവാളം വിടാതവണ്ണം ബാ 
ല്യകാലത്തിൽ ആദ്യമായി േതാ വന്ന േദാഷത്തി മിക്കേപർ മര ണം വെര 

ം അധീനർ ആയിരി ം. െതാട്ടിലിേല ശീലം ചുടലക്കാേടാ ളേമ.
III. എന്നാൽ ഏതു നിലക്കാേരാടും ൈദവം അരുളുന്നതു ധരിപ്പിൻ: എല്ലാ അശുദ്ധി 
യും േലാഭവും ചീത്തത്തരം െപാട്ടെച്ചാൽ കളിവാ ം നിങ്ങളിൽ നാമം േപാലും
ഇരിക്കരുതു. (എെഫ. ൫, ൩. ൪.) െചയ്യരുതാ ത്തതിെന പറകയുമരുതേല്ലാ.
പുകയുള്ള ഇടേത്ത തീയു എന്നാക യാൽ നാണമില്ലാത്തവനും നിസ്സാരനും
അണ്ണൻ തമ്പിമാരേ .
പിേന്ന നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങൾ ലഹരി മാദത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും
ഭാരെപ്പടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷി െകാൾവിവിൻ. ദുന്നൎട ണ്ടാ ന്ന കൂ മദ്യ 
പാനങ്ങളിലും പുലയാട്ടിലുമല്ല പകലി തക്ക കാരം െവളിച്ചമക്കളായി നട 

െകാൾവിൻ. മദ്യ ടി മതിേകടു. മതി െകട്ടാൽ മാനവും നാണവും െകടും.
േബാധവും നാണവും വിട്ടവർ അ ബദ്ധേമ വൃത്തി ം. ഇങ്ങെന മുടിയനും പു 
ലയാടിയും പിശാചിെന്റ പടയാളികളാകു .—വിേശഷി െകാള്ളരുതാത്ത സം 
സഗ്ഗൎെത്ത ഒഴി േക്കണ്ടതു. മെപ്പടായ്വിൻ ഓർ ഉത്തമഭാവങ്ങെള െകടു
ദുസ്സംഗ ങ്ങൾ എ ം ഇതാ കുറഞ്ഞ തീ എ വലിയ വനെത്ത കത്തി െന്ന

ം േവദത്തിൽ ക ിച്ചിരിക്കെകാ വാക്കിനാൽ മനസ്സിൽ വീഴുന്ന തീയുെട
അഴുക്കിെന ഭയെപ്പേടണം. വലിയവ ൎ ഇങ്ങെന േദാഷം േനരി ട്ടാൽ നാം

േത്യകമായ കുട്ടികളുെട മുമ്പാെക പറയുന്നതിെന നന്ന സൂക്ഷിേക്കണം. ലീ 
ലാഭാഷിതം അസഭ്യവാ വാവിഷ്ഠാനം മുതലായവ കട്ടികൾ േക ബാല്യക്കാ 
രായി വള ൎ വരുമളവിൽ ആയവർ െഞറി െത റ്റി ദുമ്മൎാഗ്ഗൎികളായി നട ം.
പല അമ്മയഛ്ശന്മാരും ബുദ്ധിേകടു സൂ ക്ഷ റവുകളാൽ പാ ം േനാക്കാെത
വാ േതാന്നിയെതല്ലാം കുട്ടികളു െട മുമ്പിൽ പകരുന്നതു അബദ്ധമായാൽ മക്കളു 
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െട മനസ്സിെന തീണ്ടി അശുദ്ധമാ ന്ന േമാഹലീലാദി വാ കെളെകാ എ
പറേയ . മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഏതു വാക്കിെനെകാ ം ൈദവത്തിെന്റ തിരുമു
മ്പിൽ കണ ഒപ്പിേക്കണമേല്ലാ. ഓരാത്മാവിെന തെന്റ വാ െകാ െകടു 

ന്നവൻ ആ രക്തത്തി ഉത്തരവാദിയേ . ആകയാൽ ഭയ വിറയലുകേളാടു
കൂെട നിെന്റ വായിെന പൂട്ടിെക്കാൾക. മറ്റവെര െക ടു ന്നവൻ അന്യരക്തത്തി 

ഉത്തരവാദിയാകുന്നതു േപാെല നീ നി െന്റ സ്വന്ത ആത്മാവിെന െതാ കണ 
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടി വരും.

എന്മകേന! പാപികൾ നിെന്ന വശീകരിച്ചാൽ മനം െചല്ലായ്ക. അങ്ങാടിയുെട
വീഥിയിൽ നട ന്നവെന്റ പാദത്തി െപാടി പ കയും ചാരിയാൽ ചാടിയ 
തു മണ കയും െച ംേപാെല ദുഷ്ടസംസഗ്ഗൎ ത്താൽ നിെന്റ ആത്മേദഹിേദഹ 
ങ്ങൾ അശുദ്ധിയും കറയും പിടി േപാകും. എന്നാൽ ധൂളിയും ാണവും കുളി 
ച്ചാൽ നീ ന്ന കാരം ഈ വക നിത്യനാശെത്ത വരു ന്ന േ ഛ്ശതകെള
ഏതിനാൽ കഴുകിക്ക ളയാം? അതി മനുഷ്യർ കെണ്ടത്തിയ തീത്ഥൎ ങ്ങളും
സങ്ക ിച്ച ജപാദി കളും േപാരായ്കയാൽ പരിശുദ്ധനായ ൈദവം നിയമിച്ച ഏക 
തീത്ഥൎ മാകു ന്ന ിസ്തെന്റ രക്തേമ മതിയാവൂ. അവെന്റ രക്തമേല്ലാ നെമ്മ എ ല്ലാ
അശുദ്ധിയിൽനി ശുദ്ധമാ വാൻ ശക്തം. ൈദവത്തിൽനി കി ട്ടി നിങ്ങ 
ളിൽ ഇരി ന്ന വിശുദ്ധാത്മാവി നിങ്ങളുെട ശരീരം മന്ദിരം എന്നറിയുന്നില്ല 
േയാ? (൧. െകാരി. ൬, ൧൯) എന്നരുളിക്കിട കയാൽ പ രിശുദ്ധമുള്ള ആത്മാ 
വി നിമ്മൎലമായ പാപ്പൎിടവും ആവശ്യം എ ഹിേക്കണം. ൈദവം വിശു 
ദ്ധനാകുംേപാെല അവെന േസവി ന്നവരും വിശുദ്ധരായിരിേക്കണം. അ കാ 
രം ഉള്ളവരിൽ താൻ കുടിപാ ൎ േകയു . ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ
അവർ ൈദവെത്ത കാണും. അതിൽ ആ ൎ മന െചാല്ലാതു.
എന്നാൽ നിങ്ങളുെട സന്തതികളും ഇഹപരെസൗഖ്യം അനുഭവിേക്ക ണ്ടതി
ചില ഉപേദശങ്ങെള പറയാം:
1. കരുണയുള്ള ൈദവം മനുഷ്യജാതി െപരുേകണ്ടതി അവെര ആണും െപ  
മാ യി നിമ്മൎി വിവാഹാവസ്ഥെയ ക ിച്ചതുെകാ , തനിക്കിഷ്ടമുള്ള സന്തതി 
മാഗ്ഗൎെത്ത കാണി ച്ചിരി . ആ സ്ഥിതിയിൽ േവശിക്കാെത േവെറ വല്ല
വഴിയായി നട ന്നവൻ വ്യഭി ചാരവും പുലയാ ം അ മവും വൃത്തി .
2. െയൗവനേമാഹങ്ങെള േപാരാടി ജയി അടേക്ക . അതി നിവൃത്തി വരു 

ന്നവേനാ തെന്ന അത്യന്തമായി ഹീനനും ഷ്ടനും ആക്കിത്തീ ൎ . ഇങ്ങ 
േനത്തവെര ൈദ വം പല േരാഗങ്ങളാലും കഷ്ടമുള്ള വാദ്ധൎ്യക്യത്താലും ഒടുവിൽ
നരകത്താലും ശിക്ഷി . ആ യവർ വൃഭിചരി െകടുത്തിയ ശരീരേത്താടു പി 
േന്നതിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാലും തെന്റ പരി ഷെയ ചതിക്കയല്ലാെത തങ്ങളുെട
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സന്തതി കാണുന്ന ബലഹീനം ദീനം മുതലായ േകടി കുറ്റക്കാർ ആകുവാൻ
സംഗതി ഉ . കഷ്ടം.
3. െഞരിക്കം കഷ്ടം മുതലായ സങ്കടങ്ങൾ മനുഷ്യ വലിയ പരീക്ഷയായ്തീരു
എങ്കി ലും ഒരു ീയും നാൾ കഴിച്ചലി േവണ്ടി തെന്റ മാനെത്ത കളഞ്ഞാൽ
തെന്നത്താൻ സ്വ ഗ്ഗൎീയ ഭാഗ്യത്തി അേയാഗ്യമുള്ളവൾ ആക്കിത്തീക്കൎയും നര 
കെത്ത േനടുകയും െച . ആരുെട േദാഷത്താൽ ഒരു ീ സന്മാഗ്ഗൎം വി
േവശ്യാമാഗ്ഗൎം അനുസരിച്ചാൽ ആയവർ അവ ളുെട രക്തത്തി കണ േബാ 
ധിപ്പിേക്കണം എ ം മറക്കരുതു.
4. െചറു ായത്തിേല കല്യാണംെകാ പരുവ ായം എത്താത്തവരുെട മന
ദുഷി േപാകുന്നതു കൂടാെത മംഗലേത്താളം പല ബാല്യക്കാർ ഓേരാ നിഷിദ്ധ 
വഴിയിൽ നട ക െകാ പരുവം തികേഞ്ഞ വിവാഹം കഴിേക്ക .
5. മരുമക്കത്തായത്തിൽ ഇഷ്ടംേപാെല െകട്ടറുപ്പാൻ സമ്മതം ഉള്ളതിനാൽ ത 
മുള്ള സ്തീ കെള വലിയ പരീക്ഷാകഷ്ടങ്ങളിൽ അകെപ്പടു ന്നതു നിമിത്തം മരുമ 
ക്കത്തായേമ േവണ്ടാ.
6. കിഴവന്മാർ ബാല്യക്കാരത്തികെളയും ബാല്യക്കാർ കിഴവികെളയും കിഴവി 
കൾ ബാ ല്യക്കാെരയും െകട്ടരുതു. ഇങ്ങെന ായേഭദം ഏറയുണ്ടായാൽ തൃപ്തി 
േതാന്നാത്ത പരിഷ എളു പ്പത്തിൽ േദാഷമാഗ്ഗൎം അനുസരിപ്പാൻ ഇടവരു .
7. വിധവമാേരാ ഭായ്യൎ മരിച്ച പുരുഷേരാ തങ്ങളുെട പാ മാകുന്ന ശരീരെത്ത ശു 
ദ്ധിേയാ െട കാേക്ക . മനസ്സം കഴിവും ഉെണ്ടങ്കിൽ േവളികഴിക്കേട്ട.
8. വിവാഹസ്ഥന്മാർ തമ്മിൽ തവിശ്വസ്തതേയാെട നടേക്കണം. നീ വ്യഭിചരി 
ക്ക രുതു എന്നതു പുരുഷ ം ീ ം സമമായി ക ിച്ചിരി വെല്ലാ.
പുരുഷന്മാേര! നിങ്ങളുെട ഭായ്യൎന്മാെര േസ്നഹിപ്പിൻ. സ്വഭായ്യൎെയ േസ്ന ഹി  
ന്നവൻ തെന്നത്താൻ േസ്നഹി . തെന്റ ജഡേത്താടേല്ലാ ഒ രുവനും ഒരുനാ 
ളും പെകച്ചില്ല. ീകേള! കത്തൎ ാവി എന്ന േപാെല സ്വഭത്തൎ ാക്കന്മാ ൎ
കീഴട വിൻ. ഭായ്യൎ ഭത്താവിൻ ദാസിയായിേട്ടാ യജമാനത്തിയായിേട്ടാ അല്ല,
അദ്ധൎാംഗിയും (ഇടഭാഗം എ ണ്ടേല്ലാ) സഹായയും വീട്ടിൽ യജമാനത്തിയും
ആയിരിേക്കണം. ഭത്തൎ ാവു എവ്വി ധത്തിൽ ഭവനത്തിൽ തലയും മൂന്നാളിയും
ആയി നടക്കയും നടത്തിക്ക യും േവണം. വിവാഹാവസ്ഥെയ ഒരു ഉറ ള്ള വീ 
ട്ടിേനാടു ഉപമിക്കാം. അതിൽ സുഖേത്താെട പാേക്കൎണെമങ്കിൽ അതിെന്റ നാലു
ചുമരുകളും നന്നായിരിേക്കണം. കിഴ ള്ള ചുമേരാ: ാത്ഥൎ ന; െത ള്ളേതാ:
മടി വു കൂടാത്ത വൃത്തി; പടിഞ്ഞാറുള്ളേതാ: ധനരക്ഷ; വട ള്ളേതാ: അേന്യാ 
ന്യേസ്നഹം; ഈ നാലിൽ ഒ തക ൎ േപായാൽ വീടു ഉറപ്പില്ലാ െത എേപ്പാ 
െഴങ്കിലും വീണു േപാേകയു . ഇങ്ങെന ശുദ്ധവിവാഹത്തിൽ നി ന്നവർ ൈദ 
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േവഷ്ടെത്ത നിവൃത്തിക്കയും ഭക്തിയുള്ള മക്കെള േപാറ്റി അവ ൎം തങ്ങൾ പാ◌ൎ 
ന്ന രാജ്യത്തി ം നന്മ വരു കയും െച . എന്നാൽ ൈദവഭക്തന്മാരായി

തങ്ങെള എേപ്പെപ്പൎട്ട മലിനതയിൽനി കാ െകാ ന്ന ഏവരും ൈദവെത്ത
മുഖാമുഖമായി ക എേന്ന മുള്ള െസൗഭാഗ്യ സേന്താഷങ്ങെള അനുഭവി ം.
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