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THE DECALOGUE - THE EIGHTH COMMANDMENT
ദശവാക്യാമൃതം - ഒമ്പതാം പവ്വ ൎം

എട്ടാം ക ന: നീ േമാഷ്ടിക്കരുതു.
”നീ േമാഷ്ടിക്കരുതു. എ ൈദവം അരുളിയ എട്ടാം ക ന െകാ ന െട
കൂ കാരെന്റ െലൗകികസമ്പത്തിെന അവ ഉറപ്പി െകാടു . ഈ ക ന
മേനാവാ കമ്മൎങ്ങളിൽ നട ന്ന ലേമാഷണെത്ത മാ മല്ല, കൂട്ടകാര  
ള്ളതു അവ െകാടുക്കാെത വല്ല വിധത്തിലും സ്വന്തമാക്കി തീ ൎവാൻ ആ
ഹി ന്ന സൂക്ഷ്മേമാഷണേത്തയും നിേഷധി . കളവു കുറ്റത്തി േല നട ന്ന
ഈറ്റ, മടിവു, ദുവൎ്യയം, അസൂയ ഇത്യാദി ദു ൎണ ങ്ങെളയും തീെര വിേരാധി  
ന്നതു േപാെല നാം കൂട്ടകാരെന്റ മുത ലിെന ചരതി െകാൾവാൻ സഹായിക്കയും
”സ്വന്തമാ ന്യായ കാരം സമ്പാദിക്കയും” ൈദവം നമു തരുന്നതു മതിെയ 

െവ അലംഭാവേത്താടു (മതി എന്ന ഭാവേത്താടു) കൂെട അതിെന അട ക 
യും േവണെമ ം ക ി .
അേതാ അന്യരുെട െപാ ം, പണവും ആടആഭരണങ്ങളും നി ലമ്പറ വീടു 
കൂടി വ വക മുതലാ ക ം, കവ ൎ ം, തട്ടിപ്പറി ം, ചതി ംെകാ െകൗ 
ശലമായി വശത്താക്കരുതു. ഉേദ്യാഗവ്യാ പാരങ്ങളിേലാ മ വല്ല ഇടപാടുെകാ 
േണ്ടാ ഞായം വി ചതിമാ യങ്ങളാൽ കൂട്ടകാരെന്റ വ വിെന അപഹരിക്കാെത
ഇരിക്കയും ൈദവെത്ത ഭയെപ്പ ം േസ്നഹി ംെകാ കൂട്ടകാരെന്റ േനെര പകയും
മത്സരവും കാട്ടാെത നട നീതിന്യായ കാരം താന്താ െന്റ വ്യാപാരാദികെള
നടത്തി അന്യരുെട സുഖലാഭാദികെള േനാക്കി സഹായിക്കയും േവണം എന്ന 
േ .
”കളവിെന്റ ഒടുക്കം കഴുമരം” എന്ന പഴെമാഴിേയാക്കൎ; കള്ള ന്മാ ൎ സഹായി 

ന്നവനും കള്ളൻ എേന്ന വരൂ. കള്ളെത്താഴിലി ഒശീനെക്കാൽ (പാര) മു 
തലായ ആയുധങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു ന്നവൻ കള്ളെന്റ ഇണയും അവ
ബ വുമേ . ൈക ലി വാങ്ങി വ്യവഹാരത്തിൽ പാരപക്ഷം കാട്ടി േനരും
ന്യായവും മെറ അന്യായ ത്തി സഹായി ന്നവർ സവ്വൎേലാകന്യായാധിപ 
നായ ൈദവത്തി െവറു തേന്ന. പിെന്ന വാരം അള ന്നതിൽ വൻപറ ഇട 
ങ്ങഴികളും വല്ലിെകാടു േമ്പാേഴാ െചറുപറ നാഴികളും െകാണ്ടള ക, ചര വാ

േമ്പാൾ അളവിലും തൂക്കത്തിലും മിെക െകാ ക, വില്ക്കയിൽ ഉപാ യമായി
അളവുതൂക്കങ്ങെള ഒപ്പിക്ക, എണ്ണ ൈന മുതലായവറ്റിൽ മായം കൂ ക, ധാന്യാദിക 
ളിൽ െപേരാലം േച ൎക, പാൽ മുതലായതിൽ െവ ള്ളം കൂ ക, തുണി അള  
േമ്പാൾ വലി പിടി ക, വാ ന്ന ചരക്കി െന താഴ്ത്തിപറക, വി േമ്പാേഴാ പു 
കഴ്ത്തക, പീടികയിലും മ ം കടം വാ ന്നവരുെട കണക്കിൽ കൂട്ടിേച്ച ൎക, അയ 
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ല്ക്കാരെന്റ വെലച്ചലും ബുദ്ധിമു ം കണ്ടി ം ര മൂവിരട്ടി ഉരുൾപലിശ (അതിവൃ 
ദ്ധി, ഏറ വട്ടി) ചുമ ക മുതലായ തേന്നേപ്പാററുന്ന പിര കൾ എല്ലാം ജീവനു ള്ള
ൈദവത്തി െവറുപ്പേ . ആകയാൽ േകാന്തലിേലാ ശീലയിേലാ െപട്ടിയിേലാ
ലാഭം എ െവ ഇടുന്നെതല്ലാം മനസ്സാക്ഷിയാകുന്ന ാസ്സിൽ തൂക്കിേനാക്കി
ശാപത്തി ം കഷ്ടത്തി ം േഹതുവായ വല്ല കറ അവറ്റി പറ്റീ േണ്ടാ എ
േശാധന െചേയ്ക േവ .— പിശുക്കനും ഈറ്റനും ആയ ഒരു വലിയ ജന്മിയുെട
കളത്തിൽ പിടിപ്പതു കുറ്റകെള െകാ കൂട്ടിെവച്ചി ം ഇനിയും അധികമുണ്ടേല്ലാ
എ സേന്താഷി താൻ നാൾേതാറും കളത്തിൽ െച േനാ ം. ഒരു ദിവസം
ൈവകുേന്ന രം കളം കറ്റ െകാ നിറഞ്ഞിരി എന്ന വത്തൎ മാനം േകട്ടാെറ
അത്യന്തം ഉല്ലസി െവറിയാേവാളം കുടി കിടന്നിരി േമ്പാൾ അവ നിലുള്ള
അത്യാത്തൎ ിെകാ ഉറങ്ങാെത: ഞാൻ എെന്റ കളം െച ഒ േനാേക്കണം
എ െവ എഴുനീ . േവലക്കാർ യജമാനൻ ഇ േപ്പാൾ േപാകുന്നതു നന്നല്ല
േനരം പുലന്നൎിട്ടാകാമേല്ലാ എ െചാന്ന തു കൂട്ടാക്കാെത ചങ്ങലവട്ടക കത്തി 

അതിെന മറ്റാരും എടുപ്പാൻ സമ്മതിക്കാെത താൻ തെന്ന പിടി ംെകാ
കളത്തിേല ആടി ഴ െകാ െച . കളത്തിൽ താൻ കറ്റ തട വീ 
ണു അതി തീപ്പറ്റി ഉടെന കറ്റകളുെട അയിരി കത്തിേപ്പാകയും െച . വീ കാ
രും േവലക്കാരും അവെന വലിെച്ചടുത്തിെല്ലങ്കിൽ താനും കറ്റകേളാടു കൂെട തീ
ഇരയായി േപാകുമായിരു .
ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പഞ്ചകാലത്തിൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിറ ം ധാ ന്യം കയറ്റി
വഴിയിൽ െവ കണ കൂട്ടി ലാഭം ക സേന്താഷി ചന്തയിേല െചന്ന 
േപ്പാൾ അ തെന്ന അകവില താണുേപായതു െകാ െകാതി ലാഭം കിട്ടാ 
യ്കയാൽ മുഖം വാടി വീ ൎ അതിദുഃഖി തനായി വീട്ടിേല മടങ്ങി വരുേമ്പാൾ
വണ്ടി െതളി ന്ന െചറുക്കൻ ബഹു സേന്താഷേത്താെട ഓേരാ പാ കൾ പാടിയ 
േപ്പാൾ യജമാനൻ ആ െചറുക്കേനാടു; നീ ഇ സേന്താഷേത്താെട പാടുന്നെത 

െകാ ? എന്നതിനു െചറുക്കൻ: യജമാനാ! മുത്താറി വീ ം സഹായം
വ എളിയവ ൎ ം ഇല്ലാത്തവ ൎം പള്ളനിറപ്പാൻ തഞ്ചമായി പഞ്ചം നീ ങ്ങി 
യേല്ലാ എ ഉത്തരം പറ . പിെന്നയും ചാടുന്നതിന്നിേട േലാ ഭിയായ യജമാ 
നൻ െപാറുക്കറായ്മയാൽ അഴിനില പൂ വണ്ടിയുെട പി ന്നിൽ െകട്ടി ഞാ ക 
ള . യജമാനൻ വളെര േനരമായി മിണ്ടാതി രി ന്നെത എ െചറുക്കൻ
ആശ്ചയ്യൎെപ്പ തിരി േനാക്കിയ േപ്പാൾ യജമാനൻ വിറ േഞലുന്നതിെന
ക .
അന്യായലാഭം െകാ മുതൽ െപരു ന്നതും വല്ലിയും കൂലിയും കു െറ ം താ 
മസിപ്പി ം ദരി ന്മാെര വല ം തെന്റ അറയും ശീലയും നിെറ ന്നതു യേഹാ 
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െവ െവറുപ്പേ . ”തെന്റ ഭവനെത്ത നീതിേക ടുെകാ ം തെന്റ മാളികമുറിക 
െള അന്യായംെകാ ം പണിയിക്കയും തെന്റ അയല്ക്കാര കൂലി െകാടുക്കാെത
അവെനെക്കാ േവല എടു പ്പിക്കയും െച ന്നവ ഹാ കഷ്ടം” (യറമിയ 22,
13). കട്ട മുതൽ ഈ േടറാെത ക ം ചു ം േപാകും. അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച 
തു അരി േപാകയും െച ം. ”കണ്ടാലും നിങ്ങളുെട നിലങ്ങെള െകായ്തി ള്ള പ
ണിക്കാരുെട കൂലിെയ നിങ്ങൾ പിടി കളഞ്ഞതു അ നി നിലവി ളി ;
മൂന്നൎവരുെട മുറവിളികളും ൈസന്യങ്ങളുെട കത്തൎ ാവിെന്റ െച വികളിൽ എത്തി;
നിങ്ങൾ ഭൂമിേമൽ ആഡംബരേത്താെട പുെള മദി കുലദിവസത്തിൽ എന്ന
േപാെല നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള േപാഷി പ്പി .” യാേക്കാബ് 5, 4.
”ദുഷ്ടൻ കടം വാ തിരിെക വീ ന്നതുമില്ല; നീതിമാേനാ ദയ േതാന്നി െകാടു 

” അന്യെന വിശ്വസിപ്പി വാങ്ങിയ കടം വീട്ടാെത ഇരി ന്നതു പര വ്യാ 
പഹാരം അല്ലാെത വിശ്വാസവഞ്ചനയായ കളവു കുറ്റവും തേന്ന എന്നറിേയണം.
അങ്ങിെനയുള്ളവർ ഒരിക്കലും നന്നായി വരികയില്ല. അതു േപാെല: കടം വീടാ 
ഞ്ഞാലും എ േദാഷം; അവിേട അറുതിയില്ലാത്ത മുതലുണ്ടേല്ലാ എ ം മ മുള്ള
ഭാവേത്താെട കടം വാ വാ ന്നതു ഏറ്റവും നികൃഷ്ടം.
എന്നാൽ തെന്റ നിലത്തിൽ േവല െച ന്നവൻ ആഹാരംെകാ തൃപ്തനാകും;
ലക്ഷ ള വായാലും ദുവ്വൎ്യയത്താൽ ഇരപ്പനായും ഇരപ്പൻ മക്കാരനായാൽ ധന 
വാനായും തീരാം.
” വ്യാ ഹേമാ സകല േദാഷത്തി ം മൂലമായിരി ” (൧ തിേമാത്ഥ്യൻ ൬,
൧൦). ഗുണ മുള്ളവ പണമില്ല; പണമുള്ളവ ഗുണമില്ല. ലാഭം െപരുകുേമ്പാൾ
േലാഭം െപരുകും; േലാഭമുള്ളട പേരാപകാരവുമില്ല. ഗമ്മൎാന്യ (ജമ്മൎനി) രാ 
ജ്യത്തിൽ അതിപിശുക്കനും ധനവാനുമായ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ദീനക്കാരനായി
തെന്റ മരണേവളയിൽ ഇടവിടാെത വാ രി േകാരി തി ന്നേപാെല നടി ന്ന 
തു അവെന്റ േശഷക്കാർ ക : നിങ്ങൾ എ െച എ േചാദിച്ചതി
അവൻ: ”എെന്റ പ ണം എെന്റ പണം; അതിെന എല്ലാം ഞാൻ വിഴുങ്ങീേട്ട േപാ 
േകയു .” എ പറ . പണംെകാ ള്ള വി ാന്തി നിമിത്തം പണം എ
പറഞ്ഞാൽ പിണവും വായി പിള ൎ ം എന്ന പഴെഞ്ചാൽ േപാെല ഉയിർ േപാ 
േവാളം അവൻ വാരി േകാരിെകാണ്ടിരു . ഒടുക്കം പണം െതാണ്ട യിൽ വില 
ങ്ങി അവൻ മരിക്കയും െച .
േമൽപറഞ്ഞ േദാഷെമല്ലാം വജ്ജൎ ി ൈദവത്തിെന്റ പലവിധമു ള്ള കൃപയുെട
നല്ല കലവറക്കാരായി തമ്മിൽ തമ്മിൽ സഹായിപ്പാൻ ഈ േലാകത്തിൽ പര 
േദശികളും സഞ്ചാരികളുമായിരി ന്ന ന െട ക യ്യിൽ ൈദവം ഏ ിച്ചിരി ന്ന
വ ക്കെള കുറി യാ െയ തിെകച്ച േശഷം നാം അവ കണ ഏ ിേക്ക 
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ണ്ടി വരും.
നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിൽ അല്ല നമു സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവി 
പ്പാൻ തരുന്ന ജീവനുള്ള ൈദവത്തിേന്മൽ ആശ െവ നന്മ െച സൽ ിയകൾ
എന്ന സമ്പ ണ്ടാക്കി ദാനശീലവും കൂറ്റായ്മയും പു െകാ സത്യജീവെന പി 
ടിപ്പാൻ േവണ്ടി ഭാവിയിങ്കേല തങ്ങൾ നല്ല അടിസ്ഥാനെത്ത നിേക്ഷപി
േപാേരണം. ഇഹേലാകത്തിേല നാം ഒ ം െകാ വന്നിട്ടില്ലേല്ലാ ഏതാനും
െകാ േപാവാനും കഴികയുമില്ല ഷ്ടം (തിേമാത്ഥ്യൻ ൬, ൭. ൧൭. ൧൮.). വി 
ശ ള്ളവ നിെന്റ അപ്പെത്ത മുറി െകാടുക്ക! ഹിംസിക്കെപ്പടുന്നവെര നിെന്റ
വീട്ടിൽ േച ൎ െകാൾക! നഗ്നെര കണ്ടാൽ ഉടുപ്പിക്കയും െചയ്ക!
ദരി ൎ െകാടുത്തതു ൈദവത്തി പലിശ െകാടുത്ത േപാേലയാ കു . െകാ 
ടു ന്നതു വിെത ന്നതി സമം.”വാ ന്നതിേനക്കാൾ െകാടു ന്നതു നല്ലതു.
എന്നാലും സേന്താഷേത്താെട െകാടു ന്നവനിൽ ൈദവം സാദി . തെന്റ
വാതില്ക്കൽ വരുന്ന ദരി േരാടു േകാപി നാണം െകടു ന്ന ഒരുവേനാടു മെറ്റാ 
രുവൻ േചാദിച്ചതു: ”ഇവർ നിെന്റ വാതുക്കൽ വരുന്നേതാ അല്ല നീ അവരുെട
വാതില്ക്കൽ േപാേക ണ്ടിവരുന്നേതാ ഏതു നിെണ ന ”? ദരി െര േനാേക്ക 
ണ്ടി വന്നാലും ”േവല െചയ്വാൻ മനസ്സില്ലാഞ്ഞാൽ ഭക്ഷിക്കയും അരുതു” എ ം
”നി ങ്ങൾ് ഉള്ളതിൽ അലംഭാവേത്താടിപ്പിൻ” എ ം ൈദവത്തിെന്റ അ രുള 
പ്പാടുകൾ ഉ .
അ ം മാ മുള്ളവൻ ദരി നല്ല. ഉള്ളതിേനക്കാൾ അധികം േവണ െമ ആശി 

ന്നവൻ അേ ദരി ൻ. അതിേമാഹം ആയുസ്സി േക ടു. അതിസുഖത്തിൽ
അതിദുഃഖത്തി ഇടയു . സവ്വൎേലാകത്തി ം ഉടയവനായ ൈദവത്തിെന്റ
കരുണ ലഭിച്ചവ സവ്വൎവും ഉ ; കാ ണുന്ന വ കെളല്ലാം പരിരേ . ൈദ 
വാനു ഹേമാ മണി തേന്ന. കാ ണുന്നവെയല്ലാം താല്ക്കാലികം; കാണാത്തേതാ
നിത്യമുള്ളതു എന്നറിക.
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