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ഉള്ളടക്കം

1. കലകി്രുരി ്രബ്ിക്കേഷന്

2. വസ്തുതകള്

3. ചരിശത്രരമായ തതളിവുകള്

4. യഥാര്ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതം: ശ്രഥമഘട്ട സുശ്രധാന രംഗം.

കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്രീരാമ ്രൂര്വാവതാര ചരിതം തവളിതപെടു
ത്ുന്ു.
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കലകകിപുരകി പബ്കിക്ക്ഷന്

1. പുനര്ജന്മം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള് - കലകി
ജന്ാന്തരങ്ങളിലൂതെയുള്ള ജീവതറെ യാത്ര ചരിത്രപരമായി തവളിതപെടുത്തുന്ന 
പുസ്തകമം. 
അഗസ്തത്യ മഹര്്ിയുമം വിശ്ാമിത്ര മഹര്്ിയുമം എഴുെിയ ഋ്ിപ്ാക്ത പുരാ 
െന നാഡി ൊളിപയാലകളിതല 6 സു്ധാന അദ്ത്യായങ്ങള്. മലയാളത്ില 
ആദി െമിഴ് പ്ാകങ്ങളമം, മലയാള അര്ത്ഥവുമം പദാനുപദ ഗദത്യവിവര്ത്നവുമം 
വിവരണവുമം സഹിെമം. ശിവപദവ - പാര്വെിപദവി ദിവത്യസമംഭാ്ണമം.
2. കലകിപുരി പഷേത്ര നിയമങ്ങള്.
3. ദ്രൗപദീപെി അര്ജുനന് മാത്രമം - ശ്ീകൃഷ്ണന്.
കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്ീകൃഷ്ണ പൂര്വാവൊര ചരിെമം തവളിതപെടുത്തുന്നു.
4. യഥാര്ത്ഥ ശ്ീരാമ ചരിെമം: ്ഥമഘട്ട സു്ധാന രമംഗമം.
കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്ീരാമ പൂര്വാവൊര ചരിെമം തവളിതപെടുത്തുന്നു.
5. ഗാന്ാരിയുമം ശ്ീകൃഷ്ണനുമം സു്ധാന രമംഗമം.
കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്ീകൃഷ്ണ പൂര്വാവൊര ചരിെമം തവളിതപെടുത്തുന്നു.
6. Arjuna is the Sole Husband of Draupadi - Sree Krishna.
7. Real History of Sree Rama: Most Important Scene from the First 
Part. Kalki revealed.
8. Gandhari and Sree Krishna Most Important Scene. Kalki Revealed.
9. Kalki Purana by Agastya & Vishvamitra. ShivaDeva-ParvathiDevi 
Divine Conversation. 
      Read More:  English | Malayalam
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വസ്തുതകള്

പകാൊനുപകാെി മനു്ത്യരില നിന്നുമം ്പെത്യകമായി ഒരാതളമാത്രമം പവര്െിരിച്ച
റിയുവാന് കഴിയുന്നതെങ്ങതന?

വത്യെത്യസ്ത ഭാവങ്ങളണ്ാകുതമങ്ിലമം ഓപരാ മനു്ത്യനുമം ഒരു രൂപമം, മുഖമം, ആകൃെി, 
ഘെന, വിരലെയാളമം തുെങ്ങിയവയുണ്ാകുമം. അെില വത്യെത്യാസമുണ്ായാല 
മത്ാരാളാകുമം. അതുതകാണ്ാണ് ഓപരാരുത്പരയുമം െിരിച്ചറിയുവാന് സാധി
ക്കുന്നെ് . സാര്വജനീനമായി അമംഗീകരിക്കതപെടുന്ന വസ്തുെയാണിെ്.

ഭഗവാന് ശ്ീരാമനുമം ശ്ീകൃഷ്ണനുമം രാജാവായിരുന്നു. മനു്ത്യനുമം അവൊരവുമാ
കുന്നു.  അക്കാലത്തുമം ധാരാളമം മികവു് ചിത്രകാരന്ാരുമം ശില്ികളമം ഉണ്ായി
രുന്നു.

അക്കാലത്് സൂഷേിച്ച സപ്തമാവൊര ശ്ീരാമതറെയുമം അഷ്ടമാവൊര ശ്ീകൃ
ഷ്ണപറെയുമം യാഥാര്ത്ഥ വിഗ്രഹവുമം ചിത്രവുമം ഇപപൊള് ലഭത്യമായിരുന്നുതവങ്ില, 
നിരവധി ശില്ികള് തകാത്ിതയടുത് വത്യെത്യസ്ത രൂപവുമം മുഖവുമം പദഹഘെന
യുമം ആകൃെിയുമായി ശ്ീരാമപറെയുമം ശ്ീകൃഷ്ണപറെയുതമന്ന പപരില ഇപപൊള് ്
ചാരത്ിലള്ള അപനകമം ചിത്രങ്ങപളയുമം വിഗ്രഹങ്ങപളയുമം ശില്ങ്ങപളയുമം അമം
ഗീകരിക്കുമായിരുപന്നാ?

ശ്ീരാമപറെയുമം ശ്ീകൃഷ്ണപറെയുമം യഥാര്ത്ഥ ചിത്രവുമം വിഗ്രഹവുമംപപാലമം സൂഷേി
ച്ചു നിലനിര്ത്ാത്െിനാല ലഭത്യമല്ാെിരിപക്ക അവൊര ചരിെത്ില നിന്ി
െമായ കല്ിെ കഥകള് കൂട്ടിപച്ചര്ത്് വികലമാക്കുവാന് ്യാസതമന്ത്?

ഗാന്ിജിയുതെ യഥാര്ത്ഥ ചിത്രമം ലഭത്യമായെിനാല മപ്തെങ്ിലമം രൂപമം വരച്ച് 
അെ് ഗാന്ിജിയാതണന്ന് കരുെി നിന്ിപക്കണ്െില്.

ഈ നിയമമം എപപൊഴുമം എല്ാവര്ക്കുമം എല്ാ കാരത്യങ്ങള്ക്കുമം ബാധകമാവുന്നു.

യഥാര്ത്ഥത്ില സമംഭവിച്ചെ് അറിയുക എന്ന മരൗലികാവകാശതത് ബഹുമാ
നിക്കുന്നു. ആ സദുപദേശത്യമം മാത്രപമയുള്ളൂ. 

              Read More
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ചരകിതതപരമായ തതളകിവുകള്
2004 നവമംബര് 2ന് വായിച്ച അഗസ്തത്യ മഹര്്ി എഴുെിയ കലകിയുതെ അഗ
സ്തത്യ മഹാശിവനാഡി തുലത്യമം വിപവകാനന് പൂര്വാവൊര ശാന്തികാണ്ഡത്ില 
നിന്നുമം. ശിവപദവ - പാര്വെിപദവി ദിവത്യസമംഭാ്ണമം.

ആദി തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങള്, മലയലോള അര്ത്ഥം, പദലോനുപദവിവര്ത്തന്ഥം, വിവരണ്ഥം. 

അരുള്വെിവായ് നിന്ടിടുവീര് അയ്യന്പാദമം (2):1:1.

അെിതൊഴുെ് മകന്ശാന്തി പദവിയാനുമം (2):1:2.

https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman
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അരുള്വെിവായ്=ദിവത്യസ്രൂപത്ില,നിന്ടിടുവീര്=നിലതകാള്ളുന്ന,അയ്യന് 
 പാദമം=അവിടുതത് തൃപൊദങ്ങളില, അെിതൊഴുെ്=നമസ് ക്കരിച്ച്, മകന് ശാ
ന്തി=മകതറെ ശാന്തികാണ്ഡമം , ശാന്തി=ശാന്തികാണ്ഡമം അഥവാ പൂര്വജന്കാ
ണ്ഡമം (13-ാമം കാണ്ഡമം), പദവിയാനുമം= നാമം പാര്വെിപദവി, യാന്=ഞാന്, നാമം.

ദിവ്യസ്വരൂപത്തില് (2):1:1:1. നിലകകലോള്ളുന്ന (2):1:1:2. അവിടുകത്ത തൃപ്ലോദങ്ങളില് 
(2):1:1:3. നമസ് ക്കരിച്് (2):1:2:1. (ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് അശതപ്രകലോര്ഥം ശേര്ക്കുന്നുകവന്ന് മലോത്്ഥം) 
മകകറെ ശലോന്ികലോണ്്ഥം (പൂര്വ്വജന്മകലോണ്്ഥം) (2):1:2:2. (അറിയിച്ചുതരുവലോനലോയി) 
നലോ്ഥം പലോര്വ്വതിശദവി (അങ്ങശയലോട് അശപക്ിക്കുന്നു). (2):1:2:3. 

 - പലോര്വ്വതിശദവി

പാര്വെിപദവിയുതെ ദിവത്യവാണികപളാതെയാണ് കലകിയുതെ വിശ്വിഖത്യാെ 
വിപവകാനന് പൂര്വാവൊരതത്ക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ത്യായമം ആരമംഭിക്കുന്നെ്.

മകകറെ പൂര്വ്വജന്മ വൃത്തലോന്ങ്ങള് അറിയിക്കണകമന്ന് പലോര്വതിശദവി ശിവശദവ
ശനലോട് അശപക്ിച്ചു. നലോ്ഥം ശദവി എന്ന് സ്വയ്ഥം അറിയിച്ചുകകലോണ്ലോണ് പലോര്വതിശദവി 
ശേലോദിയ്ക്കുന്നത്.

ഇരുള്വാരാ എനനപകട്ട അന്മ്പുപദവി (2):1:3.

ഇവന്െണക്ക് പഗാപകുമാര് നാമമംകണ്് (2):1:4.

കണ്്പിന് അഖിലാനന് സ്ാമിയാകി (2):2:1.

കൂരിെപവ ദശമാവൊരമം കലകിയിന്നാള് (2):2:2.

ഇരുള്വാരാ=്കാശിെമായ, എനനപകട്ട=നപ്ാെ് പചാദിച്ച (എപന്നാെ് 
പചാദിച്ച), അന്മ്പുപദവി=്ിയപദവി!, ഇവന്െണക്ക്=ഇപദേഹത്ിതറെ, പഗാ
പകുമാര്നാമമംകണ്്=(ആദത്യതത്) പപര് പഗാപകുമാര്, കണ്്പിന്=അെിനു 
പശ്മം, അഖിലാനന് സ്ാമിയാകി=അഖിലാനന് സ്ാമിയായി, കൂരിെപവ=അ
റിയിക്കുന്നൊയ (ഓല വായിക്കുന്ന സന്ര്ഭത്ില), ദശമാവൊരമം കലകി=ദ
ശമാവൊരമം കലകി, ഇന്നാള്=ഈ കാലത്് (ഇപപൊള്).

പ്രകലോശിതമലോയി (2):1:3:1. നശ്ലോട് ശേലോദിച് (2):1:3:2. പ്രിയ ശദവി! (2):1:3:3. ഇശദേഹ
ത്തികറെ (2):1:4:1. (ആദ്യകത്ത) ശപര് ശ�ലോപകുമലോര്. (2):1:4:2,3. അതിനുശശഷ്ഥം (2):2:1:1. 
അഖിലലോനന്ദസ്വലോമിയലോയി. (2):2:1:2,3. അറിയിക്കുന്ന (2):2:2:1. ഇശപ്ലോള് (2):2:2:3(2). ദശ
മലോവതലോര്ഥം കല്കി. (2):2:2,3(1).        - സര്വ്വലോധികലോരി പരമഗുരു ശിവശദവന് 
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ശിവപദവന് പാര്വെിപദവിപയാെ് കലകിയുതെ പൂര്വാവൊര വൃത്ാന്തങ്ങള് 
അറിയിക്കുകയാണ് തുെര്ന്നുള്ള പ്ാകങ്ങളില.

ആദത്യമായി കലകിയുതെ ഔപദത്യാഗിക നാമപധയവുമം സു്ധാന സ്ാനവുമം 
വത്യക്തമാക്കിയപൊതൊപെമം മുമ്പുണ്ായിരുന്ന രണ്് നാമപധയങ്ങളമം ശിവപദവന് 
അറിയിച്ചു.

(തചറുപെത്ില മാൊപിൊക്കള് നലകിയ) പപര് പഗാപകുമാര്. അെിനുപശ
്(മുള്ള സനത്യാസ നാമപധയമാണ്) അഖിലാനന് സ്ാമി. പിന്നീൊണ് കല 
കി എന്ന ഔപദത്യാഗിക നാമപധയവുമം ദശമാവൊരമം എന്ന സമുന്നെ സ്ാനവുമം 
അറിയിക്കുന്നെ്. ൊളിപയാല വായിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്് ദശമാവ 
ൊരമം കലകി.

കലകി എന്ന പപര് ഗസ്് വിജ്ാപനത്ിലൂതെ നിയമ ്ാബല്ത്യമം വരുത്ി
യെിതറെ വിശദ വിവരങ്ങള് ൊതഴ തകാടുക്കുന്നു.

പകരള ഗസ്് 1999 ജൂനല 6, പവാളത്യമം 44, നമ്പര് 27, പാര്ട്ട് 4ല പഗാപകു
മാര് എന്ന ആദത്യതത് പപരുമം ഒപ്മം മാ്ി അഖിലാനന്സ്ാമി എന്ന പപരുമം 
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പുെിയ ഒപ്മം സ്ീകരിച്ചു. വീണ്മം പകരള ഗസ്്  2000 ജനുവരി 11, പവാളത്യമം 
45, നമ്പര് 2, പാര്ട്ട് 4ല  അഖിലാനന് സ്ാമി എന്ന പപരുമം ഒപ്മം മാ്ി Kalki 
എന്ന പപരുമം പുെിയ ഒപ്മം സ്ീകരിച്ചു. ഇനീ്ത്യലില്, Kalki എന്ന പപര് മാത്ര
പമയുള്ളൂ. ഇപപൊഴതത് നാമപധയമം: Kalki.

സാധാരണ നാഡിൊളിപയാലകളില ഒരു പപര് മാത്രമാണുണ്ാവുക. വിളിപപെ
രുകതള ഔപദത്യാഗിക നാമപധയങ്ങളായ് പരിഗണിയ്ക്കുകയില്. അെിനു പരഖാ
മൂലമുള്ള ്ാബല്ത്യമുണ്ാകില്. എന്നാല കലകിയുതെ പൂര്വനാമപധയങ്ങളില 
പഗാപകുമാര് എന്നെ് എസ്എസ്എലസി പുസ്തകത്ിലമം അഖിലാനന് സ്ാമി 
എന്നതുമം കലകി എന്നതുമം ടസ്റ് പരഖകളിലമുള്ളൊണ്. ഈ മൂന്ന് പപരുകളമം 
പകരള ഗസ്് വിജ്ാപനത്ില പരഖാമൂലമുണ്്. പകരള ഗസ്് വിജ്ാപന
ത്ിലൂതെ ഇപപൊഴതത് ഔപദത്യാഗിക നാമപധയമം കലകി ആകുന്നു എന്നതുമം 
പരഖാമൂലമം കൃെത്യെ വരുത്ിയിട്ടുണ്്. കലകിയുതെ നാഡിൊളിപയാലകളതെ 
കൃെത്യെയ്ക് ഇൊവശത്യമാണ്.

2004 നവ്ഥംബര് 16ന് വലോയിച് അ�സ്്യ മഹര്ഷി എഴുതിയ കല്കി
യുകട മഹലോശിവനലോഡി സൂക്ലോല് സൂക്ഷ്മ കലോണ്ത്തില്നിന്നു്ഥം. 
ശിവശദവ - പലോര്വതിശദവി ദിവ്യസ്ഥംഭലോഷണ്ഥം.

അവതലോര്ഥം കവളികപ്ടുശമ എനതരുളലോകല (1):25:2.

അവൊരമം തവളിതപെടുപമ എനെരുളാതല = നമ്മുതെ ദിവത്യവാണികളാല കലകി 
അവൊര മാഹാത്ത്യമം ്സിദ്മാകുമം. എനെരുളാതല = നമ്മുതെ (എതറെ), 
അരുളാതല = (ദിവത്യ) വാണികളാല, (അനുഗ്രഹത്ാല).

നമ്ുതട ദകിവ്യവാണകികളാല കലകകി അവതാര 
മാഹാത്്യകം തപസകിദ്ധമാകുകം (1):25:2.

- സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

ശ്രീരലോമന്, ശ്രീകൃഷ്ണന്, അര്ജുനന്, ദ്രൗപദി തുടങ്ങിയവരുകട യഥലോ
ര്ത േിത്്ഥം ഇശപ്ലോള് ലഭ്യമല്ല. പലോഞ്ലോല രലോജനലോയ ദ്രുപദകറെ പുത്ി
യലോയതിനലോല് ദ്രൗപദികയ പലോഞ്ലോലികയന്നു്ഥം വിളിയ്കലോറുണ്്.

 - കല്കി
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ഇരുള്നരീകക്ക വന്വശന (1):27:3:1,2.

ഇരുള്നീതക്ക = അജ്െയകറ്റുവാന്, വന്തവപന = വന്നവപന.

കലകകി അജ്ഞതയകറ്റുവാന് വന്നവന് (1):27:3:1,2.

 - സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമാണ് അജ്െയിലതപെട്ടുഴലാതെ സമംരഷേിയ്ക്കുന്നെ്. ഇരു
ട്ടിതന അകപ്ണ്െില്; ്കാശമുതണ്ങ്ില. കലകി അജ്െയകറ്റുവാന് 
പവണ്ി അവെരിച്ചൊണ്. ശിവപദവന് കലകിപയാെ് പനരിട്ട് അറിയിയ്ക്കുകയാ
ണ്. അവൊര ദരൗെത്യത്ിതല സു്ധാനമായ ഭാഗമാണിെ്. 

ഇവിതെ, ഇരുട്ട് എന്നെ് അജ്െതയ സൂചിപെിയ്ക്കുന്നു. യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമംതകാ
ണ്് മാത്രപമ അജ്െയില നിന്നുമം പമാചനമം ലഭിയ്ക്കൂ. പദവവര്ഗ്ഗതത് സമംബ
ന്ിച്ച യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമാണ് കലകിയില നിന്നുമം ഈ പലാകത്ിന് ലഭി
യ്ക്കുന്നെ്. പദവകാരത്യാര്ത്ഥമം ഔപദത്യാഗിക നിര്വഹണമം പൂര്ത്ിയാക്കുകയാണ് 
കലകി അവൊരമം. 

ആദി തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങള്, മലയലോള അര്ത്ഥം, പദലോനുപദവിവര്ത്തന്ഥം, വിവരണ്ഥം. 

�ണ്യമലോയ് അതന്മുന്ന്ന മനിതനലോയ്  (1):10:3.

കടന്മയത്  മലോറലോമല് ഇരുക്കശവണ്ി (1):10:4.

ശവണ്ിതലോന് ശ്രീരലോമന് അവതലോര്ഥംകകലോണ്് (1):11:1.
കവഹ്ഥംസിറപ്ലോയ്  അരക്കര്കന്ള മലോയ് ത്തവന്നരീ (1):11:2.

കലോണപ്ിന് തലോയ് തന്ന് തുന്ണകള്ക്കു്ഥം (1):11:3.

�ണ്യമലോയ്  ഒട്രുമയലോയ്  കടന്മമലോറലോ (1):11:4.

മലോറലോമല് അവര്കളുടന് അന്മലോയ് നിന്ടലോയ്  (1):12:1.

മക്കകളല്ലലോ്ഥം പുരുന്ിട്ലോര് അന്മതിശയലോട് (1):12:2.

ഗണത്യമായ്=ആത്ാര്ത്ഥെപയാതെ നീെിപൂര്വവുമം ക്രമ്കാരവുമം, അെന്മു
നന്ന=അെിനുമുന്മ്പ്, മനിെനായ്=മനു്ത്യനായി, കെനമയെ് മാറാമള് 
ഇരുക്കപവണ്ി=കെമകള് സ്ിരമായി എങ്ങതന തചയ്യണതമന്ന്, പവണ്ിൊ
ന്=അറിയിക്കുന്നെിനുപവണ്ി, ശ്ീരാമന്=ശ്ീരാമനായി, അവൊരമംതകാണ്് 
=അവെരിച്ചു, തവഹുമംസിറപൊയ്=്പെത്യകമായി, അരക്കര്കനള=ദുഷ്ടശക്തി
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കതള, മായ്ത്തവന്നീ=നിഗ്രഹിച്ചവന് നീ, കാണപെിന്=അപൊതൊപെമം, ൊയ് 
െനന്ത=മാൊപിൊക്കള്ക്കുമം, തുനണകള്ക്കുമം=സപഹാദരീ സപഹാദരന്ാ
ര്ക്കുമം, ഗണത്യമായ്=ആത്ാര്ത്ഥമായി നീെിപൂര്വവുമം ക്രമ്കാരവുമം, ഒട്രുമ
യായ്=ഐകത്യെപയാതെ, കെനമമാറാ=ആത്ാര്ത്ഥമായി കെമകള് തചയ്യുക, 
മാറാമല=വത്യെത്യാസങ്ങളില്ാതെ, അവര്കളെന്=അവപരാതൊപെമംെതന്ന, അ 
ന്മ്പായ് നിന്ടായ് =ഐകത്യെപയാടുമം സ്ീകാരത്യെപയാപെയുമം, മക്കതളല്ാമം = 
്ജകതളല്ാമം, പുരുന്തിട്ടാര്=അറിയിച്ചു, അനമെിപയാെ്=ശാന്തിപയാടുമം സമാ
ധാനപത്ാടുമം കഴിയുന്നെിന് പവണ്തെല്ാമം.

അതിന് മുമ് (1):10:3:2. മനുഷ്യനലോയി (1):10:3:3. കടമകള് സ്ിരമലോയി എങ്ങകന 
കേയ്യണകമന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനുശവണ്ി (1):10:4.-(1):11:1:1. ശ്രീരലോമനലോയു്ഥം അവ
തരിച്് (1):11:1:2,3. പ്രശത്യകമലോയി (1):11:2:1. ദുഷ്ടശക്ികകള (1):11:2:2. നിഗ്രഹിച്വ
ന് നരീ! (കല്കി). (1):11:2:3. അശതലോകടലോപ്്ഥം (ശ്രീരലോമലോവതലോരത്തില്) (1):11:3:1. 
മലോതലോപിതലോക്കള്ക്കു്ഥം (1):11:3:2. സശഹലോദരരീ സശഹലോദരന്മലോര്ക്കു്ഥം (1):11:3:3. 

ആത്ലോര്തവ്ഥം നരീതിപൂര്വ്വകവ്ഥം ക്രമപ്രകലോരവ്ഥം (1):11:4:1. ഒരുമശയലോകട 
(1):11:4:2. ഉത്തരവലോദിത്തങ്ങള് കേശയ്യണ്തു്ഥം (1):11:4:3. അവശരലോകടലോപ്്ഥംതകന്ന 
(1):12:1:2. പ്രജകകളല്ലലോ്ഥം (1):12:2:1. ഒരുമശയലോകട ശയലോജിപ്ില് (1):12:1:3. ശലോന്ിയി
ലു്ഥം സമലോധലോനത്തിലു്ഥം ജരീവിക്കുന്നതിനു്ഥം ആവശ്യമലോയകതല്ലലോ്ഥം (1):12:2:3. 

അറിയിച്ചു. (1):12:2:2.

         – സര്വ്വലോധികലോരി പരമഗുരു ശിവശദവന്

അഷ്ടമാവൊര ശ്ീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മുമ്പ്, സപ്തമാവൊരമായ ഭഗവാന് ശ്ീരാ
മനായി അവെരിച്ചിരുന്നതുമം വിഷ്ണുപദവന് ആകുന്ന കലകിയാതണന്ന് സര്വ
ജ്നായ സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവന് പാര്വെിപദവിപയാെ് അറി
യിച്ചു.

നീെിപൂര്വമം മനു്ത്യര് കെമകളമം ഉത്രവാദിത്ങ്ങളമം അൊെ് സ്ാന്കാ
രമം നിര്വഹിപക്കണ്െ് എങ്ങതനയായിരിക്കണതമന്ന് അറിയിച്ച് നെപൊക്കി, 
ദുഷ്ടശക്തികതള നിഗ്രഹിച്ചെ് സപ്തമാവൊരമായ ഭഗവാന് ശ്ീരാമനായി അവ
െരിച്ച വിഷ്ണുപദവന് ആകുന്ന കലകിയാതണന്ന് സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശി
വപദവന് പാര്വെി പദവിപയാെ് അറിയിച്ചു. വിഷ്ണുപദവതറെ ദശാവൊരങ്ങളില 

https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman
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ഏഴാമതത് അവൊരമാണ് ഭഗവാന് ശ്ീരാമന്. കലകി െതന്നയാണ് ശ്ീ
രാമനായുമം അവെരിച്ചിരുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുന്നെിലൂതെ കലകി വിഷ്ണുപദവ
തറെ പൂര്ണാവൊര സ്രൂപമാതണന്ന് സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവന് 
അര്ത്ഥശങ്ക്കിെയില്ാത്വിധമം തവളിതപെടുത്തുകയാണ്.

ശ്ീരാമനായി അവെരിച്ച് ്പെത്യകമായി ദുഷ്ടശക്തികതള നിഗ്രഹിച്ചവന് നീ 
എന്നെിലൂതെ കലകിപയാെ് പനരിട്ട് സമംവദിയ്ക്കുകയാണ് ശിവപദവന്. ശിവപദവ
തറെ സര്വജ്െ്ത്ിതറെ, എല്ാമറിയുന്ന സമുന്നെ സ്ാനാധികാരത്ിതറെ 
ഉത്പമാദാഹരണമാണിെ്.

ആയിരക്കണക്കിന് വര്്ങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് അറിയിച്ച് ഋ്ിപ്ാക്തമായി എഴു
െിതവച്ചെ് ഇക്കാലത്് അപെ്കാരമം സമംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അക്കാലത്് 
ശിവപദവന് കലകിപയാെ് പനരിട്ട് അറിയിയ്ക്കുന്ന രീെിയില അരുള് തചയ്തെ് 
ഇക്കാലത്് െലസമയ സമംപ്്ണമം പപാതല യഥാവിധി ൊളിപയാലയില 
എഴുെിതവച്ച്കാരമം അപെ വയസ്ില വന്ന് വായിക്കുന്ന ചരിത്ര മുഹൂര്ത്
ത്ിന് സാഷേിയാകുന്ന അസുലഭ അവസരമാണിെ്. പദവവര്ഗ്ഗമം സങ്ലപെമ
ല്, യഥാര്ത്ഥത്ില നിലവിലള്ളൊതണന്ന് തെളിയിക്കതപെടുന്ന അസുലഭ 
നിമി്മം കൂെിയാണിെ്.

എ്കാരമാകുന്നു ശ്ീരാമന് അൊെ് സ്ാന ്കാരമം മമൊ ബന്ിെനാ
കാതെ, ബന്ധുജനങ്ങളില വിപധയതപെൊതെ, സ്കര്് പൂര്ത്ീകരണതമന്ന 
ഭാരെ സമംസ് കൃെിയുതെ അമൂലത്യ സപന്ശതത് സ്ജീവിെത്ില ്ാപയാഗിക 
രാജനനെിക നിയമങ്ങതള അെിസ്ാനമാക്കി നിഷ്പഷേമായി സ്ജനപഷേ
പാെിെ്മില്ാതെ പൂര്ണമായുമം രാഷ്ട്ര പുനര്നിര്്ാണത്ിനുപവണ്ി, ധര്മ
ത്ിതറെ പുന:സ്ാപനത്ിനു പവണ്ി ്ാവര്ത്ികമാക്കിയതെന്ന് കലകി 
2000ല യുഗധര്മ മാസികയില എഴുെിയ യഥാര്ത്ഥ ശ്ീരാമ ചരിെമം ്ഥമ
ഘട്ട സു്ധാനരമംഗമം 2008ല കലകിപുരി പബ്ിപക്ക്ന് പുസ്തകമായി ്സി
ദ്ീകരിക്കുകയുമം തചയ്തെിതറെ ഏ്വുമം പുെിയ ഡിജി്ല എഡി്ന് ആയ ഈ 
പുസ്തകത്ില പഷേമരാഷ്ട്ര ഭരണ നിര്വഹണമം സമംബന്ിച്ച വിവരങ്ങള്കൂെി 
ഉള്തപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. ഓണനലന് ലിങ്് : https://www.kalkipurana.com/
ml/sreeraman/. •

YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=2-17T_fG4qk 

https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman
https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman/
https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman/
https://www.youtube.com/watch?v=2-17T_fG4qk
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സന്ര്ഭമം
അപയാദ്ത്യയുതെ രാജാവായ ദശരഥന് സ്പുത്രനായ ശ്ീരാമതന യുവരാജാവാ
യി അഭിപ്കമം തചയ്യുവാന് െീരുമാനിച്ചു. യുവരാജാഭിപ്ക ദിനവുമം വിളമംബരമം 
തചയ്തു. ്ജകള് ആപഘാ്ത്ില മുഴുകി. അഭിപ്കത്ിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് 
നെത്തുന്നെിനിതെ....

യഥാര്ത്ഥ തശരീരാമ പൂര്വാവതാര ചരകിതകം 
കലകകി തവളകിതപെടുത്ുന്നു
“യുവരാജാ രാമാ! മഹാരാജാവിതന ശീഘ്മം മുഖമം കാണിക്കുവാന് ആവശത്യതപെ
ടുന്നു!” സുമന്ത്രന് രാജകലപെന രാമതന അറിയിച്ചു.

“നാമിൊ െയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു!” ആഥിെത്യമരത്യാദതയ പാലിച്ചുതകാണ്് ശ്ീരാ
മന് മറുപെി നലകി.

Kalki

ആദത്യമായി 2000ല കലകി ഭഗ 
വാന് യുഗധര്് മാസികയിലമം 
[R.N.E6 - 37523/98. (ഇപപൊള് ്സി
ദ്ീകരിയ്ക്കുന്നില്.)], 2008ല പുസ്തക 
മായുമം ്സിദ്ീകരിച്ചു.

യഥാര്ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതം
തപഥമഘട്ട സുതപധാന രകംഗകം

https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman
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യാത്രതക്കാരുങ്ങപവ -

“പവഗമം വരണമം. ഒരുക്കങ്ങതളല്ാമം പൂര്ത്ിയാകുന്നു. രാജാഭിപ്കത്ിന് ദിവ
സങ്ങളപല്യുള്ളൂ?” വസ്ത്രധാരണത്ിനിതെ സീെയുതെ പരിഭവമം.

“ശരി!” രാമന് മറുപെി പറഞ്ഞു.

“യാത്രയാവാമം!” അന്തതഃപുരത്ിലനിന്ന് പുറത്തുവന്ന് സുമന്ത്രപനാൊയി ശ്ീരാ
മന് തചാല്ി.

“്പെത്യകിച്ച് വിപശ്മം?” ശ്ീരാമന് അപന്്ിച്ചു.

“മഹാരാജാവ് പെിവില്ാത്വിധമം കഠിനമായ മപനാവത്യഥ അനുഭവിക്കുന്നൊ
യി പൊന്നുന്നു. കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുകളമം, ദുതഃഖത്ാല കുെിര്ന്ന ഭാവവുമം, പാ
റിപെറക്കുന്ന മുെിയുമം, തെന്നിമാറിയ വസ്ത്രങ്ങളമം – എല്ാമംകൂെി രാജാവുമം തകാട്ടാര 
അന്തരീഷേവുമം എപന്താ കാരത്യമായ വി്മത്ില അകതപെട്ടപപാതല സൂചിപെി
ക്കുന്നു. പതഷേ, എതന്തന്ന് അറിയില്! എന്നാല രാജമഹി്ി നകപകയി നീ
രസത്ിലാതണന്ന് മാത്രമം പകള്ക്കുന്നുമുണ്്. കൂടുെതലാന്നുമം അറിഞ്ിട്ടില്.” 
സമംശയകരമായ ചില സാഹചരത്യങ്ങതളക്കുറിച്ച് െനിക്കറിയാവുന്നെ് മാത്രമം 
സുമന്ത്രന് അറിയിച്ചു.

“ഉമം!” ശ്ീരാമന് കൂടുെതലാന്നുമം പറഞ്ില്.

തകാട്ടാരത്ിതലത്പവ, ദശരഥതന മുഖമം കാണിക്കുവാനായി ശ്ീരാമന് അന്തതഃ
പുരത്ിപലക്ക് ്പവശിച്ചു.

“ഉണീ... രാമാ...”

ദര്ശനമാത്രയില െതന്ന പെിവിന് വിപരീെമായി ദശരഥ മഹാരാജാവ് ദുതഃഖാ
ര്ത്നായി കരഞ്ഞുതകാണ്് ശ്ീരാമതന ആലിമംഗനമംതചയ്തു.

സുമന്ത്രന് വിവരിച്ചതുപപാതല ദശരഥരാജന് ആതക മാറിയിരിക്കുന്നു. പപഷേ, 

നകിന്കിക്ാതകിരകിക്ല 
യഥാര്ത്ഥ വന്കിക്ല - കലകകി

https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman
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രാമനില തെല്ലുപപാലമം ഭാവപഭദമില്.

വിലപിക്കുന്ന ചുണ്കളാലമം, വിറയ്ക്കുന്ന നകകളാലമം, പിഴക്കുന്ന ചുവെ് തവപ്ക
ളാലമം വൃദ്നായ ദശരഥന് രാമപനാെീവിധമം തചാല്ി.

“രാമാ! നാമം ഒരു വി്മവൃത്ത്ിലതപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉപായതമതന്തന്ന് നീ 
െതന്ന തചാല്ിയാലമം. ധര്മമായിരിക്കണമം തചയ്തികപളാപരാന്നിന്റേയും അെി
സ്ാനതമന്നിരിപക്ക, നിയുക്ത യുവരാജാവുമം ധര്മപുരു്നുമായ രാമന് െതന്ന 
വിധിക്കുക. വസിഷ്ഠതനാഴിതക രാജനീെി്കാരമം നാമിെ്  മ്ാപരയുമം അറിയി
ച്ചിട്ടില്.”

“അവിടുന്ന് വി്യതമതന്തന്ന് അറിയിച്ചാലമം!” സരൗമത്യവുമം ശാന്തവുമം എന്നാല 
ഗാമംഭീരത്യമം കലര്ന്നതുമായ ഭാവത്ില ശ്ീരാമന് സ്പിൊവ് എന്നെിലപരി 
മഹാരാജാ ദശരഥപനാെ്  അപന്്ിച്ചു.

“രാമാ! വി്യതത് തവളിതപെടുത്തുന്നെിനു മുപമ്പ നാതമാന്ന് പചാദിക്കതട്ട! 
നാമം രാമതറെ പിൊവുമം അപയാദ്ത്യയുതെ രാജാവുമാകുന്നു. നിയുക്ത യുവരാജാ
വുമം നമ്മുതെ പുത്രനുമായ രാമന് ആരുതെ വാക്കിതനയാണ് അനുസരിക്കുക, പി
ൊവിന്റേതയാ രാജാവിന്റേതയാ?” തെതല്ാരു ഗരൗരവമുതണ്ങ്ിലമം ദശരഥനില 
ആശങ് അലയെിക്കുന്നുണ്്.

“നിയുക്ത യുവരാജാവായ നാമം ്ജാപഷേമത്ിന് ഉപകരിക്കുന്നെ് രാജനീെി
്കാരമം ധാര്്ികവുമം ്ാപയാഗികവുമം തപാതുനന്പയാതെ യുക്തിയുക്തമം രാഷ്ട്ര 
ത്ിന് ്പയാജനതപെടുന്നതുതമങ്ില  മാത്രമം രാജാവിതറെ വാക്കുകള് അനുസരി
ക്കുമം. ധാര്്ികമായി കുടുമംബത്ിതല ബന്വുമം സ്ാനവുമം്കാരമം കുടുമംബത്ി
തറെ പഷേമത്ിന് ് ാപയാഗികമായി നീെിപൂര്വമം ഉെകുന്നൊതണങ്ിലമാത്രമം 
പിൊവിപറെയുമം വാക്കുകള് അനുസരിക്കുമം. വാക്കിന് രാജാവ്, പിൊവ് എന്നീ 
മമൊ ബന്നങ്ങപളാ വകപഭദങ്ങപളാ പാെില്. അൊെ് സ്ാനാധികാര്കാ
രമം ധാര്്ികതമങ്ില  മാത്രമം രാജാവുമം പിൊവുമം പറയുന്നെ് അനുസരിക്കുമം. വത്യ
ക്തിക്കുമം ബന്ത്ിനുമല് ്ാധാനത്യമം. വത്യക്തി നിലതകാള്ളുന്ന സ്ാനത്ിനുമം 
ധര്മത്ിനുമം നീെിക്കുമാകുന്നു ഏ്വുമം ്ാധാനത്യമം. അൊെ് സ്ാനാധികാര
്കാരമം അനുപയാജത്യമാപണാതയന്ന പരിപശാധന യാതൊരുവിധ ൊലപെരത്യ
ങ്ങളമം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളമം സ്ാധീനിയ്കാത് രീെിയില സ്െന്ത്രവുമം നീെിപൂ
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ര്വവുമായിരിയ്കണമം. ഒപര വത്യക്തി െതന്ന രാജാവ് എന്നുമം പിൊവ് എന്നുമുള്ള 
സ്ാനങ്ങളില ഒപര സമയമം നിലതകാള്ളുപമ്പാള് ്സ്തുെ സമയതത് സു്
ധാന സ്ാനാധികാരമം ഏെിനാകുന്നു എന്ന പരിപശാധന നിര്ബന്മാകുന്നു. 
വത്യക്തി കുടുമംബപത്യുമം രാഷ്ട്രപത്യുമം സ്ാനാധികാര്കാരമം ഒപര സമയത്് 
്െിനിധീകരിക്കുന്നുതവങ്ിലമം ഭരണാധികാരി എന്ന രാഷ്ട്രവുമായി ബന്തപെ
ട്ട സ്ാനാധികാരത്ിനാകുന്നു സു്ധാനെ. ഭരണാധികാരി എന്ന സ്ാന
പത്ാളമം ്ാധാനത്യമം മത്ാന്നിനുമില്.” ശ്ീരാമന് ശാന്തമായി അറിയിച്ചു.

“ഹായ് ! നമുക്ക് സപന്താ്മായി!! രാമന് െതന്ന ഉത്മന്! രാജാവാകാന് 
രാമന് െതന്ന ഉത്മന്!! അപയാദ്ത്യാവാസികളതെ സരൗഭാഗത്യമം!!!” ആത്ഗെ
തമപന്നാണമം ആഹ്ളാദത്ാല ദശരഥന് ഉരുവിട്ടുതകാണ്ിരുന്നു.

സ്ല്മംമുമ്പ് വി്ാദത്ിതറെ കയ്്പുനീര് കുെിച്ച രാജാ ദശരഥന് ഇപപൊള് ്സ
ന്നനായി.

“രാജമഹി്ിമാരില ഒരാള്ക്ക് വളതര മുമ്പ്  രാജാവ് വാക്കാല വരദാനമം 
നലകിയിരുന്നു. പിന്നീതൊരിക്കല ആ രാജമഹി്ി രാജാവിപനാെ് വരദാനമം 
നിറപവറ്റുവാന് ആവശത്യതപെട്ടു. ഭരണതത് ്െിസന്ിയിലാഴ്ത്തുന്നതുമം രാജനീ
െിക്കുമം ്ജാപഷേമത്ിനുമം വിരുദ്വുമായ കാരത്യമാണ് രാജമഹി്ി ആവ
ശത്യതപെട്ടതെങ്ില അെ് നിറപവറ്റുവാന് ധാര്്ികമായി രാജാവ് ബാധത്യസ്
നാപണാ?” ചിെറിക്കിെന്നിരുന്ന വസ്ത്രമം ശരിയാക്കുന്നെിനിെയില ദശരഥന് 
വീണ്മം പചാദിച്ചു. ദശരഥന് ഉപപയാഗിക്കുന്നെ് വത്യമംഗമായ നശലിയാണ്.

“രാജനീെിക്കുമം ധാര്്ികെക്കുമം ്ജാപഷേമത്ിനുമം നിരക്കാത്തൊന്നുമം 
രാജാവ്  നിര്വഹിക്കുവാന് പാെില്. രാജത്യത്ിതറെ സുരഷേക്കുമം ്ജാപഷേമ
ത്ിനുമം എെിരായ യാതൊരു കാരത്യവുമം നിര്വഹിക്കുവാന് രാജാവിനുമം രാജമ
ഹി്ിക്കുമം അധികാരമില്. കുടുമംബസ്ത്ല് രാജത്യമം. രാജത്യമുതണ്ങ്ില മാത്രപമ 
കുടുമംബവുമം നിലനിലക്കുകയുള്ളൂ. സ്ാര്ത്ഥെക്കായി രാജാധികാരതത് ദുരുപ
പയാഗതപെടുത്തുന്നെ് അധാര്്ികവുമം രാജനീെിയ്ക് വിരുദ്വുമം കു്കൃെത്യവുമാകു
ന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാജാവ്, രാജമഹി്ി എന്നിവ സ്ാനങ്ങളാകുന്നു. ഏതൊരു സ്ാനത്് 
ആരാപണാ അവര്ക്ക് ആ സ്ാനത്ിതറെ അധികാരങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുമം. 
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വത്യക്തിക്ക് അധികാരങ്ങളില്. സ്ാനത്ിനാകുന്നു അധികാരമം. വത്യക്തിക്ക് 
മാനു്ിക അവകാശങ്ങള് മാത്രപമയുള്ളൂ. ഏതൊരു സ്ാനത്ാകുന്നു എന്ന
െിതന അെിസ്ാനതപെടുത്ി മാത്രപമ ഏതൊരാള്ക്കുമം അധികാരങ്ങള് ഉണ്ാ
യിരിക്കുകയുള്ളൂ. സ്ാനാധികാരങ്ങതള യാതൊരു കാരണവശാലമം സ്ാ
ര്ത്ഥെയ്കായി ആ സ്ാനത്തുള്ള വത്യക്തി ദുരുപപയാഗതപെടുത്രുെ്. വത്യക്തി 
സ്ാനാധികാരതത് സ്ന്തമം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്ക്കുമം കാരത്യലാഭത്ിനുമം ദുരുപ
പയാഗതപെടുത്രുെ്. െനിക്കര്ഹെതപെൊത്തുമം അധികാരതപെൊത്തുമായ 
യാതൊരു കാരത്യങ്ങള്ക്കുമം സ്ാനത്തുള്ള വത്യക്തി ശ്മിക്കരുെ്.” ശ്ീരാമ 
വാണികള് സ്ാനാധികാരതത്ക്കുറിച്ചുള്ള വത്യക്തെയ്ക് സഹായകരമായി.

“വത്യക്തിക്ക് അവകാശങ്ങള് മാത്രപമയുള്ളൂ, സ്യമം അധികാരങ്ങളില്. ഒരു 
വത്യക്തി ഏതൊരു സ്ാനത്ാപണാ, ആ സമയത്് ്സ്തുെ സ്ാനാധികാരമം 
വത്യക്തിയില നിഷേിപ്തമായിരിക്കുതമന്ന് മാത്രമം. സ്ാനത്ിനുപവണ്ി മാത്രമം 
വത്യക്തിക്ക് അധികാരമുണ്ായിരിക്കുമം. വത്യക്തിക്കുപവണ്ി അധികാരങ്ങളില്. വത്യ
ക്തിക്ക് മാനു്ിക അവകാശങ്ങള് മാത്രപമയുള്ളൂ. ഇൊകുന്നു ധാര്്ികമായ 
രാജനീെി. തുലത്യത്ില നിലതകാള്ളുന്നെ് അഥവാ സന്തുലിെതത് ആകുന്നു 
ധര്മമം എന്ന പദത്ാല ഉപദേശിക്കുന്നെ്. അൊെ് സമയങ്ങളില വത്യക്തി നി
ലതകാള്ളുന്ന അൊെ് സ്ാന്കാരമുള്ള ഉത്രവാദിത്ങ്ങള്, കെമകള്, 
കര്ത്വത്യങ്ങള്, ദരൗെത്യങ്ങള് എന്നിവ കൃെത്യെപയാതെ ദുരുപദേശമില്ാതെ സമ
യബന്ിെമായുമം ്പയാജനകരമായുമം പൂര്ത്ിയാക്കുന്നെിതനയാണ് രാജനീ
െി്കാരമുള്ള ധാര്്ികമായ നിര്വഹണമം എന്നെിനാല ഉപദേശിക്കുന്നെ്. 
യഥാക്രമമം വത്യക്തിയ്ക് സ്യമം ചുമെലയുമം, കുടുമംബപത്ാെ് ഉത്രവാദിത്വുമം, 
സമൂഹപത്ാെ് കെമയുമം, രാഷ്ട്രപത്ാെ് കര്ത്വത്യവുമം, പലാകപത്ാെ് ദരൗെത്യവു
മാകുന്നു. ഇെില സു്ധാനമം രാഷ്ട്രപത്ാടുള്ള കര്ത്വത്യമം പൂര്ത്ിയാക്കുന്നെി
നാകുന്നു. സ്ാഭാവികമായുമം അെ് പലാകപത്ാടുള്ള ദരൗെത്യപൂര്ത്ീകരണമായി
ത്ീരുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാജാവ്, രാജമഹി്ി, ്ധാനമന്ത്രി, നസനത്യാധിപന്, മാൊവ്, പിൊവ്, 
നവദത്യന് മുെലായവതയല്ാമം സ്ാനങ്ങളാകുന്നു. ഓപരാ സ്ാനത്ിനുമം 
അെിതറെ ഘെനയുമം അധികാരങ്ങളമുണ്ായിരിക്കുമം. ഓപരാ സ്ാനത്തുമുള്ള വത്യ
ക്തിക്ക് - പുരു്നായാലമം സ്ത്രീയായാലമം - ആ സ്ാനത്ിതറെ അധികാരങ്ങള
ണ്ായിരിക്കുമം. വത്യക്തി ആ സ്ാനത്ിന് അനുപയാജത്യമായുമം അെിതറെ അധി
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കാരപരിധിയില ഒതുങ്ങിയുമം മാത്രപമ ്വര്ത്ിക്കുവാന് പാടുള്ളൂ. അതല്ങ്ില 
അധികാര ദുര്വിനിപയാഗവുമം അഴിമെിയുമം അധര്മവുമം വിളയാടുമം.” ശ്ീരാമന് 
വിശദീകരിച്ചു.

“രാജാവ് എന്ന സ്ാനത്തുള്ള പുരു്തറെ പത്ി എന്ന സ്ാനത്തുള്ള സ്ത്രീയ്കാ
കുന്നു രാജമഹി്ി എന്ന സ്ാനാധികാരമം. പെി, പത്ി എന്നീ സ്ാനങ്ങള് 
കുടുമംബത്ില ഉള്തപെടുന്നു. രാജാവ്, രാജമഹി്ി എന്നീ സ്ാനങ്ങള് രാഷ്ട്ര
ത്ിലമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“എല്ായ് പപൊഴുമം രാഷ്ട്രത്ിനാകുന്നു ഏ്വുമം ്ാധാനത്യമം. കൃെത്യമായ ഭരണനി
ര്വഹണ സമംവിധാനങ്ങപളാതെ രാഷ്ട്രമം നിലനിലക്കുന്നുതണ്ങ്ില മാത്രപമ 
െനെ് സമംസ്കാരവുമം കുടുമംബ ബന്ങ്ങളമം മാഹാത്ത്യപത്ാതെ സമംരഷേിക്കതപെ
ടുകയുള്ളൂ. അതുതകാണ്ാണ് കുടുമംബപത്ക്കാള് രാഷ്ട്രത്ിന് ്ാധാനത്യമം തകാടു
ക്കുന്നെ്. ഏതൊരു രാജത്യവുമം സമംസ്കാരത്ില നിലതകാള്ളണമം. സ്ന്തമം സമം
സ്കാരത്ില അഭിമാനപത്ാതെ പടുത്തുയര്ത്ാത് ഏതൊരു രാജത്യത്ിതല 
്ജകള്ക്കുമം നവപദശികാെിമത്മം സഹിപക്കണ്ിവരുമം. നാല് വിധത്ില 
നവപദശിക അെിമത്മം സമംഭവിയ്കാമം. ഒന്ന്, വിപദശഭരണത്ാലള്ള അെിമ
ത്മം. രണ്്, വിപദശ സമംസ്കാരതമന്ന പപരിലള്ള അധാര്്ികെയാലള്ള അെി
മത്മം. മൂന്ന്, രാജത്യതത് വിഭവങ്ങളമം സ്ലങ്ങളമം സ്ാപനങ്ങളമം വത്യാപാര
ത്ിതനന്ന പപരില കരാറുകള് വഴി ഉെമസ്െയിലാക്കി നകവശതപെടുത്ി 
രാജത്യതത് വിപണി കീഴെക്കി വിപദശ നിര്്ിെ അഥവാ വിപദശികളതെ ഉെമ
സ്െയിലള്ള വസ്തുക്കതള ആശ്യിപെിച്ചുതകാണ്മം പകവല തൊഴിലാളികളായി 
രാജത്യതത് ് ജകതള ഉപപയാഗതപെടുത്ി രാജത്യതത് സമ്പത്തുമം വരുമാനങ്ങളമം 
ആര്ജിച്ച് ഭരണനിര്വഹണ സമംവിധാനതത് തചാലപെെിയിലാക്കുന്ന വിദൂര 
നിയന്ത്രിെ അെിമത്മം. നാല്, വന്പൊെില സാമ്പത്ിക സഹായങ്ങള് 
നലകി രാജത്യതത് ഭരണനിര്വഹണസമംവിധാനങ്ങതള സ്ര്ദ്ത്ിലാക്കി 
വിപദശരാജത്യങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമായ െീരുമാനങ്ങള് വിദൂരനിയന്ത്രണരീെിയി
ല നെപൊക്കുന്ന അെിമത്മം.” ശ്ീരാമന് വിശദീകരിച്ചു.

“്ാഥമികമായി, എന്താണ് സമംസ്കാരതമന്നെ് അറിഞ്ിരിയ്കണമം. സമാധാന
ത്ിനുമം, ്ാപയാഗികെയ്ക്കുമം, വത്യക്തി സ്ാെന്ത്രത്യത്ിനുമം, കുടുമംബബന്ങ്ങതള 
ക്രിയാത്കമാക്കി ജീവിെതത് ്പശാഭിെമായി നിലനിര്ത്തുവാനുമം, പരസ്പര 
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സരൗഹൃദത്ിനുമം, വിപവചനങ്ങളില്ാെിരിക്കുന്നെിനുമം, പയാജിപപൊതെ നയിയ്ക്കു
ന്നെിനുമം, രാജത്യത്് സദ് ഭരണമം നിലനിര്ത്ി ് ജാപഷേമമം പൂര്ത്ീകരിച്ച് ജീ
വിൊവശത്യങ്ങള് തപാതു നന്പയാതെ പനെിതയടുക്കുന്നെിനുമം, വിശ്ാസ-അവി
ശ്ാസ പവര്െിരിവില്ാതെ മനു്ത്യെ്ത്ില നിലതകാള്ളുന്നെിനുമം, വരുമം 
െലമുറകള്ക്ക് സ്സ്മായ ജീവിൊന്തരീഷേമം ഒരുക്കുന്നെിനുമം പവണ്ിയുള്ള 
ജീവിെരീെിയാണ് സമംസ്കാരമം എന്ന പദമംതകാണ്് ഉപദേശിക്കുന്നെ്. അത്രമം 
സമംസ്കാരതത് െനിമപയാതെ നിലനിര്ത്തുവാന് സാധിക്കുന്നെിലാണ് വിജയമം. 
തകട്ടുറപ്ള്ള രാജത്യത്ിനു മാത്രപമ ഇ്കാരമം സമംസ്കാരമം നിലനിര്ത്തുവാന് 
സാധിക്കൂ. അധിനിപവശമം നവപദശികെയുതെ പവരുറപെിക്കുമം. രാജത്യമം അന്തതഃ
ഛിദ്മാകാെിരിക്കുവാന് രാജാവുമം രാജമഹി്ിയുമം മന്ത്രിമാരുമം ഉപദത്യാഗസ്
രുമം സര്പവാപരി ്ജകളമം അെത്യന്തമം ശ്ദ്ാലക്കളായിരിക്കണമം.” ശ്ീരാമന് 
തുെര്ന്നു. 

“കുടുമംബത്ിതല അമംഗങ്ങള്ക്ക് കുടുമംബ ബന്ങ്ങളില  മാത്രപമ അധികാരമുള്ളൂ. 
ഏൊനുമം വത്യക്തികളില  മാത്രമം ഒതുങ്ങുന്നു കുടുമംബത്ിതല ഗുണവുമം പദാ്വുമം. 
കുടുമംബത്ില ഒരു വത്യക്തി കുടുമംബാമംഗവുമം അപെസമയമം രാഷ്ട്രത്ില ് ജയുമാ
കുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാഷ്ട്രത്ില ്ജകതളല്ാവരുമം ഉള്തപെടുന്നു. രാഷ്ട്രത്ിതല ്ശ്നങ്ങളമം ഗെിവി
ഗെികളമം ്ജകതളതയല്ാമം ബാധിക്കുമം. കുടുമംബത്ിന്റേെ് കുടുമംബാമംഗങ്ങതള 
മാത്രവുമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“കുടുമംബാമംഗമം എന്ന ബന്വുമം സ്ാനാധികാരവുമം ഉപപയാഗിച്ച് ആരുമം അപെ 
കുടുമംബത്ില ഉള്തപെട്ട രാജാവ് എന്ന സ്ാനത്തുള്ള വത്യക്തിതയ നിയന്ത്രിക്ക
രുെ്. രാജത്യത്ിതറെ സുരഷേിെെ്വുമം ഭാവിയുമം അഭിമാനവുമം പുപരാഗെിയുമം ്
ജാപഷേമവുമം രാജാവില നിഷേിപ്തമാണ്. കുടുമംബാമംഗങ്ങളതെ അറിവില്ായ്മക്കുമം 
ദുരാഗ്രഹങ്ങള്ക്കുമം അെിപമാഹങ്ങള്ക്കുമം കുെിലെക്കുമം യാതൊരു കാരണവ
ശാലമം രാജാവ് വശമംവദനായി കീഴ് തപെെരുെ് .” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“കുടുമംബാമംഗങ്ങതള കുടുമംബത്ില നിലയ്ക് നിര്ത്ിയിരിക്കണമം. രാജത്യകാ
രത്യങ്ങള് െീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്യിപലക്ക് കുടുമംബാമംഗങ്ങള് എത്ിയാല 
രാജാവ് നിഷ്കിയനാതയന്ന് സാരമം. അെിനിെ വരുത്രുെ്. അെ് അനുവദിക്ക
രുെ്. രാജാവിതറെ നിഷ്കിയെ്മം രാജത്യത്ിതറെ ഭാവിയുമം സുരഷേിെെ്വുമം ്
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ജാപഷേമവുമം അപകെതപെടുത്തുമം. മമൊ ബന്നങ്ങളിലതപെട്ടുഴലാതെ രാജാവ് 
സദാ സ്യമം സമംരഷേിക്കണമം. എങ്ില മാത്രപമ ്ജകള് സമംരഷേിക്കതപെടു
കയുള്ളൂ. മാൊവുമം പിൊവുമം സ്യമം ശ്ദ്ാപൂര്വമം ജീവിച്ചിതല്ങ്ില സന്താന
ങ്ങളതെ സ്ിെി അപകെത്ിലാകുന്നതുപപാതല രാജത്യപുപരാഗെിക്കുമം നിലനി
ലപെിനുമം പവണ്ി രാജാവുമം രാജമഹി്ിയുമം ്പെത്യകമം സ്യമം ശ്ദ്ിക്കണമം. 
രാജനീെി്കാരമം രാഷ്ട്രഹിെത്ിന് അനുസരിച്ച് മാത്രപമ ്വര്ത്ിക്കുവാന് 
പാടുള്ളൂ.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“സാധാരണ ഒരു വത്യക്തിക്ക് വിവാഹിെനായാല പത്ിയുണ്ായിരിക്കുമം. അെ് 
കുടുമംബത്ില ഒതുങ്ങുന്നു. എന്നാല രാജാധികാരമുള്ള ഒരു വത്യക്തിക്ക് പത്ി 
െതന്ന രാജമഹി്ിയുമാകുന്നു. അെ് രാഷ്ട്രത്ില ഉള്തപെടുന്നു. രാജാവ് െതന്ന
യായ വത്യക്തി കുടുമംബത്ില പെി, പിൊവ്, പുത്രന്, സപഹാദരന്, മാതുലന് 
എന്നിങ്ങതന അൊെ് സ്ാന്കാരമം നിലതകാള്ളുന്നുമുണ്്. അപെ്കാരമം 
രാജമഹി്ി കുടുമംബത്ില പത്ി, മാൊവ്, മകള് എന്നിങ്ങതന അൊെ് 
സ്ാന്കാരവുമായിരിക്കുമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാജമഹി്ിയുതെ തചയ്തികളിതല പിഴവുകള് സഹിപക്കണ്ിവരിക ്ജകളാ
ണ്. പത്ിയുതെ അപാകെകള്ക്ക് പെിയുമം കുടുമംബാമംഗങ്ങളമം മാത്രപമ സഹി
പക്കണ്തുള്ളൂ. ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കു െതന്നയാണ് രാജമഹി്ി എന്ന സ്ാന്കാരമം 
രാജാധികാരത്ിലമം പത്ി എന്ന സ്ാന്കാരമം കുടുമംബത്ിലമം അധികാര
മുണ്ാകുന്നെ്. അെത്യധികമം ജാഗ്രെ ആവശത്യമായ കാരത്യമാണിെ്. പക്െ നി
ര്ബന്മം. ്സ്തുെ സ്ത്രീയിതല അഭിനിപവശമം, പമാഹമം, ആഗ്രഹമം, അഹമംഭാവമം, 
അധികാര ഗര്വ് എന്നിവ രാജത്യതത് അപകെതപെടുത്തുതമന്ന് രാജാവ് അറി
ഞ്ിരിക്കണമം. യാതൊരു സ്ാധീനങ്ങള്ക്കുമം വിപധയമാകാതെ സമചിത്െ 
പയാതെ രാജനീെി്കാരമം ധാര്്ികമായി ്ജാപഷേമവുമം ഹിെവുമം കണക്കി
തലടുത്തു മാത്രപമ രാജാവ് രാജമഹി്ിയുതെ ഏതൊരു ആവശത്യവുമം നിറപവറ്റു
വാന് പാടുള്ളൂ. ആദര്ശ ധീരെ രാജാവിനുണ്ായിരിക്കണമം. സ്ത്രീയ്ക്കുമം വികാരങ്ങ
ള്ക്കുമം ബന്നങ്ങള്ക്കുമം സ്ാനങ്ങള്ക്കുമം സരൗകരത്യങ്ങള്ക്കുമം പദവികള്ക്കുമം 
വിപധയനാകാെിരിക്കുവാന് രാജാവ് എന്ന സ്ാനത്തുള്ള വത്യക്തി സര്വദാ 
ശ്ദ്ിക്കണമം. സപ്ാഹിൊവസ്യ്ക് രാജാവ് കീഴ് തപെെരുെ് . ്ജകളതെ നി
രീഷേണവുമം അെത്യന്താപപഷേിെമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.
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“രാജാതവന്നതുമം രാജമഹി്ി  എന്നതുമം സ്ാനങ്ങളാകുന്നു. രാജമഹി്ി എന്ന 
സ്ാനമുള്ള സ്ത്രീയ്ക് രാജാതവന്ന സ്ാനമുള്ള പുരു്ന് ഭര്ത്ാവാകുപമ്പാള് ്
ജകള്ക്ക് പിൊവ്-സമംരഷേകന്-മകന്-സുഹൃത്് തുെങ്ങിയവതയല്ാമം യഥാ
ക്രമമം രാജാവാകുന്നു. രാജാതവന്ന സ്ാനമുള്ള പുരു്ന് രാജമഹി്ി എന്ന 
സ്ാനമുള്ള സ്ത്രീ പത്ിയാകുപമ്പാള് ്ജകള്ക്ക് മാൊവ്, സപഹാദരി തുെങ്ങി
യവതയല്ാമം യഥാക്രമമം രാജമാഹി്ിയുമാകുന്നു. ധര്മത്ിന് അനുപയാജത്യമാ
യവിധത്ില ്ജാപരിപാലനമം രാജഭരണത്ിലൂതെ സാധത്യമാക്കുക എന്നൊ
ണ് രാജാവിന്റേയുമം രാജ്ിയുപെയുമം ്ഥമ കര്ത്വത്യമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“അെിനാല, മുതമ്പപന്നാ നലകിയ വാക്ക് പാലിക്കുവാതനന്ന പപരില രാജനീ
െിക്കുമം ്ജാപരിപാലനത്ിനുമം വിരുദ്മാതയാരു കാരത്യതത് രാജാവുമം രാജ
മഹി്ിയുമം നിര്വഹിക്കുവാന് പാെില്. ഒരുപപഷേ രാജമഹി്ി അ്കാരമം 
ആവശത്യതപെട്ടുതവങ്ില, ആരുതെതയങ്ിലമം ചെി്പയാഗത്ിപലാ ചാരവൃത്ി
യിപലാ ഉള്തപെട്ട് ഭരണത്ിതറെ ശിഥിലീകരണത്ിനുമം അസ്ിരെക്കുമുള്ള 
കുെന്ത്രങ്ങള്ക്ക് കൂട്ടുനിലക്കുന്നു എന്ന് ധരിക്കണമം. അ്കാരമം രാജമഹി്ി
പയയുമം, അെിന് കാരണക്കാരായ രാജത്യപദ്ാഹകു്ത്ില ഉള്തപെട്ടവപരയുമം, 
രാജസഭ വിളിച്ച് മന്ത്രിമുഖത്യരുപെയുമം നീെിനിര്വഹണാധികാരികളപെയുമം 
മുമ്പാതക വിസ്തരിച്ച് നിജസ്ിെി ്ജകപളാെ് തവളിതപെടുത്ി കു്ക്കാതര മാതൃ
കാപൂര്വമം ശിഷേിക്കണമം. ഇ്കാരമം തചയ്തിതല്ങ്ില രാജാവ് രാജമഹി്ിയി
ലൂതെ ഒ്ിതകാടുക്കുന്നെ് െതറെ രാജത്യതത്യാകുന്നു. ് െത്യാഘാെമം രാഷ്ട്രത്ിതറെ 
ശിഥിലീകരണവുമം, ്െിഫലമം ്ജകളതെ ശാപവുമാകുന്നു.” രാജത്യെന്ത്രജ്
നുമം വിധികര്ത്ാവുതമന്ന് വത്യക്തമാക്കുന്നൊയ രാമതറെ മറുപെി ദശരഥരാജനി
ല ഒപട്ടതറ ആശ്ാസമുളവാക്കി.

“ഉത്രമം നത്യായമം!” രാമതന രാജാവായി ലഭിച്ചെിനാല അപയാദ്ത്യാവാസിക
ള് ഭാഗത്യമുള്ളവര്!! സമംശയമില്! െികച്ചുമം ഭാഗത്യമുള്ളവര്!!!” തെല്ിെനിര്ത്ി 
ദശരഥന് സുമന്ത്രപനാെ് മുഖമംകാണിക്കുവാനായി ആജ്ാപിച്ചു.

ഷേണമാപത്ര സുമന്ത്രന് സമീപതമത്ി.

“നാതളത്തന്ന രാജസഭ കൂടുവാന് ഏര്പൊെ് തചയ്യുക. ് ജകള്ക്കുമം ് പെത്യകമാ
യി പതങ്ടുക്കുവാന് സരൗകരത്യമം തചയ്യണമം.” സുമന്ത്രപനാെ് ദശരഥന് കലപെിച്ചു.
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അെിനിതെ -

“ധൃെിതപെട്ടിങ്ങതന സഭ വിളിക്കുന്നെ് ...” ഭവത്യെപയാതെ ശ്ീരാമന് അപന്്ി
ച്ചു.

“എല്ാമം സഭയിലതവച്ച് തവളിതപെടുത്ാമം.” തപതട്ടന്ന് മറുപെി നലകിയ ദശര
ഥന് തെല്ിെ നിര്ത്ി, കുമാരതന സാകൂെമം വീഷേിച്ചു. തുെര്ന്ന് പസനാനായക
പനാെ് മുഖമം കാണിക്കുവാന് ആജ്ാപിച്ചു.

“രാജനനെിക ഉപപദഷ്ടാവായ വസിഷ്ഠതന ശീഘ്മം നമുക്ക് കാണണമം. 
കൂൊതെ രാജമഹി്ിമാപരയുമം വിളിക്കണമം.” ദീര്ഘനിശ്ാസത്ിനുപശ്മം 
ദശരഥന് സുമന്ത്രപനാെ് അറിയിച്ചു.

അെിനിതെ നസനത്യാധിപന് വന്ന് മുഖമം കാണിച്ചു.

“ആരുമം തകാട്ടാരമം വിട്ടുപപാകുവാന് പാെില്. കനത് സുരഷേ പവണമം. അെി
ര്ത്ിയില ഉെനീളമം ജാഗ്രെയുമം.” നസനത്യാധിപപനാൊയി മഹാരാജാ ദശര
ഥന് കലപെന നലകി.

“നിയുക്ത യുവരാജാവായ രാമന് ഇവിതെ വസിക്കുക.” യാത്രപറയാതനാരു
ങ്ങിയ രാമപനാെ് ദശരഥന് അറിയിച്ചു.

“അവിടുതത് ആജ്പപാതല.” രാമന് നകകൂപെി വണങ്ങി രാജമുഖത്തുനിന്ന് 
പിന്വാങ്ങി.

******************  ******************  ******************

പിപ്ന്ന് രാവിതല രാജസഭയില -

മഹാരാജാവ് എഴുതന്നള്ളുന്നു എന്ന പഘാ്ണമം സഭയിലാതക മുഴങ്ങി.

ദശരഥ മഹാരാജാവ്  സഭയില ്പവശിച്ചു. സഭാമംഗങ്ങള് എഴുപന്ന്് കൂപ്നക
കപളാതെ ്ണാമങ്ങളര്പെിച്ച് ജയപഭരി മുഴക്കി.

മഹാരാജാവ് സിമംഹാസനാരൂഢനായി.

“എല്ാവരുമം ഉപവിഷ്ടരായാലമം.” സഭാധത്യഷേന്കൂെിയായ ദശരഥരാജതറെ 
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ആജ് സന്നിഹിെരായവതരല്ാമം ശിരസ്ാവഹിച്ചു.

“ഇരിയ്ക്കൂ രാമാ!” തൊട്ടടുത്തുള്ള ശ്ീരാമതന വാത്സലത്യപൂര്വമം വീഷേിച്ച് ദശരഥ
ന് തമാഴിഞ്ഞു.

സീൊസപമെനായ ശ്ീരാമന് സമീപമം ലക്ഷ്മണനുമം രാജമഹി്ിമാരുമം സന്നി
ഹിെരായിട്ടുണ്്. വസിഷ്ഠന് ഉള്തപെതെ ്ഗലഭരുമം വിദഗ് ദ്രുമായ മന്ത്രിമാ
രുമം ഉപപദഷ്ടാക്കളമം നീെിനിര്വഹണാധികാരികളമം മുെല സാധാരണ ്ജ
കള്വതര രാജസഭയില ്പെത്യക അനുവാദപത്ാതെ സന്നിഹിെരായിട്ടുണ്്.

“ഇന്ന്  അപയാദ്ത്യയുതെ ചരിത്രത്ിതല ഏ്വുമം നിര്ണായകവുമം എന്നാല സവി
പശ്വുമായ ദിനമാകുന്നു. പരൗര്ണമിയുമം അമാവാസിയുമം ആവശത്യമം െതന്ന!! 
കു്വുമം ശിഷേയുമം അെിനായ് തക്കാണ്ള്ള വിചാരണയുമം ആവശത്യമം െതന്ന!!!” 
്ാരമംഭ നെപെികള്ക്കുപശ്മം സഭാമംഗങ്ങപളാൊയി മഹാരാജാ ദശരഥന് ആമു
ഖമായി അറിയിച്ചു.

ദശരഥന് ഇെയ്ക് ഒളികണിട്ട് നകപകയിതയ പനാക്കി. വിവര്ണമായ മുഖവുമം 
വിവരണാെീെമായ ഭയാശങ്കപളാതെയുള്ള ഭാവവുമം എന്നപത്ക്കാളമുപരി 
നകപകയിതയ ്പെത്യകമം ശ്ദ്ിക്കുവാനിെയാക്കി.

“രണ്നാള്ക്കകമം യുവരാജാവായി അഭിപ്കമം തചയ്യതപെടുന്ന ശ്ീരാമതറെ നയ
െന്ത്രജ്െയുമം സെത്യധര്മാദികളിലള്ള ്ാവീണത്യവുമം കര്ത്വത്യപബാധവുമം 
നിഷ്ഠയുമം, ഇവിതെ, ഈ ദിവസമം, സഭയുമം ്ജകളമം അറിയാനായി അവസര
തമാരുക്കുന്നെിനുപവണ്ിയാണ് ഒരു ്പെത്യക കാരണത്ാല ശീഘ്തമപന്നാ
ണമം ഇന്നതത് സഭ വിളിച്ചെ്.” അപയാദ്ത്യാരാജന് തുെര്ന്നു.

“സഭതയ സാഷേിയാക്കി നാമം പചാദിക്കുന്നവതയ്കല്ാമം ധാര്്ികമായി രാമന് 
ഉത്രമം നലകുക. അെിതനക്കുറിച്ച് സഭാവാസികതളല്ാമം സ്ന്തമം െീരുമാന
വുമം അറിയിക്കണമം.” അെിര് സപന്താ്പത്ാതെയുള്ള ദശരഥതറെ ്ഖത്യാപ
നമം ഉപദ്ഗപത്ാതെ എല്ാവരുമം ശ്ദ്ിച്ചുതകാണ്ിരുന്നു. എന്താതണന്ന് അറി
യാത്െിനാല എല്ാവരിലമം അമ്പരപ്മം പരിഭ്രമവുമം മാറി മാറി നിഴലിക്കതപെട്ടു.

“രാജത്യവുമം രാജാവുമം എന്താകുന്നു?” ദശരഥതറെ പചാദത്യമം.
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“രാജത്യമം ്ജകളമം രാജാവ്  ്ജകളതെ ധര്മപരിപാലനത്ിനുള്ള ്െിനിധി
കളമാകുന്നു. കൃെത്യമായ അെിരളവുകളള്ള ഒരു ്പദശതത് വത്യക്തമായ ഭരണ
സമംവിധാനങ്ങപളാതെ സ്ന്തമം സമംസ്കാരത്ില അെിയുറച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് 
ആ രാജത്യതത് ്ജകള് എന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പറയാമം. പഷേമാധിഷ്ഠിെ 
ഭരണത്ിലൂതെ ധാര്്ികമായി രാജനീെിതയ ്ജാപഷേമത്ിനായി ഉപപയാ
ഗിക്കുന്നെിനുപവണ്ി ്ജകള് അനുവദിച്ച ഒരു രാജത്യതത് സു്ധാന സ്ാ
നമാണ് രാജാവ് അഥവാ ഭരണാധികാരി. ്ജാപഷേമത്ിനുപവണ്ി മാത്രപമ 
രാജാവ് എന്ന സ്ാനത്തുള്ള വത്യക്തി രാജാധികാരങ്ങള് ഉപപയാഗിക്കുവാന് 
പാടുള്ളൂ.” സപങ്ാചമപനത്യ രാമന് മറുപെി നലകി.

“നപതൃകമായി ഈ രാജത്യത്് ജീവിച്ചവരുതെ സന്താനങ്ങള് സ്പമധയാ രാ
ജത്യതത് ്ജകളാകുന്നു. രാജത്യത്തു നെപൊക്കുന്ന പദ്െികളില സാപങ്െിക 
പരിജ്ാനമുള്ള വിപദശികതള ആവശത്യമായി വരുപമ്പാള് ്സ്തുെ കാരത്യനി
ര്വഹണങ്ങള്ക്ക് പവണ്ി മാത്രമം രാജത്യത്് നിയന്ത്രണങ്ങപളാതെ ്വര്ത്ി
യ്ക്കുന്നെിനുള്ള അവസരങ്ങളമം സരൗകരത്യങ്ങളമം നിശ്ിെ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളില 
മാത്രമം എന്ന നിബന്നപയാതെ ്െിഫലമം നിശ്യിച്ചുതകാണ്് നലപകണ്തു
ണ്്. പഠനാവശത്യങ്ങള്ക്കുമം കാഴ്ചകള് കാണാനുമം ഉല്ാസ യാത്രകള്ക്കായുമം വി
പദശികള്ക്ക് രാജത്യപത്യ്ക് വരുന്നെിനുമം ൊലക്കാലിക രീെിയില നിശ്ിെ 
പരിധിതവച്ച് വസിയ്ക്കുന്നെിനുമം ്പവശനാനുമെി നലകാതമങ്ിലമം വിപദശി
കള്ക്ക് സ്ിരമായി രാജത്യത്് ൊമസിയ്ക്കുന്നെിനുള്ള അനുവാദമം നലകുവാന് 
പാെില്.”  ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“മത്ാരു രാജത്യത്് നിന്നുമം അഭയാര്ഥികളായി ആപരയുമം സ്ീകരിയ്ക്കുവാന് 
പാെില് എന്നൊയിരിയ്കണമം രാജനനെിക നിയമ്കാരമം നെപൊപക്കണ്െ്. 
ഏതെങ്ിലമം സന്ര്ഭത്ില ആവശത്യമായി വരുന്നുതവങ്ില, അെത്യന്തമം കൃെത്യെ
പയാതെ സൂക്ഷ്മപരിപശാധന നെത്ി പൂര്ണമായുമം രാഷ്ട്ര സുരഷേയ്ക് യാതൊരു
വിധ ്യാസവുമം പനരിപെണ്ിവരിതല്ന്ന് ഉറപ്ള്ളവതര മാത്രപമ അഭയാര്ത്ഥി
കളായി നിശ്ിെ കാലയളവ് എന്ന നിബന്നയില മാത്രമം ൊലക്കാലിക 
സരൗകരത്യങ്ങള് തകാടുത്തു സ്ീകരിയ്കാന് പാടുള്ളൂ. അഭയാര്ത്ഥികള്ക്ക് ആവ
ശത്യമായ സരൗകരത്യങ്ങള് തചയ്തുതകാടുത്് അനുപയാജത്യ സമയത്് െിരിച്ചയക്ക
ണമം. അഭയാര്ത്ഥികള്ക്ക് രാജത്യതത് ്ജകള് എന്ന സ്ാനമം ഒരിയ്കലമം അനു
വദിയ്കരുെ്. എല്ാ അഭയാര്ത്ഥികപളയുമം പൂര്ണമായുമം അവസരമം വരുപമ്പാള് 

https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman


25 of 82

യഥാര്ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതം ശ്രഥമഘട്ട സുശ്രധാന രംഗം

അവരുതെ രാജത്യപത്യ്ക് െതന്ന സുരഷേിെരായി െിരിച്ചയയ്കണമം. അഭയാര്ത്ഥി
കതളന്ന വത്യാപജന ദുരുപദേശപത്ാതെയുള്ള അനത്യരാജത്യക്കാരായ െീവ്രവാദിക
ള് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നെിനുമം രാജത്യത്് ഉെനീളമം കലാപങ്ങളമം അസ്ിരെയുമം 
സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നെിനുമം സാഹചരത്യമുണ്ാകാെിരിയ്കാന് ആവശത്യമായ എല്ാ മുന്കരു
െലകളമം നസനീകമായി സ്ീകരിച്ചിരിയ്കണമം. സ്പദശത്തുള്ളവരുതെ സഹാ
യപത്ാതെ വിപദശികള് കലാപങ്ങള്ക്കുമം അക്രമങ്ങള്ക്കുമം ശ്മിയ്ക്കുന്നെ് െെ
യുന്നെിന് ആവശത്യമായ നെപെികള് കര്ശനമായുമം സ്ീകരിയ്കണമം. ആത്ീയ 
മെ വിശ്ാസങ്ങള് െികച്ചുമം വത്യക്തിപരമായ കാരത്യമം മാത്രമാകുന്നു എന്നെിനാ
ല അെിതന അെിസ്ാനമാക്കി വിപദശികപളയുമം മ്ാപരയുമം രാജത്യതത് ്ജക
ളാക്കരുെ്.” സപങ്ാചമപനത്യ ശ്ീരാമന് അറിയിച്ചു.

നിശബ്ദമായി സഭ കാപൊര്ത്തുതകാണ്ിരുന്നു.

“രാജാവ്  എ്കാരമായിരിക്കണമം?” വീണ്മം ദശരഥന് പചാദത്യമുന്നയിച്ചു.

“ധാര്മികമായി രാജാവ് അഥവാ ഭരണാധികാരി ്ജാപഷേമതമന്ന സ്യമം 
വത്യക്തെയില പൂര്ണപയാജിപപൊതെ കര്ത്വത്യപൂര്ത്ീകരണത്ിനായി സദാ 
്വര്ത്ിച്ചുതകാണ്ിരിയ്കണമം. സദുപദേശത്യപത്യുമം നീെിനിര്വഹണപത്യുമം 
്ജാപഷേമപത്യുമം രാജാവ് ്ാണനായി കാണണമം. രാജാവ് യാതൊരു കാ
രണവശാലമം കുടുമംബബന്ങ്ങളില ബന്ിെമാകരുെ്. ആപരാടുമം യാതൊന്നി
പനാടുമം മമെയുണ്ാകരുെ്, വിപരാധവുമം പാെില്. സരൗമത്യവുമം സലസ്ഭാവവുമം നി
ലനിര്ത്തുന്നപൊതൊപെമം ഗാമംഭീരത്യെയുമം നിസ്ാര്ത്ഥെയുമം മികച്ച രീെിയില 
രാജാവില ഉണ്ായിരിക്കണമം. ്ജകളതെ അൊെ് സമയതത് ്ധാന ആവ
ശത്യകെകള് തപാതുവായി രാജാവ് അറിഞ്ിരിക്കണമം. കൃെത്യെപയാതെ രാജാ
ധികാരമം ്ജാപഷേമത്ിനുപവണ്ി വിനിപയാഗിക്കണമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാജാവ് എന്ന സ്ാനമം സ്ന്തമല്, അെിനാല എല്ായ് പപൊഴുമം രാജാവ് എന്ന 
സ്ാനത്തുള്ള വത്യക്തി ആ സ്ാനതത് സ്യമം അനുസരിക്കണമം. രാജാതവന്ന 
സ്ാനത്ാല ്പയാജനമം ലഭിപക്കണ്വര് ്ജകളാതണന്ന് എല്ായ് പപൊഴുമം 
സ്യമം അറിഞ്ിരിക്കണമം. സ്ാനാവപബാധമാണ് ശരിയായ അറിവ്.” 

“രാജനീെിതയ ധാര്്ികമായി നെപൊക്കണമം. ്ജാപരിപാലനമം കച്ചവെമ
ല്, പസവനമാകുന്നു. ഭരണമം വത്യക്തിപരമായ വരുമാനപ്ാെസ്ല്. രാജാവ് 
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ഒരിക്കലമം ്ജകതളതവച്ച് കച്ചവെമം തചയ്യുന്ന വത്യാപാരിയാകരുെ്. വിപദശ
രാജത്യങ്ങളമാപയാ അവിടുതത് സ്ാപനങ്ങളമാപയാ വിപദശ രാജത്യങ്ങളിതല 
്ജകളമാപയാ ഭരണാധികാരിപയാ മ്ാരുപമാ രാഷ്ട്ര സുരഷേയ്ക്കുമം സ്െന്ത്രമാ
യുള്ള നിലനിലപെിനുമം വികസനത്ിനുമം രാജത്യൊലപെരത്യങ്ങള്ക്കുമം രാജനന
െിക നിയമത്ിനുമം ലിഖിെ ഭരണ ഘെനയ്ക്കുമം വിരുദ്മായി യാതൊരു വിധ
ത്ിലള്ള കരാറുകളമം വാക്കാപലാ പരഖാമൂലപമാ അല്ാപെപയാ ഉണ്ാക്കുവാന് 
പാെില്.  യാതൊരു കാരണവശാലമം യാതൊരു കാലത്തുമം യാതൊരു സന്ര്ഭ
ത്ിലമം വിപദശികള്ക്ക് രാജത്യതത് സ്ാപനങ്ങപളാ സമംരഭങ്ങപളാ സ്ലങ്ങ
പളാ ഉള്തപെതെ യാതൊന്നുമം ഭരണാധികാരി അഥവാ രാജാവ്  വിലക്കുവാപനാ 
നകമാറുവാപനാ പണയതപെടുത്തുവാപനാ പാെില്ാത്ൊകുന്നു.” രാജനന
െിക നിയമത്ിതല ്സക്തമായ ഭാഗമം ശ്ീരാമന് അറിയിച്ചു.

“്ജകളിലനിന്നുമം െിരിച്ചു ലഭിക്കുതമന്ന് ്െീഷേിച്ച് കച്ചവെ ൊലപെരത്യ
പത്ാതെ യാതൊന്നുമം രാജാവ് തചയ്യരുെ് . നികുെി വരുമാനത്ിനു പവണ്ി 
യാതൊന്നുമം രാജാവ് രാജഭരണത്ിലൂതെ തചയ്യരുെ്. ്ജാപഷേമത്ിനുപവ
ണ്ി മാത്രമായിരിക്കണമം ഭരണമം. രാജാവ് അഥവാ ഭരണാധികാരി ്ജകളതെ 
ആശ്യവുമം അഭയവുമാകുന്നു.” രാമന് ്െിവചിച്ചു.

“എങ്ില ്ജകപളാ?” ദശരഥതറെ മറുപചാദത്യമം.

“്ജകള് ധര്മത്ിതറെ പരിപാലകരായിരിക്കണമം. രാജാവ് ധര്മമാകുന്ന 
സൂരത്യനുമം, ്ജകള് ആ സൂരത്യതറെ കിരണങ്ങളമാകുന്നു. ്ജകളതെ നിൊന്ത 
ജാഗ്രെയുമം സ്കര്് പൂര്ത്ീകരണത്ിലള്ള ദത്ശ്ദ്യുമം രാജനീെി്കാ
രമുള്ള ജീവിെ നിയമങ്ങളതെ അനുസരണയുമം ആദര്ശ ധീരെയുമം കഠിനാദ്്ാ
നവുമം ഭയരഹിൊവസ്യുമാകുന്നു രാഷ്ട്രമം സമൃദ്ിപയാപെയുമം സുരഷേിെപത്ാ
പെയുമം നിലനിലക്കുന്നെിനുള്ള അെിസ്ാനമം. സ്കര്് പൂര്ത്ീകരണമാകുന്ന 
സ്്യത്ങ്ങള് ജീവിൊവശത്യങ്ങള് പനെിതയടുക്കുന്നെിനുള്ള കൂട്ടായ സമംരമംഭ
ങ്ങളായി ഭരണാധികാരി നിലനിര്ത്തുപമ്പാള് അെിതന രാഷ്ട്ര പസവനമായി 
്ജകള് ഉള്തക്കാള്ളണമം. െങ്ങള് െതന്നയാകുന്നു രാഷ്ട്രതമന്ന വത്യക്തെ ്
ജകള്ക്ക് ഉണ്ായിരിയ്കണമം. രാഷ്ട്രതത് നിലനിര്ത്തുന്നതുമം നശിപെിയ്ക്കുന്നതുമം 
െങ്ങള് െതന്നയാതണന്ന് ്ജകള് െിരിച്ചറിഞ്ിരിയ്കണമം. അനുസരിയ്കാന് 
മാത്രമം വിധിയ്കതപെട്ടവരാണ് െങ്ങതളന്ന അറിവില്ായ്മയില കാലമം കഴിയ്ക്കുന്ന
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വരായി ്ജകള് മാറിയാല ആ രാഷ്ട്രതത് നശിപെിയ്ക്കുന്നവരുമം അവര് െതന്ന
യായിരിയ്ക്കുമം. വിനയപത്ാതെ അനുസരിയ്കാനുമം വിപവകപത്ാതെ പചാദത്യമം 
തചയ്യാനുമം െയ്യാറാകുന്ന ്ജകള്ക്ക് മാത്രപമ രാഷ്ട്രതത് കര്്പശ്ിപയാതെ 
നിലനിര്ത്തുവാന് സാധിയ്ക്കൂ.” ഔചിെത്യപത്ാതെ ശ്ീരാമന് മറുപെി നലകി.

“ഭരണമം എ്കാരമായിരിക്കണമം?” ദശരഥന് പചാദത്യമം തുെര്ന്നു.

“ഭരണമം ്ജകളതെ പഷേമത്ിനായിരിക്കണമം. നീെിപൂര്വമം ധാര്്ികമായ 
പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണത്ിലൂതെ ്ജാപഷേമമം നെപെിലാക്കുന്നെിനായിരിക്ക
ണമം ഭരണമം. അെിസ്ാന ജീവിൊവശത്യങ്ങള്ക്ക് ്ാധാനത്യമം തകാടുക്കണമം. 
കാലാനുസൃെമായ മാ്ങ്ങതള ഉള്തക്കാണ്് ജീവിെവിജയത്ിന് ആവശത്യമാ
യതെല്ാമം രാജനനെിക നിയമങ്ങള്്കാരമം നെപൊക്കണമം. സാപങ്െിക പു
പരാഗെിയുമം സായുധപസനയുമം അെത്യന്താപപഷേിെമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“്ജകളതെ ജീവിൊവശത്യങ്ങള്ക്ക് നിര്ബന്മായ കൃ്ി, വത്യവസായമം 
മുെലായ എല്ാത്ിന്റേയുമം ഉലപാദനമം, സമംഭരണമം, വിെരണമം തുെങ്ങിയവ 
ഭരണാധികാരിയുതെ സ്ാനാധികാരത്ിലമം െീരുമാനത്ിലമം നിയന്ത്രണ
ത്ിലമം പമലപനാട്ടത്ിലമം മാത്രമായിരിയ്കണമം. എങ്ില മാത്രപമ, തൊഴിലാളി
കള്ക്കുള്ള കൂലി ഉള്തപെതെയുള്ള ്വര്ത്ന തചലവ് കിഴിച്ച് വളതര തചറിയ 
സമംഖത്യ മാത്രമം മിച്ചമം തവച്ചുള്ള വിലയില ലാപഭച്ഛയില്ാതെ, ഇെനിലക്കാരുതെ 
ചൂ്ണമില്ാതെ, ്ജകള്ക്ക് െതന്ന നലകുവാന് കഴിയുകയുള്ളൂ. അമിെ വി
ലയില്ാതെ സാധനങ്ങളതെ വിലനിയന്ത്രണമം നെപൊക്കുന്നപൊതൊപെമം, രാജത്യ
തത് തമാത്മം ്ജകളതെയുമം എണത്ിന് അനുസരിച്ച് ഉലപൊദന പൊെില 
വരുന്ന വന്വര്ദ്നവിലൂതെ കൂലിയുമം ്വര്ത്ന തചലവുമം കിഴിച്ചുള്ള തമാത്മം 
മിച്ചസമംഖത്യ വളതരയധികമം വര്ദ്ിച്ച് രാഷ്ട്രത്ിതറെ സമ്പദ് വത്യവസ്തയ പരി
പപാ്ിപെിയ്കുവാന് സഹായകരമാകുന്നു ഇത്രമം സ്ാപനങ്ങളമം സമംരമംഭങ്ങളമം. 
്സ്തുെ സ്ാപനങ്ങളതെ മിച്ചസമംഖത്യ പനരിട്ട് രാജത്യത്ിതറെ സ്ന്തമായെിനാ
ലമം രാഷ്ട്രത്ിതറെ സമ്പദ് വത്യവസ്യുതെ തനടുമംതൂണായി ഇത്രമം സ്ാപന
ങ്ങള് നിലനിലക്കുന്നെിനാലമം വരുമാനത്ിനായി വീണ്മം നികുെിപിരിവ് 
നെപത്ണ് ആവശത്യമില്. ഇെനിലക്കാരായ വത്യാപാരികളതെ ചൂ്ണത്ില 
നിന്നുമം ് ജകതള രഷേിയ്ക്കുന്നെിന് ഇെ് അനിവാരത്യമാകുന്നു. ് ജകതള ചൂ്ണമം 
തചയ്ത് ചിലര്ക്ക് ലാഭമുണ്ാക്കുന്നെിനല് രാജത്യതത് വിഭവങ്ങളമം ഭരണസമംവി
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ധാനവുതമന്ന് തെളിയിച്ചിരിയ്കണമം. അപപൊള് മാത്രപമ ്ജകള്ക്ക് സ്കര്മമം 
രാഷ്ട്രപസവനമായി നിര്വഹിയ്ക്കുവാന് കഴിയൂ.” ദീര്ഘവീഷേണപത്ാതെയുള്ള 
ശ്ീരാമതറെ വാക്കുകള്ക്ക് ്സക്തിപയറി.

“സാധന സാമഗ്രികളതെ, ്പെത്യകിച്ച് നിപെത്യാപപയാഗ സാധനങ്ങളതെ വില 
വര്ദ്നവ് നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാനുമം രാഷ്ട്രത്ിതറെ ്വര്ത്ന തചലവിനുമം കരുെല 
ധനത്ിനുമം നസനീക സുരഷോ തചലവുകള്ക്കുമം വിപദശനാണത്യ കരുെല 
ധനത്ിനുമം പവണ്ി ഇത്രമം സ്ാപനങ്ങളമം സമംരമംഭങ്ങളമം ഭരണാധികാരി
യുതെ നിയന്ത്രണത്ിലമം പമലപനാട്ടത്ിലമം മാത്രമം എന്ന നിബന്നപയാതെ 
ഉണ്ായിരിയ്കണമം. ്ജകളില നിന്നുമം നികുെി പിരിയ്കാതെ രാഷ്ട്ര കാരത്യങ്ങള് 
സുഗമമായി പൂര്ത്ിയാക്കുവാനുമം ്ജകള്ക്ക് സുരഷോപബാധമം നലകുന്നെി
നുമം ്ജകളതെ വരുമാനമം അവരുതെ കാരത്യങ്ങള്ക്ക് െികയുന്നെിനുമം ഇെ് 
നിര്ബന്മാണ്. ്ജകള്ക്ക് അവരുതെ പയാഗത്യെയുമം നവഭവവുമം കാരത്യഷേ
മെയുമം സ്ഭാവവുമം അനുസരിച്ച് യഥാവിധി തൊഴിതലടുക്കുന്നെിന് മെിയായ 
ഒഴിവുകളമം അവസരങ്ങളമം ഉണ്ാകുന്നെിന് ഭരണാധികാരിയുതെ ഇത്രമം സമം
രമംഭങ്ങള് സാഹചരത്യതമാരുക്കുമം. നൂെനാശയങ്ങള് നെപൊക്കാന് ആവശത്യമായ 
സാഹചരത്യമം ഭരണാധികാരി ഒരുക്കിതകാടുക്കണമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“്യത്ത്ിതറെ അഥവാ അദ്്ാനത്ിതറെ മഹെ്മം അറിഞ്ഞുതകാണ്് ജീ
വിയ്ക്കുക എന്നെിന് വളതര ്ാധാനത്യമുണ്്. രാജത്യത്ിന്റേയും പ്രജകളുന്േയും 
ആവശ്യകതകള് നിറന്വറ്റുന്ന സമംരമംഭങ്ങളപെയുമം സ്ാപനങ്ങളപെയുമം വിജയ
കരമായ നെത്ിപെിലൂതെ അദ്്ാനത്ിന്റേയും ്യത്ത്ിന്റേയും മാഹാത്ത്യമം 
അറിഞ്ഞുതകാണ്്, അതുവഴിയുള്ള സമ്പാദത്യത്ിലൂതെ രാഷ്ട്ര പുപരാഗെി നകവ
രിയ്ക്കുന്ന പഷേമരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങള് പലാകരാഷ്ട്രങ്ങള്തക്കല്ാമം സ്ീകരിയ്കാവുന്ന 
മാതൃകയാകുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“ആതരാതക്കപയാ പലേശങ്ങള് സഹിച്ച് നെത്ിതക്കാണ്ിരിയ്ക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങ
ളില നിന്നുമം യാതൊരു ്യത്വുമില്ാതെ നിശ്ിെ രീെിയില നിര്ബന്ിെ 
വിഹിെമം പറ്റുന്ന നികുെി പിരിവ് അഷേരാര്ത്ഥത്ില തകാള്ള െതന്നയാ
കുന്നു. ്ജകള് ജീവിൊവശത്യങ്ങള് നിറപവറ്റുന്നെിനായി സാധനങ്ങള് വാ
ങ്ങുന്നെില നിന്നുമം നികുെിതയന്ന പപരില നിശ്ിെ വിഹിെമം പവണതമന്ന 
നിയമതമന്ന പപരിലള്ള ദുരുപദേശത്യമം യാതൊരു കാരണവശാലമം യഥാര്ത്ഥ ഭര

https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman


29 of 82

യഥാര്ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതം ശ്രഥമഘട്ട സുശ്രധാന രംഗം

ണാധികാരി നെപൊക്കുകയില്. ്ജകളില നിന്നുമം വത്യാപാരികളില നിന്നുമം ഭീ
്ണിതപെടുത്ി തകാള്ളസമംഘങ്ങള് നെത്തുന്ന പിരിവിനുമം നിയമവിപധയതമ
ന്ന പപരില ഭരണാധികാരി നെത്തുന്ന നികുെി പിരിവിനുമം യഥാര്ത്ഥത്ില 
വത്യെത്യാസമില്. പഷേമരാഷ്ട്രത്ില യാതൊരുവിധത്ിലള്ള നികുെി സമ്പ്രദായ
വുമം ഉണ്ായിരിയ്ക്കുകയില്. ” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“കൃ്ി, വത്യവസായമം, സമംരമംഭങ്ങള്, ഗപവ്ണ പകന്ദ്രങ്ങള്, ്ജകള്ക്കുള്ള 
വാസസ്ലങ്ങള്, വിപനാദ പകന്ദ്രങ്ങള്, വിദത്യാദ്ത്യയന പകന്ദ്രങ്ങള്, ചികിത്സാ 
പകന്ദ്രങ്ങള്, കായികപരിശീലന പകന്ദ്രങ്ങള്, വിശ്മ പകന്ദ്രങ്ങള്, ഭരണ നി
ര്വഹണത്ിനുള്ള ഔപദത്യാഗിക പകന്ദ്രങ്ങള്, നസനീക പകന്ദ്രങ്ങള്, ജലാശ
യങ്ങള്, ജലപ്ാെസ്സുകള്, വനങ്ങള്, പര്വെങ്ങള് തുെങ്ങിയവതയ്കല്ാമുള്ള 
്പദശങ്ങള് അൊെ് ആവശത്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രത്ില ്പെത്യകമാ
യി പവര്െിരിച്ചിരിയ്കണമം. ഭവന നിര്്ാണ പമഖലയില മാത്രമം ് ജകള്ക്കുള്ള 
ഭവനങ്ങള് അൊെ് കാലത്് ലഭത്യമായ എല്ാ സരൗകരത്യങ്ങപളാതെയുമം ഭരണാ
ധികാരി സരൗജനത്യമായി അനുവദിയ്കണമം. ്ജകള് സ്യമം അെിസമ്പന്നെ 
്ദര്ശിപെിയ്കാെിരിയ്ക്കുന്നെിനുള്ള നെപെികള് കര്ശനമായി നെപൊക്കിയിരിയ്ക
ണമം. ഭരണാധികാരിയുമം രാഷ്ട്രവുമം ഭരണനിര്വഹണവുമം ്ജകള്ക്ക് അവരുതെ 
നദനമംദിന ജീവിെ കാരത്യങ്ങള് സുഗമമായി നെത്ിതക്കാണ്പപാകുന്നെിന് 
പവണ്ിയാതണന്ന് ജീവിൊനുഭവങ്ങളാല വത്യക്തമാകണമം.” ദശരഥന് ശ്ീരാമ 
വാണികതള ശ്ദ്പയാതെ പകട്ടു.

“രാഷ്ട്രത്ിതറെ തചലവുകള് കിഴിച്ചുള്ള മിച്ച സമംഖത്യയില നിന്നുമം എല്ാത്ി
ന്റേയുമം ഉെമസ്രായ ്ജകള്ക്കുമം വിഹിെമം ലഭിച്ചുതകാണ്ിരിയ്കണമം. ്സ്തുെ 
വിഹിെത്ിലനിന്നുമം ്ജകള്ക്ക് അവരുതെ ആവശത്യങ്ങള്ക്ക് പവണ്തെല്ാമം 
സരൗജനത്യമായി നലകുവാന് കഴിയുമം. ദാരിദ്ത്യ നിര്്ാര്ജനമം ഭരണ നിര്വ
ഹണത്ിതറെ അെിസ്ാന നിയമമാകുന്നു. രാഷ്ട്ര സുരഷേപയാതൊപെമം, രാജത്യ
ത്ിതറെ നിശ്ിെ അെിര്ത്ിക്കുള്ളില നിന്നുമം വിപദശ രാജത്യങ്ങളില നിന്നുമം 
ജീവിൊവശത്യങ്ങള്ക്കുള്ള വിഭവങ്ങള് സമാഹരിച്ച് ്ജകള്ക്ക് തുലത്യമായി 
അഭിരുചികള്ക്ക് അനുസരിച്ച്  വിെരണമം തചയ്യുക എന്ന സു്ധാന കാരത്യ
നിര്വഹണമാകുന്നു ഭാരണാധികാരി അഥവാ രാജാവ് എന്ന സ്ാനത്ാല 
ഉപദേശിക്കുന്നെ്. അവശത്യഘട്ടത്ില ്ജകള്ക്ക് ദീര്ഘ കാലാവധിയില 
പലിശരഹിെ വായ്കള് അനുവദിയ്കണമം. വര്്മംപൊറുമം ്ജകള്ക്ക് ലഭിച്ചു
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തകാണ്ിരിയ്ക്കുന്ന വിഹിെത്ില നിന്നുമം ്സ്തുെ വായ്യുതെ െവണ സമംഖത്യ 
െിരിച്ചെവായി സ്ീകരിയ്കണമം. ്ജകള്ക്ക് സാമ്പത്ിക ബാധത്യെ വന്ന് 
പചരാെിരിക്കുക എന്നെ് രാജനീെി്കാരമം സു്ധാനമാകുന്നു. വിപദശ നാ
ണത്യപശഖരമം വര്ദ്ിപെിയ്ക്കുന്നെിന് വിപദശ രാജത്യങ്ങള്ക്ക് ആവശത്യമായ സാ
ധനങ്ങളമം അസമംസ്കൃെ വസ്തുക്കളമം ഭരണാധികാരിയുതെ പമലപനാട്ടത്ിലമം 
നിയന്ത്രണത്ിലമുള്ള സ്ാപനങ്ങള് വഴി നിര്്ിച്ച് കയറ്റുമെി തചയ്യണമം.” 
ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“മുഖത്യ നഗരപാലകതറെ പനതൃെ്ത്ില ്ജകളതെ സുരഷേയ്കായി നൂറ് കുടുമം
ബങ്ങള്ക്ക് അമ്പെ് അഥവാ ആവശത്യാനുസൃെമം എന്ന പൊെില നിശ്ിെ 
എണമം സുരഷോ കാരത്യനിര്വഹണ സമംഘതത് നിപയാഗിയ്കണമം. എല്ാ ഭവന
ങ്ങളിപലയുമം നിെത്യജീവിെ കാരത്യങ്ങളില ്സ്തുെ സുരഷോ കാരത്യനിര്വഹണ 
സമംഘത്ിതറെ പസവനങ്ങള് നിയന്ത്രിെ രീെിയില സ്കാരത്യെയ്ക് ഭമംഗമം വരാ
ത്വിധമം ലഭിച്ചിരിയ്കണമം. വൃദ്രുപെയുമം സ്ത്രീകളപെയുമം കുട്ടികളപെയുമം സുരഷേ
യ്ക് അെീവ ്ാധാനത്യമം നലകണമം.” പഷേമരാഷ്ട്രമം പകവല സങ്ലപെമതല്ന്നുമം, 
്ാപയാഗികമായി നെപൊക്കി യാഥാര്ത്ഥത്യമാക്കാന് അറിയുന്നവര് ഉതണ്ങ്ില 
സാധിയ്ക്കുതമന്നുമം ശ്ീരാമന് തെളിയിക്കുന്നു.

“ധനവിനിമയ ഉപാധിയായ നാണയ നിര്്ാണവുമം നസനത്യവുമം നസനീക 
പസവനവുമം ഭരണനിര്വഹണവുമം രാഷ്ട്രത്ിതറെ ഭരണാധികാരിയുതെ നിയ
ന്ത്രണത്ില മാത്രമം നിലനിര്ത്തുന്നെ് പപാതല െതന്ന സു്ധാനമാണ്  
നദനമംദിന ജീവിെകാരത്യങ്ങള്ക്കുമം പുപരാഗെിയ്ക്കുമം അെത്യാവശത്യമായ എല്ാത്ി
ന്റേയുമം അഥവാ എല്ാ വിഭവങ്ങളപെയുമം അസമംസ്കൃെ വസ്തുക്കളപെയുമം നിര്്ാ
ണവുമം സമംഭരണവുമം വിെരണവുതമല്ാമം ഭരണാധികാരിയുതെ സ്ാനാധികാര
ത്ിലമം പമലപനാട്ടത്ിലമം നിയന്ത്രണത്ിലമം നെത്ിപെിലമം െീരുമാനത്ിലമം 
മാത്രമായിരിയ്കണമം എന്നെ്. രാജത്യത്ിതല വിഭവങ്ങളമം അവയുതെ നിര്്ാണ 
സമംഭരണ വിെരണങ്ങള് തുെങ്ങിയവയുമം ഏൊനുമം പപരുതെ സ്കാരത്യ ഉെമ
സ്െയിലമം നിയന്ത്രണത്ിലമാകരുെ്. ഇെ് രാജനനെിക നിയമത്ിതറെ 
സു്ധാന ഭാഗമാകുന്നു. വിശ്ാസിതയപന്നാ അവിശ്ാസിതയപന്നാ പവര്െിരി
വില്ാതെ എല്ാവര്ക്കുമം തുലത്യനീെി ഉറപെ് വരുത്ണമം. ്ജകള് എന്ന സ്ാ
നത്തുള്ള വത്യക്തികള്ക്കാണ് ഭരണാധികാരി സമംരഷേണമം അനുവദിയ്ക്കുന്നെ്.” 
ഭരണമം എങ്ങതനയായിരിയ്കണതമന്ന അറിവ് ആദത്യപമ ഭരണാധികാരിയ്ക്കുണ്ാ
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യിരിയ്കണതമന്ന് ശ്ീരാമന് തെളിയിയ്ക്കുന്നു.

“രാജാവ് കെമം വാങ്ങി ്ജകതള കെതക്കണിയിലാക്കരുെ് എന്നതുമം ്പെത്യ
കമം ശ്ദ്ിപയ്കണ്ൊകുന്നു. പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണമം ്ാവര്ത്ികമതല്ങ്ില ്
ജകള് ്െത്യഷേത്ില ഉെമസ്രുമം ഫലത്ില വാെകക്കാരുമം യഥാര്ത്ഥത്ി
ല അനത്യരുമായിരിക്കുമം.” രാജനനെിക നിയമ്കാരമം ഭരണതത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
ശ്ീരാമതറെ വിശദീകരണത്ില എല്ാവര്ക്കുമം സമംതൃപ്തിയുണ്ായി.

“ഒരു രാജത്യതത് ജനങ്ങളതെ സു്ധാനമായ അവകാശമാണ് ഭരണാധികാരി 
എന്ന സ്ാനത്ാല അനുവദിയ്ക്കുന്ന പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണമം.” രാമന് തുെര്ന്നു.

“ശുദ്മായ വായു, തവള്ളമം, ആഹാരമം, വസ്ത്രമം, പാര്പെിെമം, ചികിത്സ, വിദത്യാദ്ത്യയ
നമം, വിളക്കുകള്, ഊര്ജപ്ാെസ്സുകള്, വാഹനമം, സാപങ്െിക സരൗകരത്യങ്ങ
ള്, തൊഴില മുെലായവതയല്ാമം അവകാശമായി അെിനാല സരൗജനത്യമായി 
നികുെിരഹിെ ഘെനപയാതെ സ്െന്ത്രമായി ജീവിയ്ക്കുവാനുള്ള സുരഷേിെപത്ാ
ടുമം സമംരഷേണപത്ാടുതമാപെമം ഒരു രാജത്യതത് ഭരണാധികാരി അനുവദിയ്ക്കുപമ്പാ
ള് മാത്രപമ യഥാര്ത്ഥ പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണമം ്ാവര്ത്ികമാകൂ; പഷേമരാഷ്ട്രമം 
സ്ാപിെമാകൂ.” പൂര്ണമായുമം ഔപദത്യാഗികമായിരുന്നു ശ്ീരാമതറെ ഉത്രമം.

ദശരഥന് ശ്ീരാമ വചനങ്ങളില സമംതൃപ്തനായി.

“ഭരണമം ്െിസന്ിയിലാകുപമ്പാള് രാജാവ് എ്കാരമായിരിക്കണമം?” 
മഹാരാജാ ദശരഥന് നിയുക്ത യുവരാജാവായ രാമപനാെ് പചാദിച്ചു.

“രാജാവ് പക്െപയാതെ ധാര്്ികമായി ്ജാപഷേമത്ിന് ്ാധാനത്യമം 
തകാടുത്്  പനരിട്ട് ഭരണകാരത്യങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കണമം. രാജനീെി ്ജകള്ക്ക് 
ലഭത്യമായിരിക്കണമം. ഭരണകാരത്യങ്ങള് സുഗമമായി നെത്തുന്നെിനുപവണ് സമം
വിധാനങ്ങളമം സജീകരണങ്ങളമം ്ബലെപയാതെ നെപൊക്കണമം. രാജാവ് 
ആത്ബലപത്ാതെ ് ജകതള അഭിസമംപബാധന തചയ്യണമം. ് െിസന്ിയുതെ 
കാരത്യകാരണങ്ങതള മന്ത്രി്മുഖര് മുെല ആവശത്യമായ എല്ാവരുമായുമം ചര്ച്ച 
തചയ്ത് വത്യക്തമായ െീരുമാനത്ിതലത്ണമം. ്ജകളതെ അഭി്ായങ്ങതള 
യഥാ അറിയണമം. പരിഹാരങ്ങള്ക്കായി വിദഗ്ദ്ധതര രാജാവ് പനരിട്ട് ചുമെല
തപെടുത്ണമം. വിശദമായ ചര്ച്ചകള്ക്കുമം വിശകലനങ്ങള്ക്കുമം പശ്മം ശീഘ്മം 
വത്യക്തമായ െീരുമാനത്ിതലത്ണമം. അവതയല്ാമം യഥാ ്ജകതള അറിയി
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ച്ച് അവരുതെ െീരുമാനങ്ങളമം അറിയണമം. നസനത്യതത് ശക്തമാക്കണമം. ചാ
ര്വര്ത്നമം വത്യാപിപെിച്ച് വിവരങ്ങള് പശഖരിക്കണമം. തുെര്ന്ന് ്ാപയാഗിക
വുമം ്െിസന്ി പരിഹരിക്കുവാന് ഉെകുന്നതുമായ ക്രിയാത്ക നെപെികള് 
യുക്തിപൂര്വമം നകതക്കാണ്് വി്മാവസ്കള് പരിഹരിക്കണമം. പപഷേ ഒരു 
കാരത്യമം ്പെത്യകമം ശ്ദ്ിക്കണമം. ്െിസന്ി ഭരണത്ിനു മാത്രപമ പാടുള്ളൂ; 
രാജാവിതറെ ധര്മപബാധത്ിനാവരുെ്.” 

ശ്ീരാമതറെ മറുപെി സഭാവാസികതളതയല്ാമം ആപവശഭരിെരാക്കി. ദശരഥനുമം 
ഉത്സാഹപമറി. എന്നാല നകപകയിമാത്രമം അസ്സ്യായി കാണതപെട്ടു.

“രാജാവു െതന്ന പെിയുമം പിൊവുമം മുെല മത്ല്ാമാകുപമ്പാള്, എങ്ങതനയാ
യിരിക്കണമം ഓപരാ സ്ാന്കാരവുമം വാക്ക് പാലിപക്കണ്തുമം കര്ത്വത്യമം പൂ
ര്ത്ീകരിപക്കണ്തുമം?” ദശരഥന് രാമപനാെ് പചാദിച്ചു.

“വാഗ്ാനപാലനവുമം കര്ത്വത്യപൂര്ത്ീകരണവുമം അൊെ് സ്ാന്കാരമം 
സദുപദേശത്യപത്ാതെ നീെിപൂര്വമം ധാര്്ികമായിരിക്കണമം. വാക്ക് പാലിക്കുന്ന
െിന് രാജാതവന്നുമം പിൊതവന്നുമം വകപഭദമില്. വത്യക്തി െതന്നയാണ് രാജാവ്, 
പിൊവ് മുെലായ എല്ാ സ്ാനങ്ങളിലമം നിലതകാള്ളുന്നെ്. അൊെ് സ്ാന
്കാരമം വാക്ക് പാലിയ്കണതമങ്ിലമം രാജാതവന്ന സ്ാനാധികാരത്ിനാകുന്നു 
സു്ധാനതമന്നെ് സ്യമം അനുസരിക്കുക എന്നൊകുന്നു വാക്ക് പാലിക്കുന്ന
െിന് അെിസ്ാനമം. രാഷ്ട്രത്ിന് ്ാധാനത്യമം നലകി അൊെ് സ്ാന്കാരമം 
സ്യമം അര്ഹെപയാതെയുള്ള വാക്ക് പാലിക്കുക എന്നെ് കര്ത്വത്യപൂര്ത്ീക
രണമാകുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാജാവിന് രാജത്യവുമം അഥവാ ്ജകളമം വിവിധ സ്ാനങ്ങള്്കാരമുള്ള 
കര്ത്വത്യപൂര്ത്ീകരണവുമം, പിൊവിന് പത്ിയുമം സന്താനങ്ങളമം അഥവാ 
കുടുമംബവുമം വിവിധ സ്ാനങ്ങള്്കാരമുള്ള ഉത്രവാദിത് പൂര്ത്ീകരണവു
മാകുന്നു. രാജാവ് രാജത്യത്ിപലാ ്ജകളിപലാ, പിൊവ് പത്ിയിപലാ സന്താ
നങ്ങളിപലാ മമൊഭാവത്ില ബന്ിെനാകരുെ്. മമൊ ബന്ങ്ങളില കീ
ഴ് തപെൊതെ രാജനീെി്കാരമം ധാര്്ികമായി സദുപദേശത്യമുതണ്ങ്ില  മാത്രപമ 
കര്ത്വത്യപൂര്ത്ീകരണമാകുന്ന വാക്ക് പാലിക്കുവാന് കഴിയൂ. മമെയ്ക് കീ
ഴ് തപെട്ടാല വിപധയെ്മം സമംഭവിച്ച് വിനാശത്ിന് ഇെയാകുന്നു. െന്മൂലമം ആത്
പബാധമം ് കാശിക്കുകയില് അഥവാ വിപവകപത്ാതെയുള്ള െീരുമാനമം നെപൊ
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ക്കുവാന് കഴിയില്.” സ്െസിദ്മായ മധുരഭാ്ണപത്ാതെ രാമന് തുെര്ന്നു.

“വാക്ക്പാലിയ്ക്കുപമ്പാള് രാജാവ് രാജനീെി്കാരമം രാജധര്മവുമം പിൊവ് പി
തൃധര്മവുമം പാലിയ്കണമം.” ഗാമംഭീരത്യമം കലര്ന്നതുമം എന്നാല മൃദുലവുമായ രാമതറെ 
ഭാ്ണമം സഭാമംഗങ്ങള്ക്ക്  അെയുത്സാഹപമകി.

“രാജമഹി്ി എ്കാരമായിരിയ്കണമം?” അപയാദ്ത്യയുതെ രാജാവായ ദശരഥ
തറെ അടുത് പചാദത്യമം.

“രാജമഹി്ി രാജത്യത്ിന്റേൊകുന്നു. പത്ി കുടുമംബത്ിന്റേയുമം. രാജനീെി
്കാരമുള്ള രാഷ്ട്രസുരഷേയുമം ്ജാപഷേമവുമാകുന്നു രാജമഹി്ിയുതെ ഏ്വുമം 
്ധാന ഉപദേശത്യമം. രാജത്യസുരഷേക്കുമം ്ജാപരിപാലനത്ിനുമം ആവശത്യമായ
തെല്ാമം നെപെിലാക്കുന്നെിന് രാജാവിതന സഹായിപക്കണ്െ് രാജമഹി്ിയാ
ണ്. കുടുമംബത്ിതറെ വലയില കുടുങ്ങാതെ രാജത്യകാരത്യങ്ങളില വത്യാപൃെനാകു
വാന് രാജാവിന് സാധിക്കുന്നെിന് ആവശത്യമായ നവകാരിക പമഖലകളിതല 
പിന്തുണയുമം വിപവകപൂര്വമം നലപകണ്െ് രാജമഹി്ിയാണ്. സനധരത്യമം 
ഏതൊരു ്െിസന്ിയിലമം രാജാവിന് തുണയായിരിപക്കണ്തുമം രാജമഹി
്ിയാണ്. രാജനീെിക്കുമം രാജഹിെത്ിനുമം ്ജാപഷേമത്ിനുമം എെിരായ 
യാതൊന്നുമം രാജമഹി്ിയിലനിന്നുമം ഉണ്ാകരുെ്.” രാമന് തുെര്ന്നു.

“ഏവരുപെയുമം പത്ി ധാര്്ികെയില മാത്രമായിരിക്കണമം. സ്ത്രീ സഹചാരി
ണിയാകുന്നു. ധര്മത്ില നിലതകാള്ളുന്നെിനുള്ള സഹചാരിണി. അെിനാല 
രാജമഹി്ിയുമം ധാര്്ികെയില മാത്രമായിരിക്കണമം.” രാമതറെ ഉത്രമം 
വസിഷ്ഠതന കൂടുെല സപന്താ്വാനാക്കി.

“ഏൊനുമം രാജമഹി്ിമാരുമം അവരില ഒപട്ടതറ പുത്രന്ാരുമുതണ്ങ്ില, അെില 
ആപരയായിരിക്കണമം യുവരാജാവായി രാജാവ് െിരതഞ്ടുപക്കണ്െ്?” അെത്യ
ന്തമം സൂക്ഷ്മെപയാതെ സഭതയ വീഷേിച്ചപശ്മം ദശരഥന് പചാദത്യമം തുെര്ന്നു.

സഭാവാസികതളല്ാമം പരിഭ്രമപത്ാതെ പരസ്പരമം പനാക്കി. കരൗസലത്യയുമം സു
മിത്രയുമം കാരത്യമറിയാതെ ഏതറ ഉലക്കണ്ാകുലരാകുപമ്പാള് നകപകയിയില 
 മാത്രമം ഭയവുമം പരിഭ്രമവുമം മാറിമാറി നിഴലിച്ചു.

“കര്ത്വത്യപൂര്ത്ീകരണത്ിനായി ്ജകള്തക്കന്നുമം മാതൃകയാപകണ്ൊയ 
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രാജാവിതറെ തചയ്തികപളാപരാന്നുമം രാജനീെി്കാരമം ധര്മത്ില അധിഷ്ഠിെ
മായിരിക്കണമം. ്ജകതള നയിപക്കണ് രാജാവിന് െതന്ന അനവധി പത്ിമാ
രുതണ്ങ്ില, അവരില ഒട്ടനവധി സന്താനങ്ങളതണ്ങ്ില, െീര്ച്ചയായുമം അവ
തയാന്നുമം ധാര്്ികെയ്ക്കുമം സദാചാരത്ിനുമം രാജനീെിക്കുമം നിരക്കുന്നെല്. 
കാരണമം, ഒപര സമയമം പുരു്ന് ഒരു പത്ിയുമം സ്ത്രീയ്ക് ഒരു പെിയുമം മാത്രപമ 
പാടുള്ളൂ എന്നെ് സന്താനങ്ങളതെ സുരഷേയ്ക്കുമം ്കൃെിദത്മായ കരുെലിനുമം 
നിര്ബന്മാകുന്നു. മരണപമാ യുക്തമായ കാരണങ്ങപളാതെ നിയമാനുസൃെമം 
പവര്പിരിയപലാ സമംഭവിയ്ക്കുപമ്പാള് സ്ത്രീകള്ക്കുമം പുരു്ന്ാര്ക്കുമം പുനര്വിവാ
ഹമം അനുവദനീയമാകുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“ജീവിെത്ിന് കരുെലമം സുരഷേയുമം ലഭിയ്ക്കുന്നെിന് ജീവിെ പങ്ാളി അനി
വാരത്യമാതണന്നുള്ളവര്ക്ക് വിവാഹിെരായി ജീവിയ്ക്കുന്നെിനുമം ഏതെങ്ിലമം 
സന്ര്ഭത്ില പവര്പിരിയണതമന്ന് എകപഷേീയമാപയാ ഉഭയസ്െ്കാ
രപമാ ദമ്പെികളില െീരുമാനമുണ്ായാല, സന്താനങ്ങളതണ്ങ്ില അവരുതെ 
സുരഷേയ്ക്കുമം ജീവിെത്ിനുമം ആവശത്യമായ കാരത്യങ്ങള് നെപൊക്കി കാലൊമസമം 
കൂൊതെ വിവാഹ പമാചനമം അനുവദിപക്കണ്ൊകുന്നു. പുരു്തറെ അപാകെ
യാല സമംഭവിയ്ക്കുന്ന വിവാഹ പമാചനത്ിന് ്സ്തുെ പുരു്ന് സ്ത്രീയ്ക് ആവശത്യ
മായ നഷ്ടപരിഹാരവുമം പുനര്വിവാഹിെയാകുന്ന സമയമംവപരയ്ക്കുമം അതല്ങ്ില 
ആജീവനാന്തമംവപരയ്ക്കുമം മെിയായ നിശ്ിെ സമംഖത്യ മാസമംപൊറുമം നലകുക
യുമം പവണമം. വിവാഹ പമാചനമം െീര്ത്തുമം ആവശത്യമായ സന്ര്ഭത്ില മാത്രമം 
അഥവാ യാതൊരു കാരണവശാലമം തുെര്ന്ന് ഒരുമിച്ച് ജീവിയ്ക്കുവാന് സാധത്യ
മതല്ന്ന് ജീവിെ സാഹചരത്യങ്ങളാല സ്യമം വത്യക്തമായാല മാത്രപമ ഉഭയക
ഷേി സ്െ്കാരമുള്ള വിവാഹ പമാചനമം അനുവദിയ്ക്കുവാന് പാടുള്ളൂ. വിവാ
ഹപമാചനമം എളപെത്ില പിന്തുെരാവുന്ന ഒരു ്വണെയായി കണക്കാക്കുന്ന 
സാഹചരത്യമം ഉണ്ാവരുെ്. കുടുമംബബന്ങ്ങതള അെ് ബാധിയ്ക്കുമം. എന്നാല, 
പുരു്നില നിന്നുമം മറ്റുമം പീഡനവുമം ഉപദ്വവുപമലക്കുന്ന സാഹചരത്യത്ില 
എത്രയുമം തപട്ടന്ന് സ്ത്രീയ്ക് ആവശത്യമായ സമംരഷേണമം നലകി വിവാഹ പമാചനമം 
നലപകണ്തുമം ്സ്തുെ പുരു്തന കഠിനമായി ശിഷേിപയ്കണ്തുമാകുന്നു. വിവാ
ഹത്ിനുമം വിവാഹ പവര്പിരിയലിനുമം പുനര്വിവാഹത്ിനുമം എന്നതുപപാതല 
െതന്ന ജനനത്ിനുമം മരണത്ിനുമം കൃെത്യമായ പരഖകള് രാജത്യത്് സൂഷേിയ്ക
ണമം. എങ്ില മാത്രപമ രാജത്യതത് ്ജകളതെ ആതക എണമം കണക്കാക്കാന് 
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സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“ഒരു വത്യക്തിക്ക് ഒരു പിൊവുമം ഒരു മാൊവുമം മാത്രപമയുള്ളൂ. ് കൃെിയുതെ അലമം
ഘനീയമായ നിയമമാണെ്. എങ്ില  മാത്രപമ സദാചാരത്ില അധിഷ്ഠിെ
മായ സാന്ാര്ഗ്ഗിക ജീവിെമുണ്ാവുകയുള്ളൂ. ഒരു രാജത്യത്് നിര്ബന്മായുമം പാ
ലിപക്കണ് നിയമമാണിെ്. തെ്ായ ്വണെകള് മുന്ഗാമികള് തചപയ്തക്കാമം. 
പപഷേ അറിവുള്ളവര് അെ് പിന്തുെര്ന്ന് അനാചാരങ്ങള്ക്ക് ഇെവരുത്രുെ്. 
്ജകള് സമംസ്കാരത്ില നിലതകാണ്ിതല്ങ്ില രാജത്യമം അധര്്ികളതെ കൂ
ത്രങ്ങാകുമം. അതത്ാരതമാരു സ്ിെി സമംജാെമാകാെിരിക്കുവാന് രാജാവ് 
സ്യമം ധാര്്ികമൂലത്യങ്ങതള സ്ന്തമം ജീവിെത്ില അനുസരിച്ച് ്ജകള്ക്ക് 
മാതൃകയാവണമം. അൊണ്  ആര്്ഭാരെ സമംസ്കാരമം എന്ന സനാെനധര്മ ജീ
വിെരീെി. മഹാരാജാവ് ഷേമിച്ചാലമം!” ശ്ീരാമതറെ മറുപെി എല്ാവരിലമം ഭാവ
പഭദമുളവാക്കി. ഒപെമം സമംഭ്രമവുമം ഭയവുമം. തെല്ിെ നിര്ത്ിയ രാമന് ദശരഥതന 
ഒന്നുപനാക്കി.

“നധരത്യമായി തുെര്പന്നാളൂ. ധര്മസമംസ്ാപനാര്ത്ഥമുള്ള ഉണിയുതെ വാണികള് 
നത് പബാധാനന്ത്ിപലക്ക് നയിക്കുന്നു. പവഗമം തുെരുക. ഒട്ടുമം ഭയപക്കണ്
െില്. ധര്മമല്ാത്ൊയ നമ്മുതെ തചയ്തികപളയുമം കുമാരന് വിമര്ശിക്കാമം! 
വിചാരണ തചയ്യാമം!! ശിഷേ വിധിക്കാമം!!!” രാമനിതല ധര്മനിഷ്ഠതയ വത്യക്ത
മായി അറിഞ് ദശരഥന് െതറെ വത്സലപുത്രതന പ്ാത്സാഹിപെിച്ചു.

വസിഷ്ഠതറെ കണ്ണുകള് സമംതൃപ്തിയാല നിറതഞ്ാഴുകി. ധര്മത്ില നിലതകാ
ള്ളൂന്നെിനുള്ള മഹാരാജാ ദശരഥന്റേയുമം ശ്ീരാമന്റേയുമം നിഷ്ഠതയ സഭയ്ക്കുമം 
ഏതറ സ്ീകാരത്യമായി, ഒപെമം മാതൃകയുമം.

ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു -

“പഷേമരാഷ്ട്രമം നെപൊപക്കണ്െ് ഏ്കാരതമന്ന സ്യമം വത്യക്തെയില നിലതകാ
ണ്്, രാജനീെിതയ നിയമമായുമം, ്ജാപഷേമതത് സദുപദേശത്യമായുമം, കര്ത്
വത്യതത് പിൊവായുമം, സമംരഷേണതത് മാൊവായുമം, ചുമെലപയയുമം ഉത്ര
വാദിത്പത്യുമം സന്താനങ്ങളായുമം, ധര്മതത് ധനമായുമം, സദുപദേശത്യതത് 
പരമാര്ത്ഥമായുമം, പരിണാമതത് സൃഷ്ടിയുതെ സ്ഭാവമായുമം, ് ജകതള രാഷ്ട്രമാ
യുമം, ആദര്ശതത് പന്ാവായുമം, നീെിയിലമം സമംശുദ്െയിലമം അധിഷ്ഠിെമായ 
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വിപവകതത് വഴികാട്ടിയായുമം, അഹിമംസതയ കൂതെപിറപൊയുമം, അധര്മപത്യുമം 
അഴിമെിപയയുമം ്െിപയാഗിയായുമം, ്ാപയാഗികെതയ അെിസ്ാനമായുമം, 
സദാചാരപത്യുമം വിനയപത്യുമം നിസ്ാര്ത്ഥെപയയുമം സ്ഭാവമായുമം, മമെ
യ്ക് കീഴ് തപെൊതെ സദാ സ്യമം നിരീഷേണത്ില നിലതകാണ്മം, സമംതൃപ്തിപയ
യുമം ദിവത്യപ്മപത്യുമം ്െിഫലമായുമം, സര്പവാപരി  സ്യമംഭൂനചെനത്യവുമം 
(പഞ്ചഭൂൊത്ക പദഹഘെനയല്ാത്തുമം) ്കാശസ്രൂപവുമം പദവാധിപദവ 
ന്ാരുമം യഥാക്രമമം പജത്യാെിര്മണ്ഡലമായ ബ്രഹ്മപലാക-ശിവപലാക-വിഷ്ണുപലാ 
ക വാസികളമായ ജനിെകാധികാരിയുമം സരസ്െീസപമെനുമായ ബ്രഹ്മപദ 
വപനാടുമം  പാര്വെിസപമെനുമം സര്വാധികാരിയുമം പരമഗുരുവുമായ ശിവപദവ 
പനാടുമം ലക്ഷ്മീസപമെനുമം സമംരഷേണാധികാരിയുമായ വിഷ്ണുപദവപനാടുമം  
സമംശുദ് ഭക്തി സ്യമം നിലനിര്ത്തുന്നവരാപയാ, സ്ന്തമം ധാര്്ിക ഭക്തിയി
ലമം വിശ്ാസത്ിലമം സ്യമം നിലതകാള്ളുന്നവരാപയാ, സെത്യസന്െയുമം ധാ
ര്്ികമൂലത്യങ്ങളമം യുക്തിയുമം അെിസ്ാനമാക്കിയുള്ള ജീവിെക്രമത്ില സ്യമം 
നിലതകാള്ളുന്നവരാപയാ, ്കൃെിതയ ശക്തിയായി സ്യമം ഉള്തക്കാള്ളുന്നവരാ
പയാ, ്ാപഞ്ചികെതയ ജ്ാനമായി അമംഗീകരിക്കുന്നവരാപയാ, സ്യമം വി
ദത്യാര്ത്ഥിയായി സ്യമം അറിയലമം സാഷോെ്ക്കരിക്കലമാകുന്നു ജ്ാനമാര്ഗ്ഗ
തമന്ന് വിപശ്ിപെിക്കുന്നവരാപയാ, സമംശുദ് നീെിനിര്വഹണതത് ആെത്യ 
ന്തിക പരമാര്ത്ഥതമന്ന് സ്യമം അനുസരിക്കുന്നവരാപയാ രാജാവിതറെ സന്താ
നങ്ങളില ആതരങ്ിലമുതണ്ങ്ില ്സ്തുെ വത്യക്തിതയ മാത്രമം യുവരാജാവായി 
തെരതഞ്ടുക്കാമം.”

“രാജാതവന്നെ് പിന്തുെര്ച്ചയായി ലഭിപക്കണ്െല്. യഥാര്ത്ഥത്ില, ്ജക
ള് പയാഗത്യെയുള്ള വത്യക്തിതയ ഭരണാധികാരിയായി തെരതഞ്ടുക്കുകയാണ് 
അനുപയാജത്യമം. അെിനുള്ള അവകാശമം ് ജകള്ക്ക് ലഭിയ്ക്കുന്നുതവങ്ില മാത്രപമ 
അവര് സ്െന്ത്രരാകുന്നുള്ളൂ.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“കൃെത്യെപയാതെ പഷേമരാഷ്ട്രമം നെപൊപക്കണ്െ് എ്കാരതമന്ന സ്യമം വത്യക്ത
െയുമം, പക്െയുമം, വിട്ടുവീഴ്ച്ചയില്ാത് നീെിനിര്വഹണവുമം, നിസ്ാര്ത്ഥ
െയുമം, കാരത്യ്ാപ്തിയുമം, യുക്തിയുമം, സദാചാര ജീവിെവുമം, ്ാപയാഗികമായ 
ഉള്ക്കാഴ്ചയുമം, നധരത്യവുമം, സലസ്ഭാവവുമം, അദ്്ാനപശ്ിയുമം, സദുപദേശത്യവുമം 
സമംശുദ് ഭക്തിയുമം, സദാ വിദത്യാര്ത്ഥിയായിരിക്കുവാനുള്ള ശ്ദ്യുമം, കാരത്യനി
ര്വഹണത്ില സൂക്ഷ്മെപയാതെ തപതട്ടന്ന് ്ജാപഷേമത്ിന് അനുപയാജത്യ
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മായ െീരുമാനങ്ങള് നെപൊക്കുന്നെിലള്ള ്ാവീണത്യെയുമം, അറിവ് ആര്ജി
ക്കുവാനുള്ള ജിജ്ാസയുമം, നൂെനാശയങ്ങളിലള്ള ഗപവ്ണ െലപെരെയുമം, 
സാപങ്െിക പരിജ്ാനവുമം, ്ജാപഷേമമം സ്ന്തമം കാരത്യമാകുന്നുതവന്ന ദൃഢ
നിശ്യവുമം, അഹമംഭാവമില്ായ്മയുമം, നിൊന്ത ജാഗ്രെയുമം, ധര്മനിഷ്ഠയുമാകുന്നു 
സാമാപനത്യന ഭരണാധികാരി അഥവാ രാജാവാകുന്നെിനുള്ള പയാഗത്യെ.” ശ്ീ
രാമന് തുെര്ന്നു.

“സ്െന്ത്രവുമം നിഷ്പഷേവുമം സന്തുലിെവുമായ നീെിനിഷ്ഠയാകുന്നു രാഷ്ട്രത്ിതറെ 
നിയന്താവ്. രാജനീെി്കാരമം ്ജാപഷേമത്ിനായുള്ള ധാര്്ികമായ നിയ
മസമംവിധാനമാണ് രാഷ്ട്രതത് നിയന്ത്രിപക്കണ്െ്. യാതൊരു വിശ്ാസ സമം
ഹിെകളമം രാഷ്ട്രതത് നിയന്ത്രിക്കരുെ്.  ഭക്തി-വിശ്ാസ കാരത്യങ്ങള് വത്യക്തി
യിലമം കുടുമംബത്ിലമം സമൂഹത്ിലമം മാത്രമം ഉള്തപെടുന്നു. രാഷ്ട്രമം വത്യക്തിയുതെ 
നിയമാനുസൃെവുമം ധാര്്ികവുമം സദുപദേശത്യപരവുമായ ഭക്തി-വിശ്ാസങ്ങള്ക്ക്  
സമംരഷേണമം നലകുതമന്ന് മാത്രമം. വത്യക്തി, കുടുമംബമം, സമൂഹമം, രാഷ്ട്രമം എന്നിവ 
പലാകത്ിതല സു്ധാന ഘെനയാകുന്നു.”

നിഷ്പഷേെപയാതെ ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

സപ്തമാവൊര ഭഗവാന് ശ്ീരാമന് നീെിനിര്വഹണ ചരിത്രത്ിതല സു്
ധാന അദ്ത്യായമം രചിക്കുകയാണ്.

മഹാരാജാവിലമം നകപകയി ഒഴിതകയുള്ള രാജമഹി്ിമാരിലമം, രാജനന
െിക ഉപപദഷ്ടാവായ വസിഷ്ഠനിലമം മന്ത്രിമുഖത്യരിലമം, മ്് ്മുഖരിലമം, സഭാവാ
സികളിലമം, ് ജകളിലമം, സര്പവാപരി ലക്ഷ്മണനിലമം സീെയിലമം ഒരുപപാതല 
ജിജ്ാസയുമം പരിഭ്രാന്തിയുമം വളര്ത്ി. എന്താണ് സമംഭവിക്കുന്നതെന്ന് 
ആര്ക്കുമം കൃെത്യമായി ഉള്തക്കാള്ളാനാവാതെ എല്ാവരുമം ആകാമംഷേപയാതെ 
വീഷേിച്ചുതകാണ്ിരുന്നു.

“ഉത്രമം പശ്ഷ്ഠമം!!” സമം്ീെനായ ദശരഥന് ശ്ീരാമതറെ വാക്കുകതള സര്വാ
ത്നാ സ്ീകരിച്ചു.

“കുമാരാ! നമ്മുതെ അടുത് പചാദത്യത്ിനുമം വത്യക്തമായ ഉത്രമം നലകുക.” ദശ
രഥന് തുെര്ന്നു.

“അല്മംമുമ്പ് കുമാരന് വത്യക്തമാക്കിയ ഗുണങ്ങതളല്ാമം െികഞ് പുത്രതന മഹാ
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രാജാവ് യുവരാജാവാക്കുന്നെിനായി െീരുമാനിച്ചുതവന്ന് കരുതുക. അഭിപ്ക
ദിനവുമം സമയവുമം ്ജകപളാെ് ്ഖത്യാപിച്ചു. അെിനിതെ, മുതമ്പാരിക്കല നെന്ന 
യുദ്ത്ില സഹായിച്ചെിനുള്ള ്െയുപകാരമായി അനുപയാജത്യമായ അഭീഷ്ടമം 
നിറപവ്ാതമന്ന് രാജാവ്  നലകിയ വാക്കാകുന്ന രണ്് വരദാനങ്ങതള ലഭിക്കുവാ
നായി യുവരാജാഭിപ്കമം ് ഖത്യാപിച്ചൊയ ഈ അവസരത്ില രാജമഹി്ി 
ഒരു ്പെത്യക ആവശത്യതത്, സ്ാര്ത്ഥെയാല അസാധാരണമായ ആവശത്യ
തത് ഉന്നയിച്ചുതവന്നുമം കരുതുക!!” സഭയുതെ ജിജ്ാസതയ വര്ദ്ിപെിക്കുവാ
തനന്നപപാല ദശരഥന് തെല്ിെ നിര്ത്ി തുെര്ന്നു.

“പശ്ഷ്ഠനുമം സര്വഗുണസമ്പന്നനുമായ ്ഖത്യാപിെ യുവരാജാവിതന നിശ്ിെ 
കാലപത്ക്ക് വനവാസത്ിനയച്ച് പകരമം െതറെ മകതന രാജാവാക്കുക!!! 
അൊകുന്നു രാജമഹി്ിയുതെ അസാധാരണമായ ആവശത്യമം!!!” ദശരഥതറെ 
വാണികള് സഭതയ നിശബ്ദമാക്കി.

അ്െീഷേിെമായ സമംഭവങ്ങള്ക്ക് സാഷേത്യമംവഹിക്കുന്ന അവസ്. അപയാ
ദ്ത്യ ഇതുവപരയുമം അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില് ഇത്രതമാരു രമംഗമം.

അെിനിെയില ദശരഥതറെ വാക്കുകള് സഭയാതക ്കമ്പനമംതകാണ്.

“അല്പയാ രാമാ! രാജനനെിക ധര്മാചരണങ്ങള് അനുസരിച്ച് െത്സമയങ്ങ
ളില എന്തായിരിക്കണമം രാജാവിതറെ െീരുമാനമം?”

എല്ാവരുപെയുമം ശ്ദ് തപാടുന്നതന നകപകയിയിപലക്ക് െിരിഞ്ഞു. അവരുതെ 
അസ്സ്െയുമം ഭയവുമം നിറഞ് മുഖവുമം പരിഭ്രമത്ാലള്ള അമംഗചലനങ്ങളമം 
ഗരൗരവമായ ്ശ്നങ്ങള് ഉള്ളൊയി എല്ാവപരയുമം സമംശയിപെിക്കുവാന് കാരണ
മാക്കി.

വളതര അര്ത്ഥവത്തുമം എന്നാല ഗുപ്തമായുമം വി്യാവെരണമം നെത്തുന്ന രാജാ
വിതറെ രീെിതയ വസിഷ്ഠന് ഏതറ ഇഷ്ടമായി. അപദേഹമം മാത്രമം എല്ാമം അറി
ഞ്ിട്ടുണ്ായിരുന്നു. വസിഷ്ഠന് രാജനനെിക നിയമങ്ങളില രാജാവിതറെ 
ധാര്്ിക ഉപപദഷ്ടാവാണ്. അതുതകാണ്് ധര്മപരിപാലനത്ില അപദേഹ
ത്ിതറെ സാന്നിധത്യത്ിനുമം ്ാധാനത്യമുണ്്.

ലക്ഷ്മണനുമം ചിന്താകുലനായി കാണതപെട്ടു. സീെ രാമതന ഉറ്റുപനാക്കി. ്ജക
ള് ആകാമംഷേപയാതെ ഓപരാ വാക്കുകളമം ശ്ദ്ിച്ചുതകാണ്ിരുന്നു. സപന്താ്വുമം 
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എന്നാല ഭയാശങ്യുമം മു്ിനിലക്കുന്ന അന്തരീഷേത്ില രാമന് തുെര്ന്നു.

“അഭി്ായമം മാ്ാവുന്നതുമം എന്നാല െീരുമാനമം നെപൊക്കി സ്യമം അനുസരി
പക്കണ്തുമാകുന്നു. ഇവിതെ പയാഗത്യനായ പുത്രതന യുവരാജാവായി െീരുമാനിച്ച് 
രാജാഭിപ്കദിനമംപപാലമം ്ഖത്യാപിച്ചുതവങ്ില, നിശ്യമം, കാലവിളമംബമംകൂ
ൊതെ ്ജകപളാടുള്ള വാക്ക് പൂര്ത്ീകരിക്കുവാനായി രാജാവ് യുവരാജാഭി
പ്കമം നെത്ണമം. ്ാപ്തനായ ഭരണാധികാരിതയയായിരിക്കണമം െതറെ 
പിന്ഗാമിയായി രാജാവ് നിശ്യിപക്കണ്െ്. ്ജകളതെ അവകാശമാണെ്. 
്ജകളതെ അവകാശതത് നിലനിര്ത്തുകയുമം സമംരഷേിക്കുകയുമം രാജാവിതറെ 
മുഖത്യകര്ത്വത്യമാകുന്നു.”

അപഷോഭത്യനായി സഭതയ നിരീഷേിച്ചുതകാണ്് ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“്ജനനത്ിനുമം, ധര്മാചരണത്ില സഹചാരിണിയാകുന്നെിനുമാണ് 
പുരു്ന് സ്ത്രീതയ വധുവായി പവള്ക്കുന്നതുമം പത്ിയായി സ്ീകരിച്ച് സമംരഷേി
ക്കുന്നതുമം. അെിനാല ധര്മാചരണത്ിന് വിരുദ്മായ യാതൊന്നുമം പത്ിയുമം 
പെിയുമം പരസ്പരമം ആവശത്യതപെടുവാനുമം നിര്വഹിക്കുവാനുമം പാെില്.” ശ്ീരാമ
തറെ വിധി്സ്താവമം ഭാരെ ചരിത്രത്ില സുന്രമുഹൂര്ത്മായി മാറി. 

അതുവപരയുമം തവച്ചുപുലര്ത്ിയിരുന്ന അറിവില്ായ്മതയ െിരിച്ചറിഞ്് വിപവക
പത്ാതെ ജീവിെവിജയമം പനടുന്നെിനുള്ള ഉത്മമാര്ഗ്ഗദര്ശിയായി സപ്തമാവ
ൊര ഭഗവാന് ശ്ീരാമന് സഭയാതക, ഭാരെമാതക നിറഞ്ഞുനിന്നു.

നിഷ്പഷേവുമം ഭയരഹിെവുമായ ശ്ീരാമതറെ നീെിനിര്വഹണമം സഭയിലള്ളവ
ര്തക്കല്ാമം അഭിമാനവുമം മാതൃകയുമായി.

ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു -

“യഥാര്ത്ഥത്ില രാജാവുമം രാജമഹി്ിയുമം ്ജ െതന്നയാകുന്നു. ്ജകള് 
െങ്ങളതെ ്െിനിധിയായി രാജാവിപനയുമം രാജമഹി്ിപയയുമം അവപരാധി
ക്കുന്നുതവന്ന് മാത്രമം. രാജമഹി്ിയുതെ അവസപരാചിെമായ സഹായമം രാജാ
വിതറെ ്ാണരഷേക്കുമം െന്മൂലമുള്ള യുദ്വിജയത്ിനുമം കാരണമാതയങ്ിലമം, 
അെിതറെപപരില രാജാവ് ഒരിക്കലമം രാജമഹി്ിക്ക് അഭീഷ്ടമം നിറപവ്ാതമ
ന്ന വരദാനമം നലകാന്  പാെില്. കാരണമം രാജാവിതന രഷേിച്ച് യുദ്ത്ില വി

https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman


40 of 82

യഥാര്ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതം ശ്രഥമഘട്ട സുശ്രധാന രംഗം

ജയിക്കുവാന് അവസരതമാരുക്കിതയന്നെ്, ഫലത്ില, ്െിപയാഗിയിലനി
ന്നുമം സ്ന്തമം രാജത്യതത് രഷേിക്കലകൂെിയാകുന്നു. അവ ഏതൊരു ്ജയുപെയുമം 
കര്ത്വത്യമാകുന്നു. അെിനായി രാജാതവാരിക്കലമം വരദാനമം നലപകണ്െില്. 
പകരമം രാജമഹി്ിയുതെ അവസപരാചിെമായ ്വൃത്ിതയ അമംഗീകരിക്ക
ണമം. കൂൊതെ ധീരെയ്കായി അര്ഹമായ സ്ാനാധികാരങ്ങള് നലകുകയുമം 
പവണമം.”

“കാരണമം അ്കാരമുള്ള പ്ാത്സാഹനമം രാജത്യത്ിതറെ സുരഷേയില ഏതൊ 
രു ്ജയ്ക്കുമം തുലത്യമായ സ്ാനമാണുള്ളതെന്ന് വത്യക്തമാകുവാന് സന്ര്ഭതമാരു
ക്കുന്നു. മാത്രമല് പെിയുതെ ്ാണരഷേയ്കായുള്ള ഏതൊരു ശ്മവുമം പത്ിയുതെ 
ഉത്രവാദിത്വുമം ധര്മവുമാകുന്നു. ധര്മതത് അനുഷ്ഠിക്കുപമ്പാള് വരദാനമം 
നലപകണ്െില്. ഏതൊരു അഭീഷ്ടവുമം നിറപവ്ാതമന്ന വരദാനമം നലകുവാ
ന് സാധാരണ മനു്ത്യര്ക്ക്  അധികാരമില് എന്ന പരമ്ാധാനത്യമര്ഹിക്കുന്ന 
കാരത്യമം രാജാവ് വിസ്മരിച്ചു. അലപജ്ാനവുമം പരിമിെ സ്ാനാധികാരങ്ങള
മുള്ള മനു്ത്യന് ഏതൊരു അഭീഷ്ടവുമം നിറപവ്ാതമന്ന വരദാനമം നലകുവാന് 
പാെില്. സാധാരണ ്ജകള്ക്ക് മാതൃകയാപകണ്ൊയ രാജാവിലനിന്നുമം യാ
തൊരു്കാരത്ിലമം സ്ജനപഷേപാെത്ിനുമം അഹമംഭാവത്ിനുമം അജ്
െയ്ക്കുമം വിപധയമായി രാജനീെിയ്ക് വിരുദ്മായി യാതൊന്നുമം സമംഭവിച്ചുകൂൊ.”

തെല്ലുപനരമം സഭതയ – ് പെത്യകിച്ച് ദശരഥപനയുമം രാജമഹി്ി നകപകയിപയ
യുമം – ശ്ദ്ിച്ചുതകാണ്് ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“സ്ന്തമം ജീവന് രഷേിച്ചു എന്ന കാരണത്ാല വത്യക്തിപരമായി രാജാവ് െതന്ന 
ഏതൊരു അഭീഷ്ടവുമം നിരപവ്ാതമന്ന രണ്് വരങ്ങള് നലകിയിട്ടുതണ്ങ്ില, 
െീര്ച്ചയായുമം വത്യക്തി എന്ന നിലയ്ക് മാത്രമം രാജാവ് അെ് നിര്വഹിപക്കണ്ൊ
കുന്നു. പപഷേ വത്യക്തിക്ക് രാജാധികാരങ്ങളില്. രാജാവ് എന്ന സ്ാനത്ിനുമാ
ത്രപമ അധികാരങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുകയുള്ളൂ.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“തെരുവിതല യാചകനായ ഭിഷേക്കാരനുമം ധാര്്ികമായ അവകാശങ്ങ
ള് മാത്രപമയുള്ളൂതവങ്ിലമം, ആ ഭിക്ഷുെതന്ന രാജാവാകുപമ്പാള് അധികാരാ
വകാശങ്ങള്ക്ക് വത്യെത്യാസമുണ്ാകുന്നു. അെിനാല സ്ാനങ്ങള്ക്കാകുന്നു 
അധികാരങ്ങളള്ളെ്. െലസ്ാനത്് അവപരാധിയ്കതപെട്ട വത്യക്തിയ്ക് ്സ്തുെ 
അധികാരാവകാശങ്ങളതണ്ങ്ിലമം അെ് ആ വത്യക്തിയ്ക്കുപവണ്ിയാതണപന്നാ 
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വത്യക്തിയുപെൊതണപന്നാ സങ്ലപെിക്കുവാപനാ സ്ന്തമാക്കുവാപനാ പാെില്. 
അതുപപാതല വത്യക്തിപരമായി െികച്ചുമം പരിമിെമായ അധികാരാവകാശങ്ങള് 
മാത്രപമ രാജാവിനുമം ഉണ്ായിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാല രാജാതവന്ന സ്ാന്
കാരമം ആ രാജത്യതത് സര്വാധികാരിയുമാകുന്നു.” രാജനീെിതയ അവലമംബ
മാക്കി സ്ാനാധികാരത്ിതറെ കൃെത്യെതയക്കുറിച്ച് ദശരഥനന്നായ ശ്ീരാമന് 
വിശദീകരിച്ചു.

“സര്വഗുണസമ്പന്നനായ യുവരാജാവിതന വനത്ിപലക്കയച്ച് പകരമം െതറെ 
മകതന രാജാവാക്കണതമന്ന് വത്യക്തിപരമായി രാജാവ് നലകിയ വരദാനത്ി
തറെ പപരില രാജമഹി്ി ആവശത്യതപെടുന്നെിതന നെപൊക്കുവാന് രാജധര്മമ
നുസരിച്ച് രാജാവിന് അധികാരമില്. വത്യക്തിയ്ക് ഭാരത്യയുണ്ാകാമം, സന്താനങ്ങ
ളണ്ാകാമം. രാജാവ് എന്ന സ്ാനത്ിന് ്ജകള്  മാത്രപമയുള്ളൂ. പത്ിയുമം 
സന്താനങ്ങളമില്. ്ജാപരിപാലനമം പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണത്ാല  മാത്രപമ 
സാധത്യമാകൂ. യുവരാജാവാകുന്നു ഭാവിരാജാവ്. സര്വഗുണസമ്പന്നനായ യുവ
രാജാവിതന ലഭിപക്കണ്െ് ്ജകളതെ അവകാശവുമാകുന്നു. അെിനാല രാജ
മഹി്ിയുതെ ആവശത്യ്കാരമം ്സ്തുെ യുവരാജാവിതന വനവാസത്ിനയച്ച് 
അപയാഗത്യനായ വത്യക്തിതയ കുത്സിെ മാര്ഗ്ഗത്ിലൂതെ െലസ്ാനത്് അവപരാ
ധിക്കുന്നെ്, യഥാര്ത്ഥത്ില, ്ജകളതെ അവകാശതത് നിപ്ധിക്കലായി
ത്ീരുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാജമഹി്ി നിയുക്ത യുവരാജാവിതന ദീര്ഘകാലമം വനവാസത്ിന് അയ
യ്കണതമന്ന് ആവശത്യതപെടുന്നുതവങ്ില, സുനിശ്ിെമം, അവര് രാജത്യപദ്ാഹക്കു്
ത്ിന് വിചാരണ തചയ്യതപെടുകയാണ് പവണ്െ്. കാരണമം െതറെ മകതന രാ
ജാവാക്കണതമന്ന് രാജനീെിയ്ക് വിരുദ്മായി ആവശത്യതപെടുപമ്പാള്, തെ്ായ 
കീഴ് വഴക്കമം സൃഷ്ടിക്കതപെടുവാനിെയായി സുശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരി
തയ നഷ്ടതപെടുന്നെിനാല രാജത്യത്് അന്തതഃച്ഛിദ്വുമം അരഷേിൊവസ്യുമം രൂ
പമംതകാള്ളുമം; ്ജാപഷേമമം നിലയ്കതപെടുമം; ്െിപയാഗികള് രാജത്യമം കീഴെക്കുമം. 
അങ്ങതന ഫലത്ില രാജമഹി്ിയുതെ ആവശത്യമം ആ രാജത്യതത് നശിപെിയ്ക്കു
വാനിെയാക്കുമം. അെിനാല അവയ്ക് കൂട്ടുനിലക്കാതെ രാജമഹി്ി മുെല ഗൂ
ഢാപലാചനയില ഉള്തപെട്ടവതരതയല്ാമം മാതൃകാപരമായി ശിഷേിക്കുകയാണ് 
പവണ്െ്. അപപൊള് അവപശ്ിക്കുന്ന ഒരു പചാദത്യമുണ്്! രാജമഹി്ിപയാടുള്ള 
വാക്ക് എങ്ങതന പാലിയ്കാതമന്ന്?” സ്ല്പനരമം നിര്ത്ി രാമന് നകപകയിതയ 
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ശ്ദ്ിച്ചു. ഏതറ ഭയവിഹ്ലയായിരിക്കുന്നു അവര്.

“പിൊവിന് പുത്രപനാെ് ഒരിക്കലമം വനവാസിയാകുന്നെിന് ആവശത്യതപെടുവാ
നുള്ള അധികാരമില്. പിൊവുമം മാൊവുമം പുത്രതന സൃഷ്ടിക്കുന്നില്. സൃഷ്ടിയ്കതപെ
ടുന്നെിന് അവസരമം ഒരുക്കുന്നുതവന്ന് മാത്രമം. കൂൊതെ ജീവിയ്ക്കുവാനുള്ള സ്ാ
െന്ത്രത്യമം മാനു്ികമായ അവകാശവുമാകുന്നു. പിൊവിന് പുത്രന്റേയുമം പുത്രന് 
പിൊവിന്റേയുമം ജീവിക്കുക എന്ന ധാര്്ികമായ സ്ാെന്ത്രത്യതത് ഹനിക്കുവാ
ന് അധികാരമില്. പകരമം ജീവിക്കുന്നെിനുള്ള അവസരമം ഒരുക്കുവാന് മാത്രപമ 
അനുവാദമുള്ളൂ. അപപൊപഴ അവ ധര്മമാവുകയുള്ളൂ.”

ശ്ീരാമതറെ മറുപെി ഏതറപപെതര ചിന്തിപെിച്ചു. മറ്റുള്ളവര് രാമതറെ ജ്ാനത്ില 
തൃപ്തി പരഖതപെടുത്ി. പവതറ ചിലര്ക്ക് ജിജ്ാസയുമം കരൗതുകവുമം. ലക്ഷ്മണന് 
ഉള്തപെതെയുള്ളവര്ക്ക് ഏപൊ ദുതഃസ്സൂചനയുതെ ലഷേണമായി പൊന്നി.

“വാക്കുപാലിക്കുകതയന്നാല ധര്മമായിരിക്കുന്നു എന്ന് സാരമം. പപഷേ ധര്മ
ത്ിന് അനുപയാജത്യമായി മാത്രപമ വാക്ക്  ലഭിയ്കതപെട്ടവര് ആവശത്യതപെടുവാനുമം, 
വാക്ക് നലകിയവര് പാലിയ്ക്കുവാനുമം പാടുള്ളൂ. ഇവ രണ്മം ഫലത്ില, െീര്ച്ച
യായുമം അൊെ് സ്ാന്കാരമം നീെിപൂര്വമം ധാര്മികതമങ്ിലമാത്രപമ പാ
ലിപക്കണ്തുള്ളൂ. സ്യമം അര്ഹെയിതല്ങ്ിലമം രണ്് വരങ്ങള് ലഭിച്ചുതവന്ന 
കാരണമം പറഞ്് ആവശത്യതപെട്ടെ് ധര്മവിരുദ്മായിട്ടാകുന്നു എന്നെിനാലമം 
വത്യക്തിപരമായുമം, പെി-പിൊവ്-രാജാവ് എന്നീ സ്ാനങ്ങള്്കാരവുമം നിറ
പവപ്ണ്െില്. ധര്മവിരുദ്മായി നലകിയ സ്ന്തമം വാക്ക് പാലിയ്ക്കുവാനായി 
പിൊവ് പുത്രപനാെ് വനവാസത്ിന് ആവശത്യതപെടുന്നെ് തെ്ായ കീഴ് വഴക്കമം 
സൃഷ്ടിക്കതപെടുന്നെിപനാതൊപെമം, യഥാര്ത്ഥത്ില, പുത്രതറെ ജീവിയ്ക്കുവാനുള്ള 
അവകാശതത് നിപ്ധിയ്കലമായിത്ീരുന്നു. രാജാവുമം പിൊവുമം ഒരു വത്യക്തി 
െതന്നയാകുപമ്പാള് പിൊവ് എന്ന സ്ാന്കാരമം രാജാവിന് അെിനുമം 
അര്ഹെയില്.”

“ഉത്മമം! അെയുത്മമം!! കുമാരതറെ മറുപെി.” രാജാ ദശരഥന് അെീവ സമംതൃപ്ത
നായി ഉച്ചത്ില പഘാ്ിച്ചു.

“പശ്ഷ്ഠമം!” വസിഷ്ഠനുമം ആശിര്വദിച്ചു.

“സഭയുതെ െീരുമാനമം അറിയുവാന് നാമം ൊലപെരത്യതപെടുന്നു.” ദശരഥന് സന്നി
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ഹിെരായവര്തക്കല്ാമം അവസരതമാരുക്കി.

“ഞങ്ങതളല്ാമം കുമാരതറെ വിധിനത്യായപത്ാെ് പൂര്ണമായുമം പയാജിക്കുന്നു.” 
എല്ാവരുമം ഏകസ്രത്ില മറുപെി നലകി.

“എങ്ില നാമം ഇൊ സു്ധാനമാതയാരു െീരുമാനതത് അറിയിക്കുന്നു!!” ദശ
രഥന് തുെര്ന്നു.

“രാജമഹി്ി നകപകയിപയയുമം വിദു്ി മന്രപയയുമം ഈ നിമി്മം മുെല 
കലത്തുറുങ്ില അെയ്ക്കുക. പസനാപപെ നമ്മുതെ ആജ്തയ ഷേണത്ില നിറ
പവറ്റുക.”

മഹാരാജാ ദശരഥതറെ ആജ് എല്ാവപരയുമം സ്തബ്ധരാക്കി.

ഒരുനിമി്മംതകാണ്് സഭയാതക പശാകത്ാല മൂകമായി. ആര്ക്കുമം ഒന്നുമം 
ഉള്തക്കാള്ളാനാവാതെ എല്ാവരുമം പരസ്പരമം മിഴിച്ചുപനാക്കി. വസിഷ്ഠന്  മാത്രമം 
നിസ്മംഗനായി.

രാമന് െികഞ് ജാഗ്രെപയാതെ വീഷേിച്ചു. കരൗസലത്യയുമം സുമിത്രയുമം ഭയചകി
െരായി. നകപകയി നിശബ്ദയായി ൊപഴാട്ടു പനാക്കിയിരുന്നു.

പസനാപെി ഭെന്ാപരാതൊത്് രാജാജ്തയ നിറപവറ്റുവാനായി െലഷേണമം 
ചങ്ങലകളമായി നകപകയിയുതെ സമീപതമത്ിയപപൊള് -

“മഹാരാജാ! അവിടുന്ന് ദയവായി തവളിതപെടുത്ിയാലമം! എന്താകുന്നു മാൊ 
നകതകയിയ്ക് ഇ്കാരതമാരു ശിഷേ വിധിക്കുവാനുള്ള കാരണമം?” ശ്ീരാമന് 
ഭവത്യെപയാതെ മഹാരാജാ ദശരഥപനാെ് അപപഷേിച്ചു.

“്ിയ രാമാ! സെത്യമാതയാരു കാരത്യതത് വത്യമംഗത്യമായി അവെരിപെിയ്ക്കുകയാ
യിരുന്നു നാമം ഇതുവതര. രാജമഹി്ി വരദാനപൂര്ത്ീകരണത്ിന് ആവശത്യ
തപെട്ടൊയ കാരത്യമം, യഥാര്ത്ഥത്ില നകപകയി നപ്ാെ് പനരിട്ട് ആവശത്യ
തപെട്ടൊകുന്നു. രാജധര്്മനുസരിച്ച് വസിഷ്ഠന് ഒഴിതക മ്ാപരാടുമം നാമെ് 
തവളിതപെടുത്ിയിട്ടില്. നകപകയിപയയുമം മന്രപയയുമം രഹസത്യമായി സൂഷേി
ക്കുകയുമം തചയ്തു.” മഹാരാജാ ദശരഥന് വത്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു.

“എത്രപയാ വര്്ങ്ങള്ക്കുമുമ്പ് നെന്ന യുദ്ത്ില സഹായിച്ചെിതറെ പപരില 
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ഏതൊരു അഭീഷ്ടവുമം നിറപവ്ാനായി വാക്കാല രണ്് വരങ്ങള് നാമം നകപക
യിയ്ക് നലകിയിരുന്നു. അെനുസരിച്ച് ഇത്രുണത്ില ആ രണ്് വരദാനങ്ങ
പളയുമം അവര് നപ്ാെ് ആവശത്യതപെട്ടു. ഒന്ന്, ഭരെതന രാജാവാക്കുക. രണ്്, 
രാമന് പെിന്നാല് വര്്മം വനവാസമം നയിയ്ക്കുക.”

അസ്ത്രപമ്് പിെയുന്ന പഷേിയ്ക് തുലത്യമം കരൗസലത്യയുമം സീെയുമം ലക്ഷ്മണനുമം 
ഉള്തപെതെ എല്ാവരുമം ദശരഥ വചനങ്ങള്പകട്ട് ദുതഃഖാര്ത്രായി. രാജസഭയാ
യെിനാല എല്ാവരുമം സമംയമനമം പാലിച്ചു. ദശരഥന് തുെര്ന്നു.

“നമുക്കുമം ്ജകള്ക്കുമം ്ിയതപെട്ട ഗുണസമ്പന്നനുമം ഉത്മനുമായ രാമതന 
വനവാസത്ിനയയ്കണതമന്ന ദുര്ബുദ്ി രാജമഹി്ിയായിട്ടുമം നകപകയിയ്ക്കു
ണ്ാതയങ്ില, െീര്ച്ചയായുമം അവതര മാതൃകാപൂര്വമം ശിഷേിപക്കണ്െ് നിര്ബ
ന്മാകുന്നു. മാത്രമല്, അ്യ്ക് തുലത്യമം സ്ാനമം നലകി പനേഹിച്ച, യാതൊരു 
തെറ്റുമംതചയ്യാത് രാമതന നിഷ്ഠൂരമായി പെിന്നാല് വര്്മം വനവാസത്ിന് 
അയയ്കണതമന്ന് ആവശത്യതപെട്ട നകപകയി മാതൃപനേഹത്ിന് െീരാകളങ്മാ
ണ്. സമംസ്കാരത്ാല സമ്പന്നമായ സനാെന ധര്മതമന്ന ഈ ജീവിെരീെിതയ 
തെ്ിദ്രിക്കുന്നെിന് ഇെയാകുന്നവിധത്ില അപരാധമം തചയ്തുതവന്ന കു്മം 
എല്ാത്ിലമുപരി ശിഷേയര്ഹിയ്ക്കുവാന് കാരണമാകുന്നു.” വിധികര്ത്ാവായ 
മഹാരാജാ ദശരഥന് ്ഖത്യാപിച്ചു.

സഭാവാസികതളല്ാമം നിശബ്ദരാതണങ്ിലമം, നകപകയിതയ ശിഷേിയ്ക്കുവാന് വി
ധിച്ചെിലൂതെ നീെിനിഷ്ഠയിലമം ധര്മാചരണത്ിലമുള്ള ആര്്ഭാരെ സമംസ്കാ
രത്ിതറെ മാഹാത്ത്യത്ില അവതരല്ാമം ആപവശഭരിെരായി.

അെിനിതെ -

“മഹാരാജന്! അവിടുതത് കൃപയാല ചിലെ് ഉണര്ത്ിയ്ക്കുവാന് ദയവായി 
അനുവാദപമകണമം.” ശ്ീരാമന് വിനീെനായി ആവശത്യതപെട്ടു.

“പറയൂ!” ദശരഥന് അനുവദിച്ചു.

“ഇപപൊള് ഈ സാഹചരത്യത്ില മാൊ നകപകയിതയ ശിഷേിയ്ക്കുവാന് 
പാെില്. പുത്രന് ഭരെന് ഈ സമയത്് ഇവിതെ ഇല്ാത്െിനാല, നിര്ബന്
മായുമം ഭരെതന വിളിച്ചുവരുത്ി കാരത്യങ്ങതളല്ാമം യഥാ ധരിപെിച്ചെിനുപശ്മം 
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മാത്രപമ യാതൊന്നുമം നിര്വഹിയ്കാവൂ. അതല്ങ്ില രാജഭരണമം െട്ടിതയടുക്കുവാ
നായി ചമച്ചുണ്ാക്കിയ കഥയാണിതെന്ന് ഒരുപപഷേ, ഭരെന് പൊന്നിയാലമം 
തെറ്റുപറയാനാവില്. കാരണമം ഇത്രയുമം ഗരൗരവപമറിയ വി്യങ്ങളണ്ായിട്ടുമം 
എന്തുതകാണ്് െതന്നതയാന്ന് വിവരമറിയിച്ചില് എന്ന ഭരെതറെ പചാദത്യത്ിന് 
ഉത്രമം തകാടുക്കുവാന് അപയാദ്ത്യാവാസികളില ആര്ക്കുമം കഴിയില്. അതു
തകാണ്് ഷേണമാപത്രണ ഭരെതന വരുത്തുകയാണ് രാജനീെിയുമം ധര്മവുമം. 
അതുവതര മാൊ നകപകയിപയയുമം വിദു്ി മന്രപയയുമം കലത്തുറുങ്ില അെ
യ്ക്കുന്നെിനു പകരമം അന്തതഃപുരത്ില െതന്ന കരുെല െെങ്ലിലാക്കാമം. മാത്രമ
ല്, അവതര മാത്രമം ശിഷേിയ്ക്കുന്നതുമം അനീെിയാണ്.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“ശരിയാണ്! കുമാരന് പറയുന്നൊണ് ധര്മമം.” വസിഷ്ഠന് രാമതറെ നീെിവാ
കത്യതത് പിന്താങ്ങി. മന്ത്രിമുഖത്യരുമം സഭാവാസികളമം രാമതറെ െീരുമാനപത്ാെ് 
പയാജിച്ചു.

രാജമഹി്ിമാരുമം സീെ ഉള്തപെതെയുള്ളവരുമം ലക്ഷ്മണനുമം രാമവചനങ്ങതള 
ശരിതവച്ചു.

“കുമാരന് ഭരെതന ഉെന് െതന്ന വരുത്തുവാന് ഏര്പൊെ് തചയ്യുക.” ദശരഥന് 
മന്ത്രിമുഖത്യരില ്മുഖനായ സുമന്ത്രപനാൊയി ആജ്ാപിച്ചു.

“മഹാരാജന്! ഈ വി്യത്ില വളതര ്ാധാനത്യമര്ഹിയ്ക്കുന്ന ഒരു കാരത്യമു
ണ്്. അവിടുന്ന് ദയവായി അനുവദിച്ചാലമം.” ശ്ീരാമന് വീണ്മം രാജാവിപനാെ് 
അപപഷേിച്ചു.

“വിധിനിര്ണയത്ിലമം രാമന് ധര്മപുരു്ന് ! പവഗമം തുെര്ന്നാലമം!” ദശരഥന് 
അനുമെി നലകി.

“വിധിയ്ക്കുന്നെ് വത്യക്തിതയയല്,  പകരമം തചയ്തികതളയാകുന്നു. അവ നിര്വഹിയ്ക
തപെട്ട ശരീരമം ശിഷേ അനുഭവിയ്ക്കുവാന് ബാധത്യസ്മാകുന്നുതവന്നുമാത്രമം.” രാമന് 
തുെര്ന്നു.

“ശിഷേ വിധിയ്ക്കുപമ്പാള് കു്ക്കാതര മാത്രമല്, കു്മം നിര്വഹിയ്ക്കുന്നെിന് 
കാരണവുമം ് പചാദനവുമം അവസരവുമം നലകിയവപരയുമംകൂെി ഉള്തപെടുത്ണമം.”
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“ഒരുപപഷേ കു്മം നിര്വഹിയ്കതപെട്ടവരല്, പകരമം അവസരതമാരുക്കിയവരായി
രിയ്കാമം യഥാര്ത്ഥ കു്വാളികള്. അങ്ങതനതയങ്ില കു്മം തചയ്യുന്നെിന് അവ
സരതമാരുക്കിയവര്ക്കാണ് ശിഷേ അനുഭവിപയ്കണ്െില ്ാമുഖത്യമം നലപകണ്
െ്.” ശ്ീരാമന് വത്യക്തമാക്കി.

“ധര്മതത്മാത്രമം അവലമംബമാക്കി, രാജനീെിതയമാത്രമം അെിസ്ാനമാക്കി, 
അപയാദ്ത്യാരാജന് ദശരഥതറെ പുത്രനുമം, ആര്്ഭാരെത്ിതറെ ്െിനിധിയുമം, 
സമംരഷേണാധികാരി വിഷ്ണുപദവതറെ സപ്തമാവൊരവുമായ നാമിൊ തവളിതപെടു
ത്തുന്നു: യഥാര്ത്ഥ കു്ക്കാരന് മഹാരാജ ദശരഥനാകുന്നു. അെിനാല ശിഷേ 
വിധിയ്ക്കുവാന് രാജാവ് എന്ന സ്ാനത്് നിലതകാണ്് നമ്മുതെ പിൊവുകൂെി
യായ ദശരഥന് ഒരിയ്കലമം അര്ഹെയുമം അധികാരവുമില്. കാരണമം കു്ക്കാര
നുമം ഒന്നാമം്െിയുമായ രാജാവ് െതന്ന ൊനുള്തപെട്ട വത്യവഹാരത്ിതറെ വിധി 
നിശ്യിയ്ക്കുപമ്പാള്, രാജനീെി്കാരമം ധാര്്ികമായിരിയ്ക്കുതമന്ന് ്ജകള്ക്ക് 
എങ്ങതന വിശ്സിയ്ക്കുവാന് കഴിയുമം? കര്ത്തവ്യനിര്വ്വഹണത്തിന് വരദലോന്ഥം 
നല്കുവലോന് പലോടില്ല. യുദ്ധത്തില് സഹലോയിച്ചു എന്നതിന് ഒരിക്കലു്ഥം രലോജമഹിഷി
യ്ക് വരദലോന്ഥം നല്കുവലോന് മഹലോരലോജലോവിന് അധികലോരമില്ല. പതിയുകട പ്രലോണന് 
രക്ിച്തിന് പത്ിയ്ക്കു്ഥം വര്ഥം നല്ശകണ്തില്ല. കലോരണ്ഥം രണ്്ഥം കര്ത്തവ്യമലോകുന്നു. 
നകപകയി ്ജയുമം പത്ിയുമാകുന്നു. എന്നാല അമംഗീകാരവുമം അധികാര
സ്ാനങ്ങളമം നലകി ആദരിയ്കാമം, ബഹുമാനിയ്കാമം. പപഷേ ഒരിയ്കലമം അത്രമം 
സഹായത്ിന് ഏതൊരു അഭീഷ്ടവുമം നിറപവ്ാതമന്ന കരാറില, വാക്കാകുന്ന 
വരദാനമം നലകുവാന് രാജാവിനുമം പെിയ്ക്കുമം അധികാരമില്. അങ്ങതന തചയ്യു
ന്നെ് അധികാര ദുര്വിനിപയാഗവുമം ധര്മത്ിന് വിരുദ്വുമാകുന്നു. സ്ാനാ
ധികാര്കാരമം അനുവാദമുതണ്ങ്ില  മാത്രപമ അര്ഹെയുള്ളവര്ക്ക് രാജ
നീെി്കാരമം ധാര്്ികമായി അനുപയാജത്യവുമം െികച്ചുമം ആവശത്യവുമായെ് 
നലകുവാന് പാടുള്ളൂ. പപഷേ ഒരിയ്കലമം വരദാനമം പാെില്. അതല്ങ്ില വാക്കി
തറെ മാഹാത്ത്യമം െതന്ന നഷ്ടതപെടുമം. െന്മൂലമം ്ജകള് അപഥസഞ്ചാരത്ിന് 
ഉെമസ്രാകുമം. ഏതൊരു അഭീഷ്ടവുമം നിറപവറ്റുവാനുള്ള വരമം നലകുന്നെിന് 
ഈ ഭൂമിയിതല മനു്ത്യര് ഉള്തപെതെയുള്ള ജീവിവര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്ക് അധികാരമില്.”

കുടുമംബ ബന്ങ്ങള്ക്കുമം രാജാവ്  അഥവാ ഭരണാധികാരി എന്ന സ്ാനത്ി
നുമം ്ാധാനത്യമം നകവരുന്നെ് രാജനീെി്കാരമം ധാര്്ികമായി പഷേമാധി
ഷ്ഠിെ ഭരണത്ിലൂതെ ്ജാപഷേമമം നെപൊക്കുപമ്പാള് മാത്രമാണ്. ശ്ീരാമന് 
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്ാപയാഗികമായി തെളിയിയ്ക്കുന്നതുമം അതുെതന്ന.

അമ്പരപ്മം ഭയവുമം ആശങ്യുമം മു്ിനിലക്കുന്ന അന്തരീഷേത്ിന് െികഞ് നി
ശബ്ദെ മാറ്റുകൂട്ടി. സഭാവാസികള് ഒന്നെങ്മം അത്ഭുെപത്ാതെ ശ്ീരാമതന വീ
ഷേിച്ചു. സ്യമം വിശ്സിയ്ക്കുവാനാകാതെ അവര് വീര്പ്മുട്ടി.

നീെിപൂര്വവുമം ധാര്്ികവുമായ വിധി്സ്താവമം ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“ഇവിതെ െനിക്കര്ഹെയില്ാത് വരദാനമം തകാടുത് ദശരഥനാണ് ഒന്നാമം
്െി. രാജഭരണമം ശിഥിലമാകുവാനുമം ്ജകള് അനാഥാവസ്തയ ്ാപി
ക്കുവാനുമം ധര്മമം എ്കാരതമന്ന് ഉള്തക്കാള്ളുവാന് സാധിക്കാത് െരത്ില 
ധാരണയില അപാകെയുണ്ാകുന്നെിനുമം കാരണമാമംവിധമം െനിക്ക് ലഭിച്ച 
വരദാനതത് ദുരുപപയാഗമം തചയ്ത മാൊ നകപകയിയാണ് രണ്ാമം്െി. 
അെിതനല്ാമം പ്ാത്സാഹനമം നലകി തചയ്യിച്ചെിന് കാരണക്കാരിയായ മന്
രയാണ് യഥാക്രമമം മൂന്നാമം ്െി. രാജനീെിയില ധര്മമം ഇ്കാരമാകുന്നു. 
മഹാരാജാവ് ഷേമിച്ചാലമം.” ശ്ീരാമതറെ നീെിപൂര്വവുമം യുക്തിഭദ്വുമായ വിധി 
സഭതയ അമ്പരപെിച്ചു.

“ബപല പഭ്്! രാമന്! നീ െതന്ന യഥാര്ത്ഥ രാജാവ്! നീ െതന്ന ഉത്മന്!!” 
ഓെിവന്ന് ശ്ീരാമതന മാപറാെണച്ചു, ധര്മത്ില നിലതകാള്ളുവാന് തവമ്പുന്ന 
വൃദ്നായ ദശരഥന്.

“നമുക്ക് സപന്താ്മായി! അപയാദ്ത്യാവാസികള് ഭാഗത്യശാലികള്  െതന്ന!! 
ധര്മപുരു്നായ രാമതന ലഭിച്ചെില ഭാഗത്യശാലികള് െതന്ന!!!” ദശരഥന് 
ആഹ്ാദചിത്നായി ഉനച്ചസ്തരമം പഘാ്ിച്ചുതകാണ്ിരുന്നു.

“്ാഘനീയമം! കുമാരതറെ വിധി െികച്ചുമം ധര്മാനുസൃെമം!! രാജനനെിക ഉപ
പദഷ്ടാവായ നാമം പരിപൂര്ണമായുമം അമംഗീകരിക്കുന്നു.” വസിഷ്ഠന് അനുപമാദി
ച്ചുതകാണ്് മഹാരാജാവിപനാെ് ഉണര്ത്ിച്ചു.

“അപയാദ്ത്യാരാജന് ദശരഥന് ധര്മതത് സാഷേിയാക്കി ്ഖത്യാപിക്കുന്നു: കു്
വാളിയായ, അപയാദ്ത്യാരാജനുമായ നാമം മഹാരാജാവ് എന്ന നമ്മുതെ സ്ാനമം 
ഈ നിമി്മം െതന്ന സര്വഗുണസമ്പന്നനുമം ധര്പമാത്മനുമായ ശ്ീരാമതന, 
്ജകതള സാഷേിയാക്കി ഇൊ ഏലപെിക്കുന്നു. രാജത്യാഭിപ്കദിനത്ില വി
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ധികളനുസരിച്ച് എല്ാമം നെത്ാമം. ജയപഭരി മുഴക്കുക! അപയാദ്ത്യാ രാജന് ശ്ീ
രാമന് ജയപഭരി മുഴക്കുക!!”

ആദര്ശത്ാല ആപവശഭരിെനായ ദശരഥന് തുെര്ന്നു.

“മഹാരാജാ രാമന് വിധിക്കുക. കു്വാളിയായ നമുക്ക് ശിഷേ വിധിക്കുക. 
അങ്ങതന ഈ സമംസ് ക്കാരമം ധര്മത്ിന്റേയുമം നീെിയുപെയുമം വിളനിലമാകതട്ട. 
ധര്മസമംസ്ാപനതമന്ന അങ്ങയുതെ സപ്തമാവൊപരാപദേശത്യമം പൂര്ത്ീകരിക്ക
തപെെതട്ട.” യുദ്ത്ില വിജയശ്ീലാളിെനായ രാജാവിതനപപൊതല ദശരഥന് 
ആപവശഭരിെനായി ്ഖത്യാപിച്ചു.

“മഹാരാജാ രാമന് വിജയിക്കതട്ട! അപയാദ്ത്യാപെി രാമന് വിജയിക്കതട്ട!” 
സഭയാതക ജയപഭരി മുഴക്കിതക്കാണ്ിരുന്നു.

“നിര്ത്തൂ...” തപാടുന്നതനയുള്ള രാമതറെ ആജ് സഭതയ നിശ്ലമാക്കി.

“അധികാരത്ിനുപവണ്ിയല്, ധര്മതത് പുന:സ്ാപിക്കുകതയന്ന നമ്മുതെ 
അവൊരദരൗെത്യമം നിറപവ്ിതയന്നുമാത്രമം. സ്െന്ത്രമായി രാജനീെി്കാരമം 
ധാര്്ികമായി എങ്ങതനയായിരിക്കണതമന്ന് വിശദീകരിച്ചുതവന്നുമാത്രമം.”

ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു -

“ധലോരണയികല അപലോകതയലോല് ധര്മ്ഥം എപ്രകലോരകമന്ന് കവളികപ്ടലോതിരിക്കുശമലോ
ള് ധര്മകത്തക്കുറിച്് വ്യക്മലോക്കി പുന:സ്ലോപിക്കുകയലോകുന്നു ധര്മസ്ഥംസ്ലോപ
ന്ഥം. അതിനലോകുന്നു അവതരിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കളലോയ ഏകതങ്ിലു്ഥം പ്രശത്യക വ്യക്ി
കകള വധിക്കുവലോനല്ല അവതരിക്കുന്നത്.”

“ഭരിക്കുവാന് നാമാര്? ഭരിക്കുന്നെ് സര്വാധികാരിയുമം പരമഗുരുവുമായ ശിവ
പദവന്  മാത്രമം. അെില നാമാര്? കര്തൃത്്മം ഏത്ടുക്കുവാന് ഈ ശരീരത്ി
നുമം ജീവനുമം എന്തധികാരമം? സകലതുമം പാര്വെി സപമെനായ സര്വാധികാരി 
പരമഗുരു ശിവപദവതറെ ഇച്ഛ. നാമം പകവലമം ഉപാധി മാത്രമം. സകലതുമം സര്വാ
ധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവതറെ അന്തിമെീരുമാനമാകുന്നു. ഓപരാ വത്യക്തിയു
പെയുമം ശരീരത്ിതറെ പപാരായ്മയുമം സ്ാര്ത്ഥെയുമം അഹങ്ാരവുമം അവയില 
കലരാെിരിക്കുവാനായി സദാ ്ാര്ത്ഥിക്കുക; സമംശുദ് ഭക്തിയ്ക്കുമം സദുപദേശത്യ
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ത്ിനുമം.”

“സ്തുെിപക്കണ്െ് നത്യല്. മനു്ത്യതര അൊെ് സ്ാന്കാരമം അനുസരി
യ്കാമം, ആദരിയ്കാമം ബഹുമാനിയ്കാമം; പതഷേ, ആരാധിയ്കരുെ്, സ്തുെിച്ച് അഹങ്ാ 
രികളാക്കി വഴിതെ്ിക്കരുെ്. എപപൊഴുമം ്ാര്ത്ഥിപയ്കണ്െ് സ്യമംഭൂ നചെ 
നത്യവുമം ് കാശസ്രൂപവുമം പജത്യാെിര്മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്മപലാക-ശിവപലാക- 
വിഷ്ണുപലാക വാസികളമായ ബ്രഹ്മപദവപനാടുമം സര്വാധികാരി പരമഗുരു  ശി
വപദവപനാടുമം സമംരഷേണാധികാരി വിഷ്ണുപദവപനാടുമാകുന്നു. ജയപഭരി മുഴപക്ക
ണ്െ് നമുക്കല്!! പനരിട്ട് സ്യമം ്ാര്ത്ഥന എന്ന യഥാര്ത്ഥമായ ആരാധന 
പദവവര്ഗ്ഗപത്ാെ് മാത്രപമ പാടുള്ളൂ; ്കാശ സ്രൂപ പജത്യാെിര്മണ്ഡല സമു
ന്നെ സ്ാനധികാര ബ്രഹ്മപദവ-ശിവപദവ-വിഷ്ണുപദവ പദവവര്ഗ്ഗപത്ാെ് മാ 
ത്രമം.” അമാനു്ിക ഭാവപത്ാതെ ശ്ീരാമന് അവൊര ്ഖത്യാപനമം തുെര്ന്നു.

“പിൊവ്, പുത്രന്, സപഹാദരന്, രാജാവ് മുെലായ സ്ാനങ്ങള്്കാരമം സര്വ
ദാ സ്യമം നിര്വഹിപക്കണ്ൊയ ചുമെലകളമം ഉത്രവാദിത്ങ്ങളമം കെമകളമം 
കര്ത്വത്യങ്ങളമം ദരൗെത്യങ്ങളമം സ്ന്തമം െീരുമാന്കാരമം പരപ്രണയില്ാതെ 
ധാര്്ികമായി നീെിപൂര്വമം തചയ്തു പൂര്ത്ിയാക്കുവാന് ഉപദേശിക്കുന്നവപരയുമം 
അെിനായി സദാ പരിശ്മിക്കുന്നവപരയുമം മാത്രപമ ബ്രഹ്മപദവ-ശിവപദവ-വിഷ്ണു
പദവ പദവവര്ഗ്ഗത്ിന് സ്ീകാരത്യമാകൂ. നിര്്ലവുമം നി്് ക്കളങ്വുമായ ഭക്തി 
സ്ജീവിെത്ില നിലനിര്പത്ണ്െ് ഇ്കാരമാണ്. ചിരിയ്ക്കുവാനുമം കരയു
വാനുമം പഠിപെിപയ്കണ്െില്. സ്ാഭാവിക ്ക്രിയയാണെ്. ആത്ാര്ത്ഥമായി 
ഭജിയ്ക്കുക, ്ാര്ത്ഥിയ്ക്കുക എന്നതെല്ാമം നിരന്തര സ്മരണയാല സമംഭവിയ്ക്കുന്നൊ
ണ്; ഏതൊന്നുമം പദവങ്ലനിന്നുമം അനുവദിയ്ക്കുന്നെിനാല മാത്രമാകുന്നു എന്ന 
നിരന്തര സ്മരണയാല. അനുവാദിെമം എങ്ില മാത്രമം എന്ന സ്യമം വത്യക്തെ
യില നിലതകാള്ളുന്നെിനുമം യഥാര്ത്ഥ പദവവര്ഗ്ഗ പദവസ്മരണയ്ക്കുമം ഓ്ഥം ശ്രീ്ഥം 
ബ്രഹ്മശദവ ശിവശദവ വിഷ്ണുശദവ നമ: എന്ന മന്ത്ര ജപമം ്പയാജനതപെടുന്നു. ഉപദേ
ശിയ്ക്കുന്ന പദത്ിതറെ ക്രമ്കാരമം ആവര്ത്ിച്ചുള്ള ഉച്ചാരണമം നിപെത്യനയുമം 
നിരന്തരമായുമം തുെരുപമ്പാള് സ്മരണയില സു്ധാനെപയാതെ നിലനിലക്കു
ന്നെിന് സഹായമാകുന്നു എന്നെ് മസ്തിഷ്കത്ിതറെ അെിസ്ാന്വര്ത്ന രീ
െിയാകുന്നു. അതുതകാണ്ാണ് പദവസ്മരണയ്കായി നിരന്തരമം ജപിയ്കണതമന്ന് 
അറിയിയ്ക്കുന്നെ്. പതഷേ, അറിയുക, ഈ ഭൂമിയുമം ജീവിവര്ഗ്ഗങ്ങതളയുമംക്കുറിച്ച്  
വത്യക്തമായി അറിയുന്ന പദവവര്ഗ്ഗതത് ഒരിയ്കലമം തൃപ്തിതപെടുത്തുവാനുമം ്ീെി
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തപെടുത്തുവാനുമം സാധത്യമതല്ന്ന്. ഔപദത്യാഗിക നിര്വഹണമം കൃെത്യെപയാതെ 
പൂര്ത്ിയാക്കുന്ന പദവവര്ഗ്ഗത്ിന് ഈ ഭൂമിയില നിന്നുമം മ്ാരില നിന്നുമം 
യാതൊന്നുമം ആവശത്യമില് എന്ന പരമ്ാധാനത്യ നിയമപത്യുമം വസ്തുെപയയുമം 
വിസ്മരിച്ച് വന്ിയ്ക്കുന്നെിനായി ്കെനപരമായി യാതൊന്നുമം തചയ്യാെിരിയ്ക്കുക. 
യഥാര്ത്ഥത്ില നിന്ിയ്കാെിരിയ്ക്കുവാനുള്ള ദത്ശ്ദ്യാകുന്നു വന്ിയ്കലായി
ത്ീരുന്നെ്.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“അന്ത:പുരത്ിനുള്ളിതല അസ്സ്െകളമം ഉപജാപങ്ങളമം ഗൂഢാപലാചനകളമം 
ആശയക്കുഴപെങ്ങളമം ്െിസന്ികളമം ്ജകള്ക്കിെയില ഏതറ ഭയാശങ്ക
ളമം ഉലക്കണ്യുമുളവാക്കുമം. െന്നിമിത്മം സമ്പദ് രമംഗവുമം ്െിപരാധപശ്ിയുമം 
ഭരണനിര്വഹണവുമം ക്രമസമാധാനപാലനവുമം െകര്ച്ചയിപലയ്ക് നീങ്ങുവാന് 
സാഹചരത്യമാപയക്കുമം. അെിനാല അപയാദ്ത്യയുതെ ചരിത്രത്ിനുമം ആര്്സമം
സ് ക്കാരത്ിതറെ ശുദ്െയ്ക്കുമം കളങ്പമലക്കാെിരിക്കുവാന് ഇപപൊള് മഹാരാജാ 
ദശരഥന് അനുവദിച്ച അധികാരാവകാശ്കാരമം അപയാദ്ത്യാരാജനായ ശ്ീ
രാമന് ഇൊ വിധിക്കുന്നു. അറിവില്ായ്മയാലമം അശ്ദ്യാലമം നലകിയ വാ
ക്കിനാല വന്ന അബദ്മാകുന്നു, ഇവിതെ, ഇത്രയുമം അഹിെങ്ങള്ക്ക് കാരണ
മായെ്. എന്നാല യാതൊന്നുമം അ്ിയമായി സമംഭവിച്ചിട്ടില്. പ്രണകളമം 
പരിശ്മങ്ങളമം മാത്രപമ ഉണ്ായിട്ടുള്ളൂ. എല്ാമം നപ്ാെ് ബന്തപെട്ടൊയെി
നാല വിധി പറയുവാനുള്ള അര്ഹെയിലമം നമുക്കു െതന്നയാകുന്നു ്ാമുഖത്യമം. 
ഇത്രയുമം വിശദീകരിച്ചെിതന അെിസ്ാനമാക്കി അപയാദ്ത്യാവാസികളമം രാജ
മുഖത്യരുമം നിയമജ്രുമം അറിയുന്നെിനായി ധാര്്ികമായി രാജനീെി്കാ
രമം നാമം വിധിക്കുന്നു. രാജാ ദശരഥനുമം രാജമഹി്ി നകപകയിയുമം കു്മം നി
ര്വഹിച്ചുതവങ്ിലമം ശിഷേ അനുഭവിക്കുന്നെിലനിന്നുമം വിമുക്തരാണ്. എന്നാല 
മന്രതയ ശിഷേിക്കണമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“ശിഷേക്കര്ഹമായ കു്മം സമംഭവിച്ചെിനുപശ്മം നിയമ്കാരമം കു്ക്കാതര 
െിരിച്ചറിഞ്് ശിഷേ വിധിക്കുപമ്പാള് കു്മം തചയ്തവരുതെ മാനസികാവസ്, 
െത്സമയതത് അവപബാധമം, സാഹചരത്യമം, സന്ര്ഭമം, ഉപദേശത്യലഷേത്യങ്ങള്, കാ
രത്യകാരണങ്ങള്, തെളിവുകള്, സാഷേികള്, പരഖകള്, ഉള്തപെട്ടവര്, പ്രണ,  
നിര്ബന്ിൊവസ്, സാന്ര്ഭികമായ നിസ്ഹായെ, രാജത്യത്ിതറെ സ്ിെി, 
തപാതുസാമൂഹിക സ്ിെി തുെങ്ങിയവതയല്ാമം യുക്തിപൂര്വമം വിശദമായി അപ
ഗ്രഥിച്ച് കു്മാകാവുന്ന കൃെത്യമം നിര്വഹിച്ചിട്ടുതണ്ങ്ിലപപാലമം അൊെ് സ്ാ
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ന്കാരമം ധര്മത്ിനുമം നീെിക്കുമം അനുപയാജത്യമായി അര്ഹതരങ്ില  മാത്രപമ 
ശിഷേിക്കുവാന് പാടുള്ളൂ.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“കു്വാളികളായി എക്കാലവുമം നിലനിര്ത്തുവാനല് രാജനീെി്കാരമുള്ള 
നീെിനിര്വഹണ സമംവിധാനമം. കു്വാസനകളിലനിന്നുമം കരകയ്ി രഷേ
തപെടുത്ി കുടുമംബതമന്ന ജീവിെ പന്ാവിപലയ്ക് ആനയിക്കുകയാണ് നീെി
പീഠത്ിതറെ കര്ത്വത്യമം. അലമംഘനീയമായ നിയമമാണെ്. നവരാഗത്യപമാ 
വിപദ്്പമാ വിപരീെബുദ്ിപയാ വത്യക്തിവിപരാധപമാ അസൂയപയാ ്െികാ
രപമാ യാതൊരു കാരണവശാലമം നീെിനിര്വഹണത്ിന് വിഘാെമാകുവാന് 
പാെില്. നീെി ആരുപെയുമം സ്ന്തമല്. നീെി നെപൊക്കിയാല മാത്രപമ ധര്മ
ത്ിതറെ മാഹാത്ത്യവുമം ്പയാജനവുമം ്ജകള്ക്ക് തവളിതപെടൂ. സര്വാധികാരി 
പരമഗുരു ശിവപദവന്റേയുമം വിഷ്ണുപദവന്റേയുമം അനുഗ്രഹവുമം സമംരഷേണവുമം ലഭി
യ്ക്കുന്നെിനായി രാജത്യത്് രാജനീെി്കാരമുള്ള നീെിനിര്വഹണവുമം പഷേമാ
ധിഷ്ഠിെ ഭരണവുമം നിര്ബന്മാകുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“അെിര്ത്ിയില കാവലനിലക്കുന്ന ഭെന് നുഴഞ്ഞുകയ്ക്കാരായ രാജത്യപദ്ാ
ഹികളമം െീവ്രവാദികളമായ ഒപട്ടതറപപതര വധിച്ചിരിക്കാമം. അവതയല്ാമം തകാ
ലപാെകമാതണങ്ിലമം ഉപദേശത്യമം രാജത്യരഷേയായെിനാലമം രാജനീെി്കാരമം 
ശത്രുനിഗ്രഹത്ിന് അനുവാദമുള്ളെിനാലമം ്സ്തുെ ഭെന് കു്ക്കാരനല്, ശിഷേ
യനുഭവിപക്കണ്തുമില്. അപെ്കാരമം മഹാരാജാവിതനെിതര വധശ്മമം നെ
ത്ിയവതര നിഷ്ഠൂരമായി അമംഗരഷേകര് വധിച്ചിട്ടുണ്ാകുമം. പപഷേ അപപൊഴുമം 
അമംഗരഷേകര് ശിഷേിക്കതപെടുന്നില്. വപധാപദേശത്യമം മഹാരാജാവ് എന്ന സ്ാ
നത്തുള്ള വത്യക്തിയുതെ ്ാണരഷേയ്ക്കുമം െന്മൂലമം രാജത്യരഷേയ്ക്കുമം കാരണമായെി
നാല അമംഗരഷേകര് ശിഷേിക്കതപെടുന്നില്. മഹാരാജാവ് എന്ന സ്ാനത്തുള്ള 
വത്യക്തിതയ വധിക്കുവാന് ശ്മിച്ചവതര പിെികൂടുകപയാ അഥവാ സന്ര്ഭത്ിതറെ
ഗരൗരവവുമം സാഹചരത്യവുമം പരിഗണിച്ച് വധിക്കുകപയാ തചപയ്യണ്െ് സുരഷോ
ഭെന്ാരുതെ കര്ത്വത്യവുമം ധര്മവുമായിത്ീരുന്നു. അെിനാല സുരഷോഭെന്ാര് 
കു്വിമുക്തരാണ്. ഏതൊരു കു്വുമം സമംഭവിച്ചുതവങ്ിലമം, കു്ക്കാതര കതണ്
ത്ി െിരിച്ചറിഞ്ഞുതവങ്ിലമം, ശിഷേ വിധിച്ച് നെപൊക്കുന്നെിനുമുമ്പ് ഒപട്ടതറ 
കാരത്യങ്ങള് പരിപശാധിപക്കണ്തുണ്്.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“ഇവിതെ മഹാരാജാ ദശരഥന് നലകിയ വരദാനമാണ് എല്ാ അഹിെങ്ങള്ക്കുമം 
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കാരണതമങ്ിലമം, െനിക്ക് അര്ഹെതപെട്ടപൊ ൊന് നലകുവാന് പാടുള്ളപൊ 
അല് ്സ്തുെ വരദാനതമങ്ിലമം, സ് പനഹത്ാലമം ്ാണന് രഷേിക്കതപെട്ടെില
ള്ള കൃെജ്െയാലമം, പരിഭ്രമത്ാലമം, ധര്മാധര്മങ്ങളതെ വിചിന്തനമില്ായ്മ
യാലമം, യുദ്ത്ിതല വിജയത്ിലൂതെ െതറെ ് പിൊമഹന്ാരുതെ കീര്ത്ിതയ 
നിലനിര്ത്തുവാന് സാധിച്ചുതവന്ന അഭിമാനവുമം, ശരീരബന്പത്ാതെയുള്ള െീ
രുമാനവുമം അങ്ങതനതയാരു വരദാനത്ിനിെയാക്കിയപപൊള്, വര്്ങ്ങള്ക്കുമു
മ്പ് സമംഭവിച്ച ആ വരദാനമം ഇന്ന്, ഇത്രുണത്ില, ഇവിതെ, ഇങ്ങതനതയാരു 
രാജത്യപദ്ാഹകു്ത്ിന് ഇെയാക്കുമംവിധമം സന്ര്ഭമം ഉണ്ാക്കുന്നെിപനാ ഉരുത്ി
രിയ്ക്കുന്നെിപനാ ഉപദേശത്യമംതവച്ചുതകാണ്ല്ാത്െിനാല െീര്ച്ചയായുമം മഹാരാജാ 
ദശരഥന് വരദാനമം നലകിതയന്നെിനാല കു്ക്കാരതനങ്ിലമം ശിഷേയിലനി
ന്നുമം വിമുക്തനാകുവാന് അര്ഹെ പനടുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“വരദാനമം നലകി എന്നെിതറെ പപരില ഒരിക്കലമം മാൊ നകപകയിയുതെ 
ധര്മവിരുദ്വുമം രാജത്യതത് അട്ടിമറിക്കുന്നതുമം െികച്ചുമം രാജത്യപദ്ാഹക്കു്ത്ി
ന് കാരണവുമായ വരദാനാവശത്യതത് മഹാരാജാ ദശരഥന് അനുകൂലിക്കുക
യുമം അമംഗീകരിക്കുകയുമം തചയ്തില്ാതയന്നിരിപക്ക, െീര്ച്ചയായുമം, വരദാനതത് 
നലകിയിരുന്ന ദശരഥന് ദുരുപദേശത്യമില്ാത്െിനാല, സുനിശ്ിെമം, മഹാരാജാ 
ദശരഥന് െീര്ത്തുമം കു്വിമുക്തനാവാന് അര്ഹെ പനടുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“നീെിപൂര്വമം നിയമമം നെപൊപക്കണ്ൊയ രാജാവിതന െതന്ന നിശ്ിെ സമംഭവ
ത്ിന് കു്ക്കാരതനന്ന് കതണ്ത്തുപമ്പാള്, െീര്ച്ചയായുമം ദുരുപദേശത്യമുതണ്ങ്ില 
അപദേഹത്ിന് അവതയ നിരാകരിക്കാമം, െതറെ അധികാരമം ഉപപയാഗിച്ച് അെി
ച്ചമര്ത്ാമം. അങ്ങതന അധര്മിയാകാമം. എന്നാല ഇവിതെ ധാര്്ികെയില 
െലപെരനായ മഹാരാജാ ദശരഥന് കു്ക്കാരന് ൊനാതണന്ന് സ്യമം അമംഗീ
കരിച്ചുതകാണ്് ഭാരെചരിത്രത്ിന്നാകമാനമം യശസ്് നലകുമംവിധമം അഭിമാന
പത്ാതെ െതറെ രാജാധികാരമംപപാലമം കതയ്യാഴിയുവാന് െയ്യാറായി ശിഷേതയ 
വരിക്കുവാന് ൊലപെരത്യതപെട്ടുതവന്നിരിപക്ക, െീര്ച്ചയായുമം, അപദേഹത്ിതറെ 
ഉപദേശത്യശുദ്ിയില ഒട്ടുമം കളങ്മുണ്ായിരുന്നിതല്ന്ന് സാഹചരത്യങ്ങളിലൂതെ ഒന്നു
കൂെി വത്യക്തമാവുകയുമം തചയ്യുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാജസഭയിലതവച്ച് ്ജകളതെ സമഷേത്ിങ്ല മഹാരാജാ ദശരഥന് നെ
ത്ിയ കു്സ്െവുമം െന്മൂലമുള്ള അപമാനവുമം മാനനഷ്ടവുമം, തുെര്ന്നുള്ള സ്ാന
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തമാഴിയലമം, ഫലത്ില, അര്ഹെതപെൊത്തുമം ധര്മവിരുദ്വുമായ വരദാനമം 
നലകിയെിനുള്ള ശിഷേയായി ദശരഥന് അനുഭവിക്കുകയുമം തചയ്തു. ഒരു കു്
ത്ിന് രണ്്ാവശത്യമം ശിഷേിക്കുവാന് പാെില്. തചയ്തികള് എന്തായാലമം ഉപദേ
ശത്യവുമം കൂെി പരിപശാധിച്ച് നിജസ്ിെി വത്യക്തമായെിനുപശ്മം മാത്രപമ കു്
ക്കാര്ക്ക് ശിഷേ വിധിച്ച് നെപൊക്കുവാന് പാടുള്ളൂ.”

“അനുപയാജത്യവുമം അര്ഹെതപെട്ടതുമല് െനിക്ക് ലഭിക്കതപെട്ട വരദാനതമന്ന് 
മാൊ നകപകയി സ്യമം അറിയാെിരിപക്ക, െതറെ വത്സലപുത്രന് െലസാ
മീപത്യത്ില ഇല്ാത് പവളയില, മത്ാരു രാജമഹി്ിയുതെ മകതന യുവ 
രാജാവായി ്ഖത്യാപിച്ചപപൊള്, ആദത്യാവസരങ്ങളിതലല്ാമം ൊനുമം പുത്രതുല്ത്യമം  
സ് പനഹിച്ചിരുന്ന ്സ്തുെ രാജമഹി്ിയുതെ യുവരാജാവാകുവാന് തെരതഞ്ടു
ക്കതപെട്ട കുമാരതന മാൊ നകപകയി ഏതറ ആനന്ാെിപരകത്ാല ആപ്്ി
ക്കുകയുണ്ായി!!” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“എന്നാല വിദു്ി മന്രയുതെ കുെിലബുദ്ിയാല രൂപമംതകാണ് കുെന്ത്രങ്ങളതെ 
പ്രണ, ൊനുമം െതറെ മകനുമം രാജത്യത്ിലനിന്നുെതന്ന നിഷ്കാസിെരാകുതമ
ന്ന ഭയതത് വര്ദ്ിപെിക്കുവാന് സാഹചരത്യതമാരുക്കിയപപൊള്, െതറെ മകതന 
രഷേിക്കുക എന്ന ഒപരതയാരു ചിന്തയാല മന്രയുതെ രാജത്യപദ്ാഹക്കു്ത്ിന് 
നിദാനമായ സപ്ാഹന വാക്കുകതള നീെിയ്ക്കുമം ധര്മത്ിനുമം അനുപയാജത്യമാ
യൊപണാതയന്ന് പരിപശാധിക്കാതെ മാൊ നകപകയി സ്ീകരിച്ചപപൊള് 
കു്ത്ിന് ആസ്പദമായ വരദാനതത് മഹാരാജാ ദശരഥപനാെ് ആവശത്യതപെടുക
യാണുണ്ായെ്.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“നകപകയിയുതെ വരദാനാവശത്യങ്ങളതെ വിവിധ വശങ്ങതളക്കുറിച്ച് പരിപശാധി
പക്കണ്തുമം അെത്യാവശത്യമാണ്. ഭരെനായിരിക്കണമം രാജാവ്. രാമന് പെിനാല് 
വര്്മം വനവാസമം നയിക്കണമം. ഇൊണ് നകപകയിയുതെ ആവശത്യമം. വിദു്ി 
മന്രയുതെ പ്രണയാല മാൊ നകപകയി ആവശത്യതപെട്ടെിന്്കാരമം സമം
ഭവിയ്ക്കുന്നുതവങ്ില, ശ്ീരാമന് ഒരിക്കലമം അപയാദ്ത്യയില രാജാവാകുന്നെി
ന് സാധിക്കുകയില്.  പെിനാല് വര്്ങ്ങള്  മാത്രമം രാജാവാകരുതെന്നല് 
വരദാനാവശത്യമം. ഭരെന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുവപരയുമം എല്ാക്കാലവുമം ഭരെന് 
 മാത്രമായിരിക്കണമം അപയാദ്ത്യയുതെ രാജാവ് എന്നൊണ് നകപകയിയുതെ 
വരദാനാവശത്യത്ിതറെ ്ധാന ഉപദേശത്യമം അഥവാ കാെല. അെിനു പവണ്ി
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യാണ് രാമതന വനത്ിപലയ്ക് അയക്കുന്നെ്. ്ജകളതെ സമീപതത്വിപെയുമം 
രാമനുണ്ാവരുെ്. ദീര്ഘകാലമം ്ജകളിലനിന്നുമം രാമന് വിട്ടുനിലക്കുപമ്പാള് 
ഭരെന് ആ കാലയളവിനുള്ളില നല് ഭരണമം നെപെിലാക്കി ്ജകതള വരുെി
യിലാക്കാമം എന്ന കുെിലെന്ത്രമാണ് മന്ര നകപകയിപയാെ് ഓെിതക്കാടുത്
െ്. അൊണ് നകപകയി ആവശത്യതപെട്ടതുമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“പെിന്നാല് വര്്തത് വനവാസമം കഴിഞ്് െിരിതച്ചത്തുന്ന ശ്ീരാമതന 
അപയാദ്ത്യയുതെ രാജാവായി അവപരാധിക്കുതമന്ന് നകപകയിയുതെ വരദാ
നാവശത്യങ്ങളില എവിപെയുമില്. ധര്മവിരുദ്മായ വരദാനാവശത്യമം അമംഗീ
കരിതച്ചങ്ില പിന്നീെ് പെിനാല് വര്്ങ്ങള്ക്കുപശ്വുമം രാമന് ഒരിക്കലമം 
അപയാദ്ത്യയുതെ രാജാവാകുന്നെിന് കഴിയില്. അഥവാ അങ്ങതന രാജാവാ
യാല ്െിജ്ാലമംഘനമായിത്ീരുമം. ഭരെന് രാജാവാകണതമന്ന് ആവ
ശത്യതപെട്ടെിതറെ അര്ത്ഥവുമം ഉപദേശത്യവുമം ആജീവനാന്ത രാജാധികാരമം െതന്ന. 
പെിനാല് വര്്പത്യ്ക് ഭരെന് രാജാവായെിനുപശ്മം പിന്നീെ് വനവാസമം 
കഴിഞ്് െിരിതച്ചത്തുന്ന രാമന് അപയാദ്ത്യയുതെ രാജാവാകാതമന്നുമല് വരദാ
നതമന്ന പപരില നകപകയി ദശരഥപനാെ് ആവശത്യതപെട്ടെ്. ശ്ീരാമന് ഒരിക്ക
ലമം അപയാദ്ത്യയുതെ രാജാവാകാന് പാെില് എന്ന കുെിലെന്ത്രമാണ് ഹീനമായ 
രീെിയില മന്ര നകപകയിയിലൂതെ നെപൊക്കുവാന് ശ്മിച്ചെ്.” ശ്ീരാമന് 
തുെര്ന്നു.

“അനുസരണയുള്ള പുത്രനായെിനാല പിൊവിതറെ വാക്കുകള്്കാരമം രാമന് 
വനവാസിയായി അപയാദ്ത്യയിലനിന്നുമം വിെവാങ്ങിതക്കാള്ളുതമന്ന മുന്വിധി
യിലാണ് ധര്മവിരുദ്മായ വരദാനാവശത്യമം എന്ന കുെന്ത്രത്ിതറെ കരുക്കള് 
നീക്കിയെ്. യഥാര്ത്ഥ അറിവുള്ളവര് വത്യക്തികപളപയാ ബന്ങ്ങപളപയാ അല്, 
പകരമം, രാജനീെി്കാരമം സ്ാനപത്യുമം ധര്മപത്യുമാകുന്നു അനുസരിക്കു
ന്നെ് എന്ന വസ്തുെ മന്രയുമം നകപകയിയുമം വിസ്മരിച്ചു. യഥാര്ത്ഥ അറിവുള്ള
വര് ഏതൊരു കാരത്യപത്യുമം സമംഭവപത്യുമം അെത്യന്തമം സൂക്ഷ്മമായുമം സ്െന്ത്ര
മായുമം അപഗ്രഥിച്ച് പരിപൂര്ണമായുമം രാജനീെി്കാരമം ധര്മമാപണാതയന്നു 
വത്യക്തമായെിനുപശ്മം മാത്രപമ സ്ീകരിക്കുകപയാ നെപൊക്കുകപയാ തചയ്യു
ന്നെിനുള്ള അന്തിമ െീരുമാനതമടുക്കുകയുള്ളൂ. പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണത്ിലൂതെ 
പഷേമരാഷ്ട്രമം നെപൊക്കുക എന്ന സപ്തമാവൊര ദരൗെത്യപൂര്ത്ീകരണതത് െെ
സ്തപെടുത്തുന്നെിനുള്ള ശ്മമായി കാണുപമ്പാള്  മാത്രപമ ഈ വി്യത്ിതറെ 
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ഗരൗരവമം വത്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. അെിനാല ഈ ്വണെ നിസ്ാരമല്. െള്ളിക്ക
ളപയണ്തുമല്.”

സഭാമംഗങ്ങള് വി്യത്ിതറെ െീവ്രെയുമം ദുരുപദേശത്യത്ിതറെ ആഴവുമം അറിഞ്് 
സ്തബ്ധരായി! കുടുമംബ ബന്ങ്ങള്ക്കുമപ്റമം രാജത്യകാരത്യങ്ങളിലള്ള ്ാധാനത്യവുമം 
അപകൊവസ്യുമം െിരിച്ചറിഞ് സഭാമംഗങ്ങളമം ് ജകളമം സങ്ീര്ണമായ ഈ 
വി്യതത് നകകാരത്യമം തചയ്യുന്ന ശ്ീരാമതറെ ധര്മാചരണത്ിലള്ള അനി
െരസാധാരണമായ തമയ് വഴക്കമം കണ്് അത്ഭുെതപെട്ടു. യാതൊന്നിപനാടുമം മമ
െയില്ാത് എന്നാല എല്ാവപരയുമം അറിഞ്് ബഹുമാനിക്കുന്ന ശ്ീരാമതറെ 
നയെന്ത്രരീെിയുമം നീെിനിര്വഹണവുമം ്ജകളതെ ്ശമംസ ഏറ്റുവാങ്ങി.

“രാജത്യപദ്ാഹമം മുളയിപല നുള്ളിക്കളയുന്നെിലാണ് രാജത്യെന്ത്രമം വിജയിക്കുന്ന
െ്; പര്വെപത്ാളമം വളര്ത്ിയിട്ടല്. ഏതൊരു വത്യക്തിയുതെ ദുരുപദേശത്യവുമം രാ
ജത്യകാരത്യങ്ങളില ്െികൂലമായി ്െിഫലിക്കുന്നെിനുമുപമ്പ ആ വത്യക്തിയുതെ 
വഴിയറിഞ്് കരുക്കള് നീക്കിയിരിക്കണമം. ആര്ക്കുമം ദുരുപദേശത്യമം നെപൊക്കു
വാന് കഴിയുന്ന വിധത്ില യാതൊന്നുമം പറയുവാപനാ തചയ്യുവാപനാ രാജാവ് 
അവസരമം തകാടുക്കരുെ്. രാജത്യമം ്െിസന്ിയിലാവുന്ന അത്രമം സന്ര്ഭങ്ങ
ളില ്പെത്യക ശ്ദ്പയാതെ രാജനനെിക നിയമ്കാരമം വത്യക്തിബന്ങ്ങ
ള്ക്കുമം കുടുമംബ ബന്ങ്ങള്ക്കുമം അമിെ്ാധാനത്യമം തകാടുക്കാതെ ്ജാപഷേമ
വുമം ഭരണസ്ിരെയുമം നിലനിര്ത്തുവാന് ആവശത്യമായതെല്ാമം അെിശീഘ്മം 
നെപെിലാക്കണമം. അല്ാത്പഷേമം ്ജകള് ഏതറ ്യാസതപെടുന്നെിന് 
അ്ധാനിയാതണങ്ിലമം ആ വത്യക്തിയുതെ ദുരുപദേശത്യത്ിതറെ വര്ദ്ിച്ച െീവ്ര
െയ്ക് സാധിക്കുതമന്ന വസ്തുെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരിക്കലമം വിസ്മരിക്കുവാന് 
പാെില്. ആപരയുമം വിശ്സിക്കാത് എന്നാല എല്ാവപരയുമം പരിധിതവച്ച് വി
ശ്സിക്കുന്ന, അെിനിശിെമായ നിരീഷേണത്ിലൂതെ നിയമ്കാരമം ധാര്്ി
കമായി ്ജാപഷേമമം നെപൊക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിതയതക്കാണ് മാത്രപമ 
രാഷ്ട്രസുരഷേയുമം പുപരാഗെിയുമം നകവരിക്കുവാനാകൂ. ബന്ധുക്കളിലനിപന്നാ 
ശത്രുക്കളിലനിപന്നാ രാജത്യപദ്ാഹതത് നട്ടുവളര്ത്ി പവരുകള് പെര്ത്തുവാന് 
അനുവദിയ്കരുെ്. ഛിദ്ശക്തികള് ഏതുവിധത്ില ഏതുരൂപത്ില ്വര്ത്ി
ച്ചാലമം െിരിച്ചറിഞ്് ശക്തമായ നെപെികള് നകതക്കാള്ളണമം. കാലൊമസ
മില്ാതെ കരുെപലാതെ ്വര്ത്ിക്കുന്നെില രാജാവ് വീഴ്ച വരുത്രുെ്.”

ശ്ീരാമന് വിധി്സ്താവമം തുെര്ന്നു -
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“എല്ാ സന്താനങ്ങപളയുമം അറിയിച്ചുമം അഭി്ായങ്ങള് സ്ീകരിച്ചുമം നിര്വ
ഹിപക്കണ്ൊണ് യുവരാജാഭിപ്ക ്ഖത്യാപനതമന്നിരിപക്ക, െതറെ മകന് 
െലസന്ര്ഭത്ിലില്ാത് പവളയില യുവരാജാഭിപ്ക ്ഖത്യാപനത്ിനുള്ള 
മഹാരാജാ ദശരഥതറെ അമിെമായ ൊലപെരത്യതത് വിദു്ി മന്ര ദുര്വത്യാ
ഖത്യാനമംതചയ്ത് ഫലിപെിച്ചപപൊള്, സ്ന്തമം പുത്രപനാടുള്ള വാത്സലത്യമം മാൊ 
നകപകയിതയ ഹീനകൃെത്യങ്ങള്ക്ക് നിര്ബന്ിെയാക്കി.”

“കൂൊതെ ഏൊനുമം രാജമഹി്ിമാരിതല ഒട്ടനവധി സന്താനങ്ങളിലനിന്നുമം 
്ാപ്തിയുമം പക്െയുമം കാരത്യപശ്ിയുമുള്ള ഒരു വത്യക്തിതയ ഭാവിരാജാവായി 
്ഖത്യാപിക്കുപമ്പാള്, നിശ്യമം, ഇെര സപഹാദരങ്ങതളക്കൂെി അവരവരുതെ 
കഴിവിനുമം ്ാപ്തിക്കുമം അനുസരിച്ച് സ്ാനാധികാരങ്ങള് നലകി ബഹുമാനി
പക്കണ്തുമം ആദരിപക്കണ്തുമായിരുന്നു. എങ്ില മാത്രപമ െങ്ങള് അവഗണി
ക്കതപെട്ടില് എന്ന ധാരണ ഇെര സപഹാദരങ്ങള്ക്കുമം അവരുതെ മാൊക്കള്ക്കുമം 
ഉണ്ാവുകയുള്ളൂ. അൊയിരുന്നു ആശങ്യ്ക്കുമം അസ്സ്െക്കുമം നവ്മത്യങ്ങ
ള്ക്കുമുള്ള പരിഹാരമം. അവതയാന്നുമം നിര്വഹിക്കതപെൊത്െിനാല, വിദു്ി 
മന്രയുതെ സപ്ാഹന വാക്കുകള് മാൊ നകപകയിതയ തെ്ിദ്രിപെിക്കുവാ
ന് ഇെയാക്കി കു്ത്ിനാസ്പദമായ ആവശത്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കുവാന് പ്രിപെിച്ചു.” 
ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“അങ്ങതന മന്രയുതെ പ്രണ ൊനുമം പുത്രനുമം തകാട്ടാരത്ിലനിന്നുമം പുറ
ത്ാക്കതപെടുതമന്ന ആശങ്യുളവാക്കുവാനുമം െന്മൂലമം ധര്മപത്യുമം നീെിപയയുമം 
ഉത്രവാദിത്ങ്ങപളയുമം കര്ത്വത്യങ്ങപളയുമം വത്യക്തെപയാതെ െിരിച്ചറിയാതെ 
നകപകയിതയ അസ്സ്യാക്കിയപപൊള്, മാൊ നകപകയിയുതെ തുെര്ന്നുള്ള 
്വൃത്ികള് കു്ത്ിന് ആസ്പദമായിത്ീര്ന്നുതവന്നുമാത്രമം.” ശ്ീരാമന് തുെ
ര്ന്നു.

“സ്യമം െീരുമാനത്ാലല്, പകരമം സ്ന്തമം പുത്രനുമം െനിക്കുമം സകലതുമം 
നഷ്ടതപെടുതമന്ന വിദു്ി മന്രയുതെ ഭയതപെടുത്ലമം തുെര്ന്ന് കാരത്യസാദ്ത്യത്ി
നായി കുെന്ത്രങ്ങളാല പൂരിെമായ സപ്ാഹന വാക്കുകളമം, ദശരഥരാജതറെ 
യുവരാജാഭിപ്ക ്ഖത്യാപനത്ിതല അപാകെയാല ഉളവായ ആശങ്കളമം 
പ്രിപെിച്ചപപൊള്, യഥാര്ത്ഥത്ില, രാജമാൊ നകപകയി കു്ക്കാരിയാ
വുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്, ആപരാെ് അഹിെമം തചയ്തിട്ടാപണാ ശിഷേയ്ക് കാര
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ണമായ കു്മം തചയ്തെ്, ്സ്തുെ അഹിെങ്ങള് അനുഭവിക്കുവാന് ഇെയായവ
ര്െതന്ന പരപ്രണയില്ാതെ കു്ക്കാപരാെ് തപാറുക്കുവാനുമം കു്ക്കാര്ക്ക് 
ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരപമകണതമന്ന് വാദിക്കുകയുമം തചയ്യുന്നുതവങ്ില, 
കു്ത്ിന് ആസ്പദമായ സാഹചരത്യമം യഥാര്ത്ഥത്ില സമംഭവിക്കാതെ പകരമം 
കളതമാരുങ്ങുക മാത്രപമ ഉണ്ായുള്ളൂതവങ്ില, െീര്ച്ചയായുമം ശിഷേ അനുഭവിക്കു
ന്നെിലനിന്നുമം ്സ്തുെ കു്ക്കാതര വിമുക്തരാക്കുന്നെിന് അഥവാ പമാചിപെിക്കു
ന്നെിന് രാജാവിനുമം മുഖത്യ നീെിനിര്വഹണാധികാരിയ്ക്കുമം രാജനീെി്കാരമം 
ധാര്്ികമായ അര്ഹെയുമം അധികാരവുമുണ്്.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“ഇവിതെ ശ്ീരാമതനന്ന നമുക്കു െതന്നയാണ് അഹിെങ്ങള് അനുഭവിക്കുവാന് 
ഇെയാകുമായിരുന്നെ്. മാൊ നകപകയിപയാെ് നമുക്ക് യാതൊരു അ്ിയ
വുമം തവറുപ്മം ഇല്. സാഹചരത്യങ്ങളതെ സ്ര്ദേത്ാല കു്ത്ിന് ആസ്പദമായ 
സമംഭവങ്ങളിപലയ്ക് മാൊ നകപകയി വഴിതപെട്ടുപപാതയന്നു മാത്രമം. ശിഷേ 
അനുഭവിക്കുവാന് പമലക്കാരണങ്ങളാല  മാത്രമം ഇെവരരുതെന്ന് ധര്മപത്യുമം 
നീെിപയയുമം അെിസ്ാനമാക്കി അറിയിക്കുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“അഹിെങ്ങള് അനുഭവിക്കുവാന് ഇെയാകുമായിരുന്ന വത്യക്തി എന്ന നിലയിലമം 
നാമം െതന്ന മാൊ നകപകയിപയാെ് ഷേമിക്കുന്നെിനാലമം, ശിഷേ അനുഭവി
ക്കുന്നെിലനിന്നുമം വിമുക്തയാകുന്നെിന് മാൊ നകപകയി െികച്ചുമം അര്ഹ
യാകുന്നു. മഹാരാജാ ദശരഥന് അനുഭവിച്ചതുപപാതല െതന്ന സഭയിലതവച്ച് 
കു്ക്കാരിതയന്ന് വിധിക്കതപെട്ടെിനാല ഉണ്ായ അപമാനവുമം മാനഹാനിയുമം, 
െീര്ച്ചയായുമം, അവര് തചയ്ത അപരാധത്ിനുള്ള പരസത്യമായ ശിഷേ െതന്നയാ
കുന്നു. അെിനാല തുെര്ന്ന് വീണ്മം ശിഷേിക്കതപെടുന്നെിലനിന്നുമം വിമുക്തയാ
കുവാന് മാൊ നകപകയിയ്ക് അര്ഹെയുണ്്.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“മഹാരാജാ ദശരഥതറെ അശ്ദ്യാല ദുരന്തരമംഗങ്ങള്ക്ക് കാരണമായ, മാൊ 
നകപകയിയുതെ ആഗ്രഹത്ിന് അെിസ്ാനമായ നിര്ണായക വി്യത്ി
ന് നാമം െതന്ന ഇൊ വിരാമമിടുന്നു. മാൊ നകപകയിയുതെ പുത്രനുമം നമ്മുതെ 
സപഹാദരനുമായ ഭരെതന ്ജകള് അനുവദിയ്ക്കുന്നുതവങ്ില മാത്രമം അപയാ
ദ്ത്യയുതെ ്ധാനമന്ത്രിയായി അവപരാധിക്കുന്നൊണ്!! ന്ിലനിന്നുമം ലഭിച്ച 
ഭരണപരിചയത്ാല ് ാപ്തനായ ഭരെന് ് ജകള് തെരതഞ്ടുക്കുന്നുതവങ്ില 
നമുക്കുപശ്മം അപയാദ്ത്യയുതെ രാജാവായി ്ജാപഷേമമം പൂര്ത്ിയാക്കതട്ട!! 
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ഒരു രാജത്യത്ില െതന്ന വിവിധ രാജത്യങ്ങതളപപൊതല ചിെറിക്കിെക്കുന്നവതയ
ല്ാമം പയാജിപെിച്ച് സുസ്ാപിെമാകുന്ന ഭാരെമം എന്ന നമ്മുതെ വിശാലമായ ഏക
രാജത്യത്ിതറെ െലസ്ാനമായിരിക്കുമം അപയാദ്ത്യ. ഭാരെത്ിതറെ പുെിതയാരു 
ഗീെമം ഇവിതെ രചിക്കതപെടുകയാണ്. സമസ്ത സുന്ര ഭാരെമം ഇവിതെ പിറവി
തയടുക്കുകയാണ്.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

വിഷ്ണുപദവന് സപ്താമാവൊര ശ്ീരാമനായി ഭൂമിയില നെപൊക്കുന്ന അവൊര
ദരൗെത്യമം ്ഥമഘട്ടത്ിലനിന്നുമം പഷേമാധി്ഠിെ ഭരണമം അഥവാ ഉത്മഭര
ണതമന്ന ദ്ിെീയ ഘട്ടത്ിപലക്ക് ്പവശിച്ചു. 

സനാെനധര്മതത് പശ്ഷ്ഠമായ പദവിയിപലയ്ക് ഉയര്ത്ിയ സപ്തമാവൊര 
ഭഗവാന് ശ്ീരാമതറെ വിധി്സ്താവമം നീെിനിര്വഹണത്ിതല അവിസ്മര
ണീയ നിമി്മായിത്ീര്ന്നു. ആര്്ഭാരെ സമംസ് ക്കാരമം അെിതറെ ഉച്ചപകാ
െിയിതലത്ി. പദവവര്ഗ്ഗത്ിതറെ മാഹാത്ത്യമം തവളിതപെടുന്നെിനുള്ള അസു
ലാഭവസരമായി ശ്ീരാമതറെ വിധി്ഖത്യാപനമം. രാഷ്ട്രത്ിതറെ ്ാധാനത്യവുമം 
വത്യക്തിയുതെ പരിധിയുമം സ്ാനങ്ങളതെ ്സക്തിയുമം അധികാരങ്ങളമം മാനവ
ര്തക്കല്ാമം അറിയുന്നെിനുള്ള അങ്ത്ട്ടായി സപ്തമാവൊര ഭഗവാന് ശ്ീരാമ
തറെ രാജസഭ.

ശ്ീരാമന് വിധി്ഖത്യാപനമം തുെര്ന്നു -

“എന്നാല ഏതൊരവസരതത് ഏതൊരു വത്യക്തിയാപണാ കുെന്ത്രങ്ങളാല 
ദുരുപപയാഗതപെടുത്തുന്നെ്, അതുമം െികച്ചുമം മാതൃരാജത്യതത് െതന്ന െകര്ക്കു
ന്നതുമം, ്ജാപഷേമതത് ഹനിക്കുന്നതുമം, ഭരണതത് ്െിസന്ിയിലാഴ്ത്തുന്ന
തുമം, പഷേമമം ്ാവര്ത്ികമാക്കുന്നെിതന െെസ്തപെടുത്തുന്ന ദുര്്ാര്ഗ്ഗതത് 
സ്ീകരിച്ച് പദശപദ്ാഹതമന്ന കു്ത്ിനുമം വഞ്ചനക്കുമം ഗൂഢാപലാചനയ്ക്കുമം കൂ
ട്ടുനിലക്കുന്നതുമം കാരണമായിത്ീരുന്നതുമം, നിശ്യമം, തുെര്തന്നാരിക്കലമം 
അങ്ങതന സമംഭവിക്കാെിരിക്കുവാന് കു്ക്കാതര മാതൃകാപൂര്വമം കഠിനമായി 
ശിഷേിപക്കണ്ൊണ്. പരസ്പരമം നവരാഗത്യമം സൃഷ്ടിച്ച് കുടുമംബ ബന്ങ്ങതള ശി
ഥിലമാക്കുവാന് ശ്മിച്ച മന്ര കു്ത്ിനാസ്പദമായ കൃെത്യമം നിര്വഹിക്കുവാന് 
ആവശത്യമായ പ്രണയാണ് നലകിയെ്. പ്രണാകു്മം അെീവ ഗരൗരവമായ 
കു്മാണ്. പ്രണയാല ചിലപപൊള് ഏതൊരു വത്യക്തിപയയുമം കു്വാളിയാക്കു
വാന് സാധിപച്ചക്കാമം. കു്മം തചയ്ത വത്യക്തിപയക്കാള് കു്മം തചയ്യുന്നെിന് പ്രി
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പെിച്ച വത്യക്തിയാണ് അപകെകാരി. ആദത്യമം കു്കൃെത്യമം രൂപമംതകാള്ളുന്നെ് കു്മം 
തചയ്യുവാന് പ്രിപെിച്ച വത്യക്തിയിലാണ്. അെിനാല യഥാര്ത്ഥ കു്വാളി കു്മം 
തചയ്യുവാന് പ്രിപെിച്ച വത്യക്തിയാണ്. കു്കൃെത്യമം നിര്വഹിച്ച വത്യക്തിതയ കു്കൃ
െത്യത്ിന് പ്രിപെിച്ച വത്യക്തി ചൂ്ണമം തചയ്ത് കു്വാളിയാക്കുകയാണ്. യഥാ
ര്ത്ഥത്ില കു്കൃെത്യമം തചയ്യുന്നെ് പ്രിപെിച്ച വത്യക്തി െതന്നയാണ്. പതഷേ 
പ്രിപെിച്ച വത്യക്തിതയ ്െത്യഷേത്ില കാണുകയില്ാതയന്ന് മാത്രമം. കു്കൃ
െത്യമം ആദത്യമായി ആസൂത്രണമം തചയ്തവര് അെ് നെപെിലാക്കുവാന് ആവശത്യമാ
യവതര പ്രിപെിച്ചുമം നിര്ബന്ിപെിച്ചുമം തചയ്യിപെിക്കുവാന് ശ്മിക്കുന്നെിനാല 
പ്രണ നലകി ആസൂത്രണമം തചയ്തവരാണ് യഥാര്ത്ഥ കു്വാളികള്. കു്മം 
തചയ്തവപരക്കാള് ആദത്യമായി ആസൂത്രണമം തചയ്ത് പ്രിപെിച്ചവരാണ് കു്ക്കാ
രില ്മുഖര്. അെിനാല അത്രതമാരു കു്ക്കാരിയായ മന്രതയ മാതൃകാപൂ
ര്വമം ശിഷേിപച്ച മെിയാകൂ. അെ് എങ്ങതന നെപൊക്കണതമന്നെ് സമംബന്ിച്ച് 
സഭയ്ക് െീരുമാനങ്ങള് അറിയിക്കാമം.” ശ്ീരാമന് സഭയ്ക് അവസരമം തകാടുത്തു.

“ആയു്് ക്കാലമം കലത്തുറുങ്ിലെക്കുക. വഞ്ചകിയുമം രാജത്യപദ്ാഹിയുമായ മന്
രതയ ആയു്് ക്കാലമം കലത്തുറുങ്ിലെക്കുക.” സഭതയാന്നാതക ആവശത്യതപെട്ടു.

“എല്ാവരുപെയുമം െീരുമാനതത് നാമം സ്ീകരിക്കുന്നു. പസനാപപെ! ഈ 
നിമി്മം മുെല ആയു്് ക്കാലമം മുഴുവന് വിദു്ി മന്രതയ കലത്തുറുങ്ില അെ
യ്ക്കുക.” ശ്ീരാമന് ആജ്ാപിച്ചു.

“ഏതൊരു വി്യവുമം കാലൊമസമില്ാതെ ്ാപയാഗികമായി പരിഹരിക്കു
പമ്പാള് അെിനാല സമംഭവിപക്കണ്ൊയ അനിഷ്ടങ്ങള് ഒഴിവാക്കാമം.”

ധര്മത്ില നിലതകാള്ളുന്ന ശ്ീരാമന് സ്യമം ധര്മമായിത്ീരുന്നു. ്ജകള് 
നീെിനിര്വഹണത്ിന് സാഷേികളായി.

“ഉണീ... രാമാ... നത്ക്കൂെി ശിഷേിക്കൂ...ഒരിക്കലമം ഒരു മാൊവിനുമം നിരക്കാ
ത് തെറ്റുതചയ്ത നപ്ക്കൂെി ശിഷേിക്കൂ.” നകപകയി ആര്ത് നാദയായി വില
പിച്ചു.

“ധാര്്ികമായി മാത്രപമ ശിഷേ വിധിക്കുവാന് പാടുള്ളൂ. ധര്മമാപണാതയ
ന്ന പരിപശാധന നിര്ബന്മാണ്. വത്യക്തിയുതെ തചയ്തികള് സ്ാനത്ിനുമം 
നീെിക്കുമം ധര്മത്ിനുമം നിരക്കുന്നൊപണാ എന്ന പരിപശാധനയാണ് ശിഷേ 
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വിധിക്കുവാന് അെിസ്ാനമാപക്കണ്െ്. സലപപെപരാടുകൂെി ജീവിക്കുന്നെിനി
തെ ദു്് പപെരുണ്ായി അപമാനപമലക്കുപമ്പാള്, െീര്ച്ചയായുമം, സാധാരണയാ
യി അൊണ് ഏ്വുമം വലിയ ശിഷേ. ഇന്ന് സഭയ്ക് മുമ്പാതകയുണ്ായ വിചാരണ
യിലൂതെ കു്ക്കാരിയാതണന്ന് െിരിച്ചറിഞ്െിനാലണ്ായ അപമാനമം െതന്ന 
മാൊ നകപകയിയ്ക് ലഭിച്ച ഏ്വുമം വലിയ ശിഷേയാകുന്നു. സദ്ബുദ്ിയ്കായി 
്ാര്ത്ഥിക്കുക.” ശ്ീരാമന് നകപകയിതയ സാന്ത്നിപെിച്ചു.

“മഹാരാജാ ശ്ീരാമന് വിജയിക്കതട്ട! ദശരഥനന്നന് രാമന് നീണാള് 
വാഴതട്ട!!” സഭാവാസികള് ഒന്നെങ്മം ജയപഭരി മുഴക്കിതക്കാണ്ിരുന്നു.

“രാജാഭിപ്കമം രണ്നാള് കഴിഞ്് നിശ്യിച്ച ദിവസമം െതന്ന ആപഘാ്
പത്ാതെ വിധി്കാരമം നെത്ാമം.” വസിഷ്ഠന് ദശരഥപനാെ് ഉണര്ത്ിച്ചു.

“അതെ! ആപഘാ്മായി െതന്ന നെത്ാമം!!” ദശരഥതറെ മറുപെി.

“രാമാഭിപ്കമം ആപഘാ്പത്ാതെ ് ഖത്യാപിെ ദിവസമം െതന്ന നെത്തുന്നൊ
ണ്. എല്ാവരുമം സന്നിഹിെരാവുക.” സഭപയാൊയി ദശരഥന് ്ഖത്യാപിച്ചു.

ധര്മത്ിതറെ സ്രൂപമം ഓപരാ കാരത്യങ്ങളിലമം എങ്ങതനയായിരിക്കുതമന്ന് 
ഉത്മപുരു്നായ ശ്ീരാമനിലനിന്നുമം അറിഞ് എല്ാവരുമം വാര്ത് കാട്ടു
െീപപാതല പെര്ത്ി.

അപയാദ്ത്യയുതെ അന്ത:പുരത്ില അരപങ്ങറിയ വിധിനിര്ണായകവുമം വി
നാശത്ിതറെ വഴിവിളക്കുമായിരുന്ന സമംഭവതത് സൂക്ഷ്മെപയാതെ, എന്നാല 
െികച്ചുമം ്ാപയാഗികമായി െതന്ന ധാര്്ികവുമം നീെിപൂര്വകവുമായി വിധി 
നിശ്യിച്ച് പരിഹരിച്ച ശ്ീരാമതറെ കര്ത്വത്യനിര്വഹണമം ്ജകളില പുതു
വിശ്ാസവുമം ഉത്സാഹവുമം ്െീഷേയുമം, സ്ാര്ത്ഥയില്ാത് ്യെ് നവുമം പരി
ശ്മവുമം അെത്യാവശത്യമാതണന്ന െിരിച്ചറിവുമം, ഈശ്രഭക്തിയുമം, ധര്മനിഷ്ഠയുമം 
വര്ദ്ിപെിച്ചു. ്ജകള് സമംതൃപ്തരായി.

രണ്നാള് കഴിഞ്പപൊള് -

ആപഘാ്തപൊലിമപയാതെ അപയാദ്ത്യ തകാണ്ാടുകയാണ് ശ്ീരാമതറെ രാ
ജത്യാധികാര സ്ാനാപരാഹണമം.
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ഇന്നാണ് ശ്ീരാമ രാജാഭിപ്കമം!!

ചെങ്ങുകള് നെന്നുതകാണ്ിരിക്കുന്നു.....

എല്ാത്ിനുമം പനതൃെ്മം നലകിയ വസിഷ്ഠന് ആര്് സമംസ് ക്കാരത്ിതറെ 
മഹിമാവിപശ്ങ്ങതള വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ്.

തുെര്ന്ന് വസിഷ്ഠന് ശ്ീരാമന് ്െിജ്ാവാചകമം തചാല്ിതക്കാടുത്തു.

അനന്തരമം കിരീെധാരണമം നെന്നു.

മഹാരാജാ ദശരഥന് െതറെ കിരീെമം രാമതന അണിയിച്ചു. ഔപദത്യാഗികമായി 
മഹാരാജാ ദശരഥന് വിെവാങ്ങല ഇങ്ങതന ഉപസമംഹരിച്ചു.

“്ജകള്തക്കന്നുമം പഷേമതത് മാത്രമം ്ദാനമം തചയ്യുന്ന സദ്ഭരണമം നെപൊക്കു
വാന് രാമന് സാധിക്കുന്നെിന് എല്ാവരുമം പരിപൂര്ണമായി സഹകരിക്കുക. 
നമ്മുതെ ഭരണത്ില വന്നുപപായതുമം സമംഭവിച്ചതുമായ എല്ാ തെറ്റുകള്ക്കുമം 
നപ്ാടു ഷേമിക്കുക. ഏവപരയുമം സര്പവശ്രന് അനുഗ്രഹിക്കതട്ട. പശ്കാലമം 
സ്സ്മായി കഴിയുവാനായി വാന്സ്മാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെ്. എല്ാമം 
ഈശ്പരച്ഛ!”

തുെര്ന്ന് വസിഷ്ഠന് ഇ്കാരമം അറിയിച്ചു.

“അപയാദ്ത്യാവാസികളായ ന്തളല്ാമം നമ്മുതെ നായകനുമം സെത്യമൂര്ത്ിയു
മായ മഹാരാജാ ശ്ീരാമതന ഇൊ ഷേണിക്കുന്നു. നമ്മുതെ ഓപരാരുത്രുപെയുമം 
കര്ത്വത്യതത്ക്കുറിച്ച് മഹാരാജാ ശ്ീരാമന് ഉപപദശിക്കുന്നൊണ്.”

“അപയാദ്ത്യാവാസികളമം മഹാഭാഗത്യമുള്ളവരുമായ അനുഗ്രഹീെപര... നമ്മുതെ 
്ണാമങ്ങള് സ്ീകരിച്ചാലമം!!” രാമവചനങ്ങള് സഭാവാസികതള ആപവശഭ
രിെരാക്കി.

“നാമം സമംരഷേണാധികാരി വിഷ്ണുപദവതറെ സപ്തമാവൊരമം ആകുന്നു. ധര്മസമം
സ്ാപനമാണ് അവൊരദരൗെത്യമം. ഏവരുമം പങ്കുതകാള്ളുക. യഥാശക്തി പങ്കു
തകാള്ളുക. പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണമം ്ജകളതെ അവകാശമാണ്. എല്ാവരുമം 
സഹകരിക്കുക.”
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ശ്ീരാമന് വിനയപൂര്വമം തുെര്ന്നു -

“അനുഭവവുമം പരിചയവുമം ഏതറയുള്ള നമ്മുതെ പിൊവുമം രാജാവുമായിരുന്ന ദശ
രഥന് സ്ന്തമം അറിവുമം പരിചയവുമം ് ജാപഷേമത്ിനായി ജീവിെകാലമത്രയുമം 
ഉപപയാഗതപെടുത്ണമം. വാന്സ്തമന്നെിതറെ സൂക്ഷ്മാര്ത്ഥമം ഗ്രഹിക്കണമം. 
ഒരിക്കലമം കര്്ത്ിലനിന്നുമം കര്ത്വത്യത്ിലനിന്നുമം ഒഴിഞ്ഞുനിലക്കുവാ
ന് ആര്ക്കുമം സാധത്യമല്. കൃെത്യെപയാതെയുള്ള കര്ത്വത്യപൂര്ത്ീകരണമാണ് 
ജീവതന ബന്നങ്ങളിലനിന്നുമം വാസനകളില നിന്നുമം സ്െന്ത്രമാക്കി പമാ
ഷേ്ാപ്തിപയകുന്നെ്. സദുപദേശത്യപത്ാതെ ധാര്്ികമായി സര്വദാ ്ജക
ള്ക്ക് ഹിെകരമായെ് നിര്വഹിക്കുവാന് സാധിക്കുകയാണ് ഏ്വുമം വലിയ 
സുകൃെമം. കര്ത്വത്യങ്ങളിലനിന്നുമം പിന്െിരിയാെിരിക്കുക.”

“യുക്തിഭദ്മായ ഭക്തിയാണ് സ്ീകാരത്യമം. ് ാപയാഗികമായിരിക്കണമം ഭക്തിയുമം 
വിശ്ാസവുമം. ജീവിെത്ിന് മുെലകൂട്ടായിരിക്കണമം ഭക്തിയുമം വിശ്ാസവുമം. 
അെിന് സ്ഥൂലാര്ത്ഥവുമം സൂക്ഷ്മാര്ത്ഥവുമം പരമാര്ത്ഥവുമം ഗ്രഹിയ്കണമം. മപനാ
കാമനകപളാതെ കര്്മം തചയ്യാെിരിക്കുന്നെിനുള്ള പരിശീലനതത്യാണ് 
വാന്സ്മംതകാണ്് ഉപദേശിച്ചെ്. കര്്ങ്ങളിലനിന്നുമം വിട്ടുനിലക്കാപെ
യുമം, എന്നാല കര്്ങ്ങളില ആസക്തരാകാപെയുമം കര്്മം തചയ്യുന്നെിനുള്ള 
പരശീലനമാണ് വാന്സ്മം എന്ന ജീവിെ രീെിതകാണ്് ഉപദേശിക്കുന്നെ്. 
കര്്ങ്ങളിലനിന്നുമം കുടുമംബ ബന്ങ്ങളിലനിന്നുമം രാജത്യകാരത്യങ്ങളിലനിന്നുമം 
പവര്തപട്ട് ഏകാന്തവാസമം നയിക്കപലാ വനാന്തരങ്ങളില അലയപലാ അല്. 
സ്യമം സ്സ്രൂപതത് അറിഞ്് സ്യമം നിര്വഹിപക്കണ്െ് മമെയുമം ആഗ്ര
ഹവുമില്ാതെ തചയ്തുപൂര്ത്ിയാക്കുവാന് സാധിക്കുന്നെിനുള്ള െീവ്രപരിശീല
നമാണ് വാന്സ്മം. ജീവിെത്ിലനിന്നുമുള്ള ഒളിപച്ചാട്ടമല് വാന്സ്മം. 
ബഹുമാനത്യനായ വസിഷ്ഠപനാതൊപെമം രാജനനെിക ഉപപദഷ്ടാവായി ദശരഥ
ന് പസവനമം തുെരണതമന്ന് നാമം അപപഷേിക്കുന്നു.”

ശ്ീരാമതറെ വാക്കുകള് ദശരഥനിലമം ്ജകളിലമം സമംതൃപ്തിയുളവാക്കി.

“ഉണി! അെിലമം നത് പൊലപെിച്ചു അതല്?” ദശരഥതറെ പുത്രവാത്സലത്യമം 
നിറതഞ്ാഴുകി. “സെത്യധര്മാദികളിലള്ള ഉണിയുതെ അറിവ് മഹിമാെിശ
യമം!! നാമം മാഹാരാജാ ശ്ീരാമതറെ കല്നതയ ഇെിനാല ശിരസാവഹിക്കുന്നു. 
അപയാദ്ത്യക്ക് രാജനീെി്കാരമം പുെിതയാരു സമംവിധാനവുമംകൂെി ശാശ്െമാ

https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman


63 of 82

യഥാര്ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതം ശ്രഥമഘട്ട സുശ്രധാന രംഗം

യി ലഭത്യമായി.”

“അങ്ങയുതെ ഈ സദുപദേശത്ിന് അപയാദ്ത്യാവാസികതളല്ാമം കെതപെട്ടിരിക്കു
ന്നു.” ദശരഥതന വണങ്ങി രാമന് അറിയിച്ചു.

“നമ്മുതെ ്ധാനമന്ത്രിയായി മാൊ നകപകയിയുതെ പുത്രനുമം നമുക്ക് ്ിയ
ങ്രനുമം ്ാപ്തനുമായ ഭരെതന ഇെിനാല നിയമിക്കുന്നു, ്ജാഹിെ്കാരമം. 
സഹായിയായി ശത്രുഘ് നപനയുമം. ഔപചാരികമായി നിയമിച്ചുതകാണ്ള്ള 
മഹാരാജാ ശ്ീരാമതറെ ഉത്രവാണിെ്. ലക്ഷ്മണന് നപ്ാതൊപെമുണ്ാവതട്ട.”

“്ാഘനീയമം രാമന്! ്ാഘനീയമം!! അവിടുന്ന് ധര്മത്ിതറെ മൂര്ത്ീമദ്ഭാ
വമം െതന്ന!!! നിസ്മംശയമം അവിടുന്ന് ഉത്മപുരു്ന് െതന്ന!!!” വസിഷ്ഠന് 
ആഹ് ളാദപത്ാതെ ഉറതക്ക ്ഖത്യാപിച്ചു.

തുെര്ന്ന് ഭരണനിര്വഹണമം ആരമംഭിച്ചു.

“നമുക്ക് ഏ്വുമം ്ിയതപെട്ടതുമം വീരപയാദ്ാവുമം മാനവരില ഉത്മനുമം ആപയാ
ധനകലകളില അഭിമാനവുമായ ഹനുമാതന നാമം നമ്മുതെ മുഖത്യ നസനത്യാധിപ
നായി നിയമിക്കുന്നു. ശ്ീ ഹനുമാന് സ്ാഗെമം.” ശ്ീരാമതന വന്ിച്ചുതകാണ്് 
സഭയില സന്നിഹിെനായിരുന്ന ഹനുമാന് പവദിയിപലക്ക് ആഗെനായി.

സഭാനെപെികള് പൂര്ത്ിയാക്കി ശ്ീരാമന് ഭരണാധികാരി എന്ന ദ്ിെീയ 
ഘട്ടത്ിപലയ്ക് ്പവശിച്ചു.

“പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണത്ിലൂതെ ് ജാപഷേമമം ് ാവര്ത്ികമാക്കുമം. വത്യാപാപരാ 
പദേശത്യമില്ാതെ കൃ്ിതയ വത്യവസായികാെിസ്ാനത്ില വത്യാപകമാക്കി ്ജാ
പഷേമത്ിന് ്ാരമംഭമം കുറിക്കുമം. ജലപസചന സരൗകരത്യങ്ങള് വര്ദ്ിപെിയ്ക്കുമം.  ്
ജകള് എല്ാവരുമം എല്ാ സമംരമംഭങ്ങളിലമം സ്ാപനങ്ങളിലമം ഉെമസ്രാകുമം. 
്സ്തുെ സ്ാപനങ്ങളില നിന്നുമം ജീവിൊവശത്യത്ിന് പവണ്തെല്ാമം കൃെത്യെ
പയാതെ കലര്പെില്ാതെ അഥവാ മായമം പചര്ക്കാതെ വളതര കുറഞ് വിലയില 
വിശ്സിച്ച് ഉപപയാഗിയ്കാവുന്ന രീെിയില ്ജകള്ക്ക് ലഭിയ്ക്കുമം. ഓപരാ ്പദ
ശങ്ങപളയുമം ഉള്തപെടുത്ി രാജത്യതത് ്ജകളതെ ആതക എണമം കൃെത്യമായി 
പശഖരിയ്ക്കുമം. അവശെ അനുഭവിയ്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള സമംരഷേണത്ിന് ്ാധാനത്യമം 
നലകുമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു. 
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“നികുതി സമ്പ്രദലോയങ്ങള് നിര്ത്തലലോക്കു്ഥം. ആഹലോര്ഥം, വസ്ത്ഥം മുതലലോയ ജരീവിതലോവ
ശ്യത്തിന് ആവശ്യമലോയകതല്ലലോ്ഥം പ്രജകകളല്ലലോ്ഥം ഉടമസ്രലോയ ഉടമസ്ലോവകലോശ 
പദ്ധതികള് വഴിയുള്ള സ്ഥംര്ഥംഭങ്ങളിലൂശടയു്ഥം സ്ലോപനങ്ങളിലൂശടയു്ഥം രലോജലോവിന് 
അഥവലോ ഭരണലോധികലോരിയ്ക് വരുമലോനവ്ഥം സമലോദ്യവ്ഥം ആര്ജിയ്ക്കുവലോന് സലോധിയ്ക്കുന്ന
തിനലോല് നികുതി പിരിശയ്കണ് ആവശ്യമില്ല. എല്ാത്ിനുമം കൃെത്യമായ പരഖകള് സൂ
ഷേിക്കണമം. അൊെ് പമഖലകളില നവദഗ്ദ്ധത്യവുമം കാരത്യ്ാപ്തിയുമുള്ള പരിണി
െ്ജ്രായ മികച്ച വത്യക്തികതള മാത്രമായിരിയ്കണമം ഓപരാ സമംരമംഭങ്ങളിലമം 
ഉള്തപെടുപത്ണ്െ്. അവരുതെ ക്രിയാത്കമായ പസവനവുമം സഹകരണവുമം 
്ജാപഷേമത്ിന് അനുകൂല ഘെകങ്ങളായി ഭരണാധികാരി ്പയാജനതപെടു
ത്ിയിരിയ്കണമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു. 

“വിദഗ്ദ്ധതര ഉള്തപെടുത്ി വീഴ്ചകളമം പപാരായ്മകളമം പരിപശാധിച്ച് തമച്ചതപെടുത്തു
ന്നെിനുള്ള നിരീഷേണ സമംവിധാനമം ഓപരാ സമംരമംഭത്ിലമം സ്ാപനത്ിലമം 
ഉണ്ായിരിയ്കണമം. ഓപരാ ്പദശങ്ങളില നിന്നുമുള്ള െലസമയ വിവരങ്ങള് 
പശഖരിയ്കണമം. ബാലത്യകാലമം മുെലപക്ക തൊഴില നവദഗ്ദ്ധത്യത്ിന് ആവശത്യ
മായ പരിശീലനമാണ് വിദത്യാദ്ത്യയനത്ിലൂതെ അനുവദിപയ്കണ്െ്. ൊലപെരത്യ
മുള്ളവര്ക്ക് കവിെയുമം സാഹിെത്യവുമം ഒഴിവുസമയങ്ങളില വായിയ്കാവുന്നപെയു
ള്ളൂ. ഓപരാ ്ജയുമം ്ായപൂര്ത്ിയാകുപമ്പാള് തൊഴിലതചയ്ത് ജീവിയ്കാനുള്ള 
കാരത്യപശ്ിയുമം നവദഗ്ദ്ധത്യവുമം പനെിക്കഴിഞ്ിരിയ്കണമം എന്നെ് നിര്ബന് നി
യമമായിരിയ്കണമം. ഉപരി പഠനമം ആവശത്യമുള്ളവര്ക്ക് പ്ാത്സാഹനമം തകാടുക്ക
ണതമങ്ിലമം, ്ായപൂര്ത്ിയാകുപമ്പാപഴയ്ക്കുമം ഏതൊരു ്ജയുമം ഒരു തൊഴിതല
ങ്ിലമം തചയ്യുന്നെിനുള്ള പരിചയ സമ്പന്നെ ആര്ജിച്ചിരിയ്കണമം. പിലക്കാല 
ജീവിെത്ിന് ്പയാജനതപെൊത് എതന്തല്ാപമാ പഠിക്കുന്നു എന്ന പപരില 
സമയമം കളയാനുള്ളെല് വിദത്യാദ്ത്യയനതമന്നെ് ഭരണാധികാരി എപപൊഴുമം ശ്
ദ്ിയ്കണമം. മനു്ത്യവിഭവ പശ്ിയാകുന്നു ഏ്വുമം വലിയ സമ്പാദത്യതമന്നെ് ഭര
ണാധികാരി െിരിച്ചിറിഞ്ിരിയ്കണമം. ്ജകളിതല നവഭവങ്ങതള ക്രിയാത്
കമായി ്പയാജനതപെടുത്തുപമ്പാള് മാത്രപമ രാജത്യത്ിതറെ ഭാവി സുസ്ിരമാകൂ 
എന്നെ് ഭരണാധികാരി നിലനിര്പത്ണ്ൊയ സു്ധാന നിയമമാകുന്നു.”  
ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.    

“വളര്ത്ിയെിന് മക്കള് മാൊപിൊക്കള്ക്ക് നികുെി തകാടുപക്കണ്തുപണ്ാ? 
മക്കളതെ അവകാശവുമം മാൊപിൊക്കളതെ ഉത്രവാദിത്വുമാണ് സന്താന
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പരിപാലനമം. വത്യാപാപരാപദേശത്യപത്ാതെ വരുമാനമാര്ഗ്ഗമായി കണക്കുകൂട്ടി 
സന്താനങ്ങതള വളര്ത്തുപമ്പാള് മാൊപിൊക്കള് വത്യാപാരികളായി. മാൊവ് 
എന്നതുമം പിൊവ് എന്നതുമം സ്ാനങ്ങളാണ്. മാൊവ്, പിൊവ് എന്നീ സ്ാ
നങ്ങളില നിലതകാള്ളുന്ന വത്യക്തികള്ക്ക് ്സ്തുെ സ്ാനത്ിതറെ അധികാ
രങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുതമന്ന് മാത്രമം. വത്യക്തികള് സ്ാനങ്ങളല്. വത്യക്തിക്ക് 
മാനു്ിക അവകാശങ്ങള് മാത്രപമയുള്ളൂ. വത്യക്തിക്ക് സ്യമം അധികാരങ്ങളി
ല്. സ്ാനത്ിനാകുന്നു അധികാരങ്ങള്. ഏതൊരു സ്ാനത്് ഏതൊരു വത്യ
ക്തിയാപണാ ആ വത്യക്തിക്ക് അെിതറെ സ്ാനാധികാരങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുമം. 
ഭരണാധികാരി അഥവാ രാജാവ് എന്നെ് രാജത്യതത് സു്ധാനമായ സ്ാ
നമാണ്. രാജാവ് എന്ന സ്ാനത്് നിലതകാള്ളുന്ന വത്യക്തിക്ക് ്സ്തുെ സ്ാ
നാധികാരങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുമം. അെ് വത്യക്തിയ്ക് പവണ്ിയല്. രാജാവ് എന്ന 
സ്ാനമംതകാണ്് ് പയാജനമം ലഭിപക്കണ്ൊയ ് ജകള്ക്ക് പവണ്ിയാണ് ആ 
സ്ാനാധികാരങ്ങള്.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാജാവ് എന്ന സ്ാനത്് നിലതകാള്ളുന്ന വത്യക്തി രാജാധികാരതത് ഉപ
പയാഗിപക്കണ്െ് ്ജാപഷേമത്ിനായിരിക്കണമം. എങ്ില  മാത്രപമ പഷേമാധി
ഷ്ഠിെ ഭരണമം ്ാവര്ത്ികമാകൂ. ഭരണാധികാരി അഥവാ രാജാവ് ്ജകപളാ
െ് കച്ചവെമം തചയ്യരുെ്. ഭരണമം നികുെിയിലൂതെ വരുമാനമം ലഭിയ്ക്കുന്നെിനുള്ള 
മാര്ഗ്ഗമല്. ഭരണമം വത്യാപാരമല്. ്ജകള് നികുെിയിലൂതെ വരുമാനമുണ്ാക്കു
ന്നെിനുള്ള മാര്ഗ്ഗവുമല്. ഭരണമം ്ജാപഷേമതത് ്ാവര്ത്ികമാക്കുവാനായി 
സ്ാനാധികാരങ്ങതള അെിസ്ാനമാക്കി അനുവദിച്ചൊകുന്നു. ഭരണത്ിനുള്ള 
അധികാരമം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു രാജത്യതത് സു്ധാന സ്ാനമാണ് രാജാവ് 
അഥവാ ഭരണാധികാരി. ്ജകളിലനിന്നുമം പിരിതവടുത്ല് ്ജാപഷേമമം നെ
പൊപക്കണ്െ്. മക്കളിലനിന്നുമം പിരിതവടുത്ിട്ടല് മാൊപിൊക്കള് മക്കതള 
സമംരഷേിപയ്കണ്െ്. മക്കതള വളര്ത്തുവാന് മാൊപിൊക്കള്ക്ക് സ്യമം പശ്ി
യുണ്ായിരിക്കണമം. എങ്ിപല പരസ്പര ബഹുമാനത്ാല അെ് കാരത്യഷേമമാ
കൂ.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“പദ്െി അധിഷ്ഠിെമായിരിക്കണമം വികസന്വര്ത്നങ്ങള്. ഭരണമം സ്ാ
ര്ത്ഥെപയാതെ ഭരിക്കുവാനാകരുെ്, ്ജാപഷേമമം ്ാവര്ത്ികമാക്കുവാനാ
യിരിക്കണമം. സ്ലവുമം സരൗകരത്യവുമം സമംവിധാനവുമം സജീകരണവുമാണ് 
സമൃദ്ിയായിത്ീരുന്നെ്. സന്തുലിെമായി സമ്പുഷ്ടെപയാതെ ഐശ്രത്യപൂര്ണ
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മായി പഷേമമം നെപൊക്കുപമ്പാള് സമൃദ്ിയുമം െന്മൂലമം സമെ്വുമം ്ാവര്ത്ിക
മാകുമം. അങ്ങതന പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണത്ിലൂതെ ്ജാപഷേമമം ്ാപയാഗിക
മായി നെപൊക്കുവാനാകുമം. എല്ാവര്ക്കുമം അൊെ് സ്ാന്കാരമം പഷേമമം 
ലഭത്യമാകുക എന്നൊണ് സമെ്ത്ാല ഉപദേശിക്കുന്നെ്. അെിനാണ് പഷേമാ
ധിഷ്ഠിെ ഭരണമം. തൊഴിലാളി എന്നതുമം മുെലാളി എന്നതുമം വത്യക്തി നിലതകാ
ള്ളുന്ന രണ്് സ്ാനങ്ങള്  മാത്രമാണ്. തൊഴിലാളി എന്നതുമം മുെലാളി എന്നതുമം 
വത്യക്തിയിതല രണ്് ഘെകങ്ങള്  മാത്രമാണ്. പകന്ദ്രീകരിപക്കണ്െ് ഉെമസ്ര് 
എന്ന സ്ാനത്ിപലക്കായിരിക്കണമം. ്ജകതളല്ാമം ഉെമസ്രായിരിക്കണമം. 
ആവശത്യമുള്ളിെങ്ങളില തൊഴിലാളിയാകുന്നെിനുമം മുെലാളിയാകുന്നെിനുമം ഉെ
മസ്രായ ്ജകള് െതന്ന യഥാ തെയ്യാറാകണമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു. 

“പഷേമരാഷ്ട്രമം ്ാവര്ത്ികമതല്ങ്ില, കുടുമംബത്ിന് പവണ്ിയുള്ള പാര്പെി
െമം, സന്താനങ്ങളതെ വിദത്യാദ്ത്യയനമം, വിവാഹമം, ചികിത്സ തുെങ്ങിയ കാരത്യ
ങ്ങള്ക്ക് പവണ്ി മാത്രമാണ് കുടുമംബാമംഗങ്ങളതെ, ്പെത്യകിച്ച് മാൊപിൊ
ക്കളതെ ആജീവനാന്തമം ്യത്മം. ഒരു ജീവിെമം മുഴുവന് ഏൊനുമം പപരുതെ 
കാരത്യത്ിനു പവണ്ി മാത്രമം ആഹുെി തചയ്യതപെടുന്ന അവസ്യുണ്ാകുന്നു. 
അെിനിെയില രാജത്യപസവനത്ിന് സാധിയ്ക്കുന്നില്ാ എന്നെ് അവഗണിയ്ക്കുവാ
ന് വയ്യ. ഏൊനുമം പപര് അെിസമ്പന്നരുമം മറ്റു ചിലര് സമ്പന്നരുമം അവപശ്ി
യ്ക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗമം പരമ ദരിദ്രുമായിരിയ്ക്കുമം. രാജനീെി്കാരമം ഈ അസമെ്മം 
നമ്മുതെ രാജത്യത്് നിലനിലക്കാെിരിയ്ക്കുവാനുള്ള നെപെികള് നിര്ബന്മായുമം 
്ാരമംഭത്ില െതന്ന നെപൊക്കിയിരിയ്കണമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“കുടുമംബമായി വസിയ്ക്കുന്നെിനുള്ള ഭവനങ്ങള്, വിദത്യാദ്ത്യയനമം, വിവാഹമം, 
ചികിത്സ തുെങ്ങിയവതയല്ാമം ഒരു രാജത്യതത് ഭരണാധികാരി അവകാശമായി, 
അെിനാല സരൗജനത്യമായി, ്ജകള്ക്ക് അനുവദിയ്ക്കുപമ്പാള് മാത്രപമ പഷേമരാ
ഷ്ട്രമം ്ാവര്ത്ികമാകൂ എന്ന അെിസ്ാന നിയമത്ിന് ്ാധാനത്യമം തകാടുത്് 
മാത്രപമ രാജാവ് ്വര്ത്ിയ്ക്കുവാന് പാടുള്ളൂ. ്ജകളതെ അെിസ്ാനാവശത്യങ്ങ
ള് രാജത്യമം അനുവദിയ്ക്കുന്നു; ്ജകള് എല്ാവരുതെയുമം പഷേമത്ിനായി രാജത്യ
ത്ിനു പവണ്ി ്യത്ിയ്ക്കുവാന് െയ്യാറാകുന്നു, ്െിഫലമം സ്ീകരിച്ചുതകാണ്് 
െതന്ന. ഉെമസ്ാവകാശ പദ്െി ്ാവര്ത്ികമാക്കുപമ്പാള് ഓപരാ ്ജയുമം 
എല്ാ സമംരമംഭത്ിലമം ഉെമസ്നായിരിയ്ക്കുമം അഥവാ ഉെമസ്യായിരിയ്ക്കുമം. ്
സ്തുെ സമംരമംഭങ്ങളില നിന്നുമുള്ള തചലവു കിഴിച്ചുള്ള മിച്ച സമംഖത്യയില പകുെി 
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രാഷ്ട്രത്ിതറെ കരുെല ധനത്ിപലയ്ക്കുമം അവപശ്ിയ്ക്കുന്ന പകുെി ഉെമസ്രുതെ 
പഷേമത്ിനായുള്ള വിഹിെമായുമം പചര്ക്കതപെടുമം. നികുെി ഏര്തപെടുത്ാതെ 
്ജകള്ക്ക് ആവശത്യമായ കാരത്യങ്ങള് സരൗജനത്യമായി തചയ്തുതകാടുക്കുന്നെിനു
ള്ള ധനസമാഹരണമം ഭരണാധികാരിയ്ക് ഇ്കാരമം ആര്ജിയ്കാമം. ഉെമസ്ാ
വകാശ പദ്െിയില നിന്നുള്ള ആതകയുള്ള മിച്ച സമംഖത്യയുതെ പകുെിയില 
നിന്നുമം എല്ാ മാസവുമം ജീവിൊവശത്യത്ിന് മെിയായ നിശ്ിെ സമംഖത്യ ഓപരാ 
കുടുമംബത്ിനുമം അനുവദിച്ചിരിയ്കണമം. അപൊതൊപെമം ്ജകള്ക്ക് പലിശ 
രഹിെ വായ്കളമം ലഭത്യമാകുമം. ്ജകള്തക്കല്ാമം അെിസ്ാന ജീവിെ സരൗക
രത്യങ്ങള് ഉറപ്വരുത്തുമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാജത്യതത് ്ജകള്ക്ക് മാത്രമം ഉെമസ്ാവകാശ പദ്െിയില അമംഗമാകാമം. 
ഉെമസ്ാവകാശമം വിലക്കാപനാ നകമാറാപനാ പണയമം തവയ്ക്കുവാപനാ അനു
വാദമില്. രാജത്യതത് സ്ലങ്ങള്, സ്ാപനങ്ങള് തുെങ്ങിയ യാതൊന്നുമം െതന്ന 
അനത്യരാജത്യക്കാര്ക്ക് അഥവാ വിപദശികള്ക്ക് വാങ്ങുന്നെിപനാ നകവശമം 
തവയ്ക്കുന്നെിപനാ അനുവാദമില്. നവദഗ്ദ്ധത്യമുള്ള പമഖലകളില വിപദശികളതെ 
പസവനങ്ങള് ആവശത്യതമങ്ില ്െിഫലമം നലകി സ്ീകരിയ്കാമം. സ്ലങ്ങ
ളമം സ്ാപനങ്ങളമം വിഭവങ്ങളമം ആരുതെ നിയന്ത്രണത്ിലാപണാ അവര് രാ
ജത്യത്ിതറെ ഭരണ നിയന്ത്രണവുമം അതുവഴി അവര്ക്ക് അനുകൂലമായ െീരുമാ
നങ്ങള് മാത്രമം നെപൊക്കുന്നെിന് ഭരണസമംവിധാനത്ിലള്ളവതര എപപൊഴുമം 
സ്ാധീനിച്ചുതകാണ്ിരിയ്ക്കുകയുമം തചയ്യുമം.  സ്ലങ്ങളമം സ്ാപനങ്ങളമം സമ്പത്തു
മുള്ളവര്ക്ക് അനുകൂലമായിരിയ്ക്കുമം അധികാരസ്ാനത്തുള്ളവരുതെ െീരുമാനങ്ങ
ള് എന്നെിനാല പഷേമവുമം തുലത്യനീെിയുമം ലഭിയ്കാതെ ് ജകള് ് യാസതപെടുമം. 
ഭവനത്ിതല ശയനമുറി മാത്രമം സ്ന്തമം ഉെമസ്െയിലമം സ്ലമുള്തപെതെ മത്
ല്ാമം മറ്റുള്ളവരുപെതുമായാല സ്ന്തമം ഭവനതമന്ന് പറയുന്നെില എന്തര്ത്ഥമം?” 
ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രാഷ്ട്രത്ിതറെ ഔപദത്യാഗിക പൊകയിലമം അഥവാ ചിഹ്നത്ിലമം വര്ണ
ങ്ങള് മാത്രപമ പാടുള്ളൂ, മനു്ത്യരുതെപയാ പഷേിമൃഗാദികളതെപയാ രൂപങ്ങള് 
ഉണ്ായിരിയ്കരുെ്. രാജത്യതത് ്െിനിധീകരിയ്ക്കുന്ന ഔദത്യാഗിക മുദ്കളില 
അഷേരങ്ങളമം അക്കങ്ങളമം വര്ണങ്ങപളാതൊപെമം മനു്ത്യരുതെപയാ പഷേിമൃഗാ
ദികളതെപയാ രൂപങ്ങളില്ാത് അലങ്ാരങ്ങളമം അനുവദനീയമാണ്. സ്ാപന
ങ്ങള്പക്കാ സമംരമംഭങ്ങള്പക്കാ രാജാവ്  ഉള്തപെതെയുള്ള എല്ാ സ്ാനങ്ങളിലമം 
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അൊെ് സമയങ്ങളിപലാ അെിനുമുപമ്പാ ഉണ്ായിരുന്ന വത്യക്തികളതെ പപര് 
ഉപപയാഗിയ്കാന് പാെില്. രാജത്യത്ിതറെ പപരിപനാതൊപെമം ഉപദേശത്യതമന്താപണാ 
അെ് മാത്രമായിരിയ്കണമം. ഉദാഹരണമായി രാജത്യ നാമപധയപത്ാതൊപെമം ചി
കിത്സാലയമം, വിദത്യാദ്ത്യയനപകന്ദ്രമം തുെങ്ങിയവ.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു. 

“ജാെീയെ, വമംശീയെ, വര്ണ വത്യെത്യാസമം, വിശ്ാസികള്, അവിശ്ാസിക
ള്  തുെങ്ങിയ യാതൊരു വിപവചനങ്ങളമം യാതൊരു കാരണവശാലമം ഉണ്ാ
കുവാന് പാെില്.  ഭരണ നിര്വഹണത്ില ഇ്കാരമുള്ള അനീെികള്ക്ക് 
ഇെമുണ്ാകരുെ്. പയാഗത്യെയുതെ അെിസ്ാനമം ഈ രാജത്യതത് ്ജയാപണാ 
എന്നെ് മാത്രമാകുന്നു. യാതൊരു കാലത്തുമം യാതൊരു സന്ര്ഭത്ിലമം മത്ാ
ന്നുമം മത്ാരു അനീെിയുമം വിപവചനവുമം തവറുപ്മം ്ജകള്ക്ക് ലഭിപയ്കണ്ൊയ 
അവകാശങ്ങള് പനെിതയടുക്കുന്നെിന് െെസ്മാകരുെ്. വിദത്യാദ്ത്യയനത്ിനുമം 
തൊഴിലിനുമം ചികിത്സയ്ക്കുമം മറ്റു സഹായങ്ങള്ക്കുമം തുെങ്ങിയ യാതൊന്നിനുമം 
വിശ്ാസി-അവിശ്ാസി തുെങ്ങിയ പരിഗണനകള് ഉണ്ായിരിയ്കരുെ്; ഭരണ
നിര്വഹണ പരഖകളില അത്രമം പരാമര്ശങ്ങപളാ സൂചനകപളാ പാെില്. സ്ത്രീ
കള്ക്കുമം പുരു്ന്ാര്ക്കുമം തുലത്യനീെിയായിരിയ്ക്കുമം. തൊഴിലിനുള്ള പവെനവുമം 
തുലത്യമായിരിയ്ക്കുമം. വൃദ്ര്, അവശെയനുഭവിയ്ക്കുന്നവര്, മാൊപിൊക്കപളാ രഷോ
കര്ത്ാക്കപളാ ഇല്ാത് കുട്ടികള്, ആപരാരുമില്ാത് വിധവകള് തുെങ്ങിയവ
ര്തക്കല്ാമം ആഹാര വസ്ത്രാദികള് ഉള്തപെതെ എല്ാ സരൗജനത്യ സമംരഷേണവുമം 
സ്െന്ത്രജീവിെവുമം നലകുന്നെിനുപവണ്ി ലഭത്യമായ എല്ാ സരൗകരത്യങ്ങളമുള്ള 
അഭയപകന്ദ്രങ്ങള് രാജത്യത്ിതറെ എല്ാ ഭാഗങ്ങളിലമം നിര്്ിച്ച് കാരത്യഷേമമാ
യി നിലനിര്ത്തുന്നൊണ്.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു. 

“കരുെല ധനപത്ാതൊപെമം ആവശത്യമായ അളവില സ്ര്ണമം, തവള്ളി, തചമ്പ് 
തുെങ്ങിയ പലാഹസമംഭരണങ്ങളമം ഉണ്ായിരിയ്കണമം. സ്ാപനങ്ങളിലനിന്നുമം 
സമംരമംഭങ്ങളിലനിന്നുമം ്പയാജനമം പനരിട്ട് ലഭിയ്ക്കുന്നെിനാല കൃെത്യെപയാതെ 
വിജയിപെിതച്ചടുപക്കണ്െ് ് ജകളപെയുമം കര്ത്വത്യമായിത്ീരുന്നു. ് ജകളില 
നിന്നുമം അൊെ് പമഖലകളിലള്ള സമംരമംഭങ്ങളിപലയ്ക് അനുപയാജത്യരായവതര 
തെരഞ്ടുക്കുവാനുള്ള തൊഴിലസമംവിധാനമം നെപെിലാക്കുമം. ഓപരാ പമഖലയ്ക്കുമം 
്പെത്യക മന്ത്രാലയമം രൂപീകരിയ്ക്കുമം. അത്രമം വിവിധ വകുപ്കള്ക്ക് പമധാവി
മാരായി മന്ത്രിമാരുമം ഉപദത്യാഗസ്രുമം നിയമിയ്കതപെടുമം. നഗരാസൂത്രണവകുപെിന് 
കീഴില ഓപരാ ്പദശങ്ങളപെയുമം വികസനത്ിനുമം നദനമംദിന ഭരണ നിര്വ
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ഹണങ്ങള്ക്കുമായി പയാഗത്യരായ നിരവധി  പപതര നിയമിയ്ക്കുമം. എല്ാ ്പദശ
ങ്ങളിലമം അെിസ്ാന ജീവിെ സരൗകരത്യങ്ങളമം സഞ്ചാര മാര്ഗ്ഗങ്ങളമം അഥവാ  
യാത്രാ വഴികളമം ജലപസചന സരൗകരത്യവുമം ഉള്തപെതെതയല്ാമം കാരത്യഷേമമാ
യി നെപൊക്കി നഗരങ്ങളായി പരിണമിപെിയ്ക്കുമം. ഗ്രാമങ്ങതള നഗരങ്ങളാക്കി 
മാ്ണമം. പകന്ദ്രീകൃെ ഭരണസമംവിധാനമം നെപൊക്കണമം. ഭരണാധികാരിയി
ല നിന്നുമം പനരിട്ട് ്ജകള്ക്ക് ആവശത്യമായ കാരത്യങ്ങള് ലഭത്യമായിരിയ്കണമം. 
ഭരണലോധികലോരി അഥവലോ രലോജലോവ്  - തലസ്ലോന്ഥം - ന�രങ്ങള് എന്നരീ ത്ിതല 
സ്ഥംവിധലോന്ഥം മലോത്ശമ ഭരണ നിര്വ്വഹണത്തിന് പലോടുള്ളൂ. ഭരണ നിര്വഹണത്ി
നായി വിവിധ വകുപ്കളമം അെിതറെ പമലപനാട്ടത്ിന് മന്ത്രിമാരുമം ഉപദത്യാഗ
സ്രുമുണ്ായിരിയ്ക്കുമം. ഭാ്ാ വത്യെത്യാസത്ിന് അനുസൃെമായി അൊെ് ഭാ്ാ 
വിദഗ്ദ്ധര് ഉള്തപെടുന്ന സമംവിധാനമം നെപൊക്കി എല്ാ ്പദശങ്ങളിലമുള്ള ്ജ
കള്ക്കുമം ഭരണാധികാരി എന്ന സു്ധാന സ്ാനത്ാല അനുവദിയ്ക്കുന്ന ്
ജാപഷേമ പദ്െികള് കാലവിളമംബമം കൂൊതെ ലഭിയ്ക്കുന്നെിനുള്ള നെപെികള് 
പൂര്ത്ിയാക്കുമം. ഇെനിലക്കാരുതെ ദുരുപദേശത്ില ്ജകള് അകതപെെരുെ്.” 
ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“അഴിമെിയുമം സ്ജനപഷേപാെിെ്വുമം കാരത്യഷേമെയില്ായ്മയുമം അലസെയുമം 
അനാവശത്യ കാലൊമസമം വരുത്ലമം വധശിഷേ ഉള്തപെതെ അെികഠിനമായ 
ശിഷേ ലഭിയ്ക്കുന്ന കു്ങ്ങളാകുന്നു. പമാ്ണവുമം, തകാലപാെകങ്ങളമം, അക്രമങ്ങ
ളമം, കലാപങ്ങളമം ഉണ്ാക്കുന്നവതര വധശിഷേയ്ക് വിധിയ്ക്കുമം. ് ജകളതെ നസ്രത്യ 
ജീവിെത്ിന് െെസ്മുണ്ാക്കുന്നവതര നിര്ദോഷേീണത്യമം നകകാരത്യമം തചയ്യുമം. 
രാജത്യ സുരഷേപയാതൊപെമം ആഭത്യന്തര സുരഷേയ്ക്കുമം സമാധാന ജീവിെത്ിനുമം 
പരമ്ാധാനത്യമുണ്ാകുമം. ്ജകളതെ സമ്പൂര്ണ പഷേമമാകുന്നു െീരുമാനമം.” 
ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“രലോജലോവ് ഉള്കപ്കട ഭരണനിര്വ്വഹണസ്ലോനശത്തയ്ക് ശയലോ�്യരലോയവകര പ്രജക
ള്ക്ക് തകന്ന 10 വര്ഷ കലോലയളവിശലയ്ക് കതരകഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥംവിധലോന്ഥം 
നടപ്ിലലോക്കു്ഥം. പ്രജലോശക്മത്തിനലോയ് നിശ്ിത കലോലയളവില് നിശ്ിത പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് നിര്ബന്ധമലോയു്ഥം നടപ്ലോക്കുന്നതിനലോയി മലോത്മലോകുന്നു അനുവലോദ്ഥം. കതര
കഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ് എകന്ല്ലലോ്ഥം കേയ്് പൂര്ത്തിയലോക്കണകമന്ന് കൃത്യമലോയ 
തരീരുമലോനങ്ങള് പ്രജകള് നിയമിച് വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയ്ക്കുണ്ലോയിരിയ്കണ്ഥം. പദ്ധതി അടി
സ്ലോനത്തിലലോകുന്നു പ്രജലോശക്മത്തിന് ആവശ്യമലോയകതല്ലലോ്ഥം നടപ്ലോശക്കണ്ത്. 
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ഓശരലോ പ്രശദശങ്ങകള അടിസ്ലോനമലോക്കി രലോജ്യത്ത് കമലോത്തമലോയു്ഥം നടപ്ലോശക്കണ്
തലോയ പ്രസ്തുത വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുകട പദ്ധതി അധിഷ്ടിത തരീരുമലോനങ്ങള് പ്രജകളുകട 
സമക്്ഥം അവതരിപ്ിച്് പ്രജകളുകട അനുവലോദ്ഥം കതരകഞെടുപ്ിലൂകട ശനടുക എന്ന
തലോകുന്നു പ്രലോഥമികമലോയി കേശയ്യണ്ത്. അടുത്ത് പത്ത് വര്ഷശത്തയ്ക് രലോജ്യത്ത് 
നടപ്ലോക്കി പൂര്ത്തിയലോശക്കണ്തലോയ എല്ലലോ പ്രവര്ത്തന പദ്ധതികള്ക്കു്ഥം പ്രജകള് 
അറിഞെ് അനുവലോദ്ഥം നല്കണ്ഥം. രണ്് കതരകഞെടുപ്പുണ്ലോകു്ഥം. ഒന്ന്, ഏകതല്ലലോ്ഥം 
പദ്ധതികളു്ഥം പ്രവര്ത്തനങ്ങളു്ഥം ശവണകമന്ന കതരകഞെടുപ്്. രണ്് പ്രസ്തുത പദ്ധ
തികള് നടപ്ലോക്കുന്നതിന് ശയലോ�്യരലോയവകര പ്രജകളില് നിന്നു്ഥം കതരകഞെടുക്ക
ല്.  അപ്രകലോരമുള്ള പദ്ധതികകള കൃത്യതശയലോകട നടപ്ലോക്കുന്നതിന് ശയലോ�്യരലോയ
രലോയവകര മലോത്ശമ പ്രജകള് കതരകഞെടുക്കുവലോന് പലോടുള്ളൂ. ഓശരലോ വര്ഷകത്ത 
പ്രവര്ത്തനശത്തയു്ഥം പരിശശലോധിച്് വിലയിരുത്തി ശയലോ�്യമലോയ വിധത്തില് സമ
യബന്ധിതമലോയി പൂര്ത്തിയലോക്കുവലോന് തയലോറലോകലോത്ത അഥവലോ സലോധിയ്കലോത്തവകര 
പുറത്തലോക്കുന്നതിനു്ഥം തുടര്ന്ന് അനുശയലോജ്യരലോയവകര കതരകഞെടുക്കുന്നതിനു്ഥം 
പ്രജകള്ക്ക് അധികലോരവ്ഥം അവകലോശവ്ഥം അനുവദിയ്ക്കുന്നതലോണ്. കതരഞെടുക്കകപ്
ട് അ്ഥം�ങ്ങളില് ആര്കക്കങ്ിലു്ഥം മരണശമലോ അപകടശമലോ സ്ഥംഭവിയ്ക്കുന്നുകവങ്ില് 
തല്സ്ലോനത്ത് അനുശയലോജ്യരലോയ വ്യക്ികയ കതരകഞെടുക്കലോവന്നതലോണ്.  വലോ
ഗ്ലോനങ്ങള് നല്കി പ്രജകകള കബളിപ്ിച്് ഭരണ നിര്വ്വഹണ സ്ലോനത്ത് എത്തു
ന്നതിനലോയ് ദുരുശദേശമുള്ള തല്പ്രകക്ികളുകട കുത്ിതശ്മങ്ങകള എശപ്ലോഴു്ഥം തി
രിച്റിഞെ് പ്രതിശരലോധിയ്ക്കുശമലോള് മലോത്ശമ പ്രജലോശക്മവ്ഥം രലോഷ്ട്ര സുരക്യു്ഥം ഉറപ്് 
വരൂത്തലോനലോകൂ.” ചരിത്ര്സിദ്മായ വിധി്ഖത്യാപനത്ിലൂതെ ശ്ീരാമന് 
നപവാത്ഥാനത്ിതറെ പുത്ന് ചുവടുതവപ്കള് ആരമംഭിച്ചു, പഷേമരാഷ്ട്ര പൂര്ത്ീ
കരണത്ിനായി.

“അഴിമെിയ്കാതര അെിശീഘ് വിചാരണയിലൂതെ വധശിഷേയ്ക് വിപധയരാക്കുമം. 
കൃെത്യമായ നിരീഷേണ സമംവിധാനങ്ങളിലൂതെ അലസെയുമം കാരത്യ്ാപ്തിയുമി
ല്ാത്വതര എല്ാ സമംരമംഭങ്ങളിലനിന്നുമം സ്ാപനങ്ങളില നിന്നുമം സ്ാനങ്ങ
ളില നിന്നുമം നിര്ദാഷേീണത്യമം അക്ി നിര്ത്തുമം.” ശ്ീരാമന് അറിയിച്ചു. 

“ക്രമസമാധാനപാലനത്ിന് എല്ാ ്പദശങ്ങപളയുമം പകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നിയമ 
സമംവിധാനമം നെപെില വരുത്തുമം. ക്രമസമാധാനപാലനത്ിന് നിയമിെരായവ
രില നിന്നുമം അകാരണമായി ് ജകള്ക്ക് ഉപദ്വമുണ്ായാല അത്രത്ിലള്ള
വര് ്സ്തുെ സ്ാനത്് നിന്നുമം പിരിച്ചുവിെതപെടുന്നപൊതൊപെമം ശിഷേയുമം കൂെി 
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അനുഭവിപയ്കണ്ിവരുമം. എല്ാത്രമം മായമം പചര്ക്കലമം വധശിഷേ ലഭിയ്ക്കുന്ന കു
്മാകുന്നു. ്പെത്യകിച്ച് ആഹാര പദാര്ഥങ്ങളില. രാജത്യപദ്ാഹത്ിനുമം, സ്ത്രീക
ള്ക്കുമം കുട്ടികള്ക്കുമം എെിതരയുള്ള അെിക്രമങ്ങള്ക്കുമം വധശിഷേ നലകണമം. 
എല്ാ തൊഴിലിെങ്ങളിലമം തൊഴില െര്ക്കപരിഹാര സമംവിധാനവുമം സ്ത്രീസുര
ഷോപദ്െിയുമം പവണമം. ്ായപൂര്ത്ിയായവര്ക്ക് മാത്രപമ തൊഴില നലകു
വാന് പാടുള്ളൂ. എന്നാല വിദത്യാദ്ത്യയനപത്ാതൊപെമുള്ള തൊഴില നനപുണത്യ 
പഠനത്ിന് അനുവാദമുണ്ായിരിയ്ക്കുമം. എല്ാ വത്യവഹാരങ്ങളമം അര്ദ്വര്്
ത്ിനുള്ളില പൂര്ത്ീകരിയ്കണമം. തകാലപാെകങ്ങള് ഉള്തപെതെയുള്ള സങ്ീ
ര്ണ വത്യവഹാരങ്ങളില അപന്്ണത്ിന് നിശ്ിെ പരിധിയ്ക്കുള്ളില എന്ന 
നിബന്നപയാതെ ആവശത്യമായ കാലയളവ് അനുവദിയ്കാവുന്നൊണ്.” ശ്ീരാ
മന് അറിയിച്ചു. 

“നീെി നിര്വഹണമം കാരത്യഷേമമാക്കുന്നെിന് രണ്് ഘട്ടങ്ങള് മാത്രമം അനി
വാരത്യമം: കീഴ് പകാെെി എന്ന ്ാപദശിക പകാെെിയുമം പമലപകാെെി എന്ന 
പരപമാന്നെ പകാെെിയുമം. വത്യവഹാരങ്ങളതെ കാലവിളമംബമം അനീെിയ്ക് കാര
ണമാകുമം. നവകിതയത്തുന്ന നീെി അനീെിയുതെ സഹചാരിയായിരിയ്ക്കുമം. കീ
ഴ് പകാെെി വിധിയ്ക് എെിതര പമലപകാെെിതയ സമീപിയ്കാമം. വത്യവഹാരങ്ങള് 
തകട്ടികിെക്കാെിരിയ്ക്കുന്നെിനുമം കാലൊമസമം വരാെിരിയ്ക്കുന്നെിനുമം ആവശത്യാ
നുസൃെമം നീെിനിര്വഹണ ഉപദത്യാഗസ്തര എല്ായിെങ്ങളിലമം നിയമിയ്ക്കുമം. 
നത്യായത്ിപനക്കാള് നീെിയ്കാകുന്നു ്ാധാനത്യമം. വത്യക്തമായ ലിഖിെ നിയമ
ങ്ങള് അെങ്ങിയ ഭരണഘെന്കാരമായിരിയ്ക്കുമം രാജത്യമം നിയന്ത്രിയ്കതപെടുക. 
വത്യക്തികള്ക്ക് അമിൊധികാരമം നലകാതെ അൊെ് സ്ാനങ്ങള്ക്ക് മാത്രമം 
ആവശത്യമായ അധികാരങ്ങള് അനുവദിച്ച് വത്യക്തികതള നിയമങ്ങളതെ പരിധി
യില നിലനിര്ത്ണമം. ആരുമം നിയമത്ിന് അെീെരാവരുെ്. എല്ാവര്ക്കുമം 
നിയമ്കാരമുള്ള സമംരഷേണമം അനുവദിച്ചിരിയ്കണമം. വത്യക്തികതള ആശ്യി
യ്കാതെ രാഷ്ട്രമം നിലനിലക്കുന്നെിന് കൃെത്യമായ നിയമങ്ങള് ലിഖിെ ഭരണഘെ
നയില ഉള്തപെടുത്ിയിരിയ്ക്കുമം. ഭരണഘെനയുതെ സുരഷേയ്കായി സമര്ത്ഥരായ 
്പെത്യക നീെിനിര്വഹണ ഉപദത്യാഗസ്രുതെ സമംഘതത് െതന്ന നിയമിച്ചിരി
യ്ക്കുമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു. 

“രാജനീെി്കാരമുള്ള നിയമപഠനമം പൂര്ത്ിയാക്കിവര്ക്ക് നീെിനിര്വഹണ 
സമംവിധാനത്ില ്ജകള്ക്ക് നീെി ലഭിയ്ക്കുന്നെിന് പവണ്ി വത്യവഹാരങ്ങള് 
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ഏത്ടുത്് വാദിയ്കാവുന്നതുമം ്െിഫലമം ഭരണാധികാരി നലകുന്നതുമാണ്. 
സാമ്പത്ിക ്യസങ്ങളാല നീെി ലഭിയ്ക്കുന്നെിന് െെസ്മുണ്ാകരുെ്. നീെി
നിര്വഹണ സമംവിധാനമം സര്വദാ സ്െന്ത്രമായിരിയ്കണമം. യാതൊരുവിധ 
സ്ാധീനങ്ങളമം ബന്ങ്ങളമം നീെിനിര്വഹണ സമംവിധാനത്ില ്വര്ത്ി
ക്കുന്നവതര നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാന് പാെില്ാത്െിനാല അത്രമം സ്ാനങ്ങളില 
്വര്ത്ിച്ചവതര ്വര്ത്ന കാലാവധിയ്ക് പശ്പമാ െലസ്ിെിയില തു
െരുപമ്പാപഴാ ഭരണ നിര്വഹണത്ിതറെ യാതൊരു സ്ാനങ്ങളിപലയ്ക്കുമം നിയ
മിയ്ക്കുവാന് പാെില്. യാതൊരു കാരണവശാലമം രാജാവിന്റേയുമം മ്് ഭരണനി
ര്വഹണ അധികാരത്ിലള്ളവരുപെയുമം സ്ര്ദേങ്ങള്ക്കുമം സ്ാധീനങ്ങള്ക്കുമം 
നീെി നിര്വഹണ ഉപദത്യാഗസ്ര് കീഴ് തപെെരുെ് .”

“സ് പനഹത്ിപലയ്കല്, സ്ാനത്ിപലക്കാകുന്നു പകന്ദ്രീകരിപക്കണ്െ്. സ് പന
ഹത്ാല മമെയുമം െിരിതക ലഭിക്കണതമന്ന ്െീഷേയുമം എന്റേതെന്ന 
ബന്നവുമം െന്മൂലമുള്ള ദു:ഖവുമാണുണ്ാവുക. സ്ാനത്ാല കര്ത്വത്യനിര്വ
ഹണവുമം സ്യമം വത്യക്തെയുമം സ്ാെന്ത്രത്യവുമം സദുപദേശത്യവുമം െിരിതക ്െീഷേി
ക്കാെിരിക്കലമാണുണ്ാവുക. സ്യമം വത്യക്തെയുമം സ്ാെന്ത്രത്യവുമം മുക്തിയുമാണ് 
ഉപദേശത്യതമങ്ില സ്ാന്കാരമം തചയ്യുന്നു എന്നൊണ് ഉത്മമം, സ് പനഹത്ാ
തലന്നല്. അൊെ് സ്ാനത്ിന് അധികാരമുതണ്ങ്ില മാത്രപമ ഏതൊന്നിനുമം 
അര്ഹെയുള്ളൂ. സ്ാന്കാരമം തചപയ്യണ്െ് തചയുകയാണ് എന്ന െിരിച്ചറിവു
ണ്ാകുപമ്പാള് ഞാന്, എന്റേെ്, എനിയ്ക് എന്നീ മമൊപാശങ്ങളിലതപെട്ടുഴലാ
തെ കര്ത്വത്യമാണ് തചയ്യുന്നതെന്നുമം െിരിതച്ചാന്നുമം ്െീഷേിക്കാെിരിക്കുന്ന
ൊണ് നല്തെന്നുമം വത്യക്തമായി സമാധാനമുണ്ാകുമം.”

മഹാരാജാ ശ്ീരാമതറെ ഭരണപരി്് ക്കാരങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്ള സമംഷേിപ്ത വിവര 
ണമം സന്നിഹിെരായവര്തക്കല്ാമം പുത്ന് അനുഭവമായി.

ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു -

“സപ്തമാവൊരദരൗെത്യമം ഭരണാധികാരി അഥവാ രാജാവ് എന്ന സു്ധാന ഘട്ട
ത്ിപലയ്ക് ്പവശിച്ചു. രാഷ്ട്രമം, പലാകമം, ്പഞ്ചമം, ബ്രഹ്മാണ്ഡമം എന്നീ ഘെന
കളിലാണ് അവൊരദരൗെത്യമം നെപൊക്കുക. വത്യക്തി, കുടുമംബമം, സമൂഹമം എന്നീ 
ഘെനകളിലല്. ബ്രഹ്മപദവ - ശിവപദവ - വിഷ്ണുപദവ െീരുമാന്കാരമം മാത്രമം 
എല്ാമം നെപൊകുന്നു.” 
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“ശക്മരലോഷ്ട്ര്ഥം എങ്ങകന ഒരു രലോജ്യത്ത് പൂര്ണ്ണ ശതലോതില് നടപ്ലോക്കുകമന്നത് സ്ഥം
ബന്ധിച്് അവ നടപ്ലോക്കുശമലോള് മലോത്്ഥം അറിശയ്കണ്തലോയ സുപ്രധലോന കലോര്യങ്ങള് 
അതലോത് സമയത്ത് പ്രലോവര്ത്തികമലോക്കുശമലോള് മലോത്്ഥം കവളികപ്ടുത്തുന്നതലോണ്.” 
സപ്തമലോവതലോര ഭ�വലോന് ശ്രീരലോമന് അറിയിച്ചു. 

“്ാപയാഗികവുമം യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതുമം പൂര്ണമായുമം ്ജാപഷേമത്ിനുപവ
ണ്ിയുമുള്ള പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണമം നെപൊക്കി ആഹാരമം, വസ്ത്രമം, പാര്പെിെമം, 
വിദത്യാദ്ത്യയനമം, ചികിത്സ മുെലായവതയല്ാമം സരൗജനത്യമായി പദ്െി അധി
ഷ്ഠിെരീെിയില ്ജകള്ക്ക് ലഭത്യമാക്കുന്നൊയിരിക്കുമം. രാജത്യതത് ഓപരാ ്
പദശപത്യുമം ്ജകള്ക്ക് അവരുതെ ആവശത്യെകള് നെപൊക്കികിട്ടുന്നെിനുള്ള 
െീരുമാനങ്ങള് പദ്െി അെിസ്ാനത്ില അെിശീഘ്മം പൂര്ത്ിയാക്കുമം. പാ
ര്പെിെങ്ങള്, ചികിത്സാലയങ്ങള്, വിദത്യാദ്ത്യയന പകന്ദ്രങ്ങള് മുെലായ ്ജക
ളതെ ആവശത്യകെകള്ക്ക് തപാതുവായി സാമത്യെകളണ്്. അവതയല്ാമം എല്ാ 
്ജകള്ക്കുമം ലഭത്യമാകുന്ന വിധത്ില എല്ാ ്പദശങ്ങളിലമം നെപൊക്കുമം.” 
ശ്ീരാമന് ഭരണപരി്് ക്കാരങ്ങതളക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.

“പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണത്ാല ദാരിദ്ത്യ ശമനമുണ്ായാലമം ഈശ്രനിശ്യ്
കാരമം ഒരാള് പട്ടിണികിെക്കണതമന്നാതണങ്ില െീര്ച്ചയായുമം എതന്തങ്ിലമം 
കാരണങ്ങള്തകാണ്് വിശപെിതറെ അസഹത്യെ അനുഭവിപക്കണ്ിവരുമം. പപഷേ 
അെ് ദാരിദ്ത്യമല്. ആ വത്യക്തി ആ സന്ര്ഭത്ില അെ് സഹിപക്കണ്തുണ്ാ
കുമം. ജീവതന സമംബന്ിച്ച് അങ്ങതന സമംഭവിക്കുന്നെിന് പൂര്വജന്കര്്ങ്ങ
ള് ഉള്തപെതെ സൂക്ഷ്മമായ അനവധി കാരണങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുമം. ഈശ്ര 
നിശ്യമാണെ്. അപെവിധത്ില എതന്താതക്കയുതണ്ങ്ിലമം ഈശ്രനിശ്
യ്കാരമം സമംഭവിക്കാനുള്ളെ് യാതൊരു മാ്വുമംകൂൊതെ സമംഭവിയ്ക്കുമം. അെ് 
മറികെക്കുവാന് ആര്ക്കുമം കഴിയില്. എല്ാമം ഈശ്രനിശ്യത്ിന് വിപധയ
മാകുന്നു.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“എല്ാമം ആകുന്നെ് പരബ്രഹ്മമം എന്ന പദത്ാല ഉപദേശിയ്ക്കുന്നു. ജീവിവര്ഗ്ഗങ്ങ
ളായുമം ഇരുട്ടായുമം തവളിച്ചമായുമം നന്യായുമം െിന്യായുമം ്പഞ്ചമായുമം അണ്ഡ
കൊഹമായുമം എപൊന്നാപണാ നിലതകാള്ളുന്നെ് ആയെ് പരബ്രഹ്മമം എന്ന 
പദത്ാല വത്യക്തമാക്കുന്നു. അദൃശത്യതത് ്സ്തുെ പദത്ാല വത്യക്തമാകുന്നെ് 
പപാതല പരബ്രഹ്മമം എന്ന പദത്ാല യാതൊന്നാപണാ എല്ാമം ആകുന്നെ് 
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ആയെ് വത്യക്തമാകുന്നു. പബാധത്ിന് ഉള്തക്കാള്ളുവാന് ഭാ്യുമം അെിതല 
പദങ്ങളമം അനിവാരത്യമായെിനാല അവത്യക്തെയില നിര്ത്തുന്നെിന് പകരമം 
വത്യക്തെക്ക് പരബ്രഹ്മമം എന്ന പദതത് ഉപപയാഗിയ്ക്കുന്നുതവന്ന് മാത്രമം. ഭിന്ന
മല്ാതെ, എല്ാമം ആകുന്നെിനാല പരബ്രഹ്മത്ിപലയ്ക് ആരാധന ആവശത്യമി
ല്. കാരണമം പരബ്രഹ്മമല്ാതെ മത്ാന്നില്. പരബ്രഹ്മമം സ്യമം ഭിന്നമം എന്ന 
െലത്ില സൃഷ്ടിയായി നിലതകാള്ളുപമ്പാള് അൊെ് സ്ാന്കാരമം വിവിധ 
അധികാരങ്ങളിലൂതെ നിര്വഹണങ്ങള് പൂര്ത്ിയാക്കുന്നു. അതുതകാണ്ാണ് 
പജത്യാെിര്മണ്ഡലങ്ങളില ്കാശസ്രൂപത്ില നിലതകാള്ളുന്ന ഉപരിവര്ഗ്ഗ 
മായ പദവവര്ഗ്ഗപത്ാെ് ്ാര്ത്ഥിയ്ക്കുന്നെ്. പദവവര്ഗ്ഗത്ിന് ഈ ഭൂമിയില 
നിന്നുമം യാതൊന്നുമം ആവശത്യമില്. ഭക്തിപപാലമം ഭക്തരുതെ ആവശത്യമാകുന്നു. 
കരുെല ധനപത്ാപൊപെമം ആരാധനാലത്ിതറെ അഥവാ പഷേത്രത്ിതറെ 
നെത്ിപെിന് പവണ്ൊയ തചലവുകള്ക്ക് മാത്രമം ഭക്തര്ക്ക് നാണയങ്ങളായി 
്ാര്ത്ഥനകള് അര്പെിയ്കാമം. പുഷ്പങ്ങപളാ ദ്വത്യങ്ങപളാ പദാര്ഥങ്ങപളാ പാനീ
യങ്ങപളാ ആഹാരവസ്തുക്കപളാ ഉള്തപെതെയുള്ള യാതൊന്നുമം ്ാര്ത്ഥനകളായി 
അര്പെിയ്കരുെ്. പഞ്ചഭൂൊത്ക മനു്ത്യ സമാന പദഹമാപയാ ഈ ഭൂമിയിതല 
മ്് ജീവി വര്ഗ്ഗങ്ങളതെ രൂപ ഘെനയിപലാ ജീവിെരീെിയിപലാ പദവവര്ഗ്ഗ
തത് സങ്ലപെിയ്കരുെ്.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“അെിനാല പുെിയ അവകാശവാദങ്ങളല് നാമം ഉന്നയിക്കുന്നെ്. ്ജാപഷേമമം 
നെപൊക്കുന്നെിനുള്ള ഒരു രാജത്യത്ിതറെ ഭരണസമംവിധാനത്ിതറെ സര്വാധി
കാര സ്ാനമാണ് രാജാവ്. പദവങ്ലനിന്നുമം ്ജാപഷേമത്ിനായി അനുവ
ദിയ്ക്കുവാന് ഉപദേശിച്ച നല് കാരത്യങ്ങതള മുെക്കമംകൂൊതെ ലഭിക്കുന്നെിന് രാജാവ് 
എന്ന സ്ാനത്തുള്ള വത്യക്തി വളപരയധികമം ശ്ദ്ിപക്കണ്തുണ്്. യാതൊരുവി 
ധ മമെയുമം വിപരാധവുമം ആപരാടുമം ഉണ്ാവരുെ്. സ്െന്ത്രമായി മാത്രമം രാജാവ് 
ഭരണനിര്വഹണത്ിന് തെയ്യാറാകണമം. യാതൊന്നിപനാടുമം വിപധയെ്മു
ണ്ാകരുെ്. എങ്ില  മാത്രപമ പദവങ്ലനിന്നുമം ്ജകള്ക്കുപവണ്ി അനുവദിച്ച
െ് അവര്ക്ക് െതന്ന ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.”

“നാമം പുെിയൊയി യാതൊന്നുമം തചയ്യുന്നില്. എതന്തല്ാമം നാമം തചയ്യണതമന്ന് 
സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവന് മുപമ്പ െീരുമാനിച്ചിട്ടുപണ്ാ അെ് മാത്രപമ 
നമുക്ക് സാധിക്കൂ. യാതൊന്നുമം നമ്മുതെ െീരുമാനമല്. എല്ാമം ബ്രഹ്മപദവന്റേ
യുമം സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവന്റേയുമം സമംരഷേണാധികാരി വിഷ്ണുപദ
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വന്റേയുമം െീരുമാനങ്ങളാകുന്നു. അെ് അറിഞ്് നെപൊക്കുക എന്ന ദരൗെത്യമം 
മാത്രമാണ് നമ്മുപെെ്. പജത്യാെിര്മണ്ഡല ബ്രഹ്മപലാക-ശിവപലാക-വിഷ്ണുപലാക 
്കാശ സ്രൂപ സമുന്നെ സ്ാനാധികാര ബ്രഹ്മപദവ ശിവപദവ വിഷ്ണുപദവ പദ
വവര്ഗ്ഗതത് മാത്രമം ആരാധിയ്ക്കുക. പദവവര്ഗ്ഗത്ിതറെ യഥാര്ത്ഥ ചിത്രമം ഈ ഭൂ
മിയിപലയ്ക് അനുവദിയ്കാത്െിനാല പഞ്ചഭൂൊത്ക മനു്ത്യരൂപങ്ങളമം മ്് ജീ
വിവര്ഗ്ഗങ്ങളമായുമം പദവവര്ഗ്ഗതത് സങ്ലപെിച്ച് നിന്ിയ്കാെിരിയ്ക്കുക. പരിമിെ 
അറിവുമം സ്ാനാധികാരങ്ങളമുള്ള വത്യക്തികപളയുമം അഥവാ മനു്ത്യപരയുമം ഈ 
ഭൂമിയിതല മ്് ജീവിവര്ഗ്ഗങ്ങപളയുമം ്കൃെി ്െിഭാസങ്ങപളയുമം ആദരിക്കാമം, 
ബഹുമാനിക്കാമം; ആരാധിയ്കാെിരിയ്ക്കുക. മനു്ത്യതര അറിഞ്് ഉപദ്വമില്ാത് 
രീെിയില നിര്പത്ണ്ിെത്് നിര്ത്തുകയാണ് നല്െ്. നിന്ിയ്കാെിരിക്കല 
യഥാര്ത്ഥ വന്ിയ്കല.”

ഒരു രാജാവ് എങ്ങതനയായാല  മാത്രമം ്ജകള്ക്ക് സദ്ഭരണമം ലഭത്യമാകുമം 
എന്ന കാെലായ ഭാഗമം സപ്തമാവൊര ഭഗവാന് ശ്ീരാമന് അറിയിച്ചപപൊള് 
സഭാമംഗങ്ങളമം ് ജകളമം അെത്യധികമം സപന്താ്ിച്ചു. ഒരു നല് നാപളയുതെ ് െീ
ഷേകള് അവതര സ്ാഗെമം തചയ്തു.

ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു -

“എല്ാ ്പദശങ്ങളമം നഗരാസൂത്രണത്ിതറെ പരിധിയില ഉള്തപെടുത്ണമം. 
ഗ്രാമ്പദശങ്ങളമം നഗരങ്ങളായി വികസിപെിയ്ക്കുമം. മാലിനത്യ സമംസ്കരണപത്ാ
തൊപെമം വൃത്ിയുമം പരിസരശുചീകരണവുമം എപപൊഴുമം ശ്ദ്ിപയ്കണ്ൊകുന്നു. 
ഭഷേത്യ സുരഷേയുമം സ്യമംപരത്യാപ്തെയുമം സു്ധാനമാകുന്നു. കയറ്റുമെി പ്ാ
ത്സാഹിപെിയ്ക്കുന്നപൊതൊപെമം, സാധിയ്ക്കുന്നിെപത്ാളമം ഇറക്കുമെി കുറയ്ക്കുക എന്ന
ൊവണമം െീരുമാനമം. എല്ാക്കാരത്യങ്ങള്ക്കുമം ആവശത്യമായ എല്ാമം രാജത്യത്് 
െതന്ന ഉെ്പാദിപെിയ്കാനുമം നിര്്ിയ്കാനുമം സാധിയ്ക്കുന്ന വിധത്ില െീരുമാന
ങ്ങള് നെപൊക്കണമം. എല്ാവര്ക്കുമം തൊഴില നലകുവാന് ഇെ് സഹായിയ്ക്കുമം. 
്ജകപളാെ് യാതൊരു വിപവചനവുമം പാെില്. എല്ാമം എല്ാവരുപെയുമം അവ
കാശമായി അനുവദിയ്കണമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“നഗരങ്ങളിലമം ഗ്രാമങ്ങളിലമുള്ള ഗൊഗെ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് ലഭത്യമായ സരൗകരത്യങ്ങ
ളപപയാഗിച്ച് സാപങ്െികമായ പരി്് ക്കരണങ്ങപളാതെ കാരത്യഷേമമാക്കണമം. 
അയലരാജത്യങ്ങളമായി സരൗഹൃദവുമം വത്യാപാരവാണിജത്യബന്ങ്ങളമം ക്രിയാ
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ത്കമായി നിലനിര്ത്തുവാന് ആവശത്യമായ എല്ാ നെപെികളമം തചയ്യണമം. 
വിപദശനയമം ക്രിയാത്കവുമം സരൗഹാര്ദേപരവുമാകണമം. അയലരാജത്യമായ 
ലങ്യുമായി നല് അയലബന്മം സ്ാപിക്കുന്നെിനുമം പരസ്പര സമ്പര്ക്കമം 
തമച്ചതപെടുത്തുവാനുമായി ഗൊഗെമാര്ഗ്ഗമം അെത്യാവശത്യമാണ്. ശിവപലാക 
വാസിയായ സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവതറെ അനുഗ്രഹമുതണ്ങ്ില 
 മാത്രപമ അെ് സാധിക്കൂ. ആദത്യമായി, ബ്രഹ്മപദവ-ശിവപദവ-വിഷ്ണുപദവ ആരാ
ധനയ്കായി ശിലയിപലാ പലാഹത്ിപലാ ദീര്ഘദണ്ഡാകൃെിയിലള്ള ്െിഷ്ഠ 
നെത്ണമം. അവിെമം രാപമശ്രമം മഹാപഷേത്രതമന്ന പപരില ്സിദ്മാകുമം. 
അങ്ങതന പദവങ്ല നിന്നുമുള്ള അനുഗ്രഹത്ാല ഭാരെത്ിനുമം ലങ്യ്ക്കുമിെയി
ല സമുദ്ത്ില അസാധാരണമായ ഗൊഗെമാര്ഗ്ഗമം നിര്്ിക്കുവാന് കഴിയുമം. 
കഠിനാദ്്ാനവുമം സ്ിപരാത്സാഹവുമം നകവിൊത് യുവാക്കള് നപ്ാതൊപെമു
ണ്ാകണമം. എങ്ില െീര്ച്ചയായുമം അനുഗ്രഹത്ാല അെ് സാധിക്കുമം.” ശ്ീരാ
മന് തുെര്ന്നു

“ഭാരെത്ിതറെ യശസ്് ആദ്ത്യാത്ികെയുമം ്ജാപഷേമമം അനുവദിക്കുന്ന പഷേ
മാധിഷ്ഠിെ ഭരണമം അഥവാ പഷേമരാഷ്ട്രവുമാകുന്നു. രാജാവിനാല ്ജകള്ക്ക് 
ലഭത്യമാകുന്ന പഷേമവുമം ഐശ്രത്യവുമം പലാകത്ിന് മാതൃകയായിത്ീരുമം. നെ
പെിലാക്കുവാനുള്ളെ് സമംബന്ിച്ച സമംഷേിപ്ത വിവരണമം മാത്രമാണിെ്. ്ാ
വര്ത്ികമാക്കി തെളിയിക്കുന്നെിലാണ് മികവ്, വാഗ്ാനത്ിലല്. വിവിധ 
രാജത്യങ്ങളായി ചിെറികിെക്കുന്ന അവസ്യിലനിന്നുമം സമംപയാജിപെിച്ച് ഭാരെ
തത് ഏക രാജത്യതമന്ന ഐകത്യെയില സ്ാപിെമാക്കുക എന്നെിന് വളതര
പയതറ ്ാധാനത്യമുണ്്. നാമം അെ് പൂര്ത്ിയാക്കുമം.” ശ്ീരാമന് തുെര്ന്നു.

“എല്ാവര്ക്കുമം സ്ന്തമായി ഒരിെമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്. അെ് എവിതെ എങ്ങതന 
എപപൊള് എന്നറിയുവാന് സാധിക്കുന്നെിലാണ് ജീവിെ വിജയമം. ഓപരാ നി
മി്ത്ിലമം അതുണ്ാകുമം. പപഷേ അനുഗ്രഹമംതകാണ്് അെ് െിരിച്ചറിയുവാന് 
സാധിക്കുപമ്പാള്  മാത്രപമ വിജയിക്കുവാന് കഴിയൂ. അൊണ് വിജയസൂത്രമം.”

“ആരുതെതയാതക്കപയാ ധര്മവിരുദ്മായ വാക്കുകള് അനുസരിച്ച് സ്ന്തമം 
ജീവിെമം ബലിയാൊക്കുവാന് ശ്മിക്കുന്നെ് ആത്ഹെത്യയ്ക് തുല്ത്യമാണ്. 
ബലഹീനനായി മറ്റുള്ളവരാല ബലിയാൊക്കതപെട്ട് സഹൊപമം പനടുവാനു
ള്ള ശ്മമല് ആദര്ശ ധീരെ. ഓപരാ ചുവെ് തവപ്കളമം കരുെപലാതെ പവണമം. 
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അശ്ദ്യാണ് ശത്രുവിതറെ പവ്ത്ില വരിക. ഓപരാ സന്ര്ഭപത്യുമം ധര്മ
നിഷ്ഠയില നിലതകാള്ളുന്നെിനുള്ള അവസരമായി ്പയാജനതപെടുത്ി രാജ
നീെി്കാരമം ശ്ദ്പയാതെ ധാര്്ികെയില അെിയുറച്ച് സദുപദേശത്യപരമായി 
മാത്രമം കര്ത്വത്യപൂര്ത്ീകരണത്ിനായി ജീവിക്കണമം. അൊണ് യഥാര്ത്ഥ 
ആദര്ശ ധീരെയുമം രാജത്യസ് പനഹവുമം.”

“ബ്രഹ്മപദവനുമം സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവനുമം സമംരഷേണാധികാരി 
വിഷ്ണുപദവനുമം നമ്മുതെ ്ണാമങ്ങള്!!”

ശ്ീരാമന് വിധി്സ്താവമം പൂര്ത്ിയാക്കി.

********* ********* *********

മഹാരാജാ ശ്ീരാമന് ഭരണനിര്വഹണമം ആരമംഭിച്ചു.

അതുവപരയുമം ലഭത്യമല്ാെിരുന്ന പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണതത്ക്കുറിച്ച് അറിഞ്് 
്ജകള് ഏതറ സപന്താ്ിച്ചു.

ദശരഥതറെ ഭരണമം ശരാശരി മാത്രമായിരുന്നെിനാല ്ജാപഷേമമം പൂര്ണപൊ
െില ലഭത്യമായിരുന്നില്. ആത്ാര്ത്ഥെയുമം സ്പ്നങ്ങളമംതകാണ്് മാത്രമം സദ്ഭര
ണമുണ്ാകില്. ധീരമായ െീരുമാനങ്ങളണ്ാകണമം, നെപൊക്കുവാനായി.

സപ്തമാവൊര ഭഗവാന് ശ്ീരാമതന ്ജകള് വളതരപയതറ ബഹുമാനിച്ചു, ആദ
രിച്ചു, ആരാധിച്ചു. ഭയരഹിെനായി ധര്മനിഷ്ഠയില സ്യമം ജീവിക്കുന്ന ശ്ീ
രാമന് എന്ന അവൊരപുരു്ന് അപയാദ്ത്യാവാസികതള അത്ഭുെതപെടുത്ി. 
രാജനീെിതയ ഇത്രമാത്രമം സൂക്ഷ്മെപയാതെ നകകാരത്യമം തചയ്യുന്ന ശ്ീരാമതന 
സഭാവാസികള്തക്കല്ാമം സ്ീകാരത്യമായി.

രാജത്യെന്ത്രജ്െയുമം യുദ്നിപുണെയുമം നിയമവിജ്ാനവുമം നീെിനിര്വഹ
ണത്ിതല അെീവ ജാഗ്രെയുമം സപ്തമാവൊര ഭഗവാന് ശ്ീരാമതറെ മാഹാ
ത്ത്യമം വര്ദ്ിപെിച്ചു. ് െിസന്ി ഘട്ടത്ിലപപൊലമം ധര്മാചരണത്ില നിന്നുമം 
അല്മംപപാലമം വത്യെിചലിക്കാത് ഭഗവാന് ശ്ീരാമതറെ നിശ്യദാര്ഢത്യമം ഏതറ 
പുകഴ്ത്തതപെട്ടു. സ്ന്തവുമം ബന്വുമം പരിഗണിക്കുന്നുതണ്ങ്ിലമം അവയിതലാന്നുമം 
സ്യമം ബന്ിെമാകാതെ സ്െന്ത്രമായി നീെിനിര്വഹണത്ിന് തെയ്യാ
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റായ വിഷ്ണുപദവതറെ സപ്തമാവൊരമായ ശ്ീരാമന് ്ജകളതെ കണിലണിയാ
യിത്ീര്ന്നു.

രാജനീെിയില അധിഷ്ഠിെമായി സ്ാനാധികാര്കാരമം ധാര്്ികമാപണാ 
വത്യക്തികളതെ തചയ്തികതളന്ന് പരിപശാധിപക്കണ്െ് എങ്ങതനയായിരിക്കണതമ
ന്ന സു്ധാനമായ അറിവാണ് ഭഗവാന് ശ്ീരാമന് പലാകത്ിന് നലകിയെ്. 
ദശരഥന്റേയുമം നകപകയിയുപെയുമം മന്രയുപെയുമം വി്യമായി അനുഭവതപെടു
തമങ്ിലമം, പലാകത്ിന് എക്കാലവുമം കര്ത്വത്യനിര്വഹണമം സ്ാന്കാരമം 
പൂര്ത്ിയാപക്കണ്െ് എങ്ങതനയായിരിക്കണതമന്ന് തവളിതപെടുന്നെിനുള്ള ്
പചാദനവുമം മാതൃകയുമായി ഈ സന്ര്ഭവുമം സമംഭവവുമം.

രാജാവുമം രാജമഹി്ിയുമം പെിയുമം പെ് നിയുമം പിൊവുമം സന്താനങ്ങളമം ് ജക
ളമം പകവല വത്യക്തികളതമല്ാമം രാജനീെി്കാരമം ധാര്മികമായി എങ്ങതനയാ
യിരിക്കണമം സ്യമം ശ്ദ്ിപക്കണ്തെന്ന് പലാകത്ിന് തവളിതപെടുവാന് ഈ 
സുന്രമുഹൂര്ത്മം അവസരതമാരുക്കി. കാലപദശ വത്യക്തിബന് പരിഗണനകൂൊ
തെ, രാജാധികാര സ്ാനതത് ഭയതപെൊതെ കര്ത്വത്യനിര്വഹണവുമം നീെി
നിഷ്ഠയുമം ധാര്്ികെയുമം രാജത്യത്ിതറെ ശിഥിലീകരണത്ിനിെ വരുത്ാതെ 
എങ്ങതനയായിരിക്കണമം സ്യമം അനുസരിപക്കണ്തെന്ന് സപ്തമാവൊര ശ്ീ
രാമന് പലാകത്ിനു വത്യക്തമാക്കിതക്കാടുത് സുന്ര മഹൂര്ത്ങ്ങളതെ അരപങ്ങ
്മാണ് അപയാദ്ത്യയില ഒരുങ്ങിയെ്.

്ജാപരിപാലനമം കുെമംബബന്ങ്ങപളക്കാള് ്ാധാനത്യപമറിയൊതണന്ന് 
പലാകത്ിനു തവളിതപെടുത്ിതക്കാടുത് അെിമപനാഹരമായ ദൃശത്യങ്ങളാണ് 
അപയാദ്ത്യയുതെ രാജസഭയില അരപങ്ങറിയെ്.

ശ്ീരാമതറെ വിധി്സ്താവമം നീെിനിര്വഹണ ചരിത്രത്ിതല നാഴികക്കല്ായി 
മാറി. മമൊബന്നങ്ങളിലതപെട്ടുഴലാതെ കര്ത്വത്യമം പൂര്ത്ിയാക്കുന്ന ശ്ീ
രാമന് രാജനീെിയുതെ ്െത്യപഷോദാഹരണമായിത്ീര്ന്നു.

്ാപഞ്ചിക വിജ്ാനമം എത്രെതന്ന പനെിയാലമം നീെിനിര്വഹണവുമം ധര്മ
നിഷ്ഠയുമിതല്ങ്ില സ്ജീവിെത്ാല ഒരു വത്യക്തിക്ക് പുണത്യവുമം സുകൃെവുമം പമ
ലഗെിയുമം ലഭിക്കുകയില്ാതയന്ന മഹാവിജ്ാനമാണ് ഭഗവാന് ശ്ീരാമന് 
ഈ സന്ര്ഭത്ിലൂതെ പലാകത്ിനു ്ദാനമം തചയ്തെ്.
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ലഭിക്കുന്ന ഓപരാ സന്ര്ഭപത്യുമം അവസരമാക്കി രാജനീെിയിലമം ധാര്്ി
കെയിലമം നിലതകാണ്് ജീവിെമം ധനത്യമാപക്കണ്െ് എങ്ങതനതയന്ന് പലാക
ത്ിനു തവളിതപെട്ട അസുലഭാവസരമാണ് അപയാദ്ത്യയിതല രാജസഭയില ഈ 
സന്ര്ഭത്ില ശ്ീരാമനിലൂതെ തവളിതപെട്ടെ്.

ബ്രഹ്മപദവനുമം സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവനുമം സമംരഷേണാധികാരി 
വിഷ്ണുപദവനുമം പലാപകാപകാരാര്ത്ഥമം ധര്മനിഷ്ഠപയയുമം നീെിനിര്വഹണപത്
യുമം ്ജകള്ക്ക് തവളിതപെടുത്ിതക്കാടുത്തു ശ്ീരാമന് എന്ന ഉത്മപുരു്നിലൂ
തെ.

പദവഹിെതത് നെപൊക്കി മരത്യാദാപുരു്നായ ഭഗവാന് ശ്ീരാമന് പലാകത്ി
നുമുമ്പില വിനയപൂര്വമം ്ഥമഘട്ടത്ിതല സ്ന്തമം കര്ത്വത്യമം പൂര്ത്ിയാ
ക്കി.

ആജ്ാപിക്കുവാനുമം അനുസരിപെിക്കുവാനുമം ശ്മിക്കുന്നെിനു പകരമം സ്യമം 
അനുസരിച്ചുതകാണ്് ഭഗവാന് ശ്ീരാമന് നീെിനിര്വഹണത്ില പാലിപക്ക
ണ്ൊയ നിൊന്ത ജാഗ്രെതയ പലാകത്ിനു തവളിതപെടുത്ിതക്കാടുത്തു.

ആര്ക്കുമം വിപധയമാകാപെയുമം ആപരാടുമം വിപരാധമില്ാപെയുമം സ്െന്ത്രമായി 
എങ്ങതന നീെിനിര്വഹണമം സാധത്യമാകുതമന്ന് പലാകത്ിനു തവളിതപെടുത്ി
തക്കാടുത് സപ്തമാവൊര ഭഗവാന് ശ്ീരാമന് ബ്രഹ്മപദവ ശിവപദവ വിഷ്ണുപദവ 
മാഹാത്ത്യവുമം യശസ്സുമം ്പഞ്ചമത്രയുമം വത്യാപിപെിച്ചു.

ഈ ഗ്രഹമം വാസപയാഗത്യതമങ്ില, സദുപദേശത്യവുമം സാപങ്െിക പരിജ്ാനവുമം 
സ്ിപരാത്സാഹവുമം കാരത്യപശ്ിയുമം െന്റേെവുമം നധരത്യവുമം നിര്ഭയെ്വുമം സമം
ശുദ്ഭക്തിയുമം പക്െയുമം ഒത്തുപചര്ന്നവര് ഭരണനിര്വഹണ സ്ാനങ്ങളില 
തെരതഞ്ടുക്കതപെട്ട് സാധത്യമാമംവിധമം ്ജപഷേമമം നെപൊക്കി ദാരിദ്ത്യത്ിനുമം 
കഷ്ടപൊടുകള്ക്കുമം പരിഹാരമുണ്ാക്കുന്നെിനായി പരിശ്മിച്ച് പലാകത്ിന് 
്പയാജന്ദമാകുന്നുതവങ്ില, അത്രതയങ്ിലമായപല്ാ എന്ന് ആശ്സിയ്ക്കുന്ന
വരുണ്ാപയയ്കാമം. ശത്രുക്കതള പവര്െിരിച്ചു നിര്ത്ാതമങ്ിലമം അവര്ക്ക് വളക്കൂ
റായ മിത്രഭാപവന ശത്രുക്കതള െിരിച്ചറിയുകയാണ് ്ധാനമം. 

മിത്്ഥം, മിത്ഭലോശവന, ശത്രു, മിത്ഭലോശവന ശത്രു എന്നിവയില് ആകരലോകക്ക നിലകകലോ
ള്ളുകമന്ന് പ്രലോര്ഥംഭത്തില് തകന്ന തിരിച്റിയുക സുപ്രധലോന്ഥം. •
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്കാശ സ്രൂപത്ില പജത്യാെിര്മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്മപലാകത്ിലമം ശിവ
പലാകത്ിലമം വിഷ്ണുപലാകത്ിലമം നിലതകാള്ളുന്ന പദവവര്ഗ്ഗത്ിതറെ (ബ്രഹ്മ
പദവ ശിവപദവ വിഷ്ണുപദവ ) യഥാര്ത്ഥ നിയമങ്ങളമം ആരാധനാക്രമങ്ങളമം അറി
യുന്നെിന് കലകിപുരി പഷേത്ര നിയമങ്ങള് വായിയ്ക്കുക.
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