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ീരാമെന്റ ഭാര്യ സീതാേദവി
ഒന്നാമദ്ധ്യായം ീരാമെന്റ ബാല്യം

ന െട രാജ്യം ഇന്ത്യയാകു . അതി ഭാരതവർഷം എ ം േപരുള്ളതിനാൽ
നാം ഭാരതീയരാകു . ഭാരതീയ ീകൾ െസൗന്ദര്യം സത്യം വിനയം മുതലായ
സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാകു . എന്നാൽ ഇവർ തക്കതായ പഠിപ്പിെല്ലന്ന
ഒരു കുറവുമുണ്ട്. മ ജനങ്ങളുമായി അടു െപരുമാറാൻ ഇവർ തരമില്ല.
ഈ കാരണത്താൽ വിേദശീയർ ഇന്ത്യയിെല ീകെള റിച്ച് അറിവു
നന്ന കുറയും. എന്നാൽ പണ്ട് ഇവരുെട സ്ഥിതി ഇങ്ങെന ആയിരുന്നില്ല.
അന്ന് ഇവർ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിരു . േസ്നഹിതരുെട കൂട്ടത്തിൽ േച ൎ ഇഷ്ടം
േപാെല നടക്കാമായിരു . വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ ഗുണങ്ങളാൽ മഹിമയും
കീത്തൎ ിയും സംപാദിച്ച ീകെള എല്ലാവരും േസ്നഹി ബഹുമാനിക്കയും
െച . ഇങ്ങെനയുള്ളവരിൽ െപട്ട ഒരു ഉത്തമ ീ ആയിരു സീതാേദവി.
സീത രാമേദവെന്റ ഭാര്യ ആയിരു . ഈ േദവിയുെട കീത്തൎ ിക്ക് അതിരില്ല.
ഭാരതീയർ സീതെയ ഇ അധികം േസ്നഹിപ്പാനും മാനിപ്പാനും കാരണ 
െമെന്ത അേന്വഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമിെല്ല വരാേമാ? ജനങ്ങൾ
സീതെയ േസ്നഹിപ്പാൻ കാരണം അവളുെട െവറും െസൗന്ദര്യവും സാമർത്ഥ്യവും
മാ മാേണാ? സീത േവെറയും അേനകഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാലേ
ജനങ്ങൾ അവെള ആദരേവാെട മാനി ന്നത്. ഈ സദ്ഗുണങ്ങൾ േഹതുവായി
സീതാേദവി ീരാമെന തെന്റ ാണെനക്കാൾ അധികം േസ്നഹി . ഈ
നിരുപമമായ േസ്നഹം ക സേന്താഷി ന്ന ഭാരതീയരുെട ബഹുമാനത്തി
സീത പാ മാകു . ീകൾ സീതെയേപ്പാെല സദ്ഗുണമുള്ളവർ ആയിരിപ്പാൻ
ആശിച്ച് ഇ ം ഭാരതീയർ ബാലികമാെര സീതെയ േപർ വിളി .
അേനകായിരം െകാല്ലങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്തിൽ വളെര രാക്ഷസന്മാർ
ഉണ്ടായിരു . ഈ ദുഷ്ടന്മാരുെട ശരീരം നീണ്ടതും ആകാരം വികടവും
ആയിരു . ഈശ്വരെന േസവി , പുണ്യം സമ്പാദി ന്ന ഋഷിമാർ എന്ന
സൽപുരുഷന്മാരും വനങ്ങളിൽ വസിച്ചിരു .ഈ മഹാന്മാെര നിർദ്ദയരായ
രാക്ഷസന്മാർ ഉപ വിച്ച് അവരുെട തപസ്സിനു മുടക്കം വരുത്തി. രാക്ഷസന്മാ 
രുെട േ ാഹം സഹിപ്പാൻ കഴിയാെത ഋഷിമാർ വി വിെന ശരണം ാപി
രക്ഷക്കായി ാർഥി . ”രാക്ഷസന്മാരുെട രാജാവായ രാവണൻ എന്ന ദുരാത്മാ 
വിെന െകാ വാനായി ഞൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനി ം.” എ പറ
വി ഋഷിമാെര ആശ്വസിപ്പി .
ഈ കാലത്ത് അേയാധ്യാരാജ്യത്തിൽ ദശരഥൻ എന്ന മഹാരാജാവു വാ 
ണിരു . ദശരഥൻ ജകെള വാത്സല്യേത്താെട ഭരിച്ചതു െകാണ്ട് അവർ
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മഹാരാജവിെന പിതാവിെനേപ്പാെല ബഹുമാനി . രാജ്യത്തിൽ എ ം നല്ല
സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നി ം മക്കളില്ലാത്ത കാരണം രാജാവിനു മന ഖമുണ്ടായിരു 
ന്നില്ല. സന്താനത്തിനായി രാജാവു വളെര സൽക്കർമ്മങ്ങെള െച . േദവന്മാെര

സാദിപ്പിപ്പാൻ ദശരഥൻ ഒരു യാഗം തുടങ്ങി. േദവന്മാർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
േയാഗം കൂടി വി വിേനാടു ദശരഥെന്റ മേനാരഥം സഫലമാക്കാൻ ാർത്ഥി .
വി േദവസഭയിൽ െവച്ച് അവരുെട അേപക്ഷെയ സാധി െകാടുക്കാെമ
വാഗ്ദാനം െച .
േദവർ ദശരഥെന്റ യാഗത്തിങ്കൽ വ േചർ തങ്ങൾ ള്ള അംശങ്ങെള
ൈകെക്കാ കയായിരു . അേപ്പാൾ െപെട്ടന്ന് അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന്
ഒരു ദിവ്യപുരുഷൻ ത്യക്ഷനായി. ഉടെന ദശരഥനും യാഗശാലയിൽ കൂടിയ

ീപുരുഷന്മാരും ഈ േദവെന നമ രി തി . േദവൻ തെന്റ ൈകയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണപാ െത്ത ദശരഥെന്റ വശം െകാടുത്ത് അമൃേതാപമമായ
ഈ പായസം പത്നിമാർ പകു െകാടുത്താൽ നാലു പു ന്മാർ ജനി ം
എ പറ മറ . ദശരഥൻ ഒരു സ മാനാെണ ഈ അവസരത്തിൽ
വി അറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു ന്മാരിൽ ഒരുവനായി അവതരിപ്പാൻ
നിശ്ചയി .
ദശരഥൻ ആ ദിവ്യപായസെത്തപ്പങ്കി കൗസല്യ, സുമി , ൈകേകയി എന്ന
തെന്റ മൂ ഭാര്യമാർ െകാടു .അവർ പായസം കഴി കുെറ കാലം
െചന്നേപ്പാൾ മഹാരാജാവി നാലു പു ന്മാർ ജനി . ീരാമൻ കൗസല്യയു 
െടയും ഭരതൻ ൈകേകയിയുേടയും പു ന്മാരായിരു . സുമി ലക്ഷ്മണൻ
ശ ഘ്നൻ എന്ന ഇരട്ട ട്ടികൾ ഉണ്ടായി. ിയകുട്ടികേള, ഈ ബാലകന്മാർ
സാധാരണശിശുക്കൾ അെല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. അവർ വാസ്തവത്തിൽ
വി ഭഗവാെന്റ അംശങ്ങളാണു. അവരിൽ േജ്യഷ്ഠനായ ീരാമൻ വി വിെന്റ
അർദ്ധാംശം െകാ ജനി . മേറ്റ പകുതി േശഷം മൂ പു ന്മാരായും ജനി .
സുന്ദരന്മാരായ ഈ കുട്ടികെളപ്പല വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പി . നാൾ നാൾ
ഇവരുെട സത്സ്വഭാവം, ൈധര്യം, ജ്ഞാനം എന്നിവ വർദ്ധി േപാ . ഒരു
ദിവസം പുണ്യാത്മാവായ വിശ്വാമി മഹർഷി അേയാദ്ധ്യയിൽ എഴുെന്നള്ളി,
രാക്ഷസന്മാരുെട അസഹ്യമായ ഉപ വത്താൽ തെന്റ ധർമ്മത്തിനു വിഘ്നം
േനരിട്ടതായി രാജാവിെന അറിയി . ”അവരിൽ ര േപർ എെന്റ യാഗം
മുട . യാഗെത്തക്കാ രക്ഷിപ്പാൻ അങ്ങയുെട പു ൻ രാമെന എെന്റ
ഒരുമി അയച്ചാൽ സർവവും ശുഭമായ്ക്കലാശി ം” എ വിശ്വാമി ൻ പറ .
ഇതു േക രാജാവ് എ െചേയ്യണെമന്ന് അറിയാെത പരി മി . രാമെന
ഋഷിയുെട ഒന്നി കാട്ടിൽ അയപ്പാൻ രാജാവിനു മനസ്സില്ലായിരു . േകാ 
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മള ബാലനായ രാമ ദുഷ്ടരാക്ഷസന്മാേരാടു യുദ്ധം െചയ്യാൻ സാധ്യേമാ?
രാമെന അയച്ചിെല്ലങ്കിൽ വിശ്വാമി ൻ കയർ േകാപി ം. അ ം
മഹാരാജാക്കന്മാർ േപാലും ഈശ്വരഭക്തെര ഭയെപ്പ നടന്നിരു . ഓടുക്കം
മകെന അയക്കാതിരിപ്പാൻ നി ിത്തിയിെല്ല ക ിയപു െന വി
നിൽേക്കണ്ടി വ വേല്ലാ എ വ്യസനി . തെന്റ വാ സത്യമാക്കൻ
തീർച്ചയാകി രാമേനയും ലക്ഷ്മണേനയും മഹർഷിെയ ഭരേമൽപ്പി . മൂവരും
ഉടെന യാ യായി. അവർ കാട്ടിൽ കാൽനടയായി നട . പല കു കളും
പുഴകളും ആറുകളും കടേക്കൈണ്ട വ . ഒടുക്കം ഒരു വങ്കാട്ടിൽ എത്തി. അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാമി െന്റ ആ മെത്തക്ക . ആകാട്ടിൽ രാമലക്ഷ്മണന്മാർ
രാക്ഷസരുമായി േഘാരയുദ്ധം െച ര േപെര െകാ . വിശ്വാമി ൻ യാഗം
സ ർണ്ണമായിക്കഴിക്കയും െച .
വിശ്വാമി ൻ ീരാമെന്റ വിവാഹെത്ത റിച്ച് ആേലാചി തുറ്റങ്ങി. േദവ 
നായ രമന്ന് അവെനേപ്പാെല മഹിമയുള്ള കന്യകയാൺ ഭാര്യയാെകണ്ടത്.
അക്കാല മിഥിലാരാജ്യത്തിൽ മഹാരാജാവായി ജനകൻ വാണിരു .
ഒരു നാൾ ജനകൻ യാഗം െചയ്യാൻ ഉഴുത വയൽ കാണ്മാൻ െചന്നിരു .
അേപ്പാൾ ഒരു ഉഴവുചാലിൽ ഒരു െപൺൈപതലിെനക്ക് , രാജാവ് അതിെന
ഭാര്യവശം െകാടു . ഉഴവുചാലിനു സംസ് ്യതത്തിൽ സീതെയ പറയും.
അതു െകാണ്ട് അവർ കുട്ടിക്ക് സീതെയ േപർ വിളി . മക്കളില്ലായ്കയാൽ
ദമ്പതിമാർ ഈ ശിശുവിെന പു ിയായിേപ്പാറ്റി വളർത്തി.
സീത ഒരു രാജകുമാരിക്ക് ഉചിതമായ പല പല വിഷയങ്ങളും പഠി . ഇങ്ങെന
കുെറ െകാല്ലങ്ങൾ കഴി . സീത വിദ്യയും സൗന്ദര്യവും മേനാഗുണങ്ങളും
തികഞ്ഞ ഒരു കന്യകയായി വളർ . വാസ്തവത്തിൽ സീത വി വിെന്റ
ഭാര്യയായ ലക്ഷ്മി തെന്നയയിരു . വി രാമനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച
േശഷം ലക്ഷ്മിയും സീതയായി ഈ േലാകത്തിൽ വ േചർന്നിരികയായിരു .
അതു െകാണ്ട് ഈശ്വരൻ രാമന്നായി സംക ി െവച്ച ഭാര്യ തെന്നയായിരു
സീത. എന്നി ം സീതെയ ഭാര്യയായി ൈകെക്കാ വാൻ ഉള്ള അവസരം അതു
വെര എത്തിയിരുന്നില്ല. വിശ്വാമി ൻ ആ അവസരം ഉണ്ടാക്കിേക്കാടു .
രാമലക്ഷ്മണന്മാെര അേദ്ധഹം മിഥിലയിൽ കൂട്ടിെക്കാ േപായി. സീതെയ
ഭാര്യയായിക്കിട്ടാൻ ഇഛി ന്നവൻ ശിവെന്റ വലിയ വില്ലൗ കുല അ
െതാടുേക്കണ്ടിയിരു .സീതെയ വരിപ്പാൻ പല രാജാക്കന്മാരും മിഥിലയിൽ
െച വി കുലപ്പാൻ മി . എങ്കിലും അത് ആർ ം സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ

ീരാമൻ യാസം െത മില്ലാെത വി കുല അ െതാടു . ഉടെന സീത
വ രാമെന്റ കഴുത്തിൽ വരണമാലയി . പിെന്ന വളെര ആേഘാഷേത്താടും
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ആഡംബരേത്താടും കൂടി സീതാവിവാഹം ശുഭമായി കഴി ; േലാകത്തിൽ
എ ം സേന്താഷമുണ്ടായി.
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രണ്ടാമദ്ധ്യായം

വാർദ്ധക്യം െകാ ദശരഥൻ ക്ഷീണിക്കയായിരു .വിവാഹം കഴി
യൗവനം തികയുന്ന രാമ രാജ്യം ഭരിപ്പാൻ സാമർത്ഥ്യം ഉ ്.അതു െകാ
രാജ്യം അവ വി െകാടുപ്പാനും അവെന രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്വാനും
ദശരഥൻ നിശ്ചയി .രാജാവിെന്റ നിശ്ചയം േക ജകൾ സേന്താഷി .അവർ
പട്ടാഭിേഷകത്തിന്നായി േകമിച്ച ഒരുക്കങ്ങൾ െച തുടങ്ങി.”വിധിച്ചേത
വരൂ;െകാതിച്ചതു വരാ” എന്ന െചാല്ലിെന്റ സാരം അവർ ഓർത്തിരുന്നില്ല.അവർ
സ്വപ്നത്തിൽ േപാലും ശങ്കിക്കാത്ത ഒരു സംഭവം നിമിത്തം അവ്ർ വലിയ
ആശാഭംഗം േനരി .
ദശരഥെന്റ ഭാര്യ ൈകേകയി രാജകുടുംബത്തി േ ാഹമായ്ത്തീർ .ഈ രാജ്ഞി
ദുർ ദ്ധിയായ തെന്റ ദാസിയുെട ദുരുപേദശം േക .അതു േഹതുവായി ൈകേക 
യി രാമനിൽ പക വർദ്ധി തുടങ്ങി.എ േയാ െകാല്ലങ്ങൾ മു ദശരഥൻ
ൈകേകയി ര വരങ്ങൾ െകാടുത്തിരു .രാജ്ഞി േചാദി േമ്പാൾ അവ 
െയെക്കാടുക്കാെമ രാജാവു സത്യം െചയ്തിരു .ഈ വരങ്ങെള സാധിപ്പാൻ
േവണ്ടി രാജ്ഞി ദശരഥെന്റ സന്നിധിയിൽ െച പ വാഗ്ദാനം െചയ്ത
വരങ്ങൾ െകാടുക്കണെമ യാചി .’രാമെന്റ അഭിേഷകം േഹതുവായി ഗൃഹം
േതാറും മേഹാത്സവമായിരിെക്ക ഞാൻ ഭവതിയുെട ഇഷ്ടം എന്താണു താ ര്യം
എ േകൾക്കെട്ട” എ ദശരഥൻ പറ .
ഇതുേകട്ട രാജ്ഞി പറഞു, ’ രാമൻ പതിനാലു െകാല്ലം കാട്ടിൽ പാർെക്കണം .
ഇതു ഒന്നാം വരം. ഇേപ്പാൾ രാമെന്റ അഭിേഷകത്തിനു ഒരുക്കിയ സാമ ികൾ
െകാണ്ട് ഭരതെന രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്യണം ഇതു രണ്ടാം വരം.”
ൈകേകയിയിെട വാ രാജാവി ശല്യമായി ഹൃദയത്തിൽ തറ . എന്താണു
നിവൃത്തി ? ഭായ്യൎ െകാടുത്ത വാ മാറ്റി നടക്കാേമാ? അതു രജാവിൽെന്റ
ഗൗരവത്തിനു േപാരായ്കയാൽ ഒ ം പാടില്ല. രാജാവു രാമെന വരുത്തി താൻ
ൈകേകയി െകാടുത്ത വരങ്ങെള റി സംസാരി . അച്ഛെന്റ ഇഷ്ടെത്ത
ബഹുമാനി നട ന്നതു തെന്റ മുറയാകു എ രാമനു നല്ലവണ്ണം അറിയാമ 
യിരു . അതു െകാ രാമ ചിറ്റമ്മേയാടു െവറുപ്പ് അേശഷം േതാന്നിയില്ല.
അേദ്ദഹം അച്ഛെന ആശ്വസിപ്പി സത്യം രക്ഷിെക്കണെമ അച്ഛേനാടു യാചി 

. പിതാവിെന്റ ആജ്ഞെയ തലയിൽ വഹി ം െകാ സേന്താഷേത്താെട
താൻ കാട്ടിേല പുറെപ്പടുെമ രാമൻ േബാധിപ്പി .
പിെന്ന രാമൻ അവിടു െകാട്ടാരത്തിൽ െച സീതെയക്ക നടന്ന വിവിഅ 
രങ്ങൾ േകൾപ്പി .” ഞാൻ കാട്ടിൽ വാേഴണെമന്നാണു താതാജ്ഞ. അതിെന
നട വാൻ ഞാൻ േപാകയാൺ.”എ രാമൻ പറഞു.
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ശ്വശുരെന്റ ആജ്ഞെയ നട വാൻ കാട്ടിൽ േപായാൽ അനുഭവിേക്ക ന്ന
സങ്കടങ്ങൾ ഓർ സീത മുഷി േവാ? ഇല്ല , ആ കുലീന ീ അത്യന്തം
സേന്താഷിക്കയാണു െചയ്തതു. രാജ്യസുഖങ്ങെളല്ലം ഉേപക്ഷിച്ച്, ആപ കെള
അലക്ഷ്യമാകി, പിതാവിെന്റ ആജ്ഞെയ നട ന്നതിനു ഒരുങ്ങിയ ഭർത്താ 
വിെന്റ നിശ്ചയെത്ത അറി സീത അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത

തി . ഭർത്താവിെന്റ ഐശ്വര്യത്തിൽ ഭാര്യ ം അവകാസം ഉള്ളതു െകാ
തെന്റ ഭാഗം അനുഭവിപ്പാൻ തേന്നയും അരണ്യത്തിൽ െകാ േപാേകണെമ
സീത ാർത്ഥി . ” ിേയ, ജനിച്ച നാൾ മുതൽ സുഖാനുേഭാഗങ്ങളും ഉപചാ 
രങ്ങളും അനുഭവി ശീലിച്ച ഭവതി െകാട്ടാരം വി േപാവാൻ ആശിേക്കണ്ടാ.
കാട്ടിൽ ഒരു േനരം കഴിപ്പാൻ വിചാരിേക്കണ്ടാ. അതു നാടല്ല; ക ം മു ം
നിറ ദുഗ്ഗൎമമായ അടവിയിൽ നടക്ക എന്നതു ജാനകി ശക്യമല്ല.അവിെട
സുഖമിെല്ല മാ മല്ല എണ്ണമറ്റ് ആപ കൾ ഉ താനും’ എ രാമൻ
പറ . ”സുഖദു:ഖങ്ങെള ലക്ഷ്യമാക്കാെത ഭത്തൎ ാവിെന ഭജി ന്നവളാണു
പതി ത. ഭത്തൎ ാവാണു ഈശ്വരൻ എ വിശ്വസി ന്ന ീ ഭത്തൎ ാവിെന്റ
ശു ഷ ഒ മാ േമ സേന്താഷകാരണമാകയു . ഭത്തൎ ാവിെന്റ രക്ഷയിലുള്ള

ീ വനത്തിേല ആപ കേളയും സങ്കടങ്ങേളയും കുറി ചിന്തിപ്പാനില്ല.
സഹധമ്മൎചാരിണിയായ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ഉെണ്ടങ്കിൽ അേങ്ങ കഷ്ടങ്ങൾ
കുറയുകയും സൗകയ്യൎങ്ങൾ കൂടുകയും െച ം; അതു െകാണ്ട് എെന്ന വി
േപാകരുെത ഞാൻ ാർത്ഥി െകാ ” എ സീത കണ്ണീർ തൂകി 
പ്പറ .” ിയ സീേത, ന െട ഉദ്യാനത്തിൽ എെന്റ ഒന്നി കാൽനാഴിക
നട േമ്പാെഴക്കൗ ഭവതി എ കഷ്ടെപ്പടും| പിെന്നയുേണ്ടാ ഭവതി ദുർഗ്ഗമവ 
നത്തിൽ പതിനാലുെകാല്ലം നട ? അതു േകവലം അസാധ്യം തെന്ന.
ഭവതിേയയും കാനനത്തിൽ െകാ േപാവാൻ അച്ഛൻ ക ിച്ചി മില്ല. അതു
െകാ വനവാസം കഴിഞു ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നതു വെര ഭവതി അമ്മയുെട
ഒരുമി സ്വസ്ഥയായി അരമനയിൽ ഇരിക്കയണു ഉത്തമം,” എ രാമൻ
പറ .
വ്യസനം സഹിപ്പാൻ കഴിയാെത കര ം െകാ സീത പറ :- ”എെന്റ

ാണനാഥാ, അങ്ങെയ വിട്ട് ഒരു ക്ഷണം േപാലും എനി ജീവി കൂടാ.
പതിനാലു െകാല്ലം ഞാൻ വി പാർേക്കണെമ എെന്റ ഹൃദയം അറിയാത്ത
ആെളേപ്പാെല ക ിപ്പാൻ അെങ്ങ േതാന്നിയതാണു വലിയ കഷ്ടം. എെന്റ
യാചനെയത്തള്ളിക്കളവാൻ തക്ക കുറ്റം ഞൻ എന്താണു െചയ്തത്? ഒന്നി
സഞ്ചരി േമ്പാൾ അേങ്ങ കഷ്ടത്തിേന്നാ ഉപ വത്തിേന്നാ ഞാൻ ഇട വരു 

കയില്ല. ആങ്ങയുെട േ ശങ്ങെള റ കളവാൻ ഞാൻ നിത്യം മി ം.
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എെന്റ ാേണശ്വരാ, എെന്ന വി േപാകരുെത, എെന്റ ാർത്ഥനെയ ട്ടാ 
ക്കാെത എെന്ന വി േപാകുന്ന പക്ഷം എെന്റ േശഷ ിയ വട്ടം കൂട്ടീേട്ട
േപാേക . വിജ്ഞന്മാേരാട് അതി സംഗം േവണെമന്നില്ലേല്ലാ.”

ിയബാലേര, സീതയുെട സദ്ഗുണങെള ഹി െകാ വിൻ: ാണ ി 
യെന അത്യന്തം േസ്നഹിച്ച കാരണം സീത സർവ്വസുഖങ്ങേളയും ത്യജിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സങ്കടങ്ങളിൽ പ െകാൾവാൻ കാട്ടിൽ േപായിേല്ല: ഭാര 

ീരാമൻെറ വനവാസം തീയബാലികമാേര, സീതെയ അനുകരി നടപ്പാൻ
മി വിൻ! സീത നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ വിളങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കെട്ട! സീത
ീതിപൂർവം െചയ്ത ാർത്ഥനെയൈക്കെക്കാള്ളാ തിരിപ്പാൻ രണ രനായി ം

രാമ സാധിച്ചില്ല. അ ക്കെള തടുപ്പാൻ അയുധമുേണ്ടാ? ബാഷ്പബാണങ്ങെള
േയാഗി ന്നവേര അബലമാർ? രാമൻെറ ഒന്നി സീതയും പുറെപ്പ . രാമൻ 

െറ ബഹിശ്വര ാണനായ ലക്ഷ്മണൻ പിന്നാെല നട . വ്യസനപരവശരായ
െപൗരർ കണ്ണീർ തൂകി കി നട േപായി. നഗരം വിട്ട് അേനകം കാതം
ദൂരത്തായേപ്പാൾ ീരാമൻ ജനങ്ങെള ആശ്വസിപ്പി മടക്കി അയ . രാമൻ കാ 
ട്ടിൽ േപായി പ നാൾ കഴി . പു വിരഹത്താൽ ദശരഥ ക”◌ിനമായ
മനസ്താപം ഉണ്ടായി. വ്യസനാധിക്യത്താൽ രാജാവു ക്ഷിണി . രാമാ രാമാ
എ വിലപി , പരേലാകം ാപി . മരണകാല രാജിവൻെറ സമീപം
പു ന്മാരാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഷ്ടം! ശ േഘ്നാടു കൂടി ഭരതൻ മാതുലെനക്കാ 
ണ്മാൻ േകകയരാജ്യത്തിൽ േപായിരു . ദശരഥൻെറ മരണേശഷം മ ിമാർ
േയാഗം കൂടി, ഭരതെന വരു വാൻ ദൂതന്മാെര അയ . ഭരതൻ ബദ്ധെപ്പ
വ . അേയാധ്യെയ നിർജ്ജീവവും നിശ്ശബ്ദവുമായിക്ക പരി മി . വ ത
അറിവാൻ അമ്മയുെട ാസാദത്തിേല േപായി. ൈകേകയി സേന്താഷി
പു െന ആലിംഗനാ െച . രാജാവായി രാജ്യം ഭരി സർവ്വേഭാഗങ്ങേളയും
അനുഭവി െകാൾക എന്ന് ആശീർവദി . ീരാമൻ എവിെടെയ ം തനി
രാജ്യ ാപ്തി എങ്ങിെന ഉണ്ടായി എ ം ഭരതൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ൈകേകയി
നടന്ന സംഗതികെളല്ലാം വിവരി . തനി രാജ്യം കിട്ടാൻ േവണ്ടി അമ്മ അച്ഛ 
െനെക്കാ എ ം നിർേദ്ദാഷിയായ േജ്യഷ്ടെന നാടു കടത്തി എ ം ഭരതൻ
അറി : അമ്മയുെട ദുഷ്ടത ഓർ ലജ്ജി വ്യസനാധിക്യത്താൽ േബാധം
െക വീണു. ൈകേകകി അവെന ആശ്വസിപ്പി . േബാധം വന്നേപ്പാൾ
ഭരതൻ പറ :- ”അേമ്മ, നിങ്ങൾ ഭർത്താവിെനെക്കാ മഹാപാതകം
െച , രഘുവംശത്തിൻെറ കീർത്തിെയ നശിപ്പി . അന്യായത്താൽ സിദ്ധിച്ച
ഈ രാജ്യം ഞാൻ ഭരിച്ചാൽ ഞാൻ അമ്മയുെട പാതകെത്ത പ െകാ ം.
അതുെകാ ഞാൻ നിങ്ങളുെട മകനല്ലായ്കയാൽ എനി ം രാജ്യത്തി
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യാെതാരു അവകാശവും ഇെല്ല സത്യം െച പറയു . ന്യായധർമ്മങ്ങൾ
കാരം രാജ്യം േജ്യഷ്ടപു നായ ീരാമൻെറ ജന്മാവകാശമാകു . ആ

അവകാശം ൈകമാറ്റം െചയ്വാൻ ഹ്മാവിനും കഴികയില്ല. പിതാവിൻെറ
വാ സത്യമാക്കാനായി അരണ്യവാസദുഃഖം അനുഭവി ന്ന രാമഭ ൻെറ
അടിമയായി ഞാൻ ജീവേശഷം കഴിപ്പാൻ ശപഥം െച . അമ്മയുെട
കാലാണ സത്യം. ഈ വിധം ദാസ്യം. തെന്ന നമ്മൾ ഇരുവരുേടയും പാപപ 
രിഹാരത്തി മതിയായ ായശ്ചിത്തം.” പിെന്ന ഭരതൻ മ ിമാെരെച്ച
ക . അവർ ഉപേദശിച്ച കാരം പിതൃ ിയകൾ െച . ിയകൾ േശഷം
െപൗരന്മാർ േയാഗം കൂടി ഭരതേനാടു രാജ്യം ഭരിപ്പാൻ അേപക്ഷി . അേപ്പാൾ
ഭരതൻ പറ ഃ- ”എൻെറ അമ്മ രാജ്യം ൈകവശമാക്കാൻ എൻെറ പിതാവി 
െനച്ചതി േജ്യഷ്ടെന നാടു കടത്തി. ഈ അന്യായം. നിങ്ങൾ െമൗനമായി
സഹിക്കയും േജ്യഷ്ടൻ വസി ന്നതിെന അനുേമാദിക്കയും െചയ്തത്. എനി 

വലിയ പുതുമതെന്ന. അമ്മയുെട ഈ അധർമ്മത്തിൽ ഞാനും അനുകൂലി
നടേക്കണെമ ക ി ന്നത് എനി വലിയ സങ്കടമാണ്. മനു മുത ള്ള
സൂര്യവംശരാജാക്കന്മാർ ജകെള നീതിന്യായാനുഗുണം സാദിപ്പിപ്പാൻ
എ ം യത്നം െചയ്തവരായിരു എന്നതു സു സിദ്ധമാണേല്ലാ. എന്നാൽ
അവർ ധർമ്മെത്തേയാ നീതിെയേയാ ലംഘിച്ചതായി നിങ്ങൾക്കറിവുേണ്ടാ?
സമുദായെത്ത സംരക്ഷി ന്നതു മതവും ധർമ്മവും നീതിയും ആകയാൽ ഇവെയ
നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ നാം മിേക്കണം. അച്ഛൻതന്ന രാജ്യത്തി ന്യാ 
യമായ അധികാരം എനിക്കില്ലായ്കയാൽ അതിെന ഭരി െകാേള്ളണെമ
രാമേനാട് അേപക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി . അതു നിങ്ങൾ ം
സേന്താഷകരമാകുെമ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസി . നാെള കാലത്ത്
അമ്മമാേരാടും മ ിമാേരാടും ചില മാണികേളാടും മ ംകൂടി ഞാൻ പുറെപ്പടും.
ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നതു വെര രാജ്യെത്ത സംരക്ഷിേക്കണ്ട ഭാരം നിങ്ങെള
ഏ ിച്ചിരി .” ഈ നിശ്ചയം േക സേന്താഷി െപൗരന്മാർ ഭരതെന ാ 
ഘി പിരി േപായി. പിേറ്റ ഭരതൻ യാ യായി, രാമെനെച്ച ക .
ദശരഥൻെറ മരണം േക രാമലക്ഷമണന്മാർ േശാകത്താൽ േമാഹാലസ്യെപ്പ .
അമ്മമാർെചയ്ത ആശ്വാസനത്താൽ േബാധം വന്ന ഉടെന നദിയിൽ കുളി
പിതൃ ിയ തുടങ്ങി. പിെന്ന ഭരതൻ താൻ വന്ന കാര്യം രാമെന അറിയി ,
രാജ്യം അംഗീകരി ഭരിപ്പാൻ അേപക്ഷി . രാമൻ അനുകൂലിച്ചില്ല. ”പരേലാ 
ക െചന്ന താത വീ വരാതിരിപ്പാൻ നാം ധർമ്മെത്ത വിധി കാരം
നടെത്തണം. ഇേപ്പാൾ താതാജന്തെയ ഭക്തിവിശ്വാസേത്താടുകൂടി നടെത്തണം.
ഭരതൻേറയും െപൗരരുേടയും ഇഷ്ട കാരം ഞാൻ രാജാവയാൽ എൻെറ അപ 
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രാധം രണ്ടാകും:- പതിന്നാലുവർഷങ്ങൾ മുന്പായി കാടു വി നാട്ടിൽ വന്ന
കുറ്റം ഒന്ന്, പതിനാലു സംവത്സരം ഭരതൻ രാജ്യം ഭരിേക്കണെമ പിതാവു
െചയ്ത നിശ്ചയം മുടക്കിയ കുറ്റം രണ്ട്; ഇവെയ ഞാൻ െച ന്നതല്ല. ഭരതൻ
രാജാവായാൽ പിതാവിൻെറ ആജ്ഞെയ നടത്തിയ പുണ്യവും ജകെള
ധർമ്മ കാരം സംരക്ഷിച്ച സുകൃതവും േകാസലരാജ്യെത്ത സ്വാധീനത്തിൽ
െവച്ച കീർത്തിയും കി ം. അതുെകാ ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നതു വെര രാജ്യം
ഭരി െകാൾക.” രാമൻെറ ഈ സ്ഥിരനിശ്ചയം േക ഭരതൻ രാജ്യം ഭരിക്കാ 
തിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലന്ന് അറിഞ്ഞ്, അതിെന രക്ഷിപ്പാൻ ഒരു വിധം
സമ്മതി . ”അങ്ങയുെട തിനിധിയായി പതിനാലു െകാല്ലം ഞാൻ രാജ്യഭാരം
െചയ്യാം. പതിനാലു െകാല്ലം അവസാനിച്ച പിെറ്റ ഭാതത്തിങ്കൽ േജ്യഷ് ”ൻ
അേയാധ്യയിൽ എത്തിക്കണ്ടിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന ഞാൻ രാജ്യം ഭരിക്കില്ല.
ഉച്ച മുന്പായി േദഹത്യാഗം െച ം. ഇതു സമ്മതമാെണങ്കിൽ തൃപ്പാദുകങ്ങൾ
എനി തേരണം. അവെയ അങ്ങയുെട തിനിധിയായി സിംഹാസനത്തിൽ

തിഷ് ” െച ം. രാജാർഹമായ അേയാധ്യെയ വി ഞാൻ നന്ദി ാമത്തിൽ
താമസി ം. ജടയും വല്കലവും ധരിച്ച് ആരണ്യകവൃത്തിേയാെട ജീവി
േജ്യഷ്ടൻെറ ആഗമനം കാ െകാണ്ടിരി ം” എ ഭരതൻ േബാധിപ്പി .
ഭരതൻെറ ദൃഢഭക്തി അറി ീരാമൻ അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച് അേദ്ദഹ 
െത്ത ീതിപൂർവ്വം ആലിംഗനം െചയ്ത്, ആശ്വസിപ്പി പാദുകങ്ങൾ െകാടു
യാ യാക്കി. ഭരതൻ പാദുകങ്ങെള തലയിൽെവച്ച് ഒരു മഹാരാജാവി േയാ 
ഗ്യമായ ആദരേവാടും ആഡംബരേത്താടും അവെയ രഥത്തിൽ കയറ്റിെക്കാ
േപായി അേയാധ്യയിേല സിംഹാസത്തിൽ െവച്ച് അവ ീരാമൻ തെന്ന
എ കരുതിേപ്പാ . ഭരതൻ ീരാമൻെറ േപരിൽ ഭക്തി വിശ്വാസേത്താടു
കൂടി രാജ്യകാര്യങ്ങൾ ന്യായമായി നടത്തിെയങ്കിലും രാജേഭാഗങ്ങൾ ഒ ം
അനുഭവിച്ചില്ല. േജ്യഷ്ടൻെറ സുഖം തൻെറ സുഖം: േജ്യഷ് ”ൻെറ ദുഃഖം തൻെറ
ദുഃഖം എന്ന ൈദ്വതഭാവെത്ത ഭരതൻ േത്യക്ഷമായി േലാകത്തിേല എല്ലാ
േജ്യഷ്ടാനുജന്മാേരയും ഉപേദശി . ഭരതെനേപ്പാെല ഗുണവാനും സ്വാർത്ഥെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ചവനും ആയ ഒരു സേഹാദരെന േലാകത്തിേല മെറ്റാരു രാജ്യത്തിൽ
നിങ്ങൾ കാണുേമ? ഭരതനും അനുയായിമാരായി വന്ന എല്ലാവരും അേയാധ്യ 
യിേല തിരി േപായ േശഷം രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും യാ തുടങ്ങി,
പല പല അടവികളിൽ സഞ്ചരി . പ െകാല്ലങ്ങൾ കഴി േപായി.
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മൂന്നാമദ്ധ്യായം - സീതാപഹരണം

വനത്തിൽ വളെര കാലം കഴി ന്േപാൾ സീത ദുഃഖി േവാ? ഈ വിധം
കഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയതു ഭർത്താവാെണന്നറി സീത അേദ്ദഹേത്താടു േകാ 
പി േവാ? അവൾ ദുഃഖിക്കേയാ േകാപിക്കേയാ െചയ്യാെത തൻെറ കഷ്ടങ്ങെള
മിണ്ടാെത സഹി . തൻെറ സങ്കടങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻെറ മന
െവ രുകും എന്ന് ഓർ തൻെറ കഷ്ടപ്പാടുകെള നിസ്സാരങ്ങളാക്കി തൻെറ

ാണനാഥൻെറ സുഖസേന്താഷങ്ങൾക്കായി കഴിയുന്ന മി . ചിലേപ്പാൾ
നമു േനരിടുന്ന േശാകങ്ങൾ ഈശ്വരൻ അയ ന്നതാണ്. ന െട പര 
മസുഹൃത്തായ ജഗദീശൻ നമു ഗുണമല്ലാെത േദാഷം െചയ്കയില്ല. നെമ്മ
പരിശുദ്ധരാക്കാൻ ആപ കൾ േനരിടു എ വിശ്വസി . അവെയ റി
പിറുപിറുക്കരുത്. പിറുപിറു സങ്കടെപ്പടുന്നവർ ഈശ്വര വിേവകമിെല്ല 

വിചാരി . ഇതു പാപം. സുഖം അനുഭവി ന്ന സേന്താഷേത്താടും
സ്ഥിരതേയാടും കൂടി തെന്ന കഷ്ടങ്ങേളയും സഹിേക്കണം. ഈ പരമാർത്ഥം
സീത നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരു . സീത നീണ്ട മലകൾ കയറിയിറ കയും
താഴ്വരകളിൽ സഞ്ചരി വി മി കയും അവിടവിെട കി ന്ന ആഹാരം
കഴി കയും െച . ഈ സഞ്ചാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ േഖദങ്ങെള വക െവക്കാെത
സീത രാമലക്ഷ്മണന്മാെര സഹായി , തൻെറ സന്നതയാൽ അവരുെട
സങ്കടങ്ങെള റ കള . എന്നി ം വരാനുള്ള കഷ്ടങ്ങെള അവർ അേപ്പാൾ
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സീതയുെട സൗന്ദര്യെത്ത റി രാക്ഷസരാജാവായ
രാവണന്ന് അറിവു േകട്ടീ സീതെയക്ക െകാ േപാവാൻ നിശ്ചയി . തൻെറ
ബ വായ മാരിചെനെച്ച കണ്ട്, ഒരു െപാന്മാനായി സീതയുെട മുന്പിൽ
ആടാൻ അയ . മേനാഹരമായ വ ക്കെളക്കണ്ടാൽ ൈകവശം ആക്കാൻ
മിക്ക ീകളും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതു സാധാരണമേല്ലാ. സീത െപാന്മാനിെനക്കണ്ടിട്ട്
അതിെനപ്പിടി െകാ വേരണെമ ീരാമേനാടു ാർത്ഥി . രാമൻ
അതിെനപ്പിടിപ്പാനായി നട നട വളെര അകെല എത്തിേപ്പായി. മൃഗെത്ത 
പ്പിടിപ്പാൻ േപാകുന്േപാൾ രാമൻ സീതെയ ലക്ഷ്മണെന ഭരേമ ി അവെള
വി േപാകരുെത ശാസിച്ചിരു . ഇവർ രാമൻെറ വരവു കാ വളെര
േനരം നി . രാമൻ വരാൻ ൈവകിയതുെകാ സീത വ്യസനി . വളെര
ദൂര നിന്ന്, ”അേയ്യാ സീേത, അേയ്യാ ലക്ഷ്മണാ,” എ മുറവിളി അവർ
േക . അതു രാമൻെറ സ്വരമായി അവർ േതാന്നിെയങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ
അത് അേദ്ദഹത്തിൻെറ ധ്വനിയായിരുന്നില്ല. രാമൻെറ ബാണേമ മരിക്കാറായ
മായാമൃഗം പുറെപ്പടുവിച്ച ശബ്ദമായിരു അത്. സീതെയച്ചതിപ്പാൻ ഇച്ഛി
രാക്ഷസനായ മാരീചൻ ഇങ്ങെന മുറവിളി കൂട്ടിയതാണ്. ഈ ആർത്തദാനം
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േക സീത ഭയെപ്പ . ആപ േനരിട്ടി രാമൻ നിലവിളിക്കയാെണ
ശങ്കി സീത ഭർത്താവിെനെച്ച േസവിപ്പാൻ ലക്ഷ്മണേനാടു പറ രാമ 
െനെക്കാല്ലാൻ ആർ ം സാധ്യമെല്ല ലക്ഷ്മണൻ ദൃഢമായി അറി . സീത
വിശ്വസിച്ചില്ല. ആ ീകര േപാകപരവശയായി ഓേരാ പറ .
ലക്ഷ്മണൻ േപാകാത്തതു ക സീത സത്യം െച :- ”ഇനി ഉടെന േപാകാത്ത
പക്ഷം ഞാൻ േദഹത്യാഗം െച ം.” ഈ ദുസ്സഹവാ േക ലക്ഷ്മണൻ
പരി മി . േജ്യഷ് ”ൻെറ ആജ്ഞ കാരം ആ മം വി േപാ ടാ. സീത 
യുെട ദർവാ കൾ േക ംെകാണ്ട് ഇരു കൂടാ. ഇനി േവെറാരു നിവൃത്തിയും
ഇെല്ലന്നറി ലക്ഷ്മണൻ രാമെന അേന്വഷി കാട്ടിൽ േപായി. സീത
െചയ്തതു വലിയ െത തെന്ന എ നിങ്ങളും സമ്മതി ം. ഒന്നാമതു മാനിെന
ആവശ്യെപ്പേടണ്ടിരുന്നില്ല. രണ്ടാമതു വീരപുരുഷനായ ഭർത്താവിൻെറ രക്ഷ 
െയപ്പറ്റി ചിന്തിേക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല. മുന്നാമതു ഭർത്താവിൻെറ ക ന കാരം
തെന്നകാ നിന്ന ലക്ഷ്മണെന സമീപം നിർേത്തണ്ടിയിരു . എന്നാൽ
ഭർത്താവിന് അപായം േനരിടുെമന്ന ശങ്കയാൽ പരവശയായ ആ സാധു ീക്ക്
ആേലാചിപ്പാൻ അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഈ ആേലാചന റിവിനാൽ
എ ക”◌ിനമായ ശിക്ഷയാണു സീത അനുഭവിച്ചെത ം േശഷം കഥയിൽ
നി നിങ്ങൾ അറിയും. ലക്ഷ്മണൻ േപായേപ്പാൾ സന്ന്യാസിേവഷം ധരിച്ച്
ഒരാൾ സീതയുെട സമീപം െച സംസാരി തുടങ്ങി. സീത ആദരേവാടു കൂടി
സംസാരി . ഇങ്ങെന തമ്മിൽ കുെറ സല്ലാപം കഴിഞ്ഞ േശഷം സന്ന്യാസി
മര്യാദ വി പറവാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ കപടേവഷം െവടി . അവൻ
സാക്ഷാൽ രാവണനായിരു . പ തലയും ഇരുപതു ൈകയും പർവ്വതം േപാ 
െലയുള്ള വണ്ണവും ഉള്ള ഈ ദുഷ്ടരാക്ഷസെനക്ക സീത േപടി േവാ? ഇല്ല.
തൻെറ ആേലാചന റവിൻെറ ഫലം അവൾ േബാധ്യമായി. ലക്ഷ്മണെന
അയച്ചതു െതറ്റിേപ്പായി. എന്നി ം അവൾ നിർഭയയായി േദവന്മാെര ശരണം

ാപി . തെന്ന െതാടരുെത ം െതാ േപായാൽ തൽക്ഷണം മരി െമ ം
അവൾ രാവണേനാടു പറ . സീത പറഞ്ഞതു സത്യമാെണ രാവണനും
അറിഞ്ഞിരു . അക്കാലങ്ങളിൽ ഈശ്വരൻ പതി തമാർ വലിയ ശക്തി
നൽകിയിരു . അതുെകാ രാവണൻ സീതെയെത്താട്ടില്ല. സീത നിന്ന
സ്ഥലം കിളെച്ചടുത്ത് അതിെന അവേളാടുകൂടി േതരിൽ െവ െകാ േപായി.
വഴിയിൽ സീത ഉച്ചത്തിൽ കര വൃക്ഷങ്ങേളാടു പക്ഷികേളാടും തൻെറ
സങ്കടം അറിയി . തെന്ന അപഹരി െകാ േപായ ദിേക്കെതാ രാമെന
അറിയിപ്പാൻ അവൾ യാചി . കഴുക്കളുെട രാജാവായ ജടായു ഈ വിലാപം
േകട്ട് ഇറങ്ങിവ രാവണേനാടു യുദ്ധം െച . എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ ജടായു
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േതാ മരിക്കാറായി. അതിൽ പിെന്ന രാവണൻ സീതെയ തൻെറ ലങ്കാരാ 
ജ്യെമന്ന ദ്വീപിേല െകാ േപായി. അവിെട എത്തിയേശഷം രാവണൻ
തെന്ന ഭർത്താവായി ൈകക്കാേള്ളണം എ ാർത്ഥി സീതെയ ബുദ്ധിമു 
ട്ടി . അവെള വീ െകാൾവാൻ രാമൻ അവിെട ഒരു കാല ം വരികയില്ല
എ അവൻ പറ . തൻെറ ഭാര്യയായിരിപ്പാൻ സമ്മതിക്കാത്ത പക്ഷം
താൻ അവെള ശിക്ഷി െമന്ന് അവൻ ഭീഷണി കൂട്ടി. തൻെറ ഭാര്യയായൽ
നിശ്ചയമായും അവെള പട്ടമഹിഷിയും ിഭൂവേനശ്വരിയും ആ ം എ
തൻെറ സംപത്തിൻെറ മഹിമ കാണി േമാഹിപ്പിപ്പാൻ മി . എന്നി ം
സീതയുെട പാതി ത്യത്തിന് ഇളക്കം വരുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ിയകുട്ടികേള,
ഈ വിഷയത്തിൽ ആകു നിങ്ങൾ സീതെയ അനുസരി നടേക്കണ്ടത്.
സീത രാവണേനാടു ൈധര്യെപ്പ പറ - ”ദുഷ്ടാത്മാേവ, നിൻെറ ദുരുപേദശങ്ങ 
െള ഞാൻ േക നട െമ നീ കരുതു േവാ? മഹാശയനായ ീരാമൻെറ
അർദ്ധാംഗം ആണ് ഞാൻ. എനിക്ക് അവരിലുള്ള േ മഭക്തി ഭംഗം വരു  
വാൻ വൃഥാ േമാഹിേക്കണ്ടാ. നിൻെറ ഉപ വങ്ങേളയും പീഡകേളയും ഞാൻ
പുേല്ലാളം കൂട്ടാ ന്നതല്ല. എെന്നെത്താടാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം നിണ േണ്ടാ?
നിൻെറ ആയുധങ്ങൾ േണ്ടാ എെന്നെക്കാല്ലാൻ ശക്തി? ീരാമൻ വ
എെന്ന രക്ഷി ം തീർച്ച, എന്ന് എനി പൂർണ്ണവിശ്വാസം ഉണ്ട്. അവർ
വരുന്നതുവെര ഞാൻ ജീവധാരണം െച ന്നതാണ്. നിണക്ക് ഇനി എന്താണ്
ആവശ്യം അതു െചേയ്താളൂ.”
ഇതുേക കയർത്ത രാവണൻ അഗ്നിെയേപ്പാെല ജ്വലി . എന്നാൽ സീതെയ
ഒ ം െചയ് വാൻ അവനു സാധിച്ചില്ല. അവെള രാക്ഷസിമാരുെട വശം ഏ ി ,
േപടിപ്പി തൻെറ വശമാക്കാൻ േനാെക്കണെമന്ന് അവേരാടു ക ി , രാവണൻ
തൻെറ െകാട്ടാരത്തിേല േപായി.
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നാലാമദ്ധ്യായം - രാമൻ സീെതയ വീ െകാണ്ടത്

രാമൻ മാരീചെനെക്കാ തിരി വരുന്േപാൾ വഴിക്കൽ ലക്ഷ്മണെനക്കണ്ട്
ആശ്ചര്യെപ്പ . സീതയുെട ക”◌ിനവാ കൾ േകൾപ്പാൻ കഴിയാെത താൻ
േജ്യഷ്ടെന അേന്വഷി വ െവ ലക്ഷ്മണൻ അറിയി . ഇരുവരും സീെത 
യത്തിര പർണ്ണശാലയിൽ െച് ; അവിെട സീതെയക്കണ്ടില്ല. അവെള
അേന്വഷി കാട്ടിൽ സഞ്ചരി ന്േപാൾ അവർ മരിക്കാറായ ഗൃ രാജെനക 

. രാവണൻ സീതെയക്ക െകാ േപായി എ ജടായു പറ . പിെന്ന
അവർ യാ തുടർ േപാകന്േപാൾ ഒരു േസ്നഹിതെനക്ക . വാനരരാ 
ജവായ സു ീവൻെറ സഹായത്താൽ സീതെയ വീ കി െമന്ന് അവൻ
പറ . അതിനാൽ രാമൻ സു ീവെനെച്ച ക സഖ്യം െച . ീരാമൻ
ഹനുമാെന വിളി തൻെറ േപർ െകാത്തിയ േമാതിരം അവൻെറ ൈകയിൽ
െകാടു , അതിെന സീത െകാടുപ്പാൻ പറ . ഹനുമാൻ ഇന്ത്യ ം
ലങ്ക ം മേദ്ധ്യയുള്ള സമു ം കട ലങ്കയിൽ േപായി. ഹനുമാൻ രാവണൻെറ
െകാട്ടാരത്തിൽ േവശി സീതെയ അേന്വഷി കണ്ടില്ല. ഭാഗ്യവശാൽ
രാവണൻെറ പൂങ്കാവിൽ െച . അേശാകവൃക്ഷത്തിൻെറ ചുവട്ടിൽ വ്യവസനി
െകാണ്ടിരി ന്ന സീതെയക്ക . ഹനുമാൻ െചറിയ ഒരു പൂച്ചേയാളം വലിപ്പ 
മുള്ള ശരീരം ധരിച്ച് ആ രാമൻ സീതെയ വീ െകാണ്ടത്. വൃക്ഷത്തിേന്മൽ
ഇരു രാമകഥ മധുരമായിേക്കൾപ്പി . സീത തല ഉയർത്തി മരത്തിേന്മൽ
േനാക്കിയേപ്പാൾ ഹനുമാൻ സീതെയ നമ രി താൻ രാമദൂതൻ ആകു .
എന്ന് അറിയി േമാതിരം െകാടു . സീത േമാതിരം ക സേന്താഷി ,
ഉടെന ലങ്കയിൽ വ തെന്ന രക്ഷിേക്കണെമ രാമേനാടു പറവാൻ അേപ 
ക്ഷി . ഭർത്താവിൻെറ ആശ്വാസത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും േവണ്ടി താൻ
തലയിൽ ധരിച്ച ചൂഡാമണി ഹനുമാനു െകാടു . ഹനുമാൻ േബാധിപ്പിച്ച
വിവരമറിഞ്ഞ രാമൻ സേന്താഷി . വാനരന്മാർ സമു ത്തിൽ ചിറ െകട്ടി.
ൈസന്യങ്ങേളാടുകൂടി രാമൻ അതിലൂെട ലങ്കയിൽ എത്തി, ഭയങ്കരമായ യുദ്ധം
തുടങ്ങി. പട സമു ം േപാെല ഗർജ്ജി . വാനരന്മാർ യുദ്ധത്തിനു സ്ഥലം
കിട്ടിയേപ്പാൾ അവർരാക്ഷസന്മാെര ഓടി . ഒടുവിൽ ീരാമൻ രാവണെന
വധി . തന്നിമിത്തം േലാകെത്ത ം ശാന്തിയും സേന്താഷവും ഉണ്ടായി.
ആനന്ദപരവശരായ േദവർ ആടുകയും പാടുകയും പുഷ്പങ്ങൾ വർഷി കയും
െച . ദി കൾ ീരാമൻെറ തികൾെകാ മുഴുങ്ങി. ീരാമ സീ 
തയിൽ േസ്നഹവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരു െവങ്കിലും അവെളത്തിരിെക
ഭാര്യയായി സ്വീകരിപ്പാൻ ശങ്കി . രാമൻ പറ :- ”ഭഗവതിെയ രാക്ഷസനിൽ
നി ഞാൻ രക്ഷി . അന്യഹൃഹത്തിൽ ഇ കാലം താമസിച്ചതു െകാ
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ഭവതിെയ എനി സ്വീകരി കൂടാ. ഈ വാ പറയുന്നതു സങ്കടമാണു; പറ 
യാതാരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയുമില്ല.” ഈ രവാ കൾ േക സീതയുെട ഹൃദയം
പുണ്ണായി. േവദനയാൽ സീത മരിക്കാറായി. മരി ന്നതായാലും തൻെറ
േനരു മുഴുവനും അറിയിേച്ച മരിക്കാവൂ എന്ന് ഉറ സീത ൈധര്യേത്താടു കൂടി
പറ :- ”എൻെറ ാണനാഥൻ ക ി ം േപാെല ജീവി കേയാ മരി  
കേയാ െച ന്നത് എൻെറ ധർമ്മം തെന്ന. ഇേപ്പാൾ എെന്നത്തള്ളികളവാൻ
ആണ് ഭാവം. അത് എൻെറ ഭർത്താവിൻെറ സേന്താഷത്തി ള്ള കാരണം
ആകയാൽ അതു കാരം നടന്ന് അങ്ങെയ സാദിപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുക്കം
തെന്ന. എനി ദുഃഖം ഇെല്ലന്ന് എൻെറ ശീലം നിശ്ചയമുളള ഭർത്താവിേനാടു
പറേയണെമന്നില്ല. എന്നാൽ എൻെറ നിർവ്യാജമായ ദുഃഖത്തിൻെറ ബീജം
അ ന്ന് എന്നിൽ ആേരാപിച്ച േദാഷമാണ്. പതിേദവതയായ എെന്ന റ്റെപ്പ 
ടു വാൻ ന്യായമില്ല എ ധർമ്മജന്തനായ അങ്ങെയ ഞാൻ പ”◌ിപ്പിക്കയല്ല;
സ്മരിപ്പിക്കയാണു- ഈ നിശ്ചയം ഹനുമാെനെക്കാണ്ട് എെന്ന മുന്പു തെന്ന
അറിയിച്ചിരു െവങ്കിൽ ഞാൻ രാവണ ഭക്ഷണമായീതീർ േസതുബന്ധം
യുദ്ധം മുതലായ പരി മങ്ങൾ കാരണമായ്ഭവിക്കയില്ലയായിരു . ഞാൻ
അങ്ങെയവി ദൂരേദശത്തായേപ്പാൾ എൻെറ േസ്നഹശൃംഖല അങ്ങെയ വലി
െകാ വന്ന് എൻെറ ഹൃദയത്തിൽ പാർപ്പിച്ചത് അെങ്ങ നിശ്ചയമിേല്ല?
അന്നം, പാനം, നി എന്നിവയില്ലാെത ജ ക്കൾ ജീവിക്ക് വയ്യാ. ഇവയിൽ
ഒന്നിെനെയങ്കിലും സംപാദിപ്പാൻ മിച്ചാൽ എൻെറ ഹൃദയം വിട്ട് അ
േപായ്ക്കളയും എന്ന ഭയത്താൽ ഞാൻ പാറാവായ്നി . അ ശൂന്യഹൃദയ 
നായത്തീർന്നിരി എ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞതു ഞാൻ യഥാർത്ഥമായി
വിശ്വസി . കാരണം അങ്ങ് എേപ്പാഴും എൻെറ നിർമ്മല ഹൃദയത്തിൽ
വസിക്കയായിരു . ഇ വലുതായ േ മാനുബന്ധം അ ന്ന് അറഉ
കളവാൻ ഇച്ഛി െവങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി ജീവി ഫലമില്ല.” ഇങ്ങെന
പറ സീത ഒരു ചിതയുണ്ടാക്കി. അഗ്നി ഭഗവാെനെത്താഴുതു ധ്യാനി :-
”സർവവ ക്കേളയും പവി മാ ന്ന ഭഗവാേന, എൻെറ ചാരി ്യശുദ്ധിെയ

ത്യക്ഷമാക്കി എെന്ന അപവാദത്തിൽ നി കാ െകാെള്ളണേമ” എ
പറ ചിതെയ വലംെവച്ച് അഗ്നിയിൽ േവശി . ീരാമൻെറ ക കളിൽ
നി ധാരമുറിയാെത ഒഴുകുന്ന അ ക്കൾ ചിതാഗ്നിെയ െകാടു കളയും എ
േതാന്നി.
ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിങ്കൽ ഹ്മാദിേദവന്മാർ ലങ്കയിൽ ത്യക്ഷരായി.

ഹ്മാവു പറ - ”രാമഭ ാ, സീത അഗ്നിെയേപ്പാെല നിത്യപവി യാണ്.
അതുെകാണ്ട് ആ േദവിെയ അംഗീകരി . ഇനിയും ഒരു വിേശഷസംഗതി
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േകൾപ്പിക്കാം. അത് അെങ്ങ ം നിശ്ചയമുണ്ട്. അ സാക്ഷാൽ വി ഭ 
ഗവാനും സീത സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീേദവിയും ആണേല്ലാ. അ രാവണെന
വധി അവതാരകാര്യം അവസാനിപ്പി . അങ്ങയുെട ഭൃത്യരായ ഞങ്ങൾ
പരമാനന്ദമായി. സീതാേദവിേയാടുകൂടി അേയാധ്യയിൽ തിരി േപായി
േലാകത്തിൽ ധർമ്മം സ്ഥാപി , സൂര്യവംശകീർത്തിെയ വർദ്ധിപ്പി ീൈവ 
കുണ് ”ത്തിൽ മടങ്ങിേപ്പാവുക”

ഹ്മേദവൻെറ ഭാഷണം തീരുന്നതി മുന്പു േതജഃസ്വരൂപിയായ അഗ്നി
സീതേയാടുകൂടി വ , ീരാമേനാടു പറ ഃ- ”രാമഭ ാ, പവി യായ ഈ
സാധ്വീെയ സ്വീകരി െകാൾക. അവളുെട ധർമ്മസാക്ഷിയായ ഞാൻ തെന്ന
അവെള അെങ്ങ ഭര ഏ ി തരു .” അേപ്പാൾ ീരാമൻ പറ . ”ഞാൻ
സീതെയ േസ്നഹി ന്നിെല്ലന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കയാണ്. അങ്ങെന
വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയില്ല. ഈ േദവി പവി യാെണന്ന് എനിക്ക് അറിയാം.
േമലാലും ഇ തെന്ന ശുദ്ധിയുള്ള ചാരി േത്താടുകൂടി തെന്ന ഇരി ം നിശ്ച 
യം. അഗ്നിസാക്ഷികമായി അവളുെട പാതി ത്യം െതളിയിേക്കണ്ടത് എൻെറ
ഭാരമായിരു . അതുകാരണം ഞാൻ എൻെറ േണശ്വരിെയ അഗ്നി േവശ 
ത്തിന്നായി നിർബ്ബന്ധി . ഇേപ്പാൾ എല്ലാവർ ം അവളുെട നിർേദ്ദാഷത്വം

ഷ്ടമായി അറിയാം. സേന്താഷപൂർവ്വം ഞാൻ സീതെയ വീ ം ൈകെക്കാ  
.”

അതിൽ പിെന്ന ീരാമൻ രാവണൻെറ അനുജൻ വിഭീഷണെന ലങ്കാരാ 
ജാവായി നിശ്ചയി . വിഭീഷണൻ രാവണൻെറ അ മങ്ങളും അനീതിയും
സഹിപ്പാൻ കഴിയാെത രാമെന ശരണം ാപിച്ചിരു . അവൻെറ ഭക്തിയും
വിശ്വാസവും അറി രാമൻ അവ ലങ്കാ രാജ്യം െകാടു . ലങ്കയിേല
കാര്യങ്ങെളല്ലാം തീർച്ചെപ്പടുത്തിയേശഷം ീരാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും
രാക്ഷസൈസന്യങ്ങേളാടും വാനരൈസന്യങ്ങേളാടും കൂടി പുഷ്പകവിമാനം
കയറി അേയാദ്ധ്യയിൽ പതിനാലാം െകാല്ലം അവസാനിച്ച പിെറ്റ രാവിേല
എത്തി. രാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദമായി. അധികം നാൾ കഴിയുന്നതി മു
തെന്ന സീതേയാടു കൂടി ീരാമെന അഭിേഷകം െച എല്ലാവരും സുഖമായി
ജീവി .
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അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം - സീതാപരിത്യാഗം

രാമൻ രാജ്യം ഭരി തുടങ്ങിട്ട് അേനകം െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞഉ. ഒരു നാൾ
രാമൻ തെന്ന റി അപകീർത്തി േക വളെര േഖദി . സീതെയൈക്കെക്കൗ 
ണ്ടതു നിമിത്തം ജനങ്ങൾ രാമെന നിന്ദിക്കയായിരു . ”സീത നിർേദ്ദഷ
ആകയാൽ ൈകെക്കാള്ളാം എ േദവന്മാർ തെന്ന ക ി വേല്ലാ. എന്നാൽ
ഞാൻ അവെള സ്വീകരിച്ചതു നിമിത്തം എെന്നച്ചീത്ത പറയുന്ന ജകെള  
സാദിപ്പി ന്നത് എൻറഎ ധർമ്മം. അതിനാൽ എൻെറ സുഖം നശി ഞാൻ
ദുഃഖിേക്കണ്ടി വരും. ഈ സ്വാർത്ഥെത്ത വക െവക്കാെത ജകെള സേന്താ 
ഷിപ്പി ക തെന്ന. അവളുെട പരിശുദ്ധിയിൽ േലശം േപാലും കളങ്കമിെല്ലന്ന്
എനി തീർച്ചയായി അറിയാം. ഇേപ്പാൾ അവെള ഞാൻ വി കളഞ്ഞാൽ
വ്യസനിത്താൽ എൻെറ െന െവ രുകിേപ്പാകും. വിേശഷി സവം
അടുത്തവേല്ലാ. രാമചണ്ഡാലനായ ഞാൻ ഈ ഗർഭിണിെയ ഉേപക്ഷിച്ചാൽ
അവളുെട ഹൃദയം പിളർ അവൾ വ്യസനസമു ത്തിൽ ആ േപാകും.
എന്നാലും എനി ം ധർമ്മം ഉേപക്ഷി കൂടയേല്ലാ.” ഇങ്ങെന രാമനു ഓേരാ
വിചാരി വലിയ സംശയത്തിൽ അകെപ്പ . ീരാമൻ ലക്ഷ്മണെന വരുത്തി
സ്വകാര്യം പറ . ”നാെള കാല സീതെയ രഥത്തിൽ കയറ്റി വനത്തിൽ 
െകാ േപായി വാല്മീകിയുെട ആ മത്തി സമീപത്ത് അവെള വി വാ.”
ലക്ഷ്മണൻെറ ഒരുമി സീത കാട്ടിൽ േപായി. ഋഷി പത്നിമാെരക്കാണ്മാൻ
േദവി ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരു . വാലമീകിയുെട പർണ്ണശാലക്ക് അരിെക എത്തിയ 
േപ്പാൾ ലക്ഷ്മണൻ േബാധിപ്പി :- ”ഇവിെട ഭഗവതിെയ വി െചല്ലാനാണു
േജ്യഷ്ടൻെറ ക ന. ഭഗവതിയുെട പാതി ത്യം േജ്യഷ്ട നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്.
ദുർജ്ജനങ്ങളുെട ആേക്ഷപങ്ങൾ േക േജ്യഷ്ടൻ ഈ രകർമ്മം െചേയ്യണ്ടി
വ .” ഭർത്താവിൻെറ ഈ രനിേയാഗം േക വ്യസനി സീത: ഇടിവാൾ
തട്ടിയതുേപാെല െപെട്ട വീണു. ഈ കഷ്ടങ്ങൾ കാണ്മാൻ കഴിയാെത ലക്ഷ്മ 
ണൻ സ്തംഭി നി ; അസഹ്യദുഃഖത്തിൽ ആ േപായി. സീത േബാധം
വ : ക്ഷീണം മാറി അവൾ നാലു പുറ ം േനാക്കി. ജനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആ
കാടു കണ്ട് അവൾ ഒ െഞട്ടി. ”അേയ്യാ എൻെറ ാണനാഥന് എൻെറ
ഹൃദയം അറിയാെത േപായതേല്ല വലിയ സങ്കടം ? എന്നിൽ ീതി ഒ മില്ലാ 
ത്തതു േപാെല എെന്ന സവകാലത്ത് അയച്ചതല്ലേയാ കഷ്ടം! സവേശഷം
ശിശുവിെന എടുത്ത് ആർ രക്ഷി ം? രഘുകുലേദവതകേള എൻെറ ൈപത 
ലിെനക്കാ മൃഗങ്ങളിൽ നി രക്ഷിപ്പിൻ” എ വിലപി ദുഃഖX നിമിത്തം
േബാധം െക നില വീണു. സീത ഒരു നല്ല കല ീയായിരു . അവൾ
വിേവകവും സാമർത്ഥ്യവും ഉണ്ടായിരു . അവൾ സ്വാർത്ഥമില്ലായിരു .
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തെന്ന ഇ നിർദ്ദയമായി വി കളവാൻ കാരണെമെന്ത സീത കുെറ
ആേലാചി േനാക്കി. ” ജകളുെട ഇഷ്ട കാരം നട ന്നതു രാജധർമ്മം
തെന്ന. ജകൾ രാമഭാര്യ അസതിെയ വിചാരി . അതുകാരണം അവർ
രാജാവിേനയും ദുർവൃത്തൻ എ വിചാരി ം. രാജാവു ദുർവൃത്തൻ എന്ന
വിചാരത്താൽ ജനങ്ങളും ദുഷ്ടരായ്ത്തീരും. രാജാവും െച ജകളും െച ം. ഈ
സംഗതികളിൽ നി രാമൻെറ കർത്തവ്യം െവളിവായി. ഭാര്യയും ഭർത്താവും
ഒരു ജീവൻ ആകയാൽ രാമൻ തൻെറ സ്വാർത്ഥേമാ ഭാര്യയുെട ഹിതേമാ
വിചാരിക്കരുത്. ഭാര്യ സഹധർമ്മചാരിണിയാണ്. ഭർത്താവിൻെറ ഗതി തെന്ന
ഭാര്യ ം. ഭാര്യെയ പീഡിപ്പി ന്ന ഭർത്താവുതെന്നത്താൻ േ ്യാഹി .
രാമന്ന് എന്നിൽ അതിരറ്റ ീതിയുള്ളതുെകാണ്ട് ഈ വിേയാഗം രാമ
ജിവന്മരണം എന്ന് എനിക്കറിയാം.” ഇങ്ങെന സീത ആശ്വസി . തൻെറ
വിേയാഗത്താൽ ഭർത്താവിന് അപായം വരാതിരിപാൻ ഭക്തിയുെട ാർത്ഥി .
ഈ ആേലാചനയുെട േശഷം സീത തൻെറ കർത്തവ്യം എെന്ത േബാധി 

. ഭർത്താവിൻെറ ഇഷ്ടത്തി വിേരാധമായി നടക്കരുത്. പിറുപിറുക്കേയാ
അേദ്ദഹെത്ത ഉപ വിക്കെയാ െചയ്യരുത്. സ്വസ്ഥമനേസ്സാെട ദുഃഖം സഹിേക്ക 
ണം. വിഷണ്ണമായ രാമഹൃദയെത്ത തൻെറ േശാകത്താത് േവദനെപ്പടുത്തരുത്.
വാല്മീകിമഹർഷിയുെട ആ മത്തിനു സമീപം അയച്ചതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
പിതാെവന്ന േപാെല തെന്ന രക്ഷി ം എന്ന് സീത അറി രാമൻെറ േസ്നഹ 
െത്ത ബഹുമാനി . ീരാമെന അറിയിപ്പാനായിലക്ഷ്മണേനാടു സീത ഇങ്ങെന
പറ . ”അ ന്ന് എെന്ന റിച്ച് അധികം വ്യസനിക്കരുെത. ജാരഞ്ജനം
അങ്ങയുെട കുല ധർമ്മം തെന്ന. ധർമ്മെത്ത രക്ഷിപ്പാൻ താതൻ അങ്ങെയ
ക്കാട്ടിൽ അയ .അധർമ്മെത്ത േപടി ധർമ്മം സ്ഥാപി ന്ന അങ്ങയുെട
ൈധർയ്യം ഓർ എെന്റ ദുഖം തന്നേല ശമി . എനി േകാപവും െവറു ം
ഒ ം ഇല്ല. ഇതു വെര അനുഭവി േപാ വന്ന സുഖവും േ മവും ഓർ ഞാൻ
ആശ്വസി , പു നായി ജനി ന്ന അങ്ങയുെട ആത്മാവിെന േപാറ്റി വളർ  
ന്നതിൽ േശഷിച്ച കാലം കഴി ന െട സംേയാഗെത്ത ാർത്ഥി െകാ .

ിയലക്ഷ്മണാ, എെന്റ ഈ സേന്ദശം േജ്യഷ്ഠെന അറിയിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്ക.
േജ്യഷ്ഠൻ കടുപ്പം െച േപായി എ വിചാരി േകാപിെക്കാല്ലാ. അങ്ങയുെട
വ്യസനം കലശലാകയാൽ ീതിേയാെട അങ്ങെയ കാ െകാൾക. നിെന്റ
വ്യസനം സഹിപ്പാൻ നിെന്ന ജഗദീശൻ സഹായിക്കെട്ട.േസ്നഹേത്താെട ഞാൻ
നിെന്ന ആശിർവദി . താമസിയാെത മടങ്ങിേപ്പാക.”
ലക്ഷ്മണൻ സീതെയ കാട്ടിൽ വി തിരി േപായി. വാല്മീകി സീതെയ സ്വാഗ 
തം െചാല്ലി ആ മത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാ േപായി പാർപ്പി . അേദ്ദഹം െചരിയ
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ഒരു വള്ളീ ടിഞ്ഞിലുണ്ടാക്കി; അതിൽ സീത െച സൗഖ്യത്തിൽ പാർ .
കുെറനാൾ കഴിഞ്ഞ േശഷം സീത െപ , ഇരട്ടകൾ ആയിരു . പു ന്മാരുെട
മുഖങ്ങൾ കാണ്മാൻ ഭർത്താവു സമീപം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സീത വിഷാദി -നി 
വൃത്തിയില്ലേല്ലാ എന്നറിഞ്ഞ് അടങ്ങിയിരു . വാല്മികിയുെട സഹായേത്താടു

റ്റി സീത ശിശിക്കെള സൂക്ഷി വളർത്തി. മഹർഷി ശിശുക്കൾ കുശൻ
എ ം ലവൻ എ ം േപർ വിളി . അേദ്ദഹം അവെര അേനകം വിഷയങ്ങൾ
പഠിപ്പി . അ ം വി ം ഉപേയാഗ്പ്പാനും മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടുവാനും യുദ്ധം
െചയ് വാനും അേദ്ദഹം അവെര പഠിപ്പി . രാമൻ ആണ് അവരുെട പിതാവു
എന്ന് അറിയാെത അേദ്ദഹം അവെര രാമായണം പഠിപ്പി . അവർ അതു പഠി
പാടിെക്കാ രസി . രാമൻ മഹാപുരുഷൻ എ ് അറി ് അേദ്ദഹെത്ത
അവർ േസ്നഹി . ൈധർയ്യം, സത്യം, നീതി, ക്ഷമ, ദയ മുതലായ ഗുണങ്ങളുെട
േശാഭയാൽ അവർ ജനനത്താൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഴകു വർദ്ധി ് അവർ

ിയദർശന്മാരായി.
ഒരിക്കൽ രാമനും ലക്ഷ്മണനും നായാട്ടിന്നായി ആ കാട്ടിൽ വ . അവർ
കുശേനയും ലവേനയും ക സേന്താഷി . അവർ രാമചരിതം പാടി ട 
ങ്ങി. തെന്റ ജീവചരി ം പാട്ടാക്കിച്ചമച്ചതിെനയാണു് ഇവർ പാടുന്നെത
രാമൻ അറി സേന്താഷി . കുട്ടികേളാടു ഗുരുനാഥെന്റ േപർ എെന്ത
േചാദി . അവർ വാല്മീകിയാെണ പറഞ്ഞേപ്പാൾ രാമ കാർയ്യസ്ഥിതി
എളുപ്പം മനസ്സിലായി. ഈ ബാലന്മാർ തെന്റ പു ന്മാർ എ തീർച്ചയാക്കി
സേന്താഷി . സീതെയെച്ച ക താൻ െചയ്ത അപകാരം ക്ഷമിപ്പാൻ
രാമൻ യാചി . ”ആർയ്യപു ാ അ കുറ്റക്കാരനെല്ല ് അറിയുന്ന എേന്നാടു
ക്ഷമായാചനം െച ന്നതു കഠിന വൃത്തി തെന്ന. ഞാൻ നിർേദാഷയാെണന്ന്
ഈ യാചന ഒ െകാ തെന്ന അ സമ്മതി കഴി . എന്നിൽ
അങ്ങയുെട ീതി ജ്വലി െകാണ്ടിരുന്നതു െകാ ഞാൻ ഇതു വെര ജീവിച്ച്
ആർയ്യപു െന്റ സന്നമായ മുഖം കാണ്മാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇ സിദ്ധി . എെന്റ
ജന്മം സഫലമായി. ഈ ജീവകാല തെന്ന എനി േമാക്ഷത്തിേല ആനന്ദം
ലഭി . ിയഭർത്താെവ ജയി താക”.
ഇതുേക സേന്താഷത്താൽ മതി മറന്ന രാമൻ സീതേയാടു അേയാധ്യയിൽ
െചല്ലാൻ പറ . എന്നാൽ െച ന്നത് ആേലാചനകുറവാകും എ സീത
ക . പൗരന്മാർ തെന്ന പിെന്നയും ദുർവൃത്തയാെണ കരുതി രാമെന കുറ്റം
പറയും എ സീത അരി . ജനങ്ങളുെട നിരാധാരമായ ഈ ദുരഭി ായം
അവൾക്ക് അസഹ്യം ആയിരു . സീത മനസ്സിൽ ഒരു ആേലാചൻ െച
െവ താൻ അേയാധ്യയിൽ വരുെമ രാമേനാടു പറ .

https://thalilakkam.in/



ഇന്ത്യയിേല ഇതിഹാസകഥകൾ - മിസ്സസ് സത്യനാഥൻ 23

ആേലാചി െവച്ച ദിവസം വ . സീതേയാടും കുശവന്മാേരാടും കൂടി വാല്മികി
അേയാധ്യയിൽ േപായി. രാമൻ ഇവെരക്ക സേന്താഷി . എന്നാൽ സീത
രമെന്റ ഒന്നി വസിപ്പനല്ല െചന്നത്. രാജഗൃഹത്തിൽ പൗരർ സീതയുേടയും
പു ന്മാരുേടയും വരവു കാ െകാണ്ടിരിക്കയായിരു .
സീതയുെട അമ്മ ഭൂമിേദവിയാണ്. സീതെയ ഉഴവുചാലിൽ െവച്ചതു ഭൂമിേദവി 
യാണ്. ചാലിൽ കിടന്ന ശിശുവിെന ജനകമഹരാജാവു ക തെന്റ മകളായി
വളർത്തി. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന ഭർത്ത്വിെന്റ മുമ്പിൽ നി സീതാേദവി
ൈകകൂപ്പി തല താഴ്ത്തി ഗംഭീരസ്വർത്തിൽ ാർത്ഥി . ”ധരി ി േദവീ, എല്ലാ
ഭാരങ്ങേളയും ക്ഷമേയാെട വഹി േലാകം രക്ഷി ന്ന മാതാേവ, അ ന്നാ 
ണേല്ലാ എെന്റ അമ്മ. പാണി ഹണമുഹൂർത്തം മുതൽ ഈ പുണ്യമുഹൂർത്തം
വെരയുള്ള ഈ ദീർഘ്കാലം ഭർത്താവായ ീരാമെന ഞാൻ എെന്റ പരേദവ 
തയാെണ ഭക്തിേയാടും അൈദ്വതഭാവനേയാടും കൂടി ഭജി േപാ . എെന്റ
ചാരി ശുദ്ധിെയെത്തളിയിപ്പാൻ എെന്ന ഇവിെട നി െകാ േപാവാൻ

ാർത്ഥി .”
ഈ ാർത്ഥന അവസാനിച്ചേപ്പാൾ ഒരു ആശ്ചയ്യം സംഭവി . െപെട്ട
തറയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടായി: ഒരു മഹാനാഗത്തിെന്റ തലയിൽ െവച്ച ഒരു
ദിവ്യസിംഹാസനത്തിൽ ഇരു ഭൂമിേദവി ത്യക്ഷയായി സഭാമദ്ധ്യത്തിൽ

കാശി . ഭൂമിേദവി ൈക നീട്ടി,” എെന്റ ിയപു ി ഇ വാ, അേയാധ്യാ 
രാജ്യത്തിേല ശാന്തി െസൗഖ്യം ഐശ്വര്യം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവി
മത്തരായി ഈശ്വരവിചാരം േലഗ്ദമില്ലാെത പരദൂഷണത്തിൽ രസി ന്ന കൃത 
ഘ്നരുെട ഇടയിൽ നീ പാർക്കരുതു്. കാർയ്യേബാധം ഉണ്ടായി ം നിെന്റ ഭർത്താവൂ
ദുഷ്ടെര ശിക്ഷിക്കാെത ാകൃതനൃപെനേപ്പാെല ഇവർ െചയ്ത േദാഷത്തി ി 
യപു ിെയയാണേല്ലാ ശിക്ഷിച്ചതു്. വ്യാ ത്തിെന്റ ഏകാദശി തത്തിന്
ഉപ വം ഒ ംെചയ്ത്ത പശുവാണ് പാരണ! ഭർത്താവു ദുഷ്ടെര സാദിപ്പി ന്നതു
ധർമ്മവിേരാധമകായാൽ ഭർത്താവിെന വി േപാകുന്നതാണ് സതീധർമ്മം.

ിയസീേത ഇ ക്ഷണത്തിൽ തിേരാഭവി .
സീതെയകാണാ രാമൻ ദുഃഖത്തിൽ ആ േപായി. എന്നാൽ ാഹ്മാവു
പിെന്നയും വ വിഷാദിക്കരുെത പറ :-”അ വി ഭഗവാൻ ആക 
യാൽ താമസം ഇല്ലാെത ീൈവകുണ്ഠ െച ം. സീത ലക്ഷിയാകയാൽ ആ
േദവിയും അവിെട വ േചരും.” ഇങ്ങെന ആശ്വസിപ്പി ഹ്മാവു സത്യേലാ 
കത്തിേല േപായി. കാല മത്തിൽ രാമനും അനുജന്മാരും ൈവകുണ്ഠത്തി
േപായി.
എ േയാ മഹിമയുള്ള ൈവകുണ്ഠം വി ഭൂമിയിൽ ജനി ന്നതു വി പിെന്ന
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ഒരു മഹാേ ശം തെന്ന. േലാകെത്ത രക്ഷി ന്നതു സ്വധർമ്മം ആകയാൽ വി
ഭൂമിയിൽ അവതരി . തനി േലാകത്തിെന്റ അതിരറ്റ കൃപയുള്ളതുെകാ
വി കഷ്ടങ്ങൾ എ േയാ സഹി േലാകക കനായ രാവണെന വധി .
എന്നാൽ രാമെന്റ അവതാര കാർയ്യങ്ങെള നിർവഹി ന്നതിന് സഹായിച്ചതു
ആരായിരു ? അത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ാണ ിയയായ സീതതെന്ന. ഒരു
േനാ െകാ ജഗത്തിെന ധന്യമാ ന്ന മഹാലക്ഷ്മി ീ ൈവകുണ്ഠത്തി 
െല പരമാനന്ദെത്ത ഉേപക്ഷി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ഒരു ാകൃത ീ െയ
േപാെല കഷ്ടങ്ങൾ സഹി . രാവണൻ െചയ്ത അപമാനങ്ങേളയും ഭീഷ്ണികേള 
യും ഉപ വങ്ങേളയും ക്ഷമേയാെട സഹി വേല്ലാ. ഭർത്താവിെന ധ്യാനി
അന്നപാനങ്ങെള െതാടാെത ശീതം, വാതം, ആതപം മുതലായ ദുഃഖങ്ങെള
അെശാകവൃക്ഷത്തിൻ ചുവട്ടിൽ ഇരു സഹി ക്സ്ടെപ്പട്ടില്ല. ഭർത്താവല്ലാെത
പേവെറ ീതിവ ഇെല്ല വിശ്വസി ന്ന വർക്ക് ഈ വിധം ദുഃഖമാണു
പരമാനന്ദം. അെല്ലങ്കിൽ കൻൽ േകാരി ആരാനും തലയിൽ ഇടുേമാ?
തെന്റ ഭർത്താവിെന സഹായി ന്നതു ഭാർയ്യയുെട ധർമ്മമാണ്. ഭാർയ്യ ഭർത്താ 
വിെന്റ സുഹൃത്തായിരിേക്കണം. വിവാഹത്തിങ്കൽ ഭാർയ്യഭർത്താക്കന്മാരുെട
സഖ്യം നഖമാംസം േപാെല അെഭദ്യമാെണ കാണിപ്പാൻ ാഹ്മണ കന്യ 
കമാെര സപ്തപദീ നട . ഏഴു അടി ഒന്നി നടന്നാൽ അവർ സഖാക്കൾ
ആയി എന്നതു ഹി ധർമം. അതു െകാണ്ട് സം തത്തിൽ സഖിത്വത്തി സാ 
പതപദിനം എ േപർ പറയും.ഈ വിഷയങ്ങെളല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്ന സീത
തെന്റ ധർമ്മം ശംസിക്കത്തക്ക വിധം അനുഷ്ഠി . എല്ലാവരും അവരവരുെട

വൃത്തികൾ ന്യാമായും കൃത്യമായും െചെയ്യണം. അതു ആയാസം കൂടിയതായി 
രിക്കാം. എന്നാലും െചയ്യാതിരിക്കരുത്. ഈ ധർമ്മ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഈശ്വരൻ
നമ്മിൽ ാസാദി ം.ഈശ്വരൻ സാദിച്ചാൽ എന്താണ് അലഭ്യം?
വാ െകാ പറ ം എഴു െകാ എഴുതിയും െചേയ്യ ന്ന അഭ്യാസ 
ങ്ങൾ.
1.രാമായണെത്ത കുറി നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം. േകവല വാക്യങ്ങെളെക്കാ  
ത്തരങ്ങൾ എഴുതുക. 2. നിങ്ങൾ വിശ്വാമി ൻ എ വിചാരി . (1) രാമെന്റ
സഹായം എങ്ങെന സംപാദി എ ം.
2 രാമൻേടയും സീതയുെടയും വിവാഹം എങ്ങെന സാധിപ്പി എ ം
ഉത്തമ പുരുഷനായി വർണ്ണി ക.
3. ഭരത്ന്െറ ചരിതം സ്വന്തവാ കൾ െകാ കഥിക്ക.
4. രാവണൻ സീതെയ ലങ്കയിേല െകാ േപാവാൻ എടുത്ത ഉപായങ്ങെള
വിവരി ക.
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5. ഹനുമാെന്റ വൃത്തികെള ചുരുക്കിപ്പറക. 6. പട്ടാഭിേഷകം കഴിഞ്ഞാൽ
പിെന്ന രാമൻ സീതേയ എന്തിനു കാട്ടിൽ അയ ? രാമെന്റ വൃത്തി ന്യായം
തെന്ന എ സീത എങ്ങെന കാണി ?
7. ലക്ഷ്മണെന്റ കഥെയ സ്വന്തം വാ കളിൽ പറക. േജ്യഠനിൽ ലക്ഷ്മണ ള്ള
ഭക്തിെയ വിവരി പറക. ആവശ്യമൗേള്ളട സംഭാഷണവും േചർകുക.
8. കുശലവന്മാർെട കഥ സ്വന്തം വാ കളിൽ കഥിക്ക.
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സാ വി ി

സീതെയേപ്പാെല ഖ്യാതിയുള്ള മെറ്റരു ീരത്നം ആണു സാവി ി. സാവി ി 
യുെട ചരി ം വളെര മേനാഹരം തെന്ന. അതിെന്റ ആദ്യഭാഗം വിഷാദകരം
എങ്കിലും അന്തം വളെര സുഖ ദം അണ്.
പണ്ട് ഇന്ത്യൻ അശ്വപതി എന്ന ഒരു രാജാവുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം സദ്
വൃത്തനും ധീമാനും ആയിരു . ജെളാെക്ക അേദ്ദഹെത്ത േസ്നഹി . എന്നാൽ
മക്കൾ ഇല്ലായ്കയാൽ രാജാവി സേന്താഷം ഉണ്ടായില്ല. മക്കൾ ഉണ്ടാവാനായി
സാവി ിെയ ആരാധി . േദവിയുെട സാദത്തിന്നായി യാഗങ്ങൾ കഴി .
ഇങ്ങെന വളെര കാലം കഴി . ഒരിക്കൽ േദവി ത്യക്ഷയായി ഒരു മകൾ
ഉണ്ടാകുെമ പറ . ഇതു േക രാജാവിന്ന് ആശാഭംഗം ഉണ്ടായി. െപൺ 
കുട്ടിയാൽ എ േയാജനം ? തെന്റ പി ർച്ചക്കാരനായി ഒരു മകൻ േവണം
എന്നായിരു രാജാവ് ആശിച്ചിരുന്നത്. അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ ഉള്ളിേല
വിചാരങ്ങൾ ഹി േദവി അരുൾ െച :—” അശ്വപേത, വിഷാദിക്കരുത്.
ഈശ്വര ചിർത്താ ആക്കറിയാം. പു ി പു െനേപ്പാെല ഗുണവതിയും സദ്വൃ 
ത്തയും ആകാമേല്ലാ.”
േദവി ക ിച്ചതു േപാെല തെന്ന സംഭവി . കുെറ മാസങ്ങൾ കഴു രാജ്ഞി
െപററു ഒരു മകൾ ജനി .സാവി ീേദവി നല്കിയതു െകാ ശിശുവിന് അവൾ
സാവി ി എ േപരി . അവൾ നല്ല ബുദ്ധിയും സാമർത്ഥവും ഉണ്ടായിരു 

. അവൾ പല കാര്യങ്ങേളയും പഠി , സർേവാപരിയായ ഉത്തമ ീയായി
വളർ .അവളുെട സ്വഭാവം മേനാഹരമാണ്. അമ്മയച്ഛന്മാെര േസ്നഹിച്ച് അവർ
പറയുന്നതു േക നട . ഒരുത്തേനാടും അവൾ നിർമ്മര്യാദയായി െപരുമാറാറി 
ല്ല. ദീനരിൽ അവൾ ദയ ഉണ്ട്. തെന്റ േസ്നഹിതരുെട സുഖം അധികമാക്കാൻ

മി . വല്ലവർ ം ഒരു വാ െകാടുത്താൽ അതിെന അവൾ എേപ്പാഴും
സത്യമാ ം. അവൾ ഒരിക്കലും അസത്യം പറക ഉണ്ടായില്ല. ധീരതയുള്ളതു
െകാണ്ട് അവൾ സ്വകൃത്യം വിശ്വസ്തതേയാെട നിർവഹി . ഇങ്ങെന വളർന്ന്
അവൾ സുന്ദരിയും ഗുണവതിയും ആയ തരുണിയായ്ത്തീർ .
ഇേപ്പാൾ അവളുെച വിവാഹകാലം അടു . േയാഗ്യനായ ഒരു പുരുഷൻ
അവളുെട ഭർത്താവായിരിേക്കണം എന്ന് ആശിച്ച് അശ്വപതി അേന്വഷണം
െച . രാജാവി വരെനക്ക കിട്ടിയില്ല.അേപ്പാൾ സാവി ി താൻ തെന്ന
വരെന അേന്വഷിപ്പാൻ താൽപര്യെപ്പടു എന്ന് അറി . അവൾ ബുദ്ധിയുള്ള
കന്യകയാകയാൽ േയാഗ്യനായലെനപ്പിഴക്കാെത തിരഞ്ഞടു ം എ രാജാവു
അറി , ഇഷ്ടമുള്ളവെന വരി െകാൾവാൻ അവെള അനുവദി .
ഇേപ്പാഴാകെട്ട ഭാരതീയകന്യകമാെര ഇങ്ങെന വിവാഹം കഴി െകാടുക്കാറില്ല.
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അവർ ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷെര വരിക്കാറില്ല. അവരുെട വിവാഹെത്ത സംബന്ധിച്ച
എല്ലാകാര്യങ്ങളും അവരുെട മാതാപിതാക്കന്മാർതെന്ന താർച്ചെപ്പടു ം.
ഈ വിധമായ േഭദഗതി പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയിൽ മുഖ്യമായ
ഒന്നിെന പറയാം. ഭർത്താവിെനത്തിരെഞ്ഞടുപ്പാൻ തക്ക വിേവകം മക്കൾക്ക്
ഇെല്ല മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ട്. അവർ അസൽ പുരുഷന്മാെര
തിരെഞ്ഞടുത്താേലാ എന്ന് അവർ ശങ്കി ണ്ട്, കാര്യസ്ഥിതി ഇങ്ങെന
ആകയാൽ ഭാരതീയ കന്യകമാർക്ക് എ െചയ് വാൻ കഴിയും? അവർ അവ 
രുെട സാവി ിെയ അനുകരിപ്പാൻ യത്നിേക്കണ്ടതാണു- അവർ ജ്ഞാനം,
സാമർത്ഥ്യം, സദാചാരം മുതലായ ഗുണങ്ങെള സംപാദി ഭർ വരണത്തി
േയാഗ്യരായിരിേക്കണം. തങ്ങൾക്ക് േയാഗ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽെകണെമ 

മാതാപിതാക്കന്മാേരാട് അേപക്ഷി െകാണ്ടിരിേക്കണം.
ഒരു ദീർഘയാ ള്ള േകാ കൾ എല്ലാം കൂട്ടി സാവി ി തയ്യാറായി. അകമ്പ 
ടി കൂട്ടാനായി അവളുെട പിതാവ് അേനകം പരിചാരകന്മാെര ഒന്നിച്ച് അയ .
വിചി വും മേനാഹരവും ആയ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി അവർ യാ െച . ഒടുവിൽ
സാവി ി തനി േയാഗ്യനായ ഒരു പുരുഷെനക്ക . അേദ്ദഹം ആയിരു
സത്യവാൻ. അേദ്ദഹം സദ് വൃത്തനും സമർത്ഥനും ആണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അച്ഛൻ ഇേപ്പാൾ രാജ്യ ഷ്ടനായി കാട്ടിൽ പാർ ന്ന ഒരു രാജർഷിയാണു.
ഈ രാജർഷി ദരി നും അന്ധനും ആയിരു . എങ്കിലും ധർമ്മിഷ്ഠനും ഭക്തനും
ആയിരു .
പിെന്ന സാവി ി സ്വഗൃഹത്തിൽ തിരി വ ; സത്യവാെന ഭർത്താവായി
വരിച്ചിരി എ പറ . ഇതു േകട്ട് അച്ഛൻ സേന്താഷി . എന്നാൽ ആ
സേന്താഷം ക്ഷണികമായിരു ; കാരണം ദു:ഖം അടു വ . നാരദൻ എന്ന
ഒരു സിദ്ധൻ അശ്വപതിെയ കാണ്മാൻ വ . സത്യവാന്ന് ഒരു ശാപം ഉെണ്ട ം
അവൻ ഇനി ഒരു െകാല്ലം മാ േമ ജീവിക്കയു എ ം മഹർഷി പറ .
സത്യവാെന വരിക്കരുെതന്ന് ഈ സിദ്ധൻ ീതിേയാെട സാവി ിേയാട്
ഉപേദശി . സത്യവാെന ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു െകാല്ലം െകാ
ൈവധവ്യദു:ഖം സഹിേക്കണ്ടിവരും; പിെന്ന രണ്ടാമതും വിവാഹം പാടില്ല;
മരണം വെര ദു:ഖാഗ്നി മാ ം അവൾ ശരണം ആകും.
നാരദെന്റ ആേദശം േക സാവി ി ഭയെപ്പ േവാ? അവൾ ലൗകികസുഖം
ആശി സത്യവാെന ഉേപക്ഷി േവാ? ഇല്ല. തെന്റ ആദ്യനിശ്ചയം മാറ്റാൻ
അവൾ ഒ ം ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. സത്യവാെന കാമിച്ചതു െകാണ്ട് അവൻ തെന്നയാണു
ഭർത്താവ്. അധികകലം ജീവിക്കാെത അേദ്ദഹം മരിച്ചാലും അവളുെട ഭക്തി
അവനിൽ തെന്ന ഉറച്ചിരി ം.സാവി ിയുെട ദൃഢനിശ്ചയം അറിഞ്ഞ് അശ്വപ 
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തി അവെള േവളി കഴി സത്യവാ െകാടു . ഇരുവരും സുഖമായി ജീവി .
ിയകുട്ടികേള, സാവി ി വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിൽ പിെന്ന എവിെട നിവസി

എ നിങ്ങൾ വിചാരി ? അവൾ തെന്റ അച്ഛെന്റ വിശാലവും മേനാഹ 
രവും സൗഖ്യ ദവും ആയ അരമനയിൽ തെന്ന പാർ േവാ? ഇല്ല.അവൾ
ഭർത്താവിെന്റ ഒന്നി കാട്ടിൽ െച ശ്വശുരൻ താമസി ന്ന കുടിഞ്ഞിലിൽ

േവശി . അവിെട അവൾ േവലക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ
ബാലികെയേപ്പാെല അവൾ അദ്ധ്വാനി ഗൃഹകർമ്മങ്ങൾ െച . വൃദ്ധരായ
ദംപതിമാെര അവൾ ീതിേയാെട ശു ഷി . അവൾ ഈ കഷ്ടങ്ങൾ
പിറുപിറുക്കേയാ ദു:ഖിക്കേയാ െചയ്തില്ല. താൻ െചേയ്യണ്ടിയ കാര്യങ്ങെളല്ലാം
വിഹിതമായ കാല സേന്താഷേത്താെട െച . സാവി ിയും സത്യവാനും
അേന്യാന്യം േസ്നഹിച്ച് ഒരുേപാെല ആനന്ദി .
െകാല്ലം അവസാനിക്കാറായി, സത്യവാൻ മരി ം എന്ന പരമാർഥം സാവി ി
മാ ം അറിഞ്ഞിരു . അവളുെട ഹൃദയത്തിൽ ഭയം നിറ െവങ്കിലും അവൾ
വിലപിക്കേയാ അവലാതി പറകേയാ െചയ്തില്ല. അേനകം െപൺകുട്ടികൾ
തങ്ങളുെട ഉപ വങ്ങെള േകൾപ്പി മ ള്ളവെര ദു:ഖിപ്പി . അവൾ ഈശ്വ 
രെന ശരണം ാപി തെന്റ ദു:ഖനിവൃത്തിെയ ാർത്ഥിച്ചിരു . അവൾ

തങ്ങേളയും ഉപവാസങ്ങേളയും മ തപ കേളയും െച . എന്നി ം ഈ
കാലങ്ങളിെലല്ലാം തെന്റ മേനാവ്യഥെയ െവളിവാക്കിയില്ല. വ്യഥെയ മറ
െവച്ചിെല്ലങ്കിൽ ജനങ്ങൾ തെന്റ വ്യസനകാരണം അൻേവഷിച്ച് അറിവാൻ
േനാ ം. അതു െകാണ്ട് അവൾ പുറെമ മുഖ സാദവും സേന്താഷഭാവവും കാ 
ണി െകാണ്ടിരു . ഈ സംഗതിയാൽ സത്യവാ പരമാർത്ഥം അറിവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല.
ഒടുവിൽ ഹൃദയം രമായി പിളർ ന്ന ദിവസം എത്തിക്കഴി . വിറകു െവട്ടി
െകാ വരാനായി സത്യവാൻ കാട്ടിൽ േപായി. സാവി ിയും അവെന്റ ഒരുമി
നട . അവളുെട ഹൃദയം ദു:ഖഭാരത്താൽ കനത്തിരു . എന്നാൽ അവൾ
പുഞ്ചിരിേയാടും ഉേന്മഷേത്താടും ഭർത്താവിേനാടു സംസാരി െകാണ്ടിരു .
ഭർത്താവു വിറകു മുറിപ്പാൻ തുടങ്ങി. െപെട്ട കഠിനമായ തലേവദന ഉണ്ടായി.
അേദ്ദഹത്തി മൂർച്ച വരു എ േതാന്നി. ഉപചരിപ്പാൻ ഭാര്യെയ വിളി .
കാലൻ അടുത്തതു അറിഞ്ഞിട്ട് അവൽ കരകേയാ മുറവിളി കൂ കേയാ െചയ്തില്ല.
അവൾ ൈധര്യം ഉറ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അരിെക ഇരു . തല എടുത്ത് മടിയിൽ
െവച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവദന കുറ കളവാൻ യത്നി . എന്നാൽ അവളുെട
ഉപചാരത്താൽ ഒരു ഫലവും കിട്ടിയില്ല. സത്യവാെന്റ അവസ്ഥ വിഷമി .
അവൻ മരിക്കാറായി എ സാവി ി അറി .
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കണ്ണീർ ധാരയായി അവളുെട ക കളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി നില വീണു.
അേപ്പാൾ ഭ്യങ്കരമായ ഒരു സ്വരൂപം അവൾ കാണാറായി. ഈ പുരുഷൻ
ദീ മായ രക്തവ ങ്ങൾ ധരിച്ചിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയിൽ ഉജ്ജ്വലി 

ന്ന കിരീടം ഉണ്ടായിരു . ക കൾ തീക്കനൽ േപാെല കാശി . മുഖം
കറുത്തതും ഭീഷണവും ആയിരു .
ഇതു കണ്ടി സാവി ി ഭയെപ്പട്ടില്ല. ആരാെണന്ന് അവൾ അപരിചിതേനാടു
േചാദി . ”ഞാൻ ഭവതിയുെട ഭർത്താവിെന്റ ാണെനെക്കാ േപാവാൻ
വന്ന യമൻ ആെണ” പറ . സത്യവാെന്റ ാണെന ശരീരത്തിൽ നി
വലിെച്ചടുത്ത് ആ സ്ഥലം വി േപായി.
എന്നാൽ ൈധര്യമുള്ള സാവി ി മൂഢയായി അവിെടതെന്ന ആ ശവം കാ 
ത്തിരിപ്പാൻ ഉറച്ചില്ല. അവൾ േമണ യമെന്റ പിന്നാെല നട . ഒടുവിൽ
യമൻ തിരി േനാക്കി എ േവണം എ േചാദി . ഭർത്താവിെന്റ
ജീവെന തെരണെമ സാവി ി ാർത്ഥി . അവൾ ആേലാചനേയാടു
കൂടി മധുരപദങ്ങെള ഉപേയാഗി പറയുന്നതു േക സന്നനായി യമൻ പറ 

:-”ഭർ ജീവൻ ഒ ഒഴിെക േശഷം എ േചാദിച്ചാലും തരാം.” അേപ്പാൾ
സാവി ി അന്ധനായ ശ്വശുര ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാേകണം എ ാർത്ഥി . ഈ
വരം സേന്താഷേത്താടു കൂടി നൽകി യമൻ മുൻ നട . സാവി ി വിടാെത
പിന്നാെല തുടർ േപായി. യമൻ അവേളാടു ഭർത്താവിെന്റ ജീവദാനം ഒഴിെക
എ േചാദിച്ചാലും തരാെമ പറ . അേപ്പാൾ സാവി ി ശ്വശുര
രാജ്യം വീ ം കിേട്ടണം എ ാർത്ഥി . ഈ വരെത്തയും യമൻ നൽകി.
എങ്കിലും സാവി ി തൃപ്തിെപ്പടാെത യാ തുടർ . ഒരിക്കലും കൂടി അന്തകൻ
സാവി ിേയാട് ഇഷ്ടമുള്ള വരം േചാദിപ്പാൻ പറകയും അവളുെട അേപക്ഷെയ
നിർവ്വഹിക്കയും െച . എന്നി ം അവൾ ഭയങ്കരമൂർത്തിയായ മൃത വിെന
പി ടർ േപായി.
ഒടുവിൽ സാവി ി ഭർത്താവിലുള്ള േ മം കണ്ട് യമൻ അത്യന്തം സന്നനാ 
യി. അവൾ േചാദി ന്നെതല്ലാം തരാെമ യമൻ പറ . ഉടെന സാവി ി
ഭർത്താവിെന്റ ജീവെന അേപക്ഷി . തൽക്ഷണം യമൻ സത്യവാെന ജീവിപ്പി 

.
സാവി ിെയേപ്പാെല ധന്യയായ ീ ആരാണുള്ളത്? ഭാരതീയ കന്യകമാർ
സാവി ിെയേപ്പാെല വൃത്തിപ്പാൻ ആ ഹിേക്കണം. അവർ സൗമ്യത,
േസ്നഹം,ദയ മുതലായ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആയിരിേക്കണം. അവർ േസ്ന 
ഹി ന്ന പുരുഷെന്റ േനെര സത്യമുള്ളവർ ആയി വൃത്തിേക്കണം. അവർ
ദാരി ്യെത്ത ജയിപ്പാൻ അധർമ്മം നടക്കരുത്. കിട്ടിയതു അ മായാലും അത്
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ഈശ്വരൻ തന്നതാെണ വിശ്വസി തൃപ്തിെപ്പേടണം. അവർ സേന്താഷി
ധർമ്മമാചരിേക്കണം. വ്യസനങ്ങൾ നിമിത്തം കഷ്ടങ്ങൾ എ േനരിട്ടാലും
അന്യെര അവർ ഉപ വിക്കരുതു. വലിയ ആപ േനരിട്ടാൽ െന റേപ്പാടു
കൂടിയിരിേക്കണം. ഭയങ്കരമായ സാധനങ്ങെള ക ൈധര്യം വിടരുത്.
കൃതാന്തെന്റ സന്നിധിയിൽ സാവി ി എ ൈധര്യേത്താടും ൈസ്ഥര്യേത്താ 
ടും കൂടിയിരു ! യമൻ തേന്റയും ാണെന അപഹരി െമ വിചാരി
സാവി ി മണ്ടിേപ്പാേയാ? ഭർത്താവിെനത്തിരിെക കി ന്നതുവെര അവൾ
യാചിക്കയും ാർത്ഥിക്കയും െച െകാണ്ടിരു . അവളുെട ശീലവും നട ം
ചീത്തയായിരു െവങ്കിൽ ധർമ്മരാജാവ് അവെള സംശയം കൂടാെത െകാ മാ 
യിരു എന്നത് ഓർേക്കണ്ടതാകു . അവൾ സദ്ഗുണങ്ങളും പാതി ത്യവും
ഉള്ളവൾ ആയിരുന്നതു െകാണ്ട് യമെന ത്യക്ഷമായി കാണ്മാനും അേദ്ദഹ 
െത്ത പി ടരുവാനും സാധി . തനിക്കായി ഒരു വരവും അേപക്ഷിക്കാെത
ഭർ ജീവൻ ഒ മാ ം യാചിച്ചത് അറി യമൻ അവളുെട ാർത്ഥനെയ
അംഗീകരി . സാവി ിയുെട പാതി ത്യം േലാകർ ഇ ം തി വേല്ലാ.
ന െട ഭാരതീയകന്യകമാർ എല്ലാവരും സാവി ിെയേപ്പാെല ഗുണമുള്ളവർ
ആയിരിേക്കണേമ.
==============
വാ െകാണ്ട് പറ ം എഴു െകാ എഴുതിയും െചേയ്യ ന്ന അഭ്യാസ 
ങ്ങൾ
1.സാവി ിയുെട ചരിതം നിങ്ങളുെട വാ കളിൽ എഴുതുക.
2.സത്യവാെനത്തെന്ന ഭർത്താവാക്കാൻ അവൾ എന്തി തീർച്ചെപ്പടുത്തി?
3.അവൾ ഭർത്താവിെന ജീവിപ്പിച്ചതു എങ്ങെന എന്നതു കാണിപ്പാൻ ഒരു
സംവാദം എഴുതുക. വാചക രീതിയും മ ം ത്യക്ഷമായി നട ന്നതുേപാെല
േതാെന്നണം.
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ഉമ അെല്ലങ്കിൽ ീപാർവ്വതി

ഇന്ത്യയുെട വടെക്ക അതൃത്തിയിൽ കിട ന്ന പർവതങ്ങളുെട നിരകളാണു
ഹിമാലയം. അവ േലാകത്തിേല പർവ്വതങ്ങളിൽ െവച്ച് ഏറ്റവും െപാക്കം
ഉള്ളവയാണു.അവ വിശാലതയും േശാഭയും ഭംഗിയും ഉള്ളവ തെന്ന.അവയുെട
െകാടുമുടികൾ എ ം ഹിമം െകാ മൂടിയിരി ം.സൂര്യെന്റ െപാന്നിറമുള്ള
െവളിച്ചത്തിൽ ആ െകാടുമുടികളിേല ഹിമം ൈവരക്ക കെളേപ്പാെല േശാഭി 

ം. മങ്ങിയ നിലാവിൽ ഈ ശിഖരങ്ങൾ മു കൾ േപാെല തിള ം. ഈ
പർവ്വതത്തിൽ അേനകം ഗുഹകൾ ഉണ്ട്. ഇവയിലായിരു പ ഋഷിമാർ
നിവസിച്ചത്. ഇ ം അസംഖ്യം പുണ്യവാന്മാർ അവിെട പാർ ണ്ട്.
ഈ പർവ്വതെത്ത റിച്ച് രസകരമായ ഒരു കഥ പറ വരു . ദുഷ്ടന്മാരും

രന്മാരും ആയ രാക്ഷസന്മാർ ഈ ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരു .
അവർ ബലവും സാമർത്ഥ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നതു െകാണ്ട് അവർ േദവന്മാേരാട്
യുദ്ധം െച ;അവെരേത്താ ി തടവിൽ ഇ . ഈ ദുർ വൃത്തരായ രാക്ഷസരിൽ
നി രക്ഷെപ്പടാൻ േദവന്മാർ ധീരനായ ഒരു വീരൻ ആവശ്യമായിരു .
ഭയങ്കരരായ രക്ഷസെര എതിർ ജയിപ്പാൻ ആർക്കാണു സാധ്യം? ആശ്ചര്യ 
കരമായ ശക്തിയും ൈധര്യവും ഉള്ള ഒരു േദവ മാ ം അതു സാധ്യം.
േദവന്മാർ ശിവെന്റ സഹായം ആവശ്യം ആയിരു . ശിവൻ ഉ മായ
തപ െചയ്കയായിരു . അതിനാൽ േദവന്മാർ േനരി െച ശിവേനാടു
തങ്ങളുെട ഇഷ്ടം അറിയി കൂടാ. ശിവന്ന് ഒരു പു ൻ ഉണ്ടായാൽ ആ പു
രാക്ഷസെര ജയിപ്പാൻ കഴിയും. തപസ്സിൽ മുഴുകിയ ശിവ വിവാഹം ഇഷ്ടമല്ല.
വിവാഹം െചേയ്യണം എ ശിവേനാട് അേപക്ഷിപ്പാൻ അവർക്ക് ൈധര്യവും
ഇല്ല. ശിവെന്റ മഹിമ േയാജിച്ച ഭാര്യ മനുഷ്യേലാകത്തിൽ ഇല്ല.
ഹിമാലയപർവ്വതത്തിെന്റ നാഥനായ േദവൻ ഹിമവാൻ ആണു. േദവന്മാരുെട
കാര്യം സാധിപ്പാൻ ഉമ എന്ന േദവി ഹിമവാെന്റ പു ിയായി ജനി . പർവത 
രാജാവിെന്റ മകൾ ആയതു െകാണ്ട് അവൾ പാർവതിയായി; ഹിമവാെന്റ പു ി
എന്ന അർഥത്തിൽ ഉമെയ ൈഹമവതി എ ം പറയും. ഹിമാലയപർവത 
ത്തിൽ ൈസ്വരമായി നട പാർവതി ശരീരത്തിൽ ദാർഢ്യവും ഹൃദയത്തിൽ
ൈധര്യവും സിദ്ധി .നാൾ നാൾ അവൾ സൗന്ദര്യവും വിനയവും മത്സരി
വളർ വ .
അക്കാല ശിവൻ തപസ്സിൽ നിമഗ്നനായിരു . തപെസ്സന്നാൽ ഈശ്വരവി 
ചാരം തെന്ന. ഈ വിചാരത്തി മുടക്കം വരാതിരിപ്പാൻ തപ െച ന്നവർ
സുഖങ്ങെളയും സൗകര്യങ്ങേളയും ഉേപക്ഷി ം. മഹാേദവരുെട സാദത്താൽ
എന്താണു അസാധ്യം? ഹിമവാൻ ശിവെന ശു ഷിപ്പാൻ പാർവതിെയ
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നിയമി . പാർവതി മഹാേദവെര ീതിേയാെട േസവി . ശിവെന്റ ആേദശം
എ നിസ്സാരമായാലും കൂടി ആയതിെനെച്ചയ് വാൻ പാർവതി എല്ലാേ ാഴും
തയ്യാറായിരു . ശിവൻ അവെള േനാക്കി സേന്താഷി . എന്നാൽ ഭാര്യയായി
പരി ഹിപ്പാൻ ഉള്ള വിചാരം ശിവെന്റ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പാർവതി െച ന്ന ഉപചാരങ്ങെളക്ക െകാണ്ടിരുന്ന േദവരിൽ കാമനും
കൂടിയുണ്ടായിരു . ശിവൻ ഉമെയ ഭാര്യയാക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടാത്തതു െകാ
കാമേദവൻ ദു:ഖി . മന്മഥ ജനങ്ങളുെട േമൽ മലര കൾ െപാഴിക്കയാണു

വൃത്തി. ഈ പുഷ്പശരങ്ങൾ ഏറ്റവർക്ക് സുഖം അനുഭവിപ്പാൻ ഇച്ഛ ഉണ്ടാകും.
ശിവ പാർവതിയിൽ േസ്നഹം ഉണ്ടാവാനായി കാമൻ ഒരു അമ്പ് എ .
ഇങ്ങെന െചയ്തതു െകാ ശിവൻ കാമേദവേനാടു േകാപി . ധ്യാനം നിമിത്തം
അടഞ്ഞ ശിവെന്റ മൂന്നാം കണ്ണ് തൽക്ഷണം തുറ , കാമനിൽ പതി . േകാ 
പാഗ്നി കണ്ണിൽ വളെര േശാഭേയാടു കാശി . ഈ അഗ്നിജ്വാലയാൽ കാമൻ
ദഹി ഭസ്മമായി.
ഇതു ക പാർവതി വ്യസനി . താൻ എെന്താ പിഴ േപായി എന്ന് അവൾ
ശങ്കി . തനി േദാഷമില്ലായിരു െവങ്കിൽ ശിവ കാമേദവേനാട്
േ ാധിപ്പാൻ കാരണമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഈ േകാപത്തി കാരണം താൻ
തെന്ന എന്ന് ഉമ തീർച്ച യാക്കി. തെന്റ നട ത്യർഹമാക്കാൻ നിശ്ചയി .
ഉമയുെട വിനയവും ദാക്ഷിണ്യവും എ ! ഉമ ശിവനിൽ നീരസം ഉണ്ടായി 
ല്ല.ശിവനിലുള്ള ീതി അവൾ കുറ കളഞ്ഞതുമില്ല. അവൾക്ക് തന്നിൽ തെന്ന
െവറുപ്പ് േതാന്നി. മഹാേദവെര ഭജി േമ്പാൾ വ േപായ ലാഖവം എെന്ത 
ന്ന് അറിയാെത അവൾ വിഷാദി .ഇങ്ങെനെയല്ലാം ആേലാചി േമ്പാൾ
ഈശ്വരനിൽ ഉള്ള േ മത്തി ശക്തി കൂടി. ശിവൻ തെന്ന പരി ഹിപ്പാനുള്ള
േയാഗ്യത കിട്ടാനായി മാ ം ആേലാചി .
ഈ കാരണത്താൽ ഉമ തപ െച . അവൾ ഏകാകിനിയായി ഒരു വിജന  
േദശ െച , ധ്യാനത്തിൽ മന റച്ചിരു . അന്നപാനാദികൾ മിതമായി
കഴിച്ച് ഒരു വിേധന ജീവസന്ധാരണം െച . ഉ മായ തേപാനിഷ്ഠയാൽ
ശരീരം വളെര േശാഷി . ശിവൻ തെന്ന പരി ഹിപ്പാൻ ഉള്ള േയാഗ്യത
ലഭിപ്പാൻ പാർവതി ഇ െയല്ലാം പണിെപ്പ .
ശിവൻ പാർവതിയുെട തപസ്സിേനയും തന്നിൽ േവരൂന്നിയ ഭക്തിേയയും
അറി . തെന്ന ശിവൻ പരി ഹിേക്കണെമന്ന് ഇച്ചി പാർവതി െച
വരുന്ന സാഹസങ്ങെള ശിവ േബാധി , മനസലി . എന്നി ം ഉമയുെട
ഹൃദയെത്ത ഒ ം കൂടി പരീക്ഷി േനാ വാൻ താൽപര്യെപ്പ . അവൾ
തന്നിലുള്ള േ മം യഥാർത്ഥേമാ എന്നറിയുവാൻ ശിവൻ ആ ഹി .
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ഒരു ദിവസം ശിവൻ സുന്ദരനും സുകുമാരനും ആയ ഒരു ഋഷിയുെട േവഷം
ധരി പാർവതി ഉേള്ളട െച . ഇേദ്ദഹം പാർവതിയിൽ തനി ള്ള
ദയെയ െവളിവാക്കി മധുരമായി സംസാരി . ഉമ തൻെറ വൃത്താന്തം അറി 
യി . ഋഷികുമാരൻ അവളുെട സദ് വൃത്തിെയ ശംസി . ശിവൻ മര്യാദയും
സൽസ്വഭാവവും ഇല്ലാത്തവൻ ആകയാൽ പാർവതി േയാഗ്യനല്ല. ഉ നായ
ശിവ േണ്ടാ ദയയും േസ്നഹവും? ഉമ എന്തിന്നാണു ശിവെന ഭർത്താവായി
വരിപ്പാൻ ആശി ന്നതു? പാർവതിയുെട അതിയായ െസൗന്ദര്യത്തിനു തുല്യ 
മായ ഒരു ഗുണം േപാലും ചുടുകാട്ടിൽ വസി ന്ന ജടാധര േണ്ടാ? ശിവ
പാർവതിയുെട ാണനാഥൻ ആവാൻ േയാഗ്യത േപാരാ. ശിവെന മറ
കളെയണം. ശിവെനക്കാൾ തരുണനും ദയാലുവും സദ് വൃത്തനും ആയ ഒരുവെന
േസ്നഹിേക്കണം. ശിവെന േപാലുള്ളവെന ഒ ം േസ്നഹിക്കരുതു. ശിവെന വി
കളെയണം.
ഇതു േകട്ട് ഉമ ഋഷികുമാരേനാട് വളെര േകാപി . താൻ ആരാധി ന്ന േദവെന
ദുഷിക്കരുെത പാർവതി നീരസേത്താെട ശാസി പറ . കാരണം
അവൾ തൻെറ ആത്മാവിെന ശിവ സമർപ്പി കഴിഞ്ഞിരു . അന്യെന
ഒ ം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതല്ല. ശിവൻ തെന്നക്കാമി വരുന്നതു വെര തപ െച ം.
ശിവൻെറ േ മം കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ താൻ തപ െച ശിവഭക്തയായി മരി ം
എന്ന് ദൃഡമായി നിശ്ചയി . അേപ്പാൾ ഉണ്ടായ അദ്ഭുതം എ പറയാനാണു!
കപടേവഷം ധരിച്ച ഋഷി സാക്ഷാൽ ശിവനായി േശാഭി .
ഉടെന ഉമാമേഹശ്വരന്മാരുെട വിവാഹം ഹിമവാൻ േഘാഷമായി കഴി .
അവർക്ക് കുമാരൻ എന്ന ഒന് പു ൻ ഉണ്ടായി. ഈ പു ൻ അതിശൂരനായി
വളർ രാക്ഷസന്മാെരെക്കാ . അതിനാൽ േദവന്മാർ സ്വാത ്യം കിട്ടി.
അവർ താന്താങ്ങളുെട സ്ഥാന െച വൃത്തി തുടങ്ങി.
ഇങ്ങെനയാണു ീപാർവതി േലാേകാപകാരം െചയ്തതു. ആ േദവി നല്ല
ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ീെയ ഷ്ടം തെന്ന. അവൾ വിനയവും ക്ഷമയും
ഉണ്ടായിരു . സദ് വിഷയങ്ങെളപ്പഠിപ്പാൻ അവൾ ഒരുക്കമായിരു . തെന്റ
നന്മെയ വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ ഇച്ഛി ഹൃദയത്തിൽ ദൃഡമായ സത്യം കുടി െകാ
പാർ . തെന്റ സംകൽപം വി മാറാൻ അവൾക്ക് അസാദ്ധ്യമായിരു . ഈ
സത്യസംകൽപത്തിന്ൻ അതിമഹത്തായ തിഫലം അവൾ കിട്ടി. അവൾ
ആശിച്ചതുേപാെല മേഹശ്വരിയായി ഭാഗ്യാധിക്യത്താൽ ജന്മം സഫലമാക്കി
േലാകമാതാവായ്ത്തീർ .
വാ െകാണ്ട് പറ ം എഴു െകാ എഴുതിയും െചേയ്യ ന്ന അഭ്യാസ 
ങ്ങൾ.
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1. ഉമ ആരാണ്? 2. അവൾ എന്തി തപ െച ? 3. അവളുെട വിവാഹം
വർണ്ണിക്ക.
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