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PERSONAJELE
Dasaratha
Virtuosul, dar tristul rege din 
Kosala îşi dorea urmaşi.  
Dar, atunci, de ce l-a exilat în 
pădure pe Rama, preaiubitul său 
fiu mai mare?

Kaikeyi
Este soţia favorită a regelui 

Dasaratha, pe care l-a ajutat să 
ducă multe bătălii. De ce acum 
Kaikeyi cere surghiunul pentru 

Rama şi regatul pentru fiul ei, 
Bharata?

Rama
Iubit de oamenii din regatul său, 
prinţul Rama întruchipează toate 
virtuţile umane. Cu toate acestea, 
este nevoit să se confrunte cu 
surghiunul şi cu pierderea soţiei 
sale, Sita. De ce e soarta atât de 
crudă cu el?
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Sita
Frumoasa prinţesă Sita se 

căsătoreşte cu Rama şi îl însoţeşte 
în surghiunul din pădure. De 

ce fidelitatea îi este răsplătită de 
soartă cu răpire şi chinuri?

Ravana
Este curajosul şi puternicul 
rege-demon din Lanka. Oare ce îl 
împinge s-o răpească pe Sita şi, astfel, 
să ajungă la propria-i pieire şi la 
prăbuşirea regatului său?

Lakshmana
Este fratele devotat al lui Rama, 
pe care îl însoţeşte în surghiun, 

alături de Sita. Oare îl va învinge 
pe bravul Indrajit în bătălia finală?

Hanuman
Hanuman este întruparea curajului, 
a devotamentului şi a loialităţii. Va 
reuşi el s-o găsească pe Sita, ascunsă 
în imensul regat Lanka?
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RAMAYANA
Regatul Kosala, condus de Dasaratha, era 
un ţinut paşnic şi înfloritor, aflat în nordul 
Indiei. Nu exista nicăieri pe pământ un oraş 
mai minunat decât capitala sa, Ayodhya, unde 
domneau dreptatea, bogăţia, virtutea şi fericirea. 
Regele Dasaratha avea trei soţii: Kausalya, Kaikeyi 
şi Sumitra, toate de o frumuseţe gingaşă şi 
nobilă. Totuşi, regele şi soţiile sale nu erau pe 
deplin fericiţi, căci nu aveau niciun fiu. Aşadar, 
Dasaratha nu avea moştenitor.

– Ar trebui să aduci o jertfă pentru a-i îmbuna 
pe zei şi vei fi dăruit cu fii curajoşi, l-a povăţuit 
sfetnicul regal.

Aşa că s-a aprins focul sacru şi a început 
ritualul yagna. Flăcările s-au ridicat spre cer, iar 
cânturile s-au înteţit, împletindu-se în aer cu 
fumul înmiresmat.

Zeii s-au adunat la sfat în cer pentru a-l 
veghea şi binecuvânta pe rege. Dorinţa lui de a 
avea fii era una îndreptăţită, dar zeii se gândeau 
la altele.
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Din oraşul fortificat Lanka, aflat departe, la 
sud de Kosala, regele-demon Ravana ameninţa 
pacea şi siguranţa întregului pământ.

Zeii au mers la Brahma, Domnul tuturor, 
Creatorul universului, cerându-i divinul ajutor.

– Salvează-ne de răul Ravana şi de puterile lui 
primite în dar de la zei! Niciun zeu sau demon 
nu-l poate răpune pe acest diavol.
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– Este adevărat că nu poate fi ucis de vreun 
zeu sau demon, dar vanitosul Ravana e lipsit de 
apărare în faţa simplilor muritori, le-a răspuns 
Brahma. El poate fi ucis de un om. Să căutăm 
ajutor la Vişnu, păzitorul universului!

Vişnu a fost de acord că sosise timpul să 
intervină pentru a scăpa pământul de acest 
demon şi a decis ca al şaptelea avatar al său 
să se nască din regele Dasaratha şi soţia sa, 
Kausalya. În calitate de fiu al lor, zeul Rama avea 
să-şi dedice viaţa distrugerii răului şi restabilirii 
dharmei.

În Ayodhya, yagna se sfârşise. Zeii erau 
mulţumiţi şi l-au binecuvântat pe Dasaratha cu 
patru fii. Kausalya l-a născut pe Rama. Kaikeyi, pe 
care Dasaratha o plăcea cel mai mult, l-a adus pe 
lume lui Bharata. Sumitra i-a născut pe gemenii 
Lakshmana şi Satrughna.
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De îndată ce băieţii au crescut, cei mai buni 
profesori iniţiaţi în artele războiului, dar şi în 
diplomaţie au început să se ocupe de ei. Prinţii 
excelau la studiu şi erau admiraţi de toată lumea.

Într-o zi, un înţelept pe nume Viswamitra a 
venit să-i ceară ajutorul lui Dasaratha.

– Demonii tulbură neîncetat sacrificiile care 
au loc în ashramul meu, a spus el. Trimite-i pe 
Rama şi Lakshmana să protejeze următorul mare 
sacrificiu!

Regele ezita să-şi expună fiii la un asemenea 
pericol, dar, temându-se de mânia înţeleptului, a 
acceptat.

Aşadar, Rama şi Lakshmana au plecat 
împreună cu Viswamitra şi, după un drum lung, 
au ajuns la ashram. Focul ritualic era aprins, iar 
intonarea mantrelor începuse deja. Deodată, a 
început să plouă cu bucăţi de carne şi picături 
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de sânge. Demonii veniseră să întineze altarul. 
Săgeţile lui Rama au răpus un demon; un altul 
a implorat să fie iertat. Ritualul s-a desfăşurat în 
pace, iar Viswamitra, impresionat de dibăcia lui 
Rama, era în culmea fericirii.

Apoi, Viswamitra le-a vorbit prinţilor despre o 
ocazie pe care n-o puteau rata.

– În palatul regelui Janaka din Mithila se va 
ţine un mare ritual. Arcul marelui Şiva o să fie 
expus în sala sacrificiului. Regi din tot ţinutul 
au fost invitaţi să îşi încerce puterile. Acela care 
va reuşi să încordeze arcul o va primi de soţie pe 
Sita, fiica regelui Janaka.

Dornici să vadă legendarul arc, Rama şi 
Lakshmana au pornit la drum împreună cu 
Viswamitra. Cum au ajuns, Janaka şi curtenii săi 
i-au primit cu încântare.

– Cine sunt aceşti doi prinţi chipeşi? a vrut să 
ştie Janaka.

– Sunt fiii regelui Dasaratha din Ayodhya. Au 
venit să-mi păzească sacrificiul şi i-au omorât pe 
demonii care îl tulburau.
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Magnificul arc, decorat cu ghirlande de flori, 
a fost adus în sală. Mulţi regi destoinici şi-au 
încercat puterile, dornici să încordeze arcul divin, 
dar nu au izbutit nici măcar să-l ridice. Când a 
văzut minunata armă, Rama a întrebat:

– Pot să încerc şi eu să-l ridic şi să-l încordez?
Rama a ridicat arcul fără niciun efort şi l-a 

încordat cu dibăcie.
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Pentru că l-a încordat foarte tare, arcul s-a 
frânt cu un bubuit de furtună. Regele, care se 
hotărâse deja să i-o dea pe fiica lui de soţie lui 
Rama, era încântat. Sita, cea mai frumoasă dintre 
fecioare, cu pielea ca aurul şi ochii negri ca 
noaptea, îl văzuse şi ea pe tânărul prinţ frângând 
arcul, iar acum îi arunca priviri pline de iubire. 
Regele şi-a trimis de îndată solii să-i invite pe 
Dasaratha şi pe familia lui la curte. La sosire, 
musafirii au fost primiţi cu toate onorurile.

Janaka, jubilând, i-a spus lui Dasaratha:
– Mă bucur tare mult că tocmai fiul tău, 

Rama, a încordat arcul marelui Şiva şi a câştigat 
mâna Sitei.

Locuitorii din Mithila au fost martorii unei 
nunţi minunate, binecuvântată de bătrânii 
înţelepţi şi de zeii din ceruri. După sărbătoare, 
Dasaratha şi familia lui s-au întors în Ayodhya, 
împreună cu tinerii însurăţei.
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