
Załącznik nr 1

„Ramajana”  –  opowieść  o  Ramie,  jego  rodzinie  i  przyjaciołach  oraz  o  ich 

niesamowitych przygodach

         Dawno, dawno temu, w pięknym mieście Ajodhja  na północy Indii mieszkał król, który 

miał  czterech synów.  Jeden z nich, Rama, został wybrany przez ojca na następcę tronu. 

Niestety, los sprawił, że królem został jeden z jego braci, a sam Rama musiał odejść z domu. 

Nie odszedł jednak sam, towarzyszyła mu jego piękna i mądra żona Sita i ukochany brat 

Lakshmana. 

         Zamieszkali  w lesie i  chociaż pochodzili  z królewskiego rodu, prowadzili  proste,  

spokojne życie i byli razem szczęśliwi. Wybudowali w lesie chatkę, zbierali rośliny, uczyli się 

żyć w zgodzie z naturą. Z dala od pałacu, bogactwa i służących Rama, Sita i Lakshmana 

razem pracowali, zbierali rośliny i cieszyli się ze wspólnie spędzonych chwil. Przekonani, że 

nie mogą wrócić do pałacu, z czasem zapomnieli o tym, że są potomkami królów.

         Jednak w pałacu nie zapomniano o nich. Stary król po stracie syna rozpaczał i wkrótce 

umarł  z  tęsknoty.  Tron po nim przejął  przyrodni  brat  Ramy,  Bharata,  ale  i  on,  nie  mógł 

pogodzić się z niesprawiedliwością. Wiedział, że tron przeznaczony jest nie jemu, ale Ramie. 

Wyruszył więc na poszukiwanie brata, a gdy odnalazł go, poprosił Ramę, aby to on został 

królem. Rama nie zgodził się, nie tęsknił już za przepychem królewskiego pałacu. Wiedział 

też,  że  Bharata,  chcąc  zrezygnować  z  tronu,  dał  dowód  swojej  mądrości  i  oddania.  Z 

radością  oddał  mu  królewską  koronę.  Sam  zaś  postanowił  pozostać  w  swoim  nowym 

skromnym domu. 

         Rama, Sita i Lakshman nie mieszkali w lesie sami. Spotykali często świętych mężów, 

którzy uczyli ich, jak być mądrymi, dobrymi ludźmi. Las zamieszkiwany był też przez różnego 

rodzaju duchy i demony,  nazywane rakszasami.  Dokuczały one ludziom mieszkającym w 

okolicznych wioskach. Pewnego dnia jedna z demonic tak rozzłościła się na Lakshmana, że 

postanowiła  wezwać  swojego  brata,  potężnego  demona  Rawanę.  Poprosiła  go,  aby 

wyrządził jakąś krzywdę trójce bohaterów. 

         Rawana, wysłał więc do lasu złotego jelonka. Był on tak piękny i łagodny, że Sita 

zachwycona nim, podeszła, by go pogłaskać. Wtedy Rawana zjawił się w złotym latającym 

rydwanie i porwał Sitę w powietrze. Zabrał ją daleko, daleko, na wyspę Lankę, gdzie uwięził 

ją w swoim pałacu. 

         Na szczęście mądra Sita,  kiedy Rawana zabrał ją do rydwanu,  zdążyła  zerwać 

naszyjnik i rozsypujące się perły wskazały Ramie kierunek, w którym demon odleciał z jego 

żoną. Natychmiast, gdy Rama zrozumiał, co się stało, wyruszyli z Lakshmaną w pogoń za 

rakszasą. Jednak perły nie pokazały całej drogi przez ogromne Indie, a tylko kierunek. Rama 
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i Lakshmana błądzili więc i nie wiedzieli, gdzie szukać Sity. Zmartwieni postanowili poprosić 

o pomoc Hanumana, dzielnego generała armii  małp, który potrafił  latać jak ptak.  Szybko 

wypatrzył Sitę w jednym z ogrodów pałacu Rawany i powiadomił o tym braci. 

         Bracia i ich nowy przyjaciel,  Hanuman, szybko zorganizowali  wyprawę. Hanuman 

zabrał z sobą najdzielniejszych żołnierzy ze swego małpiego oddziału, a gdy dotarli do celu, 

zbudował z Ramą most na wyspę, aby cała armia małp mogła się przedostać. 

         Gdy tylko Rama, Lakshmana i Hanuman wraz z żołnierzami stanęli na ziemi Rawany,  

rozpoczęła się bitwa. Rama walczył dzielnie z samym demonem, jednak gdy ścinał jedną z 

głów,  natychmiast  odrastała  nowa.  Na  szczęście  dowiedział  się,  jaki  jest  sposób  na 

pokonanie  Rawany.  Napiął  łuk  i  wystrzelił  prosto  w  pępek  demona.  Ugodzony  Rawana 

zginął, a Sita została oswobodzona. 

         Rama pozostał przez jakiś czas na wyspie, pomógł jej mieszkańcom odbudować 

miasto i zaprowadzić nowe rządy. Królem Lanki został Indrasitu, który podpowiedział Ramie, 

jak zgładzić demona zła. Wdzięczny Rama wspierał nowego króla. Uczył go tego, czego sam 

nauczył  się żyjąc tak długo w lesie – szacunku dla wszystkich żyjących stworzeń,  ludzi i 

zwierząt, biednych i bogatych. 

         W końcu jednak Rama zatęsknił za dawnym domem. Zrozumiał, że jego wiedza jest  

potrzebna ludziom i że dając przykład mądrego i sprawiedliwego władcy, może nauczyć ich, 

jak żyć. 

         Wrócił więc do swego rodzinnego miasta, a wraz z nim, jego ukochana żona, brat i 

nieodłączny  przyjaciel,  Hanuman.  Wzruszeni  powitaniem,  jakie  przygotowali  dla  nich 

pozostali dwaj bracia i szczęśliwi mieszkańcy królestwa, nigdy go już nie opuścili. Wkrótce 

Rama zasiadł na tronie, a ludzie do dziś opowiadają sobie historię o tym mądrym królu, jego 

oddanej  rodzinie  i  lojalnych  przyjaciołach,  dzięki  którym Rama nie  tylko  pokonał  zło,  ale 

zaprowadził ład i pokój w swoim kraju i na dalekiej wyspie Lanka.

(Oprac. na podstawie tekstu „Ramajany”)
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