
ראמאיאנה  
 
 

ראמאיאנה (מסעות של מלך ראמה) 
היא יצירה מסורתית הודית שנכתבה 

לפני שנים רבות בשפת סנסקריט. 
היא הנפוצה והמסופרת ביותר בהודו 

בגרסאות שונות. במקורה כתובה 
במעל עשרים אלף בתי שיר. 

כאן מובאת גרסה מיוחדת שהוכנה 
במיוחד עבור ילדים. 



 
 

דאסארתה היה מלך גדול. ארמונו 
עמד בעיר המופלאה איודהיה. היו לו 

שלוש נשים, קאוסטיה, סוניטרה 
וקלקאי. 

 
למלך היו כל העשרות שבעולם, אך 
הוא היה עצוב, כי לא היו לו ילדים. 



 
אך יום אחד הגיע אליו איש חכם, 
שאמר למלך לבצע רקוד מסורתי 

יאאגה ובגמר הריקוד מסר לו קערה 
עם דייסה מתוקה. 

 
המלך נתן את הדייסה למלכות שלו 

ואחרי זמן מה הן ילדו ארבעה בנים. 



 
לבנה של קאוסטיה קראו ראמה. 
לבנה של קלקאי קראו בהראתה. 

סוניטרה ילדה שני בנים, לאקשמנה 
וסאטרוגנה. 

 
 ארבעת האחים אהבו מאוד זה את 

זה. הם גדלו והיו לגברים חזקים, 
אמיצים וטובי-לב. 



 
למלך דאסארתה היה ידיד, מלך 

אחר בשם יאנאקה, ולו בת יפהפה 
בשם סיטה. 

 
כשסיטה התבגרה יאנאקה חיפש לה 

נסיך ראוי לשאת אותה לאישה. 



 
הייתה למלך יאנאקה קשת מיוחדת, 

גדולה וכבדה מאוד והוא הודיע 
ברבים "סיטה תינשא לנסיך שיוכל 

להרים את הקשת, לכופף אותה 
ולמתוח עליה מיתר." 

 
היו רבים שניסו את המשימה, אך אף 

אחד מהם לא הצליח אפילו להרים 
את הקשת. ואז הגיע לארמונו של 
יאנאקה ראמה, הנסיך מאיודהיה. 



 
ראמה הרים, כופף ומתח את הקשת 

עד שהמיתר נקרע. 

 
המלך יאנאקה נתן לו את את סיטה 
לאישה והם עברו לאיודהיה לחיות 

שם. 



 
עברו שנים. המלך דאסארתה הזדקן 
והחליט למסור את כס המלכות של 

איודהיה לבנו ראמה. 

 
אבל המלכה קלקאי נזכרה שבזמנו 

דאסארתה הבטיח למלא שתי 
משאלות שלה.  



 
במשאלה הראשונה היא דרשה 

שבנה בהראתה יהיה למלך איודהיה. 
במשאלה השניה דרשה שראמה 

ישלח ליערות למשך ארבע-עשרה 
שנה. 

 
דאסארתה נפגע מאוד מהמשאלות 

הזדוניות של אישתו. אך הוא היה 
בעל עקרונות ותמיד מילא את 
הבטחותיו. על כן הוא הסכים 

לדרישותיה של קלקאי. 



 

ראמא מילא את הוראתו של אביו 
ללא תלונות. הוא יצא ליערות יחד 

עם אישתו סיטה. גם אחיו לאקשמנה 
יצא אתם. 

 
בזמן שהיו ביערות, המלך השטני 
ראוואנה חטף את סיטה ללאנקה, 

ממלכה המרושעת שלו. 
ראמה ולאקשמנה יצאו לחפש 

ולהציל את סיטה. 



 
כאשר חיפשו את סיטה פגשו את 

הנומאן, אל-קוף, שהיה חזק ואמיץ 
מאוד. הם ביקשו שהנומאן יעזור 
להם למצוא את סיטה ולהחזירה 

לראמה. 

 
הנומאן הסכים לעזור, ויחד עם חבריו 

הקופים יצא לחפש את סיטה. 



 

הם הגיעו לחוף הים. לאנקה, 
ממלכתו המרושעת של ראוואנה 

נמצאה על אי רחוק בים. 

 
הקופים בנו מסלעים מעבר שהוביל 
עד האי וראמה, לאקשמנה, הנומאן 

והקופים יצאו בדרך ללאנקה. 



 
בלאנקה לחם ראמה עם חיל של 
ראוואנה, הכניע אותם והציל את 

סיטה. 

 
כולם, ראמה, סיטה, לאקשמנה, 

הנומאן והקופים, חזרו אחרי הניצחון 
אל איודהיה. העם בעיר קיבל אותם 

בתשואות רמות. 
 



 
ראמה היה עכשיו למלך של איודהיה וסיטה למלכה שלה.  

ממלכת איודהיה הייתה שוב למקום מאושר. 
 
 


