






Kdysi dávno žila byla v dalekém království Mithilském 
krásná princezna Síta. V žádné zemi světa nikdy nebyla 
dívka tak krásná a okouzlující jako ona, a proto měla mno-
ho nápadníků. Její nápadníci přicházeli z blízka i z daleka  
v naději, že si je vybere za muže.

Jenomže kolik nápadníků přišlo, tolik jich zase bez úspě-
chu odešlo. Sítin otec, král Džanaka, byl ze všech nápad-
níků, kteří přišli beznadějně žádat o ruku jeho dcery, 
unavený, a rozhodl se je všechny vyzkoušet.



Král Džanaka měl luk Šivy, a protože Šiva byl bůh, dovede-
te si představit, jak velký a těžký tento luk asi musel být. 
Ve skutečnosti to byl luk tak obrovský, že jej bez pomoci 
několika dalších mužů nikdo nemohl ani zvednout. Proto 
král Džanaka rozhodl, že zkouškou pro nápadníky bude, 
aby pozvedli Šivův luk.

Pokud se některému z nápadníků povede luk zvednout, 
snadno z něj potom i vystřelí. Když král Džanaka tento 
požadavek vymyslel, byl na svou vynalézavost hrdý, proto-
že věděl, že úkol bude těžké splnit. A tak se stalo, že z dale-
kých i blízkých krajin přicházeli nápadníci a pokoušeli se 
úkol zvládnout. Nikdo z nich však neuspěl, a tak se všichni 
vraceli zoufalí domů.



Roky plynuly a brzy bylo zřejmé, že plán krále Džanaky 
byl dobrý až příliš. Nakonec si uvědomil, že nikdo nebude 
schopen luk boha uzvednout a že vlastně pošetile brání 
své dceři, aby se provdala.

Jednoho dne projížděl Mithilou Ráma, mladý princ z Kóšaly, 
a náhodou zahlédnul Sítu. Ráma její příběh neznal a neměl 
ani ponětí o králově výzvě. Ve skutečnosti ani nevěděl, že 
je Síta princezna.



Bez ohledu na to se do ní na první pohled okamžitě zamilo-
val. I Síta uviděla Rámu a rovněž k němu vzplanula láskou.

Ráma cestoval se svým guru Višváamitrou. To byl princův 
rádce a věděl, kdo Síta je, a věděl i o králově zkoušce. Guru 
Višvámitra byl princem Rámou vyslán za králem Džanakou 
se vzkazem, že by princ rád vyzkoušel Šivův luk zvednout  
a vystřelit šíp.



Král Džanaka souhlasil, i když cítil, že je to beznadějné. 
Pak nechal poslat pro Šivův luk. Aby luk vůbec přinesli, 
bylo zapotřebí hned několika mužů, tak moc byl těžký.

Poté přivedli prince Rámu. Všichni ho dychtivě sledovali  
s nadějí, že právě on božský luk pokoří. Když Ráma v oka-
mžení, bez námahy a s lehkostí luk zvedl, všichni jen zatajili 
dech a nikdo ohromením ani nedutal. Ráma vystřelil šíp 
po obloze. V tu chvíli začaly davy lidí nadšeně jásat. Princ 
Ráma vyšel rychle nahoru po schodech do paláce, kde 
stála Síta a celé to dění nedočkavě pozorovala.



Ráma ji popadl do náručí a políbil ji. Krátce poté byla 
královská svatba.
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