Rámájana pro děti
Rámájana je také známa jako Rámovy skutky nebo Rámova cesta. Toto široce oblíbené klasické dílo napsal mudrc Válmíki ve 24 000 verších v 7 kapitolách. Princeznu Sítu, manželku prince Rámy, unesl král démonů Rávana. Ráma a Jeho bratr Lakšman s pomocí krále opic Hanumána a jeho opičí armády se vydají Sítu zachránit.
1. Král Dašarath z Ajódhji odchází na odpočinek a za nástupce si vybírá svého syna Rámu. Jeho manželka Kaikéjí ho však žádá, aby dal přednost jinému synovi, Bharatovi.
2. Kaikéjí Dašarathovi připomíná, že jí dluží dvě požehnání, a má pocit, že ji stihne neštěstí, pokud nebude za krále korunován Bharat a Ráma poslán na čtrnáct let do lesa.
3. Král neochotně souhlasí a Ráma se svou krásnou manželkou Sítou a bratrem Lakšmanem odcházejí žít prostým životem ve vyhnanství.
4. V lese potkají démonku Šúrpanakhu, která se do Rámy zamiluje. Ráma ji odmítne a Lakšman ji poraní.
5. Šúrpanakhá uteče ke svému bratru Rávanovi, vládci ostrovního království Lanky.
6. Když se od ní Rávana doslechne o Sítině kráse, rozhodne se, že musí Sítu získat.
7. Rávana se promění ve svatého muže a navštíví Sítu v lese.
8. Démon Maríča v podobě zlatého jelena odláká Rámu a Lakšmana daleko od Síty.
9. Rávana unese Sítu ve svém vimánu (letadle).
10. Sup Džatáju bojuje s Rávanou a je zraněn. Před smrtí stačí Rámovi sdělit, kterým směrem Rávana odletěl.
11. Sítá smutně sedí v Rávanově zahradě na Lance a vzpomíná na Rámu.
12. Hanumán, mystický král opic, který se mimo jiné dokáže zvětšovat a zmenšovat, se svou opičí armádou pomáhá Rámovi a Lakšmanovi v jejím hledání.
13. Hanumán se obrovským skokem dostane na Lanku.
14. Najde Sítu a pomocí Rámova prstenu se jí prokáže jako Rámův posel.
15. Hanumán se nechá zajmout a Rávana mu zapálí ocas.
16. Hanumán unikne a zapálí celou Lanku.
17. Ráma, Lakšman, Hanumán a jeho opičí armáda postaví most na Lanku.
18. Nastane dlouhá bitva pomocí oštěpů, luků, šípů a kamenů. 
19. Ráma nakonec Rávanu zabije.
20. Ráma zpochybňuje Sítinu počestnost poté, co žila v domě jiného muže. Žádá ji, aby podstoupila zkoušku ohněm.
21. Sítá souhlasí, a když prokáže svou počestnost tím, že ji oheň nepopálí, vrací se k Rámovi.
22. Později ji Ráma kvůli názoru veřejnosti opustí.
23. Sítá odejde žít do poustevny mudrce Válmíkiho a porodí tam Rámovy syny, dvojčata Lavu a Kušu.
24. Ti se jako chlapci opět setkají se svým otcem, králem-bohem Rámou.

