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In 2013 ben ik gestart mijn scriptie te
schrijven om deze in 2016 af te ronden.
De inhoud en structuur van het geheel is
meermalen gewijzigd. Ik ben van mening
dat het geheel nu duidelijk is opgebouwd.
Het verhaal is prachtig en omvat zoveel
diepgang dat het onmogelijk is die te doorgronden door het verhaal aan te horen.
Het schrijven van de scriptie is voor mij een
manier geweest de Rāmāyana te begrijpen
en deze als inspiratie voor mijn lessen te
gebruiken.
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Ik heb gedurende het vormen van deze
scriptie de Rāmāyana als terugkerend thema voor mijn yogalessen gebruikt. Aan de
hand van verschillende invalshoeken heb
ik in meer of mindere mate mijn leerlingen
verteld over de Rāmāyana. Met name de
thema’s genoemd in hoofdstukken vier en
vijf zijn mooie uitgangspunten om een les
vorm te geven. Hoofdstuk 5 Inspiratie voor yoga binnen de Rāmāyana pag. 16
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Inleiding
Rāmāyana en de weg in Yoga
Naar aanleiding van het zeer inspirerende derde jaars yogaweekend van de
Saswitha Yogaopleiding, in het thema `Rāmāyana’, kies ik ervoor mijn scriptie in dit thema voort te zetten. Zowel de vertelling van het verhaal, als wel
uitleg van wat de Rāmāyana tot op heden betekent in India, hebben een
vuur in mij aangewakkerd voor dit prachtige epos. Dit heeft natuurlijk te maken met de verteller, Carool Popelier en de humorvolle uiteenzetting van dr.
Paul van de Velde. Maar zijn deze mensen de enige reden tot inspiratie?
Voor het maken van twee dansvoorstellingen ben ik dieper het verhaal
ingedoken om het uiteindelijk vereenvoudigd ten tonele te brengen. Er is
gaandeweg een liefde ontstaan voor de karakters, het verhaal en de magie
die de tekst omsluit.
Toen ik tweeëntwintig jaar oud was, ben ik een balletschool gestart. Door
mijn tomeloze energie heb ik verschillende studio’s geopend en overgenomen, vele voorstellingen en shows gemaakt en een mooie balletwinkel in
hartje Haarlem gerealiseerd. Omdat mijn energie en enthousiasme alle kanten op gaat, ben ik in 2008 met yoga gestart. Die yoga verbind ik regelmatig
met de karakters uit de Ramyana.
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In deze scriptie ga ik opzoek naar de betekenis van de Rāmāyana, specifiek
gericht op yoga beoefening. Mijn onderzoeksvraag is: Is kennis van het verhaal van de Rāmāyana van essentieel belang voor de beoefening van yoga?
Ik vraag mij af wat de verschillende karakters van het verhaal betekenen
voor yoga. Waarom is kennis hebben van dit oeroude verhaal, van belang
voor het begrijpen van yogafilosofie? Wordt yoga alleen in een tijdsspanne
gezet, wordt er een mooie achtergrondcultuur gegeven? Of betekent de
Rāmāyana meer voor yoga dan zo op het eerste gezicht wordt aangenomen?
Om op deze vragen antwoord te geven heb ik tot dusver erg veel gelezen.
Uit de verschillende boeken kies ik `Rāmāyana’, vertaald door Hendrik Verbruggen, als belangrijkste leidraad om het verhaal te vertellen en te onderzoeken. In deze vertaling, zoek ik naar de verbinding tussen de mythologie
en yoga. Door met deze onderzoeksvraag het verhaal telkens opnieuw te
herlezen, openen er zich wellicht deuren waardoor de verbinding naar yoga
kan worden gezien.
Om de verbindingen tussen het verhaal van de Rāmāyana en yoga te vinden en te onderzoeken maak ik gebruik van boeken geschreven door Vivian Worthington. De boeken en lezing van Winand Callewaert illustreren
met name de hoofdstukken over Râma en Sita. In de basis is het verhaal
uitgeschreven door J.L. Plenckers mijn eerste inspiratiebron en niet weg te
denken uit de gehele scriptietekst.
De scriptie is verdeeld in 5 hoofdstukken. Na een korte uiteenzetting van
het verhaal in hoofdstuk 1, ga ik in hoofdstuk 2 dieper in op het karakter van
hoofdpersoon Sita. In dit hoofdstuk komt terug hoe ook het Hindoeïsme,
Sita op een voetstuk plaatst en de Rāmāyana gebruikt om het hindoeïstische
geloof te illustreren. In hoofdstuk 3 staat Râma centraal.
In hoofdstuk 4 ga ik dieper in op de aspecten van yoga binnen de Ramyana, uitgelegd aan de hand van de verschillende karakters. In hoofdstuk 5 ga ik op zoek naar
de dierlijke energie binnen de Rāmāyana en de yoga. In dit hoofdstuk komt terug
hoe de innerlijke inspiratie en motivatie binnen de Rāmāyana en de yoga een rol
speelt.
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Hoofdstuk 1
De Rāmāyana verteld
De Rāmāyana, het meesterwerk van Vâlmîki, wordt door
schrijver en vertaler H. Verbruggen, als een voltooiend
einde en een grandioos begin gekenmerkt. Een voltooiend einde aan eeuwen mondelinge overdracht binnen
de Indiase cultuur. Een grandioos begin van een tijdperk
met een zeer uitgebreide reeks imitaties, vertalingen
en bewerkingen, tot ver buiten de Indische cultuur. De
Rāmāyana bestaat uit zeven delen, waarvan boek twee
tot en met zes aan de schrijver Vâlmîki worden toegeschreven en als authentiek worden beschouwd. 1.
Het eerste boek van de Rāmāyana is later toegevoegd
en begint in de oninbare stad Ayodhyâ, aan het hof
van koning Daśaratha, ``een stier onder de mannen’’.
Wijs en rechtvaardig regeert hij als een vader over zijn
welvarende en vredelievende volk. Toch voelde koning
Daśaratha, ``verdelger van vele vijanden’’, zich niet gelukkig zonder troonopvolger om zijn roemrijke geslacht
voort te zetten.
Paleispriester en heilige Vaśistha neemt het voortouw in
verschillende rituelen en offerandes. Grote God Vishnu
toont zich als vlammende tijger in de rook van een van
de offervuren en is koning Daśaratha welwillend:
``En Vishnu sprak tot hem: `Ik ben tot jou gekomen als
bode van de goden. Neem deze in blanke melk gekookte
rijstkorrels en verdeel ze onder je vrouwen.’’ 2.
Alle drie de vrouwen van Daśaratha worden bezwangerd en er worden vier prinsen geboren. Van de eerstgeboren zoon Râma wordt in het eerste boek duidelijk
gesuggereerd dat hij een incarnatie van God Vishnu zelf
is. Râma wordt op vijftienjarige leeftijd meegegeven
aan wijze Viśvâmitra en samen met zijn altijd aanwezige
broer Laksmana leeft hij geruime tijd in de afgelegen
woudkluis van de heilige heremiet. Viśvâmitra neemt
de broers mee naar het hof van koning Janaka, die zijn
wonderbaarlijk mooie dochter Sita huwelijkt aan de
prins die de heilige boog kan spannen:
`Met toestemming van de koning en van de heilige
Viśvâmitra greep Râma hem uit de wagen met zijn lange
armen, sterk als de slurf van een olifant. (...) Met onweerstaanbare kracht trok hij de pees. En zie! De boog
knapte en sprong in twee stukken, met een knal als een
donderslag die door de bergen weerkaatst werd tot het
einde van de wereld. En de hele aarde beefde.’ 3.
1. pag. 118, India, betoverende verscheidenheid, W. Callewaert
2. pag. 25, Rāmāyana, H. Verbruggen
3. pag. 36, Rāmāyana, H. Verbruggen
4. pag 41, Rāmāyana, H. Verbruggen
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`Om zijn vele deugden, om zijn rechtvaardigheid en
waarheidsliefde, om zijn moed en heldhaftigheid.’
antwoorden de aanzienlijke van de stad, op de
vraag waarom ook zij Râma, oudste zoon van Koning Daśaratha, als troonopvolger zien. `Volhardend
is hij als een berg, geduldig als de aarde, beroemd
in de drie werelden. Gelukkig is de vorst die zo’n
zoon heeft. Gelukkig is het volk dat zo’n koning
krijgt. Wij wensen Râma als onze vorst’. 4.
Zo begint boek twee, Ayodhyâ-kânda, wanneer
Daśaratha zich klaarmaakt om de troon vrij te maken voor zijn zoon Râma.
Echter, door list en bedrog zal zijn broer Bharata
het koningschap voor veertien jaar waarnemen,
wanneer Râma voor die periode verbannen wordt
uit de stad. Het is de moeder van Bharata, Kaikeyî,
die wordt aangezet door de verdorven dienares
Manthara, om listig voor elkaar te krijgen, dat Râma
uit beeld verdwijnt. Daśaratha heeft haar ooit twee
beloften gedaan, die hij zal waarmaken wanneer
Kaikeyî daarom verzoekt. Dienares Manthara weet
Kaikeyî op te stoken om nu gebruik te maken van
haar recht tot de beloften. Dat moment wisselt zij
nu in en zij vraagt haar man de koning om Râma
te verbannen en hun zoon Bharata te kronen tot
koning.
Râma vertrekt met zijn vrouw Sita en broer Laksmana de jungle in. Na enkele dagen komen ze langs
de kluis van Vâlmîki, die hen welkom heet op de
lieflijke heuvel. Ze bouwen iets verder een eigen
hut, waar het ballingschap Râma niet zwaar weegt.
Het tweede boek vertelt verder over het sterven
van Koning Daśaratha en de aanstelling van Bharata
tot zijn opvolger.

In het Woudboek, Aranya-kandâ, trekt Râma zich met Sita en Laksmana verder terug de jungle in. Toen op zekere dag, toevallig en
terloops, het oog van de wouddemon Śûrpanakhâ op Râma viel,
was zij op slag verliefd. Śûrpanakhâ is de zuster van Râvana, vorst
met huiveringwekkend gebrul. Laksmana snijd haar de oren en de
neus af, wanneer de afgewezen demon zich vol woede op Sita richt.
Râma verslaat alle veertienduizend Rakshasa’s, venijnige demonen,
die Śûrpanakhâ met haar broer Khara op het drietal afstuurt met
vlammende pijlen. Alle goden en halfgoden juichten toen ook Khara
na behoorlijke weerstand, dood neerviel. Dan vraagt de afgewezen
Śûrpanakhâ haar halfbroer Râvana, haar te helpen. 1.
`Hij was een gesel van alle goden, overtrad alle wetten, roofde andermans vrouwen en verstoorde heilige offers. Hij was het die zijn
halfbroer Kubera, vorst van de rijkdom, uit Lanka verdreven had. Hij
was het die met armen als olifantenslurven de kringloop van de zon
en de maan had tegengehouden.’ 2.
Marica, een van Râvana’s wijsheren en demonen, neemt de gedaante aan van een gazelle, stralend als edelstenen. Sita vraagt Râma het
prachtige dier te vangen en terwijl Râma achter het dier het woud
in gaat, blijft Laksmana bij haar. Na een jammerlijke schreeuw van
Râma diep uit het woud, snelt ook Laksmana de bossen in. Dat is
het moment waarop Râvana toeslaat en Sita ontvoert.
Eenmaal terug bij de hut, beseffen Râma en Laksmana direct dat
ze zijn beetgenomen en dat Sita weg is. Zij doorzoeken het gehele
woud en komen na advies van anderen terecht bij de aap Sugrîva,
zoon van de veelstralende Zonnegod.

3

4

In het vierde boek, Kishkindakanda, wordt
omschreven hoe Râma een verbond sluit met
de verbannen apenkoning Sugrîva en hoe Râma
voor hem zijn troon herovert. Nu staat het volledige apenleger voor Râma klaar en wordt er
een zoektocht naar Sita georganiseerd die zijn
weerga niet kent. Alle apen en halfapen, klein en
groot, zoeken mee. Maar Sita wordt niet gevonden.
Wanneer het apenleger niet meer verder kan,
maar ook niet meer terug durft, treffen ze Sampati de gierenkoning. Hij verteld dat zijn broer
Jatayu, Râvana en Sita naar Lanka heeft gebracht, een eiland in de zee. Hanumân, voortreffelijkste onder de apen, zoon van Vayu, God van
de wind, bereid zich voor tot de belangrijkste
vlucht in de Rāmāyana; de sprong naar Lanka.
Het daarop volgende boek, de Saundarakanda,
vertelt hoe Hanumân op het eiland Lanka, Sita
vindt. Niet in de paleiszalen maar in de tuin
vindt hij haar, omgeven door bewakers. Uitgemergeld, met nog een sprankje schoonheid,
herkent hij haar als de vrouw die hij zoekt. Hanumân verstopt zich dieper in de struiken wanneer Râvana de tuin betreedt. In een lang betoog
probeert Râvana Sita voor zich te winnen:

``Het is een ongeschreven wet dat demonen altijd de vrouwen van anderen nemen, met geweld of overtuigingskracht.
Toch zal ik je niet met geweld nemen Sita, want ik heb je werkelijk lief. Schenk me je genegenheid en laat je hart niet
langer door verdriet verteren. (...)
Je betoverende jeugd zal voorbij gaan, zoals het water in een rivier dat nooit terugkeert. Wordt toch mijn vrouw!
Wordt de eerste van deze ontelbare liefelijke vrouwen, wordt mijn buffelkoe onder de runderen! (...).
Zie hoe rijk en machtig ik ben! Wat kan je nog verwachten van Râma, die rondloopt in
1. pag. 78 Rāmāyana, H. Verbruggen
een
kleed van berkenschors. Nooit zal Râma je hier vinden, nooit zal hij je bevrijden uit
2. pag. 80, Rāmāyana, H. Verbruggen
mijn handen. Wellicht leeft hij zelfs al lang niet meer.’’ 3.
3. pag. 130 Rāmāyana, H. Verbruggen
5

Sita wijst hem resoluut af waarop Râvana haar nog
twee maanden bedenktijd geeft alvorens haar in
stukken te hakken voor het ontbijt. Na het vertrek
van Râvana weet Hanumân in contact te komen met
Sita in de tuin en biedt aan, haar direct mee te nemen naar Râma. Dat wijst Sita af. Ze vraagt Hanumân,
beste van alle apen, Râma en Laksmana te sturen, de
twee olifanten die hun pijlen verspreiden zoals de zon
haar stralen.
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Hanumân beslist het eiland Lanka zover te verzwakken als maar mogelijk. Legers verwoest hij, ontelbare
scharen Rakshasahelden, dood hij. Wanneer hij een
zoon van Râvana doodt, is deze in hoge mate geërgerd. Râvana stuurt zijn tweede zoon Indrajita, met
zijn vliegende strijdwagen, op Hanumân af. Zij blijken
gelijken en als Indrajita beseft dat hij de grote aap
niet kan doden, besluit hij hem in gevang te nemen.
Zo werd de heldhaftige aap voor de tienhoofdige
Râvana voor het hof gesleept.
Hanumân vertelt dat hij komt in opdracht van Râma
en vraagt de vrijlating van Sita, vrouw van Râma. Hij
wordt gebonden en zijn staart in brand gezet. Eenmaal listig losgekomen van zijn belagers neemt hij de
tijd om de halve stad te doen ontvlammen met zijn
brandende staart. Dan aanvaardt hij de terugreis. Er
ontstond grote vreugde toen Hanumân op het vaste
land, kon zeggen:
`Sita met de amandelvorminge ogen leeft!’ 1.
Het zesde boek, de Yuddha-kandâ, begint met intense
voorbereidingen aan het vaste land en het eiland Lanka. Alle apen bouwen mee aan de dam van veertien
mijl, waarover het leger van Râma naar Lanka vertrekt. Vreselijk waren de voortekens die aan de strijd
vooraf gingen; de aarde beefde, het regende bloed
en een vurige ring viel van de zon. Vreselijk was ook
de strijd die de grond bedekte met lijken, afgehakte
ledenmaten en die drassig was van het bloed.
In de strijd wordt Râvana door de pijlen van Râma
neergehaald. Daarop spreekt Râvana, eenmaal terug
in zijn paleis zijn demonen toe:

6

1. pag. 149, Rāmāyana, H. Verbruggen
2. pag. 163, Rāmāyana, H. Verbruggen
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`Ik heb vroeger de gunst gevraagd dat goden, Gandharva’s, halfgoden en slangen mij nooit konden
overwinnen. Maar over een mens heb ik in mijn
dwaasheid nooit gesproken. Toch geef ik me niet gewonnen, wek de held Khumbhakarna (...)’ 2.
Maar Râma weet de reus Kumbahkarna te verslaan.
Wanneer de listige zoon van Râvana, Indrajit valt,
vluchten alle demonen en gaat Râvana zelf de strijd
aan. Na zeven dagen en zeven nachten, valt Râvana
door het gebruik van het Brahmawapen: dit miste
nooit zijn doel: in de veren de kracht van de stormwind en in de punt het vuur van de zon.
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`Maar de apen juichten en de goden in
de hemel riepen: ‘’Goed zo, goed zo!’
Een hemelse bloemenregen daalde
neer op het slagveld, liefelijke muziek
weerklonk, blij rolden de golven op het
zand, de lucht was stralend en zonnig,
een zachte wind streek door de bomen,
want de levenstaak van Râma was volbracht.’ 1.

8
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Râma laat Sita bij zich komen en spreekt
haar toe. De eer is gered, legeraanvoerders worden bejubeld en Sita is geroerd
door bewondering en dankbaarheid. Râma
wijst Sita ook direct af en verzoekt haar
een andere echtgenoot uit te zoeken. Zij is
bezoedeld, nu Râvana haar op de knie heeft
gehad en tegen zich aan heeft geklemd.
Sita is verbijsterd en zweert dat haar gedrag
altijd onberispelijk is geweest. Ze laat een
brandstapel maken en voordat zij het vuur
in stapt, eert zij alle goden en brahmanen.
`O vuur, dat de daden van alle schepsels
kent, wees jij mijn toevlucht nu Râma mij,
de vlekkeloze, verstoot als een bevlekte!’ 2.
Agni, de god van vuur laat de vlammen wijken en ondersteunt Sita wanneer ze uit de vlammen stapt. Agni zelf gaf haar weer aan Râma en zei:
`Zie hier je Sita, onbezoedeld en onbesmet. Met woord noch blik, noch
gedachte is ze je een ogenblik ontrouw geweest. (...) Neem haar terug;
ik zweer je dat ze rein en vlekkeloos is, en ik verbied je haar nog verder
te vernederen.’ 3.

1. pag. 173, Rāmāyana, H. Verbruggen
2. pag. 178, Rāmāyana, H. Verbruggen
3. pag. 179, Rāmāyana, H. Verbruggen

Het zevende boek is een duidelijk onhandige, latere toevoeging aan het
verhaal. In dit boek wordt beschreven hoe Râma na een lange tijd van
geroddel en gefluister onder het volk, alsnog Sita afwijst. Zij vertrekt en
baart ver van huis een tweeling. De tweeling treft op hun pad Vâlmîki,
die hen het verhaal van Râma en Sita vertelt, waarmee we weer aan
het begin van het verhaal staan.
7

Hoofdstuk 2
Sita; echtgenote of godin?
2.1 Sita, vrouw en echtgenote
In de Rāmāyana heeft Sita de rol van echtgenote, maar blijft het
daarbij? Ze wordt tot op heden ten dage gezien als heldin van
het epos, voorbeeld van alles wat een vrouw moet zijn. Ze is
zuiver, vastberaden en beheerst. Hoeveel karakters er ook in de
Rāmāyana beschreven en verdiept worden, Sita vormt de vrouwelijke spil waar al het mannelijke om draait.
Sita haar zuiverheid komt naar voren bij ondermeer haar reine
gedachten, die in Lanka alleen bij haar man Râma zijn. Zij laat zich
niet verleiden tot Râvana zijn rijkdom, het eiland noch tot zijn
zeer masculiene chantagemiddelen. Ultieme zuiverheid ontstaat
wanneer ze uit het vuur stapt en God Agni voor haar reinheid als
vrouw en in gedachten, instaat.
Sita is vastberaden wanneer ze Râma duidelijk maakt, dat een
vrouw bij haar man hoort. Ondanks het feit dat zij niet verbannen wordt, kiest ze ervoor met Râma als banneling het woud in te
trekken. In al haar motivaties en keuzes is Sita beheerst en handelt ze weloverwogen. Het dienen en eren van haar echtgenoot
staat voorop. Sita laat haar man zijn best doen om haar telkens
weer voor zich te winnen. Ze manipuleert niet op slinkse en achterbakse wijze de mannen om zich heen, maar bewust elegant en
vriendelijk. Sita wordt door zowel Râma als zijn broer Laksman als
de demon Râvana, op handen gedragen.
Sita is als echtgenoot van Râma wellicht geen gewone vrouw. God
Râma huwt toch geen gewone vrouw? Een gewoon mens is zij
niet, hoewel ze zeer menselijke, vrouwelijke kenmerken vertoont.
In het gehele verhaal is terug te lezen wat de ideale gedragscode
is voor het leven van een vrouw. Toch wijkt het gedrag van Sita
constant van de gedragscodes af. Het is daardoor moeilijk aan te
nemen dat Sita maar een gewone vrouw is.
Een van die gedragscodes ziet het huwelijk als de voltooiing van
een vrouw, zowel op persoonlijk als op religieus gebied. Bij dit
transformatieproces dient de vrouw haar man, zoals zij een god
hoort te dienen.
Maar Sita kiest haar weg zelf, door bijvoorbeeld aan te dringen bij
Râma haar niet achter te laten terwijl hij in ballingschap vertrekt.
Haar relatie met haar echtgenoot is er een van liefde, niet een
van gedachteloze offering aan de man. Meermalen dringt ze liefdevol maar resoluut Râma en zijn broer haar wil op.
Reeds vroeg in de Vedische literatuur komt Sita voor als godin
van de vruchtbaarheid. Zelf is ze immers geboren uit een omgeploegde akker en wordt ze geadopteerd door een pleegvader. Het
Sanskrietwoord Sita betekent `geploegde vore’ en ook `vagina’.
In de tweede eeuw voor Chr. werd zij door Vâlmîki opgenomen
in de Rāmāyana, duidelijk als vruchtbaarheidsgodin. Ze wordt
omschreven als mens maar ook duidelijk als goddelijke macht die
de gebeurtenissen helpt beïnvloeden. Ze is `god-als-vrouw’, die
gedurende de eeuwen steeds meer menselijke eigenschappen
krijgt.
8

1. Pag. 117, `Mythen en verhalen uit het oude India’, W. Callewaert
2. Pag 117, 118, 119 , `Mythen en verhalen uit het oude India’, W. Callewaert
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Sita wordt omschreven als de voltooiing van
een vrouw; toegewijd aan haar man, inspiratie voor haar omgeving, moeder en wijze.
Afgebeeld als geïdealiseerde verschijning in
de huidige Hindoetempels, wordt Sita gezien
als de Oerenergie, Oceaan van schitterende
schoonheid, Oorsprong van het universum.1.
We zouden kunnen concluderen dat Sita in
de Rāmāyana zeer menselijke, met name
vrouwelijke eigenschappen krijgt toebedeeld.
Ze wordt omschreven als beeldschoon, niet
verouderend, zuiver van geest en vastberaden
een liefdevolle, goede echtgenote te zijn. Deze
stortvloed aan overredingskracht is nodig om
Sita menselijk te maken. Want in de kern is zij
feitelijk niets meer dan de oerenergie, oceaan
van schitterende schoonheid, de oorsprong
van het universum. Sita domineert het heelal
en daarmee is ze het begin, het einde en alles
daartussen.2.
2.2 Sita in het hindoeïsme
Het gehele Rāmāyana epos is zeer geliefd en
wordt na een mooi verhaal, geschreven door
Vâlmîki, later in de geschiedenis gebruikt om
het hindoeïsme vorm te geven. De hindoes geven Sita meer en meer menselijke kenmerken:
`Zij vertoont, zeker in de geschreven versie van
Tulsidas (Rāmāyana 16e eeuw na Christus),
vele kenmerken van de ideale vrouw waarvan
vele hindoemannen dromen: onderwerping
aan ouderen, trouw in tegenslagen, moed in
gevaar, schoonheid en liefelijkheid, en volledige overgave aan haar man en haar kinderen.’1.
De verschillende tegenstrijdigheden in het grote raamwerk, doen vermoeden dat het mooie
verhaal, steeds meer gekneed wordt door en
voor het hindoegeloof. Het verhaal sluit af met
tienduizend jaar voorspoed, het ideale rijk van
Râma, het rijk waar vele gelovige hindoes ook
nu nog, naar smachten.

Sita is tot op heden een voorbeeld
voor de Indische vrouw. Discussie doet
de vraag opwerpen wie haar in deze
voorbeeldrol heeft gezet; de man of de
vrouw zelf? Mannen benadrukken haar
gedweeë rol in het epos, vrouwen haar
subtiele commando’s en vastberadenheid. Daarmee is ze in de laatste decennia tevens het mikpunt van de moderne
feministen. Zij komen op tegen de wantoestanden en onderdrukking. Sita staat
daarboven, zij en Râma zijn geen koppel
uit de middenklasse. De Indische cultuur heeft een onderverdeling in kasten,
Râma en Sita bevinden zich in de hoogste
kaste, die van adel en elite. Daarmee is
het lastig om te refereren aan Sita, haar
wil en beweegredenen, wanneer men
niet tot die kaste behoort.
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Sita kunnen we niet voorstellen als voorbeeld van de onderdanige vrouw, zoals
in de wetboeken van het hindoeïsme
wordt aanbevolen. Haar uitspraken van
trouw raken de scheidslijn haarfijn. Maar
in de Rāmāyana van Vâlmîki, ongeveer
tweede eeuw voor Christus, is Sita nauw
verbonden met prins Râma. Râma, die
de nederdaling van de god Vishnu is. Dat
maakt Sita niet alleen koningin maar ook
godin. En zij bewerkstelligt dat niet alleen
door haar keuze in huwelijk maar uit haar
eigen recht. Zij wordt door velen ervaren
als God-als-Vrouw.1.
11

1. pag. 127-128, Mythen en verhalen uit het oude India, W. Callewaert
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Hoofdstuk 3
Râma krijger en koning
3.1 Dharma van Râma en Vishnu
Râma wordt gezien als een incarnatie van de god Vishnu,
de opperste god. Via Râma krijgt Vishnu voeten in de modder, voeten in het aardse bestaan, wordt hij meer toegankelijk voor de mensheid. Door de overtuiging dat Râma een
incarnatie is van Vishnu, wordt het liefdesverhaal, wat de
Rāmāyana is, ook een religieus verhaal.1.
Deze god Vishnu wordt in het huidige theologische denken
verbonden met het begrip van een stabiel universum en de
neerdalingen van de verschillende goden. Vishnu wordt daarmee sterk in verband gebracht met de populaire avataravonturen. De stabiliteit verliest Vishnu niet uit het oog, hij houdt
de universele orde in stand. Hij verschijnt op het toneel wanneer de orde verstoord dreigt te raken. Vishnu wordt gezien
als een steunpilaar van de Kosmos. Hiermee is de Dharma
van Vishnu kort omschreven.
Het begrip Dharma laat zich moeilijk definieren. Toch is het
een van de belangrijkste kernwoorden voor de Rāmāyana
en ook het grotere raamwerk, de Mahâbhârata. Dharma zou
kunnen worden gezien als de rode draad van het leven, die
gevolgd moet worden. Het is het doel van een individu, of
maatschappij, om de eigen rode draad te herkennen en te
volgen. Het is de kunst dit zoveel mogelijk in harmonie te
doen.2.
14

1. Lezing W. Calleweard, 14 februari 2016 Bilthoven
2. Lezing W. Calleweard, 14 februari 2016 Bilthoven
3. Lezing W. Calleweard, 14 februari 2016 Bilthoven
4. pag. 123, `Betoverende verscheidenheid’, W. Callewaert
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De dharma van de god Vishnu is om stabiliteit te
waarborgen, de universele orde in stand te houden
en zoals omschreven, een steunpilaar van de kosmos
te zijn. De klank Dharma komt van de wortel `Dhr’,
dat steun betekent. Het Dharma van Râma in de
Rāmāyana omvat twee duidelijke punten: de onverwoestbare gehoorzaamheid tegenover zijn geliefde
vader en zijn verantwoordelijkheid vanuit de krijgerskaste; zijn militaire dapperheid en zijn functie om te
doden.3.
In de gehele Rāmāyana bekommert Râma zich over
het welzijn van alles wat geboren is. Râma staat
voor correct gedrag, het doen van zijn plichten, het
volbrengen van de juiste opdrachten. Dit zorgt ervoor dat hij meer een koning is van het volk en op
moeilijke momenten kiest voor zijn volk. Sita komt in
het verhaal op de tweede plaats, ook al wordt zij op
handen gedragen. 4.
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De negen avatars van Vishnu zijn achtereenvolgens die
van vis, schildpad, zwijn, leeuw, dwerg, krijger, ideale man
(Râma), blauwe god (Krishna) en de verlichte (Boeddha).
Vishnu zal nog een tiende keer komen, als Kalki, de ruiter op
het witte paard.
Vishnu wordt genoemd in de goddelijke drie-eenheid van India, als`de instandhouder’. In een nooit
onderbroken cirkel zal Brahma het nieuwe begin
scheppen. Vishnu houdt het universum in stand,
hij is zoals eerder genoemd, de steunpilaar van het
universum. Shiva is de vernietiger.
In het hindoeïsme blijkt in de praktijk dat er één
god als alomvattend wordt aanbeden, vaak is dit
Vishnu of Shiva. Wat de tempelgang en tempels
betreft, wordt er duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de Shiva- en Vishnu tempels. Neemt niet
weg dat Shivavolgelingen ook (in) een Vishnutempel kunnen vereren.
Als avatar, neerdalende god naar de geschapen
wereld, komt Vishnu in verschillende verhalen voor
als redder. Rond 3100 v.Chr. wordt Vishnu als avatar
genoemd bij de zondvloed, waar hij als reuzevis in
verband wordt gebracht met de zondvloed. Daarna
wordt omschreven hoe hij als schildpad, zwijn,
man-leeuw en dwerg incarneert. Rond 2400-1800
v.Chr. wordt de periode omschreven dat Vishnu
als Râma in de Rāmāyana een rol speelt. Na deze
periode wordt Vishnu in verband gebracht met het
Mahabharata epos, en heeft hij als avatar Krishna
een belangrijke rol. 1.

In boek een van de Rāmāyana wordt duidelijk gesuggereerd
dat Râma een incarnatie is van de god Vishnu. In de daaropvolgende boeken, eerder in de geschiedenis geschreven, is
hij dat niet. Pas op het moment dat Râma de demon Râvana
verslaat wordt de incarnatie van Vishnu weer genoemd. Het
doel van Vishnu is hiermee bereikt.
De Rāmāyana en de rol van Râma daarin, is een perfecte plek
om Vishnu te situeren. Vishnu, in de hoedanigheid van Râma,
is een steunpilaar voor de heersende orde. Râma wordt
omschreven als een prachtige man, stevig op zijn benen in
de samenleving, zijn ouders, vrouw en goden vererend en
als krijger voorbeeld voor iedere man. Al deze karaktereigenschappen en meer, vormen die eigenschappen die toebedeeld kunnen worden aan de god Vishnu. Vishnu wordt in de
Rāmāyana met name als man, krijger en koning neergezet.
Het hindoeïsme heeft het verhaal zo passend gemaakt, mede
door de toevoegingen van boek een en zeven, om Vishnu een
blijvende prominente plaats aan het hemelgewelf te bieden. 2.

1.Handboek hindoeïsme, Rudi Jansma & Jansma
2.Lezing W. Callewaerd, 14 februari 2016 Bilthoven
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Hoofdstuk 4
Het yogapad binnen de Rāmāyana
Yoga biedt een pad ter transformatie. Râma is een koning van zijn land en zijn
volk. De klank Râma is de klank voor transformatie van het derde naar het vierde
chakra; een persoonlijke overgang van ik naar niet-ik. Het derde chakra is als
het chakra van het ego, het vierde chakra het chakra van het hart, geven zonder
eigenbelang.
Râvana heeft de klanken r en v in zich, transformerend van derde chakra naar het
tweede chakra. Râvana is koning voor eigen genoegen, hij gebruikt de macht voor
zichzelf.
Alle karakters in het grote verhaal worden omschreven in meditatie, oefening of
mantra’s reciterend. Dieper gelegen reden hiervan is om hierdoor zelf te transformeren, waarna gericht iets te kunnen aanpakken.
4.1 De yoga van Râma
Râma, hij die tot rust brengt, wordt met zijn broers op adolescente leeftijd meegenomen door Visvamitra, om zijn opleiding in het woud te beginnen. Hij maakt
kennis met geheime wapens en mantra’s en bekwaamt zich in het gebruik van
alle. Elke ochtend beginnen de broers met de zonnegroet, meditatie en een offer, waarna het eerste opstapelen van ervaringen, begint. Zo wordt het doen van
asana’s niet alleen in het begin van het verhaal neergezet als zijnde feitelijk aanwezig, maar symbolisch ook gezien als bakermat voor de verdere ontwikkeling van
de man die Râma is.
Gedurende de hele levensbeschrijving van Râma, maken we kennis met een edelmoedig en eerlijke man. Van nature lijkt hij de yana’s te belichamen; hij betracht
de weg te volgen van geweldloosheid, de waarheid spreken en gepaste seksuele
beheersing. Hij is trouw aan de regels van sociaal gedrag, omdat Râma oprecht
handelt vanuit een niveau dat spontaan, juist is.
In de Ayodhyâ kanda, het tweede deel uit de reeks van zeven waaruit de
Rāmāyana bestaat, lezen we hoe Râma voor veertien jaar verbannen wordt. Met
begrip en overgave aan deze hogere machten, het is immers niet Râma zijn schuld
dat hij moet vertrekken, laat hij Ayodhyâ zonder gewetenswroeging achter.
In het woud, en later in de strijd tegen Râvana, toont Râma een enorme levenskracht (Pranayama). Niet alleen de aanwezigheid van de levenskracht, maar ook
de beheersing daarvan, doet vermoeden dat Râma van nature aanleg heeft tot de
yogabeginselen en een grote hoeveelheid discipline tot oefening daarvan.
Râma heeft een bewust welzijn en succes in zijn leven weten te creëren, mede
door het richten van zijn aandacht (Dharana) en prestatieloos oefenen. Alles waar
zijn aandacht op gericht was, nam in belangrijkheid voor hem toe. Râma lijkt zijn
aandacht als een kostbaar product te hebben gewaardeerd en dat stelde hem in
staat, gericht te werkt te gaan. Door zijn intenties met een open blik, voor zich te
zien (zoals: veertien jaar leven in het woud, het vinden van Sita, het zijn van een
waardige koning voor zijn onderdanen), ontstaat er een krachtige invloed op de
dingen die zich in het leven manifesteren. De natuur sluit zich aan bij de intenties
en helpt bij het vervullen van de diepste wensen.
Râma zal een natuurlijk aanleg hebben gehad om alle nodige kwaliteiten van het
yogapad te ontwikkelen. Daarnaast is zijn discipline en onophoudelijke beoefening, onontbeerlijk geweest. Râma wordt regelmatig in meditatie omschreven en
zijn oefening maakt hem evenwichtig, krachtig en flexibel. De omschreven omgeving in de Rāmāyana, het tijdsbeeld en levenshouding van de mensen om hem
heen, doen overkomen alsof de yogabeginselen zijn verweven in de gemeenschap
en met natuur en het milieu ter plekke.
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4.2 De overgave van Sita
Sita tekent zich in de Rāmāyana af vol liefde en
toewijding. Ze doorloopt de stadia van aantrekking,
verliefdheid, intimiteit, overgave, passie en extase.
Tenslotte komt ze weer bij liefde en de bron van
haar leven uit. Na het offervuur met haar reinheid
te hebben doorstaan, leven Râma en Sita nog duizend jaar samen. De brahmanen in Ayodhyâ kunnen
uiteindelijk niet verdragen dat Sita zo lang in een
vreemd huis heeft gewoond. Râma kiest voor de
eenheid binnen zijn rijk en stuurt zijn gemalin alsnog
het woud in. Zij komt in het dorp bij de schrijver van
de Rāmāyana, waar zij het leven schenkt aan twee
jongens. Wanneer Râma hoort van de jongens, verzoekt hij Sita terug te keren en zich nogmaals zuiver
te betonen. Daar spreekt zij:
`Laat de godin Aarde mij opslokken, als ik ooit aan
iemand anders dan Râma heb gedacht.
Laat de godin Aarde me ook opslokken, als ik alleen
aan Râma heb gedacht.’
En Sita wordt door de aarde opgeslokt. 1.
4.3 De ascese van Ravana

17

Râvana, geboren demon met tien hoofden en twintig armen,
ging na het zien van de enorme rijkdom op het eiland Lanka,
in jarenlange meditatie. Na duizend jaar het denken te beteugelen, hakte hij een hoofd af. Daarna verzonk hij wederom
in stilte om zo om de duizend jaar, een hoofd te verwijderen.
Toen hij zijn laatste hoofd wilde afhakken, kwam Brahma en
verzocht Râvana hem een gunst te vragen, in plaats zijn hoofd
af te hakken. Râvana verzocht onverslaanbaar te zijn door
goden, halfgoden, asuras, onderwereld slangen, Yakshas of
Rakshasas.2. Vergat hij daar mens en dier aan toe te voegen of
was zijn ego niet bereid deze als gevaren te erkennen?
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1. pag. 129, `Mythen en verhalen uit het oude India’, W. Callewaert
2. lezing W. Calleweard, 14 februari 2016 Bilthoven
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4.4 Râvana en de positieve boodschap van de Rāmāyana
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Het slechte personage in de Rāmāyana is Râvana, demonenvorst, onkwetsbare koning van Lanka en staat voor alle
kwaad. Volgens verschillende verhaalstromingen uit de geschiedenis, is Râvana een incarnatie van een hooggeplaatste
figuur uit de hemel van Vishnu. Na het begaan van een zonde, is hij driemaal geïncarneerd om zijn straf te ondergaan.
Zijn tweede incarnatie is die van Râvana en er wordt geschreven over zijn snelle wens tot sterven. Toch heeft hij het
Râma en zijn leger in de Rāmāyana, moeilijk gemaakt.
In alle drie de incarnaties is het een strijd tussen de hooggeplaatste onderdaan van Vishnu en Vishnu zelf. Alle drie de
keren wint Vishnu van de incarnatie, zoals Râma wint van Râvana in de Rāmāyana.
Demon Râvana geeft het epos een positieve boodschap. In het verhaal zijn veel ontmoetingen met demonen. Ze
smachten gedood te worden door een god en Râma is nu eenmaal de incarnatie van Vishnu. De boodschap is dat god
neerdaalt en het kwaad zal verdelgen. 1.
De Rāmāyana vertelt het verhaal dat ieder individu het juiste wil doen. Maar, wanneer ieder zijn eigen Dharma volgt,
zijn eigen rode draad, botsen mensen en goden alsnog. Zo overstijgt het verhaal tijd en maatschappij. 2.
Râvana heeft tien hoofden op een dikke nek en twintig armen vol wapentuig. Râvana wordt afgebeeld als metafoor
voor iemand met een dikke nek, bijzonder arrogant.
Râvana is een trotse man en die spreek je niet tegen. Zijn dienaar Marica doet dat wel in de hoop een kans te krijgen,
om door Râma te worden gedood. Zo wordt Marica van zijn karma verlost.
Inzet met plaatje: Brahma was tevreden; na de ontvoering van Sita wist hij dat Râvana zijn gelijke zou treffen. De tijd
van Râvana zit erop.
Râvana was een geniale man, metafoor voor alle psychopaten die de wereld regeren. Door de ascese ontwikkelde hij
een geestelijke kracht die door de eeuwen heen, door vele kwaadaardige geesten is ontwikkeld. 3.
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4.5 De bhaktiyoga van Hanuman
Hanumân is in het hindoeïsme een god in de vorm van een
sprekende aap. Hanumân symboliseert trouw, die hij nimmer laat afweten aan Râma, in de zoektocht naar Sita. Het is
bijzonder om een aap voor te stellen als een trouwe bondgenoot, apen zijn dat namelijk helemaal niet. Hanumân staat
in de Rāmāyana voor kuisheid, een eigenschap die apen van
nature niet bezitten. In tegenstelling zelfs! Apen zijn niet kuis
en per definitie onbetrouwbaar. Door zijn devotie, een bijzondere karaktereigenschap, transformeert Hanumân van het
tweede chakra naar het vierde chakra. Daarmee uit hij zijn
liefde voor met name Râma. Hanumân wil net zo lang leven,
als Râma wordt genoemd.
Hanumân transformeert van tweede naar vierde chakra en
draagt Sita liefdevol in zijn borst, op de plek van zijn hart.
Hanumân neemt Sita echter niet meteen mee uit het rijk van
Râvana, Sita blijft onaangeraakt door anderen dan Râma.
`Sita was geroerd en zei: Laat Râma mij redden, maar ik geef
hem niet langer dan een maand de tijd!’. 1.
Hiermee wordt Hanumân nog meer bijzonder, hij weet zijn
lusten en verlangens te beteugelen. Reden te meer om tot op
heden, als een van de meest aanbeden goden aan het hemelgewelf te staan. Hanumân staat binnen het hindoeïsme voor
Bhakti, devotie, volledige controle hebbend. 2.
De moeder van Hanumân krijgt middels een lange weg, een
deel van het rijstewater in handen, dat koning Daśaratha aan
zijn koninginnen geeft, om de zwangerschappen tot stand te
brengen. Door dit heilige rijstewater en het moment van aanbidding aan Shiva, raakt de apin zwanger van Hanumân.
In de teksten vóór de vorming van het Hindoeïsme, wordt
reeds over Shiva geschreven. Shiva betekent welzijn en staat
voor kennis van het hoogste wezen. Deze alomwetende
wordt door sommige hindoes aanbeden als de enige god,
waaruit alle anderen zijn voortgekomen. 3
Hanumân speelt een sleutelrol in de Rāmāyana, wanneer hij
de ontvoerde Sita vindt op het eiland Lanka. Hij spreekt met
Sita en stelt haar gerust en zal haar niet aanraken uit trouw
aan haar man. Râma maakt Hanumân onsterfelijk als dank
voor zijn hulp en niet aflatende trouw.
20
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Na de Rāmāyana komt Hanumân ook in andere
mythen voor. Hij heeft bijzondere gaven, met de
god van de wind als vader en de zonnegod als
leermeester. Hanumân inspireert tot op heden
vele mensen. Hanumân wordt tot op heden geëerd
vanwege zijn trouw aan Râma en zijn devotie en
liefde voor de allerhoogste God. Hanumân is niet
alleen in de Rāmāyana maar ook in andere mythen,
symbool voor gerichtheid. Aandacht hebben voor
dat wat belangrijk is, bijzaken laat hij naast zich.
Door zijn aandacht te richten op de belangrijke dingen, hebben deze ook de grootste kans van slagen.
Door deze gerichtheid ontstaat Hanumâns zelfvertrouwen, een karaktereigenschap die zeer wordt
gewaardeerd. Hanumân heeft moed en kracht, hij
wordt door al zijn eigenschappen goddelijk vereerd
binnen het hindoeïsme.
4.

1.Pag. 47 `Rāmāyana’, reader door J.L. Pleckers
2.Handboek Hindoeïsme, Rudi Jansma & Jansma
3.Handboek Hindoeïsme, Rudi Jansma & Jansma
4.Lezing W. Callewaerd, 14 februari 2016 Bilthoven
5.Lezing W. Callewaerd, 14 februari 2016 Bilthoven

In de Rāmāyana vliegt Hanumân uiteindelijk over
de zee, naar het eiland Lanka. Daar vindt hij Sita.
Huidige wetenschappers geven aan, dat waarschijnlijk een gebied in centraal India wordt bedoeld, waar Râvana zijn paleis houdt. Het huidige
Sri Lanka omarmt de legende en de Rāmāyana leeft
in tempels, huizen en souvenirshops. 5.
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Hoofdstuk 5
Inspiratie voor yoga binnen de Rāmāyana
Zowel de Mahabharata als de Rāmāyana, grote verhalen
uit de geschiedenis van India, bevatten veel aspecten
van yoga. Komt dat, doordat yoga bij het ontstaan van die
verhalen, een onderdeel binnen de gemeenschap was?
Of was yoga zo verweven met alle dagelijkse riten en
het denken, dat het niet los gezien kan worden? Om die
vragen te beantwoorden moet de essentie van yoga eerst
worden begrepen.
De Rāmāyana is een pad; het omschrijft de weg van
Râma. Alle karakters en personages uit het eeuwenoude
verhaal zijn verbonden met hun eigen en de universele
natuur. De vereniging van lichaam, geest en ziel maar
ook de vereniging van het ego en het diepste wezen, als
de vereniging van het wereldlijke en het goddelijke, komt
naar voren in de Rāmāyana.
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1.Pag. 19, `De zeven spirituele wetten van yoga’, Deepak Chopra en David Simon
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5.1 Dierlijke energie binnen de Rāmāyana
Gezocht naar de dierlijke energie binnen de yoga en zijn
geschiedenis, komt naar voren hoe yoga in zijn geheel
binnen de samenleving staat en in het verleden heeft
gestaan. Yoga is eerder intuïtief dan verstandelijk. Yoga
omvat geen formaliteiten en juicht spontaniteit en experimenten, toe. Yoga is geen wetenschap maar meer
een kunst. De waarde van yoga voor lichaam, geest en
ziel wordt steeds duidelijker voor een kritische massa
mensen overal ter wereld. 1.
In de Rāmāyana komen vele dieren met specifieke
eigenschappen voor, zoals Hanuman eerder uitvoerig
beschreven. Deze eigenschappen zijn in veler gevallen
dieper van betekenis en te verbinden met de verschillende yogahoudingen. Zo zou kunnen worden gezegd
dat bij de ontwikkeling van yogahoudingen door de
eeuwen heen, de inspiratie uit de natuur en het leven is
voortgekomen.
In de Rāmāyana komen we eerst de termietenheuvel
tegen. Schrijver van de Rāmāyana, Vâlmîki, trekt zich
terug als kluizenaar en zit voor duizenden jaren bewegingsloos. Termieten bouwen een heuvel rondom
hem en houden alleen zijn ogen vrij. Deze heuvel staat
symbool voor het verbonden zijn aan de aarde, het
vastzitten in het eerste chakra. Vâlmîki zit vast in oude
denkpatronen en zal pas weer vrijkomen, wanneer hij
zich realiseert wat liefde, mededogen en toewijding
voor hem betekenen.`
Het dier dat verbonden is aan het eerste chakra is de
olifant, in de Rāmāyana is dat meer specifiek Airavata,
het rijdier van Indra. De letterlijke vertaling van de
naam Airavata is `vol van voedsel’, voldoening schenkend. De olifant Airavata vertegenwoordigd de kracht
van het eerste chakra en de mens ervaart deze kracht,
wanneer men sterk is, wel doorvoed en veilig. Als rijdier
van een evenwichtig ego, Indra, vormt olifant Airavata
een stevige basis.

5.2 Verhoudingen tussen mannelijk en vrouwelijk binnen de
Rāmāyana
Anders dan in vele andere, wereldwijde en oeroude verhalen, staan in de Rāmāyana mannen en vrouwen, naast elkaar
centraal. De weg van Râma, de Rāmāyana, omschrijft ook
uitvoerig belangrijke wegen, eigenschappen en overtuigingen
van andere hoofdpersonen. Door de bloemrijke vertellingen
worden de verschillende personages uitgediept. Typische
vrouwelijke eigenschappen zijn terug te vinden bij de mannen,
zoals bijvoorbeeld de zorgzaamheid van koning Daśaratha en
Lakshman. Maar ook de devotie en heldhaftigheid is terug te
vinden bij de verschillende koninginnen en demonenvrouwen.
Het verhaal gaat zo diep in op de omschrijvingen van de verschillende personages, dat zij in geheel en in balans worden
omschreven.
Bij de hoofdpersonen komt duidelijk naar voren dat het mannelijke en vrouwelijke element in balans is. Het mannelijke
element in gedrag en gedachten heeft een duidelijke tegenhanger in de meer vrouwelijke elementen.
Mannelijke eigenschappen die Râma zijn toe te schrijven,
zijn die van het naar buiten treden, bezig zijn, ondernemen,
prachtig uiterlijk, energie gebruiken, hard en snel zijn. Vrouwelijke woorden die Sita meer passen zijn naar binnen treden,
rust, zijn, overgave, behoud, rond en zacht. Typisch mannelijk
en vrouwelijk, een twee eenheid waarbij tegenovergestelde
elkaar juist aantrekken.
Toch zijn er dichtregels waarbij Râma het voorbeeld is van
rust, eigenschappen die juist vrouwen worden toegeschreven. Zo legt hij een overgave aan de dag, wanneer hij wordt
verbannen. Of de overgave die hij hanteert bij de meditatie
tijdens de periode in de jungle. Dichtregels waarbij duidelijk
wordt wat de gevoelens zijn van Râma wanneer Sita is ontvoerd en zijn duistere kant die bovenkomt wanneer hij zijn
leger aanspoort Lanka in as te doen leggen.
Sita is toch geen typische vrouw wanneer zij licht en helder
aangeeft bij haar man te horen, naar buiten treedt en de
verbanning ondergaat. Zij doet actief mee in het overleven in
de jungle, en ondergaat de verandering en reageert scherp als
een man. Wanneer Sita zou hebben geluisterd naar haar man
en zou achterblijven in het paleis terwijl Râma voor veertien
jaar de jungle in ging, zou de Rāmāyana niet zijn ontstaan. Of
wanneer Sita de mooie gazelle niet had gewild, haar zin een
beetje had doorgedreven, had eveneens de Rāmāyana niet
bestaan.
Sita gedraagt zich zoals een vrouw wil. Elke bard die de
Rāmāyana door de eeuwen heen vertelde, paste deze eigenschap aan, aan het het gebied waar hij was. Door de eeuwen
heen, is de Rāmāyana meermalen opgeschreven en beschreven door verschillende mannen. Hierin zijn verschillende
versies te vinden, wat betreft de geëmancipeerde Sita. Zo verschillen de versies in ethiek en per streek en periode. Centraal
in alle opgeschreven versies van de Rāmāyana is de vrouw in
een mannenmaatschappij. 1.
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Sita:
`Misschien is het mijn karma, nu jou dit overkomt.
Al deze ellende is als een zege als ik bij u kan zijn.
Uw gezelschap is als een hemel voor mij, (...), als de
maan zonder licht, is de vrouw zonder man’. 2.

Tegenstelling of verbinding?
Door te realiseren dat je hier te maken hebt met
tegenstellingen, blijkt dat het een zoektocht is naar
de verbinding tussen beide. De onlosmakelijke verbinding tussen mannelijke en vrouwelijke elementen in ruim inzicht maar ook meer specifiek. Binnen
de yoga is de zoektocht naar deze verbindingen
ook de weg naar de aaneensluiting van geest en
lichaam. Zo wordt bij iedere asana, de lichamelijke
houding en de geest, door de adem met elkaar
verbonden. Yoga vormt daarmee je eigen pad,
waarbij je de eigen tegenstellingen gaat herkennen.
Lichaam, ziel en geest verbinden zich door oefening en aandacht en geven je hierdoor inzichten.
Daarmee is yoga een opstapeling van ervaringen in
beoefening.

1.Lezing W. Callewaerd, 14 februari 2016 Bilthoven
2.Lezing W. Callewaerd, 14 februari 2016 Bilthoven
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5.3 Sluitende cirkel in de Rāmāyana
Yoga-inzichten zijn in het begin van de Rāmāyana direct
terug te vinden bij de schrijver Vâlmîki, die zijn volwassen leven begint als crimineel. Wanneer een yogi hem
vraagt waarom hij op deze stupide manier in zijn onderhoud voorziet, realiseert Vâlmîki zich dat het antwoord
belachelijk en onwaardig is. Hij trekt zich terug en zit
voor duizenden jaren in meditatie, naar binnen gekeerd.
Vâlmîki dankt zijn naam aan termieten, die een burcht
om hem heen bouwen. In deze yogahouding tracht hij
met zijn denken de waarheid te doorgronden. Na de
komst van Sita in het kluizenaarsdorp dat zich rondom
Vâlmîki had gevormd, komt Brahma hem verzoeken het
levensverhaal van Râma te schrijven. Door het jarenlang
stilzitten, zijn gedachte geleerd te beteugelen, ontstond
er uit de leegte een bron van creativiteit: voor zijn ogen
ontvouwde zich de Rāmāyana, de weg van Râma, die
regel voor regel ontstond in zijn geest.
Vâlmîki reciteert “Mara Mara Mara”, wat `diefstal’ betekent. Langzaam transformeert dit woord zich naar “Râma
Râma Râma’, het begin van de Rāmāyana. Zo wordt na
het zitten en mediteren, getransformeerd naar wakker worden. Vâlmîki krijgt heldere inzichten en ziet de
Rāmāyana regel voor regel voor zich, als door Brahma
ingefluisterd.
Dit is een van de voorbeelden uit de Rāmāyana waarbij
een personage in evenwicht komt na een transformatie.
Na een leven vol criminaliteit zit Vâlmîki stil en komt het
inzicht. Hij is brenger van het verhaal dat zich aan hem
openbaart. Hij komt met zichzelf en zijn omgeving in
balans.

1.Pag. 21, `Aspecten van Yoga’, Vivian Worthington
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Yoga is in het verleden en het heden, met nodige regelmaat door overmatig verstandelijke denkers, bekritiseerd. Deze academische schrijvers, vaak met christelijke
achtergrond, kunnen met deze verstandelijke benadering onmogelijk in de buurt komen van `de ware geest
van de activiteiten die zij proberen te beschrijven’, aldus
Vivian Worthington in haar boek, `Aspecten van Yoga’.
Yoga laat zich niet makkelijk onderzoeken door de innerlijke motivatie die beoefening met zich meebrengt.
Gaandeweg de geschiedenis is de yogabeoefening uitgewaaid naar China (tsj’en beoefening), Japan (Zen beoefening) en omarmd door de soefi beweging binnen de
Islam. Yoga stuit in het westen op een grote uitdaging,
namelijk het wetenschappelijk denken.
Dit wetenschappelijk denken is moeilijk te verbinden
met het intuïtief beoefenen van yoga. In de afgelopen
twee millennia stonden westerse en oosterse filosofieën als twee werelden naast elkaar. Nu yogabeoefening over de wereld uitwaait en ook in het westen meer
vaste voet aan de grond krijgt, komt naar boven hoe
verstandelijke benadering en pure intuïtie moeilijk hand
in hand gaan.
Geschiedenis leert ons dat mensen makkelijk terugvallen op de yogafilosofie: in tijden van individuele malaise
maar ook zeker in tijden van grote religieuze verschuivingen. Mensen worden aangetrokken door het idee dat
door persoonlijke inspanning en zelfdiscipline, zelfvertrouwen, eenvoud en soberheid optreed. Yoga moedigt
aan op eigen benen te staan, zelfvertrouwen in zelfstandigheid te ontwikkelen. Yogabeoefening stimuleert
individuele zelfverbetering, iets wat in religies moeilijk is
terug te vinden. 1.

Conclusie Mijn conclusie is gebaseerd op veel leeswerk en yogabeoefening. Ik heb het als lastig ervaren, boeken en geschrifMijn onderzoeksvraag, gesteld in de inleiding, luidde: Is ten te vinden die zich richten op de Rāmāyana. Schrijvers
kennis van het verhaal van de Rāmāyana van essentieel halen wel regelmatig personages uit de Rāmāyana in
belang voor yogabeoefening? Na het schrijven van dit hun boeken of kunstwerken naar voren. Gaandeweg het
werk, denk ik niet dat het verhaal van belang is. Wel il- schrijven van de voorgaande teksten, heb ik heb mijn kenlustreert het verhaal voor mij, de vele facetten van yoga. nis over dit epos kunnen bundelen en verdiepen. Ik vind
Het is een methode om kennis te maken met de ver- het fascinerend te ervaren dat de Rāmāyana niet alleen
schillende lagen van yoga, te leren wat beoefening doet als lesthema is te gebruiken maar ook een oefening kan
en voor jou zou kunnen betekenen. Wanneer je eigen vormgeven. Daarnaast begrijp ik goed dat de karakters uit
kennis van yoga wilt verdiepen, helpen de karakters van de Rāmāyana een voorbeeld voor een manier van leven
de Rāmāyana en het epos als geheel, je meer inzicht in kunnen zijn. Zoals ook yoga een manier van leven kan
de gevolgen van yogabeoefening, te geven. zijn. Daarmee zijn de Rāmāyana en yoga sterk met elkaar
verbonden, maar is yoga ook los te benaderen van dit
Het proces van verdiepen, verwerken en schrijven epos.
heeft mij geholpen te begrijpen hoe onlosmakelijk de
Rāmāyana verbonden is met yoga. Misschien is de De Rāmāyana laat op vele vlakken zien hoe yoga een esRāmāyana zonder enige kennis van yoga niet goed te sentieel onderdeel is in het leven van zijn personages. Bebegrijpen, terwijl dat omgekeerd wel mogelijk is. oefening en meditatie wordt in de hele tekst omschreven.
Essentieel belang heeft de Rāmāyana niet voor de we- Maar yoga is meer dan beoefening van asana’s en meditakelijkse yogabeoefening. Kennismaking met het verhaal tie. Râma, Sita en Hanumân volgen de weg van hun hart,
of verdieping hierin, geven yoga en beoefening daarvan, evenals Râvana de weg van zijn ego volgt, de rode lijn van
wel meer diepgang. dit leven. De personages staan in verbinding met zichzelf,
anderen, hun omgeving, de natuur en het goddelijke.
Een verhaal, zoals vroeger sprookjes werden gebruikt Transformatie vindt bij alle personages in de Rāmāyana
om kinderen op te voeden, werkt voor mij verduidelij- plaats. Vaak omschreven als duidelijk gevolg van yogabekend. Ik fantaseer de personages voor me, de heldhaf- oefening. Een bijzondere transformatie wordt omschretige momenten, verbaas me en verwonder me. Door me ven, wanneer Sita in het offervuur stapt. Verbranding
te verdiepen, geniet ik meer en meer van de oosterse moet volgens de natuurkundige wetten onontkoombaar
filosofie. zijn, maar Sita stapt uit het vuur. Hiermee toont zij aan
Daarmee heeft de Rāmāyana niet alleen yoga in een dat haar reinheid in gedachte, niet is aangetast.
tijdsspanne gezet of uitsluitend een mooie achtergrond
verzorgt. De Rāmāyana is een verhaal dat helpt de In de Rāmāyana zijn de aspecten van de yoga niet weg te
yogafilosofie te begrijpen. Echter, het zal niet de enige denken. De hoofdrolspelers en de Rāmāyana als geheel,
weg zijn tot diepere inzichten of transformatie. Voor mij illustreren prachtig de yogaweg in verbondenheid met het
werkt het binnen dit raamwerk te zoeken naar ant- dagelijks leven, het maken van keuzes en de gevolgen die
woorden, wellicht zijn er mensen die andere methoden daaruit voortkomen. De Rāmāyana omschrijft wat yoga
prefereren. voor je kan doen en betekenen.
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Voorzijde: promotie poster `Rāmāyana: The Epic’, computer animatie film uit 2010
1. Logo `Rāmāyana: The Epic’, computer animatie film uit 2010
2. Râma, pentekening op perkament, 18e eeuw Thailand
3. Sita wil de gazelle
4. Bedelaar vraagt aandacht van Râma en sita
5. Dam van veertien mijl naar Lanka
6. Râma en Hanuman nemen het op tegen Ravana
7. Met brandende staart zet Hanuman de stad in vuur en vlam
8. Kumbakarna vecht mee in de grote oorlog
9. Sita komt rein uit het vuur
10. Râma en Sita
11. Sita met haar twee zoontjes
12. Sita zoals in `Rāmāyana: The Epic’, computer animatie film uit 2010
13. Râma met magische pijl en boog
14. Râma met magische peil en boog
15. Vishnu Avatars
30
16. Râvana ontvoerd Sita
17. Sita wordt opgenomen in de aarde
18. Râvana, beeld in Sri Lanka
19. Hanuman en Râma
20. Hanuman draagt Râma en Sita in zijn hart
21. Airavata en Indra
22. Yin-Yang, verbinding tussen tegengestelden
23. Valmiki schrijft de Rāmāyana
24. Jatayu in gevecht met Ravana, beeldentuin Bali
25. Soapsterren in de huidig spelende soap Rāmāyana
26. Râma, Râvana en Hanuman als inspiratie voor tattookunstenaars
27. Jatayu National Park geeft ruimte aan onder meer zes 3d-shows (in aanbouw)
28. Hedendaagse kunst geïnspireerd op de Rāmāyana, 2015
29. Râma als inspiratiebron voor computergames
30. Ballet en podiumkunsten in thema Rāmāyana
31. Stripverhalen vertellen de Rāmāyana
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