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Index (3) van Sanskritische termen A - N 
 

SANSK. TERMEN: ‘’ (spreuken, frasen, citaten)   - 

Sansk. termen: ‘astu śrauṣaṭ’ ‘het zij zo; moge de goden het horen’, bepaalde 

uitroep tijdens het ritueel [zie Taal: uitroep: ‘astu śrauṣaṭ’ (Ind.)]  

                                                                         [astu shrausat, astu shraushat] 

  13 

Sansk. termen: ‘asya vāmasya’, de beginwoorden van een hymne in de Ṛg Veda 

(I, 164), ook wel Asyavāmīya genoemd en gecomponeerd door de dichter 
Dīrghatamas. De hymne bestaat uit raadsels die de eenheid van de wereld en 

de goden uitdrukt [zie Literatuur: Veda, Ṛg: Asya Vāmasya-hymne (Ind.)] 

                                                                            [asya vamasya, Asyavamiya] 

  10 

Sansk. termen: ‘Athāto brahma-jijñāsā’ ‘En dan nu een onderzoek naar het 
Brahman’, openingszin van de Vedānta Sūtra (= Brahma Sūtra) (wrsch. door 

Bādarāyaṇa) [zie Filosofie: type: Vedānta: frase: ‘Athāto brahma-jijñāsā’ 

(openingszin van de Vedānta Sūtra) (Ind.)]                    [athato brahma jijnasa] 

  34 

Sansk. termen: ‘Athāto dharma-jijñāsā’ ‘En dan nu een onderzoek naar 

dharma’, openingszin van de Mīmāṃsā Sūtra’s (door Jaimini) [zie Filosofie: 

type: Pūrva Mīmāṃsā: frase: ‘Athāto dharma-jijñāsā’ (openingszin van de 

Mīmāṃsā Sūtra’s (door Jaimini)) (Ind.)]                        [athato brahma jijnasa] 

  34 

Sansk. termen: ‘bhū, bhuva, svar’ (= bhūr, bhuvaḥ, svaḥ (MW) = bhūr, bhuvar, 

svar (SHD)) een spreuk, uitgesproken aan het eind van het gebed aan de 
ochtendschemering. Het is een gebed zonder offer. Bhū is verwant aan het vb. 
bhū ‘worden, ontstaan, zijn’ en betekent dus de plaats van zijn of worden; zie 
ook bhūman. Betekenis: bhū ‘wereld, aarde’, bhūr(loka) ‘Aarde’, de eerste 
wereld; bhuva = bhuvas (oorspr. nom of voc. pl. van bhū) eig. ‘werelden’, 
bhuvar(loka) ‘Atmosfeer’, de tweede wereld; svar ‘hemel’, svarloka of Svarga 

‘Hemel’, de derde wereld. Zie ook vyāhṛti 
 

[zie Taal: spreuk: frase: ‘bhūr, bhuvaḥ, svaḥ’ (Ind.); Kosmografie en geografie: 

aarde: term: bhū (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: term: loka, 1e: 
bhūrloka (‘wereld der aarde’) (Ind.); Kosmografie en geografie: ruim, lucht-: 
term: bhuva = bhuvas (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: term: loka, 
2e: bhuvarloka (‘wereld der atmosfeer’ tot de zon, Muni’s, Siddha’s) (Ind.); 
Kosmografie en geografie: hemel: term: svar (Ind.); Kosmografie en geografie: 
universum: term: loka, 3e: svarloka (‘hemel’ tussen zon en poolster, Indra) 
(Ind.); Mythische woning: naam: ‘Svarga’, de ~ van Indra (Ind.)] 

                                       [bhu bhuva svar, bhur bhuvah svah, bhur bhuvar svar] 

  10  13 

Sansk. termen: ‘De dag van het Brahman is eeuwig’, een metafoor om uit te 
drukken dat licht het wezen is van het Brahman [zie Licht en duisternis: licht: 
frase: ‘De dag van het Brahman is eeuwig’ (het wezen van het Brahman) 
(Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: ‘de eerste draaiing van het Rad van de Wet’, d.i. de prediking 
van Boeddha in het Hertenpark [zie Taal: uitspraak: prediking: Wet (Dharma), 
- van de: term: ‘de eerste draaiing van het Rad van de Wet’ (Ind.-B.)] 

  14 

Sansk. termen: ‘dehi me dadāmi te’ ‘ik geef opdat gij geeft’; vgl. lat. do ut 
des [zie Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase: 
‘dehi me dadāmi te’ (Ind.)]                                               [dehi me dadami te] 

  42 

Sansk. termen: ‘devamanuṣyāṇām śāntā dik’ ‘een vredige windstreek voor 

goden en mensen’, een gunstige opvatting over het noorden in de Taittirīya 

  40 
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Saṃhitā V, 2, 5, 3, 10    [zie Kosmografie en geografie: windstreek: noorden: 

frase: ‘devamanuṣyāṇām śāntā dik’ (‘een vredige windstreek voor goden en 

mensen’) (TS) (Ind.)] 

Sansk. termen: ‘eṣā’ (fem. dem.) ‘dit hier’, d.w.z. ‘dit is het laatste vers’, 

uitspraak, gedaan na het zingen van de stotra, waarna de shastra kan 

beginnen [zie Taal: uitroep: ‘eṣā’ (Ind.)]                                         [esa, esha] 

  13 

Sansk. termen: ‘etad vai tat’ ‘dat is dit’, een frase die de eenheid van het zelf 
en de kosmos uitdrukt (pantheïsme) [zie Taal: spreuk: frase: ‘etad vai tat’ 
(‘dat is dit’) (filos.) (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: ‘Ga weg, Vaderen, soma-vrienden, over uw diepe, oude 
paden’, bevel aan de dodengeesten te verdwijnen [zie Taal: bevel: 
wegzending van de dodengeesten: frase: ‘Ga weg, Vaderen, soma-vrienden, 
over uw diepe, oude paden’ (Ind.)] 

  39 

Sansk. termen: ‘iti iti’ ‘dat, dat’, aanduiding van de positieve weg naar 
verlossing (i.p.v. neti neti)) die zowel in het Hindoeïsme als het Boeddhisme 
voorkomt [zie Verlossing: weg naar ~: positieve weg: frase: ‘iti, iti’ (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: ‘satyasya satyam’ zie sat: ‘satyasya satyam’   - 

Sansk. termen: ‘tadvanam’ ‘geliefde, vereerde, naar hem verlangend’ (Kena 

31), een upaniṣad (geheime frase) als aanduiding van het Absolute. Analyse: 

tad ‘dat’ + van ‘beminnen, begeren’ [zie Taal: spreuk: frase: ‘tadvanam’ 
(Ind.); Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘tadvanam’ 
(Ind.); Karakter en gedrag: liefde: term: tadvanam (‘geliefde’) (obj.) 
(Brahman) (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: ‘tat tvam asi’ ‘Dat ben jij’, een omschrijving voor de stelling 
dat het individu (gedeeltelijk) gelijk is aan het Brahman, zoals de 
werkelijkheid gelijk is aan het Brahman; of anders gezegd een frase die de 
eenheid van het zelf en de kosmos uitdrukt (pantheïsme). De bewustwording 
hiervan leidt tot bevrijding uit de kringloop der geboorten. De werkelijkheid is 
dus onverdeeld [zie Taal: spreuk: frase: ‘tat tvam asi’ (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: ‘vaṣaṭ’ = ‘vauṣaṭ’ zie vaṣaṭ   - 

Sansk. termen: ‘ye yajāmahe’, formule die voorafgaat aan de yājyā-hymne en 

die de hotṛ uitspreekt. De naam van de formule is yeyajāmaha, de betekenis 

ervan is onbekend [zie Taal: spreuk: frase: ‘ye yajāmahe’ (Ind.)] 

  13 

SANSK. TERMEN: A     - 

Sansk. termen: abhaṅga (mahratti) ‘hymne’, zoals de abhaṅga’s van de 

Vaiṣṇava dichters-mystici Jñānadeva, Ekanātha en Tukārām  [zie Taal: lied, 

lof-: term: abhaṅga (Ind.)]                                                                [abhanga] 

  32 

Sansk. termen: abhava ‘niet bestaan’, hetzelfde als Boeddh. śūnyatā 

‘ledigheid’. De Advaita Vedānta van Śaṃkara verwerpt deze zienswijze en 

aanvaardt het bestaan van de stoffelijke wereld als reëel [zie Filosofie: niets: 
term: abhava (‘niet bestaan’) (Ind.)] 

  34  

Sansk. termen: abhaya-mudrā zie mudrā: abhaya-mudrā   - 

Sansk. termen: abheda 1. (subst.) ‘eenheid, ongebrokenheid’, (adj.) ‘gelijk, 
identiek’. Zie verder bij bhedābheda [Eén: eenheid: term: abheda (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: ābhicārika ‘magie’, m.n. t.a.v. classificatie naar functie van 

Viṣṇu-beelden [zie Kunst en schrift: compositie: ābhicārika (Ind.); Magie en 

mantiek: magie: term: ābhicārika (Ind.)]                                        [abhicarika] 

  32 

Sansk. termen: abhideya ‘bekering’ tot Bhagavan, een term uit de filosofie van 
Jīva Goswami, die verwijst naar de instructie voor jīva’s om tot God te komen. 
Analyse: de term komt niet voor in MW. Mogelijk is de lett. betekenis 

  32 
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‘overgeven’: abhi drukt richting of verandering uit, deya ‘het geven’. 
Waarschijnlijker is dat de juiste spelling abhidheya (‘genoemd worden, heten’ 
?) is [zie Wisseling: religieuze verandering: bekering: term: abhideya 
(abhidheya ?) (Ind.); Wetenschap: onderwijs: term: abhideya (Ind.)] 

Sansk. termen: Abhijit ‘zegevierend’, deel van het sterrenbeeld Lier (Lyra), 

nl. α (Vega), ε en ζ. Onder dit sterrenbeeld werd Kṛṣṇa geboren [zie Strijd en 

vrede: overwinning: term: abhijit (adj.) (sterrenbeeld) (Ind.); Hemellichaam: 
sterrenbeeld: ‘Lier’: deel: ‘Abhijit’ = ‘Zegevierend’ (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: Abhijñānaśakuntalā zie Śakuntalā   - 

Sansk. termen: abhiniveśa ‘liefde voor het fysieke leven’, een van de oorzaken 

van het lijden volgens de Sāṃkhya-Yoga [zie Karakter en gedrag: liefde voor 

het fysieke leven: term: abhiniveśa (Ind.)]                                   [abhinivesha] 

  34 

Sansk. termen: abhipitva ‘avond’, m.n. de term voor de avondpersing van het 
soma-offer [zie Tijd: dag: avond: term: abhipitva (Ind.); Offer: obj.: 

drankoffer: soma-offer: avondoffer voor de Ṛbhu’s: term: abhipitva (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Abhīra zie Ahīra   - 

Sansk. termen: abhiṣeka ‘zalving’, nl. van het cultusbeeld. De grote wijding 

van Indra was ook een abhiṣeka [zie Cultus: beeldenverering: term: abhiṣeka 

(Ind.); Reiniging en verzorging: zalving: term: abhiṣeka (Ind.)]  

                                                                                      [abhisheka, abhiseka] 

  13 

Sansk. termen: abhyāsa ’oefening’, positieve inspanning, deel van de yoga-
praktijk volgens de Yoga Sūtra (Samādhi) [zie Religieus fenomeen: ascese: 
yoga: abhyāsa (Ind.); Werkzaamheid: oefening: term: abhyāsa (yoga-praktijk) 
(Ind.)]                                                                                              [abhyasa] 

  34 

Sansk. termen: ācāra 1. ‘gedrag’, 2. ‘gewoonte, praktijk’, 3. ‘regel, 
verordening, rituele gedragsregel’, 4. ‘methode van verlossing’. De term duidt 
een methode of praktijk aan, waarmee verlossing kan worden bereikt, zoals in 
het Tantrisme of in het Vīra-Śaivisme dat een groep van vijf rituele 
voorschriften, pañcācāra, kent [zie Karakter en gedrag: gedrag: term: ācāra 
(methode van verlossing) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: term: ācāra (Ind.); 
Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra (Ind.); Verlossing: weg naar 
~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: pañcācāra (Ind.)]                                                [acara] 

  33  34 

Sansk. termen: ācāra: bhṛtyācāra ‘voorschrift van de dienaar’, d.w.z. 

nederigheid t.o.v. Śiva en zijn vereerders, een van de methoden in het Vīra-

Śaivisme om mokṣa te bereiken [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-

mārga’: pañcācāra: ‘bhṛtyācāra’ (Ind.); Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: 

term: ācāra, bhṛtya - (‘voorschrift van de dienaar’) (methode van verlossing) 

(Ind.); Beroep en functie: dienaar: term: bhṛtya (Ind.)]       [acara, bhrtyacara] 

  33 

Sansk. termen: ācāra: dakṣiṇācāra ‘voorschrift van de rechterhand’, onderdeel 

van de paśumārga, het eerste stadium van de Tantra weg naar verlossing [zie 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 1e stadium: paśumārga: dakṣiṇācāra 

(alleen Tantra) (Ind.); Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, 

dakṣiṇa- (‘voorschrift van de rechterhand’) (methode van verlossing) (Ind.)] 

                                                                  [acara, dakshinacara, daksinacara] 

  34 

Sansk. termen: ācāra: gaṇācāra ‘voorschrift van de legergroep’, d.w.z. het 

gebod van strijd tegen de vijanden van Śiva en zijn vereerders, een van de 

rituelen in het Vīra-Śaivisme om mokṣa te bereiken [zie Verlossing: weg naar ~: 

‘Vīra-Śaiva-mārga’: pañcācāra: ‘gaṇācāra’ (Ind.); Wet en orde: wet: 

voorschrift, ritueel: term: ācāra, gaṇa- (‘voorschrift van de legergroep’) 

  33 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                                             ga naar > Index (1) van Dravidische - Germaanse termen                           
                                                                                 > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
                                                                          > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

 

(methode van verlossing) (Ind.); Sociologie: gemeenschap, militaire: term: 

gaṇa (Ind.)]                                                                          [acara, ganacara] 

Sansk. termen: ācāra: kaulācāra ‘voorschrift van de kaula’, het enige 
onderdeel van de divyamārga, de ‘hemelse of goddelijke weg’, het derde 
stadium van de Tantra weg naar verlossing [zie Verlossing: weg naar ~: 
‘Tantra-mārga’: 3e stadium: divyamārga: kaulācāra (Ind.); Wet en orde: wet: 
voorschrift, ritueel: term: ācāra, kaula- (‘voorschrift van de kaula’) (methode 
van verlossing) (Ind.)]                                                           [acara, kaulacara] 

  34 

Sansk. termen: ācāra: liṅgācāra ‘voorschrift van (verering van) de liṅga’, een 

van de methoden in het Vīra-Śaivisme om mokṣa te bereiken [zie Verlossing: 

weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: pañcācāra: ‘liṅgācāra’ (Ind.); Wet en orde: 

wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, liṅga- (‘voorschrift van de liṅga-

verering’) (methode van verlossing) (Ind.); Cultus: liṅga-verering (Ind.)] 

                                                                                            [acara, lingacara] 

  33 

Sansk. termen: ācāra: sadācāra ‘voorschrift van goed gedrag’, dus ethisch 

leven en werken, een van de methoden in het Vīra-Śaivisme om mokṣa te 

bereiken [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: pañcācāra: sadācāra 
(Ind.); Ethiek: goedheid: term: sat (Ind.); Wet en orde: wet: voorschrift, 
ritueel: term: ācāra, sad- (‘voorschrift van goed gedrag’) (methode van 
verlossing) (Ind.)]                                                                  [acara, sadacara] 

  33 

Sansk. termen: ācāra: Śaivācāra ‘Śaiva voorschrift’, onderdeel van de 
paśumārga, het eerste stadium van de Tantra weg naar verlossing. De 
Śaivācāra is een van de drie ācāra’s in deze mārga, die niet Tantrisch zijn; in 
dit geval de verering van Śiva [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 1e 
stadium: paśumārga: Śaivācāra (niet typisch Tantra) (Ind.); Wet en orde: wet: 
voorschrift, ritueel: term: ācāra, Śaiva- (‘Śaiva voorschrift’) (methode van 
verlossing) (Ind.)]                                                               [acara, Shaivacara] 

  34 

Sansk. termen: ācāra: siddhāntācāra ‘voorschrift van de Siddhānta’, onderdeel 
van de vīramārga, het tweede stadium van de Tantra weg naar verlossing. Bij 
dit onderdeel zijn de riten niet langer geheim [zie Verlossing: weg naar ~: 
‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: siddhāntācāra (Ind.); Wet en orde: 
wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, siddhānta- (‘voorschrift van de 
Siddhānta’) (methode van verlossing) (Ind.)]                   [acara, siddhantacara] 

  34 

Sansk. termen: ācāra: śivācāra ‘voorschrift van (de behandeling van anderen 

als) Śiva’, behandeling van Liṅgāyats als gelijken, een van de methoden in het 

Vīra-Śaivisme om mokṣa te bereiken [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-

mārga’: pañcācāra: śivācāra (Ind.); Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: 
term: ācāra, śiva- (‘voorschrift van (de behandeling van anderen als) Śiva’) 
(methode van verlossing) (Ind.)]                                            [acara, shivacara] 

  33 

Sansk. termen: ācāra: Vaiṣṇavācāra ‘Vaiṣṇava voorschrift’, onderdeel van de 

paśumārga, het eerste stadium van de Tantra weg naar verlossing. De 

Vaiṣṇavācāra is een van de drie ācāra’s in deze mārga, die niet Tantrisch zijn; 

in dit geval de verering van Viṣṇu [Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 1e 

stadium: paśumārga: Vaiṣṇavācāra (niet typisch Tantra) (Ind.); Wet en orde: 

wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, Vaiṣṇava- (‘Vaiṣṇava voorschrift’) 

(methode van verlossing) (Ind.)]               [acara, Vaisnavacara, Vaishnavacara] 

  34 

Sansk. termen: ācāra: vāmācāra ‘voorschrift van de linkerhand’, 1. onderdeel 
van de vīramārga, het tweede stadium van de Tantra weg naar verlossing, 
waarbij de pañca tattva’s centraal staan; op zg. liefdesscholen worden de 
hiermee samenhangende taboes o.l.v. guru’s overwonnen, 2. religieuze 

  15  34 
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beweging. Analyse: vāma ‘links, linkerhand’ [zie Verlossing: weg naar ~: 
‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: vāmācāra (Ind.); Religie: Śāktisme: 
Vāmācāra-beweging (Ind.); Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: 
ācāra, vāma- (‘voorschrift van de linkerhand’) (methode van verlossing, rel. 
beweging) (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: richting: links: term: vāma 
(verlossingsmethode) (Ind.)]                                                 [acara, vamacara] 

Sansk. termen: ācāra: Vedācāra ‘voorschrift van de Veda’, onderdeel van de 
paśumārga, het eerste stadium van de Tantra weg naar verlossing [zie 
Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: paśumārga: Vedācāra (niet typisch 
Tantra) (Ind.); Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, Veda- 
(‘Veda voorschrift’) (methode van verlossing) (Ind.)] [acara] 

  34 

Sansk. termen: Ācāraliṅga zie liṅga: Ācāraliṅga   - 

Sansk. termen: ācārya 1. ‘meester, leraar’, zoals de ācārya’s van Śrīraṅga, 2. 

‘ordehoofd’, zoals de Jaina ācārya’s, die zich bevinden in het derde stadium 

vóór het bereiken van het niveau van tīrthaṃkara, die tot de siddha’s behoort 

[zie Beroep en functie: studie: meester: term: ācārya (Ind.); Heerser: leider, 
religieus: hoofd van een orde: term: ācārya (Ind.-J.); Rite: overgangsrite: 
opnemingsrite: huwelijksrite: schenking van gaven aan de ācārya (Ind.)] 
                                                                                                          [acarya] 

  16  32 

Sansk. termen: ācārya: vedāntācārya, titel van de stichters van tien scholen 

van Vedānta, onder wie Śaṃkara, Rāmānuja, Madhva en Vallabha [zie Beroep 

en functie: studie: meester: term: ācārya, vedānta- (vedāntācārya) (Ind.)] 
                                                                                    [acarya, vedantacarya] 

  34 

Sansk. termen: acchāvāka ‘uitnodiger’, een laat type priester, de assistent van 

de hotṛ [zie Priester: term: acchāvāka (Ind.); Werkzaamheid: uitnodiging: 

term: acchāvāka (nom. ag.) (priester) (Ind.)]                                  [acchavaka] 

  13 

Sansk. termen: ādāna ‘wegneming’, een van de vijf activiteiten van Śiva (naast 
udbhava, sthiti, tirobhāva en anugraha), die wordt uitgedrukt in de beelden 

van Śiva Naṭarāja [zie Bezit en roof: wegneming: term: ādāna (activiteit van 

Śiva) (Ind.)]                                                                                         [adana] 

  33 

Sansk. termen: ādāni ‘boeiing’, een van de vijf activiteiten van Śiva (Sadāśiva) 
volgens Klostermaier. Elders wordt i.pv. adani samhara ‘vernietiging’ genoemd 
[zie Werkzaamheid: binden: term: ādāni (Ind.)]                                     [adani] 

  33 

Sansk. termen: adeva ‘demon’ (i.t.t. ‘god’) [zie Geest: demon: term: adeva 
(Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: adhama ‘laagste’, m.n. t.a.v. beeldengroepen rond Viṣṇu [zie 

Kunst en schrift: compositie: adhama (‘laagste’) (Ind.); Kosmografie en 
geografie: ruimte: laagte: term: adhama (‘laagste’) (adj.) (compositieterm) 
(Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: adharma ‘ongerechtigheid’, een van de vijf mala’s in het 
Pāśupata-systeem die gebondenheid tot gevolg hebben; in de Nyāya-filosofie 

kenmerkt de afwezigheid van mithyājñāna de īśvara. In de Vaiśeṣika-filosofie 

leidt de weg naar verlossing tot opheffing van adharma [zie Ethiek: zonde: 
‘pañca mala’s’: ‘adharma’ (Pāśupata) (Ind.); Ethiek: onrechtvaardigheid: 
term: adharma (Ind.); Verlossing: separ.: ongerechtigheid: term: adharma 
(Ind.)] 
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Sansk. termen: ādhavana ‘menging (van de soma) met water’ (Keith), 
ādhāvana ‘wassen’ (Macdonell). Analyse: ādhavana < ādhu ‘roeren’ < ā (prefix) 
+ dhu of dhū ‘schudden’ [zie Werkzaamheid: bereiden: mengen: term: 
ādhavana (Ind.)]                                                                             [adhavana] 
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Sansk. termen: ādhavanīya ‘mengvat’, ketel waarin de soma wordt bereid 
(gemengd en gewassen met water) en van waaruit de soma terechtkomt in de 
dhārāgraha-kommen. Zie ook kośa. Analyse: ādhu ‘roeren’ [zie Vat: mengvat: 
term: ādhavanīya (Ind.); Werkzaamheid: bereiden: mengen: term: ādhavana: 
ādhavanīya (‘mengvat’) (Ind.); Vat: mengvat: term: ādhavanīya (Ind.)] 
                                                                                                   [adhavaniya] 
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Sansk. termen: adhidaivata (adhidevata) ‘ten aanzien van de goden’, d.w.z. 
m.b.t. de kosmische orde i.t.t. de adhyātma (zie aldaar), het persoonlijke of 
individuele; deze tegenstelling komt overeen met die tussen makro- en 
mikrokosmos (Keith) [zie Kosmografie en geografie: universum: type: 
makrokosmos: term: adhidaivata (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: 
type: mikrokosmos: term: adhyātma (Ind.)] 

  10  56 

Sansk. termen: adhvaryu ‘offeraar’, een priester die het offer moet 
voorbereiden, zoals de bouw van het altaar, het klaarzetten van de 
offervaten, het halen van hout en water, het brengen van het offerdier en het 
doden ervan. Intussen moet hij de Yatur Veda citeren [zie Beroep en functie: 
rel. persoon: offeraar: term: adhvaryu (Ind.); Priester: term: adhvaryu (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: adhyandā, aanduiding voor de planten ‘Mucuna pruriens’ of 
‘Carpopogon pruriens’, de fluweelboom, waarvan de zaden worden gebruikt 
als aphrodisiacum, wanneer ze worden geplaatst in de neusgaten van de bruid 
ter bevordering van de conceptie. Ook de ‘Flacourtia Cataphracta’ = ajada, 
vanara = Madagascarpruim wordt met adhyandā aangeduid [zie Vegetatie: 
fluweelboom: term: adhyandā (Ind.)]                                              [adhyanda] 
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Sansk. termen: adhyāsa ‘verkeerde veronderstelling’, hindernis bij het 
vaststellen van de waarheid [zie Psychologie: vergissing: term: adhyāsa (Ind.)] 
                                                                                                        [adhyasa] 
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Sansk. termen: adhyātma 1. ‘persoonlijk, individueel’, 2. ‘Hoogste Geest’. In 
het eerste geval staat de term i.t.t. adhidaivata (zie aldaar), d.w.z. de 
mikrokosmos van het persoonlijke, het individuele, tegenover de makrokosmos 
van het goddelijke. In het tweede geval wordt het Brahman bedoeld, zoals 

Rāma in de Adhyātma Rāmāyaṇa [zie Kosmografie en geografie: universum: 

type: mikrokosmos: term: adhyātma (Ind.); Eén: individualiteit: term: 
adhyātma (adj.) (Ind.); Geest: zelf, hoogste: term: adhyātma (lit.) (Ind.)] 
                                                                                                     [adhyatma] 

  10  32  56 

Sansk. termen: Adhyātma Rāmāyaṇa zie Rāmāyaṇa: Adhyātma Rāmāyaṇa   - 

Sansk. termen: Adhyātma Rāmāyaṇa zie Rāmāyaṇa: Adhyātma Rāmāyaṇa   - 

Sansk. termen: adhyātmavidyā zie vidyā: adhyātmavidyā   - 

Sansk. termen: adhyāya ‘hoofdstuk’. De Brahma Sūtra of Vedānta Sūtra door 

Bādarāyaṇa is ingedeeld in vier adhyaya’s [zie Taal: tekstgedeelte: term: 

adhyāya (‘hoofdstuk’) (Ind.)]                                                            [adhyaya] 

  34 

Sansk. termen: ādi ‘begin, eerste’, veel gebruikte term om de aanvang van 
iets aan te duiden, zoals het eerste deel van een lit. werk, waarin het begin 
van een geschiedenis wordt verteld [zie Begin: oorsprong: term: ādi (lit.) 
(Ind.)]                                                                                                      [adi] 

  37 

Sansk. termen: Āḍi ‘oevermaina’, een demon die misschien oorspronkelijk de 

gedaante van een watervogel had, misschien een oevermaina of Turdus 
Ginginianus. Hij is de zoon van Andhaka en de tegenstander van Śiva, die hij in 

de gedaante van Pārvatī wil vernietigen [zie Ivn: Āḍi (Ind.) (demon); Geest: 

‘Oevermaina’ (Āḍi) (Ind.); Vogel: oevermaina: term: āḍi (demon) (Ind.)]   [Adi] 
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Sansk. termen: Ādi khaṇḍa zie khaṇḍa: Ādi khaṇḍa   - 

Sansk. termen: Ādi Parvan zie parvan: Ādi Parvan   - 
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Sansk. termen: ādipuruṣa zie puruṣa: ādipuruṣa   - 

Sansk. termen: Aditi 1. ‘ongebonden’, 2. ‘onverdeeld, ongebroken’, 3. naam 

van de moeder van de Āditya’s, dochter van Dakṣa en vrouw van Kaśyapa. Ze is 

de ‘grenzenloze’ hemel en bevrijdt de mensen van zonden. Analyse: Aditi < a 
‘niet’ + dā ‘binden’ 
[zie Ivn: Aditi (Ind.) (godin) (1. moeder van de Āditya’s, 2. moeder van alle 
goden); God: ‘Grenzenloze’(Aditi) (Ind.); Verlossing: vrijheid: term: aditi 
(adj.) (godin) (Ind.); Totaliteit: compleetheid: term: aditi (adj.) (godin) (Ind.); 
Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid: term: aditi (adj.) (godin) 
(Ind.); Begin: oorsprong van Aditi (Ind.); Begin: oorsprong van Aditi’s oorringen 
(Ind.); Mythologie: Aditi, ~ van (Ind.); Offer: ~ aan Aditi (Ind.)] 
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Sansk. termen: Āditya ‘zoon van Aditi’. Aanduiding: 1. als pluralis een groep 

van zeven hemelse goden (Varuṇa, Mitra, Aryaman, Bhaga, Dakṣa, Aṃśa, Sūrya 

of Savitṛ). Soms zijn het acht goden en in de tijd van de Brāhmaṇa’s telt de 

groep twaalf goden, overeenkomend met de maanden van het jaar. Als groep 

staan ze tegenover de viśve devāḥ, 2. naam van één god in ’t bijzonder, eerst 

Varuṇa als hoofd van de Āditya’s, later meestal Sūrya, de zonnegod bij uitstek. 

3. ‘Āditya’ is dan ook een naam van de zon. Het meervoud is Ādityās en in 

pausa Ādityāḥ 
[zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Āditya’s’ (1) (Ind.); Ivn: Āditya (2) (Ind.) 
(een van de twaalf zonnegoden in ’t bijzonder); God: ‘Zoon van Aditi’ (Āditya) 
(Ind.); Zon: ‘Āditya’ (3) (Ind.); Begin: oorsprong van Āditya (’s) (Ind.); Offer: ~ 
aan de goden: Āditya’s (Ind.); Strijd en vrede: strijd tussen goden: Āditya’s en 

Aṅgirasa’s (Ind.); Symboliek: Āditya’s als symbool van de twaalf fasen van de 

zon (Ind.)]                                                                                         [Adityas] 
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Sansk. termen: ādityagraha zie grah: ādityagraha   - 

Sansk. termen: adri ‘steen’, m.n. term voor de perssteen t.b.v. de soma [zie 
Voorwerp: perssteen: term: adri (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: adṛṣṭa ‘onzichtbaar’, de onzichtbare oorzaak van tal van 

verschijnselen als resultaat van dharma [zie Filosofie: idee van adṛṣṭa als 

resultaat van dharma (Ind.); Filosofisch aspect: oorzaak: term: adṛṣṭa (adj.) 

(‘onzichtbare’ oorzaak) (Ind.); Waarneming: zien: onzichtbaarheid: term: 

adṛṣṭa (adj.) (fil.) (Ind.)]                             [adrsta, adrshta, adrista, adrishta] 

  34 

Sansk. termen: Advaita Siddhi zie sidh: siddhi: Advaita Siddhi   - 

Sansk. termen: Advaita zie Dvaita   - 

Sansk. termen: ādya prakṛti zie prakṛti: ādya prakṛti   - 

Sansk. termen: Āgama 1. ‘aankomst, verschijning’, 2. ‘studie, 
kennisverwerving’, ‘traditionele doctrine, heilig boek’, (deel van) de naam van 
een groot aantal heilige boeken, m.n. de Śaiva Āgama’s en de Pāñcarātra 

Āgama’s (Vaiṣṇava). De laatste bestaan voornamelijk uit saṃhitā’s. De 

Āgama’s zijn verbonden met de diverse sampradāya’s en gelden dus niet als 
heilig voor alle secten. Analyse: āgama < ā ‘naartoe’  + gam ‘gaan’, d.w.z. 
‘wat uit de traditie tot ons is gekomen’ [zie Literatuur: Āgama etc.; Taal: 
tekst, heilige: term: āgama (Ind.)]                                                       [Agama] 

  32  33 

Sansk. termen: āgas ‘zonde’, hetzelfde als enas [zie Ethiek: zonde: term: āgas 
= enas (Ind.)]                                                                                         [agas] 

  12 

Sansk. termen: āghāra ‘sprenkelen van geklaarde boter op het vuur als offer’, 
een boterplengoffer [zie Offer: naam: ‘Āghāra’ (Ind.); Reiniging en verzorging: 
besprenkeling: term: āghāra (‘sprenkelen van geklaarde boter op het vuur’) 
(Ind.)]                                                                                                [aghara] 
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Sansk. termen: aghnya ‘die niet gedood mag worden’, m.n. t.a.v. de koe die 
niet geofferd mag worden [zie Ethiek: verbod op het offeren van bepaalde 
runderen: term: aghnya (‘die niet gedood mag worden’) (adj.) (Ind.)] 

  12  41 

Sansk. termen: Aghora ‘niet afschuwelijk’, een eufemistische titel van Śiva, 
die dus het tegendeel betekent 1. een van de Pañcabrahma-avatāra’s van Śiva, 

2. naam van een van de hoofden van de pañcamukhaliṅga, 3. naam van het 

hart van Śiva, 4. naam van een liṅga-hoofd (een ugra-mūrti), 5. naam van een 

Śaiva orde [zie Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: aghora (eig. 
euf. ‘niet afschuwelijk’) (Ind.) 

[zie Ivn: Śiva (1): ‘Aghora’ (Pañcabrahma-avatāra  vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god); God: ‘Verschrikkelijke’ (Aghora) (Ind.); Lichaam: hart: hart van Śiva (1): 

‘Aghora’ (Ind.); Hoofd: liṅga-hoofd: ‘Aghora’ (Ind.); Kunst en schrift: beeld, 

goden-: Śiva (1): ‘ugra-mūrti’: ‘Aghora’ (Ind.); Beroep en functie: rel. 

persoon: zwervende bedelaar: term: saṃnyāsin, aghori (Śaiva) (Ind.); Religie: 

Śaivisme: secte: ‘Aghora’ (‘Aghori saṃnyāsin’s’) (Ind.); Karakter en gedrag: 

angstaanjagendheid: term: aghora (eig. euf. ‘niet afschuwelijk’) (adj.) (god) 

(Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: 

‘Sadāśiva-mūrti’ = ‘pañcamukhaliṅga’: ‘Aghora’ (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: aghori saṃnyāsin zie aghora   - 

Sansk. termen: Agnāyī (fem.) ‘Śakti van Agni’, zijn vrouwelijke energie (of zijn 

vrouw). Ze is niet meer dan een abstractie. Pāṇini stelt haar gelijk aan Umā 

Haimavatī [zie Ivn: Agnāyī (Ind.) (godin); God: ‘Śakti van Agni’ (Agnāyī) (Ind.)] 
                                                                                                          [Agnayi] 
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Sansk. termen: Agni ‘vuur’, Vedische god van het vuur en het (heilige) vuur 
zelf, die in de epiek antropomorf optreedt. Hij heeft ook een paardvorm. Hij is 
als bliksem geboren in de hemelse wateren of geboren uit vuurstokken. Agni 
heeft zes ‘broers’, eigenlijk aspecten van hemzelf. Hij is ten nauwste 
verbonden met de vuurcultus en hij is de oudste priester; daarom is hij de 
beschermheer van het huis, de kolonisten en de stam. Hij is de middelaar 
tussen goden en mensen. Analyse: Agni misschien < aj ‘drijven, jagen’; vgl. 
lat. Ignis, Lit. ugnis 
 
[zie Ivn: Agni (1) (Ind.) (god); God: ‘Vuur’ (Agni) (Ind.); Begin: oorsprong van 
Agni (Ind.); Strijd en vrede: drijven: term: aj (IE); Vuur: term: agni (god) 
(Ind.); Vuur: heilig ~: term: agni (Ind.); Mythologie: Agni, ~ van (Ind.); 

Symboliek: Agni en de Kṛttikā’s als symbool van de zon en de Pleiaden (Ind.); 

Offer: ~ aan Agni (Ind.); Offer: ~ aan Agni Gṛhapati (Ind.); Offer: ~ aan Agni 

Kāma (Ind.); Offer: ~ aan Agni Kavyavāhana (Ind.); Offer: ~ aan Agni Sviṣṭakṛt 
(Ind.); Offer: ~ aan Agni Vaiśvānara (Ind.)] 
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Sansk. termen: Agni Durgā zie Durgā   - 

Sansk. termen: Agni Purāṇa zie purāṇa: Agni Purāṇa   - 

Sansk. termen: Agnicayana ‘het bouwen van het vuuraltaar’, de Vedische rite 
van de bouw van het noordelijke altaar (uttaravedi) in de vorm van een valk, 

die Prajāpati of Puruṣa voorstelt. Deze rite is het voorbeeld voor de Mahāvrata 

stotra of Pṛṣṭha stotra, waarvan de vijf sāmans de delen van een lichaam 

symboliseren en waarmee men dus de god bouwt [zie Rite: rituele altaarbouw: 
‘Agnicayana’ (Ind.); Bouwwerk: bouw: term: cayana, Agni- (‘stapelen of 
verzamelen (van de elementen) voor het vuuraltaar’) (rituele altaarbouw) 
(Ind.)] 
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Sansk. termen: agnīdh ‘ontsteker van het vuur’, assistent van de adhvaryu. Hij 
steekt het vuur aan en onderhoudt het. Hij heeft dezelfde functie als de 

Iraanse ātrə-vaxš- [zie Priester: term: agnīdh (Ind.); Priester: term: ātrə-vaxš- 

= ātra-vaxš- (Ir.)]                                                                                [agnidh] 

  13 

Sansk. termen: āgnīdhra, priester die het offervuur aansteekt, wrsch. dezelfde 
als de agnīdh [zie Priester: term: āgnīdhra (Ind.)]                             [agnidhra] 

  13 

Sansk. termen: Agnihotra ‘plengen (van melk) in het vuur’, een offer ter ere 
van de vuren of de huisgod, Vashtoshpati, maar ook een magische handeling 
om de zon te helpen opgaan. Vergelijk Hestia, Vesta en de vuurcultus bij de 
Litouwers en de Iraniërs [zie Offer: naam: ‘Agnihotra’ (Ind.); Offer: wijze: 
plengoffer: term: hotra, agni- (‘plengen (van melk) in het vuur’) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: agnihotrin, een priester die dagelijks het Agnihotṛa-vuurritueel 

uitvoert [zie Priester: term: agnihotrin (Ind.)] 

  11 

Sansk. termen: Āgnimāruta śāstra zie śāstra: Āgnimāruta śāstra   - 

Sansk. termen: agnimindha, priester die het vuur ontsteekt [zie Priester: term: 
agnimindha (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Agnīṣomiya ‘verbonden met Agni en Soma’, een geitenoffer als 

onderdeel van het soma-offer [zie Offer: naam: ‘Agnīṣomiya’ (Ind.)] 

                                                                               [Agnishomiya, Agnisomiya] 

  13 

Sansk. termen: Agniṣṭoma ‘lof aan Agni’ (eig. de laatstgezongen sāman aan 

Agni), naam van een offer, tevens het modeloffer voor het soma-offer dat op 

één dag wordt verricht [zie Offer: naam: ‘Agniṣṭoma’ (Ind.); Taal: lied, lof-: 

‘Agniṣṭoma’ (Ind.); Taal: lofprijzing: term: stoma: Agniṣṭoma (‘lof aan Agni’) 

(bep. offer) (Ind.)]                                                     [Agnishtoma, Agnistoma] 

  13 

Sansk. termen: Agniṣṭoma-stoma’s, bepaalde groep stotra’s, gezongen tijdens 

het Agniṣṭoma-offer, waarvan de belangrijkste zijn: de trivṛt, de pañcadaśa, 

de saptadaśa en de ekaviṃśa [zie Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, 

Agniṣṭoma- (Ind.);]                                [Agnishtoma-stoma, Agnistoma-stoma] 

  13 

Sansk. termen: Agnyādheya ‘installeren van het vuur’, d.w.z. het stapelen van 

de eigenlijke vuurblokken voor het offervuur, waarbij de hotṛ, de adhvaryu, de 

āgnīdhra en de brāhmaṇa aanwezig moesten zijn. De Agnyādheya als offer 

komt alleen bij De Vries voor, wat wrsch. niet juist is [zie Rite: vuurritueel: 
ontsteking van het vuur: ‘Agnyādheya’ (Ind.); Bouwwerk: bouw: term: ādheya, 
Agny- (‘plaatsen (of ontsteken) van de vuurblokken (of het vuur)’) 
(vuurritueel) (Ind.); Offer: naam: ‘Agnyādheya’ (De Vries) (Ind.)] [Agnyadheya] 

  13 

Sansk. termen: Agnyupasthāna zie Upasthāna: Agnyupasthāna   - 

Sansk. termen: Āgrahāyaṇī zie Mārgaśīrṣa   - 

Sansk. termen: agratas zie sura (1): surāṇām-agrataḥ   - 

Sansk. termen: Āgrayaṇa iṣṭi, het eerste-oogstoffer, waarvan er twee soorten 

zijn, t.w. 1. een rijstoffer in het najaar en een gerstoffer in het voorjaar, 
gericht aan Indra, Agni en de Algoden, 2. een bamboezaadoffer in de zomer en 
een gierstoffer in de herfst of de regentijd, gericht aan Soma [zie Offer: naam: 

‘Āgrayaṇa iṣṭi’ (Ind.)]                                         [Agrayana ishti, Agrayana isti] 

  13 

Sansk. termen: āgrayaṇa, soma-offerbeker (de āgrayaṇapātra), die het eerst 

(agra) voor een plengoffer gebruikt wordt [zie Vat: beker: term: dhārāgraha-

kom: ‘āgrayaṇa’ (Ind.)]                                                           [agrayanapatra] 

  13 

Sansk. termen: aham ‘ik’ (ego), dat niet blijvend is i.t.t. de ādipuruṣa, de 

universele, goddelijke levensmonade [zie Eén: individualiteit: term: aham 
(‘ik’) (Ind.)] 

  14 
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Sansk. termen: ahaṃkāra ‘individuatie’ (ik-wording), het tweede product van 

het scheppingsproces vlgs Sāṃkhya, dat zich ontwikkelt uit buddhi (intellect). 

Uit ahaṃkāra ontstaan de geest, de zintuigen, de subtiele en de grove 

elementen. Sanatkumāra stelt in zijn instructie van Nārada ahaṃkāra (het 

principe van het egoïsme) gelijk aan bhūman en de Ātman [zie Schepping: 

voortbrengsel: ahaṃkāra (Sāṃkhya) (Ind.); Psycholologie individuatie: term: 

ahaṃkāra (Ind.); Begin: oorsprong van de individualiteit: ahaṃkāra (Ind.)] 

                                                                                                     [ahamkara] 

  10  34  56 

Sansk. termen: Āhavanīya zie hu: Āhavanīya   - 

Sansk. termen: Ahi 1. ‘wurger’, 2. ‘slang’, een nāga, naam voor Agni, 

Ahirbudhnya en Vṛtra, en een groep van slangen. Analyse: ahi < √aṃh ‘persen, 

wurgen’ [zie Ivn: Agni (1): ‘Ahi’ (1) (Ind.) (god); Ivn: Ahirbudhnya = Ahi (2)  

Budhnya (Ind.) (god en nāga); Ivn: Vṛtra (1): ‘Ahi’ (3) (Ind.) (asura-demon-

nāga); God: ‘Slang’ (Ahi) (Ind.); Slang: term: ahi (Ind.); Dood en leven: 

vernietiging: wurgen: term: aṃh: ahi (nom. ag.) (slang) (Ind.); Slang: groep: 

‘Ahi’s’ (4) (Ind.); Dier: ‘Slang’ (Ahi) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: ahiṃsā ‘geweldloosheid’, een van de deugden waarmee zonden 

bestreden kunnen worden. Ahiṃsā heeft minder vijandschap tot gevolg en is 

een weg naar verlossing bij Jaina’s en Boeddhisten [zie Ethiek: gebod: ahiṃsā-

doctrine van geweldloosheid (Ind.); Karakter en gedrag: geweldloosheid: term: 

ahiṃsā (Ind.); Verlossing: weg naar ~: geweldloosheid: term: ahiṃsā (Ind.-J.)] 

                                                                                                         [ahimsa] 

  15  28  34 

Sansk. termen: Ahīna ‘enige dagen durend’, een offer dat twee tot twaalf 
dagen duurt. Een Aśvamedha bijvoorbeeld is een ahīna van drie dagen, een 
sarvamedha is een ahīna van tien dagen en een Śabalīhoma is een ahīna van 
twaalf dagen. Vergelijk ekāha en sattra [zie Offer: naam: ‘Ahīna’ (Ind.); Tijd: 
periode, cultus-: duur: 2-12 dagen: term: ahīna (Ind.)]                          [Ahina] 

  13 

Sansk. termen: Ahīra = Abhīra ‘koeherder’, naam van (een lid van) een volk 

dat als niet-Vedische god Kṛṣṇa-Gopāla of –Govinde vereerde [zie Ahīra = 

Abhīra (Ind.) (lid van een bep. volk); Beroep en functie: herder, koe-: term: 
ahīra = abhira (volk) (Ind.)]                                                       [Ahira, Abhira] 

  32 

Sansk. termen: Ahirbudhnya ‘slang van de diepte (= de zee)’, d.w.z. de 
hemelse wateren, waaruit hij wordt geboren. Hij is dus een luchtgeest en kan 

worden vergeleken met Agni en Vṛtra. Ahirbudhnya is tevens de naam van een 

saṃhitā, behorend tot de Pāñcarātra Āgama’s. Hierin wordt o.a. de vyūha-

doctrine verklaard en vindt men een vroege vorm van Sāṃkhya Vaiṣṇavisme. 

Het werk is geschreven tussen 500 en 800 AD (bron: Georg Feuerstein, ‘The 
philosophy of classical yoga’). Analyse: Ahirbudhnya < ahi ‘slang’ + budhnya 
‘van de diepte’ < bydhna ‘bodem, diepte’ [zie Ivn: Ahirbudhnya (Ind.) 
(goddelijke slang); Begin: oorsprong van Ahirbudhnya (Ind.); Slang: term: 
ahirbudhnya (‘slang van de diepte (= de zee)’) (god) (Ind.); God: ‘Slang van de 
diepte’ (Ahirbudhnya) (Ind.); Literatuur: Āgama, Pāñcarātra: Ahirbudhnya 

Saṃhitā (Ind.)] 

  12  32 

Sansk. termen: Aikādaśina ‘elf eenheden’ (< ekādaśa), een speciaal 
dierenoffer, waarin elf slachtoffers worden gebruikt. De aikādaśina vervangt 

een offer van één dier tijdens de Agniṣṭoma [zie Offer: naam: ‘Aikādaśina’ 

(Ind.); Getal: elf: term: ekādasha: aikādaśina (dierenoffer) (Ind.)] 
                                                                                                  [Aikadashina] 
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Sansk. termen: aikya-bhakti ‘bhakti van eenheid (met God)’, hetgeen deel 

uitmaakt van Yogāṅga, het derde stadium van bhakti volgens het Vīra-

Śaivisme. Analyse: Aikya < eka ‘een’ [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-

mārga’: bhakti, 3e stadium: yogāṅga: ‘aikya-bhakti’ (Ind.); Eén: eenheid: 

term: aikya (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: Aila ‘afstammeling van Ilā’, dezelfde als aiḍa (‘afstammeling 

van Iḍā’), nl. Purūravas, wiens moeder Ilā of Iḍā heet [zie Ivn: Purūravas: 

‘Aila’ (Ind.) (myth. fig.); Ivn: Iḍā (3) = Ilā (Ind.) (godin), Aiḍa = Aila 

(Purūravas); God: ‘Nakomeling van Ilā’ (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Aindrī (fem.) ‘Śakti van Indra’, zijn vrouwelijke energie (of 

zijn vrouw) en een van de Mātṛkā’s, niet te verwarren met Aindri of Jayanta, 

de zoon van Indra. Aindrī komt voor in de Mārkaṇḍeya Purāṇa in de Śumbha-

mythe, waarin ze met de donderhamer de demon Raktabija verslaat. Andere 

namen zijn: Indrāṇī, Māhendrī, Śākrī, Vajrā [zie Ivn: Devī: Mātṛkā: Indrāṇī = 

Aindrī (Ind.) (godin); God: ‘Śakti van Indra’ (Aindrī, Indrāṇī) (Ind.); Offer: ~ 

aan Indrāṇī (Ind.)]                                                                                [Aindri] 

  34 

Sansk. termen: Airāvata ‘nakomeling van de oceaan’, 1. naam van Indra’s 

olifant, die in de mythe van de geboorte van Gaṇeśa (BP) door Nandin wordt 

onthoofd, 2. naam van een slang in de Mbh. 1.35 (nāga betekent niet alleen 

‘slang’, maar ook ‘olifant’), 3. de broer van koning Airāvata heet Dhṛtarāṣṭra 

Airāvata (Mbh. 1.3). Analyse: airāvata < irā-vat 1. ‘water of voedsel 
bezittend’, 2. ‘oceaan’ [zie Ivn: Airāvata (1) (Ind.) (myth. olifant); Ivn: 

Airāvata (2) (Ind.) (nāga); Ivn: Dhṛtarāṣṭra (3) Airāvata (3) (Ind.) (nāga); Dier: 

‘Zoon van de oceaan’ (Airāvata) (Ind.); Wateren: oceaan: term: irāvat: 
airāvata (‘nakomeling van de oceaan’) (olifant/slang) (Ind.)]                          
[Airavata] 

  12  15  37 

Sansk. termen: aiśvarya ‘heerlijkheid’, d.w.z. soevereiniteit en gezag 
uitstralend, m.n. zoals gesymboliseerd door het beeld van Pradyumna met 

beerzwijngezicht, beschreven in de Viṣṇudharmottara Purāṇa [zie 

Heerschappij: eer: term: aiśvarya (Ind.))]                                        [aishvarya] 
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Sansk. termen: Aitareya ‘nakomeling van Itara of Itarā’, patronimicum van 

Mahidāsa, de auteur (eig. de samensteller) van de Aitareya Brāhmaṇa (de 

oudste brāhmaṇa), de Aitareya Upaniṣad en de Aitareya Āraṇyaka, die alle 

commentaren zijn op de Ṛg Veda. De Aitareya Brāhmaṇa wordt soms 

Āśvalāyana Brāhmaṇa genoemd [zie Ivn: Aitareya, Mahidāsa (Ind.) (auteur) 

(patron.) (lit.); Literatuur: Brāhmaṇa, Aitareya = Āśvalāyana Brāhmaṇa (Ind.); 

Literatuur: Āraṇyaka, Aitareya (Ind.); Literatuur: Upaniṣad, Aitareya (= 

Aitareya Āraṇyaka II: 4-6) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Aitareya Āraṇyaka zie āraṇyaka: Aitareya Āraṇyaka   - 

Sansk. termen: Aitareya Brāhmaṇa zie brāhmaṇa: Aitareya Brāhmaṇa   - 

Sansk. termen: Aitareya Upaniṣad zie upaniṣad: Aitareya Upaniṣad   - 

Sansk. termen: Aitihāsika zie Itihāsa: Aitihāsika   - 

Sansk. termen: aitihya ‘overdracht van traditionele stof door een deskundige’, 

in de filosofie van de Brāhmaṇa’s beschouwd als een van de vier middelen om 

kennis te verwerven; vergelijkbaar met het bewijsmiddel smṛti [zie Filosofisch 

aspect: middel: term: pramāṇa: ‘aitihya’ (Brāhmaṇa’s) (Ind.); Wetenschap: 

onderwijs: term: aitihya (‘traditioneel onderricht’) (Ind.)] 
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Sansk. termen: aja 1. ‘drijver, opjager’, 2. ‘geit’. Ook de naam van een lid van 
een bep. familie, wat op een vorm van totemisme zou kunnen duiden [zie 
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Aja’s’ (Ind.); Dier: geit: term: aja 
(Ind.); Beroep en functie: drijver: term: aja (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Aja Ekapad ‘eenpotige bok’, een Vedische godheid. Karakter 
en mogelijke betekenis: 1. aja ‘drijver, jager’: de storm (Roth), 2. ‘de 
ongeborene’ in de afgesloten wereld (Bergaigne), 3. de bliksemende vorm van 
Agni (Keith en Macdonell). Hij hoort tot de geesten van de lucht [zie Ivn: Aja 
Ekapad (Ind.) (bokkengod); God: ‘Eenpotige bok’ (Aja Ekapad) (Ind.); Begin: 
oorsprong van Aja Ekapad (Ind.); Offer: ~ aan Aja Ekapad (Ind.); Lichaam: 
been (poot): eenpotigheid: term: ekapad (adj.) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Ajagava, naam van de boog van Śiva; var. Ajagāva, Ajakava, 
Ajakāva. Analyse: De betekenis is onduidelijk: 1. SHD: Ajagava < Aja- 
‘ongeboren’, dus ‘eeuwig’, 2. Encyclopaedia of the Hindu world (red. Garg): 
Ajagava = Ājagava < aja ‘geit’+ gava ‘koe’, dus een boog, gemaakt van de 
hoorns van een geit en een koe, en dezelfde als Pināka [zie Wapen: boog van 
Śiva (1): ‘Ajagava’ = ‘Pināka’ (Ind.); Rund: koe: term: gava, aja- (‘geit-koe’) 
(boog) (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: Ājīvika ‘(die bijzondere regels volgt t.a.v. de) levenswijze’, lid 
van een heterodoxe (voornamelijk zwervende) secte, gesticht door Gośāla 
Makkhaliputra ca 500 v. Chr.. De Ājīvika’s waren hoofdzakelijk atheïstisch, 

maar sommigen vereerden Nārāyaṇa en anderen Śiva (bron: WP en MW). 

Analyse: ājīvika < ājīva ‘levenswijze, levensonderhoud’ < ā ‘naar, toe’ + jīva 
‘levend’ [zie Religie: India, ~ van: Ājīvika’s (Ind.); Dood en leven: levenswijze: 
term: ājīvika (adj.) (secte) (Ind.)]                                                       [Ajivika] 

  32 

Sansk. termen: ajñāna zie jñāna: ajñāna   - 

Sansk. termen: ājya ‘geklaarde boter’ voor een boteroffer aan aan Agni en 
Soma [zie Eten en drinken: boter, offer-: term: ājya (Ind.); Offer: naam: 
‘Ājya’ (Ind.)]                                                                                          [ajya] 

  13 

Sansk. termen: Ājya śāstra zie śāstra: Ājya śāstra   - 

Sansk. termen: ākāśa 1. ‘ether’ als element, 2. m.n. de lege ruimte tussen 

hemel en aarde, zoals in de Brāhmaṇa’s, waar ākāśa gelijk staat aan antarikṣa. 

In de Upaniṣads kan ākāśa beide betekenissen hebben. In de Maitr. staat ākāśa 

in tegenstelling tot de tijd en wordt gesymboliseerd door de lotusbloem. In de 

leer van het atomisme in Vaiśeṣika is ākāśa het tweede belangrijke element 

(naast water, aarde, vuur en lucht), dat geheel eeuwig is en vormloos. In de 

Mahābhārata achtervolgt Indra Vṛtra met ākāśa. Vergelijk antarikṣa [zie 

Kosmografie en geografie: ruimte: bovenwereld: term: ākāśa (Ind.); 
Kosmografie en geografie: ruimte: ether: term: ākāśa (Ind.); Symboliek: lotus 
[met vier bladeren als de windstreken] als symbool van ākāśa, de ruimte]  
                                                                                                          [akasha] 

  10  32  34  56 

Sansk. termen: akhaṇḍakāla zie kāla: kāryakāla   - 

Sansk. termen: Akhil Bhāratīya Hindū Mahāsabhā (hind.) ‘Nationale Hindoe-
assemblee India’, een rechtsgeoriënteerde Hindoe-partij [zie Sociologie: 
gemeenschap, politieke: ‘Akhil Bhāratīya Hindū Mahāsabhā’ (Ind.)] 
                                                                   [Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha] 

  34 

Sansk. termen: Akhil Bhāratīya Jana Saṃgha (hind.) ‘Nationale Volkspartij 

India’, een rechtsgeoriënteerde Hindoe-volkspartij, de voorloper van de BJP 
(Bhāratīya Janatā Party) [zie Sociologie: gemeenschap, politieke: ‘Akhil 

Bhāratīya Jana Saṃgha’ (Ind.)]         

                                    [Akhil Bharatiya Jana Samgha, Akhil Bharatiya Jansang] 
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Sansk. termen: Akhil Bhāratīya Rāma Rājya Pariṣad (hind.) ‘Nationale Raad 

van Rama’s Koninkrijk India’, traditionele Hindoe-partij die is opgegaan in de 
BJP [zie Sociologie: gemeenschap, politieke: ‘Akhil Bhāratīya Rāma Rājya 

Pariṣad’ (Ind.)]   

      [Akhil Bharatiya Rama Rajya Parishad, Akhil Bharatiya Rama Rajya Parisad] 

  34 

Sansk. termen: ākhyāna zie gātha en pariplava ākhyāna   - 

Sansk. termen: ākhyāna: Anuvyākhyāna ‘gedeelte van een Brāhmaṇa waarin 

moeilijke stukken uit een (Sūtra-)tekst worden verklaard’ (MW), m.n. de naam 
van een werk van Madhva. Analyse: Anuvyākhyāna < anu + vyākhyāna 
‘verklarend, becommentariërend’ < vy + ākhyāna ‘verhaal’ [zie Literatuur: 
Anuvyākhyāna (door Madhva) (Ind.); Taal: epiek: verhaal: term: ākhyāna, 
anuvy- (‘verklarend commentaar’) (lit.) (Ind.)]           [akhyana, Anuvyakhyana] 

  32 

Sansk. termen: ākhyāna: Pariplava Ākhyāna ‘rondgaand verhaal’, cyclisch 

verhaal over oude koningen, dat door de hotṛ aan het hof wordt verteld terwijl 

het Aśvamedha-paard rondzwerft. Analyse: ākhyāna < ākhyā ‘vertellen, 
verkondigen’; pariplava ‘heen en weer bewegen’ [zie Literatuur: Ākhyāna, 
Pariplava (Ind.); Taal: epiek: verhaal: term: ākhyāna (lit.) (Ind.); Taal: epiek: 
verhaal: term: ākhyāna, pariplava (‘cyclisch verhaal’) (lit.) (Ind.); 
Werkzaamheid: bewegen: zwaaien: term: pariplava (pariplavā (lit./ketel)) 
(Ind.)]                                                                 [akhyana, Pariplava Akhyana] 

  13 

Sansk. termen: akṣa 1. ‘bijl’, 2. ‘zaadje’, 3. ‘oog’ (zie rudrākṣa)   - 

Sansk. termen: akṣa-mālā zie mālā: akṣa-mālā en rudrākṣa   - 

Sansk. termen: Ākuli ‘verward’, een asura. Zie ook Kilāta [zie Ivn: Ākuli (Ind.) 
(asura); Geest: ‘Verward’ (Ākuli) (Ind.) (asura); Psychologie: verwarring: term: 
ākuli (nom. ag.) (demon) (Ind.)]                                                            [Akuli] 
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Sansk. termen: Akūpāra 1. ‘onbegrensd’, 2. mythische schildpad die de aarde 

torst en die door Indra aan de ṛṣi’s wordt getoond, 3. ‘oceaan’ [zie Ivn: 

Akūpāra (Ind.) (kosmische schildpad); Dier: ‘Onbegrensd’ (Akūpāra) (Ind.); 
Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid: term: akūpāra (adj.) 
(schildpad) (Ind.)]                                                                             [Akupara] 

  12 

Sansk. termen: Alakā ‘krul, lok’, woning van Kubera in de Himālaya [zie 
Mythische woning: naam: ‘Alakā’, de woning van Kubera (Ind.); Lichaam: haar: 
haarlok: term: alakā (fem.) (myth. woning) (Ind.)]                                [Alaka] 

  15 

Sansk. termen: Alakṣmī ‘ongeluk’, ook als personificatie in de gedaante van 

Jyeṣṭha (zie aldaar). Alakṣmī wordt door Brahmā geschapen uit zijn linkerdij in 

de mythe van Brahmā’s vervloeking van Nārada (Brahmavaivarta Purāṇa) [zie 

Ivn: Devī: Alakṣmī = Jyeṣṭhadevī (Ind.) (godin); God: ‘Onheil’ (Alakṣmī) (Ind.); 

Welzijn en ziekte: onheil: term: alakṣmī (godin) (Ind.)]       [Alakshmi, Alaksmi] 

  37 

Sansk. termen: amānava ‘bovenmenselijk’, eig. ‘geen afstammeling van 
Manu’, zoals de ‘hogere mens’ die de ziel volgens de CU naar de wereld van 
Brahmā begeleidt [zie Mens: god-mens: term: amānava (adj.) (Ind.)]  
                                                                                                       [amanava] 

  56 

Sansk. termen: Amarāvatī ‘woning van de onsterfelijken’ (Pāli) 1. voormalig 
Boeddhistisch centrum aan de rivier de Kistna, 2. hoofdstad van Svarga, de 
hemel van Indra [zie Ivn: Amarāvatī (Ind.) (topogr., tZv Berhampur, Guntur, 

Āṃdhra Pradeśa); Mythische woning: naam: ‘Svarga’, de ~ van Indra: 

‘Amarāvatī’ (Ind.) (hemelse stad); Kosmografie en geografie: plaats, woon-: 
term: amarāvatī (‘woning van de onsterfelijken’) (aardse en hemelse plaats) 
(Ind.)]                                                                                           [Amaravati] 
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Sansk. termen: Ambā of Mātā ‘moeder’, lid van de triade van 
beschermgodinnen van het dorp. Als drietal zijn ze met Rudra verbonden, die 
dan Tryambaka heet. Ambā is ook een locale variant van Devī in het 
(mythische ?) gebergte Gandhamādana. Er bestaan afbeeldingen van haar [zie 
Ivn: Devī: Ambā (Ind.) (godin); Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Mātā’s’ of ‘Ambā’s’ (Ind.); Familierelaties: moeder: term: 
ambā ((godin)) (Ind.); God: ‘Moeder’(Ambā) (Ind.); Familierelaties: moeder: 

term: mātṛ, Mātṛkā, Mātā (moedergodin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, 

goden-: Devī: Ambā (Ind.)]                                                          [Amba, Mata] 

  49 

Sansk. termen: Ambālikā ‘moeder’, vrouw van Vicitravīrya en moeder van 

Pāṇḍu bij Vyāsa [zie Ivn: Ambālikā (Ind.) (myth. fig.); Familierelaties: moeder: 

term: ambālikā (myth. fig.) (Ind.)]                                                  [Ambalika] 

  27 

Sansk. termen: Ambikā ‘moeder’ 1. Ambikā is een figuur uit de Mahābhārata, 

de vrouw van Vicitravīrya en moeder van Dhṛtarāṣṭra bij Vyāsa, 2. de zuster 

van Rudra in de Vājasaneyi Saṃhitā; later wordt zij beschouwd als zijn moeder 

(wrsch. < Tryambaka), 3. een andere naam van Kaumarī, een van de Mātṛkā’s, 

4. een andere naam van Pārvatī; ze bestrijdt de asura Dhūmralocana en uit 
haar voorhoofd ontstaat Kālī; er zijn afbeeldingen van haar, 5. een oerwezen, 

de vrouwelijke helft van Puruṣa, 6. een godin bij de Jaina’s [zie Ivn: Ambikā 

(1) (Ind.) (myth. fig., vrouw van Vicitravīrya); Ivn: Devī: Ambikā (2) (Ind.) 

(godin, vrouw of zuster van Rudra-Śiva); Ivn: Devī: Mātṛkā: Kaumārī = Ambikā 

(3) (Ind.) (godin); Ivn: Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Ambikā’ (4) (Ind.) (godin); Ivn: 
Devī: Ambikā (5) (vrouw. oerwezen), avatāra (Ind.) (godin); Kunst en schrift: 
beeld, goden-: Devī: Ambikā (Ind.);God: ‘Moeder’ (Ambikā) (Ind.); 
Familierelaties: moeder: term: ambikā (godin, myth. fig.) (Ind.)]        [Ambika] 
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Sansk. termen: Ambuvācī, 1. periode van vier dagen in de donkere tijd van de 

maand Āṣāḍha (10e tot de 13e dag), wanneer de aarde onrein (ongesteld) zou 

zijn en er geen landbouw mag worden bedreven (MW), 2. tevens de naam van 
het Devī-festival (m.n. Kāmākhyā) ter afsluiting van deze periode, nadat de 
tempels drie dagen dicht zijn geweest. De vereerders krijgen rode doeken 
uitgereikt en men gebruikt rode bloemen. Analyse: Ambuvācī < ambu 1. 
‘water’, 2. ‘vier’+ vācī ~ vāc [zie Feest: Devī-festival: Ambuvācī (Ind.); Tijd: 
periode, cultus-: duur: 04 dagen: term: ambuvācī (feest) (Ind.)]      [Ambuvaci] 

  34 

Sansk. termen: Amitābha (< a-mita abha) ‘onmetelijk licht’, een van de namen 
van de Boeddha-beelden in het Verre Oosten. De Japanse naam is Amida [zie 
Ivn: Boeddha (1): ‘Amitābha’, ~ (Chin.-B.) (profeet); Ivn: Boeddha (1): 
‘Amida’, ~  (Chin.-Jap.-B.) (profeet); Licht en duisternis: schittering: term: 
ābhā, amita- (amitābha) (‘onmetelijk licht’) (Oosterse Boeddha) (Ind.)] 
                                                                                                      [Amitabha] 
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Sansk. termen: Amitāyus ‘onmetelijke levensduur’, een van de namen van de 
Boeddha-beelden in het Verre Oosten. Analyse: Amitāyus < a-mita āyus [zie 
Ivn: Boeddha (1): ‘Amitāyus’, ~ (Chin.-B.) (profeet); Tijd: temporaliteit: 
levenstijd: term: āyus, amita- (amitāyus) (‘onmetelijke levensduur’) (Oosterse 
Boeddha) (Ind.-B.)]                                                                         [Amutayus] 
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Sansk. termen: amṛta, de soma-drank der ‘onsterfelijkheid’ en verwant aan gr. 

αμβροσιη dat vlgs P. Thieme niet ‘onsterfelijkheidsdrank’, maar ‘levensdrank’ 

betekent [zie Eten en drinken: mede: soma: amṛta (Ind.); Dood en leven: 

onsterfelijkheid: term: amṛta (adj.) (soma-drank) (Ind.); Macht en kracht: 

soma (amṛta), kracht van (Ind.); Symboliek: vogel als symbool van amṛta (die 

hij in zijn bek draagt) (Ind.)]                                                    [amrta, amrita] 
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Sansk. termen: Aṃśa 1. ‘deel, portie’, 2. ‘toedeler’. Aanduiding: 1. een 

Vedische god die overvloed toedeelt. Hij is een van de Āditya’s, 2. benaming 

van een Tantra sādhaka. Analyse: aṃśa < aś ‘komen, verwerven, schenken’ 

(MW) [zie Ivn: Aṃśa (Ind.) (god); God: ‘Schenker’ (Aṃśa) (Ind.); Beroep en 

functie: gever: term: aṃśa (god) (Ind.); Beroep en functie: rel. persoon: 

zoeker naar verlossing: term: sādhaka: aṃśa (Ind.); Eén: deel: term: aṃśa 

(Tantra sādhaka) (Ind.)]                                                                      [Amsha] 

  12  34 

Sansk. termen: Aṃśumat = Anśuman 1. ‘vezelrijk’, 2. ‘stralend’, de kleinzoon 

van Sagara, de koning van Ayodhyā [zie Ivn: Aṃśumat = Anśuman (Ind.) (myth. 

fig.)]                                                           [Amshumat, Anshumat, Anshuman] 

  27 

Sansk. termen: amūrta zie mūrta: amūrta   - 

Sansk. termen: an ‘ademen’, de wortelvorm (ook aṇ) waarvan verschillende 

termen voor ‘levensademtochten’ (prāṇa’s) zijn afgeleid [zie Adem: term: an 

(vb.) (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: an: apāna ‘(uitgaande) adem’, d.w.z. de levensstroom die 
verantwoordelijk is voor de adem of wind uit de longen of uit de darmen. 

Apāna is, hoewel tegengesteld daaraan, een van de prāṇa’s. Analyse: apāna < 

apā + √an ‘uitademen’ [zie Macht en kracht: levenskracht: prāṇa: apāna 

(Ind.); Adem: ademhaling: uitademen: term: apāna (Ind.); Lichaam: 
lichaamslucht, uitgaande: wind: term: apāna (Ind.)]                             [apana] 
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Sansk. termen: an: ātman 1. ‘wind’, 2. ‘levensadem’, 3. ‘individueel zelf’, 4. 
‘kosmisch zelf’. De (psychische) ātman werd vereenzelvigd met het (abstracte) 
Brahman omdat ze uiteindelijk hetzelfde uitdrukten, nl. het hoogste principe 
en de eenheid van de wereld. De ontwikkeling is als volgt: Het psychische 

element werd eerst prāṇa, adem, genoemd; daarna prajñā, intellect; 

vervolgens de ātman, het zelf dat adem en intellect omvat, transcendeert en 
de kosmische ātman wordt. Ten slotte worden het Brahman en de ātman 
gelijkgesteld. Analyse: ātman < at ‘bewegen’ of av (= va) ‘blazen’ + √an ; 
vergelijk gr. ατμος, ohd. atum 
 
[zie Natuurverschijnsel: wind: term: ātman (Ind.); Adem: term: ātman 
(Brahman) (Ind.); Geest: zelf: term: ātman (Ind.); 
 
Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman = ātman (Ind.); 
Filosofie: kennis van de Ātman of het Brahman (= kennis over de eenheid van 
het zelf en het Absolute) (Ind.); Filosofie: probleem van de kenbaarheid van 
het Brahman of de Ātman (Ind.); Filosofie: type: Absolute (Ātman, Brahman, 
Īśvara), leer van het (Ind.); Filosofie: type: Ātman als enige werkelijkheid 
(Yājñavalkya ), leer van de (Ind.); Filosofie: type: Ātman als het kennende 
subject in de mens (Yājñavalkya ), leer van de (Ind.); Filosofie: type: 
onkenbaarheid van de Ātman of Brahman (Yājñavalkya ), leer van de (Ind.); 
Verlossing: doel van de ~: vereniging met het goddelijke (Brahman, Ātman, 
Śiva, God); Verlossing: weg naar ~: kennis van de Ātman of het Brahman (= 
kennis over de eenheid van het zelf en het Absolute) 
 
Begin: eerste/oudste vorm van de doctrine van de Ātman (Ind.); Adem: term: 
an (IE); Werkzaamheid: bewegen: term: at (IE); Natuurverschijnsel: wind: 
term: av of va (IE); Symboliek: oceaan als symbool van de Ātman (Ind.)]  
                                                                                                          [atman] 
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Sansk. termen: an: Ātman Vaiśvānara, term voor het Absolute, zoals 
voorgesteld door Uddalāka e.a aan koning Aśvapati Kaikeya, dat bestaat uit 
hemel, zon, wind, ether, water en aarde. Dit externe fenomeen wordt door de 
koning afgewezen, want volgens hem is de Ātman intern [zie Filosofie: 
principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘Ātman Vaiśvānara’ (Ind.)] 
                                                                                       [Atman Vaishvanara] 
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Sansk. termen: an: Ātman, mahān ‘het grote zelf’, een term uit de Kaṭha 

Upaniṣad, die het element aanduidt, waaruit de buddhi is ontstaan, en dat zelf 

uit de avyakta is voortgekomen [zie Geest: zelf: term: ātman, mahān (Ind.)] 
                                                                                                [mahan atman] 
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Sansk. termen: an: prāṇa 1. ‘adem’, 2. ‘levensademtocht, -kracht, -principe, -

activiteit of -geest’ (bijv. van een orgaan), d.w.z. de levensenergie of –stroom 
die via de adem en het bloed de organen bereikt, 3. ‘zintuig(en)’, dus de 
organen zelf, 4. ‘individueel zelf’; de adem is de ziel, want deze dooft nooit 
uit, zoals de geest in de dood of de slaap, 5. ‘kosmisch zelf’ (gelijk aan 
Ātman). Er heeft dus een betekenisverandering plaatsgevonden van ‘adem’ 

(voorheen asu) naar ‘wezenskenmerk van het universum’. De mukhya prāṇa is 

het ‘hoofd van de levensademtochten’, welke op hun beurt ‘goden’ worden 

genoemd, zoals Prajāpati het hoofd der goden is. Daarom is Prāṇa een 

(abstracte) god. De belangrijkste prāṇa’s zijn: apāna, udāna, prāṇa, vyāna, 

samāna. Analyse: prāṇa < pra + √an ‘inademen’ 

 [zie Adem: term: prāṇa (Ind.); Macht en kracht: levenskracht: term: prāṇa 

(Ind.); Macht en kracht: levenskracht: term: prāṇa, mukhya (Ind.); Lichaam: 

zintuig: term: prāṇa (Ind.); Geest: zelf: term: prāṇa (Ind.); Ivn: Prāṇa (Ind.) 

(god/personificatie); God: ‘Adem’ (Prāṇa) (Ind.); Symboliek: as [van wiel] als 

symbool van het intellectuele zelf (prāṇa = prajñātman) (Ind.)]             [prana] 
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Sansk. termen: an: samāna ‘levensadem’, waarschijnlijk de prāṇa die voor de 

spijsvertering zorgt en die de in- en uitademing verbindt (JUB). Analyse: 
samāna < sam + √an ‘samen-ademen’ (verbinding tussen in- en uitademen) [zie 

Adem: term: samāna (Ind.); Macht en kracht: levenskracht: term: prāṇa: 

samāna (Ind.)]                                                                                   [samana] 
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Sansk. termen: an: udāna ‘opgaande levensademtocht’, die de ziel naar de 

dood of naar het Brahman leidt. Udāna is een van de prāṇa’s. Analyse: udāna < 

ud + √an ‘omhoog ademen’ [zie Macht en kracht: levenskracht: term: prāṇa: 

udāna (Ind.); Adem: ademhaling: omhoogademen: term: udāna (Ind.)]  [udana] 
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Sansk. termen: an: vyāna ‘in- en uitademen’, in de filosofie: ‘de vereniging 

van prāṇa en apāna’, m.n. 1. ‘dat wat leven behoudt zonder in- en 

uitademing’, 2. ‘de adem die de ‘bovenadems’ en de 

‘benedenadems’verbindt’. Vyāna is een van de prāṇa’s (zie prāṇa). Analyse: 

vyāna < vi + √an ‘in- en uitademen’ [zie Adem: term: vyāna (Ind.); Macht en 

kracht: levenskracht: term: prāṇa: vyāna (Ind.)]                                   [vyana] 
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Sansk. termen: anādi ‘zonder begin’. De Hindoes zien zowel hun religie 
(sanātana dharma) als sommige heilige geschriften als anādi [zie Begin: 
beginloosheid: term: anādi (Ind.)]                                                         [anadi] 
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Sansk. termen: Anaghā ‘zonder zonde’, een Sondergott van de  landbouw die 
aangeroepen werd bij het binnenhalen van de oogst. Ze hoort tot een groep 

van vier godinnen, van wie de anderen zijn Sītā, Āśā en Araḍā. Later wordt ze 

geïdentificeerd met Lakṣmī [zie Ivn: Anaghā (Ind.) (godin); God: ‘Zondenloze’ 

(Anaghā) (Ind.); Ethiek: zondenloosheid: term: anaghā (fem.) (godin) (Ind.)] 
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                                                                                                         [Anagha] 

Sansk. termen: anāhata ‘ongeslagen, niet gewond’, mystiek geluid uit het 
lichaam, dat goddelijke genade betekent; ook het geluid uit de trommels van 
Śiva. Tevens de term voor de vierde cakra [zie Geluid: mystiek geluid: term: 
anāhata (Ind.); Geluid: tromgeroffel: term: anāhata (Ind.); Totaliteit: 
compleetheid: term: anāhata (adj.) (mystiek geluid) (Ind.)]               [anahata] 

  33 

Sansk. termen: Ānaka-dundubhi, 1. beide samengevoegde termen duiden ieder 
een bepaald soort trommel aan die klonk bij Vasudeva’s geboorte, 2. naam van 
Vasudeva [zie Muziek en dans: trommel: ānaka (Ind.); I Muziek en dans: 
trommel: dundubhi (Ind.); Ivn: Vasudeva: ‘Ānaka-dundubhi’ (Ind.) (myth. fig., 

vader van Kṛṣṇa); God: ‘Trommel’ (Ānaka-dundubhi) (Ind.)]   [Anaka-dundubhi] 

  37 

Sansk. termen: Analā ‘vurig’, vrouw van Kaśyapa en moeder der fruitbomen, 

een godin uit de Rāmāyaṇa [zie Ivn: Analā (Ind.) (godin); God: ‘Vurige’ (Analā) 

(Ind.); Vuur: term: analā (fem.) (godin) (Ind.)]                                      [Anala] 

  34 

Sansk. termen: ānanda ‘gelukzaligheid’, een veel gebruikte term in de 
mystiek. Tevens de naam van een van de belangrijkste volgelingen van 
Boeddha [zie Karakter en gedrag: gelukzaligheid: term: ānanda (Ind.); Ivn: 
Ānanda (1) (Ind.-B.) (zoon van Śuddhodana)]                                       [ananda] 

  10  32 

Sansk. termen: ānanda tāṇḍava, dans van Śiva Naṭarāja [zie Muziek en dans: 

dans: term : tāṇḍava, ānanda- (Ind.)]                                    [ananda tandava] 

  34 

Sansk. termen: ānanda: bhajānanda ‘gelukzaligheid van verering’, een aspect 
van de nitya-līlā, het eeuwige spel dat God met de ziel speelt volgens Vallabha 
[zie Karakter en gedrag: gelukzaligheid: term: ānanda, bhaj- (‘gelukzaligheid 
van verering’) (Ind.); Bezit en roof: verdeling: term: bhaj (bhakti (subst.), 
bhakta (adj.)) (Ind.); Cultus: persoonlijke devotie: term: bhaj (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: ānanda: sat-cit-ānanda ‘waarheid/werkelijkheid-bewustzijn-

gelukzaligheid’, een karakterisering van het Brahman in de Taittirīya Upaniṣad 

en de Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad, alsook een toestand van het zelf (ātman) in 

de Advaita Vedānta-filosofie van Śaṃkarācārya. Volgens de Śiva Advaita-

filosofie (Kaśmīra Śaivisme) wordt de gelukzaligheid van de vereniging van sat-
cit-ānanda veroorzaakt door de vereniging van Śiva en Śakti. Ook in het Vīra 
Śaivisme heeft de verloste dit kenmerk [zie Karakter en gedrag: 
gelukzaligheid: term: ānanda, sat-cit- (kenmerk van Brahman/Ātman) (Ind.); 
Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘sat-cit-ānanda’ (Ind.)] 
                                                                                              [sat-cit-ananda] 

  10  33  34 

Sansk. termen: ānanda: Śivānanda ‘gelukzaligheid van Śiva’, een van de zaken 
die Śiva schenkt volgens de Śaiva Siddhānta [zie Karakter en gedrag: 
gelukzaligheid: term: ānanda, Śiv- (Ind.)]                                     [Shivananda] 

  33 

Sansk. termen: ānanda: svarūpānanda ‘gelukzaligheid van God zelf’, een 
aspect van de nitya-līlā, het eeuwige spel dat God met de ziel speelt volgens 
Vallabha [zie Karakter en gedrag: gelukzaligheid: term: ānanda, svarūpa 
(svarūpānanda) (‘gelukzaligheid van God zelf’) (Ind.); Verschijning: alg. 
verschijningsvorm: term: rūpa, sva- (‘iemands eigen vorm’) (Ind.)]  
                                                                                               [svarupananda] 

  32 

Sansk. termen: ānandamaya ‘bestaande uit gelukzaligheid’, d.w.z. het zelf van 
de gelukzaligheid als binnenste (eerste) kośa (‘omhulling’) rond het zelf. 

Volgens de Taittirīya Upaniṣad is ānandamaya een van de vijf Ātmans [zie 

Geest: zelf: term: ātman: ‘ānandamaya’ (TU) (Ind.); Karakter en gedrag: 
gelukzaligheid: term: ānanda (adj. ānandamaya, een ātman) (Ind.)] 
                                                                                                 [anandamaya] 
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Sansk. termen: ānanda-tāratamya ‘gradatie (stadium) van gelukzaligheid’, d.i. 

een stadium van mokṣa in de filosofie van Madhva [zie Filosofisch aspect: 

stadium: term: tāratamya, ānanda- (bep. stadium van mokṣa bij Madhva) 

(Ind.); Verlossing: type: mokṣa; stadium: sāyujya mukti in div. gradaties 

(ānanda-tāratamya) (vlgs Madhva) (Ind.)]                           [ananda-taratamya] 

  32 

Sansk. termen: ananta ‘eeuwig’, een term die waarschijnlijk foutief gebruikt 

wordt voor ānanda als aanduiding voor het Brahman. Zie verder bij Śeṣa, de 

andere naam van de slang Ananta [Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: 
ananta (adj.) (slang) (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: Anarśani ‘geen mannen hebbend’ (misschien vlgs Michael 
Witzer), een Dāsa-koning, verslagen door Indra [zie Ivn: Anarśani (Ind.) (Dāsa-
koning, demon)]                                                                             [Anarshani] 

  12 

Sansk. termen: Anasūyā ‘niet-boosaardig, tevreden’, dochter van Dakṣa en 

vrouw van Atri. Zij vervloekt Brahmā, Śiva en Viṣṇu die haar willen 

verkrachten [zie Ivn: Anasūyā (Ind.) (myth. fig.); Mythe: Anasūyā’s vervloeking 

van Brahmā, Viṣṇu en Śiva (Bhaviṣya Purāṇa) (Ind.)]                          [Anasuya] 

  37 

Sansk. termen: anātman ‘zelfloosheid’. Na zijn ontwaken ontdekt de Boeddha 
dat de wezens geen zelf hebben. Zie anattā [zie Geest: zelfloosheid: term: 
anātman (Ind.-B.)]                                                                           [anatman] 

  14 

Sansk. termen: anattāvāda zie vāda: anattāvāda   - 

Sansk. termen: āṇava ‘onwetendheid’ (eig. ‘zeer klein deeltje, atoom, 

nietigheid’), nl. het idee van individualiteit, een oerzonde, een pāśa, volgens 
de Śaiva Siddhānta, die de jīva in gebondenheid houdt en die tenietgedaan 

moet worden [zie Filosofie: kennis: onwetendheid: term: āṇava (Ind.); Ethiek: 

zonde: ‘paśu’: ‘āṇava’ (Śaiva Siddhānta) (Ind.); Getal: maat: nietigheid: term: 

āṇava (vorm van onwetendheid) (Ind.)]                                                 [anava] 

  33 

Sansk. termen: Anavamī (< anavama ‘uitzinnig’), goddelijke dienares van 

Pārvatī in de mythe van Devī’s verleiding van de buffeldemon Mahiṣa (Skanda 

Purāṇa) [zie Ivn: Anavamī (Ind.) (goddelijke dienares); Psychologie: extase: 

term: anavama (> A–i, dienares van Pārvatī) (adj.) (Ind.); God: ‘Uitzinnige’ 
(Anavamī) (Ind.)]                                                                              [Anavami] 

  37 

Sansk. termen: Andhaka ‘blind’, zoon van Śiva, geboren, vernietigd en 
herboren door diens oog in de mythe van Śiva’s slachting van Andhaka en diens 

geestelijke wedergeboorte (Kūrma Purāṇa) en in de mythe van Śiva’s 

verwekking van Andhaka (Dharma Saṃhitā in de Śiva Purāṇa) [zie Ivn: Andhaka 

(Ind.) (demon); Waarneming: zien: blindheid, geestelijke: term: andhaka 
(adj.) (god) (Ind.); Geest: ‘Blinde’ (Andhaka) (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: andhas, soma-plant en –sap. Analyse: andhas < andha ‘blind, 
donker’ < andh ‘blind maken’ [zie Eten en drinken: mede: soma: andhas (Ind.); 
Vegetatie: soma: andhas (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: aṅga 1. ‘(onder)deel’, 2. ‘lid, ledemaat’, 3. ‘poot’ (van bed)’, 

4. ‘stadium’, 5. = Aṅgasthala, een afsplitsing van Brahman volgens het Vīra-

Śaivisme, die wordt tot de ziel of jīva verenigd met bhakti (Śakti), 6. 

aanvullende (vaste) offerhandeling, die samen met andere aṅga’s het 

raamwerk (tantra) van het offer vormen [zie Geest: ziel, individuele levende: 

term: jīva: aṅga of Aṅgasthala (Ind.); Eén: deel: term: aṅga (Ind.); Offer: 

asp.: offerhandeling: term: aṅga (Ind.)]                               [anga, Angasthala] 

  13  33 

Sansk. termen: aṅga: bhogāṅga ‘genotsstadium’, genot samen met Śiva, het 

tweede stadium van bhakti volgens het Vīra-Śaivisme, bestaande uit śaraṇa-

  33 
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bhakti en prāṇa-liṅgin-bhakti (zie aldaar) [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-

Śaiva-mārga’: bhakti, 2e stadium: bhogāṅga (Ind.); Karakter en gedrag: 

genieten: term: bhoga (Ind.); Filosofisch aspect: stadium: term: aṅga, bhoga- 

(‘genotsstadium’) (stadium van bhakti) (Ind.)]                        [anga, bhoganga] 

Sansk. termen: aṅga: Khaṭvāṅga ‘beddepoot’, naam van de knuppel van Śiva, 

voorzien van een schedel aan het eind. De knuppel doet denken aan een 

beddepoot met een knop, bandaar de naam. Analyse: khaṭvā ‘ledikant, bed’ + 

aṅga ‘ledemaat, poot’ [zie Wapen: knuppel van Śiva (1): ‘Khaṭvāṅga’ (Ind.); 

Voorwerp: beddepoot: term: aṅga, khaṭvā- (khaṭvāṅga) (knuppel) (Ind.)] 

                                                                                           [anga, Khatvanga] 

  15 

Sansk. termen: aṅga: tyāgāṅga ‘stadium van verzaking’, onthechting van de 

māyā-wereld, stadium van bhakti in het Vīra-Śaivime, bestaande uit 
Maheśvara-bhakti en bhakta-bhakti (zie aldaar). Analyse: tyāga ‘achterlaten, 
opgeven, verzaken’ [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 1e 

stadium: tyāgāṅga (Ind.); Religieus fenomeen: ascese: onthouding: 

wereldverzaking: term: tyāga (vb.) (Ind.); Filosofisch aspect: stadium: term: 

aṅga, tyāga- (‘stadium van verzaking’) (stadium van bhakti) (Ind.)] 

                                                                                             [anga, tyaganga] 
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Sansk. termen: aṅga: vedāṅga ‘ledemaat (ter ondersteuning) van de Veda’, 

algemene benaming voor een hulpwetenschappelijk werk bij de Veda. De zes 

Vedāṅga’s kunnen handelen over fonetiek, grammatica, etymologie, het 

ritueel enz.: 1. śikṣā en 2. chandas (voor de juiste lezing en voordracht), 3. 

vyākaraṇa en 4. nirukta (voor het juiste begrip),  5. jyotiṣa en 6. kalpa (voor 

het juiste gebruik bij de offers) (zie aldaar) [zie Literatuur: Vedāṅga (alg.) 

(Ind.); Lichaam: lichaamsdeel: term: aṅga, veda- (vedāṅga) (‘ledemaat (ter 

ondersteuning) van de Veda’) (lit.) (Ind.); Taal: tekst, wetenschappelijke: 

term: vedāṅga (Ind.)]                                                              [anga, vedanga] 

  32 

Sansk. termen: aṅga: vedāṅga: anukramaṇī zie anukramaṇī   - 

Sansk. termen: aṅga: vedāṅga: chandas zie chandas   - 

Sansk. termen: aṅga: vedāṅga: jyotiṣa zie jyotiṣa   - 

Sansk. termen: aṅga: vedāṅga: kalpa zie kalpa   - 

Sansk. termen: aṅga: vedāṅga: nirukta zie nirukta   - 

Sansk. termen: aṅga: vedāṅga: śikṣā zie śikṣā   - 

Sansk. termen: aṅga: vedāṅga: vyākaraṇa zie vyākaraṇa   - 

Sansk. termen: aṅga: yogāṅga ‘stadium van yoga’. Aanduiding: 1. weg naar 

verlossing volgens de yoga-praktijk in de Yoga Sūtra, 2. gelukzaligheid door 
vereniging met Śiva, stadium van bhakti in het Vīra-Śaivisme, bestaande uit 
aikya-bhakti en samarasa-bhakti (zie aldaar) [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga 

Sūtra-mārga’: yogāṅga (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: 

bhakti, 3e stadium: yogāṅga (Ind.); Filosofisch aspect: stadium: term: aṅga, 

yoga- (‘stadium van yoga’) (stadium van bhakti) (Ind.)]            [anga, yoganga] 

  33  34 

Sansk. termen: Aṅgāraka ‘(gloeiend) houtskool’, naam van de planeet Mars, 

genoemd in de Baudhayana Dharma Sūtra. Analyse: Aṅgāraka < aṅgāra id. < 

√ag of aṅg ‘gaan’, vgl. agni [zie Hemellichaam: planeet: ‘Mars’ (4): ‘Aṅgāraka’ 

(Ind.); Vuur: kool: term: aṅgāraka (planeet) (Ind.)]                          [Angaraka] 

  12 

Sansk. termen: Aṅgasthala zie aṅga   - 
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Sansk. termen: Aṅgiras, een mythische priester; zijn zonen zijn de Aṅgirasa’s, 

een mythische priestergroep of een historische priesterfamilie. Volgens 

Macdonell is Aṅgiras = gr. αγγελος  [zie Ivn: Aṅgiras (Ind.) (auteur en ṛṣi); 
Priester: groep: ‘Aṅgirasa’s’ (Ind.); Begin: oorsprong van de Aṅgirasa’s (Ind.); 

Mythe: De Aṅgirasa’s en de slachting van de Pani’s (Ind.); Mythe: De ruzie 

tussen de Aṅgirasa’s en de Āditya’s (Ind.); Mythe: Vāc en de Aṅgirasa’s (Ind.); 

Offer: ~ aan de Aṅgirasa’s (Ind.); Strijd en vrede: strijd tussen goden: Āditya’s 

en Aṅgirasa’s (Ind.); Symboliek: Aṅgirasa’s als symbool van licht en vuur (Ind.)] 

                                                                                                         [Angiras] 

  12 

Sansk. termen: Aṅguttara Nikāya of Ekuttaranukāya of Aṅguttarāgama (pāli) 

‘de verzameling die met telkens één groter wordt’, een van de vier Nikāya’s 
uit de Pāli-canon van de Theravāda-school. Het is een Boeddhistische tekst 
waarin gebruik wordt gemaakt van een numeriek schema t.b.v. het geheugen. 
Het aantal onderwerpen neemt per tekstonderdeel toe. De andere Nikāya’s 

zijn: Dīgha Nikāya, Majjhima Nikāya en Saṃyutta Nikāya. De tekst is de 

zuidelijk Pāli variant van de Aṅguttara Nikāya, waarvan de titel dezelfde 

betekenis heeft, maar de filososche achtergrond verschilt sterk (bron: Bhikku 
Bodhi (intr. en vert.), ‘The numerical discourses of the Buddha’). Vergelijk 

Ekottarāgama. Analyse: aṅguttara ‘telkens één meer’ + nikāya ‘verzameling 

[zie Literatuur: Pāli-canon: Piṭaka, Sutta: Nikāya, Aṅguttara (Ind.-B.); Eén: 

telkens één meer: term: aṅguttara (pāli) (lit.) (Ind.-B.); Taal: teksten, 

verzameling: term: nikāya (lit.) (Ind.-B.)]                  

                                        [Anguttara Nikaya, Ekuttaranukaya, Anguttaragama] 
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Sansk. termen: aṇiman ‘de kracht om klein of onzichtbaar te worden’, een van 

de oorspronkelijke doelen van yoga, nl. het vergaren van magische krachten 

(siddhi’s) [zie Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi (Ind.): aṇiman 

(Ind.); Getal: maat: nietigheid: term: aṇiman (een siddhi) (Ind.)]        [animan] 

  15 

Sansk. termen: anindrāḥ ‘twijfelaars aan Indra’, algemene term voor 

‘ongelovigen, sceptici’, m.n. t.a.v. Indra [zie Beroep en functie: ongelovige: 

term: anindrāḥ (‘twijfelaars aan Indra’) (pl.) (Ind.)]                         [anindrah] 
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Sansk. termen: Aniruddha zie rudh: Aniruddha   - 

Sansk. termen: aṅkuśa ‘drijfhaak’, een van de attributen van Devī [zie Wapen: 

drijfhaak: term: aṅkuśa (Ind.)]                                                          [ankusha] 

  34 

Sansk. termen: annamaya ‘bestaande uit voedsel’, d.w.z. het lichaam als 
buitenste (vijfde) kośa (‘omhulling’) rond het zelf. Volgens de Taittirīya 

Upaniṣad is annamaya een van de vijf Ātmans [zie Geest: zelf: term: ātman: 

‘annamaya’ (TU) (Ind.); Eten en drinken: voedsel: term: anna (adj. annamaya, 
een ātman) (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: annaprāśana, de rite van het ‘aanbieden’ van vast ‘voedsel’ 
aan het kind, in de zesde maand na de geboorte [zie Rite: overgangsrite: 
geboorterite: ‘Annaprāśana’ (Ind.); Eten en drinken: voedselvoorziening: term: 
annaprāśana (Ind.)]                                                                  [annaprashana] 
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Sansk. termen: Annapūrṇā ‘vol voedsel’, een avatāra van Devī [zie Ivn: Devī: 

Annapūrṇā, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Voedselrijke’ (Annapūrṇā) (Ind.)); 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: pūrṇā, anna- (‘vol voedsel’) 

(adj.) (godin) (Ind.)]                                                                     [Annapurna] 

  34 
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Sansk. termen: Anomā (Pāli) ‘beroemd’, de rivier waar Siddharta aankomt na 
zijn vertrek [zie Ivn Anomā (Nepal-Ind.) (rivier, onbekende locatie); 
Heerschappij: eer: term: anomā (Ind.)]                                               [Anoma] 

  14 

Sansk. termen: anṛta ‘onwaarheid’ i.t.t. ṛta, de juiste orde. De 

betekenisontwikkeling loopt van een verband met de juiste orde (nl. de 
tegenstelling hiermee) naar slechts onwaarheid en bedrog, en komt in 

tegenstelling te staan tot satya, dat ṛta vervangt [zie Wet en orde: orde: 

waarheid, on-: term: anṛta (Ind.)]                                              [anrta, anrita] 

  10  12 

Sansk. termen: Antaka ‘de eindiger’, een mythische figuur, de dood zelf, die 
verbonden wordt met Yama [zie Ivn: Antaka (Ind.) (myth. fig.); Dood en leven: 
dood: ‘de Dood’: ‘Antaka’ (Ind.); Beroep en functie: doder: term: antaka 
(myth. fig.) (Ind.)] 

  11 

Sansk. termen: antarātman ‘bewustzijn’ (eig. ‘binnenste ātman’), Śiva in de 
gedaante ter grootte van een duim, een van Śiva’s māyā-vormen in de 

Śvetāśvatara Upaniṣad [zie Verschijning: overig specifiek: antarātman (Ind.); 

Verschijning: gedaanteverkleining: antarātman (Ind.); Psychologie: bewustzijn: 
term: antarātman (Ind.)]                                                             [antaratman] 

  33 

Sansk. termen: antarikṣa, de ruimte tussen hemel en aarde (ākāśa is de ether 

of de ruimte tussen objecten in het algemeen) [zie Kosmografie en geografie: 

ruimte: bovenwereld: term: antarikṣa (Ind.)]                 [antariksa, antariksha] 

  10  56 

Sansk. termen: Antaryāma ‘inhouden, onderdrukken’, een soma-beker 
en -plengoffer waarbij ademhaling en stem onderdrukt worden [zie Vat: beker: 
term: dhārāgraha-kom: ‘antaryāma’ (Ind.); Heerschappij: beheersen: term: 
antaryāma (nom. act.) (beker, offer) (Ind.)]                                  [Antaryama] 

  13 

Sansk. termen: antaryāmin ‘innerlijke heerser’, 1. in ’t algemeen de 

(innerlijke) heerser van het universum, dat zijn lichaam vormt (Bṛhad 

Āraṇyaka Upaniṣad), 2. in ’t bijzonder de heer die aanwezig is in het menselijk 

hart en een van de verschijningen van Viṣṇu volgens de Vyūha-doctrine in de 

Ahirbudhnya Saṃhitā [zie God: algod: antaryāmin (Ind.); Heerser: heer van het 

innerlijk: term: antaryāmin (Ind.); Verschijning: overig specifiek: god in het 
hart: term: antaryāmin (Ind.)]                                                      [antaryamin] 

  10  32 

Sansk. termen: aṇu 1. ‘klein, fijn’, 2. ‘atoom’, een term uit de theorie van het 

atomisme in Vaiśeṣika. Tevens de naam van een bhāṣya (‘Kort commentaar’) 

van Vallabha op de Brahma Sūtra [zie Aardmaterie: materie: atoom: term: aṇu 

(Ind.); Literatuur: Bhāsya, Aṇu = Brahma Sūtra Bhāṣya (door Vallabha) 

(Vaiṣṇava) (Ind.); Getal: maat: kleinheid: term: aṇu (adj.) (fil./lit.) (Ind.)]  

                                                                                                              [anu] 

  32  34 

Sansk. termen: anūbandhyā (part.) ‘die moet worden vastgemaakt om te 
worden geofferd’, onvruchtbare koe die geofferd wordt tijdens het Aikādaśina-
offer [zie Rund: koe, anūbandhyā- (offerkoe) (Ind.); Werkzaamheid: binden: 
term: anūbandhyā (part.) (‘die moet worden vastgemaakt om te worden 
geofferd’) (koe) (Ind.)]                                                                [anubandhya] 

  13 

Sansk. termen: anucara ‘volgende’, m.n. tweede deel van een śāstra [zie Taal: 
voorlezing: term: śāstra: deel: anucara (Ind.); Filosofisch aspect: systematiek: 
volgende: term: anucara (tweede deel van een śāstra) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: anugraha zie grah: anugraha   - 

Sansk. termen: anukramaṇī ‘inhoudsopgave, index van werken’, een Vedāṅga 

over theologie, die op systematisch wijze beginwoorden van hymnen, namen 
van goden en auteurs, aantallen verzen enz. weergeeft  [zie Literatuur: 

  32 
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Vedāṅga: Anukramaṇī (alg.) (Ind.); Filosofisch aspect: systematiek: term: 

anukramaṇī (Ind.); Taal: tekst, encyclopedische: term: anukramaṇī (Ind.)] 

                                                                                                  [anukramani] 

Sansk. termen: anukramaṇī: Bṛhaddevatā ‘Grote (index over de) goden’, een 

encyclopedisch werk (anukramaṇī) van Śaunaka, waarin deze de goden uit de 

Ṛg Veda opnoemt en verklaart. De tekst bevat veel mythologische verhalen, 

zoals de mtyhen van Agni’s schuilplaats in de wateren, de geboorte van 

Triśiras, Saraṇyū en haar nageslacht, de schedel van Dadhyac als wensen 

vervullend object, Indra’s slachting van Triśiras en Saramā’s dronk van de melk 
van de Pani’s. Wendy Doniger (‘Purana Perennis’) bespreekt uitgebreid de 
oorsprong van het werk en haalt daarbij Muneo Tokunaga (1979) aan, die een 

oorspronkelijke Devatānukramaṇī aanneemt, welke in twee recensies werd 

uitgebreid tot de Bṛhaddevatānukramaṇī. De kortere recensie zou dan 

stammen uit de periode van de 1e tot de 5e eeuw AD; de langere versie tussen 

de 7e en de 11e eeuw [zie Literatuur: Vedāṅga: Anukramaṇī: Bṛhaddevatā (door 

Śaunaka) (Ind.); Taal: tekst, encyclopedische: term: anukramaṇī, 

bṛhaddevatā- (‘Grote (index over de) goden’) (lit.) (Ind.)]  

                                                        [anukramani, Brhaddevata, Brihaddevata] 

  10  32  37 

Sansk. termen: anumāna ‘afleiding, conclusie’, een van de vier pramāṇa’s die 

dienen als bewijsmiddel in Navya-Nyāya; ook in de filosofie van de Brāhmaṇa’s 

beschouwd als een van de vier middelen om kennis te verwerven [zie 

Filosofisch aspect: middel: pramāṇa: anumāna (Ind.); Filosofisch aspect: 

redenering: conclusie: term: anumāna (Ind.)]                                   [anumana] 

  10  34 

Sansk. termen: Anumati ‘gunst, goedkeuring, toestemming’, een natuurgodin, 
verbonden met een maanfase, nl. de dag vóór volle maan. Anumati komt voor 
samen met andere godinne van de maanfasen, nl. Sinīvālī, Rākā en Kuhu. 
Analyse: Anumati < anuman ‘toestaan, toestemming geven’ < anu ‘volgens’ + 
man ‘denken’ + ti (suffix van handeling) (SHD) [zie Ivn: Anumati (Ind.) (godin); 
God: ‘Gunst’ (Anumati) (Ind.); Offer: ~ aan Anumati (Ind.); Karakter en 
gedrag: welgezindheid: term: anumati (Ind.); Maan: maanfase: volle ~, dag 
vóór: ‘Anumati’ (godin) (Ind.); Tijd: dag, maan-: dag vóór volle maan: 
‘Anumati’ (godin) (Ind.)] 

  12  13 

Sansk. termen: anurāga ‘liefde’, het zesde stadium van bhakti volgens 

Vallabha [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 

6e stadium: anurāga (Ind.); Karakter en gedrag: liefde: term: anurāga (Ind.)] 
                                                                                                        [anuraga] 

  32 

Sansk. termen: anurūpa ‘gelijkvormigheid, overeenkomst’, een antwoordstrofe 
die volgt op de stotriya [zie Taal: versvorm: anurūpa (Ind.); Filosofisch aspect: 
overeenkomst: term: anurūpa (Ind.)]                                                 [anurupa] 

  13 

Sansk. termen: Anusarpa zie Sarpa   - 

Sansk. termen: Anuśāsana Parvan zie parvan: Anuśāsana Parvan   - 

Sansk. termen: anusvāra ‘nageluid’, diacritisch teken ter aanduiding van een 
nasalering, in het Devanāgarī als punt boven de letter, in IAST eronder. 

Analyse: anusvāra < √svṛ ‘een geluid maken’ [zie Kunst en schrift: schrift: 

schrijfteken: anusvāra (Ind.); Geluid: stem: term: anusvāra (‘nageluid’) 
(diacritisch teken) (Ind.)]                                                                 [anusvara] 

  56 

Sansk. termen: anuvaṣaṭkāra zie vaṣaṭ: anuvaṣaṭkāra   - 

Sansk. termen: Anuvyākhyāna zie ākhyāna: Anuvyākhyāna   - 
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Sansk. termen: anuyāja ‘naoffer’. De drie anuyāja’s tijdens het maansoffer 

zijn bestemd voor het offerstro, Narāśaṃsaen Agni Sviṣṭakṛt [zie Offer: tijd: 

naoffer: term: anuyāja (Ind.)]                                                           [anuyaja] 

  13 

Sansk. termen: Anvāhāryapacana zie Dakṣiṇa   - 

Sansk. termen: Anvārambhaṇīyā Iṣṭi, een offer dat verricht wordt wanneer 

iemand voor het eerst een gecombineerd nieuwe- en vollemaansoffer 

volbrengt. Er worden koek aan Viṣṇu en Sarasvat en pap aan Sarasvatī 

geofferd. Analyse: Anvārambhaṇīyā ‘wat begonnen moet worden’ < anvārabh 

‘van achter vastpakken’ < anv- = anu ‘naast, bij’ + ārabh 1. ‘vastpakken’, 2. 
‘beginnen, ondernemen’ < ā  ‘naar’+ rabh ‘vastpakken, grijpen, hevig 

begeren’[zie Offer: naam: ‘Anvārambhaṇīyā iṣṭi’ (Ind.); Begin: aanvangen: 

term: Anvārambhaṇīyā (‘wat begonnen moet worden’) (adj.) (offer) (Ind.)] 

                                                    [Anvarambhaniya Isti, Anvarambhaniya Ishti] 

  13 

Sansk. termen: Anvaṣṭakya ‘(offer op de dag) na de achtste dag’, een offerrite 

voor de doden (een Śrāddha) op de dag na Aṣṭakā, nl. Anvaṣṭakā, de negende 

dag na volle maan van de maanden Agrahāyaṇa, Pauṣa en Māgha (en 

Phālguna). Analyse: Anvaṣṭakya < anv = anu ‘bij, na’ + aṣṭakā ‘achtste dag (na 

volle maan)’ [zie Offer: naam: ‘Anvaṣṭakya’ (Ind.); Tijd: dag, maan-: dag, 09e: 

term: anvaṣṭakā (‘dag na de achtste’), Anvaṣṭakya (offer) (Ind.); Getal: acht: 

term: aṣṭakya, anv- (‘(dag) na de achtste (dag)’) (offer) (Ind.)]     [Anvastakya] 

  11 

Sansk. termen: ānvīkṣikī 1. ‘onderzoek’, 2. ‘logische filosofie, metafysica’, 

term gebruikt in de Artha Śāstra en waarschijnlijk gelijk aan Nyāya [zie 

Filosofisch aspect: redenering: logica: term: ānvīkṣikī (Ind.); Wetenschap: 

onderzoek: term: ānvīkṣikī (Ind.)]                                    [anviksiki, anvikshiki] 

  34 

Sansk. termen: Apaciti ‘verering, eerbewijs’, een eendaags soma-offer, een 

wensoffer, gebaseerd op de Agniṣṭoma. De Apaciti is bedoeld voor degene die 

iemand wil eren [zie Offer: naam: ‘Apaciti’ (Ind.); Cultus: term: apaciti (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Apālā ‘onbeschermd’, een meisje dat soma vindt en deze aan 
Indra aanbiedt. Ze wordt door hem door een gat getrokken ter genezing  [zie 
Ivn: Apālā (Ind.) (myth. fig.); Mythe: Indra’s verliefdheid op Apālā (Ind.)] 
                                                                                                           [Apala] 

  12 
 

Sansk. termen: apāmārga, bepaalde plant, de Achyranthes aspera, die bij 
reinigingsriten en zondenoffers werd gebruikt [zie Vegetatie: apāmārga 
(Achyranthes aspera) (Ind.)]                                                           [apamarga] 

  11  13 

Sansk. termen: Apāṃnapāt ‘kind van de wateren’, Indo-Iraanse godheid, 

verbonden met de hemelse wateren en de bliksem, en geïdentificeerd met 

Agni. De Iraanse naam luidt Apąm Napāt [zie Ivn: Apāṃnapāt (Ind.) (god); God: 

‘Kind van de wateren’ (Apāṃnapāt) (Ind.); Begin: oorsprong van Apāṃnapāt 

(Ind.); Offer: ~ aan Apāṃnapāt (Ind.); Familierelaties: kind: term: napāt, 

apāṃ- (‘kind van de wateren’) (god) (Ind.); Wateren: term: āpas (Ind.)] 

                                                             [Apamnapat, Apam napat, Apannapat] 

  12 

Sansk. termen: apāna zie an: apāna   - 

Sansk. termen: apāñc ‘terug’, vgl. germ. avond, die in het westen wordt 
gelocaliseerd, terwijl men tijdens de cultus naar het oosten gericht is, zodat 
men het westen dus achter zich heeft (twijfelachtig) [zie Kosmografie en 
geografie: weg: richting: achter: term: apāñc (Ind.)]                 [apanc apanch] 

  40 

Sansk. termen: Aparājita ‘onovertroffen’, 1. de mythische woning van Varuṇa, 

later van Brahman, waar zich ook de boom Ilya, de stad Sālajya en de zee Āra 

  34  56 
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bevinden, 2. als Aparājitā een avatāra van Devī van wie afbeeldingen bestaan 

[zie Mythische woning: naam: ‘Aparājita’, de ~ van Varuṇa, later van Brahman 

(Ind.); Ivn: Devī: Aparājitā, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Onovertroffene’ 
(Aparājitā) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Aparājitā (Ind.); Strijd 
en vrede: onoverwinnelijkheid: term: aparājita (fem. aparājitā) (part.) (myth. 
woning/godin) (Ind.)]                                                                      [Aparajita] 

Sansk. termen: aparigraha zie grah: aparigraha   - 

Sansk. termen: aparokṣajñāna zie jñāna: aparokṣajñāna   - 

Sansk. termen: Apasmārapuruṣa 1. ‘epilepsie, vallende ziekte’, 2. 

‘vergetelheid, onwetendheid’, de dwerg, gezonden door de Mīmāṃsaka’s, op 

wie Śiva zijn beroemde dans verricht en die hij vertrapt. De Apasmārapuruṣa, 

wiens Tamiliaanse naam Muyalaka(n) luidt, symboliseert onwetendheid, 
luiheid e.d. Analyse: apasmāra < apa ‘zonder’ + smāra ‘herinnering’; tam. 

muyalaka zou eveneens dezelfde ziekte aanduiden [zie Ivn: Apasmārapuruṣa 

(Ind.) = Muyalaka(n) (Ind.-T.) (dwerg); Geest: ‘Vallende ziekte’ 

(Apasmārapuruṣa) (Ind.) + (Muyalaka(n)) (Ind.-T.); Geest: ‘Onwetendheid’ 

(Apasmārapuruṣa) (Ind.) + (Muyalaka(n)) (Ind.-T.); Welzijn en ziekte: ziekte: 

vallende ziekte: term: apasmāra (demon) (Ind.); Welzijn en ziekte: ziekte: 
vallende ziekte: term: muyalaka (demon) (Ind.-T.); Psychologie: vergeten: 
term: apasmāra (demon) (Ind.); Psychologie: vergeten: term: muyalaka 
(demon) (Ind.-T.)]                                   [Apasmarapurusa, Apasmarapurusha] 

  31  33 

Sansk. termen: apauruṣeya ‘niet door de mens gemaakt’, m.n. gezegd van de 

Veda-teksten die eeuwig zouden zijn [zie Schepping: ongeschapenheid: term: 

apauruṣeya (‘niet door de mens gemaakt’) (adj.) (Ind.)]   

                                                                              [apauruseya, apaurusheya] 

  34 

Sansk. termen: āprī ‘iemands gunst verwerven, verzoening’, een 
verzoeningshymne, uitgesproken voor aanvang van het offer. De Āprī-hymnen 

komen verspreid over heel de Ṛg Veda voor. Analyse: āprī < ā (prefix) + prī 

‘gunstig stemmen, blij maken’ [zie Literatuur: Veda, Ṛg: Āprī-hymnen (Ind.); 

Taal: lied, lof-: ‘Āprī’ (Ind.); Strijd en vrede: verzoening: term: āprī (type 
hymne) (Ind.)]                                                                                        [apri] 

  13 

Sansk. termen: apsaras of apsarā ‘waterganger’, lid van een groep van 
Vedische hemelse waternimfen, ook de ‘Wateren’ genoemd in hun niet-
antropomorfe gedaante. De apsarasa’s zijn de moeders van Agni en de 
vrouwen van de goden, maar ze paren ook met mensen. Ze worden 
geassocieerd met honing en soma en geven rijkdom en onsterfelijkheid, maar 
kunnen ook waanzin veroorzaken. Ze worden vooral verbonden met de 
Gandharva’s. Urvaśī is een bekende apsaras [zie Geest: nimf: hemelnimf: 
apsaras (Ind.); Begin: oorsprong van de apsarasa’s (Ind.); Mythe: Het ontstaan 
van de apsarasa’s (Ind.); Mythologie: apsarasa’s, ~ van de (Ind.); 
Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: term: apsaras (‘waterganger’) (nimf) 
(Ind.)]                                                                                                 [apsara] 

  12  27 

Sansk. termen: Apsujit zie ji: Apsujit   - 

Sansk. termen: Aptoryāma, een somayajña, die later aan de Jyotiṣṭoma is 

toegevoegd en meer dan één dag duurt [zie Offer: naam: ‘Aptoryāma’ (Ind.)] 
                                                                                                    [Aptoryama] 

  13 

Sansk. termen: Āptya, oorspronkelijk de tweede naam van de god Trita, 
‘derde’ (identiek aan Iraans Thraetaona Athwya), waarna er een Ekata, 
‘eerste’, en een Dvita, tweede’, Āptya ontstonden. Dit drietal volgde Indra en 
nam de zonden van deze op zich, nadat deze Viśvarūpa gedood had. Er is ook 
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een priesterlijke familie, de Āptya’s, die beweren van deze goden af te 
stammen. Analyse: skt. Āptya en av. Athwya < indo-ir. *Atpias; later werd 
Āptya verbonden met ap- ‘water’ (Mary Boyce) [zie Godenstelsel: godengroep: 
01.: ‘Āptya’s’ (Ind.)                                                                              [Aptya] 

Sansk. termen: apūrva ‘wat nog niet eerder bestaan heeft’, essentie of het 
nog niet verwerkelijkte effect, de ‘vrucht’, van het onpersoonlijke offer, nl. 
de hemel [zie Offer: asp.: gevolg van het onpersoonlijke offer: term: apūrva 
(Ind.)]                                                                                                [apurva] 

  32  34 

Sansk. termen: Apvā, geest van de paniek die ziek maakt. Analyse: apvā < pū, 
dus ‘onreinheid’, d.i. diarree, veroorzaakt door angst (Weber) [zie Ivn: Apvā 
(Ind.) (ziektegeest); Geest: ‘Ziekte’ (Apvā) (Ind.)]                                  [Apva] 

  13 

Sansk. termen: āpyāyana ‘doen zwellen’, m.n. betrekking hebbend op de rite 
van het bevochtigen van de stengels van de soma-plant en de ‘besprenkeling’ 

ervan met mantra’s. In de Ṛg Veda komt het desbetreffende vers voor [zie 

Werkzaamheid: bereiden: bevochtigen: term: āpyāyana (‘doen zwellen’) 
(m.b.t. de soma-plant) (Ind.); Werkzaamheid: zwellen, doen: term: āpyāyana 

(Ind.); Literatuur: Veda, Ṛg: Āpyāyana-vers (Ind.); Rite: rituele handeling: 

bevochtiging van de soma: term: āpyāyana (Ind.)]                            [apyayana] 

  12  13 

Sansk. termen: Ara zie Āra   - 

Sansk. termen: Āra, naam van een mythische zee of een meer uit de KauṣU, 

wlke zich in het rijk van het Brahman bevindt, samen met o.a. het paleis 
Aparājita, de boom Ilya en de stad Sālajya. De naam Āra komt misschien uit de 
CU waar de zee in de wereld van het Brahman Ara (eig. ‘spaak’) heet en 

volgens MW bedoeld is als mystieke interpretatie van araṇya ‘woud’. De CU 

kent eveneens de zee Ṇya. Analyse: āra heet veel verschillende betekenissen, 

w.o. ‘geel koper’, ‘ijzer’, ‘punt’ [zie Wolk en regen: hemelse oceaan: ‘Āra’ 
(Ind.); Wolk en regen: hemelse oceaan: ‘Ara’ (Ind.); Wolk en regen: hemelse 

oceaan: ‘Ṇya’ (Ind.)]                                                                               [Ara] 

  56 

Sansk. termen: Aramati ‘toegewijdheid, klaarstaan om te dienen’, een godin 
van Indo-Iraanse oorsprong; in de Avesta heet ze Ārmaiti, een geest van de 
aarde en de wijsheid [zie Ivn: Aramati (Ind.) (godin); Ivn: Ārmaiti (Ir.) (godin); 
God: ‘Toewijding’ (Aramati) (Ind.); Begin: oorsprong van Aramati (en Ārmaiti 
(Ir.)) (Ind.); Karakter en gedrag: toegewijdheid: term: aramati (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Araṇi 1. ‘passend in’, 2. ‘ronddraaiend’, 3. ‘vuurstok’, waarvan 

er twee zijn: de onderste adharāraṇi en de bovenste uttarāraṇi; de term araṇi 

wordt meestal voor de bovenste gebruikt, 4. naam van een ṛṣi (als 

personificatie van de genoemde vuurstok ?) die in de neus van Brahmā 

ontstond (Brahmavaivarta Purāṇa) [zie Ivn: Araṇi (Ind.) (vuurstok als ṛṣi); 
Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok: term: araṇi (Ind.); Kringloop: term: araṇi 

(part.) (vuurstok) (Ind.)]                                                                        [arani] 

  37 

Sansk. termen: Āraṇya Kāṇḍa zie kāṇḍa: Āraṇya Kāṇḍa   - 

Sansk. termen: Āraṇya Parvan zie parvan: Āraṇya Parvan   - 

Sansk. termen: āraṇyaka ‘betrekking hebbend op het woud, wild’, 1. naam van 

een geheime tekst die alleen in het woud bestudeerd kon worden, en die een 

aanvullend commentaar is naast de Brāhmaṇa’s op de Saṃhitā’s. 

De Āraṇyaka’s geven een allegorische interpretatie van het offer, waarbij het 

offer niet per se concreet, maar d.m.v. meditatie verricht kon worden. 
Volgens Surendranath Dasgupta (‘A history of Indian philosophy, vol I’) waren 
de oude mannen die zich in het woud hadden teruggetrokken, niet meer in 
staat offers te brengen. Daarom werden deze vervangen door meditatie, met 
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als gevolg dat meditatie en filosofische speculatie superieur werden bevonden 
aan de offers. 

De Āraṇyaka’s vormen dus een overgang tussen de Brāhmaṇa’s en de oudste 

Upaniṣads met welke beide ze nauw verwant zijn. Overigens is het onderscheid 

tussen de drie groepen niet altijd even duidelijk, aangezien een āraṇyaka deel 

kan uitmaken van een Brāhmaṇa, en een upaniṣad van een āraṇyaka. 

Er zijn vier belangrijke Āraṇyaka’s: Aitareya, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana, 

Taittirīya en Bṛhad. De laatste wordt meestal onder de Upaniṣads gerekend. De 

Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa wordt als een āraṇyaka beschouwd. De 

Maitrāyaṇīya Āraṇyaka is identiek aan de Upaniṣad met dezelfde naam. 

2. Āraṇyaka is tevens de naam van het 3e boek van de Mahābhārata (zie āraṇya 

en vana) 

[zie Literatuur: Āraṇyaka (alg.) (Ind.); Taal: tekst, woud-: term: āraṇyaka 

(Ind.); Vegetatie: woud: term: āraṇya, āraṇyaka (adj.) (lit.) (Ind.); Literatuur: 

Mahābhārata: Parvan 03: Āraṇya = Āraṇyaka = Vana P. (Ind.)]           [aranyaka] 

Sansk. termen: Āraṇyaka Parvan zie parvan: Āraṇya Parvan   - 

Sansk. termen: āraṇyaka: Aitareya Āraṇyaka ‘Āraṇyaka van Aitareya’, een 

oude kosmogonistische Āraṇyaka die hoort bij de Ṛg Veda en waarvan een deel 

(II: 4-6) bekend staat als de Aitareya Upaniṣad. Deel I behandelt de 

mahāvrata, Prāṇa (= Brahman) en Ātman; in de visie van deze Āraṇyaka 

verschijnt de Ātman in alle levende wezens als bewustzijn in verschillende 
gradaties, deel II (1-3) betreft de prajña, de adem als intellect en deel 5 geeft 
een lijst van bepaalde mantra’s, de zg. Mahānāmnī-verzen (zie aldaar) [zie 

Literatuur: Āraṇyaka, Aitareya (Ind.); Ivn: Aitareya, Mahidāsa (Ind.) (auteur) 

(patron.) (lit.)]                                                   [aranyaka, Aitareya Aranyaka] 

  10 

Sansk. termen: āraṇyaka: Bṛhad Āraṇyaka zie upaniṣad: Bṛhad Āraṇyaka 

Upaniṣad 

  - 

Sansk. termen: āraṇyaka: Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa = Talavakāra 

Upaniṣad Brāhmaṇa, een āraṇyaka, verbonden met de Jaiminīya of Talavakāra 

śākhā (‘tak, ledemaat’, d.w.z. filosofische school) van de Sāma Veda. De Kena 

Upaniṣad vormt een deel van deze āraṇyaka, terwijl de JUB zelf deel uitmaakt 

van de Brāhmaṇa [zie Literatuur: Āraṇyaka: Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa = 

Talavakāra Āraṇyaka (door Jaimini) (Ind.); Literatuur: Upaniṣad, Kena (Ind.); 

Ivn: Jaimini (Ind.) (auteur) (lit.), Jaiminīya (lit.)]                              
       [aranyaka, Jaiminiya Upanisad Brahmana, Talavakāra Upanisad Brahmana, 
Jaiminiya Upanishad Brahmana, Talavakara Upanishad Brahmana] 

  9  15  56 

Sansk. termen: āraṇyaka: Kauṣītaki = Śāṅkhāyana Āraṇyaka ‘Āraṇyaka van 

Kauṣītaki of Śāṅkhāyana’, een Āraṇyaka die hoort bij de Ṛg Veda en deel 

uitmaakt van de Kauṣītaki Brāhmaṇa. Van de 15 delen (adhyāyā’s) vormen deel 

3-6 de Kauṣītaki Upaniṣad. De K.A. lijkt inhoudelijk op de Aitareya Āraṇyaka. 

Een voorbeeld van de vervanging van het echte offer door een mentaal offer is 
de panagnihotra, het vuuroffer d.m.v. de adem (bron: Krishna Reddy, ‘Indian 

history’) [zie Literatuur: Āraṇyaka, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.); Ivn: 

Kauṣītaki, Kahoḍa of Kahola (Ind.) (auteur), Kauṣītaki (lit.); Ivn: Śāṅkhāyana 

(3), Suyajña (Ind.) (auteur v. ShGS) (lit.)]          [aranyaka, Kausitaki Aranyaka, 
Kaushitaki Aranyaka, Shankhayana Aranyaka, Sankhayana Aranyaka] 
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Sansk. termen: āraṇyaka: Taittirīya Āraṇyaka ‘Āraṇyaka van de Taittirīya’s’, 

naam van de Āraṇyaka die deel uitmaakt van de Taittirīya recensie van de 

Zwarte Yajur Veda. De hoofdstukken 1 t/m 6 vormen de eigenlijke Āraṇyaka 

met voorschriften voor riten, religieuze gebruiken en mantra’s. De 

hoofdstukken 7 t/m 9 vormen de Taittirīya Upaniṣad (zie aldaar) en hoofdstuk 

10 is de Mahānārāyaṇa Upaniṣad (zie aldaar) [zie Literatuur: Āraṇyaka, 

Taittirīya (Ind.); Ivn: Tittiri (Ind.) (leraar), Taittirīya (lit.); Filosofie: type: 
Yajur Veda-school, Zwarte: Taittirīya’s (Ind.)]   [aranyaka, Taittiriya Aranyaka] 
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Sansk. termen: Araṇyānī (fem.) ‘wildernis, groot woud’, de godin van de 

wildernis of het grote woud (araṇyāni), aan wie een hymne in de Ṛg Veda (X, 

146) is gewijd [zie Ivn: Araṇyānī (Ind.) (godin); God: ‘Woudgodin’ (Araṇyānī) 

(Ind.); Vegetatie: woud: term: araṇyānī (fem.) (‘Woudgodin’) (godin) (Ind.); 

Literatuur: Veda, Ṛg: Araṇyānī-hymne (Ind.)]                                    [Aranyani] 
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Sansk. termen: Arāti ‘gierigheid’, nl. t.o.v. priesters, een demon [zie Ivn: 
Arāti (Ind.) (demon); Karakter en gedrag: gierigheid: term: arāti (Ind.)]  [arati] 

  12  13 

Sansk. termen: Arbuda ‘zwelling, tumor’, 1. de berg Arbuda (Arbudaparvata) 

of Abū in Rajastan, 2. een nāgaṛṣi, Arbuda Kādraveya, de ziener uit de RV 10 

en de zoon van Kadrū en Kaśyapa Mārīca, volgens Keith mogelijk dezelfde als 

Vṛta, gedood door Indra, 3. een slang (nāga) (Mbh.), die volgens de Jaina’s 

onder de berg Arbuda (zie 3) woont, 4. een woud (Arbudaraṇya) in hetzelfde 

gebied waar Vīraka (Nandin) geboren zal worden (Skanda P.), 5. het volk dat 
rond de berg Abū woont, 6. een pelgrimsoord (tīrtha) in het Arbuda-gebergte, 

waar de kluis van Vasiṣṭha was, 7. een van de acht koude hellen van het 

Boeddhisme, 8. naam van een van een deel van de Prabhāsa Khaṇḍa (zie 

aldaar) van de Skanda Purāṇa, waarin de heilige plaatsen in het gebied van de 

berg Abū worden beschreven. Misschien zijn Arbuda (2) en (3) dezelfde nāga’s. 
Bovendien is identificatie met Arbudi (zie onder) mogelijk; zie MW 
 
[zie Ivn: Arbuda (1) = Arbudaparvata = Abū (Ind.) (berg, Sirohi, Rājasthān); Ivn: 

Arbuda (2) Kādraveya (Ind.) (nāgaṛṣi); Ivn: Arbuda (3) (Ind.) (onderaardse 

nāga); Dier: ‘Gezwollene’ (Arbuda, Arbudi, Nyarbudi) (Ind.); Vegetatie: woud: 

‘Arbuda’ (4) = ‘Arbudaraṇya’ (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda 

Purāṇa: Khaṇḍa 7: Prabhāsa Khaṇḍa: 3. Arbuda Khaṇḍa (Ind.); Lichaam: 

gestalte: opgezwollenheid: term: arbuda, arbudi, nyarbudi (demon) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Arbudi, Nyarbudi ‘zwelling’, twee Vedische slangdemonen, 
volgens Nagendra Singh (‘Vedic Mythology’) medestanders van Indra. Arbudi is 
een deva en Nyarbudi een īśāna (‘heer’). Ze helpen mensen in de oorlog en 

worden geassocieerd met de Triṣaṃdhi (de driedelige vajra). Mogelijk zijn het 

personificaties van de wapens die toentertijd werden gebruikt. Sāyaṇa 

beschouwt hen als de zonen van de nāgaṛṣi Arbuda Kādraveya, die juist een 

vijand van Indra was [zie Ivn: Arbudi (Ind.) (god en nāga); Ivn: Nyarbudi (Ind.) 
(god en nāga); Dier: ‘Gezwollene’ (Arbuda, Arbudi, Nyarbudi) (Ind.); Lichaam: 
gestalte: opgezwollenheid: term: arbuda, arbudi, nyarbudi (demon) (Ind.)] 
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Sansk. termen: arcāvatāra, ‘beeld-avatāra’, een van de vijf soorten 

verschijningen van Viṣṇu volgens de Vyūha-doctrine in de Ahirbudhnya 

Saṃhitā, nl. Viṣṇu’s verschijning als godenbeeld [zie Verschijning: overig 

specifiek: godenbeeld: term: arcāvatāra (Ind.)]                             [arcavatara] 

  32 

Sansk. termen: ardha ‘half’ [zie Getal: helft: term: ardha (adj.) (Ind.)]   33 

Sansk. termen: Ardhakumbhamelā zie melā: Ardhakumbhamelā   - 
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Sansk. termen: ardhanārī ‘half vrouw’, voorstelling en verschijning van Śiva-
Pārvatī, half mannelijk, half vrouwelijk; vgl. nara [zie Kunst en schrift: beeld, 
goden-: Śiva (1): ‘Śiva ardhanārī’ (Ind.); Verschijning: incarnatie: term: 
avatāra, Śiva-: ‘Śiva ardhanārī’ (Ind.); Getal: helft: term: ardha (adj.) (Ind.); 
Geslacht en rijpheid: vrouw: term: nārī, ardha- (‘half vrouw’) (god-godin) 
(Ind.)]                                                                                            [ardhanari] 

  33 

Sansk. termen: argha zie arghya   - 

Sansk. termen: arghya ‘waardevol’, een gelegenheidsoffer in het huisritueel, 
waarmee speciale gasten worden geëerd, o.a. d.m.v. argha-water. Analyse: 
arghya < argha ‘waarde, eerbewijs’ < arh ‘verdienen, waard zijn’ [zie Offer: 
naam: ‘Arghya’ (Ind.); Water: argha-water (Ind.); Welzijn en ziekte: rijkdom: 
term: argha (‘waarde’) (water als eerbewijs) (Ind.); Welzijn en ziekte: 
rijkdom: term: arghya (‘waardevol’) (adj.) (offer) (Ind.)] 
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Sansk. termen: arhat (prakriet arihant) ‘vererenswaardig’, 1. monnik uit het 
vroege (Hīnayāna-)Boeddhisme, die het hoogste niveau had bereikt. 2. Ook 
bepaalde Jaina’s worden zo aangeduid; deze bevinden zich in het laatste 

stadium vóór het bereiken van het niveau van tīrthaṃkara, die tot de siddha’s 

behoort, maar zijn, hoewel alwetend en bevrijd, nog wel gebonden aan het 
rad des levens [zie Beroep en functie: rel. persoon: monnik: term: arhat (Ind.-
B.); Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: arihant (arhat) (Ind.-J.); 
Karakter en gedrag: eerwaardigheid: term: arhat (arihant) (adj.) (monnik) 
(Ind.)] 
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Sansk. termen: Ariṣṭanemi ‘wiens velgen onbeschadigd zijn’, een paard- of 

vogelgod in de Yajur Veda; dezelfde als Tārkṣya [zie Ivn: Ariṣṭanemi (Ind.) 

(goddelijk paard of goddelijke vogel); Ivn: Tārkṣya: ‘Ariṣṭanemi’, ~ (Ind.) 

(goddelijk paard); God: ‘God met de onbeschadigde velgen’ (Ariṣṭanemi) 

(Ind.); Voorwerp: velg: term: nemi, ariṣṭa- (‘onbeschadigde velg’) (god) (Ind.)] 

                                                                                [Aristanemi, Arishtanemi] 
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Sansk. termen: Arṇava ‘rusteloos’, een demon van de zee [zie Ivn: Arṇava 

(Ind.) (zeedemon); Geest: ‘Rusteloze’ (Arṇava) (Ind.) (zeedemon); Karakter en 

gedrag: onrust: term: arṇava (adj.) (demon) (Ind.)                              [Arnava] 
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Sansk. termen: Ārṣeya Brāhmaṇa zie brāhmaṇa: Ārṣeya Brāhmaṇa   - 

Sansk. termen: artha 1. ‘doel, nut, succes’, 2. ‘betekenis, onderwerp, thema’, 
als ‘succes’ een van de drie levensdoelen (de trivarga) [zie Welzijn en ziekte: 
succes: term: artha (Ind.)] 

  1 

Sansk. termen: Artha Śāstra zie śāstra: Artha Śāstra   - 

Sansk. termen: Aruṇa ‘roodachtig, de kleur van het ochtendrood’, 

personificatie van het ochtendgloren, de menner van Sūrya en de broer van 

Garuḍa [zie Ivn: Aruṇa (Ind.) (god); God: ‘Rode’ (Aruṇa) (Ind.); Kleur: rood: 

term: aruṇa (Ind.)]                                                                               [Aruna] 

  15 

Sansk. termen: Aruṇācala ‘rode berg’, heilige berg in Tamiḷnāḍu bij 

Tiruvannamalai; er is ook een Taankleurige of Roodachtige Berg in de 

Himālaya’s [zie Ivn: Aruṇācala (Ind.) (berg, bij Tiruvaṇṇāmalai, 

Tiruvaṇṇāmalai, Tamiḷnāḍu); Aardhoogte: berg: term: acala, aruṇa- 

(‘roodachtige berg’) (heilige berg) (Ind.); Kleur: rood: term: aruṇa (Ind.)] 

                                                                                                     [Arunacala] 
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Sansk. termen: Aruṇācalamāhātmya  zie māhātmya: Aruṇācalamāhātmya   - 

Sansk. termen: Arundhatī ‘ongehinderd’, de vrouw van een van de Zeven 

Zieners (Saptarṣi’s),Vasiṣṭha, overeenkomend met de ster Alcor (zie verder bij 

  13  37 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                                             ga naar > Index (1) van Dravidische - Germaanse termen                           
                                                                                 > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
                                                                          > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

 

kṛttikā). Arundhatī staat symbool voor echtelijke trouw. Arundhatī wordt 

beschouwd als een avatāra van Devī en er zijn afbeeldingen van haar [Ivn: 

Devī: Arundhatī, avatāra (Ind.) (godin, kṛttikā, vrouw van Vasiṣṭha); God: ‘De 

ongehinderde’ (Arundhatī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: 
Arundhatī  (Ind.); Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: tonen van 
de poolster en de Arundhatī-sterren aan de bruid (Ind.); Symboliek: poolster 
en Arundhatī als symbool van standvastigheid]                                [Arundhati] 

Sansk. termen: Arūpa Loka zie loka: Arūpa Loka   - 

Sansk. termen: arurmagha = arunmagha, een asura-demon, vijand van Indra. 
Vgl. Araru als naam van een asura [zie Geest: demon: term: asura: arurmagha 
= arunmagha (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Ārya Samāja ‘eerzame gemeente’, beweging of secte, gesticht 
door Svāmī Dayānanda Sarasvatī in 1875. Hij wilde zich teweerstellen tegen 
Islam en Christendom en de Indiërs terugbrengen naar de sanāyana dharma, 
waarvoor hij een wereldwijde missie begon. De beweging splitste zich in een 
conservatieve en een progressieve stroming [zie Religie: Hindoeïsme: Ārya 
Samāja (Ind.); Sociologie: gemeenschap: term: samāja, Ārya (rel. beweging) 
(Ind.)]                                                                                        [Arya Samaja] 

  34 

Sansk. termen: Aryaman, een van de Āditya’s. Hij staat an het hoofd van de 
dodengeesten; vgl. Kelt. Airrem [zie Ivn: Aryaman (Ind.) (god); God: ‘Vriend’ 
(Aryaman) (Ind.); Offer: ~ aan Aryaman (Ind.); Rite: overgangsrite: 

opnemingsrite: huwelijksrite: graanoffers aan Varuṇa, Aryaman en Pūṣan 

(Ind.); Beroep en functie: vriend: term: aryaman (god) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Āśā ‘hoop’, een Sondergott van de  landbouw die aangeroepen 
werd bij het dorsen. Ze hoort tot een groep van vier godinnen, van wie de 

anderen zijn Sītā, Anaghā en Araḍā [zie Ivn: Āśā (Ind.) (godin); God: ‘Hoop’ 

(Āśā) (Ind.); Karakter en gedrag: hoop: term: āśā (godin) (Ind.)]      [Asha, Asa] 

  12 

Sansk. termen: āsaktihetu ‘hechtings-oorzaak’ ‘gehechtheid’, een van de vijf 
mala’s in het Pāśupata-systeem die gebondenheid tot gevolg hebben [zie 
Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’: ‘āsaktihetu’ (Pāśupata) (Ind.); Strijd en vrede: 
gebondenheid: term: āsaktihetu (Ind.)]                                          [asaktihetu] 

  33 

Sansk. termen: āsana ‘zittend’, m.n. t.a.v. godenbeelden en de yoga-houding. 

Āsana wordt genoemd in de Maitrāyaṇīya Upaniṣad en is een van de acht 

yogāṅga’s in de Yoga Sūtra (Sādhana, de tweede pada) ter verlossing van het 

lijden [zie Kunst en schrift: compositie: āsana (Ind.); Lichaam: gestalte: 
zittende houding: term: āsana (mūrti) (Ind.); Religieus fenomeen: ascese: 
yoga: methode: āsana (Maitr. en YS) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga 

Sūtra-mārga’: yogāṅga 3: ‘āsana’ (Ind.)]                                               [asana] 

  32  33  34  56 

Sansk. termen: Aśani ‘bliksem, donderhamer’, maar ook een naam van Agni en 
later van Śiva. In de KB wordt gesteld dat Aśani ‘Indra’ vertegenwoordigt op 
dezelfde wijze als bijv. Īśāna voedsel vertegenwoordigt en Mahādeva de zon 
[zie Ivn: Agni (1): ‘Aśani’ (1) (Ind.) (god); Ivn: Śiva (1): ‘Aśani’ (2) (Ind.) (god); 
God: ‘Bliksem’ (Aśani) (Ind.); Natuurverschijnsel: bliksem: term: aśani (god) 
(Ind.); Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht: term: aśani (god) 
(Ind.)]                                                                                       [Ashani, Asani] 

  12 

Sansk. termen: Āsasyabali ‘tot-de-volgende-oogst-offer’, een oogstoffer dat 
verricht moet worden tot een volgende oogst. Analyse: ā ‘tot’ + sasya 
‘koren(oogst)’ [zie Offer: naam: ‘Āsasyabali’ (Ind.)]                       [Asasyabali]                       

  13 

Sansk. termen: Asiknī zie asita: Asiknī   - 

Sansk. termen: āśir ‘mengsel’ van melk en tarwe, toegevoegd aan de soma [zie 
Eten en drinken: drank, meng-: term: āśir (Ind.)]                            [ashir, asir] 

  12 
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Sansk. termen: Asita ‘zwart’, 1. naam van de ṛṣi die de toekomst van Gautama 

als de Boeddha voorspelt, 2. Asita Dhānva is de koning van de asura’s. Analyse: 
sita ‘wit’ is wrsch. afgeleid van asita [zie Ivn: Asita (1) (Ind.-B.) (myth. fig.); 
Asita (2) Dhānva (Ind.) (asura); Licht en duisternis: duisternis: term: asita 

(Boeddh. ṛṣi, demon) (Ind.); Geest: ‘Zwarte’ (Asita) (Ind.) (demon)] 

  12  14 

Sansk. termen: asita: Asiknī (fem.) ‘zwart, nacht’ 1. vrouw van Dakṣa en 

dochter van Vīraṇa; ze krijgen twee groepen zonen, de hāryaśva’s en de 

śabalāśva’s, en een groep van zestig dochters, 2. rivier Akesines of Candra-
Bhāgā in de Pañjāb [zie Ivn: Asiknī (Ind.-Pak.) (rivier en godin, tNv Jammū 
(Jammū & Kaśmīra) naar Indus tWv Uch (Pañjāb = Punjab)); Godin: ‘Nacht’ 
(Asiknī) (Ind.); Licht en duisternis: nacht: term: asita: asiknī (fem.) (godin) 
(Ind.); Licht en duisternis: duisternis: term: asita: asiknī (fem.) (rivier) (Ind.)] 
                                                                                                           [Asikni] 

  12  37 

Sansk. termen: asmitā ‘egoïsme’, een van de oorzaken van het lijden volgens 

de Sāṃkhya-Yoga [zie Karakter en gedrag: eigenbelang: term: asmitā (Ind.)] 

                                                                                                          [asmita] 

  34 

Sansk. termen: aśoka ‘geen verdriet veroorzakend’, 1. de boom Saraca asoca 
of indica (plantenlijst LNES), een medicinale plant, synoniem Jonesia Asoka 
Roxb. met prachtige rode bloemen (MW). Mahāvīra vond verlichting onder deze 
boom. Van de bloem van de aśoka is een van de vijf pijlen van Kāma gemaakt, 
de pijl die opwinding veroorzaakt; 2. een beroemde koning. Analyse: aśoka < 
śuc ‘pijn of verdriet veroorzakend’ [zie Boom: aśoka (Saraca asoca of indica) 
(Ind.); Ivn: Maurya, Aśoka (Ind.-B.) (koning); Karakter en gedrag: verdriet: 
term: śoka, a- (‘zonder verdriet’) (adj.) (boom, koning) (Ind.)]  [ashoka, asoka] 

  14  16  37 

Sansk. termen: āśrama ‘plaats van ascese, kluis’. Aanduiding: 1. 
levensstadium; hiervan zijn er vier: a. de student, b. de huisvader, c. de 

woudkluizenaar (vānaprastha), d. de zwervende bedelaar (saṃnyāsin), 2. 

kluizenaarshut, 3. centrum van religieuze studie [zie Dood en leven: 
levensstadium: term: āśrama (Ind.); Verlossing: weg naar ~: āśrama’s, de vier 
(Ind.); Bouwwerk: kluis: term: āśrama  (Ind.); Bouwwerk: studiecentrum: 
term: āśrama (Ind.)]                                                            [ashrama, asrama] 

  32  34  37  56 

Sansk. termen: Āśramavāsika Parvan zie parvan: Āśramavāsika Parvan   - 

Sansk. termen: aṣṭa-: aṣṭan ‘acht’ [zie Getal: acht: term: aṣṭan (Ind.)]  

                                                                             [asta, ashta, astan, ashtan] 

  33 

Sansk. termen: aṣṭacatvāriṃśa ‘48e’, stoma van 48 verzen [zie Taal: versvorm: 

stotra: groep: stoma: ‘Aṣṭacatvāriṃśa’ (Ind.); Getal: ~ boven de twaalf: term: 

aṣṭacatvāriṃśa (‘48e’) (stoma) (Ind.)]       [astacatvarimsha, ashtacatvarimsha] 

  13 

Sansk. termen: Aṣṭādhyāyī (fem.) ‘verzameling van acht lessen of 

hoofdstukken’, het enig overgebleven werk van Pāṇini, waarin hij de 

grammatica van het Sanskriet beschrijft. Aṣṭādhyāyī is een Vyākaraṇa, een van 

de Vedāṅga’s of hulpwetenschappen bij de Veda’s. Pāṇini leefde mogelijk ca 

500 v. Chr. (tussen de 7e en de 3e eeuw). Analyse: Aṣṭādhyāyī < aṣṭa ‘acht’+ 

adhyāya ‘les, hoofdstuk, boek’ [zie Literatuur: Vedāṅga: Vyākaraṇa: 

Aṣṭādhyāyī (door Pāṇini) (Ind.); Wetenschap: onderwijs: term: adhyāya, aṣṭa- 

(Aṣṭādhyāyī) (‘verzameling van acht lessen of hoofdstukken’) (lit.) (Ind.)] 

                                                                                [Astadhyayi, Ashtadhyayi] 

  32 

Sansk. termen: Aṣṭakā 1. ‘achtledig’, 2. ‘achtste dag (na volle maan)’, 3. bep. 

offer op deze dag. Aṣṭakā is een maanfase, de achtste dag na volle maan van 

de maanden Hemanta en Śiśira, waarop aan de Vaderen een (zeer oud) offer 
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gebracht wordt [zie Maan: maanfase: ‘Aṣṭakā’ (Ind.); Tijd: dag, maan-: dag, 

08e: term: aṣṭakā (Ind.); Offer: naam: ‘Aṣṭakā’ (Ind.); Getal: acht: term: 

Aṣṭakā (‘achtledig’) (maan-dag, offer) (Ind.)]                         [Astaka, Ashtaka] 

Sansk. termen: aṣṭakā: Ekāṣṭakā (fem.) ‘de ene aṣṭakā (na volle maan)’, 1. een 

maanfase, de achtste dag (aṣṭakā) na volle maan van de maand Māgha (jan.-

febr.), dus niet van andere maanden, omdat dit het tijdstip is dat degenen die 

een jaarlange offerrite willen volbrengen, hun dīkṣā nu moeten verrichten 

(vgl. A.A. Macdonell, A.B. Keith, ‘Vedic names and subjects’, vol. 1), 2. 
dochter van Prajāpati en moeder van Indra; vlgs MW dezelfde als Śaci, die 
echter Indra’s vrouw is. Ze wordt omschreven als ‘de vrouw van het jaar’, dus 

zijn echtgenote [zie Ivn: Ekāṣṭakā (Ind.) (abstracte godin); God: ‘Zij van de 

ene achtste dag’ (Ekāṣṭakā) (Ind.); Maan: maanfase: ‘Ekāṣṭakā’ (Ind.); Tijd: 

dag, maan-: dag, 08e: term: aṣṭakā, ek- (‘één (bepaalde) achtste dag’) (fem.) 

(godin) (Ind.)]                                       [Astaka, Ashtaka, Ekastaka, Ekashtaka] 

  12 

Sansk. termen: Aṣṭamaṭha, een der ‘acht kloosters’ in Udipī (aan de kust van 

Karṇāṭaka), gesticht door de Madhva sampradāya [zie Bouwwerk: klooster: 

‘Aṣṭamaṭha’ (Madhva) (Ind.); Bouwwerk: klooster: term: maṭha, aṣṭa- (‘acht 

kloosters’) (Madhva-klooster) (Ind.)]                          [Astamatha, Ashtamatha] 

  32 

Sansk. termen: aṣṭamūrti ‘achtvoudige belichaming’ van Śiva in  de natuur [zie 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: mūrti, aṣṭa- (‘achtvoudige 

belichaming’) (nl. van Śiva in de materie) (Ind.); Verschijning: naturalisme: 

aṣṭamūrti (Śiva) (Ind.); Verschijning: incarnatie: avatāra, Śiva-: ‘Śivāṣṭamūrti-

avatāra’ (Ind.)]                                                            [astamurti, ashtamurti] 

  33 

Sansk. termen: aṣṭāvaraṇa ‘acht beschermende schilden’, de acht rituele 

voorschriften in het Vīra-Śaivisme [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-

mārga’: aṣṭāvaraṇa (Ind.)]                                        [astavarana, ashtavarana] 

  33 

Sansk. termen: asteya ‘onthouding van wederrechtelijke toeëigening’, een van 

de middelen in Sāṃkhya-Yoga ter bestrijding van zonden. Het goede gevolg 

van asteya is rijkdom [zie Ethiek: verbod op diefstal: term: asteya (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: āstika ‘gelovige’, benaming van de orthodoxe richting in de 
Indische filosofie. Analyse: āstika < āsti ‘het is’ [zie Filosofie: type: āstika 
darśana (orthodoxe school) (Ind.); Beroep en functie: rel. persoon: gelovige: 
term: āstika (Ind.); Filosofisch aspect: bevestiging: term: āsti (‘het is’) (fil. 
term) (Ind.)]                                                                                        [astika] 

  34 

Sansk. termen: asu 1. ‘adem’ (Keith), 2.  ‘levensadem, -kracht’, ‘leven’ (De 
Vries), 3. ‘ziel’ (De Vries); asu is een term voor ‘geest’ i.t.t. het lichaam, het 

leven zoals het zich toont in de adem (later ātman en prāṇa’s); vgl. asura [zie 

Adem: term: asu (Ind.); Macht en kracht: levenskracht: term: asu (Ind.); 
Geest: ziel: term: asu (Ind.)] 

  11  12  44 

Sansk. termen: aśuddha zie śuddha: aśuddha   - 

Sansk. termen: Asunīti (fem.) 1. ‘asu leidend’ (Keith), 2. ‘wereld der geesten’ 
(MW), 3. ‘heerseres der geesten’ verwijst zowel naar degene die de ziel van de 
aarde naar de hemel leidt of omgekeerd, vertegenwoordigd door een godin, als 
naar het proces van het leiden van de ziel [zie Ivn: Asunīti (Ind.) (godin); God: 
‘Heerseres der geesten’ (Asunīti) (Ind.); Heerser: heerseres der geesten: term: 
asunīti (fem.) (godin) (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: wereld 
(rijk) der geesten (doden): term: asunīta, asunīti (fem.) (Ind.); Reis: 
begeleiden: naar het dodenrijk: term: asunīti (fem.) (‘asu leidend’) (godin) 
(Ind.)]                                                                                                [Asuniti] 
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Sansk. termen: asura, 1. oorspr. lid van een bep. groep goden (de Āditya’s); 
Dyaus draagt deze titel, 2. later lid van een bep. groep demonen, 3. ook naam 
van een bep. Asura-demon (de ‘wolfachtige’), 4. soort illegitiem huwelijk. 
Analyse: 1. < a-sura = ‘niet hemels’ + ‘god’ (vlgs Darmesteter), 2. ≈ misschien 
asu ‘adem’ (vlgs Keith), 3. a. ‘heer’, b. ‘geest’, welke de overhand krijgt (vlgs 
Von Schroeder), 4. ‘levenbrengende god’ (d.w.z. de god die de asu als 
wezenlijk element in zich heeft) (De Vries), 5. ’drager van magische krachten’ 
(Ariërs, vlgs De Vries), 6. ~ met gr. ευς en kelt. esu ‘goed’ (en de Kelt. god 
Esus) [zie Geest: demon: term: asura (Ind.); Godenstelsel: godengroep: 01.: 
‘Asura’s’ (Ind.); Ivn: Asura (Ind.) (asura-demon (de ‘wolfachtige’)); Ivn: Dyaus: 
‘Asura’ (Ind.) (god); Huwelijk: ‘Āsura’ (Ind.); Begin: oorsprong van de asura’s 
(Ind.); Mythologie: asura’s, ~ van de (Ind.); Offer: ~ aan de asura’s (Ind.); 
Symboliek: vuur als symbool van de kracht van de Asura’s (Ind.)] 

  12  13  44  58 

Sansk. termen: Āśvalāyana Brāhmaṇa zie Āśvalāyana en brāhmaṇa: Aitareya 

Brāhmaṇa 

 

Sansk. termen: Āśvalāyana, leerling van Śaunaka, stichter van een Vedische 

school en vermeend auteur van de Aitareya = Āśvalāyana Brāhmaṇa, de 

Āśvalāyana Gṛhya Sūtra en de Āśvalāyana Śrauta Sūtra [zie Ivn: Āśvalāyana 

(Ind.) (auteur); Literatuur: Brāhmaṇa, Aitareya = Āśvalāyana Brāhmaṇa (Ind.); 

Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Āśvalāyana (Ind.); Literatuur: Sūtra, Śrauta, 

Āśvalāyana (Ind.)]                                                    [Ashvalayana, Asvalayana] 

  9 

Sansk. termen: Aśvamedha zie medha: Aśvamedha   - 

Sansk. termen: Āśvamedhika Parvan zie parvan: Āśvamedhika Parvan   - 

Sansk. termen: aśvamukha ‘paardenkop’, andere naam voor de halfgod of 

berggeest kiṃnara (zie aldaar) [zie Geest: berggeest: kiṃnara = kimpuruṣa = 

aśvamukha (Ind.); Hoofd: paardenkop: term: aśvamukha (Ind.)]    
                                                                               [ashvamukha, asvamukha] 

  37 

Sansk. termen: Aśvapati 1. ‘heer der paarden’, 2. naam van twee koningen, 
één van Madra en één van Kekaya uit het geslacht Kaikeya, die 
meediscussieerde over de vorm van de offerpraktijk, 3. naam van Indra [zie 
Ivn: Aśvapati (1) (Ind.) (koning van Madra en vader van Sāvitrī); Ivn: Aśvapati 
(2) Kaikeya (Ind.) (koning); Heerser: heer der paarden: term: aśvapati (koning) 
(Ind.)]                                                                            [Ashvapati, Aswapati] 

  10 

Sansk. termen: Aśvārūḍhā of Aśvārūḍhadevī ‘op een paard gezeten’, naam van 

een avatāra van Devī, van wie afbeeldingen bestaan. Analyse: rūḍhā < ruh 

‘bestijgen, beklimmen’ (MW: Aśvāruḍhadevī) [zie Ivn: Devī: Aśvārūḍhā, 

avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Godin te paard’ (Aśvārūḍhā) (Ind.); Kunst en 

schrift: beeld, goden-: Devī: Aśvārūḍhā (Ind.); Reis: klimmen: paard: term: 

rūḍhā, aśvā- (‘gezeten op een paard’) (part.) (godin) (Ind.)] 

                                [Ashvarudha, Asvarudha, Ashvarudhadevi, Asvarudhadevi] 

  34 

Sansk. termen: aśvattha, Ficus religiosa, de heilige vijgenboom van de aśvins, 
die niet in de nabijheid van een huis mag staan uit (bijgelovige) angst brand te 
veroorzaken. Betekenis: ‘paardenplaats’, wat samenhangt met de opvatting 
dat de wereldboom of –zuil fungeert als een paardenpaal (geassocieerd met de 
poolster) waaraan de sterren als paarden vastzitten. De aśvattha staat aan de 

bron met soma (madhu, amṛta) en is zelf somasavana ‘soma-druppelend’. Zie 

ook Overige niet-IE termen: ‘Paardenpaal’ (altaïsch) [zie Boom: vijgenboom: 
aśvattha (Ficus religiosa) (Ind.); Kosmografie en geografie: plaats, paarden-: 
term: aśvattha (heilige boom) (Ind.); Symboliek: aśvattha als symbool van het 
Absolute (Ind.)]                                                               [ashvattha, asvattha] 
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Sansk. termen: aśvin ‘ruiter’, een luchtgod, lid van een godenpaar (Dasra en 
Nāsatya), ook de nāsatya’s genoemd [zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: 
broederpaar: tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (Ind.); Beroep en functie: 
ruiter: term: aśvin (Ind.); God: ‘Ruiter’ (Aśvin) (Ind.); Mythologie: Aśvins, ~ 
van de (Ind.); Offer: ~ aan de goden: Aśvins (Ind.); Taal: gebed aan de Aśvins 
(Ind.); Vogel: arend van de Aśvins (Ind.); Vogel: zwaan van de Aśvins (Ind.); 
Rund: bizon van de Aśvins (Ind.); Dier: ezel van de Aśvins (Ind.); Paard: Aśvins, 
~ van de (Ind.); Wagen: Aśvins, ~ van de (Ind.)]         [Ashvins, Ashwins, Asvins] 

  12 

Sansk. termen: Āśvina, de maand september-oktober, waarin een 

vollemaansoffer (Pṛṣātaka- of Āśvinī-offer) werd verricht (een darśapūrṇamāsa 

in het gṛhya-ritueel)) [zie Tijd: maand (Ind.): Āśvina = sept.-okt.; Offer: naam: 

‘Āśvinī’ = ‘Pṛṣātaka’ (Ind.)]                                                    [Ashvina, Asvina] 

  13 

Sansk. termen: Aśvinī ‘vrouw / moeder van de aśvins’, een mythische merrie 
uit wier verbintenis met Sūrya de aśvins werden geboren, maar oorspronkelijk 
hun gemalin [zie Ivn: Aśvinī (Ind.) (myth. merrie); Dier: ‘Vrouw / moeder van 
de Aśvins’ (Aśvinī) (Ind.)]                                                         [Ashvini, Asvini] 

  12 

Sansk. termen: atasī ‘jasmijn’ als kleur van het lichaam, m.n. dat van Devī 

Mahiṣamardinī [zie Kleur: jasmijnkleurig: term: atasī (Ind.); Vegetatie: 

jasmijn: term: atasī (Ind.)]                                                                    [atasi] 

  34 

Sansk. termen: Atharva Veda zie veda: Atharva Veda   - 

Sansk. termen: Atharvan ‘vuurpriester’, 1. naam van een goddelijke priester, 

2. lid van een groep mythische priesters (Atharvāṇas), 3. term voor de priester 

van de vuurcultus, 4. naam van een Upaniṣads-collectie die hoort bij de 

Atharva Veda. Analyse: Atharvan ~ wrsch. av. Āθravan ‘vuurpriester’, verg. av. 
ātar = ved. atharyū ‘vlammend’ [zie Ivn: Atharvan (Ind.) (goddelijke priester), 

Ātharvaṇa; Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.); Priester: groep: 

‘Atharvans’ of ‘Atharvāṇas’ (Ind.); Literatuur: Upaniṣads-collectie: Atharvan 

Upaniṣads (Ind.)] 
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Sansk. termen: Ātharvāṇa zie veda: Atharva Veda   - 

Sansk. termen: Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās zie veda: Atharva Veda   - 

Sansk. termen: Atharvaśira Upaniṣad zie upaniṣad: Atharvaśira Upaniṣad   - 

Sansk. termen: Atharyū ‘vlammend’, een bijnaam van Agni. Vergelijk atharvan 
‘vuurpriester’. Zie ook Iraanse termen: āθravan [zie Ivn: Agni (1): ‘Atharyū’ 
(Ind.); God: ‘Vlammend’ (Atharyū) (Ind.); Vuur: term: atharyū (adj.) (god) 
(Ind.)]                                                                                               [Atharyu] 
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Sansk. termen: ati (aty) 1. ‘voorbij’, 2. ‘zeer, te’   - 

Sansk. termen: atigraha zie grah: atigraha   - 

Sansk. termen: Atirātra ‘gedurende de nacht’, een somayajña die ’s nachts 

wordt verricht en behoort tot de groep van de jyotiṣṭoma [zie Offer: naam: 

‘Atirātra’ (Ind.)]                                                                               [Atiratra] 
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Sansk. termen: atirudra zie raktadantī   - 

Sansk. termen: atmaliṅga zie liṅga: atmaliṅga   - 

Sansk. termen: ātmaliṅga zie liṅga: ātmaliṅga   - 

Sansk. termen: Ātman Vaiśvānara zie an: Ātman Vaiśvānara   - 

Sansk. termen: ātman zie an: ātman   - 

Sansk. termen: Ātman, mahān zie an: Ātman, mahān   - 

Sansk. termen: ātmanivedana ‘zichzelf aan een god offeren’ (MW), d.w.z. 
‘overgave aan de guru’, een kenmerk van de Vallabha sampradāya, die kan 
leiden tot God. Analyse: ātmanivedana < ātman ‘zelf’ + nivedana 1. 
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‘verkondiging, openbaarmaking’, 2. ‘toevertrouwen, overleveren, offeren’ [zie 
Verlossing: weg naar ~: ātmanivedana (Ind.); Cultus: persoonlijke devotie: 
term: ātmanivedana (Ind.)]                                                      [atmanivedana] 

Sansk. termen: ātmavāda zie vāda: ātmavāda   - 

Sansk. termen: Atri ‘verslinder’, 1. mythische priester, auteur, ṛṣi en 

prajāpati, 2. lid van een mythische priestergroep. Atri wordt geschapen uit het 
rechterneusgat van Brahmā en wordt beschouwd als de auteur van boek 10 van 

de Ṛg Veda. Atri is gehuwd met Anasūyā. Hij redt de zon uit handen van de 

demon Svarbhānu. Hij is de stichter van de maandynastie, waarvan de 

Pāṇḍava’s en de Kaurava’s leden zijn.Analyse: Atri < ad ‘eten’+ zijn naam 

houdt misschien verband met Agni, de god van het vuur [zie Ivn: Atri (Ind.) 

(goddelijke priester, auteur, ṛṣi en prajāpati), Ātreya; God: ‘Verslinder’ (Atri) 

(Ind.) (ṛṣi, prajāpati); Priester: groep: ‘Atri’s’ of ‘Ātreya’s’ (Ind.); Beroep en 

functie: eter: verzwelger: term: atri (ṛṣi, prajāpati) (Ind.); Eten en drinken: 

eten: term: ad (Ind.)] 
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Sansk. termen: attavāda zie vāda: ātmavāda   - 

Sansk. termen: Atyagniṣṭoma ‘een extra Agniṣṭoma of lof aan Agni’, een 

somayajña, die later aan de Jyotiṣṭoma is toegevoegd [zie Offer: naam: 

‘Atyagniṣṭoma’ (Ind.); Taal: lofprijzing: term: stoma: Atyagniṣṭoma (‘een extra 

lof aan Agni’) (bep. offer) (Ind.)]                       [Atyagnistoma, Atyagnishtoma] 
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Sansk. termen: Aupaniṣadavrata zie vrata: Aupaniṣadavrata   - 

Sansk. termen: aurṇavābha ‘spinnengebroed’, eig. ‘afstammeling van 

Ūrṇavābhi’, een algemene term voor demonen [zie Geest: demon: groep: 

aurṇavābha (Ind.); Dier: spin: term: aurṇavābha (‘afstammeling van 

Ūrṇavābhi’) (Ind.)]                                                                       [aurnavabha] 
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Sansk. termen: Auśīnara zie Śibi of Śivi   - 

Sansk. termen: Avabhṛtha ‘verwijdering, wegwerping, reiniging’, een 

wasritueel dat het soma-offer afsluit. Het is een afwassen van de heilige 
kracht die aan de offeraar en de gebruikte voorwerpen kleeft [zie Reiniging en 

verzorging: wassing, bad: rite van het laatste bad: ‘Avabhṛtha’ (Ind.); 

Reiniging en verzorging: reiniging: term: avabhṛtha (wasritueel) (Ind.)]  

                                                                                                     [Avabhrtha] 

  13 

Sansk. termen: avaka, soort moerasgras (avakā of saivālā, Blyxa octandra), een 
van de zaken waarin Agni (in dit geval zijn ingewanden) wordt verdeeld [zie 
Vegetatie: gras, moeras-: term: avaka = avakā = saivālā (Ind.)]            [saivala] 
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Sansk. termen: avāna, een van de prāṇa’s met een veronderstelde werking die 

onbekend is [zie Macht en kracht: levenskracht: term: avāna (Ind.); Adem: 
term: avāna (Ind.)]                                                                               [avana] 

  56 

Sansk. termen: Avāntaradikṣā, een ‘tussentijdse inwijdingsrite’ tijdens het 

soma-offer [zie Rite: initiatierite: term: dikṣā, Avāntara- (Ind.)]   

                                                                      [Avantaradiksa, Avantaradiksha] 
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Sansk. termen: Avanti Khaṇḍa = Āvantya Khaṇḍa zie khaṇḍa: Avanti Khaṇḍa of 

Āvantya Khaṇḍa 

  - 

Sansk. termen: Avantikṣetramāhātmya zie māhātmya: Avantikṣetramāhātmya   - 

Sansk. termen: Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya zie māhātmya: 

Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya 

  - 

Sansk. termen: Avasarpiṇī (fem.) ‘langzame neergang’, de neerwaartse 

draaiing in zes stadia van de kringloop der wereldtijdperken, voorgesteld als 
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een rad met twaalf spaken. Tijdens de Avasarpiṇī worden de tijden slechter 

i.t.t. de Utsarpiṇī (zie aldaar); vgl. de Maha Yuga [zie Tijd: wereldtijdperk 

(Ind.-J.): ‘Twaalfspakig wiel’: deel: ‘Avasarpiṇī’; Werkzaamheid: neervallen: 

term: Avasarpiṇī (fem.) (subst. adj.) (wereldperiode) (Ind.)]          [Avasarpini] 

Sansk. termen: Āvasatha ‘woning’, m.n. ‘nachtverblijf voor leerlingen en 
asceten’, naam voor het altaar/vuur in de genoemde hut ten oosten van de 
sabhā, het gemeenschapshuis. Het Āvasatha-altaar of –vuur is identiek aan het 
āvasathīya-vuur. Analyse: āvasatha < ā (prefix) + vasatha ‘huis’ [zie Religieus 
voorwerp: altaar, ‘Āvasatha’- (Ind.); Kosmografie en geografie: plaats, woon-: 
term: āvasatha (vuur/altaar) (Ind.); Vuur: offervuur: ‘Āvasathīya’-vuur (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: avatāra ‘nederdaling’ van een god in de vorm van een 

incarnatie. Vooral de tien avatāra’s van Viṣṇu zijn bekend [zie Verschijning: 

incarnatie: term: avatāra (Ind.); Reis: nederdaling: term: avatāra (van een god 
als incarnatie) (Ind.)]                                                                         [avatara] 

  32 

Sansk. termen: avatāravāda zie vāda: avatāravāda   - 

Sansk. termen: āvayās, soort priester. De term is echter problematisch qua 
vorm en betekenis: āvayās (pl.) ‘water’, āvayas ‘de jonge’ (mog.) [zie 
Priester: term: āvayās (Ind.)]                                                              [avayas] 

  13 

Sansk. termen: Avīci, een der hellen van de Boeddhistische kosmologie [zie 
Dodenrijk: ‘Avīci’ (Ind.-B.); Wateren: golf: term: vīci, a- (‘zonder golven’) 
(hel) (Ind.-B.)]                                                                            [Avici, Avichi] 

  14 

Sansk. termen: āvid, technische aanduiding van de formules die beginnen met 
āvis en āvitta, en die worden uitgesproken tijdens de zalvingsrite van de 
Rājasūya [zie Taal: spreuk: term: mantra: āvid (Ind.)]                             [avid] 

  13 

Sansk. termen: avidyā zie vidyā: avidyā   - 

Sansk. termen: avyakta ‘niet manifest, niet ontwikkeld, onzichtbaar’, een 

term voor ‘het onbepaalde of het kalme zelf’, die afkomstig is uit de Kaṭha 

Upaniṣad, en die het element aanduidt, waaruit de mahān Ātman is ontstaan, 

en dat zelf uit de puruṣa is voortgekomen [zie Geest: zelf: term: avyakta 

(Ind.); Filosofie: ondefinieerbaarheid: term: avyakta (adj.) (het zelf) (Ind.)] 

  56 

Sansk. termen: ayana = ayaṇa 1. ‘gaand, lopend’, 2. ‘loop, weg, pad’ (m.n. in 

de astronomie), 3. ‘periodieke rite’, 4.‘schuilplaats, woning’, 5. 

‘verhandeling’. Vgl. Rāmāyaṇa [zie Kringloop: rite: temporaire ~: term: ayana 

(Ind.); Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: ayana (Ind.); 

Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: ayana, Nāra- (Nārāyaṇa) 

(oerwateren/god) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: ayas 1. ‘brons’ of ‘koper’, 2. na 1500 v.Chr. (Klostermaier): 
‘ijzer’ [zie Aardmaterie: brons: term: ayas (Ind.); Aardmaterie: koper: term: 
ayas (Ind.); Aardmaterie: ijzer: term: ayas (na 1500 v.Chr., Klostermaier) 
(Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: Ayāsya ‘snel, vaardig, behendig’, lid van een groep van 

afstammelingen van Aṅgiras [zie Priester: groep: ‘Ayāsya’s’ (Ind.); Karakter en 

gedrag: snelheid: term: ayāsya (adj.) (type priester) (Ind.)]                 [Ayasya] 

  37 

Sansk. termen: Ayodhyā Kāṇḍa zie kāṇḍa: Ayodhyā Kāṇḍa   - 

Sansk. termen: Ayodhyāmāhātmya zie māhātmya: Ayodhyāmāhātmya   - 

Sansk. termen: Āyur Veda zie veda: Āyur Veda   - 

Sansk. termen: āyus ‘leven’, in welke hoedanigheid Indra o.a. moet worden 

vereerd volgens de Upaniṣads [zie Dood en leven: leven: term: āyus (Ind.)]  

                                                                                                             [ayus] 

  32 
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Sansk. termen: āyus: Jaṭāyu = Jaṭāyus ‘de lang levende met de haarknot’, een 

incarnatie van Garuḍa (Ions) of een zoon van Garuḍa (MW) in de Rāmāyaṇa. In 

de Mbh. is hij de koning der gieren en de zoon van Aruṇa en Śyenī. Jaṭāyu 

wordt door Rāvaṇa neergeschoten. In ander verband vliegen hij en zijn broer 

Sampāti te dicht bij de zon waardoor de vleugels van de laatste verbranden. 

Analyse: Jaṭāyu < jaṭa ‘haarknot’ + āyus ‘levenskracht’ [zie Ivn: Garuḍa: 

Jaṭāyu, incarnatie (Ind.) (zonne(leeuw)vogel); Dier: ‘De lang levende met de 

haarknot’ (Jaṭāyu) (Ind.); Dood en leven: leven: term: āyus, jaṭa- (Jaṭāyu of 

Jaṭāyus) (‘de lang levende met de haarknot’) (myth. vogel) (Ind.)]  

                                                                                    [ayus, Jatayu, Jatayus] 

  15 

Sansk. termen: Āyuṣya, ceremonie ‘ter bevordering van een lang leven’, 

meteen na de geboorte [zie Rite: overgangsrite: geboorterite: ‘Āyuṣya’ (Ind.); 

Dood en leven: leven: term: āyuṣya (adj.) (rite) (Ind.)]          [Ayusya, Ayushya] 

  13 

SANSK. TERMEN: B     - 

Sansk. termen: Badarikāśramamāhātmya zie māhātmya: 
Badarikāśramamāhātmya 

  - 

Sansk. termen: baddha, ziel ‘gebonden’ aan saṃsāra, zoals de nitya-baddha 

[zie Geest: ziel, individuele: term: jīva: baddha (gebonden) (Ind.); Strijd en 
vrede: gebondenheid: term: baddha (adj.) (karakterisering van de ziel) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: baddha: nityabaddha ‘die altijd gebonden blijft’. De 
nityabaddha’s, de eeuwig gebonden zielen, liggen volgens de Pāñcarātra 

Āgama’s in Viṣṇu’s borst, wanneer hij na de Mahāpralaya op een banyan-blad 

op de chaoswateren drijft [zie Geest: ziel, individuele: term: jīva: baddha, 
nitya- (Ind.); Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: nitya (adj.) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: bādhaka 1. ‘verdrijven’, 2. ‘pijnigen’, ook de naam van een 
houtsoort waarmee men (dus) ongedierte kan verdrijven [zie Strijd en vrede: 
drijven: term: bādhaka (Ind.); Boom: bādhaka (Ind.); Macht en kracht: 
magische kracht van de vegetatie: bādhaka-hout (Ind.)]                    [badhaka] 

  13 

Sansk. termen: Bagalā of Bagalāmukhī (beng.) 1. ‘met de kraanvogelkop’ of 2. 
‘die met haar gezicht macht uitoefent’, de godin die de verkeerde ideeën (of 
de vijanden) van de gelovigen vernietigt. Ze is een van de (tien) Tantrische 
mahāvidyā’s . Ze wordt afgebeeld als een vrouw die met haar ene hand de 
tong van de vijand vasthoudt, terwijl ze met haar andere hand een knots heft 
om hem neer te slaan (WP). Analyse: bagalā < 1. skt. valgā ‘toom, teugel, 
breidel’ of 2. skt. balākā ‘kraanvogel’ + mukha, -mukhī ‘gezicht, mond, bek, 
snavel’. In Noord-India is Bagalā bekend onder de naam Pitambara Maa, 
Pitambaradevi of Brahmastra Rupini [zie Ivn: Devī: Mahāvidyā: Bagalā (Ind.) 
(godin); God: ‘Kraanvogelkop’ (Bagalāmukhī) (Ind.); Hoofd: kraanvogelkop: 
term: bagalāmukhī (godin) (Ind.)                                    [Bagala, Bagalamukhi] 

  34 

Sansk. termen: Bahiṣpavamāna stotra zie pavamāna: Bahiṣpavamāna stotra   - 

Sansk. termen: baka 1. ‘reiger’ (Ardea alba) of ‘kraanvogel’, 2. ‘verrader, 

bedrieger’, wegens het vermeende karakter van de vogel, 3. de rākṣasa met 

de naam Baka in de mythe van Bhīma en Baka is de ‘Bedrieger’ (SDH), 4. de 
asura met de naam Baka of Bakāsura is een vogelmonster (reiger of 

kraanvogel), dat Kṛṣṇa aanvalt, maar door deze wordt gedood [Ivn: Baka (Ind.) 

(rākṣasa); Bakāsura (Ind.) (asura-vogelmonster); Geest: ‘Bedrieger’ (Baka) 

(Ind.) (rākṣasa); Geest: ‘Kraanvogel’ (Baka) (Ind.) (asura); Vogel: kraanvogel: 

term: baka (asura) (Ind.); Vogel: reiger: term: baka (asura) (Ind.); Beroep en 
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functie: bedrieg(st)er: term: baka (vogel, demon) (Ind.); Mythe: Bhīma en 
Baka (Ind.)] 

Sansk. termen: bālā (fem.) ‘jong, kinderlijk, onvolwassen’. De term heeft 
betrekking op kinderen tot 16 jaar. Bālā of Durgā is een avatāra van Devī, toen 
ze negen jaar oud was. Er bestaan afbeeldingen van haar [zie Ivn: Devī: Bālā 
(1), avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Jonge’ (Bālā) (Ind.); Geslacht en rijpheid: 
jeugd: term: bālā (fem.) (adj.) (godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: 
Devī: Bālā (Ind.)]                                                                                    [bala] 

  34 

Sansk. termen: bala ‘kracht’, een andere naam voor Balarāma, de oudere 

broer van Kṛṣṇa en een avatāra van Viṣṇu. Kögel legt een verband met de 

Germaanse god Phol [zie Ivn: Viṣṇu: Balarāma = Saṃkarṣaṇa (2), avatāra: 

‘Bala’ (2) (Ind.) (held-god); God: ‘Krachtige’(Bala) (Ind.); Macht en kracht: 
kracht: term: bala (god) (Ind.)] 

  32  37  47 

Sansk. termen: bāla kāṇḍa zie kāṇḍa: bāla kāṇḍa   - 

Sansk. termen: balabhadra zie Baladeva   - 

Sansk. termen: Baladeva 1. = Balabhadra (‘krachtig’), a. een type Jaina heilige 

(een śalākāpuruṣa), van wie er negen zijn, b. = Balarāma (zie aldaar), de 

oudere broer van Kṛṣṇa, 2. de filosoof Baladeva Vidyābhūṣaṇa, schrijver van 

Vedānta Sūtra Bhāṣya (Vaiṣṇava) [zie Beroep en functie: rel. persoon: heilige: 

‘śalākāpuruṣa’: ‘balabhadra’ (2) of ‘baladeva’ (3) (Ind.-J.); Ivn: Viṣṇu: 

Balarāma (= Baladeva (1) = Balabhadra (1) = Halāyudha = Haladhara) = 

Saṃkarṣaṇa (2), avatāra (Ind.) (held-god); Ivn: Baladeva (2) Vidyābhūṣaṇa 

(Ind.) (Vedāntācārya);; Macht en kracht: kracht: term: balabhadra (myth. fig.) 
(Ind.)] 

  16  32 

Sansk. termen: Balāhaka ‘kraanvogel’, een van de zeven wolken van het eind 
der tijden [zie Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Kraanvogel’ 
(Balāhaka) (Ind.); Vogel: kraanvogel: term: Balāhaka (Ind.)]             [Balahaka] 

  37 

Sansk. termen: Balapramathanī ‘met kracht pijnigend’, een afschrikwekkende 
verschijning van Devī (Bālapramathanī is een Śakti). Er bestaan afbeeldingen 
van haar [zie Ivn: Devī: Balapramathanī (Ind.) (godin); God: ‘Veroorzaker van 
hevige pijn’ (Balapramathanī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: 
Balapramathanī (Ind.); Welzijn en ziekte: lijden: term: pramathanī, bala- 
(‘met kracht pijnigend’) (fem.) (godin) (Ind.)]                        [Balapramathani] 

  34 

Sansk. termen: Balarāma ‘krachtige Rāma’, de oudere broer van Kṛṣṇa, de 

(soms) 8e avatāra van Viṣṇu of de incarnatie van de slang Śeṣa, wiens witte 

haar hij eigenlijk is. Wanneer Balarāma sterft, glijdt een witte haar uit zijn 
mond. Hij is een van de drie Rāma’s; de andere zijn Paraśurāma en 
Rāmacandra. Balarāma heet ook wel Baladeva, Balabhadra, Bala, Rāma of 

Halāyudha. Balarāma’s vyūha heet Saṃkarṣaṇa. Balarāma is de zoon van 

Devakī, maar door overplanting van de vrucht baart Rohiṇī hem. Yaśodā voedt 

Balarāma  en Kṛṣṇa op. Balarāma en Kṛṣṇa werken samen in het doden van de 

demonen die naar hen worden gezonden. Belangrijk is de overwinning van 
Balarāma op Pralamba. In de sculptuur wordt Balarāma soms uitgebeeld met 
een ploegschaar (halāyudha ‘gewapend met de ploegschaar’). Zie ook 

Baladeva [zie Ivn: Viṣṇu: Balarāma (= Baladeva (1) = Balabhadra (1) = 

Halāyudha = Haladhara) = Saṃkarṣaṇa (2), avatāra (Ind.) (held-god); God: 

‘Krachtige Rāma’ (Balarāma) (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: Balarāma 

met ploegschaar (Ind.); Symboliek: Kṛṣṇa en Balarāma als symbool van de 

eerste twee maanden van de lente (Ind.)]                                        [Balarama] 

  15  37 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                                             ga naar > Index (1) van Dravidische - Germaanse termen                           
                                                                                 > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
                                                                          > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

 

Sansk. termen: Balavikarṇikā (fem.) 1. ‘met krachtige pijlen’, 2. ‘met 

machtige oorringen’, een afschrikwekkende verschijning van Devī. Ze geeft 
vrede aan haar vereerders en wordt afgebeeld met beker en rozenkrans 

(kapāla en japamālā, Klostermaier). Analyse: vikarṇikā < karṇikā ‘met 

oorvormige pijlen’. Vgl. Kalavikarṇikā [zie Ivn: Devī: Balavikarṇikā (Ind.) 

(godin); God: ‘Godin met de krachtige pijlen’ (Balavikarṇikā) (Ind.); Kunst en 

schrift: beeld, goden-: Devī: Balavikarṇikā (Ind.); Wapen: pijl: term: karṇikā, 

bala- (‘met krachtige pijlen’) (fem.) (adj.) (godin) (Ind.)]          [Balavikarnika] 
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Sansk. termen: Bali ‘offergave’. Aanduiding: 1. = Bhūtayajña (‘offer aan de 
wezens’) een van de vijf grote huisoffers (mahāyajña’s), waarbij op de grond 
(dus zonder vuur) een offer werd gebracht aan allerlei wezens; de versies van 

Gobhila en Śāṅkhāyana verschillen. De Bali’s werden in verschillende 

richtingen (zon, windstreek) en plaatsen (vloer, drempel, maalsteen, 
waterpot, bed enz.) gebracht. De Bhūtayajña is het oudste huisoffer, waarvan 
de andere zijn afgeleid of waaraan deze zijn toegevoegd, 2. een Daitya-asura, 

de zoon van Virocana, de tegenstander van Viṣṇu, die als de dwerg Vāmana 

met zijn drie stappen de wereld terugveroverde en teruggaf aan Indra, 3. een 
‘slechte’ aapkoning, de halfbroer van Sugrīva en de zoon van Indra, door Rāma 
verslagen (zie Mythe: Sugrīva’s teruggave van zijn koninkrijk (Ind.)) 
 
[zie (1) Offer: naam: ‘Bali’ = ‘Bhūtayajña’ (Ind.); Offer: term: bali (huisoffer) 
(Ind.); Offer: term: yajña, bhūta- (‘offer aan de wezens’) (huisoffer) (Ind.); 
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de kruik waarin Bali’s 
geofferd worden (Ind.); 
(2) Ivn: Bali (1) (Ind.) (Daitya-asura-koning, zoon van Virocana en kleinzoon 

van Prahlāda); Geest: ‘Offer’ (Bali) (Ind.) (asura, aapkoning); Mythe: Viṣṇu als 

de dwerg Vāmana en Bali (Mbh., Rām., VP, BhPu, VāyuP.) (Ind.)*; Verlossing: 
separ.: Bali (Ind.); 
(3) Ivn: Bāli (3)  (Ind.) (aapkoning, zoon van Indra); Geest: ‘Offer’ (Bali) (Ind.) 
(asura, aapkoning); Familierelaties: genealogie van Bali en Sugrīva (Ind.); 

Mythe: Bali’s overwinning op Rāvaṇa (Ind.); Mythologie: Bali, ~ van (Ind.)] 

                                                                                                   [Bhutayajna] 
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Sansk. termen: banyan zie nyagrodha   - 

Sansk. termen: Bārhaspatya’s zie Cārvāka   - 

Sansk. termen: barhis ‘pluksel’, strooisel van kuśa-gras als zetel voor de god 
om zijn offer, dat ook op het gras lag, te ontvangen; vgl. av. barəsman [zie 
Religieus voorwerp: offerstrooisel: term: barhis (Ind.); Werkzaamheid: breken: 
term: barhis (‘pluksel’) (offerstrooisel) (Ind.)] 

  9  13 

Sansk. termen: Bauḍhyavihāra ‘verdeling van palāśa-bladeren’ (Jan Gonda), 

een zoenoffer voor Rudra en zijn gevolg, dat thuishoort in het 
vruchtbaarheidsritueel. De herkomst van de naam is onduidelijk [zie Offer: 

naam: ‘Bauḍhyavihāra’ (Ind.); Bezit en roof: verdeling: term: vihāra, Bauḍhya- 

(‘verdeling’ van palāśa-bladeren) (zoenoffer) (Ind.)]                [Baudhyavihara] 

  13 

Sansk. termen: bhadra 1. ‘goed’, 2. ‘uitstekend, gunstig, excellent’. 
Aanduiding: 1. het tegenovergestelde van pāpa, 2. een sāman die de benen of 
de staart symboliseert, 3. (Bhadrā) een avatāra van Devī, van wie ook 
afbeeldingen bestaan [zie Ethiek: goedheid: term: bhadra (adj.) (Ind.); 
Karakter en gedrag: uitnemendheid: term: bhadra (-ā, godin) (Ind.); Taal: 
zang: melodie: sāman: ‘Bhadra’ (Ind.); Symboliek: bhadra sāman als symbool 
van de benen/staart (Ind.); Ivn: Devī: Bhadrā, avatāra (Ind.) (godin); God: 
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‘Uitnemende’ (Bhadrā) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Bhadrā 
(Ind.)] 

Sansk. termen: Bhadrakālī (fem.) ‘genadige zwarte (Kālī)’, een godin, reeds 
bekend in de Vedische periode, aan wie offers werden gebracht bij de voet 
van het bed, dus een zeer nederige positie; de naam Kālī, echter, komt niet in 
de Veda’s voor. Ze is een locale vorm van Devī die m.n. vereerd werd in 
Videha. Badrakālī speelt een rol in de mythe van Śiva’s vernietiging van 

Dakṣa’s offer, waarin Pārvatī in haar verschijning optreedt, maar niet identiek 

zijn. In de mythe van de ontleding van Satī’s lijk is Bhadrakālī de dochter van 
Śiva en de zuster van Vīrabhadra. (Misschien was haar naam oorspronkelijk dan 
ook Vīrabadharakālī, W.P.). Er zijn afbeeldingen van de godin [zie Ivn: Devī: 
Bhadrakālī (Ind.) (godin); God: ‘Genadige zwarte’ (Bhadrakālī) (Ind.); Licht en 
duisternis: duisternis: term: kālī, bhadra- (‘genadige zwarte’) (fem.) (godin) 
(Ind.); Offer: ~ aan Bhadrakālī (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: 
Bhadrakālī (Ind.)]                                                                          [Bhadrakali] 
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Sansk. termen: bhaga zie bhaj: bhaga   - 

Sansk. termen: Bhagavad Gītā zie gītā   - 

Sansk. termen: bhagavad zie bhaj: bhaga: bhagavat   - 

Sansk. termen: bhagavat zie bhaj: bhaga: bhagavat   - 

Sansk. termen: bhāgavata zie bhaj: bhaga: bhagavat: bhāgavata   - 

Sansk. termen: Bhāgavatamāhātmya zie bhaj: bhaga: bhagavat: bhāgavata   - 

Sansk. termen: Bhagīratha ‘van de roemrijke wagen’, de nakomeling van 
Sagara. Hij zorgde ervoor dat de rivier de Ganges haar loop kreeg [zie Ivn: 
Bhagīratha (Ind.) (myth. fig.)]                                                       [Bhagiratha] 

  27 

Sansk. termen: Bhairava ‘verschrikkelijk, angstaanjagend’, 1. een aspect, een 
avatāra en een type beeld van Śiva, de tegenpool van Bhairavī (Devī), 2. een 

demon, verslagen door Devī, genoemd in de eigenlijke Devī Purāṇa, 3. tevens 

naam van een Tantra [zie Ivn: Śiva (1): ‘Bhairava’ (1) = ‘Bhairavāvatāra’ 

(avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Verschrikkelijke’ (Bhairava, 

Bhairavī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘ugra-mūrti’: 
‘Bhairava’ (Ind.); Ivn: Bhairava (2) (Ind.) (demon); Geest: ‘Verschrikkelijke’ 
(Bhairava) (Ind.) (demon); Literatuur: Tantra, Bhairava (Śākta) (Ind.); Karakter 
en gedrag: angstaanjagendheid: term: bhairava, -ī (adj.) (god/demon/godin) 
(Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: Bhairavī (fem.) ‘verschrikkelijk’, een mahāvidyā en avatāra 
van Devī, de tegenpool van Bhairava (Śiva). Van oorsprong een locale godin die 

voorkomt in Jalaṃdhara (Pañjāb). Er zijn afbeeldingen van haar. Bhairavī is 

ook een naam van de Tantra godin Ānanda, die (evenals de kaula) in de 
Bhairavī Cakra vereerd wordt [zie Ivn: Devī: Mahāvidyā: Bhairavī (1), avatāra 
(Ind.) (godin); Ivn: Devī: Kālī (1), avatāra: ‘Bhairavī’ (2) (Ind.) (godin); Ivn: 
Devī: Ānanda (2) Bhairavī (3) (Ind.) (godin); God: ‘Verschrikkelijke’ (Bhairava, 
Bhairavī) (Ind.); Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: bhairava, -ī 
(adj.) (god/demon/godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: 
Bhairavī (Ind.); Cultus: Devī-cultus: Ānanda Bhairavī-cultus (Ind.); Rite: Tantra 
~: ‘Cakra’-rite: ‘Bhairavī Cakra’ (Ind.)]                                              [Bhairavi] 
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Sansk. termen: Bhairavī Cakra zie Bhairavī   - 

Sansk. termen: bhaj: bhāga ‘deel’, zoals  de Pūrva en de Uttara Bhāga (resp. 

‘eerste’ en ‘laatste deel’) van de Vāyavīya Saṃhitā van de Śiva Purāṇa. 

Analyse: bhāga 1. ‘deel, lot’, 2. ‘boekdeel’ [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, 

Śaiva: Śiva Purāṇa: Vāyavīya Saṃhitā: 1. Pūrva Bhāga (Ind.); Literatuur: 
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Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Vāyavīya Saṃhitā: 2. Uttara Bhāga (Ind.); 

Eén: deel: term: bhāga (Ind.); Taal: tekstgedeelte: term: bhāga (Ind.)] [bhaga] 

Sansk. termen: bhaj: bhaga 1. ‘schenker (van heil en geluk’), 2. ‘geluk, heil’, 
een van de Āditya’s, broeder van de Morgenstond. Hij is gul en geeft geluk. 
Analyse: Bhaga ~ av. bagha ‘god’; vgl. phryg. bagaios, oks. bogu [zie Ivn: 
Bhaga (Ind.) (god); Beroep en functie: gever: term: bhaga (god) (Ind.); Welzijn 
en ziekte: heil: term: bhaga (god) (Ind.); God: ‘Schenker van goede gaven’ 
(Bhaga) (Ind.); Offer: ~ aan Bhaga (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: bhaj: bhaga: bhagavat 1. ‘geluk bezittend, gelukkig, 
voorspoedig’, 2. ‘goddelijk, heilig’, in nomin. (bhagavān), vocat. (bhagavan) of 

in compos. (bhagavad) als alg. titel van een godheid; Kṛṣṇa wordt svayam 

bhagavān, ‘God zelf’, genoemd, omdat hij de belangrijkste avatāra van Viṣṇu 

is [zie Ivn: Viṣṇu: ‘Bhagavat’ (Kṛṣṇa-Vāsudeva) (Ind.) (god); God: ‘Heilige’ 

(Bhagavān, Bhagavat, Bhagavad) (Ind.); Cultus: godencultus: Bhagavān (Ind.); 
Welzijn en ziekte: heil: term: bhagavat (adj.) (god) (Ind.); Religieus 
fenomeen: heiligheid: term: bhagavān (nomin.) (epitheton van goden) (Ind.); 
God: term: bhagavat, bhāgavata (lit.) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: bhaj: bhaga: bhagavat: bhāgavata 1. ‘betrekking hebbend op 

Bhagavat (Viṣṇu of Kṛṣṇa)’, 2. ‘heilig, goddelijk’. Aanduiding: 1. ‘volgeling van 

Viṣṇu’, 2. naam van enkele Purāṇa’s: a. de Bhāgavata Purāṇa of Śrīmad 

Bhāgavatam, de bekendste en populairste Vaiṣṇava Mahā Purāṇa, waarin de 

verhalen over de avatāra’s van Viṣṇu staan, m.n. die over Kṛṣṇa (Bhagavat), b. 

de Devī Bhāgavata Purāṇa of Śrīmad Devī Bhāgavatam, een Śākta Upa Purāṇa, 

een der belangrijkste Tantrische werken, waarin Devī gelijkgesteld wordt met 

het Brahman. In deze Purāṇa vindt men o.a. de mythen van Devī’s slachting 

van de buffeldemon Mahiṣa, Devī’s slachting van Śumbha en Niśumbha en de 

ontleding van Satī’s lijk, c. de Mahābhāgavata Purāṇa, een der belangrijkste 

Śākta Upa Purāṇa’s, die stamt uit de 10e of 11e eeuw in of bij Bengalen. Devī 

wordt voorgesteld als de schepper van de wereld, van Puruṣa en van de 

trimurti (Brahmā, Śiva en Viṣṇu). De tekst portretteert Satī als de werkelijke 

kracht achter de kosmos. Verder vindt men hier een opsomming van de tien 
Mahāvidyā’s (bron: Lynn Foulston & Stuart Abbott, ‘Hindu goddesses: beliefs 
and practices’), 3. naam van enkele nauw verwante māhātmya’s, de 

Bhāgavatamāhātmya, uit de Uttarakhaṇḍa van de Padma Purāṇa en uit de 

Vaiṣṇava Khaṇḍa van de Skanda Purāṇa, waarin Vajranābha en Parīkṣit een rol 

spelen bij de herbevolking van Mathurā en waarin zij luisteren naar een 
voordracht van de Bhāgavata Purāna, een werk dat wordt verheerlijkt. Verder 

wordt het ontstaan van de Kṛṣṇa-bhakti-beweging verklaard (bron: Ludo 

Rocher, ‘The Purāṇa’s’) 

 

[zie Religie: Vaiṣṇavisme: Bhagavatisme (Ind.), Bhāgavata; God: term: 

bhagavat, bhāgavata (adj.) (lit.) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: 

Bhāgavata Purāṇa = Śrīmad Bhāgavatam (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: 

Devī Bhāgavata Purāṇa (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: Mahābhāgavata 

Purāṇa (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2: 

Vaiṣṇava Khaṇḍa: 6. Bhāgavatamāhātmya (Ind.); Heerschappij: gezag: 

verhevenheid: term: māhātmya, Bhāgavata- (‘heerlijkheid van de Bhāgavata 

Purāṇa’) (lit.) (Ind.)]                                                                     [bhagavata] 
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Sansk. termen: bhaj: bhāga: Mahābhāgā (fem.) 1. ‘iemand wie een groot geluk 
ten deel is gevallen’, 2. ‘achtenswaardig, eminent, hooggeacht’, 3. ‘roemrijk, 

vermaard, zegenrijk’, een vorm van Devī. In de Kālikā Purāṇa betreffende de 

mythe van de ontleding van Satī’s lijk is Mahābhāgā een naam van Satī in 

Devīkūṭa (West-Bengalen), waar haar voeten zouden zijn neergekomen. 

Analyse: mahā ‘groot’ + bhāga ‘deel. lot, geluk’ [zie Ivn: Devī: Satī, avatāra: 
‘Mahābhāgā’ (Ind.) (godin); God: ‘Zegenrijke’ (Mahābhāgā) (Ind.); Welzijn en 
ziekte: heil: term: bhāgā, mahā- (‘zeer zegenrijke’) (fem. adj.) (godin) (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: bhaj: bhajana ‘verering’, m.n. in de vorm van een religieus 
loflied [zie Taal: lied, lof-: ‘Bhajana’ (Ind.); Cultus: persoonlijke devotie: 
term: bhajana (loflied) (Ind.)]                                                      [Mahabhaga] 

  32 

Sansk. termen: bhaj: bhakta 1. ‘verdeeld, deel uitmakend van, toegewezen’, 

2. ‘vereerder’. In ’t bijzonder een Vaiṣṇava secte die Vāsudeva vereerde [zie 

Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: term: bhakta (secte) (Ind.); Bezit 
en roof: verdeling: term: bhaj: bhakti (nom. act.), bhakta (adj.; nom. ag.)) 

(Ind.); Religie: Vaiṣṇavisme: Bhakta’s (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: bhaj: bhakta-bhakti, bhakti van het volgen van riten en afzien 

van de wereld, een deel van het eerste stadium van bhakti, tyāgāṅga, volgens 

het Vīra-Śaivisme [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 1e 

stadium: tyāgāṅga: ‘bhakta-bhakti’ (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: bhaj: bhakti 1. ‘verdeling, scheiding’, 2. ‘verering van en 
concentratie op één god’. Het woord is afgeleid van het verbum bhaj 
‘verdelen, toewijzen’ [zie Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti (Ind.); 
Verlossing: weg naar ~: ‘bhakti’(mārga) (Ind.); Religie: Bhakti-beweging (Ind.); 
Mythologie: thema: bhakti (Ind.); Bezit en roof: verdeling: term: bhaj: bhakti 
(nom. act.), bhakta (adj.; nom. ag.)) (Ind.); Psychologie: ervaring van bhakti 
(Ind.)] 

  15  32 

Sansk. termen: bhaj: vibhakti 1. ‘verdeling, (onder)scheiding’, 2. ‘verbuiging, 
naamvalsvorm’, zoals de verbuigingen van de naam ‘Agni’, uitgesproken 
tijdens het herinstellen van het vuur [zie Wetenschap: taalkunde: 
naamvalsvorm: term: vibhakti (Ind.); Bezit en roof: verdeling: term: bhaj: 
bhakti, vi- (nom. act.) (naamval)svorm) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: bhajana zie bhaj: bhajana   - 

Sansk. termen: bhajānanda zie ānanda: bhajānanda   - 

Sansk. termen: bhakta zie bhaj: bhakta   - 

Sansk. termen: bhakta-bhakti zie bhaj: bhakta-bhakti   - 

Sansk. termen: Bhakti Sūtra zie sūtra: Bhakti Sūtra   - 

Sansk. termen: bhakti zie bhaj: bhakti   - 

Sansk. termen: bhaktimārga zie mārga: bhaktimārga   - 

Sansk. termen: Bhaktisaṃdarbha zie Ṣaṭsaṃdarbha   - 

Sansk. termen: Bhaktiyoga zie yuj: yoga: Bhaktiyoga   - 

Sansk. termen: Bhāmatī ‘schitterend’ 1. filosofisch werk van Vācaspati Miśra, 

een commentaar op de Śaṃkara Bhāṣya, 2. filosofisch systeem, genoemd naar 

het boek [zie Literatuur: Bhāmatī (door Vācaspati Miśra) (Ind.); Filosofie: type: 
Vedānta, Advaita: Bhāmatī-school (Ind.); Licht en duisternis: schittering: term: 
bhāmatī (adj.) (lit./ school) (Ind.)]                                                   [Bhamati] 

  34 

Sansk. termen: Bharadvāja Dhanvantari zie Dhanvantari   - 

Sansk. termen: Bharatī ‘Vrouwe van de Bharata’s’, godin van een Vedische 

stam die bij de die bij de rivieren de Sarasvatī en de Dṛṣadvatī woonde. 

Bharatī maakt deel uit van een triade van godinnen samen met Sarasvatī en Iḍā 

  12 
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[zie Ivn: Bharatī (Ind.) (godin); God: ‘Vrouwe van de Bharata’s’ (Bharatī) 
(Ind.); Offer: ~ aan Bharatī (Ind.)]                                                      [Bharati] 

Sansk. termen: Bhārgava zie Bhṛgu   - 

Sansk. termen: bhasma 1. ‘vermalen, verpulveren’, 2. ‘as’, ook: zich insmeren 
met ‘heilige as’ van koeienmest, een van de rituelen in het Vīra-Śaivisme om 

mokṣa te bereiken, ook wel aangeduid met de term vibhūti [zie Verlossing: 

weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘bhasma’ of ‘vibhūti’ (Ind.); Vuur: 

as: term: bhasma (Ind.); Rite: rituele handeling: zich insmeren met as: 
‘bhasma’ of ‘vibhūti’ (Ind.); Cultus: bhasma-verering (Ind.); Dood en leven: 
vernietiging: vermalen: term: bhasma (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: bhāṣya ‘commentaar’, zoals de Śaṃkara Bhāṣya (door 

Śaṃkara, een commentaar op de Brahma Sūtra of Vedānta Sūtra van 

Bādarāyaṇa), de Śrīkara Bhāṣya (door Śrīpati, een commentaar op de Brahma 

Sūtra of Vedānta Sūtra van Bādarāyaṇa), de Śrī Bhāṣya (door Rāmānuja, een 

commentaar op de Brahma Sūtra of Vedānta Sūtra van Bādarāyaṇa), de Śabara 

Bhāṣya (door Śabara, een commentaar op de Pūrva Mīmāṃsā), de Mahā Bhāṣya 

(door Patañjali, een commentaar op de Sūtra’s van Pāṇini (Aṣṭādhyāyī) en de 

Vārttika’s van Kātyāyana) en de Yoga Bhāṣya (‘toelichting op yoga’, een 

commentaar op de Yoga Sūtra van Patañjali, toegeschreven aan Vyāsa). 

Analyse: bhāṣya < bhāṣ ‘spreken, verkondigen’ [zie Taal: commentaar als 

brontekst: term: bhāṣya (Ind.); Literatuur: Bhāṣya etc.]        [bhasya, bhashya] 

  1  33  34 

Sansk. termen: Bhaumya zie nara: Naraka   - 

Sansk. termen: bhava zie bhū: bhava   - 

Sansk. termen: bhāva zie bhū: bhāva   - 

Sansk. termen: Bhāvaliṅga zie liṅga: Bhāvaliṅga   - 

Sansk. termen: Bhāvanāviveka zie viveka: Bhāvanāviveka   - 

Sansk. termen: Bhavānī zie bhū: Bhavānī   - 

Sansk. termen: Bhaviṣya Purāṇa zie purāṇa: Bhaviṣya Purāṇa   - 

Sansk. termen: bhedābheda ‘scheiding-geen scheiding’; verwijst naar de 

filosofie van Śrīkaṇṭha, die de Upaniṣadische en Agamische tradities wil 

verenigen [zie Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta: Śrīkaṇṭha’s Śaiva 

Siddhānta (= bhedābheda in de Vedānta = Viśiṣṭa-Śaiva-Vedānta) (Ind.); Twee: 

splitsing: term: bheda (Ind.); Eén: eenheid: term: abheda (Ind.)] 
                                                                                                  [bhedabheda] 

  33 

Sansk. termen: Bhīma ‘verschrikkelijk’, 1. naam van de zoon van Vāyu en 

Kunthī, hoewel hij bekend staat als de zoon van Pāṇḍu; hij versloeg o.a. de 

demon Baka, 2. naam van Śiva (een van zijn Śivāṣṭamūrti-avatāra’s) [zie Ivn: 

Bhīma (1) (Ind.) (Pāṇḍava/Vāyu’s zoon); Ivn: Śiva (1): ‘Bhīma’ (2) 

(Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Verschrikkelijke’ 

(Bhīma) (Ind.); Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: bhīma (adj.) 

(Pāṇḍava, Śiva) (Ind.); Mythe: Bhīma en Baka (Ind.)]                             [Bhima] 

  15  27  33 

Sansk. termen: Bhīmadevī (fem.) ‘Bhīma-godin’ of ‘ontzagwekkende godin’, 
een naam van Devī in de Devīmāhātmya, waaronder ze de mensheid in de 

toekomst belooft te helpen. Als Bhīmadevī zal ze de rākṣasa’s verslaan, die de 

muni’s aanvallen. Bhīma is een avatāra van Śiva [zie Ivn: Devī: Bhīmadevī 
(Ind.) (godin); God: ‘Ontzagwekkende godin’ (Bhīmadevī) (Ind.); Verschijning: 
overig specifiek: Bhīma (Ind.)]                                                       [Bhimadevi] 

  34 

Sansk. termen: Bhīṣma Parvan zie parvan: Bhīṣma Parvan   - 
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Sansk. termen: bhoga ‘lichamelijke vreugde’, ‘genot’. Aanduiding: 1. In de 

Bhāgavata Purāṇa neemt bhoga de plaats in van yoga, 2.  een indeling van de 

Viṣṇu-beelden naar functie [zie Karakter en gedrag: genieten: term: bhoga 

(nom. act.) (fil. term) (Ind.); Kunst en schrift: compositie: bhoga (Ind.)] 
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Sansk. termen: bhogāṅga zie aṅga: bhogāṅga  

Sansk. termen: Bhrāmaradevī (fem.) ‘bijengodin’, een naam van Devī in de 
Devīmāhātmya, waaronder ze de mensheid in de toekomst belooft te helpen. 

Als Bhrāmaradevī zal ze de asura Aruṇa verslaan [zie Ivn: Devī: Bhrāmaradevī 

(MPu) (Ind.) (godin); God: ‘Bijengodin’ (Bhrāmarī, Bhrāmaradevī) (Ind.); Dier: 
bij: term: bhramara (Bhrāmarī, Bhrāmaradevī, namen van Devī) (Ind.)] 
                                                                                               [Bhramaradevi] 
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Sansk. termen: Bhrāmarī (fem.) ‘bijengodin’, een naam van Devī in de Devī 

Bhāgavata Purāṇa. Analyse: Bhrāmarī < bhramara ‘bij’ < bhram ‘rondzwerven’ 

[zie Ivn: Devī: Bhrāmarī (DBPu) (Ind.) (godin); God: ‘Bijengodin’ (Bhrāmarī, 
Bhrāmaradevī) (Ind.); Dier: insect: bij: term: bhramara (Bhrāmarī, 
Bhrāmaradevī, namen van Devī) (Ind.)]                                            [Bhramari] 
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Sansk. termen: Bhṛgu ‘knetterende, vurige’, 1. mythische priester, goddelijke 

ṛṣi en prajāpati, 2. lid van een groep van dergelijke priesters, de Bhārgava’s; 

er is ook een historische familie der Bhārgava’s. Bhṛgu is geboren uit de 

linkerzij van Brahmā, Lakṣmī is zijn dochter en Śukra zijn zoon. Hij is leerling 

van Varuṇa en medestander van Dakṣa. De Bhṛgu’s of Bhārgava’s hebben, 

misschien door tussenkomst van Mātariśvan, het vuur naar de mensen 
gebracht; hun naam houdt hiermee verband. Verder zijn ze bekend als 
wagenmakers. Analyse: de betekenis is onzeker: 1. Keith < bhrāj ‘schittering’; 

misschien = gr. Phlegai; 2. Ions: ‘zij die roosteren’; 3. SHD: onomatopee: bhṛg 

‘knetteren’ 

[zie Ivn: Bhṛgu (Ind.) (goddelijke priester, ṛṣi en prajāpati), Bhārgava; God: 

‘Vurige’ (Bhṛgu) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati); Priester: groep: ‘Bhṛgu’s’ of 

‘Bhārgava’s’ (Ind.); Licht en duisternis: schittering: term: bhrāj (Ind.); Begin: 

oorsprong van Bhṛgu (Ind.); Mythe: Bhṛgu’s visioenen (Jaiminīya en Śatapatha 

Brāhmaṇa) (Ind.); Mythe: Bhṛgu’s vervloeking van Śiva om als liṅga te worden 

vereerd (Padma Purāṇa) (Ind.)]                                                 [Bhrgu, Bhrigu] 
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Sansk. termen: bhṛtyācāra zie ācāra: bhṛtyācāra   - 

Sansk. termen: bhū (1) 1. ‘worden, ontstaan’, 2. ‘bestaan, leven’, 3. ‘wonen, 
blijven’, 4. ‘gebeuren’; bhū (2) 1. (nom. act.)  ‘het ontstaan, het zijn, het 
bestaan’, 2. ‘de plaats van bestaan, de aarde, de wereld, de kosmos’      [bhu] 

  - 

Sansk. termen: bhū: bhava ‘bestaan, het zijn, worden, de kringloop van het 

bestaan’, m.n. epitheton van Śiva-Rudra en een van diens Śivāṣṭamūrti-

avatāra’s  [zie Ivn: Śiva (1): ‘Bhava’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) 

(Ind.) (god); God: ‘Bestaan’ (Bhava) (Ind.); Dood en leven: bestaan: term: 
bhava, bhāva, bhavānī (goden) (Ind.)]                                                      [bhu] 
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Sansk. termen: bhū: bhāva 1. ‘bestaan, toestand’, 2. ‘overgang, pad’, 3. 
‘gevoel’ (gesteldheid, emotie, aard, extase). Aanduiding: eerste van de zeven 

stadia van bhakti volgens Vallabha. Volgens Sāṃkhya veroorzaakt en verzekert 

bhāva, de psychische positie, wedergeboorte; vgl. karman  [zie Verlossing: 

weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 1e stadium: bhāva (Ind.); 

Psychologie: gemoedstoestand: term: bhāva (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 
term: bhāva (Ind.); Dood en leven: bestaan: term: bhava, bhāva, bhavānī 
(goden) (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: bhāva (Ind.)]  
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                                                                                                   [bhu, bhava] 

Sansk. termen: bhū: bhāva: svabhāva ‘aangeboren of inherente eigenschap’, 
die een rol speelt bij de karakterisering van het Absolute [zie Karakter en 
gedrag: karakter: aangeboren of inherente eigenschap: term: svabhāva (Ind.)] 
                                                                                    [bhu, bhava, svabhava] 

  56 

Sansk. termen: bhū: bhāva: tirobhāva ‘verdwijning, verberging, illusie’, een 
van de vijf activiteiten van Śiva (Sadāśiva) (naast udbhava, ādāna, sthiti en 

anugraha), die ook in de ānanda tāṇḍava van Śiva wordt uitgedrukt. Analyse: 

tiro < tiras ‘door, voorbij, apart, geheim’  [zie Verschijning: illusie: term: 
tirobhāva (activiteit van Śiva) (Ind.); Verschijning: verdwijning: term: 
tirobhāva (illusie) (Ind.)]                                              [bhu, bhava, tirobhava] 

  33 

Sansk. termen: bhū: Bhavānī (fem.) ‘bestaan’, de vrouwelijke pendant van 

Bhava (Śiva) en ook diens gemalin. Volgens de Bhaviṣya Purāṇa werd ze 

geboren uit Yaśodā en daarmee is ze Kṛṣṇa’s halfzuster, die echter ook onder 

andere namen bekend is (zie yogamāyā). In de mythe doodt ze Kamsha. 
Tijdens landbouwriten wordt aan haar een offer gebracht [zie Ivn: Devī: 
Bhavānī (Ind.) (godin); God: ‘Bestaan’ (Bhavānī) (Ind.); Cultus: Devī-cultus: 
Bhavānī-cultus (Ind.); Offer: ~ aan Bhavānī (Ind.); Dood en leven: bestaan: 
term: bhava, bhāva, bhavānī (goden) (Ind.)]                               [bhu, Bhavani] 

  34 

Sansk. termen: bhū: bhū, bhuva, svar (e.var.) zie ‘bhū, bhuva, svar’   - 

Sansk. termen: bhū: bhūmi (fem.) ‘aarde’, 1. de Vedische aardgodin bij 
uitstek, aan wie een ploegvooroffer gewijd is. 2. De eveneens Vedische godin 

der aarde Pṛthivī wordt ook Bhūmi genoemd. In de Pāñcarātra Āgama’s is 

Bhūmi een van de gemalinnen van Viṣṇu en symbool voor een vorm van mokṣa, 

genaamd kriyā. Als avatāra van Devī is ze afgebeeld, 3. naam van een deel van 

de Padma Purāṇa, het tweede deel zowel in de ASS- als in de Calcutta-editie. 

Het betreft, zoals de naam aanduidt, mythen over de aarde 
 

[zie Ivn: Devī: Bhūmi (1), avatāra (Ind.) (godin); Ivn: Pṛthivī: ‘Bhūmi’ (2) (Ind.) 

(godin); Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Bhūmi) (Ind.); Kosmografie 
en geografie: aarde: term: bhūmi (godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, 
goden-: Devī: Bhūmi (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Pāñcarātra-mārga’: kriyā 

= Bhūmi (Ind.); Offer: ~ aan Bhūmi (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: 

Padma Purāṇa: Bhūmi Khaṇḍa (2 in ASS-, 2 in Calcutta-editie) (Ind.)] 

                                                                                                   [bhu, bhumi] 

  12  32 

Sansk. termen: bhū: bhūmi: bhaumya zie nara: Naraka   - 

Sansk. termen: bhū: Svāyambhuva zie Manu Svāyambhuva   - 

Sansk. termen: bhū: Vibhu of Vibhū 1. ‘alom aanwezig, alles doordringend’, 2. 

‘almachtig, groot’, 3. ‘heer, heerser, koning’, lid van een klasse van Ṛbhu’s 

(Keith) of een andere naam voor de Ṛbhu’s (MW). Als adj. drukt vibhu 

eveneens de alomtegenwoordigheid van het Brahman uit [Geest: groep: 

‘Ṛbhu’s’: ‘Vibhu’s’ (Ind.); Geest: ‘Almachtige’ (Vibhu) (Ind.); Verschijning: 

aanwezigheid, goddelijke: term: vibhu (adj.) (geest/Brahman) (Ind.); Macht en 
kracht: macht: term: vibhu (adj.) (geest) (Ind.)]                                      [bhu] 

  12 

Sansk. termen: bhū: Vibhvan = Vibhvā = Vibhū ‘verreikend, doordringend, 

alomaanwezig’, een van de drie oorspronkelijke Ṛbhu’s. Vibhvan is m.n. de 

ambachtsman van Varuṇa. Hij is de leider van de Vibhu’s, een bepaalde groep 

Ṛbhu’s. Ions noemt een man Vibhvan die door de Ṛbhu’s geschapen wordt, 

maar dit kan niet worden bevestigd. Analyse: Vibhvan < vibhū ‘verrijzen, zich 

uitbreiden, verschijnen’ [zie Ivn: Vibhvan = Vibhvā = Vibhū (Ind.) (ṛbhu); 

  12 
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Geest: ‘Alomaanwezige’ (Vibhvan) (Ind.); Verschijning: aanwezigheid, 
goddelijke: term: vibhvan (adj.) (geest) (Ind.)]                  [bhu, Vibhva, Vibhu] 

Sansk. termen: bhukti ‘vreugde’, volgens de Śākta-leer gelijk aan mukti [zie 
Karakter en gedrag: blijdschap: term: bhukti (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: bhūman 1. ‘wereld, aarde’, 2. ‘grootheid, overvloed, rijkdom’, 
het alomvattende dat door Sanatkumāra i.v.m. een reeks identificaties m.b.t. 
het Absolute gelijkgesteld wordt met Ahamkara en Ātman. Zie bhū  [zie 
Kosmografie en geografie: universum: term: bhūman (Ind.); Getal: maat: 
reusachtigheid: term: bhūman (Ind.)]                                                [bhuman] 

  10 

Sansk. termen: bhūmi zie bhū: bhūmi   - 

Sansk. termen: Bhūpati ‘heer der aarde’, een epitheton van Śiva-Rudra (zie 
Ivn: Śiva (1): ‘Bhūpati’ (Ind.) (god); God: ‘Heer der aarde’ (Bhūpati) (Ind.); 
Heerser: heer der aarde: term: bhūpati (god) (Ind.)]                          [Bhupati] 

  37 

Sansk. termen: bhūr(loka) zie bhū   - 

Sansk. termen: bhūta, a. subst. 1. ‘wezen’, aanduiding voor alle wezens, later 
demonen, 2. pl. bhūtāni ‘materie, elementen’, b. adj. ‘waar, werkelijk’, vgl. 
bhūtātman [zie Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen: term: bhūta 
(Ind.); Geest: lijkenetende demon: bhūta (Ind.-B.) + (Ind.); Aardmaterie: 
materie: term: bhūtāni (Ind.); Wet en orde: orde: waarheid: term: bhūta 
(adj.) (Ind.)]                                                                           [bhuta, bhutani] 

  12  56 

Sansk. termen: Bhūtamāta = Bhūtamātṛkā (fem.) (MW) ‘moeder der wezens’, 

d.w.z. de aarde of de aardgodin (MW). Ze wordt aanbeden door bhūta’s 

(geesten), preta’s (rusteloze zielen), piśāca’s, Indra, yakṣa’s en gandharva’s 

(Klostermaier). Volgens anderen is ze afschrikwekkend. Er zijn afbeeldingen 
van haar [zie Ivn: Devī: Bhūtamāta Devī (Ind.) (godin); God: ‘Moeder der 
wezens’ (Bhūtamāta) (Ind.); Cultus: Devī-cultus: Bhūtamāta Devī-cultus (Ind.); 

Familierelaties: moeder: term: mātṛ: māta, bhūta- (‘moeder der wezens’) 

(godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Bhūtamāta (Ind.)] 
                                                       [Bhutamata,  Bhutamatrka, Bhutamatrika] 

  34 

Sansk. termen: bhūtamātra zie mātrā: bhūtamātra   - 

Sansk. termen: bhūtāni zie bhūta   - 

Sansk. termen: Bhūtapati ‘heer der wezens’, een naam van Rudra; hij is onder 
deze naam nog niet de heer der demonen, wat later het geval is (Keith) [zie 
Ivn: Śiva (1): ‘Bhūtapati’ (Ind.) (god); God: ‘Heer der wezens’ (Bhūtapati) 
(Ind.); Heerser: heer der wezens: term: bhūtapati (god) (Ind.)]       [Bhutapati] 

  12  33 

Sansk. termen: bhūtātman ‘eigenlijke ziel’, het fysieke zelf, zoals in de Maitrī 

Upaniṣad, waar niet Prajāpati, maar zijn bhūtātman d.m.v. de zintuigen en de 

geest vreugde aan het nageslacht beleeft [zie Geest: zelf, eigenlijke: term: 
bhūtātman (Ind.)]                                                                         [bhutatman] 

  56 

Sansk. termen: Bhūtayajña zie Bali   - 

Sansk. termen: Bhūti 1. ‘bestaan’, 2. ‘voorspoed’, 3. ‘kracht, macht’, een 
abstracte godin die thuishoort in de verering van Sītā [zie Ivn: Bhūti (Ind.) 
(godin); God: ‘Voorspoed’ (Bhūti) (Ind.); Offer: ~ aan Bhūti (Ind.); Welzijn en 
ziekte: heil: term: bhūti (godin) (Ind.)]                                                  [Bhuti] 

  12  13 

Sansk. termen: bhūti: Sarvānnabhūti (fem.) ‘kracht van al het voedsel’, een 
Vedische godin die men in nederige positie (op de wc) vereerd en die voorkomt 
samen met Bhadrakālī. Analyse: Enkele betekenisvoorstellen zijn: 1. ‘kracht 
van al het voedsel’ (P. en S. Olivelle: ‘Manu’s code of law’); 2. 
Sarvānnabhūtayē (dat.) ‘for the purpose of acquiring all kinds of food’ 

(Ganganath Jha, ‘Manusmṛti’, vol. 8, 1) [zie Ivn: Sarvānnabhūti (Ind.) (godin); 

God: ‘Kracht van al het voedsel’ (Sarvānnabhūti) (Ind.); Macht en kracht: 
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kracht: term: bhūti, sarvānna- (‘kracht van al het voedsel’) (godin) (Ind.); 
Offer: ~ aan Sarvānnabhūti (Ind.)]                                  [Bhuti, Sarvannabhuti] 

Sansk. termen: bhuva zie bhū   - 

Sansk. termen: bhuvaḥ zie bhū   - 

Sansk. termen: Bhuvaneśvarī (fem.) ‘meesteres van de wereld’, een van de 
(tien) Tantrische mahāvidyā’s en een avatāra van Devī van wie afbeeldingen 
bestaan. Analyse: bhuvana 1. ‘schepsel’, 2. ‘mensheid’, 3. ‘wereld’ + īśvarī 
‘meesteres’ [zie Ivn: Devī: Mahāvidyā: Bhuvaneśvarī, avatāra (Ind.) (godin); 
God: ‘Heerseres over de wereld’ (Bhuvaneśvarī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, 
goden-: Devī: Bhuvaneśvarī (Ind.); Heerser: leidster: term: īśvarī, bhuvana- 
(bhuvaneśvarī) (‘meesteres van de wereld’) (godin) (Ind.)] 
                                                                      [Bhuvaneshvari, Bhuvaneshwari] 

  34 

Sansk. termen: bhuvar(loka) zie bhū   - 

Sansk. termen: bīja 1. ‘zaad’ (van zowel planten als mensen en dieren), 2. 
‘kern, essentie’ [zie Seksualiteit: zaad: term: bīja (Ind.); Vegetatie: zaad: 
term: bīja (Ind.); Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk: term: bīja (Ind.)] 
                                                                                                              [bija] 
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Sansk. termen: bīja-mantra, ‘kern-mantra’, aanduiding van de essentiële of 
mystieke letter(greep) van de mantra van een godheid [zie Taal: spreuk: term: 
mantra, bīja- (‘kern-mantra’) (Ind.); Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk: 
term: bīja (Ind.)]                                                      [bijamantra, bija-mantra] 

  34 

Sansk. termen: bījarūpa zie Heramba bījarūpa   - 

Sansk. termen: bilva ‘slijmappel’, een boom, Aegle marmelos, van de 
wijnruitfamilie, waarvan de bladeren volgens Klostermaier vereerd werden, 
maar volgens MW gebruikt werden in offerceremoniën voor Śiva. SHD meent 
dat de drielobbige (tryambaka!) bladeren dienden als offers voor Śiva. 
Analyse: bilva < bil ‘splijten, klieven, breken’ [zie Vegetatie: slijmappel: 
term: bilva Ind.); Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: bilva-blad-
verering (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: bimba-pratibimba ‘beeld – weerspiegeling’, hetgeen de 
verhouding aangeeft tussen God en jīva volgens Madhva [zie Verschijning: God 
als beeld en mens als weerspiegeling: bimba-pratibimba (Ind.); Verschijning: 
alg. verschijningsvorm: term: bimba (Ind.); Verschijning: weerspiegeling: 
term: pratibimba (Ind.); God: ‘Beeld’ (Bimba) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: bodhi 1. ‘ontwaken’, 2. ‘volmaakte kennis, wijsheid’, hetgeen 
m.n. betrekking heeft op de verlichting die Boeddha kreeg onder de daarnaar 
vernoemde boom [zie Boom: ‘Bodhi’-boom (Ind.-B.); Verlossing: type: bodhi 
(Ind.-B.); Psychologie: ontwaken: term: bodhi (Ind.); Filosofie: kennis: 
wijsheid: term: bodhi (Ind.)] 
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Sansk. termen: bodhi-boom zie bodhi   - 

Sansk. termen: Bodhisattva zie sat: sattva: Bodhisattva   - 

Sansk. termen: Boeddha zie Buddha   - 

Sansk. termen: Brahma Purāṇa zie purāṇa: Brahma Purāṇa   - 

Sansk. termen: Brahma Saṃhitā zie saṃhitā: Brahma Saṃhitā   - 

Sansk. termen: Brahma Siddhi zie sidh: siddhi: Brahma Siddhi   - 

Sansk. termen: Brahma Sūtra = Vedānta Sūtra zie sūtra: Brahma Sūtra = 
Vedānta Sūtra 

  - 

Sansk. termen: Brahma Veda zie veda: Atharva Veda   - 

Sansk. termen: Brahmā, 1. de persoonlijke scheppergod, ontstaan uit 
Brahman, de onpersoonlijke wereldgeest. Hij is de eerste van de triade 

Brahmā-Viṣṇu-Śiva, maar van een Brahmā-cultus is nauwelijks sprake 

  37 
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(geweest). Wel heeft hij twee tempels in India. Zijn bijnaam is ‘Grootvader’ 

en hij wordt geïdentificeerd met Prajāpati. 2. Er zijn een aantal khaṇḍa’s uit 

de Purāṇa’s naar hem genoemd, zoals a. de Brahma Khaṇḍa uit de Padma 

Purāṇa, waarin de belangrijkste Vaiṣṇava feesten worden beschreven (bron: 

Rajendra Chandra Hazra, ‘Studies in de Puranic records on Hindu rites and 

customs’); b. de Brahma Khaṇḍa uit de Brahmavaivarta Purāṇa, betreffende 

Brahmā en zijn nakomelingen; c. de Brahma Khaṇḍa uit de Skanda Purāṇa, 

bestaande uit Setumāhātmya, Dharmāraṇya Khaṇḍa en Brahmottara Khaṇḍa = 

Uttara Khaṇḍa 

 
[zie Ivn: Brahmā (Ind.) (god) (lit.); God: ‘Heilige’ (Brahmā) (Ind.); 
 
Religie: Hindoeïsme: Brahmanisme (1. orthodox Hindoeïsme, 2. verering van 
Brahmā) (Ind.), Brahmanistisch; Cultus: Brahmā-cultus (Ind.); Cultus: Brahmā-
cultus: hoofd van Brahmā (Ind.); Offer: obj.: god, ~ van de: Brahmā, ~ van 
(Ind.) 
 

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma (rājasa) (alg.) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, 

Mahā, Brahma = Ādi (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmavaivarta 

Purāṇa: Khaṇḍa 1: Brahma Khaṇḍa (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: 

Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 3: Brahma Khaṇḍa (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, 

Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Brahma Khaṇḍa (3 in ASS-, 4 in Calcutta-editie) 

(Ind.) 
 
Mythologie: Prajapati en Brahmā, ~ van (Ind.); Mythe: Anasūyā’s vervloeking 

van Brahmā, Viṣṇu en Śiva (Bhaviṣya Purāṇa) (Ind.) ; Mythe: Brahmā als 

schepper (Ind.); Mythe: Brahmā en de Muni’s (Ind.); Mythe: Brahmā en de Pitṛs 
(Ind.); Mythe: Brahmā’s verlies van zijn vijfde hoofd (Ind.); Mythe: Brahmā’s 
vervloeking van dronken personen (Ind.); Mythe: Brahmā’s vervloeking van 

Nārada (Brahmavaivarta Purāṇa) (Ind.)*; Mythe: Brahmā’s vijf hoofden (Ind.); 

Mythe: Dakṣa’s belediging van Śiva en Brahmā (Ind.); Mythe: De schepping van 

de dood door Brahmā (Mahābhārata) (Ind.)*; Mythe: De schepping van de 

wezens met hun kwaliteiten door Brahmā (Viṣṇu Purāṇa) (Ind.)*; Mythe: De 

schepping van verleidelijke vrouwen door Brahmā (Mahābhārata) (Ind.)*; 
Mythe: Brahmā’s offer (Ind.);  
 
Mythische woning: naam: ‘Brahmaloka’, de ~ van Brahmā (of Brahman) (= 

‘wereld van Brahmā’) (Ind.); Symboliek: Hiraṇyagarbha als symbool van de 

natuur van Brahmā de god (Ind.); Symboliek: schedel van Brahmā als symbool 
van  sterfeljkheid (Ind.); Taal: tekst: boek van Brahmā (Ind.); Wapen: boog van 
Brahmā (Ind.); Vogel: gans van Brahmā (Ind.); Voorwerp: lepel van Brahmā 
(Ind.); Huid: kleur: rood van Brahmā (Ind.); Staf: scepter van Brahmā (Ind.); 
Sieraad: ketting, hals-: vruchtenketting van Brahmā (Ind.); Vat: waterkruik van 
Brahmā (Ind.); Kleding: witte ~ van Brahmā (Ind.); Tijd: wereldtijdperk (Ind.): 
Brahmā-jaar; Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Kalpa = Brahmakalpa = Brahmadina = 
Brahmā-dag (1000 mahāyuga’s)                                                          [Brahma] 

Sansk. termen: brahmacārin eig. ‘handelend of praktiserend als een 
Brahmaan’, d.w.z. ‘brahmanenstudent’, die kuis leeft. In de Atharva Veda 
beschouwd als een der hoogste goden [zie Beroep en functie: studie: leerling: 
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term: brahmacārin (brahmanenstudent) (Ind.); Ivn: Brahmacārin (AV) (Ind.) 
(abstracte god)]                                                  [brahmacarin, brahmacharin] 

Sansk. termen: brahmacarya ‘kuisheid’ (van de brahmanenstudent), een van 

de middelen in Sāṃkhya-Yoga ter bestrijding van zonden. Het goede gevolg 

van brahmacarya is kracht. Analyse: brahmacarya < brahman ‘heilig leven’ + 
carya ‘wat gedaan (gepraktiseerd) moet worden’ [zie Seksualiteit: onthouding, 
seksuele: term: brahmacarya (Ind.)]                                         [brahmacharya] 

  34  56 

Sansk. termen: brahmahatyā ‘brahmanicide’, 1. ‘moord op een Brahmaan’, 2. 
de personificatie hiervan als een vrouwelijke demon. Indra wordt achtervolgt 

door Brahmahatyā, omdat hij Vrtṛa heeft gedood [zie Ivn: Brahmahatyā = 

Brahmanicide (Ind.) (vrouwelijke personificatie van de moord op een 
brahmaan); Geest: ‘Brahmanenmoord’ (Brahmahatyā) (Ind.); Dood en leven: 
vernietiging: moord, brahmanen-: term: brahmahatyā (vr. demon) (Ind.)] 
                                                                                                [brahmahatya] 

  32 

Sansk. termen: Brahmaloka zie loka: Brahmaloka   - 

Sansk. termen: Brahmamedha zie medha: Brahmamedha   - 

Sansk. termen: Brahman (n.) 1. ‘gebed’, 2. ‘toverspreuk’, 3. ‘heilige kracht’ 
(van gebed, spreuk, in het heelal of van de verzamelde goden), 4. ‘de grond 
der dingen’ (later in de Woudboeken), 5. de ‘onpersoonlijke wereldgeest’. De 
ontwikkeling van het Brahman begint met zijn identiteit van heilige kracht in 
het universum en eindigt met zijn gelijkstelling met de Ātman, die een 

psychisch karakter heeft (zie ook Ātman). Analyse: < vṛh ‘groeien’ (kracht van 

spreken en groeien) (Max Müller) 
 
[zie Taal: gebed: term: brahman (Ind.); Taal: spreuk: term: brahman (Ind.); 
Taal: heilige ~: term: brahman (Ind.); Taal: tekst, heilige: term: brahman 
(Ind.); Macht en kracht: heilige kracht: term: brahman (Ind.); Macht en kracht: 
goden, de ene kracht van de verzamelde: term: brahman (Ind.); Macht en 
kracht: offer, kracht van het: term: brahman (Ind.); Filosofie: principe, 
wereld-: Absolute: term: Brahman = ātman (Ind.); Cultus: Brahman-cultus 
(Ind.); Religie: geloof, Brahman- (Ind.); Verlossing: doel van de ~: vereniging 
met het goddelijke (Brahman, Ātman, Śiva, God); Verlossing: weg naar ~: 
kennis van de Ātman of het Brahman (= kennis over de eenheid van het zelf en 
het Absolute); Offer: ~ aan het Brahman (Ind.); Beroep en functie: rel. 
persoon: ‘kenner van Brahman’ (Ind.); Reis: Brahman, ~ naar het (Ind.); 

Symboliek: OṂ als symbool van het Brahman (Ind.); Symboliek: Veda en het 

Brahman als symbool van de waarheid (of werkelijkheid) (Ind.)] 

  10  12  13  14  15  43  56 

Sansk. termen: Brahman nirguṇa ‘Brahman zonder kwaliteiten’, een aspect 

van Brahman volgens Śaṃkarācārya [zie Filosofie: principe, wereld-: Absolute: 

term: Brahman nirguṇa (Ind.); Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: 

nirguṇa (‘zonder kwaliteiten’) (Ind.)]                                   [Brahman nirguna] 

  34 

Sansk. termen: Brahman saguṇa ‘Brahman met kwaliteiten’, een aspect van 

Brahman volgens Śaṃkarācārya [zie Filosofie: principe, wereld-: Absolute: 

term: Brahman saguṇa (Ind.); Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: 

saguṇa (‘met kwaliteiten’) (Ind.)]                                         [Brahman saguna] 

  34 

Sansk. termen: Brahman svāyambhū ‘Brahman die op zichzelf bestaat’, 
opgevat als de oorsprong van het universum en de bron is waaruit de dingen na 
de dood terugkeren, tevens de onderhouder van het universum door zichzelf te 
offeren [zie Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman svāyambhū 

  10 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                                             ga naar > Index (1) van Dravidische - Germaanse termen                           
                                                                                 > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
                                                                          > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

 

(Ind.); Mythe: Brahman Svāyambhū’s zelfoffer (Ind.); Dood en leven: bestaan: 
term: bhū, svāyam- (‘op zichzelf bestaand’) (Brahman) (Ind.)] 
                                                                                     [Brahman svayambhu] 

Sansk. termen: brāhmaṇa (m.) 1. priester (schepper van spreuken, ziener), 2. 

lid van de Brahmanen-kaste. Volgens Geldner is de brāhmaṇa reeds in de Ṛg 

Veda waarschijnlijk de opzichter van het ritueel, volgens anderen was hij eerst 

de assistent van de hotṛ en droeg hij een litanie aan Indra voor bij het soma-

offer. De brāhmaṇācchaṃsin is een priester die in de Ṛg Veda voorkomt (niet 

de brāhmaṇa). De brāhmaṇācchaṃsin uit de latere literatuur was een 

brāhmaṇa. In latere tijden is hij in ieder geval de belangrijkste priester en 

opzichter, die fouten in het ritueel herstelde. 3. brāhmaṇa (n.), commentaar; 

handleiding en verklaring van de heilige teksten met een beschrijving van de 
juiste handelingen in het offer, met als doel ze uit te voeren. Analyse: 

brāhmaṇa < IE √ * bṛh ‘machtig zijn’ (Dumézil), ‘groeien’ (anderen) [zie 

Priester: term: brāhmaṇa (brahmaan) (Ind.); Priester: term: brāhmaṇa: 

brāhmaṇācchaṃsin (Ind.); Offer: ~ aan de brāhmaṇa’s (Ind.); Literatuur: 

Brāhmaṇa’s (Ind.); Begin: eerste/oudste Brāhmaṇa (Ind.); Begin: oorsprong 

van de Brāhmaṇa’s (Ind.)]   

            [brahmana, brahmanacchamsin, brāhmaṇācchaṅsin brahmanacchansin] 

  9  10  13  48 

Sansk. termen: Brāhmaṇa: Aitareya Brāhmaṇa ‘Brāhmaṇa van Aitareya’, De 

Aitareya Brāhmaṇa is de oudste Brāhmaṇa .Hij is een commentaar bij de Ṛg 

Veda en is eveneens verbonden met de Aitareya Upaniṣad. Hij wordt soms 

Āśvalāyana Brāhmaṇa genoemd. De Brāhmaṇa bevat mythologische gegevens, 

zoals over Prajāpati in de gedaante van een hert die door Rudra wordt 

neergeschoten wegens de incest van eerstgenoemde met diens dochter Uṣas 

[zie Literatuur: Brāhmaṇa, Aitareya = Āśvalāyana Brāhmaṇa (Ind.); Ivn: 

Aitareya, Mahidāsa (Ind.) (auteur) (patron.) (lit.)]              
                 [Aitareya Brahmana, Ashvalayana Brahmana, Asvalayana Brahmana] 

  9  12  37 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Ārṣeya Brāhmaṇa ‘Brāhmaṇa die betrekking heeft 

op een ṛṣi’, naam van een Brāhmaṇa, een commentaar op de Sāma Veda. De 

Brāhmaṇa presenteert slechts een lijst met sāmans waarvan de titels 

verwijzen naar de ṛṣi-componisten (bron: Swami Parmeshwaranand, 

‘Encyclopardic dictionary of Vedic terms’) [zie Literatuur: Brāhmaṇa, Ārṣeya 

(Ind.); Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: ṛṣi (Ind.), ārṣeya (lit.)] 

                                                             [Arseya Brahmana, Arsheya Brahmana] 

  32 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Āśvalāyana Brāhmaṇa zie Āśvalāyana en brāhmaṇa: 

Aitareya Brāhmaṇa 

  - 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Chāndogya Brāhmaṇa zie Chāndogya   - 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Devatādhyāya Brāhmaṇa ‘Brahmana voor meditatie 

op de goden’, naam van een Brāhmaṇa, een commentaar op de Sāma Veda. De 

Brāhmaṇa noemt slechts een aantal criteria om vast te stellen welke goden in 

de sāmans voorkomen. Analyse: Devatādhyāya < devatā ‘godheid’ + dhyāya < 

dhyai ‘denken, mediteren’ [zie Literatuur: Brāhmaṇa, Devatādhyāya (Ind.); 

Psychologie: gedachte: meditatie: term: dhyāya, devatā- (‘meditatie op de 
goden’) (lit.) (Ind.)]                                                  [Devatadhyaya Brahmana] 

  32 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Gopatha Brāhmaṇa ‘Brahmana van de weg of 

weideroute voor koeien’, naam van een late en de enige Brāhmaṇa als 

  9 
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commentaar op de Atharva Veda [zie Literatuur: Brāhmaṇa, Gopatha (Ind.); 

Kosmografie en geografie: weg: term: patha, go- (‘koeienweg’) (lit.) (Ind.)] 
                                                                                        [Gopatha 
Brahmana] 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Jaiminīya Brāhmaṇa zie Jaiminīya   - 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Kauṣītaki Brāhmaṇa zie Kauṣītaki en Śāṅkhāyana   - 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Pañcaviṃśa Brāhmaṇa zie Pañcaviṃśa en Prauḍha 

en Tāṇḍya 

  - 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Prauḍha Brāhmaṇa zie Prauḍha en Pañcaviṃśa en 

Tāṇḍya 

  - 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Ṣaḍviṃśa Brāhmaṇa ‘zesentwintigste Brahmana’, 

naam van een Brāhmaṇa, een commentaar op de Sāma Veda. Na de voltooiing 

van de Pañcaviṃśa was er behoefte aan een uitbreiding. Deze kreeg gestalte 

in de Ṣaḍviṃśa Brāhmaṇa, maar werd beschouwd als een supplement en het 

26e boek van de Pañcaviṃśa [zie Literatuur: Brāhmaṇa, Ṣaḍviṃśa (Ind.); Getal: 

~ boven de twaalf: term: ṣaḍviṃśa (‘26e’) (lit.) (Ind.)] 

                    [Ṣaḍviṅśa Brāhmaṇa, Sadvinsha Brahmana, Shadvinsha Brahmana, 

Sadvimsha Brahmana, Shadvimsha Brahmana] 

  9 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Sāmavidhāna Brāhmaṇa zie vidhā: Sāmavidhāna   - 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Saṃhitā Upaniṣad Brāhmaṇa zie Saṃhitā Upaniṣad 

Brāhmaṇa 

  - 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Saṃhitopaniṣad Brāhmaṇa zie Saṃhitā Upaniṣad 

Brāhmaṇa 

  - 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Śāṅkhāyana Brāhmaṇa zie Śāṅkhāyana en Kauṣītaki   - 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Śatapatha Brāhmaṇa ‘Brāhmaṇa van de honderd 

paden’, de ‘veelzijdige’ Brāhmaṇa, die samen met de Vājasaneyi Saṃhitā de 

Witte Yajur Veda vormt. De Mādhyaṃdina recensie is de bekendste. De Bṛhad 

Āraṇyaka Upaniṣad is op zijn beurt gekoppeld aan de Śatapatha. En alledrie 

worden ze toegeschreven aan Yājñavalkya, die als patronimicum Vājasaneya 
heeft. De oorsprong van de Śatapatha gaat terug tot ongeveer de 8e eeuw v. 
Chr. De tekst bevat niet alleen rituele voorschriften, maar ook filosofische en 

mythologische gegevens [zie Literatuur: Brāhmaṇa, Śatapatha (Ind.); 

Kosmografie en geografie: weg: term: patha, śata- (‘honderd paden’) (lit.) 
(Ind.)]                                         [Shatapatha Brahmana, Satapatha Brahmana] 

  9  10  13  32  37 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Taittirīya Brāhmaṇa ‘Brāhmaṇa van de Taittirīya’s’, 

naam van de Brāhmaṇa die commentaar geeft op de Taittirīya Saṃhitā, een 

recensie van de Zwarte Yajur Veda. De Taittirīya Āraṇyaka (waarvan deel VII – 

IX de Taittirīya Upaniṣad vormt) is gelieerd aan deze Brāhmaṇa. De tekst bevat 

o.a. de mythe van Naciketas en Vājaśravas en filosofische bespiegelingen over 

het Brahman [zie Literatuur: Brāhmaṇa, Taittirīya (Ind.); Ivn: Tittiri (Ind.) 

(leraar), Taittirīya (lit.); Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: 
Taittirīya’s (Ind.)]                                                           [Taittiriya Brahmana] 

  9  10 

Sansk. termen: brāhmaṇa: Tāṇḍya Brāhmaṇa zie Tāṇḍya en Pañcaviṃśa en 

Prauḍha 

  - 

Sansk. termen: brāhmaṇācchaṃsin zie brāhmaṇa   - 

Sansk. termen: Brahmāṇḍa Purāṇa zie purāṇa: Brahmāṇḍa Purāṇa   - 
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Sansk. termen: Brahmāṇī (fem.) ‘Śakti van Brahmā’, zijn vrouwelijke energie 

(of zijn dochter of vrouw) en een van de Mātṛkā’s. Ze komt voor in de mythe 

van Brahmā’s vijf hoofden, wanneer Brahmā’s dochter diens blik tracht te 
ontwijken, maar hij er telkens een hoofd bij krijgt. In de Śumbha-mythe is 

Brahmāṇī een van de Śakti’s die met water als haar wapen de asura’s verslaat. 

Ze wordt ook wel Brāhmī genoemd [zie Ivn: Devī: Mātṛkā: Brahmāṇī = Brāhmī 

(Ind.) (godin); God: ‘Śakti van Brahmā’ (Brahmāṇī) (Ind.)]               [Brahmani] 

  15  34 

Sansk. termen: brahmarandhra ‘Brahmā’s spleet’, kloof in de achterzijde van 
de schedel, waarlangs de ziel het lichaam verlaat volgens de AU, Maitr. en de 
Yatīndramatadīpikā (door Śrīnivāsadāsa) [zie Hoofd: deel: schedelopening: 
term: brahmarandhra (‘Brahmā’s spleet’) (Ind.)] 

  32  56 

Sansk. termen: Brahmarṣideśa ‘land van de brahmaanse (of heilige) zieners’, 

dat het gebied omvat van Kurukṣetra en het land van de Matsya’s, de 

Pañcāla’s en de Śūrasenaka’s. Dit is het Arische centrum waar de hymnen 
werden verzameld; het andere Arische centrum is Brahmavarta [zie Ivn: 

Brahmarṣideśa (Ind.) (streek, omvattende Kurukṣetra, Matsya, Pañcāla en 

Śūrasena); Kosmografie en geografie: land van de brahmaanse (of heilige) 

zieners: term: Brahmarṣideśa (Ind.)]           [Brahmarsidesha, Brahmarisidesha, 

Brahmarishidesha, Brahmarsidesa, Brahmarisidesa] 

  15 

Sansk. termen: Brahmavaivarta Purāṇa zie purāṇa: Brahmavaivarta Purāṇa   - 

Sansk. termen: Brahmāvarta ‘heilig land’, het land tussen de rivieren Sarasvatī 

en Dṛṣadvatī, of, in ruimer opzicht, tussen Delhi en Lahore. het is het heilige 

land van de Veda’s [zie Ivn: Brahmāvarta (Ind.) (streek, tWv Delhi, tussen de r. 

Sarasvatī en de Dṛṣadvatī); Kosmografie en geografie: land, heilig: term:  

Brahmāvarta (Ind.)]                                                                   [Brahmavarta]                            

  15 

Sansk. termen: brahmavidyā zie vidyā: brahmavidyā   - 

Sansk. termen: Brahmayajña ‘Brahmanoffer’, een van de vijf grote huisoffers, 
waarbij het reciteren van delen uit de Veda als offer wordt gezien [zie Offer: 
naam: ‘Brahmayajña’ (Ind.); Taal: voorlezing: ‘Brahmayajña’ (Ind.); Offer: 
term: yajña, Brahma- (‘Brahman-offer’) (recitatie als huisoffer) (Ind.)] 
                                                                                                [Brahmayajna] 

  13 

Sansk. termen: Brahmāyana zie Hīnayāna   - 

Sansk. termen: Brāhmī (fem.) ‘van Brahmā’, het eerste post-Indus-schrift, 

ontstaan vóór ca 500 v.Chr. Misschien is het, evenals het verwante Kharoṣṭhī, 

van Semitische oorsprong, maar de wijze waarop het functioneert, is heel 
anders. Brāhmī, een abugida-schrift, is de bron van alle andere Zuid-Aziatische 
schriftsystemen. Brāhmī als term hangt samen met de naam voor de Śaktī van 
Brahmā en voor Sarasvatī-Vāc, die het woord van Brahmā verkondigt; zie 

Brahmāṇī. Analyse: Brāhmī < Brāhma 1. ‘betrekking hebbend op Brahmā’, 2. 

‘heilig, goddelijk’, 3. ‘betrekking hebbend op heilige kennis’, 4. ‘schriftelijk’ 

[zie Kunst en schrift: schrift, Brāhmī- (Ind.); Ivn: Devī: Mātṛkā: Brahmāṇī = 

Brāhmī (Ind.) (godin)]                                                                         [Brahmi] 

  32 

Sansk. termen: brahmodya, het opgeven van raadsels tijdens de Aśvamedha 
[zie Taal: raadsel, woord-: term: brahmodya (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Braj(mandala) (hindī) zie Vraja(maṇḍala)   - 

Sansk. termen: Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad zie upaniṣad: Bṛhad Āraṇyaka 

Upaniṣad 

  - 

Sansk. termen: Bṛhaddevatā zie Anukramaṇī: Bṛhaddevatā   - 

Sansk. termen: Bṛhaddharma Purāṇa zie purāṇa: Bṛhaddharma Purāṇa   - 
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Sansk. termen: Bṛhaddiva ‘van de wijde hemel’, een Vedische godin [zie Ivn: 

Bṛhaddiva (Ind.) (godin); God: ‘Vrouwe van de wijde hemel’ (Bṛhaddiva) (Ind.); 

Kosmografie en geografie: hemel: term: diva, bṛhad- (‘van de wijde hemel’) 

(adj.) (godin) (Ind.)]                                                     [Brhaddiva, Brihaddiva] 

  12 

Sansk. termen: Bṛhannāradīya Purāṇa zie purāṇa: Bṛhannāradīya Purāṇa   - 

Sansk. termen: Bṛhaspati = Brahmaṇaspati ‘heer van het gebed’;; 

oorspronkelijk een naam van Indra, later een onafhankelijke god (O’Flaherty). 

Hij is de priester der goden en later de god der wijsheid. Bṛhaspati is de 

beheerder van de planeet Jupiter of Jupiter zelf. Analyse: bṛhaspati < bṛh > 

Brahman (Keith); bṛhas  ‘groei’ (Hillebrandt) [zie Ivn: Bṛhaspati (1) = 

Brahmaṇaspati (Ind.) (abstracte god); God: ‘Heer van het gebed’ (Bṛhaspati) 

(Ind.); Begin: oorsprong van Bṛhaspati (Ind.); Offer: ~ aan Bṛhaspati (Ind.); 

Dood en leven: groei: term: bṛhas (Ind.); Heerser: heer van het gebed: term: 

bṛhaspati (god) (Ind.); Hemellichaam: planeet: ‘Jupiter’ (5): ‘Bṛhaspati’ (2) 

(Ind.); Wapen: strijdbijl van Bṛhaspati (Ind.); Wapen: boog van Bṛhaspati 

(Ind.)]                                                   [Brhaspati, Brahmanaspati, Brihaspati] 

  12  37 

Sansk. termen: bṛhat ‘groot’. Aanduiding: 1. een sāman in het bṛhatī-metrum, 

die de linkerarm of –vleugel symboliseert. Zie ook sāman, 2. deel van de titel 

van literaire werken. In samenstellingen kan bṛhad voorkomen [zie Taal: zang: 

melodie: sāman: ‘Bṛhat’ (Ind.); Symboliek: bṛhat sāman als symbool van de 

linkerarm/-vleugel (Ind.); Getal: maat: grootheid: term: bṛhat (adj.) 

(sāman/lit.) (Ind.)]                        [brhat saman, brihat saman, brhati, brihati] 
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Sansk. termen: Bṛhat Saṃhitā zie saṃhitā: Bṛhat Saṃhitā   - 

Sansk. termen: Bṛhatī (fem.) ‘soort metrum van 36 lettergrepen’, naam van 

een fil. geschrift door Prabhākara Miśra m.b.t. Pūrva Mīmāṃsā. Analyse: Bṛhatī 

< bṛhat ‘groot, breed, machtig’ < bṛh ‘groot, sterk worden, groeien’ [zie 

Literatuur: Bṛhatī (door Prabhākara Miśra) (Ind.); Taal: metrum, bṛhatī- (lit.) 

(Ind.)]                            [Brhati, Brihati, Prabhakara Mishra, Prabhakara Misra] 
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Sansk. termen: Buddha 1. ‘ontwaakt’, 2. ‘wijs, geleerd’, 3. ‘verlicht persoon’ 
(Boeddh.), van wie er vóór Siddhārtha al enige geweest zijn, 4. in ’t bijzonder 
de Boeddha van de huidige tijd, i.e. Siddhārtha Gautama of Śākyamuni (‘de 

wijze van de Śākya’s) of Śākyasiṃha (‘de leeuw van de Śākya’s). Zijn 

voornaam is Siddhārtha, zijn familienaam Gautama en zijn geslachtsnaam 
Śākya. Analyse: buddha < budh 1. ‘ontwaken’, 2. ‘begrijpen’ 
 
[zie Ivn: Boeddha (1) (Ind.-B.) (profeet (alg.)); Ivn: Boeddha (1): Siddhārtha 
Gautama van de Śākya’s (Ind.-B.) (hist. profeet); Ivn: Boeddha (1): Siddhārtha 
Gautama van de Śākya’s: ‘Śākyasimha’ = ‘Leeuw van de Śākya-clan’ (Ind.-B.) 
(hist. profeet); Ivn: Boeddha(1): Siddhārtha Gautama van de Śākya’s: 

‘Śākyamuni’= ‘Wijze van de Śākya-clan’ (Ind.-B.) (hist. profeet); Ivn: Viṣṇu: 

Boeddha (2), avatāra (Ind.) (valse profeet-god); Dier: leeuw: term: siṃha, 

Śākya- (‘leeuw van de Śākya’s) (Boeddha) (Ind.-B.);  
Beroep en functie: rel. persoon: asceet: term: muni, Śākya- (‘wijze van de 
Śākya’s) (Boeddha) (Ind.-B.);  
Familierelaties: genealogie van Boeddha (Ind.-B.); Geschiedenis: type: 
biografie: Boeddha (Ind.-B.); Ivn: Śākya (Ind.-B.) (stam) 
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Psychologie: ontwaken: term: buddha (part.) (verlicht persoon) (Ind.); Geest: 
ziel, individuele levende; verloste: term: buddha (Ind.-B.); Kunst en schrift: 
beeld, goden-: Boeddha (Tib.); Kunst en schrift: voorstelling: Boeddha, scenes 
uit het leven van (Ind.-B.); Literatuur: Buddhacarita: Het visioen van de 

begraafplaats (Ind.-B.); Mythe: Viṣṇu als Boeddha (Viṣṇu Purāṇa) (Ind.)*; 

 
Cultus: Boeddha-cultus (Ind.-B.); Heiligdom: tempel van Boeddha te Ellora 
(rotstempel) (Ind.-B.); Lichaam: voet: voetafdruk: term: pada, Boeddha- (Ind.-
B.); Lichaam: voet: voetstap: term: pada, Boeddha- (de sapta padāni van 
Boeddha) (Ind.-B.); Paradijs: Boeddha-rijk (Chin.-B.)] 
                         [Siddhartha Gautama, Shakyamuni, Sakyamuni, Shakya, Sakya, 
Shakyasimha, Shakyasinha Sakyasimha Sakyasinha, avatara] 

Sansk. termen: Buddhacarita ‘handelingen van Boeddha’, een kāvya van 

Aśvaghoṣa, waarin het leven van de Boeddha wordt verteld. Analyse: 

(Buddha)carita ‘handeling, praktijk, gedrag’ < car ‘zich bewegen, gaan, 

reizen’ [zie Literatuur: Buddhacarita (door Aśvaghoṣa) (Ind.-B.); 

Werkzaamheid: daad: term: carita, Buddha- (‘handelingen van Boeddha’) (lit.) 
(Ind.-B.)]                                                                                [Buddhacharita] 
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Sansk. termen: buddhi 1. ‘intellect’, d.i. mahat (de grote), het eerste product 

van het scheppingsproces vlgs Sāṃkhya. Kosmisch gezien correspondeert deze 

buddhi met de geest die verrijst uit de wateren, geschapen door Prajāpati, en 

ook met de Hiraṇyagarbha (Upaniṣads en Vedānta); in individueel opzicht 

vormt de buddhi het belangrijkste deel van de liṅga, de individuele ziel, en is 

de basis van de ahaṃkāra (principe van het individualisme). In de Vaiśeṣika-

filosofie leidt de weg naar verlossing tot opheffing van buddhi, 2. naam van 

een vrouw, met wie Ganeṣa huwt en die Kārttikeya verovert 

[zie Schepping: voortbrengsel: mahat of buddhi (Sāṃkhya) (Ind.); Begin: 

oorsprong van buddhi of mahat (Ind.); Psychologie: intellect: term: buddhi 

(Ind.); Geest: zelf: intellect: term: buddhi (= mahat (Sāṃkhya)) (Ind.); Getal: 

maat: grootheid: term: mahat (subst. adj.) (buddhi) (Ind.); Verlossing: separ.: 

begrip: term: buddhi (Ind.); Ivn: Buddhi (Ind.) (myth. fig.); Mythe: Gaṇeśa, 

Siddhi en Buddhi (Ind.)] 

  10  15  27  34  56 

Sansk. termen: Budha 1. ‘ontwakend’, 2. ‘intelligent, wijs’, 3. een god, de 

zoon van Soma en Tārā, de vrouw van Bṛhaspati. Budha wordt geïdentificeerd 

met de planeet Mercurius [zie Ivn: Budha (1) (Ind.) (god); God: ‘Wijze’ (Budha) 
(Ind.); Psychologie: ontwaken: term: budha (part.) (god) (Ind.); Psychologie: 
intelligentie: term: budha (god) (Ind.); Hemellichaam: planeet: ‘Mercurius’ 
(7): ‘Budha’ (2) (Ind.)] 

  12  15  37 

SANSK. TERMEN: C     - 

Sansk. termen: Caitra, de maand maart-april, waarin volgens één Sūtra het 

lentefestival werd gevierd, het Caitra-offer (een darśapūrṇamāsa in het gṛhya-

ritueel). Caitra < Citra ‘schoon, prachtig, schitterend’, Spica virginis in het 
sterrenbeeld Maagd [zie Tijd: maand (Ind.): Caitra = maart-april; Offer: tijd: 
seizoensoffer: lenteoffer: Caitra-offer (Ind.)]                                     [Chaitra] 

  13 

Sansk. termen: Caitraratha ‘van Citraratha’, heilig woud of tuin, verblijfplaats 
van  Kubera op de berg Mandara, onderhouden door Citraratha (‘van de 
schitterende wagen’), koning van de gandharva’s [zie Vegetatie: woud, heilig: 
‘Caitraratha’ (Ind.); Ivn: Citraratha (Ind.) (gandharva), Caitraratha (adj.) 
(woud van C.); Licht en duisternis: schittering: term: citra (adj.) (olifant) 

  15  37 
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(Ind.); Wagen: term: ratha, citra- (‘van de schitterende wagen’) (gandharva) 
(Ind.)]                                                                                        [Chaitraratha] 

Sansk. termen: caitya, 1. ‘graf’, 2. ‘heilige plaats, tempel’, 3. ‘cultusobject’, 
oudste term voor de Indiase tempel. Het Caitya-offer is een huisoffer voor de 
godheid van het desbetreffende heiligdom, waarbij de offeraar niet aanwezig 
mag zijn. Etym.: < cita ‘opgestapeld’ (voor de brandstapel) [zie Graf: 3. type: 
brandgraf: term: caitya (Ind.); Heiligdom: type: tempel, Indiase: term: caitya 
(Ind.); Offer: naam: ‘Caitya’ (Ind.)]                                                    [chaitya] 

  13 

Sansk. termen: cakka zie cakra: cakka   - 

Sansk. termen: cakra 1. ‘cirkel, wiel’, 2. ‘een der centra van het lichaam’; in 
het Tantrisme spelen de cakra’s een rol bij de verlossing van de ziel d.m.v. 

geheime riten, 3. zonnerad of ‘discus’ (wapen en attribuut van Viṣṇu 

(‘Sudarśana’ of ‘Vajranabha’) en Devī, en symbool van het Boeddhisme) [zie 
Voorwerp: wiel: term: cakra (Ind.);  Kunst en schrift: afbeelding: tatoeage, 

lichaamstekening: discus van Viṣṇu: term cakra (Ind.); Lichaam: 

lichaamscentrum: term: cakra (Ind.); Rite: Tantra ~: ‘Cakra’-rite (Ind.); 

Wapen: discus: term: cakra (Ind.); Wapen: discus van Viṣṇu: ‘Sudarśana’ = 

‘Vajranabha’ (Ind.); Symboliek: zonnerad of discus (cakra) als symbool van de 
vernietiging van Rāhu (Ind.)]                                                   [chakra, chakka] 

  32  34 

Sansk. termen: cakra: cakka, Brahma- (pāli) ‘wiel van Brahman’, d.i. de 
hoogste. De term is identiek met Dhamma cakka, het wiel van de wet [zie 
Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de wet (of de leer van Boeddha): 
‘Brahma-cakka’ = ‘Dhamma-cakka’ (pāli) (Ind.-B.)] 
                                                         [chakra, Brahmachakka, Dhammachakka] 

  56 

Sansk. termen: cakra: cakka, Dhamma- (pāli) ‘wiel van de wet’, nl. de 

kosmische wet van Dhamma, vergelijkbaar met de Upaniṣadische Brahma-

cakka [zie Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de wet (of de leer van 
Boeddha): ‘Brahma-cakka’ = ‘Dhamma-cakka’ (pāli) (Ind.-B.)] 
                                                         [chakra, Brahmachakka, Dhammachakka] 

  56 

Sansk. termen: Cakravāla, het Boeddhistische universum dat om de berg Meru 

draait. Etym.: vāla < vāḍa ‘bal, ronde klomp’ [zie Kosmografie en geografie: 

universum: ‘Cakravāla’ (Ind.-B.)]                               [Chakravala, Chakkavala] 

  14 

Sansk. termen: cakravartin, eig. ‘heerser van de wagen waarvan de wielen 
geen hindernissen ondervinden’, d.w.z. wereldheerser. 1. In het Boeddhisme 
geldt de cakravartin als de ideale heerser, zoals de farao in Egypte; hij heeft 
goddelijk gezag en krijgt na zijn dood een stūpa. 2. In het Jaïnisme is hij 

bovendien een bepaald soort heilige (een śalākāpuruṣa), van wie er twaalf zijn 

[zie Heerser: wereldheerser: term: cakravartin (Ind.-B.) + (Ind.-J.); Beroep en 

functie: rel. persoon: heilige: ‘śalākāpuruṣa’: ‘cakravartin’ (Ind.-J.)] 

                                                                            [chakravartin, chakkavartin] 

  1  16 

Sansk. termen: Cakrin ‘discusdrager’, lid van een Vaiṣṇava secte, geassocieerd 

met Pāñcarātra, die Ānanda Giri noemt samen met de Bhāgavata’s, Bhakta’s, 

(eigenlijke) Vaiṣṇava’s, Vaikhānasa’s en Karmahīna’s. Klostermaier spelt 

Cakrina [zie Religie: Vaiṣṇavisme: Cakrins (Ind.); Beroep en functie: drager van 

de discus: term: cakrin (secte) (Ind.)]                                                 [chakrin] 

  32 

Sansk. termen: Cākṣuṣa zie Manu (1) Cākṣuṣa   - 

Sansk. termen: camasa ‘drinkbeker’, beker waaruit de priester de soma drinkt. 
Analyse: cam ‘drinken’ [zie Vat: beker: term: camasa (Ind.)]             [chamasa] 

  13 

Sansk. termen: camū ‘drankvat’, soma-vat waarin de vloeistof uit de kośa 

wordt vermengd met melk. Later heet deze pūtabhṛt ‘bevattende gezuiverde 
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soma’ en droṇakalaśa ‘houten vat’. Analyse: camū < cam ‘drinken’; 

droṇakalaśa < droṇa ‘houten vat’ < dru = dāru‘hout, houten ding’   + kalaśa 

‘waterkruik’; pūtabhṛt < pū ‘zuiveren’ + bhṛ ‘dragen, bevatten’ [zie Vat: 

soma-vat: ‘Camū’ = ‘Pūtabhṛt’ = ‘Droṇakalaśa’ (Ind.); Vat: term: camū 

(‘drankvat’) (Ind.); Vat: term: bhṛt, pūta- (‘bevattende zuivere (soma)’) 

(Ind.); Vat: houten ~: term: droṇakalaśa (Ind.)]   

                                                     [chamu, putabhrt, putabhrit, dronakalasha] 

Sansk. termen: Cāmuṇḍā of Cāmuṇḍī (fem.) ‘(doder van) Caṇḍa en Muṇḍa’, 

een godin die oorspronkelijk niet tot het Hindoeïsme hoorde. Cāmuṇḍā is, 

hoewel niet overal als zodanig geaccepteerd, een van de Mātṛkā’s, de Śakti 

van Devī (Caṇḍī) zelf. Ze speelt een rol in de Śumbha-mythe, waarin ze de 

druppels bloed van Raktabīja (zie aldaar) waaruit de demonen ontstaan, 
opvangt en de asura’s vernietigt; ze is hier nauw verbonden met Kālī. Ze 
ontvangt haar naam doordat ze in de Śumbha-mythe van de Devīmāhātmya de 

monsters Caṇḍa en Muṇḍa heeft gedood. Cāmuṇḍā heeft dus een 

afschrikwekkend karakter. Analyse: cāmuṇḍā 1. < caṇḍa (‘wild, fel’, wrsch. < 

candra ‘gloeiend’; Caṇḍa is een demon, zie aldaar) + muṇḍa (‘geschoren, 

kaal’, eveneens een demon), 2. < carma-muṇḍa ‘kale huid’ (SHD) of ‘kaal 

schild’ (MW). De godin Caṇḍikā is uit Cāmuṇḍā  ontstaan. Voor Vāruṇī-

Cāmuṇḍā zie aldaar 

[zie Ivn: Devī: Mātṛkā: Cāmuṇḍā = Cāmuṇḍī = Carkikā (Ind.) (godin); God: 

‘Caṇḍa en Muṇḍa’s doder’ (Cāmuṇḍā) (Ind.); Ivn: Devī: Cāmuṇḍā: ‘Rakta-

Cāmuṇḍā’, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Bloed-Cāmuṇḍā’ (Rakta-Cāmuṇḍā) 

(Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Rakta-Cāmuṇḍā (Ind.)] 

           [Chamunda, Chamundi, Chandi, Chanda, Chandika, Camunda, Camundi, 
Candi, Canda, Chandika, Munda] 

  34 

Sansk. termen: Caṇḍa ‘fel, gewelddadig, wild’, een van de demonen in dienst 

van Śumbha en Niśumbha, die Durgā (Cāmuṇḍā) moeten doden, maar wier 

hoofden zij als offer aan Caṇḍikā aanbiedt. Analyse: Caṇḍa < wrsch. candra 

‘gloeiend’; zie verder Cāmuṇḍā [zie Ivn: Caṇḍa (var. Chunda) (Ind.) (asura-

demon); Geest: ‘Wilde’ (Caṇḍa) (Ind.); Karakter en gedrag: wildheid: term: 

caṇḍa (subst. adj.) (demon) (Ind.)]                                         [Canda, Chanda] 

  15  34 

Sansk. termen: caṇḍāla, kasteloze. Indra wordt achtervolgd door zijn 

brahmanicide in de gedaante van een caṇḍāla [zie Instelling en organisatie: 

kastelozen: term: caṇḍāla’s (Ind.); Dood en leven: vernietiging: moord, 

brahmanen-: ‘caṇḍāla’ (Ind.)]                                            [candala, chandala] 

  15 

Sansk. termen: Caṇḍī ‘de felle’, aspect en bijnaam van Kālī en Satī (Devī). In 

de Kālikā Purāṇa betreffende de mythe van de ontleding van Satī’s lijk is Caṇḍī 

een naam van Satī in Jalaṃdhara (Panjab), waar haar borsten zouden zijn 

neergekomen [zie Ivn: Devī: Kālī (1), avatāra: ‘Caṇḍī’ (1) (Ind.) (godin); Ivn: 

Devī: Satī, avatāra: ‘Caṇḍī’ (2) (Ind.) (godin); God: ‘Wilde’ (Caṇḍī) (Ind.); 

Karakter en gedrag: wildheid: term: caṇḍī (fem. subst. adj.) (Kālī) (Ind.)]  

                                                                                               [Candi, Chandi] 

  15 

Sansk. termen: Caṇḍikā ‘de felle’, naam van Devī op zevenjarige leeftijd ; 

naam van de ‘nieuwe’ Devī die ontstaan is uit Cāmuṇḍā; naam en verschijning 

van Devī in haar strijd tegen de demonen in de Śumbha-mythe [zie Ivn : Devī: 

  34 
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Caṇḍikā (Ind.) (godin); God : ‘Wilde’ (Caṇḍikā) (Ind.) ; Offer: ~ aan Caṇḍikā 

(Ind.); Schepping: theogonie: uit het lichaam van een godin: Caṇḍikā (Ind.); 

Karakter en gedrag: wildheid: term: caṇḍikā (fem. subst. adj.) (godin) (Ind.)] 

                                                                                        [Candika, Chandika] 

Sansk. termen: candrakalā ‘wassende maan’ als embleem in het haar [zie 
Maan: maanfase: wassende ~: term: candrakalā (Ind.); Eén: deel: term: kalā, 
candra- (deel van de maansikkel) (Ind.); Symboliek: teken van Devī 

Mahiṣamardinī: maan: candrakalā (Ind.)]                                     [chandrakala] 

  34 

Sansk. termen: Candramas = Candra ‘maan’, zowel het hemellichaam als de 
god, welke laatste gerekend wordt tot de acht Vasu’s en beschouwd wordt als 
een Dānava. Later werd Candramas vervangen door Soma als maangod. Sūrya 
en Candramas heten samen Sūryacandramas. Analyse: candra 1. ‘schittering’, 
2. ‘maan’; mas = mās ‘maan’ [zie Ivn: Candra (1) = Candramas (Ind.) (god); 
God: ‘Maan’ (Candra(mas)) (Ind.); Maan: term: candra(mas) (god) (Ind.); 
Offer: ~ aan Candra (Ind.); Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: 
‘Sūryacandramas’ (Ind.); God: ‘Zonmaan’ (Sūryacandramas) (Ind.); Maan: 
term: candramas, sūrya- (‘zonmaan’) (godenpaar) (Ind.)]            [Chandramas] 

  12  15 

Sansk. termen: Candraprabha ‘maanlicht’, een Jaina tīrthaṃkara, die wordt 

geboren nadat zijn moeder het maanlicht heeft gedronken [zie Ivn: 

Candraprabha (Ind.-J.) (tīrthaṃkara); Licht en duisternis: licht, maan-: term: 

candraprabha (tīrthaṃkara) (Ind.-J.)]                                     [Chandraprabha] 

  16 

Sansk. termen: candraśekhara = candramukuṭa ‘met de maan boven op (zijn 

hoofd)’, beeld van Śiva alleen, getooid met de maan [zie Kunst en schrift: 

beeld, goden-: Śiva (1): ‘Candraśekhara’ = ‘Candramukuṭa’ (Ind.); Kleding: 

hoofddeksel: term: śekhara, candra- of mukuṭa, candra- (‘met de maan boven 

op (zijn hoofd)’) (Śiva-mūrti) (Ind.)]           [chandrashekhara, chandramukuta] 

  33 

Sansk. termen: Caraka ‘zwervende asceet’, 1. een vorm van de Sautrāmaṇī, 

die deel uitmaakt van een ander offer, zoals de Rājasūya of de Agnicayana, 2. 
school van de Zwarte Yajur Veda, waarmee het Caraka-offer verbonden is, 3. 

aanhanger van die school, beide ook Caraka-kaṭha genoemd (zie ook bij 

kaṭha). Offer en school hebben volgens Keith niets met de leraar Caraka te 

maken. Spelling: caraka (MW), carakā (Keith). Analyse: caraka < car ‘zich 

voortbewegen, zwerven’ [zie Offer: naam: ‘Sautrāmaṇī’: ‘Caraka’ (Ind.); 

Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Kaṭha’s of Caraka-kaṭha’s (Ind.); 

Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: caraka (offer/fil. 
school) (Ind.)]                                                                         [Charaka-katha] 

  13 

Sansk. termen: Caraka ‘zwervende religiestudent’, naam van een medische 
leraar [zie Ivn: Caraka (Ind.) (leraar); Reis: zwerven: term: caraka (nom. ag.) 
(leraar) (Ind.)]                                                                                  [Charaka] 

  13 

Sansk. termen: Caraliṅga zie liṅga: Caraliṅga   - 

Sansk. termen: cāraṇa ‘zwerver’, hemelse rondtrekkende toneelspelers en 

muzikanten [zie Geest: hemelgeest: cāraṇa (Ind.); Reis: zwerven: term: cāraṇa 

(nom. ag.) (hemelse rondtrekkende muzikant) (Ind.)]            [carana, charana] 

  37 

Sansk. termen: Cārvāka, 1. stichter van de filosofische school die, evenals 
Boeddhisme en Jainisme, tot de materialistische en atheïstische nāstika 
darśana’s behoort; Cārvāka is auteur van de Bārhaspatya Sūtra’s, 2. volgeling 
van deze school, die wordt aangeduid naar haar aanhangers de Cārvāka’s, 

Lokāyatika’s (‘materialisten’) of Bārhaspatya’s (‘aanhangers van Bṛhaspati’) 

[zie Ivn: Cārvāka (Ind.) (leraar); Filosofie: type: ‘Cārvāka’s’ of ‘Lokāyatika’s’ 

  34  37 
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of ‘Bārhaspatya’s’ (Ind.); Filosofie: type: materialisme: term: lokāyatika (nom. 

ag.) (Ind.); Ivn: Bṛhaspati = Brahmaṇaspati (Ind.) (god), Bārhaspatya] 

                                                                                        [Carvaka, Charvaka] 

Sansk. termen: carya ‘daad, gedrag’. Bepaald (ritueel) gedrag is volgens 
diverse Śaiva stromingen een weg naar verlossing [zie Verlossing: weg naar ~: 
‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 1 ‘carya’ in dāsamārga (Ind.); Verlossing: 
weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: carya (Ind.-T.); Karakter en gedrag: 
gedrag: term: carya (Ind.)]                                                                  [charya] 

  33 

Sansk. termen: caṣāla zie yūpa: caṣālayūpa   - 

Sansk. termen: catuḥ ‘vier’ [zie Getal: vier: term: catuḥ (Ind.)][catuh, chatuh]   32 

Sansk. termen: catuḥ-sampradāya, organisering van de Vaiṣṇava secten in vier 

richtingen (catuḥ-sampradāya) volgens versies van de Vedānta [zie Instelling 

en organisatie: organisatie: catuḥ-sampradāya (de vier Vaiṣṇava secten) (Ind.)] 

                                                         [catuh-sampradaya, chatuh-sampradaya] 

  32 

Sansk. termen: caturavattin ‘in vieren verdelend’, degene die gewoonlijk 
offers van vier delen verricht [zie Beroep en functie: rel. persoon: offeraar: 
term: caturavattin (Ind.); Bezit en roof: verdeling: term: avattin, catur- (‘in 
vieren verdelend’) (type offeraar) (Ind.)]                                  [chaturavattin] 

  13 

Sansk. termen: caturhotṛ zie hu: hotṛ   - 

Sansk. termen: caturmāsya, het viermaandelijkse offer of seizoensoffer, 

waarvan er dus in het jaar drie zijn, t.w. de Vaiśvadeva, de Varuṇapraghāsas 

en de Sākamedhas [zie Offer: tijd: seizoensoffer, viermaandelijks: term: 
caturmāsya (Ind.)]                                                  [caturmasya, chaturmasya] 

  13 

Sansk. termen: caturtha zie turīya = caturtha   - 

Sansk. termen: caturviṃśa ‘24e’, stoma van 24 verzen [zie Taal: versvorm: 

stotra: groep: stoma: ‘Caturviṃśa’ (Ind.); Getal: ~ boven de twaalf: term: 

caturviṃśa (‘24e’) (stoma) (Ind.)]  

                  [caturvimsha, chaturvimsha, caturviṅśa, caturvinsha, chaturvinsha] 

  13 

Sansk. termen: catuścatvāriṃśa ‘44e’, stoma van 44 verzen [zie Taal: 

versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Catuścatvāriṃśa’ (Ind.); Getal: ~ boven de 

twaalf: term: catuścatvāriṃśa (‘44e’) (stoma) (Ind.)] 

[catushcatvarimsha, chatushchatvarimsha, catuścatvāriṅśa, catushcatvarinsha, 

chatushchatvarinsha] 

  13 

Sansk. termen: Catuśślokī (fem.) ‘vier strofen’, ook Śrīstuti (‘lof ter ere van 

Śrī’) genoemd, een gebed ter ere van Lakṣmī, geschreven door Yāmunācārya 

(10e eeuw) [zie Literatuur: Catuśślokī = Śrīstuti (Vaiṣṇava) (door Yāmunācārya) 

(Ind.); Taal: versvorm: strofe: term: ślokī, catuś- (‘vier strofen’) (lit.) (Ind.)] 
                                                            [Catushshloki, Chatushshloki, Shristuti] 

  32 

Sansk. termen: chandas 1. ‘wens, verlangen’, 2. ‘metrum’, 3. ‘wetenschap van 
het metrum’, 4. een tekst waarin de Vedische metra worden beschreven, en 

als zodanig een vedāṅga of hulpwetenschap bij de Veda, zoals het werk van 

Piṅgalanāga. Analyse: chandas < chad ‘genoegen doen’ [zie Literatuur: 

Vedāṅga: Chandas (alg.) (Ind.); Wetenschap: taalkunde: metriek: term: 

chandas (Vedāṅga) (Ind.); Taal: metrum: term: chandas (Vedāṅga) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: Chāndogya ‘betrekking hebbend op de metrumzanger’, naam 

van een der oudste Upaniṣads en de negende in de Muktikā-canon. Tevens de 

naam van een Brāhmaṇa, waarbij de Upaniṣad deel uitmaakt van de 

Brāhmaṇa, zodat soms de term Chāndogya Upaniṣad Brāhmaṇa gebezigd 
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wordt. Ze vormen een commentaar op de Sāma Veda. Analyse: Chāndogya < 

chandoga ‘metrumzanger’ (d.i. de udgātṛ) < chandas ‘soort metrum’ + ga < 

√gai ‘zingen, loven door zang’ [zie Literatuur: Upaniṣad, Chāndogya (Ind.); 

Literatuur: Brāhmaṇa, Chāndogya (Ind.); Beroep en functie: zanger: term: 

chandoga (Ind.), chāndogya (lit.)]  
                   [Chandogya Upanisad Brahmana, Chandogya Upanishad Brahmana] 

Sansk. termen: Chāyā (fem.) ‘schaduw’, de valse vrouw van de zonnegod Sūrya 

of Vivasvat, bij wie ze de zonen Manu Sāvarṇi en Śani (de planeet Saturnus), 

en een dochter Tapatī (zie aldaar) krijgt. Ze komt overeen met schaduw-

Saṃjñā, die ook voor de kinderen van Saṃjnā moet zorgen, die immers 

gevlucht is [zie Ivn: Saraṇyū: ‘Saṃjñā’ = pseudo-Saṃjñā: ‘Chāyā’ (Ind.) 

(godin); God: ‘Schaduw’ (Chāyā) (Ind.); Licht en duisternis: schaduw: term: 
chāyā (fem.) (godin) (Ind.)]                                         [Chaya, Samjna, Sanjna] 

  27 

Sansk. termen: Chinnamastā of Chinnamastakā (fem.) ‘met het afgesneden 
hoofd’, naam van een van de (tien) Tantrische mahāvidyā’s, nl. die zonder 
hoofd. De godin heeft haar eigen hoofd afgehakt als zelfoffer. Ze symboliseert 
zowel het levengevende als het levennemende aspect van Devī. Analyse: 
chinna ‘afgesneden’ + masta of mastaka ‘hoofd’ [zie Ivn: Devī: Mahāvidyā: 
Chinnamastā (Ind.) (godin); God: ‘Onthoofde’ (Chinnamastā) (Ind.); Hoofd: 
term: masta(ka), chinna- (‘afgesneden hoofd’) (godin) (Ind.)] 
                                                                        [Chinnamasta, Chinnamastaka] 

  34 

Sansk. termen: cit (vb.) ‘inzien, waarnemen’ / citta (subst.) 1. ‘inzicht’, 2. = 
citti, cetas ‘gedachte, denken’, 3. pāli ‘geest’. 4. ‘zuiver bewustzijn’, m.n. in 
de voorstelling van de essentie Sat-cit-ānanda van zowel het Brahman als Śiva. 

Citta is nauw verbonden met manas en saṃkalpa 

[zie Waarneming: zien: inzicht: term: cit of citta (Ind.); Psychologie: 
gedachte: term: citta (citti, cetas) (Ind.); Geest: zelf: term: citta (Pāli) (Ind.-
B.); Psychologie: bewustzijn, zuiver: term: cit of citta (= mahat (fil.)) (Ind.); 
Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘sat-cit-ānanda’ (Ind.); 
Symboliek: maan [halve] als symbool van Śiva’s geest (cit) (Ind.)] 
                                                                             [chit, chitta, chitti, chetas] 
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Sansk. termen: Citra ‘schoon’, naam van een olifant die Skanda als attribuut 
vasthoudt. Zie ook Caitraratha [zie Ivn: Citra (Ind.) (olifant); Dier: 
‘Schitterend’ (Citra) (Ind.); Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: 
citra (adj.) (olifant) (Ind.)]                                                                  [Chitra] 
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Sansk. termen: Citragupta of Candragupta zie gupta: Citragupta of 
Candragupta 

  - 

Sansk. termen: citśakti of cittaśakti zie Śakti: citśakti   - 

Sansk. termen: citta-vṛtti-nirodha zie rudh: citta-vṛtti-nirodha   - 

Sansk. termen: Cūḍākarman zie Muṇḍana   - 

Sansk. termen: Cūḷavaṃsa zie vaṃśa: Cūḷavaṃsa   - 

Sansk. termen: cyuti ‘verval’, een van de vijf mala’s in het Pāśupata-systeem 
die gebondenheid tot gevolg hebben [zie Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’: ‘cyuti’ 
(Pāśupata) (Ind.); Ethiek: moreel verval: term: cyuti (Ind.)]                  [chyuti] 
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SANSK. TERMEN: D     - 

Sansk. termen: Dadhīca of Dadhīci zie Dadhyac   - 

Sansk. termen: dadhigharma ‘warme gestremde (dikke zure) melk’ die als 
plengoffer wordt gebruikt; het consumeren van dit offer kan, naar men meent, 
gevaarlijk zijn [zie Eten en drinken: melk: term: dadhigharma (‘warme 
gestremde melk’) (plengoffer) (Ind.); Offer: naam: ‘Dadhigharma’ (Ind.)] 
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Sansk. termen: Dadhikrāvan of Dadhikrā  ‘hij die de gestremde melk 
verspreidt’ (Keith), de zon in paardengedaante, vertegenwoordigd door het 
offerpaard (Keith). SHD: krā ‘die loopt’ [zie Ivn: Dadhikrāvan (Ind.) (goddelijk 
paard); Dier: ‘Verspreider van gestremde melk’ (Dadhikrā(van)) (Ind.); Bezit 
en roof: verdeling: term: krā(van), dadhi- (‘hij die de gestremde melk 
verspreidt’) (myth. paard) (Ind.)]                                [Dadhikra, Dadhikravan] 
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Sansk. termen: Dadhyac (var. Dadhyañc = Dadhīca = Dadhīci) ‘gestremde melk 
beminnend (Keith) of sprenkelend (MW) of verspreidend (SHD)’, een goddelijke 
priester van de Atharvan-groep. Hij lijkt een relatie te hebben met  
Dadhikrāvan wegens de paardenkop die hij draagt. Met Dadhyac’ beenderen, 

waarvan Viśvakarman de vajra maakt, verslaat Indra de Vṛtra’s. Analyse: MW 

geeft de √ dadhyac; de andere gebruikte vormen zijn afkomstig van de 
naamvalsuitgangen 
 
[zie Ivn: Dadhyac (var. Dadhyañc = Dadhīca = Dadhīci) (Ind.) (priester van de 
Atharvan-groep); 
 

Mythe: Dadhyac’s onthoofding (alg.) (Ind.); Mythe: Dadhyac’s onthoofding (Ṛg 

Veda) (Ind.)*; Mythe: Dadhyac’s onthoofding (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)*; 

Mythe: Dadhyac’s schedel als wensen vervullend object (Bṛhaddevatā) (Ind.)*; 

Mythe: Dadhyac’s schedel en de koe van Tvaṣṭṛ (Ṛg Veda) (Ind.)*; Mythe: 

Dadhyac’s schedel en de vernietiging der demonen (Sāyaṇa’s commentaar) 

(Ind.)*; Mythologie: Indra, ~ van: Dadhyac (Ind.) 
 
Bezit en roof: verdeling: term: ac, dadhy- (‘hij die de gestremde melk 
verspreidt’) (myth. priester) (Ind.)]  
                                             [Dadhyanc, Dadhca, Dadhci, Dadhicha, Dadhichi] 
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Sansk. termen: Dadhyañc zie Dadhyac   - 

Sansk. termen: dah zie dīkṣā   - 

Sansk. termen: Daitya zie Diti: Daitya   - 

Sansk. termen: Daityasenā (fem.) ‘leger van de demonen’, de zuster van 
Devasenā (zie aldaar). Zij wordt door de Danava demon Keśin ontvoerd, maar 
erkent hem als haar gemaal, terwijl Devasenā de hulp van Indra inroept [zie 
Ivn: Daityasenā (Ind.) (godin); God: ‘Leger der demonen’ (Daityasenā); 
Sociologie: gemeenschap van geesten: term: daityasenā (godin) (Ind.)] 
                                                                                                    [Daityasena] 
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Sansk. termen: Daivya zie deva: Daivya   - 

Sansk. termen: dakṣ ‘handelen tot tevredenheid’, d.w.z. ‘verkrijging van het 

gewenste’, een filosofische term [zie Bezit en roof: verwerving van het 

gewenste: term: dakṣ (Ind.)]                                                        [daks, daksh] 
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Sansk. termen: Dakṣa ‘rechts, handig, intelligent’, 1. een van de Āditya’s, dus 

een zoon van Aditi, maar hij wordt ook voorgesteld als dier vader, 2. een van 
de prajāpati’s, geboren uit Brahmā’s rechterzij (BrahmavP, O’Flaherty) of 
rechterduim (MW, Ions) of rechterteen en bij Asiknī vader van veel zonen (de 
hāryaśva’s en de śabalāśva’s, vernietigd door Nārada) en veel dochters, onder 
wie Satī. Hij speelt een rol in de mythe waarin Śiva diens offer vernietigt. In 

de mythe van de ontleding van Satī’s lichaam wordt Dakṣa gedood (onthoofd), 

maar herleeft doordat hij een geitenkop krijgt, 3. een patriarch uit Kaṇakhala, 

een plaats bij Hardvār, die door Śaiva’s veroverd werd; deze Dakṣa was een 

Vishnu-aanhanger en kan aanleiding hebben gegeven tot de Dakṣa-mythe. 
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Analyse: dakṣa ~ lat. dexter ‘rechts’ (vgl. zijn geboorte), d.w.z. ‘handig’ of 

‘intelligent’ 

[zie Ivn: Dakṣa (1) Āditya (Ind.) (god); Ivn: Dakṣa (2) Prajāpati (Ind.) (god); Ivn: 

Dakṣa (3) uit Kaṇakhala (Ind.) (koning); God: ‘Handige’ (Dakṣa) (Ind.); 

 

Kosmografie en geografie: weg: richting: rechts: term: dakṣa (god) (Ind.); 

Karakter en gedrag: bekwaamheid: term: dakṣa (adj.) (god) (Ind.); 

Psychologie: intelligentie: term: dakṣa (adj.) (god) (Ind.); 

 

Mythologie: Dakṣa, ~ van (Ind.); Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer 

(Ind.) (e.var.); Begin: oorsprong van de mythe van de vernietiging van Dakṣa’s 

offer (Ind.); Begin: eerste/oudste versie van de mythe van de vernietiging van 

Dakṣa’s offer (Ind.); Filosofie: probleem van de oudste versie van de mythe 

van de vernietiging van Dakṣa’s offer (Ind.); Mythe: Nārada’s vernietiging van 

Dakṣa’s zonen (Vāyu Purāṇa) (Ind.)*; Schepping: theogonie: uit het lichaam van 

een god: Dakṣa (Ind.); Schepping: theogonie: uit het lichaam van een god: 

Dakṣa’s vrouw (Ind.)]                                                               [Daksa, Daksha] 

Sansk. termen: Dakṣiṇa 1. ‘rechts’, 2. ‘zuid’, Aanduiding: 1. het derde der drie 

vuren, dat wegens zijn ligging op het zuiden (waar de Vaderen wonen) afweer 

van demonen als doel had. Andere namen zijn Dakṣiṇāgni of Anvāhāryapacana 

(< anvāhārya ‘(voedsel)gave’ + pacana ‘koken’), 2. (Dākṣiṇā) financiële 

beloning aan de priester, een epitheton van Uṣas, 3. (Dākṣiṇā) ‘Deccan’, 

d.w.z. ‘het zuidelijke land’ [zie Vuur: offervuur: ‘Dakṣiṇa-’ = ‘Dakṣiṇāgni-’ = 

‘Anvāhāryapacana-vuur’ (Ind.); Bezit en roof: gave: betaling: term: dakṣiṇa 

(Ind.); Ivn: Uṣas: ‘Dakṣiṇā’ (Ind.) (godin); God: ‘Gave’ (Dakṣiṇā) (Ind.); 

Religieus voorwerp: altaar, ‘Dakṣiṇa-’ (Ind.); Kosmografie en geografie: 

windstreek: zuiden: term: dakṣiṇa (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: 

richting: rechts: term: dakṣiṇa (Ind.); Ivn: Dākṣiṇā = mod. Deccan (Ind.) 

(hoogvlakte, tZv de Satpurā bergketen)]                             [Daksina, Dakshina] 
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Sansk. termen: Dākṣiṇā zie Dakṣiṇa   - 

Sansk. termen: dakṣiṇācāra zie ācāra: dakṣiṇācāra   - 

Sansk. termen: Dakṣiṇāgni zie Dakṣiṇa   - 

Sansk. termen: dakṣiṇāmūrti zie mūrti: dakṣiṇāmūrti   - 

Sansk. termen: Dambha ‘bedrieger, huichelaar’, demon die door Śiva genade 

een zoon Śaṅkhacūḍa heeft gekregen [zie Ivn: Dambha (Ind.) (demon); Geest: 

‘Bedrieger’ (Dambha) (Ind.); Beroep en functie: bedrieg(st)er: term: dambha 
(demon) (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: Dāmodara ‘met een touw rond de buik, de omgordelde’, de 
maand-vyūha van Kārttika. Dāmodara is voorgekomen uit Aniruddha, een van 

de vier vyūha’s van Viṣṇu-Kṛṣṇa. De naam refereert aan de episode waarin 

Kṛṣṇa door zijn moeder werd vastgebonden om hem te inspecteren wegens zijn 

snoeperij (red. Van den Hoek e.a., ‘Ritual, state and history in South-Asia’). 

Analyse: Dāmodara < dāman ‘touw’ + udara ‘buik’ [zie Ivn: Viṣṇu: ‘Dāmodara’, 

maand-vyūha (Ind.) (god); God: ‘Omgordelde’ (Dāmodara) (Ind.); Lichaam: 
buik: term: udara, dāmo- (Dāmodara) (‘met een touw rond de buik’) (god) 
(Ind.)] 

  32 
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Sansk. termen: dampatnī ‘vrouw des huizes’, dat Pisano verbindt met de 
Germaanse godin Tamfana (< tamfaþni), zodat Tamfana = ‘meesteres’. SHD: 
vgl. gr. ποτνια [zie Heerser: leidster: vrouw des huizes: term: dampatnī (Ind.); 
Ivn: Tamfana (Germ.) (godin)]                                                         [dampatni] 

  49 

Sansk. termen: dāmyata eig. ‘onderdrukt worden’, d.w.z. ‘zelfdiscipline’, 

m.n. een van de drie Upaniṣadische plichten (de drie ‘da’s’) [zie Karakter en 

gedrag: zelfbeheersing: term: dāmyata (Ind.); Heerschappij: beheersen: term: 
dāmyata (pass.) (Ind.)]                                                                     [damyata] 

  10 

Sansk. termen: dāna ‘geven’, d.w.z. ‘vrijgevigheid’, onderdeel van de weg 

naar mokṣa in Vaiśeṣika (volgens de Daśapadārtha Śāstra) [zie Verlossing: weg 

naar ~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 1e stadium: ‘dāna’ (Ind.); Karakter en gedrag: 

gulheid: term: dāna (mārga) (Ind.)]                                                        [dana] 

  34 

Sansk. termen: dānastuti zie stu: dānastuti   - 

Sansk. termen: Dānava / Dānavī zie Danu of Danāyu   - 

Sansk. termen: Danu en Danāyu, godinnen, dochters van Dakṣa, gehuwd met 

Kaśyapa, bij wie Danāyu o.a. de demonen Vala, Vikṣara, Vīra en Vṛtra kreeg. 

Danu kreeg zeer veel zonen, de Dānava’s, onder wie eveneens Vṛta. Er is ook 

een dochter, de Dānavī Vilisteṅgā. Klostermaier lijkt Danāyu als de echtgenoot 

van Danu of in ieder geval als de vader van de Dānava’s te beschouwen. 
Dānava is natuurlijk het adj. bij Danu [zie Ivn: Danu (1) (Ind.) (godin), Dānava; 
Danāyu (Ind.) (godin); Geest: ‘Zoon van Danu’ (Dānava) (Ind.); Geest: ‘Dochter 
van Danu’ (Dānavī) (Ind.); Geest: groep: ‘Dānava’s’ (Ind.)]                  [Danayu] 

  12  32 

Sansk. termen: darba, een soort demon, behorend tot de groep der rākṣasa’s 

[zie Geest: lijkenetende demon: term: darba (Ind.)] 

  27 

Sansk. termen: darbha zie kuśa   - 

Sansk. termen: darśa zie māsa: darśapūrṇamāsa   - 

Sansk. termen: Dārṣadvata sattra zie sattra: Dārṣadvata sattra  

Sansk. termen: darśana 1. ‘aanschouwing’, 2. ‘theorie’, 3. ‘filosofisch 
systeem’, 4. ‘toehoorders, publiek’ [zie Filosofie: type: term: darśana (Ind.); 
Begin: oorsprong van de darśana’s (Ind.)]                           [darshana, darsana] 
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Sansk. termen: darvī zie scruc   - 

Sansk. termen: dāś zie dīkṣā   - 

Sansk. termen: Dāsa Kūṭa ‘slavengenootschap’, een religieuze 

hervormingsbeweging in Karṇāṭaka, gesticht door Śrīpadirāja = Lakṣmīnārāyaṇa 

Tīrtha. Dāsa Kūṭa maakte deel uit van de Haridasa-beweging. Ze splitste zich 

af van de Madhva saṃpradāya en verkondigde deze filosofie in Kannaḍa, de 

taal van het volk, terwijl een andere afsplitsing, de Vyāsa Kūṭa, het Sanskriet 

bleef hanteren. Analyse: dāsa ‘slaaf, dienaar’ (van God), een term die gebruikt 

wordt in de namen van Vaiṣṇava’s; kūṭa 1. ‘uitsteeksel, kop, berg, hoop’, 2. 

‘bedrog, illusie’, 3. ‘verzameling, groep, genootschap, orde’ [zie Religie: 

Vaiṣṇavisme: Dāsa Kūṭa (Ind.); Sociologie: gemeenschap, religieuze: term: 

kūṭa, Dāsa (‘genootschap van slaven (van Viṣṇu)’) (secte) (Ind.); Beroep en 

functie: dienaar, gods-: slaaf der goden: term: dāsa (Ind.)]             [Dasa Kuta] 
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Sansk. termen: dāsa of dasyu 1. ‘vijand’, 2. ‘slaaf’. Aanduiding: 1. lid van een 
bep. volk, de inheemse tegenstanders der Ariërs, later niet Hindoes, 2. god 
van dit volk, 3. lid van een groep zwarte droogtedemonen die Indra bevocht, 

zoals Namuci, Pipru, Śambara en Varcin, 4. levensstadium van  Kṛṣṇa als 

jongen, 5. 3e stadium van bhakti vlgs het rasa-systeem van Rūpa Gosvāmī 

(Vaiṣṇava’s), 6. verlossingsstadium bij de Śaiva’s (zie mārga: dāsamārga). De 
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aanduidingen 1 - 3 zijn niet altijd scherp te onderscheiden; het zijn in ieder 
geval allen vijanden van de Ariërs 
[zie Ivn: Dāsa = Dasyu (Ind.) (1. lid van een bep. volk, 2. god, 3. demon); God: 
vereerders: vreemden: vreemde ~: term: dāsa of dasyu (Ind.); Geest: ‘Vijand’ 
(Dāsa, Dasyu) (Ind.); Geest: droogtedemon: dāsa of dasyu (Ind.); Beroep en 
functie: dienaar: slaaf: term: dāsa of dasyu (Ind.); Beroep en functie: dienaar, 

gods-: slaaf der goden: term: dāsa (Ind.); Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: 

Kṛṣṇa als jongen: term: dāsa (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Rūpa Gosvāmī-

mārga’ (rasa): bhakti, 3e stadium: dāsa (Ind.)]                                        [dasa] 

Sansk. termen: daśa-: daśan ‘tien’ [zie Getal: tien: term: daśan (Ind.)][dashan]   33 

Sansk. termen: daśagva ‘gaand in een groep van tien’, lid van een groep van 
tien mythische priesters [zie Priester: groep: ‘Daśagva’s’ (Ind.); Getal: tien: 
tienledigheid: term: daśagva (adj.) (priestergroep) (Ind.)]                [dashagva] 
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Sansk. termen: dāsamārga zie mārga: dāsamārga   - 

Sansk. termen: daśanāmi saṃnyāsin, saṃnyāsin van de orde der ‘tien namen’, 

ingesteld door Śaṃkara op basis de Śaiva traditie van de Ekadaṇḍisaṃnyāsins 

(saṃnyāsins die ‘één staf’ dragen) [zie Beroep en functie: rel. persoon: 

zwervende bedelaar: term: saṃnyāsin, daśanāmi (Śaiva) (Ind.); Religie: 

Śaivisme: secte: ‘Daśanāmi saṃnyāsin’s’ (Ind.); Sociologie: gemeenschap, 

religieuze: ‘Daśanāmi Saṃnyāsins’ (volgelingen van Śaṃkara) (Ind.)] 

                                                   [dashanami samnyasin, dashanami sannyasin] 

  33 

Sansk. termen: Daśapadārtha Śāstra zie śāstra: Daśapadārtha Śāstra   - 

Sansk. termen: Daśapeya ‘tienvoudig drankoffer’, een oorspronkelijk 
onafhankelijk offer, waarbij tien groepen personen uit tien kommen soma 
drinken. Het offer is ingevoegd in de Rājasūya [zie Offer: naam: ‘Daśapeya’ 
(Ind.)]                                                                                           [Dashapeya] 

  13 

Sansk. termen: Daśaratha ‘die tien strijdwagens heeft’, vader van Rāma. 

Dāśarathi betekent afstammeling van Daśaratha, dus m.n. Rāma of Lakṣmaṇa. 

Een van de voorstellingen van de Vibhava-beelden van Viṣṇu beeldt Dāśarathi 

Rāma met pijl en boog uit [zie Ivn: Daśaratha (Ind.) (koning), Dāśarathi 

(patron.); Ivn: Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra: ‘Dāśarathi’ (patr.) 

(Ind.) (held-god); God: ‘Zoon van Daśaratha’ (Dāśarathi) (Ind.); Kunst en 
schrift: voorstelling: Dāśarathi Rāma met pijl en boog (Ind.)  
                                                                                 [Dasharatha, Dasharathi] 
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Sansk. termen: Dāśarathi zie Daśaratha   - 

Sansk. termen: daśāvatāra, een van de tien avatāra’s van Viṣṇu [zie 

Verschijning: incarnatie: avatāra, Viṣṇu-: ‘daśāvatāra’ (Ind.)]      [dashavatara] 
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Sansk. termen: daśavidyā zie vidyā: mahāvidyā   - 

Sansk. termen: dasra ‘wonderdoend’, karakterisering van de Aśvins of 
Nāsatya’s, de goddelijke geneesheren; tevens naam van een van de Aśvins [zie 
Ivn: Dasra (Ind.) (aśvin-god); God: ‘Wonderdoener’ (Dasra) (Ind.); Magie en 
mantiek: magische handeling: wonderdoening: term: dasra (adj.) (god) (Ind.)] 
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Sansk. termen: datta, eig. ‘gegeven, gave’, d.w.z. ‘gulheid’, m.n. een van de 

drie Upaniṣadische plichten (de drie ‘da’s’) [zie Karakter en gedrag: gulheid: 

term: datta (Ind.); Bezit en roof: gave: term: datta (Ind.)] 
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Sansk. termen: Dattātreya ‘nakomeling van Atri’, zoon van Anasūyā en Atri. In 

de mythe van Anasūyā’s vervloeking van Brahmā, Viṣṇu en Śiva (Bhaviṣya 

Purāṇa) vergrijpen zich de drie goden aan Atri’s vrouw Anasūyā, die hen 

daarop vervloekt en zegt dat ze haar zonen zullen worden. Viṣṇu zal 
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incarneren als de priester Dattātreya, die de Sādhya’s zou onderrichten.   
Analyse: Dattātreya < datta ‘gegeven, geschonken’ + ātreya ‘zoon van Atri’ 

[zie Ivn: Viṣṇu: Dattātreya, avatāra (Ind.) (priester-god); God: ‘Nakomeling 

van Atri’ (Dattātreya) (Ind.); Ivn: Atri (Ind.) (goddelijke priester, auteur, ṛṣi en 

prajāpati), ātreya, Datta- (Dattātreya) (‘nakomeling van Atri’) (priester-god) 
(Ind.)]                                                                                          [Dattatreya] 

Sansk. termen: dayadhvam, eig. ‘heb medelijden’ (day ‘medelijden hebben’), 

d.w.z. ‘medelijden, mededogen’, m.n. een van de drie Upaniṣadische plichten 

(de drie ‘da’s’) [zie Karakter en gedrag: liefde: medelijden: term: day (vb.), 
dayadhvam (imp.) (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: Deṣṭrī ‘regelaarster, aanwijzer’, een abstracte godin die 

verband houdt met het huwelijk. Analyse: Deṣṭrī < diś ‘aanwijzen, regelen, tot 

stand brengen’ [zie Ivn: Deṣṭrī (Ind.) (godin); God: ‘Regelaarster’ (Deṣṭrī) 
(Ind.); Heerschappij: beheren: term: deṣṭrī (nom. ag.) (godin) (Ind.)] 

                                                                                              [Destri, Deshtri] 

  12 

Sansk. termen: deva (devatā) 1. ‘god’ (i.t.t. ‘demon’ en later asura), vgl. ir. 
daeva, 2. manifestatie van een transcendente kracht (vlgs Dandekar). Verwant 
met IE * diēus [zie God: term: deva, devatā (Ind.); Begin: oorsprong van de 
deva’s (Ind.)]                                                                                      [devata] 

  12  27  32  44  53 

Sansk. termen: deva yajñamuṣ ‘offersteler-demon’, een asura die profiteert 

van fouten, gemaakt bij het offer, teneinde amṛta te drinken, welke echter 

door de onjuiste ceremonie geen kracht heeft (bijv. KS 32, 6, bh; TS 3, 5, 4,1) 

[zie Geest: demon: term: asura: ‘deva yajñamuṣ’ (‘offersteler-demon’) (Ind.); 

Beroep en functie: dief: term: yajñamuṣ, deva (‘offersteler-demon) (demon) 

(Ind.)]                                                          [deva yajnamus, deva yajnamush] 

  27 

Sansk. termen: deva: Daivya ‘goddelijk’, een asura-boodschapper [zie Ivn: 
Daivya (Ind.) (asura); Geest: ‘De goddelijke’ (Daivya) (Ind.) (asura); God: 
term: deva: daivya (adj.) (asura) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: deva: grāmadevatā ‘dorpsgod’, van wie de meeste vrouwelijk 
zijn en behoren tot de niet-Arische cultus van de moedergodin [zie God: 
dorpsgod: term: grāmadevatā (Ind.)]                                          [gramadevata] 

  34 

Sansk. termen: Devahūti (fem.) ‘aanroeping van de goden’, dochter van Manu 
Svayambhū, vrouw van Kardama Muni en moeder van Kapila die als incarnatie 

van Viṣṇu wordt beschouwd [zie Ivn: Devahūti (Ind.) (godin); God: ‘Aanroeping 

van de goden’ (Devahūti) (Ind.); Taal: gebed: term: hūti, deva- (‘aanroeping 
van de goden’) (godin) (Ind.)]                                                          [Devahuti] 

  32 

Sansk. termen: devanāgarī (fem.) ‘goddelijke stadsschrift’, schrift, verwant 
aan het Brāhmī, waarin het Sanskriet en het Hind. is geschreven. Analyse: 
devanāgarī < devanāgarī lipi ‘schrift (lipi) van de goddelijke (deva) stad 
(nāgara)’ [zie Kunst en schrift: schrift, Devanāgarī- (Ind.)]            [devanagari] 

  32 

Sansk. termen: Devasenā (fem.) ‘leger van de goden’, de dochter van 
Prajāpati (Brahmā), die haar uithuwelijkt aan Kārttikeya (Skanda), nadat zij 
(en haar zuster) door de Danava Keśin belaagd was en bevrijd door Indra. In de 
religie van de Tamils heet ze achtereenvolgens Deivayanai (Teyvayanai), 
Deivanai, Deviyani en Jayanti; Kārttikeya is hier bekend onder de naam 

Murukan (Murugan). In haar vorige leven heette ze Amirtavaḷḷi; haar zuster 

Daityasenā heette Sundaravaḷḷi [zie Ivn: Devasenā (Ind./Ind.-T.) (godin); God: 

‘Leger der goden’ (Devasenā) (Ind.); Sociologie: gemeenschap, militaire: 
godenleger: term: devasenā (godin) (Ind.)]                                      [Devasena] 

  15  37 

Sansk. termen: devatā zie deva   - 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                                             ga naar > Index (1) van Dravidische - Germaanse termen                           
                                                                                 > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
                                                                          > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

 

Sansk. termen: Devatādhyāya Brāhmaṇa zie brāhmaṇa: Devatādhyāya 

brāhmaṇa 

  - 

Sansk. termen: Devayajña ‘offer aan de goden’, een van de vijf grote 
huisoffers, waarbij ’s morgens en ’s avonds vóór de maaltijd een offer aan de 
goden in het vuur werd geworpen [zie Offer: naam: ‘Devayajña’ (Ind.)]  
                                                                                                    [Devayajna] 

  13 

Sansk. termen: devayāna ‘pad der goden’. Aanduiding: 1. de weg waarlangs 
het offer naar de goden ging of waarlangs de ziel naar de goden en de Vaderen 
gaat (RV), 2. de weg waarlangs de ziel naar de goden of het Absolute gaat 
(BAU). Het pad loopt langs vuur, dag, maan, jaar, zon en bliksem naar de 
wereld van het Brahman. Dit pad is bedoeld voor wijzen en kluizenaars. 
Analyse: yāna 1. ‘leidend’ (gezegd van een pad), 2. ‘pad, weg’, 3. ‘reis, tocht’ 
[zie Kosmografie en geografie: weg: pad der goden: term: devayāna (Ind.)]  
                                                                                                     [devayana] 

  56 

Sansk. termen: Devayānī (fem.) ‘weg naar de goden’, de dochter van de 
demon Śukra. Als onsterfelijke vrouw wordt ze verliefd op de brahmaan Kaca, 
die haar verleidt om het geheim van onsterfelijkheid te bemachtigen voor de 
goden, die Śukra vrezen [zie Ivn: Devayānī (Ind.) (demon); Geest: ‘Weg naar 
de goden’ (Devayānī) (Ind.) (demon); Kosmografie en geografie: weg: pad der 
goden: term: devayāna: Devayānī (demon) (Ind.)]                            [Devayani] 

  37 

Sansk. termen: Devī ‘godin’, de manifestatie van al de verschillende godinnen 
tesamen. De term Mahādevī ‘grote godin’ is vooral van toepassing op Pārvatī, 

Lakṣmī en Kālī 

 
[zie Ivn: Devī (Ind.) (godin); God: ‘Godin’ (Devī) (Ind.); God: term: devī (fem.) 
(ook als naam) (Ind.); Devī: ‘Mahādevī’ (Ind.) (godin); God: ‘Grote godin’ 
(Mahādevī) (Ind.); God: term: devī, mahā- (‘grote godin’) (fem.) (ook als 
naam) (Ind.); Familierelaties: genealogie van Devī, metafysische (Ind.); 
Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Devī- (Ind.); 
 
Begin: oorsprong van Devī (Ind.); Begin: eerste/oudste vorm van Devī (Ind.); 
Begin: oorsprong van de Devī-stotra in de Bhismaparvan (Ind.); Schepping: 
theogonie: uit de melkoceaan: Devī (Ind.); Schepping: theogonie: uit de 
verzamelde energieën van de goden: Devī (Ind.); Schepping: theogonie: uit het 
lichaam van een god: Devī (Ind.); 
 
Cultus: Devī-cultus (Ind.); Feest: Devī-festival (Ind.); Offer: ~ aan Devī (Ind.); 
Rite: rituele handeling: term: vrata, Devī- (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 
verering van Devī (Tantra) (Ind.); 
 
Heiligdom: tempel van Devī (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī (Ind.); 
Kunst en schrift: voorstelling: Devī enz. (Ind.); Symboliek: teken van Devī 

Mahishamardini: maan: candrakalā (Ind.); Symboliek: waterkruik [ghaṭa] als 

symbool van Devī (Ind.); Symboliek: attribuut van Devī (Ind.) enz.; Wapen: 
term: āyudha, śakty- (‘krachtwapen’) (projectiel van Devī) (Ind.); Wapen: 
discus van Devī (Ind.); Wapen: drijfhaak van Devī (Ind.); Wapen: vangkoord van 
Devī (Ind.); Vegetatie: bloem: lotus van Devī (Ind.); Muziek en dans: 
schelphoorn van Devī (Ind.);  
 

Literatuur: Mahābhārata: Parvan 06: Bhīṣma P.: Devī-stotra (van Arjuna) 

(Ind.); Literatuur: Mahābhārata: Parvan 04: Virāṭa P.: Devī-stotra (van 
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Yudhiṣṭhira) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: Devī Bhāgavata Purāṇa 

(Ind.); Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: Devī Purāṇa (eigenlijke) (Ind.); 

 

Mythologie: Devī, ~ van (Ind.); Mythologie: Devī, ~ van: Mahiṣa (Ind.); Mythe: 

De geboorte van Devī en de buffeldemon Mahiṣa (Skanda Purāṇa) (Ind.)*; 

Mythe: Devī als de Mahānidrā van Viṣṇu (Mārkaṇḍeya Purāṇa) (Ind.); Mythe: 

Devī’s slachting van de buffeldemon  Mahiṣa (Ind.) (alg.) enz.; Mythe: Devī’s 

slachting van Śumbha en Niśumbha (Ind.) (alg.) enz.; Mythe: Devī’s verleiding 

van de buffeldemon Mahiṣa (Skanda Purāṇa) (Ind.)*; Mythologie: thema: Devī 

als slachter van de demonen (Ind.)]                                                        [Devi] 

Sansk. termen: Devī Purāṇa zie purāṇa: Devī Purāṇa   - 

Sansk. termen: Devīmāhātmya zie māhātmya: Devīmāhātmya   - 

Sansk. termen: dhāman 1. oorspr. ‘wat bevolen is’ (Oldenberg), 2. later 

vooral: ‘woning’, zoals de boter bij Agni of de morgenstond bij Ṛta [zie 

Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: dhāman (Ind.)]          [dhaman] 
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Sansk. termen: Dhamma (pāli) 1. de wet, vergelijkbaar met de Hindoeïstische 
Dharma, 2. de leer van Boeddha, 3. wereldprincipe, vergelijkbaar met het 
Brahman, 4. (met kleine letter) ding, geestesobject, fenomeen [zie Wet en 
orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: dhamma (Ind.-B.); Filosofie: 
type: Boeddhistische ~: ‘Dhamma’ (Ind.-B.); Filosofie: principe, wereld-: 
Absolute: term: Dhamma (Ind.-B.); Cultus: Dhamma-cultus (Ind.-B.)] 

  56 

Sansk. termen: Dhammayāna zie Hīnayāna   - 

Sansk. termen: Dhanapati ‘heer der rijkdom’, epitheton van Kubera [zie Ivn: 
Kubera: ‘Dhanapati’ (Ind.) (god); God: ‘Heer der rijkdom’ (Dhanapati) (Ind.); 
Heerser: heer der rijkdom: term: dhanapati (god) (Ind.); Offer: ~ aan 
Dhanapati (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Dhanur Veda zie veda: Dhanur Veda   - 

Sansk. termen: dhanus = dhanu = dhanvan ‘boog’, zoals Viṣṇu of Devī 

Mahiṣamardinī die dragen [zie Wapen: boog: term: dhanus (lit.) (Ind.); Wapen: 

boog van Devī Mahiṣamardinī (Ind.); Wapen: boog van Viṣṇu: ‘Sāraṅga’ (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: Dhanvantari ‘in een boog bewegend’ (MW), ‘die de 
(hemel)boog is overgevaren’ (SHD), een genezergod, aan wie tijdens het 

huisritueel geofferd werd, m.n. door een brāhmaṇa. Hij is ontstaan tijdens het 

karnen van de oceaan met een beker amṛta in zijn handen en zou de auteur 

zijn geweest van de Ayur Veda. Hij werd later gezien als avatāra van Viṣṇu. In 

het Vaiśvadeva-offer heet hij Bharadvāja Dhanvantari, een wijze met wie hij 
verbonden werd. Analyse: Dhanvantari < dhanvan ‘boog’ + tari ‘overtrekkend, 
overbrengend, schip’ [zie Ivn: Dhanvantari (1) (Ind.) (genezergod); Ivn: 

Dhanvantari (1): ‘Bharadvāja’, ~ (Ind.) (genezergod); Ivn: Viṣṇu: Dhanvantari 

(2), avatāra (Ind.) (genezer-god); God: ‘Hemelboogvaarder’ (Dhanvantari) 
(Ind.); Offer: ~ aan Bharadvāja Dhanvantari (Ind.); Reis: varen: term: tari, 
dhanvan- (‘die de (hemel)boog is overgevaren’) (part.) (god) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Dhārāgraha zie grah: Dhārāgraha   - 

Sansk. termen: dhāraṇā (fem.) ‘concentratie’, vorm van meditatie. 1. Een van 

de acht yogāṅga’s in de Yoga Sūtra (Sādhana, de tweede pada) ter verlossing 

van het lijden. Dhāraṇā is de eerste fase van de saṃyama yogāṅga’s en houdt 

in de concentratie op één object, meestal een lichaamsdeel. Ook in de Maitr. 

is dhāraṇā een van de yoga-methoden. 2. (Dhāraṇā) Tevens een subjectieve 

Vedische godin aan wie aan het begin van de studietijd geofferd werd 
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[zie Psychologie: bewustzijn: aandacht: term: dhāraṇā (Ind.); Religieus 

fenomeen: ascese: yoga: methode: dhāraṇā (Maitr., YS) (Ind.); Verlossing: weg 

naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 6 (saṃyama yogāṅga): ‘dhāraṇā’ (Ind.); 

Ivn: Dhāraṇā (Ind.) (abstracte godin); God: ‘Concentratie’ (Dhāraṇā) (Ind.); 

Offer: ~ aan Dhāraṇā (Ind.)]                                                              [dharana] 

Sansk. termen: Dharaṇī (fem.) ‘aarde’, een avatāra van Lakṣmī. Dharaṇī 

huwde met Paraśurāma, een avatāra van Viṣṇu. Analyse: Dharaṇī < dhara 

‘dragen’ [zie Ivn: Lakṣmī: Dharaṇī, avatāra (Ind.) (myth. fig.-godin); 

Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Dharaṇī) (Ind.); Kosmografie en 

geografie: aarde: term: dharaṇī (godin) (Ind.)]                                   [Dharani] 

  15 

Sansk. termen: dharma ‘wet’, Aanduiding: 1. de weg die volgens de hemelse 
orde bewandeld moet worden (‘wettelijke en zedelijke orde’), een der drie 
levensdoelen, 2. de wijze waarop de hemelse orde werkt, 3. de goddelijke 
macht. Oorspronkelijk betekende de term dharman eenvoudig ‘wet’, het 
latere concept dharma bestrijkt het gebied van het ritueel tot de strafwet en 

duidt ook de god van de wet aan. In de Vaiśeṣika-filosofie leidt de weg naar 

verlossing tot opheffing van dharma. In de Kaṭha Upaniṣad betekent dharma 

‘ding’. Analyse: dharma < ouder: dharman < √dhṛ ‘dragen, ondersteunen’ 

[zie Filosofie: levensdoel: ‘dharma’ (Ind.); Wet en orde: orde of wet, 
kosmische (levens)-: dharma (Ind.); Macht en kracht: goddelijke macht: term: 
dharma (Ind.); Ethiek: gerechtigheid: term: dharma (Ind.); Ethiek: streven en 
verplichting: term: dharma (Ind.); Schepping: voortbrengsel: dharma (Ind.); 

Werkzaamheid: steunen: term: dhṛ (wortel) (Ind.); Wet en orde: wet: term: 

dharma (Ind.); Ivn: Dharma (Ind.) (god); God: ‘Wet’ (Dharma) (Ind.); 
Voorwerp: term: dharma (‘ding’) (Ind.); Verlossing: separ.: gerechtigheid: 
term: dharma (Ind.); Symboliek: moeder als symbool van dharma (Ind.)] 

  1  10  12  15  34  56 

Sansk. termen: Dharma Saṃhitā zie saṃhitā: Dharma Saṃhitā   - 

Sansk. termen: Dharma Śāstra zie śāstra: Dharma Śāstra   - 

Sansk. termen: Dharma Sūtra zie sūtra: Dharma Sūtra   - 

Sansk. termen: Dharmaketu ‘met rechtvaardigheid als banier’, een epitheton 

van Boeddha, maar volgens de Brahmāṇḍa Purāṇa ook een benaming van Śiva 

in de Kali Yuga, wanneer deze Boeddha wordt [zie Ivn: Boeddha (1): 
‘Dharmaketu’ (Ind.-B.) (profeet); Voorwerp: vlag: term: ketu, dharma- (‘met 
rechtvaardigheid als banier’) (Boeddha) (Ind.-B.)] 

  37 

Sansk. termen: Dharmakṣetra ‘veld van gerechtigheid’, naam voor Kurukṣetra 

waar de oorlog in de Mahābhārata zich afspeelt, maar in symbolische zin 

gebruikt [zie Kosmografie en geografie: veld: ‘Kurukṣetra’: ‘Dharmakṣetra’ 

(Ind.); Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: kṣetra, Dharma- (‘veld 

van gerechtigheid’) (naam voor Kurukṣetra) (Ind.)]  

                                [Dharmaksetra, Kuruksetra, Dharmakshetra, Kurukshetra] 
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Sansk. termen: Dharmarāja ‘koning der gerechtigheid’, 1. een bijnaam van 
Yama, de god der doden, bij Hindoes en Boeddhisten; Yama beoordeelt de 

gestorvenen met hulp van Varuṇa en aan de hand van Dharma, de Wet, 

daarom wordt hij ook wel kortweg Dharma genoemd, 2. de naam van een 

Advaita Vedānta-filosoof uit de 17e eeuw die het werk Vedāntaparibhāṣā 

schreef  [zie Ivn: Dharmarāja (3) Adhvarīndra (Ind.) (filosoof); Ivn: Yama (1): 
‘Dharmarāja’ (1) (Ind.) (god); Ivn: Yama (2): ‘Dharmarāja’ (2) (Ind.-B.) (god); 
God: ‘Koning der gerechtigheid’ (Dharmarāja) (Ind.); Heerser: koning: term: 
rāja, dharma- (‘koning der gerechtigheid’) (god/filosoof) (Ind.)]  [Dharmaraja] 
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Sansk. termen: Dharmāraṇya Khaṇḍa zie khaṇḍa: Dharmāraṇya Khaṇḍa   - 

Sansk. termen: Dhartṛ ‘ondersteuner’, een functionele god en een epitheton 

van Indra [zie Ivn: Dhartṛ (1) (Ind.) (abstracte god); Ivn: Indra (1): ‘Dhartṛ’ (2) 

(Ind.) (god); God: ‘Ondersteuner’ (Dhartṛ) (Ind.); Beroep en functie: 

ondersteuner: term: dhartṛ (god) (Ind.)]                    [Dhartr, Dhartri, Dhartar] 

  12 

Sansk. termen: Dhātṛ ‘schepper, stichter, ondersteuner’, een abstracte 

Vedische god aan wie geofferd werd tijdens de rituelen rond de bouw van het 

vuuraltaar, nl. bij de Udayanīya iṣṭi. Dhātṛ werd ook aangeroepen bij een bali 

op de drempel. Hij heerste over voortplanting en huwelijk, gezondheid en 
rijkdom, tijd en jaargetijden. Later was hij vooral schepper en ondersteuner 
van de wereld. Hij wordt met veel andere Vedische goden geïdentificeerd en 

beschouwd als de zoon van Brahmā [zie Ivn: Dhātṛ (Ind.) (abstracte god); God: 

‘Schepper’ (Dhātṛ) (Ind.); God: schepper: term: dhātṛ (Ind.); Offer: ~ aan 

Dhātṛ (Ind.)]                                                                 [Dhatr, Dhatri, Dhatar] 
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Sansk. termen: dhāyya, een aanvullend vers in een śāstra [zie Taal: vers: 
term: dhāyya (‘aanvullend vers’) (Ind.)]                                              [dhayya] 

  13 

Sansk. termen: Dhenuka 1. = Dhenukāsura ‘koe-demon’ (Wisdomlib.org), 

‘vermomd als boogschutter’ (SHD), een ezelsdemon die Kaṃsa zendt om Kṛṣṇa 

te doden, maar die door Balarāma wordt vernietigd. 2. ‘vol koeien’ 
(O’Flaherty), een bedevaartsoord in de Mahābhārata, waarheen de Dood gaat, 
die door Brahmā gezonden is in de mythe van de schepping van de dood door 
Brahmā. Analyse: Dhenuka < Dhenukā < dhenu ‘melkkoe’ < √dhe ‘drinken, 
drenken’. Indien de vertaling ‘koedemon’ juist is, is diens ezelsuiterlijk 
hiermee in tegenspraak of roept verwarring op [zie Ivn: Dhenuka (1) = 
Dhenukāsura (Ind.) (demon); Geest: ‘Koedemon’ (Dhenuka) (Ind.); Geest: 
koedemon: term: dhenuka (Ind.); Ivn: Dhenuka (2) (Ind.) (topogr., een 
bedevaartsoort in de Mbh., misschien Junnara aan de r. Kukadi, Pune, 

Mahārāṣṭra); Rund: koe: term: dhenukā: dhenuka (‘vol koeien’, O’Flaherty) 

(bedevaartsoord) (Ind.)]                                                             [Dhenukasura] 
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Sansk. termen: Dhī 1. ‘gedachte, meditatie, gebed’, 2. ‘heilige toewijding’, 3. 
godin, de toewijding van de Rigvedische dichters aan de goden, in de vorm van 

het componeren van de Ṛg Veda, werd als godheid beschouwd. Dhīti en dīdhiti 

zijn min of meer synoniemen. Alledrie drukken ze heilige of religieuze 
gedachten uit, die tot een godin gepersonifieerd worden. Analyse: dhī, dhīti 
‘gedachte’ < dhī ‘denken’; dīdhiti < dīdhī ‘denken’ [zie Ivn: Dhī (Ind.) 
(abstracte godin); Cultus: persoonlijke devotie: term: dhī (godin) (Ind.); 
Psychologie: gedachte: term: dhī (godin) (Ind.); God: ‘Toewijding’ (Dhī) (Ind.); 
Psychologie: gedachte: meditatie: term: dhī (godin) (Ind.); Taal: gebed: term: 
dhī (godin) (Ind.)]                                                                [dhi, dhiti, didhiti] 
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Sansk. termen: dhiṣaṇā, een term met onduidelijke betekenis: 1. 

‘intelligentie, wijsheid’ (MW), 2. ‘macht der goden’ (Keith), 3. godin van de 
vruchtbaarheid, overvloed en stuwkracht (Moeder Aarde); oorspronkelijk zijn 

de dhiṣaṇā’s een groep (meestal een triade) vrouwelijke 

vruchtbaarheidsmachten met een offercultus, die rijkdom en geluk brengen en 
goederen verdelen. Betekenis en etym.: ‘schenksters’; ~ IE √ *dhēi- ‘zuigen, 
zogen’ (Johansson). Ze zijn mischien verwant met de Scandinavische dísir [zie 

Psychologie: intelligentie: term: dhiṣaṇā (Ind.); Macht en kracht: goddelijke 

macht: term: dhiṣaṇā (Ind.); Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: 

  12  13  49 
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‘Dhiṣaṇā’s’ (Ind.); God: ‘Schenkster’ (Dhiṣaṇā) (Ind.); Ivn: Dhiṣaṇā (Ind.) 

(abstracte godin)]                                                              [Dhisana, Dhishana] 

Sansk. termen: Dhīti zie Dhī   - 

Sansk. termen: dhṛ zie dharma   - 

Sansk. termen: Dhṛtarāṣṭra ‘met een sterk rijk, een machtige koning’. 

Aanduiding: 1. een van de hoofdpersonen uit de Mbh., de broer van Pāṇḍu, 2. 

een lokapāla, een wachter van het oosten bij de Boeddhisten, 3. een nāga, 

ook Airāvata genoemd, van wiens familie ook de nāga Ṛṣabha deel uitmaakt. 

Analyse: Dhṛtarāṣṭra < dhṛta ‘gehouden, gehandhaafd, ondersteund’ + rāṣṭra 

‘koninkrijk, heerschappij, land’ 

[zie Ivn: Dhṛtarāṣṭra (1) (Ind.) (myth. fig., broer van Pāṇḍu); Ivn: Dhṛtarāṣṭra 

(2) (Ind.-B.) (wachter van het oosten); Ivn: Dhṛtarāṣṭra (3) Airāvata (3) (Ind.) 

(nāga); God: ‘Machtige koning’ (Dhṛtarāṣṭra) (Ind.-B.); Dier: ‘Machtige koning’ 

(Dhṛtarāṣṭra) (Ind.); Heerschappij: vorm: staat: term: rāṣṭra, dhṛta- (‘met een 

sterk rijk’) (naam v. held, lokapāla, nāga) (Ind.); Heerser: koning: term: 

dhṛtarāṣṭra (‘machtige koning’) (naam v. held, lokapāla, nāga) (Ind.)] 

                                  [Dhrtarastra, Dhritarastra, , Dhrtarashtra, Dhritarashtra] 
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Sansk. termen: Dhṛti ‘zekerheid, vastheid, steun’, een avondlijk plengoffer dat 

tijdens de Aśvamedha gebracht werd om de rite te doen slagen [zie Offer: 

naam: ‘Dhṛti’ (Ind.); Heerschappij: beheren: term: dhṛti (nom. act.) (offer) 

(Ind.)]                                                                                        [Dhrti, Dhriti] 
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Sansk. termen: dhruva 1. ‘onveranderlijk, vastgesteld, blijvend’, 2. de 
‘poolster’, 3. de ‘hemelas’ waaraan de planeten en de sterren d.m.v. banden 
verbonden waren, een idee dat de Indiërs verbreidden naar de Noord-
Aziatische volkeren. Het concept van de hemelas is IE, 4. offerbeker met 
soma, die ’s morgens gevuld wordt, maar ’s avonds gebruikt wordt, 5. naam 

van een heilige, een avatāra van Viṣṇu 

[zie Werkzaamheid: binden: gebondenheid: term: dhruva (‘vast’) (poolster, 
god) (Ind.); Hemellichaam: ster: ‘Poolster’: ‘Dhruva’ (Ind.); Kosmografie en 
geografie: centrum van de ruimtecirkel of de kosmos: wereldas: term: dhruva 
(Ind.); Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘dhruva’ (Ind.); Ivn: Dhruva (1) (Ind.) 

(heilige); Ivn: Viṣṇu: Dhruva (2), avatāra (Ind.) (heilige-god); God: 

‘Onveranderlijke’ (Dhruva) (Ind.)] 

  13  32  50 

Sansk. termen: Dhūmāvatī ‘zij die rook voortbrengt’, naam van een van de 
(tien) Tantrische mahāvidyā’s. Dhūmāvatī vertegenwoordigt het 
afschrikwekkende aspect van Devī. Ze wordt voorgesteld als een weduwe en is 
lelijk, zwart en oud. Ze berijdt een kraai en is te vinden op de 
lijkverbrandingsplaatsen. De godin verdrijft de vijand met rook, vandaar haar 
naam (Kinsley). Analyse: dhuma ‘(wie)rook’ + vatī < -vat 1. ‘als, gelijkend, op 
die wijze’, 2. ‘die heeft, bezit, voortbrengt’, 3. gramm. vorm van het 
part.perf.act. [zie Ivn: Devī: Mahāvidyā: Dhūmāvatī (Ind.) (godin); God: 
‘Rookmaakster’ (Dhūmāvatī) (Ind.); Natuurverschijnsel: rook: term: dhūmavatī 
(‘rookmaakster’) (godin) (Ind.)]                                   [Dhumavati, Mahavidya] 
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Sansk. termen: Dhūmralocana ‘donkerogig’, een demon uit de mythe van 
Devī’s slachting van Śumbha en Niśumbha, die de broers zenden om de godin 
te halen. Ambikā (Devī) verbrandt daarop Dhūmralocana met het hum-gebrul. 

Dumralocana komt voor zowel in de Devī Bhāgavata Purāṇa als in de Śiva 

Purāṇa. Analyse: dhūmra ‘donker’ + locana ‘schitterend, oog’ [zie Ivn: 

Dhūmralocana (Ind.) (demon); Geest: ‘Donkerogige’ (Dhūmralocana) (Ind.); 
Lichaam: oog: term: locana, dhūmra- (‘donkerogig’) (demon) (Ind.)] 
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                                                                     [Dhumralocana, Dhumralochana] 

Sansk. termen: Dhuni ‘brullend’, een Dāsa-demonenkoning en vijand van 
Indra. Hij wordt soms genoemd in combinatie met een andere demon Cumuri, 
die dan samen Dhunīcumuri heten [zie Ivn: Dhuni (Ind.) (demon); Geluid: 
brullen: term: dhuni (adj.) (demon) (Ind.); Geest: ‘Bruller’ (Dhuni) (Ind.)] 

  12  32 

Sansk. termen: dhyāna ‘meditatie’, 1. alg. term voor ‘meditatie’, 2. Een van 

de acht yogāṅga’s in de Yoga Sūtra (Sādhana, de tweede pada) ter verlossing 

van het lijden. Dhyāna is de tweede fase van de saṃyama yogāṅga’s en houdt 

in de concentratie op het Absolute en loslating van de concentratie op 
objecten. Ook in de Maitr. is dhyāna een van de yoga-methoden, evenals in het 
Pāśupata-systeem 
[zie Psychologie: gedachte: meditatie: term: dhyāna (Ind.); Religieus 

fenomeen: ascese: yoga: methode: dhyāna (ShU, Śaiva Purāṇa’s, YS, Maitr) 

(Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 7 (saṃyama 

yogāṅga): ‘dhyāna’ (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: dhyāna 

(Ind.)]                                                                                                [dhyana] 

  33  34  56 

Sansk. termen: Dhyāna Loka zie loka: Dhyāna Loka   - 

Sansk. termen: dīdhiti zie Dhī   - 

Sansk. termen: Digambara ‘met lucht (eig. ruimte) gekleed’, een Jaina secte, 
die gelooft dat men naakt moet zijn, i.t.t. de Śvetāmbara’s (zie aldaar), die in 
het wit gekleed gaan [zie Religie: India, ~ van: Jaïnisme: Digambara-secte 
(Ind.-J.); Kleding: naaktheid: term: ambara, dig- (‘met lucht bekleed’) (adj.) 
(Jaina secte) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Digvāsas ‘gekleed in lucht (eig. ruimte)’ d.w.z. ‘naakt’, een 
naam van Rudra, reden waarom de Śaiva asceten naakt gaan [zie Ivn: Śiva (1): 
‘Digvāsas’ (Ind.) (god); God: ‘Naakte’ (Digvāsas) (Ind.); Kleding: naaktheid: 
term: vāsas, dig- (‘met lucht bekleed’) (god/asceet) (Ind.)]              [Digvasas] 

  37 

Sansk. termen: digvijaya = digjaya zie ji: digvijaya = digjaya   - 

Sansk. termen: Dikkaravāsinī (fem.) ‘jeugdig geurend’, een vorm van Devī. In 

de Kālikā Purāṇa betreffende de mythe van de ontleding van Satī’s lijk is 

Dikkaravāsinī een naam van Satī in Kāmarūpa (Assam), waar haar nek 
(Klostermaier) of haar navel (D.C. Sircar) zou zijn neergekomen. Analyse: 
Dikkaravāsinī < dikkara ‘jeugdig’ + vāsinī (fem.) ‘geurend’ [zie Ivn: Devī: Satī, 
avatāra: ‘Dikkaravāsinī’ (Ind.) (godin); God: ‘Jeugdig geurend’ (Dikkaravāsinī) 
(Ind.); Waarneming: ruiken: geur: term: vāsinī, dikkara- (fem.) (adj.) (‘jeugdig 
geurend’) (godin) (Ind.)]                                                            [Dikkaravasini] 

  34 

Sansk. termen: dikpāla zie lokapāla   - 

Sansk. termen: dīkṣā ‘initiatie’, 1. alg. term voor ‘initiatie’, 2. een 

inwijdingsrite die de offeraar en zijn vrouw moeten volbrengen vóór het soma-
offer. De offeraar moet o.a. een nacht in een hut doorbrengen en zichzelf 
‘verhitten’ (het tapas-proces), 3. spec. het vijfde en laatste stadium op de 
weg naar verlossing vlgs de Śaiva Siddhānta. Etymologie: 1. < dāś ‘verering 
(van een god)’; 2. < dah ‘verbranden’ (Hillebrandt) 

[zie Rite: initiatierite: term: dīkṣā (Ind.); Rite: Tantra ~: ‘Tantra-dīkṣā’ (Ind.); 

Filosofie: theorie over de dīkṣā als (symbolische) wedergeboorterite (Keith); 

Filosofie: theorie over de dīkṣā als (symbolische) zelfverbrandingsrite 

(Hillebrandt); Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 5 

‘dīkṣā’ (Ind.); Vuur: branden: term: dah (Hillebrandt) (Ind.); Cultus: term: dāś 

(Ind.)]                                                                                       [diksa, diksha] 
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Sansk. termen: Dīpti ‘schittering, schoonheid’, een avatāra van Devī, die ook 
als afbeelding voorkomt [zie Ivn: Devī: Dīpti, avatāra (Ind.) (godin); God: 
‘Schitterende’ (Dīpti) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Dīpti (Ind.); 
Licht en duisternis: schittering: term: dīpti (godin) (Ind.)]                      [Dipti] 

  34 

Sansk. termen: Dīrghajihvī ‘zij met de lange tong’, een asura-vrouw, een van 
de minnaressen van Indra, welke laatste in dit geval Sumitra heet en wiens 
soma Dīrghajihvī likt. Analyse: dhīrgha ‘lang’ + jihva ‘tong’ [zie Ivn: 
Dīrghajihvī (Ind.) (asurī); Geest: ‘Langtong’ (Dīrghajihvī) (Ind.); Lichaam: tong: 
term: jihvī, dīrgha- (‘zij met de lange tong’) (fem.) (demon) (Ind.)] 
                                                                                                    [Dirghajihvi] 
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Sansk. termen: Dīrghatamas, mythisch auteur van RV I, 164, waarin raadsels 
worden opgegeven die de doctrine uitdrukken van de eenheid van de wereld 
en de goden. MW noemt hem Dīrghatamas Aucathya, Keith maakt onderscheid 
tussen Dīrghatamas, de ziener die de genoemde raadsels schreef, en 
Dīrghatamas Aucathya die een theologisch conflict had met leden van andere 

Vedische families over de aanbidding van Narāṣaṅsa dan wel Tanūnapāt [zie 

Dīrghatamas (Ind.) (myth. auteur)]                                              [Dirghatamas] 

  10 

Sansk. termen: Diti ‘gebondenheid’, de naam is afgeleid van Aditi (vgl. sura 

tgo. asura). De godin is de dochter van Dakṣa, de vrouw van Kaśyapa en de 

moeder van de Daitya’s, demonen. Ze is ook de moeder van de Maruts, die 
ontstonden doordat Indra de ene embryo in haar baarmoeder met zijn vajra in 
zevenen spleet en deze stukken weer in zeven verdeelde. Ze wordt beschouwd 
als een avatāra van Devī en er bestaan afbeeldingen van haar 
[zie Ivn: Devī: Diti, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Gebondenheid’ (Diti) (Ind.); 
Begin: oorsprong van Diti (Ind.); Strijd en vrede: gebondenheid: term: diti 
(godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Diti (Ind.); 
Familierelaties: genealogie van Diti (Ind.); Familierelaties: genealogie van Diti 
en Indra (Ind.); Mythologie: Diti, ~ van (Ind.); Mythe: Diti’s vergeefse wraak op 

Indra (Ind.); Mythe: Indra’s slachting van het embryo van Diti (Rāmāyaṇa) 

(Ind.)] 

  12  15  34  37 

Sansk. termen: Diti: Daitya ‘zoon van Diti’, lid van een groep demonen. Hun 

vader is Dakṣa Prajāpati of Kaśyapa. Ze spelen een rol in de mythe van de 

melkoceaan en worden door Indra gedood. Ze zijn de bezitters van de 

zwevende stad Hiraṇyapura [zie Geest: reus: Daitya (‘zoon van Diti’) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: div: deva enz. zie deva enz   - 

Sansk. termen: div: diva 1. ‘hemel’, 2. ‘dag’. De in de tekst genoemde vorm 
divā is de instrum.: ‘bij dag(licht)’ [zie Kosmografie en geografie: hemel: 
term: diva (Ind.); Tijd: dag: term: diva (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: div: divya ‘hemels, goddelijk’, zoals in de duvya-mārga, een 
methode van verlossing [zie Kosmografie en geografie: hemel: term: divya 
(adj.) (mārga) (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: div: Dyaus pitṛ, de oude IE hemelgod met vaderlijke macht; 

vgl. gr. Ζευς πατερ, lat. Jupiter, ill. Δειπατορος, germ. Tīwaz. Etym.: IE *deieu 
‘glanzen, stralen’ (en het aan deze wortel verwante IE *diēus ‘dag’ > 
‘(heldere) hemel’ > ‘god van de stralende hemel’); daarna: > *diēu > skt. dyu > 
(nom. voc.) dyāus. Vergelijk Germ. termen: teiwaz* (germ.). Het woord Dyaus 
kan ook fem. zijn en duidt dan de moeder aan: hemel en aarde werden 

beschouwd als de twee moeders [zie Ivn: Dyaus: ‘Pitṛ’, ~ (Ind.) (god); 

Familierelaties: vader: term: pitṛ, Dyaus (god) (Ind.); Kosmografie en 

geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Dyaus pitṛ) (Ind.); God: ‘Vader’ (Pitṛ) 
(Ind.); God: ‘Moeder’ (Dyaus (fem.)) (Ind.)]  

  9  12  44 
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                                              [Dyaus pitr, Dyaus pitri, Dyaus pita, Dyaus pitar] 

Sansk. termen: div: Dyāvābhūmī (fem. dual.) ‘hemel-aarde’, een van de drie 
Vedische hemel-aardeparen. Het goddelijke paar wordt ook wel Rodasī 
genoemd, een naam die oorspr. sg. was en de bliksem aanduidde als de vrouw 
van Rudra (vandaar de naam), maar als dual. ‘hemel en aarde’ betekent met 
de nadruk op ‘aarde’ [zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Dyāvābhūmī’ 
= ‘Rodasī’ (Ind.) (hemel-aardegodenpaar); God: ‘Hemelaarde’ (Dyāvābhūmī) 
(Ind.); Kosmografie en geografie: aarde: term: bhūmī, Dyāvā- (‘hemelaarde’) 
(fem. dual.) (godenpaar) (Ind.)]                                                  [Dyavabhumi] 

  12 

Sansk. termen: div: Dyāvākṣāmā (fem. dual.) ‘hemel-aarde’, een van de drie 

Vedische hemel-aardeparen. Analyse: kṣam ‘aarde, grond’ > kṣāmā (dual.) [zie 

God: groep: godenpaar: ‘Dyāvākṣāmā’ (Ind.) (hemel-aardegodenpaar); God: 

‘Hemelaarde’ (Dyāvākṣāmā) (Ind.); Kosmografie en geografie: aarde: term: 

kṣāmā, Dyāvā- (‘hemelaarde’) (fem. dual.) (godenpaar) (Ind.)] 

                                                                            [Dyavaksama, Dyavakshama] 

  12 

Sansk. termen: div: Dyāvāpṛthivī (fem. dual.) ‘hemel-aarde’, een van de drie 

Vedische hemel-aardeparen [zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: 

‘Dyāvāpṛthivī’ (Ind.) (hemel-aardegodenpaar); God: ‘Hemelaarde’ 

(Dyāvāpṛthivī) (Ind.); Kosmografie en geografie: aarde: term: pṛthivī, Dyāvā- 

(‘hemelaarde’) (fem. dual.) (godenpaar) (Ind.); Werkzaamheid: spreiden: 

term: pĮtha (IE): pṛthivī, dyāvā- (‘hemelaarde’) (dual.) (godenpaar) (Ind.)] 

                                                                           [Dyavaprthivi, Dyavaprithivi] 
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Sansk. termen: diva zie div: diva   - 

Sansk. termen: divya zie div: divya   - 

Sansk. termen: divyamārga zie mārga: divyamārga   - 

Sansk. termen: Dōāb ‘twee rivieren(land)’, het gebied tussen Ganges en 
Yamunā tot Ilāhābād waar beide rivieren samenvloeien. Dōāb speelt een rol in 
de Mahābharata. De term wordt echter ook toegepast op vijf gebieden tussen 

de rivieren van Panjab en op stroken land in Karṇāṭaka en Andhra Pradeśa [zie 

Ivn: Dōāb = m.n. Gaṅgā-Yamunā-dōab (Ind.) (streek, Uttarākhaṇḍ en Uttara 

Pradeśa)]                                                                                              [Doab] 

  9 

Sansk. termen: Dṛbhīka 1. ‘samenbinder’ of 2. ‘angstaanjagende’, een Dāsa-

demon, verslagen door Indra. De betekenis is echter onduidelijk. Georges 
Erdösy (The Indo-Aryans of ancient South-Asia) verbindt de naam met de 

Iraanse stam der Derbikes [zie Ivn: Dṛbhīka (Ind.) (demon); Geest: 

‘Samenbinder’ (Dṛbhīka) (Ind.)]                                           [Drbhika, Dribhika] 

  12 

Sansk. termen: Droṇa Parvan zie parvan: Droṇa Parvan   - 

Sansk. termen: droṇakalaśa zie camū   - 

Sansk. termen: Dṛṣadvatī zie sattra: Dārṣadvata sattra   - 

Sansk. termen: dṛṣṭa ‘zichtbaar’, beperkt inzicht in de natuurlijke fenomenen 

op basis van waarneming en redenering, een term uit Vaiśeṣika. In Navya-

Nyāya komt de term voor in de filosofie van de redenering (zie sāmānyato 

dṛṣṭa) [zie Waarneming: zien: zichtbaarheid: term: dṛṣṭa (adj.) (fil.) (Ind.); 

Waarneming: zien: inzicht: term: dṛṣṭa (adj.) (fil.) (Ind.)]  

                                                                                     [drsta, drista, drishta] 

  34 

Sansk. termen: druh, een type demon van Indo-Iraanse oorsprong, verg. av. 
druj, germ. gedrocht. De nomade is volgens het Zoroastrisme de 
verpersoonlijking van de leugen i.t.t. de ideale gevestigde burger, en als 
zodanig is hij een druj. MW: druh ‘vijand, kwaaddoener, schadeveroorzaker’; 
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Encycl. Iran.: grondbetekenis ‘zwart maken’ [zie Geest: demon: term: druh 
(Ind.); Geest: demon: term: druj (Ir.)] 

Sansk. termen: duḥkha 1. ‘lijden’, 2. ‘ellende’. In de Vaiśeṣika-filosofie leidt 

de weg naar verlossing tot opheffing van duḥkha [zie Welzijn en ziekte: lijden: 

term: duḥkha (Ind.); Welzijn en ziekte: onheil: term: duḥkha (Ind.); 

Verlossing: separ.: lijden: term: duḥkha (Ind.)]                                   [duhkha] 

  34  56 

Sansk. termen: duḥkha nivṛtti ‘eind van het lijden’, de laatste fase van 

verlossing en een kenmerk van de hoogste bhakti volgens Jīva Goswami [zie 

Verlossing: weg naar ~: ‘Jīva Goswami-mārga’: duḥkha nivṛtti (Ind.); Welzijn 

en ziekte: lijden: term: duḥkha (Ind.); Begin: einde: term: nivṛtti, duḥkha 

(‘eind van het lijden’) (laatste fase der verlossing) (Ind.)] 
                                                                       [duhkha nivrtti, duhkha nivritti] 

  32 

Sansk. termen: duḥkhānta ‘eind van het lijden’, laatste fase der verlossing en 

een der vijf hoofdonderwerpen in het Pāśupata-systeem waarover moet 

worden nagedacht. De duḥkhānta bestaat uit ‘gelijk zijn aan īśvara’ in kennis 

en kracht en ‘bij de Heer zijn’ [zie Verlossing: type: mukti: ‘duḥkhānta’ (vlgs 

Pāśupata’s) (Ind.); Begin: einde: term: anta, duḥkha- (‘eind van het lijden’) 

(laatste fase der verlossing) (Ind.)]                                                [duhkhanta] 

  33 

Sansk. termen: Dundubhi ‘pauk’, 1. naam van een goddelijke dienares van 

Pārvatī in de mythe van Devī’s verleiding van de buffeldemon Mahiṣa, 2. een 

demon in de mythe van ‘Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen’ in 

de Śiva Purāṇa [zie Ivn: Dundubhi (1) (Ind.) (goddelijke dienares); Ivn: 

Dundubhi (2) (Ind.) (demon); Muziek en dans: trommel: dundubhi (godin, 
demon) (Ind.); God: ‘Trommel’ (Dundubhi) (Ind.); Geest: ‘Trommel’ 
(Dundubhi) (Ind.)] 

  33  37 

Sansk. termen: dundubhi zie ānaka-dundubhi   - 

Sansk. termen: Durgā ‘(doder van) Durga’ of ‘ongenaakbare’, een vorm van 
Devī, de maagdelijke godin van de oorlog en de gemalin van Śiva. 
 
Ze kreeg haar naam na de overwinning op de demon Durga of Durgama 

(Devīmāhātmya, Kālikā Purāṇa, Devī Bhāgavata Purāṇa). De zeges op Mahiṣa en 

het demonenpaar Śumbha en Niśumbha kunnen ook onder haar naam (of Kālī, 

Cāmuṇḍā, Pārvatī) gesteld worden. Durgā ontstond uit de gezamenlijke 

energieën van de mannelijke goden teneinde Mahiṣa te kunnen verslaan. 

 
Deze overwinning wordt gevierd tijdens de Durgā Pūjā, een vegetatierite 
waarbij vroeger ook mensen geofferd werden (Campbell), maar waarbij ook 
Pārvatī’s bezoek aan haar ouderlijk huis na haar huwelijk met Śiva herdacht 
werd. 
 
Reeds in de Vedische teksten wordt Durgā geïdentificeerd met Ambikā en 
geassocieerd met Rudra. In de Mbh. treedt Durgā al op als oorlogsgodin in 
plaats van Indra. In het Śaktisme wordt Durgā (= Bālā) beschouwd als de 
negenjarige Devī. 
De iconografie bij de Āgama-Śaiva’s kent o.a. negen functieverschijningen van 

Durgā (Navadurgā), nl.  Nīlakaṇṭhī, Kṣemaṃkarī, Harasiddhī (zie aldaar), 

Rudrāṃśa Durgā, Vana Durgā, Agni Durgā, Vindhyavāsinī Durgā, Ripumārī Durgā 

en Devī Mahiṣamardinī of Kātyāyanī. 
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Volgens Klostermaier houdt haar naam verband met Lydisch Truqas. De naam 
Durgā is volgens de mythe weliswaar terug te voeren op de demon Durga die 
zij gedood zou hebben, maar gewoonlijk laat men de betekenis van de naam 
op haarzelf betrekking hebben, dus ‘ongenaakbare’. Analyse: durgā < dur 
‘slecht, moeilijk’ + gam ‘gaan’, dus ‘moeilijk benaderbaar of toegankelijk, 
ongenaakbaar’ 
 
[zie Ivn: Devī: Durgā = Durgādevī, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Ongenaakbare’ 
(Durgā) (Ind.); Reis: naderen: term: ga, dur- (durga, durgā) (‘moeilijk 
benaderbaar’) (adj.) (godin) (Ind.); 
 
Ivn: Devī: Durgā, avatāra: Navadurgā: Agni Durgā (Āg.Ś.) (Ind.) (godin); God: 
‘Vurige Durgā’ (Agni Durgā) (Ind.) 
 
Cultus: Devī-cultus: Durgā-cultus (Ind.); Feest: Devī-festival: Durgā Pūjā of 
Devī-navarātra (Ind.); Heiligdom: tempel van Durgā te Toronto (Canada); 
 
Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Durgā: Mahishamardini = Kātyāyanī 
(Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: Devī als Durgā (Ind.); Kunst en schrift: 
voorstelling: Devī als Durgā: Devī Mahishamardini of Kātyāyanī (Ind.); 
 
Mythologie: Durgā, ~ van (Ind.); Schepping: theogonie: uit de verzamelde 
energieën van de goden: Durgā (Ind.); 
 
Ivn: Durga = Durgama (Ind.) (demon); Geest: ‘Ongenaakbare’ (Durga) (Ind.); 
Reis: naderen: term: ga, dur- (durga, durgā) (‘moeilijk benaderbaar’) (adj.) 
(demon, godin) (Ind.); Mythe: Durga, de demon (Ind.)                           [Durga] 

Sansk. termen: Durga = Durgama zie Durgā   - 

Sansk. termen: Durmukha ‘lelijk gezicht’, een demon die in de (eigenlijke) 

Devī Purāṇa voorkomt en door Devī wordt verslagen [zie Ivn: Durmukha (Ind.) 

(demon); Geest: ‘Lelijk gezicht’ (Durmukha) (Ind.); Hoofd: deel: gezicht: 
term: mukha, dur- (‘lelijk gezicht’) (demon) (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: dūrvā (fem.) ‘handjesgras’, een grassoort, Panicum of Cynodon 
dactylon, ook Bermudagras, Indian doab enz. genoemd. Dit gras wordt 
geassocieerd met de apsarasa’s [zie Vegetatie: gras, handjes-: term: dūrvā 
(Ind.)]                                                                                                  [durva] 

  12 

Sansk. termen: durvarāha ‘slecht beerzwijn’, een dier dat ongeschikt is als 
offer [zie Dier: offerdier, niet geschikt als: durvarāha (Ind.); Dier: zwijn: beer: 
term: varāha, dur- (‘slecht beerzwijn’) (ongeschikt offerdier) (Ind.)]  
                                                                                                     [durvaraha] 

  13 

Sansk. termen: Durvāsas ‘slecht gekleed, naakt’, een rṣi, zoon van Anasūyā (in 

de mythe van Anasūyā’s vervloeking van Brahmā, Viṣṇu en Śiva (Bhaviṣya 

Purāṇa)), in wie Śiva door Anasūyā’s vervloeking is veranderd. Durvāsas speelt 

verder een rol aan het begin van de mythe van de ontleding van Satī’s lijk 

(DeviBhāgavata Purāṇa), aan het eind van de Rāmāyaṇa waar hij Rāma voor 

zelfmoord wil behoeden en in de mythe van het karnen van de oceaan van 
melk waarin hij de demonen (tijdelijk) de overhand geeft [zie Ivn: Durvāsas 

(Ind.) (rṣi); Kleding: naaktheid: term: vāsas, dur- (‘slecht gekleed, naakt’) 

(rṣi) (Ind.)]                                                                                      [Durvasas] 

  15  37 

Sansk. termen: dvādaśāha ‘twaalf dagen’, 1. ‘twaalf-dagen-rite’ (Hillebrandt), 
2. ‘twaalf-maanden-rite’ (Keith), 3. de twaalf nachten die de leemte vulden 
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tussen het maanjaar en het zonnejaar, dus de Klopnachten (De Vries); in ieder 

geval een rite waarin de Ṛbhu’s (of de Ṛtu’s) een rol spelen [zie Offer: naam: 

‘Dvādaśāha’ (Ind.); Tijd: periode, cultus-: duur: 12 dagen: term: dvādaśāha 
(Ind.); Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’: ‘Dvādaśāha’ (Ind.)]         [dvadashaha] 

Sansk. termen: Dvaita ‘dualisme’, een filosofische term die uitdrukt dat de 

werkelijkheid in twee delen uiteenvalt. Zo worden in een van de Vaiṣṇava 

filosofieën, de Dvaita Vedānta van Madhva, de onoverbrugbare verschillen 
genoemd tussen Brahman en jīva’s en de jīva’s onderling. Tegenover Dvaita 

staat Advaita ‘non-dualisme’ of ‘monisme’, zoals Śaiva Advaita (Śakti-viśiṣṭa-

advaita) van het Vīra Śaivisme, Śiva Advaita van het Kaśmīra Śaivisme, Advaita 

Vedānta van Śaṃkara en Śakti-Advaita van het Śāktisme [zie Twee: dualisme: 

term: dvaita (Ind.); Eén: monisme: term: advaita (Ind.); Filosofie: type: 
diverse] 

  34 

Sansk. termen: Dvaitādvaita Vedānta, de filosofie van de Kumāra of Nimbārka 
sampradāya, waarin cit en acit veschillend zijn van īśvara en tegekijkertijd 
ook niet, omdat ze afhankelijk van deze zijn. (I.v.m. de systematisering wordt 
de term Dvaitādvaita in twee woorden geschreven, behalve bij Dvaitādvaita 

vivarjita) [zie Filosofie: type: Vaiṣṇava ~: Vedānta, Vaiṣṇava: Dvaita Advaita 

Vedānta (Ind.)]                                                             [Dvaitadvaita Vedanta] 

  32 

Sansk. termen: Dvaitādvaita vivarjita, typering van de Śākta filosofie vlgs de 

Mahānirvāṇa Tantra. Dvaitādvaitamārga is het pad van dualisme (dvaita) en 

non-dualisme (advaita); dit pad moet vermeden (vivarjita) worden [zie 

Filosofie: type: Śākta ~: Dvaitādvaita vivarjita (vlgs Mahānirvāṇa Tantra) 

(Ind.); Werkzaamheid: mijden: term: vivarjita (part.) (Ind.)] 
                                                                                    [Dvaitadvaita vivarjita] 

  34 

Sansk. termen: dvāpara 1. ‘zijde van de dobbelsteen met twee punten’, 2. 
naam van de derde yuga, die 864.000 jaar telt, i.e. 2400 goddelijke jaren, 
vandaar de naam ‘tijdperk met het getal twee’ [zie Tijd: wereldtijdperk 
(Ind.): Yuga, Dvāpara; Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen: 2-zijde: term: dvāpara 
(Ind.)]                                                                                              [dvapara] 

  15  37 

Sansk. termen: Dvārakā ‘met de vele poorten’ (MW), ‘met de grote poorten’ 

(SHD), hoofdstad van Kṛṣṇa’s rijk aan de westkust van Gūjarāt en volgens de 

traditie verzwolgen door de zee. Vondsten ter plaatse uit 1500 v. Chr. laten 
een ontwikkelde cultuur zien waar zowel Harappisch als Brāhmī-schrift werd 
gebruikt (Feuerbach, Kak, Frawley: ‘In search of the cradle of civilization’, 
1996) [zie Dvārakā (Ind.) (topogr.); Poort: term: dvārakā (‘veelpoortig’) (stad) 
(Ind.)]                                                                  [Dvaraka, Dwaraka, Dwarka] 

  15  32 

Sansk. termen: Dvārakāmāhātmya zie māhātmya: Dvārakāmāhātmya   - 

Sansk. termen: dveṣa ‘afkeer, haat’. In de Vaiśeṣika-filosofie leidt de weg naar 

verlossing tot opheffing van dveṣa [zie Karakter en gedrag: afkeer: term: dveṣa 

(Ind.); Karakter en gedrag: haat: term: dveṣa (Ind.); Verlossing: separ.: haat: 

term: dveṣa (Ind.)]                                                                   [dvesa, dvesha] 

  34 

Sansk. termen: Dvita ‘tweede’, een āptya, broer van Trita (‘derde’) en Ekata 
(‘eerste’). Ekata en Dvita gooiden Trita in een bron [zie Ivn: Dvita Āptya (Ind.) 
(god); God: ‘Tweede’ (Dvita) (Ind.); Twee: tweede: term: dvita (god) (Ind.)] 
                                                                                                   [Dvita Aptya] 

  12 

Sansk. termen: Dyānī zie Pṛthivī   - 

Sansk. termen: Dyaus pitṛ zie div: Dyaus pitṛ   - 

Sansk. termen: Dyāvābhūmī zie div: Dyāvābhūmī   - 

Sansk. termen: Dyāvākṣāmā zie div: Dyāvākṣāmā   - 
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SANSK. TERMEN: E     - 

Sansk. termen: eḍaka ‘slecht ram’, een dier dat ongeschikt is als offer [zie 

Dier: offerdier, niet geschikt als: eḍaka (Ind.); Dier: schaap: ram: term: eḍaka 

(‘slecht ram’) (ongeschikt offerdier) (Ind.)]                                          [edaka] 

  13 

Sansk. termen: Ekadantaka ‘eentandige’, naam van Gaṇeśa [zie Ivn: Gaṇeśa: 

‘Ekadantaka’ (Ind.) (god); God: ‘Eentandige’ (Ekadantaka) (Ind.); Lichaam: 
tand: term: danta(ka), eka- (‘eentandige’) (adj.) (god) (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: ekādaśīvrata zie vrata: ekādaśīvrata   - 

Sansk. termen: ekāgratā ‘eenpuntigheid’, de perfecte concentratie die de 

puruṣa verwerft gedurende het proces van verlossing volgens de Samādhi van 

de Yoga Sūtra [zie Eén: eenpuntigheid: term: agratā, eka- (concentratie) 
(Ind.); Psychologie: bewustzijn: aandacht: term: ekāgratā (Ind.)]      [ekagrata] 

  34 

Sansk. termen: ekāha, een somayajña die één dag duurt, zoals de Agniṣṭoma, 

die het model is voor talloze andere offers [zie Offer: naam: ‘Ekāha’ (Ind.); 
Tijd: periode, cultus-: duur: 01 dag: term: ekāha (Ind.); Tijd: dag: term: ahan, 
eka- (ééndagsoffer) (Ind.)]                                                 [ekaha, somayajna] 

  13 

Sansk. termen: ekanetra ‘eenogig’, een naam van Rudra, m.n. in de 

iconografie; vgl. Odin [zie Ivn: Śiva (1): ‘Ekanetra’ (Ind.) (god); God: 

‘Eenogige’ (Ekanetra) (Ind.); Lichaam: oog: eenogig: term: ekanetra (god) 

(Ind.)] 

  45 

Sansk. termen: Ekaśṛṅga ‘eenhoorn’, epitheton van Matsya, de eerste avatāra 

van Viṣṇu, toen hij Manu Vaivasvata tijdens de zondvloed redde. Manu moest 

het touw van zijn schip aan de (ene) hoorn van de vis vastmaken, zodat deze 

het schip naar veiliger oorden kon vervoeren [zie Ivn: Viṣṇu: Matsya (2), 

avatāra: ‘Ekaśṛṅga’ (Ind.) (vis-god); God: ‘Eenhoorn’ (Ekaśṛṅga) (Ind.); Hoorn: 

eenhoorn: term: ekaśṛṅga (god) (Ind.); Hoorn: term: śṛṅga, eka- (‘eenhoorn’) 

(god) (Ind.)]                                                                                  [Ekashringa] 

  32 

Sansk. termen: Ekāṣṭakā zie aṣṭakā: Ekāṣṭakā   - 

Sansk. termen: Ekata ‘eerste’, broer van Trita (‘derde’) en Dvita (‘tweede’), 
Ekata en Dvita gooiden Trita in een bron [zie Ivn: Ekata Āptya (Ind.) (god); 
God: ‘Eerste’ (Ekata) (Ind.); Eén: eerste: term: ekata (god) (Ind.)]  
                                                                                                  [Ekata Aptya] 
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Sansk. termen: ekaviṃśa ‘21e’, stoma van 21 verzen [zie Taal: versvorm: 

stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Ekaviṃśa’ (Ind.); Getal: ~ boven de twaalf: 

term: ekaviṃśa (‘21e’) (stoma) (Ind.)]                           [ekavimsha, ekavinsha] 

  13 

Sansk. termen: Ekottarāgama of Ekottarikāgama ‘doctrine van telkens met één 
toenemende (onderwerpen)’, een Boeddhistische in het Chinees vertaalde 
tekst waarin gebruik wordt gemaakt van een numeriek schema t.b.v. het 
geheugen. Het aantal onderwerpen neemt per tekstonderdeel toe. De tekst is 

de noordelijke variant van de Aṅguttara Nikāya, waarvan de titel dezelfde 

betekenis heeft. De filosofische school waarmee deze āgama verbonden is, is 
echter onbekend en zeker niet de Theravāda. De andere āgama’s zijn: 
Dītghāgama (Dharmaguptaka school), Madhyamāgama (Sarvāstivāda school) en 

Saṃyuktāgama (Mūlasarvāstivāda school) (bron: Bhikku Bodhi (intr. en vert.), 

‘The numerical discourses of the Buddha’). Vergelijk: Aṅguttara Nikāya. 

Analyse: ekottara ‘telkens één meer’ [zie Literatuur: Āgama, Ekottara- (Ind.-
B.); Eén: telkens één meer: term: ekottara (lit.) (Ind.-B.)]  
                                                                      [Ekottaragama, Ekottarikagama] 
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Sansk. termen: Emūṣa ‘verstoorder’, een mythisch zwijn dat eerst Prajāpati 

vertegenwoordigde en door Viṣṇu werd geofferd nadat het de aarde omhoog 

had gewerkt (‘verstoord’), maar later werd geïdentificeerd met Viṣṇu zelf en 

met Varāha. Analyse: Emūṣa < emuṣam (acc. sg. van part. perf. van am voor 

emivāṃsam) <  [zie Ivn: Emūṣa (1) (Ind.) (myth. zwijn); Ivn: Brahmā: 

‘Prajāpati’, ~: beerzwijn (Emūṣa (2) in de Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.) 

(beerzwijn-god); Dier: ‘Verstoorder’ (Emūṣa) (Ind.); Werkzaamheid: schaden: 

term: emūṣa (‘verstoorder’) (acc. sg. p.p.) (zwijn) (Ind.)]       [Emusa, Emusha] 
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Sansk. termen: enas ‘zonde’, hetzelfde als āgas [zie Ethiek: zonde: term: āgas 
= enas (Ind.)]                                                                                         [agas] 

  12 

Sansk. termen: Etadu ‘dit ..’, een asura-demon. De naam is ontstaan uit etad 
u in een formule: men wordt gewaarschuwd nooit de woorden etad u in een 
offerspreuk te gebruiken (niet etad ‘dit’, maar wel idam ‘dat’), omdat anders 
de asura Etadu de āśīs (‘zegen’) kan wegnemen (J. Gonda, ‘Prayer and 
blessing: ancient Indian ritual terminology’) [zie Ivn: Etadu (Ind.) (asura); 
Geest: ‘Dit’ (Etadu) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Etaśa ‘bont schitterend’, het paard dat de wagen van de 
zonnegod Sūrya trekt [zie Ivn: Etaśa (Ind.) (myth. paard); Dier: ‘Bont 
schitterend’ (Etaśa) (Ind.); Mythe: Etaśa, Indra en de zon (Ind.); Kleur: bont: 
term: etaśa (paard) (Ind.)]                                                                  [Etasha] 
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SANSK. TERMEN: G     - 

Sansk. termen: gada ‘knuppel’, attribuut en wapen. Bij de Viṣṇu-beelden duidt 

de gada op vernietiging van Madhu en Kaiṭabha. Viṣṇu’s knuppel-scepter heet 

‘Kaumodakī’ (zie aldaar) [zie Wapen: knuppel: term: gada (Ind.); Symboliek: 

knuppel (gada) als symbool van de vernietiging van Madhu en Kaiṭabha (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: Gajānana = Gajamukha ‘olifantkoppige’, naam van Gaṇeśa [zie 

Ivn: Gaṇeśa: 'Gajānana’ (Ind.) (god); God: ‘Olifantkoppige’ (Gajānana) (Ind.); 

Hoofd: olifantskop: term: gajānana (adj.) (Gaṇeśa) (Ind.)]               [Gajanana] 
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Sansk. termen: gaṇācāra zie ācāra: gaṇācāra   - 

Sansk. termen: gaṇadevatā ‘legergod’, lid van een gaṇa, een leger van lagere 

goden o.l.v. Gaṇeśa of Vināyaka of Bṛhaspati [zie Sociologie: gemeenschap, 

militaire: godenleger: ‘Gaṇadevatā’s’ of ‘Gaṇa’s’ (Ind.); Sociologie: 

gemeenschap, militaire: godenleger: term: gaṇa (Ind.); God: oorlogsgod: term: 

gaṇadevatā (Ind.)]                                                                       [ganadevata] 
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Sansk. termen: Gaṇādhipa zie Gaṇeśa   - 

Sansk. termen: Gaṇapati zie Gaṇeśa   - 

Sansk. termen: Gandhabba zie Gandharva: Gandhabba   - 

Sansk. termen: Gandharva 1. ‘heerlijk geurende’ (SHD), 2. ‘reus’ 
(Hillebrandt), dezelfde als Iraans Gandareva. Aanduiding: 1. hemelgeest, eerst 
één in getal, later een groep. Hij was de tuinman die de soma bewaakte en 
leefde temidden van geurige kruiden, en een hemelse musicus, 2. soort 
illegitiem liefdeshuwelijk. Analyse: gandharva < gandha ‘(heerlijke) geur’ + va 
‘van’ (oorsprong, bezit) [zie Geest: hemelgeest: gandharva (lit.) (Ind.); Begin: 
oorsprong van de gandharva’s (Ind.); Schepping: gandharva’s, ~ van de: uit de 
sattva van een god (Ind.); Mythologie: Gandharva’s, ~ van de (Ind.); Strijd en 
vrede: strijd tussen goden: Gandharva’s en de goden (Ind.); Offer: ~ aan de 
Gandharva (Ind.); Huwelijk: ‘Gandharva’ (Ind.); Waarneming: ruiken: geur: 
term: gandharva (‘van de heerlijke geur’) (hemelgeest) (Ind.); Symboliek: 
Gandharva als symbool van het vuur van de zon (Ind.)] 
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Sansk. termen: Gandharva Veda zie veda: Gandharva Veda   - 

Sansk. termen: Gandharva: Gandhabba (pāli) ‘heerlijk geurende’ (SHD voor 
gandharva). Aanduiding: 1. ‘hemelgeest’, 2. ‘geest van het embryo geschikt 
om geboren te worden’, type musicerende hemelgeest, laagste goddelijke 
wezen dat gelijk staat aan asura’s en nāga’s. Volgens Keith bezielt de 
Gandhabba de ongeboren vrucht, maar G.P. Malalasekera, ‘Dictionary of Pāli 
names’, ontkent dit en wijt het idee aan een verkeerde vertaling (juist is: ‘een 
wezen dat geschikt is om geboren te worden’) en een verkeerde lezing (juist 
is: gantabba). Anderen (bijv. B.P. Harvey, ‘The selfless mind’) noemen 
gandhabba de geest van het tussenliggende bestaan, de toestand van vóór de 
geboorte en van na de geboorte [zie Geest: hemelgeest: gandhabba (Ind.-B.); 
Geest: ziel, individuele ongeboren: term: gandhabba (Ind.-B.); Waarneming: 
ruiken: geur: term: gandhabba (‘van de heerlijke geur’) (hemelgeest, 
ongeboren ziel) (Ind.-B.)] 
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Sansk. termen: Gandhavatī ‘zoet geurend’ (eig. ‘die een (heerlijke) geur 
voortbrengt’), een andere naam voor Satyavatī, de moeder van Vyāsa; vgl. 
Satyavati. De geur van Satyavatī, die naar vis stinkt, wordt veranderd in 
parfum [zie Ivn: Satyavatī (1): ‘Gandhavatī’ (Ind.) (apsaras, moeder van 
Vyāsa); Waarneming: ruiken: geur: term: Gandhavatī (‘zoet geurend’) 
(apsaras) (Ind.)]                                                                           [Gandhavati] 
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Sansk. termen: Gaṇeśa = Gaṇādhipa = Gaṇapati ‘Legerleider’, nl. van de 

Gaṇadevatā’s, 1. zoon van Śiva, de olifantgod. Gaṇapati is ook een epitheton 

van Vināyaka of Bṛhaspati. Hij komt in veel mythen voor. 2. Een van de 

khaṇḍa’s van de Brahmavaivarta Purāṇa is genoemd naar Gaṇapati, waarin 

over de oorsprong van Gaṇeśa wordt verhaald 

 

[zie Ivn: Gaṇeśa (Ind.) (god); Ivn: Gaṇeśa: ‘Gaṇādhipa’ (Ind.) (god); Ivn: 

Gaṇeśa: ‘Gaṇapati’ (1) (Ind.) (god); Ivn: Bṛhaspati: ‘Gaṇapati’ (2) (Ind.) 

(abstracte god); God: ‘Legerleider’ (Gaṇeśa, Gaṇādhipa, Gaṇapati) (Ind.); 

Begin: oorsprong van Gaṇeśa (Ind.); Heerser: leider, militaire: term: gaṇeśa, 

gaṇādhipa, gaṇapati (god) (Ind.); Heerser: leider: term: īśa, gaṇa- (gaṇeśa) 

(‘legerleider’) (god) (Ind.); Heerser: leider: term: adhipa, gaṇa- (gaṇādhipa) 

(‘legerleider’) (god) (Ind.); Heerser: leider: term: pati, gaṇa- (‘legerleider’) 

(god) (Ind.); 

Cultus: Gaṇeśa-cultus (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: 

Brahmavaivarta Purāṇa: Khaṇḍa 3: Gaṇapati Khaṇḍa (Ind.); Mythologie: 

Gaṇeśa, ~ van (Ind.)]                         [Ganesha, Ganadhipa, Ganapati, Ganesa] 
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Sansk. termen: Gaṅgā ‘die snel voortgaat’, in het Grieks Γαγγης (Ganges) 

genoemd; de aanduiding van zowel de rivier als de godin, de personificatie van 
de rivier de Ganges (Beide zijn in het namenregister gesplitst.). Ze is de 
dochter van Himavat en Menā, en de zuster van Pārvatī. Ze is de vrouw van 

koning Śāntanu, met wie zij als zonen de Vasu’s, onder wie Bhīṣma, heeft. 

Gaṅgā is ook de vrouw van Agni of Śiva, met wie zij een zoon Kārttikeya 

(Skanda) heeft. Ze speelt een rol in de mythe van Sarasvatī’s ruzie met Viṣṇu’s 

vrouwen, waarin Viṣṇu haar aan Śiva geeft, en in de mythe van Sagara, de 

koning van Ayodhyā. Gaṅgā is in staat zonden weg te wassen; als symbool van 

verlossing door Śiva Naṭarāja stroomt ze door diens haar 

[Ivn: Gaṅgā (1) (Ind.) (riviergodin); Ivn: Gaṅgā (2) = alg./gr. Ganges (Γαγγης) 

(Ind.) (rivier, van Uttarakhaṇḍ tot Bengalen (Baṅgāl)); God: ‘Snel voortgaande’ 
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(Gaṅgā) (Ind.); Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: term: gaṅgā (fem.) (‘die 

snel voortgaat’) (rivier(godin)) (Ind.); Familierelaties: genealogie van Gaṅgā 

(Ind.); Mythe: Gaṅgā als de vrouw van Śaṃtanu (Ind.); Mythe: Gaṅgā’s 

nederdaling naar de aarde (Ind.); Mythe: Skanda’s geboorte uit Agni en Gaṅgā 

(Ind.); Mythologie: Gaṅgā, ~ van (Ind.); Symboliek: Gaṅgā bij Śiva Naṭarāja als 

symbool van verlossing door Śiva (Ind.)]                                                [Ganga] 

Sansk. termen: garbha zie grah: garbha   - 

Sansk. termen: garbhagṛha zie gṛha: garbhagṛha   - 

Sansk. termen: Gārhapatya zie gṛha: Gārhapatya   - 

Sansk. termen: gariman ‘gewicht, zwaarte’, hetgeen verwijst naar ‘de kracht 
om zo zwaar als de wereld te worden’, een van de oorspronkelijke doelen van 
yoga, nl. het vergaren van magische krachten (siddhi’s) [zie Macht en kracht: 
magische kracht: term: siddhi: ‘gariman’ (Ind.); Getal: gewicht: term: gariman 
(een siddhi) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Garuḍa ‘verslinder’, mythische zonnevogel, voorgesteld als half 

vogel half mens. Hij is het rijdier van Viṣṇu, maar Lakṣmī zit ook op Garuḍa. 

Hij is de zoon van Kaśyapa en Vinatā, broer van Aruṇa (de wagenmenner van 

Sūrya). Tārkṣya, een mythisch paard, wordt later aan Garuḍa, de vogel, 

gelijkgesteld; de Bhāgavata Purāṇa ziet Tārkṣya als de vader van Garuḍa. 

Garuḍa is de vijand van de slangen en de beschermer van de berg Meru. De 

voorloper van Garuḍa is Garutmat, de personificatie van de zon. In de 

Rāmāyaṇa is Jaṭāyu de incarnatie van Garuḍa, die door Rāvaṇa wordt 

neergeschoten. Garuḍa komt voor in de mythen van Vinatā en de slangen, van 

de maan als amṛta en van Garuḍa’s diefstal van de amṛta [vgl. de 1e en de 3e 

(identiek?)) ]. Tijdens de Gupta-periode werd het Garuḍa-embleem op munten 

geplaatst ter bevordering van het Vaiṣnavisme. 2. naam van een van de zes 

Vaiṣṇava Purāṇa’s, waarvan het eerste deel een dialoog bevat tussen Viṣṇu en 

Garuḍa. Analyse: garuḍa < √gṝ  ‘verslinden, verzwelgen’ (MW). Zijn naam heeft 

hij misschien te danken aan zijn oorspronkelijke  identificatie met het 
vernietigende vuur van de zon. 
 

[zie Ivn: Garuḍa (Ind.) (zonne(leeuw)vogel); Dier: ‘Verslinder’ (Garuḍa, 

Garuḍī) (Ind.); Eten en drinken: eten: verzwelgen: term: garuḍa (garuḍī) 

(nom. ag.) (zonnevogel) (Ind.); Familierelaties: genealogie van Garuḍa (Ind.); 

Kunst en schrift: voorstelling: Garuḍa-embleem op munten (Ind.); Symboliek: 

teken van Viṣṇu: Garuḍa (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Garuḍa 

Purāṇa (Ind.); Mythe: Vinatā en de slangen (Ind.)*; Mythologie: Garuḍa, ~ van 

(Ind.); Offer: ~ aan Garuḍa (Ind.)]                                                      [Garuda] 

  15  27  32  37 

Sansk. termen: Garuḍa: Garuḍī (fem.) ‘verslinder’, de vrouwelijke Garuḍa-

vogel, 1. de gedaante waarin Svāhā, de vrouw van Agni, verschijnt (MW); 2. de 

gedaante van Agni zelf, die het zaad vervoert [zie Garuḍa: Garuḍī (Ind.) (vr. 

zonne(leeuw)vogel); Dier: ‘Verslinder’ (Garuḍa, Garuḍī) (Ind.); Eten en 

drinken: eten: verzwelgen: term: garuḍa (garuḍī) (nom. ag.) (zonnevogel) 

(Ind.)]                                                                                    [Garuda, Garudi] 

  37 

Sansk. termen: Garuḍī zie Garuḍa: Garuḍī   - 

Sansk. termen: Garutmat ‘de gevleugelde’, de zonnevogel, een voorloper van 

Garuḍa en vooral later Garuḍa zelf. Analyse: Garutmat < garut ‘vleugel’ + mat 
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= vat (suffix van gelijkenis) [zie Ivn: Garuḍa: Garutmat (Ind.) 

(zonne(leeuw)vogel); Dier: ‘Gevleugelde’ (Garutmat) (Ind.); Lichaam: vleugel: 
term: garutmat (adj.) (myth. vogel) (Ind.)] 

Sansk. termen: gātha ‘lied’, een niet-Vedisch lied dat thuishoort in de epische 
poëzie of ākhyāna’s [zie Taal: epiek: epos: term: gātha (Ind.); Taal: lied: 
term: gātha (Ind.); Taal: epiek: epos: term: ākhyāna (Ind.); Taal: epiek: 
verhaal: term: ākhyāna (Ind.)]                                                [gatha, akhyana]                                
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Sansk. termen: Gauḍīya ‘betrekking hebbend op Gauḍa of Bengalen’, naam van 

een Bengaalse sampradāya, vanaf ca 1500 geleid door door Caitanya. In het 

Westen staat de secte bekend als de Hare Krishna Beweging. Analyse: Gauḍa 

(‘suikerland’) komt overeen met het district van de oude hoofdstad Gaur in 

Centraal-Bengalen, maar is later een naam voor heel Bengalen. Gauḍa < guḍa 

‘bal of brok suiker’ [zie Religie: Vaiṣṇavisme: Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya: 

‘ISKCON’ (‘International Society for Krishna Consciousness’) = ‘Hare Krishna 

Beweging’ (Ind.); Religie: Vaiṣṇavisme: Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya: 

Caitanya Beweging (Ind.); Ivn: Gauḍa (Ind.) (archeol. site, tZv Mālda, Mālda, 

West-Bengalen (Paścim Baṅgāl)), Gauḍīya]                             [Gauda, Gaudiya] 

  32 

Sansk. termen: Gaurī (fem.) ‘gouden, schitterend’, naam van de ‘goede’ 
Pārvatī i.t.t. de zwarte Pārvatī of Kālī. Jagadgaurī is een naam van Manasā-
Devī. Er zijn afbeeldingen van haar [zie Ivn: Devī: Gaurī, avatāra (Ind.) 
(godin); Aardmaterie: goud: term: gaurī (adj. fem.) (godin) (Ind.); God: 
‘Gouden godin’ (Gaurī, Jagadgaurī) (Ind.) ; Kunst en schrift: beeld, goden-: 
Devī: Gaurī (Ind.)]                                                                                 [Gauri] 

  37 

Sansk. termen: Gavām Ayana sattra zie sattra: Gavām Ayana sattra   - 

Sansk. termen: gāyatra ‘lied’, een sāman in het gāyatrī-metrum, die het hoofd 
symboliseert [zie Taal: zang: melodie: sāman: ‘Gāyatra’ (Ind.); Taal: lied: 
term: gāyatra (Ind.); Symboliek: gāyatra sāman als symbool van het hoofd 
(Ind.)]                                                                        [gayatra saman, gayatri] 

  13 

Sansk. termen: gāyatrī 1. Vedisch metrum van drie regels met elk acht 

lettergrepen, 2. mantra uit RV 3.62.10 die begint met Aum bhūr, bhuvaḥ, svaḥ 

/ tat Savitur vareṇyam en gericht is aan Sāvitrī (of Savitṛ), vandaar het Sāvitrī-

vers als de alternatieve naam  van de mantra, 3. gepersonifieerd als de 
(tweede) vrouw van Brahmā en moeder van de Veda’s; ze komt voor in de 
mythe van Gāyatrī waarin Brahmā haar i.p.v. Sarasvatī huwt omdat de laatste 
niet op tijd op het offerfeest verschijnt [zie Taal: metrum, gāyatrī- (Ind.) (als 
god vereerd); Taal: spreuk: mantra, ‘Gāyatrī-’ of ‘Sāvitrī-’ (Ind.); Ivn: Gāyatrī 
(Ind.) (dochter van de zon, Sūrya, en vrouw van Brahmā); God: ‘Lied’ (Gāyatrī) 
(Ind.); Mythe: Gāyatrī (Ind.)]                                                              [gayatri] 

  13  37 

Sansk. termen: ghaṇṭā ‘bel’, een van de attributen van Devī Mahiṣamardinī. Ze 

draagt de ghaṇṭā in haar linkerhand draagt [zie Muziek en dans: bel: term: 

ghaṇṭā (Ind.)]                                                                                     [ghanta] 

  34 

Sansk. termen: ghaṇṭā: Naighaṇṭuka = Nighaṇṭu = Nighaṇṭuka ‘soms genoemd’, 

de naam van een glossarium, bestaande uit vijf verzamelingen Vedische 

woorden. Analyse: Naighaṇṭuka 1. < nai < ni ‘neer, niet’ + ghaṇṭuka < ghaṇṭu 

‘snoer met bellen, bevestigd op de borst van een olifant’; 2. ghaṇṭ ‘spreken’ > 

nighaṇṭa ‘een verzameling woorden, woordenboek’ > nighaṇṭu 1. ‘verklarende 

woordenlijst’, 2. de spec. Vedische woordenlijst die door Yāska wordt 

verklaard in zijn Nirukta [zie Literatuur: Naighaṇṭuka (Ind.); Taal: tekst: 

woordenboek: term: naighaṇṭuka (lit.) (Ind.)]  
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                                                   [ghanta, Naighantuka, Nighantu, Nighantuka] 

Sansk. termen: Ghaṇṭākarṇī ‘met bellen aan de oren’, een vorm van Devī. Ze 

is afgebeeld op een tempel in Khajurāho (Urmila Argarwal, ‘Khajurāho 

Sculptures’). Er is in Nepel ook een verhaal over een demon Ghaṇṭākarṇa, 

maar wat de relatie is met de godin, is onduidelijk. Analyse: Ghaṇṭākarṇī < 

ghaṇṭā ‘bel’ + karṇa ‘oor’ [zie Ivn : Devī: Ghaṇṭākarṇī, avatāra (Ind.) (godin); 

God: ‘Oorbellengodin’ (Ghaṇṭākarṇī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: 

Devī: Ghaṇṭākarṇī (Ind.); Lichaam: oor: term: karṇī, ghaṇṭā- (‘met bellen aan 

de oren’) (fem.) (godin) (Ind.)]                                                   [Ghantakarni] 

  34 

Sansk. termen: ghāṭ (hindī) zie ghaṭṭa   - 

Sansk. termen: ghaṭa, een waterkruik, bedekt met een rode doek; een 

religieus voorwerp, gebruikt in de Devī-cultus waar de kruik een symbool van 

de godin is [zie Vat: waterkruik: term: ghaṭa (Ind.); Symboliek: waterkruik 

[ghaṭa] als symbool van Devī (Ind.); Cultus: ghaṭa-verering (Ind.)]          [ghata] 

  34 

Sansk. termen: ghaṭṭa = hindī ghāṭ ‘kade of trap naar het water’ [zie 

Bouwwerk: kade: term: ghaṭṭa (= hindī ghāṭ) (Ind.)]                    [ghatta, ghat] 

  33 

Sansk. termen: ghī (hindī) zie ghṛta   - 

Sansk. termen: Ghora ‘afschuwelijk’, 1. een der drie biggen van Varāha en de 
aardzeug. 2. Ghora wordt verder geassocieerd met Śiva en beelden van Śiva in 
zijn ‘verschrikkelijke’ aspect. Zie ook ugra. 3. Ghora is verder een andere 

naam van Mahiṣa, de buffeldemon die Devī bestrijdt [zie Ivn: Ghora (1) (Ind.) 

(myth. zwijn); Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: ghora (adj.) 
(aspect van Śiva; myth. zwijn, buffeldemon) (Ind.); Dier: ‘Afschuwelijk’ 
(Ghora) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘ugra- (of ghora-) 

mūrti’ (Ind.); Ivn: Mahiṣa = Mahiṣāsura = Ghora (2) (Ind.) (buffeldemon); 

Geest: ‘De Verschrikkelijke’ (Ghora) (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: ghorācārika ‘strenge levenshouding’, m.n. m.b.t. degene die 
zeer strenge plichten heeft; volgens de Vaikhānasa Dharma Sūtra is dat de 
huisvader (type 4) die rigoureuze onthouding in bepaalde maanden moet 

praktiseren, ’s ochtends en ’s avonds de Agnihotṛa moet verrichten enz. [zie 

Heerser: heer, huis-: type 4: ghorācārika (Ind.); Dood en leven: levenswijze: 
term: ācārika, ghora- (‘strenge levenshouding’) (type huisvader) (Ind.)] 
                                                                                                  [ghoracarika] 

  56 

Sansk. termen: ghora-mūrti zie mūrti: ugra-mūrti   - 

Sansk. termen: ghṛta = hindī ghī, geklaarde boter, goden- en offervoedsel [zie 

Eten en drinken: boter: term: ghṛta (= hindī ghī) (Ind.)]  

                                                                       [ghrta, ghrita, ghi, (eng.) ghee] 

  12 

Sansk. termen: Girikā ‘dochter van de berg’, de dochter van een berg 
(Kolāhala) en een rivier (Śaktimatī), en de vrouw van koning Vasu in de 
Mahābhārata [zie Ivn: Girikā (Ind.) (myth.fig.)]                                     [Girika] 

  15 

Sansk. termen: Girirāja ‘koning der bergen’, de Govardhana-heuvel bij 
Mathurā waarop het beeld van Śrī Govardhana-nāthajī stond. Śrī Nāthajī = 

Kṛṣṇa zou de heuvel hebben opgelicht om daarmee de bewoners van de streek 

te beschutten tegen de regen die Indra zond [zie Ivn: Girirāja = Govardhana 
(Ind.) (heuvel, bij Jatīpurā, tWv Mathurā, Mathurā, Uttara Pradeśa); 
Aardhoogte: berg: term: girirāja (‘koning der bergen’) (heuvel bij Mathurā) 
(Ind.); Heerser: koning der bergen: term: girirāja (‘koning der bergen’) 
(heuvel bij Mathurā) (Ind.); Welzijn en ziekte: rijkdom van de veestapel: term: 
govardhana (Girirāja-heuvel) (Ind.)]                                                   [Giriraja] 

  32 
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Sansk. termen: gītā (fem.) ‘heilig lied of gedicht’, een term, vooral bekend 

door de Bhagavad Gītā, het ‘lied van de heilige heer’ (Kṛṣṇa), dat o.a. 

becommentarieerd is door Rāmānuja in zijn Gītā Bhāṣya. De Bhagavad Gītā 

maakt deel uit van het 6e boek van de Mahābhārata, de Bhīṣma Parvan (zie 

parvan: Bhīṣma Parvan). Analyse: gītā < gai ‘zingen, loven door zang’ [zie 

Taal: lied, lof-: term: gītā (Ind.); Literatuur: Mahābhārata: Parvan 06: Bhīṣma 

P.: Bhagavad Gītā (Ind.); Literatuur: Bhāṣya, Gītā (door Rāmānuja) (Ind.)]  

                                                                                                              [gita] 
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Sansk. termen: Gītagovinda ‘Govinda, geloofd in een lied’, een lied waarin 

Govinda, d.i. Kṛṣṇa, geprezen wordt samen met Rādhā, diens geliefde. Het 

stamt uit de 12e eeuw en is geschreven door Jayadeva [zie Literatuur: 

Gītagovinda (Vaiṣṇava) (door Jayadeva) (Ind.)]                             [Gitagovinda] 

  32 

Sansk. termen: Goloka zie loka: Goloka   - 

Sansk. termen: gopā ‘koeherder’, m.n. refererend aan Kṛṣṇa in de Bhāgavata 

Purāṇa en Viṣṇu in de Ṛg Veda in hun functie van hoeders [zie Beroep en 

functie: herder, koe-: term: gopā, gopāla, govinda (god) (Ind.); Ivn: Viṣṇu: 

‘Gopā’ (1) (Ind.) (god); Ivn: Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Gopā’ (2) (Ind.) (held-god); 

God: ‘Koeherder’ (Gopā, Govinda, Gopāla) (Ind.); Beroep en functie: herder, 
koe-: term: gopā, gopāla, govinda (god) (Ind.)]                                       [gopa] 

  32  37 

Sansk. termen: Gopāla zie Govinda   - 

Sansk. termen: Gopatha Brāhmaṇa zie brāhmaṇa: Gopatha brāhmaṇa   - 

Sansk. termen: Gopati zie pati: Gopati   - 

Sansk. termen: gopī ‘koeherderin’, m.n. de (getrouwde) herderinnen die Kṛṣṇa 

volgen en die eigenlijk goddelijke incarnaties zijn; de bekendste is Rādhā [zie 

Beroep en functie: herderin, koe-: term: gopī (volgelinge van Kṛṣṇa) (Ind.); 

Bezit en roof: diefstal van de kleren van de gopī’s (Ind.)]                        [gopi] 

  15 

Sansk. termen: Gopījanavallabha ‘lieveling van de koeherderinnen’, een 

epitheton van Kṛṣṇa, de jonge minnaar der Gopī’s, die de functies van de god 

der liefde en vruchtbaarheid overneemt (Tantra invloeden). Gopījanavallabha 
is de hoogste titel van God volgens Vallabha. Analyse: janavallabha 1. 
‘aangenaam voor mensen’, 2. de plant śvetarohita; jana 1. ‘schepsel, mens’, 
2. ‘groep, ras, volk’; vallabha 1. ‘bovenal geliefd’, 2. ‘vriend, minnaar’. 

Gopījana is dan de groep koeherderinnen, m.n. die in de omgeving van Kṛṣṇa 

[zie Ivn: Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Gopījanavallabha’ (Ind.) (held-god); God: 

‘Lieveling van de koeherderinnen’ (Gopījanavallabha) (Ind.); Karakter en 
gedrag: geliefdheid: term: vallabha, gopījana- (‘lieveling van de 
koeherderinnen’) (god) (Ind.)]                                             [Gopijanavallabha] 

  32 

Sansk. termen: Gosvāmī(n) ‘heer der koeien’, benaming van de theologen van 

de Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya, m.n. de zes discipelen van Caitanya, van 

wie de belangrijkste zijn: Rūpa, Jīva en Sanātana Gosvāmī( [zie Heerser: heer 
der koeien: term: Gosvāmī (theoloog) (Ind.); Beroep en functie: studie: 
leerling: ‘Gosvāmī’ (Ind.); Ivn: Jīva Gosvāmī (Ind.) (filosoof); Ivn: Rūpa 
Gosvāmī (Ind.) (filosoof); Ivn: Sanātana (2) Gosvāmī (Ind.) (filosoof)]  
                                                                                        [Gosvami, Goswami] 

  32 

Sansk. termen: gotra 1. eig. ‘hek, schutting, afscheiding, stal’, 2. 
‘afstamming, familie’, de patrilineaire afkomst van iemand uit de hogere 

kaste, gerelateerd aan een van de zeven of acht ṛṣi’s. Men mag niet huwen 

met iemand van dezelfde gotra [zie Bouwwerk: afscheiding: term: gotra 
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(Ind.); Familierelaties: afstamming: term: gotra (Ind.); Ethiek: verbod op 

huwelijk binnen dezelfde gotra of sapiṇda (Ind.)] 

Sansk. termen: Govardhana zie Girirāja   - 

Sansk. termen: Govardhana-nāthajī ‘heer van de Govardhana-heuvel’, naam 

van Kṛṣṇa als heer van de Govardhana-heuvel (zie verder bij Girirāja). 

Analyse: 1. Govardhana < go ‘koe’ + vardhana ‘groeiend, gedijend, 

vermeerderend, bloeiend van welvaart’ < vṛdh ‘groeien, gedijen’, dus een 

vruchtbare heuvel, waarop de koeien gedijen en zich vermeerderen. 2. nāthajī 
< nātha a. ‘toevlucht, hulp’, b. ‘beschermer, eigenaar, heer’ + jī 
beleefdheidssuffix 
 

[zie Ivn: Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Śrī Govardhana-nāthajī’ (Ind.) (god); God: 

‘Heer van de Govardhana-heuvel’ (Govardhana-nāthajī) (Ind.); Heerser: leider: 
term: nātha(jī), govardhana- (‘heer van de Govardhana-heuvel’) (god) (Ind.); 
Cultus: beeldenverering: sevā (m.n. de gezamenlijke verering door de familie 
t.a.v. Śrī Govardhana-nāthajī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śrī 
Govardhana-nāthajī (oorspr. op de Giriraja-heuvel) (Ind.); Symboliek: 
godenbeeld van Śrī Govardhana-nāthajī als symbool van de twaalf skandha’s 

van de Bhāgavata Purāṇa (Ind.); 

 
Ivn: Girirāja = Govardhana (Ind.) (heuvel, bij Jatīpurā, tWv Mathurā, Mathurā, 
Uttara Pradeśa); Welzijn en ziekte: rijkdom van de veestapel: term: 
govardhana (Girirāja-heuvel) (Ind.)]                                 [Govardhana-nathaji] 
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Sansk. termen: Govinda ‘koeienbezitter, koeherder’, naam van Kṛṣṇa en Viṣṇu. 

Kṛṣṇa-Govinda of –Gopāla was oorspronkelijk een niet-Vedische god, die 

vereerd werd door de Ahīra-Abhīra’s. Als maand-vyūha van Phālguna is hij 

voortgekomen uit Saṃkarṣaṇa, een van de vier vyūha’s van Viṣṇu-Kṛṣṇa. 

Govinda is tevens de naam van een commentaar (bhāṣya) van Baladeva 

Vidyābhūṣaṇa op de Vedānta Sūtra. Analyse: Govinda < 1. go ‘koe’ + vinda = 

vid a. ‘leren kennen’, b. ‘vinden, ontdekken, verwerven, bezitten’; 2. prākṛit 
gov’-inda = gopendra ‘heer der koeien, hoofd van de koeherders’. Gopāla 

‘koeienbewaker’ [zie Ivn: Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Govinda’ (3) (Ind.) (held-

god); Ivn: Viṣṇu: ‘Govinda’ (2), maand-vyūha (Ind.) (god); Ivn: Viṣṇu: Kṛṣṇa, 

avatāra: ‘Gopāla’ (2) (Ind.) (held-god); God: ‘Koeherder’ (Gopā, Govinda, 
Gopāla) (Ind.); Beroep en functie: herder, koe-: term: gopā, gopāla, govinda 

(god/lit.) (Ind.); Literatuur: Bhāṣya, Govinda = Brahma Sūtra Bhāṣya (door 

Baladeva Vidyābhūṣaṇa) (Vaiṣṇava) (Ind.)]                                          [Gopala] 
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Sansk. termen: grah = grabh ‘grijpen, pakken’, nemen’   - 

Sansk. termen: grah: ādityagraha ‘Āditya-kom’, een soma-vat, gebruikt tijdens 
de avondpersing [zie Vat: soma-vat: ‘Ādityagraha’ (‘Āditya-kom’) (Ind.)] 
                                                                                                  [adityagraha] 
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Sansk. termen: grah: anugraha ‘genadeverlening’, een van de vijf activiteiten 
van Śiva (Sadāśiva) (naast udbhava, ādāna, tirobhāva en sthiti), uitgebeeld in 

de voorstelling van Śiva Naṭarāja en beschreven in de Śaiva Siddhānta en de 

Koṭirudra Saṃhitā (een deel van de Śiva Purāṇa) [zie Bezit en roof: gave: 

genade: term: anugraha (Ind.); Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava, 

vyūrtha- = anugraha- (Ind.); Verlossing: type: mukti: ‘Śaktipata’ = ‘anugraha’ 
(vlgs Kaśmīra-Śaivisme) (Ind.)] 
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Sansk. termen: grah: aparigraha ‘onthouding van bezit’, een van de middelen 

in Sāṃkhya-Yoga ter bestrijding van zonden. Het goede gevolg van aparigraha 

is kennis van de eeuwige kringloop. Analyse: a-pari-graha ‘niet aan alle kanten 
vasthoudend’ [zie Religieus fenomeen: ascese: onthouding van bezit: term: 
aparigraha (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: grah: atigraha ‘voorbij de grijper’, een term die de activiteit 
m.b.t. een ‘zintuig’ of ‘orgaan’ (graha) aanduidt in de BAU, zoals geur bij 
reuk, smaak bij tong, vorm bij oog [zie Waarneming: term: atigraha (‘voorbij 
de grijper (= zintuig of orgaan)’) (BAU) (Ind.)] 

  56 

Sansk. termen: grah: dhārāgraha ‘stroom-beker’, benaming van de type 
kommen die gevuld worden vanuit de Ādhahanīya-ketel [zie Vat: beker: term: 
dhārāgraha (Ind.); Werkzaamheid: stromen: term: dhārā (nom. ag.) (type 
beker) (Ind.)                                                             [dharagraha, Adhahaniya] 

  13 

Sansk. termen: grah: garbha 1. ‘moeder’ (O’Flaherty), 2. ‘baarmoeder’, 3. 
‘kiem, zaad, ei, 4. embryo’, 5. ‘nakomeling’, 6. ‘innerlijke holte’, waaronder 

die van de śamī–boom, waarin het vuur verborgen zou liggen. De Upaniṣad die 

de naam Garbha draagt, handelt over de conceptie en de groei van het 
embryo, en is verbonden met de Zwarte Yajur Veda. Analyse: garbha < grabh 

‘ontvangen’. Zie ook garbhagṛha en Hiraṇyagarbha [zie Familierelaties: 

moeder: term: garbha ((O’Flaherty)) (Ind.); Lichaam: baarmoeder: term: 
garbha (Ind.); Lichaam: ei: term: garbha (Ind.); Geslacht en rijpheid: embryo: 
term: garbha (lit.) (Ind.); Familierelaties: nakomeling: term: garbha (Ind.); 

Boom: boomholte: term: garbha (Ind.); Literatuur: Upaniṣad, Garbha (Ind.)] 

  37  56 

Sansk. termen: grah: graha ‘grijper’, 1. een soort demon, behorend tot de 

groep van de rākṣasa’s, 2. ‘planeet’. De Graha’s grijpen de maan aan, 3. soort 

offerbeker voor offers aan de goden tijdens het soma-offer, 4. term voor 
‘zintuigen’ of ‘organen’ in de BAU, die de ziel grijpen en boeien; vgl. de 
‘banden van het hart’ in CU [zie Werkzaamheid: grijpen: term: graha (nom. 
ag.) (Ind.); Geest: angstdemon: graha (Ind.); Hemellichaam: planeet: term: 
graha (Ind.); Vat: beker: term: graha (‘schepvaatje’) (Ind.); Lichaam: zintuig: 
term: graha (Ind.); Voorwerp: band: ‘banden van het hart’ (Ind.)] 

  12  13  56 

Sansk. termen: grah: grāvagrābha ‘die de perssteen hanteert’, soort priester, 
later vervangen door de assistent van de adhvaryu [zie Priester: term: 
grāvagrābha (Ind.); Werkzaamheid: grijpen: term: grābha, grāva- (‘die de 
perssteen hanteert’) (nom. ag.) (priester) (Ind.)]                         [gravagrabha] 

  13 

Sansk. termen: grah: gṛha zie gṛha, gṛhya   - 

Sansk. termen: grah: Hiraṇyagarbha zie Hiraṇyagarbha   - 

Sansk. termen: grah: marutvatīyagraha ‘Marut-kom’, een soma-vat, 
‘betrekking hebbend op de Maruts (en Indra)’ en gebruikt tijdens de 
middagpersing [zie Vat: soma-vat: ‘Marutvatīyagraha’ (‘Marut-kom’) (Ind.)] 
                                                                                         [marutvatiyagraha] 

  13 

Sansk. termen: grah: udagrābha ‘water vasthoudend’, soort priester, later 
vervangen door de assistent van de adhvaryu. MW noemt de term niet als 
priesterfunctie. Analyse: uda- ‘water’ + grābha ‘grijper’ [zie Priester: term: 
udagrābha (Ind.); Werkzaamheid: grijpen: term: grābha, uda- (‘die het water 
vasthoudt’) (nom. ag.) (priester) (Ind.)]                                         [udagrabha] 

  13 

Sansk. termen: graha zie grah: graha   - 

Sansk. termen: grāmadevatā zie deva: grāmadevatā   - 

Sansk. termen: Grāmaṇī zie Manu (1) Grāmaṇī   - 

Sansk. termen: grāmyā(h) ‘(dier) betrekking hebbend op het dorp’, d.w.z. 
huisdier of vee [zie Dier: vee: term: grāmyā(h) (Ind.)]                        [gramya] 

  41 
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Sansk. termen: grāvagrābha zie grah: grāvagrābha   - 

Sansk. termen: grāvan steen’, m.n. term voor de perssteen t.b.v. de soma [zie 
Voorwerp: perssteen: term: grāvan (Ind.)]                                           [gravan] 

  12 

Sansk. termen: grāvastut zie stu: grāvastut   - 

Sansk. termen: gṛha 1. ‘dienaar’, 2. ‘huis’, 3. (met godennaam) ‘tempel’, 4. 

‘inwoners van het huis’                                                                 [grha, griha] 

  - 

Sansk. termen: gṛha: garbhagṛha ‘binnenste huis’, het adyton of allerheiligste 

van een tempel, zoals het garbhagṛha van de Śiva-tempels waar de liṅga of 

mūrti staat [zie Heiligdom: deel: allerheiligste: term: garbhagṛha (Ind.)] 

                                                                               [garbhagrha, garbhagriha] 

  33 

Sansk. termen: gṛha: Gārhapatya ‘van de huisvader’, een der drie offervuren, 

dat nog verwijst naar het enkele, huiselijke vuur. Het is het belangrijkste vuur 
en hetgeen waarop het offervoedsel gekookt wordt. Het Gārhapatya-vuur 
wordt van vader op zoon doorgegeven. Gārhapatya is tevens een naam van 

Agni of diens ‘broer’ (zie Gṛhapati) [zie Vuur: offervuur: ‘Gārhapatya’ (Ind.); 

Religieus voorwerp: altaar, ‘Gārhapatya’- (Ind.); Ivn: Agni (1): Gṛhapati (= 

Gārhapatya, ~) (Ind.) (god)]                                       [grha, griha, Garhapatya] 

  13 

Sansk. termen: gṛha: Gṛhapati ‘heer van het huis’, 1. een der zes ‘broers’ van 

Agni, maar eigenlijk een aspect en een naam van Agni, verwijzend naar het 
Gārhapatya-vuur, het huiselijk haardvuur, 2. tevens een naam van Śiva, toen 

hij geboren werd als zoon van Śuciṣmatī, de vrouw van een ziener. Zij had de 

wens een kind te krijgen als Maheśvara, waarna haar man de Vīreśvara liṅga in 

Vārāṇasī vereerde. Boven deze liṅga verscheen toen een jongen (bron: Stella 

Kramrisch, ‘The presence of Śiva’). Klostermaier noemt deze avatāra van Śiva 

‘Gṛhapatyāvatāra’ [zie Ivn: Agni (1): Gṛhapati (1) = Gārhapatya, ~ (Ind.) (god); 

Ivn: Śiva (1): ‘Gṛhapati’ (2) = ‘Gṛhapatyāvatāra’ (avatāra vlgs Śiva Purāṇa) 

(Ind.) (god); God: ‘Heer van het huis’ (Gṛhapati, Gṛhapatyāvatāra) (Ind.); 

Vuur: offervuur: Gārhapatya-vuur (Ind.); Offer: ~ aan Agni Gṛhapati (Ind.); 

Heerser: heer, huis-: term: gṛhapati (god) (Ind.)]  

             [grha, griha, Grhapati, Grihapati, Grhapatyavatara, Grihapatyavatara] 
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Sansk. termen: gṛha: gṛhya ‘huiselijk’, een term die de huisrituelen aanduidt 

i.t.t. de śrauta-offers, en die de naam is van een type sūtra’s (zie verder bij 

sūtra: Gṛhya Sūtra) [zie Rite: huisritueel: term: gṛhya-ritueel (Ind.); Offer: 

rel.: huisoffer: term: gṛhya-offer (Ind.); Literatuur: Sūtra, Gṛhya (alg.) (Ind.); 

Bouwwerk: huis: term: gṛhya (adj.) (rite/lit.) (Ind.)][grha, griha, grhya, grihya] 
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Sansk. termen: Gṛhapati zie gṛha: Gṛhapati   - 

Sansk. termen: Gṛhapatyāvatāra zie : gṛha: Gṛhapati   - 

Sansk. termen: Gṛhya Sūtra zie sūtra: Gṛhya Sūtra   - 

Sansk. termen: gṛhya zie gṛha: gṛhya   - 

Sansk. termen: guggulu ‘bdellium’, een mirreachtig parfum, een der planten 
waarin Agni wordt verdeeld [zie Voorwerp: parfum: term: guggulu (Ind.) = 
bdellium (L/R)] 

  37 

Sansk. termen: Guha ‘opgevoed op een geheime plaats’, naam van Skanda, 
wanneer hij op de vierde dag na zijn geboorte de volwassen vorm heeft 
bereikt [zie Ivn: Skanda: ‘Guha’ (Ind.) (god); God: ‘Hij die op een geheime 
plaats is opgevoed’ (Guha) (Ind.); Werkzaamheid: verbergen: term: guha 
(‘opgevoed op een geheime plaats’) (subst.) (god) (Ind.)] 

  37 
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Sansk. termen: guhyaka’s ‘verborgenen’, halfgoden, die, evenals de yakṣa’s 

dienaren zijn van Kubera en onder leiding staan van Revanta (zie aldaar), een 
broer van de aśvins. Ze leven mogelijk in berggrotten, vandaar hun naam [zie 
Halfgod: groep: ‘Guhyaka’s’ of ‘Guhya’s’ (Ind.); Halfgod: ‘Verborgenen’ 
(Guhyaka’s, Guhya’s) (Ind.); Werkzaamheid: verbergen: term: guhya(ka) 
(part.) (halfgod) (Ind.); God: ‘Heer der Guhyaka’s’ (Guhyakādhipati) (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: guṇa 1. eig. ‘streng’, koord’, 2. ‘kwaliteit’, bep. eigenschap 

van de natuur of van god, m.n. sattva, tamasa en rajas [zie Karakter en 

gedrag: karakter: term: guṇa (Ind.); Filosofie: type: guṇa’s, leer van de (alg.) 

(Ind.); Voorwerp: band: term: guṇa (Ind.); Symboliek: kleuren als symbool van 

de guṇa’s (Ind.)]                                                                    [Guhyakadhipati] 

  32  37  56 

Sansk. termen: Guṅgū = Kuhū (fem.) ‘nieuwemaan’, een Vedische godin, een 

personificatie van de nieuwemaan (MW), die in de groep van de godin Sinīvālī 

voorkomt. Kuhū komt niet in de RV voor, maar wordt door Sāyaṇa 

geídentificeerd met Guṅgū. Analyse: etymologie onzeker, misschien kuhū < 

√guh ‘verbergen, bedekken’ [zie Ivn: Guṅgū = Kuhū (Ind.) (godin); God: 

‘Verborgene’ (Guṅgū, Kuhū) (Ind.); Maan: maanfase: nieuwemaan: ‘Kuhū’ = 

‘Guṅgū’ (Ind.); Werkzaamheid: verbergen: term: guṅgū, kuhū (‘verborgene’) 

(fem.) (godin) (Ind.); Offer: ~ aan Kuhū (Ind.)]                            [Gungu, Kuhu] 
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Sansk. termen: gupta 1. ‘beschermd’, 2. ‘verborgen’, een term die m.n. 
voorkomt in persoonsnamen van vaiśya’s en uit de Gupta-dynastie [zie 
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Gupta’s’ (Ind.); Taal: naam, 
persoons-: naamvorming: ‘Gupta’ (Ind.); Strijd en vrede: beschermen: term: 
gupta (part.) (alg. naam) (Ind.); Werkzaamheid: verbergen: term: gupta 
(part.) (Ind.)] 
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Sansk. termen: gupta: Citragupta = Candragupta ‘beschermeling van het 
maanlicht’, een assistent van Yama, die de zonden van de overledene 
registreert. Candragupta is ook een koningsnaam [zie Ivn: Citragupta = 
Candragupta (Ind.) (geest); Geest: ‘Beschermeling van het maanlicht’ 
(Citragupta of Candragupta) (Ind.); Strijd en vrede: beschermen: term: gupta, 
citra-/candra- (part.) (‘beschermeling van het maanlicht’) (geest) (Ind.)] 
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Sansk. termen: guru 1. eig. ‘zwaar, groot, gewichtig’, 2. term voor ‘leraar’ of 
‘eerbiedwaardig persoon’, die bijv. de initiatierite bij een jonger persoon 
uitvoert, 2. beknopte term voor ‘gehoorzaamheid aan de guru’, een van de 

rituelen in het Vīra-Śaivisme om mokṣa te bereiken [zie Beroep en functie: 

studie: meester: term: guru (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: 

aṣṭāvaraṇa: ‘guru’ (Ind.); Verschijning: levende persoon, god als: term: guru 

(Ind.)] 
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Sansk. termen: gurukula ‘huis van de guru’, bepaald onderwijssysteem, 
toegepast door de conservatieve vleugel van de Ārya Samāja op de universiteit 

in Kāngrī (bij Ṛṣikeśa) [zie Wetenschap: onderwijs: ‘gurukula’-systeem (Ind.); 

Bouwwerk: huis: term: kula, guru- (‘huis van de guru’) (i.c. onderwijssysteem) 
(Ind.)] 
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Sansk. termen: Guruliṅga zie liṅga: Guruliṅga   - 

Sansk. termen: guruparaṃparā ‘opeenvolging van leraren’, lijst van leraren en 

leerlingen in de Upaniṣads [zie Taal: lijst van leraren en leerlingen: term: 

guruparaṃparā (Ind.)]                                                            [guruparampara] 
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Sansk. termen: gurūpasatti ‘overgave aan de guru’, een middel ter verlossing 
en het belangrijkste kenmerk van de filosofie van Dvaitādvaita Vedānta van de 
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Kumāra of Nimbārka of Haṃsa sampradāya; ook het derde stadium van mukti 

volgens de Koṭirudra Saṃhitā (Kaśmīra-Śaivisme)  [zie Verlossing: weg naar ~: 

‘Koṭirudra Saṃhitā-mārga’: bhakti, 3e stadium: gurūpasatti (Ind.); Cultus: 

persoonlijke devotie: term: gurūpasatti (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 
overgave aan de meester: term: gurūpasatti (Ind.)]                      [gurupasatti] 

SANSK. TERMEN: H     - 

Sansk. termen: Haimavatī zie Himavat: Haimavatī   - 

Sansk. termen: halāhala, het gif dat Śiva drinkt na het karnen van de oceaan 
van melk [zie Voorwerp: vergif: term: halāhala (Ind.)]                      [halahala] 

  33 

Sansk. termen: Haṃsa 1. ‘gans’, 2. ‘zwaan’, Aanduiding: 1. een ṛṣi, geschapen 

door Brahmā uit de linkerkant van zijn maag, 2. een avatāra van Viṣṇu in de 

Bhāgavata Purāṇa, die de Sāṃkya-Yoga predikt; naar hem is ook een 

sampradāya genoemd, die ook wel Nimbārka of Kumāra Sampradāya heet [zie 

Ivn: Haṃsa (1) (Ind.) (ṛṣi, zoon van Brahmā); Ivn: Viṣṇu: Haṃsa (2), avatāra 

(Ind.) (zwaan-god); God: ‘Zwaan’ (Haṃsa) (Ind.); Vogel: gans: term: haṃsa 

(ṛṣi) (Ind.); Vogel: zwaan: term: haṃsa (god) (Ind.); Religie: Vaiṣṇavisme: 

Kumāra of Haṃsa of Nimbārka sampradāya (Ind.)]  

                                                                          [Hamsa, Hansa, rsi, risi, rishi] 

  32  37 

Sansk. termen: Hanumat = Hanumān ‘met de grote kaak’, aapgod, de zoon van 
Vāyu (of diens avatāra) en Añjanā (een apsaras als aap), de dienaar van de 

aapkoning Sugrīva en de helper van Rāma in de strijd tegen Rāvaṇa. Hij wordt 

beschouwd als de god van de moesson. Analyse: Hanumat < hanu ‘kaak’ + mat 
‘met, lijkend op’ [zie Ivn: Hanumat = Hanumān (Ind.) (aapgod); God: ‘Grote 
kaak’ (Hanumat) (Ind.); Lichaam: kaak: term: hanumat (‘met de kaak’) (god) 
(Ind.);  Familierelaties: genealogie van Hanumat (Ind.); Mythe: Hanumats enz. 
(5x); Mythologie: Hanumat, ~ van (Ind.)]                                          [Hanuman] 

  27 

Sansk. termen: Hara ‘wegnemer, vernietiger’, een naam van Rudra-Śiva, die 
immers vernietigt. Bij de identificatie van Agni, het vuur, met Rudra wordt de 

eerste ook Hara genoemd. Analyse: hara ‘wegnemend, vernietigend’ < hṛ 
‘dragen, wegnemen, vernietigen’ [zie Ivn: Śiva (1): ‘Hara’ (Ind.) (god); God: 
‘Vernietiger’ (Hara) (Ind.); Bezit en roof: wegneming: term: hara (part.) (god) 
(Ind.); Dood en leven: vernietiging: term: hara (nom. ag.) (god) (Ind.)] 

  12  37 

Sansk. termen: Harasiddhī ‘Hara’s magische kracht’, een vorm van Durgā of 

Pārvatī die door haar werd aangenomen toen de demonen Caṇḍa en Pracaṇḍa 

de goden en Kailaṣa aanvielen, terwijl zij en Śiva schaak speelden. Het beeld 

van Harasiddhī is o.a. te zien in de Harasiddhī Mandira te Ujjayinī, waar de 

elleboog van Pārvatī neerviel; deze plaats is dus een Śakti-pīṭha. Ze is ook 

bekend onder de namen Harshal, Harshad, Vahanvati, Kuldevi en Sindhoi. 
Harasiddhī wordt beschouwd als een verleenster van gunsten. Ze is een van de 
negen functieverschijningen van Durgā bij de Āgama-Śaiva’s. Analyse: Hara 
‘grijper, vernietiger’, i.e. Śiva, + siddhi ‘magische kracht’Harsād Harsāt 
[zie Ivn: Devī: Durgā, avatāra: Navadurgā: Harasiddhī (Āg.Ś.) (Ind.) (godin); 
God: ‘Hara’s magische kracht’ (Harasiddhī) (Ind.); Macht en kracht: magische 
kracht: term: siddhī, hara- (‘Hara’s magische kracht’) (godin) (Ind.)] 
                                                                       [Harasiddhi, Harsidhhi, Harsidh] 

  34 

Sansk. termen: Hari ‘geelbruin’, 1. een naam van een demon, de zoon van 

Tārākṣa, 2. een epitheton van Indra en andere goden, m.n. Viṣṇu. Analyse: 

Hari < missch. √hṛ ‘geel of groen zijn’, een wortel die verloren is gegaan. De 
kleur verwijst misschien naar een dier, zoals een leeuw, een aap of een 

  32  37 
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vospaard. Bovendien kan de naam beïnvloed zijn door hṛ ‘wegnemen’, 

namelijk van zonden [zie Ivn: Hari (1) (Ind.) (demon, zoon van Tārākṣa); Ivn: 

Viṣṇu: ‘Hari’ (2) (Ind.) (god); Ivn: Indra (1): ‘Hari’ (3) (Ind.) (god); God: 

‘Geelbruine’ (Hari) (Ind.); Geest: ‘De geelbruine’ (Hari) (Ind.); Kleur: 
geelbruin: term: hari (god, demon) (Ind.); Paard: vospaard: term: hari (god) 
(Ind.)] 

Sansk. termen: Haribhaktivilāsa ‘spel van de verering van Hari’, naam van een 

werk van Gopāla Bhaṭṭa t.a.v. de rituele voorschriften m.b.t. de verering van 

Kṛṣṇa. Analyse: vilāsa 1. ‘uitstraling, verschijning, manifestatie’, 2. ‘vermaak, 

sport, spel’ [zie Literatuur: Haribhaktivilāsa (Vaiṣṇava) (door Gopāla Bhaṭṭa) 

(Ind.); Drama: spel: term: vilāsa, haribhakti- (‘spel van de verering van Hari’) 
(lit.) (Ind.)]                                                                           [Haribhaktivilasa] 

  32 
 

Sansk. termen: Haritālikāvrata, ook Tīj genoemd, de 3e of 4e dag van de 
lichte helft van de maand Bhādrapada. Het is een feest (maar eigenlijk een 
vrata) waarbij de jonge vrouwen centraal staan. Ze vereren Pārvatī en Śiva ter 
bevordering van een gelukkig huwelijk en vruchtbaarheid (bron: Manish Verma, 
‘Fasts and festivals of India’). Analyse: Haritālikā < harita ‘bleke kleur’. 
Volgens B.A. Gupte, ‘Hindu holidays and ceremonials’ etc., betekent de term 
‘history of an abducted friend’, d.i. de (vermeende) wegvoering van Pārvatī, 
die vervolgens de bijnaam Haritālikā kreeg. Volgens S.N. Ghoshal, ‘Elements 
of Indian aesthetics’, duidt Haritālikā m.n. Dūrvā-gras aan of andere soorten, 
zoals bamboe [zie Feest: Devī-festival: Haritālikāvrata (Ind.); Rite: rituele 
handeling: term: vrata, Haritālikā- (Ind.)]                        [Haritalikavrata, Tij] 
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Sansk. termen: Hārītī, oorspr. ‘bezitter van wateren, waterrijke’, een 
Boeddhistische godin, die honderden kinderen had. Oorspronkelijk is ze een 
kannibalistische demon van de Iraanse Ghandariërs, die ten behoeve van haar 
eigen kinderen andere kinderen stal en als voedsel aanbood. Waarschijnlijk op 
grond van een Boeddhistische strategie veranderde de demon in een godin die 
bescherming bood aan kinderen en aan het huwelijk in het algemeen. Als haar 

echtgenoot en vader van haar kinderen wordt later de yakṣa Pancika 

aangewezen, die Ions Kubera noemt. Analyse: Hārītī < av. Haraxvaitī, operz. 
Harauvatiš, ~ Sarasvatī ‘bezitter van wateren, waterrijke’ (zie aldaar) (bron: 
WP). Zie verder bij Iraanse termen: Haraxvaitī  [zie Ivn: Hārītī (Ind.-B.) 
(godin); God: ‘Bezitter van wateren’ (Hārītī) (Ind.-B.); Wateren: term: 
haraxvaitī: hārītī (adj.) (godin) (Ind.B.-Ir.)]                                           [Hariti] 
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Sansk. termen: Harivaṃśa zie vaṃśa: Harivaṃśa   - 

Sansk. termen: Harivant ‘geelbruine (paarden) bezittend’, een epitheton van 
Indra. Op de tweede dag van het soma-ritueel worden er koeken voor Indra 
Harivant geofferd [zie Ivn: Indra (1): ‘Harivant’ (Ind.) (god); God: ‘Bezitter van 
geelbruine paarden’ (Harivant) (Ind.); Kleur: geelbruin: term: harivant 
(‘geelbruine (paarden) bezittend’) (god) (Ind.); Paard: vospaard: term: 
harivant (‘geelbruine (paarden) bezittend’)  (god) (Ind.); Offer: ~ aan Indra 
Harivant (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: hāryaśva ‘voskleurige paarden bezittend’, lid van een groep 

van jonge goden, zonen van Dakṣa en Asikni, die eerst de wereld verkennen en 

nageslacht krijgen en daarna verdwijnen; de andere groep zonen zijn de 
śabalāśva’s, zie aldaar. De meervoudsvormen in het Sanskriet zijn resp. 

śabalāśvās, (pausa) śabalāśvāḥ en hāryaśvās, (pausa) hāryaśvāḥ [zie Paard: 

vospaard: term: hāryaśva (adj., god) (Ind.); God: dierlijk asp.: paardgod: 
term: hāryaśva (Ind.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Hāryaśva’s’ (Ind.); God: 
‘Voskleurige paarden bezittend’ (Hāryaśva) (Ind.)]  
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                           [haryashva’s, haryasva’s, haryashvas, haryasvas, haryashvah] 

Sansk. termen: hasta ‘hand’, m.n. aanduiding van het sterrenbeeld Raaf [zie 
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Raaf’: ‘Hasta’ (Ind.); Lichaam: hand: term: 
hasta (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Haṭhayoga zie yuj: yoga: Haṭhayoga   - 

Sansk. termen: haviryajña, een offer van melk, boter of graan, waartoe de 

Sūtra’s ook de Sautrāmaṇī rekenen. Tijdens de haviryajña worden geen 

sāmans gezongen i.t.t. het soma-offer [zie Offer: naam: ‘Haviryajña’ (Ind.); 
Offer: term: yajña, havir- (‘offer van een eenvoudige gave ter verbranding’) 
(spijsoffer) (Ind.)]                                                                         [haviryajna] 
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Sansk. termen: Havyavāhana ‘brenger van het offer (aan de goden)’, een naam 
van Agni en een bepaald offervuur, nl. dat waarmee een offer gebracht wordt 

aan de goden, i.t.t Kavyavāhana (aan de pitṛs) en Saharakṣas (aan de 

rākṣasa’s). Analyse: Havyavāhana < havya ‘offergave’ + vahāna ‘vervoer, 

brenger’ [zie Ivn: Agni (1): ‘Havyavāhana’ (Ind.) (god); God: 
‘Offergavenbrenger’ (Havyavāhana) (Ind.); Vuur: offervuur: ‘Havyavāhana’-
vuur (Ind.); Werkzaamheid: vervoeren: term: vāhana, havya- (‘die offergaven 
(naar de goden) vervoert’) (part.) (god) (Ind.)]                           [Havyavahana] 
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Sansk. termen: Hayagrīva ‘met de nek van een paard’, 1. een paardendemon 
die de Veda’s heeft gestolen en verslagen werd door Matsya, de avatāra van 

Viṣṇu, die aldus Manu en de Veda’s redt, 2. echter ook een incarnatie van 

Nārāyaṇa (Viṣṇu) die de Dānava’s Madhu en Kaiṭabha doodt, omdat ze de 

Veda’s hebben gestolen; bovendien verkondigt Nārāyaṇa-Hayagrīva de 

pravṛtti-religie. Analyse: hayagrīva < haya ‘paard’ + grīva ‘nek’ 

[zie Ivn: Hayagrīva (1) (Ind.) (demon); Mythe: Matsya, Hayagrīva en Manu 
(Ind.); Geest: ‘Paardennek’ (Hayagrīva) (Ind.); Lichaam: nek: paardennek: 
term: hayagrīva (demon, god) (Ind.); 

Ivn: Viṣṇu: Hayagrīva (2), avatāra (Ind.) (paard-god); Ivn: Viṣṇu: Hayagrīva (2), 

avatāra: ‘Madhusūdana’ (3) Ind.) (paard-god); God: ‘Paardennek’ (Hayagrīva) 

(Ind.); Mythe: Hayagrīva en de Dānava’s Madhu en Kaiṭabha (Mahābhārata) 

(Ind.); Religie: Vaiṣṇavisme: pravṛtti-~ (van Hayagrīva)  (Ind.)         [Hayagriva] 
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Sansk. termen: Heramba bījarūpa ‘stier in de vorm van een zaad’; etym.: 

drav. heramba ‘stier’, skt. bījarūpa ‘zaadvormig’; naam van Gaṇeśa. Doniger 

verwondert zich erover dat beide termen gekoppeld worden [zie Ivn: Gaṇeśa: 

‘Heramba bījarūpa’ (Doniger) (Ind.) (god); God: ‘Zaadvormige stier’ (Heramba 
bījarūpa) (Ind.); Vegetatie: zaad: bīja (Ind.); Rund: stier: term: heramba 

(Gaṇeśa) (Ind.)]                                                                 [Heramba bijarupa] 
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Sansk. termen: hetu ‘oorzaak’, tweede lid van het Nyāya-syllogisme [zie 
Filosofisch aspect: redenering: syllogisme, Nyāya-: 2e lid: ‘hetu’ (Ind.); 
Filosofisch aspect: oorzaak: term: hetu (Ind.)] 
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Sansk. termen: Himālaya zie Himavat   - 

Sansk. termen: Himavat ‘vorst bezittend, met sneeuw bedekt’, 1. het 
Himālaya-gebergte, 2. de personificatie van genoemd gebergte, de man van 

Menā of Menakā en de vader van de dochters Pārvatī (Haimavatī) en Gaṅgā, en 

de zonen Maināka en Krauñca. De naam Himālaya, die meestal voor het 
gebergte zelf wordt gebruikt, betekent ‘woning van sneeuw’: < hima ‘sneeuw’ 
+ ālaya ‘woning’. Kubera heerst vanuit zijn woningen Alakā, Kailāsa of 
Caitraratha op de berg Mandara over de Himālaya’s. De soma wordt ook in dit 
gebergte gevonden [zie Ivn: Himavat = Himālaya (Ind.) (goddelijke berg), 
Haimavata, -ī (van H.); God: ‘IJskoude’ (Himavat) (Ind.); God: ‘God van de 
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sneeuwwoning’ (Himālaya) (Ind.); Natuurverschijnsel: termperatuur: koude: 
term: himavat (adj.) (berg, god) (Ind.); Kosmografie en geografie: 
plaats, woon-: term: ālaya, hima- (himālaya) (‘sneeuwwoning’) (berg, god) 
(Ind.)]                                                                                             [Himalaya] 

Sansk. termen: Himavat: Haimavatī (fem.) ‘dochter van Himavat (Himālaya)’, 
een epitheton van Umā (Pārvatī), de vrouw van Rudra (Śiva) [zie Ivn: Devī: 
Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin); God: ‘Dochter van Himavat’ 
(Haimavatī) (Ind.); Ivn: Himavat = Himavat = Himālaya (Ind.) (goddelijke berg), 
Haimavata, -ī (van H.)]                                                           [Uma Haimavati] 

  12 

Sansk. termen: hiṃkāra = hiṅkāra, het zingen van een bepaalde klank (hiṃ) 

vóór drie gelijkluidende verzen. Hiṃ duidt eigenlijk het geluid aan dat de koe 

maakt om haar kalf te roepen [zie Geluid: klank: ‘hiṃ’ (Ind.); Geluid: loeien 

van het rund: term: hiṃ (Ind.); Taal: zang: hiṃkāra (Ind.)]   

                                                                            [himkara, hinkara, him, hin] 

  13 

Sansk. termen: Hīnayāna ‘het kleinere voertuig’ of ‘de kleine weg/methode’, 

de oudste richting in het Boeddhisme, die zich voornamelijk op het nirvāṇa 

richt. Naar de verlossingsmethode noemt men Hīnayāna ook wel pāli 
Dhammayāna of pāli Brahmāyana, resp. het pad van de wet en het pad van 
Brahman [zie Religie: Boeddhisme, Hīnayāna- (Ind.- B.); Verlossing: weg naar 
~: weg van Hīnayāna = Dhammayāna = Brahmāyana (Ind.-B.); Voorwerp: 
voertuig: term: yāna, Hīna- (‘klein voertuig’) (rel.) (Ind.-B.); Kosmografie en 
geografie: weg: term: yāna, Hīna- = Dhamma- = Brahma- (rel.) (Ind.-B.)] 
                                                            [Hinayana, Dhammayana, Brahmayana] 

  14  56 

Sansk. termen: Hindu jāgaraṇa (jāgaran) (hind.), opleving van de Hindoe-

religie in de moderne tijd [zie Wisseling: religieuze verandering: herleving van 

de religie: ‘Hindu jāgaran’ (Ind.); Psychologie: ontwaken: term: jāgaraṇa, 

Hindu (moderne Hindoe-revival) (Ind.)]                                   [Hindu jagarana] 

  34 

Sansk. termen: Hindu Rāṣṭra (hind.), staat, gebaseerd op Hindoe-principes en 

gericht op hereniging van Pakistan en India [zie Heerschappij: vorm: ‘Hindu 

Rāṣṭra’ (Ind.); Heerschappij: vorm: staat: term: rāṣṭra (Ind.)]   

                                                                          [Hindu Rastra, Hindu Rashtra] 

  34 

Sansk. termen: Hindutva ‘Hindoe-cultuur’, ‘Indiërheid’ i.t.t. Hindoeïsme als 
religie [zie Cultuur: Hindoe-cultuur: term: Hindutva (Ind.)] 

  32  34 

Sansk. termen: hiraṇya ‘goud’, de term komt m.n. voor in samenstellingen van 

namen van auteurs, demonen of mythische steden [Aardmaterie: goud: term: 

hiraṇya (Ind.)]                                                                                   [hiranya] 

  9  27  32  37 

Sansk. termen: Hiraṇyagarbha ‘Gouden Kiem’ (zaad, embryo of ei), naam van 

Viṣṇu toen hij op de oerwateren dreef en waaruit alles ontstond; in een 

andere context een schepping van Nārāyaṇa en een andere naam van Brahmā; 

in de Atharva Veda het persoonlijke Brahman, door illusie verborgen voor 
goden en mensen, die als spaken in hem vastzitten 

[zie God: ‘Gouden kiem’ (Hiraṇyagarbha) (Ind.); Ivn: Brahmā: ‘Hiraṇyagarbha’ 

(1) (Ind.) (god); Ivn: Prajāpati (1): ‘Hiraṇyagarbha’ (2) (Ind.) (abstracte god); 

Ivn: Viṣṇu: ‘Hiraṇyagarbha’ (3) (Ind.) (god); Filosofie: principe, wereld-: 

Absolute: term: Brahman: ‘Hiraṇyagarbha’ (Ind.); Lichaam: ei: term: garbha, 

hiraṇya- (‘Gouden Ei’) (epith. van div. goden) (Ind.); Seksualiteit: zaad: term: 

garbha, hiraṇya- (‘gouden zaad’) (epith. van div. goden) (Ind.); Kunst en 

schrift: voorstelling: universum als wereldei: ‘Hiraṇyagarbha’ (Ind.); Mythe: 

  32  56 
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Hiraṇyagarbha’s zelfoffer (Ind.); Symboliek: Hiraṇyagarbha als symbool van de 

natuur van Brahmā de god (Ind.)]                                             [Hiranyagarbha] 

Sansk. termen: Hiraṇyakaśipu ‘gouden kleding’, een demon, zoon van Kaśyapa 

en Diti, en broer van Hiraṇyākṣa; verslagen door Viṣṇu als man-leeuw [zie Ivn: 

Hiraṇyakaśipu (Ind.) (demon); Geest: ‘Goudkleed’ (Hiraṇyakaśipu) (Ind.); 

Kleding: term: kaśipu, hiraṇya- (‘gouden kleding’) (demon) (Ind.); Verlossing: 

separ.: Hiraṇyakaśipu (Ind.)]                                                  [Hiranyakashipu] 

  37 

Sansk. termen: Hiraṇyākṣa ‘gouden oog’, dezelfde als Hiraṇyanetra en 

Hiraṇyalocana, een demon, zoon van Kaśyapa en broer van Hiraṇyakaśipu, 

verslagen door Viṣṇu als beerzwijn. Akṣa: ‘oog’; netra: eig. ‘leider’, h.l. het 

‘oog’ als leidend orgaan; locana: eig. ‘verlichtend’, h.l. het ‘oog’ [zie Ivn: 

Hiraṇyākṣa = Hiraṇyanetra = Hiraṇyalocana (Ind.) (demon); Geest: ‘Goudoog’ 

(Hiraṇyākṣa, Hiraṇyanetra, Hiraṇyalocana ) (Ind.); Lichaam: oog: goudogig: 

term: hiraṇyākṣa, hiraṇyanetra, hiraṇyalocana (Ind.); Lichaam: oog: term: 

akṣa (Ind.); Lichaam: oog: term: netra (Ind.); Lichaam: oog: term: locana 

(Ind.)]              
          [Hiranyaksa, Hiranyaksha, Hiranyanetra, Hiranyalocana, Hiranyalochana] 
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Sansk. termen: Hiraṇyalocana zie Hiraṇyākṣa   - 

Sansk. termen: Hiraṇyanetra zie Hiraṇyākṣa   - 

Sansk. termen: Hiraṇyapura ‘gouden stad’, zwevende stad van de Daitya’s [zie 

Bouwwerk: stad der demonen: ‘Hiraṇyapura’ (Ind.) (myth. topogr.); 

Bouwwerk: stad: term: pura, Hiranya- (‘gouden stad’) (stad v. demonen) 

(Ind.); Aardmaterie: goud: term: hiraṇya (adj.) (Ind.)]                 [Hiranyapura] 
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Sansk. termen: hlādinī-Śakti zie Śakti: hlādinī-Śakti   - 

Sansk. termen: ho, klank, een toevoeging aan de sāman, gezongen door drie 

upagātṛs [zie Geluid: klank: ‘ho’ (Ind.)] 
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Sansk. termen: homa, een boteroffer aan de goden, dat in het vuur wordt 
geworpen, bijv. het Śabalīhoma [zie Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer: term: 
homa (Ind.)] 
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Sansk. termen: hotṛ zie hu: hotṛ   - 

Sansk. termen: Hotrā zie hu: Hotrā   - 

Sansk. termen: Hrāda ‘brul’, slangendemon, zoon van Hiraṇyakaśipu [zie Ivn: 

Hrāda (Ind.) (demon); Geest: ‘Bruller’ (Hrāda) (Ind.); Geluid: brullen: term: 

hrāda (Ind.); Familierelaties: genealogie van Hiraṇyakaśipu (Ind.)]        [Hrada] 
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Sansk. termen: hṛdayam, eig. ‘hij hier in het hart’, d.w.z. het Brahman die in 

het hart verblijft. Analyse: hṛdayam < hṛdya ayam (Keith); hṛd aya ‘gaande 

naar het hart’(MW) [zie Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: 

‘hṛdayam’ (Ind.); Lichaam: hart: term: hṛdaya (Ind.)]       [hrdayam, hridayam] 
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Sansk. termen: Hṛṣīkeśa ‘heer der zintuigen’, 1. naam van Viṣṇu, 2. de maand-

vyūha van de maand Bhādrapada. Hṛṣīkeśa is voorgekomen uit Aniruddha, een 

van de vier vyūha’s van Viṣṇu-Kṛṣṇa. Voor de plaatsnaam Hṛṣīkeśa zie bij Ivn: 

Ṛṣikeśa. Analyse: Hṛṣīkeśa < hṛṣīka ‘zintuig’ + īśa ‘heer’ [zie Ivn: Viṣṇu: 

‘Hṛṣīkeśa’ (1) (Ind.) (god); Ivn: Viṣṇu: ‘Hṛṣīkeśa’ (1), maand-vyūha (Ind.) (god); 

God: ‘Heer der zintuigen’ (Hṛṣīkeśa) (Ind.); Heerser: heer der zintuigen: term: 

hṛṣīkeśa (god) (Ind.); Heerser: leider: term: īśa, hṛṣīka- (hṛṣīkeśa) (‘heer der 

zintuigen’) (god) (Ind.)             [Hrsikesha, Hrisikesha, Hrshikesha, Hrishikesha] 

  32 

Sansk. termen: hu ‘offeren’, m.n. ‘gieten van boter op het vuur’; zie ook hotṛ   - 
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Sansk. termen: hu: Āhavanīya ‘te worden geofferd’, het tweede of oostelijke 
der drie vuren, waarin het in de Gārhapatya gekookte voedsel wordt geofferd. 

Volgens Hillebrandt is de Āhavanīya identiek aan Vaiśvānara in de Ṛg Veda. 

Analyse: āhavanīya < āhavana < āhava < ā + √hu ‘offeren’, m.n. ‘boter op het 
vuur werpen’ [zie Vuur: offervuur: ‘Āhavanīya’ (Ind.); Religieus voorwerp: 
altaar, ‘Āhavanīya’- (Ind.); Offer: term: āhavanīya (Ind.)]               [Ahavaniya] 
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Sansk. termen: hu: hotṛ, Etymologie: < hu ‘gieten’ of < hve ‘roepen, noemen’. 

Hij is dus de ‘offeraar’. Betekenis: 1. oorspr. ‘plenger’, 2. ‘aanroeper’; vgl. ir. 
zaotar en gr. χοη ‘plengoffer’. Functie: Hij is de belangrijkste van de vier 

soorten priesters in de Ṛg Veda. Hij roept de goden op deel te nemen aan het 

offerfeest en citeert de Ṛg Veda. Tevens is hij oorspronkelijk (gezien zijn 

naam) de eigenlijke offerpriester, nl. van het plengoffer, maar reeds zeer 
vroeg werd er onderscheid gemaakt tussen de twee functies. De belangrijkste 

verzen, uitgesproken door de hotṛ zijn de puronuvākyā (uitnodiging aan de 

goden) en de yājyā (bij het werpen van het offer in het vuur). Agni wordt ook 

hotṛ genoemd. In de Ṛg Veda is sprake van de zeven hotṛs, blijkbaar 

refererend aan de Zeven Zieners (Saptarṣi’s), maar ook aan de lijst van 

gewone priesters. Bij het uitspreken van de hotṛ-formules wordt van de hotṛs 
verwacht dat ze zich identificeren met goden en andere objecten. Deze 
formules of mantra’s worden onderscheiden naar het aantal goden, zoals de 

caturhotṛ of de pañcahotṛ 
 

[zie Priester: term: hotṛ (Ind.) (plengpriester); Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ 
(‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’) (mythische goddelijke priesters) (Ind.); 

Offer: wijze: plengoffer: term: hu (vb.) (Ind.); Taal: spreuk: term: mantra, 

hotṛ- (Ind.); Taal: spreuk: term: mantra, hotṛ-: ‘Caturhotṛ’ (Ind.); Priester: 

term: hotṛ, catur- (mantra) (Ind.); Taal: spreuk: term: mantra, hotṛ-: 
‘Pañcahotṛ’ (Ind.); Priester: term: hotṛ, pañca- (mantra) (Ind.); Taal: uitroep: 

roepen: term: hve (Ind.)]                                                               [hotr. hotri] 
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Sansk. termen: hu: Hotrā (fem.) 1. ‘offer’ (Keith), 2. ‘aanroeping’ (MW, 
Kinsley), een Vedische godin, de verpersoonlijking van het dierenoffer (vlgs 
Keith) of idem van het gebed of de aanroeping (vlgs MW en Kinsley). Ze maakt 
deel uit van een triade van godinnen, samen met Sarasvatī en Mahī [zie Ivn: 
Hotrā (Ind.) (godin); God: ‘Offer’ (Hotrā) (vlgs Keith) (Ind.); Offer: term: hotrā 
(fem.) (godin) (vlgs Keith) (Ind.); God: ‘Gebed’ (Hotrā) (vlgs MW, Kinsley) 
(Ind.); Taal: gebed: term: hotrā (fem.) (godin) (vlgs MW, Kinsley) (Ind.)]  
                                                                                                            [hotra] 
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Sansk. termen: hu: juhoti, een offer met één actor, de adhvaryu, en één 

spreker, de hotṛ. Analyse: juhoti < √hu, wat een andere vorm van offeren 

inhoudt dan de yajati; de pluralis is juhotayaḥ [zie Offer: type: juhoti (Ind.)] 
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Sansk. termen: hu: Ratnahavis (pl. Ratnināṃ Havīṃṣi, ApShS 18, 10, 12) 

‘juwelenoffer’, een offer, gebracht door leden van de hofhouding (de 
‘juwelen’) voor de aan het hof gelieerde goden tijdens de Rājasūya. Analyse: 
ratna ‘juweel, kostbaar persoon’ [zie Offer: naam: ‘Ratnahavis’ (Ind.); Offer: 
term: havis, ratna- (‘juweel-offer’)]                                   [Ratninam Havimsi] 
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Sansk. termen: hu: Saṃsṛpāṃ havis ‘kruipoffer’, een der tien offers (havīṃṣi) 
aan Savitṛ, als onderdeel van de dīkṣā van het Daśapeya-offer van de Rājasūya. 

Analyse: Saṃsṛpāṃ < saṃsṛp ‘voortkruipen’, wat betrekking heeft op de 

voortgaande beweging van de offeraars naar het vuuraltaar [zie Offer: naam: 
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‘Saṃsṛpāṃ havis’ (Ind.); Offer: term: havis, saṃsṛpāṃ  (‘kruipoffer’) (Ind.); 

Offer: wijze: kruipoffer: term: saṃsṛpāṃ havis (Ind.); Werkzaamheid: 

bewegen: kruipen: term: saṃsṛp (nom. act.) (offer) (Ind.)] 

                                                                  [Samsrpam havis, Samsripam havis] 

Sansk. termen: hu: Tanūhavis ‘offer aan de vorm’, d.w.z. de vergoddelijkte 
vorm van het vuur, tanūdevatā. Het is een offer dat bij het instellen van de 
vuren na twaalf dagen gebracht wordt aan Agni in drie vormen, nl. Pavamāna, 
Pāvaka en Śuci [zie Offer: naam: ‘Tanūhavis’ (Ind.); Offer: term: havis, tanū- 
(‘offer aan de vorm’) (Ind.)]                                                           [Tanuhavis] 

  13 

Sansk. termen: hu: Upahavya ‘toegevoegd offer’, een eendaags soma-offer, 

een wensoffer, gebaseerd op de Agniṣṭoma. Kenmerkend is dat de goden niet 

bij hun eigen naam genoemd mogen worden [zie Offer: naam: ‘Upahavya’ 
(Ind.); Offer: term: havya, upa- (‘toegevoegd offer’) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: huṃ zie huṃkāra   - 

Sansk. termen: huṃkāra = huṅkāra, het zingen van een bepaalde klank (huṃ), 

voorafgaand aan een bepaald gedeelte van de sāman. Het is het brullende 

geluid van een rund. [zie Geluid: klank: ‘huṃ’ (Ind.); Geluid: loeien van het 

rund: term: huṃ (Ind.); Taal: zang: term: huṃkāra (Ind.)] 

                                                                         [humkara, hunkara, hum, hun] 

  13 

Sansk. termen: hve zie hotṛ   - 

SANSK. TERMEN: I     - 

Sansk. termen: icchā ‘wens, begeerte’, in de Pāñcarātra Āgama’s 

geïdentificeerd met Lakṣmī, hetgeen een van de drie mogelijkheden tot 

verlossing symboliseert. In het Śaivisme een der drie Śakti’s van Śiva Naṭarāja 

en geïdentificeerd met een van zijn drie ogen. In de Vaiśeṣika-filosofie leidt de 

weg naar verlossing tot opheffing van icchā [zie Karakter en gedrag: begeerte: 

term: icchā (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Pāñcarātra-mārga’: icchā = Lakṣmī 

(Ind.); Macht en kracht: levenskracht: term: Śakti: ‘icchā’ (Ind.); Symbool: oog 
[drie] als symbool van 1. zon, maan en vuur, 2. icchā, jñāna, kriyā (Ind.); 
Lichaam: oog: oog van Śiva (1): ‘Icchā’ (Ind.); Verlossing: separ.: begeerte: 
term: icchā (Ind.)]                                                                     [iccha, ichcha] 

  32  33  34 

Sansk. termen: iḍā = ilā (fem.) 1. ‘verfrissing, verfrissende drank’, 2. 

offervoedsel, zoals melk, boter of koeken, 3. de godin van het offervoedsel, 
beschouwd als de dochter van Manu die haar offerde (niet volgens een andere 
versie), als de moeder van Agni en Purūravas en als de vrouw van Budha. 
Verder wordt ze geïdentificeerd met Aditi, terwijl beiden worden voorgesteld 

als koeien. Zie ook Aila [zie Eten en drinken: voedsel, offer-: term: iḍā = ilā 

(godin) (Ind.); Ivn: Iḍā (3) = Ilā (Ind.) (godin), Aiḍa = Aila (Purūravas); God: 

‘Offervoedsel’ (Iḍā = Ilā) (Ind.); Offer: ~ aan Iḍā (het offervoedsel) (Ind.)] 

                                                                                                         [ida, ila] 

  13 

Sansk. termen: ilā zie iḍā   - 

Sansk. termen: Ilya, naam van een hemelse boom in de wereld van het 

Brahman, genoemd in de Kauṣītaki Upaniṣad. De ziel van de overledene 

bereikt deze boom, waarvan de geur die van het Brahman is, als een van de 
eerste dingen in die wereld. Analyse: betekenis is onbekend [Boom: hemelse ~: 
‘Ilya’ (Ind.)] 

  56 

Sansk. termen: Indra, de dondergod met zijn wapen, de vajra, en de koning 

der goden in de Vedische periode. De meeste hymnen in de Ṛg Veda zijn 

aanhem gewijd. Hij is de bestrijder van de slangendemon Vṛtra die de 

  9  12  32  46  47 
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hemelwateren tegenhoudt. Ook bevrijdt hij de hemelkoeien, die de wolken 
symboliseren. Indra is, naast de andere Arische goden, de soma-drinker bij 
uitstek. Later neemt Indra’s belang af en wordt hij een wachter van de wereld 
in het oosten. In plaats van paarden heeft nu een olifant, Airāvata.  
 
Analyse: De betekenis van de naam Indra en de functie van de god zijn niet 
duidelijk. Hier volgen de belangrijkste interpretaties: 1. = indh (Bergaigne), 2. 

‘mannelijk’ (Jacobi); < IE *ner- ‘man (als krijger)’ (Dumézil), 3.  os. ent 
‘reus’ (Bezzenberger), 4. ‘wereldkoning’  < gr. οιδεω (Güntert), 5. < in en inva 

‘heersen’, verwant met ina a. ‘zon’, b. ‘heer’ (Sastri), 6. < indu  ‘mannelijke 
kracht’ (Dandekar), 7. < indu ‘druppel’ (Macdonell), 8. < intoi ‘dringend, 
duwend’ (Gonda), 9. god van vruchtbaarheid en oorlog (Hopkins), 10. regengod 
(Oldenberg), 11. universele god (Roth), 12. zonnegod (Hillebrandt), 13. ‘de 
krachtig gezwollene’ (indien verwant met gr. οιδ- ‘zwellen’). Na de degradatie 
van Indra kan iedereen de titel Indra krijgen, d.w.z. ‘heer’. In Iran is hij een 
demon van de overwinning en wordt ook Verethraghna genoemd 
 
[zie Ivn: Indra (1) (Ind.) (god); Ivn: Indra (2) (Ir.) (demon); God: ‘Heer’ (Indra) 
(Ind.);  
 
Begin: oorsprong van Indra (Ind.); Familierelaties: genealogie van Diti en Indra 
(Ind.); 
 
Cultus: Indra-cultus (Ind.); Offer: ~ aan Indra (Ind.) enz.; Feest: Indra-festival 
(Ind.); Religie: Vedische ~ (Vedisme): Indra-godsdienst (Ind.); Kunst en schrift: 
voorstelling: Indra en Indrani,  beeld van (Ind.); 
 
Mythische woning: naam: ‘Svarga’, de ~ van Indra (Ind.); Mythische woning: 
naam: ‘Vaijayanta’, de ~ van Indra (Ind.); Mythologie: Indra, ~ van (Ind.), zie 
ook bij Mythe; Mythologie: motief: wezen dat een ander wezen over een water 
draagt: Indra draagt Turvaśa en Yadu over rivieren (Ind.); 
 
Symboliek: Indra als symbool van geesteskracht (Ind.); Symboliek: teken van 
Indra: stier (Ind.); Dier: hond van Indra (Ind.); Dier: olifant van Indra (Ind.); 
Huid: kleur: rood van Indra (Ind.); Wapen: boog van Indra (Ind.); Wapen: 

donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Triṣaṃdhi’ (Ind.) (goddelijk 

wapen); Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’ 
(Ind.); Wapen: drijfhaakhaak van Indra (Ind.); Voorwerp: net van Indra (Ind.); 
Wagen: Indra, ~ van (Ind.)] 

Sansk. termen: Indrajit zie ji: Indrajit   - 

Sansk. termen: Indrākṣī ‘Indra’s oog’, een vorm van Devī. In de Padma Purāṇa 

wordt Indra vervloekt door Gautama, omdat hij in Gautama’s gedaante diens 
vrouw Ahalyā heeft verleid. Als straf krijgt Indra duizend yoni’s op zijn lichaam 

en valt zijn liṅga af. Indra vraagt Devī, die hij als godin van de vulva prijst, om 

hulp, waarna ze in elke yoni een oog plaatst en hem de testikels van een ram 
geeft (Julia Leslie (ed.), “Myth and mythmaking’: The Ahalyā story through the 

ages door Renate Söhnen-Thieme). Söhnen geeft Indrākṣī echter als 

omschrijving van yoni en niet van Devī. Indrākṣī wordt o.a. afgebeeld, gezeten 

op een lotus  [zie Ivn: Devī: Indrākṣī, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Indra’s oog’ 

(Indrākṣī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Indrākṣī (Ind.); 

Lichaam: oog: term: akṣī, Indra- (Indrākṣī) (‘Indra’s oog’) (fem.) (godin) (Ind.)] 
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                                                                                         [Indraksi, Indrakshi] 

Sansk. termen: Indrāṇī zie Aindrī   - 

Sansk. termen: Indrāparvatā zie parvata   - 

Sansk. termen: Indraprastha ‘Indra’s plaats’, de stad van de Pāṇḍava’s, 

waarschijnlijk op de plek van het huidige Purana Qila. Indraprastha werd 
volgens de mythe geschapen door de god Viśvakarman. Analyse: prastha 1. ‘op 
reis zijnd of gaand’, 2. ‘verblijvend in’, 3. ‘stevig, stabiel’, 4. ‘vlakte, 
tafelland’, 5. ‘-stad, -dorp’ [zie Ivn: Indraprastha (Ind.) (onbekende archeol. 
site, omgeving Delhi)] 

  15 

Sansk. termen: indriya ‘zintuig, waarnemingsvermogen’ en de bijbehorende 
activiteit, een term uit de KaushU en PU die overeenkomt met de graha’s en 

atigraha’s in andere Upaniṣads [zie Lichaam: zintuig: term: indriya (Ind.)] 

  56 

Sansk. termen: indu ‘heldere druppel’, naam voor de soma [zie Eten en 
drinken: mede: soma: ‘indu’ (Ind.); Water: druppel: term: indu (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: iṅgiḍa, een plant waaruit olie gewonnen wordt, misschien de 

amandelboom, Terminalia catappa (Jan Gonda). Iṅgiḍa-olie werd in het 

offerritueel gebruikt  [zie Boom: amandelboom: term: iṅgiḍa (Terminalia 

catappa) (Ind.)]                                                                                   [ingida] 

  13 

Sansk. termen: īśa ‘heerser, heer’, een epitheton van Śiva-Rudra en een van 

diens Śivāṣṭamūrti-avatāra’s; vgl. īśāna. Īśa is tevens de naam van een 

Upaniṣad (zie aldaar). Analyse: īśa eig. ‘bezittend’ < īś ‘bezitten, hebben’ [zie 

Ivn: Śiva (1): ‘Īśa’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: 

‘Heer’ (Īśvara, Īśa, Īśāna) (Ind.); Literatuur: Upaniṣad, Īśa = Īśāvāsya (= 

Vājasaneyi Saṃhitā XL) (Ind.); Heerser: leider: term: īśa (god/lit.) (Ind.)]  

                                                                                                              [isha] 

  56 

Sansk. termen: Īśa Upaniṣad zie upaniṣad: Īśa Upaniṣad   - 

Sansk. termen: Īśāna ‘heerser, heer’, 1. benaming van het dier waaraan wordt 
geofferd tijdens een vruchtbaarheidsrite en dat o.a. Rudra moet voorstellen. 
2. De term is dan ook een naam van Rudra als heer der wereld, 3. een der 
Pañcabrahma-avatāra’s van Śiva, 4. naam van een van de hoofden van de 

pañcamukhaliṅga, 5. naam van het hoofd van Śiva. Analyse: īśāna eig. 

‘bezittend, rijk’ < īś ‘bezitten, hebben’ [zie Heerser: leider: term: īśāna 
(rund/god) (Ind.); Dier: ‘Heer’ (Īśāna) (Ind.); Ivn: Īśāna (1) (Ind.) (offerrund); 

Ivn: Śiva (1): ‘Īśāna’ (2) (Pañcabrahma-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); 

God: ‘Heer’ (Īśvara, Īśa, Īśāna) (Ind.); Hoofd: Śiva, ~ van: ‘Īśāna’ (Ind.); Kunst 

en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: ‘Sadāśiva-mūrti’ = 

‘pañcamukhaliṅga’: ‘Īśāna’ (Ind.); Offer: ~ aan Īśāna (Ind.)]                 [Ishana] 

  10  13 

Sansk. termen: īśitva ‘superioriteit’, m.n. ‘de kracht om alles te beheersen, 
inclusief de dood’, een van de oorspronkelijke doelen van yoga, nl. het 
vergaren van magische krachten (siddhi’s) [zie Macht en kracht: magische 
kracht: term: siddhi: ‘īśitva’ (Ind.); Heerschappij: dominantie: term: īśitva 
(een siddhi) (Ind.)]                                                                 [ishitva, ishitwa] 

  15 

Sansk. termen: iṣmin zie Germ. termen: eiskra (on.)   - 

Sansk. termen: iṣṭa 1. (< iṣ ‘streven, zoeken, wensen’) ‘gezocht, gewenst’, 2. 

(< yaj ‘offeren’) ‘geofferd, offer’ [zie Karakter en gedrag: begeerte: term: iṣṭa 

(ppp) (Ind.); Offer: term: iṣṭa (ppp) (Ind.)]                                     [ista, ishta] 

  12  34 

Sansk. termen: Iṣṭa Siddhi zie sidh: siddhi: Iṣṭa Siddhi   - 
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Sansk. termen: iṣṭadevatā ‘voorkeur-god’, d.w.z. ‘god van iemands keuze’ [zie 

Filosofie: idee van de vrije godskeuze: term: iṣṭadevatā (Ind.); Verschijning: 

bepaalde god als ~ van de ene god: term: iṣṭadevatā (Ind.); God: vereerders: 

godskiezers: hun voorkeurgod: term: iṣṭadevatā (Ind.)]  

                                                                                 [istadevata, ishtadevata] 

  34 

Sansk. termen: iṣṭaliṅga zie liṅga: iṣṭaliṅga   - 

Sansk. termen: iṣṭāpūrta, 1. verrichten van offers en charitatieve daden 

(beloning van de priesters, hulp aan de armen, publieke werken), 2. tevens de 
beloning die men hiervoor in het hiernamaals verkrijgt (onsterfelijkheid, 

vereniging met de Vaders, schouwen van Viṣṇu’s derde stap). Analyse: iṣṭa 

‘offerrite’; āpūrta ‘vervullen (van een goede daad)’ [zie Karakter en gedrag: 

gulheid: term: iṣṭāpūrta (Ind.); Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid 

e.d. door het brengen van offers: term: iṣṭāpūrta (Ind.); Verlossing: weg naar 

~: offers en goede daden: term: iṣṭāpūrta (Ind.)]            [istapurta, ishtapurta] 

  10  12 

Sansk. termen: iṣṭi, een ‘offer’ t.b.v. een bijzonder doel. De offergave is geen 

dier of soma, maar boter of een plantaardig product e.d. Het model voor de 

iṣṭi-offers is het maansoffer [zie Offer: type iṣṭi (Ind.); Offer: term: iṣṭi (Ind.)] 

                                                                                                       [isti, ishti] 

  13 

Sansk. termen: Iṣu Trikāṇda ‘driedelige pijl’, aanduiding van de gordel van 

Orion, in de Brāhmaṇa’s voorgesteld als de pijl waarmee Rudra (Sirius) 

Prajāpati (het ‘hert’ Orion) neerschiet. De drie sterren die de pijl vormen, 

worden beschouwd als Agni (schacht), Soma (pijlkop) en Viṣṇu (punt) [zie 

Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: gordel van de jager: ‘Iṣu Trikāṇda’ 

(Ind.); Wapen: pijl: term: iṣu trikāṇda (‘driedelige pijl’) (sterrenbeeld) (Ind.); 

Symboliek: Orion [gordel van -] (Iṣu Trikāṇda) als symbool van de drieledige 

pijl (Ind.)]                                                            [Isu Trikanda, Ishu Trikanda] 

  12 

Sansk. termen: īśvara ‘heerser, heer’, 1. een epitheton van Śiva-Rudra, 2. God 

in ’t algemeen of het Absolute (Keith). 3. naam van de auteur van de Sāṃkhya 

Kārikā uit de 3e of 5e eeuw. In de Śvetāśvatara Upaniṣad schept de īśvara, de 

opperheer, de wereld als een illusie. Fem. īśvarī duidt meestal Durgā of 

Lakṣmī aan. Analyse: īśvara eig. ‘in staat tot, de macht hebbend om’ < īś 

‘bezitten, hebben’ [zie Ivn: Śiva (1): ‘īśvara’ (1) (Ind.) (god); God: ‘Heer’ 

(Īśvara, Īśa, Īśāna) (Ind.); Ivn: Īśvara (2) Krṣṇa (Ind.) (auteur); Heerser: leider: 

term: īśvara (god) (Ind.); Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: īśvara 
(Keith) (Ind.); Filosofie: type: Absolute (Ātman, Brahman, Īśvara), leer van het 
(Ind.); Offer: ~ aan Īśvara (Ind.); Offer: ~ aan Īśvara (Ind.)]    [Ishvara, Ishwara] 

  13  15  32  33  34  56 

Sansk. termen: īśvara praṇidhāna ‘meditatie op de Heer’, een van de 

onderdelen van de yoga van handeling en een van de middelen in Sāṃkhya-

Yoga ter bestrijding van zonden. Het goede gevolg van īśvara praṇidhāna is 

vrede en verlichting. Praṇidhāna betekent eigenlijk ‘leggen op, aanbrengen, 

vastmaken’ [zie Psychologie: gedachte: meditatie: term: praṇidhāna, īśvara 

(‘meditatie op de Heer’) (Yoga Sūtra-yama) (Ind.)] 
                                                        [ishvara pranidhana, ishwara pranidhana] 

  34 

Sansk. termen: itihāsa, verhalende of historische tekst, waarbij feiten altijd 

ondergeschikt zijn aan betekenis; de bekendste tekst is de Itihāsa Purāṇa 

(Mahābhārata en Rāmāyaṇa). Analyse: itihāsa < iti-ha-āsa ‘zo was het’ [zie 

Taal: epiek: verhaal: term: itihāsa (Ind.); Taal: tekst, historische: term: 

itihāsa (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Itihāsa Ind.)]                                   [itihasa] 

  32 
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Sansk. termen: Itihāsa: Aitihāsika, lid van een mythisch-historische 
priesterschool van interpretatie met als grondslag de Itihāsa, de epiek [zie 
Filosofie: type: Aitihāsika’s (mythisch-historische school van de interpretatie 
van de Veda) (Ind.)]                                                           [itihasa, Aitihasika] 

  32 

Sansk. termen: iva ‘als het ware, in zekere zin’, term, gebruikt door 
Yājñavalkya om de dualiteit van de werkelijkheid te beschrijven, iets waarvan 
hij dus niet zeker is omdat hij de wereld als eenheid ziet [zie Verschijning: 
illusie: imitatie: term: iva (‘als het ware’) (adv.) (Ind.)] 

  56 

SANSK. TERMEN: J     - 

Sansk. termen: Jābāla Upaniṣad zie upaniṣad: Jābāla Upaniṣad   - 

Sansk. termen: jaḍa ‘koud, stijf, onbezield’, m.n. de levenloze materie of de 

onbezielde voorwerpen die een onoverbrugbaar verschil vormen met Brahman 
volgens Madhva’s Dvaita Vedānta [zie Aardmaterie: materie, levenloze: term: 

jaḍa (Ind.); Geest: zielloosheid: term: jaḍa (adj.) (levenloze materie) (Ind.)] 

                                                                                                             [jada] 

  32 

Sansk. termen: Jagadgaurī ‘levend gouden’, epitheton van de godin Manasā. 
Jagad- ‘beweeglijk, levend’ [zie Ivn: Manasā (2): 'Jagadgaurī’ (Ind.) (godin); 
God: ‘Gouden godin’ (Gaurī, Jagadgaurī) (Ind.); Dood en leven: leven: term: 
jagat (Ind.)]                                                                                 [Jagadgauri] 

  15 

Sansk. termen: Jaganmātṛ = Jaganmātā zie mātṛ: Jaganmātṛ = Jaganmātā   - 

Sansk. termen: jāgaraṇa (jāgaran) zie Hindu jāgaraṇa (jāgaran)   - 

Sansk. termen: jagatī ‘bewegend’, m.n. Vedisch metrum van vier regels met 
elk twaalf lettergrepen [zie Taal: metrum, jagatī- (Ind.) (als god vereerd)] 
                                                                                                           [jagati] 

  37 

Sansk. termen: Jaimini = Jaimani, een beroemde Vedische filosoof, vermeend 
leerling van Vyāsa die hem de samenstelling van de Sāma Veda zou hebben 
toevertrouwd. Jaimini’s leven kan nauwelijks gedateerd worden (6e – 2e eeuw 
v. Chr.) en van hem is niet duidelijk of we met een en dezelfde persoon te 
maken hebben. Hij is de auteur van de Jaimini Sūtra’s of Upadeśa Sūtra’s over 

astrologie. Hij schreef ook de Pūrva Mīmāṃsā Sūtra’s (ca 4e eeuw v. Chr.) en 

was daarmee de grondlegger van de Pūrva Mīmāṃsā-filosofie. (Klostermaier 

verwart naar mijn oordeel beide werken.) Bovendien was hij udgātṛ tijdens het 

slangenoffer van koning Janamejaya. De term Jaiminīya (‘van Jaimini’) 
verwijst m.n. naar de Jaiminīya of Talavakāra śākhā, de filosofische school van 
de Sāma Veda (bron: MW en WP). Niet van diens hand, maar behorend tot zijn 

school zijn Jaiminīya Brāhmaṇa, Jaiminīya Gṛhya Sūtra, Jaiminīya Śrauta Sūtra 

en Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa  [zie Ivn: Jaimini (Ind.) (auteur), Jaiminīya 

(lit.)] 

  10  32  34 

Sansk. termen: Jaiminīya ‘van Jaimini’ (adj.), naam van enkele religieus-

filosofische werken, nl. een incomplete Brāhmaṇa op de Sāma Veda, een 

Upaniṣad Brāhmaṇa (die echter beschouwd wordt als een āraṇyaka en ook 

Talavakāra Āraṇyaka heet; tevens bevat dit werk de Kena Upaniṣad) en een 

Gṛhya Sūtra. Jaimini schreef overigens ook de Mīmāṃsā Sūtra’s, waarmee hij 

de filosofie van Purva Mīmāṃsā opstelde [zie Ivn: Jaimini (Ind.) (auteur), 

Jaiminīya; Literatuur: Brāhmaṇa, Jaiminīya (door Jaimini) (Ind.); Literatuur: 

Āraṇyaka: Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa = Talavakāra Āraṇyaka (door Jaimini) 

(Ind.); Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Jaiminīya (door Jaimini) (Ind.)]      [Jaiminiya] 

  9 

Sansk. termen: Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa zie āraṇyaka: Jaiminīya 

Upaniṣad Brāhmaṇa 

  - 
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Sansk. termen: Jaina zie ji: jina: Jaina   - 

Sansk. termen: Jalaṃdhara ‘waterdrager’, 1. een demon, een van de ‘zonen’ 

van Pārvatī, maar verwekt door Śiva’s derde oog waarvan een straal de oceaan 

raakte. Zijn broers zijn Gaṇeśa en Andhaka, 2. een stad in de Panjab, ook 

Jalaṃdharapura genoemd. Analyse: Jalaṃdhara < jala ‘water’ + dhara 

‘dragend, ondersteunend’ < √dhṛ ‘dragen, ondersteunen’ [zie Ivn: Jalaṃdhara 

(1) (Ind.) (demon); Ivn: Jalaṃdhara (2) =  Jālaṃdharapura (Ind.) (topogr., tZOv 

Amritsar, Jalandhar, Pañjāb = Punjab); Geest: ‘Waterdrager’ (Jalaṃdhara) 

(Ind.); Beroep en functie: drager van water: term: jalaṃdhara (demon, stad) 

(Ind.)]                                                                       [Jalamdhara, Jalandhara] 

  34  37 

Sansk. termen: jalāṣa ‘genezend’, m.n. het geneesmiddel van Rudra, nl. de 

regen of soma [zie Voorwerp: geneesmiddel: term: jalāṣa (Ind.); Verlossing: 

type: genezing: term: jalāṣa (adj.) (geneesmiddel) (Ind.)]        [jalasa, jalasha] 

  12 

Sansk. termen: Jāmbavat of Jāmbavān ‘de modderige’, koning der beren (vlgs 
Ions, SHD), leider der apen (MW), zoon van Pitāmaha en vader van Jāmbavatī, 

welke laatste een vrouw van Kṛṣṇa is. Hij speelt samen met Kṛṣṇa een rol in de 

mythe van de magische edelsteen Syamantaka. In de Rāmāyaṇa is hij de hulp 

van Rāma. Analyse: Jāmbavat < jamba ‘modder, klei’ + vat ‘van, met’ [zie Ivn: 
Jāmbavat = Jāmbavān (Ind.) (beerkoning), Jāmbavatī (dochter); Dier: ‘De 
modderige’ (Jāmbavat) (Ind.); Water: modder: term: jāmbavat (subst. adj.) 
(berenkoning) (Ind.); Familierelaties: genealogie van Jāmbavat-mythe 
(hoofdpersonen) (Ind.)]                                                 [Jambavat, Jambavan] 

  27 

Sansk. termen: Jambha ‘tand, gebit, kaak, bek’, een asura-demon die door 
Indra onthoofd wordt (in de Śrīmad Bhāgavatam) [zie Ivn: Jambha (Ind.) 
(demon); Geest: ‘Tand’ (Jambha) (Ind.); Lichaam: tand: term: jambha, 

jambhala (demon resp. yakṣa) (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: Jambhala ‘van de tand (gebit, kaak)’ (adj.), een yakṣa, de 

Boeddhistische god van de rijkdom, volgens Ions naam van de lijfwacht van 
Boeddha, geïdentificeerd als Kubera. Analyse: Jambhala < jambha ‘tand, 
gebit’ [zie Ivn: Kubera: ‘Jambhala’ (Ind.-B.) (wachter van het noorden); Geest: 
‘Tand’ (jambhala) (Ind.-B.); Lichaam: tand: term: jambha, jambhala (demon 

resp. yakṣa) (Ind.) 

  14 

Sansk. termen: Janārdana ‘mensen opzwepend of in vervoering brengend’ 

(MW), een naam van Viṣṇu-Kṛṣṇa. Analyse: Janārdana < jana ‘mens, mensheid’ 

+ ardana ‘in verwarring brengend, pijn doend’. Volgens WP zou Śamkarācārya 
de term hebben uitgelegd als ‘hij die slechte mensen pijn aandoet’ en dus, 
omgekeerd, ‘hij wie de aanbidders smeken om succes en verlossing’ [zie Ivn: 

Viṣṇu: ‘Janārdana’ (Ind.) (god); God: ‘Mensenpijniger’ (Janārdana) (Ind.); 

Welzijn en ziekte: lijden: term: ardana, jana- (janārdana) (‘die de mensen 
pijn doet’) (god) (Ind.)]                                                                 [Janardana]  

  32 

Sansk. termen: janarloka zie janas   - 

Sansk. termen: janas ‘soort (wezens)’, m.n. als synoniem voor janarloka 

‘wereld der hogere wezens’. Deze wereld wordt door de Muṇḍaka en 

Mahanārāyaṇa Upaniṣad als vijfde toegevoegd aan en gesteld boven bhū, 

bhuva, svar en mahas (= Maharloka) [zie Familierelaties: geslacht: term: janas 
(deel van het universum) (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: term: 
loka, 5e: janarloka = janas (‘wereld der hogere wezens’, Sanatkumāra) (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: jaṅgama = jaṃgama ‘bewegend’ (adj.), 1. term voor 

‘zwervende monnik’, 2. beknopte term voor ‘vereren van een asceet als 
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incarnatie van Śiva’, een van de rituelen in het Vīra-Śaivisme om mokṣa te 

bereiken [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: 

‘jaṅgama’ (Ind.); Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: 

jaṅgama (Ind.); Cultus: heiligencultus: jaṅgama-verering (Ind.); Verschijning: 

levende persoon, god als: term: jaṅgama (Ind.); Werkzaamheid: bewegen: 

term: jaṅgama (adj.) (zwervende Śaiva monnik) (Ind.)]     [jangama, jamgama]     

Sansk. termen: Jaṅgamaliṅga zie liṅga: Caraliṅga   - 

Sansk. termen: japa ‘mompeling, fluistering’, m.n. het ‘mompelend herhalen 
van Gods naam of van een mantra’ (zie ook nāmajapa), een van de middelen 
ter verlossing volgens het Pāśupata-systeem [zie Taal: fluisteren: term: japa 
(Ind.); Taal: litanie: term: japa (Ind.); Verlossing: weg naar ~: herhaling van 
religieuze spreuken of namen (litanie): term: japa (Ind.); Verlossing: weg naar 
~: ‘Pāśupata-mārga’: japa (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: japa: nāmajapa ‘herhaald mompelen van de naam’ van God, 

een kenmerk van de Viṣṇu-bhakti, maar ook een Śaiva praktijk, de Śivajapa 

(zie aldaar)  [zie Taal: litanie: term: japa, nāma- (Ind.); Cultus: persoonlijke 

devotie: term: bhakti, Viṣṇu-: ‘nāmajapa’ (Ind.)]                            [namajapa] 

  32  33 

Sansk. termen: japa: Śivajapa, m.n. de vijflettergrepige mantra Śivāya namaḥ 

[zie Taal: litanie: term: japa, Śiva- (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-
mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivajapa’ (Ind.); Cultus: persoonlijke devotie: term: 

bhakti, Śiva-: ‘Śivajapa’ (Ind.)); Taal: spreuk: frase: ‘Śivāya namaḥ’ (Ind.)] 

                                                                             [Shivajapa, Shivaya namah] 

  33 

Sansk. termen: jātaka ‘voortgebracht door, geboren onder (een 
sterrenbeeld)’, m.n. het verhaal van een vroegere geboorte van de Boeddha 
[zie Literatuur: Jātaka (alg.) (Ind.-B.); Schepping: voortbrengsel: term: jātaka 
(lit.) (Ind.-B.)]                                                                                     [jataka] 

  14 

Sansk. termen: jaṭamakuṭa, kroon (makuṭa) van ineengevlochten haar (jaṭa), 

zoals in de voorstelling van Devī Mahiṣamardinī [zie Lichaam: haar, 

ineengevlochten: term: jaṭa (Ind.); Lichaam: haar, opgestoken: term: 

jaṭamakuṭa (Ind.)]                                                                       [jatamakuta] 

  34 

Sansk. termen: Jātavedas, twee mogelijke betekenissen: 1. ‘albezitter’, 2. 
‘bekend bij alle schepselen’, een bijnaam van Agni. Analyse: jāta ‘geboren, 
geschapen’ + vedas 1. ‘bezit’ < vid ‘ontdekken, verwerven’, 2. ‘kennis’ < vid 
‘kennen’ [zie Ivn: Agni (1): ‘Jātavedas’ (Ind.) (god); God: ‘Albezitter’ 
(Jātavedas) (Ind.); Beroep en functie: bezitter, al-: term: jātavedas (god) 
(Ind.)]                                                                                            [Jatavedas] 

  37 

Sansk. termen: Jaṭāyu = Jaṭāyus zie āyus: Jaṭāyu = Jaṭāyus   - 

Sansk. termen: Jayākhya zie ji: Jayākhya   - 

Sansk. termen: Jayanta zie ji: Jayanta   - 

Sansk. termen: Jayantī zie ji: Jayantī   - 

Sansk. termen: jhaṣa, 1. (onbekende) vissoort, 2. sterrenbeeld Vissen, m.n. 

aanduiding van de vis in de mythe van Manu en de vloed (Śatapatha Brāhmaṇa) 

[zie Dier: vis: jhaṣa (Ind.); Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Vissen’: ‘Jhaṣa’ 

(Ind.)]                                                                                       [jhasa, jhasha] 

  37 

Sansk. termen: ji ‘overwinnen’   - 

Sansk. termen: ji: Apsujit ‘overwinnend in de hemelwateren’, een epitheton 

van Indra, betrekking hebbend op diens overwinning op Vṛta. Analyse: Apsujit 

< apsu ‘(in de) wateren’ + jit ‘overwinnend, verwervend’ [zie Ivn: Indra (1): 
‘Apsujit’ (Ind.) (god); God: ‘Overwinnaar in de hemelwateren’ (Apsujit) (Ind.); 

  32 
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Strijd en vrede: overwinning: term: jit, apsu- (‘overwinnend in de 
hemelwateren’) (nom. ag.) (Indra) (Ind.)] 

Sansk. termen: ji: digvijaya = digjaya ‘verovering naar alle kanten’, 1. 
verslaggeving van debatten met leraren, 2. verovering van landen in alle 
richtingen [zie Taal: tekst, verslaggevende: term: digvijaya (Ind.); Strijd en 
vrede: inval: term: jaya of vijaya, dig- (‘verovering naar alle kanten’) 
(verslaggevende tekst) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: ji: digvijaya = digjaya: Śaṃkara Digvijaya ‘Śaṃkara’s wijde 

verovering’, een werk van Mādhava Vidyāraṇya of Ānanda Giri (Klostermaier), 

waarin beschreven wordt hoe Śaṃkara de Hindoe-tradities wilde versterken 

tegenover het Boeddhisme. Daartoe bereist hij India, discussieert met andere 
theologen en sticht vier matha’s in het noorden, zuiden, westen en oosten van 
het land (bron: Pankaj Jain, ‘Dharma and ecology of Hindu communities’). 

Over het auteurschap van de Śaṃkara Digvijaya, evenals dat van de Śaṃkara 

Vijaya heerst onzekerheid; zie hiervoor David N. Lorenzen, ‘The Kāpālikas and 

the Kālāmukhas: two lost Śaivite sects’ [zie Literatuur: Śaṃkara Digvijaya 

(door Mādhava Vidyāraṇya (of Ānanda Giri) (Ind.); Strijd en vrede: inval: term: 

jaya of vijaya, dig- (‘verovering naar alle kanten’) (verslaggevende tekst) 

(Ind.); Taal: tekst, verslaggevende: term: digvijaya, Śaṃkara (lit.) (Ind.)] 

                             [Shamkara Digvijaya, Samkara Digvijaya, Śaṅkara Digvijaya, 

Shankara Digvijaya, Sankara Digvijaya] 

  32 

Sansk. termen: ji: Indrajit ‘veroveraar van Indra’, bijnaam van Meghanāda, de 

zoon van Rāvaṇa, die Indra ontvoert in de mythe van Indra en Indrajit. 

Analyse: Indrajit < Indra + jit ‘overwinnend, verwervend’ [zie Ivn: Meghanāda: 
‘Indrajit’ (Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Veroveraar van Indra’ (Indrajit) (Ind.); 
Strijd en vrede: overwinning: term: jit, Indra- (‘veroveraar van Indra’) (nom. 
ag.) (demon) (Ind.); Mythe: Indra en Indrajit (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: ji: Jayā (fem.) ‘verovering, overwinning’, evenals Vijayā (id.), 
een vriendin van Pārvatī. Beiden helpen haar door Śiva ervan te overtuigen 
terug te keren [zie Ivn: Jayā (Ind.) (godin, vriendin van Pārvatī); Ivn: Vijayā 
(Ind.) (godin, vriendin van Pārvatī); God: ‘Verovering’ (Jayā, Vijayā) (Ind.); 
Strijd en vrede: inval: term: jayā of vijayā (fem.) (godinnen) (Ind.)] 
                                                                                                  [Jaya, Vijaya] 

  37 

Sansk. termen: ji: Jayākhya, naam van een saṃhitā, behorend tot Pāñcarātra 

Āgama’s. Het werk beschrijft o.a. kosmologische fenomenen en maakt deel uit 

van het vroege Sāṃkhya Vaiṣṇavisme. Analyse: de naam hangt samen met jaya 

‘overwinning’ [zie Literatuur: Āgama, Pāñcarātra: Jayākhya Saṃhitā (Ind.); 

Strijd en vrede: overwinning: term: jayākhya (adj.?) (lit.) (Ind.)]      [Jayakhya] 

  32 

Sansk. termen: ji: Jayanta ‘zegevierende’, 1. een Rudra of de zoon van Rudra 
zoals voorgesteld door een kalf in de Vedische landbouwriten; de stier en de 
koe worden dan beschouwd als Rudra en zijn vrouw, 2. de zoon van Indra, ook 
Aindri genoemd [zie Ivn: Jayanta (Ind.) (god, misschien een Rudra); God: 
‘Zegevierende’ (Jayanta) (Ind.); Strijd en vrede: overwinning: term: jayanta 
(adj.) (god) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: ji: Jayantī (fem.) ‘zegevierend’, een locale variant van Devī, 

die voorkomt tussen Kurukṣetra en het Vindhya-gebergte. Ze is de dochter van 

Indra en speelt een rol in de mythe van Bṛhaspati’s list en redding van de 

wereld uit handen van Śukra en de Daitya’s (Padma Purāṇa) [zie Ivn: Devī: 

Jayantī (Ind.) (godin); God: ‘Zegevierende’ (Jayantī) (Ind.); Strijd en vrede: 
overwinning: term: jayantī (fem. adj.) (godin) (Ind.)]                         [Jayanti] 
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Sansk. termen: ji: jina ‘zegerijk’, ‘overwinnaar’, een arhat of tīrthaṃkara, 

een van de 24 heilige leiders van de desbetreffende godsdienst 

  - 

Sansk. termen: ji: jina: Jaina (adj.) ‘1. ‘betrekking hebbend op de jina’s’, 2. 
‘vereerder van de jina’s’. Het Jaïnisme is ontstaan in de 6e eeuw v. Chr.. De 
grote leermeesters zijn Pārśva en Māhāvīra. Het Jaïnisme lijkt op het 
Boeddhisme, maar is radicaler in zijn afwijzing van de wereld. Het heeft een 
zeer uitgebreide voorstelling van de kosmos, juist met het doel het universum 
als niet ter zake doend te beschouwen. Verlossing loopt via tapas door de yogi 
teneinde zichzelf te reinigen van karmische stof en ten slotte de kringloop van 
dood en leven te verlaten [zie Religie: India, ~ van: Jaïnisme (Ind.-J.), Jaina; 
Filosofie: type: Jaina ~ (Ind.-J.); Kosmografie en geografie: kosmologie, Jaina 
(Ind.-J.); Begin: oorsprong van het Jaïnisme ; Strijd en vrede: overwinning: 
term: jina: jaina (subst. adj.) (rel.) (Ind.)] 

  16 

Sansk. termen: ji: Jiṣṇu ‘zegevierend, winnend, veroverend’, een naam van 

Śiva, bijvoorbeeld in de mythe van Śiva’s vernietiging van Tripura in de 

Mahābhārata [zie Ivn: Śiva (1): ‘Jiṣṇu’ (Ind.) (god); God: ‘Zegevierende’ 

(Jiṣṇu) (Ind.); Strijd en vrede: overwinning: term: jiṣṇu (adj.) (god) (Ind.)] 

                                                                                                 [Jisnu, Jishnu] 

  33 

Sansk. termen: ji: Mṛtyuṃjaya ‘hij die ziekten overwint’, een naam van Śiva, 

zoals in de mythe van Yama en Mārkaṇḍeya, waarin Śiva Yama, de god van de 

dood, van het leven berooft. De mantra die de dood overwint, noemt Śiva dan 

ook Mṛtyuṃjaya. Bij ziekte is men immers in de greep van de dood (Berends) 

[zie Ivn: Śiva (1): ‘Mṛtyuṃjaya’ (Ind.) (god); God: ‘Ziekteoverwinnaar’ 

(Mṛtyuṃjaya) (Ind.); Strijd en vrede: overwinning: term: jaya, mṛtyuṃ- 

(‘ziekte of dood overwinnend’) (part.) (god) (Ind.)]  

                    [Mrtyumjaya, Mrityumjaya, Mṛtyuṅjaya, Mrtyunjaya, Mrityunjaya] 

 

Sansk. termen: ji: Śatrujit ‘overwinnaar van de vijand’, een prins, de 
kleinzoon van Yudhājit, verslagen door Devī, zoals vermeld in de Devī 

Bhāgavata Purāṇa. Hij was de zoon van koning Dhruvasaṃdhi en koningin 

Līlāvatī, Yudhājits dochter. Zijn halfbroer Sudarśana, de zoon van koningin 
Manoramā, werd later geholpen door de godin Devī om Śatrujit te verslaan en 
de troon te bestijgen. Analyse: śatrujit < śatru (< śad ‘neerslaan, verdrijven’) 
‘vijand, rivaal’ + jit ‘overwinnend, verwervend’ [zie Ivn: Śatrujit (Ind.) (prins, 
kleinzoon van Yudhājit)]                                                     [Shatrujit, Satrujit] 

  34 

Sansk. termen: ji: Trailokyavijaya ‘veroveraar van de drie werelden’, een 
Boeddhistische god van de kennis, de wachter van het oosten. De drie 
werelden zijn die van de begeerte, de vorm en de vormloosheid. Analyse: 
Trailokyavijaya < trailokya ‘de drie werelden’ + vijaya ‘veroveraar’ [zie Ivn: 
Trailokyavijaya (Ind.-B.) (god); God: ‘Veroveraar van de drie werelden’ 
(Trailokyavijaya) (Ind.-B.); Beroep en functie: strijder: veroveraar: term: 
vijaya, trailokya- (‘veroveraar van de drie werelden’) (god) (Ind.-B.)] 

  14 

Sansk. termen: ji: Ugrajit ‘geweldige overwinnaar’, naam van een apsaras die 
wordt genoemd in de Atharva Veda [zie Ivn: Ugrajit (Ind.) (apsaras); Geest: 
‘Geweldige overwinnaar’ (Ugrajit) (Ind.); Strijd en vrede: overwinning: term: 
jit, Ugra- (‘geweldige overwinnaar’) (nom. ag.) (apsaras) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: ji: Vijayā zie ji: Jayā   - 

Sansk. termen: ji: Yudhājit ‘die overwint d.m.v. oorlog’, een koning, 
tegenstander van Devī. Analyse: Yudhājit < yudhā ‘oorlog’ + jit ‘die overwint, 
verovert’ [zie Ivn: Yudhājit (Ind.) (koning); Geest: ‘Oorlogsoverwinnaar’ 
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(Yudhājit) (Ind.); Strijd en vrede: overwinning: term: jit, yudhā- (‘die 
overwint d.m.v. oorlog’) (nom. ag.) (koning) (Ind.)]                          [Yudhajit] 

Sansk. termen: Jiṣṇu zie ji: Jiṣṇu   - 

Sansk. termen: jīva 1. ‘levend’, 2. ‘individuele levende ziel’, 3. ‘individueel 
levend wezen’, 4. ‘individuele levende ziel die verlost is’ volgens de Śaiva 
Siddhānta. Etym.: verwant met lat. vivus ‘levend’ [zie Geest: ziel, individuele 
levende: term: jīva (= jīvātman) (Ind.); Dood en leven: levend wezen: term: 
jīva (Ind.); Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: jīva = jīvanmukta 
(Śaiva Siddhānta) (Ind.); Schepping: zielen, ~ der: jiva’s (Ind.)] 
                                                                                           [jiva, jivanmukta] 

  32 

Sansk. termen: jīva rakṣya ‘ziel die bescherming of verlossing nodig heeft’, en 

die door prapatti, zelfovergave aan God, verlost wordt (volgens Rāmānuja’s 

doctrine van genade [zie Geest: ziel, individuele levende: term: jīva rakṣya 

(Ind.); Strijd en vrede: beschermen: term: rakṣya (‘die bescherming nodig 

heeft’) (m.b.t. jīva) (Ind.)]                                       [jiva raksya, jiva rakshya] 

  32 

Sansk. termen: jīvanmukta ‘tijdens zijn leven verloste ziel’, d.w.z. degene die 
volgens de Vedānta (Śaiva Siddhānta) verlossing na de dood ontvangt, maar 
eigenlijk tijdens zijn leven verkregen heeft door de verwerving van kennis. 
Deze verlossing (jīvanmukti) geschiedt dus onmiddellijk i.t.t. kramamukti, een 
geleidelijke verlossing (zie aldaar). In de Śaiva Siddhānta betekent jīva 
hetzelfde als jīvanmukta [zie Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: 
jīva = jīvanmukta (Śaiva Siddhānta) (Ind.); Verlossing: type: mukti, 
jīvan- (Śaiva Siddhānta en Śākta) (Ind.); Filosofie: type: jīvanmukti - 
kramamukti-tegenstelling, leer van de (Ind.)]             [jivanmukta, jivanmukti] 

  56 

Sansk. termen: jīvanmukti zie jīvanmukta   - 

Sansk. termen: Jīvanmuktiviveka zie viveka: Jīvanmuktiviveka   - 

Sansk. termen: jñāna ‘kennis’, middel ter verlossing volgens diverse 

filosofieën. In het Śaivisme een der drie Śakti’s van Śiva Naṭarāja en 

geïdentificeerd met een van zijn drie ogen [zie Filosofie: kennis: term: jñāna 

(Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Koṭirudra Saṃhitā-mārga’: bhakti, 4e stadium: 

jñāna (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: jñāna 
(Ind.-T.); Macht en kracht: levenskracht: term: Śakti: ‘jñāna’ (Ind.); Symbool: 
oog [drie] als symbool van 1. zon, maan en vuur, 2. icchā, jñāna, kriyā (Ind.); 
Lichaam: oog: oog van Śiva (1): ‘Jñāna’ (Ind.)]                                      [jnana] 

  32  34 

Sansk. termen: jñāna niṣṭhā ‘standvastigheid in kennis’, een stadium van 

verlossing waarbij de śivatva in de ziel verschijnt volgens de Śaiva Siddhānta 

[zie Verlossing: type: mukti: ‘jñāna niṣṭhā’ = ‘śivatva’ (vlgs Śaiva Siddhānta) 

(Ind.); Karakter en gedrag: standvastigheid: term: niṣṭhā (Ind.); Filosofie: 

kennis: term: jñāna niṣṭhā (‘standvastigheid in kennis’) (Ind.)]  

                                                                           [jnana nistha, jnana nishtha] 

  33 

Sansk. termen: jñāna: ajñāna ‘onwetendheid’, die in de Upaniṣads 

gelijkgesteld wordt aan Vṛtra, die op zijn beurt door Indra met zijn vajra der 

ware kennis gedood wordt, zodat de koeien (de individuele zielen) bevrijd 
worden van onwetendheid [zie Filosofie: kennis: onwetendheid: term: ajñāna 
(Ind.)]                                                                                      [jnana, ajnana] 

  32 

Sansk. termen: jñāna: aparokṣajñāna ‘onmiddellijke (rechtstreeks 

waarneembare) hoogste kennis’, waarbij de bimba zich openbaart; het eerste 

van de twee stadia van mokṣa volgens Madhva in de Vaiṣṇava Vedānta [zie 

Verlossing: type: mukti: ‘aparokṣajñāna’ (stadium 1) (Madhva) (Ind.); 

  32 
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Filosofie: kennis van God: term: aparokṣajñāna (‘onmiddellijke hoogste 

kennis’) (Madhva) (Ind.); Waarneming: term: aparokṣa (adj.) (Ind.)] 

                                                          [jnana, aparoksajnana, aparokshajnana] 

Sansk. termen: jñāna: mithyājñāna ‘valse kennis, verkeerd denken, 
vergissing’, een van de vijf mala’s in het Pāśupata-systeem die gebondenheid 
tot gevolg hebben; in de Nyāya-filosofie kenmerkt de afwezigheid van 
mithyājñāna de īśvara [zie Ethiek: zonde: term: mala of paśutva: 
‘mithyājñāna’ (Ind.); Filosofie: kennis: term: jñāna, mithyā- (‘valse kennis’) 
(Ind.); Psychologie: vergissing: term: mithyājñāna (Ind.)] [jnana, mithyajnana] 

  33  34 

Sansk. termen: jñāna: pāśajñāna ‘kennis over de pāśa’, de boeien van 

saṃsāra, die vlgs de Śaiva Siddhānta geen verlossing brengt [zie Filosofie: 

kennis van de boeien van saṃsāra: term: pāśajñāna- (Śaiva Siddhānta) (Ind.)] 

                                                                       [jnana, pashajnana, pasajnana] 

  33 

Sansk. termen: jñāna: paśujñāna ‘kennis over de paśu’, die vlgs Śaiva 
Siddhānta geen verlossing brengt [zie Filosofie: kennis van de niet-verlichte 
ziel: term: paśujñāna (Śaiva Siddhānta) (Ind.)]  [jnana, pashujnana, pasujnana] 

  33 

Sansk. termen: jñāna: patijñāna ‘kennis over de pati’, die vlgs Śaiva Siddhānta 

verlossing brengt: patijñāna is het vierde stadium en kent drie fasen: iruḷ, 
maruḷ en aruḷ (zie onder Drav. termen) [zie Filosofie: kennis van God: term: 

patijñāna (Śaiva Siddhānta) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-
mārga’: stadium 4 ‘vidya’ = ‘patijñāna’ in sanmārga  (Ind.)]  [jnana, patijnana] 

  33 

Sansk. termen: jñāna: Pratyabhijñā (fem.) ‘herkenning’, ‘herwonnen kennis’, 
nl. van de identiteit van het Hoogste Zelf en de individuele ziel, naam van een 
filosofisch systeem en de daarmee verbonden secte, gelieerd aan het Kaśmīra-
Śaivisme. Er is een verlossingsmethode (Pratyabhijñāyoga) en een literair werk 

(Pratyabhijñāhṛdaya) die met de genoemde filosofie samenhangen. Analyse: 

Pratyabhijñā < praty < prati (pref.) ‘opnieuw’ + abhi (pref.) ‘naar’ + jñā 

‘kennen, weten’. De term hṛdaya betekent ‘hart’  [zie Filosofie: type: Śaiva ~: 

Kaśmīra-Śaivisme: Pratyabhijñā-darśana  (Ind.); Literatuur: Pratyabhijñāhṛdaya 

(Śaiva) (door Kṣemarāja) (Ind.); Religie: Śaivisme: Kaśmīra-Śaivisme: 

Pratyabhijñā’s (Ind.); Religieus fenomeen: ascese: yoga, Pratyabhijñā- (Ind.); 
Filosofie: kennis: herkenning: term: pratyabhijñā (‘opnieuw leren kennen’) 
(fil.) (Ind.)]      [jnana, Pratyabhijna, Pratyabhijnahrdaya, Pratyabhijnahridaya, 
Pratyabhijna hridayam] 

  33 

Sansk. termen: jñāna: tattvajñāna ‘kennis van de (hoogste) waarheid’, 

onderdeel van de weg naar mokṣa in Vaiśeṣika. Na deze fase volgen de 

opheffing van allerlei tegenstellingen en eigenschappen en ten slotte mokṣa 

[zie Filosofie: kennis van de waarheid: term: tattvajñāna (Vaiśeṣika) (Ind.); 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 2e stadium: ‘tattvajñāna’ (Ind.)] 

                                                                                        [jnana, tattvajnana] 

  34 

Sansk. termen: jñāna: vijñāna 1. ‘kennis die onderscheidt’, een geestesfunctie 
die boven horen, zien en denken staat; volgens de BAU krijgt de ziel na de 

dood vijñāna na in de saṃjñāna te zijn overgegaan, 2. ‘geest’ (Pāli) [zie 

Filosofie: kennis: term: jñāna, vi- (‘kennis die onderscheidt’) (adj. 
vijñānamaya, een ātman) (lit.) (Ind.); Geest: zelf: term: vijñāna (Pāli) (Ind.-
B.); Psychologie: bewustzijn: term: vijñāna (Ind.-B.)]               [jnana, vijnana] 

  56 

Sansk. termen: jñānakāṇḍa zie kāṇḍa: jñānakāṇḍa   - 

Sansk. termen: jñānamārga zie mārga: jñānamārga   - 
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Sansk. termen: Jñāneśvarī ‘meesteres der kennis’, een commentaar op de 

Bhagavad Gītā door Jñānadeva (ca 1300) [zie Literatuur: Jñāneśvarī (Vaiṣṇava) 

(door Jñānadeva) (Ind.); Heerser: leidster: term: īśvarī, jñāna- (Jñāneśvarī) 
(‘meesteres der kennis’) (lit.) (Ind.)]                         [Jnaneshvari, Jnanesvari] 

  32 

Sansk. termen: Jṛmbhikā (fem.) ‘Gaper’, personificatie van het gapen, wezen 

dat de bek van Vṛtra doet openen in de Mahābhārata. Analyse: Jṛmbhikā < 

jṛmbh ‘gapen, de mond openen’ [zie Ivn: Jṛmbhikā (Ind.) (personificatie van 

het gapen); Geest: ‘Gaper’ (Jṛmbhikā) (Ind.); Werkzaamheid: openen: gapen: 

term: jṛmbhikā (fem. nom. ag.) (Ind.)]                           [Jrmbhika, Jrimbhika] 

  37 

Sansk. termen: juhoti zie hu: juhoti   - 

Sansk. termen: Jumbaka, 1. naam van Varuṇa, maar vooral het symbool voor 

het negatieve aspect van deze god (Śatapatha Brāhmaṇa), 2. in werkelijkheid 

de zondebok, gespeeld door een Ātreya-priester. Deze heeft op zijn hoofd de 
zonden van de gemeenschap op zich genomen en wordt het water in gedreven, 
zodat de zonden worden weggespoeld, waarna hij wordt weggejaagd. De 
Jumbaka-rite is een onderdeel van het paardenoffer. Analyse: De betekenis 
van Jumbaka is onbekend. Misschien is er verband met jambuka 1. ‘jakhals’, 2. 

‘man van lage rang’, 3. naam van Varuṇa [zie Ivn: Varuṇa: ‘Jumbaka’ (Ind.) 

(god); Dier: geit: bok, zonde-: ‘Jumbaka’ (Ind.); Offer: ~ aan Jumbaka (Ind.); 
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): ‘Jumbaka’-rite (Ind.) 

  13 

Sansk. termen: Jyeṣṭha ‘beste, oudste’, dezelfde als Alakṣmī, godin van het 

ongeluk, ontstaan uit het gif dat tijdens het karnen van de oceaan 

geproduceerd is. Ze vernietigt rijkdom. Ze is de oudste zuster van Lakṣmī en 

ze wordt afgebeeld [zie Ivn: Devī: Alakṣmī = Jyeṣṭhādevī (Ind.) (godin); Tijd: 

temporaliteit: ouderdom: term: jyeṣṭha (adj., superl.) (godin) (Ind.); God: 

‘Oudste’ (Jyeṣṭha) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Jyeṣṭha (Ind.)] 

                                                [Alaksmi, Jyesthadevi, Alakshmi, Jyeshthadevi] 

  37 

Sansk. termen: Jyeṣṭha sāman ‘zeer oude (uitnemende) sāman’, die in de 

Āraṇyaka’s voorkomt [zie Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Jyeṣṭha’ (Ind.)] 

                                                                    [Jyestha saman, Jyeshtha saman] 

  13 

Sansk. termen: jyotirliṅga zie liṅga: jyotirliṅga   - 

Sansk. termen: jyotis ‘hemelse licht’, het hemelse vuur van de zon, de maan 

en de sterren. Door dit licht vlucht Vṛtra wanneer Indra hem achtervolgt [zie 

Licht en duisternis: licht, hemelse: term: jyotis (Ind.)] 

  10  32 

Sansk. termen: jyotiṣa 1. ‘wetenschap der astronomie’, 2. een tekst waarin de 

bewegingen der hemellichamen worden beschreven, en als zodanig een 

Vedāṅga of hulpwetenschap bij de Veda, die vooral van belang is voor de 

Vedische offerkalender. Analyse: jyotiṣa < jyut ‘schijnen’ [zie Literatuur: 

Vedāṅga: Jyotiṣa (alg.) (Ind.); Wetenschap: astronomie: term: jyotiṣa 

(Vedāṅga) (Ind.)]                                                                 [Jyotisa, Jyotisha] 

  32 

Sansk. termen: jyotiṣṭoma (< jyotis-stoma) ‘lof aan het licht’, de 

verzamelnaam van de somayajña’s in de rituele teksten. Oorspronkelijk vier, 

later zeven soorten: Agniṣṭoma, Atyagniṣṭoma, Ukthya, Ṣoḍaśin, Vājapeya, 

Atirātra en Aptoryāma [zie Offer: naam: jyotiṣṭoma (verzamelterm) (Ind.); 

Taal: lofprijzing: term: stoma: Jyotiṣṭoma (‘lof aan het licht’) (groep offers) 

(Ind.)]                                                                       [jyotistoma, jyotishtoma] 
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Sansk. termen: Ka ‘wie, welke?’, epitheton van diverse goden, zoals Prajāpati, 

de zon en Viṣṇu, ontstaan uit de aanhef van de Ka-hymne (Ṛg Veda X, 121) [zie 

God: ‘Wie’ (Ka) (omschrijving) (Ind.); Begin: oorsprong van Ka (Ind.); 

Literatuur: Veda, Ṛg: Ka-hymne (Ind.); Offer: ~ aan Ka (Ind.)] 

  12  32  37 

Sansk. termen: Kaca ‘(hoofd)haar’, een god en brahmaan, de zoon van 

Bṛhaspati, die van de goden de opdracht krijgt het geheim der onsterfelijkheid 

aan de demonen te ontnemen. Analyse: zijn naam kan vertaald worden met 
‘Schoonhaar’, omdat hij door de goden beschouwd werd als schoon van 
uiterlijk. Kaca < kac of kañc 1. ‘binden’, 2. ‘schijnen’ [zie Ivn: Kaca (Ind.) 

(goddelijke ṛṣi); God: ‘Schoonhaar’ (Kaca) (Ind.); Lichaam: haar: term: kaca 

(god) (Ind.); Familierelaties: genealogie van Devayānī en Kaca (Ind.); Mythe: 
Kaca’s verwerving van het geheim der onsterfelijkheid uit de mond van Śukra 
(Mahābhārata) (Ind.)                                                                            [Kacha] 

  37 

Sansk. termen: kadamba, een boom, Neolamarckia cadamba voorh. Nauclea 
cadamba, met oranjekleurige bloemen, die een rol speelt in de verhalen van 

Kṛṣṇa, wanneer deze de boom beklimt en ervan afspringt temidden van de 

slangen (in de mythe van Kṛṣṇa als jongen en de onderwerping van de slang 

Kāliya (Bhāgavata Purāṇa)) [Boom: kadamba (Neolamarckia cadamba) (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: Kadrū (fem.) ‘rood- of geelbruin’, godin, dochter van Dakṣa, 

vrouw van Kaśyapa en ‘moeder der slangen’, onder wie Kāliya, Vṛta en Śeṣa, 

maar ook van Manasā, welke laatste in Bengalen vereerd werd wegens haar 
genezing tegen slangenbeten. Kaśyapa’s andere vrouw is Vinatā, ‘de moeder 
der vogels’, met wie Kadrū in vijandschap leeft, zie de mythe van Vinatā en de 
slangen. Analyse: de etym. van Kadrū is onzeker, missch. < kav ‘schilderen’ < 
kab ‘kleuren’ [zie Ivn: Kadrū (Ind.) (godin, moeder van de slangen); God: 
‘Bruine’ (Kadrū) (Ind.); Kleur: bruin: term: kadrū (fem.) (godin) (Ind.)] [Kadru] 
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Sansk. termen: kadumśuddha zie śuddha: kadumśuddha   - 

Sansk. termen: Kailāsa, heilige berg, waar zich ook bevindt de woning van Śiva 
(en Kubera). In de mythe van Kailāsa is de berg gepersonifieerd en wijst Indra 
aan als overwinnaar in een strijd tussen Indra en Kārttikeya, waarna de laatste 

de Krauñca-pas creëert. Enkele tīrthaṃkara’s krijgen het nirvāṇa op deze 

berg. Toch is Kailāsa vooral de berg van Śiva. Een deel van de Śiva Purāṇa, de 

Kailāsa Saṃhitā, is naar de berg genoemd. Kailāsa bevindt in Zuidwest-Tibet 

en is een bedevaartsoort voor allerlei gelovigen. Analyse: de betekenis van 
Kailāsa hangt mogelijk samen met het woord kelāsa ‘kristal’ [zie Ivn: Kailāsa = 
tib. Gangs Rinpoche (Tib.-Ind.) (1. berg, tNOv Śrīnagar en tNv het 

Mānasarovara-meer, 2. godenwoning); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva 

Purāṇa: Kailāsa Saṃhitā (Ind.)]                                                           [Kailasa] 
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Sansk. termen: kaiṃkarya prāpti zie prāpti: kaiṃkarya prāpti   - 

Sansk. termen: Kaiṭabha, 1. een demon die samen met Madhu de Veda’s heeft 

gestolen, maar door Hayagrīva wordt gedood. 2. naam van een beeld van Śiva 

in Mahārāṣṭra, althans volgens Klostermaier die bovendien Kaithaba schrijft. 

Analyse: etym. en betekenis onbekend [zie Ivn: Kaiṭabha (1) (Ind.) (Dānava-

demon); Mythe: Hayagrīva en de Dānava’s Madhu en Kaiṭabha (Mahābhārata) 

(Ind.); Ivn: Śiva (1): ‘Kaiṭabha’ (2) (Klostermaier) (Ind.- Marāṭhī) (god); Kunst 

en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): Kaiṭabha (Klostermaier) (Ind.)]    [Kaitabha] 

  32  33 

Sansk. termen: kaivalya ‘alleen zijn, onthechting’ (< kevala ‘alleen, 
afgezonderd’), de verwerving van het zuivere bewustzijn wat het hoogste 

yoga-doel, mokṣa, is, volgens de Yoga Sūtra, waarvan het ook de naam van een 
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pada is (terwijl volgens de Pāñcarātra’s kaivalya niet onder mokṣa valt). De 

Pāśupata’s menen dat niet kaivalya, maar ‘bij de Heer zijn’ het hoogste goed 
is 
[zie Karakter en gedrag: eenzaamheid: term: kaivalya (Ind.); Beroep en 

functie: rel. persoon: zoeker naar verlossing: term: mumukṣu: kaivalya-strever 

(Ind.); Religieus fenomeen: ascese: yoga: eenzame afzondering: term: kaivalya 
(Ind.); Literatuur: Sūtra, Yoga: 4e pada: Kaivalya (Ind.); Verlossing: weg naar 
~: fysieke afzondering: term: kaivalya (Ind.); Verlossing: type: mukti: 
‘kaivalya’ (vlgs de Yoga Sūtra) (Ind.); Verlossing: type: mukti: ‘kaivalya’ (vlgs 

Sāṃkhya) (Ind.); Sociologie: afzondering: term: kaivalya (Ind.)] 

Sansk. termen: Kākutstha ‘afstammeling van Kakutstha’, welke laatste naam 
betekent ‘staand op een bult’, d.w.z. op de bult van het rund waarin Indra 
veranderd was. Kakutstha is de zoon van Saśāda of van Bhagīratha. Kākutstha 

is een epitheton van Rāma [zie Ivn: Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra: 

‘Kākutstha’ (patr.) (Ind.) (held-god); Ivn: Kakutstha (Ind.) (myth. fig.), 
Kākutstha (patr.); God: ‘Afstammeling van Kakutstha’ (Kākutstha) (Ind.); 
Lichaam: gestalte: staande houding: term: stha, kakut- (‘staand op een bult’) 
(Kākutstha: god) (Ind.)]                                                                  [Kakutstha] 

  37 

Sansk. termen: kalā ‘deeltje’. In het Kaśmīra Śaivisme wordt kalā beschouwd 
als de kracht tot handelen en kennis vergaren, die i.t.t. Śiva bij de individuele 
ziel beperkt blijft en deel uitmaakt van de vijfvoudige kañcuka, een term die 
niet bij Klostermaier voorkomt. Hij gebruikt de woorden ‘vijfvoudige kala’, 
waarmee hij m.i. kalā bedoelt, wat verwarrend is [zie Macht en kracht: 
daadkracht: term: kalā (Ind.)]                      [kala, kancuka, kanchuka]    

  33 

Sansk. termen: kāla 1. ‘tijd’, 2. ‘zwart’, 3. ‘noodlot’, 4. ‘dood’. Kāla is 
oorspronkelijk het juiste moment voor iets, maar werd een abstracte godheid, 
ontstaan in de Vedische periode; volgens de Atharva Veda het enig bestaande 
in het universum, waarvan de wateren en Prajāpati zijn afgeleid (zie veda: 

Atharva Veda). In de Upaniṣads is kāla gelijk aan het Brahman (Maitr) of juist 

afkomstig uit het Brahman (BAU). Volgens Śaṃkarācārya is de tijd een illusie. 

In de Devī Purāṇa is hij een demon. 

Klostermaier noemt als kenmerk van het Kaśmīra Śaivisme Śiva’s vijfvoudige 
kalā (geschr. kala), door anderen kañcuka ‘nauwzittend hemd’ genoemd. Dit 
zijn de krachten van Śiva, die de individuele ziel ook heeft, maar dan in 
beperkte mate, nl. kalā (bij Klostermaier kriyā), vidyā, rāga, kāla en niyati 
(zie aldaar) 

[zie Tijd: term: kāla (Ind.); Licht en duisternis: duisternis: term: kāla (of 

mahākāla; fem. kālī of mahākālī, de ‘grote zwarte’) (adj.) 
(godennaam/demon) (Ind.); Lot: noodlot: term: kāla (Ind.); Dood en leven: 

dood: ‘de Dood’: ‘Kāla’ (4) (Ind.) (demon); Ivn: Kāla (1) (Ind.) (god); Ivn: Śiva 

(1): ‘Kāla’ (2) (Ind.) (god); Ivn: Viṣṇu: ‘Kāla’ (3) (Ind.) (god); God: ‘Tijd’ (Kāla) 

(Ind.); God: ‘Zwarte’ (Kāla, Kālī; Mahākāla, Mahākālī) (Ind.)]   
                                                                               [kala, kancuka, kanchuka] 
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Sansk. termen: kāla: Kālī ‘de zwarte’ (SHD), ‘overwinnaar van de tijd’ (Ions, 
kāladamanī (MW)), ‘de Dood’ (O’Flaherty), een avatāra van Devī, van wie 
afbeeldingen zijn. Ze is de tegenhanger van Śiva als vernietiger. Haar aspecten 

zijn Caṇḍī en Bhairavī. In het Śāktisme wordt ze beschouwd als een mahāvidyā 

van Śakti [zie Ivn: Devī: Kālī (1), avatāra en mahāvidyā (Ind.) (godin); Dood en 
leven: dood: ‘de Dood’: ‘Kālī’ (2) (Ind.); God: ‘Zwarte’ (Kāla, Kālī; Mahākāla, 
Mahākālī) (Ind.); God: ‘Nacht’ (Kālī) (Ind.); Schepping: theogonie: uit het 
lichaam van een godin: Kālī (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Kālī 
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(Ind.); Licht en duisternis: duisternis: term: kāla (fem. kālī) (Ind.); Mythologie: 
Kālī, ~ van (Ind.); Mythologie: motief: rol van Kālī in diverse verschijningen 
(Ind.); Priester: spec. god: Kālī-priester (Ind.)]                                [kala, Kali] 

Sansk. termen: kāla: kāryakāla 1. (eig.) ‘tijd van handeling, toegewezen tijd’, 
2. ‘veranderlijke tijd’ als effect in het dagelijkse leven, veroorzaakt door de 

akhaṇḍakāla (eig. ‘ongebroken tijd’), de ‘onveranderlijke tijd’ zonder delen 

[zie Tijd: term: kāla, kārya- (‘veranderlijke tijd’) (Ind.); Tijd: term: kāla, 

akhaṇḍa- (‘onveranderlijke tijd’) (Ind.); Totaliteit: compleetheid: term: 

akhaṇḍa (‘ongebroken’) (adj.) (Ind.)]                 [kala, karyakala, akhandakala] 

  56 

Sansk. termen: Kālakañja ‘haar van de tijd’, naam van een groep demonen, 
behorend tot de Dānava’s of de preta’s en bekend van de mythe van de 
altaarstenen, waarin ze de hemel proberen te bereiken, maar als spinnen 
terugvallen op aarde, behalve twee, die als de honden van Yama aan de hemel 
blijven staan [zie Geest: demon: term: kālakañja (Ind.); Geest: ‘Haar van de 
tijd’ (Kālakañja) (Ind.); Lichaam: haar: term: kañja, kāla- (‘haar van de tijd’) 
(demon) (Ind.)]                                                                              [Kalakanja] 

  12 

Sansk. termen: kālakeya, een soort ‘zwarte’ demon, behorend tot de groep 
der Dānava’s. Analyse: kālakeya < kālakā < kālaka ‘donkerblauw, zwart’ [zie 
Geest: groep: ‘Dānava’s’: ‘Kālakeya’s’ (Ind.); Kleur: donkerblauw: term: 
kālaka: kālakeya (demon) (Ind.)]                                                      [kalakeya] 

  32 

Sansk. termen: kālakūṭa, het gif dat vrijkomt na het karnen van de oceaan, 

dat de drieledige wereld verlamt en dat door Śiva wordt ingenomen, waarna 

zijn keel donkerblauw kleurt [zie Voorwerp: vergif: term: kālakūṭa (Ind.)] 

                                                                                                       [kalakuta] 

  33  37 

Sansk. termen: Kālamukha ‘zwartgezicht’, 1. naam van een Zuid-Indiase Śaiva 
secte uit de ME, die hoorden tot de Lakulīśa’s, 2. naam van een stam, 
genoemd in de Mbh. De secte kreeg haar naam wegens het zwarte kasteteken, 
een zwarte streep (bron: Ramendra Nath Nandi, ‘Religious institutions and 
cults in the Deccan (600-1000)’). Analyse: Kālamukha (var. Kālāmukha, 
Kālānana, Kālāsya) < kāla ‘zwart’ + mukha ‘gezicht, hoofd’ [zie Religie: 
Śaivisme: Kālamukha’s (Ind.); Hoofd: deel: gezicht: term: mukha, kāla- (‘met 
het zwarte gezicht’) (lid v.e. secte) (Ind.)]                                    [Kalamukha] 

  33 

Sansk. termen: Kālanemi ‘velg van het rad der tijd’, 1. In de Purāṇa’s is hij 

een demon, de zoon van Virocana en  gedood door Viṣṇu; zijn incarnaties zijn 

Kaṃsa en Kāliya, die op hun beurt gedood worden door Kṛṣṇa (O’Flaherty), 2. 

In de Rāmāyaṇa is hij de oom van Rāvaṇa en wordt hij gedood door Hanumat 

[zie Ivn: Kālanemi (1) (Ind.) (asura-demon, zoon van Virocana (Pur.)); Ivn: 

Kālanemi (2) (rākṣasa-demon oom van Rāvaṇa (Ram.)); Geest: ‘Velg van het 

rad der tijd’ (Kālanemi) (Ind.); Voorwerp: velg: term: nemi, kāla- (‘velg van 
het rad der tijd’) (demon) (Ind.)]                                                     [Kalanemi] 

  27  37 

Sansk. termen: Kālarātrī ‘donkere nacht’, personificatie van de nacht van de 
dood (van de wereld of van een persoon) die Devī (Durgā) zendt om de demon 
Durga te vernietigen. Kālarātrī wordt ook wel geïdentificeerd met Devī zelf en 
is haar locale variant in het Sakyā-gebergte. Ze wordt afgebeeld, zittend op 
een ezel [zie Ivn: Kālarātrī (1) (Ind.) (demon); Ivn: Devī: Kālarātrī (2) (Ind.) 
(godin); Geest: ‘Donkere nacht’ (Kālarātrī) (Ind.); God: ‘Donkere nacht’ 
(Kālarātrī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Kālarātrī (Ind.); Licht 
en duisternis: nacht: term: rātrī, kāla- (‘donkere nacht’) (geest/godin) (Ind.)] 
                                                                                                       [Kalaratri] 

  15  34 

Sansk. termen: kalaśa ‘waterkruik’, in ’t  bijzonder een offervat voor het 
gebruik tijdens het soma-offer [zie Vat: beker: term: kalaśa (Ind.)]    

  13 
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                                                                                             [kalasha, kalasa] 

Sansk. termen: Kalavikarṇikā ‘met zachte pijlen’, een afschrikwekkend aspect 

van Devī. Ze is een godin van de koorts en wordt afgebeeld met een beker en 

een speer (kapāla en Śakti, Klostermaier). Vgl. Balavikarṇikā. Analyse: kala 

‘zacht’ + vikarṇikā < karṇikā ‘met oorvormige pijlen’ [zie Ivn: Devī: 

Kalavikarṇikā (Ind.) (godin); God: ‘Godin met de zachte pijlen’ (Kalavikarṇikā) 

(Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Kalavikarṇikā (Ind.); Wapen: pijl: 

term: karṇikā, kala- (‘met zachte pijlen’) (fem.) (adj.) (godin) (Ind.)] 

                                                                                                [Kalavikarnika] 

  34 

Sansk. termen: Kālayavana ‘zwarte Ioniër’, een demon die samen met koning 

Jarāsaṃdha zeventien maal Mathurā aanvalt, maar van Kṛṣṇa verliest. Analyse: 

‘Ioniër’ verwijst naar de Grieken die mogelijk Mathurā hebben aangevallen [zie 
Ivn: Kālayavana (1) (Ind.) (demon); Geest: ‘Zwarte Ioniër’ (Kālayavana) (Ind.); 
Ivn: Ionië: term: yavana, kāla- (2) (‘zwarte Ioniër’) (Ind.) (Griek/demon)] 
                                                                                                   [Kalayavana] 

  15 

Sansk. termen: kali 1. ‘zijde van de dobbelsteen met een punt’, 2. naam van 
de vierde en laatste yuga, die 432.000 jaar telt, i.e. 1200 goddelijke jaren; 
hierna zal de wereld vernietigd worden. Analyse: kali < kal ‘tellen’ [zie Tijd: 
wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kali; Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen: 1-zijde: 
term: kali (Ind.)] 

  15  37 

Sansk. termen: Kālī zie kāla: Kālī   - 

Sansk. termen: Kālīcī, naam van de hal waar Yama over de doden oordeelt. 
Analyse: mogelijke etym. kālīcī < kāla ‘tijd, dood, einde’ + añc ‘gaan naar, 
neigen naar’ (MW) [zie Dodenrijk: ‘Kālīcī’ (Ind.)]                       [Kalici, Kalichi] 

  15 

Sansk. termen: Kālikā (fem.) ‘zwartheid’, 1. een locale variant van Devī, die 

voorkomt in de bergen, 2. naam van een der belangrijkste Śākta Upa Purāṇa’s 

uit de 9e eeuw in Kāmarūpa (Assam) ter bevordering van de cultus van de 
moedergodin Kāmākhyā, een naam van Devī’s avatāra Satī. Maar de tekst 
benadrukt dat Devī in veel gedaanten kan optreden (bron: Lynn Foulston & 

Stuart Abbott, ‘Hindu goddesses: beliefs and practices’). De Kālikā Purāṇa 

bevat o.a. de mythe van Śiva en het beerzwijn en de mythe van de ontleding 
van Satī’s lijk. Analyse: Kālikā < kālaka ‘donkerblauw, zwart’ [zie Ivn: Devī: 
Kālikā (Ind.) (godin) (lit.); God: ‘Zwarte’ (Kālikā) (Ind.); Licht en duisternis: 

duisternis: term: kālikā (fem. adj.) (godin) (lit.) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, 

Upa, Śākta: Kālikā Purāṇa (Ind.)]                                                          [Kalika] 

  34 

Sansk. termen: Kālindī (fem.) ‘vat’, 1. een vrouw van Kṛṣṇa en de dochter van 

Sūrya, 2. een patronimicum van de rivier de Yamunā, die ontstaat op de berg 
Kalinda. Kālinda is een ‘watermeloen’ [zie Ivn: Kālindī (1) (Ind.) (myth. fig.); 
Ivn: Yamī: Yamunā (1): ‘Kālindī’ (2) (Ind.) (rivier(godin)); Vat: term: kālindī 
(godin, rivier) (Ind.)]                                                                          [Kalindi] 

  15  37 

Sansk. termen: Kāliya of Kālīya ‘zwarte’, een slangendemon, een incarnatie 

van Kālanemi, gezonden door Kaṃsa en overwonnen door Kṛṣṇa. Kāliya is de 

zoon van Kādru en Kaśyapa. Hij raakt in strijd met Garuḍa en vlucht naar een 

vijver die hij vergiftigt. Uiteindelijk is het Kṛṣṇa die hem verslaat en verbant 

naar Ramaṇaka, een eiland in de oceaan [zie Ivn: Kālanemi (1): Kāliya, 

incarnatie (Ind.) (nāga-asura-demon); Dier: ‘Zwarte’ (Kāliya) (Ind.); Licht en 

duisternis: duisternis: term: kāliya (‘zwarte’) (slang) (Ind.); Mythe: Kṛṣṇa als 

jongen en de onderwerping van de slang Kāliya (Bhāgavata Purāṇa); 
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Familierelaties: genealogie van Kāliya (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: 

Kṛṣṇa die de Kāliya-nāga verslaat (Ind.)                                [Kaliya, Kalanemi] 

Sansk. termen: Kalki ‘Vernietiger van onreinheid’, de laatste incarnatie van 

Viṣṇu tijdens de Kali Yuga, wanneer hij verschijnt, gezeten op een wit paard 

en met getrokken zwaard. Het relaas wordt verteld in de Kalki Purāṇa, een 

Vaiṣṇava Upa Purāṇa uit ca 1600 AD. Analyse: Kalki < kalka ‘onrein, zondig’ 

[zie Ivn: Viṣṇu: Kalki, avatāra (Ind.) (god) (lit.); Reiniging en verzorging: 

onreinheid: term: kalka (adj.) (kalki, Viṣṇu-avatāra) (Ind.); God: ‘Vernietiger 

van onreinheid’ (Kalki) (Ind.); Begin: oorsprong van Kalki (Ind.); Literatuur: 

Purāṇa, Upa, Vaiṣṇava: Kalki Purāṇa (Ind.)] 
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Sansk. termen: kalpa 1. ‘mogelijk, toepasbaar, geschikt’, 2. ‘regel, 
voorschrift, procedure’, m.n. ‘offerhandelingsvoorschrift (bij de Veda’s)’, 3. 
‘wetenschap van het offerritueel’, 4. een tekst waarin de offerriten en de 
bijbehorende voorschriften worden beschreven, en als zodanig een van de 

Vedāṅga’s of hulpwetenschappen bij de Veda, zoals gerepresenteerd door een 

groot aantal Sūtra’s, 5. de onderste hemel der Jaina’s, 6. bij de Hindoe’s een 
wereldtijdperk, gelijk aan één Brahmā-dag of een periode van 4.320.000.000 

jaar, 7. een van de vijf paradijsbomen, ook kalpavṛkṣa of kalpataru genoemd. 

De kalpa is de wensboom of boom des overvloeds in Svarga. In de Padma 

Purāṇa wordt hij gelijkgesteld met de pārijāta. Analyse: kalpa < kḷp ‘juist 

geordend zijn, in overeenstemming zijn met, geschikt zijn voor’ 
 

[zie Literatuur: Vedāṅga: Kalpa (alg.) (Ind.); Literatuur: Sūtra, Kalpa (alg.) 

(Ind.); Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: kalpa (Vedāṅga; lit.) 

(Ind.); Wetenschap: godsdienstwetenschap: ritualistiek: term: kalpa (Vedāṅga; 

lit.) (Ind.); Mythische woning: naam: ‘Kalpa’, de onderste hemel der Jaina’s 
(Ind.-J.); Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Kalpa = Brahmakalpa = Brahmadina = 
Brahmā-dag (1000 mahāyuga’s); Boom: paradijsboom: Kalpa = Kalpataru = 

Kalpavṛkṣa (Ind.)]  

                          [Kalpavrksa, Kalpavriksa, Kalpavrksha, Kalpavriksha, Parijata] 

  15  16  32 

Sansk. termen: kalpanāpoḍha ‘gewaarwording zonder de werking van abstracte 

gedachten’ i.t.t. savikalpaka ‘bewuste kennisneming’, welk onderscheid 
tussen de echte gewaarwording en gedachten door de Boeddhistische filosoof 
Difnaga werd verwoord. Analyse van de termen: kalpana ‘vorming, 

samenstelling, zich voorstellen’, apoḍha ‘weggenomen, verwijderd’; savikalpa 

‘verschillende mogelijkheden toelatend’ [zie Waarneming: term: 

kalpanāpoḍha (‘onbewuste gewaarwording’) (Ind.); Waarneming: term: 

savikalpaka (‘bewuste gewaarwording’) (Ind.)]                          [kalpanapodha] 

  56 

Sansk. termen: Kalpataru 1. naam van een van de vijf paradijsbomen, 

dezelfde als Kalpa en Kalpavṛkṣa (zie bij kalpa), 2. naam van een Advaita 

Vedānta-filosofische geschrift van Amalānanda. Analyse: taru ‘boom’ [zie 

Boom: paradijsboom: Kalpa = Kalpataru = Kalpavṛkṣa (Ind.); Literatuur: 

Kalpataru (door Amalānanda) (Ind.)]                                           [Amalananda] 

  34 

Sansk. termen: Kalpātīta ‘(hij die geboren is) voorbij de kalpa-hemelen’, lid 
van een groep Jaina goden uit de middelste hemel der Jaina’s. Analyse: 
Kalpātīta < kalpa + atīta ‘overgegaan, overleden’ < atī ‘overgaan, voorbijgaan’ 
[zie Mythische woning: bewoner: ‘Kalpātīta’s’, de ~ van de (= middelste hemel 
der Jaina’s) (Ind.-J.); Reis: overgaan: term: atīta, Kalpa- (Kalpātīta) (part. 
perf.) (soort god) (Ind.-J.)]                                                              [Kalpatita] 
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Sansk. termen: kāma ‘levenslust’, ‘verlangen’ of ‘liefde’, 1. liefdesverlangen 
i.t.t. māra (doodslust), tevens een der drie levensdoelen, 2. een subjectieve 

god uit de Ṛg Veda, die met pijlen harten doorboort en ‘het zaad van de geest’ 

is, te vergelijken met Eros; verder treedt hij op in de mythologie van Śiva, 

Viṣṇu en Devī, 3. Kāma is ook een naam van Agni als het ‘brandend verlangen’, 

een vuurprincipe, 4. een type Jaina heilige, van wie er 24 zijn 
 
[zie Karakter en gedrag: begeerte: term: kāma (god) (Ind.); Karakter en 
gedrag: genieten: term: kāma (nom. act.) (god) (Ind.); Begin: oorsprong van de 
begeerte: kāma (Ind.); 
 
Ivn: Kāma (1) (Ind.) (god); Ivn: Agni (1): ‘Kāma’ (2), ~ (Ind.); God: ‘Liefde’ 
(Kāma) (Ind.); Beroep en functie: rel. persoon: heilige: ‘kāmadeva’ 
(‘liefdesgod’) (Ind.-J.); Mythologie: Kāma, ~ van (Ind.); Symboliek: teken van 
Kāma: makara (Ind.); Offer: ~ aan Agni Kāma (Ind.); Offer: ~ aan Kāma (Ind.); 
Voorwerp: vlag: banier van Kāma (Ind.); Wapen: boog van Kāma (Ind.); 
Sociologie: gemeenschap van het gevolg: gevolg van Kāma (Ind.)]   
                                                                                          [kama, Kamadeva] 

  1  10  12  13  14  16 

Sansk. termen: kāma: Kāmika ‘gewenst, begeerd’, naam van een der 
belangrijkste Śaiva Āgama’s [zie Literatuur: Āgama, Śaiva: Kāmika Āgama 
(Ind.); Karakter en gedrag: begeerte: term: kāmika (adj.) (lit.) (Ind.)] 
                                                                                               [kama, Kamika] 

  33 

Sansk. termen: kāmadeva zie kāma   - 

Sansk. termen: Kāmaduhā (fem.) ‘melkbegeerte’, naam van de post-Vedische 
mythische wenskoe of koe van overvloed. Analyse: de naam kent varianten: 
Kāmaduhā (MW), Kāmaduh (Keith), Kāmadughā, Kāmadhenu; √duh ‘melken’ > 
duh (part.) ‘melkend, melk producerend’ > dughā ‘melkkoe’; √dhe ‘drinken’ > 
dhenu ‘melkkoe’ [zie Ivn: Kāmaduhā (Ind.) (wenskoe); Dier: ‘Melkbegeerte’ 
(Kāmaduhā) (Ind.); Werkzaamheid: ec. ~: melken: term: duhā, kāma- 
(‘melkbegeerte’) (fem.) (subst. adj.) (myth. koe) (Ind.)] 
                                              [Kamaduha, Kamaduh, Kamadugha, Kamadhenu] 

  12 

Sansk. termen: Kāmagiri ‘liefdesberg’, berg bij Guwāhāti in Kāmarūpa, een 
streek en vroeger een koninkrijk ten oosten van Bengalen in West-Assam, waar 
de yoni van Satī terechtkwam en waar de Kāmākhyā-tempel werd gebouwd. Op 
de berg wordt het vruchtbaarheidsfeest ambuvācī gevierd m.b.t. de 
menstruatie van de godin Kāmākhyā [zie Ivn: Kāmagiri = Nilāchal (Ind.) (berg, 
locatie Kāmākhyā-tempel in NW-Guwāhāti, Kamrup Metropolitan District, 
Assam); Aardhoogte: berg: term: giri, kāma- (‘liefdesberg’) (heuvel bij 
Guwahati) (Ind.)]            [Kamagiri, Nilachal, Guwahati, Kamarupa, Kamakhya] 

  34 

Sansk. termen: Kāmākhyā ‘zij genaamd liefde’, een vorm van Devī. Zie verder 

bij Kāmākṣī. Ze is identiek met Kāmeśvarī (zie aldaar). Analyse: Kāmākhyā < 

kāma ‘liefde, verlangen’ + -ākhyā ifc. ‘genaamd’ (SHD) [zie Ivn: Devī: Satī, 
avatāra: ‘Kāmākhyā’ = ‘Kāmeśvarī’ (Ind.) (godin); God: ‘Zij genaamd liefde’ 
(Kāmākhyā) (Ind.); Cultus: Devī-cultus: Kāmākhyā-Kāmeśvarī-cultus 
(Ind.);Taal: naam: term: ākhyā, kāma- (Kāmākhyā) (‘zij genaamd liefde’) (ifc) 
(godin) (Ind.); Heiligdom: tempel van Kāmākhyā of Kāmeśvarī te Guwāhāti 
(Assam) (Ind.)]                                          [Kamakhya, Kameshvari, Kamesvari] 

  34 

Sansk. termen: Kāmākṣī ‘liefdesoog’ , 1. een vorm van Devī, 2. een heilige 

plaats van Durgā in Assam (MW). 
Klostermaier spreekt over Nara Narayan, koning van Kutch, die in 1565 de 

Kāmākṣī-tempel herbouwde (noot, p. 224). 
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Kāmākṣī-tempels zijn echter alleen bekend in Zuid-India, m.n. in Tamiḷnāḍu 

(Kāñcīpuram (Kanchipuram)). 
Op de ws. ‘Guwahati temples article’ is sprake van de Kāmākhyā-tempel in 

Guwāhāti (Assam), die Naranārāyaṇa, de koning van Koch (Kamatā, Koc) in de 

10e eeuw liet bouwen. 
Op de ws. ‘Char Shakt Dham’ wordt Chilarai aangehaald als de koning van Koch 
die de Kāmākhyā-tempel liet bouwen. 
Op de ws. ‘Shakti Peethas (Tantra Peethas) in India’ noemt dr. K.K. Debnath 
eveneens Chila Rai die in 1565 de Kāmākhyā-tempel liet bouwen. 

In ieder geval viel hier Satī’s yoni, zodat hier een pīṭha ontstond. Bovendien 

viert men hier de menstruatie van de godin. 
Zie ook Kāmākhyā 

[zie Ivn : Devī: Kāmākṣī (Ind.) (godin); God: ‘Liefdesoog’ (Kāmākṣī) (Ind.); 

Lichaam: oog: term: akṣī, Kāma- (Kāmākṣī) (‘liefdesoog’) (fem.) (godin) (Ind.)] 

                                                                                       [Kamaksi, Kamakshi] 

Sansk. termen: Kamalā (fem.) ‘lotus’, 1. een avatāra van Lakṣmī. Kamalā of 

Padmā huwde met Vāmana, een avatāra van Viṣṇu. 2. Eén van de mahāvidyā’s 

uit het Tantrisme. Analyse: kamala, eig. ‘roze’. Zie ook Kāmalātmikā 
 

[zie Ivn: Lakṣmī: Kamalā (1) = Padmā, avatāra (Ind.) (myth. fig.-godin); Ivn : 

Devī: Mahāvidyā: Kāmalātmikā = Kamalā (2) (Ind.) (godin); God: ‘Lotuswezen’ 
(Kamalā, Padmā) (Ind.); Vegetatie: bloem: lotus: term: kamalā (fem.) (godin) 
(Ind.); Vegetatie: bloem: lotus: term: padma; padmā (fem.) (godin) (Ind.) 
                                             [Laksmi, Lakshmi, Kamala, Padma, Kamalatmika] 

  15 

Sansk. termen: Kamalākṣa ‘lotusogige’, zoon van de demon Tāraka. Hij bezit 

het naar hem genoemde zilveren deel van Tripura [zie Ivn: Kamalākṣa (Ind.) 

(asura-demon); Geest: ‘Lotusogige’ (Kamalākṣa) (Ind.); Bouwwerk: stad der 

demonen: ‘Tripura’ (2): ‘Kamalākṣa’ (Ind.) (myth. topogr.); Lichaam: oog: 

lotusogig: term: kamalākṣa (demon en stad) (Ind.)]    [Kamalaksa, Kamalaksha] 

  37 

Sansk. termen: Kāmalātmikā ‘zij van het wezen van de lotus’ of eenvoudigweg 
Kamalā ‘lotus’, naam van een van de (tien) Tantrische mahāvidyā’s, maar ook 

een epitheton van Lakṣmī. Ze vertegenwoordigt het genadige aspect van Devī. 

Ze wordt afgebeeld, zittend op een lotus, terwijl vier olifanten haar begieten 

met water. Analyse: Kāmalātmikā < kamala ‘lotus’ + ātmīkṛ ‘van zichzelf, 

bezittend’ < ātmaka ‘de natuur of het karakter hebbend van’ 
 
[zie Ivn: Devī: Mahāvidyā: Kāmalātmikā = Kamalā (2) (Ind.) (godin); God: 
‘Lotuswezen’ (Kāmalātmikā, Kamalā) (Ind.); Vegetatie: bloem: lotus: term: 
kamalā (fem.) (godin) (Ind.); Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk: term: 
ātmikā, kāmala- (Kāmalātmikā) (‘zij van het wezen van de lotus’) (adj. fem.) 
(godin) (Ind.)]                                                              [Kamalatmika, Kamala] 

  34 

Sansk. termen: Kāmeśvarī ‘heerseres der liefde’, een vorm van Devī en 

dezelfde als Kāmākhyā (zie aldaar en bij Kāmākṣī) [zie Ivn: Devī: Satī, avatāra: 

‘Kāmākhyā’ = ‘Kāmeśvarī’ (Ind.) (godin); God: ‘Heerseres der liefde’ 
(Kāmeśvarī) (Ind.); Cultus: Devī-cultus: Kāmākhyā-Kāmeśvarī-cultus (Ind.); 
Heerser: leidster: term: īśvarī, kāma- (Kāmeśvarī) (‘heerseres der liefde’) 
(godin) (Ind.); Cultus: Devī-cultus: Kāmākhyā-Kāmeśvarī-cultus (Ind.)] 
                                                                 [Kamakhya, Kameshvari, Kamesvari 
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Sansk. termen: Kāmika zie kāma: Kāmika   - 
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Sansk. termen: Kaṃsa ‘brons, bronzen drinkbeker’, de ‘slechte koning’ van 

Mathurā en tegenstander van Kṛṣṇa. Kaṃsa is de zoon van Drumālika (een 

demon in de gedaante van Ugrasena, de koning van Mathurā) en Pavanarekhā. 

Kaṃsa wordt beschouwd als de incarnatie van Kālanemi. Het eigenlijke doel 

van de verschijning van Kṛṣṇa als avatāra van Viṣṇu is het uitschakelen van 

Kaṃsa. Er ontstaat een strijd waarbij Kaṃsa allerlei demonen zendt die Kṛṣṇa 

moeten doden. Uiteindelijk doodt Kṛṣṇa hem en zet Ugrasena weer op de 

troon. 

Devī is ook slachtoffer geworden van Kaṃsa, die haar ‘doodt’, maar waarna ze 

wordt verenigd met Viṣṇu in de hemel (Harivaṃśa). Volgens de Bhaviṣya 

Purāṇa doodt Bhavānī hem. 

Volgens de Harivaṃśa is Kaṃsa (en Kāliya) de incarnatie van Kālanemi, die 

weer de vader is van de Zes Embryo’s, waaronder Kṛṣṇa, zodat Kaṃsa gezien 

kan worden als de vader van Kṛṣṇa (O’Flaherty) 

Analyse: de reden waarom de koning de naam Kaṃsa ‘brons’ draagt, is 

onduidelijk 

[zie Ivn: Kālanemi (1): Kaṃsa, incarnatie (Ind.) (koning- asura-demon); Mythe: 

Kṛṣṇa’s vernietiging van Kaṃsa (Ind.); Aardmaterie: brons: term: kaṃsa (myth. 

koning) (Ind.)]                                              [Kalanemi, Kamsa, Kamsha Kansa] 
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Sansk. termen: Kaṇāda Sūtra zie sūtra: Vaiśeṣika Sūtra   - 

Sansk. termen: Kanaka ‘gouden’, een der drie biggen van Varāha en de 
aardzeug, die een rol speelt in de mythe van Śiva en het beerzwijn (Kālikā 

Purāṇa) [zie Ivn: Kanaka (Ind.) (myth. zwijn); Dier: ‘Gouden’ (Kanaka) (Ind.); 
Aardmaterie: goud: term: kanaka (adj.) (myth. zwijn) (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: kañcuka ‘nauwzittend hemd (borstharnas, keurslijf, jasje)’, 
‘omhulsel, omslag’, in de filosofie van het Kaśmīra-Śaivisme de beperking door 
Māyā van de activiteit van de jīva. Śiva, het Hoogste Zelf, wordt daarbij 
verhuld in het zelf van het individu. De vijf kañcuka’s worden aangeduid als 
kriyā (of kalā), vidyā, rāga, kālaen niyati (zie aldaar) [zie Kleding: kledingstuk: 
nauwzittend -: term: kañcuka (fil.) (Ind.); Werkzaamheid: bedekken: omgeven: 
term: kañcuka (‘omhulsel’) (nom. ag.) (fil.) (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: kāṇḍa 1. ‘stengeldeel’, 2. ‘tekstgedeelte’,  aanduiding van een 

deel van de Rāmāyaṇa of de Veda (niet te verwarren met khaṇḍa) [zie 

Vegetatie: plantenstengeldeel: term: kāṇḍa (tekstgedeelte) (Ind.); Taal: 

tekstgedeelte: term: kāṇḍa (Ind.)]                                                       [kanda] 

  34  37 

Sansk. termen: kāṇḍa: Āraṇya Kāṇḍa ‘boek van het woud’, het derde deel van 

de Rāmāyaṇa, waarin verteld wordt over het leven van Rāma, Sītā en 

Lakṣmaṇa in de wildernis, en de ontvoering van Sītā door Rāvaṇa [zie 

Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 3. Āraṇya Kāṇḍa (Ind.); Vegetatie: woud: 

term: āraṇya (lit.), āraṇyaka (adj.) (lit.) (Ind.)]             [kanda, Aranya Kanda] 
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Sansk. termen: kāṇḍa: Ayodhyā Kāṇḍa ‘boek van Ayodhyā’, het tweede deel 

van de Rāmāyaṇa, waarin verteld wordt over de voorbereidselen voor Rāma’s 

kroning en over diens ballingschap [zie Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 2. 

Ayodhyā Kāṇḍa (Ind.); Ivn: Ayodhyā = Oude = Oudh = Saket (Ind.) (topogr., tOv 

Lakhnaū = Lucknow, Faizābād, Uttara Pradeśa) (lit.)]   [kanda, Ayodhya Kanda] 

  37 

Sansk. termen: kāṇḍa: bāla kāṇḍa ‘boek van het kind’, het eerste deel van de 

Rāmāyaṇa, waarin verteld wordt over Rāma’s jeugd en zijn huwelijk met Sītā. 
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Dit deel wordt ook wel Ādi Kāṇḍa (‘eerste boek’) genoemd [zie Literatuur: 

Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 1. Bāla Kāṇḍa = Ādi Kāṇḍa (Ind.); Geslacht en 

rijpheid: jeugd: term: bāla (lit.) (Ind.)]                              [kanda, bala kanda] 

Sansk. termen: kāṇḍa: jñānakāṇḍa ‘tekstgedeelten over kennis’, m.n. die 

teksten uit de Veda’s over jñāna die de bron vormen voor de kennis over 

Brahman in de Uttara Mīmāṃsā of Vedānta [zie Taal: tekstgedeelte: term: 

kāṇḍa, jñāna- (Ind.)]                                                        [kanda, jnanakanda] 

  34 

Sansk. termen: kāṇḍa: karmakāṇḍa, ‘tekstgedeelte over karman’, m.n. die 

tekstgedeelten uit de Veda’s die de bron vormen voor de kennis over karman 

en dharma in de Pūrva Mīmāṃsā [zie Taal: tekstgedeelte: term: kāṇḍa, 

karma- (Ind.)]                                                                  [kanda, karmakanda] 

  34 

Sansk. termen: kāṇḍa: Kiṣkindhā Kāṇḍa ‘boek van Kiṣkindhā’, het vierde deel 

van de Rāmāyaṇa, waarin verteld wordt over de apenprins Bāli (= Vāli) die 

door Rāma en Hanumat verslagen wordt, waarna Sugrīva diens plaats inneemt. 

Kiṣkindhā is een grot of een mythische stad op de gelijknamige berg bij de 

Pampā (Tungabhadra) [zie Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 4. Kiṣkindhā 

Kāṇḍa (Ind.); Ivn: Kiṣkindhā (Ind.) (stad/berg/grot/koninkrijk, streek rond 

Hampi, Koppal, Karṇāṭaka en de berg Ṛṣyamukha = Rishyamukha) (lit.)] 

                                                    [kanda, Kiskindha Kanda, Kishkindha Kanda] 

  37 

Sansk. termen: kāṇḍa: Sundara Kāṇḍa ‘boek van de schone’, het vijfde deel 

van de Rāmāyaṇa, waarin verteld wordt over Hanumats avonturen en zijn 

ontmoeting met Sītā. Sundara verwijst naar de koosnaam die Hanuman kreeg 
van zijn moeder (WP). Analyse: sundara ‘mooi, knap, bekoorlijk’ [zie 

Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 5. Sundara Kāṇḍa (Ind.); Kunst en 

schrift: esthetiek: schoonheid: term: sundara (adj.) (Hanumat/lit.) (Ind.); Ivn: 
Hanumat: ‘Sundara’ (lit.) (Ind.) (aapgod)]                     [kanda, Sundara Kanda] 

  37 

Sansk. termen: kāṇḍa: Uttara Kāṇḍa ‘laatste boek’, het zevende deel van de 

Rāmāyaṇa, waarin verteld wordt over Sītā’s vermeende onreinheid, haar 

ballingschap, de geboorte van haar kinderen Lava en Kuśa en Rāma’s opvolging 

door deze twee [zie Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 7. Uttara Kāṇḍa 

(Ind.); Filosofisch aspect: systematiek: laatste: term: uttara (lit.) (Ind.) 
                                                                                     [kanda, Uttara Kanda] 

  37 

Sansk. termen: kāṇḍa: Yuddha Kāṇḍa ‘boek van de oorlog’, het zesde deel van 

de Rāmāyaṇa, waarin verteld wordt over de oorlog tussen de legers van Rāma 

en Hanumat en die van Rāvaṇa van Laṅkā, reden waarom deze kāṇḍa ook wel 

Laṅkā Kāṇḍa genoemd wordt. Het verdere relaas gaat over Sītā’s vuurproef en 

de terugkeer van Rāma en Sītā naar Ayodhyā. Analyse: yuddha 1. ‘bevochten, 

veroverd, overwonnen’, 2. ‘oorlog, strijd’ [zie Literatuur: Rāmāyaṇa (door 

Vālmīki): 6. Yuddha Kāṇḍa = Laṅkā Kāṇḍa (Ind.); Strijd en vrede: strijd: term: 

yuddha (lit.) (Ind.)]                                                       [kanda, Yuddha Kanda] 

  37 

Sansk. termen: Kandarpa ‘wellust (SHD), lustopwekker (MW)’, naam van Kāma, 

de god der liefde. Analyse: etym. en betekenis onzeker: 1. MW: < kaṃ-darpa 

‘hij die doet ontvlammen (darpa) een god of wellust (ka); 2. SHD: < darpa 
‘hoogmoed, dwaasheid, + kam [versterking van het voorgaande woord], dus 
‘wild verlangen’ [zie Ivn: Kāma (1): ‘Kandarpa’ (Ind.) (god); God: ‘Wellust’ 
(Kandarpa) (Ind.); Karakter en gedrag: begeerte: term: darpa, kan- (‘wild 

verlangen’) (god) (Ind.); Mythe: Śiva’s vervloeking van Kandarpa (Rāmāyaṇa) 

(Ind.)] 

  33 
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Sansk. termen: Kānphaṭi (hindī) ‘oorperforatie’, een praktijk van de 

Kānphaṭa’s of Gorakhnāthī’s of  Nāthapanthī’s, een bepaalde Śaiva secte met 

lange geperforeerde oorlellen. Analyse van de termen: kāna ‘oor’; phaṭanā 

‘splijten’; Gorakhnāth of Gorakṣanātha was de stichter van de secte  [zie 

Religie: Śaivisme: Kānphaṭa’s = Gorakhnāthī’s = Nāthapanthī’s (Ind.); Rite: 

rituele handeling: doorboring van de oren: term: kānphaṭi (secte) (Ind.); 

Lichaam: oor: oorperforatie: term: kānphaṭi (secte) (Ind.)] 

                                          [Kanphati, Kanphatas, Gorakhnathis, Nathapanthis] 

  33 

Sansk. termen: Kaṇṭhaka ‘halssieraad’, naam van het paard van Siddhārtha 

waarmee hij zijn paleid verlaat. Analyse: MW noemt Kaṇṭhaka als de juiste 

schrijfwijze i.p.v. Kaṇṭaka [zie Ivn: Kaṇṭhaka (Ind.-B.) (paard); Dier: 

‘Halssieraad’ (Kaṇṭhaka) (Ind.); Sieraad: ketting, hals-: term: kaṇṭhaka (paard) 

(Ind.)]                                                                                            [Kanthaka] 

  14 

Sansk. termen: Kaṇva, 1. mythische priester die het achtste boek van de Ṛg 

Veda schreef, 2. lid van de groep nakomelingen van Kaṇva [zie Ivn: Kaṇva 

(Ind.) (ṛṣi, auteur); Priester: groep: ‘Kaṇva’s’ (Ind.)]                [Kanva, Kanvas] 

  12 

Sansk. termen: Kanyā Kumārī zie kumāra: Kaumārī   - 

Sansk. termen: Kāpālika ‘schedeldrager’, lid van een Śaiva secte die Śiva 
imiteert. Analyse van de term: kāpālika ‘schedel-’, ‘betrekking hebbend op de 
kapāla (1. ‘vat’, 2. ‘schedel’)’ [zie Religie: Śaivisme: Kāpālika’s = Kāpāla’s 
(Ind.); Hoofd: deel: schedel: term: kāpālika (adj.) (secte) (Ind.)] 
                                                                                        [Kapalikas, Kapalas] 

  37 

Sansk. termen: kapardin ‘hij die de kaparda (haarknot) draagt’, een van de 
twee Rudra-secten in de Śatarudriya-hymne (Witte Yayur Veda) [zie Religie: 
Śaivisme: Rudra-secte: Kapardins (Ind.); Lichaam: haar: haarknoet: term: 
kaparda (kapardin, secte) (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: Kapila, eig. ‘aapkleurig’, d.i. ‘roodachtig’. Aanduiding: 1. = 

Kapilarṣi wijsgeer (naar wie de stad van Boeddha, Kapilavastu, is genoemd). 

Hij is de grondlegger van de Sāṃkhya-filosofie en van de bhaktimārga als weg 

naar verlossing. 2. In de Bhāgavata Purāṇa wordt Kapila beschouwd als een 

avatāra van Viṣṇu. Na ca 1000 is de Vedānta het belangrijkste systeem en 

wordt Kapila tot ketter verklaard. In de mythe van Sagara vernietigt hij in een 
oogopslag de zonen van Sagara, 3. bijnaam van de zon 

[zie Ivn: Kapila (1) (Ind.) (filosoof); Ivn: Viṣṇu: Kapila (2), avatāra (Ind.) 

(filosoof-god); Zon: ‘Kapila’ (3) (Ind.); Kleur: rood: term: kapila (filosoof/zon) 

(Ind.); Filosofie: type: Vaiṣṇava ~: Sāṃkhya, Vaiṣṇava: Kapila, leer van (Ind.); 

Literatuur: Sūtra, Sāṃkhya (door ‘Kapila’) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 

‘Vaiṣṇava-Sāṃkhya-mārga’ = ‘Kapila-vidyā’ = ‘bhaktimārga’ (Ind.)]  

                                                     [Kapilarsi, Kapilarisi, Kapilarshi, Kapilarishi] 

  10  14  32  34 

Sansk. termen: Kapiṣṭhala Saṃhitā zie saṃhitā: Kapiṣṭhala Saṃhitā   - 

Sansk. termen: karambha ‘pap’ [zie Eten en drinken: pap: term: karambha 
(Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: kāraṇa ‘oorzaak’. Aanduiding: 1. de ‘Oorzaak van de 

schepping’, d.i. Śiva, de heer die verlost, een der vijf hoofdonderwerpen in 
het Pāśupata-systeem waarover moet worden nagedacht, 2. naam van een der 

Śaiva Āgama’s, 3. ‘oorzaak’, een filosofische term, die de Brāhmaṇa’s niet 

kennen, noch de Upaniṣads omdat het Brahman immers boven de wetten van 

de oorzakelijkheid staat [zie Ivn: Śiva (1): ‘Kāraṇa’ (Ind.) (god); God: ‘Oorzaak 
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van de schepping’ (Kāraṇa) (Ind.); Literatuur: Āgama, Śaiva: Kāraṇa Āgama 

(Ind.); Filosofisch aspect: oorzaak: term: kāraṇa (god/lit.) (Ind.)]        [karana] 

Sansk. termen: Kardama ‘schaduw’, een prajāpati, geboren uit de schaduw 
van Brahmā, man van Devahutī en vader van Kapila [zie Ivn: Kardama (Ind.) 
(prajāpati-god); God: ‘Schaduw’ (Kardama) (Ind.); Licht en duisternis: 
schaduw: term: kardama (prajāpati-god) (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: Kārikā ‘handeling’, uiteenzetting in poëzie van een 
grammaticale of filosofische doctrine. Er zijn twee bekende kārikā’s, de 

Sāṃkhya Kārikā van Īśvara Krṣṇa, het oudste handboek over Sāṃkhya (3e eeuw 

AD), en de Vedāntische Māṇḍūkya Kārikā door Gauḍapāda, de prācārya van 

Śaṃkara. Analyse: kārikā < kāraka ‘handelend’ [zie Literatuur: Kārikā, 

Sāṃkhya (door Īśvara Krṣṇa) (Ind.); Literatuur: Kārikā, Māṇḍūkya (= 

Gauḍapāda Kārikā door Gauḍapāda) (Ind.); Literatuur: Commentaar op 

Gauḍapāda’s Māṇḍūkya Kārikā (door Śaṃkara) (Ind.); Begin: eerste/oudste 

Sāṃkhya-tekst (nl. de Sāṃkhya Kārikā) (Ind.); Werkzaamheid: term: kārikā 

(lit.) (Ind.)                                                                                           [karika] 

  34  56 

Sansk. termen: Kārīrīṣṭi ‘offer van karīra’, oorspronkelijk een regenceremonie, 

maar later gebruikt voor diverse doelen. De Kārīrīṣṭi is gebaseerd op het 

maansoffer. Karīra is Capparis aphylla, de kapperstruik, waarvan de vruchten 
werden geofferd; deze term verwijst ook naar bamboe, die hier echter niet 

wordt bedoeld [zie Offer: naam: ‘Kārīrīṣṭi’ (Ind.); Offer: term: iṣṭi, kārīra- 

(‘kapperoffer’) (oorspr. regenoffer) (Ind.); Vegetatie: kapperstruik: term: 
karīra (Ind.)]                                                          [Kariristi, Karirishti, karira] 

  13 

Sansk. termen: Karmadeva ‘mens die door goed gedrag (karman) god is 
geworden’ (BAU) [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Karmadeva’s’ (Ind.); 
God: ‘Hij die door goed gedrag god is geworden’ (Karmadeva) (Ind.); Filosofie: 
type: Karmadeva’s, leer van de (Ind.)] 

  56 

Sansk. termen: Karmahīna ‘zonder ritueel’, een van de zes door Ānanda Giri 

genoemde Vaiṣṇava secten, waarvan de andere zijn: Bhāgavata’s, Bhakta’s, 

(eigenlijke) Vaiṣṇava’s, Vaikhānasa’s en Cakrins. De Karmahīna’s zagen af van 

elk ritueel gebruik en richten zich uitsluitend op Viṣṇu als heer van het 

universum. Analyse: Karmahīna <  karman ‘religieuze handeling, ritueel’ + hīna 
‘verlaten, opgegeven, waaraan geen aandacht meer wordt geschonken’ < hā 

‘verlaten, verwaarlozen, veronachtzamen’ [zie Religie: Vaiṣṇavisme: 

Karmahīna’s (Ind.); Werkzaamheid: mijden: term: hīna, Karma- (‘zonder 
ritueel’) (part.) (secte) (Ind.)]                                                      [Karmahinas] 

  32 

Sansk. termen: karma-kāṇḍa zie kāṇḍa: karma-kāṇḍa   - 

Sansk. termen: karmamārga zie mārga: karmamārga   - 

Sansk. termen: karman 1. ‘daad, handeling’, 2. ‘religieuze handeling, rite’, 3. 
‘taak, plicht’, 4. ‘resultaat, effect, gevolg’, d.w.z. iemands daden en de 
gevolgen hiervan voor zijn volgende leven. De zoon neemt de karman 
(handelingen, niet de moraal (KaushU)) over van zijn vader; in CU en BAU 
moet de zoon de zonden van de vader verzoenen. Karman is een pāśa volgens 
de Śaiva Siddhānta, die de jīva in gebondenheid houdt. Volgens de Vedānta 

(Śaṃkara) veroorzaakt en verzekert karman, de psychische positie, 

wedergeboorte; vgl. bhāva [zie Werkzaamheid: daad: term: karman (Ind.); 
Psychologie: gemoedstoestand: term: karman (Ind.); Ethiek: zonde: ‘paśu’: 
‘karman’ (Śaiva Siddhānta) (Ind.); Begin: oorsprong van het idee van karman 
(Ind.); Filosofie: idee van karman (Ind.); Verlossing: separ.: karman (Ind.)] 
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Sansk. termen: Karṇa Parvan zie parvan: Karṇa Parvan   - 

Sansk. termen: Kārttika(māsa) zie kṛttikā: Kārttika   - 

Sansk. termen: Kārttikamāsamāhātmya zie kṛttikā: Kārttika = Kārttikamāsa   - 

Sansk. termen: Kārttikeya zie Skanda   - 

Sansk. termen: karuṇa ‘medelijden’, een begrip dat vooral in de 

Boeddhistische heilsleer belangrijk is [zie Karakter en gedrag: medelijden: 

term: karuṇa (Ind.)]                                                                            [karuna] 

  14 

Sansk. termen: Kāruṇikasiddhāntin zie sidh: siddhānta: Kāruṇikasiddhāntin   - 

Sansk. termen: kārya 1. ‘handeling’, een term voor het geschapene (wereld, 
materie en leven), waarin de ziel in gebondenheid verkeert, en een der vijf 
hoofdonderwerpen in het Pāśupata-systeem waarover moet worden nagedacht, 
2. ‘resultaat’, een filosofische term [zie Werkzaamheid: term: kārya 
(schepping (Pāśupata)) (Ind.); Schepping: term: ‘kārya’ (Pāśupata) (Ind.); 
Filosofisch aspect: gevolg: term: kārya (Ind.)]                                       [karya] 

  10  33 

Sansk. termen: kāryakāla zie kāla: kāryakāla   - 

Sansk. termen: kāśa ‘verschijning, zichtbaar worden’, 1. grassoort, Saccharum 
spontaneum, geschikt voor matten en daken, een van de zaken waarin Agni (in 
dit geval zijn lichaamshaar) wordt verdeeld, 2. gepersonifieerde dienaar van 
Yama [zie Vegetatie: gras: term: kāśa (Saccharum spontaneum) (geest) (Ind.); 
Ivn: Kāśa (Ind.) (gepers. dienaar van Yama); Geest: ‘Gras’ (Kāśa) (Ind.)] 
                                                                                                   [kasha, kasa] 

  37 

Sansk. termen: Kāśi Khaṇḍa zie khaṇḍa: Kāśi Khaṇḍa   - 

Sansk. termen: Kaśyapa ‘schildpad’, 1. een van de zeven ṛṣi’s aan wie vele 

hymnen worden toegeschreven. Hij is de zoon van Brahmā en de vader van 
Vivasvat en de grootvader van Manu die aan het begin van de mensheid stond. 
Hij wordt beschouwd als prajāpati, schepper, en wordt verbonden met of is 
identiek aan een (2) mythische schildpad, die symbool staat voor het water 
waaruit alles geschapen is. Vervolgens heeft er (3) een auteur Kāśyapa 

bestaan, die een voorloper van Bādarāyaṇa  wordt genoemd, maar echter geen 

werk heeft nagelaten. De auteur (4) Kaṇāda had vele namen, waaronder 

Kāśyapa. Ten slotte is er ook een (5) familie geweest die de Kaśyapa’s worden 

genoemd [zie Ivn: Kaśyapa (1) (Ind.) (ṛṣi-god); Ivn: Kaśyapa (2) (Ind.) (myth. 

schildpad); Ivn: Kāśyapa (3) (auteur zonder overgeleverd werk); Ivn: Kaṇāda 

(Ind.) (auteur) (lit.); Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Kaśyapa’s’ 

(5) (Ind.); Dier: schildpad: term: kaśyapa (ṛṣi, familie) (Ind.); God: ‘Schildpad’ 

(Kaśyapa) (Ind.)]                                                                             [Kashyapa] 

  12 

Sansk. termen: Kaṭha = Kāṭhaka Upaniṣad zie upaniṣad: Kaṭha Upaniṣad   - 

Sansk. termen: Kaṭha 1. stichter van een Zwarte Yajur Veda-school (ook 

Caraka-kaṭha geheten; zie bij caraka), leerling van Vaiśampāyana, 2. 

aanhanger van die filosofische school of richting, die als heilige boeken, naast 

de Kāṭhaka Saṃhitā, de Kaṭha Āraṇyaka en Kaṭha Upaniṣad heeft [zie Ivn: 

Kaṭha (1) (Ind.) (filosoof) (fil./lit.), Kāṭhaka (lit.); Filosofie: type: Yajur Veda-

school, Zwarte: Kaṭha’s (2) of Caraka-kaṭha’s (Ind.), Kāṭhaka] [Katha, Kathaka] 

  13 

Sansk. termen: Kāṭhaka Saṃhitā zie saṃhitā: Kāṭhaka Saṃhitā   - 

Sansk. termen: Kaṭhaśruti = Kaṇṭhaśruti Upaniṣad zie upaniṣad: Kaṭhaśruti 

Upaniṣad 

  - 
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Sansk. termen: Kātyāyanī (fem.) ‘afstammeling van Kātyāyana’, een vorm van 

Durgā, een van haar negen functieverschijningen bij de Āgama-Śaiva’s. Rṣi 
Kātyāyana zou haar vader zijn of hij zou haar als eerste hebben aanbeden. 

Kātyāyanī wordt o.a. genoemd in de Skanda Purāṇa en de Devī Bhāgavata 

Purāṇa, waar ze de slachter is van Mahiṣāsura en dus dezelfde als 

Mahiṣamardinī (zie aldaar). 

In de Bhāgavata Purāṇa wordt ze vereerd door de gopī’s, die haar verzoeken 

Kṛṣṇa tot hun gemaal te maken. 

In de Kālikā Purāṇa betreffende de mythe van de ontleding van Satī’s lijk is 

Kātyāyanī een naam van Satī in Uḍḍiyāṇa (Oḍiśā (Orissa)), waar haar dijen 

zouden zijn neergekomen 

[zie Ivn: Devī: Durgā, avatāra: Devī Mahiṣamardinī = Kātyāyanī (1) (Ind.) 

(godin); Ivn: Devī: Satī, avatāra: ‘Kātyāyanī’ (2) (Ind.) (godin); God: ‘Dochter 
van Kātyāyana’ (Kātyāyanī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: 
Durgā: Mahishamardini = Kātyāyanī (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: Devī 
als Durgā: Devī Mahishamardini of Kātyāyanī (Ind.)]                         [Katyayani] 

  34  37 

Sansk. termen: Kaukilī, een bijzondere vorm van de Sautrāmaṇī, waarin o.a. 

een stier, een schaap en een geit worden geofferd en de brāhmaṇa sāmans 

zingt [zie Offer: naam: ‘Sautrāmaṇī’: ‘Kaukilī’ (Ind.)]       [Sautramani, Kaukili] 

  13 

Sansk. termen: kaula ‘lid van een gemeenschap’ (< kula ‘ras, familie, 
gemeenschap’), in ’t bijzonder de zoeker naar verlossing in het Tantrisme, die 
het stadium heeft bereikt dat hij boven moreel oordeel is verheven [zie 
Beroep en functie: rel. persoon: zoeker naar verlossing: term: kaula (Ind.); 
Sociologie: gemeenschap: term: kula (adj. kaula, een Śākta) (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: kaulācāra zie ācāra: kaulācāra   - 

Sansk. termen: kaumāra zie kumāra: kaumāra   - 

Sansk. termen: Kaumārī zie kumāra: Kaumārī   - 

Sansk. termen: Kaumodakī, naam van de knuppel van Viṣṇu en Kṛṣṇa, 

geschonken door Varuṇa. Analyse: de betekenis van Kaumodakī is niet 

duidelijk. Mogelijk hangt zij samen met kumuda ‘’witte waterlelie’ > kaumudī 
= kaumodī = kaumodakī 1. ‘maanlicht’ (waarbij de waterlelies bloeien), 2. 
‘dag van de volle maan’ in de maand Kārttika, 3. het begeleidende feest op 

die dag (= kaumodinī) (bron: Jan Gonda, ‘Aspects of early Viṣṇuism’). MW: 

Kaumodakī < ku ‘aarde’ + modaka ‘verheugend’, hetgeen door Gonda wordt 

beschouwd als volksetymologie [zie Wapen: knuppel van Viṣṇu: ‘Kaumodakī’ 

(Ind.)]                                                                                          [Kaumodaki]   

  15 

Sansk. termen: Kauśika zie Kuśika  

Sansk. termen: Kauśikī ‘(dochter) van de schede’, d.w.z. de buitenste laag van 
de Godin, een verschijning van Pārvatī in haar duistere aspect (Kālī) [zie Ivn: 
Devī: Kālī (1), avatāra: ‘Kauśikī’ (Ind.) (godin); God: ‘Dochter van de schede’ 
(Kauśikī) (Ind.); Schepping: theogonie: uit het lichaam van een godin: Kauśikī 
(Ind.); Cultus: Devī-cultus: Kauśikī-cultus (Ind.); Begin: oorsprong van Kauśikī 
(Ind.); Vat: term: kauśikī (fem. adj.) (godin) (Ind.)]              [Kaushiki, Kausiki] 

  37 

Sansk. termen: Kauṣītaki ‘van Kauṣītaka’, naam van enkele religieus-

filosofische werken, nl. de Kauṣītaki of Śāṅkhāyana Brāhmaṇa, een 

commentaar op de Ṛg Veda, de Kauṣītaki of Śāṅkhāyana Āraṇyaka en de 

Kauṣītaki of Śāṅkhāyana Upaniṣad. De genoemde Upaniṣad is een deel van de 

Āraṇyaka en deze weer een deel van de Brāhmaṇa. Analyse: Kauṣītaki < 

Kauṣītaka (patron.) < Kuṣītaka, wiens zoon Kahoḍa heet [zie Ivn: Kauṣītaka, 
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Kahoḍa (Ind.) (filosoof), Kauṣītaki (lit.); Literatuur: Brāhmaṇa, Kauṣītaki = 

Śāṅkhāyana Brāhmaṇa (Ind.); Literatuur: Āraṇyaka, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana 

(Ind.); Literatuur: Upaniṣad, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana Upaniṣad (Ind.)] 

                [Kausitaki Brahmana, Kaushitaki Brahmana, Shankhayana Brahmana, 
Kausitaki Aranyaka, Kaushitaki Aranyaka, Kahoda Kausitaki, Kahoda Kaushitaki] 

Sansk. termen: Kauṣītaki = Śāṅkhāyana Āraṇyaka zie āraṇyaka: Kauṣītaki = 

Śāṅkhāyana Āraṇyaka 

  - 

Sansk. termen: Kauṣītaki Upaniṣad zie upaniṣad: Kauṣītaki Upaniṣad   - 

Sansk. termen: kauṣītakin, aanhanger van een bepaalde filosofische school of 

richting, die als heilige boeken de Kauṣītaki Brāhmaṇa en Kauṣītaki Upaniṣad 

heeft [zie Filosofie: type: Ṛg Veda-school: Kauṣītakins (Ind.); Literatuur: 

Brāhmaṇa, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana Brāhmaṇa (Ind.); Literatuur: Upaniṣad, 

Kauṣītaki = Śāṅkhāyana Upaniṣad (Ind.); Literatuur: Upaniṣad: Āraṇyaka, 

Kauṣītaki (Ind.)]                                                       [Kausitakins, Kaushitakins] 

  13 

Sansk. termen: Kaustubha, edelsteen verkregen uit het karnen van de oceaan 

en geplaatst op de borst van Viṣṇu [zie Aardmaterie: edelsteen: ‘Kaustubha’ 

(Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: kavaca ‘bescherming(smiddel)’, zoals een harnas, maar ook 

een gebed met verzoek tot bescherming, zoals de Nārāyaṇa kavaca uit de 

Bhāgavata Purāṇa, die Viśvarūpa aan Indra leert [zie Taal: gebed: 

beschermingsgebed: term: kavaca (Ind.); Taal: gebed: beschermingsgebed: 

term: kavaca, Nārāyaṇa (Ind.); Strijd en vrede: beschermen: term: kavaca 

(nom. act.) (bescherminsgebed of -mantra) (Ind.); Begin: eerste/oudste 

bezitter van de Nārāyaṇa Kavaca (Ind.)]                             [Narayana kavacha] 

  32 

Sansk. termen: kavi ‘ziener, wijs man, dichter’, eig. ‘die magische kennis 

bezit’; ook de naam van verschillende goden [zie Beroep en functie: rel. 

persoon: ziener: term: kavi (Ind.), kāvya] 

  32  45 

Sansk. termen: kavi: kāvya ‘(met de kwaliteiten) van een kavi’, naam van een 

Boeddhistische literaire stijl, i.c. een poëtische compositie met een bepaalde 

plot, gecreëerd door één dichter (MW) [zie Taal: stijl, Kāvya- (Ind.-B.); Beroep 

en functie: rel. persoon: ziener: term: kavi (Ind.), kāvya]                      [kavya] 

  14 

Sansk. termen: Kāvya Uśanas = Kāvya Uśanā = Uśanā Kāvya, naam van een 

oude ṛṣi, Uśanā, later Uśanas (‘begerig’), met het patronimicum Kāvya of met 

de betekenis ‘zoon van een kavi (‘zanger, ziener, priester’)’. De verschillen 
tussen Uśanā en Uśanas hebben te maken met een afwijkende declinatie 
wegens verwarring tussen ā-stam en a-stam. Later werd Uśanas geïdentificeerd 
met Śukra (zie aldaar), de leermeester van de asura’s en (de heerser van) de 
planeet Venus (bron: Dumézil: ‘Plight of a sorcerer’). Analyse: uśanā/-as < vaś 
‘willen, verlangen, begeren’ 
 

[zie Ivn: Śukra (1) = Kāvya Uśanas = Kāvya Uśanā (Ind.) (ṛṣi); Geest: ‘Begerige’ 

(uśanā(/as)) (Ind.); Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): ‘Śukra (2) = Kāvya 

Uśanas’ (Ind.); Karakter en gedrag: begeerte: term: vaś: uśanā/-as (adj.) (ṛṣi) 
(Ind.)]                  [Kavya Ushanas, Kavya Ushana, Ushana Kavya, Kavya Usanas, 
Kavya Usana, Usana Kavya] 

  12  37 

Sansk. termen: Kāvya zie kavi: Kāvya   - 

Sansk. termen: kavyavāhana ‘(offergaven) naar de wijzen vervoerend’, een 
naam van Agni als het vuur dat de offergaven aanneemt en naar de Vaderen 
brengt. Analyse: kavya 1. ‘wijs’, 2. ‘de overleden voorouders’ + vāhana 
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‘vervoerend, vervoer’ [zie Ivn: Agni (1): ‘Kavyavāhana’ (Ind.) (god); God: 
‘Brenger van offergaven aan de Vaderen’ (Kavyavāhana) (Ind.); Offer: ~ aan 
Agni Kavyavāhana (Ind.); Vuur: offervuur: ‘Kavyavāhana’-vuur (Ind.); 
Werkzaamheid: vervoeren: term: vāhana, kavya- (‘die (offergaven) naar de 
Vaderen vervoert’) (part.) (god) (Ind.)]                                      [Kavyavahana] 

Sansk. termen: Kedāra Khaṇḍa zie khaṇḍa: Kedāra Khaṇḍa   - 

Sansk. termen: Kena Upaniṣad zie upaniṣad: Kena Upaniṣad   - 

Sansk. termen: Keśava ‘met mooi lang haar’, 1. naam van een Vedāntācārya, 

2. naam van Viṣṇu en Kṛṣṇa, 3. maand-vyūha van de maand Mārgaśīrṣa, 

voorgekomen uit Vāsudeva, een van de vier vyūha’s van Viṣṇu-Kṛṣṇa [zie Ivn: 

Keśava (1) (Ind.) (Vedāntācārya); Ivn: Viṣṇu: ‘Keśava’ (2) (Ind.) (god); Ivn: 

Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Keśava’ (3) (Ind.) (held-god); Ivn: Viṣṇu: ‘Keśava’ (2), 

maand-vyūha (Ind.) (god); God: ‘Langharige’ (Keśava) (Ind.); Lichaam: haar, 
lang: term: keśava (adj.) (god, filosoof) (Ind.)]                      [Keshava, Kesava] 

  32  34  37 

Sansk. termen: Keśavapanīya ‘haarknippen’, de rite van het knippen van het 
haar, zoals deze wordt verricht aan het eind van de Rājasūya [zie Rite: rituele 
haarknippen: ‘Keśavapanīya’ (Ind.); Werkzaamheid: snijden: term: 
keśavapanīya (nom. act.) (rite) (Ind.)]               [Keshavapaniya, Kesavapaniya] 

  13 

Sansk. termen: Keśin ‘langharig’ 1. ziener, die samen met Rudra gif drinkt 
(RV), 2. Danava demon (Mbh.), die, in de mythe van Agni’s verleiding door de 

Kṛttika’s en de geboorte van Skanda, Devasenā belaagt en door Indra verwond 

wordt, 3. asura-paardendemon (Pur.), die, in de mythe van Kṛṣṇa’s 

vernietiging van Kaṃsa, gedood wordt door Kṛṣṇa, 4. een koning van Pañcāla 

tijdens de Laat-Vedische periode, die betrokken was bij de openbaring van een 

sāman [zie Ivn: Keśin (1) (Ind.) (ṛṣi (RV)); Keśin (2) (Ind.) (asura-demonenleider 

(Mbh)); Keśin (3) (Ind.) (asura-paardendemon (Pur.)); Ivn: Keśin (4) Dālbhya 

(Ind.) (koning); Lichaam: haar, lang: term: keśin (adj.) (ṛṣi, demon) (Ind.); 

Geest: ‘Langharig’ (Keśin) (Ind.); Verlossing: separ.: Keśin (2) (Ind.)]  
                                                 [Keshin, Kesin, Keshin Dalbhya, Kesin Dalbhya] 

  37 

Sansk. termen: Ketu ‘schittering’, de dalende of zuidelijke knoop in de baan 
van de maan waar deze de baan van de zon ‘passeert’ (de ‘Drakenstaart’). 
Ketu wordt beschouwd als de negende planeet. In de mythologie is Ketu het 

lichaam van Svarbhānu die door Viṣṇu werd onthoofd; het hoofd werd Rāhu 

(zie aldaar)  [zie Ivn: Ketu (1) (Ind.) (asura-demon); Hemellichaam: planeet: 
‘Ketu’ (2) (dalende knoop) (Ind.); Licht en duisternis: schittering: term: ketu 
(pseudo-planeet) (Ind.); Geest: ‘Schittering’ (Ketu) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Kha 1. ‘holte, gat’, 2. ‘open ruimte, luchtruim’, een naam voor 

het Absolute of het Brahman, dat volgens de Chāndogya Upaniṣad wordt 

gekenmerkt door ether, adem en vreugde. Analyse: kha < √khan ‘delven, 
doorboren’ [Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘Kha’ 
(Ind.); Kosmografie en geografie: ruim, lucht-: term: kha (Brahman) (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: khaḍga ‘zwaard’, zoals Devī Mahiṣamardinī in haar rechterhand 

draagt [zie Wapen: zwaard: term: khaḍga (Ind.)]                                 [khadga] 

  34 

Sansk. termen: khanda (Pāli) zie skandha   - 

Sansk. termen: khaṇḍa ‘gebroken’, aanduiding van een onderdeel van 

bepaalde Purāṇa’s [zie Taal: tekstgedeelte: term: khaṇḍa (Ind.); Literatuur: 

Purāṇa etc.]; Werkzaamheid: breken: term: khaṇḍa (part.) (tekstgedeelte) 

(Ind.)]                                                                                                [khanda] 
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Sansk. termen: khaṇḍa: Ādi Khaṇḍa, naam van een deel van de Padma Purāṇa, 

het eerste deel in ASS-editie, waarin de verschillende hemelen worden 

beschreven. Daarom heet deze khaṇḍa ook wel Svarga Khaṇḍa. Analyse: Ādi 

‘begin’ [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Ādi Khaṇḍa = 

Svarga Khaṇḍa (1 in ASS-editie, 3 in Calcutta-editie) (Ind.); Begin: oorsprong: 

term: ādi (lit.) (Ind.); Kosmografie en geografie: hemel: term: svarga (lit.) 
(Ind.)]                                                                                          [Adi Khanda] 

  37 

Sansk. termen: khaṇḍa: Avanti Khaṇḍa = Āvantya Khaṇḍa, een der zeven delen 

van de Skanda Purāṇa (zie aldaar), dat zich concentreert op de streek Mālava, 

waar het koninkrijk Avanti zich bevond met als belangrijkste stad Ujjayinī, de 

rivier de Narmadā en 84 Śiva-liṅga’s [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: 

Skanda Purāṇa: Khaṇḍi 5: Avanti Khaṇḍa (Ind.); Ivn: Avanti (Ind.) 

(mahājanapada, gebied rond het huidige Indore met de hoofdsteden Ujjayinī 

en Māhiṣmatī, Madhya Pradeśa) (lit.)]             [Avanti Khanda, Avantya Khanda] 
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Sansk. termen: khaṇḍa: Bhūmi khaṇḍa zie bhū: bhūmi   - 

Sansk. termen: khaṇḍa: Brahma Khaṇḍa zie Brahmā   - 

Sansk. termen: khaṇḍa: Brahmottara Khaṇḍa = Uttara Khaṇḍa, naam van een 

deel van de Brahma Khaṇḍa van de Skanda Purāṇa. Analyse: Brahmottara 

‘voornamelijk Brahmā behandelend’ < Brahmā + uttara [zie Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 3: Brahma Khaṇḍa: 3. 

Brahmottara Khaṇḍa = Uttara Khaṇḍa (Ind.); Heerschappij: dominantie: term: 

uttara, Brahmā- (Brahmottara) (adj.) (lit.) (Ind.)]   
                                                             [Brahmottara Khanda, Uttara Khanda] 
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Sansk. termen: khaṇḍa: Dharmāraṇya Khaṇḍa, naam van een deel van de 

Brahma Khaṇḍa van de Skanda Purāṇa. Analyse: Dharmāraṇya  ‘woud van de 

wet’, een heilig bos, m.n. 1. een bos van deze naam in Madhya Deśa (nu: Uttar 
Pradeśa), 2. een stad, gesticht door koning Amūrtarajasa [zie Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 3: Brahma Khaṇḍa: 2. 

Dharmāraṇya Khaṇḍa (Ind.); Vegetatie: woud: term: āraṇya, Dharma- 

(Dharmāraṇya) (lit.) (Ind.); Vegetatie: woud, heilig: ‘Dharmāraṇya’ (Ind.)] 

                                                                                    [Dharmaranya Khanda] 
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Sansk. termen: khaṇḍa: Gaṇapati Khaṇḍa zie Gaṇeśa   - 

Sansk. termen: khaṇḍa: Kāśi Khaṇḍa, een der zeven delen van de Skanda 

Purāṇa (zie aldaar), dat de heilige plaatsen in Vārāṇasī = Kāśi beschrijft [zie 

Ivn: Vārāṇasī: ‘Kāśī’ (Ind.) (topogr., tWv Paṭnā, Vārāṇasī, Uttara Pradeśa) 

(lit.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍi 4: Kāśi Khaṇḍa 

(Ind.)]                                                    [Kashi Khanda, Kasi Khanda, Varanasi] 

  37 

Sansk. termen: khaṇḍa: Kedāra Khaṇḍa, naam van een deel van de Māheśvara 

Khaṇḍa van de Skanda Purāṇa. Analyse: kedāra 1. ‘veld, weide’, 2. streek in 

de Himālaya, 3. naam van Śiva. Kedāra Khaṇḍa is, behalve een ‘boekdeel’, een 

‘deel’ van de stad Vārāṇasī, gewijd aan Kedāra (Śiva) (bron: Diana L. Eck, 

‘Banaras, city of light’) [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: 

Khaṇḍa 1: Māheśvara Khaṇḍa: 1. Kedāra Khaṇḍa (1) (Ind.); Ivn: Vārāṇasī: 

Kedāra Khaṇḍa (2) (Ind.) (wijk) (topogr., tWv Paṭnā, Vārāṇasī, Uttara Pradeśa) 

(lit.)]                                                                       [Kedara Khanda, Varanasi] 
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Sansk. termen: khaṇḍa: Krṣṇajanma Khaṇḍa zie Krṣṇajanma   - 
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Sansk. termen: khaṇḍa: Kumārikā = Kaumārikā Khaṇḍa zie Kumārikā = 

Kaumārikā 

  - 

Sansk. termen: khaṇḍa: Māheśvara Khaṇḍa zie Māheśvara   - 

Sansk. termen: khaṇḍa: Nāgara Khaṇḍa, een der zeven delen van de Skanda 

Purāṇa (zie aldaar). Analyse: Nāgara (‘betrekking hebbend op de stad’) zou 

verwijzen naar een kaste van Brahmanen in Gujarāt. Deze vestigden zich in 
Vadnagar (ca 100 km ten noorden van Ahmedabad) of kortweg Nagara (de 

‘stad’) en de oudste vermelding hiervan is te vinden in de onderhavige Khaṇḍa 

(bron: ‘Research in sociology’: S.C. Dixit: ‘The Vadnagra Nagars of Gujarat’) 

[zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 6: Nāgara Khaṇḍa 

(Ind.); Ivn: Vadnagar = Nagara (Ind.) (topogr., tNv Ahmedabad, Mehsana = 
Mahesana, Gujarāt), Nāgara (lit.)]                                           [Nagara Khanda] 

  37 

Sansk. termen: khaṇḍa: Pātāla Khaṇḍa zie Pātāla   - 

Sansk. termen: khaṇḍa: Prabhāsa Khaṇḍa, een der zeven delen van de Skanda 

Purāṇa (zie aldaar). Analyse: prabhāsa 1. ‘pracht, schoonheid’, 2. naam van 

een metgezel van Skanda, 3. naam van een bedevaartsoort bij Dvārakā. De 

laatste betekenis heeft betrekking op de Khaṇḍa [zie Literatuur: Purāṇa, 

Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 7: Prabhāsa Khaṇḍa (Ind.); Ivn: Prabhāsa 

Pāṭaṇa = Somanātha (Ind.) (topogr., bij Verāval, tZWv Rājkot, Gir Somnath, 

Gujarāt), Prabhāsa (lit.)]                                                     [Prabhasa Khanda] 
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Sansk. termen: khaṇḍa: Prakṛti Khaṇḍa zie prakṛti   - 

Sansk. termen: khaṇḍa: Revā Khaṇḍa = Narmadā Khaṇḍa, naam van een deel 

van de Avanti Khaṇḍa (zie aldaar) van de Skanda Purāṇa. De Revā, dezelfde als 

de rivier de Narmadā, wordt in deze khaṇḍa geprezen; enkele verzen komen 

overeen met die uit de Revāmāhātmya, waarvan beweerd wordt dat deze tot 

de Vāyu Purāṇa behoort [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: 

Khaṇḍi 5: Avanti Khaṇḍa: 3. Revā Khaṇḍa = Narmadā Khaṇḍa (Ind.); Ivn: 

Narmadā = Narbada = Nerbudda = Revā (Ind.) (rivier en nāgī/personificatie, 
van Amarakaṇṭaka (tZOv Jabalpura), Anuppura, Madya Pradeśa, naar Bharūca, 
tNv Surat, Bharūca, Gujarāt) (lit.)]                  [Reva Khanda, Narmada Khanda] 
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Sansk. termen: khaṇḍa: Svarga Khaṇḍa zie khaṇḍa: Ādi khaṇḍa   - 

Sansk. termen: khaṇḍa: Uttara Khaṇḍa, naam van delen van verschillende 

Purāṇa’s: 1. = Brahmottara Khaṇḍa (zie aldaar), 2. het laatste deel (zowel in 

de ASS-editie als in de Calcutta-editie) van de Padma Purāṇa, met o.a. een 

dialoog tussen Śiva en Pārvatī over de metafysische aspecten van de godsdienst 

(WP) [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Uttara Khaṇḍa 

(6 in ASS-, 6 in Calcutta-editie) (Ind.); Filosofisch aspect: systematiek: 
volgende: term: uttara (lit.) (Ind.)                                           [Uttara Khanda] 
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Sansk. termen: khaṇḍa: Vaiṣṇava Khaṇḍa zie Vaiṣṇava   - 

Sansk. termen: khaṇḍa: Yuddha Khaṇḍa, een deel van de Rudra Saṃhitā van 

de Śiva Purāṇa. Analyse: yuddha 1. ‘bevochten, veroverd, overwonnen’, 2. 

‘oorlog, strijd’ [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra 

Saṃhitā: 5. Yuddha Khaṇḍa (Ind.); Strijd en vrede: strijd: term: yuddha (lit.) 

(Ind.)]                                                                                   [Yuddha Khanda] 
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Sansk. termen: Khara ‘hard, ruw, scherp’, een rākṣasa, een broer van Rāvaṇa, 

die door Rāma verslagen wordt [zie Ivn: Khara (Ind.) (rākṣasa-demon); Geest: 

  15 
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‘Ruwe’ (Khara) (Ind.); Karakter en gedrag: ruwheid: term: khara (adj.) 
(demon) (Ind.)] 

Sansk. termen: kharjūra ‘wilde of zilveren dadel’, een palmensoort, Phoenix 
sylvestris, die wordt geassocieerd met de apsarasa’s. Analyse: kharjūra < 
kharjura ‘zilver’ [zie Boom: palmboom, wilde of zilveren dadel-: term: 
kharjūra (Ind.)]                                                                                [kharjura] 

  12 

Sansk. termen: Kharoṣṭhī = Kharoṣṭī (MW) (fem.), schrift waarmee 

voornamelijk het Gāndhāra werd geschreven van de 3e eeuw v. Chr. tot de  3e 
eeuw na Chr., waarna het Brāhmī-schrift haar plaats innam. Het schrift is 

ontstaan o.i.v. het Aramees. Analyse: de betekenis van Kharoṣṭhī is onbekend 

[zie Kunst en schrift: schrift, Kharoṣṭhī- (Ind.-B.)]  

                                                     [Kharosthi, Kharosti, Kharoshthi, Kharoshti] 

  14 

Sansk. termen: Khasā (fem.) ‘parfum’, dochter van Dakṣa en vrouw van 

Kaśyapa (1) en moeder van rākṣasa’s en yakṣa’s. Soms is de schrijfwijze Kaśā 

gebruikt [zie Ivn: Khasā = Khaśā (Ind.) (myth. fig.); God: ‘Parfum’ (Khasā) 
(Ind.); Voorwerp: parfum: ‘khasā’ (myth. fig.) (Ind.)]               [Khasa, Khasha] 

  27 

Sansk. termen: Khaṭvāṅga zie aṅga: Khaṭvāṅga   - 

Sansk. termen: kheṭaka ‘schild’, zoals Devī Mahiṣamardinī in haar linkerhand 

draagt. Klostermaier noemt kheṭaka een ‘knuppel’. MW vertaalt het woord 

echter met ‘schild’; alleen in de handen van Balarāma is het een knuppel 
(gevolgd door een vraagteken). E.R. Jansen (‘Beeldentaal van het hindoeïsme’) 

laat eveneens een schild zien [zie Wapen: schild van Devī Mahiṣamardinī (Ind.); 

Wapen: schild: term: kheṭaka (Ind.)]                                                 [khetaka] 

  34 

Sansk. termen: Kilāta ‘dwerg’, een asura-priester. Hij wordt samen met een 
andere asura-priester, Ākuli, genoemd in de dualisvorm Kilātākulī. Verder 
wordt de schrijfwijze Kirāta (Kirātakulyau) gebezigd [zie Ivn: Kilāta (Ind.) 
(asura-demon); Geest: ‘Dwerg’ (Kilāta) (Ind.); Geest: dwerg: term: kilāta 
(asura) (Ind.)]                                      [Kilata, Kilatakuli, Kirata, Kiratakulyau] 

  12 

Sansk. termen: kimīdin, een demonenpaar. Het paar heet Mroka en Anumroka, 
van wie de betekenis onbekend is, of Sarpa en Anusarpa [zie Geest: 
demonenpaar: kimīdin (Ind.)]                                                             [kimidin] 

  12 

Sansk. termen: kiṃnara ‘wat voor mens?’, hybride wezen (half mens, half 

dier); ook genoemd kimpuruṣa (zie aldaar) of aśvamukha (‘paardenkop’); lid 

van een groep dienaren van Kubera [zie Geest: berggeest: kiṃnara = 

kimpuruṣa = aśvamukha (Ind.); Mens: term: nara, kiṃ- (‘wat voor mens?’) 

(halfgod) (Ind.)] 
               [kimnara, kinnara, kimpurusa, kimpurusha, ashvamukha, asvamukha] 

  27  37 

Sansk. termen: kimpuruṣa ‘wat voor mens?’, misschien oorspr. een soort aap 

(MW), later een andere naam voor de halfgod of berggeest kiṃnara [zie Geest: 

berggeest: kiṃnara = kimpuruṣa = aśvamukha (Ind.); Mens: term: puruṣa, kim- 

(‘wat voor mens?’) (halfgod) (Ind.)] 
               [kimnara, kinnara, kimpurusa, kimpurusha, ashvamukha, asvamukha] 

  37 

Sansk. termen: Kiraṇa 1. ‘fijn stof’, 2. ‘lichtstraal’, naam van een der 

belangrijkste Śaiva Āgama’s [zie Literatuur: Āgama, Śaiva: Kiraṇa Āgama 

(Ind.); Licht en duisternis: licht: term: kiraṇa (lit.) (Ind.)]         [Kirana Agama] 

  33 

Sansk. termen: Kirātāvatāra ‘avatāra (van Śiva) als Kirāta’, d.i. Śiva als Kirāta-
bergbewoner die samen met Arjuna de demon Mūka doodt, maar ook met 
Arjuna vecht. De Kirāta’s zijn volgens MW een gedegenereerd bergvolk dat van 
de jacht leeft en waarvan de leden nu Śūdra’s zijn; ook beschouwd als een 
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niet-Arisch volk [zie Ivn: Śiva (1): ‘Kirātāvatāra’ = ‘Kirāta’ (2) (avatāra vlgs 

Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Kirāta’ (Kirātāvatāra) (Ind.); Mythe: De strijd 

tussen Kirātāvatāra en Arjuna (Ind.); Mythe: Kirātāvatāra, Arjuna en de demon 
Mūka (Ind.); Ivn: Kirāta (1) (Ind.-Nepal) (volk)]                 [Kiratavatara, Kirata] 

Sansk. termen: kīrtana of saṃkīrtana ‘noemen, lofprijzing, samenzang’, een 

kenmerk van de Viṣṇu-bhakti, maar zij komt ook voor in de Śiva-cultus [zie 

Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti: ‘kīrtana’ of ‘saṃkīrtana’ (vorm van 

bhakti vlgs Jīva Gosvāmī) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, 

Śiva-: Śivakīrtana of -saṃkīrtana (Ind.); Taal: zang, samen-: term: kīrtana of 

saṃkīrtana (Ind.)]                                          [kirtana, samkirtana, sankirtana] 

  32  33 

Sansk. termen: kīrtana: nāmakīrtana ‘samenzang van de naam van Viṣṇu’, een 

kenmerk van de Vaiṣṇava cultus [zie Taal: litanie: term: nāmakīrtana (Ind.)] 

                                                                                    [kirtana, namakirtana] 

  32 

Sansk. termen: Kīrti ‘goede naam, faam, roep, mare’, een avatāra van Devī, 

die ook als beeltenis voorkomt. Ze is een dochter van Dakṣa en gehuwd met 

Dharma [zie Ivn: Devī: Kīrti, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Faam’ (Kīrti) (Ind.); 
Heerschappij: eer: term: kīrti (godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: 
Devī: Kīrti (Ind.)]                                                                                    [Kirti] 

  34 

Sansk. termen: Kiṣkindhā Kāṇḍa zie kāṇḍa: Kiṣkindhā Kāṇḍa   - 

Sansk. termen: kleśa ‘lijden’, de beëindiging waarvan een doel van yoga is. De 

vijf oorzaken van kleśa zijn: avidhyā, asmitā, raga, dveṣa en abhiniveśa [zie 

Welzijn en ziekte: lijden: term: kleśa (Ind.)]                              [klesha, klesa] 

  34 

Sansk. termen: kośa 1. ‘(offer)beker’ waarin men soma en water vermengt. 
Later heet deze ādhavanīya ‘mengvat’, 2. ‘koker’, m.n. i.v.m. de vijf kośa’s 

die in de Taittirīya Upaniṣad genoemd worden en die het eigenlijke zelf 

(Ātman) ‘omhullen’: Annamayakośa, Prāṇamayakośa, Manomayakośa, 

Vijñānamayakośa = Buddhimayakośa, Ānandamayakośa [zie Vat: beker: term: 
kośa = ādhavanīya (Ind.); Voorwerp: koker: term: kośa (fil.) (Ind.); 
Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: kośa (‘omhulsel’) (nom. ag.) (fil.) 
(Ind.)]                                                                        [kośa, kosa, adhavaniya] 

  10  13 

Sansk. termen: Koṭirudra Saṃhitā zie saṃhitā: Koṭirudra Saṃhitā   - 

Sansk. termen: kramamukti ‘stapsgewijze verlossing’, een doctrine volgens 
welke verlossing en doorgang naar de wereld van het Brahman kan 
plaatshebben, reeds voordat men volledige kennis en inzicht heeft verkregen. 
Deze verlossing is in tegenstelling met de verlossing van de jīvanmukta, die 
eerst kennis moet hebben verworven alvorens (onmiddellijk) verlost te kunnen 
worden [zie Verlossing: type: mukti, krama- (vlgs Vedānta) (Ind.); Filosofie: 
type: jīvanmukti - kramamukti-tegenstelling, leer van de (Ind.)] 

  56 

Sansk. termen: kratu ‘het gewenste’, 1. een filosofische term, 2. een ṛṣi, 
geboren uit Brahmā’s linkerneusgat en gecastreerd tijdens Śiva’s vernietiging 

van Dakṣa’s offer. Analyse: Kratu kan verschillende betekenissen hebben: 1. 

‘doel, plan’, 2. ‘verlangen, wil, wens’, 3. ‘kracht, bekwaamheid’, 4. 
‘beraadslaging, overleg’, 5. ‘begrip, oordeel, verstand (gepersonifieerd als 

ṛṣi)’, 6. ‘inspiratie, verlichting’, 7. ‘offerrite, eerbetoon’ [zie Karakter en 

gedrag: begeerte: term: kratu (obj.) (Ind.); Ivn: Kratu (Ind.) (ṛṣi); God: 

‘Intelligentie’ (Kratu) (Ind.); Psychologie: intelligentie: term: kratu (ṛṣi) (Ind.)] 

  10  37 

Sansk. termen: kratu: Śatakratu ‘(god) van de honderd offerriten’, een 
epitheton van Indra. Bedoeld worden de aśvamedha’s, waarvan honderd de 
‘waarde’ is van Indra. Dus iemand die honderd aśvamedha’s heeft verricht, 

  32 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                                             ga naar > Index (1) van Dravidische - Germaanse termen                           
                                                                                 > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
                                                                          > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

 

staat gelijk aan Indra. Analyse: śata ‘honderd’ + kratu ‘offerrite’ [zie Ivn: 
Indra (1): ‘Śatakratu’ (Ind.) (god); God: ‘God van de honderd offerriten’ 
(Śatakratu) (Ind.); Offer: term: kratu, śata- (‘(god) van de honderd offerriten’) 
(Indra) (Ind.)]                                                               [Shatakratu, Satakratu] 

Sansk. termen: krauñca ‘pluvier’ (De Vries; ‘wulp’ of ‘visarend’ MW). Met de 
stem van een pluvier werden de goden aangesproken; vgl. vadantī devatā 

kruṣṭam [zie Vogel: pluvier: term: krauñca (Ind.); Geluid: hoge (gillende, 

vogelachtige, schrille) stem]                                              [kraunca, krauncha] 

  40 

Sansk. termen: kravyād ‘(rauw) vlees etend’, lijkenvreter, 1. een soort demon, 

behorend tot de groep der piśāca’s (of rākṣasa’s vlgs Ions), 2. tevens een 

epitheton van Agni als het vuur waarmee de doden worden verbrand [zie 
Geest: lijkenetende demon: kravyād (Ind.); Ivn: Agni (1): ‘Kravyād’ (Ind.); 
God: ‘Lijkeneter’ (Kravyād) (Ind.); Eten en drinken: eten: sarkofagie: term: 
kravyād (adj.) (demon) (Ind.)]                                                           [kravyad] 

  12  13 

Sansk. termen: krīḍ ‘spelen’, nl. van het dobbelspel, waarmee in het 

toveroffer de apsarasa’s verbonden zijn [zie Drama: spel: term: krīḍ (vb.) 

(Ind.)]                                                                                                     [krid] 

  13 

Sansk. termen: kriyā ‘activiteit, oefening’, in ’t bijzonder een ‘yoga-oefening’. 
In de Pāñcarātra Āgama’s geïdentificeerd met Bhumi, hetgeen een van de drie 
mogelijkheden tot verlossing symboliseert. In het Śaivisme een der drie Śakti’s 

van Śiva Naṭarāja en geïdentificeerd met een van zijn drie ogen. Volgens het 

Kaśmīra Śaivisme (Śiva Purāṇa) is volgens Klostermaier kriyā onderdeel van de 

vijfvoudige kañcuka die de puruṣa’s ondervinden; anderen noemen kalā i.p.v. 

kriyā [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Pāñcarātra-mārga’: kriyā = Bhumi (Ind.); 
Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 2 ‘kriyā’ in 
satputramārga (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: 
kriyā (Ind.-T.); Werkzaamheid: daad: term: kriyā (Ind.); Werkzaamheid: 
oefening: term: kriyā (yoga-praktijk) (Ind.); Macht en kracht: levenskracht: 
term: Śakti: ‘kriyā’ (Ind.); Symbool: oog [drie] als symbool van 1. zon, maan 
en vuur, 2. icchā, jñāna, kriyā (Ind.); Lichaam: oog: oog van Śiva (1): ‘Kriyā’ 
(Ind.)]                                                            [kriya, kala, kancuka, kanchuka] 

  32  33 

Sansk. termen: Kriyāyogasāra zie purāṇa: Kriyāyogasāra   - 

Sansk. termen: krodha ‘woede’, een van de oorzaken van zonden volgens 

Sāṃkhya Yoga [zie Karakter en gedrag: toorn: term: krodha (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: Krodhavaśā (fem.) ‘macht van woede’, de dochter van Dakṣa, 

de vrouw van Kaśyapa en de moeder van tien dochters die diverse wezens 
voortbrachten. Analyse: krodha ‘woede’ + vaśa ‘wil, macht’ [zie Ivn: 
Krodhavaśā (Ind.) (myth. fig.); God: ‘Macht der woede’ (Krodhavaśā) (Ind.); 
Macht en kracht: macht: term: vaśā, krodha- (‘macht van woede’) (fem.) 
(godin) (Ind.)]                                                         [Krodhavasha, Krodhavasa] 

  34 

Sansk. termen: kṛpā ‘gunst, genade, medelijden’, zoals in de genadeleer van 

Rāmānuja [zie Karakter en gedrag: welgezindheid: term: kṛpā (Ind.)]  

                                                                                                   [krpa, kripa] 

  32 

Sansk. termen: Kṛśānu ‘boogbuiger’, een gandharva (Keith, SHD), een 

boogschutter die de arend neerschiet omdat deze de soma steelt,. Hij is 
verwant met de Iraanse Keresani, die ook in verband wordt gebracht met 

soma. Analyse: Kṛśānu < kṛś ‘dunner worden’ of kṛṣ ‘trekken, buigen’ [zie Ivn: 

Kṛśānu (Ind.) (gandharva); Geest: ‘Boogschutter’ (Kṛśānu) (Ind.); Beroep en 

functie: strijder: boogschutter: term: kṛśānu (gandharva) (Ind.)] 

                                                                [Krshanu, Krishanu, Krsanu, Krisanu] 
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Sansk. termen: Kṛṣṇā (fem.) ‘zwarte’, een avatāra van Devī, van wie 

beeltenissen bestaan [zie Ivn: Devī: Kṛṣṇā (9), avatāra (DBPu) (Ind.) (godin); 

God: ‘Zwarte’ (Kṛṣṇā) (Ind.); Licht en duisternis: duisternis: term: kṛṣṇa, fem. 

kṛṣṇā (god, resp. godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Kṛṣṇā 

(Ind.)]                                                              [Krsna, Krisna, Krshna, Krishna] 

  34 

Sansk. termen: Kṛṣṇa ‘zwarte’, (bij)naam van verschillende personen: twee 

zangers uit de RV, een asura, Vyāsa, de zoon van Vasudeva, een tribale god 
van de Ahīra-Abhīra’s, het Goddelijke Kind uit Mathurā en de minnaar der 
Gopi’s en de held uit de Mbh.; de laatste vijf worden als identiek beschouwd 

door de Vaiṣṇava’s. De goddelijke Kṛṣṇa, de zoon van Vasudeva (Kṛṣṇa-

Vāsudeva), was oorspronkelijk een lid van de familie der Vṛṣṇi’s uit de stam 

der Yādava’s rond Mathurā. Er ontstond een bhakti-verering rond deze 

persoon, die omstreeks 100 v. Chr. geïdentificeerd werd met Viṣṇu. Ook vier 

andere leden van de familie werden vergoddelijkt en tot vyūha’s van Viṣṇu 

gemaakt. Het Vāsudevisme werd verbreid door migratie van de Yādava’s 
 

[zie Ivn: Kṛṣṇa (1) (Ind.) (zanger 1 (RV)); Ivn: Kṛṣṇa (2) (Ind.) (zanger 2 (RV)); 

Ivn: Kṛṣṇa (3) (Ind.) (asura-demon (RV)); Ivn: Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra (Ind.) 

(held-god); Ivn: Vyāsa (1) = Kṛṣṇa (8) Dvaipāyana Vyāsa = Vedavyāsa (Ind.) 

(auteur); God: ‘Zwarte’ (Kṛṣṇa) (Ind.); Cultus: Kṛṣṇa-Vāsudeva-cultus (Ind.); 

Religie: geloof: Kṛṣṇa-bewustzijn (Ind.); Begin: oorsprong van de 

geboortemythe van Kṛṣṇa (Ind.); Mythologie: Viṣṇu, ~ van: Kṛṣṇa (Ind.); Licht 

en duisternis: duisternis: term: kṛṣṇa, fem. kṛṣṇā (god, resp. godin) (Ind.); 

Geest: ‘Zwarte’ (Kṛṣṇa) (Ind.); Symboliek: Kṛṣṇa en Balarāma als symbool van 

de eerste twee maanden van de lente (Ind.)]  
                                            [Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, Vyasa, Vasudeva] 

  15  32  37 

Sansk. termen: Krṣṇajanma ‘geboorte van Kṛṣṇa’, een gebeurtenis die o.a. 

wordt verteld in de Krṣṇajanma Khaṇḍa van de Brahmavaivarta Purāṇa. 

Analyse: janma (in comp.) < janman ‘geboorte’ [zie Dood en leven: geboorte: 

term: janma, Kṛṣṇa- (‘geboorte van Kṛṣṇa’) (lit.) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, 

Mahā, Brahma: Brahmavaivarta Purāṇa: Khaṇḍa 4: Krṣṇajanma Khaṇḍa (Ind.)]  

                     [Krsnajanma Khanda, Krisnajanma Khanda, Krshnajanma Khanda, 
Krishnajanma Khanda] 

  37 

Sansk. termen: Kṛṣṇajanmāṣṭamī ‘geboorte van Kṛṣṇa op de achtste dag’, i.e. 

de geboortedag van Kṛṣṇna op de 8e dag (dus na volle maan) van de donkere 

helft van de maand Śrāvaṇa of Bhādra om middernacht [zie Tijd: dag, 

geboorte-: ‘Kṛṣṇajanmāṣṭamī’ (Ind.); Feest: Kṛṣṇajanmāṣṭamī (Kṛṣṇa’s 

geboortedag) (Ind.)]                    [Krsnajanmastami, Krisnajanmastami, 
Krshnajanmastami, Krishnajanmastami, Krsnajanmashtami, 
Krisnajanmashtami, Krshnajanmashtami, Krishnajanmashtami] 

  32 

Sansk. termen: Kṛṣṇamaṭha, de belangrijkste van de aṣṭamaṭha’s, de acht 

kloosters van de Madhva sampradāya [zie Bouwwerk: klooster: ‘Aṣṭamaṭha’: 

‘Kṛṣṇamaṭha’ (Ind.)]   [Krsnamatha, Krisnamatha, Krshnamatha, Krishnamatha] 

  32 

Sansk. termen: kṛta 1. ‘gedaan, voltooid’, 2. ‘zijde van de dobbelsteen met 

vier punten’ (de gelukkige of winnende zijde), 3. de collectieve naam voor de 
vier dobbelsteenzijden, 4. = satya, naam van de eerste yuga, die 1.728.000 
jaar telt, i.e. 4800 goddelijke jaren; dit ‘gouden’ tijdperk is de periode van 
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Manu [zie Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kṛta = Satya Yuga (periode van 

Manu); Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen: 4-zijde: term: kṛta (Ind.)]  [krta, krita] 

Sansk. termen: kṛttikā ‘snijder, scheerder’ (< kṛt ‘snijden’), lid van een groep 

van zes nimfen, vrouwen van de Zeven Zieners (het sterrenbeeld de Grote 
Beer), moeders van Skanda = Kārttikeya; dezelfde als de Pleiaden en dus 
evenals deze een sterrenbeeld. Het sterrenbeeld bevat zeven sterren, maar 
één ster is echter moeilijk te zien. Volgens MW komt de zevende nimf, 
Arundhatī, overeen met de ster Alcor, die moeilijk te zien is en tot het 
sterrenbeeld Grote Beer behoort. Alcor ligt vlak bij Mizar, die wordt 

geïdentificeerd met Vasiṣṭha, met wie ze gehuwd is en die ze trouw is 

gebleven. De andere nimfen worden ervan gedacht de Zeven Zieners ontrouw 
te zijn geweest. In werkelijkheid nam Svāhā de gedaante van haar zusters aan 
en pleegde overspel met Agni (zie ook bij Arundhatī) [zie Geest: nimf: 

Kṛttikā’s (Ind.); Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Zevengesternte’: ‘Kṛttikā’s’ 

(Ind.); Voorwerp: mes, scheer-: term: kṛttikā (hemellichaam, nimf) (Ind.); 

Symboliek: Agni en de Kṛttikā’s als symbool van de zon en de Pleiaden (Ind.)] 

 [Krttikas, Krittikas] 
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Sansk. termen: kṛttikā: Kārttika = Kārttikamāsa, 1. de maand october-

november, waarin o.a. als rite een stier werd losgelaten. De naam verwijst 

naar de Kṛttikā’s, de Pleiaden, het sterrenbeeld waarin in de genoemde 

maanden de volle maan te zien is, 2. de naam van een deel van de Vaiṣṇava 

Khaṇḍa van de Skanda Purāṇa, de Kārttikamāsamāhātmya (‘heerlijkheid van 

de maand Kārttika’), waarin de desbetreffende maand geprezen wordt en de 
riten en rituele regels m.b.t. Kārttika vermeld worden [zie Tijd: maand (Ind.): 

Kārttika = Kārttikamāsa (lit.) = oct.-nov.; Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: 

Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2: Vaiṣṇava Khaṇḍa: 4. Kārttikamāsamāhātmya (Ind.); 

Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Kārttikamāsa- 
(‘heerlijkheid van de maand Kārttika’) (lit.) (Ind.)]  
                   [Krttika, Krittika, Karttika, Karttikamasa, Karttikamasamahatmya] 

  13  37 

Sansk. termen: kṛttikā: Kārttikeya zie Skanda   - 

Sansk. termen: Kṣamā (fem.) ‘aarde’, een avatāra van Devī, van wie 

beeltenissen bestaan [zie Ivn: Devī: Kṣamā, avatāra (DBPu) (Ind.) (godin); 

Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Kṣamā) (Ind.); Kosmografie en 

geografie: aarde: term: kṣamā (fem.) (godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, 

goden-: Devī: Kṣamā (Ind.)]                                                    [Ksama, Kshama] 

  34 

Sansk. termen: kṣatra ‘macht, gezag, soevereiniteit’, zoals de soevereiniteit 

van Varuṇa of Indra [zie Heerschappij: gezag: soevereiniteit: term: kṣatra 

(Ind.)]                                                                                    [ksatra, kshatra] 

  12 

Sansk. termen: Kṣatra Veda zie veda: Atharva Veda   - 

Sansk. termen: kṣatra: kṣatriya ‘bekleed met gezag’, lid van de militaire 

kaste, oorspronkelijk rājanya genoemd [zie Beroep en functie: strijder: term: 

kṣatriya = rājanya (Ind.); Heerschappij: gezag: soevereiniteit: term: kṣatriya 

(adj.) (lid van de militaire kaste) (Ind.); Verlossing: separ.: kṣatriya’s (Ind.)] 

                                                [ksatra, kshatra, ksatriyas kshatriyas, rajanya] 

  10  15 

Sansk. termen: Kṣatradhṛti, een offer ter ‘ondersteuning van de koninklijke 

macht’, verricht tijdens de Rājasūya [zie Offer: naam: ‘Kṣatradhṛti’ (Ind.); 

Werkzaamheid: steunen: term: dhṛti, kṣatra- (nom. act.) (‘ondersteuning van 

de koninklijke macht’) (offer) (Ind.)]    

  13 
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                                     [Ksatradhrti, Kshatradhrti, Ksatradhriti, Kshatradhriti]   

Sansk. termen: kṣatriya zie kṣatra: kṣatriya   - 

Sansk. termen: Kṣemaṃkarī = Kṣemakarī ‘schepster van rust en vrede’, een 

vorm van Durgā, een van haar negen functieverschijningen bij de Āgama-
Śaiva’s en een van haar twaalf yoginī’s die haar omringen (K.R. van Kooij, 

‘Worship of the goddess according to the Kālikā Purāṇa’) [zie Ivn: Devī: Durgā, 

avatāra: Navadurgā: Kṣemaṃkarī = Kṣemakarī (Āg.Ś.) (Ind.) (godin); God: 

‘Schepster van rust en vrede’ (Kṣemaṃkarī) (Ind.); Schepping: voortbrenger: 

term: karī, kṣemaṃ- (fem.) (‘schepster van rust en vrede’) (godin) (Ind.)] 

                                       [Ksemamkari, Ksemakari, Kshemamkari, Kshemakari] 

  34 

Sansk. termen: kṣetrajña ‘het veld kennend’. Aanduiding: 1. ‘ziel in het 

lichaam’, die door karman aan de wereld gebonden wordt volgens de Viṣṇu 

Purāṇa en Rāmānuja, 2. een naam van God (Viṣṇu volgens de Vaiṣnava’s, maar 

Śiva heeft ook deze naam), omdat ook hij de kṣetra kent. Analyse: kṣetrajña < 

kṣetra 1. ‘land, grond’, 2. ‘lichaam, universum’ (als het land van de ziel en bij 

uitbreiding de kosmos) + jña ‘kennend’; i.e. 1. ‘bekend met de bewerking van 
de grond’ (de boer), 2. ‘het lichaam kennend’ (de ziel, God) [zie Geest: ziel, 

individuele levende: term: kṣetrajña (Ind.); Filosofie: kennis: term: jña, 

kṣetra- (‘het lichaam kennend’) (ziel, god) (Ind.); Ivn: Viṣṇu: ‘Kṣetrajña’ (Ind.) 

(god); God: ‘Kenner van het veld’ (Kṣetrajña) (Ind.)]    [Ksetrajna, Kshetrajna] 

  32  34 

Sansk. termen: Kṣetrasya Pati = Kṣetrapati ‘de heer van het veld’, een 

Vedische god van het veld, die in stierengedaante vereerd werd; vergelijk 

Indra als Urvarāpati [zie Ivn: Kṣetrasya Pati = Kṣetrapati (Ind.) (god 

(Sondergott)); God: ‘Heer van het geploegde veld’ (Urvarāpati, Kṣetrasya Pati) 

(Ind.); Heerser: heer van het geploegde veld: term: urvarāpati of kṣetrasya 

pati = kṣetrapati (god) (Ind.); Offer: ~ aan Kṣetrapati (Ind.)] 

                               [Ksetrasya Pati = Ksetrapati, Kshetrasya Pati, Kshetrapati] 

  12 

Sansk. termen: Kubera ‘misvormd’. Oorspronkelijk is Kubera een rākṣasa-

koning, de zoon van Pulastya en de halfbroer van Rāvaṇa, die hem verstoot en 

diens voertuig Puṣpaka steelt. Zijn metgezellen zijn de guhyaka’s, de 

kiṃnara’s en de yakṣa’s, die de schatten van de Himālaya bewaken. Zijn zoon 

heet Pāñcāla, een yakṣa. Later wordt Kubera beschouwd als een god van de 

rijkdom. Hij heeft een misvormd uiterlijk, een dwerg bedekt met juwelen . 

Kubera woont eerst in Laṅkā, later in het Caitraratha-woud op de berg 

Mandara en in Alakā in de Himālaya. In het Hindoeïsme en bij de Boeddhisten, 

onder de naam Vaiśravaṇa, wordt hij gezien als de wachter van het noorden. 

Als Jambhala is hij de lijfwacht van Boeddha. Hārītī is zijn vrouw. Analyse: de 
etym. en betekenis van Kubera zijn onzeker: 1. kubera betekent (later) 
‘misvormd’; 2. ook een √kumba ‘verbergen’ is mogelijk [zie Ivn: Kubera (Ind.) 

(1. rākṣasa-koning, 2. later god, 3. wachter van het noorden (Ind.-B.)); God: 

‘Misvormde’(Kubera) (Ind.); Geest: ‘Misvormde’ (Kubera) (Ind.); Verschijning: 
misvormdheid: term: kubera (adj.) (demon, god) (Ind.); Sieraad: juweel van 
Kubera (Ind.)] 

   12  14  15  27  37 

Sansk. termen: Kuhū zie Guṅgū = Kuhū   - 

Sansk. termen: kukṣi ‘buik’ (MW, SHD) ‘borst’ (Klostermaier). Volgens de 

Pāñcarātra Āgama’s liggen de jīva’s in Viṣṇu’s buik (borst), wanneer hij na de 
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Mahāpralaya op een banyan-blad op de chaoswateren drijft [zie Lichaam: buik: 

term: kukṣi (Ind.)]                                                                     [kuksi, kukshi] 

Sansk. termen: kulāyinī ‘volière’, een vorm van de trivṛt, waarbij de 3 

groepen van elk 3 verzen aldus zijn gearrangeerd: abc, efd, igh [zie Taal: 

versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’: vorm: ‘Kulāyinī’ (Ind.); 

Bouwwerk: dierenverblijf: volière: term: kulāyinī (versvorm) (Ind.)]   [kulayini] 
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Sansk. termen: Kumāra ‘jongeling’, 1. naam van Skanda/ Kārttikeya. De 

Kumāra Khaṇḍa is een deel van de Rudra Saṃhitā van de Śiva Purāṇa, 2. naam 

van een sampradāya, genoemd naar Sanāt Kumāra, de vader van Nārada; de 

sampradāya heet ook wel Nimbārka of Haṃsa Sampradāya. 3. Kumāra is 

eveneens de naam van een Gupta-keizer, de zoon van Candragupta II [zie Ivn: 
Kumāragupta I (Ind.) (keizer, 415 - 455); Ivn: Skanda: ‘Kumāra’ (2) (Ind.) 

(god); God: ‘Jongeling’ (Kumāra) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva 

Purāṇa: Rudra Saṃhitā: 4. Kumāra Khaṇḍa (Ind.); Geslacht en rijpheid: jeugd: 

term: kumāra (fem. kumārī; adj. kaumāra, fem. kaumārī) (god/godin) (Ind.); 

Religie: Vaiṣṇavisme: Kumāra of Haṃsa of Nimbārka sampradāya (Ind.)] 

                                                                                   [Kumara, Kumaragupta] 
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Sansk. termen: kumāra: kaumāra 1. ‘jeugdig’, 2. ‘maagdelijk, kuis’, 
traditioneel etym. verbonden met kumāra ‘jongeling’, een naam van 
Skanda/Kārttikeya die de eed van kuisheid zweert [zie Geslacht en rijpheid: 
jeugd: term: kumāra (fem. kumārī; adj. kaumāra, fem. kaumārī) (god/godin) 
(Ind.); Seksualiteit: onthouding, seksuele: term: kaumāra (adj.) (Ind.); Eed: 
kuisheid, ~ van: term: kaumāravrata (Ind.); Rite: rituele handeling: term: 
vrata, kaumāra- (‘kuisheidseed’) (Ind.)]       [Kumara, kaumara, kaumaravrata] 
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Sansk. termen: kumāra: Kaumārī (fem.) ‘Śakti van Kumāra (Kārttikeya, 

Skanda)’, diens vrouwelijke energie (of diens vrouw) en een van de Mātṛkā’s, 

in de Śumbha-mythe voorzien van een speer. Haar rijdier is de pauw. Verwante 
namen zijn: Kumārī, Kārttikeyānī en Kanyā Kumārī. Volgens de website ‘The 
iconography of goddess Kaumārī or Kanyā Kumārī’ is Kaumārī waarschijnlijk de 
verkorting van Kanyākumāri, de naam van de plaats in het zuidelijkste puntje 

van India, tevens de naam van een godin [zie Ivn: Devī: Mātṛkā: Kaumārī = 

Kumārī = Kārttikeyānī = Kanyā Kumārī = Ambikā (3) (Ind.) (godin); God: ‘Śakti 
van Kumāra’ (Kaumārī) (Ind.); Geslacht en rijpheid: jeugd: term: kumāra 
(fem. kumārī; adj. kaumāra, fem. kaumārī) (god/godin) (Ind.); Cultus: Devī-
cultus: Kanyā Kumārī-cultus (Ind.)]                [Kumara, Kaumari, Kanya Kumari] 
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Sansk. termen: Kumārikā = Kaumārikā (fem.) ‘meisje’, naam van een deel van 

de Māheśvara Khaṇḍa van de Skanda Purāṇa. Analyse: Kaumārikā wordt bij 

O’Flaherty en MW weergegeven als Kaumārika ‘betrekking hebbend op Kumāra 
(Skanda). Kumārikā is eveneens de naam van een (onbekende) streek in 

Bharatavarṣa (India), wat strookt met de lofprijzingen van locaties [zie 

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 1: Māheśvara Khaṇḍa: 

2. Kaumārikā Khaṇḍa = Kumārikā Khaṇḍa (Ind.)]   

                                                            [Kaumarika Khanda, Kumarika Khanda] 
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Sansk. termen: Kumbhakarṇa ‘met de oren van de waterkruik’, broer van de 

demon Rāvaṇa en gedood door Rāma. Hij wordt eens in de zes maanden 

wakker om te eten. Analyse: Kumbhakarṇa < kumbha ‘waterkruik’ + karṇa 

‘oor’ [zie Ivn: Kumbhakarṇa (Ind.) (rākṣasa-demon); Geest: ‘Potoor’ 

(Kumbhakarṇa) (Ind.); Lichaam: oor: term: karṇa, kumbha- (‘potoor’) (demon) 
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(Ind.); Mythe: Kumbhakarṇa’s verzoek om onsterfelijkheid (Ind.); Mythe: 

Sugrīva’s gevecht met Kumbhakarṇa (Ind.)]                               [Kumbhakarna] 

Sansk. termen: Kumbhamelā zie melā: Kumbhamelā   - 

Sansk. termen: Kumeru ‘slechte Meru’, de berg der demonen i.t.t. Sumeru (zie 
aldaar). Analyse: ku prefix ‘slecht’. Volgens MW duidt Kumeru het zuidelijk 
halfrond of de zuidelijke pool aan, waar de demonen huizen [zie Aardhoogte: 
berg, mythische: ‘Kumeru’ (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: Kuṇḍalinīśakti, ‘kracht van de oorring of opgerolde (slang)’, 

Śakti die als een oorring, dus als een slang ligt opgerold in het menselijk 
lichaam en, na te zijn gewekt, via de cakra’s oprijst en zich met Śiva verenigt. 

Analyse: kuṇḍalinī ‘van de oorring (kuṇḍala)’ [zie Ivn: Devī: Śakti: 

‘Kuṇḍalinīśakti’ (Ind.) (godin); God: ‘Slangenkracht’ (Kuṇḍalinīśakti) (Ind.); 

Macht en kracht: slangen~: term: kuṇḍalinīśakti (godin) (Ind.); Rite: Tantra ~: 

‘Kuṇḍalinīśakti’, het wekken van (Ind.); Sieraad: ring, oor-: term: kuṇḍalinī 

(adj.) (Śakti) (Ind.)]                                        [Kundalinishakti, Kundalinisakti] 
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Sansk. termen: Kuṇḍalinīyoga zie yuj: yoga: Kuṇḍalinīyoga   - 

Sansk. termen: Kuntāpa 1. bepaald orgaan in de buik waarvan er twintig 
zouden bestaan, maar volgens Eggeling zou de term refereren aan de 
uitsteeksels (kunta) van het onderste deel van de ruggegraat, 2. een deel van 
boek 20 van de Atharva Veda, dat ook wel de Kuntāpa sūkta’s noemt (bron: 
Swami Parmeshwaranand, ‘Encyclopaedic dictionary of Vedic terms’). Analyse: 
de juiste betekenis van de term is onbekend [zie Literatuur: Veda, Atharva: 
Kuntāpa (Ind.)]                                                                        [Kuntapa sukta] 
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Sansk. termen: Kūrma ‘schildpad’, 1. naam van een avatāra van Viṣṇu, die als 

schildpad de berg Mandara droeg tijdens het karnen van de oceaan. De berg 
diende als spil en als karntouw diende de slang Vāsuki. 2. Kūrma is tevens de 

naam van een Śaiva Purāṇa, die zou zijn overgeleverd van Viṣṇu aan Nārada, 

Sūta en de ṛṣi’s en waarin details staan over Viṣṇu’s avatāra Kūrma [zie Ivn: 

Viṣṇu: Kūrma, avatāra (Ind.) (schildpad-god) (lit.); God: ‘Schildpad’ (Kūrma) 

(Ind.); Dier: schildpad: term: kūrma (god) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, 

Śaiva: Kūrma Purāṇa (Ind.)]                                                                 [Kurma]                                          

  32  34  37 

Sansk. termen: Kurukṣetra ‘veld van de Kuru’s’, streek ten noordwesten van 

Delhi, waar de Kuru’s wonen en dat het beroemde slagveld is van de strijd 

tussen de Kaurava’s en de Pāṇḍava’s [zie Ivn: Kurukṣetra (Ind.) (streek, tNWv 

Delhi tussen r. Satluj, r. Yamunā en Mārwār-woestijn, N-Hariyāṇā en Z- 

Pañjāb); Kosmografie en geografie: gebied: veld, slag-: ‘Kurukṣetra’ (Ind.); 

Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: kṣetra, Kuru- (‘veld der Kuru’s’) 

(top. en slagveld) (Ind.)]                                           [Kuruksetra, Kurukshetra] 

  9  27 

Sansk. termen: Kurukullā (fem.) ‘behorend tot het volk der Kuru’s’, een 
Boeddhistische godin. Analyse: etym. onzeker: Kurukullā < Kuru + kulyā ‘van 
de stam (familie, volk)’ [zie Ivn: Kurukullā (Ind.-B.) (godin); God: ‘Godin van 
de Kuru’s’ (Kurukullā) (Ind.-B.)]                                                      [Kurukulla] 

  14 

Sansk. termen: kuśa, 1. grassoort, Poa cynosuroides of Desmostachya 
bipinnata, gebruikt bij offerriten, een van de zaken waarin Agni (in dit geval 
zijn hoofdhaar) wordt verdeeld,; het gras heeft scherpe punten en wordt 
meestal gelijkgesteld aan darbha, 2. gepersonifieerde dienaar van Yama, 3. 
zoon van Rāma en Sītā, en tweelingbroer van Lava [zie Vegetatie: gras: term: 
darbha = kuśa (Poa cynosuroides of Desmostachya bipinnata) (geest, god) 
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(Ind.); Ivn: Kuśa (1) (Ind.) (gepers. dienaar van Yama); Geest: ‘Gras’ (Kāśa, 
Kuśa) (Ind.); Ivn: Kuśa (2) (Ind.) (god); God: ‘Gras’ (Kuśa) (Ind.)] 
                                                                              [Kasha, Kusha, Kasa, Kusa] 

Sansk. termen: Kuśika ‘scheelogig’, 1. naam van de auteur (ook Kauśika 
genoemd), naar wie de Kuśika of Kauśika Sūtra is genoemd, 2. naam van een 
Pāśupata leraar en leerling van Nakulin, 3. naam van een familie die Indra 
vereerde, 4. reden waarom Indra Kauśika of Kuśikottama heet 
 

[zie Ivn: Kauśika (1) (Ind.) (auteur van de Kauśika (Gṛhya) Sūtra (lit.); Ivn: 

Kuśika (1) (Ind.) (Pāśupata-leraar en leerling van Nakulin), Kauśika (2); 
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: Kuśika’s (2) (Ind.), Kauśika (3); Ivn: 
Indra (1): ‘Kauśika’ (4) (Ind.) (god); God: ‘God van de Kuśika’s’ (Kauśika) 

(Ind.); Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Kauśika (door Kauśika) (Ind.)] 

                     [Kushika, Kusika, Kaushika, Kausika, Kushikottama, Kusikottama] 

  9  12  33 

Sansk. termen: Kuṣmāṇḍa, een boetedoening voor zonden, genoemd in de 

Taittirīya Āraṇyaka [zie Ethiek: straf: boetedoening: ‘Kuṣmāṇḍa’ (Ind.)] 

                                                                                  [Kusmanda, Kushmanda] 

  13 

Sansk. termen: Kustā = Kusitā = Kusitāyī (fem.), een asura, tegenhanger van 
Aditi, aangezien de goden Kustā wilden onthoofden na de overwinning, terwijl 

de asura’s hetzelfde van plan waren met Aditi. De tekst in de Maitrāyaṇī 

Saṃhitā vervolgt met de opmerking dat een overwinnaar in zijn huis Kustā in 

de vorm van een koe onthoofdt (Peter Slater en Donald Wiebe 1983). Analyse: 
Kustā vlgs MW < √kus = kuś ‘omhullen, omhelzen’ [zie Ivn: Kustā = Kusitā = 
Kusitāyī (MS) (Ind.) (asura-demon)]                              [Kusta, Kusita, Kusitayi] 

  12 

Sansk. termen: Kusumāmodinī (fem.) ‘geurend naar bloesem’ (O’Flaherty), 
berggodin, een vriendin van Pārvatī’s moeder. Pārvatī verzoekt haar te 
berichten of Śiva vreemdgaat; dit doet ze d.m.v. een bries. Analyse: 
Kusumāmodinī < kusuma ‘bloesem’ + āmodin ‘geurend’ [zie Ivn: Kusumāmodinī 
(Ind.) (godin); God: ‘Bloesemgeurend’ (Kusumāmodinī) (Ind.); Waarneming: 
ruiken: geur: term: āmodinī, kusuma- (‘geurend naar bloesem’) (fem.) (adj.) 
(godin) (Ind.)]                                                                         [Kusumamodini] 

  37 

SANSK. TERMEN: L     - 

Sansk. termen: laghiman 1. ‘lichtheid’, 2. ‘de kracht om uiterst licht van 
gewicht te worden’, een van de oorspronkelijke doelen van yoga, nl. het 
vergaren van magische krachten (siddhi’s) [zie Macht en kracht: magische 
kracht: term: siddhi: ‘laghiman’ (Ind.); Getal: gewicht: licht: term: laghiman 
(subst.) (siddhi) (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: Lakṣmī (fem.) ‘(teken van) geluk, succes, rijkdom’, de godin 

van de rijkdom en de voorspoed. Later is ze gelijkgesteld met de godin Śrī. 

In de Veda’s is ze de gemalin van Varuṇa of de zon, maar later van Viṣṇu, met 

wie zij samen zittend op Garuḍa staat afgebeeld. Lakṣmī zou de zuster zijn 

van Soma en herboren zijn uit de oceaan van melk, maar oorspronkelijk is ze 

de dochter van Bhṛgu; bij weer anderen is ze de dochter van Yaśodā. Kāma is 

de zoon van Lakṣmī en Viṣṇu. 

De rode godin Lakṣmī maakt deel uit van een triade, samen met de witte 

Sarasvatī en de zwarte Pārvatī. In de verlossingstheorie van de Pāñcarātra 

Āgama’s wordt Lakṣmī geïdentificeerd als icchā (‘wens, begeerte’). In het 

Śāktisme vertegenwoordigt Lakṣmī het principe van rajas guṇa. Lakṣmī heeft 

zich in diverse verschijningen getoond, telkens wanneer Viṣṇu een andere 

verschijning aannam, zoals Dharaṇī, Kamalā, Padmā, Rādhā, Rukmiṇī en Sītā. 
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Lakṣmī wordt vaak Mahālakṣmī (zie aldaar) genoemd; Rāmānuja noemde haar 

Moeder van het universum en Koningin der wereld 
 

[zie Ivn: Lakṣmī = Śrī (Ind.) (godin); God: ‘Gelukbrengster’ (Lakṣmī) (Ind.); 

Welzijn en ziekte: heil: term: lakṣmī (fem.) (godin) (Ind.); Cultus: Śrī-Lakṣmī-

cultus (Ind.); Familierelaties: genealogie van Lakṣmī (Ind.); Mythe: Lakṣmī’s 

huwelijk met Viṣṇu (Ind.); Mythologie: Lakṣmī, ~ van (Ind.); Verlossing: weg 

naar ~: ‘Pāñcarātra-mārga’: icchā = Lakṣmī (Ind.); Vegetatie: bloem: lotus van 

Lakṣmī (Ind.); Vogel: zonne(leeuw)vogel van Lakṣmī (Ind.)]  

                                                                                    [Laksmi, Lakshmi, Shri] 

Sansk. termen: Lakulin = Lakulī = Lakulīśa = Lakulīśvara ‘(heer) 
knuppeldrager’, een muni uit de 2e eeuw die de Pāśupata-secte stichtte. Hij 
wordt beschouwd als de 28e avatāra van Śiva die in de 28e Mahāyuga uit een 

lijk zou verrijzen. Analyse: Lakulin < lakuṭin ‘hij die een knuppel (lakuṭa) 

draagt’. Lakulīśa < Lakulī + īśa ‘heer’. De Śiva Purāṇa noemt hem Lakulin, in 

de Vāyu Purāṇa heet hij Nakulin. Deze laatste naam is verwant met nakulī, de 

term voor een Aziatische wezel of de plant waarmee dit dier zich beschermt 
tegen het gif van de slangen die hij vangt; ook de kleur van de wezel wordt 
ermee aangeduid, nl. saffraan. Het verband is niet duidelijk. De leer van 
Nakulin-Lakulin uit de 2e eeuw wordt Nakulīśa/Lakulīśa-pāśupata-darśana 
genoemd [zie Ivn: Śiva (1): Lakulin (LiṅgaP.) = Lakulīśa = Nakulin (VāyuP.) = 
Nakulīśa, avatāra (Ind.) (heilige-god); God: ‘Knuppeldrager’ (Lakulin) (Ind.); 
Beroep en functie: drager van de knuppel: term: lakulin (heilige-god) (Ind.); 
Filosofie: type: Śaiva ~: Pāśupata-darśana = Lakulīśa-darśana (Śaiva) (Ind.); 
Mythe: Śiva’s avatara Nakulin of Lakulin (Ind.)]  
                                    [Lakuli, Lakulisha, Lakulisa, Lakulishvara, Lakulishvara] 

  33 

Sansk. termen: Lalitā ‘dartel’, een vorm van Devī waarin de godin op 
zestienjarige leeftijd wordt afgebeeld [zie Ivn: Devī: Mahāvidyā: 
Tripurasundarī: ‘Lalitā’ (Ind.) (godin); God: ‘Dartele’ (Lalitā) (Ind.); 
Werkzaamheid: bewegen: springen: term: Lalitā (fem.) (‘dartel’) (adj.) (godin) 
(Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Lalitā (Ind.)]                     [Lalita] 

  34 

Sansk. termen: Lalitākāntā (fem.) ‘dartele schone’, een vorm van Devī. In de 

Kālikā Purāṇa betreffende de mythe van de ontleding van Satī’s lijk is 

Lalitākāntā een naam van Satī in Kāmarūpa (Assam), waar haar hoofd zou zijn 
neergekomen. Analyse: lalitā (fem.) ‘dartel’ + (kam ‘verlangen naar, verliefd 
zijn op’ >) kāntā (fem.) ‘een mooie, knappe vrouw’ [zie Ivn: Devī: Satī, 
avatāra: ‘Lalitākāntā’ (Ind.) (godin); God: ‘Dartele schone’ (Lalitākāntā) 
(Ind.); Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: kāntā, lalitā- (‘dartele 
schone’) (fem.) (godin) (Ind.)]                                                      [Lalitakanta] 

  34 

Sansk. termen: Lambodara ‘dikbuik’, naam van Gaṇeśa [zie Ivn: Gaṇeśa: 

‘Lambodara’ (Ind.) (god); God: ‘Dikbuik’ (Lambodara) (Ind.); Lichaam: buik: 
term: udara, lamba- (lambodara) (‘dikbuik’) (god) (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: Lava ‘maaien, het gemaaide’, zoon van Rāma en de 
tweelingbroer van Kuśa (zie aldaar). Analyse: Lava < lū ‘snijden, plukken, 
verdelen, verzamelen, vernietigen. De namen van de broers lijken op een 
vegetatiecultus te duiden (AB). Een andere mogelijkheid is een afleiding uit 
ku-śilava ‘slecht gedrag’, een term voor een rondzwervende zanger (Grierson, 

bij A.W.P. Guruge, ‘The society of the Rāmāyaṇa’) [zie Ivn: Lava (Ind.) (myth. 

fig., zoon van Rāma); God: ‘Maaier’ (Lava) (Ind.); Werkzaamheid: ec. ~: 
maaien: term: lava (god) (Ind.)] 
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Sansk. termen: līlā ‘spel’, handelingsproces, het ‘spel’ tussen God en mens 

waarin zich volgens de Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya de hlādinī-Śakti 

manifesteert en waarvan de rasa-līlā tussen Kṛṣṇa en de Gopī’s de 

mythologische tegenhanger is. Śiva Naṭarāja beoefent zijn dans-līlā [zie 

Drama: spel: term: līlā (Ind.)]                                                                  [lila] 

  32  33 

Sansk. termen: līlā: nāṭyalīlā, ‘spel der dans’, uitgevoerd door Śiva i.v.m. zijn 

huwelijk met Umā (Pārvatī). Hij is gekleed in een rode mantel en een zwart 
kleed en heeft een hoorn en een trommel in zijn handen, terwijl hij een lied 

zingt (Śiva Purāṇa)  [zie Muziek en dans: dans, huwelijks-: nāṭyalīlā 

(‘dansspel’) (Śiva’s dans voor Umā) (Ind.); Drama: spel: term: līlā, nāṭya- 

(‘dansspel’) (Ind.)]                                                                    [lila, natyalila] 

  33 

Sansk. termen: līlā: nitya-līlā ‘eeuwig spel’ van God met de mens en de 
vreugde die hiervan uitgaat (bhajānanda en svarūpānanda, zie aldaar). Volgens 

Vallabha is nitya-līlā belangrijker dan mokṣa [zie Drama: spel: term: līlā, nitya 

(‘eeuwig spel’) (Ind.)]                                                               [lila, nitya-lila] 

  32 

Sansk. termen: līlā: rasa-līlā ‘spel van het gevoel (van het genot)’, het 

liefdesspel tussen Kṛṣṇa en Rādhā, de mythologische manifestatie van het 

‘spel’ van wederzijdse verblijding tussen God en mens, veroorzaakt door de 

hlādinī-Śakti van God (Kṛṣṇa). Zie ook rasa en rāsa. SHD spelt rāsalīlā ‘jeu 

érotique’, waarbij rāsa verwijst naar de dans [zie Drama: spel: term: līlā, 
rasa- (‘genotsspel’) (Ind.)]                                                         [lila, rasa-lila] 

  32 

Sansk. termen: liṅga 1. ‘teken’, 2. ‘fallus’, 3. ‘fallus als godenbeeld’, 4. 

‘individuele ziel’, 5. beknopte term voor ‘het dragen van een liṅga’, een van 

de rituelen in het Vīra-Śaivisme om mokṣa te bereiken. (1) De liṅga is het 

symbool van Śiva’s scheppingskracht, waaronder hij vereerd wordt. Liṅga’s 

waren reeds bekend in de Indusdal-beschaving en de oorsprong moet worden 
gezocht in de Proto-Australoïde cultuur. Zo kenden de Mon Khmer en de Kols 
kegelvormige stenen als religieuze voorwerpen die lijken op primitieve 

ploegen. Etym.: < liṅga (Proto-Australoïde) (vlgs Przyluski, zie Overige niet-IE 

termen) Er is een Purāṇa naar de liṅga genoemd. (2) Reeds in de KU en de 

Maitr en in Sāṃkhya is de liṅga de individuele ziel die transmigreert. Het 

belangrijkste deel van de liṅga is de buddhi, het intellect, op basis waarvan de 

ahaṃkāra zich ontwikkelt. De liṅga bevat voornamelijk subtiele elementen 

[zie Symboliek: teken: term: liṅga (Ind.); Symboliek: fallus: liṅga als symbool 

van Śiva (wegens diens vormloosheid) (Ind.); Symboliek: fallus: liṅga als 

symbool van verleden, heden en toekomst (Ind.); Symboliek: fallus: liṅga als 

symbool van vruchtbaarheid, onsterfelijkheid en Śiva’s scheppingskracht 

(Ind.); Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.); Kunst en schrift: 

beeld, goden-: Śiva (1): ‘liṅga’ (Ind.); Geest: ziel, individuele: term: liṅga 

(Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘liṅga’ (Ind.); 

Begin: oorsprong van de verering van de liṅga (Ind.); Sieraad: liṅga (Ind.)] 

                                                                                                             [linga] 

  15  33  56 

Sansk. termen: Liṅga Purāṇa zie Sansk. termen: purāṇa: Liṅga Purāṇa   - 

Sansk. termen: liṅga: Ācāraliṅga ‘gedrags-liṅga’, een aspect van de iṣṭaliṅga 

dat teweeg wordt gebracht door handeling (kriyāśakti), dus door praktisering 
en het volgen van de juiste regels en het juiste gedrag. Men beschouwt de 

positie van de Ācāraliṅga als zijnde in de tong (bron: Dan A. Chekki, ‘Religion 

and social system of the Vīraśaiva community’) [zie Ivn: Śiva (1): ‘Iṣṭaliṅga’, 
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liṅga-gedaante: ‘Ācāraliṅga’ (Ind.) (god); God: ‘Gedrags-liṅga’ (Ācāraliṅga) 

(Ind.); Seksualiteit: fallus: term: liṅga, ācāra- (‘gedrags-liṅga’) (god) (Ind.)] 

                                                                       [linga, Acaralinga, Acharalinga] 

Sansk. termen: liṅga: ātmaliṅga ‘ziel-liṅga’, een liṅga-beeld dat het wezen 

van Śiva vertegenwoordigt en dat Rāvaṇa door ascese eist van Śiva voor zijn 

moeder Nikaṣā, maar die hij verliest door een list van Gaṇeśa (in: de mythe 

van Rāvaṇa en Pārvatī) [zie Seksualiteit: fallus: term: liṅga, ātma- (‘ziel-

liṅga’) (beeld) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘liṅga’: 

‘ātmaliṅga’ (Ind.)]                                                                [linga, atmalinga] 

  27 

Sansk. termen: liṅga: Bhāvaliṅga ‘kern-liṅga’, Śiva als kern-liṅga, d.w.z. de 

liṅga die het wezen van Śiva uitdrukt en niet te zien is, maar door het geloof 

alleen kan worden waargenomen. Bhāvaliṅga is gelijk aan niṣkala Śiva (zie 

aldaar) en bestaat uit Mahāliṅga en Prasādaliṅga (zie aldaar). Het betreft hier 

Vīraśaiva theologie [zie Ivn: Śiva (1): ‘Bhāvaliṅga’, liṅga-gedaante (Ind.) (god); 

God: ‘Kern-liṅga’ (Bhāvaliṅga) (Ind.); Seksualiteit: fallus: term: liṅga, bhāva- 

(‘kern-liṅga’) (god) (Ind.)]                                                   [linga, Bhavalinga] 
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Sansk. termen: liṅga: Caraliṅga ‘beweeglijke liṅga’, de dynamische, 

beweeglijke liṅga, een aspect van Prāṇaliṅga. Deze liṅga wordt ook 

Jaṅgamaliṅga genoemd, naar jaṅgama ‘bewegend’ en is te aanschouwen in het 

beweeglijke leven, zoals dieren, maar niet planten [zie Ivn: Śiva (1): 

‘Prāṇaliṅga’, liṅga-gedaante: ‘Caraliṅga’ of ‘Jangamaliṅga’ (Ind.) (god); God: 

‘Beweeglijke liṅga’ (Caraliṅga, Jaṅgamaliṅga) (Ind.); Seksualiteit: fallus: 

term: liṅga, cara- of jaṅgama-(‘beweeglijke liṅga’) (god) (Ind.)] 

                                                                           [linga, Caralinga, Charalinga] 
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Sansk. termen: liṅga: Guruliṅga ‘leermeester-liṅga’, een aspect van de 

iṣṭaliṅga dat teweeg wordt gebracht door kennis (jnānaśakti), dus door 

onderwijs en wetenschap. Men beschouwt de positie van de Guruliṅga als 

zijnde in de neus (bron: Dan A. Chekki, ‘Religion and social system of the 

Vīraśaiva community’) [zie Ivn: Śiva (1): ‘Iṣṭaliṅga’, liṅga-gedaante: 

‘Guruliṅga’ (Ind.) (god); God: ‘Leermeester-liṅga’ (Guruliṅga) (Ind.); 

Seksualiteit: fallus: term: liṅga, guru- (‘leermeester-liṅga’) (god) (Ind.)] 

                                                                                            [linga, Gurulinga] 
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Sansk. termen: liṅga: iṣṭaliṅga ‘voorkeur-liṅga’, 1. de lievelings-liṅga die de 

aanhangers van het Vīra-Śaivisme op hun lichaam dragen, 2. een vorm van 
Śiva, zoals waargenomen door de zintuigen. Het betreft hier Vīraśaiva 

theologie [zie Sieraad: iṣṭaliṅga (Ind.); Ivn: Śiva (1): ‘Iṣṭaliṅga’, liṅga-gedaante 

(Ind.) (god); God: ‘Geliefde liṅga’ (Iṣṭaliṅga) (Ind.); Seksualiteit: fallus: term: 

liṅga, iṣṭa- (‘voorkeur-liṅga’) (god/sieraad) (Ind.)]  

                                                                             [linga, istalinga, ishtalinga] 
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Sansk. termen: liṅga: Jyotirliṅga ‘licht-liṅga’, Śiva als licht-liṅga, waarvan er 

twaalf verschillende beschreven staan in de Śiva Purāṇa [zie Ivn: Śiva (1): 

‘Jyotirliṅga’, liṅga-gedaante (Ind.) (god); God: ‘Licht-liṅga’ (Jyotirliṅga) 

(Ind.); Seksualiteit: fallus: term: liṅga, jyotir- (‘licht-liṅga’) (god) (Ind.); Licht 

en duisternis: licht: term: jyotis (Ind.)]                                [linga, Jyotirlinga] 
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Sansk. termen: liṅga: Mahāliṅga ‘grote-liṅga’, een aspect van Bhāvaliṅga (zie 

aldaar), nl. wanneer deze door intellectuele inspanning (citśakti) 
geproduceerd wordt (bron: Dan A. Chekki, ‘Religion and social system of the 
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Vīraśaiva community’) [zie Ivn: Śiva (1): ‘Bhāvaliṅga’, liṅga-gedaante: 

‘Mahāliṅga’ (Ind.) (god); God: ‘Grote-liṅga’ (Mahāliṅga) (Ind.); Seksualiteit: 

fallus: term: liṅga, mahā- (‘grote-liṅga’) (god) (Ind.)]           [linga, Mahalinga] 

Sansk. termen: liṅga: mukhaliṅga ‘hoofd-liṅga’, liṅga-beeld met bovenaan 

hoofden; typerend voor de Gupta-periode [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: 

Śiva (1): ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’ (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: richting: 

opwaarts: term: mukha (‘kop, punt, eind’) (Ind.); Seksualiteit: fallus: term: 

liṅga, mukha- (‘hoofd-liṅga’) (godenbeeld) (Ind.)]               [linga, mukhalinga] 

  33 

Sansk. termen: liṅga: Prāṇaliṅga ‘adem-liṅga’, een vorm van Śiva die alleen is 

waar te nemen door de geest; men aanschouwt de interne iṣṭaliṅga. Er is dan 

sprake van innerlijke verlichting. Prāṇaliṅga is gelijk aan sakala-niṣkala Śiva 

(zie aldaar) en bestaat uit Caraliṅga en Śivaliṅga (zie aldaar). Het betreft hier 

Vīraśaiva theologie [zie Ivn: Śiva (1): ‘Prāṇaliṅga’, liṅga-gedaante (Ind.) (god); 

God: ‘Adem-liṅga’ (Prāṇaliṅga) (Ind.); Seksualiteit: fallus: term: liṅga, prāṇa- 

(‘adem-liṅga’) (god) (Ind.)]                                                  [linga, Pranalinga] 

  33 

Sansk. termen: liṅga: Prasādaliṅga ‘helderheids-liṅga’, een aspect van 

Bhāvaliṅga (zie aldaar), nl. wanneer deze door almacht (parā-śakti) 

geproduceerd wordt (bron: Dan A. Chekki, ‘Religion and social system of the 

Vīraśaiva community’) [zie Ivn: Śiva (1): ‘Bhāvaliṅga’, liṅga-gedaante: 

‘Prasādaliṅga’ (Ind.) (god); God: ‘Helderheids-liṅga’ (Prasādaliṅga) (Ind.); 

Seksualiteit: fallus: term: liṅga, prasāda- (‘helderheids -liṅga’) (god) (Ind.)]         

                                                                                        [linga, Prasadalinga] 

  33 

Sansk. termen: liṅga: Śivaliṅga ‘gunstige liṅga’, in specifieke zin een aspect 

van Prāṇaliṅga [zie Ivn: Śiva (1): ‘Prāṇaliṅga’, liṅga-gedaante: ‘Śivaliṅga’ 

(Ind.) (god); God: ‘Gunstige liṅga’ (Śivaliṅga) (Ind.); Seksualiteit: fallus: term: 

liṅga, śiva-(‘gunstige liṅga’) (god) (Ind.)]               [linga, Shivalinga, Sivalinga] 

  33 

Sansk. termen: liṅgācāra zie ācāra: liṅgācāra   - 

Sansk. termen: liṅgaśarīra ‘liṅga-gedaante’, een van Śiva’s verschijningen, die 

volgens de Śvetāśvatara Upaniṣad slechts māyā zijn. Analyse: śarīra eig. 

‘lichaam’ [zie Ivn: Śiva (1): ‘Liṅgaśarīra’, liṅga-gedaante (Ind.) (god); God: 

‘Liṅga-gedaante’ (Liṅgaśarīra) (Ind.); Seksualiteit: fallus: term: liṅgaśarīra 

(‘liṅga-gedaante’) (god) (Śvetāśvatara Upaniṣad) (Ind.); Lichaam: term: śarīra 

(Ind.)]                                                                       [lingasharira, lingasarira] 

  33 

Sansk. termen: Liṅgasthala ‘liṅga-toestand’, aanduiding van Śiva als deel van 

het Brahman (sthala); het andere deel is aṅgasthala, de jiva. Śakti, de 

immanente kracht van het Brahman, brengt deze verdeling aan en verdeelt 

zichzelf in kāla, dat zich aan Liṅgasthala hecht, en bhakti, dat zich aan de jiva 

hecht. Dit alles volgens het Vīra-Śaivisme [zie Ivn: Śiva (1): ‘Liṅgasthala’, 

liṅga-gedaante (Ind.) (god); God: ‘Liṅga-toestand’ (Liṅgasthala) (Ind.); 

Verschijning: situatie: term: sthala, liṅga- (‘liṅga-toestand’) (god) (Ind.)] 

                                                                                                   [Lingasthala] 

  33 

Sansk. termen: Liṅgāyat (hind.) ‘drager van de (iṣta)liṅga’, lid van een streng 

monotheïstische Śaiva secte, gesticht door Basava in de 12e eeuw in Karṇāṭaka, 

die de Veda’s verwerpt en opvalt door haar sociale instelling. Zowel mannen 

als vrouwen dragen de liṅga als embleem aan een koord aan hun nek. Analyse: 

Liṅgāyat < liṅgavat ‘met een teken, een teken dragend’, nl. de iṣṭaliṅga. De 
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taalkundige relaties zijn niet geheel duidelijk [zie Religie: Śaivisme: Liṅgāyats 

(Ind.)]                                                                                            [Lingayats] 

Sansk. termen: liṅgodbhava, Śiva die ‘uit de liṅga verschijnt’, in sculptuur en 

mythologie; typerend voor de Gupta-periode. Analyse: udbhava 1. ‘oorsprong, 
geboorte’, 2. ‘komen uit, verschijnen’ [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: 

Śiva: Liṅgodbhava (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: lobha ‘hebzucht’, een van de oorzaken van zonden volgens 

Sāṃkhya Yoga [zie Karakter en gedrag: gierigheid: term: lobha (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: loka 1. ‘gebied, land’, 2. ‘wereldruimte, universum’, 3. ‘deel 
van het heelal’, m.n. (een) ‘hemel’ of de ‘wereld der mensen’ 

  - 

Sansk. termen: loka: Arūpa Loka ‘vormloze wereld’, de hoogste hemel waar de 
Boeddha’s wonen [zie Mythische woning: naam: ‘Arūpa Loka’ (Ind.-B.); 
Verschijning: vormloosheid: term: arūpa (adj.) (Ind.); Kosmografie en 
geografie: universum: term: loka, arūpa- (‘vormloze wereld’) (Boeddha-hemel) 
(Ind.)]                                                                                          [Arupa Loka] 

  14 

Sansk. termen: loka: bhūrloka zie bhū   - 

Sansk. termen: loka: bhuvarloka zie bhū   - 

Sansk. termen: loka: Brahmaloka ‘wereld van Brahmā (of Brahman)’, d.i. de 
plaats van Brahmā. De term markeert de overgang naar een persoonlijke god 
Brahmā, die in de Veda’s niet voorkomt. Brahmā’s hemel wordt gedragen door 

de berg Meru, waaromheen de kosmos zich wentelt. Hier ontmoet Bhṛgu de 

Grootvader (Brahmā). Brahmaloka heet ook wel satyaloka (zie aldaar) [zie 
Mythische woning: naam: ‘Brahmaloka’, de ~ van Brahmā (of Brahman) (= 
‘wereld van Brahmā’) (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: term: loka, 
7e: satyaloka = satya = Brahmaloka (‘wereld der waarheid’ of ‘wereld van 
Brahmā’, Brahmā) (Ind.)] 

  12  27 

Sansk. termen: loka: Dhyāna Loka ‘meditatiehemel’, een Boeddhistische hemel 
voor de abstracte meditatie [zie Mythische woning: naam: ‘Dhyāna Loka’ (Ind.-
B.); Kosmografie en geografie: universum: term: loka, Dhyāna- 
(‘meditatiehemel’) (Boeddhistische hemel) (Ind.-B.)]                  [Dhyana Loka] 

  14 

Sansk. termen: loka: Goloka ‘Koe-hemel’, de hemel van Kṛṣṇa, een van de drie 

hemelen volgens de Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya; de andere zijn Vaikuṇṭha 

en het hemelse Vrndavan [zie Mythische woning: naam: ‘Goloka’, de ~ van 

Kṛṣṇa (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: term: loka, Go- (‘Koe-

hemel’) (Kṛṣṇa-hemel) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: loka: janarloka zie janas   - 

Sansk. termen: loka: Lokāloka ‘Wereld-niet-Wereld’, een kring van bergen op 
de grens van de zichtbare en de duistere wereld (orde-chaos) waar het zwijn 
Varāha woont [zie Kosmografie en geografie: gebied: grens tussen de centraal 
gelegen ordelijke wereld der mensen en de chaotische, demonische 
buitenwereld: ‘Lokāloka’ (‘Wereld-niet-Wereld’) (Ind.); Kosmografie en 
geografie: universum: term: lokāloka (‘wereld-niet-wereld’) (grensgebied) 
(Ind.)]                                                                                             [Lokaloka] 
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Sansk. termen: loka: maharloka zie mahas   - 

Sansk. termen: loka: Naraka Loka zie nara: Naraka   - 

Sansk. termen: loka: Rudraloka ‘wereld van Rudra’ (of Śiva). Volgens de 

Pāśupata-religie mag degene die de mythe van de vernietiging van Dakṣa’s 

offer voordraagt, na zijn dood naar Rudraloka [zie Mythische woning: naam: 
‘Rudraloka’, de ~ van Śiva-Rudra (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: 
term: loka, Rudra- (‘wereld van Rudra’) (hemel van Rudra of Śiva) (Ind.)] 
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Sansk. termen: loka: sālokya = saloka (adj.) ‘(in) dezelfde wereld’ als Śiva, 
een van de vier soorten mukti met een persoonlijk aspect volgens de Śiva 

Purāṇa; tevens het resultaat van de eerste stap naar verlossing, de dāsamārga, 

volgens de Śaiva Siddhānta [zie Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: 
persoonlijk van aard: śiva-sama: ‘sālokya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.); 
Verlossing: type: mukti, sālokya- (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.); Kosmografie en 
geografie: universum: term: lokya, sā- (‘in dezelfde wereld zijn’) (mukti) 
(Ind.)]                                                                                               [salokya] 
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Sansk. termen: loka: satyaloka zie sat: satya   - 

Sansk. termen: loka: sūryaloka ‘wereld van de zon’, de ruimte rond de zon, de 
hemel waar de zon heerst en waarheen de ziel reist en waar hij bij de rivier de 

Virajā (zie aldaar) op de grens van prakṛti en Vaikuṇṭha een goddelijk lichaam 

krijgt (volgens Śrīnivāsadāsa in zijn Yatīndramatadīpikā) [zie Mythische 
woning: naam: ‘Sūryaloka’, de ~ van de zon (Ind.); Kosmografie en geografie: 
universum: term: loka, sūrya- (‘wereld van de zon’) (hemel van de zon) (Ind.)] 
                                                                                                      [suryaloka] 
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Sansk. termen: loka: svarloka zie svarga, vyāhṛti en bhū   - 

Sansk. termen: loka: taparloka zie tapas   - 

Sansk. termen: loka: triloka ‘drieledige wereld’, bestaande uit hemel, 
luchtruim en aarde. Enkele mythische voorstellingen: Śakti eist d.m.v. Śiva 
deze terug van de asura’s. Na de verwoesting van Tripura wordt de drieledige 
wereld hersteld [zie Kosmografie en geografie: universum: delen, 03: 
drieledige wereld: term: triloka (Ind.)] 
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Sansk. termen: Lokāloka zie loka: Lokāloka   - 

Sansk. termen: lokapāla = dikpāla ‘bewaker of beschermer van de wereld resp. 
van een windstreek’, 1. een van de vier of acht wereldwachters, 2. de olifant 
van de wereldwachter [zie God: wachter van de wereld: term: lokapāla of 
dikpāla (Ind.); Beroep en functie: bewaker van de hemelsferen: term: pāla, 
loka- = dik- (Ind.)]                                                               [lokapala, dikpala] 
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Sansk. termen: Lokāyatika’s zie Cārvāka   - 

SANSK. TERMEN: M     - 

Sansk. termen: mada ‘dronkenschap, waanzin’, benaming voor 1. de 
roesopwekkende soma-drank, 2. het monster dat de dronkenschap verbeeldt, 
3. een van de pañca tattva’s, die centraal staan in de Vīramārga als Tantra 
weg naar verlossing, 4. formule waarin de god voor het offer wordt 
uitgenodigd teneinde dronken te worden van de soma; hetzelfde als nivid [zie 
Psychologie: extase: term: mada (een tattva) (Tantra) (Ind.); Eten en drinken: 
mede: term: soma: ‘mada’ (Ind.); Ivn: Mada (Ind.) (asura-demon van de 
dronkenschap); Ethiek: zonde: ‘pañca tattva’s’: ‘mada’ (Tantra) (Ind.); 
Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: vāmācāra: 
‘mada’ (Ind.); Taal: spreuk: term: mantra: nivid of mada (Ind.); Begin: 
oorsprong van Mada (Ind.)] 
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Sansk. termen: Madana ‘gekmaker’, een naam van Kāma, de god der liefde, 
die mensen en goden gek maakt van lust [zie Ivn: Kāma (1): ‘Madana’ (Ind.) 
(god); God: ‘Gekmaker’ (Madana) (Ind.); Psychologie: extase: term: madana 
(‘gekmaker’) (nom. ag.) (god) (Ind.)] 
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Sansk. termen: madantī ‘borrelend water’, bepaald soort water, dat tijdens 
het soma-offer door de aanwezigen wordt aangeraakt [zie Water: borrelend ~: 
term: madantī (Ind.)]                                                                       [madanti] 
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Sansk. termen: Mādhava zie madhu: Mādhava   - 
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Sansk. termen: madhu ‘zoet, heerlijk, prettig’, 1. ‘mede, honing’, een naam 
voor de soma-drank, een mengsel van honing, melk en soma; later werd de 
drank minder populair wegens gebrek aan soma; vgl. Germ. termen: medhu* 
(germ.), 2. madhu is ook een symbolische naam voor ‘koeienmelk’ en 

‘regenwater’, 3. naam van een Dānava-demon, gedood door Viṣṇu of Kṛṣṇa (en 

Hayagrīva (= Nārāyaṇa)); vgl. madhusūdana, 4. naam van een koning uit het 

geslacht der Yādava’s, die zelf een eigen dynastie vormde, de Mādhava’s, van 

wie Kṛṣṇa deel uitmaakt, 5. eerste maand van het jaar, dezelfde als Caitra 

(maart-april) 
[zie Eten en drinken: honing: term: madhu (adj. madhumat) (demon, koning) 
(Ind.); Eten en drinken: mede: term: soma: ‘madhu’ (Ind.); Eten en drinken: 
melk, koeien-: term: ‘madhu’ (syMbh.) (Ind.); Wolk en regen: regen: term: 
‘madhu’ (syMbh.) (Ind.); Ivn: Madhu (1) (Ind.) (Dānava-demon); Ivn: Madhu (2) 
(Ind.) (koning), Mādhava (3) (patr.); Geest: ‘Mede’ (Madhu) (Ind.); Tijd: maand 
(Ind.): Caitra = Madhu = maart-april] 

  12  13  32 

Sansk. termen: madhu: ‘drapso madhumāṃ’ ‘mederijke druppel’, d.w.z. 

‘regen’, het heilzame vocht dat van boven komt. Vergelijk madhu, maar ook 
on. aurr, het heilvocht dat van de wereldboom Yggdrasil druipt [zie Wolk en 

regen: regen: term: ‘drapso madhumāṃ’ (syMbh.) (TS 3, 1, 10, 2a) (Ind.); Eten 

en drinken: honing: term: madhu (adj. madhumat) (Ind.); Water: druppel: 
term: drapsa (Ind.)] 

  50 

Sansk. termen: madhu: Mādhava 1. ‘betrekking hebbend op de lente’, 2. 
‘betrekking hebbend op Madhu (de Yādava koning)’, Aanduiding: 1. de maand 

Mādhava = Vaiśākha (april-mei), 2. naam van Viṣṇu-Kṛṣṇa, aangezien Kṛṣṇa 

deel uitmaakt van de stam der Mādhava’s (die tot de Yādava’s behoren), 3. 
maand-vyūha van de maand Māgha, voorgekomen uit Vāsudeva, een van de 

vier vyūha’s van Viṣṇu-Kṛṣṇa,  4. volgeling van Viṣṇu, 5. de filosoof Mādhava of  

Vidyāraṇya, 6. = Madhva. Zie ook māhātmya: Vaiśākhamāsamāhātmya. 

Analyse: Mādhava < madhu (zie aldaar) [zie Ivn: Mādhava (1) = Madhāvācarya = 

Vidyāraṇya (Ind.) (filosoof, ca 1296 - 1388); Ivn: Viṣṇu: ‘Mādhava’ (2) (Ind.) 

(god); Viṣṇu: ‘Mādhava’ (2), maand-vyūha (Ind.) (god); Ivn: Madhu (2) (Ind.) 

(koning), Mādhava (3) (afstammeling van M.); Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Mādhava’ 

(3) (Ind.) (held-god); God: ‘Nakomeling van Madhu’ (Mādhava) (Ind.); Tijd: 
maand (Ind.): Vaiśākha = Vaiśākhamāsa (lit.) = Mādhava = april-mei; Tijd: 
jaargetijde: lente: term: madhu, adj. mādhava (Ind.)] 
                             [Madhava, Vaishakha, Vaisakha, Madhavacarya, Vidyaranya] 

  32  37 

Sansk. termen: madhu: madhūka, 1. bij, 2. een boom, Bassia latifolia of 
Madhuca longifolia, waarvan de bloemen volgens traditie aan de bruid 
geschonken worden. Als Nederlandse naam wordt soms ‘mahua- of mahwa-
boom’ gebruikt. De bladeren hebben een hoog suikergehalte, vandaar de naam 
[zie Boom: madhūka (Bassia latifolia of Madhuca longifolia) (Ind.)]   [madhuka] 

 13 

Sansk. termen: madhūka zie madhu: madhūka   - 

Sansk. termen: madhuparka, een mengsel van honing, wrongel (gestremde 
melk) en ghī, dat tijdens de huwelijksceremonie in drie bekers wordt geplengd 
en dat gegeven werd tijdens de Arghya, een eerbetoon aan een speciale gast 
[zie Offer: naam: ‘Madhuparka’ (Ind.); Eten en drinken: drank, meng-: term: 
madhuparka (Ind.)] 
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Sansk. termen: madhura-bhakti-rasa zie mādhurya 2.   - 

Sansk. termen: mādhurya 1. ‘zoetheid, lieflijkheid, schoonheid’, 2. ‘liefde’ 

(voor Kṛṣṇa). Aanduiding: 1. levensstadium van  Kṛṣṇa als jonge man, 2. 4e 
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stadium van bhakti (= madhura-bhakti-rasa) vlgs het rasa-systeem van Rūpa 
Gosvāmī. Madhura rasa betekent eigenlijk ‘honing-sentiment’, d.w.z. de liefde 

voor Kṛṣṇa [zie Eten en drinken: smaak: zoet: term: mādhurya (subst.) (fil. 

term) (Ind.); Eten en drinken: honing: term: madhura (fil. term) (Ind.); 

Karakter en gedrag: liefde voor Kṛṣṇa: term: mādhurya (Ind.); Geschiedenis: 

type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa als jonge man: term: mādhurya (Ind.); 

Verlossing: weg naar ~: ‘Rūpa Gosvāmī-mārga’ (rasa): bhakti, 4e stadium: 
mādhurya = madhura-bhakti-rasa (Ind.)]                                         [madhurya] 

Sansk. termen: Madhusūdana ‘doder van (de demon) Madhu’, 1. bijnaam van 

zowel Viṣṇu (Kṛṣṇa) als Hayagrīva (Nārāyaṇa), 2. maand-vyūha van de maand 

Vaiśākha = Mādhava, 3. een naam van een auteur. Vgl. madhu [zie Ivn: 

Madhusūdana (1) Sarasvatī (Ind.) (filosoof); Ivn: Viṣṇu: ‘Madhusūdana’ (2) 

(Ind.) (god); Ivn: Viṣṇu: ‘Madhusūdana’ (2), maand-vyūha (Ind.) (god); Ivn: 

Viṣṇu: Hayagrīva (2), avatāra: ‘Madhusūdana’ (3) Ind.) (paard-god); God: 

‘Madhu-doder’ (Madhusūdana) (Ind.); Beroep en functie: doder: term: sūdana, 
Madhu- (‘Madhu-doder’) (god) (Ind.)]                                        [Madhusudana] 

  32 

Sansk. termen: madhyama ‘middelste’ (superl. v. madya), m.n. t.a.v. 

beeldengroepen rond Viṣṇu [zie Kunst en schrift: compositie: madhyama 

(‘middelste’) (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: richting: midden: term: 
madyama (‘middelste’) (i.c. compositie) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Mādhyaṃdina ‘betrekking hebbend op de middag’, tak van de 

Witte Yajur Veda-school, die ook een uitgave verzorgde van de Bṛhad Āraṇyaka 

Upaniṣad [zie Filosofie: type: Yajur Veda-school, Witte: Mādhyaṃdina’s (Ind.); 

Literatuur: Upaniṣad, Bṛhad Āraṇyaka: Mādhyaṃdina-redactie (Ind.); Tijd: dag: 

middag: term: mādhyaṃdina (adj.) (fil. school) (Ind.)]   

                                                                          [Madhyamdina, Madhyandina] 

  56 

Sansk. termen: Mādhyaṃdina Pavamāna stotra, een stotra typerend voor de 

middagpersing van het soma-offer [zie Taal: versvorm: stotra: pavamāna, 

Mādhyaṃdina (Ind.)] 

                      [Madhyamdina Pavamana stotra, Madhyandina Pavamana stotra] 
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Sansk. termen: mādhyamika zie śūnyatā   - 

Sansk. termen: Māghamelā zie melā: Māghamelā   - 

Sansk. termen: maghavan ‘gul’, een epitheton van Indra, omdat hij zijn 
vrienden rundvee, vrouwen en kinderen schenkt [zie Ivn: Indra (1): ‘Maghavan’ 
(Ind.) (god); God: ‘Gulle’ (Maghavan) (Ind.); Karakter en gedrag: gulheid: 
term: maghavan (adj.) (god) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Mahā Purāṇa zie purāṇa: Mahā Purāṇa   - 

Sansk. termen: Mahābhāgā zie bhaj: Mahābhāgā   - 

Sansk. termen: Mahābhārata ‘de grote (oorlog) van de Bharata’s’, naam van 

een groot episch gedicht over de strijd tussen de Pāṇḍava’s en de Kaurava’s, 

de zonen van resp. Pāṇḍu en Dhṛtarāṣṭra, afstammelingen van Bharata. De 

Bhagavad Gītā vormt een deel van dit werk dat volgens de overlevering 

geschreven zou zijn door Vyāsa. Het werk bestaat uit 18 boeken. De Harivaṃśa 

wordt beschouwd als een supplement. Analyse: achter Mahābhārata zou een 
woord voor ‘oorlog’ moeten volgen [zie Literatuur: Mahābhārata (Ind.) 
                                                                                                 [Mahabharata] 
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Sansk. termen: Mahābhārata Tātparya Nirṇaya ‘vaststelling van de bedoeling 

van de Mahābhārata’, een commentaar op de Mahābhārata (en de Ramāyaṇa) 

door Madhva, waarin hij de Mahābhārata ziet als een onersteuning van de 
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Vedānta-filosofie en de Vaiṣṇava religie. Analyse: A. tātparya 1. ‘gericht op, 

bedoeld om, gewijd aan’, 2. ‘doel, bedoeling’; etym. < tat-para ‘dat’ + 

‘verder, doelend’, B. nirṇaya 1. ‘wegnemend, verwijderend’, 2. ‘bepaling, 

beslissing, conclusie’, 3. ‘oordeel’, 4. ‘referaat, vertelling, 5. ‘discussie, 

beschouwing’; etym. < nirṇī 1. ‘wegnemen, wegvoeren’, 2. ‘onderzoeken, 

bepalen’ [zie Literatuur: Mahābhārata Tātparya Nirṇaya (Vaiṣṇava) (door 

Madhva) (Ind.); Filosofisch aspect: redenering: conclusie: term: nirṇaya, 

Mahābhārata tātparya (‘vaststelling van de bedoeling van de Mahābhārata’) 
(lit.) (Ind.); Filosofisch aspect: doel: term: tātparya (Ind.)] 
                                                                      [Mahabharata Tatparya Nirnaya] 

Sansk. termen: Mahādeva ‘grote god’, een epitheton van Śiva-Rudra, 
vergelijkbaar met Īśvara, dat hij kreeg toen hij erkent werd als de hoogste 

god. Die erkenning geschiedde in de Vājasaneyi Saṃhitā, in de Manava Gṛhya 

Sūtra en in de Mahābhārata (de mythe van Śiva’s vernietiging van Tripura) en 

de Rāmāyaṇa. In de Śatarudra Saṃhitā van de Śiva Purāṇa is Mahādeva een 

van de Śivāṣṭamūrti-avatāra’s van Śiva. Volgens Śrīpati is Mahādeva een 

absolute vorm van Śiva, vergelijkbaar met Parabrahman [zie Ivn: Śiva (1): 

‘Mahādeva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Grote 

god’ (Mahādeva) (Ind.); God: term: deva, mahā- (‘grote god’) (Śiva) (Ind.); 
Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘Mahādeva’ (vlgs 
Śrīpati) (Ind.)]                                                                                [Mahadeva] 
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Sansk. termen: Mahādevī zie Devī   - 

Sansk. termen: Mahākāla (masc.), Mahākālī (fem.) 1. ‘de Grote Dood’, 2. ‘de 
Grote Zwarte’, naam van Śiva resp. Durgā of Pārvatī. In het Boeddhistische 
pantheon worden Mahākāla en Mahākālī (i.e. Śiva en Pārvatī) beschouwd als 
deurwachters van Boeddha. In het Śaktisme is Mahākālī het duistere aspect van 

de Grote Godin (Mahālakṣmī), nl. tāmasa guṇa, maar ze is ook de 

scheppergodin; er zijn beeltenissen van haar 
[zie Ivn: Śiva (1): ‘Mahākāla’ (1) (Ind.) (god); Ivn: Devī: Mahākālī (1) (DBPu) 
(Ind.) (godin); Ivn: Śiva (1): ‘Mahākāla’ (2) (Ind.-B.) (deurwachter); Ivn: Devī: 
Pārvatī: ‘Mahākālī’ (2) (Ind.-B.) (deurwachter); God: ‘Zwarte’ (Kāla, Kālī; 
Mahākāla, Mahākālī) (Ind.); Dood en leven: dood: ‘de Dood’: ‘Mahākāla’ (3) 
(‘de Grote Dood/Zwarte’) (god) (Ind.); Dood en leven: dood: ‘de Dood’: 
‘Mahākālī’ (3) (‘de Grote Dood/Zwarte’) (godin) (Ind.); Licht en duisternis: 

duisternis: term: kāla (of mahākāla; fem. kālī of mahākālī, de ‘grote zwarte’) 

(adj.) (godennaam) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Mahākālī 
(Ind.)]                                                                             [Mahakala, Mahakali] 
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Sansk. termen: Mahālakṣmī (fem.) ‘Grote Lakṣmī’, de (overkoepelende) naam 

van de Grote Godin in het Śaktisme, tevens de naam van Devī op dertienjarige 

leeftijd [zie Ivn: Devī: Mahālakṣmī (Ind.) (godin); God: ‘Grote Lakṣmī’ 

(Mahālakṣmī) (Ind.); Heiligdom: tempel van Mahālakṣmī te Boston (Am.)] 

                                                                             [Mahalaksmi, Mahalakshmi] 
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Sansk. termen: Mahāliṅga zie liṅga: Mahāliṅga   - 

Sansk. termen: Mahāmārī (fem.) ‘grote vernietigster’, een naam van een vorm 
van Devī in het Śaktisme die de wereldondergang bewerkstelligt [zie Ivn: Devī: 
Mahāmārī (DBPu) (Ind.) (godin); God: ‘Grote vernietigster’ (Mahāmārī) (Ind.); 
Dood en leven: vernietiging: term: mārī, mahā- (‘grote vernietiging’) (fem.) 
(godin) (Ind.)]                                                                                [Mahamari] 
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Sansk. termen: Mahāmāyā zie māyā: Mahāmāyā   - 

Sansk. termen: mahān Ātman zie Ātman, mahān   - 
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Sansk. termen: Mahānāmnī, groep verzen uit de Aitareya Āraṇyaka, die in het 

woud geleerd werd en voorafgegaan werd door de Śākvaravrata [zie 

Literatuur: Āraṇyaka, Aitareya: Mahānāmnī-verzen (Ind.)]             [Mahanamni] 
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Sansk. termen: Mahānārāyaṇa Upaniṣad zie upaniṣad: Mahānārāyaṇa Upaniṣad   - 

Sansk. termen: Mahānidrā ‘de lange slaap, de dood’, d.i. de slaap van Viṣṇu, 

gepersonifieerd door Devī, die uit diens ogen en organen ontstaat en daarmee 

de kosmos belichaamt. Ze is dus de prakṛti van Viṣṇu. Vergelijk yoganidrā [zie 

Ivn: Devī: ‘Mahānidrā’ (Ind.) (godin); God: ‘Lange slaap’ (Mahānidrā) (Ind.); 
Psychologie: slaap: term: nidrā, mahā- (‘lange slaap’) (fem.) (godin) (Ind.); 

Mythe: Devī als de Mahānidrā van Viṣṇu (Mārkaṇḍeya Purāṇa) (Ind.)]  

                                                                                                    [Mahanidra] 
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Sansk. termen: Mahānirvāṇa Tantra zie tantra: Mahānirvāṇa Tantra   - 

Sansk. termen: Mahānirvāṇa zie nirvāṇa: Mahānirvāṇa   - 

Sansk. termen: mahāpāśupatavrata zie paśupati   - 

Sansk. termen: Mahāpitṛyajña zie Pitṛyajña   - 

Sansk. termen: Mahāprasthānika Parvan zie parvan: Mahāprasthānika Parvan   - 

Sansk. termen: maharloka zie mahas   - 

Sansk. termen: mahas ‘verhevenheid’, m.n. als synoniem voor maharloka 
‘wereld der verhevenheid’, de vierde van de zeven werelden, waar de heiligen 
verblijven die de verwoesting van de wereld overleven. Deze wereld wordt 

door de Taittirīya Upaniṣad als vierde toegevoegd aan bhū, bhuva en svar en 

wordt gelijkgesteld aan het Brahman [zie Heerschappij: gezag: verhevenheid: 
term: mahas (deel van het universum) (Ind.); Kosmografie en geografie: 
universum: term: loka, 4e: maharloka = mahas (‘wereld der verhevenheid’ 

boven de poolster, Bhṛgu e.a. (Pūr.) of Brahman (TU)) (Ind.); Mythische 

woning: naam: ‘Maharloka’, de ~ van geesten en heiligen (= vierde hemel) 
(Ind.)] 
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Sansk. termen: Mahāsadāśiva-mūrti zie Sadāśiva   - 

Sansk. termen: Mahāsena zie senā: Mahāsena   - 

Sansk. termen: mahat (mahān) ‘de grote’, d.i. buddhi (intellect), het eerste 

product van het scheppingsproces vlgs Sāṃkhya [zie Getal: maat: grootheid: 

term: mahat (subst. adj.) (buddhi) (Ind.); Schepping: voortbrengsel: mahat of 

buddhi (Sāṃkhya) (Ind.); Psychologie: bewustzijn, zuiver: term: cit of citta (= 

mahat (fil.)) (Ind.); Geest: zelf: intellect: term: buddhi (= mahat (Sāṃkhya)) 

(Ind.)]                                                                                                [mahan] 

  34  56 

Sansk. termen: māhātmya 1. ‘grootmoedigheid, edelmoedigheid, 
heerlijkheid’, 2. ‘heilzame werking die uitgaat van een godheid, heilige plaats 
of object’, 3. ‘een werk dat het voorgaande beschrijft’. Voorbeelden zijn de 

Devīmāhātmya en de Avantikṣetramāhātmya. Analyse: māhātmya < mahā-

ātman ‘grote ziel’ [zie Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya 
(Ind.); Taal: tekst, lofprijzende: term: māhātmya (lit.) (Ind.)]        [mahatmya] 
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Sansk. termen: māhātmya: Aruṇācalamāhātmya ‘heerlijkheid van Aruṇācala’, 

naam van een deel van de Māheśvara Khaṇḍa van de Skanda Purāṇa, waarin de 

berg bij Tiruvaṇṇāmalai geroemd wordt [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: 

Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 1: Māheśvara Khaṇḍa: 3. Aruṇācalamāhātmya (Ind.); 

Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Aruṇācala- 

(‘heerlijkheid van Aruṇācala’) (lit.) (Ind.)]                      [Arunacalamahatmya] 
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Sansk. termen: māhātmya: Avantikṣetramāhātmya ‘de heerlijkheid van het 

land Avanti’, naam van een deel van de Avanti Khaṇḍa (zie aldaar) van de 

Skanda Purāṇa [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍi 5: 

Avanti Khaṇḍa: 1. Avantikṣetramāhātmya (Ind.); Kosmografie en geografie: 

gebied: veld: term: kṣetra, Avanti- (‘het land Avanti’) (lit.) (Ind.) (topogr.); 

Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Avantikṣetra- (‘de 

heerlijkheid van het land Avanti’) (lit.) (Ind.)]   
                          [mahatmya, Avantiksetramahatmya, Avantikshetramahatmya] 
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Sansk. termen: māhātmya: Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya ‘de 

heerlijkheid van de 84 liṅga’s in Avanti’, naam van een deel van de Avanti 

Khaṇḍa (zie aldaar) van de Skanda Purāṇa. Analyse: Avanti ‘Avanti’ + stha 

‘zich bevindend in’ + caturaśīti ‘84’ + liṅga + māhātmya [zie Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍi 5: Avanti Khaṇḍa: 2. 

Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya (Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: 

term: māhātmya, Avantisthacaturaśītiliṅga- (‘de heerlijkheid van de 84 liṅga’s 

in Avanti’) (lit.) (Ind.); Getal: ~ boven de twaalf: term: caturaśīti (‘84’) 

(aantal liṅga’s/lit.) (Ind.)]    [mahatmya, Avantisthacaturashitilingamahatmya, 

Avantisthacaturasitilingamahatmya] 
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Sansk. termen: māhātmya: Ayodhyāmāhātmya ‘heerlijkheid van Ayodhyā’, 

naam van een deel van de Vaiṣṇava Khaṇḍa van de Skanda Purāṇa, waarin de 

heilige plaatsen van Ayodhyā beschreven en geprezen worden [zie Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2: Vaiṣṇava Khaṇḍa: 8. 

Ayodhyāmāhātmya (Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: 
māhātmya, Ayodhyā- (‘heerlijkheid van Ayodhyā’) (lit.) (Ind.); Ivn: Ayodhyā = 
Oude = Oudh = Saket (Ind.) (topogr., tOv Lakhnaū = Lucknow, Faizābād, Uttara 
Pradeśa) (lit.)]                                                [mahatmya, Ayodhyamahatmya] 
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Sansk. termen: māhātmya: Badarikāśramamāhātmya ‘heerlijkheid van 

Badarikāśrama’, naam van een deel van de Vaiṣṇava Khaṇḍa van de Skanda 

Purāṇa, waarin Badarikāśrama wordt beschreven. Badarikāśrama is een kluis in 

Badarikā, een plaats in de Himālaya bij de bronnen van de Ganges, 

tegenwoordig Badrinathpuri in Uttarakhaṇḍa [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, 

Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2: Vaiṣṇava Khaṇḍa: 3. Badarikāśramamāhātmya 

(Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Badarikāśrama- 
(‘heerlijkheid van Badarikāśrama’) (lit.) (Ind.); Ivn: Badarī (2) = Badarīnātha = 
Badrinathpuri = Badarikāśrama (Ind.) (topogr., tNOv Śrīnagar, Chamolī, 

Uttarākhaṇḍa) (lit.); .); Bouwwerk: kluis: term: āśrama, Badarika- 

(Badarikāśrama) (locatie) (lit.) (Ind.)]     
                   [mahatmya, Badarikashramamahatmya, Badarikasramamahatmya] 
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Sansk. termen: māhātmya: Bhāgavatamāhātmya zie bhaj: bhaga: bhagavat: 
bhāgavata 

  - 

Sansk. termen: māhātmya: Devīmāhātmya ‘heerlijkheid van Devī’, een 

gedeelte (hfdst. 81-93) van de Mārkaṇḍeya Purāna, waarin de grootsheid van 

Devī bezongen wordt en haar overwinning op Mahiṣāsura. Ook de mythe van 

Devī’s slachting van Śumbha en Niśumbha wordt verteld. Het is de 

belangrijkste Śakta tekst. Een andere naam is Caṇḍīpāṭha ‘(rituele) lezing over 

Caṇḍī’ [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Mārkaṇḍeya Purāṇa: 

Devīmāhātmya = Caṇḍīpāṭha (Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: 

māhātmya, Devī- (‘heerlijkheid van Devī’) (lit.) (Ind.)]  
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                                                                            [mahatmya, Devimahatmya] 

Sansk. termen: māhātmya: Dvārakāmāhātmya ‘heerlijkheid van Dvārakā’, 

naam van een deel van de Prabhāsa Khaṇḍa (zie aldaar) van de Skanda Purāṇa, 

waarin de heilige plaatsen in en rond Dvārakā worden beschreven en geprezen 

[zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 7: Prabhāsa 

Khaṇḍa: 4. Dvārakāmāhātmya (Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: 

term: māhātmya, Dvārakā- (‘heerlijkheid van Dvārakā’) (lit.) (Ind.); Ivn: 
Dvārakā (Ind.) (Ind.) (Ind.) (topogr./archeol. site, Devbhūmi Dvārkā, Gujarāt) 
(lit.)]                                                               [mahatmya, Dvarakamahatmya] 
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Sansk. termen: māhātmya: Kārttikamāsamāhātmya zie kṛttikā: Kārttika = 

Kārttikamāsa 

  - 

Sansk. termen: māhātmya: Prabhāsakṣetramāhātmya ‘heerlijkheid van 

Prabhāsakṣetra’, naam van een deel van de Prabhāsa Khaṇḍa (zie aldaar) van 

de Skanda Purāṇa, waarin de heilige plaatsen in en rond Prabhāsa worden 

beschreven en geprezen [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: 

Khaṇḍa 7: Prabhāsa Khaṇḍa: 1. Prabhāsakṣetramāhātmya (Ind.); Heerschappij: 

gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Prabhāsakṣetra- (‘heerlijkheid van 

Prabhāsakṣetra’) (lit.) (Ind.); Ivn: Prabhāsakṣetra (Ind.) (streek, schiereiland 

van Gujarāt) (lit.)]  
                  [mahatmya, Prabhasaksetramahatmya, Prabhasakshetramahatmya] 

  37 

Sansk. termen: māhātmya: Puruṣottamakṣetramāhātmya ‘heerlijkheid van de 

streek van het Hoogste Wezen’, naam van een deel van de Vaiṣṇava Khaṇḍa 

van de Skanda Purāṇa, waarin de heilige plaatsen (Jagannātha mandira) in 

streek rond Purī in Orissa verheerlijkt worden. Puruṣottamakṣetra is tevens de 

naam van deze streek, gewijd aan Viṣṇu (Puruṣottama) en gelegen tussen de 

rivieren Rasakoila en Vaitarani [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda 

Purāṇa: Khaṇḍa 2: Vaiṣṇava Khaṇḍa: 2. Puruṣottamakṣetramāhātmya (Ind.); 

Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Puruṣottamakṣetra- 

(‘heerlijkheid van de streek van het Hoogste Wezen’) (lit.) (Ind.); Ivn: 

Puruṣottamakṣetra (Ind.) ((heilige) streek rond Purī, Oḍiśā)] 

     [mahatmya, Purusottamaksetramahatmya, Purushottamakshetramahatmya] 

  37 

Sansk. termen: māhātmya: Setumāhātmya ‘heerlijkheid van Setu’, naam van 

een deel van de Brahma Khaṇḍa van de Skanda Purāṇa. Analyse: setu ‘brug’, 

d.i. Ramasetu, de natuurlijke verbinding tussen India en Laṅka [zie Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 3: Brahma Khaṇḍa: 1. 

Setumāhātmya (Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, 
Setu- (‘heerlijkheid van Setu’) (lit.) (Ind.)]            [mahatmya, Setumahatmya] 

  37 

Sansk. termen: māhātmya: Vaiśākhamāsamāhātmya ‘heerlijkheid van de 

maand Vaiśākha’, naam van een deel van de Vaiṣṇava Khaṇḍa van de Skanda 

Purāṇa, waarin de desbetreffende maand geprezen wordt en de riten en 

rituele regels m.b.t. Vaiśākha of Mādhava (zie aldaar) vermeld worden; Viṣṇu 

staat hierbij centraal. Analyse: Vaiśākha < Viśākha ‘vertakt, gevorkt’, een 
sterrenbeeld (α, β, γ, en ι in Weegschaal) en een naam van het wezen dat uit 
de rechterzij van Skanda ontstond nadat Indra hem met zijn vajra sloeg; 
Viśākha wordt beschouwd als een vorm van Skanda < vi+ śākhā ‘tak, lid, 

gedeelte’ (vgl. website ‘The splitting of Skanda’) [zie Literatuur: Purāṇa, 

Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2: Vaiṣṇava Khaṇḍa: 7. 

Vaiśākhamāsamāhātmya (Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: 
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māhātmya, Vaiśākhamāsa- (‘heerlijkheid van de maand Vaiśākha’) (lit.) (Ind.); 
Tijd: maand (Ind.): Vaiśākha = Vaiśākhamāsa (lit.) = Mādhava = april-mei] 
                      [mahatmya, Vaishakhamasamahatmya, Vaisakhamasamahatmya] 

Sansk. termen: māhātmya: Vastrāpathakṣetramāhātmya ‘heerlijkheid van 

Vastrāpathakṣetra’, naam van een deel van de Prabhāsa Khaṇḍa (zie aldaar) 

van de Skanda Purāṇa, waarin de heilige plaatsen van Vastrāpathakṣetra (de 

streek rond Junaghad) worden beschreven en geprezen [zie Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 7: Prabhāsa Khaṇḍa: 2. 

Vastrāpathakṣetramāhātmya (Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: 

māhātmya, Vastrāpathakṣetra- (‘heerlijkheid van Vastrāpathakṣetra’) (lit.) 

(Ind.); Ivn: Vastrāpathakṣetra (Ind.) (topogr., tZWv Rājkot, Junāgadh, Gujarāt) 

(lit.)] [mahatmya, Vastrapathaksetramahatmya, Vastrapathakshetramahatmya] 

  37 

Sansk. termen: māhātmya: Veṅkaṭācalamāhātmya ‘heerlijkheid van de 

Veṅkaṭa-heuvel’, naam van een deel van de Vaiṣṇava Khaṇḍa van de Skanda 

Purāṇa, waarin de heilige plaatsen op de Veṅkaṭa-heuvel (Tirumala) bij 

Tirupati beschreven worden. Viṣṇu is de ‘heer van Veṅkaṭa’ (Veṅkaṭeśvara). 

Analyse: pāli Veṅkaṭa < prākṛit vyaṅkaṭa; acala ‘berg, heuvel’ [zie Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2: Vaiṣṇava Khaṇḍa: 1. 

Veṅkaṭācalamāhātmya (Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: 

māhātmya, Veṅkaṭācala- (‘heerlijkheid van de Veṅkaṭa-heuvel’) (lit.) (Ind.); 

Ivn: Veṅkaṭācala (Ind.) (berg, bij Tirumala tNv Tirupati, Cittūr = eng. Chittoor, 

Āṃdhra Pradeśa) (lit.)]                              [mahatmya, Venkatacalamahatmya] 

  37 

Sansk. termen: Mahāvaṃsa zie vaṃśa: Cūḷavaṃsa   - 

Sansk. termen: mahāvidyā zie vidyā: mahāvidyā   - 

Sansk. termen: mahāvīra ‘grote held’, 1. grootste Jaina profeet van de huidige 

Avarsarpiṇī (6e eeuw), 2. naam van de aniconische, lege aardenwerken pot die 

in het vuur wordt gelegd en waarin de melk van een koe en een geit wordt 
verhit tijdens het tweede deel van het Pravargya-offer. De Mahāvīra-pot staat 
symbool voor het ‘hoofd’ van het offer, het afgeslagen hoofd van Makha, de 
kosmische reus. Tijdens het offer krijgt hij zijn hoofd terug (bron: Stella 
Kramrisch, ‘The Mahāvīra vessel and the plant Pūtika’). Keith, echter, legt de 
nadruk op de identificatie van de pot en het hoofd van de offeraar. Zie ook 
Pravargya [zie Halfgod: held: term: vīra, mahā- (‘grote held’) (profeet, pot) 
(Ind.); Ivn: Mahāvīra = geb. Vardhamāna = Nigaṇṭha Jñātaputta (Ind.-J.) 

(tīrthaṃkara); Bezit en roof: diefstal van het kleed van Mahāvīra (Ind.-J.); 

Vat: ketel, offer-: ‘Mahāvīra-pot’ (Ind.); Symboliek: pot [mahāvīra] als 
symbool van de zon en het ‘hoofd’ van het offer (Kramrisch) of van de offeraar 
(Keith) (Ind.)]                            [Mahavira, Vardhamana, Nigantha Jnataputta] 

  13 

Sansk. termen: Mahāvrata zie vrata: Mahāvrata   - 

Sansk. termen: mahāyajña ‘groot offer’, waarmee de grote huisoffers worden 

aangeduid, nl. Devayajña, Bhūtayajña of Bali, Pitṛyajña, Brahmayajña en 

Manuṣyayajña [zie Offer: type: mahāyajña (Ind.); Offer: term: yajña, mahā- 

(‘groot offer’) (een van de vijf huisoffers) (Ind.)]                           [mahayajna] 

  13 

Sansk. termen: Mahāyāna ‘het grote voertuig’ of ‘de grote weg/methode’, de 
grootste stroming van het Boeddhisme (i.t.t. het Hīnayāna-Bhoeddhisme) [zie 
Religie: Boeddhisme, Mahāyāna- (Ind.- B.); Verlossing: weg naar ~: weg van 
Mahāyāna (Ind.-B.); Voorwerp: voertuig: term: yāna, Mahā- (‘groot voertuig’) 
(rel.) (Ind.-B.); Kosmografie en geografie: weg: term: yāna, Mahā- (rel.) (Ind.)] 
                                                                                                     [Mahayana] 

  14 
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Sansk. termen: Mahāyogin zie yuj: yogin: Mahāyogin   - 

Sansk. termen: Mahendra ‘grote Indra’, 1. een epitheton van Indra, maar 

Viṣṇu en Śiva dragen deze titel ook in de zin van ‘grote leider’, 2. naam van 

een bergketen, soms geïdentificeerd met het noordelijke deel van de 
oostelijke Ghats, waar Hanumat mediteert om reusachtig groot te worden [zie 
Ivn: Indra (1): ‘Mahendra’ (2) (Ind.) (god); Ivn: Mahendra (1) (Ind.) (berg, in de 

oostelijke Ghats, tOv Burakhat, Gajapati, Oḍiśā = Odisha); God: ‘Grote Indra’ 

(Mahendra) (Ind.); Offer: ~ aan Indra Mahendra (Ind.)] 

  13  27 

Sansk. termen: Maheśvara ‘Grote Heer’, epitheton van Śiva; als zodanig heeft 
hij drie gezichten [zie Ivn: Śiva (1): ‘Maheśvara’ (Ind.) (god); God: ‘Grote heer’ 
(Maheśvara) (Ind.); Heerser: leider: term: īśvara: maheśvara (‘grote heer’) 
(adj. māheśvara, lit.) (god) (Ind.)]                             [Maheshvara, Mahesvara] 

  17 

Sansk. termen: Maheśvara: Māheśvara ‘betrekking hebbend op de grote heer’, 

adj. bij maheśvara, d.i. Śiva, naar wie een der zeven khaṇḍa’s van de Skanda 

Purāṇa genoemd is [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: 

Khaṇḍa 1: Māheśvara Khaṇḍa; Heerser: leider: term: īśvara: maheśvara (‘grote 

heer’) (adj. māheśvara, lit.) (god) (Ind.)]                   [Maheshvara, Mahesvara] 

  37 

Sansk. termen: Maheśvara: Māheśvarī (fem.) ‘Śakti van Maheśvara (Śiva)’, zijn 

vrouwelijke energie (of zijn vrouw) en een van de Mātṛkā’s, in de Śumbha-

mythe voorzien van een drietand. Haar rijdier is de stier Nandin. Haar andere 

namen zijn: Raudrī, Rudrāṇī en Maheśī  [zie Ivn: Devī: Mātṛkā: Māheśvarī = 

Raudrī = Rudrāṇī = Maheśī (Ind.) (godin); God: ‘Śakti van Maheśvara’ 

(Māheśvarī, Maheśī) (Ind.); Heerser: leider: term: īśvara: maheśvara: 
Māheśvarī (fem.) (Śakti) (Ind.)]   
                                             [Maheshvara, Mahesvara, Maheshvari, Mahesvari] 

  34 

Sansk. termen: māheśvara-bhakti, bhakti van het volgen van 

gebodsbepalingen, een deel van het eerste stadium van bhakti, Tyāgāṅga, 

volgens het Vīra-Śaivisme [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: 

bhakti, 1e stadium: tyāgāṅga: ‘māheśvara-bhakti’ (Ind.)]  

                                                            [Maheshvara-bhakti, Mahesvara-bhakti] 

  33 

Sansk. termen: Māheśvarī zie Maheśvara: Māheśvarī   - 

Sansk. termen: Mahī ‘de grote (wereld of aarde)’, Vedische godin, 
personificatie van het dierenoffer. Mahī komt voor in een van de triaden van 
godinnen, waarvan Sarasvatī en Hōtrā deel uitmaken. Analyse: Mahī kan dus 
twee betekenissen hebben: 1. ‘groot’, 2. ‘aarde, wereld’ [zie Ivn: Mahī (Ind.) 
(godin); Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Mahī) (Ind.); Kosmografie 
en geografie: aarde: term: mahī (fem.) (godin) (Ind.); Getal: maat: grootheid: 
term: mahī (fem.) (godin) (Ind.); God: ‘Grote Godin’ (Mahī) (Ind.)]         [Mahi] 

  12 

Sansk. termen: mahiman ‘grootheid, macht, kracht, majesteit’, d.i. ‘de kracht 
om tot een onmetelijke omvang uit te groeien’, een van de oorspronkelijke 
doelen van yoga, nl. het vergaren van magische krachten (siddhi’s) [zie Macht 
en kracht: magische kracht: term: siddhi: ‘mahiman’ (Ind.); Heerschappij: 
gezag: verhevenheid: term: mahiman (een siddhi) (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: Mahiṣa 1. ‘groot, krachtig’, 2. ‘buffel’, buffeldemon 

(Mahiṣāsura), zoon van de dochter van Diti, opponent van Devī in diverse 

mythen, reden waarom ze Mahiṣamardinī genoemd wordt. Mahiṣamardinī of 

Kātyāyanī (zie aldaar) is tevens een van de negen functieverschijningen van 
Durgā bij de Āgama-Śaiva’s 
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[zie Ivn: Mahiṣa = Mahiṣāsura = Ghora (2) (Ind.) (buffeldemon); Rund: buffel: 

term: mahiṣa (Ind.); Macht en kracht: kracht: term: mahiṣa (adj.) 

(buffeldemon) (Ind.); Mythologie: Devī, ~ van: Mahiṣa (Ind.); Geest: ‘De 

krachtige’ (Mahiṣa) (Ind.); 

 

Ivn: Devī: Durgā, avatāra: Kātyāyanī (1): ‘Mahiṣamardinī Durgā’ (Ind.) (godin); 

God: ‘Buffeldoder’ (Mahiṣamardinī) (Ind.); Beroep en functie: doder: term: 

mardinī, mahiṣa- (‘buffeldoder’) (godin) (Ind.); 

 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī (Ind.); Symboliek: teken van Devī 

Mahiṣamardinī: maan: candrakalā (Ind.); Muziek en dans: bel van Devī 

Mahiṣamardinī (Ind.); Wapen: boog van Devī Mahiṣamardinī (Ind.); Wapen: 

discus van Devī Mahiṣamardinī (Ind.); Religieus voorwerp: drietand van Devī 

Mahiṣamardinī (Ind.); Wapen: drijfhaak van Devī Mahiṣamardinī (Ind.); Wapen: 

knuppel van Devī Mahiṣamardinī (Ind.); Wapen: projectiel van Devī 

Mahiṣamardinī (Ind.); Wapen: strijdbijl van Devī Mahiṣamardinī (Ind.); Wapen: 

vangkoord van Devī Mahiṣamardinī (Ind.); Wapen: zwaard van Devī 

Mahiṣamardinī (Ind.); Maan: maanfase: wassende ~ van Devī Mahiṣamardinī 

(Ind.)]  
    [Mahisa, Mahisha, Mahisasura, Mahishasura, Mahisamardini, Mahishamardini] 

Sansk. termen: Mahiṣa: mahiṣī 1. vr. buffel, 2. vrouw van hoge rang, m.n. de 

eerste vrouw van de koning, de koningin. De mahiṣī speelt een rol in de 

Aśvamedha-rite, waarin ze copuleert met een dode hengst. In deze hiëros 
gamos vertegenwoordigt zij de aarde en het paard de vruchtbaarheidsgod [zie 

Heerser: koningin: term: mahiṣī (Ind.)]        [Mahisa, Mahisha, mahisi, mahishi] 

  59 

Sansk. termen: Mahiṣamardinī zie Mahiṣa   - 

Sansk. termen: Maināka ‘zoon van Menā of Menakā’, een goddelijke berg, zoon 
van Himavat en Menā. Indra sloeg de vleugels van de bergen, behalve die van 
Maināka [zie Aardhoogte: berg, mythische: ‘Maināka’ (Ind.); God: ‘Zoon van 
Menakā’ (Maināka) (Ind.); Ivn: Menā (1) = Menakā (Ind.) (apsaras-godin, de 

vrouw van Himavat en de moeder van Pārvatī en Gaṅgā), Maināka (berg)] 

                                                                                          [Mainaka, Menaka] 

  37 

Sansk. termen: Maithilī (adj. fem.) ‘van Mithilā’, 1. Mithilā is naam van de 
hoofdstad (ev. Mithilāpura) en tevens van de staat Videha (mod. Tirhut) en 2. 

als adj. de bijnaam van Sītā [zie Ivn: Lakṣmī: Sītā, avatāra: ‘Maithilī’ (Ind.) 

(myth. fig.-godin); Ivn: Mithilā (1) (hoofdstad van Videha) = 1. mod. 

Janakpurdham (Ind.-Nep.) (topogr., tZOv Kāṭhmāṃḍau, Dhanuṣā, Pradeśa 2), 

of 2. mod. Balirājgadh (Ind.) (topogr., bij Balirājpur ?, tNOv Paṭnā, Madhubanī, 
Bihār), Maithila / fem. Maithilī; Ivn: Videha = Mithilā (2) = Tīrabhukti = 
Tirahuta = Trihuta = Tirhut (Ind.-Nep.) (mahājanapada, oostelijk Bīhar en 
gebied rond Janakpurdham, Nepal)]                                       [Mithila, Maithili] 

  37 

Sansk. termen: maithuna ‘paring’, een van de pañca tattva’s, die centraal 
staan in de Vīramārga als Tantra weg naar verlossing [zie Seksualiteit: 
geslachtsdaad: term: maithuna (een tattva) (Tantra) (Ind.); Ethiek: zonde: 
‘pañca tattva’s’: ‘maithuna’ (Tantra) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-
mārga’: 2e stadium: vīramārga: vāmācāra: ‘maithuna’ (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: maitrāvaruṇa zie praśāstṛ   - 

Sansk. termen: Maitrāyaṇa Upaniṣad zie upaniṣad: Maitrāyaṇīya Upaniṣad  

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                                             ga naar > Index (1) van Dravidische - Germaanse termen                           
                                                                                 > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
                                                                          > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

 

Sansk. termen: Maitrāyaṇī Saṃhitā zie saṃhitā: Maitrāyaṇī Saṃhitā   - 

Sansk. termen: Maitrāyaṇīya Upaniṣad zie upaniṣad: Maitrāyaṇīya Upaniṣad   - 

Sansk. termen: Maitrī Upaniṣad zie upaniṣad: Maitrāyaṇīya Upaniṣad   - 

Sansk. termen: Makara ‘monster’, een zeemonster (een gecombineerde vis-

hert-antilope), het rijdier van Varuṇa (makaravāhana) en het embleem van 

Kāma. Volgens MW is makara (oorspronkelijk) niet gelijk aan de krokodil, maar 
een fantasiedier [zie Ivn: Makara (Ind.) (monster); Dier: ‘Monster’ (Makara) 
(Ind.); Symboliek: teken van Kāma: makara (Ind.); Strijd en vrede: 
antagonisme: monster: term: makara (Ind.)] 

  15  37 

Sansk. termen: makāra, de letter ‘m’. De vijf m’s of makāra’s zijn vijf 
principes, tattva’s, die centraal staan in de Vāmācāra, een onderdeel van de 
Vīramārga, het tweede stadium van de Tantra weg naar verlossing; het zijn 
taboes die (binnen het ritueel) overwonnen moeten worden [zie Kunst en 
schrift: schrift: letterteken: ‘makāra’ (‘m’) (Ind.); Filosofie: principe: term: 
tattva: ‘makāra’ (Tantra) (Ind.); Ethiek: zonde: ‘pañca tattva’s’ (of makāra’s) 
(Tantra) (Ind.); Rite: Tantra ~: reiniging van de pañca makāra’s (Ind.)]  
                                                                                                         [makara] 

  34 

Sansk. termen: Makha 1. (adj.) ‘opgewekt, rusteloos, bedrijvig’, 2. m. ‘offer’, 
een Vedische demon (Keith, Klostermaier). Volgens SHD een god die het offer 
personifieert, maar die het offer niet met anderen wilde delen en daarom als 
straf zijn hoofd verloor door de terugslag van zijn boogpees; zijn hoofd is nu 

de zon (Pañcaviṃśa Brāhmaṇa; vgl. tevens J. Gonda, ‘Aspects of early 

Viṣṇuism’). MW houdt het op een mythisch wezen. De schittering van Makha’s 

lach zou overgaan op de gierst. Stella Kramrisch identificeert Makha’s hoofd 
met de Mahāvīra-pot (zie aldaar). Analyse: Makha < 1. mah ‘opwekken, 

opwinden, verblijden’ of 2. maṃh ‘geven, schenken’ [zie Ivn: Makha (Ind.) 

(demon); Geest: ‘Offer’ (Makha) (Ind.); Offer: term: makha (god of demon) 
(Ind.) 

  13 

Sansk. termen: mala ‘vlek, vuil, zonde’. De vijf mala’s of paśutva’s zijn de 
oorzaken van gebondenheid in het Pāśupata-systeem [zie Ethiek: zonde: 
‘pañca mala’s’ (of paśutva’s) (Pāśupata) (Ind.); Ethiek: zonde: term: mala 
(Ind.); Verlossing: separ.: zonden: term: mala’s (Ind.)]       [pashutva, pasutva] 

  33 

Sansk. termen: mālā 1. ‘halsketting’, 2. ‘rij, serie’. Het dragen van de Rudra-

mālā is een van de Śaiva praktijken; zie ook rudrākṣa [zie Sieraad: ketting, 

hals-: term: mālā (Ind.)]                                                                        [mala] 

  33 

Sansk. termen: mālā: akṣamālā of rudrākṣamālā, rozenkrans van bessen, 

gedragen dood Śiva volgens de Śivasahasranāma; zie ook rudrākṣa [zie Sieraad: 

ketting, hals-: vruchtenketting: term: akṣamālā of rudrākṣamālā (Ind.)] 

                             [mala, aksamala, rudraksamala, akshamala, rudrakshamala] 

  33 

Sansk. termen: māṃsa ‘vlees’, een van de pañca tattva’s, die centraal staan 

in de Vīramārga als Tantra weg naar verlossing [zie Eten en drinken: vlees: 

term: māṃsa (een tattva) (Tantra) (Ind.); Ethiek: zonde: ‘pañca tattva’s’: 

‘māṃsa’ (Tantra) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: 

vīramārga: vāmācāra: ‘māṃsa’ (Ind.)]                                     [mamsa, mansa] 

  34 

Sansk. termen: manana ‘overdenking’, 1. m.n. Śivamanana, een vorm van 

bhakti, 2. fase ter verwerving van aparokṣajñāna, het eerste stadium van 

mokṣa volgens Madhva  [zie Psychologie: gedachte: term: manana 

(‘overdenking’) (vorm van verlossing) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-

  32  33 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                                             ga naar > Index (1) van Dravidische - Germaanse termen                           
                                                                                 > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
                                                                          > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

 

mārga’: bhakti, Śiva-: Śivamanana (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Madhva-
mārga’: manana (Ind.)]                                          [Shivamanana, Sivamanana] 

Sansk. termen: manas ‘geest, zelf’ (adj. mānasa). In de Ṛg Veda en daarna is 

manas de geest die in het hart woont en na de dood naar Yama verhuist; in ’t 
algemeen betekende het bewustzijn en stond het in de lijst van ademtochten 
naast spraak, oog en oor enz. In de BAU begeleidt de manas de ziel naar de 
wereld van Brahmā. Later is manas het middel waarmee waargenomen wordt: 
het intellect, m.n. aandacht. Mano (Pāli) bij de Boeddhisten heeft dezelfde 
betekenis [zie Geest: zelf: term: manas (adj. mānasa; manomaya) (Ind.); 
Psychologie: bewustzijn: term: manas (adj. mānasa) (Ind.); Geest: zelf: term: 
mano (Ind.-B.); Psychologie: bewustzijn: term: mano (Ind.-B.)]           [manasa] 

  11  32  56 

Sansk. termen: Mānasa (adj.) ‘geestelijk’, naam van een meer en een hoogte 
op de berg Kailāsa. Mānasa heet zo omdat het meer eerst in het brein van 
Brahmā zou zijn ontstaan, waarna het werd geschapen. Het meer heet ook 
Mānasarovara of Mānasa Sarovara (= ‘meer van de geest’) [zie Ivn: Mānasa (3) 
= Mānasarovara = Mānasasarovara (Ind.-Tib.) ((berg en) meer, tNWv Nepal en 

tNOv Uttarakhaṇḍa (India) en tZv de berg Kailāsa, pref. Ngari, Tibet); Geest: 

zelf: term: manas (adj. mānasa (meer); instr. manasā (godin); manomaya, een 
ātman) (Ind.); Wateren: meer: term: sarovara, mānasa- (‘meer van de geest’) 
(heilig meer) (Ind.)]                           [Manasa, Manasarovara, Manasasarovara] 

  32  37 

Sansk. termen: Manasā (instr.) ‘(geboren uit) de geest’, inheemse godin, 

dochter van Kaśyapa en Kadrū, zuster van Śeṣa. Manasā wordt ook verbonden 

met Śiva als diens dochter of vrouw. Ze beschermt mensen tegen 
slangenbeten. Ze speelt een rol in de mythe van Manasā en Cānd [zie Ivn: 
Manasā (2) (Ind.) (godin); God: ‘Geborene uit de geest’ (Manasā) (Ind.); 
Cultus: Devī-cultus: Manasā-cultus (Manasāpūjā) (Ind.); Geest: zelf: term: 
manas (adj. mānasa; instr. manasā (godin); manomaya, een ātman) (Ind.); 
Begin: oorsprong van Manasā (Ind.); Familierelaties: genealogie van Manasā 
(Ind.); Mythe: Manasā en Cānd (Ind.); Mythologie: Manasā, ~ van (Ind.) 
                                                  [Manasa Devi, Cānd Sadāgara, Chand Sadagar] 

  15 

Sansk. termen: Manasāpūjā ‘offerfeest ter ere van Manasā’, m.n. in Bengalen 
waar Manasā wordt aanbeden i.v.m. bescherming tegen slangenbeten [zie 
Feest: Devī-festival: Manasāpūjā (Ind.); Cultus: Devī-cultus: Manasā-cultus 
(Manasāpūjā) (Ind.)]                                                                    [Manasapuja] 

  34 

Sansk. termen: Mandara 1. ‘langzaam, sloom’, 2. ‘groot, stevig, dik’, 

mythische heilige berg, die de goden gebruikten als karnstok om amṛta te 

verkrijgen en die ondersteund wordt door de schildpad Kūrma (Viṣṇu) in de 

mythe van het karnen van de oceaan van melk. Op de berg bevindt zich de 
woning van de god Kubera, nl. de tuin Caitraratha, en de woning van Durgā. 
Mandara wordt dus beschouwd als een hemelse plaats. Mandara < manda 
‘langzaam, sloom’ < mand ‘dralen, stilstaan’ [zie Aardhoogte: berg, 
mythische: ‘Mandara’ (Ind.); Getal: maat: grootheid: term: mandara (adj.) 
(berg) (Ind.)] 

  15  37 

Sansk. termen: māndara(va), mandārapuṣpa, naam van geurige bloemen die 

alleen in de hemel bloeien en bij bijzondere gebeurtenissen naar beneden 
vallen. Het zijn de bloemen van de mandāra, de Indische koraalboom 
(Erythrina indica of variegata), die beschouwd wordt als een van de vijf 
paradijsbomen in Svarga. Analyse: māndara en mandāra zijn afleidingen van 
Mandara, de hemelse berg [zie Vegetatie: bloem, hemelse: māndara(va), 

mandārapuṣpa (Ind.)]   [mandara, mandarava, mandarapuspa, mandarapushpa] 

  16 

Sansk. termen: maṇḍūka zie Māṇḍūkya   - 
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Sansk. termen: maṇḍūkaparṇī (fem.) ‘Aziatische waternavel’, naam van 

verschillende planten: Rubia munjista (mañjiṣṭhā), Clerodendron siphonantus 

(bhāraṅgī) (MW). Plantenlijst Pandanus noemt echter Centella asiatica. (De 

maṇḍūkaparṇa is de Calosanthes indica.) De waternavel wordt geassocieerd 

met de apsarasa’s. Analyse: maṇḍūkaparṇī < maṇḍūka ‘kikker’ + parṇa 1. 

‘veer’, 2. ‘blad’ < parṇ ‘groen zijn’, dus eig. ‘kikkerblad’ [zie Vegetatie: 

Aziatische waternavel: term: maṇḍūkaparṇī (Ind.); Vegetatie: blad: term: 

parnī, maṇḍūka- (eig. ‘kikkerblad’ = ‘Aziatische waternavel’) (plant) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Māṇḍūkya ‘betrekking hebbend op (de doctrine van) de 

‘kikkers’ of Māṇḍūka’s’, m.n. de naam van de kortste Upaniṣad, geschreven in 

proza-nieuwe stijl, de zesde in de Muktikā-canon en verbonden met de Atharva 

Veda, en van een Kārikā door Gauḍapāda. Analyse: Māṇḍūkya < maṇḍūka 1. = 

maṇḍa ‘kikker’, verwijzend naar een yoga-houding waarbij men de zithouding 

van een kikker heeft (māṇḍāsana), 2. naam van een ṛṣi, wiens volgelingen de 

Māṇḍūkeya’s zijn (WP) > māṇḍūka’s (pl.), de naam van een fil. school, 3. In de 

kikkerhymne van de Ṛg Veda worden de priesters vergeleken met kikkers 

wegens hun gekwaak; volgens sommigen is de hymne slechts een regenspreuk 

[zie Literatuur: Upaniṣad, Māṇḍūkya (Ind.); Literatuur: Kārikā, Māṇḍūkya (door 

Gauḍapāda) (Ind.); Ivn: Maṇḍūka (Ind.) (ṛṣi), Māṇḍūkya (lit.); Dier: kikker: 

term: maṇḍūka (adj. māṇḍūkya (lit.)) (Ind.); Literatuur: Veda, Ṛg: Kikker-

hymne = hymne aan de maṇḍūka’s (Ind.)]  

           [Mandukya Upanisad, Mandukya Upanishad, Mandukya Karika, Manduka] 

  56 

Sansk. termen: Maṅgalā (fem.) ‘geluk, succes’, een locale variant van Devī, 

die voorkomt tussen het Vindhya- en het Malaya-gebergte. Er zijn afbeeldingen 

van haar bekend [zie Ivn: Devī: Maṅgalā (Ind.) (godin); God: ‘Gelukbrengster’ 

(Maṅgalā) (Ind.); Welzijn en ziekte: heil: term: maṅgalā (fem.) (godin) (Ind.); 

Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Maṅgalā (Ind.)]                        [Mangala] 

  34 

Sansk. termen: Maṅgalā: Sarvamaṅgalā (fem.) ‘algeluk’, een vorm van Devī, 

van wie afbeeldingen bestaan [zie Ivn: Devī: Sarvamaṅgalā (Ind.) (godin); God: 

‘Algeluk’ (Sarvamaṅgalā) (Ind.); Welzijn en ziekte: heil: term: maṅgalā, sarva- 

(fem.) (‘algeluk’) (godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: 

Sarvamaṅgalā (Ind.)]                                                  [Mangala, Sarvamangala] 
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Sansk. termen: Maṇidvīpa ‘het Pareleiland’, woning van Devī in de Oceaan van 

nectar [zie Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: ‘Maṇidvīpa’ = 

‘Pareleiland’ (Ind.) (godenwoning); Kosmografie en geografie: eiland: term: 

dvīpa, Maṇi- (‘pareleiland’) (myth. eiland) (Ind.)]         [Manidvipa, Manidwipa] 

  34 

Sansk. termen: Manīṣā ‘(heilige) gedachte’, de gedachte van de Rigvedische 

dichters aan de goden, in de vorm van het componeren van de Ṛg Veda werd 

als godheid beschouwd [zie Ivn: Manīṣā (Ind.) (godin/personificatie); 

Psychologie: gedachte: term: manīṣā (godin) (Ind.); God: ‘Gedachte’ (Manīṣā) 

(Ind.)]                                                                                  [Manisa, Manisha] 
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Sansk. termen: Mañjuśrī ‘lieflijke schoonheid’, de bekendste en oudste 
bodhisattva, man van Sarasvatī. Analyse: mañju ‘lieflijk, mooi, zoet’ + śrī 
‘schittering’ [zie Ivn: Mañjuśrī = Mañjuśrīkumārabhūta (Ind.-B.) (bodhisattva); 
God: ‘Lieflijke schoonheid’ (Ind.-B.) (bodhisattva); Kunst en schrift: esthetiek: 
schoonheid: term: śrī, mañju- (‘lieflijke schoonheid’) (bodhisattva) (Ind.)] 
                [Manjushri, Manjusri, Manjushrikumarabhuta, Manjusrikumarabhuta] 
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Sansk. termen: mano (pāli) zie manas   - 

Sansk. termen: manomaya ‘bestaande uit geest’, d.w.z. het zelf van geest en 
gevoel als derde kośa (‘omhulling’) rond het zelf. Volgens de Taittirīya 

Upaniṣad is manomaya een van de vijf Ātmans [zie Geest: zelf: term: ātman: 

‘manomaya’ (TU) (Ind.); Geest: zelf: term: manas (adj. mānasa; manomaya, 
een ātman) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Manonmanī (fem.) ‘uitzinnig’, een afschrikwekkende 
verschijning van Devī, van wie afbeeldingen bestaan. Ze speelt een rol in het 
Śaktisme waar ze mogelijk de Śakti is van Sadāśiva (‘Ritual and speculation in 
early Tantrism: Studie in honor of André Padoux’, red. Padoux, Goudriaan). 
Analyse: manonmani < manas ‘geest’  + unmanas ‘vervoering, verwarring’ 
(unmanās, een van de ullāsa’s, een graad in de mystiek bij de Śakta’s) [zie 
Ivn: Devī: Manonmanī (Ind.) (godin); God: ‘Uitzinnige’ (Manonmanī) (Ind.); 
Psychologie: extase: term: maninmanī (fem.) (adj.) (godin) (Ind.); Kunst en 
schrift: beeld, goden-: Devī: Manonmanī (Ind.)]                              [Manomani] 

  34 

Sansk. termen: manthin ‘schuddend’, naam van een soma-beker, waarin meel 
gemengd wordt met soma [zie Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘manthin’ (Ind.); 
Werkzaamheid: bewegen: schudden: termen: manthin (part.) (beker) (Ind.)] 
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Sansk. termen: mantra 1. ‘woord, spreuk, formule’ (uit de heilige 
geschriften); eig. ‘middel van gedachte’, 2. uitspreken van een bepaalde 

mantra, een van de rituelen in het Vīra-Śaivisme om mokṣa te bereiken [zie 

Taal: spreuk: term: mantra (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: 

aṣṭāvaraṇa: ‘mantra’ (Ind.)] 
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Sansk. termen: Mantrārtha Rahasya ‘de geheime leer van de betekenis van de 

mantra’, naam van een geschrift door Sundarabhaṭṭa, een filosoof van de 

Nimbārka sampradāya. Analyse: mantrārtha < mantra + artha ‘betekenis, doel, 
onderwerp’; rahasya ‘geheim, geheime leer’ (adj./subst.) [zie Literatuur: 

Mantrārtha Rahasya (door Sundarabhaṭṭa) (Ind.); Filosofisch aspect: doel: 

term: artha, mantra- (mantrārtha) (‘betekenis van de mantra’) (lit.) (Ind.);  
Filosofie: kennis: geheim: term: rahasya (adj./subst.) (sampradāya/lit.) (Ind.)] 
                                                              [Mantrartha-rahasya, Sundara Bhatta] 
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Sansk. termen: Manu (1) ‘denkende’, wrsch. aanduidend de mens als het 
denkende schepsel. De naam Manu wordt in ’t bijzonder gegeven aan de 
veertien scheppers of voorvaders in evenzovele wereldtijdperken 
(manvantara’s), van wie Svāyambhuva het beroemde ‘Wetboek van Manu’ 

schreef. Vaivasvata (‘zoon van Vivasvat’, de zon) is d.m.v. zijn dochter Iḍā de 

voorvader van de huidige mensheid. Hij figureert als een soort Noach in de 
mythe van Manu en de vloed. De broer van Manu Vaivasvata, de heer der 
mensen, is Yama, die de heer der doden zou worden. Analyse: manu ‘denkend, 
wijs, intelligent’ < manas ‘geest, intellect’; verg. got. manna ‘mens’ 
 
[zie Ivn: Manu (1) (Ind.) (naam van bep. goddelijke scheppers of voorvaders), 
Mānava; God: ‘Denkende’ (Manu) (Ind.); Familierelaties: genealogie van Manu 

(Ind.); Literatuur: Śāstra, Dharma: Manu Smṛti = Mānava Dharma Śāstra (Ind.); 

Mythe: De schepping van de mens door Manu (Ind.); Mythe: De schepping van 
Manu (Ind.); Mythe: Manu en de vloed (Ind.); Mythe: Manu en Nabhanedishtha 
(Ind.); Mythe: Matsya, Hayagrīva en Manu (Ind.); 
Psychologie: gedachte: term: man: manu (masc.) (subst. part.) (goddelijk 
wezen) (Ind.); Verlossing: object: Manu (Ind.); Aardhoogte: berghelling: 
‘Nederdaling van Manu’ (Ind.); Cultus: Manu-cultus (Ind.); Tijd: wereldtijdperk 

(Ind.): Yuga, Kṛta = Satya Yuga (periode van Manu)]       
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      [Manava Dharma Shastra, Manava Dharma Sastra, Manu Smrti, Manu Smriti] 

Sansk. termen: Manu (1) Cākṣuṣa ‘Manu van de waarneming’, de zesde Manu 

die heerst in de periode van de wereldondergang [zie Ivn: Manu (1): Cākṣuṣa, ~ 

(Ind.) (goddelijk wezen); God: ‘Ziener’ (Cākṣuṣa) (Ind.); Waarneming: zien: 

term: cākṣuṣa (adj.) (6e Manu) (Ind.); Wet en orde: orde: wereldondergang: 

term: ‘Pralaya, (Mahā-)’: periode van Manu Cākṣuṣa (Ind.)] 

                    [Manu Cākṣuṣa, Manu Caksusa, Manu Chaksusa, Manu Chakshusha] 
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Sansk. termen: Manu (1) Grāmaṇī, Manu als de verpersoonlijking van het 

dorpshoofd (Keith) [zie Ivn: Manu (1): Grāmaṇī, ~ (Ind.) (personificatie); 

Heerser: leider, volks-: dorpshoofd: term: grāmaṇī (Ind.); Symboliek: Manu 

Grāmaṇī als het symbool (de personificatie) van het dorpshoofd (Ind.)] 

                                                                       [Manu Grāmaṇī, Manu Gramani] 
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Sansk. termen: Manu (1) Sāṃvaraṇī (< saṃvaraṇa) ‘verbergend’ = wrsch. 

Sāvarṇi, ‘de zoon van de savarṇā’ (fem. ‘dezelfde kleur of uiterlijk hebbend’, 

‘gelijkend’, ‘substituut’), ‘plaatsvervangster’, van Saraṇyū, nl. (de achtste en 

latere) Manu (volgens Yāska) [zie Ivn: Manu (1): Sāṃvaraṇī (= Sāvarṇi), ~ (Ind.) 

(goddelijk wezen); God: ‘Verbergend’ (Sāṃvaraṇī) (Ind.); God: ‘Zoon van de 

plaatsvervangster’ (Sāvarṇi) (Ind.); Verschijning: substitutie: term: savarṇā 

(nom. ag., fem.) (‘plaatsvervangster’ (van Saraṇyū)) (Ind.); Verschijning: 

substitutie: term: sāvarṇi (nom. ag., masc.) (‘zoon van de plaatsvervangster’ 

(van Saraṇyū)) (Manu) (Ind.); Werkzaamheid: verbergen: term: saṃvaraṇa 

(Sāṃvaraṇī) (Manu) (Ind.)]             [Manu Sāṃvaraṇī, Manu Samvarani, Savarni] 
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Sansk. termen: Manu (1) Svāyambhuva ‘zoon van de op zichzelf staande, de 
onafhankelijke’, de eerste Manu, die het Wetboek van Manu en twee Sūtra’s 
schreef. Analyse: Svāyambhuva < svayambhū ‘op zichzelf staand, 
onafhankelijk’, i.e. Brahman [zie Ivn: Manu (1): Svāyambhuva, ~ (Ind.) 
(goddelijk wezen); God: ‘Zoon van de op zichzelf staande’ (Svāyambhuva) 
(Ind.); Dood en leven: bestaan: term: bhuva, svāyam- (‘zoon van de op zichzelf 
bestaande’) (Manu) (Ind.)]                 [Manu Svāyambhuva, Manu Svayambhuva] 
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Sansk. termen: Manu (1) Vaivasvata ‘ zoon van Vivasvat’, de zevende Manu van 
het huidige tijdsgewricht, de vader van de mensheid die de hoofdrol speelt in 
de mythe van Manu en de vloed en die in de AV als kalf optreedt. Analyse: 
Vaivasvata < Vivasvat, de zon. Ook Yama is Vaivasvata [zie Ivn: Manu (1): 
Vaivasvata = Satyavrata, ~ (Ind.) (goddelijk wezen); God: ‘Zoon van Vivasvat’ 
(Vaivasvata) (Ind.)]                                                              [Manu Vaivasvata] 
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Sansk. termen: Manu (1): Mānava ‘betrekking hebbend op Manu’, de naam van 
een school van de Zwarte Yajur Veda. (De andere heet Vārāha ‘betrekking 

hebbend op een zwijn of het zwijn Viṣṇu’.) Met deze school worden o.a. de 

Mānava Gṛhya en Śrauta Sūtra geassocieerd [zie Ivn: Manu (1) (Ind.) (naam van 

bep. goddelijke scheppers of voorvaders), Mānava; Filosofie: type: Yajur Veda-

school, Zwarte: Mānava (Ind.); Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Mānava (Ind.); 

Literatuur: Sūtra, Śrauta, Mānava (Ind.)]  

                      [Mānava Gṛhya Sūtra, Manava Grhya Sutra, Manava Grihya Sutra, 

Mānava Śrauta Sūtra, Manava Shrauta Sutra, Manava Srauta Sutra] 
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Sansk. termen: Manu (2) (fem.) ‘denkende’, godin, vrouw van Kaśyapa, 
beschouwd als moeder van alle mensen: Brahmanen ontstonden uit haar hoofd, 

Kṣatriya’s uit haar borst, Vaiśya’s uit haar dijen en Śūdra’s uit haar voeten. 

Analyse: de schrijfwijze Manū is volgens Klostermaier. Vergelijk in het project 
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Gutenberg Rām. van Vālmīki, vert. R.T.H. Griffith, boek 3, canto 14, noot 443 
[zie Ivn: Manu (2) (Ind.) (godin, vrouw van Kaśyapa in de Rām.; ‘Manū’ bij 
Klostermaier); God: ‘Denkende’ (Manu (fem.)) (Ind.); Psychologie: gedachte: 
term: man: manu (fem.) (subst. part.) (godin) (Ind.)] 

Sansk. termen: Manu Smṛti zie smṛ: smṛti: Manu Smṛti   - 

Sansk. termen: Manuṣyayajña ‘man/mens-offer’, d.w.z. het bewijzen van eer 

aan de gasten, een van de vijf grote huisoffers, waarbij het voeden van 

brāhmaṇa’s, gasten en bedelaars centraal stond [zie Offer: naam: 

‘Manuṣyayajña’ (Ind.); Offer: term: yajña, manuṣya- (‘offer aan de mens’) 

(huisoffer) (Ind.)]                                            [Manusyayajna, Manushyayajna] 

  13 

Sansk. termen: Manyu ‘woede, gramschap’, een subjectieve godheid in de Ṛg 

Veda en waarschijnlijk de personificatie van de woede van Indra. In de mythe 
van de schepping van Rudra uit de tranen van Prajāpati in de Śatapatha 

Brāhmaṇa ontstaat Rudra (Śiva) uit de tranen die op Manyu vallen [zie Ivn: 

Manyu (Ind.) (abstracte god); God: ‘Woede’ (Manyu) (Ind.); Karakter en 
gedrag: toorn: term: manyu (god) (Ind.)] 

  12  33 

Sansk. termen: māra 1. ‘moord, vernietiging’, 2. ‘dood, pest’, 3. ‘doodslust’, 
i.t.t. kāma, 4. de heer der demonen. Boeddha strijdt met Māra onder de 
bodhi-boom  [zie Dood en leven: vernietiging: moord: term: māra (Ind.); Dood 
en leven: dood: term: māra (Ind.); Karakter en gedrag: begeerte naar doden: 
term: māra  (Ind.); Dood en leven: dood: ‘de Dood’: ‘Māra’ (Ind.)]          [Mara] 

  1  14  16 

Sansk. termen: mārga ‘weg’ naar verlossing, alg. term, naast pada en bhāva 
[zie Kosmografie en geografie: weg: term: mārga (methode van verlossing) 
(Ind.); Verlossing: weg naar ~: term: mārga (Ind.)]                               [marga] 

  33  34 

Sansk. termen: mārga: bhaktimārga ‘weg naar verlossing door bhakti’, 1. een 
algemene term, zoals gebruikt voor verlossing door verering van Śiva, 2. een 

specifieke term voor de weg naar verlossing volgens de Vaiṣṇava-Sāṃkhya 

filosofie van Kapila [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vaiṣṇava-Sāṃkhya-mārga’ = 

‘Kapila-vidyā’ = ‘bhaktimārga’ (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: 
bhakti (alg.) (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, bhakti- (‘de 
weg van bhakti’) (methode van verlossing) (Ind.)]            [marga, bhaktimarga] 

  32 

Sansk. termen: mārga: dāsamārga ‘pad van de dienaar’, het eerste stadium 
van de weg naar verlossing vlgs de Śaiva Siddhānta [zie Verlossing: weg naar ~: 
‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 1 ‘carya’ in dāsamārga (Ind.); Kosmografie 
en geografie: weg: term: mārga, dāsa- (‘de weg van de dienaar’) (methode 
van verlossing) (Ind.)]                                                        [marga, dasamarga] 

  33 

Sansk. termen: mārga: divyamārga ‘de hemelse weg’, het derde stadium van 
de Tantra weg naar verlossing [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 3e 
stadium: divyamārga (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, 
divya- (‘de weg van de hemel’) (methode van verlossing) (Ind.)]  
                                                                                       [marga, divyamarga] 

  34 

Sansk. termen: mārga: jñānamārga ‘de weg der kennis’, een der wegen naar 
verlossing volgens diverse filosofieën [zie Verlossing: weg naar ~: kennis: term: 
jñānamārga (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, jñāna- (‘de 
weg der kennis’) (methode van verlossing)  (Ind.)]            [marga, jnanamarga] 

  32 

Sansk. termen: mārga: karmamārga ‘de weg van karman’, een der wegen naar 
verlossing volgens diverse filosofieën [zie Verlossing: weg naar ~: goede daden: 
term: karmamārga (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, 
karma- (‘de weg van karman’) (methode van verlossing) (Ind.)]   
                                                                                      [marga, karmamarga] 

  32 
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Sansk. termen: mārga: paśumārga ‘de weg van het vee’, het eerste stadium 

van de Tantra weg naar verlossing, dat bestaat uit Vedācāra, Vaiṣṇavācāra, 

Śaivācāra en Dakṣiṇācāra [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 1e 

stadium: paśumārga (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, paśu- 
(‘de weg van het vee’) (methode van verlossing) (Ind.)]     
                                                                    [marga, pashumarga, pasumarga] 
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Sansk. termen: mārga: puṣṭimārga ‘weg der genade’, de leer van de Vallabha, 

waarin hij zeven stadia van bhakti heeft vastgesteld [zie Verlossing: weg naar 

~: genade: term: puṣṭimārga (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: 

‘puṣṭimārga’ (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, puṣṭi- (‘weg 

der genade’) (methode van verlossing) (Ind.)]  
                                                                   [marga, pustimarga, pushtimarga] 
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Sansk. termen: mārga: sahamārga ‘pad van de metgezel’, het derde stadium 
van de weg naar verlossing vlgs de Śaiva Siddhānta, die leidt naar sārūpya. 
Analyse: saha (wrsch. < sa + dhā) 1. ‘in gezelschap van, samen, 
gemeenschappelijk’, 2. ‘metgezel’ [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva 
Siddhānta-mārga’: stadium 3 ‘yoga’ in sahamārga (Ind.); Kosmografie en 
geografie: weg: term: mārga, saha- (‘de weg van de metgezel’) (methode van 
verlossing) (Ind.); Sociologie: gemeenschap van reizigers: term: saha 
(‘metgezel, in gezelschap van’) (Ind.)]                               [marga, sahamarga] 
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Sansk. termen: mārga: sanmārga ‘de ware weg’, 1. het vierde stadium van de 
weg naar verlossing vlgs de Śaiva Siddhānta, 2. de juiste vorm van Śaivisme 
vlgs Tirumūlar [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 
‘vidya’ = ‘patijñāna’ in sanmārga  (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-
mārga’: sanmārga (Ind.); Religie: Śaivisme, sanmārga- (vlgs Tirumūlar) (Ind.-
T.); Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, san- (‘de ware weg’) 
(methode van verlossing) (Ind.)]                                          [marga, sanmarga] 
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Sansk. termen: mārga: śāstrīya bhaktimārga (betekenis ?), een weg naar 

verlossing. Klostermaier schrijft dat Vallabha zijn Puṣṭimārga hoger aanslaat 
dan de śāstrīya bhaktimārga van andere scholen. In zijn Survey of Hinduism 
(20073) laat Klostermaier de toevoeging śāstrīya echter weg [zie Verlossing: 
weg naar ~: Śāstra’s, volgen van de: term: śāstrīya bhaktimārga (Ind.); 
Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, śāstrīya bhakti- (‘weg van de 
Śāstra’s’) (methode van verlossing) (Ind.); Literatuur: Śāstra (alg.) (Ind.), 
Śāstrīya]                          [marga, shastriya bhaktimarga, sastriya bhaktimarga] 
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Sansk. termen: mārga: satputramārga ‘pad van de ware zoon’, het tweede 
stadium van de weg naar verlossing vlgs de Śaiva Siddhānta [zie Verlossing: 
weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 2 ‘kriyā’ in satputramārga 
(Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, satputra- (‘de weg van de 
ware zoon’) (methode van verlossing) (Ind.)]                [marga, satputramarga] 
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Sansk. termen: mārga: vīramārga ‘de weg van de held’, het tweede stadium 
van de Tantra weg naar verlossing, dat bestaat uit Siddhāntācāra en Vāmācāra 
[zie Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga (Ind.); 
Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, vīra- (‘de weg van de held’) 
(methode van verlossing) (Ind.)]                                          [marga, viramarga] 
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Sansk. termen: Mārgaśīrṣa = Mārgaśīrṣamāsa = Agrahāyaṇa, 1. de maand 

waarin de volle maan het sterrenbeeld Mṛgaśiras binnentreedt, d.i. de maand 

november-december, waarin o.a. het begin van het nieuwe jaar werd gevierd 

met het Āgrahāyaṇī- of Mārgaśīrṣa-offer (een darśapūrṇamāsa in het gṛhya-

ritueel), 2. de naam van een deel van de Vaiṣṇava Khaṇḍa van de Skanda 

Purāṇa, de Mārgaśīrṣamāsamāhātmya (‘heerlijkheid van de maand 
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Mārgaśīrṣa’), waarin de desbetreffende maand geprezen wordt en de riten en 

rituele regels m.b.t. Mārgaśīrṣa vermeld worden. Analyse van Āgrahāyaṇī: < 

agra ‘eerst, voorst’ + hāyanī ‘jaar’ (nieuwjaarsdag)  [zie Tijd: maand (Ind.): 

Mārgaśīrṣa = Mārgaśīrṣamāsa (lit.) = Agrahāyaṇa = nov.-dec.; Offer: naam: 

‘Mārgaśīrṣa’- of ‘Āgrahāyaṇī’-offer (Ind.); Tijd: dag: nieuwjaarsdag: 

‘Āgrahāyaṇī’ (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 

2: Vaiṣṇava Khaṇḍa: 5. Mārgaśīrṣamāsamāhātmya (Ind.); Heerschappij: gezag: 

verhevenheid: term: māhātmya, Mārgaśīrṣamāsa- (‘heerlijkheid van de maand 

Mārgaśīrṣa’) (lit.) (Ind.)] 

  [Margashirsa, Margashirsha, Margashirsamasa, Margashirshamasa, Agrahayana, 
Mrgashiras, Mrigashiras, Agrahayani, Margashirsamasamahatmya, 
Margashirshamasamahatmya] 

Sansk. termen: Marīci ‘lichtje, lichtstraal’, de eerste prajāpati, ontstaan uit 
de schouder van Brahmā (of geschapen door Manu of anderen), vader van 
Kaśyapa. Hij is de stichter van de zonnedynastie, waarvan Rāma lid is [zie Ivn: 

Marīci (Ind.) (ṛṣi, prajāpati); God: ‘Lichtstraal’ (Marīci) (Ind.) (prajāpati); 

Licht en duisternis: licht: term: marīci (prajāpati) (Ind.)]  
                                                                              [Marici, Marichi, prajapati] 
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Sansk. termen: Marīci: Mārīcī (fem.) ‘godin van de lichtstraal’, een van de 
godinnen uit het Boeddhistische pantheon. Ze wordt beschouwd als een godin 

die schrik aanjaagt, maar ze is wel de Boeddistische pendant van Uṣas, de 

godin van het morgenlicht. Analyse: In de Japanse context kent men haar 

naam als Marishi [zie Ivn: Uṣas: ‘Mārīcī’ (Ind.-B.) (godin); God: ‘Godin van de 

lichtstraal’ (Mārīcī) (Ind.-B.); Licht en duisternis: licht: term: marīci: mārīcī 
(fem.) (subst. adj.) (‘godin van de lichtstraal’) (godin) (Ind.-B.)] 
                                                                                              [Marici, Marichi] 
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Sansk. termen: Marka ‘grijper’, priester van de asura’s. Hem en Śaṇḍa wordt 

tijdens het soma-offer een offerdronk geboden teneinde hen kwijt te raken. 
Marka staat in verband met kinderziekten en zonsverduisteringen. Analyse: 

marka < mṛc ‘pijn doen, verwonden’. Zijn naam is verwant aan av. mahrka 

‘dood’ [zie Ivn: Marka (Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Grijper’ (Marka) (Ind.); 
Werkzaamheid: grijpen: term: marka (nom. ag.) (demon) (Ind.); Offer: ~ aan 
Marka (Ind.)] 
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Sansk. termen: Mārkaṇḍeya Purāṇa zie purāṇa: Mārkaṇḍeya Purāṇa   - 

Sansk. termen: Mārtāṇḍa ‘de uit een (schijnbaar) dood ei geborene’, de 

achtste zoon van Aditi (gewoonlijk zijn dit er zeven) en geidentificeerd met 

Vivasvat, de zon (Keith). Analyse: Mārtāṇḍa < mṛtāṇḍa ‘een schijnbaar dood of 

levenloos ei’ (aṇḍa ‘ei’), d.i. de zon; daaruit wordt een vogel geboren, 

eveneens de zon ofte wel de god Vivasvat. Later schrijft men Mārtaṇḍa [zie 

Ivn: Vivasvat: ‘Mārtāṇḍa’ (Ind.) (god); God: ‘Uit een dood ei geborene’ 

(Mārtāṇḍa) (Ind.); Zon: ‘Mārtāṇḍa’ (Ind.); Lichaam: ei: term: aṇḍa, mārta- 

(‘de uit een (schijnbaar) dood ei geborene’) (god) (Ind.)]                 [Martanda] 
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Sansk. termen: marut, lid van een groep van stormgoden, in de Ṛg Veda als 

zonen van Rudra gelijk aan de Rudra’s of Rudriya’s. Analyse: marut wrsch. < 

mṛ 1. ‘schijnen’, 2. mṛ ‘breken’ (van bomen), 3. ‘sterven’; Marut  mās-mṛt 
‘mannendoder’ > māvṛt ( lat. Mavort, mart), dus ‘geesten van de dood’ [zie 

Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) = ‘Rudriya’s’ (Ind.); 
God: ‘Doders’ (Maruts) (Ind.) (godengroep); Begin: oorsprong van de Maruts 
(Ind.); Offer: ~ aan de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.); Wapen: strijdbijl van de 
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Maruts (Ind.); Wapen: boog van de Maruts (Ind.); Wapen: donderwapen: 
donderhamer of –schicht van de Maruts (Ind.); Wapen: speer van de Maruts 
(Ind.); Wagen: Maruts, ~ van de (Ind.)] 

Sansk. termen: Marutvatīya śāstra zie śāstra: Marutvatīya śāstra   - 

Sansk. termen: marutvatīyagraha zie grah: marutvatīyagraha   - 

Sansk. termen: māsa ‘maan(d)’   - 

Sansk. termen: māsa: darśapūrṇamāsa, het nieuwe- en vollemaansoffer; de 

twee kunnen gecombineerd worden. De darśapūrṇamāsa komt zowel in het 

gṛhya- als het śrauta-ritueel voor. Woordanalyse: darśa ‘verschijning’ (van de 

nieuwe maansikkel); pūrṇa ‘vol’; māsa ‘maan(d)’ [zie Offer: naam: 

‘Darśapūrṇamāsa’ (Ind.); Offer: tijd: maansoffer: term: darśapūrṇamāsa 

(Ind.); Offer: tijd: maansoffer: term: darśapūrṇamāsa, gṛhya (Ind.); Offer: 

tijd: maansoffer: term: darśapūrṇamāsa, śrauta (Ind.)]       [darshapurnamasa, 

darsapurnamasa] 

  13 

Sansk. termen: māsa: māsika (adj.) ‘maandelijks’, naam van een Śrāddha-
dodenoffer, dat in de tweede helft van de maand verricht wordt [zie Tijd: 
maand: term: māsa: māsika (adj.) (Śrāddha-offer) (Ind.); Offer: naam: 
‘Śrāddha’ (2): ‘Māsika Śrāddha’ (Ind.)]        [masa, masika, Shraddha, Sraddha] 

  11 

Sansk. termen: mātā devānām of devamātṛ ‘moeder der goden’, een epitheton 

van Uṣas, maar ook Aditi, Vāc en Devī worden ‘moeder der goden’ genoemd 

[zie Ivn: Uṣas: ‘Mātā devānām’ (Ind.) (godin); God: ‘Moeder der goden’ (mātā 

devānām) (Ind.); God: moeder der goden: term: mātā devānām (Ind.)] 

                                                            [mata devanam, devamatr, devamatri] 

  34 

Sansk. termen: Mātaṅgī (beng.) (fem.) 1. ‘olifant’, 2. ‘Mātaṅga-godin’, naam 

van een van de (tien) Tantrische mahāvidyā’s. Ze heeft een afschrikwekkend 
uiterlijk en wordt voorgesteld als een kasteloze, maar is ook de Tantrische 

vorm van Sarasvatī, de godin van de spraak, muziek en kennis. Als Rājamātaṅgī 

(‘Mātaṅgī van de koningen’) speelt ze de vina. Analyse: Mātaṅgī was 

oorspronkelijk een beschermgodin van de Mātaṅga’s die de olifant (mātaṅga) 

vereerden (‘Animals in stone: Indian mammals sculptured through time’, 

A.A.E. van der Geer) [zie Ivn: Devī: Mahāvidyā: Mātaṅgī (Ind.) (godin); Ivn: 

Devī: Mahāvidyā: Mātaṅgī: ‘Rājamātaṅgī’, avatāra (Ind.) (godin); God: 

‘Mātaṅga-godin’ (Mātaṅgī) (Ind.); God: ‘Mātaṅgī van de koningen’ 

(Rājamātaṅgī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Mātaṅgī (Ind.); 

Dier: olifant: term: mātaṅga (volk; Mātaṅgī zijn godin) (Ind.)] 

                                                                  [Mahavidya, Matangi, Rajamatangi] 

  34 

Sansk. termen: Mātariśvan zie śvi: Mātariśvan   - 

Sansk. termen: maṭha, lager klooster [zie Bouwwerk: klooster: term: maṭha 

(Ind.); Instelling en organisatie: klooster: term: maṭha (Ind.)]               [matha] 

  34 

Sansk. termen: mātṛ ‘moeder’                                                     [matr, matri]   - 

Sansk. termen: mātṛ: Jaganmātṛ = Jaganmātā ‘wereldmoeder’, een avatāra 

van Devī, het vrouwelijke aspect van Śiva als Puruṣa (Ions) [zie Ivn: Devī: 

Jaganmātṛ = Jaganmātā, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Wereldmoeder’ 

(Jaganmātṛ) (Ind.); Familierelaties: moeder: term: mātṛ: jaganmātṛ (= 

jaganmātā) (‘wereldmoeder’) (godin) (Ind.)] 
                                           [matr, matri, Jaganmatr, Jaganmatri, Jaganmata] 

  15 

Sansk. termen: mātrā 1. ‘maat’, 2. ‘materie’, waartoe bijvoorbeeld ook het 
bewustzijn behoort [zie Aardmaterie: materie: term: mātrā (Ind.)]       [matra] 

  56 
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Sansk. termen: mātrā: bhūtamātra ‘existentieel element’ Volgens de KaushU 
zijn er tien soorten bhūtamātra’s, objecten die door de zintuigen worden 
waargenomen en die symbolisch worden voorgesteld als de velg, die niets is 
zonder de spaken, genaamd prajñāmātrā’s (intellect-elementen), die op hun 

beurt niets zijn zonder de as, prāṇa = prajñātman, het intellectuele zelf [zie 

Aardmaterie: materie: element, existentieel: term: bhūtamātra (Ind.); 
Aardmaterie: materie: element, intellect-: term: prajñāmātrā (Ind.); 
Symboliek: spaken als symbool van intellect-elementen (objecten van de 
geest, prajñāmātrā’s) (Ind.); Symboliek: velg als symbool van existentiële 
elementen (zintuigelijke objecten, bhūtamātra’s) (Ind.)]  
                                    [matra, bhutamatra, prajnamatra, prana, prajnatman] 
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Sansk. termen: Mātṛkā zie Sapta Mātṛkā’s   - 

Sansk. termen: mātṛkamantra ‘moeder-mantra’, geschreven op de Śrī-yantra. 

De gelovige vereenzelvigt delen van zijn eigen lichaam met die delen van het 

mantra-lichaam (de yantra) van de godin waarop een mātṛkamantra staat 

geschreven. Mātṛka ‘van de moeder’ [zie Taal: spreuk: term: mantra, 

mātṛka- (‘moeder-mantra’) (Ind.)]   

                                   [matrkamantra, matrikamantra, Shri-yantra, Sri-yantra] 

  34 

Sansk. termen: matsya ‘vis’, Aanduiding: 1. familienaam, 2. naam van de 

eerste avatāra van Viṣṇu, toen hij als vis Manu Vaivasvata redde in de mythe 

van Manu en de vloed en bovendien de Veda’s redde in de mythe van Matsya, 

Hayagrīva en Manu, 3. naam van een Śaiva Purāṇa, waarin het verhaal staat 

van Manu en de redding van de wereld door Matsya, een avatāra van Viṣṇu, 4. 

een van de pañca tattva’s, die centraal staan in de Vīramārga als Tantra weg 
naar verlossing. Deze tattva’s vormen de Vāmācāra, taboe’s die overwonnen 
moeten worden, in dit geval het eten van vis 
 
[zie Dier: vis: term: matsya (fam., god, lit.) (Ind.); Familierelaties: familie: 

ad./kon. geslacht: ‘Matsya’s’ (1) (Ind.); Ivn: Viṣṇu: Matsya (2), avatāra (Ind.) 

(vis-god); God: ‘Vis’ (Matsya) (Ind.); Mythe: Manu en de vloed (Ind.); Mythe: 

Matsya, Hayagrīva en Manu (Bhāgavata Purāṇa) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, 

Mahā, Śaiva: Matsya Purāṇa (Ind.); Eten en drinken: vis: term: matsya (tattva) 

(Tantra) (Ind.); Ethiek: zonde: ‘pañca tattva’s’: ‘matsya’ (Tantra) (Ind.); 
Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: vāmācāra: 
‘matsya’ (Ind.)] 
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Sansk. termen: Maujavata, bijnaam van de god Soma, die misschien (indien 
Maujavata < Mūjavat (of Muñjavant)) op aarde geboren is uit de berg Mūjavat 
(av. Muza, misschien mod. Muztagh Ata), gelegen in de Pamīr; de soma of 
haoma kwam immers uit de bergen. Er is bovendien een volk geweest dat de 
naam Mūjavat of Mūjavant droeg [zie Ivn: Soma: ‘Maujavata’ (1) (Ind.) (god); 
God: ‘Zoon van Mūjavat’ (Maujavata) (Ind.); Ivn: Mūjavat (1) = Muñjavat (MW) 
= Mūjavant (1) (Macdonell)  (= av. Muza, misschien mod. Muztagh Ata) (Ind.-
Xinjiang) (berg, tOv Murghab (Tadjikistan), pref. Kizilsu, Xinjiang), Maujavata 
(2); Ivn: Mūjavat (2) = Mūjavant (2) (Macdonell) (Ind.) (volk in de Hindūkuś), 
Maujavata (3)]                                 [Mujavat, Munjavat, Munjavant, Mujavant] 
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Sansk. termen: Mausala Parvan zie parvan: Mausala Parvan   - 

Sansk. termen: maya (1) ‘uitmeter, maker’, architect der demonen, ook 

Mayāsura genoemd; hij staat tgo.Tvaṣṭṛ, de goddelijke bouwheer. Hij heeft 

o.a. Tripura ontworpen. Analyse: maya < mā ‘meten, vormen, bouwen’ [zie 
Ivn: Maya (1) = Mayāsura (Ind.) (bouwmeester der demonen); Geest: 
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‘Uitmeter’ (Maya) (Ind.); Werkzaamheid: methode: meten: term: maya (nom. 
ag.) (demon) (Ind.)]                                                                        [Mayasura] 

Sansk. termen: maya (1): Pitamaya ‘vader-maker’, het hoogste wezen en de 
vader van Brahmā (Veronica Ions). De naam komt niet voor in de 
woordenboeken; er is wel een Pitāmaha (‘grootvader van vaders kant’), een 
naam van Brahmā zelf [zie Ivn: Pitamaya (Ind.) (god); God: ‘Vader-maker’ 
(Pitamaya) (Ind.); Werkzaamheid: methode: meten: term: maya, pita- (‘vader-
maker’) (nom. ag.) (god) (Ind.)]                                                      [Pitamaha] 

  15 

Sansk. termen: māyā (2) ‘illusie, bedrog, magie, bedriegster’ 1. religieus: de 
macht van een god om schijngestalten voort te brengen; 2. magisch: 
voortbrengen van schijnvoorstellingen, bedrog in oorlogvoering; 3. filosofisch: 
de illusie, opgelegd aan de werkelijkheid en veroorzaakt door onwetendheid. 
Māyā is een pāśa volgens de Śaiva Siddhānta, die de jīva in gebondenheid 
houdt; 4. naam van een godin, de personificatie van māyā; 5. naam van de 
moeder van Boeddha (zie māyā: Mahāmāyā).  
 
[zie Macht en kracht: magische kracht: term: māyā, ~ van (māyāśakti, 
yogamāyā) (godin) (Ind.); Magie en mantiek: magie: term: māyā (Ind.); 
Verschijning: illusie: term: māyā (Ind.); Ivn: Māyā (2) (Ind.) (godin der illusie); 
God: ‘Bedriegster’ (Māyā, Māyāvatī) (Ind.); Ethiek: zonde: ‘paśu’: ‘māyā’ 
(Śaiva Siddhānta) (Ind.); Begin: oorsprong van het idee van māyā (Ind.); 
Filosofie: kennis van māyā (Ind.); Taal: gebed: māyā-gebed (Ind.); Schepping: 
kosmogonie: door māyā (Ind.); Symboliek: kring: cirkel van vuur als symbool 
van de vernietiging van het māyā-universum door de werkelijkheid van Śiva 
(Ind.)]                                                                                                  [maya] 
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Sansk. termen: māyā: Mahāmāyā ‘grote illusie’, 1. een epitheton van Śakti 
(Devī) als māyā, 2. koningin Māyā, de moeder van Siddhārtha [zie Ivn: Devī: 
Śakti: ‘Mahāmāyā’ (2) (Ind.) (godin); Ivn: Mahāmāyā (1) = Māyā (3) (Ind.-B.) 
(koningin); God: ‘Bedrieger’ (Mahāmāyā) (Ind.); Verschijning: illusie: term: 
māyā, mahā- (Śakti, koningin) (Ind.)]                                   [maya, Mahamaya] 
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Sansk. termen: Māyāmoha, de ‘verwardheid door māyā’ in de gedaante van 

een persoon, nl. Boeddha, de valse profeet, die Viṣṇu uit zijn lichaam laat 

voortkomen [zie Ivn: Viṣṇu: Boeddha (2), avatāra: ‘Māyāmoha’ (Ind.) (valse 

profeet-god); God: ‘Māyā-verwardheid’ (Māyāmoha) (Ind.); Psychologie: 
verwarring: term: moha, māyā- (‘verwardheid door māyā’) (Boeddha) (Ind.); 

Schepping: Māyāmoha, ~ van: uit het lichaam van Viṣṇu (Ind.)]       [Mayamoha] 
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Sansk. termen: māyāvāda zie vāda: māyāvāda   - 

Sansk. termen: Māyāvatī ‘bedriegster’, een bijnaam van Rati (zie aldaar), de 
vrouw van Kāma, de god der liefde. Rati is de godin van de sexuele hartstocht 
[zie Ivn: Devī: Rati (2), avatāra: ‘Māyāvatī’ (Ind.) (godin); God: ‘Bedriegster’ 
(Māyāvatī) (Ind.); Beroep en functie: bedrieg(st)er: term: māyāvatī (godin) 
(Ind.)]                                                                                             [Mayavati] 
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Sansk. termen: māyāvin ‘die māyā bedrijft, bedrieger, tovenaar’, een 

epitheton dat de Śvetāśvatara Upaniṣad toedeelt aan God [zie Beroep en 

functie: bedrieg(st)er: term: māyāvin (God) (Ind.); God: ‘Bedrieger’ (f. Māyā, 
f. Māyāvatī, m. Māyāvin) (Ind.); Verschijning: illusie: term: māyāvin (‘illusoir, 
bedrieglijk’) (God) (Ind.)]                                                                 [mayavin] 
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Sansk. termen: Māyin ‘toverkundig, tovenaar, bedrieger’, een naam van Śiva, 
die, evenals Mahāyogin, vooral gebruikt wordt door de yogin’s en die 
natuurlijk verband houdt met māyā ‘illusie’ [zie Ivn: Śiva (1): ‘Māyin’ (Ind.) 
(god); God: ‘Bedrieger’ (Māyin) (Ind.); Beroep en functie: bedrieg(st)er: term: 
māyin (god) (Ind.)]                                                                               [Mayin] 
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Sansk. termen: Medhā ‘intelligentie’, m.n. een subjectieve Vedische godin aan 
wie aan het begin van de studietijd geofferd werd, m.n. de vrouw van Dharma 
en de dochter van Daksha, ook een vorm van Sarasvatī [zie Psychologie: 
intelligentie: term: medhā (godin) (Ind.); Ivn: Medhā (Ind.) 
(godin/personificatie); God: ‘Intelligentie’ (Medhā) (Ind.); Offer: ~ aan Medhā 
(Ind.)]                                                                                                 [Medha] 

  13 

Sansk. termen: medha 1. ‘vleesnat’, 2. ‘offerdier’, 3. ‘(dieren)offer’ [zie 
Offer: term: medha (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: medha: Aśvamedha ‘paardenoffer’, 1. een soma-offer in de 
ahina-categorie, verricht door de koning met de bedoeling zijn rijk te 
vergroten. Nadat het paard een jaar heeft rondgezworven, wordt het geofferd 
en vindt er een copulatie plaats tussen de dode hengst en de koningin. De rol 
van het paard is niet geheel duidelijk; het kan zowel een mythisch waterpaard 
als een mythisch zonnepaard voorstellen. 2. Aśvamedha is tevens de naam van 
het 14e boek van de Mahābhārata, ook Āśvamedhika genoemd (zie aldaar) [zie 
Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.); Offer: obj.: dierenoffer: 
paardenoffer: term: aśvamedha (Ind.); Offer: term: medha, aśva- 
(‘paardenoffer’) (Ind.); Begin: oorsprong van de Aśvamedha (paardenoffer) 
(Ind.); Symboliek: symboliek van het offer: Aśvamedha-symboliek (Ind.)] 
                                                                              [Ashvamedha, Asvamedha] 
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Sansk. termen: medha: Brahmamedha ‘Brahmanenoffer’, een bijzondere 
lijkverbrandingsrite voor een Brahmaan die kennis heeft verworven over het 

Brahman; De Brahmamedha wordt vermeld in de Taittirīya Āraṇyaka. Analyse: 

De vertaling Brahmamedha ‘Brahmanenoffer’ komt uit H.H. Wilson, ‘The 
present state of the cultivation of oriental literature’ (1852): ‘einen 

Brahmanen zu opfern’. Ook de term Pitṛmedha wordt gebruikt. Anderen 

vertalen Brahmamedha met ‘offer voor Brahman’ (‘for the great soul’) [zie 
Rite: behandeling van de dode: lijkverbranding: ‘Brahmamedha’ (Ind.); Offer: 
term: medha, Brahma- (‘Brahmanenoffer’) (begrafenisrite) (Ind.)] 
                                                                                  [Pitrmedha, Pitrimedha] 

  11 

Sansk. termen: medha: Puruṣamedha ‘mensenoffer’. De term verwijst naar 1. 

het mythische offer van Puruṣa, de oerreus of oermens, uit wie de kasten zijn 

ontstaan; dit offer is beschreven in de Puruṣa Sūkta-hymne (RV en de andere 

Veda’s) 2. het (schijn)offer van een mens, beschreven in de Yajur Veda [zie 

Offer: naam: ‘Puruṣamedha’ (= 1. offer van Puruṣa, 2. mensenoffer) (Ind.); 

Offer: obj.: mensenoffer: term: puruṣamedha (Ind.); Offer: term: medha, 

puruṣa- (‘mensenoffer’) (Ind.)]                          [Purusamedha, Purushamedha] 

  12  13 

Sansk. termen: medha: Sarvamedha ‘universeel offer’, een tien dagen durend 
soma-offer, waarin ‘alle bezit’ wordt geofferd. Het is een priesterlijke 

fantasie, gebaseerd op het zelfoffer van de brāhmaṇa Svāyambhū. Op de zesde 

dag hiervan kan een Vājapeya verricht worden [zie Offer: naam: ‘Sarvamedha’ 
(Ind.); Offer: term: medha, sarva- (‘universeel offer’) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Medhājanana ‘intelligentie voortbrengend’, de rite van het 
toedelen van verstand, meteen na de geboorte [zie Rite: overgangsrite: 
geboorterite: ‘Medhājanana’ (Ind.); Schepping: voortbrengen: term: janana, 
medhā- (adj.) (‘intelligentie voortbrengend’) (rite) (Ind.)]         [Medhajanana] 
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Sansk. termen: Meghamālin ‘door wolken omkranst’, een demon uit het 
Jaïnisme, die heer Pārśva aanvalt. Hij is te vergelijken met de Boeddhistische 
Māra [zie Ivn: Meghamālin (bij Hemacandra en Bhāvadeva) = Śambara (bij 
Guṇabhadra) (Ind.-J.) (asura-demon); Geest: ‘De door wolken omkranste’ 

  16 
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(Meghamālin) (Ind.-J.); Kringloop: cirkel: krans: term: mālin, megha- (‘door 
wolken omkranst’) (part.) (demon) (Ind.)]                                    [Meghamalin] 

Sansk. termen: Meghanāda ‘wolkenlawaai’, zoon van Rāvaṇa, die later de 

bijnaam Indrajit (zie aldaar) kreeg. Analyse: Meghanāda < megha ‘wolk’ + 
nāda ‘lawaai, gedonder, geluid’ [zie Ivn: Meghanāda (Ind.) (asura-demon); 
Geest: ‘Donder’ (Meghanāda) (Ind.) (demon); Natuurverschijnsel: donder: 
term: meghanāda (demon) (Ind.)]                                                 [Meghanada] 

  15 

Sansk. termen: melā ‘bijeenkomst, vergadering, vereniging, genootschap’ 
                                                                                                            [mela] 

  - 

Sansk. termen: melā: Ardhakumbhamelā (fem.) ‘halve Kumbhamelā’, d.w.z. 
eens in de zes jaar, de helft van de periode waarin de Kumbhamelā gehouden 
wordt. De samenkomst vindt plaats in Prayāga (Ilāhābād) en Haridvāra [zie 
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: ‘Ardhakumbhamelā’ 

(Vaiṣṇava) (Ind.); Instelling en organisatie: vergadering: term: melā, 

ardhakumbha- (‘halve Kumbhamelā’) (Ind.)]             [mela, Ardhakumbhamela] 

  32 

Sansk. termen: melā: Kumbhamelā (fem.) ‘waterkruiksamenkomst’, grote 

Vaiṣṇava samenkomst die eens in de twaalf jaar gehouden wordt in Prayāga 

(Ilāhābād), Haridvāra, Nāśika en Ujjayinī. Deze plaatsen liggen alle aan een 

rivier; de belangrijkste, Prayāga, ligt aan de samenvloeiing (triveṇī saṃgama) 

van de Ganges, de Yamunā en de mythische Sarasvatī. Tijdens de bijeenkomst 
wordt een voorzitter gekozen [zie Instelling en organisatie: vergadering, 

religieuze: ‘Kumbhamelā’ (Vaiṣṇava) (Ind.); Instelling en organisatie: 

vergadering: term: melā, kumbha- (‘waterkruiksamenkomst’) (Ind.)] 
                                                                                       [mela, Kumbhamela] 

  32 

Sansk. termen: melā: Māghamelā (fem.) ‘samenkomst tijdens de maand 

Māgha’, jaarlijkse samenkomst van Vaiṣṇava’s te Prayāga tijdens de maand 

Māgha [zie Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: ‘Māghamela’ 

(Vaiṣṇava) (Ind.); Instelling en organisatie: vergadering: term: melā, māgha- 

(‘Māgha-samenkomst’) (Ind.)]                                             [mela, Maghamela] 

  32 

Sansk. termen: Menā ‘vrouw’, 1. dochter van Vṛṣaṇaśva in de Subrahmaṇyā, 

een vrouwelijke gedaante van Indra toen hij bij de asura’s ging wonen (vlgs 
Keith), 2. = Menakā, een apsaras, de vrouw van Himavat en de moeder van 

Gaṅgā en Pārvatī [zie Ivn: Indra (1): Menā (2), avatāra (Ind.) (godin-god, 

dochter van Vṛṣaṇaśva); Geslacht en rijpheid: vrouw: term: menā (Indra) 

(Ind.); God: ‘Vrouw’ (Menā, Menakā) (Ind.); Ivn: Menā (1) = Menakā (Ind.) 

(apsaras-godin, de vrouw van Himavat en de moeder van Pārvatī en Gaṅgā)] 

               [Mena, Vrsanashva, Vrshanashva, Vrisanashva, Vrishanashva, Menaka, 
Parvati, Ganga] 

  12 

Sansk. termen: Milindapañha (pāli) ‘De vragen van koning Milinda’, een 
discussie tussen de Grieks-Bactrische koning Milinda (= Menander) en de 
Boeddhistische monnik Nāgasena ca 50 v. Chr.. Pāli pañha = skt. praśna ‘vraag’ 
[zie Literatuur: Milindapañha (Ind.-B.); Taal: vraag: term: pañha, Milinda- 
(pāli) (lit.) (Ind.-B.)]                                                                  [Milindapanha] 

  14 

Sansk. termen: mīmāṃsā ‘onderzoek’, naam van twee theologische systemen, 

Pūrva en Uttara Mīmāṃsā, maar meestal alleen gebruikt voor het 

eerstgenoemde. Analyse: mīmāṃsā < optatief van man ‘denken’  [zie Filosofie: 

type: Pūrva Mīmāṃsā = Mīmāṃsā (Ind.), Mīmāṃsaka; Filosofie: type: Vedānta 

= Uttara Mīmāṃsā (Ind.); Wetenschap: onderzoek: term: mīmāṃsā (fil./lit.) 

(Ind.)]       [Purva Mimamsa, Purva Mimansa, Uttara Mimamsa, Uttara Mimansa] 

  10  34 

Sansk. termen: Mīmāṃsā Sūtra zie sūtra: Mīmāṃsā Sūtra   - 
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Sansk. termen: Mīmāṃsaka, lid van een groep filosofen van de Pūrva 

Mīmāṃsā-school [zie Filosofie: type: Pūrva Mīmāṃsā = Mīmāṃsā (Ind.), 

Mīmāṃsaka]                                                              [Mimamsaka, Mimansaka] 

  34 

Sansk. termen: Mīmāṃsāślokavārttika zie vārttika: Mīmāṃsāślokavārttika   - 

Sansk. termen: Mīnākṣī (fem.) ‘visogige’, godin, beschouwd als een avatāra 

van Pārvatī, de vergoddelijkte dochter van een Paṇḍya koning, en volgens MW 

ook Mīnāci genoemd. Volgens W.N. Brown, ‘India and indology’, duidt de naam 
‘Visogige’ erop dat de godin nooit met haar ogen knippert of haar ogen sluit, 
zoals alle goden nooit hun ogen sluiten. Behalve de tempel in Houston (V.S.) is 

toch vooral de tempel in Madurai (Mādurā), de Mīnākṣīsundareśvara, bekend. 

De naam van deze tempel verwijst naar de echtgenoot van de godin, Śiva. 

Analyse: Mīnākṣī < mīna ‘vis’ + akṣa ‘oog’ (bron: WP) [zie Ivn: Mīnākṣī (Ind.) 

(godin); God: ‘Visogige’ (Mīnākṣī) (Ind.); Lichaam: oog: term: akṣī, Mīna- 

(Mīnākṣī) (‘visogige’) (fem.) (godin) (Ind.); Heiligdom: tempel van Mīnākṣī te 

Houston (Am.)]                                                                   [Minaksi, Minakshi] 

  34 

Sansk. termen: mithyājñāna zie jñāna: mithyājñāna   - 

Sansk. termen: Mitra ‘vriend’, Vedische god van het contract. Hij is nauw 

verbonden met de zon en met Varuṇa, wiens tegendeel hij werd als de dag, 

terwijl Varuṇa de nacht werd. Mitra is dezelfde als de Iraanse Mithra [zie Ivn: 

Mitras*: Mitra (Ind.) (god); God: ‘Vriend’ (Mitra) (Ind.); Beroep en functie: 
vriend: term: mitra (god) (Ind.); Offer: ~ aan Mitra (Ind.); Wagen: Mitra, ~ van 
(Ind.)] 
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Sansk. termen: mitra: sumitra zie su (2): Sumitra   - 

Sansk. termen: moha ‘verwarring, bedrog’, een van de oorzaken van zonden 

volgens Sāṃkhya Yoga; zie ook Māyāmoha [zie Karakter en gedrag: bedrog: 

moha (Ind.); Psychologie: verwarring: term: moha (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: Mohinī ‘verleidster’, een avatāra van Viṣṇu (Nārāyaṇa) als 

hemelse nimf om de demonen te misleiden in de Mahābhārata. Analyse: Mohinī 

< mohin ‘bedrieglijk, verwarrend’ [zie Ivn: Viṣṇu: Mohinī, avatāra (Ind.) (nimf-

god); God: ‘Verleidster’ (Mohinī) (Ind.); Beroep en functie: verleider: term: 
Mohinī (f.) (god) (Ind.)]                                                                       [Mohini] 

  37 

Sansk. termen: mokṣa = mukti ‘verlossing’, een kernbegrip in de Indiase religie 

en filosofie, hetzelfde als mukti. De filosofen verschillen van mening over de 

weg naar mokṣa en over de feitelijke inhoud en wenselijkheid van mokṣa. 

Volgens de Pūrva Mīmāṃsā betekent mokṣa dat men na de dood niet weer een 

lichaam krijgt. Mokṣa wordt steeds geschonken door de godheid. Zo verleent  

Viṣṇu in de Itihasa Purāṇa mukti aan zijn vijanden, hetgeen inhoudt dat ze de 

vrijheid krijgen om van gedaante te verwisselen. In een latere toevoeging van 

de Śiva Purāṇa wordt Śiva zelf Mukti genoemd. In het Boeddhisme wordt 

mokṣa aan de trivarga (de drie levensdoelen) toegevoegd als vierde levensdoel    

[zie Verlossing: type: mukti = mokṣa (Ind.); Ivn: Śiva (1): ‘Mukti’ (Ind.) (god); 

God: ‘Verlossing’ (Mukti) (Ind.)]                                             [moksa, moksha] 
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Sansk. termen: Mṛḍa ‘genadig’, een naam zowel van Agni als van Rudra-Śiva. 

Analyse: Mṛḍa < mṛḍ ‘genadig zijn, vriendelijk zijn, gunstig zijn’ [zie Ivn: Agni 

(1): ‘Mṛḍa’ (1) (Ind.) (god); Ivn: Śiva (1): ‘Mṛḍa’ (2) (Ind.) (god); God: 

‘Genadige’ (Mṛḍa) (Ind.); Karakter en gedrag: welgezindheid: term: mṛḍa 

(adj.) (god) (Ind.)]                                                                      [Mrda, Mrida] 
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Sansk. termen: mṛdaṃga ‘loop-trommel’, soort trommel of tamboerijn. 

Analyse: mṛdaṃga < wrsch. mṛdam < mṛd ‘slaan’ + ga < gam ‘gaan’ (MW) [zie 

Muziek en dans: trommel: mṛdaṃga (Ind.)] 

                                                      [mrdamga, mridamga, mrdanga, mridanga] 

  37 

Sansk. termen: Mṛḍānī (fem.) ‘vrouw van Mṛḍa’, naam van Pārvatī, de vrouw 

van Śiva = Mṛḍa, zoals Pāṇini haar noemde [zie Ivn: Devī: Pārvatī, avatāra: 

‘Mṛḍānī’ (Ind.) (godin); God: ‘Vrouw van Mṛḍa’ (Mṛḍānī) (Ind.)] 

                                                                         [Mrdani, Mridani, Mrda, Mrida] 

  34 

Sansk. termen: mṛga ‘wild dier’, 1. benaming voor een demon, 2. Mṛga(śiras) 

‘hert(ekop)’, a. het sterrenbeeld Steenbok, vlgs O’Flaherty, b. het hoofd van 
Orion of Prajāpati, die zich immers in een hert had veranderd [zie Geest: 

demon: term: mṛga (alg. benaming) (Ind.); Dier: wild ~: term: mṛga (Ind.); 

Dier: hert: term: mṛga (Ind.); Hoofd: hertenkop: term: mṛgaśiras (Ind.); 

Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Steenbok’: ‘Mṛga(śiras)’ = ‘Āgrahāyaṇī’ = 

‘Herten(kop)’ (O’Flaherty) (Ind.); Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: 

hoofd van de jager: ‘Mṛga(śiras)’ = ‘Āgrahāyaṇī’ = ‘Herten(kop)’ (div. auteurs) 

(Ind.); Symboliek: Steenbok (Mṛga(śiras), ‘Hertenkop’) als symbool van 

Prajāpati (Ind.); Symboliek: Orion als symbool van Prajāpati (Ind.)]   

            [mrga, mriga, Mṛgaśiras, Mrgashiras, Mrigashiras, Mrgasiras, Mrigasiras] 

  12  37 

Sansk. termen: Mṛgavyādha ‘hertenjager’, d.i. Sirius, de Hondsster in het 

sterrenbeeld de Grote Hond. Sirius wordt gepersonifieerd door Śiva die een pijl 
(de gordel van Orion) schiet naar Prajāpati in de gedaante van een hert, omdat 

deze zijn eigen dochter Rohiṇī (Aldebaran (α) in Taurus), eveneens in de 

gedaante van een hert achterna zit [zie Hemellichaam: ster: ‘Sirius’: 

‘Mṛgavyādha’ (‘Hertenjager’) (Ind.); Beroep en functie: jager: term: vyāda, 

mṛga- (‘hertenjager’) (Sirius = Śiva) (Ind.); Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’:  

‘Rohiṇī’ (Ind.)]                                                       [Mrgavyadha, Mrigavyadha] 

  12  37 

Sansk. termen: Mṛgendra ‘heer der wilde dieren’, d.i. de leeuw, , naam van 

een der belangrijkste Śaiva Āgama’s. Analyse: Mṛgendra < mṛga ‘wild dier’ + 

indra ‘heer’ [zie Literatuur: Āgama, Śaiva: Mṛgendra Āgama (Ind.); Heerser: 

heer der wilde dieren: term: mṛgendra (leeuw/lit.) (Ind.); Heerser: leider: 

term: indra, mṛga- (mṛgendra) (‘heer der wilde dieren’) (leeuw/lit.) (Ind.)] 

                                                                                     [Mrgendra, Mrigendra] 

  33 

Sansk. termen: Mṛtyu ‘dood’, de gezant van Yama of zijn hond(en) [zie Ivn: 

Mṛtyu (Ind.) (personificatie van de dood, bode en hond(en) van Yama); Dood 

en leven: dood: ‘de Dood’: ‘Mṛtyu’ (Ind.); Dood en leven: dood: term: mṛtyu 

(Ind.); Dier: ‘Dood’ (Mṛtyu) (Ind.)]                                             [Mrtyu, Mrityu] 

  11 

Sansk. termen: Mṛtyuṃjaya zie ji: Mṛtyuṃjaya   - 

Sansk. termen: mudrā 1. ‘teken’, m.n. ‘religieus handgebaar’ in de 
iconografie, 2. ‘geroosterd of gebakken graan’, m.n. als een van de pañca 
tattva’s, die centraal staan in de Vīramārga als Tantra weg naar verlossing [zie 
Symboliek: teken: term: mudrā (Ind.); Lichaam: handgebaar: term: mudrā 
(een tattva) (Ind.); Eten en drinken: graan, geroosterd: term: mudrā (een 
tattva) (Tantra) (Ind.); Ethiek: zonde: ‘pañca tattva’s’: ‘mudrā’ (Tantra) 
(Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: 
vāmācāra: ‘mudrā’ (Ind.); Symboliek: handgebaar abhaya-mudrā/ varada-
mudrā]                                                                                                [mudra] 

  32  33  34 
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Sansk. termen: mudrā: abhaya-mudrā, handgebaar, duidend op geruststelling, 
bescherming enz. in de iconografie [zie Lichaam: handgebaar: term: mudrā, 
abhaya (Ind.); Symboliek: handgebaar abhaya-mudrā als symbool van de 
schenking van mukti (Ind.)]                                          [mudra, abhaya-mudra] 

  32  33  34 

Sansk. termen: mudrā: varada-mudrā, het wensvervullende en 
zegenbrengende handgebaar in de beeldsymboliek [zie Lichaam: handgebaar: 
term: mudrā, varada- (Ind.); Symboliek: handgebaar varada-mudrā als symbool 
van bereidwilligheid tot het vervullen van een wens of het schenken van een 
zegen (Ind.); Karakter en gedrag: welgezindheid: term: varada (adj.) (Ind.)] 
                                                                                   [mudra, varada-mudra] 

  32  33  34 

Sansk. termen: Mūka ‘(met de) gebonden (tong), sprakeloos, zwijgzaam’, een 
asura in de gedaante van een wild zwijn, die tegelijk door Arjuna en Śiva 
(Kirāta) wordt gedood. Analyse: Mūka < mū ‘binden, vastmaken’ [zie Ivn: Mūka 
(Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Zwijgzame’ (Mūka) (Ind.); Werkzaamheid: 
binden: term: mūka (‘tong-gebonden, zwijgzaam’) (part.) (demon) (Ind.); 
Mythe: Kirātāvatāra, Arjuna en de demon Mūka (Ind.)]                           [Muka] 

  33 

Sansk. termen: mukhaliṅga zie liṅga: mukhaliṅga   - 

Sansk. termen: mukhya prāṇa zie prāṇa   - 

Sansk. termen: mukta ‘verlost’, m.n. de ‘verloste jīva’, die volgens Rāmānuja 
bijna gelijk is aan de īśvara (die de schepper is); ongeveer dezelfde opvatting 
vindt men in de Śaiva Siddhānta. De mukta’s liggen volgens de Pāñcarātra 

Āgama’s in Viṣṇu’s borst, wanneer hij na de Mahāpralaya op een banyan-blad 

op de chaoswateren drijft  [zie Geest: ziel, individuele levende; verloste: 
term: jīva: mukta (Ind.)] 

  32  33 

Sansk. termen: mukti zie mokṣa   - 

Sansk. termen: mukti-yogya (subst. adj.) ‘die tot verlossing in staat is’. De 

mukti-yogya’s liggen volgens de Pāñcarātra Āgama’s in Viṣṇu’s borst, wanneer 

hij na de Mahāpralaya op een banyan-blad op de chaoswateren drijft [zie 
Geest: ziel, individuele: term: jīva: mukti-yogya (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: mumukṣu ‘zoeker naar verlossing’. Volgens de Pāñcarātra 

Āgama’s zijn er twee soorten mumukṣu’s: degenen die kaivalya nastreven, en 

degenen die mokṣa nastreven (bhakta’s en prapanna’s) [zie Beroep en functie: 

rel. persoon: zoeker naar verlossing: term: mumukṣu (Ind.); Karakter en 

gedrag: begeerte naar verlossing: term: mumukṣu (adj.) (zoeker naar 

verlossing) (Ind.)]                                                          [mumuksu, mumukshu] 

  32 

Sansk. termen: Mumukṣuppaḍi, een geschrift van Piḷḷai Lokācārya, filosoof en 

leider van de Teṅkaḷai’s in Śrīraṅga. Analyse: Mumukṣuppaḍi betekent wrsch. 

‘stappen van de zoeker naar verlossing’ [zie Literatuur: Mumukṣuppaḍi 

(Vaiṣṇava) (door Piḷḷai Lokācārya) (Ind.)] [mumuksusuppadi, mumukshusuppadi] 

  32 

Sansk. termen: Muṇḍa ‘kale’, een van de demonen in dienst van Śumbha en 

Niśumbha, die Durgā (Cāmuṇḍā) moeten doden, maar wier hoofden zij als 

offer aan Caṇḍikā aanbiedt. Muṇḍa is eveneens de naam van een groep Austro-

Aziatische talen, m.n in Oḍiśā (Odisha), Paścim Baṅgāl (West-Bengalen) en 

Bangladesh [zie Ivn: Muṇḍa (1) (Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Kale’ (Muṇḍa) 

(Ind.); Kleding: naaktheid van het hoofd: term: muṇḍa (adj.) (demon) (Ind.); 

Ivn: Muṇḍa (2) (Ind.) (Austro-Aziatische taal, gesproken in Oost-India)] [Munda] 

  15  34 

Sansk. termen: Muṇḍaka Upaniṣad zie upaniṣad: Muṇḍaka Upaniṣad   - 
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Sansk. termen: Muṇḍana = Cūḍākarman, de scheerceremonie die volbracht 

wordt bij het jonge kind of bij de puber [zie Rite: rituele haarknippen: 

‘Muṇḍana’ = ‘Cūḍākarman’ (Ind.); Werkzaamheid: snijden: term: muṇḍana 

(nom. act.) (rite) (Ind.); Werkzaamheid: snijden: term: cūḍākarman (‘vormen 

van het haar boven op het hoofd’) (nom. act.) (rite) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: muni 1. ‘geestdrift, extase’, 2. ‘asceet, wijze’, m.n. genoemd 

in de Ṛg Veda. Analyse: muni < man ‘denken’ [zie Beroep en functie: rel. 

persoon: asceet: term: muni (Ind.); Mythe: Brahmā en de muni’s (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: muni: trimuni = munitraya ‘triade van leraren’, gewoonlijk 

worden hiermee aangeduid Pāṇini, Kātyāyana en Patañjali (MW), maar van de 

Madhva sampradāya zijn dit: Madhva, Jayatīrtha en Vyāsarāja [Beroep en 
functie: studie: meester: term: muni, tri- = munitraya (‘triade van leraren’) 
(Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: munitraya zie muni: trimuni = munitraya   - 

Sansk. termen: muñja, een grassoort, Saccharum bengalense of muñja, o.a. 
gebruikt door de offeraar om op te zitten [zie Vegetatie: gras: term: muñja 
(Saccharum bengalense of munja) (Ind.)]                                             [munja] 

  13 

Sansk. termen: Munyayana ‘weg van de extase’, vorm van het openbare 

maansoffer (darśapūrṇamāsa in het śrauta-ritueel). Analyse: muny- < muni 

‘geestdrift, verlangen, extase’ + ayana ‘weg, loop’ [zie Offer: naam: 
‘Munyayana’ (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: ayana, muny- (‘weg 
van de extase’) (maansoffer) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: mūrta, eig. ‘verstijfd’, d.i. ‘gevormd, geïncarneerd, 
belichaamd’, een van de twee vormen waarin een godheid verschijnt; andere 
is amūrta [zie Verschijning: incarnatie: term: mūrta (part.) (Ind.)]       [murta] 
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Sansk. termen: mūrta: amūrta ‘vormloos, zonder lichaam’, verschijningsvorm 
van een god, die zich ook in de gedaante van een lichaam kan openbaren 
(mūrta). De term wordt vooral geassocieerd met Śiva [zie Verschijning: 
vormloosheid: term: amūrta (adj.) (Ind.)]                                [murta, amurta] 
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Sansk. termen: mūrti ‘godenbeeld’, m.n. van de god in menselijke gedaante. 

Zowel van Śiva als van Viṣṇu zijn er veel soorten beelden, geclassificeerd naar 

inhoud (voorstelling) als naar functie. De mūrti van Viṣṇu kan als arcāvatāra, 

dus als reële gedaante, beschouwd worden [zie Kunst en schrift: beeld, goden-
: term: mūrti (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva etc.; Kunst en 

schrift: beeld, goden-: Viṣṇu etc.; Verschijning: overig specifiek: godenbeeld: 

term: arcāvatāra: ‘mūrti’ (Ind.)]                                                           [murti] 

  32  33 

Sansk. termen: mūrti: aṣṭamūrti zie aṣṭamūrti   - 

Sansk. termen: mūrti: dakṣiṇāmūrti, een ‘zuidwaarts gericht beeld’ van Śiva, 

vallend onder de saumya- (of śānta-)mūrti’s en voorstellende Śiva als leraar en 

als Naṭarāja [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘saumya- (of śānta-

)mūrti’: ‘dakṣiṇāmūrti’ (Ind.); Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden: 

term: dakṣiṇa (Ind.)]                                [murti, daksinamurti, dakshinamurti] 

  33 

Sansk. termen: mūrti: līlāmūrti, soort ‘speels beeld’ van Śiva, waarvan er 25 
bekend zijn [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘līlāmūrti’ (Ind.); 
Drama: spel: term: līlā (Ind.)]                                                [murti, lilamurti] 

  33 

Sansk. termen: mūrti: Mahāsadāśiva-mūrti zie Sadāśiva   - 

Sansk. termen: mūrti: para-mūrti, ‘beeld’ van Viṣṇu als ‘hoogste’ god [zie 

Kunst en schrift: beeld, goden-: Viṣṇu: ‘para-mūrti’ (Ind.); Kunst en schrift: 

compositie: para (Ind.)]                                                      [murti, para-murti] 

  32 
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Sansk. termen: mūrti: para-sthānaka-mūrti, het beeld van Viṣṇu als hoogste 

god (para) in actieve, staande houding (sthānaka), soms vergezeld door Śrī [zie 

Kunst en schrift: beeld, goden-: Viṣṇu: ‘para-sthānaka-mūrti’ (Ind.)] 

                                                                           [murti: para-sthanaka-murti] 

  32 

Sansk. termen: mūrti: Sadāśiva-mūrti zie Sadāśiva   - 

Sansk. termen: mūrti: saumya-mūrti = śānta-mūrti, beeld van Śiva in zijn 
‘welgezinde’ (of ‘vredelievende’) aspect, i.t.t. de Ugra- (of ghora-)mūrti’s; zie 
ook saumya  [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘saumya- (of śānta-
)mūrti’ (Ind.); Strijd en vrede: vreedzaamheid: term: śānta (adj.) (mūrti) 
(Ind.)]                                   [murti, saumya-murti, shanta-murti, santa-murti] 

  33 

Sansk. termen: mūrti: śayana-mūrti ‘liggend beeld’, m.n. t.a.v. de 

classificatie van Viṣṇu-beelden. De śayana-mūrti’s van Viṣṇu in Zuid-India 

tonen de god vaak liggend op de slang Śeṣa in de oerwateren als symbool van 

het eeuwige leven. Uit zijn navel rijst Brahmā en rond hem staan Śrī, Bhumi 
e.a. De śayana-mūrti’s van Śiva komen alleen in het Śāktisme voor als beelden 
van Śiva-Sava 
[zie Kunst en schrift: compositie: śayana (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: 

Viṣṇu liggend op de slang Śeṣa in de oerwateren (śayana-mūrti) (Ind.); Kunst 

en schrift: voorstelling: Śiva-Sava (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: 

Viṣṇu: ‘śayana-mūrti’ (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘śayana-

mūrti’ (Śākta) (Ind.); Lichaam: gestalte: liggende houding: term: śayana (nom. 
act.) (mūrti) (Ind.)]                                 [murti, shayana-murti, sayana-murti] 
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Sansk. termen: mūrti: trimūrti ‘drieledig beeld’, m.n. het driehoofdige beeld 
van Śiva op Elephanta. Zie ook trimukha [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: 
Śiva (1): ‘Śiva-trimūrti’ (Ind.)]                                                [murti, trimurti] 
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Sansk. termen: mūrti: ugra-mūrti = ghora-mūrti, beeld van Śiva in zijn 
vernietigende aspect, zoals de Aghora-, Bhairava- en Vīrabhadra-beelden [zie 
Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘ugra- (of ghora-) mūrti’ (Ind.); Kunst 
en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘ugra-mūrti’: ‘Aghora’ (Ind.); Kunst en 
schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘ugra-mūrti’: ‘Bhairava’ (Ind.); Kunst en 
schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘ugra-mūrti’: ‘Vīrabhadra’ (Ind.)] 
                                                                      [murti, ugra-murti, ghora-murti] 
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Sansk. termen: mūrti: vibhava-mūrti zie vibhava   - 

Sansk. termen: mūrti: vyūha-mūrti zie vyūha   - 

Sansk. termen: Muru = Mura ‘doder’, demon, die samen met de slechte 

demonenheerser Naraka gedood wordt door Kṛṣṇa. Analyse: Muru, Mura < mṛ 
‘doden’ [zie Ivn: Muru = Mura (Ind.) (asura-demon), Maurava; Geest: ‘Doder’ 
(Muru) (Ind.); Beroep en functie: doder: term: muru (demon) (Ind.)] 

  15 

SANSK. TERMEN: N     - 

Sansk. termen: nābhi 1. ‘navel’, 2. ‘centrum’, zoals de zetel van Vivasvat 
wordt genoemd [zie Kosmografie en geografie: centrum: term: nābhi (Ind.); 
Lichaam: navel: term: nābhi (Ind.)]                                                       [nabhi] 
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Sansk. termen: nāga 1. slang(demon), 2. godheid (als Śeṣa en Vāsuki) [zie 

Slang: term: nāga (Ind.); Mythologie: nāga’s, ~ van de (Ind.)]                  [naga] 
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Sansk. termen: Nāgara Khaṇḍa zie khaṇḍa: Nāgara Khaṇḍa   - 

Sansk. termen: Naigameṣa ‘boeman’ (SHD), ‘wolf in schaapskleren’ (Berends), 

demon, een kinderschrik met de kop van een ram. Tijdens de rituele 
haarscheiding bij de bruid wordt hij verbannen. Na de Vedische periode wordt 

aan Nejameṣa geofferd. Analyse: meṣa ‘ram’, ‘wollen voorwerp’ [zie Ivn: 

Nejameṣa = Nemesa = Naigameṣa = Naigameya (Ind.) (1. kinderschrik-demon; 
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2. later: god); Geest: ‘Boeman’ (Naigameṣa) (Ind.); Dier: schaap: ram: term: 

meṣa, naiga- (‘boeman’) (demon) (Ind.); Offer: ~ aan Nejameṣa (Ind.)] 

                                             [Nejamesa, Nejamesha, Naigamesa, Naigamesha] 

Sansk. termen: Naigameya zie  Naigameṣa  

Sansk. termen: Naighaṇṭuka zie ghaṇṭā: Naighaṇṭuka   - 

Sansk. termen: Nairukta zie Nirukta: Nairukta   - 

Sansk. termen: Naiṣkarmyasiddhi ‘volmaaktheid in de gedaante van vrijheid 

van activiteit’, een weerlegging van het Mīmāṃsā-systeem en een 

samenvatting van de Advaita Vedānta-filosofie, geschreven door Sureśvara, 

een leerling van Śaṃkara. Analyse: Naiṣkarmyasiddhi < naiṣ < niṣ = nis ‘uit, 

weg van, geheel, vrij van’ + karmya ≈ ‘werkzaamheid’ + siddhi ‘voltooiing, 
(verwerving van de) volmaakte staat’ (vgl. Sudhakshina Rangaswami, ‘Roots of 

Vedānta’) [zie Literatuur: Naiṣkarmyasiddhi (door Maṇḍana Miśra = Sureśvara) 

(Ind.); Totaliteit: volmaaktheid: term: siddhi, Naiṣkarmya- (‘volmaaktheid in 

de gedaante van vrijheid van activiteit’) (lit.) (Ind.)] 
          [Naiskarmyasiddhi, Naishkarmyasiddhi, Mandana Mishra, Mandana Misra, 
Sureshvara, Suresvara] 
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Sansk. termen: nakṣatra 1. ‘hemellichaam, ster’, 2. ‘maanhuis’, waarvan er 27 

zijn, 3. (pl.) naam van een groep godinnen: volgens de Brāhmaṇa’s zijn ze de 

dochters van Prajāpati en de vrouwen (maanhuizen) van Soma, de maan. Een 

kind kan een Nakṣatra-naam krijgen, de naam van een maanhuis en bedoeld 

als geheime naam. Analyse: nakṣatra wrsch. < nakṣ ‘naderen, aankomen’ [zie 

Hemellichaam: term: nakṣatra (Ind.); Hemellichaam: sterrenbeeld: maanhuis: 

term: nakṣatra (Ind.); Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: 

‘Nakṣatra’s’ (Ind.); God: ‘Ster’ (Nakṣatra) (Ind.); Mythe: Soma’s huwelijk met 

de Nakṣatra’s (Ind.); Offer: ~ aan de Nakṣatra (’s) (Ind.); Taal: naam, 

persoons-: Nakṣatra-naam (Ind.)]                               [Naksatra’s, Nakshatra’s] 
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Sansk. termen: Nakulin/Nakulīśa zie Lakulin = Lakulī = Lakulīśa = Lakulīśvara   - 

Sansk. termen: Nala ‘riet’, naam van de apenkoning, de zoon van de 

goddelijke architect Viśvakarman of Tvaṣṭr, die de verbinding tussen India en 

Laṅkā, de Nalasetu, zou hebben aangelegd. De opdracht kwam van Rāma, 

zodat de verbinding ook wel Rāmasetu heet. Deze ‘brug’ zou o.a. uit riet 
hebben bestaan [zie Ivn: Nala (Ind.) (vānara, apenkoning (of mens, G. 
Ramdas)); Geest: ‘Riet’ (Nala) (Ind.); Vegetatie: riet: term: nala (apenkoning) 
(Ind.)] 
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Sansk. termen: Nalasetu ‘Nala’s brug’, de brug die de apenkoning Nala bouwde 

van het vasteland naar Laṅkā, ook Rāma’s brug geheten [zie Ivn: Nalasetu 

(Ind.) (rotseilandjes, tussen Rāmeśvaram, Rāmanāthapuram, Tamiḷnāḍu, en Śrī 

Laṅkā)] 

  15 

Sansk. termen: nam ‘een buiging maken’. De term kan verband houden met 
gall. nemeton ‘woudheiligdom’ (op de open plek in het bos onder de vrije 
hemel), maar oorspronkelijk ‘hemelgewelf’. Het gebogen zijn verbindt dus 
beide woorden [zie Werkzaamheid: buigen: term: nam (Ind.)] 

  59 

Sansk. termen: nam: namas ‘eer’. Het brengen van eer aan de goden werd al 

in de Ṛg Veda boven de goden zelf gesteld [zie Taal: lofprijzing: term: namas 

(Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: nāmajapa zie japa: nāmajapa   - 
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Sansk. termen: Nāmakarman ‘naamgeving’, rite van de naamgeving, enige tijd 
na de geboorte. De namen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen [zie 
Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de pasgeborene: 
‘Nāmakarman’ (Ind.); Bezit en roof: gave: naam: term: nāmakarman 
(geboorterite) (Ind.)]                                                                 [Namakarman] 
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Sansk. termen: nāmakīrtana zie kīrtana: nāmakīrtana   - 

Sansk. termen: nāman ‘naam’. Prajāpati verdeelt zijn schepping in vorm 
(rūpa) en naam (nāman); Brahman idem in geest (= vorm) en spraak (= naam) 
[zie Taal: naam: term: nāman (Ind.)]                                                   [naman] 
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Sansk. termen: nāmarūpa ‘naam en vorm’, de essentie van een wezen, nl. de 
combinatie van zijn psychische en fysieke eigenschappen. De toevoeging van 
vijñāna in de Boeddhistische visie op de transmigrerende ziel duidt slecht op 
het psychische aspect zonder de vorm [zie Karakter en gedrag: karakter, 
wezenlijk: term: nāmarūpa (Ind.)]                                     [namarupa, vijnana] 

  56 

Sansk. termen: namas zie nam: namas   - 

Sansk. termen: Namuci ‘vasthouder’, een Dāsa-demon die de regen vasthoudt 
en die verslagen wordt door Indra. Indra plaatst diens ziel in het zeeschuim en 
van het lichaam van de demon maakt hij soma en surā. Analyse: Namuci < na 

‘niet’ + muc ‘loslaten’, d.w.z. van de regen (Pāṇini) [zie Ivn: Namuci (Ind.) 

(asura-demon); Geest: ‘Vasthouder’ (Namuci) (Ind.); Werkzaamheid: binden: 
vasthouden: term: namuci (nom. ag.) (demon) (Ind.)]                       [Namuchi] 
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Sansk. termen: nānātva ‘verschil’, een filosofische term [zie Filosofisch 
aspect: verschil: term: nānātva (Ind.)]                                               [nanatva] 
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Sansk. termen: nanda ‘vreugde, geluk’, als Nanda vooral bekend als de naam 

van de koeherder en pleegvader van Kṛṣṇa. Hij is de echte vader van een 

meisje, Devī, dat later gedood wordt, maar als Kālī ten hemel rijst. Zijn vrouw 
heet Yaśodā [Ivn: Nanda (1) (Ind.) (myth. fig., man van Yaśodā en pleegvader 

van Kṛṣṇa); Karakter en gedrag: blijdschap: term: nanda (‘vreugde, geluk’) 

(myth. fig.) (Ind.)] 
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Sansk. termen: nanda: Nandā (fem.) ‘vreugde’ , een locale variant van Devī, 

die voorkomt tussen Kurukṣetra en de Himālaya’s. Ze bewoont de berg Nandā 

Devī (in Uttarakhaṇḍa tNOv Śrīnagara) en is een manifestatie van Pārvatī [zie 

Ivn: Devī: Nandā (2) (Ind.) (godin); God: ‘Vreugde’ (Nandā) (Ind.); Karakter en 
gedrag: blijdschap: term: nanda: nandā (fem.) (godin) (Ind.)] 
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Sansk. termen: nanda: Nandaka ‘verheugend, blijmakend’, naam van het 

zwaard van Viṣṇu en Kṛṣṇa. Viṣṇu’s zwaard wordt later vervangen door de 

lotus. Analyse: nandaka < nand ‘zich verheugen’ [zie Wapen: zwaard van 

Viṣṇu: ‘Nandaka’ (Ind.); Karakter en gedrag: blijdschap: term: nanda: nandaka 

(‘verheugend, blijmakend’) (wapen) (Ind.)] 
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Sansk. termen: nanda: nāndīmukha ‘met vreugdevol gezicht’, een omschrijving 
van de Vaderen tijdens de Vṛddhi Shrāddha’s, dodenoffers voor speciale 
gelegenheden. Het gaat om een bepaalde klasse Vaderen, volgens sommigen 
de drie voorouders vóór de overgrootvader [zie Karakter en gedrag: blijdschap: 
term: nanda: nāndīmukha (‘met vreugdevol gezicht’) (type pitr) (Ind.); Geest: 
ziel: dodengeest: ‘Vader’: term: pitr: ‘Nāndīmukhas pitaras’ (Ind.)] 
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Sansk. termen: nanda: Nandin ‘zich verheugend, blij’, een mythische stier, het 
rijdier van Śiva en een van Śiva’s vruchtbaarheidssymbolen. Nandin treedt 
echter niet alleen als stier op, maar ook in antropomorfe gedaante en zelfs als 
haai. In de mythe van Nandīśvarāvatāra verzoekt de asceet Śilāda aan Śiva 
hem een onsterfelijke zoon te schenken, waarna Śiva aanbiedt zelf diens zoon 
Nandin te worden. Nandins bijnaam Śailādi zou naar Śilāda kunnen verwijzen. 
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Als Vīraka is Nandin de zoon van Pārvatī en Śiva. In verschillende mythen 
fungeert Nandin als de poortwachter of bewaker. Een daad van Nandin is de 
onthoofding van Indra’s olifant Airāvata in de mythe van de geboorte van 

Gaṇeśa. Analyse: Nandin < nand ‘zich verheugen over’ 

 
[zie Ivn: Nandin (1) (Ind.) (deurwachter van Śiva); Ivn: Nandin (1): ‘Śailādi’ 
(patr.) (Ind.) (deurwachter); Ivn: Nandin (1): Vīraka (Ind.) (deurwachter); Ivn: 
Nandin (2) = Nandi (Ind.) (stier van Śiva); Ivn: Śiva (1): ‘Nandin’ (3) = 

‘Nandīśvara’ = ‘Nandīśvarāvatāra’ (avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); Dier: 

‘Vreugdevolle’ (Nandin) (Ind.); God: ‘Vreugdevolle’ (Nandin) (Ind.); Karakter 
en gedrag: blijdschap: term: nanda: nandin (adj.) (stier) (Ind.); Kunst en 
schrift: beeld, goden-: Śiva (1): Nandin (Ind.); Symboliek: Nandin als symbool 
van Śiva (Ind.)] 

Sansk. termen: nanda: Nandinī (fem.) ‘vreugdevol’, de wenskoe, bezit van 

Vasiṣṭha, die Viśvāmitra probeerde te stelen. Nandinī is de moeder van Surabhī 

(MW), dochter van Surabhī (SHD), dochter van Kāmadhenu (WP). Volgens 

Swami Parmeshwaranand, Encyclopaedic dictionary of Purāṇas, duiden alledrie 

de namen dezelfde mythische koe aan [zie Ivn: Nandinī (Ind.) (koe); Dier: 
‘Vreugdevolle’ (Nandinī) (Ind.); Karakter en gedrag: blijdschap: term: nanda: 
nandin, nandinī (fem.) (adj.) (stier/koe) (Ind.); Bezit en roof: bezit van de koe 
Nandinī (Ind.)]                                                  [Nandini, Surabhi, Kamadhenu] 

  27 

Sansk. termen: nāndīmukha zie nanda: nāndīmukha   - 

Sansk. termen: Nandin zie nanda: Nandin   - 

Sansk. termen: Nandinī zie nanda: Nandinī   - 

Sansk. termen: nara ‘man, mens’, 1. de geest of wijze of god Nara, de eerste 

mens, die het universum vervult en nauw verbonden is met Nārāyaṇa ‘de zoon 

van Nara’, hoewel beiden als broers worden beschouwd (Mahābhārata); in de 

poēzie is Nara een verschijning van Viṣṇu, geïdentificeerd met Arjuna (en 

Nārāyaṇa met Kṛṣṇa), 2. naam voor de jīva’s die in Nārāyaṇa rusten. Analyse: 

~ gr. ανηρ en misschien germ. *nerþuz (Nerthus) [zie Ivn: Nara (1) (Ind.) (een 

goddelijke ṛṣi, broer van Nārāyaṇa); Ivn: Arjuna: ‘Nara’ (2) (Ind.) (held); Ivn: 

Viṣṇu: ‘Nara’ (3) (Ind.) (god); God: ‘Mens’ (Nara) (Ind.); Geest: ziel, 

individuele levende: term: jīva: ‘nara’ (Ind.); Geslacht en rijpheid: man: term: 

nara (ṛṣi; jīva) (Ind.)] 

  32  37  47 

Sansk. termen: nara: nāra (of nārā) ‘wateren’, nl. de oerwateren als 
afstammelingen van Nara, die ook Nārāyana heten, omdat ze zijn woning 

(ayana) vormden (Viṣṇu Purāṇa) [zie Wateren: oerwateren: term: nāra (of 

nārā) (Ind.); Wateren: oerwateren: ‘Nārāyaṇa’ (5) (Ind.)] 

  15  32  37 

Sansk. termen: nara: Naraka 1. ‘mannetje’ (O’Flaherty), 2. ‘hel als plaats van 

pijniging’ (MW, Keith). Aanduiding: 1. kwaadaardige demon, zoon van Viṣṇu en 

Aarde, identiek aan Bhaumya (O’Flaherty) of Bhauma (MW) (‘uit de aarde 
geboren’), 2. een dodenrijk voor vrouwelijke dwergen, tovenaressen en 
moordenaars (Atharva Veda) [zie Ivn: Naraka = Bhaumya = Bhauma (Ind.) 
(asura-demon); Geest: ‘Mannetje’ (Naraka) (O’Flaherty) (Ind.); Geest: ‘Hel’ 
(Naraka) (MW, Keith) (Ind.); Geslacht en rijpheid: man: term: naraka 
(‘mannetje’, O’Flaherty) (demon) (Ind.); Dodenrijk: term: naraka (MW, Keith) 
(demon) (Ind.); Dodenrijk: ‘Naraka Loka’ (Ind.); Geest: ‘Uit de aarde geboren’ 
(Bhauma, Bhaumya) (Ind.); Kosmografie en geografie: aarde: term: bhauma, 
bhaumya (adj.) (demon) (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: term: 
loka, Naraka- (‘wereld van de hel’) (dodenrijk voor vr. misdadigers) (Ind.)] 

  11  15  37 
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Sansk. termen: nara: Nārāyaṇa ‘zoon van Nara’, verbonden met het water, 1. 

naam van div. goden, m.n. Viṣṇu, 2. maand-vyūha van de maand Pauṣa, 

voortgekomen uit Vāsudeva, een van de vier vyūha’s van Viṣṇu-Kṛṣṇa, 3. naam 

voor de wateren waarin de oerkiem ligt (Bhandarkar), 4. = vāsudeva, bepaald 

soort heilige (een śalākāpuruṣa) in het Jaïnisme, van wie er negen zijn. Verg. 

Mahābhārata (Vana Parvan). De Nārāyaṇa-religie is Dravidisch en ouder dan de 

cultus van Viṣṇu, met wie Nārāyaṇa later vereenzelvigd werd. De oudste 

vermelding van Viṣṇu-Nārāyaṇa komt voor in de Nārāyaṇīya-sectie van de Śānti 

Parvan van de Mahābhārata. Analyse: 1. ~ drav. nara/nira ‘water’, tam. ay 

‘ergens liggen’, drav. an is een masc. bepaling (Klostermaier), 2. Vlgs Viṣṇu 

Purāṇa: ‘waterwoning’. Commentaar Berends: vlgs Burrow-Emmeneau , 

‘Dravidian Etym. Dict., is de drav. term voor ‘water’ nīr. 
 

[zie Ivn: Nārāyaṇa (1) (Ind.) (onafh. pre-Vaiṣṇava god); Ivn: Nārāyaṇa (2) (Ind.) 

(ṛṣi); Ivn: Brahmā: ‘Nārāyaṇa’ (3) (Ind.) (god); Ivn: Viṣṇu: ‘Nārāyaṇa’ (3) (Ind.) 

(god), Nārāyaṇīya; Ivn: Viṣṇu: ‘Nārāyaṇa’ (3), maand-vyūha (Ind.) (god); Ivn: 

Vāsudeva (1): ‘Nārāyaṇa’ (3) (Ind.) (god); Ivn: Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: 

‘Nārāyaṇa’ (3) (Ind.) (held-god); 

 

God: ‘Zoon des mensen’ (Nārāyaṇa) (Ind.); God: ‘Waterwoning’ (Nārāyaṇa) 

(vlgs VP; Bhandarkar) (Ind.); Cultus: Nārāyaṇa-cultus (Ind.); Offer: ~ aan 

Nārāyaṇa (Ind.); Religie: India, ~ van: Nārāyaṇa-religie (Ind.); 

 

Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: ayana, Nāra- (Nārāyaṇa) 

(oerwateren/god) (Ind.); Wateren: oerwateren: ‘Nārāyaṇa’ (5) (Ind.); Beroep 

en functie: rel. persoon: heilige: ‘śalākāpuruṣa’: ‘nārāyaṇa’ (4) of ‘vāsudeva’ 

(4) (Ind.-J.)]               
              [Narayana, Narayaniya, shalakapurusa, shalakapurusha, salakapurusa, 
vasudeva] 
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Sansk. termen: Nārada, 1. ṛṣi, zoon van Sarasvatī of de zoon van Brahmā 

(ontstaan uit diens hals), beschouwd als avatāra van Viṣṇu. Als filosoof doet hij 

uitspraken over het Absolute. Nārada speelt een rol in de mythe van Vāyu en 

de berg Meru, waarin m.h.v. Nārada het eiland Laṅkā ontstaat. In de 

Rāmāyaṇa staat Nārada aan de kant van de aapkoning Bali. In de mythologie 

van Dakṣa veroorzaakt Nārada de vernietiging van de hāryaśva’s, de zonen van 

Dakṣa. In de mythologie van Brahmā is Nārada diens tegenstander, maar hij 

wordt uiteindelijk als de gandharva Upabarhaṇa herboren, 2. auteur van de 

Bhakti Sūtra, 3. een type Jaina heilige, van wie er negen zijn [zie Ivn: Nārada 

(1) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati, (later) Viṣṇu-avatāra), Nāradīya (lit.); Ivn: Nārada (2) 

(Ind.) (auteur van Bhakti Sūtra); Beroep en functie: rel. persoon: heilige: 
‘nārada’ (3) (Ind.-J.); Mythe: Brahmā’s vervloeking van Nārada 

(Brahmavaivarta Purāṇa) (Ind.)*; Mythe: Nārada en Kṛṣṇa’s vrouwen (Ind.); 

Mythe: Nārada’s vernietiging van Dakṣa’s zonen (Vāyu Purāṇa) (Ind.)* 

                                             [Narada, Naradiya, rishi, risi, rsi, rshi, prajapati] 

  10  16  27  32  37 

Sansk. termen: Nārada: Nāradīya ‘betrekking hebbend op Nārada’, naam van 

een van de zes Vaiṣṇava Mahā Purāṇa’s, waarin de ṛṣi Nārada in een dialoog 

met Sanatkumāra een groep bedevaartsplaatsen noemt [zie Literatuur: 
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Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Nāradīya Purāṇa (Ind.); Ivn: Nārada (1) (Ind.) (ṛṣi, 
prajāpati, Viṣṇu-avatāra), Nāradīya (lit.)]                [Narada, Naradiya Purana] 

Sansk. termen: Naraka Loka zie nara: Naraka   - 

Sansk. termen: Naraka zie nara: Naraka   - 

Sansk. termen: Narāśaṃsa ‘de roem der mensen’ (Keith), een godheid van het 

gebed, bekend uit de Āprī-hymnen. Hij wordt geïdentificeerd met Agni. De vijf 
schalen die de soma opvangen, zijn naar hem vernoemd. Vergelijk av. Nairyō-
saŋha (Nairyasanha) 1. ‘het mannelijk woord’, 2. ‘mannen-taal’ (Brede 

Kristensen), d.w.z. het gezaghebbende woord; hij is (zoals Mąθra-Spəṇta ‘het 
heilige woord’) de bode en middelaar van Ahura Mazdā, wiens vijanden hij 
vernietigt, en de genius der koningen, in wie hij aanwezig is en door wie 

immers de wil van Ahura Mazdā verwerkelijkt wordt. Analyse: Narāśaṃsa < 

nara ‘man’+ śaṃsa ‘lofprijzing’ 

 

[zie Ivn: Agni (1): Narāśaṃsa (Ind.) (god), Nārāśaṃsī; Ivn: Nairyō-saŋha (Ir.) 

(goddelijke bode); Taal: lofprijzing: term: śaṃsa, narā- (‘de lof der mensen’) 

(god) (Ind.); Taal: bevel: term: nairyō-saŋha (‘mannentaal’) (goddelijke bode) 
(Ir.); Taal: mannentaal: term: nairyō-saŋha (‘mannentaal’) (bevel; goddelijke 

bode) (Ir.); God: ‘Roem der mensen’ (Narāśaṃsa) (Ind.); God: ‘Mannelijk 

woord’ (Nairyō-saŋha) (Ir.); Offer: ~ aan Narāśaṃsa (Ind.); Vat: schaal: 

‘Narāśaṃsa-kom’ (Ind.)]     

                  [Narashamsa, Narashansa, Narasansa, Nairyo-sanha, Nairyo-sangha] 

  12  29 

Sansk. termen: Narāśaṃsa: nārāśaṃsī 1. ‘betrekking hebbend op een 

lofprijzing op een man’, 2. ‘betrekking hebbend op Agni Narāśaṃsa’, m.n. de 

naam van een loflied, de Gātha nārāśaṃsī, ‘lied van de lof der mensen’, dat 

een goddelijke status had [zie Taal: lied, lof-: ‘Gātha nārāśaṃsī’ (Ind.); Taal: 

lofprijzing: term: śaṃsī, gātha narā- (‘lied van de lof der mensen’) (loflied) 

(Ind.); Ivn: Agni (1): Narāśaṃsa (Ind.) (god), Nārāśaṃsī] 

                                                              [Narashamsa, Narashansa, Narasansa, 
Gatha narashamsi, Gatha narashansi, Gatha narasamsi, Gatha narasansi] 

  12 

Sansk. termen: Narasiṃha = Nṛsiṃha ‘manleeuw’, een avatāra van Viṣṇu, die 

de demon Hiraṇyakaśipu verslaat en daarmee Prahlāda (de zoon van 

Hiraṇyakaśipu, maar een aanhanger van Viṣṇu) en de wereld redt. Ook een 

oude Purāṇa draagt de naam Nṛsiṃha. Hij handelt o.a. over de avatāra’s van 

Viṣṇu [zie Ivn: Viṣṇu: Narasiṃha = Nṛsiṃha, avatāra (Ind.) (manleeuw-god) 

(lit.); God: ‘Manleeuw’ (Narasiṃha, Nṛsiṃha) (Ind.); Dier: leeuw: man-leeuw: 

term: narasiṃha = nṛsiṃha (god) (Ind.); Heiligdom: tempel van Narasiṃha = 

Nṛsiṃha (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Upa, Vaiṣṇava: Nṛsiṃha Purāṇa (Ind.); 

Mythe: Narasiṃha (Ind.)]   [Narasimha, Narasinha, Narasingha, Nrsimha, 

Nrisimha, Nrsinha, Nrisinha, Nrisingha] 

  32 

Sansk. termen: Narasiṃha: Nārasiṃhī = Nārasiṃhikā (fem.) ‘Śakti van 

Narasiṃha (Viṣṇu)’, zijn vrouwelijke energie en een van de Mātṛkā’s, die in de 

Śumbha-mythe haar klauwen als wapens gebruikt. Nārasiṃhī wordt niet overal 

geaccepteerd als Mātṛkā, zoals in de sculptuur. Van de opgegeven varianten 

wordt de eerste genoemd door Klostermaier en de tweede door MW [zie Ivn: 

Devī: Mātṛkā: Nārasiṃhī = Nārasiṃhikā = Pratyaṅgirā (Ind.) (godin); God: ‘Śakti 

van Narasiṃha’ (Nārasiṃhī) (Ind.)] 
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                                                              [Narashamsa, Narashansa, Narasansa, 
Narasimhi, Narasimhika, Narasinhi, Narasinhika, Pratyangira] 

Sansk. termen: Nārāyaṇa zie nara: Nārāyaṇa   - 

Sansk. termen: Nārāyaṇīya zie nara: Nārāyaṇa   - 

Sansk. termen: Narmadā (fem.) ‘plezierschenkster’, 1. de naam van een rivier, 
2, de personificatie van deze rivier. De Nāga’s zenden hun zuster Narmadā (nu 

in de gestalte van een nāgī, een slangdemon) naar Viṣṇu, die de gedaante van 

prins Purukutsa heeft aangenomen. Zij leidt hem naar de Gandharva’s, de 
vijanden van de Nāga’s, teneinde hen te verdrijven (in de mythe van de 
Gandharva’s en de nāga’s). Beiden krijgen m.h.v. de Zeven Zieners een zoon, 
Trasadasyu. Analyse: Narmadā < narma ‘plezier, vermaak, genot’ + da ‘geven, 
schenken’ 
 
 [zie Ivn: Narmadā = Narbada = Nerbudda = Revā (Ind.) (rivier en 
nāgī/personificatie, van Amarakaṇṭaka, (tZOv Jabalpura) Anuppura, Madya 
Pradeśa, naar Bharūca, tNv Surat, Bharūca, Gujarāt) (lit.); Dier: 
‘Plezierschenkster’ (Narmadā) (Ind.); Bezit en roof: gave: vreugde: term: 
narmadā (fem.) (nāgī, rivier) (Ind.)]                               [Narmada, Reva, nagi] 
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Sansk. termen: Narmadā Khaṇḍa zie khaṇḍa: Revā Khaṇḍa   - 

Sansk. termen: Nāsadīya Sūkta, naam van de (late) scheppingshymne van de Ṛg 

Veda (X, 129), genoemd naar de beginwoorden nāsadāsīn no sadāsīt tadānīṃ 

i.e. na asat āsīt na u sat āsīt tadānīṃ ‘niet het niet-bestaande bestond, noch 

bestond toen het bestaande’. De schepping begint met de geest in een schelp, 
waaruit kāma ‘verlangen’ ontstaat. Aan het eind van de hymne is er wel 

twijfel bij de auteur [Literatuur: Veda, Ṛg: Nāsadīya Sūkta (Scheppingshymne) 

(Ind.)]                                       [Nasadiya Sukta, nasadasin no sadisit tadanim, 
na asat asit na u sat asit tadanim] 

  10 

Sansk. termen: Nāsatya 1. ‘behulpzaam’ (O’Flaherty, MW), 2. ‘genezer’ 
(Müllenhoff, Güntert, Mogk). Aanduiding: 1. andere naam voor de aśvins, 2. 
later: naam van een van de aśvins. Etym.: miss. < nas ‘redden’, verg. av. 
Naonhaitya, een demon. Trad. etym.:  < nasa  ‘neus’, omdat hij ‘uit de neus’ 

van Saraṇyū geboren is [zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: 

broederpaar: tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (1) (Ind.); Godenstelsel: 
godengroep: 02. dyade: broederpaar: tweelinggoden: ‘Na-ša-ti-an-na’ = skt. 
Nāsatya’s (1) (Mit.); Ivn: Nāsatya (2) (Ind.) (god, de latere naam van één van 
de aśvins); God: ‘Behulpzame’ (Nāsatya) (Ind.); Karakter en gedrag: 
behulpzaamheid: term: nāsatya (adj.) (god) (O’Flaherty, MW) (Ind.); Beroep 
en functie: genezer: term: nāsatya (god) (Müllenhoff, Güntert, Mogk) (Ind.)] 
                                                                                                        [Nasatya] 
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Sansk. termen: nāstika ‘atheïst(isch)’, benaming van de heterodoxe richting in 
de Indische filosofie. Etym.: < nāsti ‘het is niet’ [zie Filosofie: type: nāstika 
darśana (heterodoxe school) (Ind.); Filosofie: type: atheïsme: term: nāstika 
(subst. adj.) (fil. richting) (Ind.); Filosofisch aspect: ontkenning: term: nāsti 
(‘het is niet’) (fil. term) (Ind.)]                   [nastika darshana, nastika darsana] 

  34 

Sansk. termen: naṭarāja ‘koning der dans’. De voorstelling van Śiva Naṭarāja is 

in Zuid-India ontstaan en tot uitdrukking gebracht in de sculptuur, de filosofie 

en de mythologie. De bekendste vormen van Śiva’s dans zijn de tāṇḍava en de 

nāṭyalīlā 
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[zie Ivn: Śiva (1): ‘Naṭarāja’ (Ind.) (god); God: ‘Koning der dans’ (Naṭarāja) 

(Ind.); Heerser: koning der dans: term: naṭarāja (god) (Ind.); Kunst en schrift: 

beeld, goden-: Śiva (1): Naṭarāja (Ind.); 

 

Symboliek: Śiva Naṭarāja als symbool van verlossing (Ind.); Symboliek: schedel 

[één] bij Śiva Naṭarāja als symbool van de sterfelijke goden tgo Śiva als 

onsterfelijk (Ind.); Symboliek: schedel [meer dan één] bij Śiva Naṭarāja als 

symbool van Śiva als kāla, de Grote Vernietiger (Ind.); Symboliek: slang bij 

Śiva Naṭarāja als symbool van Śiva als het begin en het einde (Ind.); Symboliek: 

symboliek van de dans: Śiva Naṭarāja-symboliek (Ind.)]             

                                                                        [Shiva Nataraja, Siva Nataraja] 

Sansk. termen: Naṭeśvara ‘heer der dansers’, een naam van Śiva, wanneer hij 

op de overwonnen demonen danst, gehuld in een olifantshuid. Analyse: 

Naṭeśvara < naṭa ‘danser’ + īśvara ‘heer’ [zie Ivn: Śiva (1): ‘Naṭeśvara’ (Ind.) 

(god); God: ‘Heer der dansers’ (Naṭeśvara) (Ind.); Heerser: heer der dansers: 

term: naṭeśvara (god) (Ind.)]                        [Shiva Nateshvara, Siva Natesvara] 
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Sansk. termen: nāṭyalīlā zie līlā: nāṭyalīlā   - 

Sansk. termen: Naubandhana ‘scheepsverankering, scheepsankerplaats’, de 
hoogste berg in de Himālaya’s waar Manu zijn schip verankerde [zie Ivn: 
Naubandhana = Manoravasarpaṇa (ShB) = mod. Acyutagiri (Walter Slaje, 2010) 
(Ind.) (berg, bij Kausar Nag = Kōnsar Nag (meer), Kulgam, Jammū & Kaśmīra); 
Werkzaamheid: binden: term: bandhana, nau- (‘scheepsverankering’) (berg) 
(Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Navadurgā ‘negen(voudige) Durgā’, d.i. Durgā in haar negen 

functievormen, nl. Kumārikā, Trimūrti, Kāyāṇī, Rohiṇī, Kālī, Caṇḍikā, 

Śāmbhavi, Durgā en Bhadrā (MW). 

Volgens de Devīmāhātmya zijn dit: Śailaputrī, Brahmachāriṇī, Chandraghaṇtā, 

Kuṣmāṇḍā, Skandamātā, Kātyāyanī, Kālarātrī, Mahāgaurī en Siddhidātrī. 

Klostermaier (m.b.t. de Āgama-Śaiva’s) noemt: Nīlakaṇṭhī, Kṣemaṃkarī, 

Harasiddhī, Rudrāṃśa Durgā, Vana Durgā, Agni Durgā, Vindhyavāsinī Durgā, 

Ripumārī Durgā, Devī Mahiṣamardinī of Kātyāyanī. Tijdens Navarātra worden 

deze vormen van Durgā vereerd 
[zie Ivn: Devī: Durgā, avatāra: Navadurgā (Ind.) (godin); God: ‘Negenvoudige 
Durgā’ (Navadurgā) (Ind.); Getal: negen: negenledigheid: term: navadurgā 
(‘negen Durgā’) (godin) (Ind.)]                                                       [Navadurga] 

  34 

Sansk. termen: Navagva: Betekenismogelijkheden: 1. iemand die negen koeien 
tegelijk wint (Bloomfield), 2. vas = ‘gaan’: gaand in een groep van negen 
(MW), 3. navagva = lat. nuntius. Aanduiding: lid van een groep van negen 
mythische priesters; de daśagva’s zijn hiervan afgeleid [zie Priester: groep: 
‘Navagva’s’ (Ind.); Getal: negen: negenledigheid: term: navagva (adj.) 
(priestergroep) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: navarātra ‘negen nachten (dagen)’, periode van negen dagen, 
m.n. ter aanduiding van het Devī-festival in Bengalen, ook Durgā Pūjā 
genoemd (zie bij Durgā) [zie Feest: Devī-festival: Durgā Pūjā of Devī-navarātra 
(Ind.); Tijd: periode, cultus-: duur: 09 dagen: term: navarātra (feest) (Ind.)] 
                                                                           [Devi-navaratra, Durga Puja] 
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Sansk. termen: Navya-Nyāya zie Nyāya: Navya-Nyāya   - 

Sansk. termen: Nejameṣa zie  Naigameṣa  

Sansk. termen: Nemesa zie  Naigameṣa  

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                                             ga naar > Index (1) van Dravidische - Germaanse termen                           
                                                                                 > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
                                                                          > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

 

Sansk. termen: neṣṭṛ, een van de priesters die een functie hebben bij het 

soma-offer. Hij leidt de vrouw van de offeraar naar voren en bereidt de sūra. 

De agnidh zit tijdens de ceremonie op diens schoot [zie Priester: term: neṣṭṛ 
(Ind.)]                                                                [nestr, nestri, neshtr, neshtri] 

  13 

Sansk. termen: neti, neti ‘niet dat, niet dat’, een upaniṣad (geheime frase) als 

aanduiding van het Absolute als ondefinieerbaar en van een negatieve, 
wereldverzakende stroming in de filosofie, nl. die der woudheiligen, ontstaan 
ca 1000 v. Chr. tijdens de invallen van de Ariërs. Er waren drie richtingen die 

gekenmerkt werden door leegte en afzondering: Jaïnisme, Sāṃkhya en 

Hīnayāna [zie Taal: spreuk: frase: ‘neti neti’ (Ind.); Filosofie: principe, 
wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘neti neti’ (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 
negatieve weg: ‘neti, neti’ (Ind.); Filosofisch aspect: ontkenning: term: neti, 
neti (‘niet dat, niet dat’) (fil. term) (Ind.)] 

  10  14 

Sansk. termen: Netṛ ‘heenleider’, een onbelangrijke functionele god uit de Ṛg 

Veda, die aangeroepen wordt om de mensen naar voorspoed en geluk te leiden 

[zie Ivn: Netṛ (Ind.) (abstracte god); God: ‘Heenleider’ (Netṛ) (Ind.); Heerser: 

leider: term: netṛ (Ind.)]                                                               [Netr, Netri] 

  12 

Sansk. termen: nibandha ‘vastmaken, binden’, encyclopedisch werk over de 
Hindoe-religie en –cultuur. Deze werken ontstonden door de botsing met de 
Islam, waardoor men zich bewust werd van de eigen godsdienst en beschaving 
[zie Taal: tekst, encyclopedische: term: nibandha (Ind.); Werkzaamheid: 
binden: term: nibandha (encycl. werk) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: nidhana ‘eind, dood, vernietiging’, finale van een sāman, 

gezongen door alle drie de sāman-zangers, de prastotṛ, de udgātṛ en de 

pratihartṛ [zie Taal: zang: melodie: sāman: deel: nidhana (Ind.); Begin: einde: 

term: nidhana (finale van een sāman) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: nidhi ‘schat’. De schatten van Kubera, die heerst over de 
Himālaya en haar rijkdom, werden later gepersonifieerd als geesten en 
beschouwd als dienaren van Kubera; de andere dienaren van Kubera zijn de 

kiṃnara’s [zie Geest: berggeest: nidhi (‘schat’) (Ind.); Welzijn en ziekte: 

rijkdom: kostbaarheid: term: nidhi (berggeest) (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: nididhyāsana ‘diepe meditatie’, fase ter verwerving van 

aparokṣajñāna, het eerste stadium van mokṣa volgens Madhva [zie 

Psychologie: gedachte: meditatie: term: nididhyāsana (Ind.); Verlossing: weg 
naar ~: ‘Madhva-mārga’: nididhyāsana (Ind.)]                             [nididhyasana] 

  32 

Sansk. termen: nigada ‘hoorbare voordracht’, term voor een spreuk uit de 
Yajur Veda, die hardop uitgesproken werd (i.t.t. de yajus, die gemompeld 
werd) [zie Taal: spreuk: term: mantra: nigada (Ind.); Taal: voorlezing: term: 
nigada (type mantra) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: nigamana 1. ‘invoeging’, 2. ‘conclusie’, vijfde en laatste lid 
van het Nyāya syllogisme, waarin de conclusie getrokken wordt [zie Filosofisch 
aspect: redenering: syllogisme, Nyāya: 5e lid: ‘nigamana’ (Ind.); Filosofisch 
aspect: redenering: conclusie: term: nigamana (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: Nikaṣā (fem.) ‘wrijfster’, demon, de moeder van Rāvaṇa en/of 

de andere rākṣasa’s. Nikaṣā of Keśinī is de vrouw van Viśravas en een Śaiva. 

Analyse: Nikaṣā < nikaṣ ‘wrijven, krabben’ < kaṣ id., ‘wrijven met een 

toetssteen’. De betekenis is onduidelijk [zie Ivn: Nikaṣā = Keśinī (2) = Kaikasī 

(Ind.) (rākṣasī-demon, moeder van Rāvaṇa); Geest: ‘Wrijfster’ (Nikaṣā) (Ind.); 

Werkzaamheid: wrijven: term: nikaṣā (nom. ag.) (fem.) (demon) (Ind.)] 

  27 
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               [Nikasa, Keshini, Nikasha, Kesini, Kaikasi, raksasa, rakshasa, Ravana, 
Vishravas, Visravas] 

Sansk. termen: Nīlā (fem.) ‘donkerblauw’, een gemalin van Viṣṇu, 

geïdentificeerd als sākṣātśakti (‘kracht van het inzicht’), een vorm van 

verlossing voor de eeuwig verloste jīva’s in de Pāñcarātra Āgama’s [zie Ivn: 
Nīlā (Ind.) (godin); God: ‘Donkerblauwe’ (Nīlā) (Ind.) (godin); Kleur: 
donkerblauw: term: nīla, nīlā (fem.) (godin) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 

‘Pāñcarātra-mārga’: sākṣātśakti = Nīlā (Ind.)   

                                                 [Nila, saksatshakti, sakshatshakti, saksatsakti] 

  32 

Sansk. termen: Nīlagrīva ‘met de blauwe hals’, een naam van Rudra-Śiva in de 
Śatarudriya-hymne uit de Witte Yajur Veda. Het epitheton houdt verband met 
Rudra’s relatie tot het vuur. Her drinken van gif als oorzaak van de blauwe 

hals is post-Vedisch (vgl. Nīlakaṇṭha) (Mahadev Chakravarti, ‘The concept of 

Rudra-Śiva through the ages’) [zie Ivn: Śiva (1): ‘Nīlagrīva’ (Ind.) (god); God: 
‘Blauwkelige’ (Nīlagrīva) (Ind.); Lichaam: keel: term: grīva, nīla- 
(‘blauwkelig’) (god) (Ind.)]                      [Nilagriva, Shatarudriya, Satarudriya] 

  33 

Sansk. termen: Nīlakaṇṭha ‘met de donker-blauwe keel’, 1. een epitheton van 

Rudra en later van Śiva, die tijdens het karnen van de oceaan het gif van de 

slang opvangt. Śiva Nīlakaṇṭha wordt daarom als verlossergod beschouwd en 

als symbool van bezorgdheid, 2. naam van een filosoof, een Vedāntācārya [zie 

Ivn: Śiva (1): ‘Nīlakaṇṭha’ (2) (Ind.) (god); Ivn: Nīlakaṇṭha (1) (Ind.) 

(Vedāntācārya-filosoof); God: ‘Blauwkelige’ (Nīlakaṇṭha) (Ind.); Symboliek: 

Śiva Nīlakaṇṭha als symbool van bezorgdheid (Ind.); Lichaam: keel: term: 

kaṇṭha, nīla- (‘blauwkelig’) (god/filosoof) (Ind.); Kleur: donkerblauw: term: 

nīla (Ind.)]                                                                                    [Nilakantha] 

  33  34 

Sansk. termen: Nīlakaṇṭha: Nīlakaṇṭhī (fem.) ‘met de donker-blauwe keel’, 

een vorm van Durgā, een van haar negen functieverschijningen bij de Āgama-
Śaiva’s. Ze is de schenkster van rijkdom en geluk [zie Ivn: Devī: Durgā, 

avatāra: Navadurgā: Nīlakaṇṭhī (Āg.Ś.) (Ind.) (godin); God: ‘Blauwkelige’ 

(Nīlakaṇṭhī) (Ind.); Symboliek: Śiva Nīlakaṇṭha als symbool van bezorgdheid 

(Ind.); Lichaam: keel: term: kaṇṭhī, nīla- (‘blauwkelig’) (fem.)  (godin) (Ind.)] 

                                                                        [Nilakantha, Nilakanthi, Durga] 

  34 

Sansk. termen: Nīlalohita ‘de rode met de blauwe (keel)’, een omschrijving 

van Śiva; verg. nīlakaṇṭha. De naam Śiva zou ook ‘rood’ kunnen betekenen, 

indien śiva < tam. sivan, chivan [zie Ivn: Śiva (1): ‘Nīlalohita’ (Ind.) (god); God: 
‘Rode met de blauwe’ (Nīlalohita) (Ind.); Kleur: donkerblauw: term: nīla 
(Ind.); Kleur: rood: term: lohita (Ind.); Kleur: rood: term: sivan (Ind.-T.); 
Kleur: rood: term: chivan (Ind.-T.); Kleur: blauwrood: term: nīlalohita (‘de 
rode met de blauwe (keel)’) (god) (Ind.)]        [Shiva Nilalohita, Siva Nilalohita] 

  33 

Sansk. termen: nīpa ‘laag, diep’, Nauclea cadamba of Ixora bandhucca of een 

soort Aśoka. De nīpa speelt een rol in de mythe van Kṛṣṇa als jonge man en de 

diefstal van de kleren (Bhāgavata Purāṇa), nl. die van de gopī’s. Analyse: nīpa 

< ni ‘laag’ + ap ‘water’ [Boom: nīpa (Nauclea cadamba) (Ind.)]                [nipa] 

  37 

Sansk. termen: nirguṇa ‘zonder kwaliteiten’, m.n. t.a.v. van Brahman, dat als 

het Absolute zonder kwaliteiten wordt gezien door Śaṃkarācārya [zie Karakter 

en gedrag: karakter: term: guṇa: ‘nirguṇa’ (‘zonder kwaliteiten’) (Brahman) 

(Ind.); Filosofie: principe: wereldprincipe: Absolute: term: Brahman nirguṇa 

(Ind.)]                                                                                 [Brahman nirguna] 
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Sansk. termen: Nirṛti (fem.) ‘verderf, vergankelijkheid, ongeluk’, een 

(gepersonifieerde) Rigvedische godin die verbonden wordt met Yama. Voor de 
gelovigen is ze een levende werkelijkheid en wordt ze geassocieerd met de 

slechte dingen in het leven. Volgens Henry en Speijer is Nirṛti een parallel van 

Nerthus [zie Ivn: Nirṛti (Ind.) (godin/personificatie); God: ‘Verderf’ (Nirṛti) 
(Ind.); Dood en leven: vernietiging: term: nirṛti (godin) (Ind.); Offer: ~ aan 

Nirṛti (Ind.)]                                                                               [Nirrti, Nirriti] 

  11  12  13 

Sansk. termen: Nirūḍhapaśubandha, het ‘onafhankelijke dierenoffer’, dat 

gewoonlijk niet verbonden is met het soma-offer. Analyse: nirūḍha 1. 

‘uittrekken’, 2. ‘opzij zetten, scheiden’, zodat Nirūḍhapaśubandha kan 

betekenen: 1. ‘offer van en dier waarvan de ingewanden zijn uit genomen’ of 
2. ‘afzonderlijk dierenoffer’ [zie Offer: obj.: dierenoffer: term: paśubandha, 

nirūḍha- (‘onafhankelijke dierenoffer’) (Ind.); Offer: naam: 

‘Nirūḍhapaśubandha’ (Ind.); Werkzaamheid: afzonderen: term: nirūḍha (adj.) 

(Ind.)]                                            [Nirudhapashubandha, Nirudhapasubandha] 

  13 

Sansk. termen: nirukta 1. ‘uitgesproken’, 2. ‘verklaard, geïnterpreteerd’, 3. 
‘wetenschap der etymologie of verklaring van moeilijke Vedische woorden’, 4. 
een tekst waarin Vedische woorden (etymologisch) worden verklaard, en als 

zodanig een vedāṅga of hulpwetenschap bij de Veda, 5. in ‘t bijzonder de 

naam van de commentaar van Yāska op de Nighaṇṭu = Naighaṇṭuka, geschreven 

ca 500 v. Chr. Yāska’s Nirukta heeft een aanhangsel, de Pariśiṣta. Analyse: 

nirukta < nir ‘weg, zonder, vrij van’ + ukta (< vac ‘spreken’) [zie Literatuur: 

Vedāṅga: Nirukta (alg.) (Ind.); Literatuur: Vedāṅga: Nirukta: Nirukta (door 

Yāska) (Ind.); Literatuur: Vedāṅga: Nirukta: Nirukta Pariśiṣṭa (door Yāska) 

(Ind.); Wetenschap: taalkunde: etymologie: term: nirukta (Vedāṅga; lit.) 

(Ind.)]             [Nirukta Parishista, Nirukta Parishishta, Nirukta Parisista, Yaska] 

  12  32  56 

Sansk. termen: Nirukta: Nairukta, lid van de naturalistisch-rationalistische 
priesterschool van interpretatie die als grondslag de Nirukta, het werk van 
Yāska, heeft [zie Filosofie: type: Nairukta’s (naturalistisch-rationalistische 
school van interpretatie van de Veda) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: nirvāṇa 1. ‘uitgewaaid, uitgedoofd’ (van vuur, verlangens, 

individueel bestaan), 2. ‘windstilte’, ‘volkomen rust’, ‘toestand van 
verlichting nadat de werking van de geest tot stilstand is gebracht’, zoals in 

een gladde (‘windstille’, nirvāṇa) vijver de fundamentele vormen te zien zijn. 

Daarna wordt de geest weer opgenomen in de ongedifferentieerdheid van het 

Absolute (of de godheid) (Yoga Sūtra). Nirvāṇa (en de leegte ervan) is ook in 

het Boeddhisme een belangrijk element 

[zie Paradijs: ‘Nirvāṇa’ (Ind.) + (Ind.-B.) + (Ind.-J.); Natuurverschijnsel: 

windstilte: term: nirvāṇa (Ind.); Psychologie: opheffing (uitdoving) van de 

geest: term: nirvāṇa (Ind.); Verlossing: weg naar ~: nirvāṇa (Ind.); Symboliek: 

nirvāṇa als symbool van non-dualiteit (Ind.)]                                      [nirvana] 

  1  14  16  28  37  56 

Sansk. termen: nirvāṇa: Mahānirvāṇa zie tantra: Mahānirvāṇa Tantra   - 

Sansk. termen: Niṣāda ‘gezetene, gezonkene’, 1. lid van een niet-Arische 

stam, 2. kasteloze of iem. uit een subkaste. Evenals de Rathakāra’s was het de 

Niṣāda’s toegestaan een offer te brengen. Aupamanyava beschouwde hen als 

een vijfde kaste. Ze stonden waarschijnlijk onder gezag van een Arische prins 

[zie Instelling en organisatie: kaste: subkaste der Niṣāda’s (Ind.); Lichaam: 

gestalte: zittende houding: term: niṣāda (‘gezetene’) (adj.) (niet-Ariër) (Ind.)] 

  13 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                                             ga naar > Index (1) van Dravidische - Germaanse termen                           
                                                                                 > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
                                                                          > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

 

                                                                                            [Nisada, Nishada] 

Sansk. termen: niṣkala ‘onverdeeld, heel’, een aspect van Bhāvaliṅga, een 

vorm van Śiva, zoals hij waargenomen wordt door het geloof. Analyse: niṣkala 

< nis ‘zonder’ + kalā ‘deel’ [zie Ivn: Śiva (1): ‘Bhāvaliṅga’, liṅga-gedaante: 

niṣkala Śiva (Ind.) (god); God: ‘Onverdeelde’ (Niṣkala) (Ind.); Eén: eenheid: 

term: niṣkala (‘onverdeeld’) (adj.) (fil.) (Ind.)]    

                                    [niskala Shiva, nishkala Shiva, niskala Siva, Bhavalinga] 

  33 

Sansk. termen: Niṣkevalya śāstra zie śāstra: Niṣkevalya śāstra   - 

Sansk. termen: niṣkramaṇa ‘naar buiten gaan, weggaan, vertrekken’, de rite 

van het naar buiten brengen van het kind, in de vierde maand, zodat het de 

zon kan aanschouwen [zie Rite: overgangsrite: geboorterite: ‘Niṣkramaṇa’ 

(Ind.); Reis: uittreden: term: niṣkramaṇa (nom. act.) (rite) (Ind.)] 

                                                                             [Niskramana, Nishkramana] 

  13 

Sansk. termen: niṣṭhā zie jñāna niṣṭhā   - 

Sansk. termen: Niṣṭigrī (fem.), godin, naam van de moeder van Indra. Ze zou 

dezelfde zijn als Aditi, die haar rivaal, Diti, heeft verslagen (Sāyaṇa). Analyse: 

Niṣṭigrī zou betekenen: 1. ‘to devour (gṝ) what comes forward (the male 

organ). This is a reference to the vagina dentata of the mother-goddess’ 

(Egbert Richter-Ushanas: ‘The Indus script and the Ṛg-Veda’, 1997), 2. 

‘swallower of the rival wife’ (Sāyaṇa) [zie Ivn: Niṣṭigrī (Ind.) (godin)] 

                                                                                           [Nistigri, Nishtigri] 

  12 

Sansk. termen: Niśumbha zie Śumbha   - 

Sansk. termen: nitya ‘eeuwig’, 1. o.a. een aspect van ātman, dat volgens de 

Vaiśeṣika-filosofie een substantie is, maar ook eeuwig, d.w.z. wat bestaat, 

maar geen oorzaak heeft, 2. (Nityā) een naam van Devī [zie Tijd: 
temporaliteit: eeuwigheid: term: nitya (adj.) (nityā, Devī) (Ind.); Ivn: Devī: 
‘Nityā’ (Ind.) (godin); God: ‘Eeuwige’ (Nityā) (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: nitya-baddha zie baddha: nitya-baddha   - 

Sansk. termen: nitya-līlā zie līlā: nitya-līlā   - 

Sansk. termen: nityodita (< nitya + udita) ‘eeuwig gerezen’ (MW), ‘ongebroken 
bewustzijn’ (Klostermaier), een van de twee soorten turīyātīta, de hoogste 

staat van verlossing volgens het Kaśmīra Śaivisme (Koṭirudra Saṃhitā). De 

andere soort is śāttodita (zie aldaar) [zie Verlossing: type: mukti: ‘turīyātīta’: 
nityodita (Kaśmīra Śaivisme) (Ind.); Psychologie: bewustzijn: stadium: 

waaktoestand, bijzondere: term: turīyātīta: ‘nityodita’ (Koṭirudra Saṃhitā) 

(Ind.); Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: udita, nitya- 
(nityodita) (‘eeuwig gerezen’) (type bewustzijn) (Ind.)]                   [turiyatita] 

  33 

Sansk. termen: Nivartana ‘hij die doet terugkeren’, een Vedische Sondergott 

die de runderen doet terugkeren naar huis. Analyse: Nivartana < nivṛt ‘(doen) 

terugkeren’ < ni + vṛt ‘keren, draaien’ [zie Ivn: Nivartana = Nivarta (Ind.) (god 

(Sondergott)); God: ‘Terugzender’ (Nivartana) (Ind.); Kringloop: term: 
nivartana (nom. ag.) (god) (Ind.) 

  12 

Sansk. termen: nivid ‘mededeling’, formule waarin de goden die aan de offers 
deelnemen, vereerd en uitgenodigd worden, en die in de uktha ingevoegd 
wordt. Een puroruc (‘in het oosten schijnend’) is een variant van de nivid en 
komt voor op een plaats in de rite waar gewoonlijk geen nivid uitgesproken 
wordt. De mada (zie aldaar) is identiek aan de nivid [zie Taal: spreuk: term: 
mantra: nivid of mada (Ind.); Taal: spreuk: term: mantra: puroruc (Ind.); Taal: 

  13 
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uitspraak: term: nivid (type mantra) (Ind.); Licht en duisternis: schittering: 
term: ruc, puro- (‘in het oosten schijnend’) (type mantra) (Ind.)]     [puroruch] 

Sansk. termen: niyama 1. ‘zelfbeheersing’, 2. ‘zedelijk verbod’. Aanduiding: 

een van de acht yogāṅga’s in de Yoga Sūtra (Sādhana, de tweede pada) ter 

verlossing van het lijden [zie Karakter en gedrag: zelfbeheersing: term: niyama 
(Ind.); Ethiek: verbod: term: niyama (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga 

Sūtra-mārga’: yogāṅga 2: ‘niyama’ (Ind.)]                                         [yoganga] 

  34  56 

Sansk. termen: niyati ‘noodzakelijkheid, lot’, hetzelfde als karman. Volgens 

het Kaśmīra Śaivisme (Śiva Purāṇa) is niyati onderdeel van de vijfvoudige kāla 

die de puruṣa’s ondervinden. Niyati speelt ook een rol bij de Jain Makkhali 

Gosala [zie Lot: term: niyati (Ind.)] 

  33  56 

Sansk. termen: Nṛsiṃha zie Narasiṃha   - 

Sansk. termen: nṛt ‘dansen’, misschien verwant aan germ. *nerþuz, dus de 

naam van de goden Nerthus en Njörðr, en verwijzend naar de cultusdans bij 

Nerthus’ verering [zie Muziek en dans: dans: term: nṛt (Ind.)]            [nrt, nrit] 

  47 

Sansk. termen: Ṇya zie Āra   - 

Sansk. termen: nyagrodha ‘neergroeiend’ = vaṭa wrsch. ‘omringd, bedekt’ = 

banyan (hindī) ‘worgvijgenboom’, de Ficus benghalensis of indica, de heilige 

boom van Varuṇa, die niet in de nabijheid van een huis mag staan uit 

(bijgelovige) angst strijd te veroorzaken. Viṣṇu zou op een banyan-blad op de 

oerwateren hebben gedreven [zie Boom: vijgenboom: term: banyan = 

nyagrodha = vaṭa (Ficus benghalensis = indica) (Ind.)]                              [vata] 

  13 

Sansk. termen: Nyarbudi zie Arbudi   - 

Sansk. termen: nyāsa 1. ‘plaatsen, neerleggen’, naam van een rite uit het 
Tantrisme, waarbij de sādhaka zich identificeert met de Godin m.b.v. een 
yantra. Hij plaatst letters op het śabda-lichaam van de godin en denkt daarbij 
aan zijn eigen lichaam, dat daardoor gereinigd wordt, 2. ‘onthouding, 

(wereld)verzaking’, zoals in de Mahanārāyaṇa Upaniṣad, die nyāsa boven 

ascese stelt [zie Rite: Tantra ~: ‘Nyāsa’-rite (Ind.); Religieus fenomeen: 
ascese: onthouding: wereldverzaking: term: nyāsa (Ind.)]        [nyasa, sadhaka] 

  10  34 

Sansk. termen: Nyāya 1. eig. ‘oorsprong’, 2. ‘standaard, model, algemene 

regel’, 3. ‘logisch of syllogistisch argument’, 4. fil. systeem met Vaiśeṣika als 

component, behorend tot de orthodoxe darśana’s en geïnitieerd door Gautama 
in ca 300 v. Chr. in de Nyāya Sūtra; ook beschreven in de Artha Śāstra van 

Kauṭilya. In de 12e eeuw A.D. werd het systeem herzien in de Navya-Nyāya (zie 

aldaar) [zie Filosofie: type: Nyāya-Vaiśeṣika: Nyāya (Ind.), Naiyāyika; 

Filosofisch aspect: redenering: logica: term: nyāya (Ind.); Begin: eerste/oudste 
Nyāya-teksten (Ind.); Begin: oorsprong van het Nyāya-systeem (Ind.)]    
                                   [Nyaya-Vaishesika, Nyaya-Vaisheshika, Nyaya-Vaisesika] 

  34 

Sansk. termen: Nyāya Sūtra zie sūtra: Nyāya Sūtra   - 

Sansk. termen: Nyāya: Naiyāyika, volgeling van de Nyāya-school van filosofie 

[zie Filosofie: type: Nyāya-Vaiśeṣika: Nyāya (Ind.), Naiyāyika]   

                   [Nyaya-Vaishesika, Nyaya-Vaisheshika, Nyaya-Vaisesika, Naiyayika] 

  34 

Sansk. termen: Nyāya: Navya-Nyāya ‘nieuwe logica’, filosofisch systeem, 

ontstaan in de 12e eeuw. Kenmerkend zijn de vier pramāṇa’s, de logische 

bewijsmiddelen, en de hoog ontwikkelde kennisleer. Het systeem is nog steeds 

in gebruik [zie Filosofie: type: Nyāya-Vaiśeṣika: Nyāya: Navya-Nyāya (Ind.); 

Begin: oorsprong van het Navya-Nyāya-systeem (Ind.)]     

  34 
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              [Nyaya-Vaishesika, Nyaya-Vaisheshika, Nyaya-Vaisesika, Navya-Nyaya, 
pramana’s] 

Sansk. termen: Nyāyakusumāñjali ‘een (offer van een) handvol bloemen, 
bestaande uit logische argumenten’, een geschrift van Udayana, een Nyāya-
filosoof, die hierin het bestaan van een īśvara probeert aan te tonen in de 
vorm van vijf hoofdstukken of vijf boeketten. Analyse: kusumāñjali < kusuma 
‘bloem’ + añjali ‘open, holle handen, naast elkaar geplaatst om een offer te 
brengen of om een aalmoes te ontvangen of als gebaar naar het voorhoofd 
(bede, gezag, verering)’ [zie Literatuur: Nyāyakusumāñjali (door Udayana) 
(Ind.); Lichaam: handgebaar: open, holle handen, naast elkaar geplaatst: 
term: añjali, nyāyakusuma- (Nyāyakusumāñjali) (‘een (offer van een) handvol 
bloemen, bestaande uit logische argumenten’) (lit.) (Ind.)] 
                                                                                         [Nyayakusumanjali] 

  34 

Sansk. termen: Nyāyāmṛta ‘nectar van logische argumenten’, een geschrift van 

Vyāsarāja, een van de drie belangrijkste leraren (munitraya) van de Madhva 
sampradāya. In dit werk verdedigt hij de filosofie van Dvaita Vedānta [zie 

Literatuur: Nyāyāmṛta (Vaiṣṇava) (door Vyāsarāja) (Ind.); Eten en drinken: 

mede: term: soma: amṛta, nyāya- (Nyāyāmṛta) (‘nectar van logische 

argumenten’) (lit.) (Ind.)]                         [Nyayamrta, Nyayamrita, Vyasaraja] 

  32 

Sansk. termen: Nyāyaratnamālā (fem.) ‘ketting van juwelen van logische 
argumenten’, een geschrift van Pārthasārathi Miśra, een van de belangrijkste 
orthodoxe filosofen. Analyse: ratna ‘juweel, edelsteen’, mālā ‘ketting, 
guirlande’ [zie Literatuur: Nyāyaratnamālā (door Pārthasārathi Miśra) (Ind.); 
Sieraad: ketting, hals-: term: mālā, nyāyaratna- (‘ketting van juwelen van 
logische argumenten’) (lit.) (Ind.)  
                            [Nyayaratnamala, Parthasarathi Mishra, Parthasarathi Misra] 

  32 
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