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Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 

SANSK. TERMEN: O     - 

Sansk. termen: odana ‘pap’, die i.p.v. soma kan worden gebruikt als te 
consumeren offervoedsel; hij heeft ongeveer dezelfde effecten [zie Eten en 
drinken: pap: term: odana (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: ojas ‘levenskracht, lichaamskracht, energie’, waarvan gezegd 
wordt dat Indra zijn zoon is. Analyse: ojas < vaj of uj ‘hard of sterk zijn’ < 
ugra ‘krachtig’ [zie Macht en kracht: levenskracht: term: ojas (Ind.)] 
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Sansk. termen: OṂ = AUṂ, heilige klank en lettergreep, geuit aan het begin 

en het eind van het lezen van heilige teksten en het verrichten van rituelen. 

Oorspronkelijk was OṂ slechts een uiting van toestemming (< oṃ < āṃ, wrsch. 

< ā, een eerbiedige bevestiging, vergelijkbaar met ‘Amen’). OṂ wordt 

aangeduid met de term praṇava of omkāra. De mantra is voor het eerst 

beschreven in de Upaniṣads en wordt gebruikt in alle belangrijke Indiase 

religies. OṂ wordt wel beschouwd als het Brahman. OṂ speelt o.a. een rol in 

de Zuid-Indiase mythe van Gaṇeśa’s geboorte 

[zie Geluid: klank, heilige: ‘OṂ’ (Ind.); Psychologie: effect van OṂ op de 

geest; Schepping: kosmogonie: uit de Veda’s en de klank ‘OṂ’ (Ind.); Taal: 

spreuk: frase: ‘OṂ’ (Ind.); Verlossing: weg naar ~: mantra: ‘OṂ’ (Ind.); 

Wetenschap: taalkunde: lettergreep: ‘OṂ’ (Ind.); Symboliek: OṂ als symbool 

van het Brahman (Ind.); Symboliek: pijl met de geest op de punt als symbool 

van (de werking van) de klank OṂ (Ind.)]                                         [OM, AUM] 

  10  37 

Sansk. termen: OṂ: OṂ maṇi padme hūṃ ‘parel in de lotus’, de bekendste 

Boeddhistische mantra, waarvan de belangrijkste betekenissen zijn: 1. de 

immanentie van nirvāṇa (de parel) en saṃsāra (de lotus), 2. de komst van de 

geest (de parel) in nirvāṇa (de lotus), 3. de liṅga (de parel) in de yoni (de 

lotus) [zie Taal: spreuk: frase: ‘OṂ maṇi padme hūṃ’ (Ind.-B.)] 

                                                                                    [OM mani padme hum] 

  15 

Sansk. termen: OṂ: OṂ stuta ‘OṂ geloofd’, een mantra, waarmee de 

brāhmaṇa en de maitrāvaruṇa toestemming geven aan de sāman-zangers om 

te beginnen [zie Taal: spreuk: frase: ‘OṂ stuta’ (Ind.)]                     [OM stuta 
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Sansk. termen: Oṣadhi ‘plant, kruid’, een Vedische god, geassocieerd met 

Samudra, de god van de zee [zie Ivn: Oṣadhi (Ind.) (god); God: ‘Kruid’ (Oṣadhi) 

(Ind.); Vegetatie: plant: term: oṣadhi (god) (Ind.)]                 [Osadhi, Oshadhi] 

  12 

SANSK. TERMEN: P     - 

Sansk. termen: pada of pāda 1. ‘voet’, ‘voetafdruk’, ‘voetstap’, 2. ‘een vierde 
deel’, 3. ‘vers’ (het vierde deel van een regel), 4. ‘tekstgedeelte, hoofdstuk’ 
(oorspr. eenvierde deel van een boek), 5. ‘woord’, 6. ‘weg’ naar verlossing, 7. 

‘woonplaats’. Viṣṇu mat (d.i. schiep) met drie voetstappen de wereld. 

Boeddha overbrugde in zeven stappen de zeven kosmische werelden 
[zie Lichaam: voet: term: pada of pāda (Ind.); Lichaam: voet: voetafdruk: 

term: pada, Viṣṇu- (Ind.); Lichaam: voet: voetafdruk: term: pada, Boeddha- 

(Ind.-B.); Lichaam: voet: voetafdruk: term: pada, Kṛṣṇa- (Ind.); Lichaam: voet: 

voetstap: term: pada, Viṣṇu- (trīṇi padāni viṣṇoḥ (‘de drie stappen van 

Viṣṇu’)) (Ind.); Lichaam: voet: voetstap: term: pada, Boeddha- (sapta padāni 

(‘de zeven stappen van Boeddha’)) (Ind.-B.); 
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Werkzaamheid: methode: leesmethode: term: padapāṭha (‘woordlezing’) (lit.) 

(Ind.); Taal: tekstgedeelte: term: pada (Ind.); Verlossing: weg naar ~: term: 

pada (Ind.); Mythische woning: naam: ‘Vaikuṇṭha’, de ~ van Viṣṇu: ‘derde 

pada’ (Ind.)] 

Sansk. termen: Padapāṭha zie pāṭha: Padapāṭha   - 

Sansk. termen: padārtha 1. ‘betekenis van een woord’, 2. ‘categorie’, zoals de 

zes (Klostermaier) of zeven (MW) categorieën in het Vaiśeṣika systeem [zie 

Filosofisch aspect: systematiek: term: padārtha (Ind.)]                     [padartha] 

  34 

Sansk. termen: padārtha: Daśapadārtha Śāstra zie śāstra: Daśapadārtha Śāstra   - 

Sansk. termen: Padārthadharma Saṃgraha zie saṃgraha: Padārthadharma 

Saṃgraha 

  - 

Sansk. termen: padma ‘lotus’, m.n. Nelumbium Speciosum en niet de 
waterlelie Nymphaea Alba. De padma is een symbool van schoonheid, die 
niettemin uit het modderige water omhooggroeit; bekend van o.a. de mantra 

‘OṂ maṇi padme hūṃ’, de lotuszetel van godenbeelden en als attribuut. 

‘Padmā’ is een naam van Lakṣmī, zie bij Kamalā [zie Vegetatie: bloem: lotus: 

term: padma; padmā (fem.) (godin) (Ind.)] 

  15  34 

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

Sansk. termen: Padmanābha ‘met de lotusnavel’, 1. de maand-vyūha van 
Āśvayuja. Padmanābha is voorgekomen uit Aniruddha, een van de vier vyūha’s 

van Viṣṇu-Kṛṣṇa. De naam verwijst naar de lotus die uit de navel van Viṣṇu te 

voorschijn komt tijdens diens verblijf op de oerwateren en waarin Brahmā zich 
bevindt. 2. Padmanābha Tīrtha is een filosoof (en geen heiligdom in Muḷbāgal). 

Analyse: Padmanābha < padma ‘lotus’ + nābhi (ifc. nābha) ‘navel’ [Ivn: Viṣṇu: 

‘Padmanābha’ (2), maand-vyūha (Ind.) (god); God: ‘God met de lotusnavel’ 
(Padmanābha) (Ind.); Ivn: Padmanābha (1) Tīrtha = Śobhana Bhaṭṭa (Ind.) 
(filosoof); Lichaam: navel: term: nābha, padma- (‘met de lotusnavel’) (god) 

(Ind.); Heiligdom: tempel van Viṣṇu (Padmanābha Tirtha) te Mulbagal (Ind.)] 

                                  [Padmanabha Tirtha, Shobhana Bhatta, Sobhana Bhatta] 
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Sansk. termen: padmāsana ‘lotussokkel’, de godenzetel van veel godenbeelden 
[zie Troon: sokkel, lotus-: term: padmāsana (Ind.)]                       [padmasana] 

  34 

Sansk. termen: Padmāvatī ‘lotusdraagster’, naam van de godin Lakṣmī, die 

Gaṇeśa als geschenk een lotus geeft in de mythe van Gaṇeśa’s geboorte [zie 

Ivn: Lakṣmī: ‘Padmāvatī’ (Ind.) (godin); God: ‘Lotusdraagster’ (Padmāvatī) 

(Ind.); Beroep en functie: drager van de lotus: term: padmāvatī (godin) (Ind.)] 
                                                                                                    [Padmavati] 

  37 

Sansk. termen: pādodaka ‘voetwater’, nippen van water waarin de voeten van 

een guru of jaṅgama zijn gewassen, een van de rituelen in het Vīra-Śaivisme 

om mokṣa te bereiken. Udaka = ‘water’ [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-

Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘pādodaka’ (Ind.); Eten en drinken: dronk, 

pādodaka- (Ind.); Water: voetenwater: term: pādodaka (ritueel) (Ind.)] 
                                                                                                      [padodaka] 
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Sansk. termen: Paidva ‘Pedu’s (paard)’, een wit slangenvernietigend paard dat 
door de aśvins aan Pedu, hun beschermeling, werd gegeven. Paidva zou een 
zonnepaard zijn [zie Ivn: Paidva (Ind.) (myth. paard); Ivn: Pedu (Ind.) (myth. 
fig.), Paidva (paard); Dier: ‘Pedu’s paard’ (Paidva) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: paiśāca zie piśāca: paiśāca   - 

Sansk. termen: Pākayajña ‘bakoffer’, een eenvoudig type offer van het 
huisritueel, verricht door de huisheer, zonder voor- of naoffers en speciale 

  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/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.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 (3) van Sanskritische termen A - N 
  
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 

 

 

spreuken; soms wordt een Yajñavāstu-rite toegevoegd. Er zijn zeven soorten 

pākayajña’s: aṣṭakā, pārvaṇasthālīpāka, śrāddha, śrāvaṇī, āgrahāyaṇī, caitrī, 

āśvayujī [zie Offer: naam: ‘Pākayajña’ (Ind.); Offer: wijze: bakoffer: term: 
pākayajña (Ind.)]                                                                           [Pakayajna] 

Sansk. termen: palāśa = parṇa, Butea monosperme of frondosa, de heilige 

boom van Yama, die niet in de nabijheid van een huis mag staan uit 
(bijgelovige) angst dood te veroorzaken. De bloemen zien eruit als vlammen en 
het hout wordt gebruikt als brandstof voor vuren in tempels [zie Boom: palāśa 

= parṇa (Butea monosperma of frondosa) (Ind.); Rite: rituele handeling: 

wegdrijven van de kalveren met een twijg van palāśa- of śamī-hout (Ind.)] 
                                                                                  [palasha, palasa, parna] 

  13 

Sansk. termen: paṇava, soort trommel of cymbaal ter begeleiding van zang. 

Analyse: paṇava < wrsch. pra + ṇava ‘tot lof’ (?) (MW) [zie Muziek en dans: 

trommel: paṇava (Ind.)]                                                                     [panava] 
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Sansk. termen: pañca ‘vijf’ [zie Getal: vijf: term: pañca (Ind.)] 
                                                                                              [panca, pancha] 

  34 

Sansk. termen: Pañcabrahma ‘vijf brahmans of Brahmā’s’, een verwijzing naar 
de vijf hoofden van Brahmā, waarvan Śiva na een ruzie met Brahmā er één 
afsloeg. Śiva had namelijk ook vijf hoofden aangenomen om gelijk te zijn met 
Brahmā, maar het vijfde hoofd van de laatstgenoemde erkende de 
superioriteit van Śiva niet. Śiva’s vijf hoofden in de voorstelling van de 

pañcamukhaliṅga bestaan uit vier gewone hoofden die in de vier 

windrichtingen kijken en Śiva’s band met de wereld uitdrukken, terwijl het 

vijfde ‘hoofd’ het bovenste deel van de liṅga vertegenwoordigt. Elk van de 

hoofden heeft een naam en wordt gezien als avatāra: Īśāna, Aghora, 

Sadyojāta, Tatpuruṣa en Vāmadeva (bron: ‘Asian mythologies’, red. Yves 

Bonnefoy). Zie ook bij Sadāśiva [zie Verschijning: incarnatie: term: avatāra, 
Śiva-: ‘Pañcabrahmaśivāvatāra’ (Ind.)]              [Pancabrahma, Panchabrahma] 

  33 

Sansk. termen: pañcācāra zie ācāra   - 

Sansk. termen: pañcadaśa ‘vijftien’, een Agniṣṭoma-stoma, die bestaat uit 15 

verzen in 3 groepen: Haaabc, aHbbbc, abHccc, waarbij de H de hiṅkāra 

voorstelt [zie Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Pañcadaśa’ 

(Ind.); Getal: ~ boven de twaalf: term: pañcadaśa (‘15’) (stoma) (Ind.)] 
                                        [pancadasha, panchadasha, pancadasa, panchadasa] 
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Sansk. termen: Pañcadaśī (fem.) ‘vijftien’, een geschrift van Vidyāraṇya = 

Bhāratitīrtha, een Advaita Vedānta-filosoof, over meditatie en Advaita 
Vedānta. Het werk is verdeeld in 15 hoofdstukken [zie Literatuur: Pañcadaśī 

(door Vidyāraṇya) (Ind.); Getal: ~ boven de twaalf: term: pañcadaśī (‘15’) (lit.) 

(Ind.)]                                  [Pancadashi, Panchadashi, Pancadasi, Panchadasi] 
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Sansk. termen: pañcahotṛ zie hu: hotṛ   - 

Sansk. termen: pāñcajanya zie śaṅkha   - 

Sansk. termen: Pāñcāla ‘hij van de vijfhonderd stammen’ (O’Flaherty), de 

yakṣa beschermer van Gāndhāra, wiens zoon Pāñcika huwde met de yakṣiṇī 

Abhirati, later Hārītī genoemd; ze kregen 500 kinderen. Abhirati at echter 

wegens een eed alle kinderen van de stad Rājagṛha op. Pāñcāla wordt 

beschouwd als de zoon van Kubera [zie Ivn: Pāñcāla (2) = Pāñcālika (Ind.) 

(yakṣa, zoon van Kubera); Geest: ‘Hij van de vijfhonderd stammen’ (Pāñcāla) 

(Ind.-B.)]                  [Pancala, Panchala, Pancalika, Panchalika, yaksa, yaksha] 
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Sansk. termen: Pañcapādikā ‘vijf hoofdstukken’, een commentaar van de 
Advaita Vedānta-filosoof Padmapāda op de eerste vijf hoofdstukken van de 

Brahma Sūtra Bhāṣya van Śaṃkara. Analyse: pādikā (fem.) = pāda ‘hoofdstuk’ 

[zie Literatuur: Pañcapādikā (door Padmapāda) (Ind.); Taal: tekstgedeelte: 
term: pādikā, pañca- (‘vijf hoofdstukken’) (lit.) (Ind.)]  
                                                       [Pancapadika, Panchapadika, Padmapada] 

  34 

Sansk. termen: Pāñcarātra, naam van een Vaiṣṇava secte en de naam van hun 

heilige boeken, de Pāñcarātra Āgama’s. Analyse: Pāñcarātra < pañcarātra 

‘periode van vijf nachten (dagen)’, omdat volgens de traditie Viṣṇu in vijf 

nachten de leer zou hebben verkondigd aan Ananta, Garuḍa, Viṣvaksena, 

Brahmā en Rudra. Tegelijkertijd betekent rātra ‘kennis, wijsheid’, zodat 

Pañcarātra verwijst naar de vijf soorten kennis die Viṣṇu overbrengt of naar de 

vijf aspecten van God (bron: WP: ‘The Pancaratra Agamas – A brief study’, 

door Swami Harshananda) [zie Religie: Vaiṣṇavisme: Pāñcarātra’s (Ind.); 

Cultus: geogr./rel.: Pāñcarātra-cultus (Ind.); Begin: oorsprong van de Vyūha-

doctrine van de Pāñcarātra’s (Ind.); Literatuur: Āgama, Pāñcarātra (Vaiṣṇava) 

(alg.) (Ind.); Verlossing: soteriologie, Pāñcarātra (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 
‘Pāñcarātra-mārga’; Licht en duisternis: nacht: term: rātra, pāñca- (‘vijf 
nachten’) (adj.) (secte, lit.) (Ind.); Tijd: periode: vijf nachten: term: 
pāñcarātra (secte, lit.) (Ind.)]                        [Pancaratra, Pancharatra Agama] 

  32 

Sansk. termen: Pañcaśikha ‘met vijf plukken haar’, een ṛṣi die voortgekomen is 

uit de navel van Brahmā (Brahmavaivarta Purāṇa). De vijf plukken haar 

symboliseren de asceet. Analyse: Pañcaśikha < pañca ‘vijf’ + śikha ‘kuif, top, 

kam, bovenop, bekroond met’ [zie Ivn: Pañcaśikha (Ind.) (ṛṣi)] 
                                            [Pancashika, Panchashika, Pancasika, Panchasika] 

  37 

Sansk. termen: pañcāvattin ‘in vijven verdelend’, degene die gewoonlijk vijf 

offers verricht, zoals de Jamadagni- en Bhṛgu-familie. Avattin = ‘in [getal] 

verdelend’ [zie Beroep en functie: rel. persoon: offeraar: term: pañcāvattin 
(Ind.); Bezit en roof: verdeling: term: avattin, pañca- (‘in vijven verdelend’) 
(type offeraar) (Ind.)]                                            [pancavattin, panchavattin] 

  13 

Sansk. termen: Pañcaviṃśa ‘vijfentwinstigste’, 1. soort stoma, 2. naam van 

een 25 boeken tellende Brāhmaṇa, ook Prauḍha en Tāṇḍya genoemd, een 

commentaar op de Sāma Veda [zie Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: 

‘Pañcaviṃśa’ (Ind.); Literatuur: Brāhmaṇa, Pañcaviṃśa = Prauḍha = Tāṇḍya 

Brāhmaṇa (Ind.); Getal: ~ boven de twaalf: term: pañcaviṃśa (‘25e’) 

(stoma/brāhmaṇa) (Ind.)]                [Pancavimsha, Panchavimsha, Pancavimsa, 

Panchavimsa, Pancavinsha, Panchavinsha, Pancavinsa, Panchavinsa] 

  9  13  32 

Sansk. termen: pañcāyatana pūjā, de ‘verering van de vijf heiligdommen’ (i.e. 

goden, nl. Gaṇeśa, Viṣṇu, Śiva, Devī, Sūrya), geïntroduceerd door de smārta 

Śaṃkara. Āyatana = ‘rustplaats, woonplaats, zetel’ [zie Cultus: godencultus: 

vijfgodenverering: term: pañcāyatana pūjā (Smārta’s) (Ind.)] 
                                                           [pancayatana puja, panchayatana puja] 

  34 

Sansk. termen: Pāṇḍu ‘bleek’, zoon van Vyāsa en de pleegvader van de 

Pāṇḍava’s, de helden uit de Mahābhārata. De betekenis van zijn naam is 

belangrijk, want deze verwijst naar zijn onvruchtbaarheid [zie Ivn: Pāṇḍu 

(Ind.) (myth. fig.), Pāṇḍava; Kleur: wit: term: pāṇḍu (myth. fig.) (Ind.)] 

                                                                                            [Pandu, Pandava] 

  15  27 

Sansk. termen: paṇi ‘vrek’, 1. gierigaard, m.n. iemand wiens offerbijdrage 

minimaal is, 2. een soort demon, behorend tot de groep der rākṣasa’s of tot de 

  12  27 
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luchtdemonen. De paṇi’s houden de door hen gestolen koeien verborgen voor 

Indra. Ze kunnen oorspronkelijk een in India inheems volk zijn geweest, 
vijandig ten opzichte van de Arische veroveraars. Het meervoud is skt. paṇis, 

()pausa) paṇayaḥ [zie Geest: luchtdemon: paṇi (Ind.); Beroep en functie: vrek: 

term: paṇi (demon) (Ind.); Mythologie: Indra, ~ van: Saramā en de Paṇi’s 

(Ind.)]                                                           [Pani’s, Panis, Panayah, Sarama]  

Sansk. termen: Pañjāb, o.a. een streek in het noorden van India, nu verdeeld 
tussen India en Pakistan. Er lopen vijf grote rivieren doorheen, nl.: Śatadru of 

Śutudrī (Sutlej), Vipāśā (Beās), Irāvati (Airāvatī, Paruṣṇī, Rāvī), Candrabhāgā 

(Chenāb) en Vitastā (Jhelum of Behut). Analyse: de naam is afkomstig uit het 
Perzisch en betekent ‘(Land van de) vijf rivieren’. De streek wordt ook skt. 
Pañcanada genoemd [zie Ivn: Pañjāb = Panjab = eng. Punjab 1. (Ind.&Pak.) 
(streek, = Pañcanada), 2. (Ind.) (deelstaat), 3. (Pak.) (prov.), 4. (Pak.) (district 
van Bāmyān), Pañjābi = Panjabi  = Punjabi]                                         [Panjab] 

  12 

Sansk. termen: pāpa ‘slecht, het kwade’ t.a.v. zonde en armoede; het 
tegenovergestelde van bhadra ‘het goede’ [zie Ethiek: slechtheid: term: pāpa 
((subst.) adj.) (Ind.)]                                                                             [papa] 
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Sansk. termen: para ‘hoogste, verste’, dat wat niet overschreden kan worden’, 

een term die m.n. wordt gebruikt t.a.v. de classificatie van Viṣṇu-beelden 

(Viṣṇu zelf); zie ook para-mūrti. Parama is de superlatief van para, dus 

‘allerhoogste’ [zie Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: para (‘hoogste’) 
(adj.) (compositieterm) (Ind.); Kunst en schrift: compositie: para (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: Parabrahman, de ‘hoogste Brahman’ (pleonasme), een term uit 
de filosofie en een benaming van Śiva door Śrīpati (Vīra-Śaivisme) [zie 
Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘Parabrahman’ (2) (vlgs 
Śrīpati) (Ind.); Ivn: Śiva (1): ‘Parabrahman’ (1) (Ind.) (god); God: ‘Hoogste 
Brahman’ (Parabrahman) (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: parama zie para   - 

Sansk. termen: Paramahaṃsa ‘hoogste zwaan’, (ere)titel voor saṃnyāsin’s, 

begaafde leerlingen, monniken uit een school van Śaṃkara en in ’t bijzonder 

voor Rāmakrishna [zie Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: 

term: saṃnyāsin: ‘Paramahaṃsa’ (eretitel) (Ind.); Vogel: zwaan: term: haṃsa, 

parama- (‘hoogste zwaan’) (titel) (Ind.)]             [Paramahamsa, Paramahansa] 

  34 

Sansk. termen: paramātman, het ‘hoogste zelf’, algemene term [zie Geest: 
zelf, hoogste: term: paramātman (Ind.)]                                     [paramatman] 

  32 

Sansk. termen: Parameśvara Saṃhitā zie saṃhitā: Parameśvara Saṃhitā   - 

Sansk. termen: para-mūrti zie mūrti: para-mūrti   - 

Sansk. termen: Paraśiva ‘hoogste Śiva’, de absolute vorm van Śiva, 

vergelijkbaar met Parabrahman (zie aldaar), wier guṇa’s men verwerft, 

wanneer men in een staat van verlossing verkeert (Śrīpati) [zie Ivn: Śiva (1): 
‘Paraśiva’ (Ind.) (god); God: ‘Hoogste Śiva’ (Paraśiva) (Ind.); Filosofie: 
principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘Paraśiva’ (vlgs Śrīpati) (Ind.)] 
                                                                                       [Parashiva, Parasiva] 
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Sansk. termen: para-sthānaka-mūrti zie mūrti: para-sthānaka-mūrti   - 

Sansk. termen: paraśu ‘strijdbijl’, een attribuut van diverse goden, onder wie 

Paraśurāma, een avatāra van Viṣṇu [zie Wapen: strijdbijl: term: paraśu (Ind.)] 

                                                                                            [parashu. parasu] 

  34 

Sansk. termen: Paraśurāma ‘Rāma met de bijl’, een avatāra van Viṣṇu, de 

zoon van Jamadagni, die zijn onkuise moeder onthoofdt en alle kṣatriya’s 
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doodt [zie Ivn: Viṣṇu: Paraśurāma, avatāra (Ind.) (held-god); God: ‘Rāma met 

de bijl’ (Paraśurāma) (Ind.)]                                   [Parashurama, Parasurama] 

Sansk. termen: Paravāṇi ‘met de verklinkende stem’, een pauw, het rijdier 

van Kārttikeya [zie Ivn: Paravāṇi (Ind.) (pauw); Dier: ‘Verklinkende’ (Paravāṇi) 

(Ind.); Geluid: stem: term: vāṇi, para- (‘verklinkende stem’) (pauw) (Ind.)] 

                                                                                                       [Paravani] 

  15 

Sansk. termen: pārijāta ‘koraalboom’, Erythrina indica, die in juni zijn 
bladeren verliest en vervolgens rode bloemen draagt (MW). Ook wordt de 
pārijāta gelijkgesteld aan de nachtjasmijn, Nyctanthes arbor-tristis, met witte 
bloemen (SHD). De pārijāta is tevens een van de vijf paradijsbomen en is 

voortgebracht tijdens het karnen van de oceaan. Kṛṣṇa steelt de boom, die 

eerst in het bezit was van Indra, om aan Satyabhāmā te schenken. In de Padma 

Purāṇa wordt hij gelijkgesteld met de kalpa. Analyse: pārijāta < pari ‘rijk, 

uitbundig’ + jāta ‘voortgebracht, verschenen’ [Boom: paradijsboom: pārijāta 
(Ind.); Bezit en roof: diefstal van de Pārijāta-boom (Ind.)]                 [parijata] 

  15 

Sansk. termen: parijman ‘rondgaan, alomtegenwoordig zijn’, o.a. gezegd van 
de wagen van de aśvins, die rond de zon zou trekken. Zowel wagens als goden 
krijgen het epitheton ‘Parijman’ [zie Kringloop: term: parijman (vb.) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: parīkṣya = parīkṣitavya ‘wat onderzocht moet worden’, volgens 

de JUB een functie van de geest (een zintuig, zoals bijv. een oor hoort). 

Parīkṣā = ‘onderzoek’ [zie Wetenschap: onderzoek: term: parīkṣya = 

parīkṣitavya (adj.) (Ind.)]       [pariksya, parikshya, pariksitavya, parikshitavya] 

  56 

Sansk. termen: Pariplava Ākhyāna zie ākhyāna: Pariplava Ākhyāna   - 

Sansk. termen: Pariplavā, vaatje (‘vessel’) met behulp waarvan soma geschept 
wordt naar andere kommen (Keith). Volgens MW is de pariplavā slechts een 
kleine schep. R.N. Dandekar (Śrautakośa) noemt de pariplavā een ‘spoon 
which is of the shape of a handless ladle’. Analyse: pariplava ‘heen en weer 
bewegen’ [zie Vat: schepvat: ‘Pariplavā’ (Ind.); Werkzaamheid: bewegen: 
zwaaien: term: pariplava (pariplavā (lit./schepvat)) (Ind.)]              Pariplava] 

  13 

Sansk. termen: pariśiṣṭa 1. ‘overgebleven, resterend’, 2. ‘aanhangsel, 

appendix’, een tekst die een (oppervlakkig) overzicht geeft van theologische 

en ceremoniële problemen. De pariśiṣṭa’s vormen een overgang naar de 

Sūtra’s. Een bekende pariśiṣṭa is die van de Atharva Veda, die bestaat uit 72 

teksten in verschillende metrische stijl en een taal die neigt naar Puranisch. 
Ze bevatten veel beschrijvingen van magische riten. Deze weliswaar 
Atharvanische teksten zijn laat gecompileerd, waardoor reeds een overgang is 
te zien van Rudra naar Śiva (bron: A history of Indian literature, Vol. I, ‘Vedic 

literature’) [zie Taal: tekst, toegevoegde: term: pariśiṣṭa (Ind.); Literatuur: 

Veda, Atharva: Atharva Veda Pariśiṣṭa (Ind.); Literatuur: Vedāṅga: Nirukta: 

Nirukta Pariśiṣṭa (door Yāska) (Ind.)] 

                                                    [parishista, parishishta, parisista, parisishta] 

  13 

Sansk. termen: Parivartinī ‘rondbewegend’, een vorm van de trivṛt, waarbij 

de 3 groepen van elk 3 verzen aldus zijn gearrangeerd: abc, def, ghi [zie Taal: 

versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’: vorm: ‘Parivartinī’ 

(Ind.)]                                                                     [Parivartini, Trivrt, Trivrit] 

  13 

Sansk. termen: Parjanya, de Vedische regengod die in de vorm van een stier of 

koe verschijnt (regenwolk). Etym. en betekenis onzeker: 1. < pṛc ‘vullen, 

samenvoegen rijkelijk schenken’ (Grassmann en Von Schroeder), 2. ‘degene 
die de mensen omringt’ (Bloomfield), 3. ‘regenwolk’ (MW); vgl. Germ. 

  12 
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Fjörgynn [zie Ivn: Parjanya (Ind.) (god); God: ‘Regenwolk’ (Parjanya) (Ind.); 
Wolk en regen: wolk, onweers- en regen-: term: parjanya (god) (Ind.); 

Totaliteit: vullen: term: pṛc (Ind.); Offer: ~ aan Parjanya (Ind.)] 

Sansk. termen: parṇa zie palāśa   - 

Sansk. termen: Parṇaya ‘bladgroene’, een demon, vijand van Indra. Analyse: 

Parṇaya < parṇa ‘veer, pluim, boomblad (d.i. ‘boomveer’) [zie Ivn: Parṇaya 

(Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Bladgroene’ (Parṇaya) (Ind.); Kleur: groen: 

term: parṇaya (demon) (Ind.)]                                                           [Parnaya] 

  12  32 

Sansk. termen: parokṣa ‘onwaarneembaar’, nl. m.b.t. de waarneming van 

datgene dat buiten de gewone waarneming ligt; dit i.t.t. pratyakṣa (zie 

aldaar), dat de waarneming van het gewoonlijk waargenomene betreft. Wat 

parokṣa voor de mensen is, is pratyakṣa voor de goden, en andersom [zie 

Psychologie: helderziendheid: term: parokṣa (adj.) (Ind.); Waarneming: 

onwaarneembaarheid: term: parokṣa (adj.) (Ind.)]              [paroksa, paroksha] 

  10 

Sansk. termen: paroptā ‘weggeworpen’, een wijze van dodenbehandeling 
anders dan lijkverbranding of begrafenis. Analyse: paroptā (part.) < parā ‘weg’ 
+ uptā (part.) < vap ‘strooien, zaaien, wegwerpen’; parāvap ‘verwijderen, 
opzij leggen’ [zie Rite: behandeling van de dode: wegwerpen: term: paroptā 
(ppp) (Ind.); Werkzaamheid: afstoten: term: paroptā (‘weggeworpen’) (part.) 
(dodenbehandeling) (Ind.)]                                                                [paropta] 
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Sansk. termen: Pārṣṇi (fem.) ‘achter’, godin, bewaakster van de ploegvoor in 

het westen, evenals Bhūti, Bhūmi en Śunaṃkuri. Analyse: Betekenis is 

onduidelijk. Is zij dezelfde als Pārṣṇikṣeman ? [zie Ivn: Pārṣṇi = Pārṣṇikṣeman 

(?) (Ind.) (landbouwgeest); Offer: ~ aan Pārṣṇi (Ind.)]    

                     [Parsni, Parshni, Parsnikseman, Parshniksheman, Parshnikseman, 
Parsniksheman] 
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Sansk. termen: Pārtha, soort plengoffer, bekend uit de Rājasūya en de rite van 
de bouw van het vuuraltaar. De naam duidt eigenlijk een van de twaalf heilige 

teksten aan, die toegeschreven worden aan Pṛthi Vainya [zie Offer: naam: 

‘Pārtha’ (Ind.)]                          [Partha, Prthi Vainya, Prithi Vainya, Rajasuya] 
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Sansk. termen: parvan ‘knoop, knoest, gewricht, lid, deel’, m.n. 1. aanduiding 
van een deel van een boek, zoals de Mahābhārata, 2. tijdsgewricht, zoals dag 
van volle en nieuwe maan [zie Taal: tekstgedeelte: term: parvan (Ind.); Tijd: 
dag, maan-: dag van nieuwe maan: term: parvan (Ind.); Tijd: dag, maan-: dag 
van volle maan: term: parvan (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: parvan: Ādi Parvan ‘het boek van het begin’, het 1e boek van 
de Mahābhārata, de inleiding waarin o.a. de geschiedenis van de Bharata’s 
wordt verteld [zie Begin: oorsprong: term: ādi (lit.) (Ind.); Literatuur: 
Mahābhārata: Parvan 01: Ādi P. (Ind.)]                                           [Adi Parvan] 

  37 

Sansk. termen: parvan: Anuśāsana Parvan ‘het boek van de instructies’, het 

13e boek van de Mahābhārata, waarin Bhīṣma zijn laatste instructies geeft. 

Analyse: anuśāsana ‘instructie, bevel’ < anuśās ‘heersen, bevelen, 
onderwijzen’ < anu + śās ‘straffen, bevelen, instrueren’ [zie Literatuur: 
Mahābhārata: Parvan 13: Anuśāsana P. (Ind.); Taal: bevel: term: anuśāsana 
(lit.) (Ind.)]                                          [Anushasana Parvan, Anusasana Parvan] 
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Sansk. termen: parvan: Āraṇya Parvan ‘het boek van het woud’, het 3e boek 

van de Mahābhārata, waarin verhaald wordt over de twaalf jaar van 

ballingschap in het woud. Zie ook āraṇyaka en vana. Analyse: āraṇya 

‘betrekking hebbend op het woud, wild’ < araṇya ‘vreemd ver land, wildernis’ 
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< araṇa ‘vreemd, ver’ < √ṛ ‘bewegen, binnenvallen, aanvallen’ [zie Literatuur: 

Mahābhārata: Parvan 03: Āraṇya = Āraṇyaka = Vana P. (Ind.); Vegetatie: woud: 

term: āraṇya, āraṇyaka (adj.) (lit.) (Ind.)]     [Aranya Parvan, Aranyaka Parvan] 

Sansk. termen: parvan: Āśramavāsika Parvan ‘het boek van de 
kluizenaarswoning’, het 15e boek van de Mahābhārata, waarin het leven van 
enkele hoofdpersonen uit de Mahābhārata beschreven wordt, hun verblijf in 
een kluis en hun dood. Analyse: Āśramavāsika ‘betrekking hebbend op het 
wonen in een kluis’ < āśrama ‘kluis’ + vāsika < vāsaka ‘wonen, bewoning, 
woning’ [zie Literatuur: Mahābhārata: Parvan 15: Āśramavāsika P. (Ind.); 
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: vāsika, āśrama- 
(‘kluisbewoning’) (adj.) (lit.) (Ind.)] 
                                                  [Ashramavasika Parvan, Asramavasika Parvan] 

  37 

Sansk. termen: parvan: Āśvamedhika Parvan ‘het boek van het paardenoffer’, 
het 14e boek van de Mahābhārata, ook Āśvamedha Parvan genoemd, waarin 

Yudhiṣṭhira het Paardenoffer (Aśvamedha) brengt [zie Literatuur: 

Mahābhārata: Parvan 14: Āśvamedhika = Aśvamedha P. (Ind.); Offer: naam: 
‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.)]    
                                                   [Ashvamedhika Parvan, Asvamedhika Parvan] 

  37 

Sansk. termen: parvan: Bhīṣma Parvan ‘het boek van Bhīṣma’, het 6e boek van 

de Mahābhārata (hoofdstuk 25-42), waarvan de Bhagavad Gītā deel uitmaakt. 

Bhīṣma is in dit boek de aanvoerder van de Kaurava’s [zie Literatuur: 

Mahābhārata: Parvan 06: Bhīṣma P. (Ind.); Literatuur: Mahābhārata: Parvan 06: 

Bhīṣma P.: Bhagavad Gītā (Ind.)]                    [Bhisma Parvan, Bhishma Parvan] 
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Sansk. termen: parvan: Droṇa Parvan ‘het boek van Droṇa’, het 7e boek van de 

Mahābhārata, waarin het grootste deel van de strijd tussen de Pāṇḍava’s en de 

Kaurava’s zich afspeelt met Droṇa als aanvoerder van de Kaurava’s [zie 

Literatuur: Mahābhārata: Parvan 07: Droṇa P. (Ind.)]                 [Drona Parvan] 

  37 

Sansk. termen: parvan: Karṇa Parvan ‘het boek van Karṇa’, het 8e boek van de 

Mahābhārata, waarin de strijd tussen de Pāṇḍava’s en de Kaurava’s zich 

afspeelt met Karṇa als aanvoerder van de Kaurava’s. Karṇa is de zoon van 

Sūrya en Kuntī, dus vóór haar huwelijk met Pāṇḍu [zie Literatuur: 

Mahābhārata: Parvan 08: Karṇa P. (Ind.)]                                   [Karna Parvan] 
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Sansk. termen: parvan: Mahāprasthānika Parvan ‘het boek van de grote reis’, 

het 17e boek van de Mahābhārata, waarin de Pāṇḍava’s door India trekken en 

vervolgens de Himālaya beklimmen. Alleen Yudhiṣṭhira bereikt uiteindelijk de 

hemel. Analyse: Mahāprasthānika ‘betrekking hebbend op een grote reis (of 
sterven)’ < prasthāna 1. ‘vertrek, reis’, 2. ‘sterven’ [zie Literatuur: 
Mahābhārata: Parvan 17: Mahāprasthānika P. (Ind.); Reis: term: prasthānika, 
maha- (‘grote reis’) (adj.) (lit.) (Ind.); Dood en leven: dood: term: 
prasthānika, maha- (‘grote reis’) (adj.) (lit.) (Ind.)]   [Mahaprasthanika Parvan] 
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Sansk. termen: parvan: Mausala Parvan ‘het boek van de knotsen’, het 16e 
boek van de Mahābhārata, waarin de Yadava’s elkaar te lijf gaan en elkaar 
uitroeien. Analyse: Mausala ‘betrekking hebbend op knotsen, een strijd, 
uitgevochten met knotsen’ < musala ‘knots, knuppel, stamper’ [zie Literatuur: 
Mahābhārata: Parvan 16: Mausala P. (Ind.); Wapen: knuppel: term: mausala 
(adj.) (lit.) (Ind.)] 
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Sansk. termen: parvan: pārvaṇa (adj.) ‘betreffende een tijdsovergang of 
‘maans-verandering’, naam van een Śrāddha-dodenoffer, dat op de dag van de 
nieuwe maan verricht wordt [zie Tijd: temporaliteit: tijdsgewricht (overgang 
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van de ene periode naar de andere): parvan: pārvaṇa (adj.) (Śrāddha-offer) 
(Ind.); Offer: naam: ‘Śrāddha’ (2): ‘Pārvaṇa Śrāddha’ (Ind.)] 

Sansk. termen: parvan: Sabhā Parvan zie sabhā   - 

Sansk. termen: parvan: Śalya Parvan ‘het boek van Śalya’, het 9e boek van de 

Mahābhārata, waarin na de dood van Karṇa Śalya, de koning van Madra, wordt 

aan gesteld als aanvoerder van de Kaurava’s. Hij strijdt met Bhīma en 

Yudhiṣṭhira, door wie hij uiteindelijk sneuvelt. Ook staat er in dit boek een 

beschrijving van Kārttikeya en de Moeders (Mātṛ’s) [zie Literatuur: 

Mahābhārata: Parvan 09: Śalya P. (Ind.); Ivn: Śalya (Ind.) (koning) (lit.)] 
                                                                          [Shalya Parvan, Salya Parvan] 

  34  37 

Sansk. termen: parvan: Śānti Parvan ‘het boek van de rust’, het 12e boek van 

de Mahābhārata, waarin Yudiṣṭhira tot koning van Hastināpura gekroond wordt 

en waarin allereli verhalen worden verteld om de geest van Yudiṣṭhira tot rust 

te brengen, die getroubleerd was door de oorlog en de dood van zijn 
verwanten. In dit boek komen o.a. aanbod: de mythe van Indra en de koorts 
van Śiva, de mythe van Indra’s verlossing door yoga en het paardenoffer, de 

overtuiging van Mokṣa door Sāṃkhya-Yoga en een relaas over de identiteit van 

Hari en Śiva. Analyse: śānti 1. ‘rust, kalmte van geest, afwezigheid van 
hartstocht, tegenhouden of verlichting van pijn’, 2. ‘vrede’, 3. ‘welvaart, 
voorspoed, geluk’ [zie Literatuur: Mahābhārata: Parvan 12: Śānti P. (Ind.); 
Karakter en gedrag: onaangedaanheid: term: śānti (lit.) (Ind.); Strijd en vrede: 
vrede: term: śānti (lit.) (Ind.); Welzijn en ziekte: heil: term: śānti (lit.) (Ind.)] 
                                                                           [Shanti Parvan, Santi Parvan] 

  32  33  37 

Sansk. termen: parvan: Sauptika Parvan ‘het boek van de slaap’, het 10e boek 

van de Mahābhārata, waarin Aśvatthāman c.s. de resten van het Pāṇḍava leger 

in hun slaap verrast en doodt, waarna er nog maar zeven Pāṇḍava’s en drie 

Kaurava’s overblijven. In dit boek wordt de droom van de Pāṇḍava’s 

beschreven, waarin Durgā als een afschrikwekkend wezen het slagvld 
betreedt. Analyse: sauptika ‘betrekking hebbend op de slaap’ < supta 
‘slapend’ < svap ‘slapen’ [zie Literatuur: Mahābhārata: Parvan 10: Sauptika P. 
(Ind.); Psychologie: slaap: term: sauptika (adj.) (lit.) (Ind.)] 

  34  37 

Sansk. termen: parvan: Strī Parvan ‘het boek van de vrouwen’, het 11e boek 

van de Mahābhārata, waarin de vrouwen van de Pāṇḍava’s en de Kaurava’s, 

onder wie Gāndhārī, de echtgenote van Dhṛtarāṣṭra, en Kuntī, de echtgenote 

van Pāṇḍu, de doden beklagen. Analyse: strī ‘vrouw, echtgenote’ = wrsch. 

sūtrī, sotrī ‘draagster van kinderen’ < sū ‘voortbrengen, baren’ [zie Literatuur: 
Mahābhārata: Parvan 11: Strī P. (Ind.); Geslacht en rijpheid: vrouw: term: strī 
(lit.) (Ind.); Huwelijk: gemalin: term: strī (lit.) (Ind.)]                   [Stri Parvan] 

  37 

Sansk. termen: parvan: Svargārohaṇa Parvan ‘het boek van de verrijzenis naar 

de hemel’, het 18e boek van de Mahābhārata, waarin Yudiṣṭhira na een bezoek 

aan de onderwereld in de hemel komt en wordt verenigd met zijn familie. 

Analyse: Svargārohaṇa < svarga ‘hemel’ + ārohaṇa ‘verrijzenis’ < roha 

‘beklimmen, verrijzen’ [zie Literatuur: Mahābhārata: Parvan 18: Svargārohaṇa 

P. (Ind.); Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: ārohaṇa, svarga- 

(svargārohaṇa) (‘hemelse verrijzenis’) (lit.) (Ind.); Reis: hemel, ~ naar de: 

term: svargārohaṇa (lit.) (Ind.)]                                     [Svargarohana Parvan] 

  37 

Sansk. termen: parvan: Udyoga Parvan ‘het boek van de inspanning’, het 5e 
boek van de Mahābhārata, waarin zowel de voorbereidingen voor de oorlog 
worden getroffen als uiterste pogingen worden gedaan om vrede tussen de 
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partijen te bewerkstelligen (wat mislukt). Dit boek bevat tevens de mythe van 
Indra’s zonden. Analyse: udyoga ‘onderneming, krachtsinspanning, volharding, 
krachtige poging’ < udyuj ‘pogingen doen, handelend optreden’ [zie 
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 05: Udyoga P. (Ind.); Werkzaamheid: daad: 
term: udyoga (lit.) (Ind.)] 

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

Sansk. termen: parvan: Virāṭa Parvan ‘het boek van Virāṭa’, het 4e boek van de 

Mahābhārata, waarin de Pāṇḍava’s door de omstandigheden gedwongen 

werden zich in vermomming schuil te houden aan het hof van koning Virāṭa 

(misschien de heerser van Berar, MW). Het boek bevat o.a. de Devī-stotra van 

Yudiṣṭhira [zie Literatuur: Mahābhārata: Parvan 04: Virāṭa P. (Ind.); Ivn: Virāṭa 

(Ind.) (koning)]                                                                         [Virata Parvan] 

  34  37 

Sansk. termen: parvata 1. ‘knoestig, hobbelig, ruw’ (adj.), 2. ‘berg, heuvel, 
rots’ (subst.), zoals in Indrāparvatā (‘Indra en het gebergte’), een naam van 
de bergen die waarschijnlijk deel uitmaken van de Himālaya, als god vereerd 
worden en verbonden worden met Indra; vergelijk ook Pārvatī ‘(Dochter van 
de) berg’. Analyse: parvata < parvan ‘lid, verbinding’ [zie Ivn: Indrāparvatā 
(Ind.) (Indra en het gebergte als god); Aardhoogte: berg: term: parvata (Ind.); 
Aardhoogte: berg: term: parvatā, Indrā- (‘Indra en het gebergte’) (dual.) 
(godengroep) (Ind.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Indrāparvatā’ (Ind.); 
God: ‘Indra en het gebergte’ (Indrāparvatā) (Ind.) (godengroep)]  
                                                                                                 [Indraparvata] 

  12 

Sansk. termen: Pārvatī  ‘(dochter) van de berg’, 1. dochter van Himavat en 
vrouw van Śiva, 2.  naam van de ziel der vrouwen. Naar haar genoemd is de 

Pārvatī Khaṇḍa, een deel van de Rudra Saṃhitā van de Śiva Purāṇa. Analyse: 

Pārvatī < parvata ‘berg’ [zie Ivn: Devī: Pārvatī, avatāra (Ind.) (godin); God: 
‘Dochter van de Berg’ (Pārvatī) Ind.); Geest: ziel der vrouwen: ‘Pārvatī’ (Ind.); 
Aardhoogte: berg: term: pārvatī (‘bergdochter’) (godin) (Ind.); Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra Saṃhitā: 3. Pārvatī Khaṇḍa (Ind.); 

Mythologie: Pārvatī, ~ van (Ind.); Symboliek: yoni als symbool van Pārvatī 
(Ind.)]                                                                                    [Parvati Khanda] 

  3  37 

Sansk. termen: pāśa = -pāśaka (ifc.) 1. ‘veter, boei, keten’, 2. m.n. de ‘band 

met saṃsāra’, de staat van gebondenheid van de jīva, waarvan er drie soorten 

zijn: āṇava, māyā en karman (Śaiva Siddhānta), 3. ‘vangkoord’, een attribuut 

van Devī, Śiva en Yama [zie Voorwerp: band: term: pāśa (band met saṃsāra) 

(Ind.); Wapen: vangkoord: term: pāśa (Ind.)]     [pasha, pasa, pashaka, pasaka] 

  33  34  43 

Sansk. termen: pāśajñāna zie jñāna: pāśajñāna   - 

Sansk. termen: paśava zie paśu   - 

Sansk. termen: paśu (pl. paśavas) 1. ‘vee’, 2. niet-verlicht mens. In de Varāha 

Purāṇa noemt Rudra de goden paśavas, over wie hij voortaan heer (paśupati) 

zal zijn, maar gewoonlijk is paśu de niet-verlichte ziel van de mens [zie Dier: 
vee: term: paśu (pl. paśavas) (Ind.); Geest: ziel, individuele levende: term: 
paśu (niet-verlost) (Ind.)]                               [pashu, pasu, pashavas, pasavas] 

  33  37 

Sansk. termen: paśubandha ‘vastbinden van het vee’, het dierenoffer, waarvan 

er twee belangrijke soorten zijn, t.w. de afzonderlijke Nirūḍhapaśubandha 

(zie aldaar), die niet en de Agnīṣomiya (zie aldaar), die wel verbonden is met 

het soma-offer [zie Offer: dierenoffer: term: paśubandha (Ind.) 
                                                                             [pashubandha, pasubandha] 

  13 

Sansk. termen: paśujñāna zie jñāna: paśujñāna   - 

Sansk. termen: paśumārga zie mārga: paśumārga   - 
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Sansk. termen: Pāśupata Sūtra zie sūtra: Pāśupata Sūtra   - 

Sansk. termen: pāśupatavrata zie paśupati   - 

Sansk. termen: paśupati ‘heer der dieren’, naam van Śiva-Rudra en een van 

diens Śivāṣṭamūrti-avatāra’s. Reeds de afbeelding op een zegel uit de Indus-
dalbeschaving wordt door John Marshall beschouwd als een weergave van Śiva 

in zijn functie van heer der dieren. In de Vaya Purāṇa (en de Mahābhārata) 

verkondigt Śiva de Paśupati-religie met een uiteenzetting van de 
(Mahā)pāśupatavrata Zie ook Lakulin [zie Ivn: Śiva (1): ‘Paśupati’ 

(Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Heer der dieren’ 

(Paśupati) (Ind.); Heerser: heer der dieren: term: paśupati (god) (Ind.); Kunst 
en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): Paśupati (Ind.); Rite: rituele handeling: 
term: vrata, Mahāpāśupata- (Ind.); Offer: ~ aan Paśupati (Ind.)] 
                                                                                       [Pashupati, Pasupati] 

  37 

Sansk. termen: paśutva ‘rund-heid’, de staat van zonde en dus gebondenheid, 
hetzelfde als mala. Volgens het Pāśupata systeem zijn er vijf mala’s: adharma, 
āsaktihetu, cyuti, mithyājñāna en paśutva mūla [zie Ethiek: zonde: ‘pañca 
mala’s’ (of paśutva’s) (Pāśupata) (Ind.)]                             [pashutva, pasutva] 

  33 

Sansk. termen: paśutva mūla ‘oorspronkelijke rund-heid’, een der vijf zonden 
volgens het Pāśupata systeem [zie Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’: ‘paśutva 
mūla’ (Pāśupata) (Ind.); Begin: oorsprong: term: mūla (adj.) (Ind.)] 
                                                                        [pashutva mula, pasutva mula] 

  33 

Sansk. termen: Pātāla, 1. dodenrijk van de nāga’s , de (onderaardse) oceaan 
en een van de zeven onderaardese gebieden. Pātāla speelt een rol in de mythe 

van Sagara, 2. Pātāla is eveneens de naam van een khaṇḍa (4 in ASS-, 5 in 

Calcutta-editie) uit de Padma Purāṇa, die begint met een beschrijving van de 

onderwereld en de nāga’s, waarna de geschiedenis van Rāma wordt verteld. 
Analyse: Pātāla misschien < pāta ‘val, neerstorting’ (MW) [zie Dodenrijk: 

‘Pātāla’ (lit.) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: 

Pātāla Khaṇḍa (4 in ASS-, 5 in Calcutta-editie) (Ind.)]               [Patala Khanda] 

  27  37 

Sansk. termen: pāṭha ‘lezing, voordracht’                                             [patha]   - 

Sansk. termen: pāṭha: Padapāṭha ‘woordlezing’, de vorm van de Ṛg Veda zoals 

Śākalya (ca 600 v. Chr.) die heeft weergegeven m.b.v. de zg. pada-methode 
van voordragen of schrijven, waarbij de woorden uit de Vedische tekst in hun 
oorspronkelijke vorm (pausa) worden uitgesproken of geschreven zonder te 

letten op de regels van saṃdhi. Padapāṭha staat i.t.t saṃhitāpāṭha (zie 

aldaar), waarbij de woorden vervlochten zijn. Andere teksten kunnen dus ook 

met deze methode ‘herschreven’ worden. Analyse: Padapāṭha < pada 

‘(verbogen) woord’ + pāṭha ‘(bepaalde methode van) voordragen of lezen’ < 

paṭh ‘lezen, voordragen’ [zie Literatuur: Veda, Ṛg: Ṛg Veda Padapāṭha (door 

Śākalya) (Ind.); Werkzaamheid: methode: leesmethode: term: padapāṭha 

(‘woordlezing’) (lit.) (Ind.)]                                                [patha, Padapatha] 

  9  32 

Sansk. termen: pāṭha: saṃhitāpāṭha ‘doorlopende lezing’, tekst van de Ṛg 

Veda, waarin de woorden voldoen aan de regels van saṃdhi en dus niet door 

analyse in delen uiteenvallen, zoals bij de methode van padapāṭha (zie 

aldaar). Analyse: saṃhitāpāṭha < saṃhitā ‘verbinding, vereniging, 

samenvoeging, verzameling’ + pāṭha ‘lezing’ [zie Literatuur: Veda, Ṛg: Ṛg 

Veda Saṃhitāpāṭha (Ind.); Werkzaamheid: methode: leesmethode: term: 

saṃhitāpāṭha (‘doorlopende lezing’) (lit.) (Ind.)] 

                                                                [patha, samhitapatha, sanhitapatha] 
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Sansk. termen: pāṭhaśālā ‘studiehuis’, bibliotheek of universiteit, de opvolger 

van de klassieke āśrama [zie Bouwwerk: studiecentrum: term: pāṭhaśālā 

(Ind.)]                                                                          [pathashala, pathasala] 

  34 

Sansk. termen: pati ‘heer’, algemene term, maar m.n. een van de drie 
principes in de Śaiva Siddhānta, naast paśu en pāśa [zie God: ‘Heer’ (Pati) 
(Ind.); Heerser: leider: term: pati (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: pati: Gopati ‘heer der koeien’, een epitheton van Indra, maar 
ook van andere goden. ‘Koeien’ staan symbool voor ‘wolken’, waar Indra 
immers Apsujit, overwinnaar, is [zie Ivn: Indra (1): ‘Gopati’ (Ind.) (god); God: 
‘Heer der koeien’ (Gopati) (Ind.); Heerser: heer der koeien: term: gopati (god) 
(Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: patijñāna zie jñāna: patijñāna   - 

Sansk. termen: Patnīsaṃyāja ‘gezamenlijk offer aan de vrouwen van de 

goden’, de vier boteroffers (ājya) aan resp. Soma, Tvaṣṭṛ, de vrouwen van de 

goden en Agni Gṛhapati, verricht tijdens het maansoffer [zie Offer: naam: 

‘Patnīsaṃyāja’ (Ind.)]                                          [Patnisamyaja, Patnisanyaja] 

  13 

Sansk. termen: pātnīvata, naam van een offerpaal (en een offerkom), bestemd 

voor een offer aan Tvaṣṭṛ en de vrouwen van de goden (pātnī) [zie Bouwwerk: 

zuil: paal, offer-: ‘Pātnīvata’ (Ind.)]                                                [Patnivata] 

  13 

Sansk. termen: Pauṣkara zie puṣ: puṣkara: Pauṣkara   - 

Sansk. termen: Pauṣkara zie puṣkara: Pauṣkara   - 

Sansk. termen: Pāvaka 1. ‘zuiverend’, 2. ‘schitterend’, 3. de ‘zuiveraar’, een 
der zes ‘broers’ van Agni, maar eigenlijk een aspect en een naam van Agni, 
verwijzend naar m.n. de bliksem. Pāvaka is verwant met Pavamāna 
(‘gezuiverd’) en Śuci (‘schitterend, zuiver’), 4. een variant van het Tanūhavis-
offer aan Agni [zie Ivn: Agni (1): Pāvaka (1) (Ind.) (god); God: ‘Zuiveraar’ 
(Pāvaka) (Ind.); Natuurverschijnsel: bliksem: term: pāvaka (god) (Ind.); Beroep 
en functie: reiniger: term: pāvaka (god) (Ind.); Reiniging en verzorging: 
reiniging(srite): term: pāvaka (adj.) (god) (Ind.); Offer: naam: ‘Tanūhavis’: 
‘Pāvaka’ (2) (Ind.)]                                                                             [Pavaka] 

  13  37 

Sansk. termen: pavamāna / pāvamāna ‘die wordt gezuiverd’, ‘helder 
stromend’, Aanduiding: 1. een vorm van Agni (of zijn ‘broer’ of zoon), verwant 
met Pāvaka (‘zuiver’) en Śuci (‘schitterend, zuiver’), 2. een vorm van Soma 

(Pāvamāna), aan wie heel boek IX van de Ṛg Veda gewijd is, 3. bep. soort 

stotra (er zijn drie pavamāna stotra’s: de Mādhyaṃdinapavamāna stotra, de 

Bahiṣpavamāna stotra en de tṛtīya- of ārbhavapavamāna), 4. een van de 

Tanūhavis-offers aan Agni; deze offers worden ook wel Pavamānahavis 
genoemd; overigens kunnen de begunstigde goden wisselen, zoals offers aan 
Aditi en Indra (zie Hillebrandt, Rituallitteratur, 1897, p. 108) [zie Ivn: Agni (1): 
Pavamāna (3) (Ind.) (god); Ivn: Soma: ‘Pāvamāna’ (1) (Ind.) (god/kruid/drank); 
God: ‘Gezuiverde’ (Pāvamāna) (Ind.); Taal: versvorm: stotra: pavamāna, 

Mādhyaṃdina- (Ind.); Taal: versvorm: stotra: pavamāna, Bahiṣ- (Ind.); 

Reiniging en verzorging: reiniging(srite): term: pāvamāna (‘die wordt 
gereinigd’) (part.) (god/lit.) (Ind.); Offer: naam: ‘Tanūhavis’: ‘Pavamāna’ (2) 

(Ind.); Literatuur: Veda, Ṛg: Soma Pāvamāna-hymnen (Ind.)]          [Pavamana] 

  9  12  13 

Sansk. termen: pavamāna: Bahiṣpavamāna stotra (‘buiten-reiniging’), een 

stotra, gezongen tijdens de ochtendpersing van de tweede dag van het soma-

offer [zie Taal: versvorm: stotra: pavamāna, Bahiṣ- (Ind.); Reiniging en 

verzorging: reiniging(srite): term: pavamāna (‘die wordt gereinigd’) (part.) 
(naam v. god en stotra) (Ind.)]  

  13 
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                             [Pavamana, Bahispavamana stotra, Bahishpavamana stotra] 

Sansk. termen: Pāvīravī ‘(dochter) van de bliksem’, een bijnaam van Sarasvatī 
[zie Ivn: Sarasvatī: ‘Pāvīravī’ (Ind.) (godin en rivier); God: ‘Dochter van de 
bliksem’ (Pāvīravī) (Ind.); Natuurverschijnsel: bliksem: term: pāvīravī 
(‘bliksemdochter’) (godin) (Ind.)]                                                      [Paviravi] 

  12 

Sansk. termen: Petavatthu (pāli) ‘verhalen over de dodengeesten’, een tekst 

die deel uitmaakt van de Khuddaka Nikāya van de Sutta Piṭaka (Pāli-canon), 

waarin beschreven wordt hoe slechte daden kunnen leiden tot wedergeboorte 
in de wereld van de geesten. Analyse: petavatthu < skt. preta-vastu [zie 

Literatuur: Pāli-canon: Piṭaka, Sutta: Nikāya, Khuddaka: Petavatthu (Ind.-B.); 

Taal: epiek: verhaal: term: vatthu, peta- (pāli) (‘verhalen over de 
dodengeesten’) (lit.) (Ind.-B.)] 

  9 

Sansk. termen: Pināka zie triśūla   - 

Sansk. termen: Piṇḍapitṛyajña zie Pitṛyajña   - 

Sansk. termen: Pipru ‘rebellenleider’, een demonenleider, asura en dāsa, een 

vijand van Indra, maar verslagen t.b.v. Ṛjiśvan. Analyse: een betekenis 

moeilijk te geven, maar volgens MW is pipru < √pṛ ‘redden, beschermen, 

overwinnen, weerstand bieden’ [zie Ivn: Pipru (Ind.) (demon); Geest: 
‘Rebellenleider’ (Pipru) (Ind.); Strijd en vrede: antagonisme: term: pipru 
(nom. ag.) (demon) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: piśāca, agressieve demon. De piśāca’s zijn de vijanden van de 
Vaderen. Het zijn kravyads, lijkenvreters, en hebben een relatie met de 
gandharva’s in hun negatieve aspect t.a.v. huwelijk en embryo’s. Etym.: Er 
zijn twee mogelijkheden vlgs MW: 1. < piśita ‘vlees’, dus ‘vleeseter’, 2. ~ piśa 
‘geelachtig’ [zie Geest: lijkenetende demon : term: piśāca (Ind.); Schepping: 
demonen, ~ van de: uit de rajas van een god: piśāca’s (Ind.)]  
                                                                 [pishaca, pishacha, pisaca, pisacha] 

  12 

Sansk. termen: piśāca: paiśāca 1. ‘betrekking hebbend op de piśāca’s, 2. 
aanduiding van een soort illegitiem huwelijk [zie Huwelijk: ‘Paiśāca’ (Ind.)] 
     [pishaca, pishacha, pisaca, pisacha, paishaca, paishacha, paisaca, paisacha] 

  13 

Sansk. termen: Pitāmāha ‘grootvader’, een naam van Brahmā (MW) in de Mbh. 

en de Purāṇa’s [zie Ivn: Brahmā: ‘Pitāmāha’ (Ind.) (god); God: God: 

‘Grootvader’ (Pitāmāha) (Ind.); Familierelaties: grootvader: term pitāmāha 
(god) (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: Pitamaya  zie maya (1): Pitamaya   - 

Sansk. termen: pīṭha 1. ‘zetel, sokkel’, 2. ‘religieus centrum’. Bekend zijn de 

51 (of 108) Śakti-pīṭha’s, zoals de Kāmākhyā-tempel te Guwahati (Assam), en 

de Kāñci Kāmakoṭi Pīṭha van Sri Chandrasekharendra Sarasvati. In de Tantra’s 

van omstreeks de 8e eeuw worden er vier genoemd: de Ātmapīṭha, de 

Parapīṭha, de Yogapīṭha en de Guhyapīṭha; zie ook onder Heiligdom: naam: … 

[zie Heiligdom: type: ~ alg.: term: pīṭha (Ind.); Heiligdom: tempel van Śakti: 

term: pīṭha, Śakti- (Ind.); Kosmografie en geografie: plaats, bedevaart-: pīṭha 

(Ind.)]                                                                      [Shakti-pitha, Sakti-pitha]                                             

  34 

Sansk. termen: pitṛ ‘vader’, m.n. de aanduiding van de voorvaderen, de 

geesten der doden, de god Dyaus en de halfgoden die prajāpati’s of ṛṣi’s 
worden genoemd. Het zijn ook de kinderen van Prajāpati of de goden, gedood 

in het gevecht met Vṛtra en tot leven gewekt als de Vaders [zie 

Familierelaties: vader: term: pitṛ (Ind.); Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’: 

term: pitṛ (Ind.); God: ‘Vader’ (pitṛ) (Ind.); Ivn: Dyaus: ‘Pitṛ’, ~ (Ind.) (god); 
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Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Dyaus pitṛ) (Ind.); Begin: 

oorsprong van de Vaderen: Pitṛs (Ind.); Schepping: Pitṛs, ~ van de: uit het 

lichaam van een god (Ind.); Cultus: dodencultus (voorouderverering): Vaderen 

(Pitṛ’s) (Ind.); Mythologie: Pitr’s, ~ van de (Ind.)]                            [Pitr, Pitri] 

Sansk. termen: pitṛbhiḥ saṃvid zie Overige IE termen: smuid * (IE)   - 

Sansk. termen: Pitṛpati ‘heer der vaderen’, een epitheton van Yama, de god 

der doden [zie Ivn: Yama: ‘Pitṛpati’ (Ind.) (god); God: ‘Heer der vaderen’ 

(Pitṛpati) (Ind.); Heerser: heer der vaderen: term: pitṛpati (god) (Ind.)] 

                                                                                          [Pitrpati, Pitripati] 

  15 

Sansk. termen: Pitṛyajña, een van de vijf grote huisoffers, waarbij Bali-resten 

met water aan de Vaderen geofferd werden. Het maandelijkse offer wordt bij 

voorkeur Piṇḍapitṛyajña genoemd en het jaarlijkse Mahāpitṛyajña [zie Offer: 

naam: ‘Pitṛyajña’ (Ind.); Offer: naam: ‘Mahāpitṛyajña’ (Ind.); Offer: naam: 

‘Piṇḍapitṛyajña’ (Ind.)] 

             [Pitryajna, Pitriyajna, Pindapitryajna, Pindapitriyajna, Mahapitryajna, 
Mahapitriyajna] 

  13 

Sansk. termen: pitṛyāna ‘het pad der Vaderen’, de weg waarlangs de zielen 

van offeraars en asceten naar de maan gaan, waar ze een tijd in gelukzaligheid 
verblijven en daarna terugkeren naar de aarde. Het pad loopt langs rook, 
nacht, maan, jaar, wereld der Vaderen, ether en maan. De terugweg loopt 
o.a. langs regen, planten, voedsel, zaad en embryo. Een deel van de heenweg 
is de winter als de tijd van de verering der voorvaderen; vgl. de Germaanse 
Klopnachten. Analyse: yāna 1. ‘leidend’ (gezegd van een pad), 2. ‘pad, weg’, 
3. ‘reis, tocht’ [zie Kosmografie en geografie: weg: pad der doden: Vaderen, - 

der: term: pitṛyāna (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: yāna (Ind.)] 

                                                                                        [pitryana, pitriyana] 
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Sansk. termen: pitu ‘drank’, een naam voor het sap van de soma-plant [zie 
Eten en drinken: drank: term: pitu (Ind.); Eten en drinken: mede: soma: pitu 
(Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Plakṣa Prāsravaṇa ‘bron van de wuivend bladige vijgeboom’, 

naam van de bron van de rivier de Sarasvatī. Analyse: plakṣa ‘wuivend bladige 

vijgeboom’, de Ficus infectoria; prāsravaṇa ‘uit een bron stromend’ < 

prasravaṇa ‘uitstromend, bron’. De rivier zou uit de boom stromen [zie Ivn: 

Plakṣa Prāsravaṇa (Ind.) (bron); Boom: vijgenboom: term: plakṣa (Ficus 

infectoria) (Ind.); Wateren: bron: term: prāsravaṇa, plakṣa- (‘bron van de 

wuivend bladige vijgeboom’) (subst. adj.) (Ind.)]  
                                                           [Plaksa Prasravana, Plaksha Prasravana] 

  13 

Sansk. termen: potṛ ‘zuiveraar’, onbelangrijke priester, dezelfde als de 

Iraanse āsnatar. Hij is de wasser van de soma. Zijn naam is verbonden met 
Soma Pavamāna, want Pavamāna (zie aldaar) is de soma die door de zeef 

stroomt [zie Priester: term: potṛ (Ind.); Beroep en functie: reiniger: term: potṛ 
(priester) (Ind.)]                                                                            [potr, potri] 

  13 

Sansk. termen: Prabhāsa Khaṇḍa zie khaṇḍa: Prabhāsa Khaṇḍa   - 

Sansk. termen: Prabhāsakṣetramāhātmya zie māhātmya: 

Prabhāsakṣetramāhātmya 

  - 

Sansk. termen: Prabhu ‘machtige, heer’, bijnaam van de ṛbhu’s [ zie Geest: 

groep: ‘Ṛbhu’s’: ‘Prabhu’s’ (Ind.); Macht en kracht: macht: term: prabhu 

(adj.) (naam van de ṛbhu’s) (Ind.)]                                               [rbhu, ribhu] 
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Sansk. termen: prabhūta ‘veel, talloos’, een term die het geheel van de 
materiële wereld aanduidt [zie Getal: aantal: groot aantal: term: prabhūta (de 
materiële wereld) (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) 
der mensen: term: prabhūta’s (pl.) (‘velen’) (Ind.)]                         [prabhuta] 

  56 

Sansk. termen: prācārya, guru van iemands guru of een vroegere guru, zoals 

Śaṃkarācārya’s prācārya Gauḍapāda [zie Beroep en functie: studie: meester: 

term: ācārya: prācārya (‘vroegere meester’) (Ind.)]         [pracarya, pracharya] 

  34 

Sansk. termen: Pracetas ‘wijs, knap, intelligent’, een ṛṣi, voortgekomen uit 

Brahmā’s onderlip (Brahmavaivarta Purāṇa); Analyse: Pracetas < pracit 

‘weten’ [zie Ivn: Pracetas (Ind.) (ṛṣi); God: ‘Wijze’ (Pracetas (ṛṣi, prajāpati)) 

(Ind.); Filosofie: kennis: wijsheid: term: pracetas (adj.) (ṛṣi) (Ind.)] 

                                                    [Pracetas, Prachetas, rsi, rsi, risi, rshi, rishi] 

  37 

Sansk. termen: prācya ‘oostelijk’, aanduiding van Oost-India, waar Śarva zou 
worden vereerd. Analyse: prācya < prāc ‘gericht naar voren, d.i. het oosten’ 
[zie Kosmografie en geografie: windstreek: oosten: term: prācya (adj.) (Ind.)] 
                                                                                            [pracya, prachya] 

  34 

Sansk. termen: pradhāna ‘belangrijkste persoon of ding, hoofd-, eerste’. 
Aanduiding: 1. ‘oerbron’, de ruwe materie waaruit alles is ontstaan, gelijk aan 

prakṛti. De pradhānapuruṣa in Sāṃkhya wordt door Kapila gelijkgesteld aan 

Tijd en Viṣṇu, de heer van de materie, 2. het hoofdbestanddeel van het 

śrauta-offer, dat varieert naar gelang van het offermateriaal of de goden aan 
wie geofferd wordt 
[zie Aardmaterie: materie: term: pradhāna (‘oermaterie’), principe van de 

materie (Ind.); Geest: zelf: term: puruṣa, pradhāna- (‘oer-puruṣa) (Ind.); 

Begin: oorsprong: term: pradhāna (Ind.); Offer: asp.: offeronderdeel: term: 

pradhāna (Ind.); Begin: eerste/oudste persoon: term: pradhānapuruṣa (Ind.)] 

                                                [pradhana, pradhanapurusa, pradhanapurusha] 
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Sansk. termen: Pradyumna ‘de zeer verhevene, bovenal machtige’, incarnatie 

van Kāma als kind van Kṛṣṇa en Rukmiṇī. In de mythe van de hereniging van 

Rati en Kāma redt Rati (zie aldaar), de vrouw van Śambara, het kind 
Pradyumna uit een vis, waarna ze als man en vrouw verder leven. Na zijn dood 
wordt Pradyumna weer de god der liefde, Kāma. 

Pradyumna werd een vyūha-avatāra van Viṣṇu, in wie domineren de guṇa’s 

aiśvarya en vīrya (grootsheid en macht). Hij is de schepper van het universum 
en de heer der manas van alle wezens, die hen op hun plichten wijst (vestiging 
van dharma). 
Uit Pradyumna kwamen de volgende sub-vyūha’s voort: Trivikrama, Vāmana en 
Śrīdhara (zie aldaar). 
Analyse: Pradyumna < pra ‘bij uitstek, voortreffelijk’ + dyumna ‘macht, 

verhevenheid, majesteit’ [zie Ivn: Kāma: ‘Pradyumna’ (Ind.) (god); Viṣṇu: 

‘Pradyumna’, vyūha-avatāra (Ind.) (god); God: ‘Zeer verhevene’ (Pradyumna) 
(Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: dyumna, pra- (‘zeer hoge 
verhevenheid’) (god) (Ind.); Symboliek: gezicht [zwijnen] van Pradyumna als 
symbool van Heerlijkheid (Ind.)]                                               [vyuha-avatara] 

  15  32 

Sansk. termen: pragātha ‘gezang, lied’. Aanduiding: 1. een dubbelvers, dat 
ten behoeve van het zingen in drie delen (triplet) is veranderd en een stotra 
vormt, 2. soort metrum [zie Taal: lied: term: pragātha (Ind.); Taal: versvorm: 
pragātha (Ind.); Taal: metrum, pragātha- (Ind.)]                              [pragatha] 

  13 

Sansk. termen: Prahlāda ’blijde opwinding, vreugde’, naam van een demon, 

zoon van Hiraṇyakaśipu, maar vereerder van Viṣṇu en door hem tot koning 

  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/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.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 (3) van Sanskritische termen A - N 
  
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 

 

 

aangesteld over de Daitya’s. Hij treedt op in de mythe van Bṛhaspati’s list en 

redding van de wereld uit handen van Śukra en de Daitya’s (Padma Purāṇa) 

[zie Ivn: Prahlāda (Ind.) (demonenkoning); Karakter en gedrag: blijdschap: 
term: prahlāda (demon) (Ind.); Geest: ‘Vreugde’ (Prahlāda) (Ind.; Verlossing: 
object: Prahlāda en de wereld (Ind.)]                                               [Prahlada] 

Sansk. termen: praiṣa ‘verzoek, bevel, aanwijzing’, nl. welke de praśāstṛ 
(upavaktṛ) aan de hotṛ geeft [zie Taal: bevel: term: praiṣa (Ind.)]  

                                                                                              [praisa, praisha] 
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Sansk. termen: Prajāpati ‘heer der schepselen’, 1. scheppergod en hoogste 

god in de Veda’s en Brāhmaṇa’s; hij is de heer en de eenheid van het 

universum, maar reeds nu waren de priesters ontevreden met hem en wilden 
hem vervangen, 2. titel of naam van diverse goden of halfgoden. De tien 

individuele prajāpati’s zijn: Marīci, Atri, Aṅgiras, Pulastya, Pulaka, Kratu, 

Dakṣa, Vasiṣṭha, Bhṛgu, Nārada 

 
[zie Ivn: Prajāpati  (1) (Ind.) (1. onafhankelijke abstracte god, 2. naam of titel 
van div. scheppergoden of andere wezens); Godenstelsel: godengroep: 01.: 
‘Prajāpatí’s’ (Ind.); Heerser: heer der schepselen: term: prajāpati (god) (Ind.); 
God: ‘Heer der schepselen’ (Prajāpati) (Ind.); 
 
Mythologie: Prajāpati en Brahmā, ~ van (Ind.); 
Mythe: Prajāpati als beerzwijn en de redding van de aarde (Śatapatha 

Brāhmaṇa) (Ind.)*; Mythe: Prajāpati als beerzwijn en de schepping van de 

aarde (Taittirīya Saṃhitā) (Ind.)*; 

Mythe: Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas (Aitareya Brāhmaṇa) (Ind.)*; 

Mythe: Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas (Maitrāyaṇī Saṃhitā) (Ind.); 

Begin: oorsprong van de mythe van Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas 

(Ind.); 
Mythe: Rudra’s bestraffing van Prajāpati en de verdeling van diens gevaarlijke 
zaad (Ind.) (alg.); Mythe: Rudra’s bestraffing van Prajāpati en de verdeling van 

diens gevaarlijke zaad (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)*; 

Mythe: Vāc en Prajāpati (Ind.); 
 
Mythe: De geboorte van Rudra uit het zaad van Prajāpati’s zonen (Kaushitaki 

Brāhmaṇa) (Ind.)*; Mythe: De schepping van Rudra uit de tranen van Prajāpati 

(Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.); Mythe: De schepping van Agni door Prajāpati 

(Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)*; 

 
Mythologie: motief: doorboring van het offerhert of Prajāpati (Ind.); 
Mythologie: motief: vernietiging van Prajāpati’s offer (Ind.); Mythologie: 
motief: verspilling van Prajāpati’s zaad (Ind.); 
 
Offer: ~ aan Prajāpati (Ind.); Offer: obj.: god, ~ van de: Prajāpati-offer (Ind.); 
Symboliek: Orion als symbool van Prajāpati (Ind.); Symboliek: Steenbok 

(Mṛga(śiras), ‘Hertenkop’) als symbool van Prajāpati (Ind.); Symboliek: 

Prajāpati als symbool van de tijd (het jaar) (Ind.); 
 
Schepping: theogonie: prajāpati’s, ~ van de (Ind.); Schepping: theogonie: uit 
de oerwateren: Prajāpati (Ind.)]                                                      [Prajapati] 
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Sansk. termen: Prajāpatī Gautamī, tante van prins Gautama, de Boeddha. Zij 
nam als eerste zijn leer aan [zie Ivn: Prajāpatī (2) Gautamī (Ind.-B.) (myth. 
fig.)]                                               [Prajapati Gautami, Mahapajapati Gotami] 

  14 

Sansk. termen: prajñā 1. ‘intellect’, 2. ‘individueel zelf’, 3. ‘kosmisch zelf’ 
(later gelijk aan de Ātman), 4. term voor de diepe, droonloze slaap (MandK). 
Er heeft dus een betekenisverandering plaatsgevonden van ‘intellect’ naar 

‘wezenskenmerk van het universum’. Eerst sprak men van prāṇa (adem), 

daarna van prajñā (intellect) om de psychische zijde van de ziel te 
benadrukken, vervolgens van de Ātman en ten slotte van het kosmische 

Brahman of de Ātman. In de Kauṣītaki Upaniṣad bestaat prajñā, het intellect, 

uit geest èn zintuigen, gedachte èn verlangen, wat overeenkomt met de 

Sāṃkhya-filosofie [zie Psychologie: intellect: term: prajñā (Ind.); Geest: zelf: 

intellect: term:  prajñā (Ind.); Psychologie: slaap, diepe, droomloze: term: 
prajñā (Ind.)]                                                                                      [prajna] 

  10  56 

Sansk. termen: prajñāmātrā zie mātrā: bhūtamātra   - 

Sansk. termen: Prajñāpāramitā (fem.) ‘volmaaktheid in wijsheid’, 
Boeddhistische godin der kennis en de personificatie van de volmaakte 
wijsheid. Analyse: Prajñāpāramitā  < Prajñā < pra-jña ‘weten, onderscheiden, 
waarnemen’ + pāramitā ‘leidend naar de andere oever; volmaaktheid (in 
samenst.)’ (para ‘verder gelegen’, ita ‘gegaan, gekeerd, bereikt’) [zie Ivn: 
Prajñāpāramitā (Ind.-B.) (godin); God: ‘Volmaaktheid in wijsheid’ 
(Prajñāpāramitā) (Ind.-B.); Totaliteit: volmaaktheid: term: pāramitā, prajñā- 
(‘volmaaktheid in wijsheid’) (godin) (Ind.-B.)]                        [Prajnaparamita] 

  14 

Sansk. termen: prajñātman ‘hij wiens wezen wijsheid is’, het zelf als wijsheid, 

zoals Indra o.a. moet worden vereerd volgens de Upaniṣads. De prajñātman 

wordt in de KaushU gelijkgesteld aan prāṇa, die symbolisch wordt aangeduid 

als de as waaraan de spaken (prajñāmātrā) en de velg (bhūtamātra, zie 
aldaar) vastzitten. Volgens de BAU ontstaat de eenheid tussen de ziel en de 
prajñātman voorbij het bewustzijn in de diepe droonloze slaap [zie Geest: 
zelf: wijsheid: term: prajñātman (Ind.); Filosofie: principe, wereld-: Absolute: 
term: Brahman: ‘Prajñā Ātman’ (Ind.); Symboliek: as [van wiel] als symbool 

van het intellectuele zelf (prāṇa = prajñātman) (Ind.)]  

                                                                 [prajnatman, prana, Prajna Atman] 

  32  56 

Sansk. termen: prākāmya ‘de kracht om grote vreugde te verwerven’ 
(Campbell), ‘kracht om alles te verwerven wat men wenst’ (anderen, onder 
wie MW), een van de oorspronkelijke doelen van yoga, nl. het vergaren van 
magische krachten (siddhi’s) [zie Macht en kracht: magische kracht: term: 
siddhi: ‘prākāmya’ (Ind.); Macht en kracht: almacht: term: prākāmya (siddhi) 
(Ind.)]                                                                                            [prakamya] 

  15 

Sansk. termen: prakāśa ‘schittering’, een kracht van citśakti volgens de 
Tantra’s. Prakāśa is het ongeschapen licht, de essentie van Śiva, dat zelfbesef 
heeft; het is zuiver bewustzijn (Kaśmīra-Śaivisme). Vimarśa (zie aldaar) vormt 
de component van prakāśa en wordt geïdentificeerd met śakti [zie Macht en 
kracht: levenskracht: term: śakti: ‘prakāśa’ (Ind.); Licht en duisternis: 
schittering: term: prakāśa (citśakti) (Ind.)] 
                                                             [prakasha, prakasa, citshakti, citsakti] 

  34 

Sansk. termen: prakṛti ‘de eerste voortbrenging’, ‘oorspronkelijke vorm, 

model of materie’. Aanduiding: 1. de ‘materie’, een van de twee principes van 

Sāṃkhya en de Śaiva filosofie (puruṣa en prakṛti). Volgens Rāmānuja zijn er 

drie soorten substanties: īśvara, jīva’s en prakṛti. In het Śāktisme is Devī 

(Śakti) gelijk aan prakṛti (en māyā), 2. ‘basisoffer’, waarop de vikṛti’s 
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(‘verandering’) zijn gebaseerd. 3. Een van de khaṇḍa’s van de Brahmavaivarta 

Purāṇa is naar Prakṛti genoemd en handelt m.n. over de godinnen [zie 

Aardmaterie: materie: term: prakṛti, principe van de materie (Ind.); Offer: 

type: modeloffer: term: prakṛti (Ind.); Offer: type: afgeleid ~: term: vikṛti 
(Ind.); Wisseling: term: vikṛti (afgeleid offer) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, 

Brahma: Brahmavaivarta Purāṇa: Khaṇḍa 2: Prakṛti Khaṇḍa (Ind.); Symboliek: 

beeldspraak: gelijkenis van prakṛti en puruṣa (Ind.); Twee: polariteit: puruṣa 

en prakṛti (Ind.); Verlossing: object: materie: prakṛti (Ind.); Verlossing: weg 

naar ~: kennis van prakṛti (Sāṃkhya) (Ind.)]  

                      [Prakrti, Prakriti, Prakrti Khanda, Prakriti Khanda, vikrti, vikriti, 
purusa, purusha] 

Sansk. termen: prakṛti: ādya prakṛti ‘eerste materiële werkelijkheid’, een 

epitheton van Śakti (Devī) als māyā [zie Ivn: Devī: Śakti: ‘Ādya Prakṛti’ (Ind.) 

(godin); God: ‘Eerste materiële werkelijkheid’ (Ādya Prakṛti) (Ind.); 

Aardmaterie: materie: term: prakṛti, ādya- (‘eerste materiële werkelijkheid’) 

(Śakti) (Ind.); Eén: eerste: term: ādya (Ind.)]  
                                                  [Prakrti, Prakriti, Adya Prakrti, Adya Prakriti] 

  34 

Sansk. termen: prakṛti: mūlaprakṛti ‘oorsprong van de materiële 

werkelijkheid’, een epitheton van Śakti (Devī) als māyā [zie Ivn: Devī: Śakti: 

‘Mūlaprakṛti’ (Ind.) (godin); God: ‘Oorsprong van de materiële werkelijkheid’ 

(Mūlaprakṛti) (Ind.); Aardmaterie: materie: term: prakṛti, mūla- (‘oorsprong 

van de materiële werkelijkheid’) (Śakti) (Ind.); Begin: oorsprong: term: mūla 
(adj.) (Ind.)]                                  [Prakrti, Prakriti, Mulaprakrti, Mulaprakriti] 

  34 

Sansk. termen: Pralamba ‘voorovergebogene’, een daitya, door Kaṃsa 

gezonden om Kṛṣṇa te doden, maar vernietigd door Balarāma. Analyse: 

Pralamba ‘neerhangend, met voorovergebogen lichaam’ < pra + lamb 
‘neerhangen, neervallen’ [zie Ivn: Pralamba (Ind.) (demon); Geest: 
‘Voorovergebogene’ (Pralamba) (Ind.); Werkzaamheid: hangen: term: lamba, 
pra- (‘voorovergebogene’) (part.) (demon) (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: pralaya ‘vernietiging, verval, ondergang’, m.n. de ondergang 

van de wereld. Volgens de Pāñcarātra Āgama’s drijft Viṣṇu na de Mahāpralaya 

als kind op een banyan-blad op de oceaan. De Pūrva Mīmāṃsā kent geen 

pralaya noch sṛṣṭi (schepping). Devī bewerkstelligt als Mahāmārī de 

wereldondergang [zie Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Pralaya, (Mahā-)’ 
(Ind.); Dood en leven: vernietiging: term: pralaya, (mahā-) (wereldondergang) 
(Ind.)]                                                                                        [Mahapralaya] 

  32  34 

Sansk. termen: pramāda 1. ‘roes, dronkenschap’, 2. ‘gekte’, 3. ‘gebrek, fout’. 
In de Nyāya-filosofie kenmerkt de afwezigheid van pramāda de īśvara [zie 
Psychologie: vergissing: term: pramāda (Ind.)]                                  [pramada] 

  34 

Sansk. termen: pramāṇa 1. ‘maat, standaard’, 2. ‘middel tot het juiste inzicht 

(pramā) of logisch bewijs, onderdeel van Navya-Nyāya [zie Filosofisch aspect: 

middel: term: pramāṇa (Ind.)]                                                         [pramana] 

  34 

Sansk. termen: Prāmāṇya ‘bewijskrachtig, gezaghebbend’, (deel van) de naam 

van een Āgama door de Vaiṣṇava Vedānta-filosoof Yāmunācārya (10e eeuw). 

Analyse: prāmāṇya < pramāna ‘maat, standaard’ < pramā ‘fundament, juiste 

kennis’ [zie Literatuur: Āgama Prāmāṇya (Vaiṣṇava) (door Yāmunācārya) (Ind.-

T.); Filosofisch aspect: bewijs: term: prāmāṇya (‘bewijskrachtig’) (adj.) (lit.) 

(Ind.)]                                   [Agama Pramanya, Yamunacarya, Yamunacharya] 

  32 
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Sansk. termen: Prameyaratnāvalī (fem.) ‘parelsnoer van belangrijke thema’s’, 

een Vaiṣṇava geschrift van Baladeva Vidyābhūṣaṇa, waarin deze o.a. 

Caiyanya’s opvatting bespreekt over de hlādinīśakti van Viṣṇu-Kṛṣṇa. Analyse: 

prameya 1. ‘meetbaar, bewijsbaar’, 2. ‘de zaak waarvan kennis genomen 
moet worden, de zaak waarom het draait’ + ratnāvalī 1. ‘parelsnoer’ < ratna 
‘parel, juweel’, + āvalī ‘rij, reeks, lijn’, 2. spec. retorische figuur [zie 

Literatuur: Prameyaratnāvalī (Vaiṣṇava) (door Baladeva Vidyābhūṣaṇa) (Ind.); 

Sieraad: ketting, hals-: term: āvalī, prameyaratna- (Prameyaratnāvalī) 
(‘parelsnoer van belangrijke thema’s’) (lit.) (Ind.)] 
              [Prameyaratnavali, Baladeva Vidyabhusana, Baladeva Vidyabhushana] 

  34 

Sansk. termen: prāṇa zie an: prāṇa   - 

Sansk. termen: Prāṇaliṅga zie liṅga: Prāṇaliṅga   - 

Sansk. termen: prāṇa-liṅgin-bhakti, bhakti van de verzaking van het eigen 

leven en concentratie op de liṅga, een deel van het tweede stadium van 

bhakti, bhogāṅga, volgens het Vīra-Śaivisme [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-

Śaiva-mārga’: bhakti, 2e stadium: bhogāṅga: ‘prāṇa-liṅgin-bhakti’ (Ind.)] 

                                                                       [prana-lingin-bhakti, bhoganga] 
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Sansk. termen: prāṇamaya ‘bestaande uit levensadem’, d.w.z. de 

levensenergie als vierde kośa (‘omhulling’) rond het zelf. Volgens de Taittirīya 

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

‘prāṇamaya’ (TU) (Ind.); Adem: term: prāṇa: prāṇamaya (adj.) (een ātman 

vlgs TU) (Ind.)]                                                                  [prana, pranamaya] 

  10 

Sansk. termen: praṇaya ‘liefde’, het derde stadium van bhakti volgens 

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

3e stadium: praṇaya (Ind.); Karakter en gedrag: liefde: term: praṇaya (Ind.)] 

                                                                                                        [pranaya] 
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Sansk. termen: prāṇāyāma ‘beheersing van de ademhaling’, een van de acht 

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

lijden; m.n. een veel voorkomende Śaiva praktijk, die reiniging, 
lichaamsbeheersing en geestelijke verwerkelijking tot doel heeft; ook in de 

Maitr. is prāṇāyāma een van de yoga-methoden [zie Religieus fenomeen: 

ascese: yoga: methode: prāṇāyāma (Maitr, YS) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 

‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 4: ‘prāṇāyāma’ (Ind.); Karakter en gedrag: 

zelfbeheersing: beheersing van de ademhaling: term: yāma, prāṇa- 

(‘beheersing van de ademhaling’) (yoga-methode) (Ind.)] 
                                                                                     [pranayama, yoganga] 

  33  34  56 

Sansk. termen: prapanna ‘aangekomen (voor hulp e.d.)’, ‘smekeling’, m.n. 

‘die zich aan God heeft overgegeven’, een mumukṣu die streeft naar mokṣa 

volgens de Pāñcarātra Āgama’s [zie Beroep en functie: rel. persoon: zoeker 

naar verlossing: term: mumukṣu: ‘prapanna’ (Ind.); Beroep en functie: 

smekeling: term: prapanna (rel. persoon) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: prapatti ‘zelfovergave’, een van de middelen ter verlossing 
volgens het Pāśupata-systeem. Volgens Rāmānuja kan prapatti van de jīva aan 

God (Brahman) verlossing brengen (maar alleen door kṛpā, Gods genade) [zie 

Verlossing: weg naar ~: overgave aan God: term: prapatti (Ind.); Verlossing: 
weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: prapatti (Ind.); Cultus: persoonlijke devotie: 
term: prapatti (Ind.)] 
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Sansk. termen: prapitva ‘ochtend’, naam voor de ochtendpersing van het 
soma-offer. Volgens William A. Vance betekende de term oorspronkelijk ‘late 
avond’, maar verschoof deze naar ‘ochtend’ [zie Tijd: dag: ochtend: term: 
prapitva (Ind.); Offer: obj.: drankoffer: soma-offer: ochtendoffer voor Indra: 
term: prapitva (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: prāpti 1. ‘aankomst’, 2. ‘bereik’, 3. ‘verwerving’, 4. ‘de 
kracht om alles wat men maar wenst, te verkrijgen, inclusief kennis van 
andermans gedachten en die van verleden en toekomst’, een van de 
oorspronkelijke doelen van yoga, nl. het vergaren van magische krachten 
(siddhi’s) [zie Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi: ‘prāpti’ (Ind.); 
Bezit en roof: verwerving: term: prāpti (Ind.)]                                      [prapti] 

  15  32 

Sansk. termen: prāpti: kaiṃkarya prāpti ‘verwerving van dienstbaarheid’, 

d.w.z. ‘eeuwige dienst’ in de hemel, een ruimere interpretatie van het begrip 

mokṣa door Rāmānuja [zie Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid: term: 

kaiṃkarya (Ind.); Bezit en roof: verwerving van dienstbaarheid: term: prāpti, 

kaiṃkarya (mukti) (Ind.); Verlossing: type: mukti: ‘kaiṃkarya prāpti’ (vgls 

Rāmānuja) (Ind.)]                          [prapti, kaimkarya prapti, kainkarya prapti] 

  32 

Sansk. termen: prāpti: sukha prāpti ‘verwerving van geluk’, een kenmerk van 
de hoogste bhakti volgens Jīva Goswami [zie Bezit en roof: verwerving van 
geluk: term: prāpti, sukha (kenmerk van bhakti) (Ind.); Welzijn en ziekte: 
heil: term: sukha (Ind.)]                                                  [prapti, sukha prapti] 

  32 

Sansk. termen: prasāda, 1. ‘helderheid, zuiverheid’, 2. ‘kalmte, sereniteit’, 3. 
‘vriendelijkheid, genade’, 4. ‘(deel van het) offervoedsel’, 5. ‘offer (van 

voedsel) aan een liṅga, guru of jaṅgama’, een van de rituelen in het Vīra-

Śaivisme om mokṣa te bereiken, 6. eten van een deel van het offervoedsel [zie 

Karakter en gedrag: welgezindheid: term: prasāda (offervoedsel) (Ind.); 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘prasāda’ (Ind.); Offer: 

~ aan een liṅga, guru of jaṅgama: term: prasāda (Vīra-Śaivisme) (Ind.); Eten 

en drinken: voedsel, offer-: term: prasāda (Ind.); Rite: rituele handeling: 
sacrament: heilig maal: term: prasāda (Ind.)]                                    [prasada] 

  32  33 

Sansk. termen: Prāsahā (fem.) ‘kracht, macht’, een vrouw van Indra, maar 
eigenlijk de personificatie van een aspect van de god. Analyse: Prāsahā < pra + 
saha ‘machtig, zegerijk’ [zie Ivn: Prāsahā (Ind.) (godin); God: ‘Krachtige’ 
(Prāsahā) (Ind.); Macht en kracht: kracht: term: prāsahā (fem.) (godin) (Ind.)] 
                                                                                                        [Prasaha] 

  12 

Sansk. termen: praśāstṛ ‘heerser, leider’ of upavaktṛ ‘opwekker’ of 

maitrāvaruṇa ‘betrekking hebbend op Mitra en Varuṇa’, assistent van de hotṛ. 
Hij geeft aanwijzingen, de praiṣa’s, aan de hotṛ (vandaar de namen upavaktṛ 
en praśāstṛ); volgens MW wordt dit bevel juist aan de praśāstṛ gegeven. Hij 

draagt verzen voor aan Mitra en Varuṇa (vandaar de naam maitrāvaruṇa die in 

de plaats is gekomen van de vroegere praśāstṛ en upavaktṛ); de Maitrāvaruṇa 

is tevens de naam van de soma-beker van deze priester [zie Priester: term: 

praśāstṛ = upavaktṛ = maitrāvaruṇa (Ind.); Heerser: leider: term: praśāstṛ 
(priester) (Ind.); Werkzaamheid: aanzetten: term: upavaktṛ (nom. ag.) 

(priester) (Ind.); Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘maitrāvaruṇa’ (Ind.)] 

                        [prashastr, prashastri, prasastr, prasastri, upavaktr, upavaktri, 
maitravaruna, dharagraha] 
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Sansk. termen: prāśitra ‘eten’ (subst.), een deel van de havis, die de 

brāhmaṇa krijgt tijdens het maansoffer [zie Eten en drinken: voedsel, offer-: 

term: prāśitra (‘eten’) (Ind.)]                                            [prashitra, prasitra] 

  13 

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

Sansk. termen: prastara ‘wat verspreid is’, m.n. 1. ‘een hoop gras, bladeren of 
bloemen’, 2. ‘offerzetel’ (van strooisel). Hier: een ‘bundel gras’ die de 
offeraar vertegenwoordigt en in het vuur geworpen wordt, een rituele 
handeling tijdens het maansoffer [zie Vegetatie: grasbundel: term: prastara 
(Ind.); Offer: naam: ‘Prastara’-offer (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: prastāva ‘inleidende lofzang’, eerste gedeelte van een sāman, 

geïntroduceerd door hum (huṃkāra) en gezongen door de prastotṛ [zie Taal: 

zang: melodie: sāman: deel: prastāva (Ind.); Taal: lied, lof-: term: prastāva 
(deel van een sāman) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: prastotṛ ‘lofzanger’, een sāman-zanger, die bepaalde hymnen 

zingt, zoals de prastāva, en de assistent is van de udgātṛ [zie Priester: term: 

prastotṛ (Ind.) (sāman-zanger); Beroep en functie: zanger: term: prastotṛ 
(‘lofzanger’) (priester) (Ind.)]                  [prastotr, prastotri, prastava, saman] 

  13 

Sansk. termen: Prātaranuvāka, de ‘ochtendlitanie’ van de Agniṣṭoma, gericht 

aan Agni, Uṣas en de aśvins. Het is een gebed zonder offer. Volgens MW volgt 

hierna echter de prātaḥsavana, het ‘ochtendplengoffer’ van soma. Analyse: 

prātar ‘ochtend-’; anuvāka ‘litanie, nazeggen, reciteren’ [zie Taal: litanie, 
ochtend-: term: prātaranuvāka (Ind.); Taal: spreuk: term: vāka (Ind.)] 
                                                                                              [prataranuvaka] 

  13 

Sansk. termen: pratibimba zie bimba   - 

Sansk. termen: pratihāra ‘afsluiting’, derde gedeelte van een sāman (vanaf de 

laatste pada, dus een afsluiting), geïntroduceerd door huṃ en gezongen door 

de pratihartṛ [zie Taal: zang: melodie: sāman: deel: pratihāra (Ind.); 

Werkzaamheid: sluiten: term: pratihāra (nom. act.) (deel van een sāman) 

(Ind.)]                                              [pratihara, saman, pratihartr, pratihartri] 

  13 

Sansk. termen: pratihartṛ ‘afsluiter, vernietiger, afweerder, beëindiger’, een 

sāman-zanger, die bepaalde hymnen zingt, zoals de pratihāra, en de assistent 

is van de udgātṛ [zie Priester: term: pratihartṛ (Ind.) (sāman-zanger); Beroep 

en functie: doder: term: pratihartṛ (priester) (Ind.)]     [pratihartr, pratihartri] 

  13 

Sansk. termen: pratijñā 1. ‘toestemming, erkenning, instemming’, 2. ‘belofte, 
eed’, 3. ‘bewering, voorstel, hypothese’, eerste lid van het Nyāya-syllogisme 
[zie Taal: uitspraak: term: pratijñā (Ind.); Filosofisch aspect: redenering: 
syllogisme, Nyāya-: 1e lid: ‘pratijñā’ (Ind.); Filosofisch aspect: hypothese: 
term: pratijñā (Ind.)]                                                                        [pratijna] 

  34 

Sansk. termen: pratinārāyaṇa of prativāsudeva ‘gelijkend op of in vijandschap 

met nārāyaṇa resp. vāsudeva’, een type heilige (een śalākāpuruṣa) bij de 

Jaina’s, van wie er negen zijn en die Vāsudeva/Nārāyaṇa bestrijden [zie 

Beroep en functie: rel. persoon: heilige: ‘śalākāpuruṣa’: ‘pratinārāyaṇa’ of 

‘prativāsudeva’ (Ind.-J.)]           [shalakapurusa, shalakapurusha, salakapurusa, 
salakapurusha, pratinarayana, prativasudeva] 

  16 

Sansk. termen: pratipad ‘ingang’, m.n. eerste vers van een śāstra [zie Taal: 
voorlezing: term: śāstra: deel: pratipad (Ind.); Bouwwerk: ingang: term: 
pratipad (eerste vers van een śāstra) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: pratiprasthātṛ, priester, assistent van de adhvaryu [zie 

Priester: term: pratiprasthātṛ (Ind.)]                [pratiprasthatr, pratiprasthatri] 

  13 
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Sansk. termen: prativāsudeva zie pratinārāyaṇa   - 

Sansk. termen: Pratyabhijñā zie jñāna: Pratyabhijñā   - 

Sansk. termen: Pratyabhijñāyoga zie jñāna: Pratyabhijñā   - 

Sansk. termen: pratyāhāra, ‘terugtrekking’ van de zintuigen, een van de acht 

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

lijden. De zintuigen moeten zich ‘terugtrekken’ om het intellect te stimuleren. 
Ook in de Maitr. is pratyāhāra een van de yoga-methoden [zie Religieus 
fenomeen: ascese: yoga: methode: pratyāhāra (Maitr, YS) (Ind.); Verlossing: 

weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 5: ‘pratyāhāra’ (Ind.); Reis: 

terugtrekken: term: pratyāhāra (Ind.)]                           [pratyahara, yoganga] 

  34  56 

Sansk. termen: pratyakṣa ‘aanwezig voor de ogen’, d.w.z. ‘waarneming’, een 

van de vier pramāṇa’s die dienen als bewijsmiddel in Navya-Nyāya. Ook in de 

filosofie van de Brāhmaṇa’s is pratyakṣa een van de wijzen van 

kennisverwerving. Pratyakṣa is de waarneming van zaken die gewoonlijk 

worden waargenomen, zoals voorwerpen; dit i.t.t. parokṣa, de waarneming 

van zaken die gewoonlijk hierbuiten vallen  [zie Filosofisch aspect: middel: 

term: pramāṇa: ‘pratyakṣa’ (Brāhmaṇa’s, Navya-Nyāya) (Ind.); Waarneming: 

term: pratyakṣa (fil.) (Ind.)]                          [pramana, pratyaksa, pratyaksha] 

  10  34 

Sansk. termen: Prauḍha ‘opgeheven, volwassen, groot’, naam van een 

Brāhmaṇa (‘grote’), ook Pañcaviṃśa en Tāṇḍya genoemd, een commentaar op 

de Sāma Veda. Analyse: prauḍha < pra ‘voorwaarts’ + ūḍha < √vah ‘voeren, 

leiden’ [zie Literatuur: Brāhmaṇa, Pañcaviṃśa = Prauḍha = Tāṇḍya Brāhmaṇa 

(Ind.); Totaliteit: voltooien: term: prauḍha (‘volgroeid’) (lit.) (Ind.)] 

                                          [Pancavimsha Brahmana, Panchavimsha Brahmana, 
Panchavinsha Brahmana, Panchavinsa Brahmana, Pancavimsa Brahmana, 
Pancavinsa Brahmana, Praudha Brahmana, Tandya Brahmana] 

  32 

Sansk. termen: Praugaśāstra zie śāstra: Praugaśāstra   - 

Sansk. termen: Prauṣṭhapada, 1. de maand augustus-september, waarin o.a. 

volgens één Sūtra een vollemaansoffer werd verricht, het Prauṣṭhapada-offer 

(een darśapūrṇamāsa in het gṛhya-ritueel), 2. betrekking hebbend op een van 

de twee Proṣṭhapada’s, tweelinggoden en Nakṣatra’s in het sterrenbeeld 

Pegasus. Analyse: < proṣṭhapada ‘poot van een kruk’, naam van een dubbele 

nakṣatra in Pegasus: pūrva-proṣṭhapada (α, β en γ) en uttara-proṣṭhapada (α, 

δ en ε) [zie Tijd: maand (Ind.): Prauṣṭhapada = Bhādrapada = aug.-sept.; 

Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Pegasus’: ‘Proṣṭhapada, Pūrva resp. Uttara’ 

(adj. Prauṣṭhapada, tevens een maand) (Ind.); Offer: naam: ‘Prauṣṭhapada’-

offer (Ind.); Voorwerp: stoelpoot: term: proṣṭhapada (nakṣatra) (Ind.)] 

                               [Prausthapada, Praushthapada, Bhadrapada, Prosthapada, 
Proshthapada, Naksatra, Nakshatra] 

  13 

Sansk. termen: pravara ‘voornaam, aanzienlijk’, het noemen van de namen 
van de voorouders en de zieners [zie Taal: litanie: term: pravara (Ind.); 
Karakter en gedrag: uitnemendheid: term: pravara (adj.) (litanie) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Pravargya ‘wat in het vuur geplaatst moet worden’, een hete-
melkoffer als onderdeel van het soma-offer. De naam is afkomstig van de 
pravarga-pot. De melk wordt gegoten in de mahāvīra- of gharma-pot. Volgens 
Keith was de ceremonie oorspronkelijk een apart ochtendoffer en een 

zonnerite. Analyse: < pra-vṛj ‘op het vuur plaatsen, verhitten’, nl. de 
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mahāvīra-pot (zie aldaar) [zie Offer: naam: ‘Pravargya’ (Ind.); Werkzaamheid: 
bereiden: verhitten: term: pravargya (‘wat verhit moet worden’) (rite) (Ind.)] 

Sansk. termen: pravarta ‘beginner’, m.n. eerste fase van de opleiding in de 
Tantrische religieuze liefdesscholen van de Vamācāra-secte [zie Beroep en 
functie: studie: beginner: term: pravarta (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: pravat, het ‘gemakkelijke, vlotte pad’ der Vaderen dat 
neerwaarts of horizontaal gaat, d.w.z. niet naar de hemel [zie Kosmografie en 
geografie: weg: richting: neerwaarts: term: pravat (Ind.); Kosmografie en 
geografie: weg: pad der doden: Vaderen, - der: term: pravat (Ind.)] 

  11 

Sansk. termen: pravṛtti ‘streven, neiging, actieve bevrijding’, een term, 

gegeven aan de religie die door Hayagrīva, een avatāra van Viṣṇu, gesticht 

werd; ook een van de objecten in de Nyāya-filosofie om het juiste inzicht te 

verkrijgen [zie Karakter en gedrag: toeneiging: term: pravṛtti (Ind.); Religie: 

Vaiṣṇavisme: pravṛtti-~ (van Hayagrīva)  (Ind.)]                   [pravrtti, pravritti] 

  32  34 

Sansk. termen: prāyaścitta 1. eig. ‘heersende gedachte’ of ‘gedachte aan de 
dood’, 2. ‘boetedoening’ voor zonden. Ze is m.n. een zoenoffer, bedoeld om 
offerfouten te herstellen. Een bijzondere vorm van de prāyaścitta is de 

Sautrāmaṇī, bedoeld om misbruik van soma ongedaan te maken. Er bestaan 

lijsten met de offers die men moet verrichten om zijn zonden af te lossen [zie 
Ethiek: straf: boetedoening: term: prāyaścitta (Ind.); Offer: naam: 
‘Prāyaścitta’ (Ind.); Taal: lijst, offer(leverings)-: prāyaścitta-lijst (Ind.)] 
                 [Prayashcitta, Prayashchitta, Prayascitta, Prayaschitta, Sautramani] 

  13 

Sansk. termen: prayatna ‘inspanning’. In de Vaiśeṣika-filosofie leidt de weg 

naar verlossing tot opheffing van de eigenschappen van prayatna [zie Macht en 
kracht: aspect: inspanning: term: prayatna (Ind.); Verlossing: separ.: 
inspanning: term: prayatna (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: preman ‘geestelijke liefde’, het tweede stadium van bhakti 
zowel volgens Vallabha als volgens het Kaśmīra-Śaivisme en de hoogste bhakti 
(naast prīti) volgens Jīva Gosvāmī [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vallabha-

mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 2e stadium: preman (Ind.); Verlossing: weg naar 

~: ‘Koṭirudra Saṃhitā-mārga’: bhakti, 2e stadium: preman (Ind.); Cultus: 

persoonlijke devotie: term: bhakti: ‘prīti’ of ‘preman’ (vorm van bhakti vlgs 
Jīva Gosvāmī) (Ind.);  Karakter en gedrag: liefde: term: preman (bhakti) (Ind.)] 
                                                                                                             [priti] 

  32  33 

Sansk. termen: preta ‘overledene’, oorspronkelijk elke overledene, later een 
hongerige dodengeest die aan de voet van de berg Meru leeft en die als mens 

jaloers was. Volgens Śāṅkhāyana sluit de preta zich pas na een jaar bij de 

Vaderen aan [zie Geest: ziel: dodengeest: preta (Ind.-B.); Dood en leven: 
afgestorvene: term: preta (Ind.-B.)] 

  11  14 

Sansk. termen: prīti ‘plezier, vreugde’, de hoogste bhakti (naast preman) 
volgens Jīva Gosvāmī, waarmee sāyujya mukti kan worden bereikt [zie Cultus: 
persoonlijke devotie: term: bhakti: ‘prīti’ of ‘preman’ (vorm van bhakti vlgs 
Jīva Gosvāmī) (Ind.); Karakter en gedrag: genieten: term: prīti (nom. act.) 
(bhakti) (Ind.)]                                                                                       [priti] 

  32 

Sansk. termen: priya zie Germ. termen: Frīja ((west-)germ.)   - 

Sansk. termen: Proṣṭhapada zie Prauṣṭhapada   - 

Sansk. termen: Pṛṣātaka ‘bont, gevlekt’ 1. ‘mengsel van geklaarde boter en 

gestremde melk’, 2. naam van het vollemaansoffer in de maand Āśvina, 3. een 

godheid volgens Āśvalāyana. Analyse: Pṛṣātaka < pṛṣāta ‘gevlekt, gemengd’ < 

pṛṣ ‘sprenkelen’ [zie Offer: naam: ‘Āśvinī’ = ‘Pṛṣātaka’ (Ind.); Ivn: Pṛṣātaka 
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(Ind.) (god, vlgs Āśvalāyana); Kleur: gevlektheid: term: pṛṣātaka (offer, god) 

(Ind.); God: ‘Gevlekte’ (Pṛṣātaka) (Ind.)]  

                             [Ashvini, Asvini, Prsataka, Prisataka, Prshataka, Prishataka] 

Sansk. termen: Pṛśni ‘gevlekt, gespikkeld’, Vedische stormgodin, personificatie 

van de regenwolk, in de gedaante van een gespikkelde koe en moeder van de 

Maruts [zie Ivn: Pṛśni (Ind.) (godin); Kleur: gevlektheid: term: pṛśni (adj.) 

(godin) (Ind.); God: ‘Gevlekte’ (Pṛśni) (Ind.)]        [Prshni, Prishni, Prsni, Prisni] 

  12 

Sansk. termen: Pṛṣṭha ‘duidelijk uitstekend’, naam van een aantal stotra’s die 

tijdens de middagpersing gereciteerd wordt [zie Taal: versvorm: stotra, Pṛṣṭha 

(Ind.), Pṛṣṭhya (adj.)]                                  [Prstha, Pristha, Prshtha, Prishtha] 

  13 

Sansk. termen: Pṛṣṭhya ‘betrekking hebbend op de Pṛṣṭha stotra’s’, de naam 

van een vorm van een Sākamedhās, die zes dagen (ṣaḍaha)) duurt en 

verbonden is met soma en dierenoffers [zie Offer: naam: ‘Sākamedhās’: 

‘Pṛṣṭhya Ṣaḍaha’ (Ind.); Taal: versvorm: stotra, Pṛṣṭha (Ind.), Pṛṣṭhya (adj.); 

Tijd: periode, cultus-: duur: 06 dagen: term: ṣaḍaha (Ind.)] 

              [Prsthya Sadaha, Prsthya Shadaha, Pristhya Sadaha, Pristhya Shadaha, 
Prshthya Sadaha, Prshthya Shadaha, Prishthya Sadaha, Prishthya Shadaha] 

  13 

Sansk. termen: Pṛthivī (fem.) ‘uitgestrekt’, d.w.z. ‘uitgespreid’, de godin 

Aarde. Ze was eens verbonden met Dyaus als Dyāvāpṛthivī en later van hem 

gescheiden. Hun kinderen zijn Uṣas, Agni en Indra. Ze wordt voorgesteld als 

koe. Pṛthivī komt o.a. voor in de mythen van Pṛthu, haar vader of haar man. 

Volgens Klostermaier noemt Pāṇini Pṛthivī-Dyānī als naam van Umā Haimavatī, 

maar Dyānī wordt verder nergens vermeld. Analyse: Pṛthivī < pṛth ‘uitbreiden, 

uitstrekken’ [zie Ivn: Pṛthivī (Ind.) (godin); God: ‘Uitgestrekte’ (Pṛthivī) (Ind.); 

Kosmografie en geografie: aarde: term: pṛthivī (fem.) (godin) (Ind.); 

Werkzaamheid: spreiden: term: pĮtha (IE): pṛthivī (adj.) (godin) (Ind.); 

Mythologie: Pṛthivī, ~ van (Ind.); Symboliek: Pṛthivī, de aarde, als symbool van 

geduld (Ind.)]                              [Prthivi, Prithivi, Dyavaprthivi, Dyavaprithivi] 

  37 

Sansk. termen: Pṛthu ‘uitgestrekt’, de eerste koning, de zoon van het goede 

gedeelte van Vena, beschouwd als een ṛṣi en een avatāra van Viṣṇu. Hij speelt 

een rol in een mythe waarvan er twee varianten zijn. In de eerste variant is hij 

de vader van de aardgodin-koe Pṛthivī en in de tweede is hij haar echtgenoot. 

Het thema is het herstel van de vruchtbaarheid van de aarde [zie Ivn: Viṣṇu: 

Pṛthī = Pṛthu Vainya, avatāra (Ind.) (koning-god); God: ‘Uitgestrekte’ (Pṛthivī; 

Pṛthu (ṛṣi)) (Ind.); Werkzaamheid: spreiden: term: pĮtha (IE): pṛthu (adj.) (ṛṣi) 
(Ind.)]          
     [Prthi Vainya, Prithi Vainya, Prthu Vainya, Prithu Vainya, rsi, risi, rshi, rishi, 
avatara] 

  15 

Sansk. termen: pudgalavāda zie vāda: pudgalavāda   - 

Sansk. termen: pūjā ‘verering, eerbewijs’, algemene term, die ook ‘cultus’ 
aanduidt. De moderne beeldenverering als centrale praktijk staat i.t.t. de 
Vedische yajña (offer) [zie Cultus: beeldenverering: term: pūjā (Ind.); Cultus: 
term: pūjā (Ind.)]                                                                                   [puja] 

  32 

Sansk. termen: Pulaha, een prajāpati en een van de zeven zieners. Hij is 

geboren uit het linkeroor van Brahmā (Brahmavaivarta Purāṇa). Analyse: 

Pulaha < pula ‘wijd, uitgestrekt’ + hā ‘voorwaarts gaan, vertrekken, weggaan’. 

Zijn naam kan niet bevredigend verklaard worden [zie Ivn: Pulaha (Ind.) (ṛṣi)] 
                                                                         [rsi, risi, rshi, rishi, prajapati] 

  37 
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Sansk. termen: Pulastya, een prajāpati en een van de zeven zieners. Hij is 

geboren uit het rechteroor van Brahmā (Brahmavaivarta Purāṇa). Hij is de 

grootvader van de rākṣasa’s. Analyse: Zijn naam kan niet bevredigend 

verklaard worden [zie Ivn: Pulastya (Ind.) (ṛṣi)]   [rsi, risi, rshi, rishi, prajapati] 

  27  37 

Sansk. termen: Puloman, een demon, de vader van Indrāṇī, de vrouw van 

Indra, welke laatste haar wegvoert en haar vader doodt (mythe van Indra en 

Indrāṇī). Analyse: Zijn naam kan niet bevredigend verklaard worden [zie Ivn: 

Puloman (Ind.) (demon)]                                                                     [Indrani] 

  15 

Sansk. termen: Puṃsavana ‘een mannelijk kind voortbrengen’, een 

geboorterite, nl. een poging een mannelijk kind te krijgen in de derde maand 
of later in de zwangerschap [zie Rite: overgangsrite: geboorterite: 

‘Puṃsavana’ (Ind.); Dood en leven: geboorte: term: savana, puṃ- (‘een 

jongen baren’) (geboorterite) (Ind.)]                           [Pumsavana, Punsavana] 

  13 

Sansk. termen: Punarādheya ‘vernieuwing (van het vuur)’, rite waarin een een 
nieuw vuur wordt ingesteld wanneer de oude vuren geen geluk meer brengen 
[zie Rite: vuurritueel: ontsteking van het vuur: ‘Punarādheya’ (Ind.); 
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term: punarādheya 
(vuurritueel) (Ind.)]                                                                   [Punaradheya] 

  13 

Sansk. termen: punarmṛtyu ‘tweede of herhaalde dood’. In de laat-

Brahmanistische periode bestond de angst voor een tweede dood in het 
hiernamaals, waarbij de onsterfelijkheid ontnomen wordt [zie Dood en leven: 

dood: tweede (herhaalde) dood: term: punarmṛtyu (Ind.)]  

                                                                              [punarmrtyu, punarmrityu] 

  10 

Sansk. termen: puṇya 1. ‘geluk hebbend, gunstig’, 2. ‘goed’, zoals dat tot 

uitdrukking komt in materieel welzijn [zie Welzijn en ziekte: heil: term: puṇya 

(adj.) (Ind.); Ethiek: goedheid: term: puṇya (adj.) (Ind.); Karakter en gedrag: 

welgezindheid: term: puṇya (adj.) (Ind.)]                                             [punya] 

  10 

Sansk. termen: Purabhid ‘hij die vestingen of versterkingen afbreekt’, een 
epitheton van Indra. Analyse: Purabhid < pura ‘vestingstad’ + bhid ‘breken, 
vernietigen’ [zie Ivn: Indra (1): ‘Purabhid’ (Ind.) (god); God: 
‘Stedenvernietiger’ (Purabhid) (Ind.); Dood en leven: vernietiging: term: bhid, 
pura- (‘stedenvernietiger’) (nom. ag.) (god) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: Puraṃdhi, ‘overvloed’, een abstracte godin die in de Ṛg Veda 

voorkomt en overeenkomt met Parendi uit de Avesta [zie Ivn: Puraṃdhi (Ind.) 

(abstracte godin); God: ‘Overvloed’ (Puraṃdhi) (Ind.); Begin: oorsprong van 

Puraṃdhi (en Parendi (Ir.)) (Ind.); Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: 

term: puraṃdhi (godin) (Ind.)]                                         [Puramdhi, Purandhi] 

  12  47 

Sansk. termen: purāṇa ‘oud’, m.n. ‘oud boek’. De Purāṇa’s behoren tot de 

smṛti-literatuur en de belangrijkste worden verdeeld in Maha Purāṇa’s, Upa 

Purāṇa’s en Sthala Purāṇa’s [zie Literatuur: Purāṇa’s (Ind.); Tijd: 

temporaliteit: ouderdom: term: purāṇa (adj.) (lit.) (Ind.); Begin: 

eerste/oudste Purāṇa (veronderstelde oer-Purāṇa) (Ind.); Begin: eerste/oudste 

Śaiva Purāṇa (Ind.); Mythologie: geo/rel/temp: Puranische ~ (Ind.)]     [Purana] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Agni Purāṇa, een van de zes Śaiva of tāmasa Purāṇa’s. 

Agni zou de – zeer gemêleerde - inhoud hebben overgeleverd aan Vasiṣṭha [zie 

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Agni Purāṇa (Ind.)]        [Purana, Agni Purana] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Bhāgavata Purāṇa zie bhaj: bhaga: bhagavat: 

bhāgavata 

  - 
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Sansk. termen: purāṇa: Bhaviṣya Purāṇa, een van de zes Brahma of rājasa 

Purāṇa’s. Oorspronkelijk zou Brahmā hierin toekomstige gebeurtenissen 

hebben geopenbaard, maar feitelijk is het een handboek betreffende riten en 
rituele voorschriften (MW). Enkele van de mythen die erin voorkomen zijn die 

van Bhavānī’s slachting van Kaṃsa en Anasūyā’s vervloeking van Brahmā, Viṣṇu 

en Śiva Analyse: bhaviṣya ‘toekomst(ig)’ [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, 

Brahma: Bhaviṣya Purāṇa (Ind.); Tijd: temporaliteit: toekomst: term: bhaviṣya 

(lit.) (Ind.)]                                  [Purana, Bhavisya Purana, Bhavishya Purana] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Brahma Purāṇa = Brāhma Purāṇa, 1. benaming van een 

groep van zes Mahā Purāṇa’s, genoemd naar de god Brahmā; deze groep wordt 

ook wel rājasa genoemd. Ze bestaat uit Brahma Purāṇa, Brahmāṇḍa Purāṇa, 

Mahā, Brahmavaivarta Purāṇa, Mārkaṇḍeya Purāṇa, Bhaviṣya Purāṇa en 

Vāmana Purāṇa, 2. naam van een van de werken uit genoemde groep, ook wel 

Ādi Purāṇa geheten. Brahmā zou de inhoud aan Dakṣa hebben geopenbaard 

t.b.v. de verering van Kṛṣṇa (MW) [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma 

(rājasa) (alg.) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma = Ādi (Ind.)] 

                                                                                 [Purana, Brahma Purana] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Brahmāṇḍa Purāṇa, een van de zes Brahma of rājasa 

Purāṇa’s. Brahmā openbaart hierin de toekomst van de wereld. Een van de 

weergegeven mythen is die van Śiva’s castratie door de woudheiligen. Deze 

Purāṇa is vrijwel identiek met de Vāyu Purāṇa. Misschien vormden ze vroeger 

één werk onder de naam Vāyavīya Brahmāṇḍa  Purāṇa, maar zijn ze na 400 v. 

Chr. gesplitst (bron: Ramanuj Prasad, ‘Know the Puranas’). De Adhyātma 

Rāmāyaṇa zou deel hebben uitgemaakt van de Brahmāṇḍa, maar wordt 

meestal behandeld als afzonderlijk werk. Analyse: brahmāṇḍa ‘Brahmā’s ei’, 

d.w.z. het wereldei, dus het universum [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: 

Brahmāṇḍa Purāṇa (Ind.); Lichaam: ei: term: aṇḍa, Brahma- (Brahmāṇḍa) 

(‘Brahmā’s ei’) (lit.) (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: universum als 

wereldei: ‘Brahmāṇḍa’ (lit.) (Ind.)]                       [Purana, Brahmanda Purana] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Brahmavaivarta Purāṇa, een van de zes Brahma of 

rājasa Purāṇa’s. Hierin staan verhalen over Kṛṣṇa en de Gopī’s en gebeden, 

gericht aan Kṛṣṇa, die wordt geïdentificeerd met Brahmā. Het gaat dus om de 

metamorfose van Brahmā. De Purāṇa bevat o.a. de mythe van Brahmā’s 

vervloeking van Nārada. Analyse: vaivarta < vivarta  1. ‘draaiende, rollende’, 

2. ‘veranderende, transformerende’ < vivṛt ‘draaien’ [zie Literatuur: Purāṇa, 

Mahā, Brahma: Brahmavaivarta Purāṇa (Ind.); Verschijning: gedaantewisseling: 

term: vaivarta, Brahma- (‘metamorfose van Brahmā’) (adj.) (lit.) (Ind.)] 
                                                                     [Purana, Brahmavaivarta Purana] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Bṛhaddharma Purāṇa ‘grote dharma Purāṇa, volgens 

Hazra een niet-sectarische Upa Purāṇa en waarschijnlijk geschreven in 

Bengalen in de 13e eeuw. De Purāṇa bevat o.a. de mythe van de geboorte van 

Gaṇeśa [zie Literatuur: Purāṇa, Upa, niet-sectarische: Bṛhaddharma Purāṇa 

(Ind.); Wet en orde: wet: term: dharma, bṛhad- (‘grote dharma’) (lit.) (Ind.)] 

                                      [Purana, Brhaddharma Purana, Brihaddharma Purana] 

  37 

Sansk. termen: purāṇa: Bṛhannāradīya Purāṇa ‘de grote Nārada Purāṇa’, een 

Vaiṣṇava Upa Purāṇa, ook Bṛhannārada Purāṇa genoemd, ter onderscheiding 

van de Nāradīya Purāṇa, een Mahā Purāṇa, die echter wel van later datum is 

  32  37 
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(eind 9e eeuw). De Bṛhannāradīya is gecomponeerd ca 850 AD of iets later in 

Noord-India en is een zuiver sectarisch geschrift, gewijd aan Viṣṇu-bhakti. 

Nārada spreekt hierin met Sanatkumāra (bron: R.C. Hazra, ‘Studies in the 

Puranic records on Hindu rites and customs’). Analyse: Bṛhannāradīya < bṛhat 

‘groot’ + nāradīya (adj.) < Nārada [zie Literatuur: Purāṇa, Upa, Vaiṣṇava: 

Bṛhannāradīya Purāṇa (Ind.); Ivn: Nārada (1) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati), Nāradīya 

(lit.)]                           [Purana, Brhannaradiya Purana, Brihannaradiya Purana] 

Sansk. termen: purāṇa: Devī Bhāgavata Purāṇa zie bhaj: bhaga: bhagavat: 

bhāgavata 

  - 

Sansk. termen: purāṇa: Devī Purāṇa, een van de belangrijkste Śākta Upa 

Purāṇa’s, die stamt uit de 6e of 7e eeuw in Bengalen (niet te verwarren met de 

Devī Bhāgavata P. (11e of 12e eeuw), de Devī Mahābhāgavata P. (na de 12e 

eeuw) en de hoofdgroep van de Devī (of Śākta) Upa Purāṇa’s). Het Tantrisme 

dat deze Purāṇa kenmerkt, was in deze periode waarschijnlijk nog niet 

geaccepteerd, reden waarom de Devī Purāṇa niet voorkwam in lijsten van 

Purāṇa’s. Devī treedt in deze tekst vooral op als Vindhyavāsinī, de doder van 

de demon Ghora, die als mahiṣa verschijnt (bron: Lynn Foulston & Stuart 

Abbott, ‘Hindu goddesses: beliefs and practices’) [zie Literatuur: Purāṇa, Upa, 

Śākta: Devī Purāṇa (eigenlijke) (Ind.); God: term: devī (fem.) (ook als naam) 

(lit.) (Ind.)]                                                                    [Purana, Devi Purana] 

  34 

Sansk. termen: purāṇa: Garuḍa Purāṇa zie Garuḍa   - 

Sansk. termen: purāṇa: Kālikā Purāṇa zie Kālikā   - 

Sansk. termen: purāṇa: Kalki Purāṇa zie Kalki   - 

Sansk. termen: purāṇa: Kriyāyogasāra, het Bengaalse, laatste (toegevoegde) 

deel van de Padma Purāṇa, maar volgens Hazra een onafhankelijke Vaiṣṇava 

Upa Purāṇa, een handleiding bij de praktische Viṣṇu-devotie. Analyse: 

kriyāyoga ‘actieve uitoefening van de yoga-filosofie’ ter vereniging met de 
godheid, zoals door verrichting van de dagelijkse plichten + sāra 1. ‘kern, pit, 
hart’, 2. ‘essentie, kort begrip, 3. ‘compendium, samenvatting, uittreksel’ [zie 

Literatuur: Purāṇa, Upa, Vaiṣṇava: Kriyāyogasāra (vlgs Hazra) (Ind.); Karakter 

en gedrag: karakter, wezenlijk: term: sāra, kriyāyoga- (‘kern van de 
praktische uitoefening van yoga’) (lit.) (Ind.); Taal: tekst, samenvattende: 
term: sāra, kriyāyoga- (‘kern van de praktische uitoefening van yoga’) (lit.) 
(Ind.)]                                                                         [Purana, Kriyayogasara] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Liṅga Purāṇa, een van de zes Śaiva of tāmasa 

Purāṇa’s. Centraal staat het belang van de liṅga, waarvan Śiva verslag doet 

[zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Liṅga Purāṇa (Ind.)]  

                                                                                    [Purana, Linga Purana] 
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Sansk. termen: purāṇa: Mahā Purāṇa, de ‘grote Purāṇa’s’ zijn de 18 

belangrijkste Purāṇa’s, verdeeld in drie groepen, de Brahma, Śaiva en 

Vaiṣṇava Purāṇa’s. Daarnaast worden onderscheiden de Upa Purāṇa’s en de 

Sthala Purāṇa’s [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā ((alg.) (Ind.)]   

                                                                                    [Purana, Maha Purana] 
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Sansk. termen: purāṇa: Mahābhāgavata Purāṇa zie bhaj: bhaga: bhagavat: 

bhāgavata 

  - 

Sansk. termen: purāṇa: Mārkaṇḍeya Purāṇa, een van de zes Brahma of rājasa 

Purāṇa’s, genoemd naar de vermeende auteur, ṛṣi Mārkaṇḍeya (patron.: de 
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zoon van Mārkaṇḍa), die spreekt met Jaimini. De Purāṇa handelt over het 

karakter van Kṛṣṇa. Hij bevat 137 hoofdstukken, waarvan de hoofdstukken 81-

93 samen de Devi Mahatmya heten. De Purāṇa bevat o.a. de mythe van de 

verzoening van Vivasvat en Saṃjñā, Devī’s slachting van de buffeldemon 

Mahiṣa en Devī’s slachting van Śumbha en Niśumbha [zie Literatuur: Purāṇa, 

Mahā, Brahma: Mārkaṇḍeya Purāṇa (Ind.); Ivn: Mārkaṇḍeya (Ind.) (ṛṣi)] 
                                              [Purana, Markandeya Purana, rsi, rshi, risi, rishi] 

Sansk. termen: purāṇa: Nāradīya Purāṇa zie Nārada: Nāradīya   - 

Sansk. termen: purāṇa: Nṛsiṃha Purāṇa zie Narasiṃha   - 

Sansk. termen: purāṇa: Padma Purāṇa, naam van een van de zes Vaiṣṇava of 

sāttvika Purāṇa’s. De Purāṇa heeft een gevarieerde inhoud en is in twee 

edities uitgegeven, de ASS- en de Calcutta-editie, die van elkaar verschillen. 

De naam van de Purāṇa, Padma ‘lotus’, is terug te voeren op de ‘geboorte’ 

van de god Brahmā, die immers als lotus uit de navel van Viṣṇu groeide [zie 

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa (Ind.); Vegetatie: bloem: 

lotus: term: padma (lit.) (Ind.)]                                   [Purana, Padma Purana] 
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Sansk. termen: purāṇa: Śaiva Purāṇa, benaming van een groep van zes Mahā 

Purāṇa’s, genoemd naar de god Śiva; deze groep wordt ook wel tāmasa 

genoemd. Ze bestaat uit Matsya Purāṇa, Kūrma Purāṇa, Liṅga Purāṇa, Śiva 

Purāṇa, Skanda Purāṇa en Agni Purāṇa [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva 

(tāmasa) (alg.) (Ind.); Religie: Śaivisme (Ind.), Śaiva (lit.)]           
                                                             [Purana, Shaiva Purana, Saiva Purana] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Śaiva Upa Purāṇa, benaming van een groep Upa 

Purāṇa’s waarin Śiva het middelpunt is. De Śiva Mahā Purāṇa wordt soms als 

Śiva Upa Purāṇa in deze groep geplaatst. De Saura Purāṇa (zie aldaar) hoort 

eveneens in deze groep thuis en dus niet in de Saura Upa Purāṇa’s [zie 

Literatuur: Purāṇa, Upa, Śaiva (alg.) (Ind.); Religie: Śaivisme (Ind.), Śaiva 

(lit.)]                                        [Purana, Shaiva Upa Purana, Saiva Upa Purana] 

  - 

Sansk. termen: purāṇa: Śākta Upa Purāṇa, benaming van een groep Upa 

Purāṇa’s waarin Devī het middelpunt is en die Tantra doctrines bevatten. 

Daarom worden ze ook wel Devī Purāṇa’s genoemd. Enkele Śākta Purāṇa’s 

zijn: Devī Purāṇa (eigenlijke), Kālikā Purāṇa, Devī Bhāgavata Purāṇa en 

Mahābhāgavata Purāṇa [zie Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta = Devī (alg.) (Ind.); 

Religie: Śāktisme = Tantrisme (Ind.), Śākta (lit.) (lit.)]           
                           [Purana, Shakta Upa Purana, Sakta Upa Purana, Devi Purana] 

  34 

Sansk. termen: purāṇa: Sāmba Purāṇa, de enige Saura Upa Purāṇa, die gewijd 

is aan de zonnegod Sūrya (adj. Saura). Kṛṣṇa’s zoon Sāmba wordt door de 

zonnegod genezen van melaatsheid, nadat hij een tempel voor hem heeft 

gebouwd om hem te eren [zie Literatuur: Purāṇa, Upa, Saura: Sāmba Purāṇa 

(Ind.); Ivn: Sāmba = Śāmba (Ind.) (myth.fig.) (lit.)]       [Purana, Samba Purana] 

  37 

Sansk. termen: purāṇa: Saura Purāṇa, een Śaiva Upa Purāṇa, verkondigd door 

Sūrya, maar waarin Śiva en Pārvatī worden geroemd (WP) [zie Literatuur: 

Purāṇa, Upa, Śaiva: Saura Purāṇa (Ind.); Ivn: Sūrya (Ind.) (god), Saura (lit.)] 

                                                                                    [Purana, Saura Purana] 

  37 

Sansk. termen: purāṇa: Śiva Purāṇa, een van de zes Śaiva of tāmasa Purāṇa’s. 

Het werk telt 6 saṃhitā’s in de uitgave door Vangavasi Press te Calcutta, 1908, 

en 7 saṃhitā’s bij Venkateshvara Press te Bombay, 1906, en bij Pandita 
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Pustakalaya Press te Kashi, 1963; bovendien komen de saṃhitā’s niet geheel 

overeen. (De verschillende saṃhitā’s zijn in de literatuurlijst voorzien van een 

S.-nummer met daarachter de plaats van uitgifte, zie bijv. ws. 

infogalactic.com/info/Shiva_Purana.) Oorspronkelijk zou de Purāṇa (die Śaiva 

Purāṇa zou hebben geheten) 12 saṃhitā’s hebben bevat, waarvan er 5 

verloren zijn gegaan. De Purāṇa bevat o.a. de mythen van Śiva’s slachting van 

Andhaka en andere demonen, Śiva’s zelfcastratie, Śiva’s verwekking van de 
onderwatermerrie, Śiva’s verwekking van Skanda, Śiva’s verwekking van 
Andhaka, de Śivasahasranāmastotra en beschouwingen over verlossing. De Śiva 

Purāṇa wordt soms ondergebracht bij de Upa Purāṇa’s [zie Literatuur: Purāṇa, 

Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa (Ind.); Ivn: Śiva = Rudra (Ind.) (god) (lit.)] 

                                                                 [Purana, Shiva Purana, Siva Purana] 

Sansk. termen: purāṇa: Skanda Purāṇa, een van de zes Śaiva of tāmasa 

Purāṇa’s. Centraal staat Skanda of Kārttikeya, de zoon van Śiva. Het is de 

grootste Purāṇa, die verdeeld is over zeven khaṇḍa’s. Centraal staan de 

heilige plaatsen in India (bron: Diana L. Eck, ‘India: a sacred geography’). 

Enkele thema’s en mythen zijn: Indra’s slachting van Vṛtra, Nandīśvarāvatāra, 

de geboorte van Devī en de buffeldemon Mahiṣa, Devī’s verleiding van de 

buffeldemon Mahiṣa, de ruzie en de hereniging van Śiva en Pārvatī, vermelding 

van Pāśupatavrata’s [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa 

(Ind.)]                                                                        [Purana, Skanda Purana] 

  33  37 

Sansk. termen: purāṇa: Sthala Purāṇa, een type Purāṇa dat de heilige plaatsen 

van Śiva beschrijft in Tamiḷnāḍu, meestal geschreven in de locale taal, 

sommige in Sanskriet. Er bestaan zeer veel van deze Purāṇa’s [zie Literatuur: 

Purāṇa, Sthala (alg.) (Ind.); Kosmografie en geografie: plaats, heilige: term: 

sthala (lit.) (Ind.)]                                                       [Purana, Sthala Purana] 

  32  33 

Sansk. termen: purāṇa: Upa Purāṇa, een type Purāṇa dat meer sectarisch van 

karakter is dan de Mahā Purāṇa’s en dat ook een groter aantal omvat. Er 

bestaan ongeveer honderd Upa Purāṇa’s en vele anderen zijn verloren gegaan. 

De Upa Purāṇa’s worden als volgt onderverdeeld: Vaiṣṇava, Śaiva, Śākta, 

Saura, Gāṇapatya, niet-sectarische Upa Purāṇa’s. Analyse: upa ‘lager, 

secondair’ i.t.t. mahā (‘grote’) purāṇa’s [zie Literatuur: Purāṇa, Upa (alg.) 

(Ind.); Filosofisch aspect: systematiek: lagere: term: upa (lit.) (Ind.)]  
                                                                                      [Purana, Upa Purana] 

  32  34 

Sansk. termen: purāṇa: Vaiṣṇava Purāṇa, benaming van een groep van zes 

Mahā Purāṇa’s, genoemd naar de god Viṣṇu; deze groep wordt ook wel sāttvika 

genoemd. Ze bestaat uit Viṣṇu Purāṇa, Nāradīya Purāṇa, Bhāgavata Purāṇa, 

Garuḍa Purāṇa, Padma Purāṇa,Varāha Purāṇa [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, 

Vaiṣṇava (sāttvika) (alg.) (Ind.)]   [Purana, Vaisnava Purana, Vaishnava Purana] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Vaiṣṇava Upa Purāṇa, benaming van een groep Upa 

Purāṇa’s waarin Viṣṇu het middelpunt is [zie Literatuur: Purāṇa, Upa, Vaiṣṇava 

(alg.) (Ind.); Religie: Vaiṣṇavisme (Ind.), Vaiṣṇava (lit.)]   

                                     [Purana, Vaisnava Upa Purana, Vaishnava Upa Purana] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Vāmana Purāṇa, een van de zes Brahma of rājasa 

Purāṇa’s, genoemd naar de dwergincarnatie van Viṣṇu, Vāmana, en 

overgeleverd door Pulastya aan Nārada. De Purāṇa bevat o.a. de mythe van de 

dans van de ziener Maṅkaṇaka ten overstaan van Śiva [zie Literatuur: Purāṇa, 

  32  37 
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Mahā, Brahma: Vāmana Purāṇa (Ind.); Ivn: Viṣṇu: Vāmana, avatāra (Ind.) 

(dwerg-god) (lit.)]                                                     [Purana, Vamana Purana] 

Sansk. termen: purāṇa: Varāha Purāṇa, naam van een van de zes Vaiṣṇava of 

sāttvika Purāṇa’s. De tekst is niet geheel overgeleverd. De karakteristieken die 

andere Purāṇa’s t.a.v. de Varāha P. noemen, zijn niet op deze tekst van 

toepassing. In de bestaande Purāṇa is het beerzwijn, Varāha, de avatāra van 

Viṣṇu, de verteller (bron: R.C. Hazra, ‘Studies in the Puranic records on Hindu 

rites and customs’). Een van de opgenomen mythen is die van Śiva’s 

vernietiging van Dakṣa’s offer en herstel ervan [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, 

Vaiṣṇava: Varāha Purāṇa (Ind.); Viṣṇu: Varāha, avatāra (Ind.) (beerzwijn-god) 

(lit.), Vārāha]                                                             [Purana, Varaha Purana] 

  32  37 

Sansk. termen: purāṇa: Vāyu Purāṇa, de oudste Purāṇa (ca variërend van 500 

v. Chr. tot 500 AD vlgs Dikshitar) die het dichtst bij een oer-Purāṇa staat. De 

naam van de Purāṇa is ontleend aan de god Vāyu, de verteller. De Vāyu 

behoort tot de Śaiva Purāṇa’s. Hij wordt soms vervangen door de Śiva Purāṇa, 

reden waarom hij in sommige lijsten met 18 Purāṇa’s wordt weggelaten (The 

Asatic journal and monthly miscellany, vol. 13, 1834). De Vāyu is evenwel 

bijna identiek met de Brahmāṇḍa Purāṇa, wat een reden kan zijn om hem weg 

te laten in de lijsten (Klostermaier, Ludo Rocher). De Kūrma Purāṇa noemt 

hem daarom Vāyavīya Brahmāṇda Purāṇa (Moritz Winternitz, ‘A history of 

Indian literature’). Het kan zijn dat de Vāyu en de Brahmāṇḍa eens één zijn 

geweest onder de naam Vāyavīya Brahmāṇḍa Purāṇa, maar dat ze later 

gesplitst zijn. De Vāyu bevat Pāśupatavrata’s, de oudste versie van de mythe 

van de vernietiging van Dakṣa’s offer, de mythen van Śiva’s avatāra Nakulin of 

Lakulin, Nārada’s vernietiging van Dakṣa’s zonen, en Viṣṇu als de dwerg 

Vāmana en Bali, de demon [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Vāyu Purāṇa 

(Ind.); Ivn: Vāyu (Ind.) (god) (lit.), Vāyavīya (lit.)]          [Purana, Vayu Purana] 

  33  37 

Sansk. termen: purāṇa: Viṣṇu Purāṇa, naam van een van de zes Vaiṣṇava of 

sāttvika Purāṇa’s, die mythen bevat van Viṣṇu’s avatāra’s, m.n. die van het 

leven van Kṛṣṇa [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Viṣṇu Purāṇa (Ind.); 

Ivn: Viṣṇu (Ind.) (god) (lit.), Vaiṣṇva]      [Purana, Visnu Purana, Vishnu Purana] 

  32  37 

Sansk. termen: purāṇa: Viṣṇudharma ‘wet van Viṣṇu’, een Vaiṣṇava Upa 

Purāṇa, in sommige teksten beschouwd als een śāstra. Een andere reden tot 

verwarring is het feit dat door sommige vroegere auteurs Viṣṇudharma en 

Viṣṇudharmottara (zie aldaar) als één werk werden gezien. Het is een 

verdedigingsschrift tegen het Boeddhisme (bron: Swami Parmeshvaranand, 

‘Encyclopaedic dictionary of Purāṇas) [zie Literatuur: Purāṇa, Upa, Vaiṣṇava: 

Viṣṇudharma (Ind.); Wet en orde: wet: term: dharma, Viṣṇu- (‘wet van Viṣṇu’) 

(lit.) (Ind.)]                                             [Purana, Visnudharma Vishnudharma] 

  32 

Sansk. termen: purāṇa: Viṣṇudharmottara ‘laatste wet van Viṣṇu’, een Kaśmīrī 

Vaiṣṇava Upa Purāṇa, soms beschouwd als behorend tot de Viṣṇudharma (zie 

aldaar). Het is een encyclopedisch werk van zeer gemengd karakter en is 
geschreven tussen 628 en 1000 (bron: Moritz Winternitz, ‘A history of Indian 

literature’) [zie Literatuur: Purāṇa, Upa, Vaiṣṇava: Viṣṇudharmottara (Ind.); 

Wet en orde: wet: term: dharmottara, Viṣṇu- (‘laatste wet van Viṣṇu’) (lit.) 

(Ind.)]                                     [Purana, Visnudharmottara, Vishnudharmottara] 

  32 

Sansk. termen: pūrṇa puruṣottama zie puruṣottama: pūrṇa puruṣottama   - 
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Sansk. termen: pūrṇa zie darśapūrṇamāsa   - 

Sansk. termen: Pūrṇeśvarī (fem.) ‘heerseres der overvloed’, een vorm van 

Devī. In de Kālikā Purāṇa betreffende de mythe van de ontleding van Satī’s lijk 

is Pūrṇeśvarī een naam van Satī op de heuvel Pūrṇagiri (Himālaya), waar haar 

navel (Klostermaier) of schouders en nek (D.C. Sircar) zouden zijn 

neergekomen. Analyse: Pūrṇeśvarī < pūrṇa ‘vol’ + īśvarī ‘heerseres’ [zie Ivn: 

Devī: Satī, avatāra: ‘Pūrṇeśvarī’ (Ind.) (godin); God: ‘Heerseres der overvloed’ 

(Pūrṇeśvarī) (Ind.); Heerser: leidster: term: īśvarī, pūrṇa- (Pūrṇeśvarī) 

(‘heerseres der overvloed’) (godin) (Ind.)]                  [Purneshvari, Purnesvari] 

  34 

Sansk. termen: purohita ‘praepositus, vooropgeplaatst’, bij uitstek de 
familiepriester van de koning; hij kan zelfs de koning vervangen. Hij heeft de 

algemene controle over de priesters. In de Ṛg Veda is de hotṛ echter nog de 

belangrijkste priester. Pas na de Vedische periode bereikt de purohita zijn 
hoogste macht [zie Priester: term: purohita (Ind.) (huispriester); 
Werkzaamheid: plaatsen, voorop-: term: purohita (part.) (priester) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: puronuvākyā ‘inleidend vers’, hymne waarin de god voor het 

offer wordt uitgenodigd, uitgesproken door de hotṛ [zie Taal: lied, lof-: term: 

puronuvākyā (uitnodigend lied) (Ind.)]                                        [puronuvakya] 

  13 

Sansk. termen: puroruc zie nivid   - 

Sansk. termen: pūrta 1. ‘vol, in vervulling gegaan’, 2. ‘gul, verdienstelijk’ in 
religieus opzicht, naam van een Śrāddha-dodenoffer dat verricht wordt bij een 
bijzondere aangelegenheid, zoals het graven van een waterput [zie Totaliteit: 
vullen: term: pārvaṇa (adj.) (Śrāddha-offer) (Ind.); Karakter en gedrag: 
gulheid: term: pūrta (Śrāddha-offer) (Ind.); Offer: naam: ‘Śrāddha’ (2): ‘Pūrta 
Śrāddha’ (Ind.)] 

  11 

Sansk. termen: Purūravas ‘die luid roept’, de bovenste, mannelijke vuurstok 
die samen met de onderste, vrouwelijke vuurstok, Urvaśī (‘zich ver 
uitstrekkend, alles doordringend’), Agni voortbrengt. Als personen komen ze 
voor in de mythe van Urvaśī en Purūravas, waarin ze de rollen van man (koning 
van een maangeslacht) en apsaras (een personificatie van de morgenstond) 
spelen 
 
[zie Ivn: Purūravas (Ind.) (1. held, 2. vuurstok als god); Ivn: Urvaśī (Ind.) (1. 
apsaras, 2. vuurstok als godin); God: ‘Luid roepende’ (Purūravas) (Ind.); God: 
‘Ver doordringende’ (Urvaśī) (Ind.); 
 
Taal: uitroep: luid roepen: term: purūravas (adj.) (myth. fig.) (Ind.); Reis: 
binnengaan: term: urvaśī (‘ver doordringend’) (adj.) (apsaras) (Ind.); 
Voorwerp: vuurstok, mannelijke: ‘Purūravas’ (Ind.); Voorwerp: vuurwerktuig: 
vuurstok, vrouwelijke: ‘Urvaśī’ (Ind.); Mythe: Urvaśī en Purūravas (Ind.)] 
                                                                             [Urvashi, Urvasi, Pururavas] 

  12 

Sansk. termen: puruṣa ‘mens, man’ 1. ‘persoon’, de geestelijke monade (het 

Zelf, het Absolute, zuiver bewustzijn) die volgens Kapila (Sāṃkhya-filosofie) 

los staat van de materie, prakṛti, en haar waarneemt; puruṣa is de hoogste 

persoon, zoals God, 2. ‘individuele ziel’, elk mens is een puruṣa 3. oermens, 

oerreus die de kosmos omvatte, het universum zelf; door hem te offeren wordt 
de wereld geschapen. Analyse: etym. niet zeker: 1. missch. < purvāsa 
‘stadsbewoner’, zie aldaar (Klostermaier); 2. < pṝ ‘vullen, vervullen’, 

verbonden met puru, pūru ‘man, volk’ (MW) [zie Mens: term: puruṣa (zelf) 

(Ind.); Geest: zelf: term: puruṣa (Ind.); Eén: individualiteit: term: puruṣa 

  10  14  15  32  34 

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/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.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 (3) van Sanskritische termen A - N 
  
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 

 

 

(‘individu’) (Ind.); Geest: reus, oer-: puruṣa (lit.) (Ind.); Schepping: demonen, 

~ van de: uit de oerwateren: Puruṣa (Ind.); Mythe: Het offer van Puruṣa (Ind.) 

(alg.); Mythe: Het offer van Puruṣa (Ṛg Veda) (Ind.)*; Symboliek: beeldspraak: 

gelijkenis van prakṛti en puruṣa (Ind.); Twee: polariteit: puruṣa en prakṛti 
(Ind.)]                                                         [Purusa, Purusha, Prakrti, Prakriti] 

Sansk. termen: Puruṣa Sūkta ‘Sūkta van Puruṣa’, naam van de hymne in de Ṛg 

Veda (X, 90) die de oorsprong van het universum beschrijft: In het begin was er 

een oerreus, Puruṣa (‘persoon’), die door de goden geofferd werd en van wiens 

delen het heelal werd geschapen. Van zijn schedel werd de hemel gemaakt, 

van zijn voeten de aarde, uit zijn ogen kwam de zon enz. Eenkwart van Puruṣa 

is sterfelijk en bestaat uit levende wezens, driekwart is onsterfelijk. Ook de 

oorsprong van het kastensysteem uit Puruṣa wordt beschreven; de kasten zijn 

dus het resultaat van de goddelijke schepping. Later is vooral Viṣṇu met 

Puruṣa geassocieerd. De kosmogonische verdeling van Vedische Puruṣa lijkt in 

hoge mate op die van de Scandinavische Ymir en de Mesopotamische Tiamat 

[zie Literatuur: Veda, Ṛg: Puruṣa Sūkta (Ind.); Geest: reus, oer-: puruṣa (lit.) 

(Ind.); Mythe: Puruṣa’s offer (RV) (Ind.)*]            [Purusa Sukta, Purusha Sukta] 

  10 

Sansk. termen: puruṣa: ādipuruṣa ‘oorspronkelijke persoon’, dezelfde als 

puruṣa [zie Geest: zelf: term: puruṣa, ādi- (Ind.-B.); Begin: eerste/oudste 

persoon: term: ādipuruṣa (Ind.)] [Purusa, Purusha, 

  14 

Sansk. termen: puruṣa: pradhānapuruṣa zie pradhāna   - 

Sansk. termen: puruṣa: śalākāpuruṣa, lid van de groep van 63 goddelijke 

wezens in het Jaïnisme, nl. 24 tīrthaṃkara’s (jinadeva’s, jina’s, jaina’s), 12 

cakravartins, 9 vāsudeva’s, 9 baladeva’s, 9 prativāsudeva’s. Analyse: 

śalākāpuruṣa<  śalākā ‘stokje, twijgje’, in ’t bijzonder ‘stokje waarop een 

naam staat, en/of waarmee gestemd kan worden’; de śalākāpuruṣa’s zijn dan 

de wezens die algemeen geaccepteerd worden (S. D. Parekh) of die een 
bijzondere betekenis hebben (Ācārya Hemacandra, 11e eeuw) [zie Beroep en 

functie: rel. persoon: heilige: ‘śalākāpuruṣa’ (Ind.-J.)] 

[Purusa, Purusha, shalakapurusa, shalakapurusha, salakapurusa, salakapurusha] 

  16  32 

Sansk. termen: puruṣa: Tatpuruṣa = Tatpuruṣavaktra ‘die (oorspronkelijke, 

hoogste) geest’, 1. een van de Pañcabrahma-avatāra’s (zie aldaar) van Śiva, 2. 

naam van een van de hoofden van de pañcamukhaliṅga, 3. naam van de mond 

van Śiva. Analyse: vaktra ‘spraakorgaan, mond’ [zie Śiva (1): ‘Tatpuruṣa’ 

(Pañcabrahma-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Hoogste geest 

(Tatpuruṣa) (Ind.); Lichaam: mond: mond van Śiva (1): ‘Tatpuruṣa’ (Ind.); 

Geest: zelf: term: puruṣa, tat- (‘hoogste geest’) (god) (Ind.); Kunst en schrift: 

beeld, goden-: Śiva (1): ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: ‘Sadāśiva-mūrti’ = 

‘pañcamukhaliṅga’: ‘Tatpuruṣa’ (Ind.)]   

 [Purusa, Purusha, Tatpurusa, Tatpurusha, Tatpurusavaktra, Tatpurushavaktra, 
Pancabrahma-avatara, pancamukhalinga] 

  33 

Sansk. termen: Puruṣamedha zie medha: Puruṣamedha   - 

Sansk. termen: puruṣottama ‘de beste man, de hoogste persoon’, een naam 

voor Viṣṇu in de Puruṣa-Sūkta-hymne (Ṛg Veda). Analyse: puruṣa ‘persoon, 

man’ + uttama ‘beste, hoogste’ [zie Ivn: Viṣṇu: ‘Puruṣottama’ (1) (Ind.) (god); 

God: ‘Verhevene’ ((Pūrṇa) Puruṣottama) (Ind.); Heerschappij: gezag: 

verhevenheid: term: uttama, puruṣa- (= puruṣottama) (‘verhevenste persoon’) 

  32 
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(bijnaam van Viṣṇu en Kṛṣṇa) (Ind.); Eén: individualiteit: term: puruṣottama (, 

pūrṇa-) (‘de hoogste persoon’) (god) (Ind.); Geest: zelf: term: puruṣa: 

‘puruṣottama’ (god) (Ind.)]                                 [Purusottama, Purushottama] 

Sansk. termen: puruṣottama: pūrṇa puruṣottama ‘allerhoogste persoon’, 

typering van Kṛṣṇa in de gedaante van zijn beeltenis als Govardhana Nāthajī, 

oorspronkelijk op de Girirāja-heuvel. Volgens Vallabha mag God (d.w.z. Kṛṣṇa) 

alleen in dit beeld vereerd worden [zie Ivn: Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Pūrṇa 

Puruṣottama’ (2) (Ind.) (god); God: ‘Verhevene’ ((Pūrṇa) Puruṣottama) (Ind.); 

Eén: individualiteit: term: puruṣottama (, pūrṇa-) (‘de hoogste persoon’) (god) 

(Ind.); Geest: zelf: term: puruṣa: ‘pūrṇa puruṣottama’ (god) (Ind.)] 

           [Purusottama, Purushottama, Purna Purusottama, Purna Purushottama, 
Govardhana Nathaji] 
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Sansk. termen: Puruṣottamakṣetramāhātmya zie māhātmya: 

Puruṣottamakṣetramāhātmya 

  - 

Sansk. termen: pūrva 1. ‘vroeger, eerder, traditioneel, oud’, 2. ‘voorvader’, 3. 
‘oostelijk’. Analyse: pūrva ~ purā ‘vroeger, toenmaals’, puras ‘voor’ (tijd en 
plaats), pra ‘voor, vooraan’ [zie Tijd: temporaliteit: voorafgaande periode: 
term: pūrva (Ind.)]                                                                               [purva] 

  32 

Sansk. termen: pūrva mīmāṃsā ‘het vroegere onderzoek’, orthodox filosofisch 

systeem, ook kortweg mīmāṃsā genoemd. Het richt zich op het onderzoek 

naar dharma, en zijn bronnen zijn de Vedische teksten over karma. (Het 

andere, complementaire  mīmāṃsā-systeem is Uttara Mīmāṃsā of Vedānta; 

zie aldaar) [zie Filosofie: type: Pūrva Mīmāṃsā = Mīmāṃsā (Ind.), Mīmāṃsaka; 

Wetenschap: onderzoek: term: mīmāṃsā, pūrva (‘het vroegere onderzoek’) 

(fil.) (Ind.)]              [Purva Mimamsa, Purva Mimansa, Mimamsaka, Mimansaka] 
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Sansk. termen: purvāsa (reconstr.) ‘stadsbewoner’ < pur 1. ‘stad, burcht’, 2. 
‘lichaam’ + vāsa ‘woning’ (Klostermaier). De gelijkstelling tussen ‘(Vedische) 
mens’ en ‘stadsbewoner’ zou aantonen dat de Vedische cultuur vooral een 

urbane cultuur was. Indien puruṣa ~ pur, dan is het lichaam de burcht van de 

puruṣa (MW) [zie Mens: inwoner: stadsbewoner: term: purvāsa (reconstr.) 

(Ind.)]                                                                                               [purvasa] 

  32 

Sansk. termen: pūrvavat ‘overeenkomstig het voorafgaande’, afleiding uit 
oorzaak naar gevolg, bewijsmiddel in Navya-Nyāya [zie Filosofisch aspect: 

middel: term: pramāṇa: ‘anumāna’: wijze 1: pūrvavat (Navya-Nyāya) (Ind.)] 

                                                                        [pramana, anumana, purvavat] 

  34 

Sansk. termen: puṣ ‘(doen) bloeien, gedijen, vermeerderen’            [pus, push]   - 

Sansk. termen: puṣ: Pūṣan ‘voorspoedbrenger, voeder’, een Vedische 

hemelgod. Hij is van het type Hermes: wegbereider (zowel voor levenden als 
doden), middelaar en brenger van rijkdom (m.n. vermeerdering van vee). Zijn 

wagen wordt getrokken door geiten [zie Ivn: Pūṣan (Ind.) (god); God: 

‘Voorspoedbrenger’ (Pūṣan) (Ind.); Beroep en functie: gever: heilbrenger: 

term: pūṣan (god) (Ind.); Offer: ~ aan Pūṣan (Ind.); Rite: overgangsrite: 

opnemingsrite: huwelijksrite: graanoffers aan Varuṇa, Aryaman en Pūṣan 

(Ind.); Lichaam: haar: vlecht van Pūṣan (Ind.); Voorwerp: prikkel van Pūṣan 

(Ind.); Voorwerp: schoenmakersels van Pūṣan (Ind.); Wapen: speer van Pūṣan 

(Ind.); Wagen: Pūṣan, ~ van (Ind.)]                           [pus, push, Pusan, Pushan] 

  12 
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Sansk. termen: puṣ: puṣkara ‘Indische lotus’ = ‘heilige lotus’ = ‘witte lotus’ = 

‘Nelumbo nucifera’ = ‘Nelumbium speciosum’ = ‘Nymphaea nelumbo’. De 

puṣkara is dus niet de blauwe lotus; dat is de blauwe waterlelie of ‘Nymphaea 

caerulea’. Puṣkara is tevens de naam van een stad in Rājasthān, waar zich de 

enige tempel van Brahmā bevindt [zie Vegetatie: bloem: lotus, Indische: term: 

puṣkara (Ind.), pauṣkara (lit.) ; Vegetatie: bloem: lotus, Indische = -, witte of 

roze = -, heilige (‘Nelumbo nucifera’ = ‘Nelumbium speciosum’ = ‘Nymphaea 
nelumbo’); Vegetatie: bloem: waterlelie, blauwe = -, Egyptische = blauwe 
lotus (‘Nymphaea caerulea’)]                                     [pus, push, puskara, 
pushkara] 

  33 

Sansk. termen: puṣ: puṣkara: Pauṣkara ‘betrekking hebbend op de Indische 

lotus’, naam van een der belangrijkste Śaiva Āgama’s [zie Literatuur: Āgama, 

Śaiva: Pauṣkara Āgama (Ind.); Vegetatie: bloem: lotus, Indische: term: puṣkara 

(Ind.), pauṣkara (lit.)] 

  33 

Sansk. termen: puṣ: puṣṭi 1. ‘welvaart, rijkdom, overvloed’, 2. ‘genade’, in de 

terminologie van Vallabha, zoals verwoord door Klostermaier (zie mārga: 

puṣṭimārga) [zie Karakter en gedrag: welgezindheid: term: puṣṭi (Ind.); 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: puṣṭi (Ind.)]  

                                          [pus, push, pusti, pushti, pustimarga, pushtimarga] 
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Sansk. termen: Pūṣan zie puṣ: Pūṣan   - 

Sansk. termen: puṣkara zie puṣ: puṣkara   - 

Sansk. termen: Puṣpagiri ‘bloemenberg’, berg in de oceaan waar Varuṇa (in de 

latere mythologie) woont, omdat hij niet meer de god van de hemelse oceaan 
is, maar van de aardse oceaan en heerser over de zeedemonen [zie 

Aardhoogte: berg, mythische: ‘Puṣpagiri’ (Ind.); Aardhoogte: berg: term: giri, 

puṣpa- (‘bloemenberg’) (myth. berg) (Ind.)]                   [Puspagiri, Pushpagiri] 

  15 

Sansk. termen: Puṣpaka ‘bloeiend, voedend’, ook Puṣpakavimāna genoemd, de 

geweldig grote wonderwagen met bloeiende en voedsel verstrekkende bomen 

van Kubera die door Rāvaṇa gestolen werd en tijdens de oorlog tegen Rāma 

door hem gebruikt werd. Rāma nam de wagen om naar Ayodhyā terug te rijden 

(SHD). Analyse: Puṣpaka < puṣ ‘bloeien, gedijden, welvarend zijn, voeden, 

vermeerderen, groeien’ [Bezit en roof: diefstal van Puṣpaka (Ind.); Mythe: De 

diefstal van Puṣpaka (Ind.); Wagen: Kubera, ~ van: ‘Puṣpaka’ (Ind.); Welzijn en 

ziekte: rijkdom: overvloed: term: puṣpaka (adj.) (wagen) (Ind.)]  

                                    [Puspaka, Pushpaka, Puspakavimana, Pushpakavimana] 
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Sansk. termen: puṣṭimārga zie mārga: puṣṭimārga   - 

Sansk. termen: pūtabhṛt zie camū   - 

Sansk. termen: Pūtanā (fem.) ‘de stinkende’, een vogeldemon die de zuigeling 

Kṛṣṇa probeert te vergiftigen, maar later door hem wordt vernietigd. Pūtanā is 

een personificatie van een ziekte die vooral kinderen treft en die verband 

houdt met bedorven voedsel [zie Ivn: Pūtanā (Ind.) (vr. demon); Mythe: Kṛṣṇa 

als zuigeling en de slachting van Pūtanā (Bhāgavata Purāṇa) (Ind.); 

Waarneming: ruiken: geur: term: pūtanā (‘stinkende’) (subst. adj.) (demon) 
(Ind.); Geest: ‘Stinkende’ (Pūtanā) (Ind.)]                                           [Putana] 

  37 

SANSK. TERMEN: R     - 

Sansk. termen: Rādhā (fem.) ‘voorspoed’, de bekendste gopī en geliefde van 

Kṛṣṇa. Jayadeva heeft in Gītagovinda (12e eeuw) haar geïdentificeerd met 

Lakṣmi en zelfs boven Kṛṣṇa gesteld. Ook in de Purāṇa’s wordt Rādhā 
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beschouwd als een godin. In Vṛndāvana is er een jaarlijks feest ter ere van 

Rādhā [zie Ivn: Lakṣmī: Rādhā, avatāra (Ind.) (myth. fig.-godin); God: 

‘Voorspoed’ (Rādhā) (Ind.); Welzijn en ziekte: heil: term: rādhā (fem.) (godin) 
(Ind.); Cultus: Devī-cultus: Rādhā-cultus (Ind.); Feest: Rādhā-feest in 

Vṛndāvana (Ind.)]                                                                        [Radha, gopi] 

Sansk. termen: rāga 1. ‘hartstocht’, het vijfde stadium van bhakti volgens 
Vallabha en een van de vijf kañcuka’s van Śiva, 2. ‘gehechtheid’, een van de 

oorzaken van het lijden volgens de Sāṃkhya-Yoga [zie Verlossing: weg naar ~: 

‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 5e stadium: rāga (Ind.); Karakter en 

gedrag: hartstocht: term: rāga (Ind.); Strijd en vrede: gebondenheid: term: 
rāga (Ind.)]              [raga, pustimarga, pushtimarga, kala, kancuka, kanchuka] 

  32  34 

Sansk. termen: rāgānuga bhakta, vereerder die de liefde van de Gopī’s voor 

Kṛṣṇa ervaart (rāgānuga = ‘hartstochtelijk’). De rāgānuga bhakta’s zijn leden 

van de Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya [zie Beroep en functie: rel. persoon: 

vereerder: term: bhakta, rāgānuga (Ind.); Karakter en gedrag: hartstocht: 
term: rāgānuga (adj.) (bhakti) (Ind.)]                                   [raganuga bhakta] 

  32 

Sansk. termen: rāgānuga bhakti, de hogere (esoterische) bhakti volgens de 

Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya (i.t.t. de lagere (geleerde) vaidhi bhakti); zie 

ook rāgānuga bhakta [zie Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti, rāgānuga 
(vlgs de Gosvāmī’s) (Ind.)]                                                     [raganuga bhakti] 

  32 

Sansk. termen: Rāghava zie Raghu   - 

Sansk. termen: Raghu, een voorouder van Rāma, zodat deze ook wel Rāghava 
genoemd wordt. Volgens de Rām. is de familielijn als volgt: Kakutstha – Raghu 
– Aja – Daśaratha - Rāma [zie Ivn: Raghu (Ind.) (koning), Rāghava (patron.); 

Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra: ‘Rāghava’ (patron.) (Ind.) (held-god); 

God: ‘Nakomeling van Raghu’ (Rāghava) (Ind.)]                       [Raghava, Rama] 

  37 

Sansk. termen: rahasya zie Tryambaka   - 

Sansk. termen: Rahasyatrayasāra ‘compendium van de drievoudige geheime 
doctrine’, een theologische verhandeling door Vedānta Deśika, de leider van 

de Vaṭagaḷai’s, een afsplitsing van de Śrīvaisnava school van Rāmānuja. De 

Rahasyatraya is de filosofie van Rāmānuja betreffende de drie catagorieën 
waarmee het universum is samengesteld, nl. īśvara, cit en acit (resp. god, 
geest en stof) (MW). Analyse: rahasya 1. geheim, mysterie’, 2. ‘geheime 
doctrine’; traya ‘drievoudig’; sāra çompendium, samenvatting’ [zie Literatuur: 

Rahasyatrayasāra (Vaiṣṇava) (door Vedānta Deśika) (Ind.); Filosofie: kennis: 

geheim: term: rahasya (adj./subst.) (sampradāya/lit.) (Ind.); Filosofie: type: 
geheime leer: term: rahasya (Ind.);  Filosofie: type: Rahasyatraya (van 
Rāmānuja) (Ind.) (lit.); Taal: tekst, samenvattende: term: sāra, Rahasyatraya- 
(‘compendium van de drievoudige geheime doctrine’) (lit.) (Ind.)] 
                                                                                          [Rahasyatrayasara] 

  32 

Sansk. termen: Rāhu ‘grijper’, de klimmende of noordelijke knoop in de baan 
van de maan waar deze de baan van de zon ‘passeert’ (de ‘Drakenkop’). Rāhu 
wordt beschouwd als de achtste planeet. In de mythologie wordt Rāhu’s (= 

Svarbhānu’s ‘schitterende pracht’) hoofd door Viṣṇu afgeslagen, omdat hij 

amṛta wilde drinken. Het hoofd staat nu als prseudo-planeet aan de hemel en 

verzwelgt de zon en de maan, die echter door zijn keel weer naar buiten 
komen (verduisteringen); Rāhu’s lichaam heet Ketu (zie aldaar) 
 
[zie Ivn: Rāhu (1) (Ind.) (asura-demon); Ivn: Rāhu (1): ‘Svarbhānu’ (Ind.) 
(asura-demon); Hemellichaam: planeet: ‘Rāhu’ (2) (klimmende knoop) (Ind.); 
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Werkzaamheid: grijpen: term: rāhu (nom. ag.) (demon, pseudo-planeet) 
(Ind.); Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: svarbhānu (‘schitterende 
pracht’) (demon) (Ind.); Geest: ‘Schitterende pracht’ (Svarbhānu) (Ind.); 
Geest: ‘Grijper’ (Rāhu) (Ind.); Symboliek: zonnerad of discus (cakra) als 
symbool van de vernietiging van Rāhu (Ind.)]                        [Rahu, Svarbhanu] 

Sansk. termen: rājan ‘koning’. Varuṇa is van het rājan-type i.t.t. Mitra die van 

het Brahman-type is [zie Heerser: koning: term: rājan (adj. rājanya) (Ind.)] 
                                                                                               [rajan, rajanya] 

  45 

Sansk. termen: rājana ‘van de koninklijke familie’, een sāman die de romp 
symboliseert [zie Taal: zang: melodie: sāman: ‘Rājana’ (Ind.); Symboliek: 
rājana sāman als symbool van de romp (Ind.); Familierelaties: familie: 
ad./kon. geslacht: term: rājana (‘van de koninklijke familie’) (adj.) (sāman)) 
(Ind.)]                                                                                      [rajana saman] 

  13 

Sansk. termen: rājanya 1. ‘koninklijk, prinselijk’, 2. ‘prins’, 3. lid van de 

krijgerskaste, een oude naam voor kṣatriya, 4. ‘koning’ als vertegenwoordiger 

van Prajāpati (vlgs de Brāhmaṇa’s) [zie Beroep en functie: strijder: term: 

kṣatriya = rājanya (Ind.); Heerser: prins: term: rājanya (Ind.); Heerser: koning: 

term: rājan (adj. rājanya) (Ind.)]               [rajan, rajanya, ksatriya, kshatriya] 

  10  13 

Sansk. termen: rajas (rājasa (adj.)) 1. ‘het duistere luchtruim, de bewolkte 
hemel’, 2. vandaar: de ‘duistere’ emoties: ‘opgewondenheid, streven, 

activiteit, rusteloosheid’, een van de drie guṇa’s, een eigenschap die mensen 

kenmerkt (volgens Sāṃkhya). In het Śāktisme wordt Lakṣmī als aspect van de 

Grote Godin geassocieerd met rajas. De Brahma Purāṇa’s worden rajas 

genoemd [zie Werkzaamheid: activiteit: term: rajas, rājasa (adj.) (guṇa) 

(Ind.); Schepping: morgenstond, ~ van de: uit het rajas-lichaam van een god 
(Ind.); Schepping: demonen, ~ van de: uit de rajas en tamas van een god: 

rākṣasa’s (Ind.); Schepping: demonen, ~ van de: uit de rajas en tamas van een 

god: yakṣa’s (Ind.); Schepping: demonen, ~ van de: uit de rajas van een god: 

piśāca’s (Ind.); Karakter en gedrag: hartstocht: term: rajas (guṇa), rājasa 

(adj.) (Ind.); Karakter en gedrag: karakter: guṇa: ‘rajas’ (Ind.); Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Brahma (rājasa) (alg.) (Ind.)]                                         [rajasa] 

  32  34  37  56 

Sansk. termen: Rājasūya, de rite van de koninklijke inwijding, een somayajña 

met veel voorbereidende offers; verbonden met Indra of Varuṇa en met de 

Vedische geschiedenis; veel volkse elementen. Analyse: sūya 1. ‘persing’ van 
de soma, 2. ‘(pleng)offer’ [zie Rite: initiatierite: kroningsrite: ‘Rājasūya’ 
(Ind.); Werkzaamheid: bereiden: persen: term: sūya (nom. act.) (rite) (Ind.); 
Offer: term: sūya, rāja- (kroningsrite) (Ind.)]                                   [Rajasuya] 

  13 

Sansk. termen: Rājataraṃgiṇī (fem.) ‘stroom van koningen’, d.w.z. de 

historische opeenvolging van koningen, een geschiedeniswerk over Kaśmīra, 

geschreven door Kalhaṇa in 1148. Analyse: taraṃgiṇī ‘golf, stroom, rivier’ < 

taraṃgin ‘golvend, rusteloos heen en weer bewegend’ [zie Literatuur: 

Rājataraṃgiṇī (door Kalhaṇa) (Ind.); Wateren: rivier: term: taraṃgiṇī, Rāja- 

(‘stroom van koningen’) (fem.) (lit.) (Ind.)]  
                                                           [Rajataramgini, Rajatarangini, Kalhana] 

  32 

Sansk. termen: Rājayoga zie yuj: yoga: Rājayoga   - 

Sansk. termen: Raji ‘koning’, demonenkoning, wiens zonen in de mythe van 

Indra en Raji door Bṛhaspati verslagen worden [zie Ivn: Raji (Ind.) (demon); 

Geest: ‘Koning’ (Raji) (Ind.); Heerser: koning: term: raji (demon) (Ind.); 
Mythe: Indra en Raji (Ind.)] 
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Sansk. termen: Rājput (hind.) = Rājaputra (skt.) ‘koningszoon’, aanduiding een 
lid van de heersende klasse in westelijk India m.n. in de periode van de 6e tot 
de 12e eeuw. Ze zouden afkomstig zijn uit Centraal-Azië [zie Sociologie: 
gemeenschap, militaire: ‘Rājputs’ (Ind.); Familierelaties: zoon: term: putra, 

rāj- (= rājput (hind.)) (‘koningszoon’) (type kṣatriya) (Ind.)]  

                                                           [Rajput, Rajaputra, ksatriya, kshatriya] 
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Sansk. termen: Rākā (fem.) ‘Goede geefster’, een natuurgodin die m.n. samen 
met Sinīvālī, Anumati en Kuhu, de godinnen van de maanfasen, wordt 
genoemd. Rākā is verbonden met de dag van de volle maan. Analyse: rākā < rā 
‘geven’ [zie Ivn: Rākā (Ind.) (godin); Maan: maanfase: vollemaan: ‘Rākā’ 
(godin) (Ind.); Tijd: dag, maan-: dag van volle maan: ‘Rākā’ (godin) (Ind.); 
God: ‘Geefster’ (Rākā) (Ind.); Beroep en functie: gever: term: rākā (godin) 
(Ind.); Bezit en roof: gave: term: rā (vb.) (Ind.); Offer: ~ aan Rākā (Ind.)]  
                                                                                                             [Raka] 

  12 

Sansk. termen: rakṣaka = rakṣa ‘beschermer, verlosser’, zoals Rāmānuja God 

of Brahman noemt [zie God: heiland: term: rakṣaka (Ind.)]  

                                                                   [raksaka, raksa, rakshaka, raksha] 

  32 

Sansk. termen: rākṣasa ‘de gevaarlijke’, 1. een soort demon, net als piśāca’s 

en yatu’s, gevaarlijk voor mensen, , 2. een soort illegitiem liefdeshuwelijk. 

Analyse: rākṣasa < rakṣ ‘beschermen tegen’ (dus een wezen waartegen 

(mensen) moeten worden beschermd) (vlgs Keith, MW), ≈ gr. ερεχθειν 
‘verscheuren, teisteren’ (vlgs Bartholomae) [zie Geest: lijkenetende demon: 

rākṣasa (Ind.); Begin: oorsprong van de rākṣasa’s (Ind.); Schepping: demonen, 

~ van de: uit de rajas en tamas van een god: rākṣasa’s (Ind.); Mythologie: 

rākṣasa’s, ~ van de (Ind.); Welzijn en ziekte: gevaar: term: rākṣasa (demon) 

(Ind.); Huwelijk: ‘Rākṣasa’ (Ind.); Eten en drinken: vlees: rākṣasa-vlees (Ind.); 

Offer: ~ aan de rākṣasa’s (Ind.)]         [raksasa, rakshasa, raksasa’s, rakshasa’s, 

rākṣasās, rākṣasāḥ,  raksasas, raksasah] 
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Sansk. termen: rakṣya zie jīva rakṣya   - 

Sansk. termen: Raktabīja 1. ‘rood zaadje’, 2. ‘bloeddruppel’, 3. 
‘granaatappelzaadje’, 4. ‘granaatappelboom’, naam van een demon uit de 

mythe van Devī’s slachting van Śumbha en Niśumbha in de Mārkaṇḍeya Purāṇa, 

uit wiens bloeddruppels die op de aarde vallen, andere demonen ontstaan (vgl. 
Raktavira). Hij wordt gedood door Devī. Analyse: Raktabīja betekent eig. 
‘(bloed)rood zaadje’, of ‘bloeddruppel’ die de demon verliest; het volgende 
betekenisniveau is ‘granaatappelzaadje’, maar de term duidt uiteindelijk de 
desbetreffende boom aan; rakta ‘gekleurd, geverfd, rood gemaakt, rood’ < 
rañj ‘verven, roodmaken’ [zie Ivn: Raktabīja (Ind.) (demon); Geest: 
‘Bloeddruppel’ (Raktabīja) (Ind.); Bloed: bloeddruppel: term: raktabīja 
(demon) (Ind.); Boom: granaatappelboom: term: raktabīja (Ind.); Vegetatie: 
zaad: term: bīja, rakta- (‘rood zaadje’) (demon) (Ind.)]                   [raktabija] 

  34 

Sansk. termen: Raktadantī (fem.) ‘roodgetand’, een naam van Devī in de 
Devīmāhātmya, waaronder ze de mensheid in de toekomst belooft te helpen. 
Als Raktadantī zal ze de nakomelingen van Vipracitti in een Atirudra-gedaante, 
wat misschien betekent ‘zeer verschrikkelijke’ verschijning, vernietigen [zie 
Ivn: Devī: Raktadantī (Ind.) (godin); God: ‘Roodtand’ (Raktadantī) (Ind.); 
Lichaam: tand: term: dantī, rakta- (‘roodgetand’) (fem.) (godin) (Ind.); 
Verschijning: overig specifiek: Rudra: ‘Atirudra’ (?) (Ind.)]             [Raktadanti] 

  34 

Sansk. termen: Raktavira ‘bloedman’, een demon uit wiens bloed andere 
demonen ontstaan. Kālī drinkt diens bloed en doodt hem. Vgl. Raktabīja [zie 
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Ivn: Raktavira (Ind.) (demon): Geest: ‘Bloedman’ (Raktavira) (Ind.); Geslacht 
en rijpheid: man: term: vira, rakta- (‘bloedman’) (demon) (Ind.); Mythe: 
Raktavira (Ind.)] 

Sansk. termen: Rāma 1. ‘bekoorlijk, charmant, bevredigend’, 2. ‘rustgevend, 
kalmerend’, 3. ‘zwart, donker’, ook Rāmacandra, ‘Rāma’s maan’ of ‘de 
maangelijke Rāma’, genoemd (hoewel hij hoort tot de zonnedynastie). Rāma is 

een avatāra van Viṣṇu, de held van de Rāmāyaṇa en de echtgenoot van Sītā. 

Hij wordt ook Dāśarathi, als zoon van de koning van Ayodhyā, Daśaratha (zie 
aldaar), of Rāghava, als nakomeling van Raghu, genoemd. Zijn moeder heet 

Kausalyā en zijn broer Lakṣmaṇa. Rāma’s daad bestaat in de vernietiging van 

Rāvaṇa en zijn rākṣasa’s (vlgs MW de symbolische vertegenwoordigers van de 

barbaarse inwoners van Zuid-India). Pas in de 16e eeuw wordt Rāma 
verondersteld goddelijk te zijn. 
 
Analyse: rāma < √ram 1. ‘bekoren, blij maken, bevredigen (ook seksueel), 2. 
‘rust geven, vermaken’. De betekenis ‘zwart, donker’ vergelijkt MW met rātri 
‘nacht’. Rāmacandra verwijst niet naar een maandynastie (zoals die van 

Kṛṣṇa), want Rāma hoorde tot de zonnedynastie. In de Padma Purāṇa 

vergelijkt een deurwacht Rāma met de volle maan; vgl. red. G. Pollet, ‘Indian 
epic values …’. 
 

[zie Ivn: Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra (Ind.) (held-god); God: 

‘Bekoorlijke’ (Rāma) (Ind.); God: ‘Maangelijke Rāma’ (Rāmacandra) (Ind.); 
Karakter en gedrag: verleidelijkheid: term: rāma (‘bekoorlijk’) (god) (Ind.); 
Familierelaties: genealogie van Rāma (Ind.); 
 
Begin: eerste/oudste bron van Rāma (Ind.); Begin: oorsprong van Rāma (Ind.); 
Heerschappij: vorm: staat, sacrale: ‘Rāmarājya’ (Ind.); Kunst en schrift: 
voorstelling: Dāśarathi Rāma met pijl en boog (Ind.); 
 
Mythe: Rāma (Ind.); Bouwwerk: brug: ‘Nalasetu’ = ‘Nala’s brug’ = ‘Rāma’s 
brug’ = mod. ‘Adam’s Bridge’ (Ind.)] 
                                  [Rama, Ramacandra, Ramachandra, avatara, Ramayana] 
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Sansk. termen: Rāmacandra zie Rāma   - 

Sansk. termen: Ramaṇaka ‘vreugdevol’, mythisch eiland, verbanningsplaats 

van de slang Kāliya, die Kṛṣṇa had aangevallen [zie Kosmografie en geografie: 

eiland, mythisch: ‘Ramaṇaka’ (Ind.); Karakter en gedrag: blijdschap: term: 

ramaṇaka (adj.) (eiland) (Ind.)]                                                     [Ramanaka] 

  37 

Sansk. termen: Rāmarājya ‘heerschappij van Rāma’, de geestelijke 

heerschappij van Viṣṇu in zijn gedaante van Rāma [zie Heerschappij: vorm: 

staat, sacrale: ‘Rāmarājya’ (Ind.); Heerschappij: term: rājya, Rāma- (‘~ van 
Rāma’) (Ind.)]                                                                               [Ramarajya] 
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Sansk. termen: Rāmāyaṇa ‘tocht van Rāma’, beroemd episch werk van Vālmīki, 

waarschijnlijk een brahmaan aan het hof van de koning van Ayodhyā. Het is 
geschreven in het Sanskriet ca 400 v. Chr. – 200 na Chr. (Gonda) en bevat 

24.000 verzen, verdeeld over 7 boeken (kāṇḍa’s). Het is het verhaal over de 

koningszoon Rāma, zijn broer Lakṣmaṇa en zijn vrouw Sītā, die in ballingschap 

gaan en verwikkeld raken in een oorlog tegen de demon Rāvaṇa van Laṅkā. 

Later schreef Tulsīdās de Hindī-vertaling Rāmcaritmānas (zie aldaar). Ook 

vindt men in de Rāmāyaṇa veel verschillende mythen. Er zijn navertellingen in 
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diverse Indiase talen: 1.Tamiliaans (Ramavataram = Ramakathai = Kamba 
Ramayanam (door Kambar)), 2. Assamees (Saptakanda Ramayana (door 
Madhava Kandali)), 3. Bengaals (Śrī Rāma Pāñcāli = Krittivasi Ramayan (door 

Krittibas Ojha)), 4. Marāṭhī (Bhavarth Ramayan (door sant Eknath)), 5. Avadhī 

(Rāmcaritmānas (door Tulsīdās)) en 6. Malayāḷam (Adhyatma Ramayanam 

Kilippattu (door Thunchaththu Ezhuthachan)). Analyse: ayaṇa ‘gaande, volgen 

van een weg, route, loop, tocht, reis’; vgl. yāṇa [zie Literatuur: Rāmāyaṇa 

(door Vālmīki) (Ind.); Reis: term: ayaṇa, Rāma- (Rāmāyaṇa) (‘tocht van Rāma’) 

(lit.) (Ind.)]                                                                      [Ramayana, Valmiki]  

Sansk. termen: Rāmāyaṇa: Adhyātma Rāmāyaṇa ‘de Rāmāyaṇa van de Hoogste 

Geest’, een Sanskritisch werk uit de 16e eeuw dat deel uitmaakt van de 

Brahmāṇḍa Purāṇa. In deze Rāmāyaṇa is Rāma zich ervan bewust dat hij 

identiek is aan de Hoogste Geest (adyātma). De Adhyātma Rāmāyaṇa moet 

niet verward worden met de Adhyatma Ramayanam Kilippattu, geschreven 

door Thunchaththu Ezhuthachan in de 17e eeuw in het Malayāḷam, de taal van 

Kerala [zie Literatuur: Rāmāyaṇa: Adhyātma Rāmāyaṇa (Ind.); Geest: zelf, 

hoogste: term: adhyātma (lit.) (Ind.)]           [Ramayana, Adhyatma Ramayana] 
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Sansk. termen: Rāmāyaṇa: Rāmcaritmānas (hind.) ‘meer van de daden van 

Rāma’, een 16e eeuwse navertelling in Hindī door Tulsīdās van de Sanskritische 

Rāmāyaṇa door Vālmīki. Rāma wordt hier verondersteld goddelijk te zijn. 

Analyse: carit ‘handelingen, biografie, daden’; mānas 1. meer in de Himālaya 

(Mānasarovara), 2. ‘psyche, geest’ [zie Literatuur: Rāmāyaṇa: Rāmcaritmānas 

(door Tulsīdās) (Ind.); Ivn: Mānasa (3): mānas, Rāmcarit- (hind.) (‘meer van de 
daden van Rāma’) (lit.) (Ind.)] 
                                   [Ramayana, Ramcaritmanas, Ramcharitmanas, Tulsidas] 
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Sansk. termen: Rambhā (fem.) 1. ‘weegbree (Musa sapientum)’, 2. ‘prostituee, 
courtisane’, 3. ‘vervoering, verrukking’, 4. ‘wegneming, ontvoering’, een 
apsaras-godin die een rol speelt in de mythe van de dans van de ziener 

Maṅkaṇaka ten overstaan van Śiva (Vāmana Purāṇa). Bij het zien van Rambhā 

en andere nimfen werpt Maṅkaṇaka zijn zaad in een pot, waaruit de Maruts 

geboren worden. Rambhā is tevens een andere naam voor andere godinnen, 

zoals Gaurī of Lakṣmī, en de mooiste vrouw in Indra’s paradijs. Ze zou door 

Rāvaṇa zijn ontvoerd. Er zijn afbeeldingen van Rambhā. Analyse: rambhā  < 

Rambhā ‘staf, ondersteuning’ < √rabh ‘grijpen, omhelzen, verlangen’ [zie Ivn: 
Devī: Rambhā (Ind.) (apsaras-godin); God: ‘Verrukking’ (Rambhā) (Ind.); 
Karakter en gedrag: begeerte: term: rambhā (fem.) (apsaras-godin) (Ind.); 
Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Rambhā (Ind.)]                        [Rambha] 

  37 

Sansk. termen: Rāmcaritmānas zie Rāmāyaṇa: Rāmcaritmānas   - 

Sansk. termen: rāsa ‘kabaal, herrie’, de wilde, nachtelijke boerendans van 

Kṛṣṇa en de Gopī’s, beschreven in de Viṣṇu Purāṇa, de Harivaṃśa en de 

Bhāgavata Purāṇa, waarbij de tegenstellingen verdwijnen en de vrouwen de 

aanwezigheid van God ervaren [zie Muziek en dans: dans, rāsa- (tussen Kṛṣṇa 

en de Gopī’s) (Ind.); Geluid: lawaai: term: rāsa (dans) (Ind.)]                  [rasa] 

  15 

Sansk. termen: rasa 1. ‘sap, vloeistof’, 2. ‘gemoedsgesteldheid, religieus 

sentiment’, 3. ‘gevoel (van genot)’, m.n. het gevoel dat Kṛṣṇa opwekt bij zijn 

vereerders en dat aan de basis ligt van de filosofie waarin de stadia van de 

Kṛṣṇa-bhakti van Caitanya’s Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya worden beschreven. 

Rasa maakt ook deel uit van een vorm van bhakti in het Vīra-Śaivisme (zie 
samarasa-bhakti) [zie Psychologie: gevoel van genot: term: rasa (Ind.); 
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Filosofie: type: Vaiṣṇava ~: Vedānta, Vaiṣṇava: Rūpa Gosvāmī, leer van: rasa-

systeem (Ind.); Vegetatie: sap: term: rasa (Ind.); Aardmaterie: vloeistof: term: 
rasa (Ind.); Psychologie: ervaring van religie: term: rasa (Ind.)] 

Sansk. termen: rasa: Rasā (fem.) ‘vocht’, 1. water dat deze wereld van de 
andere scheidt, zoals de Griekse Styx, 2. een rivier (in de mythe van Saramā’s 

dronk van de melk van de Paṇi’s (Bṛhaddevatā)), 3. later: de waterige hel der 

demonen [zie Wateren: rivier, mythische: ‘Rasā’ (Ind.); Wateren: oerwateren: 
‘Rasā’ (Ind.); Water: vocht: term: rasā (Ind.)]                                         [Rasa] 

  37 

Sansk. termen: rasāmṛta zie sindhu: Bhakti-rasāmṛta-sindhu   - 

Sansk. termen: Raseśvara ‘heer der vloeistoffen’, lid van een Śaiva secte die 
door Mādhvava genoemd wordt. De Raseśvara’s gebruikten kwikzilver als 
roesmiddel. Hun filosofie, eigenlijk een vorm van alchemie, heet de Raseśvara-
darśana (vgl. Swami Parmeshwaranand, ‘Encyclopaedia of the Śaivism’). 
Analyse: Raseśvara < rasa ‘vloeistof’ + īśvara ‘heer’ [zie Religie: Śaivisme: 
Raseśvara’s (Ind.); Filosofie: type: Śaiva ~: Raseśvara-darśana (Ind.); Heerser: 
leider: term: īśvara: Raseśvara (‘heer der vloeistoffen’) (secte) (Ind.)] 
                                                       [Raseshvara-darshana, Rasesvara-darsana] 
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Sansk. termen: Raseśvara-darśana zie Raseśvara   - 

Sansk. termen: Rāṣṭrabhṛt ‘de staat ondersteunend, de scepter zwaaiend, 

heersend’, een van de functies van een koning, maar ook een soort offer dat 
de offeraar moest helpen in het ondersteunen van de heerschappij over zijn 
gebied. Het offer maakt deel uit van de rituele bouw van het vuuraltaar. Ten 

slotte is Rāṣṭrabhṛt de naam van een apsaras [zie Offer: naam: ‘Rāṣṭrabhṛt’ 
(Ind.); Werkzaamheid: steunen: term: bhṛt, rāṣṭra- (‘de staat ondersteunend’) 

(part.) (offer, apsaras) (Ind.); Ivn: Rāṣṭrabhṛt (Ind.) (apsaras); Geest: 

‘Heerseres’ (Rāṣṭrabhṛt) (Ind.)]                                  [Rastrabhrt, Rashtrabhrt] 

  12  13 

Sansk. termen: Rāṣṭrīya Svayamsevak Saṅgh (hind.) ‘nationale 

vrijwilligersorganisatie’, een militante Hindoe-beweging, gesticht door K.B. 
Hedgewar in 1925, waarvan aanhangers in 1992 de Babri-moskee in Ayodhyā 

afbraken (WP) [zie Cultureel aspect: beweging: ‘Rāṣṭrīya Svayamsevak Saṅgh’ 

(RSS) (Ind.)]          [Rastriya Svayamsevak Sangh, Rashtriya Svayamsevak Sangh] 

  34 

Sansk. termen: rathakāra ‘wagenmaker’, lid van een subkaste, maar superieur 
aan de śūdra’s [zie Beroep en functie: ambachtsman: wagenmaker: term: 

rathakāra = rathakṛt (Ind.)]                              [rathakara, rathakrt, rathakrit]              

  13 

Sansk. termen: rathakṛt zie rathakāra   - 

Sansk. termen: rathāntara, een sāman die de rechterarm of –vleugel 
symboliseert. De sāman dankt zijn naam aan de voorstelling dat de goden de 
sāman als een wagen (ratha) bestijgen en naar de hemel gaan, nadat ze de 
bovendien Ratha’s (demonische wagenstrijders) hebben overwonnen 

(atāriṣma) (J.C. Heesterman met een verklaring uit de Jaiminīya Brāhmaṇa) 

Zie ook sāman [zie Taal: zang: melodie: sāman: ‘Rathāntara’ (Ind.); 
Symboliek: rathāntara sāman als symbool van de rechterarm/-vleugel (Ind.)] 
                                                                                          [rathantara saman] 

  13 

Sansk. termen: Ratheṣṭha ‘op een wagen staand’, d.w.z. ‘wagenstrijder’, een 

epitheton van Indra. Analyse: Ratheṣṭha < (rathe <) ratha ‘tweewielige 

strijdwagen’ + (ṣṭha <) sthā ‘staan’ [zie Ivn: Indra (1): ‘Ratheṣṭha’ (Ind.) (god); 

God: ‘Wagenstrijder’ (Ratheṣṭha) (Ind.); Lichaam: gestalte: staande houding: 

term: ṣṭha, rathe- (‘op een wagen staand’, i.e. ‘wagenstrijder’) (part.) (god) 

(Ind.)]                                                                         [Rathestha, Ratheshtha] 
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Sansk. termen: rati 1. ‘genot’, 2. m.n. de liefde voor Kṛṣṇa, Rati is een vorm 

van Kṛṣṇa’s hlādinī-Śakti waarmee hij de liefde van zijn aanbidders voor hem 

opwekt; rati is hoger dan mokṣa, 3. gemalin van Kāma, de god der liefde. Ze is 

de godin van de seksuele hartstocht en staat bekend als Māyāvatī, de 
bedriegster, maar ook als de trouwe echtgenote [zie Karakter en gedrag: 
genieten: term: rati (nom. act.) (godin) (Ind.); Karakter en gedrag: liefde voor 

Kṛṣṇa: rati (Ind.); Ivn: Devī: Rati, avatāra (Ind.) (godin); Mythe: De hereniging 

van Rati en Kāma (Ind.); Mythologie: Rati, ~ van (Ind.); God: ‘Genot’ (Rati) 
(Ind.)] 

  15  32 

Sansk. termen: Ratnahavis zie hu: Ratnahavis   - 

Sansk. termen: Rātri ‘nacht’, de godin van de door sterren verlichte nacht, 

zuster van Uṣas en dochter van hemel [zie Ivn: Rātri (Ind.) (godin); God: 

‘Nacht’ (Rātri) (Ind.); Licht en duisternis: nacht: term: rātri (godin) (Ind.); 
Offer: ~ aan Rātri (Ind.)]                                                                        [Ratri] 

  12 

Sansk. termen: rātri: Śivarātrī, het belangrijkste liṅga-ritueel, verricht op de 

zevende dag van Phālguna. Analyse: rātri (rātrī in comp.) ‘nacht’, m.n. de 

stilte van de nacht [zie Rite: liṅga-rite: ‘Śivarātrī’ (Ind.); Feest: Śivarātrī 

(Ind.)]                                                                    [ratri, Shivaratri, Sivaratri] 

  33 

Sansk. termen: Raudrī = Rudrāṇī (fem.) ‘Śakti van Rudra’, een 

afschrikwekkende verschijning van Devī, die wordt gelijkgesteld aan 

Māheśvarī, een van de Mātṛkā’s. Er zijn afbeeldingen van Raudrī bekend [zie 

Ivn: Devī: Mātṛkā: Māheśvarī = Raudrī = Rudrāṇī = Maheśī (Ind.) (godin); God: 

‘Śakti van Rudra’ (Raudrī, Rudrāṇī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: 

Devī: Raudrī (Ind.); Offer: ~ aan Rudrāṇī (Ind.)]          

                               [Raudri, Rudrani, Maheshvari, Mahesvari, Maheshi, Mahesi] 

  12  13  34 

Sansk. termen: Rauhiṇa zie Rohita: Rohiṇī: Rauhiṇa   - 

Sansk. termen: Rāvaṇa ‘lawaai veroorzakend’, demonenkoning, de 

belangrijkste tegenstander van Rāma in de Rāmāyaṇa, maar staat ook in 

oppositie met Śiva. Hij is de heerser van Laṅkā. Zijn zuster heet Śūrpaṇakhā 

en zijn broers Kumbhakarṇa en Khara; Kubera is zijn halfbroer, Viśravas zijn 

vader, Keśinī zijn moeder en Pulastya zijn grootvader. Hijzelf is de vader van 

Indrajit. Rāvaṇa ontvoert Sītā, Rāma’s vrouw, maar wordt uiteindelijk door 

Rāma gedood. Analyse: Rāvaṇa (causativum) < rāva ‘schreeuw, gil, lawaai’ < 

√ru ‘schreeuwen, gillen, lawaai maken’ [zie Ivn: Rāvaṇa (Ind.) 

(demonenkoning); Geest: ‘Lawaaimaker’ (Rāvaṇa) (Ind.); Geluid: lawaai: term: 

rāvaṇa (nom. ag., caus.) (demon) (Ind.); Familierelaties: genealogie van 

Rāvaṇa (Ind.); Mythologie: Rāvaṇa, ~ van (Ind.); Mythe: Bali’s overwinning op 

Rāvaṇa (Ind.); Mythe: Rāvaṇa en Pārvatī (Ind.); Mythe: Rāvaṇa’s vernedering 

van de goden (Ind.)                                                           [Ravana, Ramayana] 

  15  27 

Sansk. termen: Ṛbhu 1. ‘vaardig, bekwaam, handig’, 2. ‘slim, vindingrijk’, 3. 

‘ambachtsman, smid’, 4. lid van een groep van wezens van de status van 
geesten of halfgoden die later door hun vakbekwaamheid (de vermeerdering 

van Tvaṣṭṛs ene schaal) onsterfelijk (goddelijk) worden; Keith noemt hen 

ambachtselfen. Hun namen zijn Ṛbhu (of Ṛbhukṣin), Vibhvan en Vāja; de 

eerste gaf zijn naam aan de groep. Ze zijn verbonden met Indra en het soma-

offer. Analyse: Ṛbhu 1. ~ germ. álfr (Keith), 2. ~ rabh ‘grijpen, vastpakken’ 

(MW). De pl. Ṛbhavas wordt weergegeven door Ṛbhu’s [zie Geest: elf, 

ambachts-: ṛbhu (Ind.); Geest: groep: ‘Ṛbhu’s’ (Ind.); Geest: ‘Handvaardige’ 
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(Ṛbhu) (Ind.); Begin: oorsprong van de Ṛbhu’s (Ind.); Karakter en gedrag: 

bekwaamheid: term: ṛbhu (adj.) (god) (Ind.); Symboliek: Ṛbhu’s als symbool 

van de stralen van de zon (Ind.); Sieraad: ketting, hals-; van de Ṛbhu’s (Ind.); 

Kleding: helm van de Ṛbhu’s (Ind.); Wagen: Ṛbhu’s, ~ van de (Ind.)] 

                                   [Rbhu’s, Ribhu’s, Ṛbhavas, Ṛbhavaḥ, Rbhavas, Rbhavah] 

Sansk. termen: Ṛbhukṣin (MW, SHD) = Ṛbhukṣan (Keith) ‘heer van de Ṛbhu’s’, 

naam van de drie oorspronkelijke ṛbhu’s, maar m.n. de eerste (Ṛbhu). 

Ṛbhukṣin wordt ook verbonden met Indra. De andere twee zijn Vāja en 

Vibhvan (zie aldaar). Analyse: Er is discussie over de vorm met –in of –an. Kṣi = 

‘heersen, regeren’ [zie Ivn: Ṛbhukṣin = Ṛbhukṣan (Ind.) (Ṛbhu-god); Ivn: Indra: 

‘Ṛbhukṣin’ (Ind.) (god); God: ‘Heer van de ṛbhu’s’ (Ṛbhukṣin) (Ind.); Heerser: 

leider: term: kṣin of kṣan, Ṛbhu- (‘heer van de Ṛbhu’s’) (god) (Ind.)]                                         

[Rbhuksin, Ribhuksin, Rbhukshin, Ribhukshin, Rbhuksan, Ribhuksan, 
Rbhukshan, Ribhukshan] 

  12 

Sansk. termen: ṛc ‘hymne’, een gereciteerd loflied voor de goden i.t.t. de 

sāman, die gezongen of gemompeld wordt bij het offeren. Volgens de 

Brāhmaṇa’s produceren ṛc en sāman het heilige woord, vāc, dat op zijn beurt 

samen met yajña Indra voortbrengt. De verzameling van ṛc-verzen is de Ṛg 

Veda, het oudste heilige boek van de Hindoes [zie Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, 

ṛk) (lit.) (Ind.); Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.)] 

                           [rc, ric, rg, rig, rk, rik, vac, vach, saman, Rg Veda, Rig Veda] 

  9  32 

Sansk. termen: Ṛddhi (fem.) ‘welvaart, rijkdom, groei’, een avatāra van Devī, 

van wie afbeeldingen bestaan. Ze is de vrouw van Kubera. Analyse: ṛddhi < ṛdh 

‘groeien, gedijen’ [zie Ivn: Devī: Ṛddhi, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Rijkdom’ 

(Ṛddhi) (Ind.); Welzijn en ziekte: rijkdom: term: ṛddhi (godin) (Ind.); Kunst en 

schrift: beeld, goden-: Devī: Ṛddhi (Ind.)]                                 [Rddhi, Riddhi] 

  34 

Sansk. termen: Revā Khaṇḍa zie khaṇḍa: Revā Khaṇḍa   - 

Sansk. termen: Revanta ‘rijke, schitterende’, zoon van Sūrya en Saṃjñā en 

broer van de aśvins. Revanta is de heer van de Guhyaka’s (zie aldaar). Analyse: 
revanta < revat < rai-vat < rai ‘bezit, rijkdom’ < √rā ‘schenken, geven’ [zie 
Ivn: Revanta (Ind.) (god); God: ‘Rijke’ (Revanta) (Ind.); Welzijn en ziekte: 
rijkdom: term: revanta (subst. adj.) (god) (Ind.)] 

  15  37 

Sansk. termen: Ṛg Veda zie ṛc en veda: Ṛg Veda   - 

Sansk. termen: Ṛgvidhāna zie vidhā: Ṛgvidhāna   - 

Sansk. termen: Ripumārī ‘vernietiging van vijanden’, een vorm van Durgā, een 
van haar negen functieverschijningen bij de Āgama-Śaiva’s. Ripumārī 
vertegenwoordigt een afschrikwekkend aspect van Durgā. Ze is hier de 
personificatie van de dood m.b.t. de vijanden [zie Ivn: Devī: Durgā, avatāra: 
Ripumārī Durgā (Ind.) (godin); God: ‘Vernietigster van vijanden’ (Ripumārī) 
(Ind.); Dood en leven: vernietiging: term: mārī, ripu- (‘vernietiging van 
vijanden’) (fem.) (godin) (Ind.)]                                             [Ripumari Durga] 

  34 

Sansk. termen: Ṛjiśvan zie śvi: Ṛjiśvan   - 

Sansk. termen: ṛkṣa 1. ‘beer’, 2. ‘ster’, 3. m.n. pl. ṛkṣās de zeven ‘beren’ of 

Saptarṣi’s, dus de sterren van de Grote Beer. Analyse: verwant met gr. 

αρκτος, lat. ursus. Ṛkṣa komt ook als persoonsnaam voor [zie Ivn: Ṛkṣa (Ind.) 

(myth. fig.); Dier: beer: term: ṛkṣa (Ind.); Hemellichaam: ster: term: ṛkṣa 

(Ind.); Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Ṛkṣās’ (Ind.)]  
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                                                                          [rksas, riksas, rkshas, rikshas] 

Sansk. termen: Rodasī zie div: Dyāvābhūmī   - 

Sansk. termen: Rohiṇī zie Rohita: Rohiṇī   - 

Sansk. termen: Rohita ‘roodachtig’. In de Atharva Veda een hoge godheid 
(geïdentificeerd met Prajāpati) en een epitheton van de zon [zie Ivn: Rohita 
(Ind.) (god); Zon: ‘Rohita’ (Ind.); God: ‘Rode’ (Rohita) (Ind.); Kleur: rood: 
term: rohita (god/zon) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Rohita: Rohiṇī 1. ‘rood’, 2. ‘rode koe’, 3. ‘hinde’. Aanduiding: 

1. de ster Aldebaran (α in Taurus) of Hyades, de sterrenhoop waarvan 

Aldebaran deel lijkt uit te maken (zie ook Mṛgavyādha), 2. de mythologische 

component van de ster Rohiṇī is de godin: Uṣas, de dochter van Prajāpati, 

veranderde zich in de hinde Rohiṇī, toen haar vader haar wilde bezitten; als 

zodanig werd ze de vrouw van Soma, 3. de dochter van Devaka en 
draagmoeder van Balarāma, 5. plantennaam (wegens de rode bessen, vgl. on. 
reynir ‘lijsterbes’ < oern. *rauðini) 

[zie Kleur: rood: term: rohita: rohiṇī (godin/myth. fig.) (Ind.); Rund: koe: 

term: rohiṇī (‘rode koe’) (Ind.); Dier: hert: hinde: term: rohiṇī (godin, ster) 

(Ind.); Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (adj. Rauhiṇa) (Ind.); Ivn: 

Uṣas: Rohiṇī (Ind.) (godin); God: ‘Rode’ (Rohiṇī) (Ind.); Mythe: Soma en Rohiṇī 

(Ind.); Ivn: Rohiṇī (Ind.) (dochter van Devaka); Vegetatie: rohiṇī (div. soorten 

planten) (Ind.)]                                                                                    [Rohini] 

  37  40 

Sansk. termen: Rohita: Rohiṇī: Rauhiṇa-koek, een rijstkoek die tijdens het 

Pravargya-offer wordt geofferd aan dag en nacht. Analyse: Rauhiṇa 

‘betrekking hebbend op de nakṣatra Rohiṇī (‘Aldebaran’ (α in Stier)) [zie Eten 

en drinken: koek, rijst-: ‘Rauhiṇa’ (Ind.); Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: 

‘Rohiṇī’ (adj. Rauhiṇa) (Ind.)]                [Rauhina, Rohini, naksatra, nakshatra]                 
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Sansk. termen: Ṛṣabha ‘(dek)stier’. Ṛṣabha is m.n. de naam van een 

rondtrekkende wijsgeer en asceet die wordt genoemd als de eerste Jaina 

tīrthaṃkara en zelfs als een avatāra van Viṣṇu vlgs de Bhāgavata’s. Andere 

wezens of personen die deze naam dragen zijn een nāga, een rākṣasa en een 

Daitya of Dānava. Verder duidt de term o.a. aan een offerstier (ook genoemd 

vṛṣabha en ukṣan) en een oerklank. Analyse: Ṛṣabha < √ṛṣ ‘gaan, stoten’ [zie 

Ivn: Ṛṣabha (1) = Adinath (Ind.-J.) (tīrthaṃkara); Ivn: Ṛṣabha (2) (Ind.) 

(Dānava of Daitya); Ivn: Ṛṣabha (3) (Ind.) (nāga); Ivn: Ṛṣabha (4) (Ind.) 

(rākṣasa); Ivn: Viṣṇu: Ṛṣabha (5), avatāra (Ind.) (asceet-god); God: ‘Stier’ 

(Ṛṣabha) (Ind.); Geest: ‘Stier’ (Ṛṣabha) (Ind.); Rund: stier: term: ṛṣabha (div. 

personen, goddelijke wezens en demonen) (Ind.); Mythe: Ṛṣabha (Ind.); Dier: 

‘Stier’ (Ṛṣabha (3, een nāga)) (Ind.)]           [Rsabha Risabha Rshabha Rishabha] 

  16  32 

Sansk. termen: ṛṣi ‘ziener’, 1. lid van een groep van halfgoddelijke wezens, 

die een aparte klasse vormden in het mythologische systeem. Sommige 

prajāpati’s worden ṛṣi’s genoemd. Twee beroemde ṛṣi’s zijn Agastya en Vyāsa 

(voor de Saptarṣi’s zie hierna). 2. Volgens MW zijn de ṛṣi’s oorspronkelijk de 

zangers van de heilige hymnen of geïnspireerde dichters aan wie de hymnen 
werden geopenbaard. Ze zijn patriarchale wijzen en heiligen, die eenzelfde rol 
speelden in de geschiedenis en de mythologie van India als de heroën en 
aartsvaderen in het Westen. Over de etym. van het woord is men het niet eens 

[zie Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: ṛṣi (Ind.); God: ‘Ziener’ 
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(Ṛṣi) (Ind.); Mythologie: ṛṣi’s, ~ van de (Ind.); Mythe: Indra en de beenderen 

van Ṛṣi Dadhīca (Ind.)]                                                       [rsi, rshi, risi, rishi] 

Sansk. termen: ṛṣi: Saptarṣi’s (pl.) ‘zeven ṛṣi’s’, 1. de zeven sterren van het 

sterrenbeeld Grote Beer; hun echtgenotes, de Kṛttikā’s, vormen het 

sterrenbeeld van het Zevengesternte, 2. goddelijke voorvaderen der priesters. 

De schrijfwijze van het woord, een pluralis, is eigenlijk saptaṛṣayaḥ (en var.) 

[zie Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Ṛkṣās’: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven 

Zieners’) (Ind.); Priester: groep: Saptarṣi’s (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’), 
mythische goddelijke priesters (Ind.); Offer: ~ aan de Saptarṣi’s (Ind.)] 

                          [Saptarsi’s, Saptarshi’s, Saptarisi’s, Saptarishi’s, saptarsayah, 
Rksas, Rkshas, Riksas, Rikshas] 
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Sansk. termen: ṛta 1. ‘waarheid’, 2. ‘juist, geschikt’, 3. ‘loop, route, weg’ 

(Campbell), 4. in de Veda’s de term voor de ‘kosmische (levens)orde’ (van het 

universum, het offer en de moraal), waarvan Varuṇa (en Mitra) de heer is, 

zoals Ahura Mazdā over aša. Deze termen zijn identiek aan arta in de Mitanni-

lijst. De boogpees van Bṛhaspati is ṛta. De ‘lente van Ṛta’ komt in Avesta en Ṛg 

Veda voor. Alles verloopt volgens ṛta of is geboren in ṛta. Het tegendeel van 

ṛta is anṛta (zie aldaar). Het belang van ṛta wordt eerst verdrongen door Indra 

en zijn strijd tegen Vṛtra; vervolgens tendeert ṛta naar de betekenis 

‘waarheid’ (terwijl satya naar ‘de juiste orde’ tendeert); ten slotte wordt ṛta 

vervangen door het concept van dharma [zie Wet en orde: orde: waarheid: 

term: ṛta (Ind.); Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: ṛta 

(Ind.); Ivn: Ṛta (Ind.) (wereldorde als god); God: ‘Wet’ (Ṛta) (Ind.)] 

                                                                   [rta, rita, anrta, anrita, asa, asha] 
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Sansk. termen: Ṛtadhāman zie vasu   - 

Sansk. termen: ṛtu 1. ‘vastgesteld tijdstip’, 2. ‘deel van het jaar, jaargetijde’, 

3. als personificatie een god van de jaargetijden in de Veda’s. Aan de ṛtu’s 

wordt aan het eind van het jaar geofferd. Het meervoud is in het skt. ṛtavaḥ 

[zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Ṛtu’s’ (Ind.); Offer: ~ aan de Ṛtu’s (Ind.); 

Tijd: jaargetijde: term: ṛtu’s (pl.) (godengroep) (Ind.); God: ‘Jaargetijden’ 

(Ṛtu’s) (Ind.)]                                                                [Rtu’s, Ritu’s, Rtavah] 
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Sansk. termen: ṛtvig-varaṇa, de keuze van de priester door de opdrachtgever. 

Deze ṛtvig- betreft een van de vier volgende priesters, van wie elk drie 

assistenten heeft, nl. hotṛ: maitrāvaruṇa, acchāvāka, grāvastut; adhvaryu: 

pratiprasthātṛ, neṣṭṛ, unnetṛ; brāhmaṇa: brāhmaṇācchaṃsin, āgnīdhra, potṛ; 
udgātṛ: prastotṛ, pratihartṛ, subrahmaṇya. Analyse: ṛtvig < ṛtvik ‘priester’ < 

ṛtvij ‘die offert op de juiste tijd’ (adj.); varaṇa ‘verkiezing, keuze’ (bron: MW) 

[zie Werkzaamheid: kiezen van een priester: term: ṛtvig-varaṇa (Ind.); 

Priester: term: ṛtvik (Ind.)]                 [rtvig-varana, ritvig-varana, rtvik, ritvik] 
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Sansk. termen: rud zie Rudra  

Sansk. termen: rudh ‘verhinderen, beheersen, voorkomen, tegenhouden’   - 

Sansk. termen: rudh: Aniruddha ‘onbeheersbaar, met een eigen wil’, naam 

van een lid van de familie der Vṛṣni’s waarvan Kṛṣṇa deel uitmaakt. Hij is de 

zoon van Pradyumna en de kleinzoon van Kṛṣṇa. Aniruddha werd een vyūha-

avatāra van Viṣṇu, in wie domineren de guṇa’s śakti en tejas (energie en 

zelfgenoegzaamheid). Hij is bovendien de beschermer van het universum, de 
overbrenger van kennis en de heerser over alle zielen, de antaryāmin-avatāra. 

  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/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.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 (3) van Sanskritische termen A - N 
  
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 

 

 

Uit Aniruddha kwamen de volgende sub-vyūha’s voort: Hṛṣīkeśa, Dāmodara en 

Padmanābha (zie aldaar). Analyse: Aniruddha < a ‘niet’ + ni-ruddha 
‘tegengehouden, ingehouden, onderdrukt’; ni- is een versterking of privatief 

[zie Ivn: Viṣṇu: ‘Aniruddha’, vyūha-avatāra, (Ind.) (god); God: 

‘Onbeheersbare’ (Aniruddha) (Ind.); Heerschappij: beheersen: term: rudh: 
niruddha, a- (‘onbeheersbaar’) (adj.) (god) (Ind.); Symboliek: gezicht 
[demonen] van Aniruddha als symbool van kracht (Ind.)]           [vyuha-avatara] 

Sansk. termen: rudh: citta-vṛtti-nirodha ‘het in bedwang houden (nirodha) van 

de veranderingen (vṛtti) van de geest (citta)’, het doel van yoga (zie yoga, cit, 

vṛtti en Śakti: rodhaśakti) [zie Religieus fenomeen: ascese: yoga: ‘citta-vṛtti-
nirodha’ (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘citta-vṛtti-nirodha’ (Yoga Sūtra) 

(Ind.); Heerschappij: beheersen: term: rudh: nirodha (nom. act.) (Ind.))] 
                           [citta-vrtti-nirodha, citta-vritti-nirodha, chitta-vrtti-nirodha, 
chitta-vritti-nirodha] 

  34 

Sansk. termen: rudh: nirodha ‘beheersing, onderdrukking, opsluiting’, een 
term die m.n. in de Samādhi van de Yoga Sūtra voorkomt t.a.v. de werking van 

de geest (citta-vṛtti-nirodha, zie aldaar), die in bedwang gehouden wordt door 

onderdompeling in prakṛti. Analyse: ni- ‘neer’ heeft een privatieve betekenis 

[zie Heerschappij: beheersen: term: rudh: nirodha (nom. act.) (Ind.); Religieus 

fenomeen: ascese: yoga: ‘citta-vṛtti-nirodha’ (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 

‘Yoga Sūtra-mārga’: ‘citta-vṛtti-nirodha’ (Ind.)] 

                           [citta-vrtti-nirodha, citta-vritti-nirodha, chitta-vrtti-nirodha, 
chitta-vritti-nirodha, prakrti, prakriti] 
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Sansk. termen: rudh: rodha zie Śakti: rodhaśakti   - 

Sansk. termen: Rudhikrā ‘bloedverspreider’, naam van een asura of Dāsa-
koning, verslagen door Indra. Analyse: Rudhikrā < rudhi < √rudh ‘rood zijn’ + 
krā < √kram ‘voortgaan, verspreiden, veroveren’, dus mogelijk ‘verspreider 
van bloed’; vgl. dadhikrā (de √rudh ‘rood zijn’ heeft mog. bestaan en is nog 
terug te vinden in rudhira ‘de rode planeet Mars’, in rohita (adj.) ‘rood’ en 
mog. in Rudra (MW)) [zie Ivn: Rudhikrā (Ind.) (Dāsa-koning); Geest: 
‘Bloedverspreider’ (Rudhikrā) (Ind.); Bezit en roof: verdeling: term: krā(van), 
rudhi- (‘verspreider van bloed’) (demon) (Ind.)]                               [Rudhikra] 
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Sansk. termen: Rudra ‘bruller’, 1. een Vedische, angstaanjagende storm- en 
bliksemgod (vlgs Keith), nauw verbonden met Agni, en als heer der dieren 
geassocieerd met Śiva. Evenals Odin is hij een god der extase. Hij geneest 

echter ook (d.m.v. de regen). Hij is de zoon van Prajāpati en Uṣas. Zijn eigen 

zonen zijn de Rudra’s, Rudriya’s of Maruts.; hij is dan de heer van het 

dodenleger. In de latere saṃhitā’s is zijn vrouw Pārvatī. In de Brāhmaṇa’s is 

zijn roem het grootst. Śiva zal zijn functie geheel overnemen. In de Śiva 

Purāṇa is Rudra een van de Śivāṣṭamūrti-avatāra’s van Śiva en er is een 

saṃhitā naar hem genoemd, 2. een type Jaina heilige, van wie er elf zijn. 

 

Analyse: De etym. is niet eensluidend: < √rudh of √rud 1. ‘rossig’ (Pischel) of 

2. ‘schijnen’ (Grassmann); 3. ‘schreeuwen, brullen’ 

(Campbell/Patai/Klostermaier/Otto); 4. ‘de angstaanjagende, de 

verschrikkelijke’ (Otto); ‘wenen’ (Keith). Het meervoud is Rudrās en in pausa 

Rudrāḥ 

 

[zie Ivn: Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god); Ivn: Śiva (1): ‘Rudra’ (3) 

(Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); Godenstelsel: 
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godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) = ‘Rudriya’s’ (Ind.); Beroep en 

functie: rel. persoon: heilige: ‘rudra’ (4) (Ind.-J.); God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) 

(Ind.); God: ‘Verschrikkelijke’ (Rudra) (Ind.); Geluid: brullen: term: rud (Ind.); 

Geluid: brullen: term: rudra (part.) (god) (Ind.); Karakter en gedrag: 

angstaanjagendheid: term: rudra (part.) (god) (Ind.); Karakter en gedrag: 

wenen: term: rud (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra 

Saṃhitā (S. 2, Bombay/Kashi) (Ind.)] 

Sansk. termen: rudrākṣa ‘Rudra’s oog’, een bep. zaadje dat gedragen wordt in 

een mālā. Ook een term voor het dragen van de mālā, een van de rituelen in 

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

Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘rudrākṣa’ (Ind.); Vegetatie: zaad: rudrākṣa 

(Elaeocarpus Ganitrus) (Ind.); Sieraad: ketting, hals-: vruchtenketting: term: 

akṣa-mālā of rudrākṣa-mālā (Ind.); Cultus: vruchtbaarheidscultus: 

vegetatiecultus: rudrākṣa-verering (Ind.)]       [rudraksa-mala, rudraksha-mala] 

  33 

Sansk. termen: Rudraloka zie loka: Rudraloka   - 

Sansk. termen: Rudrāṃśa ‘deel van Rudra’, een vorm van Durgā, een van haar 

negen functieverschijningen bij de Āgama-Śaiva’s [zie Ivn: Devī: Durgā, 

avatāra: Rudrāṃśa Durgā (Ind.) (godin); God: ‘Deel van Rudra’ (Rudrāṃśa) 

(Ind.); Eén: deel: term: aṃśa, Rudra- (Rudrāṃśa) (‘deel van Rudra’) (godin) 

(Ind.)]                             [Rudramsha, Rudransha, Rudramsa, Rudransa, Durga] 

  34 

Sansk. termen: Rudrāṇī zie Raudrī   - 

Sansk. termen: rudrasmṛti zie smṛti: rudrasmṛti   - 

Sansk. termen: Rudreśvara ‘heer Rudra’, de absolute vorm van Śiva, 

vergelijkbaar met Parabrahman (zie aldaar), wiens guṇa’s men verwerft, 

wanneer men in een staat van verlossing verkeert (Śrīpati) [zie Ivn: Śiva (1): 
‘Rudreśvara’ (Ind.) (god); God: ‘Heer Rudra’ (Rudreśvara) (Ind.); Filosofie: 
principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘Rudreśvara’ (vlgs Śrīpati) (Ind.)] 
                                                                               [Rudreshvara, Rudresvara] 

  33 

Sansk. termen: Rukmiṇī 1. ‘schitterende, met goud versierde’, 2. = svarṇa-

kṣīrī, ‘goud-(vol met) melk’, een plant, Cleome felina. Rukmiṇī is een avatāra 

van Devī, die wordt geassocieerd met Viṣṇu en van wie afbeeldingen bestaan. 

Rukmiṇī is vooral bekend als avatāra van Lakṣmī en een vrouw van Kṛṣṇa. De 

laatste verwerft haar pas na strijd met Rukmin, haar broer, Śiśupāla, haar 

verloofde en koning Jarāsaṃdha. De zoon van Kṛṣṇa en Rukmiṇī is Pradyumna, 

de herboren Kāma, de god der liefde. Analyse: Rukmiṇī < rukma ‘schittering, 

gouden sieraad’ [zie Ivn: Lakṣmī: Rukmiṇī, avatāra (Ind.) (myth. fig.-godin); 

God: ‘Goudversierde’ (Rukmiṇī) (Ind.); Aardmaterie: goud: term: rukmiṇī 

(fem.) (‘met goud versierde’) (godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: 

Devī: Rukmiṇī (Ind.)]                                                                         [Rukmini] 

  15 

Sansk. termen: rūpa 1. ‘vorm’. In de Brāhmaṇa’s is rūpa oorspronkelijk de 

‘zichtbare uitbreiding’ tijdens het leven. De naam correspondeert met de 
vorm. Meestal is rūpa evenwel de inhoud van de vorm. In de mythologie 
verdeelt Prajāpati zijn schepping in vorm (rūpa) en naam (nāman); het 
Brahman brengt orde aan door verdeling in geest (= vorm) en spraak (= naam). 

Bij Rāmānuja is rūpa een hypostase of Śakti van het Brahman of van Viṣṇu. Er 

zijn twee rūpa’s, een amūrta (niet-lichamelijk, dus vormloos) en een mūrta 
(lichamelijk), 2. ‘(visuele) kennisneming’, m.n. in de KaushU, die niet mogelijk 
is zonder de bhūtamātra (zie aldaar) en de prajñāmātrā  [zie Verschijning: alg. 
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verschijningsvorm: term: rūpa (Ind.); Geest: hypostase: rūpa (vlgs Rāmānuja) 
(Ind.); Waarneming: zien: term: rūpa (nom. act.) (KaushU) (Ind.)]           [rupa] 

SANSK. TERMEN: S     - 

Sansk. termen: Śabala = Śabara ‘gevlekte’, een van de vierogige hellehonden 
van Yama, de zonen van Sarama; de andere heet Śyāma. Volgens sommigen is 
skt. Śabala, Śabara verwant aan gr. Kerberos [zie Ivn: Śabala = Śabara (Ind.) 
(hellehond); Dier: ‘Gevlekte’ (Śabala (-ī) (Ind.); Kleur: gevlektheid: term: 
śabala (-ī) (adj.) (dier/godin) (Ind.)]            [Shabala, Sabala, Shabara, Sabara] 

  9 

Sansk. termen: śabalāśva ‘bonte (gevlekte) paarden bezittend’, lid van een 

groep van jonge goden, zonen van Dakṣa en Asikni (Vairaṇī, MW), die eerst de 

wereld verkennen en nageslacht krijgen en daarna verdwijnen; de andere 
groep zonen zijn de hāryaśva’s, zie aldaar. De meervoudsvormen in het 

Sanskriet zijn resp. śabalāśvās, (pausa) śabalāśvāḥ en hāryaśvās, (pausa) 

hāryaśvāḥ [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Śabalāśva’s’ (Ind.); Paard: bont 

~: term: śabalāśva (type god) (Ind.); God: dierlijk asp.: paardgod: term: 
śabalāśva (Ind.); God: ‘Bonte paarden bezittend’ (Śabalāśva) (Ind.)]     
                [shabalashva’s, sabalasva’s, shabalashvas, sabalasvas, shabalashvah] 

  37 

Sansk. termen: Śabalī (fem.) ‘gevlekte’ koe’, godin in de gedaante van een 
koe, rijk aan melk. Volgens Henry is Śabalī een regenwolk, maar volgens de 

Pañcaviṃśa Brāhmaṇa is zij Vāc [zie Ivn: Vāc: ‘Śabalī’ (PB) (Ind.) (godin-koe); 

God: ‘Gevlekte’ (Śabalī) (Ind.); Rund: koe: term: śabalī (‘gevlekte koe’) (Ind.); 
Dier: ‘Gevlekte’ (Śabala (-ī) (Ind.); Kleur: gevlektheid: term: śabala (-ī) (adj.) 
(dier/godin) (Ind.); Offer: ~ aan Śabalī (Ind.); Taal: uitroep: ‘Śabalī’ (Ind.)] 
                                                                                              [Shabali, Sabali] 

  13 

Sansk. termen: Śabalīhoma ‘boteroffer aan Śabalī’, een offer van twaalf dagen 
(een ahīna) die in de lente verricht wordt ten einde de kudde te doen 
toenemen en gericht is aan Śabalī [zie Offer: naam: ‘Śabalīhoma’ (Ind.); Offer: 
obj.: spijsoffer: boteroffer: term: homa, Śabalī- (‘offer aan Śabalī’) (Ind.); 
Begin: oorsprong van de Śabalīhoma (Ind.)]             [Shabalihoma, Sabalihoma] 

  13 

Sansk. termen: Sabardughā (fem.) ‘melkkoe’, een hemelse koe die door de 
goden wordt gemolken. Analyse: Sabardughā < sabar ‘melk, nectar’ + dughā 
‘melkkoe’ < dugha ‘melk gevend’. Zie verder: Kāmaduhā; Germ. termen: 
Auðumla [zie Ivn: Sabardughā (Ind.) (myth. koe); Dier: ‘Melkkoe’ (Sabardughā) 
(Ind.); Rund: koe: term: dughā, sabar- (‘melkkoe’) (hemelse koe) (Ind.)] 
                                                                                                   [Sabardugha] 

  50 

Sansk. termen: śabda ‘geluid, woord, schriftelijke autoriteit’. In de Navya-
Nyāya-filosofie is śabda het woord, een betrouwbare schriftelijke autoriteit, 

die als bewijsmiddel (pramāṇa) dient. In het Tantrisme spreekt men over het 

śabda-lichaam van de Godin, d.i. een afbeelding van de Godin op een yantra, 
waarbij de daarop voorkomende mantra’s haar śabda-lichaam vormen. Volgens 

de atomisme-leer van Vaiśeṣika vormt  ether (ākāśa) de basis voor śabda 

(geluid) [zie Filosofisch aspect: middel: term: pramāṇa: ‘śabda’ (Navya-Nyāya) 

(Ind.); Geluid: term: śabda (Ind.); Taal: woord: term: śabda (Ind.); Lichaam: 
lichaam: godenlichaam: mantra- of śabda- ~ (Ind.)]                  [shabda, sabda] 

  34 

Sansk. termen: sabhā ‘vergaderhuis’, waar bijv. ook het rituele dobbelspel 
wordt verricht tijdens de Rājasūya. Sabhā is tevens de naam van het 2e boek 
van de Mahābhārata, ‘het boek van de vergaderzaal’, waarin de sabhā in 
Indraprastha wordt opgericht, het leven daar wordt beschreven en de 

verbanning van de Pāṇḍava’s plaatsvindt. Sabhā is tevens de naam van het 

vuur in dit huis [zie Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: term: sabhā 
(lit./vuur) (Ind.); Literatuur: Mahābhārata: Parvan 02: Sabhā P. (Ind.); 
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Religieus voorwerp: altaar, ‘Sabhā’- (Ind.); Vuur: offervuur: ‘Sabhā’-vuur 
(Ind.)]                                                                                                  [sabha] 

Sansk. termen: Śacī 1. ‘verlening van machtige hulp’, ‘krachtige steun’, 2. 
‘kracht, macht’, de vrouw van Indra, een personificatie, ontstaan o.g.v. 
Indra’s bijnaam śacīpati ‘heer van kracht of hulp’, opgevat als ‘heer van Śacī’. 

Wegens zijn liefde voor Śacī valt koning Nahuṣa, en krijgt Kutsa (een 

dubbelganger van Indra) een teken [zie Ivn: Śacī (Ind.) (godin); Indra (1): 
‘Śacīpati’ (Ind.) (god); God: ‘Krachtige steun’ (Śacī) (Ind.); God: ‘Heer van de 
krachtige steun’ (Śacīpati) (Ind.); Heerser: heer van de krachtige steun: term: 
śacīpati (god) (Ind.); Macht en kracht: macht: term: śacī (godin) (Ind.); 
Werkzaamheid: helpen: term: śacī (nom. act.) (godin) (Ind.)]  
               [Shaci, Shachi, Sachi, Saci, Shacipati, Shachipati, Sachipati, Sacipati] 

  12  32 

Sansk. termen: Śacīpati zie Śacī   - 

Sansk. termen: sadācāra zie ācāra: sadācāra   - 

Sansk. termen: ṣaḍaha zie Pṛṣṭhya   - 

Sansk. termen: sadas 1. ‘woning, vergaderzaal, offerzaal’, 2. 
‘offervergadering’, waar ook de sadasya’s, die slechts toezien op het offer, 
zitten [zie Bouwwerk: feestgebouw: term: sadas (Ind.); Priester: term: sadasya 
(Ind.) (toezichthouder); Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: 
offerbijeenkomst: term: sadas (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Sadasaspati = Sadaspati ‘heer van de offervergadering’, een 
Vedische god aan wie aan het begin van de studietijd geofferd werd [zie Ivn: 
Sadasaspati = Sadaspati (Ind.) (god); God: ‘Heer van de offervergadering’ 
(Sadas(as)pati) (Ind.); Heerser: heer van de offervergadering: term: 
sadas(as)pati (god) (Ind.); Offer: ~ aan Sadasaspati (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Sadāśiva ‘eeuwige Śiva’, een vorm van Śiva waarmee hij 
genade verleent en zijn vijf activiteiten verricht. Sadāśiva(-mūrti) is ook een 

bekend type liṅga-beeld met vijf hoofden (een pañcamukhaliṅga, waarvan de 

hoofden de namen dragen van de Pañcabrahmaśivāvatāra’s) uit de Gupta-
periode; vergelijk de Mahāsadāśiva-mūrti’s (25 hooofden) en de Śiva-trimūrti 
(drie hoofden). Zie verder bij Pañcabrahma [zie Kunst en schrift: beeld, 

goden-: Śiva (1): ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: ‘Sadāśiva-mūrti’ (Ind.); Kunst en 

schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: ‘Mahāsadāśiva-mūrti’ 

(Ind.); Ivn: Śiva (1): ‘Sadāśiva’ (Śakti-gedaante) (Ind.) (god); God: ‘Eeuwige 
Śiva’ (Sadāśiva)  (Ind.); Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: sadā (adj.) 
(Ind.)]                             [Sadashiva, Sadasiva, Sadashivamurti, Sadasivamurti] 
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Sansk. termen: sadasya zie sadas   - 

Sansk. termen: ṣaḍavatta ‘zes sneden’, een deel (een portie van zes stukken) 

van de iḍā, nl. de koek, die de agnidhra krijgt tijdens het maansoffer [zie Eten 

en drinken: voedsel, offer-: term: ṣaḍavatta (Ind.)] 

                                                                            [sadavatta, shadavatta, ida] 

  13 

Sansk. termen: sādhaka ‘die voltooit, beëindigt’, d.w.z. ‘die een sādhana 
verricht’, iemand van gevorderd niveau die deelneemt aan de Tantra riten [zie 
Beroep en functie: rel. persoon: zoeker naar verlossing: term: sādhaka (Ind.); 
Beroep en functie: studie: gevorderde: term: sādhaka (Ind.); Totaliteit: 
voltooien: term: sādhaka (subst. adj.) (zoeker naar verlossing) (Ind.)] 
                                                                                          [sadhaka, sadhana] 
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Sansk. termen: sādhana 1. ‘recht naar het doel leidend, doeltreffend, 
vorderend’, 2. ‘middel ter verlossing’. Aanduiding: 1. een ‘religieuze 
discipline’, zoals yoga, ascese, meditatie, pūjā enz.; de verrichter van een 
sādhana is een sādhaka (zie aldaar). 2. Sādhana is ook de naam van de tweede 
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pada van de Yoga Sūtra [zie Verlossing: weg naar ~: term: sādhana (Ind.); 
Literatuur: Yoga Sūtra: 2e pada: Sādhana (Ind.)]                  [sadhaka, sadhana] 

Sansk. termen: sādhu 1. ‘recht naar het doel leidend’, 2. ‘juist, goed’, een 
ethische term,  3. ‘heilige’, die rondzwerft en leeft als bedelaar. Sādhu’s 
kunnen yogin’s zijn die verdovende middelen gebruiken (het ugra-type). In het 

Jaïnisme moet een tīrthaṃkara eerst het stadium van sādhu hebben doorlopen 

vóór hij verder kan gaan om het niveau van siddha te bereiken [zie Ethiek: 
goedheid: term: sādhu (adj.) (Ind.); Beroep en functie: rel. persoon: 
zwervende bedelaar: term: sādhu (Ind.)]        [sadhu, tirthamkara, tirthankara] 

  10  16  33 

Sansk. termen: Sādhya 1. ‘die overwonnen moet worden’, 2. (m. pl.) ‘die 
gunstig gestemd moeten worden’. Aanduiding: lid van de twaalf Sādhya’s, de 
kinderen van Sādhyā en Dharma, de personificaties van de Vedische riten en 

gebeden, maar ook Nara en Nārāyaṇa zouden van hen deel uitmaken; ze horen 

tot de Gaṇadevatā’s onder bevel van Gaṇeśa. Viṣṇu in zijn avatāra van 

Dattātreya onderricht hen. In de Rāmāyaṇa wordt van Rāma gezegd dat hij de 

vijfde Sādhya is. Pluralis skt. sādhyās, (pausa) sādhyāḥ 

[zie Halfgod: groep: ‘Sādhya’s’ (Ind.); Halfgod: ‘Die gunstig gestemd moeten 

worden’ (Sādhya’s) (Ind.); Ivn: Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra: ‘de 

Vijfde Sādhya (Ind.) (held-god); Strijd en vrede: verzoening: term: sādhya (-ā) 
(‘die gunstig gestemd moet worden’) (part.) (halfgoden/godin) (Ind.); 
Symboliek: Sādhya’s als symbool van de Vedische riten en gebeden (Ind.)] 
         [Sadhya’s, Sadhyas, Sadhyah, Ramacandra, Ramachandra, Ganadevata’s] 

  27 

Sansk. termen: Sādhya: Sādhyā ‘die gunstig gestemd moet worden’, de dochter 

van Dakṣa, de vrouw van Dharma en de moeder van de Sādhya’s [zie Ivn: 

Sādhyā (Ind.) (godin); God: ‘Zij die gunstig gestemd moet worden’ (Sādhyā) 
(Ind.); Strijd en vrede: verzoening: term: sādhya (-ā) (‘die gunstig gestemd 
moet worden’) (part.) (halfgoden/godin) (Ind.)]                                  [Sadhya] 

  27 

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

Sansk. termen: Sādyaḥkra, een eendaags soma-offer, een wensoffer, 

gebaseerd op de Agniṣṭoma. Er zijn zes Sādyaḥkra’s, waarin men o.a. vee 

wenst of zege in de oorlog. Analyse: sādyaḥ ‘onmiddellijk, op dezelfde dag’, 

krī ‘kopen’, wat betrekking heeft op de soma, die op dezelfde dag gekocht en 

geofferd wordt [zie Offer: naam: ‘Sādyaḥkra’ (Ind.)]                      [Sadyahkra] 

  13 

Sansk. termen: Sadyojāta ‘pas geboren’, 1. een van de Pañcabrahma-avatāra’s 
(zie aldaar) van Śiva, 2. naam van een van de hoofden van de 

pañcamukhaliṅga, 3. naam van de voeten van Śiva. Analyse: Sadyojāta < 

sadyas ‘pas, net, zoëven’ + jāta ‘geboren’ < jan ‘voortbrengen, scheppen, 

baren’ [zie Ivn: Śiva (1): ‘Sadyojāta’ (Pañcabrahma-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) 

(Ind.) (god); God: ‘Pas geboren’ (Sadyojāta) (Ind.); Lichaam: voet: voeten van 
Śiva (1): ‘Sadyojāta’ (Ind.); Dood en leven: geboorte: term: jāta, sadyo- (‘pas 

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

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

                              [Sadyojata, Pancabrahma-avatara, Panchabrahma-avatara, 
pancamukhalinga, panchamukhalinga] 

  33 

Sansk. termen: saguṇa ‘voorzien van een streng of koord’, d.w.z. ‘met 

kwaliteiten’, m.n. t.a.v. van de ‘lagere’ Brahman i.t.t. de ‘hogere’ Brahman 

nirguṇa zonder kwaliteiten, die slechts is [zie Karakter en gedrag: karakter: 

term: guṇa: ‘saguṇa’ (‘met kwaliteiten’) (Brahman) (Ind.); Filosofie: principe, 

wereld-: Absolute: term: Brahman saguṇa (Ind.)]                   [Brahman saguna] 

  34 
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Sansk. termen: Sahaḥsuta = Sahasas putra = Sahasaḥ sūna ‘zoon van kracht’, 

een der zes ‘broers’ van Agni, maar eigenlijk een aspect en een naam van 

Agni. Analyse: sahas ‘kracht’, suta ‘zoon’; de eigenlijke vorm Sahasaḥ suta is 

wegens het metrum verkort tot Sahaḥsuta (A.A. Macdonell)) [zie Ivn: Agni (1): 

Sahaḥsuta (Ind.) (god); God: ‘Zoon van kracht’ (Sahaḥsuta) (Ind.); 

Familierelaties: zoon: term: suta, sahaḥ- (‘zoon van kracht’) (god) (Ind.)] 

                                   [Sahahsuta, Sahasas putra, Sahasah suna, Sahasah suta]                     
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Sansk. termen: sahamārga zie mārga: sahamārga   - 

Sansk. termen: Sahāmpati ‘heer der wereld’, naam van Brahmā bij de 
Boeddhisten [zie Ivn:  ; God: ‘Heer der wereld’ (Sahāmpati) (Ind.-B.); Heerser: 
heer der wereld: term: sahāmpati (god) (Ind.-B.)]                          [Sahampati] 

  12 

Sansk. termen: Saharakṣas ‘metgezel van de rākṣasa’s’, term uit de TS: naam 

van een van de drie offervuren voor een offer aan de rākṣasa’s (MW), maar 

volgens Keith een naam van de Agni of het vuur, geassocieerd met kabouters 
(goblins). In Authority anxiety canon: essays in Vedic interpretation (red. 

Laurie L. Patton) is Saharakṣas de zoon van Pāvaka en het vuur van de asura’s. 

De andere vuren zijn de zoon van Śuci, Havyavāhana (t.b.v. de goden), en de 

zoon van Pavamāna, Kavyavāhana (t.b.v. de Vaderen). Analyse: Saharakṣas < 

saha ‘samen met’ + rakṣas = rākṣasa [zie Ivn: Agni (1): Saharakṣas (Ind.) (god); 

God: ‘Metgezel van de rākṣasa’s’ (Saharakṣas) (Ind.); Geest: lijkenetende 

demon: rākṣas, saha- (‘metgezel van de rākṣasa’s’) (Agni) (Ind.)] 

                                                                                [Saharaksas, Saharakshas] 

  12 

Sansk. termen: Śailādi, naam van Nandin. Het woord heeft twee mogelijke 
betekenissen: 1. ‘zoon van śilā’: zijn moeder was een steen of heet Steen, (zie 
śilā), 2. ‘zoon van Śilāda’: zijn vader heet Śilāda (zie Śilāda) [zie Ivn: Nandin: 
‘Śailādi’ (Ind.) (stier); Dier: ‘Zoon van Śilāda’ (Śailādi) (Ind.)] 
                                                    [Shailadi, Sailadi, shila, sila, Shilada, Silada] 

  37 

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

Sansk. termen: Śaiva siddhānta zie sidh: siddhānta: Śaiva siddhānta   - 

Sansk. termen: Śaiva Upa Purāṇa zie purāṇa: Śaiva Upa Purāṇa   - 

Sansk. termen: Śaivācāra zie ācāra: Śaivācāra   - 

Sansk. termen: Śaivasiddhāntin zie sidh: siddhānta: Śaiva siddhānta   - 

Sansk. termen: sajātīya 1. ‘van dezelfde kaste, stam of soort, soortgenoot, 
stamgenoot’, 2. ‘gelijksoortig, gelijk, gelijkende’ 3. ‘lid van het menselijk ras, 
mens’. Volgens Rāmānuja daalt God naar de aarde als mens [zie Mens: ras: 
medemens: term: sajātīya (Ind.)]                                                      [sajatiya] 

  32 

Sansk. termen: śakadhūma ‘rook van gebrande koeienmest’, term voor 
‘waarzegger’, genoemd in de Atharva Veda, die koeienmest gebruikt als 
werkwijze [zie Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: śakadhūma 
(Ind.); Natuurverschijnsel: rook: term: dhūma, śaka- (‘mestrook’) (waarzegger) 
(Ind.)]                                                                     [shakadhuma, sakadhuma] 

  13 

Sansk. termen: sakala 1. ‘bestaande uit delen, deelbaar, materieel’ (i.t.t. 

niṣkala), 2. ‘alle delen bezittend, volledig’, 3. Śaiva: ‘beïnvloed door de 

elementen van de materiële wereld’ (bron: MW), een aspect van Iṣṭaliṅga, een 

vorm van Śiva, zoals hij waargenomen wordt door de zintuigen. Analyse: sakala 

< sa ‘samen’ + kalā ‘deel’ [zie Ivn: Śiva (1): ‘Iṣṭaliṅga’, liṅga-gedaante: sakala 

Śiva (Ind.) (god); God: ‘Verdeelde’ (Sakala) (Ind.); Totaliteit: compleetheid: 
geheel van delen: term: sakala (‘bestaande uit delen’) (adj.) (fil.) (Ind.)] 
                                                                               [sakala Shiva, sakala Siva] 
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Sansk. termen: sakala-niṣkala ‘verdeeld-onverdeeld’, een aspect van 

Prāṇaliṅga, een vorm van Śiva, zoals hij waargenomen wordt door de geest 

[zie Index van namen: Śiva (1): ‘Prāṇaliṅga’, liṅga-gedaante: sakala-niṣkala 

Śiva (Ind.) (god); God: ‘Verdeelde-onverdeelde’ (Sakala-niṣkala) (Ind.)] 

                       [sakala-niskala Shiva, sakala-nishkala Shiva, sakala-niskala Siva, 
sakala-nishkala Siva] 
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Sansk. termen: Śākambharī (fem.) ‘met groente voedend’, een naam van Devī 
in de Devīmāhātmya, waaronder ze de mensheid belooft deze in de toekomst 
te zullen helpen, en wel met groenten die op haar eigen lichaam zijn gegroeid. 
Analyse: śāka ‘groente, kruid’ + bhari ‘dragend, ondersteunend, voedend’ [zie 
Ivn: Devī: ‘Śākambharī’ (Ind.) (godin); God: ‘Schenkster van groente’ 
(Śākambharī) (Ind.); Eten en drinken: voedselvoorziening: term: bharī (fem.) 
(part.), śākam- (‘met groente voedend’) (godin) (Ind.)]    
                                                                             [Shakambhari, Sakambhari] 

  34 

Sansk. termen: Sākamedhās (pl.), het derde seizoensoffer in de herfst met als 

belangrijkste element de Mahāpitṛyajña. De andere zijn de Vaiśvadeva (lente) 

en de Varuṇapraghāsās (regentijd). Zie ook Pṛṣṭhya Ṣaḍaha. Analyse: sākam 

‘samen, tegelijkertijd’ + edha ‘ontsteken van het vuur’. De pluralis van 

Sākamedhās in pausa is Sākamedhāḥ [zie Offer: naam: ‘Sākamedhās’ (Ind.)]   

                                                       [Sakamedhas, Sakamedhah, Sakamedha’s, 

Varunapraghasas, Varunapraghasah, Varunapraghasa’s] 

  13 

Sansk. termen: Śakaṭāsura ‘kar-asura’, een demon die het kind Kṛṣṇa aanviel 

door de kar omver te gooien waarop het lag. Analyse: śakaṭa ‘kar, wagen’; de 

naam kan ook zonder de toevoeging asura geschreven worden [zie Ivn: 

Śakaṭāsura = Śakaṭa (Ind.) (demon); Geest: ‘Kar-asura’ (Śakaṭāsura) (Ind.); 

Wagen: term: śakaṭa (demon) (Ind.)]                         [Shakatasura, Sakatasura] 

  15  32 

Sansk. termen: sakhya ‘vriendschap’, 2e stadium van bhakti vlgs het rasa-

systeem van Rūpa Gosvāmī, verbonden met het  levensstadium van Kṛṣṇa als 

kind [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Rūpa Gosvāmī-mārga’ (rasa): bhakti, 2e 
stadium: sakhya (Ind.); Strijd en vrede: vriendschap: term: sakhya (methode 
van verlossing) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: śakra (adj.) ‘machtig, sterk’, een epitheton van Indra. In het 
Boeddhisme wordt Indra, nog steeds koning der goden, Śakra genoemd, 
evenals in de Mahābhārata [zie Ivn: Indra (1): ‘Śakra’ (Ind.) + (Ind.-B.) (god); 
God: ‘Machtige’ (Śakra) (Ind.); Macht en kracht: macht: term: śakra (adj.) 
(god) (Ind.)]                                                                              [shakra, sakra] 
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Sansk. termen: sākṣāt: sākṣādavatāra, een van de vijf soorten verschijningen 

van Viṣṇu volgens de Vyūha-doctrine in de Ahirbudhnya Saṃhitā, nl. een 

avatāra die rechtstreeks afkomstig is uit een deel van Viṣṇu. Analyse: sākṣāt is 

eig. de abl. van sākṣa < sa + akṣa ‘ogen hebbend’ en betekent dan 

‘lichamelijk, zichtbaar, werkelijk’ [zie Verschijning: incarnatie: term: avatāra, 

Viṣṇu-: ‘sākṣādavatāra’ (Ind.); Waarneming: zien: zichtbaarheid: term: sākṣāt 

(adj.) (avatāra) (Ind.)]            [saksat, sakshat, saksadavatara, sakshadavatara] 

  32 

Sansk. termen: sākṣātkāra 1. ‘fysieke gewaarwording’ van Kṛṣṇa in het 

hemelse paradijs, waardoor sāyujyamukti mogelijk wordt volgens Jīva 
Goswami, 2.  zichtbare verschijning van Śiva door zijn aanbidders tijdens 

boetedoeningen [zie Ivn: Śiva (1): ‘Sākṣātkāra’ (Ind.) (god); God: 

‘Verschijning’ (Sākṣātkāra) (Ind.); Verschijning: visioen: term: sākṣātkāra 

(Ind.)]                                                                       [saksatkara, sakshatkara] 
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Sansk. termen: sākṣātśakti ‘kracht van het inzicht’, in de Pāñcarātra Āgama’s 

geïdentificeerd met Nīlā, hetgeen een van de drie mogelijkheden tot 
verlossing symboliseert [zie Macht en kracht: kennis (inzicht), kracht van de: 

term: sākṣātśakti (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Pāñcarātra-mārga’: 

sākṣātśakti = Nīlā (Ind.)]  

                              [saksatshakti, sakshatshakti saksatsakti, sakshatsakti, Nila] 
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Sansk. termen: Śākta Upa Purāṇa zie purāṇa: Śākta Upa Purāṇa   - 

Sansk. termen: Śākta zie Śakti: Śākta   - 

Sansk. termen: Śakti ‘kracht, macht, energie, bekwaamheid’, 1. vrouwelijke 
energie in een god of jīva, 2. de godin Śakti = Devī. Volgens het Śāktisme is 
Śakti het actieve principe in het universum, de kracht der schepping en 
verlossing die tot Śiva leidt [zie Macht en kracht: levenskracht: term: śakti 
(godin) (Ind.); Schepping: theogonie: uit het lichaam van een god: Śakti’s 
(Ind.); Ivn: Devī: Śakti (Ind.) (gemalin v. e. god, meestal Pārvatī); God: 
‘Krachtige’ (Śakti) (Ind.); Cultus: Devī-cultus: Śakti-cultus (Ind.); Reis: 
pelgrimage: Śakti-bedevaart (Ind.)]                                            [Shakti, Sakti] 
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Sansk. termen: Śakti: citśakti = cittaśakti ‘geesteskracht’, 1. een van de drie 

Śakti’s van Kṛṣṇa, waarmee de jīva’s worden geschapen, 2.  de kracht van het 

bewustzijn, het doel van de Yoga Sūtra, dat in de vierde pada, Kaivalya, wordt 
bereikt, 3. een vorm van Śakti volgens de Advaita-filosofie van de Tantra’s, die 
twee krachten kent, nl. prakāśa en vimarśaśakti (zie aldaar), 4. een epitheton 
van de godin Śakti [zie Ivn: Devī: Śakti: ‘Citśakti’ (Ind.) (godin); God: 
‘Geesteskracht’ (Citśakti) (Ind.); Macht en kracht: geestelijke kracht: term: 
citśakti (godin) (Ind.); Verlossing: type: samādhi: ‘kaivalya’ en ‘cittaśakti’ 
(vlgs de Yoga Sūtra) (Ind.)]           
      [Shakti, Sakti, citshakti, citsakti, cittashakti, cittasakti, prakasha, prakasa, 
vimarshashakti, vimarsasakti, vimarshasakti, vimarsashakti] 

  32  34 

Sansk. termen: Śakti: hlādinīśakti ‘kracht van de genieting of vreugde’, een 

van de drie Śakti’s van Kṛṣṇa, waardoor ook de bhakta kan genieten en die 

zich manifesteert in de līlā, het spel tussen god en mens. Analyse: hlādinī 
‘vreugdebrengend’, een naam van Rādhā [zie Ivn: Devī: Śakti: ‘Hlādinīśakti’ 
(Ind.) (godin); God: ‘Kracht der genieting’ (Hlādinīśakti) (Ind.); Macht en 
kracht: genieting, kracht van de: term: hlādinīśakti (godin) (Ind.); Karakter en 
gedrag: blijdschap: term: hlādinī (nom. ag.) (Śakti, Rādhā) (Ind.)] 
                                       [Shakti, Sakti, hladinishakti, hladinisakti, Radha, lila] 
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Sansk. termen: Śakti: māyāśakti ‘kracht van māyā’, een van de drie Śakti’s van 

Kṛṣṇa, waarmee het universum werd geschapen [zie Ivn: Devī: Śakti: 

‘Māyāśakti’ (Ind.) (godin); God: ‘Kracht van māyā’ (Māyāśakti) (Ind.); Macht en 
kracht: magische kracht: term: māyā, ~ van (māyāśakti, yogamāyā) (godin) 
(Ind.)]                                                    [Shakti, Sakti, mayashakti, mayasakti] 
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Sansk. termen: Śakti: rodhaśakti ‘kracht der onderdrukking’, de 
gepersonifieerde genade van Śiva volgens Madhva. Śiva onderdrukt de zielen 
en zet hun boeien in beweging met zijn macht, waardoor de boeien een 
evolutie doormaken zodat bevrijding mogelijk wordt. Deze paradoxale situatie 
kan vergeleken worden met een dokter die een zieke een bitter medicijn 
geeft, dat eerst pijn veroorzaakt, maar uiteindelijk geneest (Richard H. Davis) 
[zie Ivn: Devī: Śakti: ‘Rodhaśakti’ (Ind.) (godin); God: ‘Kracht der 
onderdrukking’ (Rodhaśakti) (Ind.); Heerschappij: beheersen: term: rudh: 
rodha (nom. act.) (Śakti) (Ind.); Macht en kracht: levenskracht: term: śakti, 
rodha- (‘kracht der onderdrukking’) (godin) (Ind.)] 
                                                            [Shakti, Sakti, rodhashakti, rodhasakti] 
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Sansk. termen: Śakti: Śākta ‘betrekking hebbend op Śakti’, aanhanger van het 
Śāktisme, waarin m.n. Durgā als vrouw van Śiva, diens Śakti, vereerd wordt. 
De Tantra’s zijn de heilige boeken van de Śākta’s [zie Religie: Śāktisme = 
Tantrisme (Ind.), Śākta (lit.); Begin: oorsprong van het Śāktisme (Ind.); Macht 
en kracht: levenskracht: term: śakti (adj. śākta) (godin) (Ind.)] 
                                                                           [Shakti, Sakti, Shakta, Sakta] 

  34 

Sansk. termen: Śakti: vimarśaśakti ‘kracht van het denken’, ‘spiegel van het 
universele bewustzijn’ (SHD), een kracht van Citśakti, een term uit de Advaita-
filosofie in de Tantra’s. Vimarśa vormt de component van prakāśa (Śiva) en 
wordt geïdentificeerd met Śakti. Vimarśa is de kracht die in prakāśa 
(zelfbewustzijn) aanwezig is, waardoor zelfuitdrukking mogelijk wordt. 
Analyse: vimarśa ‘beschouwing, denken’ [Macht en kracht: levenskracht: term: 
śakti, vimarśa- (‘kracht van het denken’) (Ind.); Psychologie: gedachte: term: 
vimarśa (Śakti) (Ind.)]                      
       [Shakti, Sakti, vimarshashakti, vimarsasakti, vimarshasakti, vimarsashakti, 
prakasha, prakasa] 

  34 

Sansk. termen: Śaktipāta ‘nederwerping van kracht’, d.i. ‘nederdaling van 
Śakti’, een term die overeenkomt met anugraha ‘genadeverlening’, een vorm 

van verlossing, beschreven in de Koṭirudra Saṃhitā (een deel van de Śiva 

Purāṇa) [zie Verlossing: type: mukti: ‘Śaktipata’ = ‘anugraha’ (vlgs Kaśmīra-

Śaivisme) (Ind.); Reis: nederdaling: term: pāta, Śakti- (‘nederdaling van Śakti’) 
(mukti) (Ind.)]                                                              [Shaktipata, Saktipata] 

  33 

Sansk. termen: śaktyāyudha ‘krachtwapen’, d.i. ‘projectiel’ (Klostermaier), 

zoals Devī Mahiṣamardinī die in haar rechterhand draagt. Analyse: āyudha 

‘wapen’ [zie Wapen: projectiel: term: śaktyāyudha (Ind.); Wapen: term: 
āyudha, śakty- (‘krachtwapen’) (projectiel van Devī) (Ind.)] 
                                                                           [shaktyayudha, saktyayudha] 

  34 

Sansk. termen: Śakuntalā (fem.) ‘(beschermd door) vogels’, een apsaras, 
dochter van Viśvāmitra en Menakā. Ze werd in het bos achtergelaten, 

beschermd door vogels, en gevonden door Kaṇva die haar als zijn dochter 

opvoedde. Koning Duṣyanta huwde haar volgens de gāndharva-wijze, waarna 

zij een zoon Bharata kreeg. Door een vloek van Durvāsā vergeet de koning 
haar. Kālidāsa schreef een toneelstuk over de verwikkelingen in hun huwelijk, 
genaamd Abhijñānaśakuntalā (‘Herkenning van Śakuntalā’) [zie Ivn: Śakuntalā 
(Ind.) (apsaras); Geest: ‘Vogeltje’ (Śakuntalā) (Ind.); Vogel: term: śakunta(la) 
(apsaras) (Ind.); Literatuur: Abhijñānaśakuntalā (door Kālidāsa) (Ind.); 
Filosofie: kennis: herkenning: term: abhijñāna-śakuntalā (‘herkenning van 
Śakuntalā’) (toneelstuk) (Ind.)] 
                                       [Abhijnanashakuntala, Abhijnanasakuntala, Kalidasa] 

  12  33 

Sansk. termen: śākvara ‘machtig, krachtig, sterk’, soort sāman, gebaseerd op 
het śakvarī-metrum[zie Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Śākvara’ (Ind.); 
Macht en kracht: macht: term: śākvara (adj.) (sāman) (Ind.)]  
                                         [shakvara-saman, sakvara-saman, shakvari, sakvari] 

  13 

Sansk. termen: Śākvaravrata zie vrata: Śākvaravrata   - 

Sansk. termen: śakvarī, soort metrum of vers van 7 X 8 lettergrepen, m.n. 
betreffende de Mahānāmnī-verzen van de śākvara-sāman [zie Taal: metrum, 
śakvarī- (Ind.); Macht en kracht: magische kracht van het woord: śakvarī-
verzen (Ind.)]  [shakvari, sakvari, shakvara-saman, sakvara-saman, Mahanamni] 

  13 

Sansk. termen: Śākya zie Buddha   - 

Sansk. termen: Śākyamuni zie Buddha   - 

Sansk. termen: Śākyasimha zie Buddha   - 
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Sansk. termen: śalabha ‘sprinkhaan’, m.n. de naam van een van Śiva’s 

avatāra’s, Śalabhāvatāra, die wordt genoemd in de Śiva Purāṇa [zie Ivn: Śiva 

(1): ‘Śalabhāvatāra’ (avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Sprinkhaan’ 

(Śalabha) (Ind.); Dier: sprinkhaan: term: śalabha (god) (Ind.)] 
                                                                      [Shalabhavatara, Salabhavatara] 

  33 

Sansk. termen: śālagrāma 1. fossiele ammoniet of ronde steen, 2. dorp aan de 

rivier de Gaṇḍakī, waar de genoemde steen gevonden is; het dorp wordt door 

Vaiṣṇava’s als heilig beschouwd en is genoemd naar de Śāl-boom, 3. Viṣṇu in 

geconcentreerde aanwezigheid. De śālagrāma is een van Viṣṇu’s arcāvatāra’s 

naast de mūrti en de Tulasī-plant [zie Ivn: Viṣṇu: ‘Śālagrāma’ (3), arcāvatāra 

(Ind.) (god); Ivn: Śālagrāma (1) = Sālīgrām = Śāligrāma (Ind.-Nepal) (topogr., 

bij de r. Gaṇḍakī, tZWv Pokharā, Parbat, Nepal); God: ‘Viṣṇu van Śālagrāma’ 

(Ind.); Verschijning: overig specifiek: godenbeeld: term: arcāvatāra: 
‘śālagrāma’ (2) (Ind.); Steen: fossiel: term: śālagrāma (2) (god) (Ind.)]  
                               [Shalagrama, Salagrama, Saligram, Shaligrama, Saligrama, 
arcavatara, archavatara] 

  32 

Sansk. termen: Sālajya, naam van een hemelse stad in de wereld van het 

Brahman, genoemd in de Kauṣītaki Upaniṣad. De ziel van de overledene 

bereikt deze stad, waarvan de geur die van het Brahman is, na de boom Ilya. 

Analyse: betekenis is onbekend, maar volgens Śaṃkara ligt de stad aan een 

rivier, op de oevers waarvan boogpezen liggen zo groot als Śāl-bomen; ook 
bevinden zich er allerlei soorten wateren en wonen er grote helden (bron: 
‘The twelve principal Upanishads 1906’, vert. dr E. Roer e.a.) [zie Bouwwerk: 
stad der goden: ‘Sālajya’ (Ind.)]                                                         [Salajya] 

  56 
 

Sansk. termen: śalākā-puruṣa zie puruṣa: śalākā-puruṣa   - 

Sansk. termen: śālīna ‘die een huis bezit, een gevestigd man’, volgens de 
Vaikhānasa Dharma Sūtra de huisvader (type 2) die diverse offerplichten heeft, 
zoals Pākayajña’s en soma-offers [zie Heerser: heer, huis-: type 2: śālīna 
(Ind.); Beroep en functie: bezitter, huis-: term: śālīna (subst. adj.) (Ind.)] 
                                                                             [shalina, salina, Pakayajna] 

  56 

Sansk. termen: saloka zie loka: sālokya   - 

Sansk. termen: sālokya zie loka: sālokya   - 

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

Sansk. termen: śaṃ yoḥ = śaṃ ca yos zie śaṃyuvāka   - 

Sansk. termen: Śamā 1. ‘inspanning, energie’ (Keith), 2. ‘rust, kalmte’ (MW), 
3. ‘jaar, jaargetijde’ (SHD), een Vedische vegetatiegodin, die tot een groep 
verwante godinnen hoort met Sītā, Yajā en Bhūti [zie Ivn: Śamā (Ind.) (godin); 
God: ‘Inspanning’ (Śamā) (Ind.); Macht en kracht: aspect: inspanning: term: 
śamā (Keith) (godin) (Ind.); Offer: ~ aan Śamā (Ind.)]                 [Shama, Sama] 

  12  13 

Sansk. termen: Sāma Veda zie sāman   - 

Sansk. termen: samādhi 1. ‘samenstelling, eenmaking’, 2. ‘absorptie, intense 
concentratie, trance’, eenwording met het object van meditatie. Aanduiding: 
1. verlichting door stilzetten van de geestelijke werkzaamheid, vorm van 

meditatie, een van de acht yogāṅga’s in de Yoga Sūtra (Sādhana, de tweede 

pada) ter verlossing van het lijden. Samādhi is hier de derde en laatste fase 

van de saṃyama yogāṅga’s; ook in de Maitr. is samādhi een van de yoga-

methoden, 2. naam van de eerste pada (tekstgedeelte) van de Yoga Sūtra [zie 
Psychologie: extase: mystieke eenwording: term: samādhi (Ind.); Verlossing: 
type: samādhi (vlgs de Yoga Sūtra) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-
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mārga’: yogāṅga 8 (saṃyama yogāṅga): ‘samādhi’ (Ind.); Literatuur: Yoga 

Sūtra: 1e pada: Samādhi (Ind.)][samadhi, samyama yoganga, sanyama yoganga] 

Sansk. termen: sāmaga, priester die de Sāma Veda zingt [zie Priester: term: 
sāmaga (Ind.) (sāman-zanger)]                             [samaga, Sama Veda, saman] 

  13 

Sansk. termen: sāman 1. ‘wijs, melodie’, 2. ‘heilige tekst of hymne die 

gezongen dient te worden’. Volgens de Brāhmaṇa’s produceert sāman vāc, het 

heilige woord, dat op zijn beurt Indra voortbrengt. De Sāma Veda is de 
belangrijkste verzameling Vedische gezangen die bij de grootste offers ten 

gehore werden gebracht. De sāmans worden verdeeld in bṛhat, rathāntara en 

śākvara. Elk Ṛg Veda-vers heeft zijn eigen sāman of melodie, aangegeven door 

letters of syllaben. Stotra’s en stoma’s zijn groepen sāmans. De sāmans 

worden gezongen door de udgātṛ, de prastotṛ en de pratihartṛ 
[zie Taal: zang: melodie: term: sāman (Ind.); Taal: zang: melodie: term: 

sāman: ‘Bṛhat’ (Ind.); Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Rathāntara’ (Ind.); 

Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Śākvara’ (Ind.); Literatuur: Veda, Sāma 
(Ind.); Symboliek: bhadra sāman als symbool van de benen/staart (Ind.); 

Symboliek: bṛhat sāman als symbool van de linkerarm/-vleugel (Ind.); 

Symboliek: gāyatra sāman als symbool van het hoofd (Ind.); Symboliek: rājana 
sāman als symbool van de romp (Ind.); Symboliek: rathāntara sāman als 
symbool van de rechterarm/-vleugel (Ind.)] 
    [saman, vac, vach, Sama Veda, brhat, brihat, rathantara, shakvara, sakvara, 
udgatr, udgatri, prastotr, prastotri, pratihartr, pratihartri] 

  9  13  32 

Sansk. termen: samana ‘vereniging, samenkomst, vergadering’, ~ oi. samuin 
(protokelt. *samani, samoni) en met dezelfde betekenis: ‘bijeenkomst, feest’, 
maar ook ‘seksuele samenkomst, geslachtsgemeenschap’ [zie Instelling en 
organisatie: vergadering: term: samana (Ind.)] 

  59 

Sansk. termen: samāna zie an: samāna   - 

Sansk. termen: sāmanya ‘die goed kan zingen’, soort priester [zie Priester: 
term: sāmanya (Ind.); Taal: zang: term: sāmanya (‘die goed kan zingen’) (adj.) 
(priester) (Ind.)]                                                                              [samanya] 

  13 

Sansk. termen: sāmānyato dṛṣṭa ‘in ’t algemeen zichtbaar’, afleiding uit 

algemene kenmerken, bewijsmiddel in Navya-Nyāya. Vgl. dṛṣṭa. Analyse: 

sāmānyatas (-to) 1. ‘in gelijke mate’, 2. ‘in ’t algemeen’ [zie Filosofisch 

aspect: middel: term: pramāṇa: ‘anumāna’: wijze 3: sāmānyato dṛṣṭa (Navya-

Nyāya) (Ind.)]  
      [samanyato drsta, samanyato drshta, samanyato drista, samanyato drishta, 
pramana, anumana] 

  34 

Sansk. termen: sāman-zanger, priester die de sāmans zingt. Er zijn drie typen: 

de udgātṛ, de prastotṛ en de pratihartṛ [zie Priester: functie: sāman-zanger 

(Ind.)]        [saman, udgatr, udgatri, prastotr, prastotri, pratihartr, pratihartri] 

  13 

Sansk. termen: sāmapragātha ‘sāman-gezang’, versvorm die voorkomt in de 

Niṣkevalya śāstra van de middaglitanie [zie Taal: versvorm: sāmapragātha 

(Ind.)]                         [samapragatha, Niskevalya shastra, Nishkevalya shastra, 
Niskevalya sastra, Nishkevalya sastra] 

  13 

Sansk. termen: samarasa-bhakti ‘bhakti, waarin God en vereerder dezelfde 

gelukzalige ervaring delen’, hetgeen deel uitmaakt van Yogāṅga, het derde 

stadium van bhakti volgens het Vīra-Śaivisme. Analyse: samarasa ‘gelijke 
gevoelens hebbend’ [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 3e 

stadium: yogāṅga: ‘samarasa-bhakti’ (Ind.); Psychologie: gevoel van genot: 

term: rasa, sama- (‘gelijke gevoelens hebbend’) (bhakti) (Ind.)]        [yoganga] 

  33 
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Sansk. termen: Sāmavidhāna Brāhmaṇa zie vidhā: Sāmavidhāna Brāhmaṇa   - 

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

Sansk. termen: Śambara, 1. een Dāsa-koning, zoon van Kulitara, vijand van 
Indra. Hij had ca 100 vestingen en was ook een vijand van Divodāsa Atithigva, 
die hem m.h.v. Indra vernietigt. 2. de asura Śambara speelt een rol in de 
mythe van de hereniging van Rati en Kāma, waarin hij de echtgenoot is van 
Rati. Śambara probeert Pradyumna te vermoorden, maar Rati redt Pradyumna, 
die Śambara later doodt. Analyse: De betekenis van de naam is onbekend, 
hoewel het woord zelf veel betekenissen heeft, zoals ‘wapen’, ‘berg’, ‘hert’ 
en ‘water’. Ook de vraag of er sprake is van twee verschillende figuren, is niet 
duidelijk [zie Ivn: Śambara (1) (Ind.) (Dāsa-koning); Śambara (2) (Ind.) (asura)] 
                                                                             [Shambara, Sambara, Dasa] 
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Sansk. termen: Śambhala, een mythische plaats waar Kalki, de laatste avatāra 

van Viṣṇu, verschijnt aan de familie van de brahmaan Viṣṇuyaśas; tevens de 

naam van een mythische plaats of een mythisch koninkrijk bij de Boeddhisten 
[zie Bouwwerk: stad, mythische aardse: ‘Śambhala’ (Ind.)]   
                                                                                   [Shambhala, Sambhala] 

  37 

Sansk. termen: sambhoga ‘gezamenlijk genot, seksueel genot’, deel van Rati, 

de hoogste liefde voor Kṛṣṇa, volgens de filosofie van Rūpa Goswami [zie 

Karakter en gedrag: genieten: term: bhoga, sam- (‘gezamenlijk genot’) (nom. 
act.) (fil. term) (Ind.) (Ind.); Eén: vereniging: term: sambhoga (fil. term) 
(Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: Śambhu ‘bestaand voor het geluk, gelukbrengend, behulpzaam, 
welgezind’, een epitheton van Śiva. Analyse: śambhu < śam als adj. 
‘welgezind, gelukkig, goed’ of als subst. ‘geluk, goedheid’ + bhū ‘bestaan’ [zie 
Ivn: Śiva (1): ‘Śambhu’ (Ind.) (god); God: ‘Welgezind’ (Śambhu) (Ind.); 
Karakter en gedrag: welgezindheid: term: śambhu (adj.) (god) (Ind.)]  
                                                                                         [Shambhu, Sambhu] 
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Sansk. termen: saṃdhi ‘verbinding’ of ‘samenvoeging’ van twee woorden t.b.v 

de welluidendheid of betere uitspreekbaarheid, waarbij de begin- en/of 

eindklank van de desbetreffende woorden worden aangepast. De saṃdhi-regels 

bepalen hoe deze verandering tot stand komt                         [samdhi, sandhi] 

  - 

Sansk. termen: saṃdhyā (fem.) ‘(ochtend)schemering’, h.l. een vorm van Devī 

op éénjarige leeftijd [zie Ivn: Devī: Saṃdhyā (Ind.) (godin); God: 

‘Ochtendgloren’ (Saṃdhyā) (Ind.); Tijd: dag: ochtendschemering: term: 

saṃdhyā (godin) (Ind.)]                                                     [Samdhya, Sandhya] 

  34 

Sansk. termen: saṃdhyā: sāṃdhya ‘m.b.t. de schemering’ (adj.), naam van 

een literaire stijl met dubbele betekenissen, m.n. in de Devī-hymnen die 

zowel sensueel als subliem kunnen zijn. Analyse: sāṃdhya < saṃdhyā 

‘samenkomst, verbinding, vereniging’, m.n. van dag en nacht [zie Taal: stijl, 

Sāṃdhya- (Ind.); Tijd: dag: ochtendschemering: term: sāṃdhya (adj.) (lit. 

stijl) (Ind.)]                                                                       [Samdhya, Sandhya] 

  34 

Sansk. termen: saṃgraha 1. ‘samenhouden, pakken, grijpen’, 2. 

‘compendium, samenvatting, lijst, overzicht’, een letterkundige term die in de 

titel van een aantal werken voorkomt. Analyse: saṃgraha < grah ‘grijpen, 

pakken, nemen’ [zie Taal: tekst, samenvattende: term: saṃgraha (lit.) (Ind.)] 

                                                                                      [samgraha, sangraha] 
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Sansk. termen: saṃgraha: Padārthadharma Saṃgraha ‘samenvatting van de 

eigenschappen van de fundamentele categorieën’, een geschrift van 
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Praśastapāda over Vaiśeṣika. Analyse: padārtha ‘betekenis van een woord, 

categorie, principe’; dharma ‘wet, eigenschap’ [zie Literatuur: Saṃgraha, 

Padārthadharma (door Praśastapāda) (Ind.); Taal: tekst, samenvattende: term: 

saṃgraha, padārthadharma- (‘samenvatting van de eigenschappen van de 

fundamentele categorieën’) (lit.) (Ind.)] 
   [samgraha, sangraha, Padarthadharma Samgraha, Padarthadharma Sangraha, 
Prashastapada, Prasastapada] 

Sansk. termen: saṃgraha: Sarvadarśana Saṃgraha ‘compendium van al de 

darśana’s’, een geschrift van Mādhava Vidyāraṇya, waarin de auteur kritiek 

heeft op de zestien filosofische scholen in India, uitgezonderd de Vedānta [zie 

Literatuur: Saṃgraha, Sarvadarśana (door Mādhava Vidyāraṇya) (Vaiṣṇava) 

(Ind.); Taal: tekst, samenvattende: term: saṃgraha, sarvadarśana- 

(‘compendium van al de darśana’s’) (lit.) (Ind.)]      
         [samgraha, sangraha, Sarvadarshana Samgraha, Sarvadarshana Sangraha, 
Sarvadarsana Samgraha Sarvadarsana Sangraha, Madhava Vidyaranya] 

  34 

Sansk. termen: saṃgraha: Siddhāntaleśa Saṃgraha ‘korte samenvatting van de 

doctrines’, een geschrift van Appaya Dīkṣita, een 16e eeuwse Advaita-filosoof, 

waarin deze talloze meningen weergeeft betreffende de oorsprong van het 
Brahman. Zelf geeft hij enkele alternatieven (bron: Andrew J. Nicholson, 
‘Unifying Hinduism: Philosophy and identity in Indian intellectual history’). 
Analyse: siddhānta ‘dogma, aanvaarde waarheid, doctrine’ + leśa ‘klein deel, 

kort’ [zie Literatuur: Saṃgraha, Siddhāntaleśa (door Appaya Dīkṣita) (Ind.); 

Taal: tekst, samenvattende: term: saṃgraha, Siddhāntaleśa- (‘korte 

samenvatting van de doctrines’) (lit.) (Ind.)]  
                                              [samgraha, sangraha, Siddhantalesha Samgraha, 
Siddhantalesha Sangraha, Siddhantalesa Sangraha, Siddhantalesa Samgraha, 
Appaya Diksita, Appaya Dikshita] 

  34 

Sansk. termen: saṃgraha: Vedārtha Saṃgraha ‘samenvatting van de betekenis 

van de Veda’, een geschrift van Rāmānuja, waarin hij de belangrijkste 

Upaniṣads samenvat en bediscussieert (bron: website: Vedarthasangraha of Sri 

Ramanucharya). Analyse: vedārtha ‘betekenis van de Veda’ [zie Literatuur: 

Saṃgraha, Vedārtha (Vaiṣṇava) (door Rāmānuja) (Ind.); Filosofisch aspect: 

betekenis: term: artha, Veda- (Vedārtha) (‘betekenis’van de Veda’) (lit.) 

(Ind.); Taal: tekst, samenvattende: term: saṃgraha, Vedārtha- (‘samenvatting 

van de betekenis van de Veda’) (lit.) (Ind.)] 
        [samgraha, sangraha, Vedartha Samgraha, Vedartha Sangraha, Ramanuja] 

  32 

Sansk. termen: saṃhitā ‘verbinding, samenvoeging, verzameling’, 1. 

aanduiding van m.n. de vier Veda’s en de post-Vedische teksten die deze naam 

dragen, 2. een groep sectarische Vaiṣṇava geschriften, zoals de Pāñcarātra 

Brahma Saṃhitā en de Parameśvara Saṃhitā , 3. onderdeel van een literair 

werk, i.c. de Śiva Purāṇa, 4. een methodologisch gerangschikte verzameling 

teksten. De term saṃhitā verwijst eigenlijk naar de samenvoeging (door 

saṃdhi) van individuele woorden, wanneer ze achter elkaar worden gelezen of 

geschreven, de saṃhitāpāṭha; de methode van padapāṭha (zie aldaar) scheidt 

ze weer (bron: red. Laurie L. Patton, ‘Authority, anxiety, and canon: essays in 

Vedic interpretation’) [zie Literatuur: Saṃhitā (alg.) (Ind.); Taal: 

tekstgedeelte: term: saṃhitā (Ind.); Taal: teksten, verzameling: term: 

saṃhitā (div.) (lit.) (Ind.)]  
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                              [samhita, sanhita, samhitapatha, sanhitapatha, padapatha] 

Sansk. termen: Saṃhitā Upaniṣad Brāhmaṇa, een Brāhmaṇa die verbonden is 

met de Sāma Veda. het eerste deel van de naam wordt meestal als 

Saṃhitopaniṣad geschreven [zie Literatuur: Brāhmaṇa, Saṃhita Upaniṣad 

(Saṃhitopaniṣad B.) (Ind.)]  

   [samhita, sanhita, Samhita Upanisad Brahmana, Sanhita Upanisad Brahmana, 
Sanhita Upanishad Brahmana, Samhita Upanishad Brahmana, Samhitopanisad 
Brahmana, Sanhitopanisad Brahmana, Sanhitopanishad Brahmana, 
Samhitopanishad Brahmana] 

  32 

Sansk. termen: saṃhitā: Brahma Saṃhitā (fem.), naam van een (onvolledige) 

Pāñcarātra Vaiṣṇava Saṃhitā, die door Caitanya Mahāprabhu (ca 1500), de 

stichter van de Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya, werd teruggevonden in een 

tempel in Kerala. In de tekst roemt de god Brahmā heer Kṛṣṇa [zie Literatuur: 

Saṃhitā, Vaiṣṇava: Brahma Saṃhitā (Ind.); Ivn: Brahmā (Ind.) (god) (lit.)] 

     [samhita, sanhita, Brahma Samhita, Brahma Sanhita, Caitanya Mahaprabhu] 

 

Sansk. termen: saṃhitā: Bṛhat Saṃhitā (fem.) ‘grote verzameling’, naam van 

een astrologisch werk door Varāhamihira uit de 6e eeuw. Behalve gegevens 
over sterren en planeten geeft de auteur beschrijvingen van beelden van Indra 

en Indrāṇī, en Viṣṇu, alleen of met Śrī. Analyse: Saṃhitā duidt hier de 

‘methodologisch gerangschikte verzameling teksten’ aan betreffende de 

astrologie [zie Literatuur: Saṃhitā, Bṛhat (door Varāhamihira) (Ind.); Taal: 

teksten, verzameling: term: saṃhitā (div.) (lit.) (Ind.)] 

                     [samhita, sanhita, Brhat Samhita, Brihat Samhita, Brihat Sanhita, 
Brhat Sanhita, Varahamihira] 

  32 

Sansk. termen: saṃhitā: Dharma Saṃhitā (fem.), een deel van de Śiva Purāṇa, 

dat alleen in de uitgave van Vangavasi Press te Calcutta, 1908, voorkomt [zie 

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Dharma Saṃhitā (S. 6, Calcutta) 

(Ind.)]       
                  [samhita, sanhita, Dharma Samhita, Dharma Sanhita, Shiva Purana, 
Siva Purana] 

  37 

Sansk. termen: saṃhitā: Kapiṣṭhala-Kaṭha Saṃhitā ‘Saṃhitā van Kapiṣṭhala’, 

het Saṃhitā-gedeelte van de Zwarte Yajur Veda dat genoemd is naar de ṛṣi 
Kapiṣṭhala, de stichter van de Kāpiṣṭhalakaṭha śākhā. De K.S. is vrijwel gelijk 

aan de Kāṭhaka Saṃhitā, hoewel er tekstdelen ontbreken (bron: J. Gonda, 

‘Vedic literature, Vol. I) [zie Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Kapiṣṭhala-Kaṭha 

Saṃhitā (Ind.); Ivn: Kapiṣṭhala (Ind.) (filosoof) (lit.)] 

         [samhita, sanhita, Kapisthala-Katha Samhita, Kapishthala-Katha Samhita, 
Kapishthala-Katha Sanhita, Kapisthala-Katha Sanhita, Kathaka Samhita, 
Kathaka Sanhita] 

  9 

Sansk. termen: saṃhitā: Kāṭhaka Saṃhitā (fem.) ‘Saṃhitā van de Kaṭha’s of 

Kāṭhaka’s’, naam van een van de recensies van het Saṃhitā-gedeelte van de 

Zwarte Yajur Veda, het heilige boek van de Kaṭha’s of Caraka-kaṭha’s, 

genoemd naar Kaṭha, de stichter van de school. De Saṃhitā bevat o.a. de 

mythe van Indra’s diefstal van de amṛta uit de bek van Śuṣṇa, die deel 

uitmaakt van de mythologie van de diefstal van de onsterfelijkheidsdrank [zie 

Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Kāṭhaka Saṃhitā (Ind.); Ivn: Kaṭha (Ind.) 

(filosoof) (fil./lit.), Kāṭhaka (lit.); Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: 

Kaṭha’s of Caraka-kaṭha’s (Ind.), Kāṭhaka]    

  9  37 
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                                      [samhita, sanhita, Kathaka Samhita, Kathaka Sanhita] 

Sansk. termen: saṃhitā: Koṭirudra Saṃhitā (fem.), een deel van de Śiva 

Purāṇa, dat alleen in de uitgave van Venkateshvara (Bombay, 1906) en Pandita 

Pustakalaya Press (Kashi, 1963) voorkomt. Analyse: koṭi 1. ‘punt, eind’, 2. het 

hoogste getal. Betekenis van koṭirudra: ‘de hoogste Rudra’ (?) [zie Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Koṭirudra Saṃhitā (S. 4, Bombay/Kashi) 

(Ind.); Śiva (1): ‘Koṭirudra’ (Ind.); God: ‘Hoogste Rudra’ (Koṭirudra) (Ind.)] 

                                  [samhita, sanhita, Kotirudra Samhita, Kotirudra Sanhita] 

  33 

Sansk. termen: saṃhitā: Maitrāyaṇī Saṃhitā (fem.) ‘Saṃhitā van de 

Maitrāyaṇīya’s’, naam van een van de recensies van het Saṃhitā-gedeelte van 

de Zwarte Yajur Veda, genoemd naar Maitri, de stichter van de Maitrāyaṇīya 

śākhā. Met deze śākhā zijn de Mānava- en de Vārāha-school nauw verbonden. 

De Maitrāyaṇīya Upaniṣad en de Maitrāyaṇīya Āraṇyaka zijn eveneens teksten 

van deze śākhā. De MS komt, wat de mantra’s betreft, grotendeels overeen 

met de Kāṭhaka Saṃhitā, maat het Brāhmaṇa-gedeelte kent rijkere 

mythologische passages, bijv. over Prajāpati’s incest met Uṣas en aspecten van 

de godin Nirṛti (bron: J. Gonda: ‘Vedic literature’, Vol. I) [zie Literatuur: 

Veda, Yajur, Zwarte: Maitrāyaṇī Saṃhitā (Ind.); Ivn: Maitri = Maitreya (Ind.) 

(ṛṣi), Maitrāyaṇīya, Maitrāyaṇa (lit.); Filosofie: type: Yajur Veda-school, 

Zwarte: Maitrāyaṇīya’s = Maitrāyaṇī śākhā (Ind.)] 

                               [samhita, sanhita, Maitrayani Samhita, Maitrayani Sanhita] 

  9  12 

Sansk. termen: saṃhitā: Parameśvara Saṃhitā of Pārameśvara Saṃhitā 

(fem.), naam van een Vaiṣṇava Saṃhitā, die van belang is omdat zij de 

voorschriften bevat voor de eredienst in de Raṅganāthasvāmi mandira te 

Śrīraṅgam (bron: Jan Gonda, ‘A history of Indian literature, Vol. II’. Analyse: 

parameśvara ‘hoogste heer’, een epitheton van verschillende goden, maar in 

dit geval van Viṣṇu [zie Literatuur: Saṃhitā, Vaiṣṇava: Parameśvara Saṃhitā 

(Ind.); Heerser: leider: term: īśvara: parameśvara (‘hoogste heer’) (god/lit.) 

(Ind.); Ivn: Viṣṇu: ‘Parameśvara’ (Ind.) (god); God: ‘Hoogste heer’ 

(Parameśvara) (Ind.)]  
                    [samhita, sanhita, Parameshvara Samhita, Parameshvara Sanhita, 
Paramesvara Samhita, Paramesvara Sanhita] 

  32 

Sansk. termen: saṃhitā: Rudra Saṃhitā (fem.), een deel van de Śiva Purāṇa, 

dat alleen in de uitgave van Venkateshvara (Bombay, 1906) en Pandita 
Pustakalaya Press (Kashi, 1963) voorkomt. De tekst bestaat uit de volgende 

khaṇḍa’s: Sṛṣṭi Kh., Satī Kh,. Pārvatī Kh., Kumāra Kh. en Yuddha Kh. [zie 

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra Saṃhitā (S. 2, 

Bombay/Kashi) (Ind.); Ivn: Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)] 
                                             [samhita, sanhita, Rudra Samhita, Rudra Sanhita] 

  37 

Sansk. termen: saṃhitā: Śatarudra Saṃhitā (fem.), een deel van de Śiva 

Purāṇa, dat alleen in de uitgave van Venkateshvara (Bombay, 1906) en Pandita 

Pustakalaya Press (Kashi, 1963) voorkomt. De Samhitā beschrijft de honderd 
vormen van Śiva. Analyse: Śatarudra ‘honderd Rudra’s’ [zie Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Śatarudra Saṃhitā (Ind.); Ivn: Śiva (1): 

‘Śatarudra’ (Ind.) (god); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’: ‘Śatarudra’s 
(Ind.) (lit.), Śatarudriya (lit.); God: ‘Honderd Rudra’s’ (Śatarudra, adj. 
Śatarudriya) (Ind.)]        
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                             [samhita, sanhita, Shatarudra Samhita, Shatarudra Sanhita, 
Satarudra Samhita, Satarudra Sanhita] 

Sansk. termen: saṃhitā: Taittirīya Saṃhitā ‘Saṃhitā van de Taittirīya’s’, 

naam van de belangrijkste recensie van het Saṃhitā-gedeelte van de Zwarte 

Yajur Veda, genoemd naar Tittiri (‘patrijs’), de stichter van de Taittirīya 

śākhā. De Saṃhitā wordt geassocieerd met een legende: Vaiśampāyana, de 

eerste leraar, voelde zich beledigd door een van zijn leerlingen, Yājãvalkya. 
Deze moest voor straf het geleerde, de desbetreffende Veda, weer uitbraken. 
De andere studenten moesten daarna het braaksel opeten, wat ze deden in de 
gedaante van patrijzen. Daarom heet deze Veda ‘zwart’ wegens de bedorven 
of vermengde tekst. Yājãvalkya kreeg vervolgens van de Zon een nieuwe, witte 

Veda (zie Vājasaneya Saṃhitā) (bron: MW). De T.S. is aangevuld met de 

Taittirīya Brāhmaṇa (met jonger materiaal), de Taittirīya Āraṇyaka en de 

Taittirīya Upaniṣad. De T.S. bevat mythologische gegevens over o.a. Agni die 

zich in de wateren verschuilt, en Prajāpati die als beerzwijn de aarde 
omhoogtilt. In T.S. IV staat de Śatarudriya-hymne of Śrī Rudra, waarvan 
hoofdstuk 5 bekendstaat als of Nāmaka, terwijl T.S. IV, 7 de Camaka Sūkta 

bevat [zie Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Taittirīya Saṃhitā (Ind.); Ivn: 

Tittiri (Ind.) (leraar), Taittirīya (lit.); Filosofie: type: Yajur Veda-school, 
Zwarte: Taittirīya’s (Ind.)]  
                                  [samhita, sanhita, Taittiriya Samhita, Taittiriya Sanhita] 

  9  37 

Sansk. termen: saṃhitā: Vaiṣṇava Saṃhitā (fem.), 1. aanduiding van een 

groep sectarische Vaiṣṇava geschriften, die regels bevatten voor Viṣṇu-

verering in tempels en thuis. Ze dateren uit de periode vanaf de 8e eeuw; ze 
moeten vooraf zijn gegaan dooroudere handboeken, die echter verloren zijn 

gegaan (bron: Brill’s encyclopedia of Hinduism). De Saṃhitā’s worden vaak 

genoemd onder het kopje (Pāñcarātra) Āgama’s, 2. naam van een deel van de 

Skanda Purāṇa [zie Literatuur: Saṃhitā, Vaiṣṇava (alg.) (Ind.)] 

      [samhita, sanhita, Vaisnava Samhita, Vaisnava Sanhita, Vaishnava Samhita, 
Vaishnava Sanhita] 

  32 

Sansk. termen: saṃhitā: Vājasaneyi Saṃhitā (fem.) ‘Saṃhitā van de 

Vājasaneyins’, de saṃhitā-tekst van de Witte Yajur Veda, zoals gesteund door 

de volgelingen van Vājasaneya, d.i. Yājñavalkya. De tekst kent, evenals de 

bijbehorende Śatapatha Brāhmaṇa, twee recensies, nl. de Mādhyaṃdina en de 

Kāṇva. Boek XL van de Saṃhitā is de Īśa Upaniṣad, maar heeft niets te maken 

met de andere boeken. De Vājasaneyi bevat offerformules en mythologische 
toespelingen. Analyse: Vājasaneyi < Vājasaneyin ‘aanhanger van (de school 
van) Vājasaneya’ < Vājasaneya, patr. naam van Yājñavalkya die hij kreeg toen 
hij een hommage aan de Zon bracht, die op zijn beurt in de gedaante van een 
‘snel zonnepaard’ (vājin) de gehele tekst van de Witte Yajur Veda openbaarde 

[zie Literatuur: Veda, Yajur, Witte: Vājasaneyi Saṃhitā (Ind.); Filosofie: type: 

Yajur Veda-school, Witte: Vājasaneyins (Ind.)] 
                              [samhita, sanhita, Vajasaneyi Samhita, Vajasaneyi Sanhita, 
Vajasaneya, Yajnavalkya] 

  9  10 

Sansk. termen: saṃhitā: Vāyavīya Saṃhitā (fem.), een deel van de Śiva Purāṇa 

(zie aldaar), dat in alle uitgaven voorkomt. De god Vāyu speelt hierin een rol 

en heeft zijn naam aan de saṃhitā gegeven. Het is een voorbeeld van 

Pāśupata filosofie. Analyse: vāyavīya ‘betrekking hebbend op de wind of op de 
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god van de wind’ [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Vāyavīya 

Saṃhitā (S. 7, Bombay/Kashi) (Ind.); Ivn: Vāyu (Ind.) (god), Vāyavīya] 

                                    [samhita, sanhita, Vayaviya Samhita, Vayaviya Sanhita] 

Sansk. termen: saṃhitā: Vidyeśvara Saṃhitā (fem.), een deel van de Śiva 

Purāṇa (zie aldaar), dat in alle uitgaven voorkomt. In dit deel wordt de 

grootsheid van Śiva getoond met de mythe van de vurige zuil, waarin zowel 

Brahmā als Viṣṇu tevergeefs het eind (of het begin) proberen te vinden van 

Śiva’s vurige liṅga. Analyse: Vidyeśvara = vidyeśa ‘heer der kennis’ [zie 

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Vidyeśvara Saṃhitā (S. 2, 

Calcutta; S. 1, Bombay/Kashi) (Ind.); Heerser: heer der kennis: term: 
vidyeśvara (god/lit.) (Ind.); Heerser: leider: term: īśvara: vidyeśvara (‘heer 
der kennis’) (god/lit.) (Ind.); Ivn: Śiva (1): ‘Vidyeśvara’ (Ind.) (god); God: 
‘Heer der kennis’ (Vidyeśvara) (Ind.)]  
                          [samhita, sanhita, Vidyeshvara Samhita, Vidyeshvara Sanhita, 
Vidyesvara Samhita, Vidyesvara Sanhita] 

  37 

Sansk. termen: saṃhitāpāṭha zie pāṭha: saṃhitāpāṭha   - 

Sansk. termen: śamī ‘inspanning, moeite’, boom (Prosopis cineraria), waarin 
het vuur (Agni) verborgen zou liggen en die (dus) gebruikt wordt voor de 
vervaardiging van vuurstokken [zie Boom: śamī (Prosopis cineraria) (Ind.); 
Macht en kracht: aspect: inspanning: term: śamī (boom) (Ind.); Rite: rituele 
handeling: wegdrijven van de kalveren met een twijg van palāśa- of śamī-hout 
(Ind.)]                                                                                         [shami, sami] 

  37 

Sansk. termen: sāmidheni, een Ṛg Veda-vers, uitgesproken tijdens het 

ontsteken van het vuur. Analyse: sāmidheni < sāmidhena ‘betrekking hebbend 
op het aansteken van het offervuur’; idh ‘ontsteking’  [zie Taal: lied, lof-: 
‘Sāmidheni’ (Ind.); Vuur: branden: term: sāmidhena (nom. act.): sāmidheni 

(ṛc) (Ind.)]                                                                                     [samidheni] 

  13 

Sansk. termen: sāmīpya ‘nabijheid, naburigheid’, h.l. bij Śiva zijn, het 
resultaat van de tweede stap naar verlossing, de satputramārga, volgens de 
Śaiva Siddhānta [zie Verlossing: type: mukti, sāmīpya- (vlgs Śaiva Siddhānta) 
(Ind.); Kosmografie en geografie: ruimte: afstand: nabijheid: term: sāmīpya 
(‘bij een god zijn’) (mukti) (Ind.)]                                           [samipya-mukti] 

  33 

Sansk. termen: śamitṛ ‘die rustig blijft’, priester die het te offeren dier 

opensnijdt [zie Priester: term: śamitṛ (adj. śāmitra) (Ind.) (offerpriester); 

Werkzaamheid: rustig maken: term: śamitṛ (‘die (zijn geest) kalmeert’) 

(priester) (Ind.)]             [shamitr, shamitri, samitr, samitri, shamitra, samitra] 

  13 

Sansk. termen: śāmitra ‘betrekking hebbend op de śamitṛ’, vuur waarop vlees 

gekookt werd, zoals tijdens het spitosoffer van het huisritueel [zie Vuur: 

offervuur: ‘Śāmitra’ (Ind.); Priester: term: śamitṛ (adj. śāmitra) (Ind.) 

(offerpriester)]               [shamitr, shamitri, samitr, samitri, shamitra, samitra] 

  13 

Sansk. termen: Saṃjñā (fem.) 1. ‘overeenstemming, wederzijds begrip, 

harmonie’, 2. ‘bewustzijn, duidelijke voorstelling’, 3. ‘teken, gebaar’, 4. 

‘naam, benaming’, 5. ‘beeld, weerspiegeling’, substituut van de godin Saraṇyū 

(zie aldaar), misschien de weerspiegeling van de zon in de maan. Saṃjñā zelf 

brengt ook een substituut voort, de schaduw-Saṃjñā of pseudo-Saṃjñā, ook 

bekend onder de naam Chāyā (zie aldaar), de valse vrouw van Sūrya. Ze doet 
dit omdat de stralen van de zon te heet zijn en zodat ze zelf kan vluchten [zie 

Ivn: Saraṇyū: ‘Saṃjñā’ = pseudo-Saṃjñā (Ind.) (godin); Saraṇyū: ‘Saṃjñā’ = 

  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/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.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 (3) van Sanskritische termen A - N 
  
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 

 

 

pseudo-Saraṇyū (Ind.) (godin); God: ‘Beeld’ (Saṃjñā) (Ind.); Verschijning: 

illusie: imitatie: term: saṃjñā (Ind.)]            [Samjna, Sanjna, Saranyu, Chaya] 

Sansk. termen: saṃjñāna 1. ‘gelijkgestemdheid voortbrengend’, 2. 

‘bewustheid, juist inzicht’, i.c. ‘staat van bewustzijn, waarin de juiste 
waarnemingen worden gedaan’. Volgens de BAU gaat de ziel over in de 

saṃjñāna [zie Psychologie: bewustzijn: bewustheid: term: saṃjñāna (Ind.)] 

                                                                                      [samjnana, sanjnana] 

  56 

Sansk. termen: saṃjñapana (> saṃjñapayati 3e persoon) ‘overeenstemming, 

harmonie bereiken, tot overeenstemming komen, verzoenen’, een eufemisme 
voor ‘doden, slachten’ m.n. t.a.v. offerdieren, vgl. Germ. termen: sœfa (on.) 

[zie Strijd en vrede: verzoening: term: saṃjñapana (> saṃjñapayati 3e 

persoon) (euf. voor ‘doden’) (Ind.)] 
                                    [samjnapana, sanjnapana, samjnapayati, sanjnapayati] 

  42 

Sansk. termen: saṃkalpa ‘wat tot stand gebracht is, geordend of bepaald’ in 

de geest, d.i. 1. ‘wil(sbesluit)’, 2. ‘idee’, m.n. een van de indriya’s in de BAU. 

De saṃkalpa’s zijn nauw verbonden met de manas, waar ze ‘wonen’ [zie 

Filosofisch aspect: idee: term: saṃkalpa (fil. term) (Ind.); Heerschappij: 

beheren: term: saṃkalpa (‘besluit’) (nom. act.) (fil. term) (Ind.)] 

                                                                                       [samkalpa, sankalpa] 

  56 

Sansk. termen: Saṃkalpasūryodaya ‘zonsopgang van de goddelijke wil’, een 

filosofisch toneelstuk, geschreven door Vedānta Deśika, de leider van de 

Vaṭagaḷai’s. Het is een imitatie van Prabodhacandrodaya (‘verrijzenis van de 

maan der kennis’) van Kṛṣṇa Miśra (MW) en drukt de filosofie van Viśiṣṭa 

Advaita Vedānta uit. Analyse: saṃkalpa ‘idee waarnaar men streeft, 

goddelijke wil’, ‘eed’ + sūryodaya ‘zonsopgang’; de betekenis wordt dan: ‘de 

verdrijving van de donkere nacht van saṃsāra door de wil van God’ (bron: 

website: SriPedia Vedanta Desika) [zie Literatuur: Saṃkalpasūryodaya 

(Vaiṣṇava) (door Vedānta Deśika) (Ind.); Zon: zonsopgang: term: sūryodaya, 

Saṃkalpa- (‘zonsopgang van de goddelijke wil’) (lit.) (Ind.)] 

                                                         [Samkalpasuryodaya, Sankalpasuryodaya] 
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Sansk. termen: Śaṃkara 1. ‘gunstig’, 2. ‘welvaart brengend’. Aanduiding: 1. = 

Śivaśaṃkara, een epitheton van Śiva, de absolute vorm van Śiva, vergelijkbaar 

met Parabrahman (zie aldaar), wier guṇa’s men verwerft, wanneer men in een 

staat van verlossing verkeert (Śrīpati), 2. = Śaṃkarācārya, naam van een 

bekende filosoof en titel van diens opvolgers (zie Śaṃkarācārya) [zie Ivn: Śiva 

(1): ‘Śaṃkara’ = ‘Śivaśaṃkara’ (Ind.) (god); God: ‘Voorspoedbrenger’ 

(Śaṃkara = Śivaśaṃkara)(Ind.); Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: 

Brahman: ‘Śivaśaṃkara’ (vlgs Śrīpati) (Ind.); Welzijn en ziekte: heil: term: 

śaṃkara (adj.) (god/auteur) (Ind.); Karakter en gedrag: welgezindheid: term: 

śaṃkara (adj.) (god/auteur) (Ind.); Offer: ~ aan Śaṃkara (Ind.)] 

          [Shamkara, Shankara, Samkara, Sankara, Shivashamkara, Shivashankara, 
Shivasamkara, Shivasankara, Sivashamkara, Sivashankara, Sivasamkara, 
Sivasankara, Shamkaracarya, Shamkaracharya, Shankaracarya, 
Shankaracharya, Samkaracarya, Samkaracharya, Sankaracarya, Sankaracharya] 
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Sansk. termen: Śaṃkara Digvijaya zie ji: digvijaya = digjaya: Śaṃkara 

Digvijaya 

  - 

Sansk. termen: Śaṃkarācārya, 1. = Śaṃkara (wrsch. 788-820), een der grootste 

Indiase filosofen, stichter van de Advaita-Vedānta-school en van de orde der 
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Daśanāmi Saṃnyāsins. Zijn belangrijkste werken zijn: een commentaar op 

Gauḍapāda’s Kārikā en zijn Śārīraka Bhāṣya of Śaṃkara Bhāṣya op de Brahma 

Sūtra. 2. opvolger van Śaṃkara en leermeester in diens geest [zie Ivn: Śaṃkara 

= Śaṃkarācārya (Ind.) (filosoof); Beroep en functie: studie: meester: term: 

ārācarya, śaṃkara- (Ind.)]  

                  [Shamkaracarya, Shamkaracharya, Shankaracarya, Shankaracharya, 
Samkaracarya, Samkaracharya, Sankaracarya, Sankaracharya] 

Sansk. termen: Saṃkarṣaṇa 1. ‘uittrekking’, 2. ‘samentrekking’, 3. ‘rijen 

maken, ploegen’, naam van Balarāma, de oudste broer van Kṛṣṇa, die als 

foetus uit de baarmoeder van Devakī werd gehaald en in die van Rohiṇī werd 

geplaatst. Balarāma werd onder de naam Saṃkarṣaṇa een vyūha-avatāra van 

Viṣṇu, in wie domineren de guṇa’s jñāna en bala (kennis en macht). Hij is de 

heer der individuele zielen die hen verlost van prakṛti. Hij is verantwoordelijk 

voor de ontbinding van het universum en de verkondiging van śāstra’s. Reeds 

in de Ghoṣundī- en Nāneghāṭ-inscripties wordt melding (1e eeuw v. Chr.) 

gemaakt van de verering van Saṃkarṣaṇa en Vāsudeva. 

Uit Saṃkarṣaṇa kwamen de volgende sub-vyūha’s voort: Govinda, Viṣṇu en 

Madhusūdana (zie aldaar). Patai identificeert Saṃkarṣaṇa met Śiva. Mogelijk 

bestond er een verband tussen Śiva en Balarāma. 

Analyse: Saṃkarṣaṇa < saṃkṛṣ ‘samentrekken, wegtrekken, weghalen’ < kṛṣ 
‘trekken’ 
 

[zie Ivn: Viṣṇu: Balarāma, avatāra: ‘Saṃkarṣaṇa’, vyūha-avatāra (Ind.) (held-

god); God: ‘Ploeger’ (Saṃkarṣaṇa) (Ind.); Werkzaamheid: ec. ~: ploegen: 

term: saṃkarṣaṇa (nom. ag.) (god) (Ind.); Symboliek: gezicht [leeuwen] van 

Saṃkarṣaṇa als symbool van kennis (Ind.); Cultus: Saṃkarṣaṇa-cultus (Ind.)] 

                     [Samkarsana, Samkarshana, Sankarsana, Sankarshana, Balarama, 
vyuha-avatara] 
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Sansk. termen: Sāṃkhya 1. oorspr.: ‘begrip, gedachte, discussie’, 2. 

‘onderzoek, berekening, beschrijving d.m.v. opsomming’, 3. later: bep. 
filosofisch niet-theïstisch systeem, gekenmerkt door de polariteit tussen 

puruṣa en prakṛti; de systemen van Sāṃkhya en Yoga worden gewoonlijk 

gecombineert, 4. tegenw.: ‘getal’ [zie Psychologie: gedachte: term: sāṃkhya 

(Ind.); Filosofisch aspect: redenering: term: sāṃkhya (Ind.); Wetenschap: 

onderzoek: term: sāṃkhya (Ind.); Filosofisch aspect: opsomming: term: 

sāṃkhya (Ind.); Getal: term: Sāṃkhya (Ind.); Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga: 

Sāṃkhya (Ind.); Begin: eerste/oudste Sāṃkhya-tekst (nl. de Sāṃkhya Kārikā) 

(Ind.); Begin: oorsprong van het Sāṃkhya-systeem (Ind.); Verlossing: weg naar 

~: overpeinzing: term: sāṃkhya (Ind.)]                               [Samkhya, Sankhya] 
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Sansk. termen: Sāṃkhyapravacana Sūtra zie sūtra: Sāṃkhyapravacana Sūtra   - 

Sansk. termen: saṃkīrtana zie kīrtana   - 

Sansk. termen: Saṃkṣepaśārīraka zie Śārīraka: Saṃkṣepaśārīraka   - 

Sansk. termen: Sammitīya zie Vātsīputrīya   - 

Sansk. termen: Saṃmitīya zie Vātsīputrīya   - 

Sansk. termen: sāṃnidhya = sānnidhya ‘nabijheid, aanwezigheid’. Hier wordt 

bedoeld: het delen van dezelfde meditatie als Śiva, een van de vier soorten 

mukti met een persoonlijk aspect volgens de Śiva Purāṇa [zie Verlossing: type: 
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mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-sama: ‘sāṃnidhya = sānnidhya’ 

(vlgs Pāśupata systeem) (Ind.); Kosmografie en geografie: ruimte: afstand: 

nabijheid: term: sāṃnidhya = sānnidhya (‘bij een god zijn’) (mukti) (Ind.)] 

                                                                                   [samnidhya, sannidhya] 

Sansk. termen: saṃnyāsa 1. ‘neerleggen, afleggen, verlaten’, 2. ‘onthouding, 

wereldverzaking’, instelling van de saṃnyāsin (zwervende bedelaar); saṃnyāsa 

is m.n. een Śaiva kenmerk. Er zijn aghori saṃnyāsin’s, die zich meer richten 

op Śiva’s doodsaspect, en daśanāmi saṃnyāsin’s, die zich richten op Śiva als 

zuivere geest. De saṃnyāsin verricht ascese en meditatie, zwerft , heeft geen 

familiebanden en bezit meer en staat boven de drie eigenlijke āśrama’s [zie  

Religieus fenomeen: ascese: onthouding: term: saṃnyāsa (Ind.); Religieus 

fenomeen: ascese: onthouding: wereldverzaking: term: saṃnyāsa (Ind.); 

Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: saṃnyāsin (Ind.)] 

                                                    [samnyasa, sannyasa, samnyasin, sannyasin] 

  32  33  56 

Sansk. termen: sampāta 1. ‘samenkomst, samenvallen’, 2. ‘wat op de grond is 
gevallen’, nl. de ‘rest’ van een boteroffer, verricht tijdens een maansoffer 
[zie Offer: obj.: offerrestant: term: sampāta (Ind.)]                          [sampata] 

  13 

Sansk. termen: sampradāya 1. ‘overhandiger, verlener’, 2. ‘cultustraditie of 
doctrine die van de een naar de ander wordt overgedragen’, 3. ‘religieuze 

orde, secte’. In de ME werden de Vaiṣṇava secten georganiseerd in vier 

sampradāya’s volgens versies van de Vedānta: Śrīvaiṣṇava, Madhva, Kumāra en 

Vallabha sampradāya. De Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya (de Hare Kṛṣṇa 

Beweging) staat hier los van. Analyse: de spelling saṃpradāya komt ook voor 

[zie Sociologie: gemeenschap, religieuze: term: sampradāya (Ind.); Filosofie: 

type: term: sampradāya (Ind.); Religie: Vaiṣṇavisme: …]              [sampradaya] 

  32 

Sansk. termen: samrāj ‘koning der wereld’, zoals Varuṇa wordt genoemd [zie 

Heerser: wereldheerser: term: samrāj (Ind.)]                                      [samraj] 

  12 

Sansk. termen: śaṃsa (MW), śaṅs (Keith) voordracht, uitgesproken door de 

hotṛ [zie Taal: voorlezing: term: śaṃsa (Ind.)]  

                                                      [shamsa, shansa, samsa, sansa, hotr, hotri] 

  13 

Sansk. termen: saṃsāra 1. ‘(het) ergens doorheen gaan, doorstaan, 

ondergaan’, ‘doortocht, verloop, transmigratie, metempsychosis’, m.n. door 
de cirkel van wedergeboorten, 2. de feitelijke (loop van de) wereld, deze 

wereld; saṃsāra staat als de ‘onreinheid van de wereld’ tegenover nirvāṇa. 

Analyse: saṃsāra < saṃsṛ 1. ‘zwerven’, 2. ‘doormaken, doorstaan, ondergaan’ 

< saṃ (intensiteit, totaliteit) + sṛ ‘bewegen’ [zie Reis: doorlopen: term: 

saṃsāra (nom. act.) (metempsychosis) (Ind.); Filosofie: type: transmigratie, 

leer van de: term: saṃsāra (Ind.); Filosofie: kennis van de boeien van saṃsāra 

(Ind.); Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven: term: saṃsāra (Ind.); 

Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen: term: saṃsāra 

(Ind.); Symboliek: kring: cirkel van vuur als symbool van de kringloop der 

wedergeboorten (saṃsāra) (Ind.)]                                        [samsara, sansara] 

  15  32 

Sansk. termen: saṃskāra 1. ‘samenstellen, in orde maken, vervolmaken, 

opmaken, versieren’, 2. ‘aangeboren neiging’ tot God. In de Vaiśeṣika-filosofie 

leidt de weg naar verlossing tot opheffing van saṃskāra. Volgens Jīva Goswami 

hebben jīva’s die saṃskāra bezitten, geen instructie nodig, 3. ‘reinigen, 

voorbereiden’, 4. een reinigende rite rond geboorte en jeugd, waarvan er 
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twaalf zijn, te beginnen vóór de conceptie en eindigend na de geboorte: (i). 
garbhādhāna ‘impregnatie-rite’ ter verzekering dat de baarmoeder schoon is, 
(ii). jātakarman ‘geboorte-daad’, waarbij het kind geklaarde boter tegen de 
lippen krijgt gedrukt om gebeden te vergemakkelijken, (iii). upanayana 
‘voorleidingsrite’, waarbij de guru de jongen bij zich neemt en hem inwijdt in 
een van de drie kasten voor tweemaalgeborenen, (iv). keśānta ‘haarkniprite’ 
die bij elke kaste op een andere leeftijd gebeurt, (v). samāvartana 
‘terugkeerrite’, verricht wanneer de brahmanenstudent na zijn studie naar 
huis terugkeert, (vi). vivāha ‘wegleidingsrite’, nl. van de bruid uit haar vaders 

huis, d.w.z. de rite van het huwelijk. De overige zes saṃskāra’s zijn 

puṃsavana, sīmantonnayana, nāmakarman, niṣkramaṇa, annaprāśana en 

cūḍākarman (zie aldaar) [zie Totaliteit: voltooien: term: saṃskāra (nom. act.) 

(rite) (Ind.); Karakter en gedrag: toeneiging: term: saṃskāra (nl. tot God) 

(Ind.); Verlossing: separ.: aangeboren neiging: term: saṃskāra (Ind.); 

Werkzaamheid: voorbereiden: term: saṃskāra (nom. act.) (rite) (Ind.); Rite: 

overgangsrite: term: saṃskāra (Ind.)]                               [samskara, sanskara] 

Sansk. termen: saṃsparśa ‘aanraking’, volgens de JUB een functie van de huid 

(een zintuig, net zoals een oor hoort) [zie Waarneming: voelen: aanraking: 

term: saṃsparśa (Ind.)]           [samsparsha, samsparsa, sansparsha, sansparsa] 

  56 

Sansk. termen: Saṃsṛpāṃ havis zie hu: Saṃsṛpāṃ havis   - 

Sansk. termen: śaṃstṛ (MW), śaṅstṛ (Keith) ‘die voordraagt’, soort priester, 

volgens MW identiek aan de praśāstṛ en wat zijn taken betreft gelijk aan de 

latere maitrāvaruṇa die in de plaats is gekomen van de vroegere praśāstṛ [zie 

Priester: term: śaṃstṛ (Ind.); Taal: voorlezing: term: śaṃstṛ (nom. ag.) 

(priester) (Ind.)]  
               [shamstr, shamstri, shanstr, shanstri, samstr, samstri, sanstr, sanstri] 

  13 

Sansk. termen: saṃtoṣa ‘tevredenheid’, een van de middelen in Sāṃkhya-Yoga 

ter bestrijding van zonden. Het goede gevolg van saṃtoṣa is vrede en geluk 

[zie Karakter en gedrag: tevredenheid: term: saṃtoṣa (Ind.)]  

                                                           [samtosa, samtosha, santosa, santosha] 

  34 

Sansk. termen: Samudra ‘waterverzameling’, de god van de oceaan (ook van 
de hemelse wateren) en koning van de rivieren. Analyse: Samudra < sam + 
udra ‘water’ < ud ‘stromen, vloeien, nat maken’ [zie Ivn: Samudra (Ind.) 
(god); God: ‘Waterverzameling’ (Samudra) (Ind.); Water: term: udra, sam- 
(‘waterverzameling’) (god) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Sāṃvaraṇī zie Manu (1) Sāṃvaraṇī   - 

Sansk. termen: Saṃvartaka ‘ontbinding, verval, dood’, 1. een van de zeven 

wolken van het eind der tijden, 2. het onderwaterpaard van het eind der 

tijden [zie Dood en leven: dood: term: saṃvartaka (wolk en paard) (Ind.); Ivn: 

Saṃvartaka (Ind.) (onderwaterpaard); Dier: ‘Dood’ (Saṃvartaka) (Ind.);  Wolk 

en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Ontbinding’ (Saṃvartaka) 

(Ind.)]                                                                       [Samvartaka, Sanvartaka] 

  37 

Sansk. termen: saṃyama 1. ‘bijeen houden’, 2. ‘(zelf)beheersing’, 3. 

‘concentratie’, 4. term voor de groep belangrijkste yogāṅga’s uit de Yoga 

Sūtra waarmee de yogin de wereld meester kan worden, bestaande uit 

dhāraṇā, dhyāna en samādhi [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: 

yogāṅga 6 (saṃyama yogāṅga): ‘dhāraṇā’ (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga 

Sūtra-mārga’: yogāṅga 7 (saṃyama yogāṅga): ‘dhyāna’ (Ind.); Verlossing: weg 
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naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 8 (saṃyama yogāṅga): ‘samādhi’ (Ind.); 

Psychologie: bewustzijn: aandacht: term: saṃyama (Ind.)]  

                                                                         [samyama, sanyama, yoganga] 

Sansk. termen: śaṃyuvāka, een gebedsformule t.b.v. de welvaart van de 

offeraar, uitgesproken na de prastara-handeling tijdens het maansoffer. 

Analyse: de formule (vāka) bevat de woorden śaṃ yoḥ of śaṃ ca yos ‘geluk en 

welvaart’ [zie Taal: spreuk: term: mantra: ‘Śaṃyuvāka’ (Ind.); Taal: spreuk: 

frase: ‘śaṃ yoḥ’ of ‘śaṃ ca yos’ (Ind.); Taal: spreuk: term: vāka (Ind.)] 

             [shamyuvaka, shanyuvaka, samyuvaka, sanyuvaka, sham yoh, sam yoh, 
sham ca yos, sam ca yos, sam cha yos] 

  13 

Sansk. termen: Śanaiścara = Śani ‘hij die langzaam beweegt’, de noordelijke 
planeet Saturnus, ook genoemd ‘de planeet der zelfmoorden’, omdat een blik 
(van een persoon op aarde) naar het noorden onrein is en zwakte of 

onthoofding oplevert. Hij speelt een rol in een Gaṇeśa-mythe, waarin deze 

zijn hoofd verliest. Volgens Ions is juist de (onopzettelijke) blik van Saturnus 

(dus als god) de oorzaak van de verbranding van Gaṇeśa’s hoofd. Analyse: śana 

‘rustig’ > śanais (instr. pl.) + cara ‘bewegend’; śana > śani [zie Hemellichaam: 
planeet: ‘Saturnus’ (2): ‘Śanaiścara’ = ‘Śani’ (Ind.); God: ‘Langzame beweger’ 
(Śanaiścara = Śani) (Ind.); Werkzaamheid: bewegen: zich langzaam bewegen: 

term: śanaiścara = śani (subst. adj.) (Saturnus) (Ind.); Mythe: Śani en Gaṇeśa 

(Ind.)]              [Shanaishcara, Shanaiscara Sanaishcara Sanaiscara, Shani, Sani] 

  27  37 

Sansk. termen: Sanaka = Sana ‘oud’, een van de vier vijfjarige jongetjes (ṛṣi’s) 
vol religieuze ijver, die Brahmā uit zijn geest heeft geschapen. De anderen 
zijn Sanātana (‘eeuwig’), Sanatkumāra (‘eeuwig jong’) en Sananda = 

Sanandana (‘vreugdevol’) (zie aldaar) [zie Ivn: Sanaka = Sana (Ind.) (ṛṣi); 
Halfgod: ‘Oud’ (Sanaka, Sana) (Ind.); Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: 

sanaka = sana (adj.) (ṛṣi) (Ind.)]     [Sanatana, Sanatkumara, rsi, rshi, risi, rishi] 
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Sansk. termen: Sananda = Sanandana ‘vreugdevol’, een van de vier vijfjarige 

jongetjes (ṛṣi’s) vol religieuze ijver, die Brahmā uit zijn geest heeft 

geschapen. Analyse: sa ‘samen, met, gelijk’ + nanda(na) ‘zich verheugend’ 

[zie Ivn: Sananda = Sanandana (Ind.) (ṛṣi); Halfgod: ‘Vreugdevol’ (Sananda, 

Sanandana) (Ind.); Karakter en gedrag: blijdschap: term: sananda = sanandana 

(adj.) (ṛṣi) (Ind.)]                                                               [rsi, rshi, risi, rishi] 

  37 

Sansk. termen: Sanātana ‘eeuwig’, een van de vier vijfjarige jongetjes (ṛṣi’s)  
vol religieuze ijver, die Brahmā uit zijn geest heeft geschapen [zie Ivn: 

Sanātana (Ind.) (ṛṣi); Halfgod: ‘Eeuwig’ (Sanātana) (Ind.); Tijd: temporaliteit: 

eeuwigheid: term: sanātana (adj.) (ṛṣi) (Ind.)]     [Sanatana, rsi, rshi, risi, rishi] 

  37 

Sansk. termen: sanātana dharma ‘(traditie van) eeuwige wet’, zoals de 
Hindoes hun religie noemen en die zonder begin is, aangezien het Hindoeïsme 
een samenvloeiing is van allerlei praktijken en zienswijzen uit verschillende 
tijden en plaatsen. De sanātana dharma wordt als universeel beschouwd [zie 
Religie: Hindoeïsme: ‘Sanātana dharma’ (Ind.); Wet en orde: orde of wet, 
kosmische (levens-): term: dharma (Ind.); Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: 

term: sanātana (adj.) (ṛṣi) (Ind.); Wet en orde: wet: term: dharma, sanātana 

(‘eeuwige wet’) (religie) (Ind.)]                                           [Sanatana dharma] 
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Sansk. termen: Sanatkumāra ‘eeuwig jong’, een van de vier vijfjarige 

jongetjes (ṛṣi’s)  vol religieuze ijver, die Brahmā uit zijn geest heeft geschapen 

[zie Ivn: Sanatkumāra (Ind.) (ṛṣi); Halfgod: ‘Eeuwig jong’ (Sanatkumāra) (Ind.); 

Geslacht en rijpheid: jeugd: term: kumāra, sanat- (‘eeuwig jong’) (ṛṣi) (Ind.)] 
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                                                                    [Sanatkumara, rsi, rshi, risi, rishi] 

Sansk. termen: Śaṇḍa ‘dikke zure melk, gestremde melk, wrongel’, naam van 

een asura-priester en zoon van Śukra, aan wie (evenals aan de demon Marka 
(zie aldaar)) een offer gebracht werd tijdens het soma-offer met de bedoeling 

hem weg te krijgen   [zie Ivn: Śaṇḍa = Ṣaṇḍa (Ind.) (asura-demon); Geest: 

‘Wrongel’ (Śaṇḍa) (Ind.); Eten en drinken: melk, gestremde: term: śaṇḍa 

(demon) (Ind.); Offer: ~ aan Śaṇḍa (Ind.)]                                [Shanda, Sanda] 
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Sansk. termen: Śani zie Śanaiścara   - 

Sansk. termen: śaṅkha ‘schelp’, als attribuut van Viṣṇu heet deze Pāñcajanya 

(Panchajana, Ions) en diende als afschrikking van demonen. Ook andere goden 

dragen de śaṅkha als attribuut. Analyse: Pāñcajanya ‘betreffende de vijf 

soorten wezens of de vijf mensenrassen’ (pañcajanas (pl.), nl. goden, mensen, 

gandharva’s en apsarasa’s, slangen, pitṛs resp. de mensheid) (MW). Pañcajana 

(sg.) ‘Pentagène’ heette de demon die in de wateren leefde, verborgen in een 

schelphoorn, en die door Kṛṣṇa gedood werd; deze schelphoorn heette daarom 

Pāñcajanya (‘(de oproeping van) de hele mensheid’) (SDH) 

[zie Muziek en dans: schelphoorn: term: śaṅkha (Ind.); Muziek en dans: 

schelphoorn: term: śaṅkha: ‘Pāñcajanya’ (Ind.); Symboliek: schelphoorn 

(śaṅkha) als symbool van de afschrikking van demonen (Ind.); Taal: uitroep: 

term: pāñcajanya (‘(de oproeping van) de hele mensheid’, SDH) (Viṣṇu’s 

schelphoorn) (Ind.); Mens: ras: term: pāñcajanya (‘betreffende de hele 

mensheid’) (Viṣṇu’s schelphoorn) (Ind.) Symboliek: schelphoorn (śaṅkha) als 

symbool van de afschrikking van demonen (Ind.)]   
              [shankha, sankha, Pancajanya, Panchajanya, Pancajana, Panchajana] 

  15  32  34 

Sansk. termen: Śaṅkhacūḍa zie Śaṅkhāsura   - 

Sansk. termen: Śaṅkhāsura = Śaṅkhacūḍa ‘schelphoorn-asura’ resp. ‘met een 

schelphoornjuweel op zijn hoofd’, een yakṣa-demon die door Kṛṣṇa gedood 

wordt. Dezelfde demon, een Daitya, de zoon van Dambha en gehuwd met 
Tulasī, werd de koning der demonen. Hij zou in een schelphoorn hebben 
geleefd, de goden hebben overwonnen en de Veda’s hebben gestolen. Deze 

nam hij mee naar de bodem van de zee, waarna Viṣṇu in de gedaante van een 

vis ze zou hebben gevonden en mee terug hebben genomen. De demon zou 

door Śiva zijn gedood. Analyse: met śaṇkha ‘schelphoorn’ wordt bedoeld een 

juweel in de vorm van een schelphoorn dat de asura op zijn hoofd (cūḍa) droeg 

[zie Ivn: Śaṅkhāsura = Śaṅkhacūḍa (Ind.) (demon); Geest: ‘Schelphoorn-asura’ 

(Śaṅkhāsura, Śaṅkhacūḍa) (Ind.); Muziek en dans: schelphoorn: term: śaṅkha 

(= Śaṇkhāsura, Śaṅkhacūḍa) (demon) (Ind.)]   

              [Shankhasura, Sankhasura, Shankhacuda, Shankhachuda, Sankhacuda, 
Sankhachuda] 

  15  33 

Sansk. termen: Śāṅkhāyana ‘(zoon) van Śaṅkha’, de naam van twee 

(vermeende) auteurs van enkele religieus-filosofische werken, nl. 1. de 

Śāṅkhāyana (of Kauṣītaki) Brāhmaṇa, een commentaar op de Ṛg Veda; deze 

bevat de Śāṅkhāyana (of  Kauṣītaki) Upaniṣad en de Śāṅkhāyana (of Kauṣītaki 

Āraṇyaka), 2. de Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra en 3. de Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra. 

Analyse: Suyajña Śāṅkhāyana (patron. < Śaṅkha) is de auteur van de Brāhmaṇa 

(en de bijbehorende Āraṇyaka en Upaniṣad) en Guṇākhya Śāṅkhāyana is de 

auteur van de Gṛhya Sūtra’s (die van de Śrauta Sūtra’s wordt niet genoemd) 

(bron: A.A. Macdonell, ‘Vedic index of names and subjects’) 
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[zie Ivn: Śāṅkhāyana, (onbekende voornaam) (Ind.) (auteur) (lit.); Ivn: 

Śāṅkhāyana, Suyajña (Ind.) (auteur) (lit.); Ivn: Śāṅkhāyana, Guṇākhya (Ind.) 

(auteur) (lit.); Literatuur: Brāhmaṇa, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana Brāhmaṇa (Ind.); 

Literatuur: Āraṇyaka, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.); Literatuur: Upaniṣad, 

Kauṣītaki = Śāṅkhāyana Upaniṣad (Ind.); Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Śāṅkhāyana 

(door Suyajña Śāṅkhāyana) (Ind.); Literatuur: Sūtra, Śrauta, Śāṅkhāyana (door 

Śāṅkhāyana) (Ind.)]  

             [Guṇākhya Śāṅkhāyana, Gunakhya Shankayana, Gunakhya Sankhayana,         

Suyajña Śāṅkhāyana, Suyajna Shankhayana, Suyajna Sankhayana, Śāṅkhāyana 

Upaniṣad, Shankayana Upanisad, Shankayana Upanishad, Sankhayana Upanisad, 

Sankhayana Upanishad, Kauṣītaki Upaniṣad, Kausitaki Upanisad, Kaushitaki 

Upanisad, Kaushitaki Upanishad, Kausitaki Upanishad, Śāṅkhāyana Āraṇyaka, 

Shankayana Aranyaka, Sankayana Aranyaka, Kauṣītaki Āraṇyaka, Kausitaki 

Aranyaka, Kaushitaki Aranyaka, Shankayana Grhya Sutra, Shankayana Grihya 
Sutra, Sankayana Grhya Sutra, Sankayana Grihya Sutra, Shankayana Shrauta 
Sutra, Shankayana Srauta Sutra, Sankayana Shrauta Sutra, Sankayana Srauta 
Sutra] 

Sansk. termen: Śāṅkhāyana Āraṇyaka zie āraṇyaka: Kauṣītaki = Śāṅkhāyana 

Āraṇyaka 

  - 

Sansk. termen: Śāṅkhāyana Upaniṣad zie upaniṣad: Kauṣītaki Upaniṣad   - 

Sansk. termen: sanmārga zie mārga: sanmārga   - 

Sansk. termen: sānnidhya zie sāṃnidhya   - 

Sansk. termen: śānta-mūrti zie mūrti: saumya-mūrti   - 

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

Sansk. termen: sānu 1. ‘bergtop’, 2. ‘hemelse rand (hoogste gedeelte) van de 
atmosfeer’. In de Vedische literatuur vergelijkt men de sānu met het (aardse) 
filter waardoor de soma loopt [zie Kosmografie en geografie: hemel: 
hemelrand: term: sānu (Ind.)]                                                                [sanu] 
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Sansk. termen: śaphari, 1. oorspr.: soort kleine vis in ondiep water (Cyprinus 
saphore), 2. later: soort grote karper die op andere vissen jaagt, 3. m.n. 

aanduiding van de vis in de mythe van Manu en de vloed (Matsya Purāṇa) [zie 

Dier: vis: śaphari (Ind.)]                                                      [shaphari, saphari] 

  37 

Sansk. termen: sapiṇda ‘familie, afstamming’, eig. ‘dezelfde piṇda hebbend’, 

een rituele familiegroep die tot ongeveer zes generaties teruggaat (piṇḍa is 

een bal rijst als offer aan de voorvaderen). Binnen de sapiṇda mag men niet 

huwen [zie Familierelaties: afstamming: term: sapiṇda (Ind.)]            [sapinda] 

  13 

Sansk. termen: saptadaśa, een Agniṣṭoma-stoma, die bestaat uit 17 verzen [zie 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: saptadaśa (Ind.)] 

                         [saptadasha, saptadasa, Agnistoma-stoma, Agnishtoma-stoma] 
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Sansk. termen: Saptamātṛkā’s ‘Zeven Moeders’ of Mātṛ’s, moedergodinnen of 

de zeven aspecten van Mātā, de universele moedergodin. Ze worden gezien als 
onafhankelijk van Devī, soms gezien als haar avatāra’s. De zeven zijn volgens 
de Śaiva traditie: Brāhmī (de Śakti van Brahmā), Māheśvarī (Śiva), Kaumārī 

(Skanda), Vaiṣṇavī (Viṣṇu), Vārāhī (Varāha), Indrāṇī (Indra), Cāmuṇḍā of 

Cāmuṇḍī (Rudra). Analyse: mātṛ 1. ‘moeder’, 2. ‘mevrouw’; Mātā ‘Goddelijke 

Moeder’, Mātṛkā 1. ‘moedertje’, 2. ‘moedergodin’. De pluralis is skt. Mātṛkās, 

(pausa) Mātṛkāḥ; Mātṛas, (pausa) Mātṛaḥ  
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[zie IOvn: Devī: Mātṛkā = Mātṛ (‘(goddelijke) moeder’), pl.: een onafhankelijke 

groep van 7 of 8 moedergodinnen in het Śāktisme, die altijd gezamenlijk 
worden afgebeeld en soms wel en soms niet gelijkgesteld worden aan Devī; 

Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Saptamātṛkā’s’ of ‘Mātṛ’s’ 
(Ind.); God: ‘Moeders’ ((Sapta) Mātṛkā’s, Mātṛ’s) (Ind.); Begin: oorsprong van 

de Moeders: Mātṛkā’s, Mātṛ’s (Ind.); Familierelaties: moeder: term: mātṛ, 
Mātṛkā, Mātā (moedergodin) (Ind.)]             

  [Saptamātṛkās, Saptamatrkas, Saptamatrikas, Saptamatrka’s, Saptamatrika’s, 

Saptamātṛkāḥ, Saptamatrkah, Saptamatrikah, Matras, Matr’s, Matri’s] 

Sansk. termen: Saptarṣi’s zie ṛṣi: Saptarṣi’s   - 

Sansk. termen: Saptasārasvata ‘van de zeven Sarasvatī’s’, naam van de tīrtha 

in Kurukṣetra waar zeven rivieren bijeenkomen en de ene Sarasvatī vormen. 

Sarasvatī werd ook wel saptasvasar (‘van de zeven zusters’) genoemd. 

Saptasārasvata komt voor in de mythe van de dans van de ziener Maṅkaṇaka 

ten overstaan van Śiva (Vāmana Purāṇa) [zie Ivn: Saptasārasvata tīrtha (Ind.) 

(topogr., onbekende of myth. badlocatie, waar zeven rivieren samenkomen en 

de r. Sarasvatī vormen in Kurukṣetra)]            [Saptasarasvata tirtha, Sarasvati] 

  37 

Sansk. termen: Saptasindhu of Sapta Sindhu zie Sindhu: Saptasindhu of Sapta 
Sindhu 

  - 

Sansk. termen: Saptavadhri ‘gebonden door zeven boeien (aan de ziel)’, naam 
van een Ātreya die enkele hymnen van de RV heeft gecomponeerd. Analyse: 
vadhri < vadhra ‘boei’ [zie Ivn: Atri: ‘Saptavadhri’ (Ind.) (priester); Strijd en 
vrede: gebondenheid: term: vadhri, sapta- (‘gebonden door zeven boeien (aan 
de ziel)’) (Ātreya) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: śarabha, oorspr. een soort hert, later een in de bergen levend 
monster dat reikt tot aan de maan en dat vier poten onder en vier poten boven 
heeft. De śarabha is tevens een incarnatie van Śiva in zijn strijd tegen het 
beerzwijn. Hij bewaakt Śiva-tempels in Zuid-India [zie Ivn: Śiva (1): śarabha 
(2), incarnatie (Ind.) (monster-god); God: ‘Śarabha-monster’ (Śarabha) (Ind.); 
Strijd en vrede: antagonisme: monster: term: śarabha (1) (god) (Ind.)]  
                                                                                         [sharabha, sarabha] 

  37 

Sansk. termen: Saramā ‘de snelle’, de hond van Indra. Ze ontdekte de koeien 

die door de Paṇi’s waren gestolen, en ze is de moeder van de twee 

hellehonden van Yama [zie Ivn: Saramā (Ind.) (hond); Dier: ‘Snelle’ (Saramā) 
(Ind.); Karakter en gedrag: snelheid: term: Saramā (adj.) (hond) (Ind.); Mythe: 

Saramā’s dronk van de melk van de Paṇi’s (Bṛhaddevatā) (Ind.); Mythe: Het 

gesprek tussen Saramā en de Paṇi’s (Ṛg Veda) (Ind.); Mythologie: Indra, ~ van: 

Saramā en de Paṇi’s (Ind.)]                             [Sarama, Pani’s, Panis, Panayah] 

  12  37 

Sansk. termen: Sārameyā ‘zoon van Saramā’, aanduiding van het nageslacht 
van Saramā, de teef van Indra. Saramā’s zonen zijn met name Shyama en 
Śabala, de hellehonden van Yama [zie Dier: hond: ‘Sārameyā’ (Ind.) 
(afstammeling van Saramā)]                                               [Sarameya, Sarama] 

  50 

Sansk. termen: śaraṇa-bhakti ‘bhakti van het zien van de liṅga in zichzelf’, 

een deel van het tweede stadium van bhakti, bhogāṅga, volgens het Vīra-

Śaivisme [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 2e stadium: 

bhogāṅga: ‘śaraṇa-bhakti’ (Ind.); Strijd en vrede: beschermen: term: śaraṇa 

(part. praes.) (bhakti) (Ind.)]           [sharana-bhakti, sarana-bhakti, bhoganga] 

  33 

Sansk. termen: śaraṇāgati ‘zich onder de hoede (van de Heer) stellen’, een 

toelichting op en een verruiming van het begrip bhakti door Rāmānuja [zie 
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Reis: vluchten: bescherming zoeken: term: śaraṇāgati (nom. actionis) (bhakti) 

(Ind.); Strijd en vrede: beschermen: term: śaraṇā (nom. act.) (Ind.)] 

                                                                [sharanagati, saranagati, Ramanuja] 

Sansk. termen: Sāraṅga ‘gekleurd’ of ‘gevlekt’, naam van de boog van Viṣṇu. 

Analyse: Sāraṅga < 1. sa-raṅga ‘gekleurd’ of 2. śaraṅga of saraṅga ‘met een 

gevlekt lichaam’, samenhangend met de naam van een antilope [zie Wapen: 

boog van Viṣṇu: ‘Sāraṅga’ (Ind.); Kleur: gevlektheid: term: sāraṅga (adj.) 

(boog) (Ind.)]                                                                                    [Saranga] 

  15 

Sansk. termen: Saraṇyū ‘snelle’, Vedische godin, de dochter van Tvaṣṭṛ, 
gemalin van Vivasvat. Ze lijkt op een personificatie van de zon (die ’s nachts 

niet te zien is), terwijl haar ‘tweelingzus’, de pseudo-Saraṇyū of Saṃjñā, de 

maan zou zijn. Saraṇyū verandert zich in een merrie en Vivasvat in een hengst, 

waarna ze Yama, Yamī, de Aśvins en Manu Sāṃvaraṇī = Sāvarṇi voortbrengen. 

De Saraṇyū-mythen maken deel uit van de mythologie van Indra. Aanlyse: 

Saraṇyū ‘snel’ < sṛ ‘rennen, zich snel bewegen’ 

[zie Ivn: Saraṇyū (Ind.) (godin); God: ‘Snelle’ (Saraṇyū) (Ind.); Familierelaties: 

genealogie van Saraṇyū (Ind.); Mythe: De geboorte van Triśiras, Saraṇyū en 

haar nageslacht (Bṛhaddevatā) (Ind.); Mythe: De verdwijning van Saraṇyū (Ṛg 

Veda) (Ind.); Mythologie: Indra, ~ van: Saraṇyū (Ind.); Mythologie: Indra, ~ 

van: Saraṇyū: Yama en Yamī (Ind.); Karakter en gedrag: snelheid: term: 

Saraṇyū (adj.) (godin) (Ind.)]                                    [Saranyu, Samjna, Sanjna] 

  12  15  37 

Sansk. termen: Sarasvat ‘bezitter van wateren, waterrijk’, de mannelijke 
tegenhanger van Sarasvatī, zijn echtgenote. Agni Sarasvat is de schenker van 
regen. In de Veda’s is sprake van een maansoffer aan Sarasvat [zie Ivn: 
Sarasvat (Ind.) (god); God: ‘Bezitter van wateren’ (Sarasvat) (Ind.); Offer: ~ 
aan Sarasvat (Ind.); Wateren: term: haraxvaitī: sarasvat (adj.) (god) (Ind.-Ir.)] 

  12  13 

Sansk. termen: Sārasvata sattra zie sattra: Sārasvata sattra   - 

Sansk. termen: Sarasvatī (fem.) ‘bezitter van wateren, waterrijk’, de 
belangrijkste Vedische antropomorfe riviergodin, de moeder der stromen. Haar 

heilige plaats is Saptasārasvata (zie aldaar). Sinds de Brāhmaṇa’s wordt ze 

verbonden met spraak (Vāc) wegens de rituelen op haar oevers en wordt ze de 
godin der welsprekendheid en de vrouw van Brahmā. Ze treedt vaak op in een 
groep met andere godinnen. Een van haar bijnamen is Pāvīravī, de dochter van 
de bliksem. Haar zoon heet Nārada. In het Boeddhistische pantheon is ze de 
godin van het onderricht. Etym.: < sarasvat ‘betrekking hebbend op een 
water’ < saras ‘een water’. Ze is dezelfde als av. Haraxvaitī, hetgeen weer 
verwant is aan de godin Hārītī (zie aldaar) en aan de ‘waterrijke’ streek 
Arachosia rond Kandhahār (bron : Encyclopaedia Iranica) [zie Ivn: Sarasvatī (1) 
(Ind.) (rivier(godin)), Sārasvata (offer); Ivn: Sarasvatī (2) (Ind.-B.)  (godin); 
God: ‘Bezitter van wateren’ (Sarasvatī) (Ind.); Mythologie: Sarasvatī, ~ van 
(Ind.); Wateren: term: haraxvaitī: sarasvatī (adj.) (godin) (Ind.); Offer: ~ aan 
Sarasvatī (Ind.); Vegetatie: bloem: lotus van Sarasvatī (Ind.); Maan: maanfase: 
wassende ~ van Sarasvatī (Ind.); Vogel: pauw van Sarasvatī (Ind.); Vogel: 
zwaan van Sarasvatī (Ind.)]                                              [Sarasvati, Sarasvata] 

  12  15 

Sansk. termen: Sarayu (fem.) 1.‘het stromende’, 2. ‘wind’, rivier waarin Rāma 

loopt waarna hij de ‘Glorie van Viṣṇu’ binnengaat. De rivier heet later Sarayū 

en nu gewoonlijk Surjū en Sarju. Ze is een zijrivier van de Gogra (Gharghara 
(MW, SHD), Ghāghrā (WP)) en wordt genoemd samen met de Sarasvatī, Sindhu, 

Gaṅgā, Yamunā en Śutudri. Aan haar oevers ligt Ayodhyā [zie Ivn: Sarayu = 

  12  15 
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(later) Sarayū (Ind.) (rivier, van de samenvloeiing van de r. Ghāghrā = nep. 
Karṇālī en de r. Śāradā = nep. Mahākālī in Bahraich (district), Uttara Pradeśa, 
naar de r. Ganges, bij Chhaprā, Saran, Bihār; vlgs sommigen is de r. Ghāghrā 
de hoofdrivier); Werkzaamheid: stromen: term: sarayu (part.) (rivier) (Ind.)] 
                                                                                             [Surju, Ayodhya] 

Sansk. termen: Śārdūla ‘tijger’, m.n. de naam van een van Śiva’s avatāra’s, 

Śārdūlāvatāra, die wordt genoemd in de Śiva Purāṇa [zie Ivn: Śiva (1): 

‘Śārdūlāvatāra’ (avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Tijger’ (Śārdūla) 

(Ind.); Dier: tijger: term: śārdūla (god) (Ind.)] [Shardulavatara, Sardulavatara] 

  33 

Sansk. termen: Śārīraka 1. ‘lichamelijk’, 2. ‘klein lichaam, ziel’, 3. ‘doctrine 

van de ziel’, een van de namen van het beroemde commentaar (Bhāṣya) van 

Śaṃkara; de andere zijn Śaṃkara B. en Brahma Sūtra B. Analyse: Śārīraka < 

śarīra ‘lichaam’ [zie Literatuur: Bhāṣya, Śārīraka = Śaṃkara Bhāṣya = Brahma 

Sūtra Bhāṣya (door Śaṃkara) (Ind.); Lichaam: term: śārīraka (‘lichaampje, 

ziel’) (lit.) (Ind.); Filosofie: type: term: śārīraka (‘doctrine van de ziel’) (Ind.)] 

           [Śārīraka Bhāṣya, Shariraka Bhasya, Shariraka Bhashya, Sariraka Bhasya, 

Sariraka Bhashya, Shamkara Bhasya, Shamkara Bhashya, Shankara Bhasya, 
Shankara Bhashya, Samkara Bhasya, Samkara Bhashya, Sankara Bhasya, 
Sankara Bhashya, Brahma Sutra Bhasya, Brahma Sutra Bhashya, Shamkara, 
Shankara, Samkara, Sankara]        

  34 

Sansk. termen: Śārīraka: Saṃkṣepaśārīraka ‘samenvatting van de doctrine van 

de ziel’, een in verzen gecomponeerde samenvatting van Śaṃkara’s Brahma 

Sūtra Bhāṣya = Śārīraka Bhāṣya door Sarvajñātman Mahāmuni, een Advaita 

Vedānta-filosoof uit de 10e eeuw. Analyse: saṃkṣepa 1. ‘samenwerping, 

vernietiging’, 2. ‘samenvatting, compendium’ [zie Literatuur: 

Saṃkṣepaśārīraka (door Sarvajñātman Mahāmuni) (Ind.); Taal: tekst, 

samenvattende: term: saṃkṣepa (lit.) (Ind.)] 

                         [Shariraka, Sariraka, Samksepashariraka, Samkshepashariraka, 
Samksepasariraka, Sanksepashariraka, Sankshepashariraka, Sanksepasariraka, 
Sarvajnatman Mahamuni] 

  34 

Sansk. termen: śarman 1. ‘bescherming’, 2. ‘vreugde, blijdschap’, in de 
laatste betekenis een term die m.n. voorkomt in persoonsnamen van 

brāhmaṇa’s [zie Taal: naam, persoons-: naamvorming: ‘Śarman’ (Ind.); Strijd 

en vrede: beschermen: term: śarman (nom. act.) (Ind.); Karakter en gedrag: 
blijdschap: term: śarman (naamvorming) (Ind.)]                  [Sharman, Sarman] 

  13 

Sansk. termen: Sarpa ‘slang’, naam van een slangdemon die samen met 
Anusarpa ‘aanglijder’ de kimīdin vormen [zie Ivn: Sarpa (Ind.) (kimīdin-
demon); Ivn: Anusarpa (Ind.) (kimīdin-demon); Geest: demonenpaar: kimīdin 
(Ind.);  Slang: term: sarpa (Ind.); Slang: term: anusarpa (Ind.); Geest: ‘Slang’ 
(Sarpa, Anusarpa) (Ind.)]                                                                    [kimidin] 

  12 

Sansk. termen: sārūpya ‘dezelfde gedaante’ als Śiva, een van de vier soorten 

mukti met een persoonlijk aspect volgens de Śiva Purāṇa; tevens het resultaat 

van de derde stap naar verlossing, de sahamārga, volgens de Śaiva Siddhānta 
[zie Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-sama: 
‘sārūpya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.); Verlossing: type: mukti, 
sārūpya- (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.); Verschijning: alg. verschijningsvorm: 
term: rūpya, sā- (‘dezelfde gedaante’) (mukti) (Ind.)]                        [sarupya] 

  33 

Sansk. termen: sarva ‘al, al-, alle, alles, algemeen, universeel’, als eerste llid 
in samenstellingen 

  - 
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Sansk. termen: Śarva ‘doder, boogschutter’, m.n. hij die mensen met pijlen 
doodt (MW), een naam van Śiva-Rudra (negatief aspect), maar ook van een van 

diens acht Śivāṣṭamūrti-avatāra’s. Oorspronkelijk zou Śarva een naam van Agni 

zijn of een god die m.n. in Oost-India vereerd werd. In de teksten na de Ṛg 

Veda krijgt Rudra deze naam, die in betekenis tegenovergesteld is aan die van 
Bhava (‘bestaan’), een god die vooral bij de Bāhlika’s (nu: Balkh, Afghanistan) 
bekend was (vgl. Mahadev Chakravarti, ‘The concept of Rudra-Śiva through the 
ages’). Analyse: śarva < śaru ‘pijl’ (bron: Annette Wilke, Oliver Moebus, ‘Sound 
and communication: An aesthetic cultural history of Sanskrit Hinduism’); vlgs 

MW śarva < śuru ‘doden (met pijlen)’ [zie Ivn: Śiva (1): ‘Śarva’ (Śivāṣṭamūrti-

avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Boogschutter’ (Śarva) (Ind.); 

Beroep en functie: strijder: boogschutter: term: śarva (god) (Ind.)] 
                        [Sharva, Sarva, Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara, 
Sivastamurti-avatara, Sivashtamurti-avatara] 

  12  33 

Sansk. termen: Śarva: Śarvāṇī (fem.) ‘vrouw van Śarva’, de vrouw van Śiva, 

wiens bijnaam Śarva is, en een andere naam van Pārvatī. Als getrouwde vrouw 

wordt Śarvāṇī beschouwd als de moeder van Gaṇeśa en Kārttikeya [zie Ivn: 

Devī: Pārvatī: ‘Śarvāṇī’ (Ind.) (godin); God: ‘Vrouw van Śarva’ (Śarvāṇī) (Ind.); 

Offer: ~ aan Śarvāṇī (Ind.)]               [Sharva, Sarva, Sharvani, Sarvani, Parvati] 
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Sansk. termen: Sarvabhūtadamanī (fem.) ‘onderwerpster van alle wezens’, 
een afschrikwekkende verschijning van Devī, van wie afbeeldingen bestaan. 
Analyse: Sarvabhūtadamanī < sarva ‘alle’ + bhūta ‘wezen’ + damana 
‘onderwerpend, temmend’ [zie Ivn: Devī: Sarvabhūtadamanī (Ind.) (godin); 
God: ‘Onderwerpster van alle wezens’ (Sarvabhūtadamanī) (Ind.); 
Heerschappij: onderwerping: term: damanī, sarvabhūta- (fem.) (nom. ag.) 
(‘onderwerpster van alle wezens’) (godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, 
goden-: Devī: Sarvabhūtadamanī (Ind.)]                     [Sarvabhutadamani, Devi] 
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Sansk. termen: Sarvadarśana Saṃgraha zie saṃgraha: Sarvadarśana Saṃgraha   - 

Sansk. termen: Sarvamaṅgalā zie Maṅgalā: Sarvamaṅgalā   - 

Sansk. termen: Sarvamedha zie medha: Sarvamedha   - 

Sansk. termen: Śarvāṇī zie Śarva: Śarvāṇī   - 

Sansk. termen: Sarvānnabhūti zie bhūti: Sarvānnabhūti   - 

Sansk. termen: sarvāstivāda zie vāda: sarvāstivāda   - 

Sansk. termen: Sarvasvāra, een eendaags soma-offer, een wensoffer, 

gebaseerd op de Agniṣṭoma. Een Sarvasvāra is voor degene die wil sterven 

door in het offervuur te stappen [zie Offer: naam: ‘Sarvasvāra’ (Ind.)] 
                                                                                                    [Sarvasvara] 

  13 

Sansk. termen: sarvodaya ‘algemene verheffing’, ‘vooruitgang voor allen’, een 
vooral internationale beweging, geïnspireerd op Mahatma Gandhi. Analyse: De 
term is samengesteld uit twee Sanskritische woorden: sarva ‘alle’ + udaya 
‘verheffing, verrijzenis’ (bron: WP) [zie Cultureel aspect: beweging: 
‘Sarvodaya’ (Ind.); Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: emancipatie: 
term: udaya, sarva- (sarvodaya (hindī-sansk.)) (‘algemene verheffing’) (cultur. 
beweging) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Śaryaṇāvat ‘rietachtig’, een meer (Sāyaṇa) of een berg 

(Bṛhaddevatā) waar de paardenkop van Dadhyac verborgen ligt (de mythe van 

de schedel van Dadhyac en de koe van Tvaṣṭṛ). Analyse: śaryaṇa ‘rietbos’, een 

streek in Kurukṣetra; śaryaṇāvat ‘rietachtig’, een meer of een streek in 

Kurukṣetra (MW). De betekenis ‘meer’ ligt het meest voor de hand [zie Ivn: 

  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/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.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 (3) van Sanskritische termen A - N 
  
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 

 

 

Śaryaṇāvat (Ind.) (mog. een meer in Kurukṣetra (Sāyaṇa) of een berg (Doniger 

O’Flaherty))]                                       [Sharyanavat, Saryanavat, Sharyanawat] 

Sansk. termen: Ṣaṣṭhī (fem.) ‘zesde (dag)’, 1. de zesde maan-dag van een 

halfmaand, 2. de zesde dag na de geboorte, 3. Ṣaṣṭhīdevī is een Bengaalse 

katgodin. Haar rijdier is de kat en ze is de beschermster van kinderen en hun 

geboorte. Ṣaṣṭhī wordt vereerd op de zesde dag na de geboorte van het kind. 

Ze werd later geïdentificeerd met Śrī (Lakṣmī). Aan haar werd een offer 

gebracht op de zesde dag (ṣaṣṭhī) na de geboorte [zie Ivn: Lakṣmī: Ṣaṣṭhī (Ind.) 

(godin); God: ‘Zesde dag’ (Ṣaṣṭhī) (Ind.); Offer: ~ aan Ṣaṣṭhī (Ind.); Tijd: dag, 

maan-: dag, 06e: term: ṣaṣṭhī (Ind.); Tijd: periode: zes dagen: zesde dag: 

term: ṣaṣṭhī (godin) (Ind.); Feest: Devī-festival: Ṣaṣṭhīdevī (Ind.); Getal: zes: 

term: ṣaṣṭhī (ord., fem.) (Ind.); Dier: kat van Ṣaṣṭhī (Ind.)]  

               [Sasthidevi, Sashthidevi, Shasthidevi, Shashthidevi, Laksmi, Lakshmi] 

  13  15  34 

Sansk. termen: Ṣaṣṭi Tantra zie tantra: Ṣaṣṭi Tantra   - 

Sansk. termen: śāstra 1. ‘bevel, regel’, 2. ‘instructie, onderricht, raad, 
advies’, 3. (instrument van onderricht:) ‘boek, handleiding’, 4. (veld van 
onderricht:) ‘wetenschap, doctrine’. Aanduiding: 1. algemene term voor 
‘leer’, 2. het werk waarin een leer wordt uitgelegd, 3. het onderwijs hierin, 4. 

voordracht van verzen door de hotṛ ter begeleiding van de graha’s bij het 

soma-offer; de śāstra staat in oppositie tot de stoma, die gezongen wordt [zie 
Literatuur: Śāstra (alg.) (Ind.), Śāstrīya; Filosofie: leer: term: śāstra (Ind.); 
Taal: voorlezing: term: śāstra (Ind.); Offer: ~ aan de stotra’s en śāstra’s 
(Ind.)]                                                       [Shastra, Sastra, Shastriya, Sastriya] 

  9  13  32 

Sansk. termen: śāstra: Āgnimāruta śāstra, de tweede śāstra (voordracht door 

de hotṛ) van de avondlitanie, gericht aan Agni en de Maruts [zie Taal: 

voorlezing: term: śāstra, Āgnimāruta (Ind.)]               
                                 [Shastra, Sastra,  Agnimaruta shastra, Agnimaruta sastra] 

  13 

Sansk. termen: śāstra: Ājya śāstra, de śāstra die volgt op de seizoensoffers 
tijdens de ochtendpersing van het soma-offer. Analyse: ājya ‘gesmolten of 
geklaarde boter’ [zie Taal: voorlezing: term: śāstra, Ājya (Ind.)]       
                                                       [Shastra, Sastra, Ajya shastra, Ajya sastra] 

  13 

Sansk. termen: śāstra: Artha Śāstra ‘handleiding voor succes’, een handboek 
voor het praktische leven en in ’t bijzonder voor de politiek, de economie en 
het militaire bedrijf. Het laat dus eigenlijk zien hoe een land moet worden 

bestuurd. Het is geschreven door Kauṭilya (ca 350-283), die misschien identiek 

is aan Viṣṇugupta of aan Chāṇakya, een minister onder Candragupta Maurya 

[zie Literatuur: Śāstra, Artha (door Kauṭilya) (Ind.); Filosofie: leer: term: 

śāstra, Artha- (‘handleiding voor succes’) (lit.) (Ind.)]     
                  [Shastra, Sastra, Artha Shastra, Artha Sastra, Kautilya, Visnugupta, 
Vishnugupta, Chanakya] 

  34 

Sansk. termen: śāstra: Daśapadārtha Śāstra ‘doctrine van de tien categorieën’, 
een geschrift van Maticandra (6e eeuw AD) betreffende de filosofie van 

Vaiśeṣika, waarin de auteur vier categorieën toevoegt aan de reeds bestaande 

zes uit de Vaiśeṣika Sūtra’s. De tekst is alleen in het Chinees bekend (bron: 

Karl H. Potter (red.), ‘Encyclopaedia of Indian Philosophies: Indian 

metaphysics and epistemology’). De Śāstra laat o.a. de weg zien waarop mokṣa 

kan worden bereikt. Analyse: daśapadārtha ‘tien categorieën’ [zie Literatuur: 
Śāstra, Daśapadārtha (door Maticandra) (Ind.); Filosofie: leer: term: śāstra, 
Daśapadārtha- (‘doctrine van de tien categorieën’) (lit.) (Ind.)] 

  34 
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                       [Shastra, Sastra, Dashapadartha Shastra, Dashapadartha Sastra, 
Dasapadartha Sastra, Dasapadartha Shastra, Matichandra] 

Sansk. termen: śāstra: Dharma Śāstra ‘wetboek’, algemene benaming voor de 

‘eigenlijke’ smṛti-literatuur, nl. wetboeken die ook scheppingsverhalen en 

advies over verlossing bevatten. Ze zijn geschreven in de periode van 200 v. 
Chr. tot 200 na Chr. en staan los van de Vedische traditie. De wetboeken van 

(mythische personen als) Manu, Yājñavalkya en Viṣṇu zijn de belangrijkste (zie 

smṛ: smṛti: Manu Smṛti enz.). De Dharma Śāstra’s zijn geschreven in verzen, 

staan dicht bij het klassieke Sanskriet en leggen de nadruk op het praktische 
leven van iedereen en op de plichten van de koning. In al deze zaken 
verschillen ze van de Dharma Sūtra’s (zie aldaar) (bron: James Lochtefeld, 
‘The illustrated Encuclopedia of Hinduism [zie Wet en orde: wet: term: 
dharma śāstra (‘wetboek’) (lit.) (Ind.); Literatuur: Śāstra, Dharma (alg.) (Ind.); 
Filosofie: leer: term: śāstra, Dharma (‘wetboek’) (lit.) (Ind.)] 
                        [Shastra, Sastra, Dharma Shastra, Dharma Sastra, smrti, smriti] 

  32 

Sansk. termen: śāstra: Marutvatīya śāstra, eerste śāstra (loflied door de hotṛ) 
van de middaglitanie. Analyse: Marutvatīya ‘betrekking hebbend op Indra 
Marut-vat’, d.w.z. Indra bijgestaan door de Maruts [zie Taal: voorlezing: term: 
śāstra, Marutvatīya (Ind.)]  
                                 [Shastra, Sastra, Marutvatiya shastra, Marutvatiya sastra] 

  13 

Sansk. termen: śāstra: Niṣkevalya śāstra, tweede śāstra (loflied door de hotṛ) 
van de middaglitanie. Analyse: niṣkevalya = niṭkevalya ‘uitsluitend (bedoeld 

voor Indra)’ (bron: ws. wisdom library) [zie Taal: voorlezing: term: śāstra, 

Niṣkevalya (Ind.)] 

     [Shastra, Sastra, Niskevalya shastra, Nishkevalya shastra, Niskevalya sastra, 
Nishkevalya sastra] 

  13 

Sansk. termen: śāstra: Praugaśāstra, de tweede śāstra tijdens de 
ochtendpersing van het soma-offer, nl. degene die volgt op het offer van de 
soma-kom. Analyse: prauga < pra-āga, wrsch. < pra-yuga ‘het voorste gedeelte 
van de bomen van een wagen’ [zie Taal: voorlezing: term: śāstra, Prauga- 
(Ind.)]                                        [Shastra, Sastra, Praugashastra, Praugasastra] 

  13 

Sansk. termen: śāstra: Tantraśāstra, ‘Tantra-doctrine’, de leer van het 
Tantrisme, die als complex en duister beschreven wordt en zich uitsluitend 
richt op de Godin als grond der dingen; zij is Śrīmātā, Brahman in zijn 
moederlijk aspect [zie Filosofie: leer, Tantra- (Tantraśāstra) (Ind.)] 
                                                  [Shastra, Sastra, Tantrashastra, Tantrasastra] 

  34 

Sansk. termen: śāstra: Tarkaśāstra ‘doctrine van de logica’, onderdeel van het 
Nyāya-systeem. Analyse: tarka ‘redenering, speculatie, logica’ [zie Filosofie: 
type: logica: term: Tarkaśāstra (Ind.)] 
                                                     [Shastra, Sastra, Tarkashastra, Tarkasastra] 

  34 

Sansk. termen: śāstra: Vaiśvadeva śāstra, eerste śāstra (loflied door de hotṛ) 
van de avondlitanie, gevolgd door de āgnimāruta śāstra. Analyse: vaiśvadeva 
‘betrekking hebbend op alle goden’ [zie Taal: voorlezing: term: śāstra, 
Vaiśvadeva (Ind.)] 
   [Shastra, Sastra, Vaishvadeva shastra, Vaishvadeva sastra, Vaisvadeva sastra, 
Vaisvadeva shastra] 

  13 

Sansk. termen: śāstra: Viṣṇudharma zie purāṇa: Viṣṇudharma   - 

Sansk. termen: Śāstradīpikā (fem.) ‘verklaring van het onderricht’, een 

commentaar op de Mīmāṃsā Sūtra door Pārthasārathi Miśra (10e eeuw), waarin 

de auteur beweert dat de ziel na mokṣa terugkeert naar zijn natuurlijke, 
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primitieve staat van kennisneming zonder genot (bron: Kedar Nath Tiwari: 
‘Classical Indian ethical thought’). Analyse: dīpikā 1. ‘licht, lamp, lantaarn’, 2. 
‘illustratie, verduidelijking, toelichting, verklaring’ < dīpaka ‘ontvlammend, 

schijnend’. Jean-Marie Verpoorten (‘Mīmāṃsā literature’, in: ‘A history of 

Indian literature’) vertaalt de titel met ‘Elucidating of the teaching’ [zie 
Literatuur: Śāstradīpikā (door Pārthasārathi Miśra) (Ind.); Taal: uitspraak: 
term: dīpikā, Śāstra- (‘verklaring van het onderricht’) (lit.) (Ind.)] 
            [Shastradipika, Sastradipika, Parthasarathi Mishra, Parthasarathi Misra] 

Sansk. termen: śāstrīya bhaktimārga zie mārga: śāstrīya bhaktimārga   - 

Sansk. termen: sat (part. praes. van as- ‘zijn’) 1. ‘zijnde, bestaande, 
aanwezig’, 2. ‘werkelijk, waar’, 3. ‘goed, juist’, 4. ‘wezen, kern, essentie’. 
Aanduiding: 1. fil.: het zijnde, het ware (de waarheid), het goede (de 
goedheid); volgens de Śaiva Siddhānta behoort sat tot de essentie van Śiva (zie 
sat-cit-ānanda), 2. de goede, deugdzame mens (zie satī) [zie Verschijning: 
aanwezigheid: term: sat (adj.), sattva (subst.) (fil.) (Ind.); Wet en orde: orde: 
waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī (godin) (Ind.); Ethiek: goedheid: 
term: sat, satī (godin) (Ind.)] 

  10  33 

Sansk. termen: sat: ‘satyasya satyam’ ‘de waarheid van het ware’, een 

upaniṣad (geheime frase) als aanduiding van het Absolute (de waarheid) 

waarvan alle andere dingen (het ware) deel uitmaken [zie Taal: spreuk: frase: 
‘satyasya satyam’ (Brahman) (Ind.); Filosofie: principe, wereld-: Absolute: 
term: Brahman: ‘satyasya satyam’ (Ind.); Wet en orde: orde: waarheid: frase: 
‘satyasya satyam’ (Brahman) (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: sat: Satī ‘zij die (als vrouw) goed en waar is’, dochter van 

Dakṣa en vrouw van Śiva, die zich in het vuur werpt uit liefde voor haar man. 

Ze wordt herboren als Pārvatī. In een andere mythe wordt Satī’s lichaam in 
stukken gesneden, welke op verschillende plaatsen (latere pelgrimsoorden) 

neervallen. Naar haar genoemd is de de Satī Khaṇḍa, een deel van de Rudra 

Saṃhitā van de Śiva Purāṇa [zie Ivn: Devī: Satī, avatāra (Ind.) (godin); God: 

‘Ware’ (Satī) (Ind.); Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), 

satī (godin) (Ind.); Mythe: De ontleding van Satī’s lijk (Kālikā Purāṇa) (Ind.); 

Mythologie: Satī, ~ van (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: 

Rudra Saṃhitā: 2. Satī Khaṇḍa (Ind.); Offer: obj.: mensenoffer: satī-offer 

(Ind.)]                                                                            [Sati Khanda, Parvati] 

  1  15  33 

Sansk. termen: sat: sattva (sāttvika (adj.)) 1. ‘bestaan, zijn’, 2. ‘wezen, kern, 
karakter’, 3. ‘zuiverheid, deugd, lichtheid’, het intellectuele principe, edelste 

van de drie guṇa’s waaruit prakṛti bestaat en die vooral deva’s en heiligen 

kenmerkt (volgens Sāṃkhya). In het Śāktisme wordt Sarasvatī als aspect van de 

Grote Godin geassocieerd met sattva. De Vaiṣṇava Purāṇa’s worden sāttvika 

genoemd [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava (sāttvika) (alg.) (Ind.); 

Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk: term: sattva (Ind.); Karakter en 

gedrag: karakter: term: guṇa: ‘sattva’ (Ind.); Reiniging en verzorging: 

reinheid: term: sattva (subst.) (guṇa), sāttvika (adj.) (Ind.); Schepping: 

avondschemering, ~ van de: uit het sattva-lichaam van een god (Ind.); 
Schepping: dag, ~ van de: uit het sattva-lichaam van een god (Ind.); 
Schepping: gandharva’s, ~ van de: uit de sattva van een god (Ind.); 
Verschijning: aanwezigheid: term: sat (adj.), sattva (subst.) (fil.) (Ind.)] 
                                                                                               [sattvika, guna] 

  32  34  37  56 

Sansk. termen: sat: sattva: Bodhisattva ‘hij wiens wezen volmaakte kennis is’, 
een Boeddhistische heilige die bijna deze kennis heeft verworven en de staat 

  14 
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van hoogste Boeddha heeft bereikt met nog maar één geboorte te gaan. De 
vroegere levens van de Boeddha zelf als bodhisattva zijn beschreven in de 
Jataka’s. Hij verschijnt daarin o.a. als priester, asceet, koningszoon en zelfs 
als dier [zie Beroep en functie: rel. persoon: bodhisattva (toekomstige 
Boeddha) (Ind.-B.); Verlossing: weg naar ~: weg van de bodhisattva (Ind.-B.); 
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk: term: sattva, bodhi- (‘volmaakte 
kennis als wezenlijk karakter’) (heilige) (Ind.-B.)] 

Sansk. termen: sat: satya 1. adj. ‘waar, werkelijk’, 2. subst. a. ‘waarheid’, b. 
‘oprechtheid, ongeveinsdheid’. Aanduiding: 1. Satya staat in de Veda’s op een 

lager niveau dan ṛta. Het is de nauwkeurigheid van een uitspraak en de 

verzekering dat een belofte of de orde der dingen vervuld wordt. Later 

vervangt satya ṛta, wordt gelijkgesteld met het Brahman en komt tegenover 

anṛta te staan. Satya is een van de middelen in Sāṃkhya-Yoga ter bestrijding 

van zonden. Het goede gevolg van satya zijn grote daden. 2. Satya kan ook een 
synoniem zijn voor satyaloka ‘wereld van hen die vrij zijn van wedergeboorte’, 
de zesde (SHD) of zevende hemel (MW), nl. van Brahmā (zie loka: 

Brahmaloka), 3. andere naam van de Kṛta Yuga, de eerste van de vier yuga’s 

en het gouden tijdperk [zie Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. 
term), satī (godin) (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: term: loka, 7e: 
satyaloka = satya = Brahmaloka (‘wereld der waarheid’ of ‘wereld van 

Brahmā’, Brahmā) (Ind.); Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kṛta = Satya Yuga 

(periode van Manu); Symboliek: satya [het begrip] als symbool van de waarheid 
(of werkelijkheid) (Ind.)]                                             [rta, rita, anrta, anrita] 
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Sansk. termen: Śatakratu zie kratu: Śatakratu   - 

Sansk. termen: Śatāksī (fem.) ‘honderogig’, een naam van Devī in de 
Devīmāhātmya, waaronder ze de mensheid belooft deze in de toekomst te 
zullen helpen, en wel met de tranen die ze zal vergieten zodat de droge aarde 
weer vruchtbaar wordt [zie Ivn: Devī: Śatāksī (Ind.) (godin); God: 

‘Honderogige’ (Śatāksī) (Ind.); Lichaam: oog: term: ākṣī, śat- (Śatāksī) 

(‘honderogig’) (fem.) (godin) (Ind.)]     [Shataksi, Sataksi, Devi, Devimahatmya] 

  34 

Sansk. termen: Śatakyā (fem.), een vorm van Devī in de Śiva Purāṇa waarin ze 

optreedt als verlossergodin. De naam wordt alleen genoemd door Klostermaier 
[zie Ivn: Devī: Śatakyā (Ind.) (godin)]                                  [Shatakya, Satakya] 
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Sansk. termen: Śatapatha Brāhmaṇa zie brāhmaṇa: Śatapatha Brāhmaṇa   - 

Sansk. termen: Śatarudra Saṃhitā zie saṃhitā: Śatarudra Saṃhitā   - 

Sansk. termen: Śatarudriya ‘van de honderd Rudra’s’, 1. een hymne in de 

vorm van een litanie uit de Vājasaneyi Saṃhitā XVI van de Witte Yajur Veda, 

gewijd aan Rudra-Śiva m.b.t. zijn honderd namen, eigenschappen en aspecten. 
De litanie begeleid 425 offers die de bouw van het vuuraltaar vergezellen, 
want Agni is na voltooiing hiervan Rudra geworden. Ook in de Zwarte Yajur 

Veda is de Śatarudriya overgeleverd en wel in alle vier de Saṃhitā-recensies, 

m.n. de Taittirīya Saṃhitā IV. (bron: J. Gonda, ‘The Śatarudriya’) Andere 

namen van de Śatarudriya of Śatarudrīya zijn Rudrapraśna, Rudrādhyāya en Śrī 
Rudram. De Śatarudriya-hymne moet niet verward worden met de Śatarudra 

Saṃhitā, een deel van de Śiva Purāṇa (zie saṃhitā: Śatarudra Saṃhitā), 2. Het 

Śatarudriya-offer is bedoeld om Rudra mild te stemmen [zie Literatuur: Veda, 

Yajur, Witte: Vājasaneyi Saṃhitā: Śatarudriya-hymne (Ind.); Taal: litanie: 

‘Śatarudriya’ (Ind.); Offer: naam: ‘Śatarudriya’ (Ind.); Godenstelsel: 
godengroep: 01.: ‘Maruts’: ‘Śatarudra’s (Ind.) (lit.), Śatarudriya (lit.); God: 
‘Honderd Rudra’s’ (Śatarudra, adj. Śatarudriya) (Ind.)]  
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            [Shatarudriya, Satarudriya, Shatarudra, Satarudra, Vajasaneyi Samhita, 
Vajasaneyi Sanhita] 

Sansk. termen: Śatarūpā ‘met honderd vormen’, de gemalin van  Manu 
Svāyambhūva, die samen met hem uit de mond van Brahmā geschapen is in de 

mythe van Brahmā’s vervloeking van Nārada (Brahmavaivarta Purāṇa). Ze 

wordt hier beschouwd als de eerste vrouw. Śatarūpā wordt ook wel gezien als 
de vrouw van Brahmā [zie Ivn: Śatarūpā (Ind.) (godin of eerste vrouw); God: 
‘Honderdvormig’ (Śatarūpā) (Ind.); Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: 
rūpā, śata- (adj., fem.) (‘met honderd vormen’) (godin/eerste vrouw) (Ind.)] 
                                         [Shatarupa, Satarupa, Manu Svayambhuva, Brahma] 

  37 

Sansk. termen: sat-cit-ānanda zie ānanda: sat-cit-ānanda   - 

Sansk. termen: satī- of suttee-praktijk: zelfdoding van de echtgenote door zich 
in het vuur te werpen. Bekend zijn de zelfdodingen van Satī, Śiva’s vrouw, en 
Sītā, Rāma’s vrouw. Ram Mohan Roy streed tegen de satī-praktijk [zie Dood en 
leven: vernietiging: zelfdoding: term: satī of suttee (Ind.)]                       [sati] 

  15  34 

Sansk. termen: satī zie sat: satī   - 

Sansk. termen: satputra ‘ware zoon’, d.w.z. de goede, deugdzame zoon die al 
de voorgeschreven riten voor de voorouders volbrengt; vgl. de satputramārga, 
een methode van verlossing [zie Familierelaties: zoon: term: putra, sat- 
(‘ware zoon’) (Ind.)] 
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Sansk. termen: satputramārga zie mārga: satputramārga   - 

Sansk. termen: Śatrujit zie ji: Śatrujit   - 

Sansk. termen: Ṣaṭsaṃdarbha ‘zes verhandelingen’, een Vaiṣṇava werk van 

Jīva Gosvāmī (16e eeuw), waarin de leer van Caitanya wordt uiteengezet. Een 

van de zes verhandelingen is Bhaktisaṃdarbha, ‘verhandeling over devotie’. 

Analyse: ṣaṭ (voor harde consonant) < ṣaṣ ‘zes’ + saṃdarbha 1. 

‘samenvlechten’, 2. ‘tekst, literaire compositie’ < dṛbh ‘aaneenrijgen’ [zie 

Literatuur: Ṣaṭsaṃdarbha (Vaiṣṇava) (door Jīva Gosvāmī) (Ind.); Literatuur: 

Ṣaṭsaṃdarbha: Bhaktisaṃdarbha (door Jīva Gosvāmī) (Ind.); Taal: tekst: term: 

saṃdarbha, ṣaṭ- (‘zes verhandelingen’) (lit.) (Ind.); Taal: tekst: term: 

saṃdarbha, bhakti- (‘verhandeling over devotie’) (lit.) (Ind.)] 

                        [Satsamdarbha, Satsandarbha, Shatsamdarbha, Shatsandarbha, 
Bhaktisamdarbha, Bhaktisandarbha, Jiva Gosvami] 

  32 

Sansk. termen: satsaṅga ‘verkeer met de goeden’, een term voor een 

religieuze bijeenkomst die niet in de tempel plaatsheeft of die als 

studiebijeenkomst bedoeld is, bijvoorbeeld de Vaiṣṇava satsaṅga’s waarbij 

hymnen gezongen worden. Analyse: saṅga ‘verkeer, relatie, betrekking, 

contact’; het betreft dus een bijeenkomst van gelijkgestemden [zie Instelling 

en organisatie: vergadering, religieuze: term: satsaṅga (Ind.)]          [satsanga] 
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Sansk. termen: śāttodita ‘gebroken bewustzijn’, een van de twee soorten 
turīyātīta, de hoogste staat van verlossing volgens het Kaśmīra Śaivisme 

(Koṭirudra Saṃhitā). De andere soort is nityodita (zie aldaar) [zie Verlossing: 

type: mukti: ‘turīyātīta’: śāttodita (Kaśmīra Śaivisme) (Ind.); Psychologie: 
bewustzijn: stadium: waaktoestand, bijzondere: term: turīyātīta: ‘śāttodita’ 

(Koṭirudra Saṃhitā) (Ind.)]  

           [shattodita, sattodita, turiyatit, Kashmira Shaivisme, Kasmira Saivisme] 
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Sansk. termen: sattra ‘offersessie’, een soma-offer dat niet gericht is op een 

individu, maar op een groep, nl. brāhmaṇa’s die voor zichzelf offeren. De 

sattra is dan ook een typisch priesterlijke vinding, duurt meer dan twaalf 
dagen (nl. een jaar) en is gebasseerd op de dvādaśāha (de rite van twaalf 
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dagen) [zie Offer: naam: ‘Sattra’ (Ind.); Lichaam: gestalte: zittende houding: 
term: sattra (offer) (Ind.)] 

Sansk. termen: sattra: Dārṣadvata sattra, een offer, verricht aan de oevers 

van de Dṛṣadvatī [zie Offer: naam: ‘Dārṣadvata sattra’ (Ind.); Ivn: Dṛṣadvatī 

(Ind.) (vrm. rivier in Rājasthān), Dārṣadvata (offer); Steen: term: dṛṣadvatī 

(‘rotswater’) (rivier) (Ind.)]  
        [Darsadvata sattra, Darshadvata sattra, Drsadvati, Drshadvati, Drisadvati, 
Drishadvati, Drsadvati] 

  13 

Sansk. termen: sattra: Gavām Ayana sattra, de sattra van de ’Weg der 
koeien’, een belangrijke en ingewikkelde somayajña, die een jaar duurt en 
oorspronkelijk een oud winterzonnewendefeest was met o.a. een 
schijngevecht om een wit rond vel (de zon) [zie Offer: naam: ‘Gavām Ayana 
sattra’ (Ind.); Kosmografie en geografie: weg: term: ayana (Ind.); Rund: koe: 
term: go (gen. pl. gavām) (Ind.)]                   [Gavam Ayana sattra, somayajna] 

  13 

Sansk. termen: sattra: Sārasvata sattra, een offer, verricht aan de oevers van 
de Sarasvatī [zie Ivn: Sarasvatī (1) (Ind.) (rivier(godin)), Sārasvata (offer); 
Offer: naam: ‘Sārasvata sattra’ (Ind.)]                   [Sarasvata sattra, Sarasvati] 

  13 

Sansk. termen: sāttvika zie sat: sattva    - 

Sansk. termen: Satvat, een volk uit het zuiden van India, die deel uitmaakte 

van de Yādava’s. Andere clans waren o.a. de Vṛṣṇi’s, de Abhīra’s en de 

Andhaka’s (WP) 

  - 

Sansk. termen: Sātvata 1. ‘betrekking hebbend op het volk der Satvats of 
Satvata’s’, 2. ‘naam van de koning der Yādava’s en zijn nakomelingen onder 

wie Kṣṛṇa’, 3. ‘Kṛṣṇa-vereerder’. De Sātvata-cultus schijnt zeer oud te zijn, 

evenals de Sātvata Saṃhitā, een der oudste Pāñcarātra Āgama’s [zie Cultus: 

Sātvata-cultus (Ind.); Religie: Vaiṣṇavisme: Sātvata’s (Ind.); Literatuur: 

Āgama, Pāñcarātra: Sātvata Saṃhitā (Ind.)] 

      [Satvata Samhita, Satvata Sanhita, Pancaratra Agama, Pancharatra Agama, 
Yadava’s, Krsna, Krisna, Krishna, Krshna] 

  32 

Sansk. termen: satya zie sat: satya   - 

Sansk. termen: Satyabhāmā (fem.) ‘de werkelijk glansrijke of 

hartstochtelijke’, een vorm van Devī, geassocieerd met Viṣṇu, van wie 

afbeeldingen bestaan. Ze is een dochter van Satrājit en een van de vrouwen 

van Kṛṣṇa. In de mythe van de magische edelsteen Syamantaka wordt verteld 

hoe de uithuwelijking van Satyabhāmā verliep. In een andere mythe strijdt 

Kṛṣṇa met Indra om het bezit van de Parijita- of Kalpa-boom, die hij 

Satyabhāmā wil geven. Analyse: MW geeft feitelijk twee betekenissen: 1. ‘de 
werkelijk glansrijke’: -bhāmā < bhāma (1) ‘schittering’ < bhā ‘schitteren’; 2. 
‘hartstochtelijke vrouw’: -bhāmā < bhāma (2) ‘hartstocht, toorn’. SHD geeft 
zowel ‘Colère vraie’ als ‘femme passionée’ 
[zie Ivn: Devī: Satyabhāmā, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Zij die werkelijk 
hartstochtelijk is’ (Satyabhāmā) (Ind.); Karakter en gedrag: hartstocht: term: 
bhāmā, satya- (‘de werkelijk hartstochtelijke’) (fem.) (godin) (Ind.); Kunst en 
schrift: beeld, goden-: Devī: Satyabhāmā (Ind.)]  
                             [Satyabhama, Devi, avatara, Krsna, Krisna, Krishna, Krshna] 

  15  27 

Sansk. termen: satyaloka zie sat: satya   - 

Sansk. termen: Satyavatī ‘waarheidslievend’, 1. een nimf, de moeder van 
Vyāsa in de Mahābhārata, 2. een goddelijke dienares van Pārvatī in de mythe 

van Devī’s verleiding van de buffeldemon Mahiṣa; vgl. Gandhavatī (Skanda 

Purāṇa) [zie Ivn: Satyavatī (1) (Ind.) (apsaras, moeder van Vyāsa); Ivn: 

  15  37 
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Satyavatī (2) (Ind.) (goddelijke dienares, moeder van Jamadagni); Geest: 
‘Waarheidslievende’ (Satyavatī) (Ind.); God: ‘Waarheidslievend’ (Satyavatī) 
(Ind.); Karakter en gedrag: waarheidslievendheid: term: satyavatī (adj.) 
(apsaras) (Ind.)]                                                       [Satyavati, Vyasa, Parvati] 

Sansk. termen: śauca 1. ‘zuiverheid’, 2. ‘reiniging’, m.n. t.a.v. verachting van 

het eigen lichaam, een van de middelen in Sāṃkhya-Yoga ter bestrijding van 

zonden. Het goede gevolg van śauca is liefde voor andere lichamen en 
lichamelijk welzijn [zie Reiniging en verzorging: reinheid: term: śauca (Ind.); 
Religieus fenomeen: ascese: verachting van het eigen lichaam: term: śauca 
(Ind.)]                                                           [shauca, shaucha, sauca, saucha] 

  34 

Sansk. termen: Saucīka ‘naaldscherp’, een der zes ‘broers’ van Agni, maar 
eigenlijk een aspect en een naam van Agni. Saucīka krijgt als enige speciale 
gunsten van de goden, nadat hij gevlucht is terwijl zijn andere broers zijn 

gedood door de vaṣaṭ-roep. Analyse: < sūcī ‘scherpe punt’ [zie Ivn: Agni (1): 

Saucīka (Ind.) (god); God: ‘Scherp’ (Saucīka) (Ind.); Karakter en gedrag: 
scherpte: term: saucīka (adj.) (god) (Ind.)]                         [Saucika, Sauchika] 

  37 

Sansk. termen: Saudhanvana zie su (2): Sudhanvan: Saudhanvana   - 

Sansk. termen: saumya zie soma: saumya   - 

Sansk. termen: saumya-mūrti zie mūrti: saumya-mūrti   - 

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

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

Sansk. termen: Saurasā zie su (2): Surasā: Saurasā   - 

Sansk. termen: Sautrāmaṇī, een haviryajña, waarin surā geofferd wordt 

(volgens de Sūtra’s, MW) en die bedoeld is als een zoenoffer, een prāyaścitta 

(volgens Klaus Mylius). De Sautrāmaṇī heeft twee vormen: 1. de Cāraka, 2. de 

Kaukilī. Analyse: De Sautrāmaṇī is een offer voor Indra ‘Sutrāman’, ‘goede 

beschermer’ nl. van zijn windstreek, het oosten [zie Offer: naam: 

‘Sautrāmaṇī’ (Ind.)]  

   [Sautramani, Sutraman, haviryajna, prayashcitta, prayashchitta, prayascitta, 
prayaschitta, Caraka, Charaka, Kaukili] 

  13 

Sansk. termen: śava ‘lijk’, śāva (adj.) ‘van het lijk, lijk-’, m.n. een epitheton 
van Śiva in zijn positie van lijk in de Tantrische Śiva-Śava-beelden, waarbij de 
godin in coïtus-houding op Śiva zit. Het adj. śāva wordt in dit verband ook wel 
gebruikt [zie Ivn: Śiva (1): ‘Śava’ (Ind.) (god); God: ‘Lijk’ (Śava) (Ind.); Kunst 
en schrift: voorstelling: Śiva-Śava (Ind.); Dood en leven: afgestorvene: lijk: 
term: śava (adj. śāva) (god) (Ind.)]                                              [Shava, Sava] 

  1  15  33  34 

Sansk. termen: sava a. < sū: 1. ‘ het in gang zetten, in beweging brengen, 

aanzetten’ (vgl. de zonnegod Savitṛ), 2. ‘inwijdingsrite’, 3. ‘offer’; b. < su: 

‘persing (van de soma)’. Met name in de Kaush is sava een term voor de 
‘eerbewijsceremonie’ aan de priesters, aan wie geschenken worden 
aangeboden; de AV besteedt veel aandacht aan dit eerbewijs [zie Offer: term: 
sava (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: śāva zie śava   - 

Sansk. termen: sava: Bṛhaspati sava, een eendaags soma-offer, een wensoffer, 

gebaseerd op de Agniṣṭoma. De Bṛhaspati sava is voor degene die purohita wil 

worden [zie Offer: naam: ‘Bṛhaspati sava’ (Ind.); Offer: term: sava, Bṛhaspati- 

(Ind.)]                       [Brhaspati sava, Brihaspati sava, Agnistoma, Agnishtoma] 

  13 

Sansk. termen: sava: Go sava ‘Koe-offer’, een eendaags soma-offer, een 

wensoffer (nl. om een hogere rang te verwerven), gebaseerd op de Agniṣṭoma. 

In de Go sava speelt incest een rol; de offeraar imiteerde namelijk de 
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copulatie van de stier en de koe door met een vrouwelijke verwant 
gemeenschap te hebben. Hierdoor kwam men in de wereld van de Kosmische 
Os, i.e. Prajāpati [zie Offer: naam: ‘Go sava’ (Ind.); Offer: term: sava, Go- 
(‘Koe-offer’) (eendaags soma-offer) (Ind.)] 

Sansk. termen: sava: Grāmaṇī sava ‘Dorpshoofd-offer’, een speciale somayajña 

om een hogere rang te verwerven [zie Offer: naam: ‘Grāmaṇī sava’ (Ind.); 

Offer: term: sava, Grāmaṇī- (‘Dorpshoofd-offer’) (soma-offer) (Ind.)] 

                                                                                                [Gramani sava] 

  13 

Sansk. termen: sava: Sthapati sava ‘Functionarisoffer’, een speciale somayajña 
om een hogere rang te verwerven. Analyse: sthapati ‘heer’, ‘iem. van hogere 
rang’ [zie Offer: naam: ‘Sthapati sava’ (Ind.); Offer: term: sava, Sthapati- 
(‘Functionarisoffer’) (soma-offer) (Ind.); Heerser: leider: term: pati, stha- 
(‘hogere functionaris’) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: sava: Sūta sava ‘Wagenmenneroffer’, een speciale somayajña 
om een hogere rang te verwerven [zie Offer: naam: ‘Sūta sava’ (Ind.); Offer: 
term: sava, Sūta- (‘Wagenmenneroffer’) (soma-offer) (Ind.); Beroep en 
functie: menner: term: sūta (Ind.)]                                                 [Suta sava] 

  13 

Sansk. termen: savarṇā en Sāvarṇi zie Manu (1) Sāṃvaraṇī   - 

Sansk. termen: Śavasī (fem.) ‘krachtig’, een van de godinnen die als moeder 
van Indra worden beschouwd. Analyse: Śavasī < śavas ‘kracht’ [zie Ivn: Śavasī 
(Ind.) (godin); God: ‘Krachtige’ (Śavasī) (Ind.); Macht en kracht: kracht: term: 
śavasī (subst. adj., fem.) (godin) (Ind.); Macht en kracht: kracht: term: śavas 
(Ind.)]                                                                                    [Shavasi, Savasi] 
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Sansk. termen: savikalpaka zie kalpanāpoḍha   - 

Sansk. termen: Savitṛ zie sū (3): Savitṛ   - 

Sansk. termen: Sāvitrī zie sū (3): Sāvitrī   - 

Sansk. termen: śayana-mūrti zie mūrti: śayana-mūrti   - 

Sansk. termen: sāyujya ‘nauwe vereniging, identificatie, opgaan in’, ‘zelfde 
persoon’ als Śiva, een van de vier soorten mukti met een persoonlijk aspect 

volgens de Śiva Purāṇa; tevens het resultaat van de vierde stap naar 

verlossing, de sanmārga, volgens de Śaiva Siddhānta. Ook de Vaiṣṇava’s 

kennen deze mukti: bij Madhva is sāyujya de (hoogste) staat van 
gelukzaligheid, maar wel met gradaties (ānanda-tāratamya); bij Jīva Goswami 

wordt sāyujya mogelijk gemaakt door prīti, de hoogste bhakti, en sākṣātkāra, 

de aanschouwing van Kṛṣṇa 

[zie Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-sama: 
‘sāyujya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.);  Verlossing: type: mukti, 
sāyujya- (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.); Verlossing: type: mukti, sāyujya (vlgs 
Madhva)  in div. gradaties (ananda-tāratamya) (stadium 2) (Ind.); Verlossing: 
type: mukti, sāyujya (vlgs Jīva Goswami) (Ind.); Eén: vereniging: term: sāyujya 
(mukti) (Ind.)]                                                                                   [sayujya] 

  32  33 

Sansk. termen: Senā 1. ‘werpwapen, spies, donderhamer’, 2. ‘leger’, naam 
van een van Indra’s vrouwen of de personificatie van diens donderhamer. Senā 
wordt genoemd samen met Prāsahā; beiden zouden aspecten zijn van Indra. 
Analyse: senā < si ‘werpen’ [zie Ivn: Senā (1) (Ind.) (godin/personificatie van 
de donderhamer); God: ‘Werpwapen’ (Senā) (Ind.); Wapen: donderwapen: 
donderhamer of -schicht: ‘Senā’ (Ind.)]                                    [Sena, Prasaha] 

  12 
 

Sansk. termen: senā: Mahāsena ‘met een groot leger’, een naam van Skanda. 
In de PGS 1.16.24 wordt Skanda onder zijn naam Kumāra opvallend genoeg 
beschreven als een ziektedemon [zie Ivn: Skanda: ‘Mahāsena’ (Ind.) (god); 
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Geest: ‘Leider van een groot leger’ (Mahāsena) (Ind.); God: ‘Leider van een 
groot leger’ (Mahāsena) (Ind.); Sociologie: gemeenschap, militaire: term: 
sena, mahā- (‘met een groot leger’) (adj.) (demon, god) (Ind.)]  
                                                                                            [Sena, Mahasena] 

Sansk. termen: Śeṣa ‘overblijfsel’, naam van de kosmische slang, de zoon van 

Kaśyapa en Kadrū, die op een schildpad de wereld torst. Zijn broer heet Vāsuki 

(zie aldaar). Śeṣa is de koning der nāga’s en het symbool van de eeuwigheid, 

vandaar zijn andere naam Ananta (‘zonder einde, eeuwig’). Viṣṇu rust als 

Nārāyaṇa op Śeṣa in de kosmische oceaan Nāra (mythe van Śeṣa als vaartuig 

van Viṣṇu en de uitbeelding hiervan in de śayana-mūrti). Balarāma, de 

halfbroer van Kṛṣṇa, wordt geassocieerd met Śeṣa en bij zijn dood glijdt de 

slang uit zijn mond. Ook de godin Manasā, zijn zuster, wordt met Śeṣa 

verbonden en biedt daarom hulp bij slangenbeten. Analyse: De naam Śeṣa 

verwijst naar het ‘overblijfsel’ van het heelal tussen twee kalpa’s. Śeṣa is dan 

het zaad waaruit het volgende universum ontstaat. Tijdens de kalpa 
ondersteunt hij de wereld en tijdens de pralaya vernietigt hij haar met vuur. 

Tussen beide perioden in, tijdens de kosmische slaap, rust Viṣṇu op hem (SHD). 

Analyse: śeṣa < śiṣ ‘achterlaten, overblijven’ 

[zie Ivn: Śeṣa = Ananta (Ind.) (nāga); Dier: ‘Overblijfsel’ (Śeṣa) (Ind.); Dier: 

‘Eeuwige’ (Ananta) (Ind.); Werkzaamheid: overblijven: term: śeṣa (nom. ag.) 

(slang) (Ind.); Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: ananta (adj.) (slang) 

(Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: Viṣṇu liggend op de slang Śeṣa in de 

oerwateren (śayana-mūrti) (Ind.); Mythe: Śeṣa als vaartuig van Viṣṇu (Ind.); 

Symboliek: slang (Śeṣa) als symbool van het eeuwige leven en het mysterie van 

dood en leven (Ind.)]                                   [Shesa, Shesha, Sesa, Sesha, naga] 

  15  27 

Sansk. termen: śeṣavat ‘overgebleven, gespaard’, afleiding a posteriori uit 

gevolg naar oorzaak, bewijsmiddel in Navya-Nyāya [zie Filosofisch aspect: 

middel: term: pramāṇa: ‘anumāna’: wijze 2: śeṣavat (Navya-Nyāya) (Ind.); 

Strijd en vrede: sparen: term: śeṣavat (p.p.p.) (fil.) (Ind.)]  

                           [shesavat, sheshavat, sesavat, seshavat, pramana, anumana] 

  34 

Sansk. termen: Setumāhātmya zie māhātmya: Setumāhātmya   - 

Sansk. termen: sevā 1. ‘bezoek’, 2. ‘dienst’, 3. ‘verering’, m.n. de 
gezamenlijke verering van God door de familie, een van de belangrijkste 
kenmerken van de Vallabha sampradāya. Alleen in het beeld van Śrī 
Govardhana-nāthajī (oorspronkelijk op de Girirāja-heuvel) kan God zelf 
vereerd worden [zie Cultus: beeldenverering: sevā (m.n. de gezamenlijke 
verering door de familie t.a.v. Śrī Govardhana-nāthajī) (Ind.); Cultus: term: 
sevā (Ind.)]                 [seva, Shri Govardhana-nathaji, Sri Govardhana-nathaji] 

  32 

Sansk. termen: Śibi of Śivi, een filantropische koninklijke ṛṣi naar wie een volk 

genoemd is of waarvan de naam naar de god Śiva verwijst. De tribale religie 
van dit volk is een van de bronnen van het Śaivisme. Śibi is de zoon van 
Uśīnara, eveneens de naam van een volk waarmee de Śibi’s verwant waren. Ze 
woonden in de Pañjāb en waren gekleed in dierenvellen [zie Ivn: Śibi (1) = Śivi 
(Ind.-Pak.) (volk en vrm. koninkrijk, omgeving Shorkot, tNOv Multan, Jhang, 

Pañjāb = Punjab); Ivn: Śibi (2) Auśīnara (Ind.) (koning, ṛṣi, auteur, de zoon van 

Uśīnara); Ivn: Uśīnara (Ind.) (koning of lid van een bep. volk, vader van Śibi), 
Auśīnara]                   [Shivi, Sivi, Shibi Aushinara, Shibi Ausinara, Sibi Ausinara, 
Sibi Aushinara, Ushinara, Usinara, rsi, risi, rshi, rishi] 

  33 

Sansk. termen: siddha zie sidh: siddha   - 
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Sansk. termen: siddhāntācāra zie ācāra: siddhāntācāra   - 

Sansk. termen: Siddhāntaleśa Saṃgraha zie saṃgraha: Siddhāntaleśa 

Saṃgraha 

  - 

Sansk. termen: Siddhaśilā zie śilā: Siddhaśilā   - 

Sansk. termen: siddhi zie sidh: siddhi   - 

Sansk. termen: Siddhitraya zie sidh: siddhi: Siddhitraya   - 

Sansk. termen: sidh (< sādh) ‘vervuld worden, z’n doel bereiken, succesvol 
zijn’ 

  - 

Sansk. termen: sidh: siddha ‘volmaakt’, 1. ‘meester’, derde fase van de 
opleiding in de Tantrische religieuze liefdesscholen van de Vamācāra-secte, 2. 
lid van een groep van halfgoddelijke wezens tussen aarde en hemel die de 

siddhi’s (bepaalde bekwaamheden) bezitten. Maṅkaṇaka is een bekende 

siddha, 3. in het Jaïnisme een levende ziel die bevrijd is van karma en 

alwetend is; een tīrthaṃkara behoort tot de siddha’s [zie Beroep en functie: 

studie: meester: term: siddha (Tantra) (Ind.); Halfgod: term: siddha (Ind.); 
Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: siddha (Ind.-J.); Totaliteit: 
volmaaktheid: term: siddha (adj.) (halfgod, heilige, meester) (Ind.)] 

  15  16  27  37 

Sansk. termen: sidh: siddhānta ‘uiteindelijke, vastgestelde doel’. Aanduiding: 
1. conclusie van een argument in een redenering of een syllogisme, 2. dogma, 
aanvaarde waarheid, doctrine, 3. canonieke tekst [zie Begin: einde: term: 
anta, siddha- (siddhānta) (‘uiteindelijke, vastgestelde doel’) (fil. term) (Ind.); 

Literatuur: Saṃgraha, Siddhāntaleśa (door Appaya Dīkṣita) (Ind.); Filosofie: 

type: term: siddhānta (Ind.), siddhāntin]                      

     [siddhanta, siddhantin, Siddhāntaleśa Saṃgraha, Siddhantalesha Samgraha, 

Siddhantalesha Sangraha, Siddhantalesa Sangraha, Siddhantalesa Samgraha, 
Appaya Diksita, Appaya Dikshita] 

  33 

Sansk. termen: sidh: siddhānta: Kāruṇikasiddhāntin ‘aanhanger van het dogma 

van het medelijden’, lid van een niet-Vedāntische, dualistisch georiënteerde 

Śaiva secte, die Śaṃkara verwerpt, ervan uitgaande dat de door Śaṃkara 

genoemde Kārukasiddhāntins dezelfde zijn als door Vācaspati vermelde 

Kāruṇikasiddhāntins. Ze worden genoemd na de Śaiva’s en de Pāśupata’s als 

verwerpelijke secten. Analyse: kāruṇika ‘medelijden hebbend’ < karuṇa 

‘medelijden’ [zie Religie: Śaivisme: Kāruṇikasiddhāntins (Ind.); Filosofie: type: 

term: siddhānta (Ind.), siddhāntin, Kāruṇika- (‘aanhanger van het dogma van 

het medelijden’) (secte) (Ind.)]                        [siddhanta, Karunikasiddhantin] 

  33 

Sansk. termen: sidh: siddhānta: Śaiva siddhānta ‘Śáiva dogma’, 1. naam van 
de Śaiva filosofie in Zuid-India, 2. naam van div. teksten en tijdschriften. De 
aanhangers de desbetreffende secte zijn de eigenlijke Śaiva’s of 
Śaivasiddhāntins [zie Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta = Śaiva darśana 

(Ind.); Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta: Śrīkaṇṭha’s Śaiva Siddhānta (= 

bhedābheda in de Vedānta = Viśiṣṭa-Śaiva-Vedānta) (Ind.); Literatuur: 

secundaire ~: Śaiva Siddhānta (Ind.) (ts); Literatuur: secundaire ~: Śaiva 
Siddhānta as expounded in the Śivajñānasiddhiyar and its six commentaries 
(door Devasenapathi) (Ind.); Religie: Śaivisme: Śaivasiddhāntins = eigenlijke 
Śaiva’s (Ind.); Filosofie: type: term: siddhānta (Ind.), siddhāntin, Śaiva- 
(‘aanhanger van het Śaiva dogma’) (secte) (Ind.)]  
                      [siddhanta, Shaiva siddhanta, Saiva siddhanta, Shaivasiddhantin, 
Saivasiddhantin] 

  33 

Sansk. termen: sidh: siddhi 1. ‘vervulling, voltooiing, succes, verwerving (van 
iets), verwerkelijken’, 2. ‘bewijs, conclusie’, 3. ‘wetenschap, kennis’. 
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Aanduiding: 1. (verwerving van) een magische kracht, die door yoga kan 
worden opgewekt, een kracht zoals de siddha’s (zie aldaar) bezitten, 2. een 
godin van succes en rijkdom, een avatāra van Devī, van wie afbeeldingen 

bekend zijn. Siddhi is een van de vrouwen van Gaṇeśa (Siddhi is ook de naam 

van een van de acht yoginī’s en de dochter van Prajāpati), 3. (deel van de) 
naam van een reeks van fil. werken, waarbij siddhi betekent: ‘conclusive 
ascertainment as a result of carefull investigation’ (bron: S. Kuppuswami Sastri 
(inleiding tot de Brahma Siddhi)) 
[zie Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi = vibhūti 
(bovennatuurlijke kracht, opgewekt door ascese of yoga) (Ind.); Ivn: Devī: 

Siddhi, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Succes’ (Siddhi) (Ind.); Mythe: Gaṇeśa, 

Siddhi en Buddhi (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Siddhi (Ind.); 
Welzijn en ziekte: succes: term: siddhi (godin) (Ind.); Literatuur: Siddhi etc.] 

Sansk. termen: sidh: siddhi: Advaita Siddhi ‘bewijs van Advaita’, een werk van 
Madhusūdana Sarasvatī, een Advaita Vedānta-filosoof uit de 16e eeuw. Analyse: 
siddhi ‘verwerkelijking’ (bron: N.V. Isayeva, ‘Shankara and Indian Philosophy’) 
[zie Literatuur: Siddhi, Advaita (door Madhusūdana Sarasvatī) (Ind.); Filosofisch 
aspect: bewijs: term: siddhi, Advaita- (‘bewijs van Advaita’) (lit.) (Ind.)] 
                                                       [Madhusudana Sarasvati, Advaita Vedanta] 

  34 

Sansk. termen: sidh: siddhi: Brahma Siddhi ‘bewijs van het Brahman’, het 

grootste en belangrijkste werk van Maṇḍana Miśra, een Advaita Vedānta-

filosoof. Brahma Siddhi is een compendium van genoemde filosofie (bron: 
Allen Wright Thrasher, ‘The Advaita Vedānta of Brahma-siddhi’) [zie 

Literatuur: Siddhi, Brahma (door Maṇḍana Miśra = Sureśvara) (Ind.); Filosofisch 

aspect: bewijs: term: siddhi, Brahma- (‘bewijs van het Brahman’) (lit.) (Ind.)] 
                                          [Mandana Mishra, Mandana Misra, Advaita Vedanta] 

  34 

Sansk. termen: sidh: siddhi: Iṣṭa Siddhi ‘bewijs van het verlangde’, een 

verdediging van de doctrine van Māyā , naam van een werk door de Advaita 
Vedānta-filosoof Vimuktātman (bron: Karl H. Potter, ‘Advaita Vedānta from 
800 – 1200’; Andrew O. Fort, ‘Jivanmukti in transformation’) [zie Literatuur: 

Siddhi, Iṣṭa (door Vimuktātman) (Ind.); Filosofisch aspect: bewijs: term: 

siddhi, Iṣṭa- (‘bewijs van het verlangde’) (lit.) (Ind.)] 

               [Iṣṭa Siddhi, Ista Siddhi, Ishta Siddhi, Vimuktatman, Advaita Vedanta] 

  34 

Sansk. termen: sidh: siddhi: Siddhitraya ‘drievoudig bewijs’, een geschrift van 
Yāmunācārya dat drie (incomplete) werken omvat: Ātmā Siddhi (over de ziel), 

Īśvara Siddhi (over God) en Saṃvit Siddhi (over kennis) (bron: Ann Hunt 

Overzee, ‘The body divine’) [zie Literatuur: Siddhitraya (Vaiṣṇava) (door 

Yāmunācārya) (Ind.); Filosofisch aspect: bewijs: term: siddhitraya (‘drievoudig 
bewijs’) (lit.) (Ind.)]                      [Yamunacarya, Yamunacharya, Atma Siddhi, 
Ishvara Siddhi, Isvara Siddhi, Samvit Siddhi, Sanvit Siddhi] 

  32 

Sansk. termen: Śigru ‘mierikswortelboom’, 1. naam van de Moringa 
Pterygosperma of Oleifera, waarvan de wortel, bladeren en bloemen worden 
gegeten, 2. tevens de naam van een Vedische familie [zie Familierelaties: 
familie: ad./kon. geslacht: ‘Śigru’s’ (Ind.); Boom: mierikswortelboom: term: 
śigru (familie) (Ind.)]                                                                  [Shigru, Sigru] 

  12 

Sansk. termen: śikṣā 1. ‘de wens iets tot stand brengen’, 2. ‘instructie, les, 

onderwijs’, 3. ‘de wetenschap van de juiste uitspraak’, 4. een tekst waarin de 
fonetiek van de Vedische woorden wordt beschreven, en als zodanig een 

Vedāṅga of hulpwetenschap bij de Veda, zoals een hoofdstuk van de Taittirīya 

Āraṇyaka. Analyse: śikṣā < √śak ‘in staat zijn om’ [zie Literatuur: Vedāṅga: 

  32 
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Śikṣā (alg.) (Ind.); Wetenschap: taalkunde: fonetiek: term: śikṣā (Vedāṅga) 

(Ind.)]                                                 [shiksa, shiksha, siksa, siksha, Vedanga] 

Sansk. termen: Śikṣāṣṭaka ‘instructie in achtvoud’, de enige literaire 

nalatenschap van Kṛṣna Caitanya, die bestaat uit acht verzen, maar die wel de 

kern van diens Vaiṣṇava filosofie uitmaken. Analyse: śikṣā 1. ‘begeerte om iets 

te bereiken’, 2. ‘instructie, les, onderwijs’ + aṣṭaka ‘in achtvoud, achtdelig’ 

[zie Literatuur: Śikṣāṣṭaka (Vaiṣṇava) (door Caitanya) (Ind.); Wetenschap: 

onderwijs: term: śikṣā aṣṭaka (Śikṣāṣṭaka) (‘instructie in achtvoud’) (lit.) 

(Ind.)]        [Shiksastaka Shikshashtaka Siksastaka Sikshashtaka, Krsna Caitanya, 
Krshna Caitanya, Krisna Caitanya, Krishna Caitanya] 

  32 

Sansk. termen: śilā ‘steen’, misschien ook de naam van de moeder van Nandin; 
zie ook Śilāda en Śailādi. Voor andere betekenissen dan ‘steen’ zie Siddhaśilā 
[zie Ivn: Śilā (Ind.) ((myth. fig., mog. Vīraka’s / Nandin’s moeder, vlgs 
O’Flaherty); Steen: term: śilā (mogelijk Nandin’s moeder, O’Flaherty) (Ind.)] 
                                                                                                      [shila, sila] 

  37 

Sansk. termen: śīla 1. ‘gewoonte, natuur, praktijk’, 2. ‘zedelijkheid’, 

onderdeel van de weg naar mokṣa in Vaiśeṣika [zie Ethiek: moraal: term: śīla 

(mārga) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 1e stadium: ‘śīla’ 

(Ind.)]                                                                                            [shila, sila] 

  34 

Sansk. termen: śilā: Siddhaśilā, de hoogste hemel der Jaina’s, waar de 
siddha’s verblijven. Analyse: śilā 1. ‘steen, rots, berg’, 2. ‘bovenste zijde van 
de zuil die het huis steunt’, 3. h.l. de halvemaanvormige bank in de 

Īṣatprāgbāra Pṛthivi, de hoogste plaats van het universum (bron: Umakant 

Premanand Shah, ‘Jaina iconography’); voor siddha zie sidh: siddha  
[zie Mythische woning: naam: ‘Siddhaśilā’, de ~ der siddha’s (deel v.d. hoogste 
hemel der Jaina’s) (Ind.-J.); Aardhoogte: rots(partij): term: śilā (Ind.); 
Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale: deel: term: śilā (Ind.); 
Bouwwerk: verhoging: term: śilā, Siddha- (myth. woning) (Ind.)] 
                                  [shila, sila, Siddhashila, Siddhasila, Isatpragbara Prthivi, 
Isatpragbara Prithivi, Ishatpragbara Prthivi, Ishatpragbara Prithivi] 

  16 

Sansk. termen: Śilāda, de naam van de waarschijnlijke vader van Nandin; 
betekenis, twee mogelijkheden: 1. ‘areneter’, 2. ‘steengever’; zie ook śilā en 
Śailādi [zie Ivn: Śilāda (Ind.) (myth. fig., mog. Vīraka’s / Nandin’s vader, vlgs 
O’Flaherty); Beroep en functie: eter, aren-: term: śilāda (Nandin’s vader) 
(Ind.)]                                                                                     [Shilada, Silada] 

  37 

Sansk. termen: Sīmantonnayana ‘opwaartse scheiding (van het haar)’, een 

saṃskāra, een reinigende geboorterite, verricht vanaf de vierde maand van de 

zwangerschap, waarbij de offeraar het haar van zijn vrouw scheidt. Analyse: 
sīmanta ‘scheidingslijn’ + unnayana ‘oprichten, omhoog doen’ [zie Rite: 
overgangsrite: geboorterite: rite van de haarscheiding: ‘Sīmantonnayana’ 
(Ind.); Twee: splitsing: haarscheiding: term: sīmantonnayana (rite) (Ind.)] 
                                                                                           [Simantonnayana] 

  13 

Sansk. termen: Sindhu ‘rivier, wateren (alg.)’, waarmee wordt aangeduid: 1. = 
Sindhunada ‘de rivier de Indus’ (in de index is Sindhu ook gebruikt als 
benaming voor de streek rond de rivier), 2. = Sindh, een moderne provincie 
van Pakistan en de gewone naam voor ‘het Indus-dal, het land rond de Indus’, 
ook Sindhudeśa of Sindhukhela genoemd, waar de Indus-dalbeschaving heeft 
bestaan. Waarschijnlijk wordt de naam Sarasvatī meestal gebruikt voor de 
Indus. 3. ‘oceaan, zee’. Analyse: sindhu < missch. √sidh ‘gaan’; als enige rivier 
is de Sindhu mannelijk, zowel grammaticaal als geslachtelijk [zie Ivn: Sindhu = 
Sindhunada = Indus = Indus-dal (Ind.-Pak.) (rivier); Ivn: Sindh = Sindhudeśa = 
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Sindhukhela (Ind.-Pak.) (prov.); Begin: eerste/oudste heilige rivier van India, 
de Sindhu (Ind.)]                                                      [Sindhudesha, Sindhudesa] 

Sansk. termen: sindhu: Bhakti-rasāmṛta-sindhu ‘De oceaan van nectar van het 

gevoel van devote liefde’, door de filosoof Rūpa Gosvāmī, het belangrijkste 

werk over bhakti (‘devote liefde’) [zie Literatuur: Bhakti-rasāmṛta-sindhu 

(door Rūpa Gosvāmī) (Ind.); Wateren: oceaan: term: sindhu, Bhakti-rasāmṛta- 

(‘De oceaan van nectar van het gevoel van devote liefde’) (lit.) (Ind.); Eten en 

drinken: mede: soma: amṛta: rasāmṛta (‘amṛta van het gevoel’) (Ind.)] 

         [Bhakti-rasamrta-sindhu, Bhakti-rasamrita-sindhu, Bhaktirasamrtasindhu, 
Bhakti-rasamritasindhu, Rupa Gosvami] 

  32 

Sansk. termen: Sindhu: Saptasindhu of Sapta Sindhu ‘zeven rivieren’, een 

streek in NW-India-Pakistan die een grote rol speelt in de Ṛg Veda. Het aantal 

van zeven is niet belangrijk; er kunnen ook meer dan zeven rivieren bedoeld 
zijn. In de Avesta komt de term hapta hendu voor (WP). Zie ook Pañjāb [zie 
Ivn: Saptasindhu (Ind.-Pak.) (gebied waar de Indus en zijn zes zijrivieren 
stromen)] 

  32 

Sansk. termen: Sinīvālī (fem.), een natuurgodin die m.n. samen met Rākā, 
Anumati en Kuhu, de godinnen van de maanfasen, wordt genoemd. Sinīvālī is 
verbonden met de dag vóór de nieuwe maan (of de dag waarop de maansikkel 
net zichtbaar is). Sinīvālī wordt de zuster der goden genoemd en de vrouw van 

Viṣṇu in de AV. Als vruchtbaarheidsgodin is zij de schenkster van kinderen. Ze 

is ook viśpatnī, ‘heerseres van het volk’, dus de godin van de Vaiśya (vgl. Agni 

als viśpati) (Gonda, ‘Aspects of early Viṣṇuism’). Bij de riten van de bouw van 

het vuuraltaar wordt aan de genoemde godinnen geofferd. Analyse: De 
betekenis van haar naam is onbekend; mogelijk is er verband met mes. Sin 
(‘maan’) 
 
[zie Ivn: Sinīvālī (Ind.) (godin); Maan: maanfase: nieuwe maan, dag vóór: 
‘Sinīvālī’ (Ind.); Tijd: dag, maan-: dag vóór nieuwe maan: ‘Sinīvālī’ (godin) 
(Ind.); Offer: ~ aan Sinīvālī (Ind.)]                                                       [Sinivali] 
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Sansk. termen: sīra ‘ploeg’. Deze werd beschouwd als een goddelijk voorwerp 
waaraan een koek geofferd werd. Vgl. śunā (2) (fem.) en Śunāsīra = Śunā-sīra 
waarbij de combinatie als god beschouwd werd [Voorwerp: ploeg: term: sīra 
(goddelijk voorwerp) (Ind.); Offer: ~ aan de ploeg: Sīra (Ind.)]  
                                                                                [sira, Shunasira, Sunasira] 
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Sansk. termen: sīra: Śunāsīra = Śunā-sīra ‘ploegschaar-ploeg’: 1. Śunāsīrau 
(du.) ‘ploegschaar-ploeg’, een godenpaar uit de landbouwcultus, gelijkgesteld 
met Indra en Vāyu of Indra en Sūrya of Vāyu en Āditya, 2. Śunāsīra (sg.), naam 
van Indra, = Indra Śunāsīrīya 3. Śunāsīrā = Śunāsīrīya (adj.), een vierde 
seizoensoffer dat wegens de schrikkelmaand werd toegevoegd 
[zie Ivn: Indra (1): ‘Śunāsīra’ = Śunāsīrīya, ~ (Ind.) (god); Godenstelsel: 
godengroep: 02. dyade: ‘Śunāsīrau’ (Ind.); God: ‘Ploegschaar-ploeg’ 
(Śunāsīrau, Śunāsīra) (Ind.); Offer: naam: ‘Śunāsīrā’ = ‘Śunāsīrīya’ (Ind.); 
Voorwerp: ploegschaar: term: śunā (god) (Ind.); Voorwerp: ploeg: term: sīra 
(goddelijk voorwerp) (Ind.)] 
         [sira, Shunasira, Sunasira, Shunasirau, Sunasirau, Shunasiriya, Sunasiriya] 
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Sansk. termen: Śiśupāla ‘kinderbeschermer’, in de Mbh. een koning der Cedi’s, 

die zijn neef Kṛṣṇa niet wil eren, maar hem uitdaagt en door deze wordt 

onthoofd. De twee waren al vijanden: het lot wilde dat Śiśupāla als kind zijn 
derde oog en zijn derde en vierde arm zou verliezen wanneer iemand hem op 
schoot zou nemen; bovendien zou deze persoon hem later doden. De 
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desbetreffende persoon bleek Kṛṣṇa te zijn, die hem ook nog diens verloofde 

Rukmiṇī zou afnemen. In de VP wordt hij gelijkgesteld aan Rāvaṇa en 

Hiraṇyakaśipu. Een uitgebreide kritiek is te vinden bij M.C. Baltutis, ‘The 

festival of Indra’ etc. [zie Ivn: Śiśupāla (Ind.) (myth. koning/asura-demon); 

Mythe: Kṛṣṇa en Śiśupāla (Ind.)]  

               [Shishupala, Sisupala, Chedi, Ravana, Hiranyakashipu, Hiranyakasipu] 

Sansk. termen: Sītā ‘ploegvoor’. Oorspronkelijk was ze een Sondergott, een 
godin van de vegetatie met als werkingsgebied het ploegen, en de vrouw van 
Urvarāpati , de heer van het geploegde veld (d.i. Indra). Ze hoort thuis in de 
groep van Yajā, Śamā en Bhūti; haar bijnaam is Sāvitrī. Later werd ze de 
vrouw van Rāma. Ze is dan de dochter van koning Janaka van Mithilā en de 
aarde, geboren uit een voor tijdens het ploegen. Sītā wordt beschouwd als een 

avatāra van Lakṣmī, de vrouw van Viṣṇu, die weer als Rāma verschijnt [zie Ivn: 

Lakṣmī: Sītā, avatāra (oorspr. Sondergott) (Ind.) (myth. fig.-godin); God: 

‘Ploegvoor’ (Sītā) (Ind.); Aardformatie: ploegvoor: term: sītā (fem.) (godin) 
(Ind.); Offer: ~ aan Sītā (Ind.)]   [Sita, Savitri, Laksmi, Lakshmi, avatara, Rama] 
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Sansk. termen: Śītalā (fem.) 1. ‘koud’, 2. ‘pokken’, een in rode kleding 
gehulde godin van de pokken, die zij veroorzaakt, maar ook kan genezen. Ze 
berijdt een ezel en draagt rietjes om mee te slaan of een waaier. Ze is bekend 
over het gehele noordelijke gedeelte van het Indiase continent. Analyse: Śītalā 
< śīta ‘koud, kil’ [zie Ivn: Śītalā (Ind.) (godin); God: ‘Pokkengodin’ (Śītalā) 
(Ind.); Welzijn en ziekte: ziekte: pokken: term: śītalā (fem.) (godin) (Ind.); 
Dier: ezel van Śītalā (Ind.); Vegetatie: rietstengel van Śītalā (Ind.); Kleding: 
rode ~ van Śītalā (Ind.)]                                                            [Shitala, Sitala] 
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Sansk. termen: Śitikaṇṭha ‘met de witte keel’, een naam van Rudra-Śiva. Deze 

naam komt reeds in de Śatarudriya-sectie van de Yajur Veda voor en houdt 
(samen met andere namen, zoals Nīlagrīva) verband met vuur. Pas later werd 

de associatie met het drinken van gif gemaakt. De naam Śitikaṇṭha zou verder 

verklaard zijn in de mythe van Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer 

(Mahābhārata), waarin Nārāyaṇa Śiva bij de keel zou hebben gepakt om diens 

agressie tegen te houden; dit zou ook de verklaring zijn van de naam Śrīkaṇṭha 

(‘met de mooie keel’, zie aldaar) (bron: Mahadev Chakravarti, ‘The concept of 

Rudra-Śiva through the ages’) [zie Ivn: Śiva (1): ‘Śitikaṇṭha’ (Ind.) (god); God: 

‘Witkelige’ (Śitikaṇṭha) (Ind.); Lichaam: keel: term: kaṇṭha, śiti- (‘witkelig’) 

(god) (Ind.)] 
        [Shitikantha, Sitikantha, Shiva, Siva, Narayana, Shatarudriya, Satarudriya] 
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Sansk. termen: Śiva ‘welgezind’, een der grootste Hindoeïstische goden. De 
oorsprong van Śiva kan naar de Indus-dalbeschaving worden teruggevoerd, 

getuige de afbeeldingen op zegels en de vondst van talloze liṅga’s. De 

Dravidische cultuur in Zuid-India vormt eveneens een bron van het Śaivisme, 
bijv. de figuur van Śiva-Umā. Ook in de tribale cultuur zien we Śiva optreden, 
waar Rudra zijn voorloper is. In de Vedische literatuur is ‘Śiva’ nog slechts een 
attribuut bij andere goden. 
 
Vanaf het begin van de jaartelling komen de Śaiva secten op, zoals de 
Pāśupata’s. De bloeiperiode van Het Śaivisme valt in de periode 700 – 1100. De 
belangrijkste Śaiva filosofie is de Śaiva Siddhānta. 
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Śiva’s functie: 1. missch. oorspr. een zonnegod (Klostermaier), 2.  god van de 

asceten, de liṅga-verering en van de vernietiging, 3. naam van de ziel der 

mannen. 
 

Zie voor Śiva Naṭarāja bij Naṭarāja. 

 
Analyse: a. betekenis: ‘welgezind’ (vlgs Klostermaier, O’Flaherty, MW), b. 
etym.: < tam. sivan of chivan ‘rood’, verg. tam. chempu of shembu ‘(rood) 
koper’ en skt. Śambhu (= Śiva) (vlgs Chatterji) 
 
[zie Ivn: Śiva = Rudra (god) (lit.); God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.); Godenstelsel: 
godengroep: 02. dyade: ‘Śiva-Śakti’ = ‘Śiva-Umā’ (Ind.); Geest: ziel der 
mannen: ‘Śiva’ (Ind.); Begin: oorsprong van Śiva-Rudra (Ind.); Karakter en 
gedrag: welgezindheid: term: śiva (adj.) (god) (Ind.); Verschijning: incarnatie: 
term: avatāra, Śiva- (Ind.); Begin: oorsprong van de verschijningen van Śiva 
(Ind.) 
 
Begin: eerste/oudste Śiva-mythologie (Ind.); Begin: oorsprong van de 
verschijningen van Śiva (Ind.); Begin: oorsprong van Śiva-Rudra (Ind.); 
 
Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti, Śiva- (Ind.); Cultus: Śiva-cultus 
(Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.); Feest: Śivarātrī (Ind.); Heiligdom: tempel van 
Śiva (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (Ind.); Kunst en schrift: 

voorstelling: Śiva (Ind.); Offer: ~ aan Śiva-Rudra of liṅga (Ind.); Religie: 

Śaivisme (Ind.), Śaiva (lit.); Filosofie: kennis van de Śaiva praktijken (Ind.); 
Begin: eerste/oudste Śaiva secte (Ind.); Begin: oorsprong van de secte der 
Śaiva’s (Ind.); Taal: litanie: term: japa, Śiva- (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 
‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva- (Ind.); Verlossing: doel van de ~: vereniging met 
het goddelijke (Brahman, Ātman, Śiva, God) 
 
Filosofie: idee van de vereniging en de eenheid van Śiva en Pārvatī (Ind.); 
Filosofie: idee van Śiva als danser (Ind.); Filosofie: type: Śaiva ~ (Ind.);  
 

Symboliek: attribuut van Śiva (Ind.); Symboliek: fallus: liṅga als symbool van 

Śiva (wegens diens vormloosheid) (Ind.); Wapen: strijdbijl van Śiva (Ind.); 
Wapen: boog van Śiva (1): ‘Ajagava’ = ‘Pināka’ (Ind.); Huid: dierenvel van Śiva-
Rudra (Ind.); Religieus voorwerp: drietand van Śiva (1): ‘Pināka’ (Ind.); 
Sieraad: ketting, hals-: schedelketting van Śiva (Ind.); Huid: kleur: bonte kleur 

van Śiva-Rudra (Ind.); Wapen: knuppel van Śiva (1): ‘Khaṭvāṅga’ (Ind.); 

Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.); Maan: maanfase: wassende ~ 

van Śiva (Ind.); Symboliek: maan [halve] als symbool van Śiva’s geest (cit) 
(Ind.); Slang: Śiva, ~ (en) van (Ind.); Sieraad: hoofdtooi van slangen van Śiva 
(Ind.); Rund: stier van Śiva (Ind.); Muziek en dans: trommel van creatie en tijd 
van Śiva (Ind.); Wapen: vangkoord van Śiva (Ind.); Wapen: zwaard van Śiva 
(Ind.); Symboliek: Nandin als symbool van Śiva (Ind.); Symboliek: teken van 
Śiva (1): stier (Ind.); Symboliek: zaad van Śiva (= Skanda) als symbool van het 
vuur der onsterfelijkheid (Ind.); 
 

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva (tāmasa) (alg.) (Ind.); Literatuur: Sūtra, Śiva 

(door Vasugupta) (Ind.); Mythen van Śiva (zie aldaar); Mythologie: Śiva (en 
Rudra), ~ van (Ind.); Begin: eerste/oudste Śiva-mythologie (Ind.); Mythologie: 
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thema: strijd tussen Śiva en een olifant (Ind.); Mythologie: motief: Śiva’s dans 
(Ind.)]                                                                                 [Shiva, Siva, Sjiva] 

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

Sansk. termen: Śiva Sūtra zie sūtra: Śiva Sūtra   - 

Sansk. termen: Śiva: Śivā ‘Śakti van Śiva’, de vrouw van Śiva, dezelfde als 
Pārvatī. Śivā is ontstaan na filosofische speculatie over kosmische kwaliteiten 

als puruṣa-prakṛti door splitsing van Śiva in Śiva en Śivā, diens śakti. Śivā 

wordt als zodanig genoemd in de mythe over Skanda’s geboorte (Mbh.), waarin 
Svāhā Śivā’s gedaante aanneemt om Agni te verleiden. Ook in de mythe over 

de verwekking van Skanda in de Śiva Purāṇa wordt Pārvatī Śivā genoemd. Er 

zijn afbeeldingen van de godin [zie Ivn: Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Śivā’ (2) (Ind.) 
(godin); God: ‘Śakti van Śiva’ (Śivā) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: 
Devī: Śivā (Ind.)]                      [Shiva, Siva, shakti, sakti, Parvati, Svaha, Devi] 

  33  37 

Sansk. termen: Śiva-bhāgat ‘vereerder van Śiva’, lid van de vroegst vermelde 

Śiva-secte, genoemd door Pāṇini in zijn Aṣṭādhyāyī. Het waren zwervende 

asceten. Analyse: bhāgat < bhakta (D. Field 1914) [zie Religie: Śaivisme: secte: 
‘Śiva-bhāgats’ (Ind.); Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: term: 
bhāgat, Śiva- (hind.) (‘vereerder van Śiva’) (secte) (Ind.)]  
                                                                             [Shiva-bhagat, Siva-bhagat] 

 33 

Sansk. termen: śivācāra zie ācāra: śivācāra   - 

Sansk. termen: Śivadūtī (fem.) ‘Śiva’s boodschapster’ (MW), zijn vrouwelijke 

energie (of zijn vrouw) en een van de Mātṛkā’s in de Śumbha-mythe; als wapen 

gebruikt zij een wild gelach waardoor de demonen vluchten. Er zijn 
afbeeldingen van haar. Analyse: Anderen (Sushil Mittal, Gene Thursby, ‘Hindu 
world’; V. Ravi ‘Lalita Sahasranāma’) zien Śivadūtī juist als de śakti van Devī 
die Śiva als boodschapper heeft, en vertalen haar naam als ‘zij wier 
boodschapper Śíva is’ [zie Ivn: Devī: Śivadūtī, avatāra (Ind.) (godin); God: 
‘Godin met Śiva als boodschapper’ (Śivadūtī) (Ind.); God: intermediair: 
middelaar: term: dūtī, śiva- (‘zij wier boodschapper Śíva is’) (fem.) (godin) 
(Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Śivadūtī (Ind.)]  
                                                              [Shivaduti, Sivaduti, Matrka, Matrika] 

  34 

Sansk. termen: Śivajapa zie japa: Śivajapa   - 

Sansk. termen: Śivajñānabodham ‘bewustwording van de kennis van Śiva’, een 

van de basisteksten van de Śaiva Vedānta, geschreven door Meykaṇṭatēvar, dat 

bestaat uit slechts 12 śloka’s (bron: Jayandra Soni, ‘Philosophical anthropolgy 

in Śaiva Siddhānta’). Het is de Sanskritische versie van de Tamiliaanse 

Civañāṉapōtam = Śivañānabōdam. Bovendien is het de vraag of het werk 

origineel is. Mogelijk is het een vertaling van een deel van de Rauravāgama 

(bron: Krishna Sivaraman, ‘Hindu spirituality’; Swami Parmeshwaranand, 

‘Encyclopaedia of the Śaivism’; Jan Gonda, ‘A history of Indian literature, Vol. 

II’). Analyse: bodha 1. ‘ontwaken, bewustwording’, 2. ‘kennis, begrip’ 

[zie Literatuur: Śivajñānabodham = tam. Civañāṉapōtam (Śaiva) (door 

Meykaṇṭatēvar) (Ind./Ind.T.); Psychologie: ontwaken: term: bodham, 

Śivajñāna- (‘bewustwording van de kennis van Śiva’) (lit.) (Ind.)] 

          [Shivajnanabodham, Sivajnanabodham, Civananapotam, Meykaṇṭatēvar, 

Meikaṇḍadeva, Meykaṇḍa Deva, Meykaṇṭha, Meykaṇṭa Tevar, Meykaṇṭār, 

Meykanta, Meykantha, Meikanda, Meykanda] 
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Sansk. termen: śiva-jñāni, een jīvan-mukti die jñāna niṣṭhā (stadium van 

verlossing) heeft bereikt (Śaiva Siddhānta) [zie Geest: ziel, individuele 
levende; verloste: term: jīvan-mukta: śiva-jñāni (Śaiva Siddhānta) (Ind.)] 
                     [shiva-jnani, siva-jnani, jivan-mukti, jnana nistha, jnana nishtha] 
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Sansk. termen: Śivaliṅga zie liṅga: Śivaliṅga   - 

Sansk. termen: Śivānanda (1) zie ānanda: Śivānanda (1)   - 

Sansk. termen: Śivarātrī zie rātri: Śivarātrī   - 

Sansk. termen: Śivasahasranāmastotra zie stu: stotra: Śivasahasranāmastotra   - 

Sansk. termen: Śiva-sama, ‘gelijk aan Śiva’, het doel waarnaar men streeft, 

wanneer men zich richt op Śiva volgens een versie van de Śiva Purāṇa. Śiva-

sama betreft sālokya, sānnidhya, sārūpya en sāyujya. Analyse: sama ‘gelijk, 
even, zelfde’ [zie Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: 
śiva-sama (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.); Eén: identificatie: term: sama (adj.) 
(‘gelijk’) (mukti) (Ind.)]                                               [shiva-sama, siva-sama] 
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Sansk. termen: Śivaśaṃkara zie Śaṃkara   - 

Sansk. termen: śivatva ‘Śiva-heid’, ‘Śiva-zijn’, het hoogste doel van verlossing, 
m.n. in de Śaiva Siddhānta, dat de jīvan-mukti kan bereiken door studie van 

de heilige geschriften (m.n. de Śaiva Āgama’s). Volgens Śrīkaṇṭha is śivatva 

zelfs een bevrijding van God [zie Verlossing: type: mukti: ‘jñāna niṣṭhā’ = 

‘śivatva’ (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.)]                                  [shivatva, sivatva] 

  33 

Sansk. termen: Śivāya namaḥ zie japa: Śivajapa   - 

Sansk. termen: Skambha ‘ondersteuning, zuil’. In de Atharva Veda een hoge 
godheid die het universum ondersteunt, geïdentificeerd met Brahman en 

Puruṣa [zie Ivn: Skambha (Ind.) (god/personificatie); God: ‘Ondersteuner’ 

(Skambha) (Ind.); Bouwwerk: zuil, steun-: term: skambha (god) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: Skanda ‘springer’, h.l. ‘aanvaller’ (MW), dezelfde als 

Kārttikeya en in Zuid-India Subrahmaṇya, de zoon van Śiva en Pārvatī of van 

Agni en Gaṅgā. Patai ziet in de familie van Śiva, Pārvatī, Gaṇeśa en Skanda 

een van een internationaal voorkomende reeks tetraden. Na zijn 
gecompliceerde geboorte wordt de zeshoofdige Skanda verzorgt door zijn 

‘moeders’, de Kṛttikā’s. 

 
Hij is de god van de oorlog, die Agni en Indra in deze functie vervangt; hij zou 
Indra uiteindelijk verslaan. Skanda draagt als wapen een speer en berijdt de 

pauw Paravāṇi. Als Kārttikeya is hij Kumāra, de jongeling, die zich aan zijn 

eed van kuisheid houdt (kaumāravrata). Skanda zou worden vergezeld door 
graha’s, slechte geesten die mensenzielen in hun greep houden. De 
beeldengroep waarin Śiva, Ūma en Skanda voorkomen, heet Somaskanda. Ten 

slotte is er een purāṇa naar de god genoemd, de Skanda Purāṇa uit ca 700. 

 
Analyse: De naam Kārttikeya is afgeleid van de naam van zijn moeders (of van 

de desbetreffende maand, Kārttika, waarin de oorlog aanvangt), de Kṛttikā’s. 

Skanda < skand ‘springen’, in allerlei betekenissen, w.o. ‘aanvallen’, maar ook 
‘verspillen, spuiten (van zaad)’ dat Śiva/Agni in de Ganges heeft laten vallen, 
zodat Skanda dus ook ‘zaad’ kan betekenen. 
 
[zie Ivn: Skanda = Kārttikeya (Ind.) (god); God: ‘Aanvaller’ (Skanda) (Ind.); 
Strijd en vrede: aanval: term: skanda (nom. ag.) (god) (Ind.); God: ‘Zoon der 

Kṛttikā’s’ (Kārttikeya) (Ind.); Geest: nimf: hemelnimf: Kṛttikā (alleen pl.) 

(Ind.), Kārttikeya (god); Familierelaties: genealogie van Skanda (Kārttikeya) 

(Ind.); Familierelaties: genealogie van Dakṣa en Skanda (Ind.); 

 
Mythologie: Skanda (Kārttikeya), ~ van (Ind.); Mythe: Skanda’s geboorte uit 

Agni en Gaṅgā (Ind.); Mythe: Agni’s verleiding door de Kṛttikā’s en de geboorte 

  15  27  33  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/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.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 (3) van Sanskritische termen A - N 
  
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 

 

 

van Skanda (Mahābhārata); Mythe: Śiva’s verwekking van Skanda (Śiva Purāṇa) 

(Ind.); 
 
Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): Kārttikeya (Ind.); Kunst en schrift: 

beeld, goden-: Śiva (1): Somaskanda (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: 

Skanda Purāṇa (Ind.); 

 
Symboliek: attribuut van Skanda (Ind.); Symboliek: hoofden [zes, van Skanda] 
als symbool van de zes jaargetijden (Ind.); Symboliek: Skanda als symbool van 
het jaar dat met zijn geboorte begint (Ind.); Symboliek: zaad van Śiva (= 
Skanda) als symbool van het vuur der onsterfelijkheid (Ind.); Wapen: boog van 
Skanda (Ind.); Vogel: pauw van Skanda (Ind.); Muziek en dans: schelphoorn van 
Skanda (Ind.); Wapen: speer van Skanda (Ind.); Symboliek: zaad van Śiva (= 
Skanda) als symbool van het vuur der onsterfelijkheid (Ind.)]  
     [Karttikeya, Subrahmanya, Kumara, Krttika’s, Krittika’s, Krttika’s, Kṛttikās, 

Krttikas, Kṛttikāḥ, Krttikah, Skanda Purana] 

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

Sansk. termen: skandha ‘deel’ 1. van een geschrift, zoals de Bhāgavata 

Purāṇa, 2. van een persoon, m.n. een ‘zintuig’, zoals de vijf Boeddhistische 

pañcaskandhī, vgl. de Hindoeïstische prāṇa’s = Boeddhistische skandha’s [zie 

Eén: deel: term: skandha (Ind.); Taal: tekstgedeelte: term: skandha (Ind.); 
Lichaam: zintuig: term: skandha (Ind.-B.)] 

  32  56 

Sansk. termen: śloka 1. ‘geluid’, 2. ‘stem (van God)’, 3. ‘roep, lofprijzing’, 4. 
‘soort metrum’, maar ook het geluid van de zonsopgang, voortgebracht door 

Savitṛ, wanneer hij ’s ochtends aangeroepen wordt. Zie ook 

Mīmāṃsāślokavārttika. Analyse: śloka missch. ~ śru ‘horen, luisteren’ 

[zie Geluid: zonsopgang, geluid van de: term: śloka (Ind.); Taal; metrum, 
śloka- (Ind.)]                                                                             [shloka, sloka] 

  12 

Sansk. termen: Smara zie smṛ: Smara   - 

Sansk. termen: Smārtayoga ‘de yoga van de smṛti-literatuur’, een geschrift 

van R. Kokaje, een smārta, waarin deze levenswijze en verlossing door yoga 

bespreekt op basis van de smṛti-literatuur. Zie ook smṛ: smārta [zie Literatuur: 

Smārtayoga (door Kokaje) (Ind.); Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga: Yoga: 

Smārtayoga (‘de yoga van de smṛti-literatuur’) (lit.) (Ind.)]          [Smartayoga] 

  34 

Sansk. termen: smṛ ‘herinneren’                                                     [smr, smri]   - 

Sansk. termen: smṛ: rudrasmṛti ‘herdenking van Śiva’, een van de middelen ter 

verlossing volgens het Pāśupata-systeem [zie Psychologie: gedachte: 

herinnering: term: smṛti, rudra- (‘herdenking van Śiva’) (methode van 

verlossing) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: rudrasmṛti (Ind.)] 

                                                                 [smr, smri, rudrasmrti, rudrasmriti] 

  33 

Sansk. termen: smṛ: Smara ‘liefdesverlangen’, een naam van Kāma, de god der 

liefde [zie Ivn: Kāma (1): ‘Smara’ (Ind.) (god); God: ‘Liefdesverlangen’ (Smara) 
(Ind.); Psychologie: gedachte: herinnering: term: smara (‘dwanggedachten aan 
de liefde’) (god) (Ind.)]                                                         [smr, smri, Kama] 

  37 

Sansk. termen: smṛ: smārta ‘betreffende de herinnering, smṛti’, niet-

sectarische aanhanger van het Hindoe-universalisme, die alle belangrijke 
Hindoe-goden vereert en teruggrijpt op de traditionele levenswijze en 

literatuur, de smṛti’s en de Veda’s. Bekende smārta’s zijn Śaṃkara, Sri 

Chandrasekharendra Sarasvati en Kokaje [zie Religie: Hindoeïsme: Smārta-

  34 
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beweging (Ind.); Beroep en functie: rel. persoon: gelovige, orthodox: term: 
smārta (Ind.); Begin: oorsprong van de smārta-beweging (Ind.); Psychologie: 

gedachte: herinnering: term: smṛti (adj. smārta) (traditie) (Ind.)] 

                                                                                         [smr, smri, smarta] 

Sansk. termen: smṛ: smṛti 1. ‘wat herinnerd wordt, herinnering’, 2. ‘traditie’, 

traditionele Indische literatuur die naast de eigenlijke smṛti’s (wetboeken of 

Dharma Śāstra’s) de ithitasa (Mahābhārata en Rāmāyaṇa), de Sūtra’s, de 

Vedāṅga’s en de Purāṇa’s omvat. De autoriteit van de smṛti-literatuur is 

ondergeschikt aan die van de śruti-literatuur. In de filosofie van de 

Brāhmaṇa’s wordt smṛti beschouwd als een der vier middelen om kennis te 

verwerven [zie Taal: tekst, traditionele: term: smṛti (Ind.); Literatuur: Śāstra, 

Dharma: Manu Smṛti = Mānava Dharma Śāstra (Ind.); Literatuur: Śāstra, 

Dharma: Viṣṇu Smṛti = Vaiṣṇava Dharma Śāstra = Viṣṇu Sūtra (Ind.); Literatuur: 

Śāstra, Dharma: Yājñavalkya Smṛti (Ind.); Filosofisch aspect: middel: term: 

pramāṇa: ‘smṛti’ (Brāhmaṇa’s) (Ind.); Psychologie: gedachte: herinnering: 

term: smṛti (adj. smārta) (traditie) (Ind.)]  

    [smr, smri, smrti, smriti, shruti, sruti, Manu Smrti, Manu Smriti, Visnu Smrti, 

Vishnu Smrti, Visnu Smriti, Vishnu Smriti, Yajnavalkya Smrti, Yajnavalkya 
Smriti, Dharma Shastra, Dharma Sastra, pramana] 

  10  32  34 

Sansk. termen: smṛ: smṛti: Manu Smṛti ‘traditie volgens Manu’, ook Mānava 

Dharma Śāstra genoemd, d.i. het ‘wetboek van Manu’, het oudste in zijn soort 
en het model voor latere wetboeken. Het werk stamt uit het begin van de 
jaartelling.  De tekst is gestructureerd als een raamvertelling waarin Manu zijn 
leerlingen onderricht. Er worden verschillende onderwerpen aangeroerd, 
waaronder de verdeling van de maatschappij in sociale klassen en de rol van 

de vrouw [zie Literatuur: Śāstra, Dharma: Manu Smṛti = Mānava Dharma Śāstra 

(Ind.); Taal: tekst, traditionele: term: smṛti, Manu (‘traditie volgens Manu’) 

(lit.) (Ind.)]        [smr, smri, Manu Smrti, Manu Smriti, Manava Dharma Shastra, 

Manava Dharma Sastra] 

  32  34 

Sansk. termen: smṛ: smṛti: Viṣṇu Smṛti ‘traditie volgens Viṣṇu, ook Vaiṣṇava 

Dharma Śāstra genoemd, ‘wetboek van Viṣṇu’, of Viṣṇu Sūtra, ‘leidraad 

volgens Viṣṇu’. Het werk verschilt van de andere Dharma Śāstra’s doordat het 

traditineel afkomstig is van de god Viṣṇu en niet van een menselijke auteur. 

Het is evenwel van late datum (na de derde of vierde eeuw AD) (bron: Robert 
Lingat, ‘Classical law of India’, vert. J. Duncan M. Derrett) [zie Literatuur: 

Śāstra, Dharma: Viṣṇu Smṛti = Vaiṣṇava Dharma Śāstra = Viṣṇu Sūtra (Ind.); 

Taal: tekst, traditionele: term: smṛti, Viṣṇu (‘traditie volgens Viṣṇu’) (lit.) 

(Ind.)]           [smr, smri, Visnu Smrti, Vishnu Smrti, Visnu Smriti, Vishnu Smriti, 
Vaisnava Dharma Shastra, Vaishnava Dharma Shastra, Vaisnava Dharma Sastra, 
Vaishnava Dharma Sastra, Visnu Sutra, Vishnu Sutra] 

  32 

Sansk. termen: smṛ: smṛti: Yājñavalkya Smṛti ‘traditie volgens Yājñavalkya’, 

d.i. het wetboek van Yājñavalkya, stammend uit het begin van de jaartelling. 
De auteur moet gelieerd zijn geweest aan de school van de Witte Yajur Veda, 
getuige aanwijzingen in de tekst. Het werk is de meest populaire, meest 

homogene en best gecomponeerde Smṛti (bron: Robert Lingat, ‘Classical law of 

India’, vert. J. Duncan M. Derrett) [zie Literatuur: Śāstra, Dharma: 

Yājñavalkya Smṛti (Ind.); Taal: tekst, traditionele: term: smṛti, Yājñavalkya 

(‘traditie volgens Yājñavalkya’) (lit.) (Ind.)]  
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                  [smr, smri, Yajnavalkya Smrti, Yajnavalkya Smriti, Dharma Shastra, 
Dharma Sastra] 

Sansk. termen: snātaka ‘die heeft gebaad’, de brahmaanse student die het 
eerste gedeelte van zijn studie heeft volbracht en naar huis terugkeert [zie 
Beroep en functie: studie: leerling: term: brahmacārin: snātaka (Ind.); 
Reiniging en verzorging: wassing, bad: term: snātaka (nom. ag.) (student) 
(Ind.)]                                                   [brahmacarin, brahmacharin, snataka] 
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Sansk. termen: sneha 1. ‘liefde’, het vierde stadium van bhakti volgens 
Vallabha, 2. ‘olie’, genoemd in een twistgesprek tussen Śiva en Pārvatī wegens 
de as op Śiva’s hoofd, waarop dus geen ‘olie’ (of liefde) rust. Analyse: sneha < 
snih ‘kleven’, vandaar het verband tussen ‘olie’ en ‘liefde’ [zie Verlossing: 

weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 4e stadium: sneha (Ind.); 

Karakter en gedrag: liefde: term: sneha (Ind.); Vegetatie: plantenolie: term: 
sneha (Ind.)] 

  32  37 

Sansk. termen: Sobhya ‘van Sobha’, dus behorend tot Sobha, de stad van de 
Gandharva’s; een naam van Rudra-Śiva die voorkomt in de Śatarudriya-hymne, 
maar waarvan het verband met de genoemde stad onbekend is [zie Ivn: Śiva 
(1): ‘Sobhya’ (Ind.) (god); God: ‘Inwoner van Sobha’ (Sobhya) (Ind.); 
Bouwwerk: stad der Gandharva’s: ‘Sobha’, adj. Sobhya (god)] 

  33 

Sansk. termen: ṣoḍaśa: Ṣoḍaśī (fem.) ‘zestiende’, een van de (tien) Tantrische 

mahāvidyā’s. De naam kan op verschillende wijzen verklaard worden: 1. ‘zij 
die zestien jaar oud is’, een idealistische leeftijd; 2. ‘zij die zestien (goede) 
kwaliteiten heeft’; 3. ‘zij die de zestiende is’, d.w.z. zij die voorbij de (15 + 
15) fasen van de maan staat, dus boven de tijd of die de tijd haar stimulus 

geeft. In de Bengaalse Prāṇatoṣinī (17e eeuw) geeft Śiva aan Kālī een andere 

naam, nl. Tripurasundarī, maar zal ze als eeuwig zestienjarige Ṣoḍaśī worden 

genoemd (Kinsley) [zie Ivn: Devī: Mahāvidyā: Tripurasundarī: ‘Ṣoḍaśī’ (Ind.) 

(godin); God: ‘Zestiende’ (Ṣoḍaśī) (Ind.); Getal: ~ boven de twaalf: term: 

ṣoḍaśa: Ṣoḍaśī (‘16e’) (fem.) (godin) (Ind.)]  

         [sodasha, sodasa, shodasa, shodasha, Sodashi, Sodasi, Shodasi, Shodashi, 
Mahavidya, Tripurasundari, Kali] 

  34 

Sansk. termen: ṣoḍaśa: Ṣoḍaśin ‘zestiendelig’, een somayajña, behorend tot 

de jyotiṣṭoma-groep, waarvan de tekst of het offer uit 16 delen bestaat en 

waarin een ramsoffer aan Indra is toegevoegd [zie Offer: naam: ‘Ṣoḍaśin’ 

(Ind.); Getal: ~ boven de twaalf: term: ṣoḍaśa: Ṣoḍaśin (‘16e’) (offer) (Ind.)] 

  [sodasha, sodasa, shodasa, shodasha, Sodashin, Sodasin, Shodasin, Shodashin, 
somayajna, jyotistoma, jyotishtoma] 
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Sansk. termen: śoka zie śuc: śoka   - 

Sansk. termen: soma ‘geperst sap’, 1. een onbekende plant (misschien 
Sarcostema Viminalis of Asclepias Acida) die uit de bergen komt (Mūjavat), 2. 
het sap dat uit deze plant wordt geperst en bereid (later vervangen door surā) 
en dat de priesters offeren of drinken, 3. de krachtdrank van Indra en andere 
goden, gebracht door een valk en bewaakt door de gandharva’s, 4. de vitale 
vloeistof in elk levend wezen, 5. de god Soma, verbonden met de maan. 6. de 

maan zelf als vat voor amṭa, 7. de heer der planten, oṣadipati, 8. De huidige 

soma-plant, die onsmakelijk is. Plant, drank en god zijn niet altijd goed te 
onderscheiden. De diefstal van de soma of mede is een IE motief. Analyse: 
soma < su (1) ‘uitpersen’, vgl av. haoma 
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[zie Ivn: Soma (Ind.) (god/kruid/drank); God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.); 
Cultus: Soma-cultus (Ind.); Offer: ~ aan Soma (Ind.); Offer: obj.: god, ~ van 
de: Koning Soma, ~ van (Ind.); Offer: ~ aan de goden: god van de soma (Ind.); 
Offer: ~ aan de soma (Ind.); Mythologie: Soma, ~ van (Ind.); 
 
Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.); Begin: oorsprong van 
de soma (Ind.); Werkzaamheid: bereiden: persen: term: su (Ind.); Vegetatie: 
soma (Ind.); Begin: oorsprong van de Soma-cultus (Ind.); Bezit en roof: gave: 
mede: soma (Ind.); Bezit en roof: verwerving van de soma (Ind.); Filosofie: 

kennis van (het geheim van) de soma (Ind.); Macht en kracht: soma (amṛta), 

kracht van (Ind.); 
 
Rund: koe die soma schenkt (Ind.); Symboliek: symboliek van de soma (Ind.); 
Symboliek: soma als symbool van de maan (Von Schroeder) (Ind.); Huid: kleur: 
koperkleurig van Soma (Ind.); Wagen: Soma, ~ van (Ind.)]         [amrta, amrita] 

Sansk. termen: soma: saumya (adj.) 1. ‘betreffende soma’, 2. ‘koel en 
vochtig’, 3. ‘zacht’ (zoals de maan). Het vuur van de onderwatermerrie in de 

Śiva Purāṇa wordt saumya genoemd. Saumya is ook de aanduiding van een type 

Śiva-beeld (zie mūrti: saumya-mūrti) [zie Karakter en gedrag: 
zachtaardigheid: term: saumya (adj.) (mūrti) (Ind.); Eten en drinken: mede: 
term: soma (adj. saumya) (Ind.)]                                                           [murti] 
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Sansk. termen: soma: saumyamūrti zie mūrti: saumya-mūrti   - 

Sansk. termen: Somapa ‘soma drinkend’, epitheton van Indra en andere goden. 
Analyse: Somapa < soma + pa ‘drinkend’ < pā ‘drinken’ [zie Ivn: Indra (1): 
‘Somapa’ (Ind.) (god); God: ‘Soma-drinker’ (Somapa) (Ind.); Beroep en functie: 
drinker, soma-: term: somapa (part.) (god) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Somaśambhupaddhati ‘Somaśambhu’s handleiding’, ook 

genoemd Karmakāṇḍakramāvalī, Kriyākāṇḍapadakramāvalī en 

Śaivakarmakramāvalī, een geschrift uit de 11e eeuw (of uit de 14e - 15e eeuw 

betreffende een Nepalese versie vlgs Univ. of Cambridge (ws. 

cudl.lib.cam.ac.uk)) door Somaśambhu over Śaiva rituelen in Zuid-Indiase 

tempels (bron: Heinrich von Stietencron, ‘Hindu myth, Hindu History: religion, 

art and politics’). Analyse: paddhati 1. ‘spoor, weg’, 2. ‘gids, handleiding, 

liturgie’ [zie Literatuur: Somaśambhupaddhati = Karmakāṇḍakramāvalī = 

Kriyākāṇḍapadakramāvalī = Śaivakarmakramāvalī, (Śaiva) (door Somaśambhu) 

(Ind.); Taal: tekst: handleiding: term: paddhati, Somaśambhu- 

(‘Somaśambhu’s handleiding’) (lit.) (Ind.)] 

       [Somashambhupaddhati, Somasambhupaddhati, Kriyakandapadakramavali, 

Shaivakarmakramavali, Saivakarmakramavali 
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Sansk. termen: somasavana ‘(datgene) waarvan of waaruit soma wordt 
geperst’ of ‘soma-druppelend’, een kenmerk van de heilige aśvattha-boom. 
Vergelijk de Germaanse Yggdrasil, waarvanaf het heilvocht aurr of heiðr 
druppelt [zie Werkzaamheid: druipen: term: somasavana (adj.) (‘soma-
druppelend’) (Ind.)]                                                         [ashvattha, asvattha] 
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Sansk. termen: Somaskanda, beeld of voorstelling van Śiva, Umā en Skanda. De 
naam is dus een samentrekking van de drie godennamen [zie Kunst en schrift: 
beeld, goden-: Śiva (1): Somaskanda (Ind.)] 
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Sansk. termen: somavat ‘vergezeld door Soma’, een epitheton van de Vaderen 

(pitaraḥ Somavantaḥ (ShB 2, 6, 1)), terwijl ze op het stro zitten tijdens de 

Mahāpitṛyajña, een dodenfeest [zie Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’: term: 

pitṛ: ‘Somavat’ (Ind.)]  
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                        [ptr, ptri, pitarah Somavantah, Mahapitryajna, Mahapitriyajna] 

Sansk. termen: somayajña ‘soma-offer’, het belangrijkste Vedische offer. Er 

zijn diverse soma-offers of Jyotiṣṭoma (zie aldaar) [zie Offer: obj.: drankoffer: 

soma-offer (somayajña) (Ind.); Offer: term: yajña, soma- (‘soma-offer’) 
(śrauta-offer) (Ind.)]      [somayajna, Jyotistoma, Jyotishtoma, shrauta, srauta] 
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Sansk. termen: spanda ‘trillen’, nl. het trillen, de vibratie van het bewustzijn, 
naam van een filosofisch systeem (spandaśāstra), gelieerd aan het Kaśmīra-
Śaivisme [zie Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme: Spanda-śāstra (Ind.); 
Werkzaamheid: bewegen: beven: term: spanda (śāstra) (Ind.)]  
                           [spandashastra, spandasastra, spanda shastra, spanda sastra] 
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Sansk. termen: sphoṭavāda zie vāda: sphoṭavāda   - 

Sansk. termen: Śraddhā ‘vertrouwen, geloof’, 1. nl. het vertrouwen in de 
Brahmanen en de gulheid der goden, 2. tevens een subjectieve Vedische godin 
aan wie aan het begin van de studietijd geofferd werd en wier ouders 
verschillende namen hebben in de diverse teksten, 3. als ‘Śrāddha’ een term 
voor bepaalde dodenoffers (geen begrafenisoffers), 4. Śrāddhadeva is de titel 
van verschillende mannelijke goden die aangeroepen worden in de Śrāddha-
riten; de god van bijv. de ziener Atri heet Śrāddhadeva [zie Ivn: Śraddhā (1) 
(Ind.) (godin/personificatie); God: ‘Vertrouwen’ (Śraddhā, Śrāddhadeva) 
(Ind.); Offer: naam: ‘Śrāddha’ (2) (Ind.); Karakter en gedrag: trouw: term: 
śraddhā (godin) (Ind.); Religie: geloof: term: śraddhā (godin) (Ind.)] 
                                            [Shraddha, Sraddha, Shraddhadeva, Sraddhadeva] 
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Sansk. termen: Śrauta Sūtra zie sūtra: Śrauta Sūtra   - 

Sansk. termen: śrauta zie śru: śrauta   - 

Sansk. termen: śravaṇa zie 1. sru: śravaṇa (1), 2. śru: śravaṇa (2)   - 

Sansk. termen: Śrāvaṇa zie sru: śravaṇa (1)   - 

Sansk. termen: śrī (fem.) 1.‘schoonheid’, 2. ‘welvaart, rijkdom, geluk’, 3. 
‘majesteit, heer’, 4. ‘heilig’. Aanduiding: 1. Oorspronkelijk een Sondergott, 
verbonden met de ‘nederige’ godinnen Bhadrakālī en Sarvannabhutri. Dan 
misschien geassimileerd met de aardgodin Bhumi. Na de Vedische tijd is ze 

dezelfde als Lakṣmī, de vrouw van Viṣṇu. Als zodanig drukt ze een kwaliteit 

van de god uit, nl. ‘welvaart’ (vgl. Śakti als de ‘kracht’ van Śiva). Naar haar is 
het śrīvatsa-teken genoemd (zie aldaar), 2. als ethische term: ‘schoonheid’, 
maar ook ‘pracht en praal’; bovendien wordt śrī gebruikt als eerbewijzend 

voorvoegsel (‘heilige’) , 3. Śrī is de naam van een bhāṣya van Rāmānuja op de 

Brahma Sūtra of Vedānta Sūtra van Bādarāyaṇa 

 

[zie Ivn: Śrī (1) (Ind.) (godin (Vedische Sondergott)); Ivn: Lakṣmī = Śrī (2) (Ind.) 

(godin); God: ‘Schoonheid’ (Śrī) (Ind.); God: ‘Rijkdom’ (Śrī) (Ind.); Kunst en 

schrift: esthetiek: schoonheid: term: śrī (godin) (Ind.); Literatuur: Bhāṣya, Śrī 

(door Rāmānuja) (Vaiṣṇava) (Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: 

śrī (godin) (Ind.); Welzijn en ziekte: rijkdom: term: śrī (godin/lit.) (Ind.); 

Offer: ~ aan Śrī (Ind.); Symboliek: teken van Viṣṇu: śrīvatsa-haarlok op de 

borst Viṣṇu als symbool van de aanwezigheid van Śrī (Ind.)] 

           [Shri, Sri, Śrī Bhāṣya, Shri Bhasya, Shri Bhashya, Sri Bhasya, Sri Bhashya, 

Ramanuja, shrivatsa, srivatsa] 
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Sansk. termen: Śrīdhara ‘drager of bezitter van geluk of welvaart’ (MW) 

‘goddelijke ondersteuning’ (SHD), maand-vyūha van de maand Śrāvaṇa, 

voortgekomen uit de vyūha Pradyumna en daarmee een vorm van Viṣṇu. 

Volgens SHD is Śrīdhara identiek aan Viṣṇu-Kūrma en de drager van de oerkarn. 
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Analyse: Śrīdhara < śrī ‘geluk’ + dhara ‘dragen, bezitten’ < √dhṛ ‘dragen’ [zie 

Ivn: Viṣṇu: ‘Śrīdhara’, maand-vyūha (Ind.) (god); God: ‘Drager van geluk’ 

(Śrīdhara) (Ind.); Beroep en functie: drager van geluk: term: śrīdhara (god) 
(Ind.)]                [Shridhara, Sridhara, vyuha, Shravana, Sravana, Visnu, Vishnu] 

Sansk. termen: Śrīkaṇṭha ‘met de prachtige keel’, 1. een naam van Śiva, vgl. 

Nīlakaṇṭha, 2. een Śaiva leraar en filosoof (ca 1125). Zijn Śaiva Siddhānta 

wordt in de Vedānta bhedābheda genoemd of Viśiṣṭa-Śaiva-Vedānta. Hij wil 

een verzoening tot stand brengen tussen Upaniṣadische en Śaiva Agamische 

tradities. Hij stelt bijv. het Brahman met Śiva gelijk [zie Ivn: Śiva (1): 

‘Śrīkaṇṭha’ (2) (Ind.) (god); Ivn: Śrīkaṇṭha (1) (Ind.) (auteur); God: ‘Hij met de 

prachtige keel’ (Śrīkaṇṭha) (Ind.); Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta: 

Śrīkaṇṭha’s Śaiva Siddhānta (= bhedābheda in de Vedānta = Viśiṣṭa-Śaiva-

Vedānta) (Ind.); Lichaam: keel: term: kaṇṭha, śrī- (‘met de prachtige keel’) 

(god/filosoof)  (Ind.)]                        [Shrikantha, Srikantha, Shaiva Siddhanta, 
Saiva Siddhanta, bhedabheda, Vishista-Shaiva-Vedanta, Vishishta-Shaiva-
Vedanta, Visista-Saiva-Vedanta] 

  33 

Sansk. termen: Śrīkara ‘voorspoed of geluk veroorzakend’, naam van een 15e 

eeuws Vīraśaiva commentaar (Bhāṣya) van Śrīpati op de Brahma Sūtra of 

Vedānta Sūtra van Bādarāyaṇa. Analyse: śrīkara < śrī ‘voorspoed’ + kara ‘doen’ 

[zie Literatuur: Bhāṣya, Śrīkara (Śaiva) (door Śrīpati) (Ind.); Welzijn en ziekte: 

heil: term: śrīkara (‘heilbrengend’) (lit.) (Ind.)]                       [Śrīkara Bhāṣya, 

Shrikara Bhasya, Shrikara Bhashya, Srikara Bhasya, Shrikara Bhashya, Shripati, 
Sripati] 

  33 

Sansk. termen: Śrīmātā ‘verheven moeder’, aanduiding van de Godin als grond 
van alles in het Tantrisme, d.i. het moederlijke aspect van Brahman [zie Ivn: 
Devī: Śrīmātā (1), avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Verheven moeder’(Śrīmātā) 
(Ind.); Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘Śrīmātā’ (2) 

(godin) (Ind.); Familierelaties: moeder: term: mātṛ: mātā, śrī- (‘verheven 

moeder’) (Brahman) (Ind.)]                          [Shrimata, Srimata, Devi, avatara] 

  34 

Sansk. termen: Śrīpañcamīvrata, feest ter ere van Sarasvatī, de godin van de 
studie, op de vijfde dag van de lichte helft van de maand Māgha. Analyse: 
Śrīpañcamīvrata < Śrī ‘glorie’, een bijnaam van Sarasvatī + pañcamī ‘vijfde dag 
van een halfmaand’ + vrata ‘religieus voorschrift, naleving, viering’ [zie Feest: 
Devī-festival: Śrīpañcamīvrata (Ind.)]     [Shripancamivrata, Shripanchamivrata, 
Sripancamivrata, Sripanchamivrata] 

  34 

Sansk. termen: śrīvatsa ‘favoriet van Śrī’, 1. teken van Śrī, nl. een haarlok op 

de borst van Viṣṇu, hetgeen de aanwezigheid van Lakṣmī aangeeft, 2. naam 

van Viṣṇu. Analyse: vatsa 1. oorspr. ‘jaarling’, 2. ‘(liefste) kind’ [zie Lichaam: 

haar: haarlok: ‘śrīvatsa’ (Ind.); Symboliek: teken: śrīvatsa-teken op Viṣṇu als 

symbool van de aanwezigheid van Śrī (Ind.); Beroep en functie: gunsteling: 
term: vatsa, śrī- (‘favoriet van Śrī’) (haarlok) (Ind.)]           [shrivatsa, srivatsa] 
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Sansk. termen: Śrīvidyā = Śrīmahāvidyā zie vidyā: Śrīvidyā = Śrīmahāvidyā   - 

Sansk. termen: sṛṣṭi ‘schepping’. 1. Pūrva Mīmāṃsā kent geen schepping en 

Sāṃkhya-Yoga refereert er niet aan. Sṛṣṭi is een van de vijf activiteiten van 

Śiva (Sadāśiva). In het Śāktisme is Mahākālī (Devī) de scheppergodin. 2. De 

Sṛṣṭi Khaṇḍa is a. een deel van de Rudra Saṃhitā van de Śiva Purāṇa, b. de 

naam van een deel van de Padma Purāṇa, dat handelt over de schepping door 

het Brahman in de gedaantre van de persoonlijke god Brahmā. De alternatieve 

benaming Pauṣkara voor Sṛṣṭi verwijst naar de blauwe lotus (puṣkara), in de 
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gedaante waarvan Brahmā uit Viṣṇu’s navel ontstaat. Analyse: sṛṣṭi < sṛj ‘laten 

gaan, werpen’ [zie Schepping: term: sṛṣṭi (nom. act.) (lit.) (Ind.); Literatuur: 

Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra Saṃhitā: 1. Sṛṣṭi Khaṇḍa (Ind.); 

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Sṛṣṭi Khaṇḍa = Pauṣkara 

Khaṇḍa (5 in ASS-, 1 in Calcutta-editie) (Ind.)]  

                           [Srsti Khanda, Sristi Khanda, Shrshti Khanda, Shrishti khanda, 
Pauskara Khanda, Paushkara Khanda] 

Sansk. termen: śru 1. ‘horen, luisteren naar, gehoorzamen’, 2. ‘horen van, 
vernemen, studeren, leren’ 

  - 

Sansk. termen: sru 1. ‘stromen, vloeien, voorbijgaan, vergoten worden’, 2. 
‘opspringen uit, voortvloeien uit’, 3. ‘verdwijnen, vergaan, mislukken’ 

  - 

Sansk. termen: sru: śravaṇa (1) ‘lam, kreupel’, 1. α in het sterrenbeeld 

‘Arend’ met de drie sterren α, β en γ, die zouden verwijzen naar de drie 

voetstappen van Viṣṇu (trivikrama), 2. het sterrenbeeld ‘Arend’ zelf, 3. = 

Śrāvaṇa, de maand vóór het regenseizoen, waarin een maansoffer wordt 

verricht, het Śrāvaṇa-offer (een darśapūrṇamāsa in het gṛhya-ritueel) [zie 

Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Arend’: ‘Śravaṇa’ (Ind.); Hemellichaam: ster: 

‘Altaïr’: ‘Śravaṇa’ (Ind.); Tijd: maand (Ind.): Śrāvaṇa = juli-aug.; Offer: naam: 

‘Śrāvaṇa-offer’ (Ind.); Welzijn en ziekte: ziekte: verlamdheid: term: śravaṇa 

(adj.) (nakṣatra; maand Śrāvaṇa) (Ind.)]                                       [shru, sru, 

Shravana, Sravana] 
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Sansk. termen: śru: śravaṇa (2) ‘het luisteren’ naar religieuze teksten, 1. m.n. 

Śivaśravaṇa, een vorm van bhakti, 2. fase ter verwerving van aparokṣajñāna, 

het eerste stadium van mokṣa volgens Madhva [zie Waarneming: horen: term: 

śru (śruti (part.), śrauta (adj.), śravaṇa (nom. act.)) (Ind.); Verlossing: weg 

naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivaśravaṇa’ (Ind.); Verlossing: weg naar 

~: ‘Madhva-mārga’: śravaṇa (Ind.)]  

                               [shru, sru, shravana, sravana, Shivashravana, Sivasravana] 

  32  33 

Sansk. termen: śru: śruti ‘gehoord’, de hoogste categorie literatuur die 

‘gehoord’ of geopenbaard is, en waarin smṛti ondergeschikt is. Tot de śruti-

lieratuur horen de Veda’s, de Brāhmaṇa’s, de Āraṇyaka’s en de Upaniṣads. 

Voor de secten gelden de sectarische saṃhitā’s, de Āgama’s, de Tantra’s en 

de (niet-Sanskitische) Tamil-hymnen ook als śruti [zie Taal: tekst, 
geopenbaarde: term: śruti (adj. śrauta) (Ind.); Waarneming: horen: term: śru 

(śruti (part.), śrauta (adj.), śravaṇa (nom. act.)) (Ind.)][shru, sru, shruti, sruti] 

  15  32 

Sansk. termen: śru: śruti: śrauta ‘betreffende het oor of het gehoor’, een 
term verwant met śruti, de orale traditie, overgeleverd in de Veda’s. Het 
woord heeft meestal betrekking op het openbare priesterlijke ritueel i.t.t. de 

huisriten, het gṛhya-ritueel. De śrauta-riten kennen meestal drie vuren en 

worden verdeeld in yajati’s en juhoti’s of volgens een modellistische opbouw 

in prakṛti’s (basisoffers) en vikṛti’s. De Śrauta Sūtra’s zijn commentaren op de 

Saṃhitā’s m.b.t. het priesterlijke ritueel (zie verder bij sūtra: Śrauta Sūtra) 

[zie Rite: openbare ~: term: śrauta-ritueel (Ind.); Taal: tekst, geopenbaarde: 
term: śruti (adj. śrauta (lit.)) (Ind.); Waarneming: horen: term: śru (śruti 

(part.), śrauta (adj.), śravaṇa (nom. act.)) (Ind.); Literatuur: Sūtra, Śrauta 

(alg.) (Ind.)] 
                [shru, sru, shruti, sruti, shrauta, srauta, Shrauta Sutra, Srauta Sutra] 
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Sansk. termen: sruc, een lange, grote lepel, gemaakt van palāsa- of khadira-
hout, waarmee geklaarde boter op het offervuur werd geworpen. Er zijn drie 

soorten: juhū, upabhṛt en dhruvā (MW). Ook is er de darvī ‘houten’ lepel’  [zie 

Voorwerp: lepel: term: sruc (Ind.); Voorwerp: lepel: term: darvī (Ind.)] 
                                        [sruch, juhu, upabrt, upabrit, dhruva, darvi, palasa] 
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Sansk. termen: śruti zie śru: śruti   - 

Sansk. termen: sthala 1. ‘hoofdstuk’, 2. ‘aardhoop’, 3. ‘(heilige) plaats’, 4. 

‘toestand, omstandigheid’. Sthala is de naam van ee type Purāṇa (zie purāṇa: 

Sthala purāṇa) [zie Kosmografie en geografie: plaats, heilige: term: sthala 

(lit.) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: sthāna ‘staan (als een zuil)’, m.n. t.a.v. de classificatie van 
Śiva-beelden [zie Kunst en schrift: compositie: sthāna, sthānaka (Ind.); 
Lichaam: gestalte: staande houding: term: sthāna, sthānaka (mūrti) (Ind.)] 
                                                                                [sthana, sthanaka, murti] 

  33 

Sansk. termen: sthānaka ‘positie, situatie, houding’, h.l. ‘staand’, m.n. t.a.v. 

de classificatie van Viṣṇu-beelden [zie Kunst en schrift: compositie: sthāna, 

sthānaka (Ind.); Lichaam: gestalte: staande houding: term: sthāna, sthānaka 
(mūrti) (Ind.)]                                                           [sthana, sthanaka, murti] 

  32 

Sansk. termen: Sthāṇu 1. ‘vast, onbeweeglijk’, 2. ‘zuil’, naam van Śiva-Rudra 

[zie Ivn: Śiva (1): ‘Sthāṇu’ (Ind.) (god); God: ‘Zuil’ (Sthāṇu) (Ind.); Bouwwerk: 

zuil: term: sthāṇu (god) (Ind.)]                                                           [Sthanu] 

  37 

Sansk. termen: Sthāpatya Veda zie veda: Sthāpatya Veda   - 

Sansk. termen: sthiti 1. ‘stevig rechtopstaand’, 2. ‘onderhoud’, nl. van de 
wereld, een van de vijf activiteiten van Śiva (Sadāśiva), naast udbhava, ādāna, 
tirobhāva en anugraha, 3. ‘behaald resultaat’, een filosofische term naast 

mīmāṃsā (onderzoek) en vicikitsā (twijfel die tot onderzoek aanzet) [zie 

Werkzaamheid: onderhouden: term: sthiti (nom. act.) (activiteit van Śiva) 
(Ind.); Filosofisch aspect: gevolg: term: sthiti (Ind.)] 
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Sansk. termen: stoma zie stu: stoma   - 

Sansk. termen: stomabhāga ‘degene wiens deel de stoma is’, bepaalde 

formule, waarvan er 29 zijn, die de brāhmaṇa uitspreekt bij de bouw van het 

vuuraltaar tijdens het soma-offer vóór de sāmans worden gezongen [zie Taal: 
spreuk: term: mantra: stomabhāga (Ind.); Lot: term: bhāga, stoma- (‘degene 
wiens deel de stoma is’) (spreuk) (Ind.)]                                      [stomabhaga] 

  13 

Sansk. termen: stotra zie stu: stotra   - 

Sansk. termen: Stotraratna ‘sieraad van lofliederen’, een loflied ter ere van 

Viṣṇu en Śrī-Lakṣmī door de Advaita Vedānta-filosoof Yāmunācārya (bron: P. 

Pratap Kumar, ‘The goddess Lakṣmī: the divine consort in South Indian 

Vaiṣṇava tradition’). Analyse: ratna 1. ‘gave, rijkdom’, 2. ‘juweel, edelsteen, 

schat’; stotra ‘loflied, hymne’ (altijd gezongen) [zie Literatuur: Stotraratna 

(Vaiṣṇava) (door Yāmunācārya) (Ind.); Sieraad: term: ratna, Stotra- (‘sieraad 

van lofliederen’) (lit.) (Ind.)]                             [Yamunacarya, Yamunacharya] 

  32 

Sansk. termen: stotriya zie stu: stotriya   - 

Sansk. termen: stṛ ‘uitspreiden’, m.n. t.a.v. het offergras, de barhis. Vergelijk 

av. fra-star [zie Werkzaamheid: spreiden: term: stṛ (Ind.)]                 [str, stri] 

  13 

Sansk. termen: stu ‘loven, prijzen’, waarvan diverse termen zijn afgeleid, 
zoals (grāva)stut, stotriya en stoma [zie Taal: lofprijzing: term: stu (vb.) 
(Ind.)] 

  - 

Sansk. termen: stu: dānastuti (fem.) ‘lof der vrijgevigheid’, een soort hymne 
die een goddelijke status had. Analyse: dānastuti < dāna ‘geven, gulheid’ + 
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stuti ‘lofprijzing’ < stu ‘loven, prijzen’ [zie Taal: lied, lof-: ‘Dānastuti’ (Ind.); 
Taal: lofprijzing: term: stuti, dāna- (fem.)(‘lof der vrijgevigheid’) (loflied) 
(Ind.)]                                                                                            [danastuti] 

Sansk. termen: stu: grāvastut ‘die de (pers)stenen looft’, een priester wiens 
hoofd bedekt is met een doek en die genoemd is naar de verzen die hij voor de 

persstenen uitspreekt. Hij is de assistent van de hotṛ [zie Priester: term: 

grāvastut (Ind.); Taal: lofprijzing: term: stut, grāva- (‘prijzend de stenen’) 
(priester) (Ind.)]                                                                             [gravastut] 

  13 

Sansk. termen: stu: stoma ‘lof’, ‘loflied’, een groep stotra’s, zoals de trivṛt (9 

verzen in 3 groepen) of de pañcadaśa (15 verzen in 3 groepen) [zie Taal: 
versvorm: stotra: groep: stoma (Ind.); Taal: lofprijzing: term: stoma (zang) 
(Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: stu: stotra ‘lof’, ‘loflied, hymne’, die niet gebonden is aan de 
strikte regels van de Veda. Een stotra bestaat uit meer dan één vers (meestal 

een groep van drie, zoals de pragātha, zie aldaar), gezongen door de udgātṛ. 
Op de stotra’s zijn de stoma’s gebaseerd [zie Taal: versvorm: stotra (Ind.); 
Taal: lofprijzing: term: stotra (zang) (Ind.); Begin: oorsprong van de Devī-

stotra in de Bhīṣmaparvan (Ind.); Offer: ~ aan de stotra’s en śāstra’s (Ind.)] 

  13  34 

Sansk. termen: stu: stotra: Śivasahasranāmastotra ‘lofzang van de duizend 
namen van Śiva’. Er zijn veel verschillende versies van deze stotra, waarvan 
die in de Mahābhārata de belangrijkste is. Analyse: sahasranāman ‘bevattende 

duizend namen’ [zie Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Koṭirudra 

Saṃhitā: Śivasahasranāmastotra (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Vāyu 

Purāṇa: Śivasahasranāmastotra (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: 

bhakti, Śiva-: ‘Śivasahasranāma’ (Ind.); Taal: versvorm: stotra, 
Śivasahasranāma- (‘lofzang van de duizend namen van Śiva’) (lit.) (Ind.); Taal: 
litanie: sahasranāma, Śiva- (‘lofzang van de duizend namen van Śiva’) (lit.) 
(Ind.)]                                   [Shivasahasranamastotra, Sivasahasranamastotra] 

  33 

Sansk. termen: stu: stotriya ‘betreffende de stotra’, een terzine, aan het 
begin van een śāstra uitgesproken [zie Taal: versvorm: stotriya (Ind.); Taal: 
lofprijzing: term: stotra (adj. stotriya) (zang) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: stu: stuta, om zie om stuta   - 

Sansk. termen: stu: Suṣṭuti zie su (2): Suṣṭuti  

Sansk. termen: stūpa 1. ‘haarknoet’, 2. Boeddhistisch bouwwerk [zie 
Heiligdom: type: stūpa (Ind.-B.); Lichaam: haar: haarknoet: term: stūpa (Ind.); 
Symboliek: stūpa als symbool van de baarmoeder van de moedergodin (Ind.-
B.)]                                                                                                      [stupa] 

  1 

Sansk. termen: su (1) ‘uitpersen’   - 

Sansk. termen: su (1): soma zie soma   - 

Sansk. termen: su (1): Upāṃśusavana ‘upāṃśu-persing’, persing van de eerste 

soma-stengels, waarvan het sap wordt gedeponeerd in de Upāṃśu-beker 

(upāṃśupātra), wat gebeurt tijdens een gemompeld gebed (upāṃśu). Na deze 

inleidende persing volgt de hoofdpersing op deze tweede soma-persingsdag. 

Analyse: upāṃśu < upa ‘naar, samen, onder’ + √aṃś (‘verdelen’) + u (affix); 

betekenis: 1. ‘heimelijk, in ’t geheim, fluisterend’, 2. ‘gemompeld gebed (als 
om niet gehoord te worden)’, 3. ‘bep. soma-offer’ [zie Vat: beker: term: 

pātra: ‘Upāṃśupātra’ (Ind.); Rite: rituele handeling: persing van de soma: 

‘Upāṃśusavana’ (Ind.); Werkzaamheid: bereiden: persen: term: su: savana, 

upāṃśu- (nom. act.) (bep. soma-persing) (Ind.); Filosofie: kennis: geheim: 

term: upāṃśu (adv.) (rite) (Ind.)] 

  13 
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                     [Upamshusavana, Upamsusavana, Upanshusavana, Upansusavana, 
Upamshupatra, Upamsupatra, Upanshupatra, Upansupatra] 

Sansk. termen: su (2) ‘goed, mooi, juist, zeer’   - 

Sansk. termen: su (2): subrahmaṇya ‘geliefd bij de brāhmaṇa’s’, 1. priester 

die slechts een bepaalde formule moest uitspreken, vergelijkbaar met de 

Bahrām Yašt uit de Avesta. Hij is een van de drie assistenten van de udgātṛ, 2. 

naam van Skanda/Kārttikeya in Zuid-India, 3. (Subrahmaṇyā) een bijzondere 

voordracht van mantra’s door de udgātṛ [zie Priester: term: subrahmaṇya 

(Ind.); Ivn: Skanda: ‘Subrahmaṇya’ (1) (Ind.) (god); God: ‘Geliefd bij de 

brāhmaṇa’s’ (Subrahmaṇya) (Ind.); Karakter en gedrag: geliefdheid: term: 

subrahmaṇya (‘geliefd bij de brāhmaṇa’s’) (priester/god) (Ind.); Taal: litanie: 

‘Subrahmaṇyā’ (2) (Ind.)]                                                          [Subrahmanya] 

  13  15 

Sansk. termen: su (2): Sudarśana 1. ‘gemakkelijk te zien’, 2. ‘mooi’, de discus 

van Viṣṇu. Analyse: su (2) ‘goed, mooi, juist, zeer’ + darśana [zie Wapen: 

discus: term: cakra: ‘Sudarśana’ = ‘Vajranabha’ (Ind.); Kunst en schrift: 
esthetiek: schoonheid: term: sudarśana (adj.) (discus) (Ind.)]  
                                                                                  [Sudarshana, Sudarsana] 

  37 

Sansk. termen: su (2): Sudhanvan ‘een goede boog bezittend’, wiens zonen, de 

Saudhanvana’s, als collectief de Ṛbhu’s aanduiden. Analyse: dhanu(s) ‘boog’  

[zie Ivn: Sudhanvan (Ind.) (brahmaan), Saudhanvana; God: ‘Boogschutter’ 
(Sudhanvan) (Ind.); Wapen: boog: term: dhanu, su- (sudhanvan) (‘met de 
goede boog’) (god) (Ind.)]               

  12 

Sansk. termen: su (2): Sudhanvan: Saudhanvana’s ‘zonen van Sudhanvan’, 1. 

een groep ṛbhu’s, de zonen van Sudhanvan (zie aldaar). 2. Saudhanvana is ook 

de naam van een gemengde kaste, mogelijk van rathakāra’s [zie Geest: groep: 
‘Saudhanvana’s’ (Ind.); Geest: ‘Zonen van Sudhanvan’ (Saudhanvana’s) (Ind.); 
Ivn: Sudhanvan (Ind.) (brahmaan), Saudhanvana; Instelling en organisatie: 
kaste: subkaste der saudhanvana’s (Ind.)]   

            [Rbhu’s, Ribhu’s, Ṛbhavas, Ṛbhavaḥ, Rbhavas, Rbhavah, Saudhanvanās, 

Saudhanvanāḥ, Saudhanvanas, Saudhanvanah] 

  12 
 

Sansk. termen: su (2): sukha 1. ‘geluk’, 2. ‘plezier, genot’. In de Vaiśeṣika-

filosofie leidt de weg naar verlossing tot opheffing van sukha. Analyse: sukha, 
waarsch. < su ‘goed’ + kha ‘as-gat’, gezegd van een wagen die goed of snel 
rijdt [zie Welzijn en ziekte: heil: term: sukha (Ind.); Karakter en gedrag: 
genieten: term: sukha (nom. act.) (Ind.); Verlossing: separ.: geluk: term: 
sukha (Ind.)] 

  34  56 

Sansk. termen: su (2): sukha prāpti zie prāpti: sukha prāpti   - 

Sansk. termen: su (2): sūkta ‘goed uitgesproken’, een Vedisch loflied dat 

onderscheiden wordt van de ṛc dat een enkel vers is. Een bekende sūkta is de 

Puruṣa Sūkta. Analyse: sūkta < su (2) ‘goed’ + ukta ‘uitgesproken’ (< vac) [zie 

Taal: spraak: term: vac: ukta, su- (sūkta) (‘goed uitgesproken’) (loflied) (Ind.); 
Taal: lied, lof-: term: sūkta (Ind.)]                      [Purusa Sukta, Purusha Sukta] 

  10 

Sansk. termen: su (2): sūktavāka ‘voordracht van een loflied’, een 
gebedsformule en ceremonie waarin de offeraar geluk wordt gewenst, 
uitgesproken na de anuyāja-offers van het maansoffer [zie Taal: spreuk: term: 
mantra: sūktavāka (Ind.); Taal: spraak: term: vac: vāka, sūkta- (‘uitspreken 
van een loflied’) (mantra) (Ind.)]                                                    [suktavaka] 

  13 

Sansk. termen: su (2): Sumeru ‘goede Meru’, de berg der goden i.t.t. Kumeru. 
Meru is een mythische berg, beschouwd als het middelpunt van de kosmos, 
waaromheen de planeten draaien en waarvanaf de Ganges stroomt. Meru is het 
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ontmoetingspunt van goden en ṛṣi’s (zie aldaar) [zie Aardhoogte: berg, 

mythische: ‘Meru ‘= ‘Sumeru’ (3) (Ind.) + (Ind.-B.) + (Tib.)] 

Sansk. termen: su (2): Sumitra ‘goede vriend’, epitheton van Indra, m.n. in 
diens relatie met Dīrghajihvī (zie aldaar), een asura-vrouw, die zijn soma likt. 
Analyse: Sumitra < su ‘goed’ + mitra ‘vriend’ [zie Ivn: Indra (1): ‘Sumitra’ 
(Ind.) (god); God: ‘Goede vriend’ (Sumitra) (Ind.); Beroep en functie: vriend: 
term: mitra, su- (‘goede vriend’) (Indra) (Ind.)]  

  12 

Sansk. termen: su (2): Suparṇa ‘mooi gevleugeld’, een bijnaam van Garuḍa. 

Analyse: parṇa ‘blad, veer, vleugel’ < parṇ ‘groen zijn’ [zie Ivn: Garuḍa: 

‘Suparṇa’ (Ind.) (zonne(leeuw)vogel); Dier: ‘Mooi gevleugeld’ (Suparṇa) (Ind.); 

Lichaam: vleugel: term: parṇa, su- (‘mooi gevleugeld’) (adj.) (myth. vogel) 

(Ind.)]                                                                                  [Suparna, Garuda] 

  37 

Sansk. termen: su (2): Surabhī (fem.) 1. ‘welriekend’, 2. ‘bekoorlijk, lieflijk’ , 
een vorm van Devī van wie afbeeldingen bestaan. Ze wordt beschouwd als een 

van de Mātṛkā’s en als de koe van overvloed. Ze is de dochter Dakṣa en de 

vrouw van Kaśyapa en de moeder van het vee. Ze is ook bekend onder de naam 
Kāmadhenu. Analyse: Surabhī < su (2) + rabh ‘grijpen, omhelzen, hevig 
verlangen’, dus eig. ‘prettig aangrijpend’ [zie Ivn: Devī: Surabhī, avatāra 
(Ind.) (myth. koe-godin); God: ‘Welriekend’ (Surabhī) (Ind.); Waarneming: 
ruiken: geur: term: surabhī (‘welriekend’) (fem.) (godin) (Ind.); Kunst en 
schrift: beeld, goden-: Devī: Surabhī (Ind.)]  
                                      [Surabhi, Kamadhenu, Devi, avatara, Matrka, Matrika] 

  15  50 

Sansk. termen: su (2): Surasā (fem.) ‘waterrijke, sappige’, een nāgī die in de 

gedaante van een rākṣasī Hanumat probeert te verslinden, maar dit mislukt 

wanneer hij zich in haar lijf opzwelt. Wel doodt Hanumat de rākṣasī Siṃhikā 

die hem eveneens probeert te op te eten (in: de mythe van Hanumats 

vliegtocht over de zeeëngte van Laṅkā). Analyse: Surasā is de moeder der 

nāga’s en demon van de oceaan, wat haar naam verklaart [zie Ivn: Surasā 

(Ind.) (nāga-rākṣasī-demon), Saurasā; Water: vocht: term: rasā, su- 

(‘waterrijk, sappig’) (subst. adj.) (slangdemon) (Ind.); Dier: ‘Waterrijke’ 
(Surasā) (Ind.)]  [Surasa, Saurasa, nagaraksasi, rakshasi, nagi, Simhika, Sinhika] 

  27 

Sansk. termen: su (2): Suṣeṇa 1. ‘met een goed werpwapen’, 2. ‘met mooie 

trossen (bloemen)’, naam van een demon die voorkomt in de (eigenlijke) Devī 

Purāṇa. Analyse: Suṣeṇa < su ‘goed’ + senā ‘werpwapen, speer’ < si ‘werpen’ 

[zie Ivn: Suṣeṇa (Ind.) (demon); Geest: ‘Hij die voorzien is van een goed 

werpwapen’ (Suṣeṇa) (Ind.); Wapen: projectiel: term: senā, su- (Suṣeṇa) (‘met 

een goed werpwapen’) (demon) (Ind.)]                                 [Susena, Sushena] 

  34 

Sansk. termen: su (2): Suṣṭuti (fem.) ‘heerlijke lofprijzing’, de lofprijzing van 

de goden door de Rigvedische dichters, in de vorm van het componeren van de 

Ṛg Veda werd als godheid beschouwd. Analyse: Suṣṭuti < su (2) + stuti 

‘lofprijzing’ [zie Ivn: Suṣṭuti (Ind.) (godin/personificatie); Taal: lofprijzing: 

term: stuti, su- (suṣṭuti) (fem.) (‘heerlijke lofprijzing’) (godin) (Ind.); God: 

‘Lofprijzing’ (Suṣṭuti) (Ind.)]                                                [Sustuti, Sushtuti] 

  12 

Sansk. termen: su (2): suṣumṇā ‘zeer genadig of vriendelijk’, m.n. aanduiding 

van de ader waardoor de ziel via de Brahmarandhra naar het Absolute verrijst 

[zie Lichaam: ader: ‘suṣumṇā’ (Ind.); Karakter en gedrag: welgezindheid: 

term: sumna, su- (suṣumṇā) (adj.) (‘zeer vriendelijk’) (ader) (Ind.)] 

                                                                                      [susumna, sushumna] 
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Sansk. termen: su (2): Suvṛtta ‘mooi gerond’, een der drie biggen van Varāha 

en de aardzeug in de mythe van Śiva en het beerzwijn (Kālikā Purāṇa) [zie Ivn: 

Suvṛtta (Ind.) (myth. zwijn); Dier: ‘Mooi gerond’ (Suvṛtta) (Ind.); Kunst en 

schrift: compositie: rond: term: vṛtta, su- (‘mooi gerond’) (myth. dier) (Ind.)] 

                                                                               [Suvrtta, Suvritta, Varaha] 

  37 

Sansk. termen: su (2): svāhā ‘heil !’, uitroep, gedaan door de hotṛ bij offers 

aan alle goden. Aanduiding: 1. de uitroep, 2. de offergave zelf, 3. 
personificatie van de offergave als de vrouw van Agni. Analyse: svāhā waarsch. 
< su (2) ‘goed, gunstig’ + √ah ‘roepen’[zie Taal: uitroep: ‘svāhā’ (offertgave) 
(Ind.); Offer: obj.: term: svāhā (Ind.); Ivn: Svāhā (Ind.) (nimf-godin, dochter 
van Tārā (2)); God: ‘Heil’ (Svāhā) (Ind.)]                                               [svaha] 

  37 

Sansk. termen: su (2): sviṣṭakṛt ‘die het offer correct uitvoert’, nl. Agni. 

Analyse: sviṣṭakṛt < su (2) ‘goed, mooi, juist, zeer’ + iṣṭa (√yaj ‘offer-’) + kṛt 
(‘doen, uitvoering’) [zie Ivn: Agni (1): ‘Sviṣṭakṛt’, ~ (Ind.) (god); God: 

‘Uitstekende offeraar’ (Sviṣṭakṛt) (Ind.); Offer: ~ aan Agni Sviṣṭakṛt (Ind.); 

Offer: term: iṣṭakṛt, sv- (‘die het offer correct uitvoert’) (adj.) (Agni) (Ind.)] 

                       [Agni Svistakrt, Agni Svistakrit, Agni Svishtakrt, Agni Svishtakrit] 

  13 

Sansk. termen: sū (3) ‘in gang zetten, aansporen, veroorzaken’                  [su]   - 

Sansk. termen: sū (3): Savitṛ ‘opwekker, aanzetter’, Vedische god die nauw 

verbonden is met de zon en ṛta, en die inspireert tot gedachten en aanzet tot 

het offer. Hij houdt de wereld in gang, geeft leven aan de mensen en 
onsterfelijkheid aan de goden, en bewaakt de wetten. Hij is een van de 

Āditya’s. Analyse: < sū (3) ‘opwekken, aanzetten, voortdrijven’ [zie Ivn: Savitṛ 
(Ind.) (abstracte god); God: ‘Opwekker’ (Savitṛ) (Ind.); Werkzaamheid: 

aanzetten: term: sū (Ind.); Werkzaamheid: aanzetten: term: savitṛ (nom. ag.) 

(god) (Ind.); Mythe: Savitṛ en Agohya (Ind.); Offer: ~ aan Savitṛ (Ind.); Huid: 

kleur: goudkleur van Savitṛ (Ind.)]                         [su, Savitr, Savitri, rta, rita] 

  12  15 

Sansk. termen: sū (3): Sāvitrī (fem.) ‘opwekker’, godin naar analogie van 

Savitṛ; ze is (1) de vrouw van Brahmā en de dochter van Sūrya. In de mythe 

werd ze als echtgenote van Brahmā vervangen door Gāyatrī. Een andere (2) 
Sāvitrī (genoemd naar de bijnaam van de godin Sarasvatī) is de dochter van 
Aśvapati en de vrouw van Satyavān. Sarasvatī (3) en Sītā (4) dragen als 
epitheton de naam Sāvitrī. [zie Ivn: Sāvitrī (1) (Ind.) (dochter van de zon, 
Sūrya, en vrouw van Brahmā); Ivn: Sāvitrī (2) (Ind.) (de dochter van Aśvapati 
en minnares van Satyavān = Satyāvan); Ivn: Sarasvatī (1): ‘Sāvitrī’ (3) (Ind.) 

(rivier(godin)); Ivn: Lakṣmī: Sītā, avatāra: ‘Sāvitrī’ (4) (Ind.) (myth. fig.-godin); 

God: ‘Opwekker’ (Savitṛ, Sāvitrī) (Ind.); Werkzaamheid: aanzetten: term: 

sāvitrī (fem.) (nom. ag.) (godin) (Ind.)]  
      [su, Savitr, Savitri, Surya, Ashvapati, Asvapati, Gayatri, Sarasvati Satyavan] 

  12  15  37 

Sansk. termen: sū (4) ‘voorbrengen, baren’ [zie Dood en leven: geboorte: 
term: sū (vb.) (Ind.)]                                                                                 [su] 

  13 

Sansk. termen: sū (4): Strī Parvan zie parvan: Strī Parvan   - 

Sansk. termen: sū (4): Sūṣan ‘voortbrengster’, een geboortegodin, gecreëerd 

en gebaseerd op het model van Pūṣan (Keith, Bloomfield). In de tekst staat 

overigens sūṣaṇā, dat ook een orgaan kan aanduiden [zie Ivn: Sūṣan = Sūṣaṇā 

(Ind.) (godin/personificatie); God: ‘Voortbrenger’ (Sūṣan) (Ind.)] 

                                                                     [Susan, Sushan, Susana, Sushana] 
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Sansk. termen: sū (4): Sūtikāgni = Sūtakāgni ‘geboortevuur’, een vuur voor 
pasgeborenen ter verdrijving van boze geesten. Analyse: sūtaka ‘geboorte’ [zie 
Vuur: offervuur: ‘Sūtikāgni’ (Ind.); Vuur: term: agni, sūtika- (sūtikāgni) 
(‘geboortevuur’) (Ind.)]                                                   [Sutikagni, Sutakagni] 

  13 

Sansk. termen: śū zie śvi   - 

Sansk. termen: subrahmaṇya / subrahmaṇyā zie su (2): subrahmaṇya   - 

Sansk. termen: śuc ‘schitteren, branden’                      [shuc, shuch, suc, such]   - 

Sansk. termen: śuc: śoka 1. ‘brandend, heet’, 2. ‘verdriet’, zoals in de mythe 
van Indra en het verdriet [zie Karakter en gedrag: verdriet: term: śoka (Ind.)] 
                                                               [shuc, shuch, suc, such, shoka, soka] 

  10 

Sansk. termen: śuc: śuci 1. ‘schitterend, stralend’, 2. ‘zuiver, heilig’, 3. naam 
van een vuur en ‘broer’ van de vuren Pāvaka (‘zuiver’) en Pavamāna 
(‘gezuiverd’, 4. een vorm van Agni (zijn zoon), 5. gezuiverde soma, die Indra 
en Vāyu puur drinken (zie ook śukra), 6. een variant van het Tanūhavis-offer 
aan Agni 
[zie Ivn: Agni (1): Śuci (1) (Ind.) (god); God: ‘Schitterende’ (Śuci) (Ind.); Licht 
en duisternis: schittering: term: śuci (part.) (soma/god) (Ind.); Reiniging en 
verzorging: reinheid: term: śuci (adj.) (soma, god) (Ind.); Eten en drinken: 
mede: term: soma: ‘śuci’ (Ind.); Offer: naam: ‘Tanūhavis’: ‘Śuci’ (2) (Ind.)]  
                           [shuc, shuch, suc, such, shuci, shuchi, suci, suchi, tanuhavis] 

  12  13 

Sansk. termen: śuc: śukra ‘helder, schitterend’. 1. elke heldere vloeistof, 
zoals gezuiverde soma of zaad (zie śuci), 2a. guru der demonen, zoon van 

Bhṛgu, die in diverse mythen een rol speelt in de verwerving van 

onsterfelijkheid; later werd hij gelijkgesteld met Kāvya Uśanas, 2b. de 
(heerser van de) planeet Venus, 3. naam van een soma-beker 
 
[zie Licht en duisternis: schittering: term: śukra (adj.) (soma; demon; planeet) 
(Ind.); 
 
Eten en drinken: mede: term: soma: ‘śukra’ (Ind.); Seksualiteit: zaad: term: 
śukra (Ind.); Aardmaterie: vloeistof: term: śukra (Ind.);  
 

Ivn: Śukra (1) = Kāvya Uśanas (1) (Ind.) (ṛṣi); Geest: ‘Schittering’ (Śukra) (Ind.); 

Mythe: Bṛhaspati’s list en redding van de wereld uit handen van Śukra en de 

Daitya’s (Padma Purāṇa) (Ind.); Mythe: Kaca’s verwerving van het geheim der 

onsterfelijkheid uit de mond van Śukra (Mahābhārata) (Ind.); 
 
Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): ‘Śukra (2) = Kāvya Uśanas’ (2) (Ind.); Vat: 
beker: term: dhārāgraha: ‘śukra’ (Ind.)] 
              [shuc, shuch, suc, such, shukra, sukra, Kavya Ushanas, Kavya Ushana, 
Ushana Kavya, Kavya Usanas, Kavya Usana, Usana Kavya, dharagraha] 

  12  13  37 

Sansk. termen: śuc: Śukriyavrata ‘kuisheidseed’ (?), gelofte (en de uitvoering 

daarvan) die aan de studie van de Ṛg Veda voorafgaat. Analyse: śukriya 

‘zuivere vloeistof bevattend’ [zie Rite: rituele handeling: term: vrata, Śukriya- 
(Ind.)]                              [shuc, shuch, suc, such, Shukriyavrata, Sukriyavrata] 

  13 

Sansk. termen: Sudarśana zie su (2): Sudarśana   - 

Sansk. termen: śuddha ‘zuiver’, 1. naam van een vorm van Śaivisme vlgs 
Tirumūlar, waarin Śaivisme en Vedānta gecombineerd zijn. Andere vormen zijn 

aśuddha, san mārga en kadumśuddha. 2. naam van een Vaiṣnava filosofie 

(Śuddha Advaita Vedānta), nl. die van de Rudra of Vallabha sampradaya [zie 

Religie: Śaivisme, śuddha- (vlgs Tirumūlar) (Ind.-T.); Filosofie: type: Vaiṣṇava 
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~: Vedānta, Vaiṣṇava: Śuddha Advaita Vedānta (Ind.); Reiniging en verzorging: 

reinheid: term: śuddha (adj.) (Ind.)] 
                                  [shuddha, suddha, Tirumular, Shuddha Advaita Vedanta, 
Suddha Advaita Vedanta] 

Sansk. termen: śuddha: aśuddha ‘onzuiver’, een vorm van Śaivisme vlgs 
Tirumūlar (naast śuddha, san mārga en kadumśuddha) [zie Religie: Śaivisme, 
aśuddha- (vlgs Tirumūlar) (Ind.-T.); Reiniging en verzorging: onreinheid: term: 
aśuddha (Ind.)]                     [shuddha, suddha, ashuddha, asuddha, Tirumular] 

  33 

Sansk. termen: śuddha: kadumśuddha (‘zeer zuivere (Śaiva)’), een vierde vorm 
van Śaivisme vlgs Tirumūlar (naast śuddha, aśuddha en san mārga) [zie Religie: 
Śaivisme, kadumśuddha- (vlgs Tirumūlar) (Ind.-T.); Reiniging en verzorging: 
reinheid: term: śuddha (adj.) (Ind.)]  
                           [shuddha, suddha, kadumshuddha, kadumsuddha, Tirumular] 

  33 

Sansk. termen: śuddha: śuddhi, reinigingingsrite, m.n. ter herbekering van 
Indiërs, ingesteld door Svāmī Dayānanda Sarasvatī van de Ārya Samāja [zie 
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): term: śuddhi (Ind.)]  
   [shuddha, suddha, shiddha, siddha, Svami Dayananda Sarasvati, Arya Samaja] 

  34 

Sansk. termen: Sudhanvan zie su (2): Sudhanvan   - 

Sansk. termen: śūdra, lid van de vierde kaste der arbeiders en dienaren, 

ontstaan uit de voeten van Puruṣa (Ṛg Veda) of uit die van de godin Manū 

(Śāktisme). De śūdra’s zijn uitgesloten van het offer [zie Instelling en 
organisatie: kaste der śūdra’s (Ind.)]           [shudra’s, sudra’s, shudras, sudras, 

śūdrās, śūdrāḥ, sudrah, Purusa, Purusha, Manu] 

  32  34  37 

Sansk. termen: sukha prāpti zie prāpti: sukha prāpti   - 

Sansk. termen: sukha zie su (2): sukha   - 

Sansk. termen: śukra zie śuc: śukra   - 

Sansk. termen: Śukriyavrata zie śuc: Śukriyavrata   - 

Sansk. termen: sūkta zie su (2): sūkta   - 

Sansk. termen: sūktavāka zie su (2): sūktavāka   - 

Sansk. termen: śūlagava ‘spitos’, benaming van het dier waaraan graan wordt 
geofferd tijdens een vruchtbaarheidsrite en door Keith de ‘milddadige’ 
genoemd. Volgens MW betekent śūlagava ‘os geschikt voor het spit’, een 
spitosoffer dus. Analyse: śūla ‘spit, staak’, vgl. triśūla; śūl ‘pijnigen’; gava ifc 
< go ‘koe, vee’ [zie Rund: stier: os: term: gava, śūla- (‘spitos’) (offerstier) 
(Ind.);  Dier: ‘Spitos’ (Śūlagava) (Ind.); Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: 
ossenoffer: spitosoffer: term: śūlagava (Ind.)]                  [shulagava, sulagava] 

  13 

Sansk. termen: Śulva Sūtra zie sūtra: Śulva Sūtra   - 

Sansk. termen: Śumbha, Niśumbha ‘slachter, doder’, twee demonbroers en 
generaals van Tāraka die de goden overwinnen en proberen Devī te doden. 

Eerst zenden ze Dhūmralocana om haar te verslaan en later Caṇḍa en Muṇḍa. 

Ten slotte vallen godinnen die uit Devī voortkomen hen aan en vreten hen op 
of ze worden door wapens gedood. De ondergang van de demonen wordt 
beschouwd als een verlossing. De mythe, die zich in het Vindhya-gebergte 

afspeelt, wordt verteld in de Mārkaṇḍeya Purāṇa, de Devī Bhāgavata Purāṇa 

en de Harivaṃśa [Ivn: Śumbha = Sumbha (Ind.) (asura-demon); Ivn: Niśumbha = 

Nisumbha (Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Doder’ (Śumbha, Niśumbha) (Ind.); 
Beroep en functie: doder: term: śumbha, niśumbha (demonen) (Ind.); Mythe: 
Devī’s slachting van Śumbha en Niśumbha (Ind.)]  
                                 [Shumbha, Sumbha, Nishumbha, Nisumbha, Taraka, Devi] 
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Sansk. termen: Sumeru zie su (2): Sumeru   - 

Sansk. termen: Sumitra zie su (2): Sumitra   - 
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Sansk. termen: śūna (1) 1. ‘gezwollen’, ‘gezwollen staat’, 2. ‘ledigheid, 
afwezigheid’                                                                               [shuna, suna] 

  - 

Sansk. termen: śūna (1): śūnya 1. ‘leeg, afwezig, vrij (van)’, 2. ‘niets, 

ledigheid, niet-bestaan’, 3. ‘nul’. Aanduiding: 1. M.n. de naam van Viṣṇu als 

kind wanneer hij na de Mahāpralaya op een banyan-blad op de oceaan drijft 
(Pāñcarātra Āgama’s), 2. De term komt voor in het Boeddhistische begrip 

śūnyatā (zie aldaar) [zie Ivn: Viṣṇu: ‘Śūnya’ (Ind.) (god); God: ‘Niets’ (Śūnya) 

(Ind.); Getal: nul: term: śūnya (god) (Ind.); Verschijning: afwezigheid: term: 
śūnya (adj.), śūnyatā (subst.) (Ind.); Filosofie: niets: term: śūnya, śūnyatā 
(Ind.-B.)]                                [shuna, suna, shunya, sunya, shunyata, sunyata] 

  32 

Sansk. termen: śūna (1): śūnyatā 1. ‘ledigheid’, 2. ‘afwezigheid’, 3. ‘niet-
bestaan, illusoire werkelijkheid’. Volgens de Boeddhisten is de stoffelijke 
wereld een illusie en dus ledig (śūnya, vgl. abhava). De aanhangers van de leer 
der ledigheid (śūnyatāvāda = śūnyavāda) zijn de Śūnyatāvādins of Śūnyavādins 
of Mādhyamika’s, de ‘volgers van de middenweg’, die door de Nyāya-filosofen 
werden gekritiseerd [zie Filosofie: niets: term: śūnya, śūnyatā (Ind.-B.); 
Verschijning: afwezigheid: term: śūnya (adj.), śūnyatā (subst.) (Ind.); 
Filosofie: type: Boeddhistische ~: Mādhyamika’s = Śūnyavādins = Śūnyatāvādins 
(Ind.-B.); Kosmografie en geografie: weg: richting: midden: term: mādhyamika 
(adj.) (Boeddh. fil.) (Ind.)]   
                           [shuna, suna, shunyata, sunyata, shunyatavada, shunyavada, 
sunyatavada, sunyavada, Shunyatavadins, Shunyavadins, Sunyatavadins, 
Sunyavadins, Madhyamika’s, Madhyamikas] 

  10  34 

Sansk. termen: śunā (2) (fem.) ‘ploegschaar’. Deze werd beschouwd als een 
goddelijk voorwerp waaraan een koek geofferd werd. Vgl. sīra en Śunāsīra = 
Śunā-sīra waarbij de combinatie als god beschouwd werd [Voorwerp: 
ploegschaar: term: śunā (god) (Ind.); Offer: ~ aan de ploegschaar: Śunā (Ind.)] 
                                                                   [shuna, suna, Shunasira, Sunasira] 

  12 

Sansk. termen: śunaka ‘hond’. Er is een familie die de Śunaka’s heet [zie 
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Śunaka’s’ (Ind.); Dier: hond: term: 
śunaka (Ind.)]                                                                       [shunaka, sunaka] 

  12 

Sansk. termen: Śunaṃkuri zie śvi: Śunaṃkuri   - 

Sansk. termen: Śunāsīra = Śunā-sīra zie sīra: Śunāsīra = Śunā-sīra   - 

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

Sansk. termen: Sundarī (fem.) ‘mooie vrouw’, een goddelijke dienares van 

Pārvatī in de mythe van Devī’s verleiding van de buffeldemon Mahiṣa. Analyse: 

sundarī hangt samen met sund ‘schijnen, schitterend zijn’ [zie Ivn: Sundarī 
(Ind.) (goddelijke dienares); God: ‘Schoonheid’ (Sundarī) (Ind.); Kunst en 
schrift: esthetiek: schoonheid: term: sundarī (subst. adj.) (godin) (Ind.)] 
                                                                                            [Sundari, Parvati] 

  37 

Sansk. termen: Sūnṛtā ‘geluk, vreugde, blijdschap’, een abstracte Vedische 

godin [zie Ivn: Sūnṛtā (Ind.) (godin/personificatie); God: ‘Vreugde’ (Sūnṛtā) 

(Ind.); Karakter en gedrag: blijdschap: term: sūnṛtā (godin) (Ind.) 

  12 

Sansk. termen: śūnya zie śūna (1): śūnya   - 

Sansk. termen: śūnyatā zie śūna (1): śūnyatā   - 

Sansk. termen: Suparṇa zie su (2): Suparṇa   - 

Sansk. termen: sura (1) ‘god’: Etym.: 1. sura < a-sura = ‘niet hemels’ + ‘god’ < 
asura ‘demon’ (vlgs Darmesteter), 2. sura < sur ‘bovennatuurlijke krachten 
hebben’, ‘schitteren’ < svar ‘schitteren’ (SHD) [zie God: term: sura (Ind.)] 

  12 
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Sansk. termen: sura (1): surāṇām-agratas ‘eerste der goden’, de titel die Viṣṇu 

aan Śiva geeft, nadat het gif, dat deze ontvangt, als eerste product ontstaat 
bij het karnen van de oceaan. Analyse: agratas ‘vooraan, in het begin, eerst’; 

surāṇām, gen. pl. van sura ‘god’ [zie Ivn: Śiva (1): ‘Surāṇām-agratas’ (Ind.) 

(god); God: ‘Eerste der goden’ (Surāṇām-agratas (Ind.); God: term: sura 

(Ind.); Eén: eerste: term: agratas (Ind.)]       [Suranam-agrata, Suranamagrata] 
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Sansk. termen: sura (1): sura-śreṣṭha ‘hoogste god’, de titel die Viṣṇu aan Śiva 

geeft, nadat het gif, dat deze ontvangt, als eerste product ontstaat bij het 

karnen van de oceaan. Analyse: mogelijke comparatie: śrī – śreyas - śreṣṭha 

[zie Ivn: Śiva (1): ‘Sura-śreṣṭha’ (Ind.) (god); God: ‘Hoogste god’ (Sura-śreṣṭha) 

(Ind.); God: term: sura (Ind.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: 

śreṣṭha (superl.) (Ind.)]                [Sura-shrestha, Sura-shreshtha, Sura-srestha, 

Sura-sreshtha, Surashrestha, Surashreshtha, Surasrestha, Surasreshtha] 
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Sansk. termen: surā (2) (fem.) ‘bedwelmende drank’, bereid uit diverse 
planten, die in het profane bestaan werd gedronken en zelden tijdens een 

offerrite (in de Sautrāmaṇī- Vājapeya-riten). Av. hura werd zeker gebruikt bij 

het offer. Analyse: mog. < su 3 ‘uitpersen, distilleren’ (MW) [zie Eten en 
drinken: drank, roesopwekkende: term: surā (Ind.); Offer: obj.: drankoffer: 
surā-offer (Ind.); Eten en drinken: mede: term: sura (Ind.); Eten en drinken: 
mede: term: hura (Ir.)]                                                                           [sura] 
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Sansk. termen: Surabhī zie su (2): Surabhī   - 

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

Sansk. termen: sura-śreṣṭha zie sura (1): sura-śreṣṭha   - 

Sansk. termen: Śūrpaṇakhā (fem.) ‘met nagels als wanmanden’, demon, de 

zuster van Rāvaṇa, die Rāma trachtte te verleiden, maar werd afgewezen en 

door Lakṣmaṇa werd verwond. Analyse: Śūrpaṇakhā < śūrpa ‘wanmand’ + 

nakha ‘nagel’ [zie Ivn: Śūrpaṇakhā (Ind.) (rākṣasī-demon); Geest: 

‘Wanmandnagel’ (Śūrpaṇakhā) (Ind.); Lichaam: nagel: term: nakha, śūrpa- 

(Śūrpaṇakhā) (‘met nagels als wanmanden’) (vr. demon) (Ind.)] 

                                                                 [Shurpanakha, Surpanakha, Ravana] 
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Sansk. termen: Sūrsāgar (br.-hind.) ‘Oceaan van melodie’ van devotie, een 

werk van Sūrdās, een blinde dichter-zanger van de Viṣṇu-bhakti, m.n. van 

Kṛṣṇa. Analyse: sūr < skt. svara ‘geluid, toon, melodie, muzieknoot’ + sāgar < 

skt. sāgara ‘oceaan’ [zie Literatuur: Sūrsāgar (door Sūrdās) (Ind.); Wateren: 
oceaan: term: sāgar, sūr- (‘oceaan van melodie’) (lit.) (Ind.)] 
                                                                                           [Sursagar, Surdas] 
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Sansk. termen: Sūrya ‘zon’. Aanduiding: zowel (1) de zon als (2) de zonnegod, 
maar de gedachte aan het hemellichaam bij deze god is sterker dan bijv. bij 

Savitṛ of Vivasvat. Hij wordt gerekend tot de Āditya’s, is de zoon van Dyaus en 

de gemaal van Uṣas (of haar zoon of haar vader). Bij Aśvinī is hij de vader van 

de Aśvins. Zijn wagen wordt getrokken door Etaśa. Met Agni en Vāyu vormt hij 
een vroege triade. Sūrya’s functie is die van levensverwekker en heerser over 
alles wat beweegt en stilstaat. 
 
De Hindoeïstische Sūrya verschilt van de Vedische: hij absorbeert de Vedische 
zonnegoden, zijn uiterlijk verandert in een rode man en hij heeft een menner, 

Aruṇa. In de mythe van Sūrya en Saṃjñā is laatstgenoemde de moeder van de 

Aśvins. Haar vader is Viśvakarman, een ambachtsgod, die uit de stralen van 
Sūrya de wapens der goden maakt 
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[zie Ivn: Sūrya (1) (Ind.) (god), Saura (lit.); God: ‘Zon’ (Sūrya) (Ind.); Zon: 
term: sūrya (god) (Ind.); Familierelaties: genealogie van Sūrya (Ind.); Cultus: 
natuurcultus: zonnecultus: Sūrya (Ind.); Offer: ~ aan Sūrya (Ind.); Heiligdom: 

tempel van Sūrya (Koṇārka) te Koṇārka (Ind.); Offer: ~ aan Sūrya (Ind.); 

Mythologie: Sūrya, ~ van (Ind.); Mythe: Saraṇyū’s huwelijk met Sūrya (Ind.); 

Mythe: Sūrya en Saṃjñā (Ind.); Huid: kleur: rood van Sūrya (Ind.); Zon: 

zonnewiel: swastika van Sūrya (Ind.); Wagen: Sūrya, ~ van (Ind.)]          [Surya] 

Sansk. termen: Sūrya: Sūryā (fem.) ‘zon’. De godin Sūryā, de zonnemaagd, 
wordt beschouwd als de vrouw of de dochter van Sūrya, maar is ook sprake van 

huwelijken tussen haar en Pūṣan, Indra, Soma en de Aśvins (in wier wagen ze 

plaatsneemt). Ze wordt geïdentificeerd met Uṣas, de Morgenstond [zie Ivn: 

Sūryā (2) (Ind.) ((godin); God: ‘Zon’ (Sūryā) (Ind.); Zon: term: sūryā (godin) 
(Ind.); Mythe: Soma en het huwelijk van Indra en Sūryā (Ind.); Mythe: Soma en 
Sūryā (Ind.)]                                                                                         [Surya] 
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Sansk. termen: Sūryacandramas zie Candramas   - 

Sansk. termen: sūryaloka zie loka: sūryaloka   - 

Sansk. termen: śuṣ 1. a. ‘verdorren, verdrogen, vergaan’, b. ‘pijn doen, 

uitblussen, vernietigen’; 2. ‘sissen’ (slang)                    [shus, shush, sus, sush] 

  - 

Sansk. termen: śuṣ: śuṣma 1. (< śuṣ 1) ‘vuur, zon’, 2. (< śuṣ 2) ‘bruisen, 

bulderen (water), brullen, gieren, loeien (wind, vuur), 3. ‘kracht’, 4. ‘geur’. 

Een verband met extase is er niet (Keith) [zie Vuur: term: śuṣma (Ind.)] 

                                [shus, shush, sus, sush, shusma, shushma, susma, sushma] 
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Sansk. termen: śuṣ: Śuṣṇa 1. (< śuṣ 1) ‘verschroeier’ of 2. (< śuṣ 2) ‘sisser’, 

een droogtedemon, uit wiens bek Indra de amṛta steelt. Betekenis 1 is ook een 

naam voor de zon [zie Ivn: Śuṣṇa (Ind.) (Dāsa-slangenmonster); Geest: 

‘Verschroeier’ (Śuṣṇa) (Ind.); Geest: ‘Sisser’ (Śuṣṇa) (Ind.); Mythe: Indra’s 

diefstal van de amṛta uit de bek van Śuṣṇa (Kāṭhaka Saṃhitā) (Ind.); Geluid: 

sissen: term: śuṣṇa (nom. ag.) (demon) (Ind.); Vuur: branden: term: śuṣṇa 

(nom. ag.) (demon) (Ind.)] 
                                   [shus, shush, sus, sush, shusna, shushna, susna, sushna] 
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Sansk. termen: Suṣeṇa zie su (2): Suṣeṇa   - 

Sansk. termen: śuṣma zie śuṣ: śuṣma   - 

Sansk. termen: Śuṣṇa zie śuṣ: Śuṣṇa   - 

Sansk. termen: Sūta sava zie sava: Sūta sava   - 

Sansk. termen: sūta, de menner, een combinatie van strijder, priester, 

lijfwacht, lofredenaar, raadgever; vgl. de figuur van Kṛṣṇa in de Mahābhārata 

[zie Beroep en functie: menner: term: sūta (Ind.)]                                  [suta] 
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Sansk. termen: Sūtikāgni = Sūtakāgni zie sū (4): Sūtikāgni = Sūtakāgni   - 

Sansk. termen: sūtra ‘leidraad’. Aanduiding: 1. aforisme, een bondige zin, 
waaraan de Sūtra’s hun naam ontlenen, 2. samenvatting (en daarmee ook 

handboeken) van de heilige teksten. Ze zijn moderner dan de Brāhmaṇa’s: 

periode 400 – 200 v. Chr. (vlgs Keith). De belangrijkste typen zijn: Śrauta, 

Gṛhya, en Dharma Sūtra’s, welke drie onder de noemer Kalpa Sūtra’s vallen 

(hoewel Klostermaier de Kalpa Sūtra’s als een aparte groep beschouwt), en 
Śulva Sūtra’s [zie Literatuur: Sūtra’s (Ind.); Taal: stijlfiguur: aforisme: term: 
sūtra (Ind.); Taal: tekst, samenvattende: term: sūtra (div. lit.) (Ind.)]    [sutra] 
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Sansk. termen: sūtra: Bhakti Sūtra ‘leidraad voor bhakti’, waarvan er twee 

zijn: een, geschreven door Nārada, en een andere, geschreven door Śāṇḍilya, 
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die beide Viṣṇu-bhakti betreffen. De eerstgenoemde Sūtra is meer 

praktijkgericht, de laatstgenoemde legt de nadruk op de filosofie erachter 

(bron: Swami Harshananda, ‘Śāṇḍilya Bhakti Sūtras’ (preface)) [zie Literatuur: 

Sūtra, Bhakti (Vaiṣṇava) (door Nārada) (Ind.); Literatuur: Sūtra, Bhakti 

(Vaiṣṇava) (door Śāṇḍilya) (Ind.); Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti 

(lit.) (Ind.)]                           [sutra, Bhakti Sutra, Narada, Shandilya, Sandilya] 

Sansk. termen: sūtra: Brahma Sūtra = Vedānta Sūtra ‘leidraad voor het 

Brahman/de Vedānta’, een geschrift door Bādarāyaṇa. Er zijn veel Brahma 

Sūtra’s geschreven, maar deze zijn verdrongen door die van Bādarāyaṇa. Ook 

zijn er veel commentaren (bhāṣya’s) op deze Brahma Sūtra’s geschreven, zoals 

die van Śaṃkara zelf, de Śārīraka Bhāṣya, maar een groot aantal daarvan zijn 

niet overgeleverd. Bādarāyaṇa’s werk, dat 550 sūtra’s betreffende de 

Upaniṣads bevat, vormt de basis voor de Vedānta of Uttara Mīmāṃsā, alsook 

voor de Vaiṣṇava filosofie van de Vallabha sampradāya [zie Literatuur: Sūtra, 

Brahma = Vedānta Sūtra (wrsch. door Bādarāyaṇa) (Ind.); Filosofie: principe, 

wereld-: Absolute: term: Brahman = ātman (Ind.), Brahma (lit.)] 
                                           [sutra, Brahma Sutra, Vedanta Sutra, Badarayana] 

  34 

Sansk. termen: sūtra: Dharma Sūtra ‘leidraad voor dharma’, naam voor een 
groep van Sūtra’s die tot de Kalpa Sūtra’s horen en die zich concentreren op 
recht en wetten, maar ook het ritueel behandelen. De Dharma Sūtra’s zijn 
ontstaan in de periode van de 7e tot de 2e eeuw v. Chr. vóór de Dharma 
Śāstra’s en verschillen van deze (zie aldaar). Ze zijn gericht tot bepaalde 
groepen in de samenleving, zijn geschreven in proza en hun auteurs zijn 
hoofdzakelijk, althans in naam, historische personen. Dit zijn Baudhāyana, 

Āpastamba (en Hiraṇyakeśin) die tot de Zwarte Yajur Veda-school behoren. De 

Vasiṣṭha Dharma Sūtra is verbonden met de Ṛg Veda-school en die van 

Gautama, de oudste Dharma Sūtra, is gelieerd aan de Sāma Veda-school. De 
Vaikhānasa Dharma Sūtra is vooral bekend wegens zijn uiteenzetting over de 
āśrama’s (bron: Robert Lingat, ‘The classical law of India’) [zie Literatuur: 
Sūtra, Dharma (alg.) (Ind.); Wet en orde: wet: term: dharma sūtra (‘leidraad 
voor de wet’) (lit.) (Ind.)]         [sutra, Dharma Sutra, Baudhayana, Apastamba, 
Hiranyakeshin, Hiranyakesin, Vasistha, Vasishtha] 
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Sansk. termen: sūtra: Gṛhya Sūtra ‘leidraad voor de huiselijke riten’, de naam 

van een type sūtra’s die regels geeft voor de riten en offers in de huiselijke 

sfeer. De Gṛhya Sūtra’s, die omstreeks 500 v. Chr. zijn ontstaan, worden tot 

de Kalpa Sūtra’s gerekent. De verschillende Gṛhya Sūtra’s hebben een 

bepaalde Veda als grondslag: 1. Ṛg Veda: Āśvalāyana, Śāṅkhāyana (en de 

Kauṣītaki) G.S., 2. Sāma Veda: Gobhila, Jaiminīya, Khādira (en Kautuma) G.S., 

3. Zwarte Yajur Veda: Āpastamba, Baudhāyana, Bhāradvāja, Hiraṇyakeśin, 

Mānava, Vārāha (en Āgniveśya, Vaikhānasa, Kāṭhaka, Vādhūla, 

Kāpiṣṭhalakaṭha) G.S., 4. Witte Yajur Veda: Pāraskara (en Kātyāyana) G.S., 5. 

Atharva Veda: Kauśika G.S., welke vaak kortweg als Kauśika Sūtra wordt 

aangeduid [zie Literatuur: Sūtra, Gṛhya (alg.) (Ind.); Bouwwerk: huis: term: 

gṛhya (adj.) (rite/lit.) (Ind.)]                         [sutra, Grhya Sutra, Grihya Sutra] 
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Sansk. termen: sūtra: Kalpa Sūtra zie kalpa   - 

Sansk. termen: sūtra: Kaṇāda Sūtra zie sūtra: Vaiśeṣika Sūtra   - 

Sansk. termen: sūtra: Mīmāṃsā Sūtra = Pūrva Mīmāṃsā Sūtra’ ‘leidraad voor 

Mīmāṃsā’, een geschrift van Jaimini uit ca 300-200 v. Chr. dat de grondslag 

  32  34 
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vormt voor de filosofie van (Pūrva) Mīmāṃsā, waarin wordt verklaard dat de 

materiële werkelijkheid de enige werkelijkheid is zonder einde en zonder 
verlossing, zodat het enige advies is dat men door het verrichten van rituelen 
zijn karman verbetert en hierdoor een hogere geboorte onder de deva’s 

verkrijgt (WP). De Mīmāṃsā Sūtra hoort tot de filosofische Sūtra’s [zie 

Literatuur: Sūtra, Mīmāṃsā (door Jaimini) (Ind.); Wetenschap: onderzoek: 

term: mīmāṃsā (fil./lit.) (Ind.)]   

                                         [sutra, Purva Mimamsa Sutra, Purva Mimansa Sutra] 

Sansk. termen: sūtra: Nyāya Sūtra ‘leidraad voor Nyāya’, een geschrift van 

Gautama Akṣapāda, de stichter van de Nyāya-school (ca 300 v. Chr.). Het 

behoort tot de groep der filosofische sūtra’s [zie Literatuur: Sūtra, Nyāya 

(door Gautama Gautama Akṣapāda) (Ind.); Filosofie: type: Nyāya-Vaiśeṣika: 

Nyāya (Ind.) (lit.), Naiyāyika]  
                          [sutra, Nyaya Sutra, Gautama Aksapada, Gautama Akshapada] 
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Sansk. termen: sūtra: Pāśupata Sūtra ‘leidraad voor de religie der Pāśupata’s’, 
een zeer orthodox geschrift van een onbekende auteur uit de 1e of 2e eeuw AD, 
waarin verteld wordt dat Rudra incarneert in een lijk van een brahmaan op de 
verbrandingsplaats en als Lakulīśa verrijst. Overigens is het bovenal een 

handleiding voor het verrichten van rituelen. Kauṇḍinya schreef een 

commentaar op deze Sūtra, de Pañcārta Bhāṣya. De secte van de Lakulīśa-

Pāśupata’s wordt geassocieerd met de grottempels in Elephanta (bron: Charles 
Dillard Collins, ‘The iconography and ritual of Śiva at Elephanta’) [zie 
Literatuur: Sūtra, Pāśupata (door ‘Lakulīśa’) (Śaiva) (Ind.); Religie: Śaivisme: 
Pāśupata’s (= Lakulīśa’s) (lit.) (Ind.)]  
                            [sutra, Pashupata Sutra, Pasupata Sutra, Lakulisha, Lakulisa] 
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Sansk. termen: sūtra: Sāṃkhyapravacana Sūtra ‘leidraad voor de uiteenzetting 

van Sāṃkhya’, ook eenvoudigweg Sāṃkhya Sūtra genoemd, een filosofisch 

geschrift uit de 14e eeuw, aangezien de eerste commentaren pas uit de 15e 

eeuw dateren (nl. Sāṃkhya Sūtra Vṛtti van Aniruddha). De Sūtra zou 

geschreven zijn door Kapila. Analyse: pravacana ‘verkoniging, uiteenzetting, 

leer, doctrine’ [zie Literatuur: Sūtra, Sāṃkhya(pravacana) (door ‘Kapila’) 

(Ind.); Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga: Sāṃkhya (lit.) (Ind.)] 

                            [sutra, Samkhyapravacana Sutra, Samkhyapravachana Sutra, 
Sankhyapravacana Sutra, Sankhyapravachana Sutra, Samkhya Sutra, Sankhya 
Sutra] 
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Sansk. termen: sūtra: Śiva Sūtra ‘leidraad voor het geloof in Śiva’, een 
geschrift van de filosoof Vasugupta (9e eeuw), waarin de leer van het Kaśmīra-
Śaivisme is uiteengezet. Deze Tantrische Śiva Sūtra, die wordt gerekend tot de 
groep geschriften die vallen onder de noemer Āgama Śāstra, moet niet 

verward worden met de Śiva Sūtra = Śivasūtrāṇi Sūtra = Māheśvara Sūtra, een 

werk over grammatica, dat volgens de overlevering is geopenbaard aan Pāṇini 

[zie Literatuur: Sūtra, Śiva (door Vasugupta) (Ind.); Ivn: Śiva (1) = Rudra (1) 
(Ind.) (god) (lit.)]                 [sutra, Shiva Sutra, Siva Sutra, Shivasutrani Sutra, 
Sivasutrani Sutra, Maheshvara Sutra, Mahesvara Sutra, Panini] 
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Sansk. termen: sūtra: Śrauta Sūtra ‘leidraad voor de śruti-literatuur’, naam 
van een groep geschriften, vallende onder de Kalpa Sūtra’s, die m.n. de regels 
voor de verrichting van de openbare riten beschrijven. De meeste zijn 

ontstaan rond 500 v. Chr.. Ze hebben een bepaalde Veda als grondslag: 1. Ṛg 

Veda: Āśvalāyana en Śāṅkhāyana Ś.S., 2. Sāma Veda: Drāhyāyaṇa, Lāṭyāyana, 

Maśaka (en Jaiminīya) Ś.S., 3. Zwarte Yajur Veda: Āpastamba, Baudhāyana, 
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Bhāradvāja, Hiraṇyakeśin, Mānava, Vādhūla, Vaikhānasa, Vārāha Ś.S., 4. Witte 

Yajur Veda: Kātyāyana Ś.S., 5. Atharva Veda: Vaitāna Ś.S. [zie Literatuur: 
Sūtra, Śrauta (alg.) (Ind.); Taal: tekst, geopenbaarde: term: śruti (adj. śrauta 
(lit.)) (Ind.)]                                               [sutra, Shrauta Sutra, Srauta Sutra] 

Sansk. termen: sūtra: Śulva Sūtra ‘leidraad voor het meetlint’, naam van een 
type Sūtra’s die regels bevatten voor de bouw van het vuuraltaar. De Śulva 
Sūtra’s, waarvan de oudste stammen uit de 5e tot de 3e eeuw v. Chr., behoren 
tot de Kalpa Sūtra’s. De belangrijkste zijn die van Baudhāyana, Āpastamba 
(behorend bij de Zwarte Yajur Veda) en Kātyāyana (behorend bij de Witte 
Yajur Veda). Analyse: śulva of śulba ‘draad, lint, touw’, d.w.z. ‘meetlint’ 
t.b.v. de bouw van altaren [zie Literatuur: Sūtra, Śulva (alg.) (Ind.); Voorwerp: 
band: touw: term: śulva (lit.) (Ind.)]          [sutra, Shulva Sutra, Sulva Sutra] 

  32 

Sansk. termen: sūtra: Vaiśeṣika Sūtra ‘leidraad voor Vaiśeṣika’, ook genoemd 

Kaṇāda Sūtra naar de Śaiva auteur, die leefde ca 300 v. Chr.. Het is een 

filosofisch standaardgeschrift dat het Vaiśeṣika-systeem behandelt [zie 

Literatuur: Sūtra, Vaiśeṣika = Kaṇāda Sūtra (door Kaṇāda) (Ind.); Filosofie: 

type: Nyāya-Vaiśeṣika: Vaiśeṣika (Ind.), Vaiśeṣika (lit.); Ivn: Kaṇāda (Ind.) 

(auteur) (lit.)]        [sutra, Vaishesika Sutra, Vaisheshika Sutra, Vaisesika Sutra, 
Vaiseshika Sutra, Kanada Sutra] 

  34 

Sansk. termen: sūtra: Yoga Sūtra ‘leidraad voor yoga’, toegeschreven aan 

Patañjali en volgens de traditie op schrift gesteld door Pāṇini. De Yoga Sūtra 

hoort tot de filosofische Sūtra’s. Het is het belangrijkste geschrift over yoga en 
biedt een theoretische en praktische weg naar verlossing. Het bevat 194 
aforismen, verdeeld over vier pada’s: Samādhi, Sādhana, Vibhūti en Kaivalya 

(zie aldaar) [zie Literatuur: Sūtra, Yoga (door Patañjali, red. Pāṇini) (Ind.); 

Religieus fenomeen: ascese: yoga (lit.) (Ind.)]            
                                                               [sutra, Yoga Sutra, Patanjali, Panini] 
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Sansk. termen: Suvṛtta zie su (2): Suvṛtta   - 

Sansk. termen: svabhāva zie bhū: bhāva: svabhāva   - 

Sansk. termen: svadhā ‘zelf-plaatsing’, ‘eigen kracht’, Aanduiding: 1. ‘eigen 
deel’ van het voedsel voor de dodengeesten, dat in de hemel genuttigd wordt 
(Veda’s), 2. het fysieke offer werd vervangen door de uitroep svadhā t.b.v. de 
Vaderen, beschouwd als de hoogste zegening van de Śrāddha. Analyse: dhā 
‘plaatsen, leggen, zetten, dragen’ [zie Eten en drinken: voedsel, offer-; voor 
geesten-: term: svadhā (Ind.); Taal: uitroep: ‘svadhā’ (Ind.)]               [svadha] 
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Sansk. termen: svādhyāya ‘zelfstudie’, studie van de schrift, een van de 

middelen in Sāṃkhya-Yoga ter bestrijding van zonden. Het goede gevolg van 

svādhyāya is iṣṭadevatā (de god van iemands keuze, zie aldaar). Analyse: 

adhāya ‘les, lezen’ [zie Wetenschap: studie van de schrift: term: svādhyāya 
(‘zelfstudie’) (Ind.)]                                                                       [svadhyaya] 

  34 

Sansk. termen: svāhā zie su (2): svāhā   - 

Sansk. termen: svāpayati ‘doen inslapen’ (caus.), m.n. t.a.v. offerdieren, vgl. 
Germ. termen: sœfa (on.) [zie Psychologie: slaap: doen inslapen: term: 
svāpayati (Ind.)]                                                                             [svapayati] 

  42 

Sansk. termen: svar(loka) zie svarga, vyāhṛti en bhū   - 

Sansk. termen: svarāj ‘zelfheersend’, ‘onafhankelijk heerser’, zoals Varuṇa 

wordt aangeduid [zie Heerser: onafhankelijk ~: term: svarāj (god) (Ind.)] 
                                                                                                           [svaraj] 

  12 

Sansk. termen: Svarbhānu zie Rāhu   - 
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Sansk. termen: svarga ‘naar het licht gaande’, ‘hemel’, in de Veda’s m.n. de 

hemel van Indra (en Indrāṇī en de Vasu’s) op de berg Meru met als hoofdstad 

Amarāvatī. In Svarga verenigen zich de Pāṇḍava’s. De hemel is voor mensen 

tijdelijk, want hun zielen moeten later weer overgaan in sterfelijke lichamen. 

Volgens de Mīmāṃsā is het doel van het offer een toestand te bereiken zoals in 

de hemel, omdat daar geluk heerst. Er is een khaṇḍa uit de Padma Purāṇa 

naar svarga genoemd (zie khaṇḍa: Ādi khaṇḍa) Analyse: svarga < suvarga < 

√svar < √sur ‘schijnen’ [zie Mythische woning: naam: ‘Svarga’, de ~ van Indra 
(Ind.); Kosmografie en geografie: hemel: term: svar (Ind.); Kosmografie en 
geografie: hemel: term: svarga (lit.) (Ind.); Kosmografie en geografie: 
universum: term: loka, 3e: svarloka (‘hemel’ tussen zon en poolster, Indra) 
(Ind.); Paradijs: toestand: staat van svarga (Ind.); Werkzaamheid: bewegen: 
voortgaan: term: ga, svar- (‘naar het licht gaande’) (subst. part.) (hemel) 
(Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: Svarga khaṇḍa zie khaṇḍa: Ādi khaṇḍa   - 

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

Sansk. termen: svaru ‘groot stuk hout’ (MW), svāru ‘splinter’ (Keith), nl. van 
de offerpaal, die in het Vedische ritueel wordt gebruikt en later wordt 
verbrand [zie Aardmaterie: materie: brok: term: svaru (Ind.); Offer: obj.: 
voorwerpen, ~ van: svaru-offer (brok van de offerpaal, ~ van de) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: svarūpa zie ānanda: svarūpānanda   - 

Sansk. termen: svarūpānanda zie ānanda: svarūpānanda   - 

Sansk. termen: Svātikārī ‘zwaardmaakster’ ?, een Vedische landbouwgodin, 
aan wie in het het kader van de ploegrite een offer werd gebracht aan de 
oostzijde van de akker. Analyse: Svātikārī < Svāti ‘Arcturus’, een ster, α in 
Boötes, de Ossenhoeder, een sterrenbeeld; volgens de Hindoe-kalender de 15e 

nakṣatra. De ster is in juni te zien en houdt, bij de Grieken althans, verband 

met de oogst. Analyse: De betekenis is onbekend. Svāti kan ook ‘zwaard’ 

betekenen. Keith stelt voor dat Svātikārī < Sphātiṃkārī ‘zij die overvloed 

schenkt’ [zie Ivn: Svātikārī (Ind.) (godin); Offer: ~ aan Svātikārī (Ind.)] 
                                                                                                       [Svatikari] 
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Sansk. termen: svayam bhagavān zie bhaga: bhagavat   - 

Sansk. termen: svāyambhū zie Brahman svāyambhū   - 

Sansk. termen: Svāyambhuva zie Manu (1) Svāyambhuva   - 

Sansk. termen: svayaṃvara ‘zelfkeuze’, de aanwijzing door een bruid van de 

aanstaande bruidegom, maar als onwettelijk beschouwd. De svayaṃvara vond 

ook eens plaats in Massilia, waar Gyptis (= Petta) een gemaal uitkoos [zie 

Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen: term: svayaṃvara (Ind.)] 

                                                                                [svayamvara, svayanvara] 

  13  58 

Sansk. termen: Śveta ‘blank, in het wit geklede’, naam van een wijze, een 
avatāra van Śiva, die de Śaiva Āgama’s geschreven zou hebben [zie Ivn: Śiva 
(1): Śveta (1), avatāra (Ind.) (auteur-god); God: ‘Blanke’ (Śveta) (Ind.); Kleur: 
wit: śveta (god) (Ind.)]                              [Shveta, Sveta, avatara, Shiva, Siva] 
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Sansk. termen: Śveta: Śvetā ‘blank’, een avatāra van Devī, van wie 
afbeeldingen bestaan. Zij is de dochter van Kaśyapa en Krodhavaśā en de 
moeder van de diśāgaja’s, de olifanten die de wereld dragen [zie Ivn: Devī: 
Śvetā, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Blanke’ (Śvetā) (Ind.); Kleur: wit: term: 
śvetā (fem.) (godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Śvetā (Ind.)] 
                                                                         [Shveta, Sveta, avatara, Devi] 
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Sansk. termen: Śvetadvīpa, het ‘Witte Eiland’, waar Nārāyaṇa woont [zie 

Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: ‘Śvetadvīpa’ (Ind.); Kosmografie 
en geografie: eiland: term: dvīpa, Śveta- (‘het witte eiland’) (myth. eiland) 
(Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: Śvetāmbara ‘in het wit gekleed’, een Jaina secte, die niet 
gelooft dat men naakt moet zijn zoals de Digambara’s (zie aldaar) geloven [zie 
Religie: India, ~ van: Jaïnisme: Śvetāmbara-secte (Ind.-J.); Kleding: type: 
kleur: witte ~: term: ambara, śveta- (Śvetāmbara) (adj.)  (Jaina secte) (Ind.)] 
                                                                             [Shvetambara, Svetambara] 
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Sansk. termen: Śvetāśvatara zie upaniṣad: Śvetāśvatara   - 

Sansk. termen: śvi ‘zwellen, groeien’                                                [shvi, svi]   - 

Sansk. termen: śvi: Mātariśvan ‘hij die groeit in zijn moeder’, in de Ṛg Veda 

dezelfde als Agni, de bliksem, die ook in zijn moeder groeit en naar de aarde 

afdaalt; in de Yajur Veda en de Brāhmaṇa’s een windgod, geen vuurgod. Hij 

wordt vergeleken met Prometheus, die eveneens het vuur uit de hemel naar 

de aarde bracht. Analyse: Mātariśvan < mātari, locativus van mātṛ ‘moeder’ + 

śvi ‘opzwellen, groeien’. De moeder is de vuurstok, waarin het vuur verblijft. 
In die zin is Mātariśvan een naam van Agni of van de boodschapper van 
Vivasvat (maar ook de naam van andere goden). Mātariśvan brengt het vuur 

naar de Bhṛgu’s en dezen naar de mensen [zie Ivn: Mātariśvan (Ind.) (god); 

God: ‘Hij die in zijn moeder groeit’ (Mātariśvan) (Ind.); Dood en leven: groei: 
term: śvan, mātari- (‘hij die groeit in zijn moeder’) (god) (Ind.)] 
                                                                  [shvi, svi, Matarishvan, Matarisvan] 
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Sansk. termen: śvi: Ṛjiśvan ‘krachtig gegroeide’, koning, beschouwd als vriend 

van Indra en een vijand van Pipru. Analyse: de betekenis is niet duidelijk, mog. 

Ṛjiśvan < ṛj ‘krachtig zijn’ + śvan < śvi ‘groeien’ (Berends) [zie Ivn: Ṛjiśvan 

(Ind.) (koning); Dood en leven: groei: term: śvan, ṛji- (‘krachtig gegroeide’) 

(koning) (Ind.)]                        [shvi, svi, Rjishvan, Rjisvan, Rijishvan, Rijisvan] 

  12 

Sansk. termen: śvi: Śunaṃkuri ‘veroorzaker van groei en voorspoed’, een 

Vedische landbouwgeest als bewaker van de ploegvoor in het westen. Analyse: 

Śunaṃkuri < śunam ‘gelukkig, gunstig voor groei en voorspoed’ (< śvi ‘zwellen, 

groeien’) + kuri < kari ‘veroorzakend’; de etym. is niet helemaal zeker [zie 

Ivn: Śunaṃkuri (Ind.) (landbouwgeest); Geest: ‘Veroorzaker van groei en 

voorspoed’ (Śunaṃkuri) (Ind.); Offer: ~ aan Śunaṃkuri (Ind.); Werkzaamheid: 

aanzetten: term: kari: kuri, Śunaṃ- (‘veroorzaker van groei en voorspoed’) 

(nom. ag.) (god) (Ind.)]  
                               [shvi, svi, Shunamkuri, Shunankuri, Sunamkuri, Sunankuri] 

  12  13 

Sansk. termen: sviṣṭakṛt zie su (2): sviṣṭakṛt   - 

Sansk. termen: Śyāma ‘donker, zwart’, een van de honden van Yama; de 
andere heet Śabala. het zijn de zonen van Saramā, de Sārameyā’s. De namen 
komen bij MW alleen als één woord voor: dual. Śyāmaśabala (MW). Analyse: 
śyāma, misschien ~ śyai ‘doen bevriezen, doen stollen’ [zie Ivn: Śyāma (1) 
(Ind.) (hond, zoon van Saramā); Dier: ‘Zwarte’ (Śyāma) (Ind.); Licht en 
duisternis: duisternis: term: śyāma (adj.) (hond) (Ind.)]  

  [Shyama, Syama, Sarameya’s, Sārameyāḥ, Sārameyās, Sarameyas, Sarameyah, 

Shyamashabala, Syamasabala] 
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SANSK. TERMEN: T     - 

Sansk. termen: taijasa zie tejas: taijasa   - 

Sansk. termen: Taittirīya Āraṇyaka zie āraṇyaka: Taittirīya Āraṇyaka   - 
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Sansk. termen: Taittirīya Brāhmaṇa zie brāhmaṇa: Taittirīya Brāhmaṇa   - 

Sansk. termen: Taittirīya Saṃhitā zie saṃhitā: Taittirīya Saṃhitā   - 

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

Sansk. termen: Takman ‘krimpen, samentrekking’, naam van verschillende 
ziekten, waarbij rillingen of samentrekkingen optreden, zoals koorts. Takman 
wordt in de Vedische literatuur als een magische kracht gezien en wordt ter 
verzoening als een godheid vereerd. Analyse: takman < tañc ‘samentrekken’ 
[Ivn: Takman (Ind.) (demon/personificatie van de koorts); Welzijn en ziekte: 
ziekte: koorts: ‘Koorts’ (Takman) (Ind.) (demon); Cultus: Takman-cultus (Ind.); 
Werkzaamheid: samentrekken: term: takman (nom. act.) (koortsdemon) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Takṣaka ‘hakker, timmerman’, naam van een beroemde slang 

(Keith), een Nāga-prins (MW). Analyse: Takṣaka < takṣ ‘hakken, uit hout iets 

maken’ [zie Ivn: Takṣaka (Ind.) (nāga); Dier: ‘Hakker’ (Takṣaka) (Ind.); Beroep 

en functie: ambachtsman: timmerman: term: takṣaka (slang) (Ind.)] 

                                                                                        [Taksaka, Takshaka] 
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Sansk. termen: tala ‘aard(oppervlak)’, het woord wordt in verband gebracht 
met de naam van een Ierse Terra Mater, Tailtiu ‘aarde’ [zie Kosmografie en 
geografie: aarde: term: tala (Ind.)] 

  58  59 

Sansk. termen: Talavakāra Upaniṣad Brāhmaṇa zie āraṇyaka: Jaiminīya 

Upaniṣad Brāhmaṇa 

  - 

Sansk. termen: tamas 1. ‘duisternis’, 2. ‘inactiviteit’, verbonden met ilusie, 

verdriet en onwetendheid, een van de drie guṇa’s, die vooral dieren kenmerkt 

(volgens Sāṃkhya). In het Śāktisme wordt Mahākālī als aspect van de Grote 

Godin geassocieerd met tamas [zie Licht en duisternis: duisternis: term: tamas 

(adj. tāmasa) (guṇa) (Ind.); Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: ‘tamas’ 

(adj. tāmasa) (Ind.); Werkzaamheid: passiviteit: term: tamas (guṇa) (Ind.); 

Schepping: nacht, ~ van de: uit het tamas-lichaam van een god (Ind.); 

Schepping: demonen, ~ van de: uit de rajas en tamas van een god: rākṣasa’s 

(Ind.); Schepping: demonen, ~ van de: uit de rajas en tamas van een god: 

yakṣa’s (Ind.)]                                                                                       [guna] 

  34  37  56 

Sansk. termen: tamas: tāmasa 1. ‘duister’, 2. ‘betreffende de guṇa ‘tamas’. 

De Śaiva Purāṇa’s worden tāmasa genoemd [zie Karakter en gedrag: karakter: 

term: guṇa: ‘tamas’ (adj. tāmasa) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva 

(tāmasa) (alg.) (Ind.); Licht en duisternis: duisternis: term: tamas (adj. 

tāmasa) (guṇa) (Ind.)]                                                               [tamasa, guna] 

  32 

Sansk. termen: tamo-yogya ‘de tot duisternis veroordeelde’. De tamo-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: tamo-yogya (niet-verlost) (Ind.)] 
                                                                   [jiva, Vishnu, Visnu, Mahapralaya] 

  32 

Sansk. termen: tāmra ‘rood, koperkleurig’                                            [tamra]  

Sansk. termen: tāmra: Tāmrā (fem.) ‘koperkleurig’, dochter van Dakṣa en een 

van de vrouwen van Kaśyapa. Ze bracht verschillende vogels voort [zie Ivn: 
Tāmrā (Ind.) (godin); God: ‘Koperkleurige’ (Tāmrā) (Ind.); Kleur: koperkleurig: 
term: tāmra: Tāmrā (fem.) (godin) (Ind.)]                     [tamra, Daksa, Daksha] 

  34 

Sansk. termen: tāmra: Tāmreśvarī (fem.)‘heerseres van de koperen tempel’, 
een godin uit het noordoosten van Assam. In haar tempel in Sadiya (of Sadia), 
gesticht door de Mongoolse Chutiya’s in de 13e eeuw, werden vroeger 
mensenoffers gebracht. Analyse: De naam Tāmreśvarī is onduidelijk. Volgens 

  34 
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T. Bloch (in: Byomakesh Tripathy ‘Religious history of Arunachal Pradesh’) is 
die betekenis eenvoudig ‘de īśvarī opgesteld door Tamra’, maar wegens het 
koperen dak van de tempel zou haar naam zijn gaan betekenen ‘godin van de 
koperen tempel’ (skt. tāmra ‘koperkleurig’). De meeste auteurs houden het 
echter op ‘de koperen godin’ [zie Ivn: Devī: Tāmreśvarī (Ind.) (godin); God: 
‘Heerseres van de koperen tempel’ (Tāmreśvarī) (Ind.); Heiligdom: tempel van 
Tāmreśvarī te Sadiya (Assam) (Ind.); Kleur: koperkleurig: term: tāmra: 
Tāmreśvarī (‘koperen godin’) (fem. adj.) (godin) (Ind.)]    
                                                                    [tamra, Tamreshvari, Tamresvari] 

Sansk. termen: tāṇḍava ‘(wilde) dans’, de dans van de dood en de 

wereldondergang, uitgevoerd door Śiva Naṭarāja. Volgens de Liṅga Purāṇa doet 

hij dit als Vīrabhadra bij lijkverbrandingen, temidden van geesten. Ook Devī-

Śakti danst de tāṇḍava, nl. op het lijk van Śiva. De tāṇḍava kent drie typen: 

ānanda, tripura en vyūrtha of anagraha. Analyse: tāṇḍava < taḍ ‘slaan’, m.b.t. 

een muziekinstrument [zie Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava 

(Ind.) ; Symboliek: dans [ānanda tāṇḍava] als symbool van schepping, 

vernietiging en verlossing (Ind.); Symboliek: dans [tripura tāṇḍava] als symbool 

van de vernietiging van de drie mala’s dan wel de drie demonensteden (Ind.); 

Symboliek: dans [vyūrtha of anugraha tāṇḍava] als symbool van de schenking 

van genade en voorbereiding op mukti (Ind.)] 
                                                          [tandava, Shiva Nataraja, Siva Nataraja] 

  33 

Sansk. termen: Tāṇḍya ‘(zoon) van Tāṇḍa’, naam van een Brāhmaṇa, ook 

Pañcaviṃśa en Prauḍha genoemd, een commentaar op de Sāma Veda [zie Ivn: 

Tāṇḍa (Ind.) (auteur), Tāṇḍya (patron.) (lit.); Literatuur: Brāhmaṇa, 

Pañcaviṃśa = Prauḍha = Tāṇḍya Brāhmaṇa (Ind.)]  

    [Pancavimsha Brahmana, Panchavimsha Brahmana, Panchavinsha Brahmana, 
Panchavimsa Brahmana, Panchavinsa Brahmana, Pancavinsha Brahmana, 
Pancavimsa Brahmana, Pancavinsa Brahmana, Praudha Brahmana, Tandya 
Brahmana, Tanda] 

  32 

Sansk. termen: tantra 1. ‘hoofdkenmerk, model, type, systeem’, 2. ‘leer, 
theorie’. Aanduiding: 1. het raamwerk van het offer, bijeengehouden door de 

aṅga’s, de vaste aanvullende offerhandelingen, 2. een religieuze filosofie 

(Tantrisme) met Śakti in de hoofrol; deze ontstond vóór 500 AD en richt zich 
op meditatie en riten, 3. een type literatuur met magische en mystieke 
formulieren in de vorm van een dialoog tussen Śiva en Durgā, die vijf 
onderwerpen bespreken: a. de schepping, b. de vernietiging van de wereld, c. 
de verering van de goden, d. de verwerving van allerlei zaken, zoals de zes 
bovenmenselijke vermogens, e. de vier wijzen van vereniging met de 

Allerhoogste door meditatie (MW) [zie Rite: Tantra ~: ‘Tantra-dīkṣā’ (Ind.); 

Filosofisch aspect: systematiek: term: tantra (Ind.); Filosofie: type: term: 
tantra (Ind.); Religie: Śāktisme = Tantrisme (Ind.), Śākta (lit.); Literatuur: 
Tantra (Śākta) (alg.) (Ind.); Mythologie: geo/rel/temp: Tantra ~ (Ind.)]  
                                                                           [Shakti, Sakti, Shakta, Sakta] 
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Sansk. termen: tantra: Mahānirvāṇa Tantra ‘tantra van de grote verlossing’, 

naam van een Tantra waarin o.a. de Bhairavī Cakra wordt beschreven als 
verering door de kaula (‘zoeker naar verlichting’). Volgens J. Duncan en M. 

Derrett, ‘Essays in classical and modern Hindu law’, is de Mahānirvāṇa Tantra 

een ‘juridical fabrication’, dus fraude. Klostermaier schrijft niets over deze 

aantijgingen. Analyse: Mahānirvāṇa ‘volledige vernietiging van het individuele 

bestaan’, d.w.z. ‘algehele verlossing’ [zie Literatuur: Tantra, Mahānirvāṇa 
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(Ind.); Psychologie: opheffing (uitdoving) van de geest: term: nirvāṇa, mahā- 

(Tantra) (lit.) (Ind.)]       [Mahanirvana Tantra, Bhairavi Cakra, Bhairavi Chakra] 

Sansk. termen: tantra: Ṣaṣṭi Tantra ‘tantra van de zestig concepten’, een 

verloren gegane Tantra die als samenvatting bewaard is gebleven in de 

Sāṃkhya Kārikā (3e eeuw AD), althans volgens Klostermaier. Anderen (S.C. 

Banerji, ‘A companion to Tantra’) beschouwen Ṣaṣṭi Tantra als een andere 

benaming voor Sāṃkhya [zie Literatuur: Tantra, Ṣaṣṭi (Ind.); Getal: ~ boven de 

twaalf: term: ṣaṣṭi (‘zestig’) (lit.) (Ind.)] 

                        [Sasti Tantra, Shashti Tantra, Samkhya Karika, Sankhya Karika] 
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Sansk. termen: tantra: Vijñāna Bhairava Tantra ‘tantra van de Bhairava van de 
uitzonderlijke kennis’, de basistekst van de Trika-school van het Kaśmīra-
Śaivisme, die stamt uit ca 800 AD (maar veel ouder zou zijn) en die de vorm 
heeft van een dialoog tussen Śiva en Devī. Analyse: vijñāna ‘kennis die 
onderscheid’ (zie jñāna: vijñāna)  [zie Literatuur: Tantra, Vijñāna Bhairava 
(Ind.); Filosofie: kennis: term: jñāna, vi- (‘kennis die onderscheidt’) (adj. 
vijñānamaya, een ātman) (lit.) (Ind.)]                       [Vijnana Bhairava Tantra] 

  15 

Sansk. termen: Tantrāloka ‘het licht van Tantra’, een encyclopedisch geschrift 
van Abhinavagupta (ca 1000 AD), een filosoof van de Trika-school, die in 37 
hoofdstukken de religie van het Kaśmīra-Śaivisme uiteenzet. Analyse: āloka 1. 
‘beschouwing, visie’, 2. ‘licht, pracht’, 3. ‘lofprijzing’ < lok ‘zien, waarnemen’ 
[zie Literatuur: Tantrāloka (Śaiva) (door Abhinavagupta) (Ind.); Licht en 
duisternis: licht: term: āloka, Tantra- (Tantrāloka) (‘het licht van Tantra’) 
(lit.) (Ind.)]                                                                                  [Tantraloka] 
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Sansk. termen: Tantraratna ‘juweel van Tantra’, een 10e-eeuws commentaar 

van Pārthasārathi Miśra op Kumārila’s Ṭupṭīkā. Analyse: ratna ‘juweel, 

edelsteen’ [zie Literatuur: Tantraratna (door Pārthasārathi Miśra) (Ind.); 
Sieraad: term: ratna, Tantra- (‘juweel van Tantra’) (lit.) (Ind.)] 
                          [Parthasarathi Mishra, Parthasarathi Misra, Tuptika, Kumarila] 
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Sansk. termen: Tantraśāstra zie śāstra: Tantraśāstra   - 

Sansk. termen: tanū 1. ‘lichaam’, ‘zelf’ of ‘persoon’, 2. geestelijk aspect van 
het zelf, wanneer het identiek is met ātman, 3. later vooral: ‘aspect’; de som 
der eigenschappen is ook een tanu, 4. ‘vorm, manifestatie’ [zie Lichaam: 
term: tanū (Ind.); Geest: zelf: term: tanū (Ind.); Filosofisch aspect: aspect: 
term: tanū (Ind.); Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: tanū (Ind.)]  
                                                                                                             [tanu] 
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Sansk. termen: Tanūhavis zie hu: Tanūhavis   - 

Sansk. termen: Tanūnapāt 1. ‘zoon van zichzelf’, nl. Agni (Keith), 2. ‘eigen 
zoon’, nl. van de goddelijke vader (Bergaigne). Aanduiding: een onduidelijke 
Vedische god, die wordt beschouwd als Agni die Agni voortbrengt (zoals de 
bliksem). Volgens MW is Tanūnapāt daarom de heilige naam van het Vuur 
(Agni). Verder speelt hij een rol in de Tānūnaptra-rite, waarin hij waakt over 
de eden. Hij is ook het goddelijke embryo. Analyse: tanū ‘lichaam’, ‘zelf’ of 
‘persoon’ + napāt’afstammeling, zoon’  [zie Ivn: Agni (1): ‘Tanūnapāt’ (Ind.) 
(god); God: ‘Zoon van zichzelf’ (Tanūnapāt) (Ind.); Familierelaties: zoon: 
term: napāt, tanū- (‘zoon van zichzelf’) (god) (Ind.); Offer: ~ aan Tanūnapāt 
(Ind.)]                                                                       [Tanunapat, Tanunaptra] 

  12 

Sansk. termen: Tānūnaptra, rite waarin Tanūnapāt wordt aangeroepen, terwijl 
de offeraar en de priester in verband met hun onderlinge relatie het 
boteroffer aanraken bij wijze van eedsaflegging [zie Rite: rituele handeling: 
eedshandeling: ‘Tānūnaptra’ (Ind.)]                           [Tanunapat, Tanunaptra] 
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Sansk. termen: tanyatu zie Germ. termen: Donar   - 
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Sansk. termen: taparloka zie tapas   - 

Sansk. termen: tapas ‘hitte, vuur’. Aanduiding: 1.  In de Ṛg Veda is tapas een 

‘subjectieve’ god, 2. Meestal duidt het het ‘innerlijk vuur’ aan, opgewekt door 
het inhouden van de adem tijdens een vorm van ascese (eveneens tapas 

genoemd, of tapasya), die leidt naar mokṣa volgens Vaiśeṣika. In Sāṃkhya-

Yoga leidt tapas tot zuivering van zonden en bovennatuurlijke krachten. Bij de 
Jaina’s wordt door tapas karmische stof verbrand, waardoor de yogin zich 
reinigt. 3. Tapas kan ook een synoniem zijn voor taparloka ‘wereld der 

asceten’, door de Muṇḍaka en Mahanārāyaṇa Upaniṣad als zesde toegevoegd 

aan bhū, bhuva, svar, mahas en janas 
 
[zie Ivn: Tapas (Ind.) (god/personificatie); God: ‘Vuur’ (Tapas) (Ind.); Vuur: 
innerlijk ~: term: tapas (adj. tapasya) (Ind.); Religieus fenomeen: ascese: 
verhitting: term: tapas of tapasya (Ind.); Reiniging en verzorging: 
reiniging(srite): door tapas (Ind.); Kosmografie en geografie: universum: term: 
loka, 6e: taparloka = tapas (‘wereld  der asceten’, Vairāgins) (Ind.); Verlossing: 

weg naar ~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 1e stadium: ‘tapas’ (Ind.); Bezit en roof: 

verwerving van tapas (Ind.); Filosofie: idee van tapas (Ind.); Schepping: 
methode: door tapas (Ind.)] 
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Sansk. termen: tapasvin ‘armzalig, ellendig, bedroefd’, aanduiding voor een 
asceet, die tapas ondergaat en pijn kan verduren [zie Beroep en functie: rel. 
persoon: asceet: term: tapasvin (Ind.); Karakter en gedrag: verdriet: term: 
tapasvin (adj.) (asceet) (Ind.)] 
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Sansk. termen: tapasya zie tapas   - 

Sansk. termen: Tapatī (fem.) ‘verwarming, opwarming’, een nimf, de dochter 

van Chāyā of schaduw-Saṃjñā en Sūrya of Vivasvat, de zonnegod. Ze krijgt 

met Saṃvaraṇa een zoon Kuru, de voorvader van de Pāṇḍava’s en de 

Kaurava’s. Tapatī, Taptī of Tāpī is de personificatie van de rivier met deze 
naam, die stroomt van Midden-India naar het westen, evenwijdig aan de 
Narmadā. Analyse: Tapatī < tapat ‘opwarming’ < tap ‘verwarmen, verhitten’ 
(zoals de zon doet) [zie Ivn: Tapatī = Taptī = Tāpī (Ind.) (rivier(godin), van 
Multāī = Multapi, Bētūl, Madhya Pradeśa, naar Surat, Surat, Gujarāt); God: 
‘Opwarming’ (Tapatī) (Ind.); Werkzaamheid: verwarmen: term: Tapatī (nom. 
act.) (fem.) (nimf) (Ind.); Familierelaties: genealogie van Tapatī (Ind.); Mythe: 

Tapatī en Saṃvaraṇa (Ind.); Mythologie: Tapatī, ~ van (Ind.)] 

                                                                                        [Tapati, Tapti, Tapi] 
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Sansk. termen: Tārā (fem.) 1. ‘verlosser’, 2. ‘ster’. Men moet onderscheid 
maken tussen drie verschillende godinnen met dezelfde naam: 1. de 

Hindoeïstische godin, de vrouw van Bṛhaspati; ze wordt ontvoerd door Soma en 

krijgt van hem een zoon, Budha, maar wordt na terugkeer toch weer 

aangenomen door Bṛhaspati, wat als ketters wordt beschouwd, 2. een 

Boeddhistische godin, die de goedheid van de Boeddha vertegenwoordigt, 3. 
een Tantrische godin, een mahāvidyā. De Tantrische godin is een voortzetting 
van haar Boeddistische voorloopster, die op haar beurt waarschijnlijk weer uit 
het Hindoeïsme afkomstig is. Analyse: Er zijn twee mogelijke betekenissen en 
etymologieën: Tārā 1. ‘verlosser’ < tṝ  a. intrans. ‘oversteken’, b. trans. 

‘overbrengen, voeren door, verlossen’; 2. < stṝ  ‘strooien’ > stṛ ‘lichtstrooier’, 

d.w.z. ster’ [zie Ivn: Tārā (1) (Ind.) (godin, vrouw van Bṛhaspati); Ivn: Tārā (2) 

(Ind.-B.) (godin); Ivn: Devī: Mahāvidyā: Tārā (3) (Ind.) (godin); God: ‘Verlosser’ 
(Tārā) (Ind.); Beroep en functie: verlosser: term: tārā (godin) (Ind.); Mythe: 
Soma en Tārā (Ind.); Verlossing: weg naar ~: Tārā (als de goedheid van 
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Boeddha) (Ind.-B.); Symboliek: Tārā [godin] als symbool van de goedheid van 
Boeddha (Ind.-B.)]                               [Tara, Brhaspati, Brihaspati, Mahavidya] 

Sansk. termen: Tāraka 1. (< √tṝ ) ‘helpend, reddend’, 2. (< √stṛ  ‘lichtstrooier’ 
= ‘ster’ ) ‘van de sterren, ster-’. Aanduiding: naam van een demon, vader van 

Tārākṣa of Tārakākṣa, Kamalākṣa en Vidyunmālin [zie Ivn: Tāraka = Tārakāsura 

(Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Ster’ (Tāraka) (Ind.); Hemellichaam: ster: term: 
tāraka (adj.) (demon) (SHD) (Ind.); Werkzaamheid: helpen: term: tāraka (adj.) 
(demon) (O’Flaherty) (Ind.)]                                             [Taraka, Tarakasura] 

  37 

Sansk. termen: Tārākṣa = Tārakākṣa ‘sterogige’, zoon van de demon Tāraka. 

Hij bezit het naar hem genoemde deel van Tripura [zie Ivn: Tārākṣa = 

Tārakākṣa (Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Steroog’ (Tārākṣa = Tārakākṣa) (Ind.); 

Bouwwerk: stad der demonen: ‘Tripura’ (2): ‘Tārākṣa’ (Ind.) (myth. topogr.); 

Lichaam: oog: sterogig: term: tārākṣa = tārakākṣa (demon) (Ind.)] 

                      [Taraksa, Tarakaksa, Taraksha, Tārakakhsa, Taraka, Tarakasura] 

  37 

Sansk. termen: tarakṣu = tarkṣu, een onbekend dier (Keith) of hyena (MW) dat 

geofferd werd aan de rākṣasa’s [zie Dier: tarakṣu (onbekend dier of hyena) 

(Ind.); Offer: obj.: dierenoffer: tarakṣu-offer (Ind.)] 

                 [taraksu, tarksu, tarakshu, tarkshu, raksasa’s, rakshasa’s, rākṣasās, 

rākṣasāḥ,  raksasas, raksasah] 

  13 

Sansk. termen: tarka 1. ‘veronderstelling, speculatie, redenering, filosoferen’, 
2. ‘overdenken’, een van de yoga-methoden in de Maitr., die bovendien niet in 
de Yoga Sūtra voorkomt [zie Filosofisch aspect: speculatie: term: tarka (nom. 
act.) (Ind.); Psychologie: gedachte: term: tarka (nom. act.) (Ind.)] 

  56 

Sansk. termen: tarka-śāstra zie śāstra: tarka-śāstra   - 

Sansk. termen: Tārkṣya, 1. oorspronkelijk een mythisch paard, dat ook de 

naam Ariṣṭanemi draagt, hoewel beide in sommige teksten ook als aparte 

wezens worden gezien, 2. later wordt Tārkṣya beschouwd als de mythische 

vogel Garuḍa (of diens broer of diens vader bij Vinatā). Hij kan verklaard 

worden als de zon in paarden- of vogelgedaante. Zijn karakter lijkt op dat van 

Dadhikrāvan (zie aldaar). Het patronimicum van Tārkṣya als vogelkoning is 

Vaipaśyata (zie aldaar). Analyse: De betekenis van Tārkṣya is onbekend. 

Mogelijk is de naam Tārkṣya afgeleid van Tṛkṣi Trāsadasyava, een prins die in 

de Ṛg Veda genoemd wordt en die de eigenaar kan zijn geweest van een 

renpaard met die naam (Keith, Macdonell, Foy) [zie Ivn: Tārkṣya (Ind.) (1. 

oorspr.: goddelijk paard, 2. later: zonne(leeuw)vogel Garuḍa, 3. vader van 

Garuḍa (BhPu))]                           [Tarksya, Tarkshya, Aristanemi, Arishtanemi, 

Garuda, Vaipashyata, Vaipasyata, Tkrsi Trasadasyava, Tkrshi Trasadasyava, 
Tkrisi Trasadasyava, Tkrishi Trasadasyava] 

  12 

Sansk. termen: Tathāgata 1. ‘in zo’n toestand verkerende’, ‘van zo’n aard 
zijnde’, 2. ‘hij die zo is gekomen of gegaan (als de Boeddha’s die hem 
voorafgingen)’, een epitheton van de Boeddha en de belichaming van Dhamma 
of het Brahman. Analyse: tathā ‘zo, op die wijze’ + gata ‘gegaan’ [zie Ivn: 
Boeddha (1): ‘Tathāgata’ (Ind.-B.) (profeet); Verschijning: levende persoon, 
god als: term: tathāgata (Ind.); God: ‘Hij die aldus is gekomen (of gegaan)’ 
(Tathāgata) (Ind.-B.); Karakter en gedrag: karakter: aangeboren of inherente 
eigenschap: term: tathāgata (‘van zo’n aard zijnde’) (adj.) (Boeddha) (Ind.)] 
                                                                                                     [Tathagata] 
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Sansk. termen: Tatpuruṣa = Tatpuruṣavaktra zie puruṣa: Tatpuruṣa = 

Tatpuruṣavaktra 

  - 

Sansk. termen: tattva 1. ‘werkelijke staat, waarheid, werkelijkheid’, 2. 
‘element, principe’. In de Tantra filosofie kent men vijf principes, de pañca 
tattva’s of makāra’s (zie aldaar), die overwonnen (Vāmācāra-secte) dan wel 

bestreden (Dakṣiṇācāra-secte) moeten worden. De 25 tattva’s uit de Śaiva 

Siddhānta zouden overeenkomen met Śiva’s 25 līlā-mūrti’s. De tattva’s komen 
in ieder geval tot uitdrukking in de Mahāsadāśiva-mūrti’s waarvan elk 25 
gezichten telt. Analyse: tat ‘dat’ + tva ‘heid’ [zie Wet en orde: orde: 
waarheid: term: tattva (Ind.);  Filosofie: principe: term: tattva (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.); Symboliek: gezicht [25] als symbool van de 25 tattva’s 
(Ind.)] 

  33  34 

Sansk. termen: Tattvacintāmaṇi ‘gedachte-edelsteen van de werkelijkheid’, 

‘gedachtejuweel betreffende de werkelijkheid der dingen’, ‘schatkamer der 
wetenschappen’, zoals enkele vertalingen kunnen luiden van dit werk van 

Gaṅgeśa, een Navya-Nyāya-filosoof uit de 12e eeuw. Het boek wordt 

beschouwd als een zeer belangrijk werk in de modernere Indiase filosofie op 

het gebied van de logica (bron: ‘The Tattvacintāmaṇi of Gaṅgeśa Upādhyāya’, 

ed. K.N. Tarkavagisa, introd. S.C. Vidhyabhusana). De cintāmaṇi is een 

wondersteen die alle wensen vervult. Analyse: cintāmaṇi < cintā ‘gedachte’ < 

cint ‘denken, beschouwen’ + maṇi ‘sieraad, juweel, edelsteen’ [zie Literatuur: 

Tattvacintāmaṇi = Pramāṇacintāmaṇi (door Gaṅgeśa Upādhyāya) (Ind.); 

Aardmaterie: edelsteen: term: maṇi: cintāmaṇi, Tattva- (‘wondersteen van de 

werkelijkheid’) (lit.) (Ind.)]                      [Tattvacintamani, Tattvachintamani, 
Pramanacintamani, Pramanachintamani, Gangesha Upadhyaya, Gangesa 
Upadhyaya] 

  34 

Sansk. termen: tattvajñāna zie jñāna: tattvajñāna   - 

Sansk. termen: Tattvārthadīpanibandha ‘encyclopedie van het licht van de 
betekenis van de waarheid’, een geschrift van Vallabha, waarin hij de 

Bhagavad Gītā en de Bhāgavata Purāṇa becommentarieert. Analyse: tattva 

‘waarheid’ + artha ‘betekenis, thema’ + dīpa ‘licht’ + nibandha 

‘(encyclopedisch) werk’ [zie Literatuur: Tattvārthadīpanibandha (Vaiṣṇava) 

(door Vallabha) (Ind.); Taal: tekst, encyclopedische: term: nibandha, 
Tattvārthadīpa- (‘encyclopedie van het licht van de betekenis van de 
waarheid’) (lit.) (Ind.)]                                             [Tattvarthadipanibandha] 

  32 

Sansk. termen: Tattvatrayam ‘de drievoudige werkelijkheid’, een geschrift van 

de Vaiṣṇava Piḷḷai Lokācārya, een Teṅkaḷai. Deze werkelijkheid bestaat uit het 

Hoogste Wezen, de individuele ziel en de objectieve kosmos, zodat Śaṃkara’s 

monisme verlaten wordt (bron: Jan Gonda, ‘A history of Indian literature, Vol. 

II’) [zie Literatuur: Tattvatrayam (Vaiṣṇava) (door Piḷḷai Lokācārya) (Ind.); Wet 

en orde: orde: waarheid: term: tattvatrayam (‘de drievoudige werkelijkheid’) 
(lit.) (Ind.)]                                                            [Pillai Lokacarya, Tenkalai] 

  32 

Sansk. termen: Tattvavaiśāradī ‘onderzoek der werkelijkheid’, een der 
belangrijkste commentaren op de Yoga Sūtra, geschreven door Vācaspati Miśra 
(ca 850) [zie Literatuur: Tattvavaiśāradī (Ind.) (door Vācaspati Miśra); 
Wetenschap: onderzoek: term: vaiśāradī, Tattva- (‘onderzoek der 
werkelijkheid’) (lit.) (Ind.)]                         [Tattvavaisharadi, Tattvavaisaradi, 
Vacaspati Mishra, Vacaspati Misra, Vachaspati Mishra, Vachaspati Misra] 

  1 
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Sansk. termen: tejana 1. ‘scherp maken, doen schitteren’, 2. soort 
bamboegras, een van de zaken waarin Agni (in dit geval zijn spieren) wordt 
verdeeld,  [zie Vegetatie: gras: bamboe: term: tejana (Ind.)] 

  37 

Sansk. termen: tejas 1. ‘scherpe kant (v.e. mes e.d.)’, 2.‘zaad’, 3. ‘energie’. 

In de mythe waarin Vivasvat Saṃjñā bevrucht, gaat Vivasvats tejas over in de 

neus van Saṃjñā. (Ze waren in paarden veranderd). Tejas is ook een guṇa van 

Aniruddha [zie Seksualiteit: zaad: term: tejas (Ind.); Macht en kracht: 

levenskracht: term: tejas (guṇa) (Ind.)]                                                  [guna] 

  32  37 

Sansk. termen: tejas: taijasa ‘schitterend’. Aanduiding voor de droomslaap 
(MandK) [zie Psychologie: slaap, droom-: term: taijasa (Ind.); Licht en 
duisternis: schittering: term: taijasa (adj.) (droomslaap) (Ind.)] 

  56 

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

Sansk. termen: ṭīkā ‘subcommentaar’, een subcommentaar op de bhāṣya’s, 

maar een die niet verder gaat dan kritiek op afzonderlijke woorden; een 

vārttika is uitgebreider. Analyse: ṭīkā < ṭīk ‘uitleggen, duidelijk maken’ [zie 

Taal: tekst: commentaar: subcommentaar: term: ṭīkā (Ind.)]  

                                                                                    [tika, bhasya, bhashya] 

  34 

Sansk. termen: ṭīkā: Ṭupṭīkā (fem.) ‘klein commentaar’, naam van de 

verzameling van de laatste acht boeken van de Mīmāṃsātantravārttika door 

Kumārila Bhaṭṭa, die commentaren schreef op Śabara’s Mīmāṃsā Bhāṣya en op 

Jaimini’s Sūtra’s. Zie ook Mīmāṃsātantravārttika en Mīmāṃsāślokavārttika. 

Analyse: Ṭupṭīkā < ṭup (missch. ‘klein’, J-M Verpoorten, ‘A history of Indian 

literature’) ṭīkā ‘klein commentaar, glosse’ < ṭīk ‘uitleggen, duidelijk maken’ 

[zie Literatuur: Ṭupṭīkā (door Kumārila Bhaṭṭa) (Ind.); Taal: tekst: 

commentaar: subcommentaar: term: ṭīkā, Ṭup- (‘klein commentaar’) (lit.) 

(Ind.)]               [tika, Tuptika, Mimamsatantravarttika, Mimansatantravarttika, 
Kumarila Bhatta] 
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Sansk. termen: tilaka 1. ‘sproet’ (lijkend op een sesamzaadje, tila), 2. 
religieus teken, gemaakt van pasta of poeder en aangebracht op het 
voorhoofd, de rest van het gezicht of andere delen van het lichaam (in totaal 
op twaalf mogelijke plaatsen); de term wordt in heel India gebruikt. Een bindi 
(fem.) heeft een minder ernstige betekenis en wordt vaker als versiering 
gebruikt; deze term is Hindī. Er zijn veel soorten tilaka’s, zoals die voor 

secten, de tripuṇḍra (Śaiva) (zie aldaar) en de ūrdhvapuṇḍra (Vaiṣṇava) 

  - 

Sansk. termen: Tipiṭaka (Pāli) zie Tripiṭaka   - 

Sansk. termen: ṭippaṇī ‘glosse, verduidelijking’, een subcommentaar op de 

bhāṣya’s [zie Taal: tekst: commentaar: subcommentaar: term: ṭippaṇī (Ind.)] 

                                                                               [tippani, bhasya, bhashya] 

  34 

Sansk. termen: tirobhāva zie bhū: bhāva: tirobhāva   - 

Sansk. termen: tīrtha 1. ‘doorgang, weg, voorde’, 2. ‘landingsplaats, 
kadetrap’, 3. ‘bedevaartplaats bij een rivier’, 4. een van de ordes van asceten 

die door Śaṃkarācārya is gesticht en waarvan de leden tīrtha aan hun naam 

hebben toegevoegd, zoals Anandatīrtha (= Madhva) en Bhāratitīrtha (= 

Vidyāraṇya) [zie Kosmografie en geografie: plaats, bedevaart-: term: tīrtha 

(Ind.); Kosmografie en geografie: plaats, doorwaadbare: term: tīrtha (Ind.)] 
                                                                                                           [tirtha] 
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Sansk. termen: tīrthaṃkara (var. tīrthakara) ‘voordemaker’, d.w.z. die de 

voorde over saṃsāra is overgestoken. Titel van een Jaina leraar en heilige die 
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deel uitmaakt van de śalākāpuruṣa’s. Hij bezit vijf soorten waarheden en moet 

vier stadia hebben doorlopen (sādhu, upakyaya, ācārya, arhat (zie aldaar)) om 
het niveau van siddha (zie aldaar) te bereiken. Bovendien is hij een wezen, 

hoger dan de goden. De eerste van de 24 tīrthaṃkara’s was Ṛṣabha [zie Geest: 

ziel, individuele levende; verloste: term: siddha, tīrthaṃkara (Ind.-J.); Beroep 

en functie: studie: meester: term: tīrthaṃkara (Ind.-J.)] 

                                                              [tirthamkara, tirthankara, tirthakara] 

Sansk. termen: Totalā (fem.), een vorm van Devī, van wie afbeeldingen 
bestaan. Ze is een godin van de geneeskunst. Analyse: andere schrijfwijzen 
zijn: Tottalā, Totilā. De betekenis is onbekend [zie Ivn: Devī: Totalā (Ind.) 
(godin); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Totalā (Ind.)]        [Totala, Devi] 

  34 

Sansk. termen: Trailokyavijaya zie ji: Trailokyavijaya   - 

Sansk. termen: traivedika zie veda: traivedika   - 

Sansk. termen: Traiyambaka zie Tryambaka   - 

Sansk. termen: Trātṛ ‘beschermer’, een functionele Vedische god en een 

epitheton van Indra, Agni en de Āditya’s [zie Ivn: Trātṛ (Ind.) (abstracte god); 

God: ‘Beschermer’ (Trātṛ) (Ind.); Beroep en functie: bewaker: term: trātṛ 
(god) (Ind.)]                                                                               [Tratr, Tratri] 

  12 

Sansk. termen: trayastriṃśa ‘drieëndertigste’, soort stoma, bestaande uit 33 

delen, dat ook het aantal der goden is [zie Taal: versvorm: stotra: groep: 

stoma: ‘Trayastriṃśa’ (Ind.); Getal: ~ boven de twaalf: term: trayastriṃśa 

(‘33e’) (stoma) (Ind.)]                   
                               [Trayastrimsha, Trayastrimsa, Trayastrinsha, Trayastrinsa] 

  13 

Sansk. termen: tretā 1. ‘drietal’, 2. ‘zijde van de dobbelsteen met drie 
punten’, 3. naam van de tweede yuga, die 1.296.000 jaar telt, i.e. 3000 
goddelijke jaren, vandaar de naam ‘tijdperk van de triaden’; dit is het 
‘zilveren’ tijdperk [zie Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Tretā; Lot: 
lotsvoorwerp: dobbelsteen: 3-zijde: term: tretā (Ind.)]                          [treta] 

  15  37 

Sansk. termen: tri ‘drie’, masc. trayas, fem. tisras, n. trīṇi. Veel zaken 

worden in een groep van drie voorgesteld [zie Drie: term: tri (Ind.)]        [trini] 

  1  12  13  17  28  32  33  34  
37 

Sansk. termen: trika zie Tryambaka   - 

Sansk. termen: Trikakubh = Trikakud ‘met drie pieken’, een berg waar volgens 

de Brāhmaṇa’s een genezende zalf vandaan komt. De berg is waarschijnlijk 

dezelfde als de huidige Trikota in Kaśmīra. Analyse: Trikakubh < tri ‘drie’ + 

kakubh of kakud ‘piek, top’ [zie Ivn: Trikakubh (Ind.) (berg, tNv Kaṭrā, 

Udhampur, Jammū & Kaśmīra)] 

  12 

Sansk. termen: trikaśāsana zie Tryambaka   - 

Sansk. termen: triloka zie loka: triloka   - 

Sansk. termen: trimukha ‘met de drie gezichten’, m.n. refererend aan de 
voorstelling van de proto-Śiva met de drie gezichten die doet denken aan de 
Śiva-trimūrti op het eiland Elephanta (zie mūrti: trimūrti) [zie Kunst en 
schrift: voorstelling: Śiva trimukha (Ind.); Hoofd: deel: gezicht: term: mukha, 
tri- (‘met de drie gezichten’) (voorstelling van Śiva) (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: trimuni zie muni: trimuni = munitraya   - 

Sansk. termen: trimūrti zie mūrti: trimūrti   - 

Sansk. termen: triṇava ‘driemaal negen’, soort stoma, bestaande uit 3 X 9 

delen [zie Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Triṇava’ (Ind.); Drie: 

driemaal: term: triṇava (‘driemaal negen’) (stoma) (Ind.)]                  [trinava] 
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Sansk. termen: Tripiṭaka ‘driekorf’ (pāli Tipiṭaka), de vroegste verzameling 

Boeddhistische teksten uit ca 500 v. Chr., bestaande uit de drie delen: 

Sūtrapiṭaka, Vinayapiṭaka en Abhidharmapiṭaka [zie Literatuur: Tripiṭaka (Ind.-

B.); Voorwerp: mand: term: piṭaka, tri- (‘driekorf’) (lit.) (Ind.-B.)]   [Tripitaka] 

  28 

Sansk. termen: tripuṇḍra ‘drievoudig teken’, Śaiva lichaamsteken, bestaande 

uit drie horizontale strepen van vibhūti (‘heilige as’) met in het midden een 

bindu (masc.) ‘stip’. Analyse: tripuṇḍra < puṇḍ ‘vermalen, tot poeder maken’  

[zie Symboliek: teken, lichaams-: term: tilaka: ‘tripuṇḍra’ (Ind.)]   [tripundra] 

  33 

Sansk. termen: tripura ‘Driestad’, 1. een conglomeratie van drie steden, 

gemaakt van goud (Tārākṣa in de hemel), zilver (Kamalākṣa in de lucht) en 

ijzer (Vidyunmālin op aarde) door Maya voor de asura’s en vernietigd door 

Śiva, 2. naam van een van de tāṇḍava-dansen van Śiva, die hij uitvoerde toen 

hij de stad Tripura verwoest had, 3. Tripurā of Tripurasundarī ‘schone godin 
van de drie steden’, hetgeen verwijst naar de drievoudigheid van de wereld 
(Kinsley). Tripurasundarī is een Tantrische mahāvidyā, die wordt 

geïdentificeerd met de godinnen Ṣoḍaśī en Lalitā. Zie verder bij Tripurā 

Rahasya. 4. Ten slotte is Tripurā een deelstaat van India, gelegen ten oosten 
van Bangladesh 
 
[zie Bouwwerk: stad der demonen: ‘Tripura’ (2) (Ind.) (myth. topogr.); 
Bouwwerk: stad: term: pura, Tri- (‘Driestad’) (stad v. demonen) (Ind.); 
 

Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava, tripura- (2) (Ind.); 

 
Ivn: Tripurā (1) (Ind.) (deelstaat, vrm. koninkrijk, tZWv Assam); 
 
Ivn: Devī: Mahāvidyā: Tripurasundarī = Tripurā (3) (Ind.) (godin); God: ‘Schone 
godin van de drie steden’ (Tripurā (3), Tripurasundarī) (Ind.); Kunst en schrift: 
esthetiek: schoonheid: term: sundarī, tripura- (‘schone godin van de drie 
steden’) (subst. adj.) (godin) (Ind.); Cultus: Devī-cultus: Tripurā (3)-cultus 
(Ind.); Macht en kracht: levenskracht: term: śakti: ‘Tripurā’ (3) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Tripurā Rahasya ‘het geheim van Tripurā’, een Advaita 
Vedānta-geschrift, toegeschreven aan de god Dattātreya, die een 
instructiegesprek heeft met Paraśurāma. Deze stelt vragen omtrent het 
ontstaan en het einde van het universum. Tripurā of Tripurasundarī is de 
Hoogste Godin, een mahāvidyā uit het Śāktisme [zie Literatuur: Tripurā (3) 
Rahasya (door ‘Dattātreya) (Śākta) (Ind.); Filosofie: kennis: geheim: term: 
rahasya, Tripurā (‘het geheim van Tripurā’ (3)) (lit.) (Ind.)]  
                                                                          [Tripura Rahasya, Dattatreya] 

  34 

Sansk. termen: Triṣaṃdhi ‘met drie verbindingen of voegen’, een naam voor 

Indra’s vajra, tevens de personificatie als god ervan. Analyse: Triṣaṃdhi < tri 

‘drie’ + saṃdhi ‘met een verbinding (voeg, las)’ [zie Wapen: donderwapen: 

donderhamer of –schicht van Indra: ‘Triṣaṃdhi’ = ‘Arbudi’ = ‘Nyarbudi’ (Ind.) 

(goddelijk wapen); Eén: vereniging: term: saṃdhi, tri- (‘met drie 

verbindingen’) (vajra/god) (Ind.); Ivn: Triṣaṃdhi (Ind.) (god/personificatie); 

God: ‘Drievoegige’ (Triṣaṃdhi) (Ind.)] 

                                                 [Trisamdhi, Trisandhi, Trishamdhi, Trishandhi] 
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Sansk. termen: Triśiras ‘driekoppig’, zoon van Tvaṣṭṛ en tweelingbroer van 

Saraṇyū; vijand van Indra en Trita Āptya. Hij speelt als demon een rol in 
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enkele Indra-mythen. In de Bhāgavata Purāṇa wordt hij Viśvarūpa genoemd 

[zie Ivn: Triśiras = (BhPu) Viśvarūpa (1) (Ind.) (asura-demon, zoon van 

Viśvakarman = Tvaṣṭṛ); Geest: ‘Driekop’ (Triśiras) (Ind.); Mythe: Indra’s 

slachting van Triśiras (Bṛhaddevatā) (Ind.); Mythe: Indra’s en Trita Āptya’s 

slachting van Triśiras (Ṛg Veda) (Ind.); Mythe: Indra’s slachting van Triśiras en 

Vṛtra (Mahābhārata) (Ind.); Mythologie: Indra, ~ van: Triśiras (Ind.); Hoofd: 

koppig, drie-: term: triśiras (Ind.); Verlossing: separ.: Triśiras (Ind.)] 
                                                       [Trishiras, Trisiras, Vishvarupa, Visvarupa] 

Sansk. termen: triṣṭubh, Vedisch metrum van vier regels met elk elf 

lettergrepen. Men beschouwde de triṣṭubh als een god. Analyse: stubh 

‘vrolijke uitroep’ [zie Taal: metrum, triṣṭubh- (Ind.) (als god vereerd); Ivn: 

Triṣṭubh (Ind.) (goddelijk metrum)]                                    [tristubh, trishtubh] 
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Sansk. termen: triśūla ‘drietand’, m.n. het attribuut van Śiva, maar Devī 

Mahiṣamardinī draagt de triśūla eveneens in haar rechterhand. De triśūla 

wordt soms op het hoofd gedragen en wordt gezien als een vorm van de 
bliksemschicht. ‘Pināka’ de naam van zowel de drietand als van de boog en de 
staf van Rudra-Śiva, waarvan de betekenis niet duidelijk is, mogelijk < na-aka 
‘pijnloos’. In het Boeddhisme is de triśūla of triratna als hoofdtooi het 
symbool voor de ‘drie juwelen’: Boeddha, Dharma (prediking van de Wet) en 

Saṃgha (de orde der Boeddhisten).Analyse: śūl ‘pijn doen’, śūla is elke ijzeren 

punt of pen, staak, speer enz. [zie Religieus voorwerp: drietand: term: triśūla 
(Ind.); Kleding: hoofddeksel: term: triśūla (‘drietand’) (Ind.); Symboliek: 
drietand [triśūla; triratna (Ind.-B.)] als symbool van de drie juwelen (Boeddha, 

Wet (Dharma) en Orde (Saṃgha)) (Ind.-B.); Symboliek: drietand [triśūla] als 

symbool (teken) van goddelijkheid (Ind.); Religieus voorwerp: drietand van 
Śiva (1): ‘Pināka’ (Ind.); Wapen: boog van Śiva (1): ‘Ajagava’ = ‘Pināka’ (Ind.)] 
                                                                                 [trishula, trisula, Pinaka] 
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Sansk. termen: Trita Āptya ‘derde Āptya’, doder van Vṛtra, Viśvarūpa, Vala en 

Arbuda (samen met Indra en evenals deze een soma-drinker). Hij is verwant 
met de Iraanse Thrita en Thraētaona. Zie ook Āptya. Analyse: Trita betekent 
waarschijnlijk ‘derde’, hoewel MW enige twijfel heeft [zie Ivn: Trita Āptya = 
Trita (Ind.) (god); God: ‘Derde’ (Trita) (Ind.); Begin: oorsprong van Trita 
(Ind.); Drie: derde: term: trita (god) (Ind.)]               [Trita Aptya, Thraetaona] 
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Sansk. termen: trivarga ‘een groep van drie zaken’, nl. de drie levensdoelen 

dharma, artha en kāma, waaraan mokṣa is toegevoegd [zie Filosofie: 

levensdoel: term: trivarga (verzamelterm) (Ind.); Drie: triade van zaken: term: 
trivarga (levensdoelen) (Ind.)] 

  1 

Sansk. termen: trivikrama ‘drievoudige voortgang’, d.w.z. ‘drie stappen’, de 

scheppingswijze waarop Viṣṇu de kosmos creëert, nl. door drie stappen te 

nemen over de aarde, door de lucht en in de hemel (Ṛg Veda). Trivikrama is 

ook de aanduiding van een maand-vyūha van de maand Jyaiṣṭha, 

voortgekomen uit de vyūha Pradyumna en daarmee een vorm van Viṣṇu. 

Analyse: vikrama ‘voortgang, loop’ [zie Ivn: Viṣṇu: ‘Trivikrama’ (Ind.) (god); 

Ivn: Viṣṇu: ‘Trivikrama’, maand-vyūha (Ind.) (god); God: ‘Heer van de drie 

stappen’ (Trivikrama) (Ind.);  Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: term: 

vikrama, tri- (de drie stappen van Viṣṇu) (Ind.); Schepping: methode: meten: 

met stappen uitmeten: term: trivikrama (Viṣṇu’s drie stappen) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: trivṛt ‘drievoudig’, een Agniṣṭoma-stoma, die als eerste tijdens 

het Agniṣṭoma-offer gezongen wordt en die bestaat uit 9 verzen in 3 groepen. 
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De trvṛtstoma is niet, zoals de andere stoma’s, gebaseerd op de gwone stotra 

(abc). De trivṛt kent drie vormen: de udyati, de parivartinī en de kulāyinī (zie 

aldaar) [zie Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’ (Ind.); 

Drie: drievoudigheid: term: trvṛt (adj.) (stoma) (Ind.)]               [trivrt, trivrit] 

Sansk. termen: Tṛṇāvarta ‘graswerveling’, een winddemon, de personificatie 

van de wervelwind en de zoon van Tāraka, die Kaṃsa zendt om Kṛṣṇa weg te 

blazen, maar die zelf door Kṛṣṇa wordt gedood. Analyse: Tṛṇāvarta < tṛṇa 

‘gras, kruid, stro, rommel’ + āvarta ‘ronddraaiend, wervelend’ [zie Ivn: 

Tṛṇāvarta (Ind.) (asura-demon/personificatie van de wervelwind); Geest: 

‘Graswerveling’ (Tṛṇāvarta) (Ind.); Kringloop: term: āvarta, tṛṇa- 

(‘graswerveling’) (wervelwind/demon) (Ind.); Natuurverschijnsel: wind, 

wervel-: term āvarta, tṛṇa- (‘graswerveling’) (demon) (Ind.)] 

                                                                                    [Trnavarta, Trinavarta] 
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Sansk. termen: Tryambaka 1. oorspr. ‘die drie zusters/moeders heeft’, 2. 

later: ‘met drie ogen’ (MW), een epitheton van Rudra in de Ṛg Veda. 

Verklaring: 1. misschien een aanduiding van de drie delen van de wereld of de 
drie jaargetijden (Keith), 2. een verwijzing naar de beschermgodinnen van het 
dorp, de Mātā of Ambā (zie aldaar), die als drietal optraden en met wie Rudra 

werd verbonden (De Vries). In de Vājasaneyi Saṃhitā heet Rudra’s zuster 

Ambikā (zie aldaar), wrsch. < Tryambaka. 
 
Het adj. is Traiyambaka, zoals in Traiyambakahoma, het offer aan Tryambaka, 
d.i. Rudra; verder is het een benaming voor het Kaśmīra-Śaivisme, de 
Traiyambaka Sampradāya = Rahasya (‘geheime’) S. = Trika(śāstra) 
(‘drievoudige (leer)’) = Trikaśāsana (‘Trika-doctrine’) 
 
[zie Ivn: Śiva (1): ‘Tryambaka’ (Ind.) (god), Traiyambaka; God: ‘Drie zusters 
(of moeders) bezittend’ (Tryambaka) (Ind.); Offer: naam: ‘Traiyambakahoma’ 
(Ind.); Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme = Śiva-Advaita = Śaiva-Advaita 
= Trika = Trikaśāsana = Rahasya Sampradāya = Traiyambaka Sampradāya (Ind.); 
Lichaam: oog: drieogig: term: tryambaka (subst.) (Rudra-Śiva) (Ind.); 
 
Filosofie: kennis: geheim: term: rahasya (adj./subst.) (sampradāya/lit.) (Ind.); 
Drie: drievoudigheid: term: trika (adj.) (sampradāya) (Ind.); Filosofie: type: 
term: śāsana, trika- (‘Trika-doctrine’) (sampradāya) (Ind.)] 

  12  33  49 

Sansk. termen: Tulasī = Tulasīdevī (fem.)‘basilicum(godin)’, 1. een vorm van 
Devī, van wie afbeeldingen bestaan. De basilicum wordt vereerd door de 

Vaiṣṇava’s en zou zijn ontstaan door het karnen van de oceaan of uit een haar 

van de godin Tulasī (MW), 2. de tulasī is eveneens een arcāvatāra van Viṣṇu. 

Analyse: de gewone woordvorm is tulsī [zie Ivn: Devī: Tulasī = Tulasīdevī, 
avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Basilicumgodin’ (Tulasīdevī) (Ind.); Vegetatie: 
basilicum: term: tulasī (fem.) (god/godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, 
goden-: Devī: Tulasī (Ind.); Verschijning: overig specifiek: godenbeeld: term: 
arcāvatāra: ‘Tulasī-plant’ (Ind.)]                                         [Tulasi, Tulasidevi] 

  32  34 

Sansk. termen: Ṭupṭīkā zie ṭīkā: Ṭupṭīkā   - 

Sansk. termen: Turāyaṇa ‘Tura’s weg’ (? MW), vorm van het openbare 

maansoffer (darśapūrṇamāsa in het śrauta-ritueel) [zie Offer: naam: 

‘Turāyaṇa’ (Ind.)]                                                                           [Turayana] 
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Sansk. termen: turīya = caturtha (var. turya) 1. ‘vierde’, 2. ‘het vierde 
(stadium)’, hoogste stadium van bewustzijn, nl. de bijzondere waaktoestand 

(Upaniṣads) [zie Psychologie: bewustzijn: stadium: waaktoestand, bijzondere: 

term: turīya = caturtha (Upaniṣads) (Ind.); Getal: vier: term: caturtha = turīya 

(ord.) (Ind.)]                                                                                        [turiya] 

  33  56 

Sansk. termen: turīyātīta (turyātīta, Klostermaier) ‘voorbij het vierde 
(stadium)’, de hoogste staat van verlossing volgens het Kaśmīra Śaivisme 

(Koṭirudra Saṃhitā), bestaande uit śāttodita en nityodita (zie aldaar). 

Turīyātīta is een zuiver ik-bewustzijn, dat bereikt wordt door Pratyabhijñā-
yoga, en staat hoger dan turīya (zoals de naam aangeeft). Analyse: atīta 
‘afgelopen, voorbij’ [zie Verlossing: type: mukti: ‘turīyātīta’ (Kaśmīra 
Śaivisme) (Ind.); Psychologie: bewustzijn: stadium: waaktoestand, bijzondere: 

term: turīyātīta (Koṭirudra Saṃhitā) (Ind.)]                                     [turiyatita] 

  33 

Sansk. termen: tūṣṇīṃjapa, een ‘zwijgende lofprijzing’ in de vorm van een 

gebed [zie Taal: gebed: term: tūṣṇīṃjapa (‘zwijgende lofprijzing’) (Ind.); 

Taal: litanie: term: japa, tūṣṇīṃ- (gebed) (Ind.)]  

                                         [tusnimjapa, tusninjapa, tushnimjapa, tushninjapa] 
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Sansk. termen: tva, ta ‘- heid’, een achtervoegsel dat het wezen van iets 
uitdrukt, m.n. gebruikt in de filosofie [zie Karakter en gedrag: karakter, 
wezenlijk: term: -tva, -ta (‘- heid’) (Ind.)] 

  10 

Sansk. termen: Tvaṣṭṛ (= taṣṭṛ) ‘bouwer, timmerman’, ‘schepper van levende 

wezens’, te identificeren met Viśvakarman, een Vedische ambachtsgod en 

scheppergod, m.n. vereerd door de Vedische Neṣṭṛ-clan. Hij vervaardigt o.a. 

Indra’s donderhamer en de drinkschaal der goden. Zijn dochter is Saraṇyū en 

zijn zoon is Viśvarūpa (1). Rivalen zijn Indra en de Ṛbhu’s.  Etym. en 

betekenis: < tvakṣ (av. taš-) 1. ‘scheppen, voortbrengen’, 2. ‘paren, 

bedekken’ (vgl. tvac ‘huid’) = takṣ ‘snijden, hakken; modelleren, vormen (door 

te snijden, hakken)’ [zie Ivn: Tvaṣṭṛ (Ind.) (abstracte god); God: ‘Bouwer’ 

(Tvaṣṭṛ) (Ind.); Begin: oorsprong van Tvaṣṭṛ (Ind.); Schepping: voortbrengen: 

term: tvakṣ = takṣ (Ind.); Offer: ~ aan Tvaṣṭṛ (Ind.); Symboliek: koe van Tvaṣṭṛ 
als symbool van de zon die ’s nachts de maan beschijnt, waarin de soma 
verborgen is (Ind.); Schepping: voortbrengen: term: tash (Ir.)]     
          [Tvastr, Tvastar, Tvashtr, Tvashtar, Twastr, Twashtar, Tvastri, Tvashtri, 
Twastri, Twashtri, Tastr, Tashtr, Tastri, Tashtri] 
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Sansk. termen: tyāgāṅga zie aṅga: tyāgāṅga   - 

SANSK. TERMEN: U     - 

Sansk. termen: Uccaiḥśravas ‘langorig’ of ‘luid hinnikend’ (MW), 

‘hooggeroemde’ (SHD), het witte zonnepaard, beschouwd als het paard van 
Indra en de koning der paarden, dat voortgebracht is tijdens het karnen van de 

oceaan. Analyse: Uccaiḥśravas < uccais 1. ‘hoog, boven’, 2. ‘luid, krachtig’ + 

śravas 1. ‘geluid, lofgeroep, roem’, 2. ‘oor’. Uccaiḥśravas Kaupayeya was een 

koning der Kuru’s [zie Ivn: Uccaiḥśravas (Ind.) (mythisch paard); Dier: 

‘Hooggeroemde’ (Uccaiḥśravas) (Ind.); Taal: uitroep: lofroep: śravas, uccaiḥ- 

(‘hooggeroemde’) (paard) (Ind.); Ivn: Uccaiḥśravas (2) Kaupayeya (Ind.) 

(koning)]                      [Uccaiḥśravas Kaupayeya, Uccaihsravas, Uccaihshravas, 

Uchchaihshravas, Uccaiççravas, Uccaiśśravas, Ucchaishravas, Uchchaihśravas, 
Uccaiśravas, Uccaishravas] 
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Sansk. termen: uccairghoṣa ‘hard schreeuwend, (uiter van) krijgsgeschreeuw’, 

zoals Rudra wordt genoemd, in ’t bijzonder in de iconografie; vgl. Ómi voor 

Odin. Analyse: ucca ‘hoog’ > uccais ‘luid, erbovenuit’ + ghoṣa ‘geluid, lawaai, 

krijgsgeschreeuw’ < ghuṣ ‘schreeuwen, luid verklaren’ [zie Ivn: Śiva (1): 

‘Uccairghoṣa’ (Ind.) (god); Taal: uitroep: krijgsroep: term: uccairghoṣa (Ind.); 

God: ‘Schreeuwer’ (Uccairghoṣa) (Ind.)] 

                           [Uccairghosa, Uccairghosha, Uchchairghosa, Uchchairghosha] 

  45 

Sansk. termen: Ucchiṣṭa ‘overgebleven’, offerrestant, dat als een goddelijk 

object werd beschouwd. Analyse: Ucchiṣṭa < ucchiṣ ‘overblijven, resteren’ < 

ud ‘boven, uit’ + śiṣ ‘overblijven’ [zie Offer: asp.: offerrestant: term: ucchiṣṭa 

(Ind.) (goddelijk object); Werkzaamheid: overblijven: term: ucchiṣṭa (part.) 

(offerrestant) (Ind.)                                                         [Ucchista, Ucchishta] 

  12 

Sansk. termen: udagrābha zie grah: udagrābha   - 

Sansk. termen: udāharaṇa 1. ‘verklaring’, 2. ‘voorbeeld, illustratie’, derde lid 

van het Nyāya syllogisme. Analyse: udāharaṇa < udāhṛ ‘verklaren, noemen, 

illustreren’ [zie Filosofisch aspect: redenering: syllogisme, Nyaya: 3e lid: 

‘udāharaṇa’ (Ind.); Verschijning: voorbeeld: term: udāharaṇa (Ind.)] 

                                                                                                    [udaharana] 

  34 

Sansk. termen: Udalākāśyapa, een Vedische landbouwgodin, aan wie tijdens de 
ploegrite werd geofferd. Analyse: De betekenis van haar naam is onbekend [zie 
Ivn: Udalākāśyapa (Ind.) (godin); Offer: ~ aan Udalākāśyapa (Ind.)] 
                                                                       [Udalakashyapa, Udalakasyapa] 

  11  13 

Sansk. termen: udāna zie an: udāna   - 

Sansk. termen: Udavasānīya ‘beëindiging’, een iṣṭi die het soma-offer besluit. 

Analyse: udavasānīya < udavaso ‘weggaan, vertrekken’ [zie Offer: naam: 
‘Udavasānīya’ (Ind.); Werkzaamheid: opheffen: term: udavasānīya (offer) 
(Ind.)]                                                                                        [Udavasaniya] 

  13 

Sansk. termen: Udayanīya ‘beëindiging’, afsluitende iṣṭi, nl. van een koe aan 

Mitra en Varuṇa of plengoffer, maar nog vóór de Udavasānīya. Analyse: 

Udayanīya < udi ‘verrijzen, uitkomen, ontsnappen’ [zie Offer: naam: 
‘Udayanīya’ (Ind.); Werkzaamheid: opheffen: term: udayanīya (offer) (Ind.)] 
                                                                                                    [Udayaniya] 

  13 

Sansk. termen: udbhava ‘verschijning’, een van de vijf activiteiten van Śiva 
(Sadāśiva), naast sthiti, ādāna, tirobhāva en anugraha [zie Verschijning: 
openbaren, zich: term: udbhava (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: udbhid ‘ontspruiten’ van een plant uit een zaadje of scheut 
[zie Dood en leven: groei: term: udbhid (‘ontspruiten’) (Ind.)] 

  56 

Sansk. termen: uddhitā ‘blootgesteld’, nl. van een lijk aan de elementen, 
zoals in een boom. Analyse: Uddhitā < uddhā ‘wegleggen, blootstellen’ [zie 
Rite: behandeling van de dode: neerlegging van de dode op een boom: term: 
Uddhitā (‘blootgesteld’) (Ind.); Werkzaamheid: afstoten: term: Uddhitā 
(‘blootgesteld’) (part.) (dodenbehandeling) (Ind.)]                             [uddhita] 

  11 

Sansk. termen: udgātṛ ‘zanger, die begint met zingen’, een van de 

hoofdpriesters, die bepaalde sāmans zingt. Analyse: udgātṛ < udgai ‘(beginnen 

te) zingen’ [zie Priester: term: udgātṛ (Ind.) (sāman-zanger); Beroep en 

functie: zanger: term: udgātṛ (‘beginzanger’) (priester) (Ind.)]   

                                                                                             [udgatr, udgatri] 

  13  15 

Sansk. termen: udgītha ‘zang’, tweede gedeelte van een sāman, 

geïntroduceerd door OṂ en gezongen door de udgātṛ. De udgītha wordt wel 

  10  13 
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beschouwd als het Brahman [zie Taal: zang: melodie: sāman: deel: udgītha 
(Ind.); Taal: zang: term: udgītha (Ind.)]                                             [udgitha] 

Sansk. termen: udumbara of uḍumbara, Ficus racemosa of glomerata, de 

heilige boom van Prajāpati, die niet in de nabijheid van een huis mag staan uit 
(bijgelovige) angst slechte ogen te veroorzaken [zie Boom: vijgenboom: term: 
udumbara (Ficus racemosa) (Ind.); Cultus: vruchtbaarheidscultus: 
vegetatiecultus: boomverering: udumbara (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: udyati ‘verheffing, omhooggaan’, een vorm van de trivṛt, 
waarbij de 3 groepen van elk 3 verzen aldus zijn gearrangeerd: adg, beh, cfi 

[zie Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’: vorm: ‘Udyati’ 

(Ind.); Werkzaamheid: verheffen: term: udyati (nom. act.) (versvorm) (Ind.)] 

  13 

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

Sansk. termen: ugra of (a)ghora 1. ‘machtig, krachtig’, 2. ‘verschrikkelijk, 
afschuwwekkend, gruwelijk’, verwijzend naar het weerzinwekkende aspect 

van Śiva. Ugra is een van de Śivāṣṭamūrti-avatāra’s volgens de Śiva Purāṇa 

(Shatarudra-saṃhitā). Ook bepaalde Śiva-beelden en saṃnyāsin’s krijgen dit 

predikaat. Ghora is tevens de naam van enkele mythische dieren. Zie ook bij 
aghora en ghora 

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

‘Ugra’ of ‘Ugradeva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); Ivn: 

Ghora (1) (Ind.) (myth. zwijn); Ivn: Mahiṣa = Mahiṣāsura = Ghora (2) (Ind.) 

(buffeldemon); 
God: ‘Verschrikkelijke’ (Ugra, Aghora) (Ind.); Geest: ‘De Verschrikkelijke’ 
(Ghora) (Ind.); 

Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: saṃnyāsin, aghori 

(Śaiva) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): ‘ugra- (of ghora-) 
mūrti’ (Ind.); 
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: ugra (adj.) (aspect van Śiva) 
(Ind.); Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: ghora (adj.) (aspect van 
Śiva; myth. dier) (Ind.); Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: aghora 
(eig. euf. ‘niet afschuwelijk’) (adj.) (aspect van Śiva) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Ugrajit zie ji: Ugrajit   - 

Sansk. termen: ugra-mūrti zie mūrti: ugra-mūrti   - 

Sansk. termen: Ugrapaśyā (fem.) ‘woest kijkend’, ‘met een wilde blik’, naam 
van een apsaras die wordt genoemd in de Atharva Veda. Analyse: Ugrapaśyā < 
ugra ‘wild, fel’ + paśya ‘ziend’ < paś ‘kijken, zien, waarnemen’ [zie Ivn: 
Ugrapaśyā (Ind.) (apsaras); Geest: ‘Wild kijkend’ (Ugrapaśyā) (Ind.); 
Waarneming: zien: term: paśya, ugra- (‘woest kijkend’) (part.) (apsaras) 
(Ind.)]                                                                        [Ugrapashya, Ugrapasya] 

  12 

Sansk. termen: Ugrāsura ‘verschrikkelijke asura’, een slangendemon, beter 

bekend als Aghāsura, gezonden door Kaṃsa om Kṛṣṇa te doden. De slang 

verzwelgt de jongen, maar deze ontsnapt door de keel van de demon open te 
breken [zie Ivn: Aghāsura = Ugrāsura (Ind.) (asura-slangendemon); Geest: 
‘Verschrikkelijke’ (Ugrāsura) (Ind.); Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: 
term: ugra (adj.) (demon) (Ind.)]                                      [Aghasura, Ugrasura] 

  15 

Sansk. termen: Ujjainī 1. ‘van Ujjayinī’, 2. ‘de zegevierende’, een locale 
variant van Devī, die volgens Klostermaier voorkomt in Ujjayinī of Ujjain of 
Ujjayani = mod. Oujein, de vroegere hoofdstad van het koninkrijk Avanti in 

Mālvā. Er is echter ook een Ujjainī Kāḷiyammaṇ Mahākālī in Hyderabad. 

Analyse: de naam van godin en plaats zijn afgeleid van ujji ‘overwinnen’ [zie 
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Ivn: Devī: Ujjainī (Ind.) (godin); God: ‘Zegevierende’ (Ujjainī) (Ind.); Strijd en 
vrede: overwinning: term: ujjainī (fem. adj.) (godin) (Ind.); Strijd en vrede: 
overwinning: term: ujjayinī (fem. adj.) (stad) (Ind.); Ivn: Ujjayani = mod. 
Ujjain = Ujjayinī = Oujein = Avantikapuri (Ind.) (topogr., tNv Indore, Ujjain, 
Madhya Pradeśa)]                                                                  [Ujjaini, Ujjayini] 

Sansk. termen: ujjiti ‘overwinning’, spreuk, vergezeld van een plengoffer, die 
voorkomt in de Vājapeya. Het aantal ujjiti’s bedraagt 17, een getal dat ook in 
andere opzichten nauw verbonden is met de Vājapeya. De naam van de spreuk 

is gekozen op grond van de woorden udajayat tam ujjeṣam, die erin 

vóórkomen [zie Taal: spreuk: term: mantra: ‘Ujjiti’ (Ind.); Strijd en vrede: 
overwinning: term: ujjiti (spreuk) (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: uktha ‘uitspraak, vers, lofprijzing’, hymne, uitgesproken door 

de hotṛ, m.n. in de Mahāvrata-ceremonie, waar deze hymne wordt beschouwd 

als het Brahman. Uktha’s worden voorgedragen, i.t.t. sāmans die worden 
gezongen, en yaju’s die worden gemompeld [zie Taal: lofprijzing: term: uktha 
(voordracht) (adj. ukthya (offer)) (Ind.)] 

  10  13 

Sansk. termen: uktha: ukthya ‘begeleid door een uktha’, 1. een somayajña die 

deel uitmaakt van de jyotiṣṭoma-groep, of een andere ceremonie, waarbij een 

uktha wordt uitgesproken, 2. een soma-beker, gebruikt voor het plengoffer 
van de middagpersing tijdens de uktha [zie Offer: naam: ‘Ukthya’ (Ind.); Taal: 
lofprijzing: term: uktha (voordracht) (adj. ukthya (offer; beker)) (Ind.); Vat: 
beker: term: dhārāgraha: ‘ukthya’ (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Ukthavīrya ‘kracht van de lof’, naam van een spreuk die 

voorkomt in de Niṣkevalya śāstra van de middaglitanie [zie Taal: spreuk: term: 

mantra: ‘Ukthavīrya’ (Ind.); Macht en kracht: kracht: term: vīrya, uktha- 
(‘kracht van de lof’) (mantra) (Ind.)]                                             [Ukthavirya] 
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Sansk. termen: ukthya zie uktha: ukthya   - 

Sansk. termen: Umā (fem.) 1. ‘vlas’ (MW), 2. ‘licht’ (SHD), godin, dezelfde als 
Pārvatī, de vrouw van Śiva en de dochter van Himavat (Himālaya) en Menā. Ze 
wordt daarom vaak voluit Umā Haimavatī genoemd. Soms wordt haar naam 

gebruikt i.p.v. Satī, de dochter van Dakṣa. In de Śiva Purāṇa is er een saṃhitā 

naar haar genoemd. 
 
Mogelijk is ze pas later als berggodin getypeerd en was ze oorspronkelijk een 
moedergodin van de Dravidiërs (Keith), zoals de Śaiva mythologie zelf 
grotendeels Tamiliaans van oorsprong is.; volgens Klostermaier is er verband 
tussen Śiva-Umā en Śiva-Śakti. 
 
Wegens hun nauwe verbintenis worden de beelden waarop ze samen figureren 
Umāsahitā (Śiva en Umā) genoemd. Samen met hun zoon Skanda heten 
Somaskanda (Śiva, Umā en Skanda). Umā heeft de lotus als teken op haar 
been. 
 
Analyse: umā missch. < ve ‘weven’. Het woord betekent ‘vlas’ (Linum 
usitatissimum) vlgs MW of ‘licht’ (SHD), maar volgens de inheemse literatuur is 
de naam afkomstig van de uitspraak van Umā’s moeder: ‘U mā’, d.w.z. ‘O, nee 
(kind, praktiseer geen ascese)’. Klostermaier wijst naamsovereenkomsten voor 
deze moedergodin aan in het Babylonisch, Arcadisch en Skytisch 
 
[zie Ivn: Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin); God: 
‘Lichtgodin’ (Umā) (Ind.); Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Śiva-Śakti’ = 
‘Śiva-Umā’ (Ind.); Begin: oorsprong van Ūma (Ind.); Licht en duisternis: licht: 
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term: umā (fem.) (godin) (vlgs SDH) (Ind.); Vegetatie: vlas: term: umā (godin) 
(vlgs MW) (Ind.); Begin: oorsprong van Umā (Ind.); 
Eén: vereniging: term: sahitā, Umā- (‘samen met Umā’) (adj.) (fem.) 
(godenbeeld) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): Umāsahitā 
(Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (1): Somaskanda (Ind.); Kunst en 
schrift: beeld, goden-: Devī: Umā (Ind.); Mythe: Het huwelijk van Śiva en Umā 

(Rāmāyaṇa) (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Umā Saṃhitā 

(S. 5, Bombay/Kashi) (Ind.); Symboliek: teken van Umā: lotus (Ind.)] 
                                 [Uma Haimavati, Uma Samhita, Uma Sanhita, Umasahita] 

Sansk. termen: Umāsahitā (fem.) ‘vergezeld door Umā’, beeld van Śiva en Umā 
(of Pārvatī). Analyse: sahita < saha ‘samen’ [zie Kunst en schrift: beeld, 
goden-: Śiva (1): Umāsahitā (Ind.); Eén: vereniging: term: sahitā, Umā- 
(‘samen met Umā’) (adj.) (fem.) (Śiva-beeld) (Ind.)]                      [Umasahita] 

  33 

Sansk. termen: unmatta ‘gek’, type heilige, zoals Ṛṣabha [zie Beroep en 

functie: rel. persoon: heilige: ‘unmatta’ (Ind.); Psychologie: waanzin: term: 
unmatta (adj.) (heilige) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: unnetṛ ‘uitgieter’, een priester die de soma in de beker van de 

hotṛ giet. Analyse: unnetṛ < unnī ‘uithalen, uitnemen, uitgieten’ [zie Priester: 

term: unnetṛ (Ind.) (plengpriester); Werkzaamheid: gieten: term: unnetṛ (nom. 

ag.) (‘uitgieter’) (priester) (Ind.)]                                           [unnetr, unnetri] 

  13 

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

Sansk. termen: Upa Veda zie veda: Upa Veda   - 

Sansk. termen: Upabarhaṇa ‘met een kussen’, een gandharva, de zoon van een 

slavin. In een vorig leven was hij Nārada, de zoon van Brahmā [zie Ivn: Nārada 

(1): Upabarhaṇa, incarnatie (Ind.) (gandharva); Geest: ‘Kussen’ (Upabarhaṇa) 

(Ind.) (gandharva); Voorwerp: kussen: term: upabarha (adj. upabarhaṇa 

(gandharva)) (Ind.)]                                                        [Upabarhana, Narada] 

  37 

Sansk. termen: upādhi 1. ‘vervanging, illusie, imitatie’, 2. m.n. ‘bepalende of 
conditionerende omstandigheid of dito verschijnsel’, welke er bijvoorbeeld 
voor zorgt dat er een schijnbare tegenstelling wordt gevormd tussen het 
Absolute en de individuele ziel. Upādhi’s zijn bijvoorbeeld: geest, zintuigen en 
lichaam. Analyse: upādhi < upādhā (< upā + dhā) ‘plaatsen op, vasthouden, 
vastzetten’ [zie Verschijning: illusie: imitatie: term: upādhi (Ind.)]      [upadhi] 

  56 

Sansk. termen: upadrava 1. ‘aanval, plotseling onheil’, 2. het vierde van de 
vijf delen van een sāman (MW) of een deel van de pratihāra (Keith), gezongen 

door de udgātṛ [zie Taal: zang: melodie: sāman: deel: pratihāra: deel: 

upadrava (Ind.); Strijd en vrede: aanval: term: upadrava (deel van een sāman) 
(Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: upagātṛ ‘toezanger’, koorzanger, die de sāman-zangers 

begeleidt met ho-gezang. Analyse: upagātṛ < upagai ‘toezingen’ [zie Beroep en 

functie: zanger: term: upagātṛ (‘toezanger’) (Ind.)]             [upagatr, upagatri] 

  13 

Sansk. termen: Upahavya zie hu: Upahavya   - 

Sansk. termen: upākhyāya ‘(Jaina) leraar’. In het Jaïnisme moet een 

tīrthaṃkara eerst het stadium van upākhyāya hebben doorlopen vóór hij 

verder kan gaan om het niveau van siddha te bereiken. Analyse: ākhyā 
‘vertellen, verkondigen, inlichten’. De term upākhyāya komt niet voor in MW 
[zie Beroep en functie: studie: meester: term: upākhyāya (Ind.-J.)] 
                                                                                                    [upakhyaya] 

  16 

Sansk. termen: upamāna, ‘vergelijking, analogie’, d.w.z. kennis door 

vergelijking, een van de vier pramāṇa’s die dienen als bewijsmiddel in Navya-

  34 
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Nyāya [zie Filosofisch aspect: middel: term: pramāṇa: ‘upamāna’ (Navya-

Nyāya) (Ind.); Filosofisch aspect: analogie: term: upamāna (Ind.)] 
                                                                                       [upamana, pramana] 

Sansk. termen: Upāṃśusavana zie su (1): Upāṃśusavana   - 

Sansk. termen: upanaya ‘verschaffing, toepassing’, een term die als vierde lid 
van het Nyāya syllogisme de bevestiging (door het voorbeeld) aanduidt. 
Analyse: upanaya < upanī ‘brengen naar, inbrengen, inlichten’ [zie Filosofisch 
aspect: redenering: syllogisme, Nyāya: 4e lid: ‘upanaya’ (Ind.); Werkzaamheid: 
werken: toepassen: term: upanaya (nom. act.) (fil.) (Ind.)] 
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Sansk. termen: upaniṣad 1. ‘neerzitten bij, nederzitting (bij een leraar)’, 

‘onderrichting’, 2. ‘geheime leer’, 3. ‘geheime frase’, 4. ‘bepaalde fil. tekst’. 

De upaniṣad is een bepaalde filosofische tekst of geheime frase, betrekking 

hebbend op het karakter van het universum (m.n. t.a.v. de Ātman of het 
Brahman), waarbij de leerling tegenover de leraar zat, die hem deze heilige 
teksten uit het hoofd liet leren. Dit gebeurde in het huis van de leraar of, bij 
bijzonder heilige, geheime teksten, in het woud. Deze woudteksten heten 

āraṇyaka’s. De Upaniṣads en Āraṇyaka’s vormen samen de Vedānta, het ‘eind 

van de Veda’s’. De Upaniṣads kunnen worden ingedeeld in de volgende 

groepen: 1. mukhya (de 10 of 13 belangrijkste van de Muktikā-canon), 2. 

sāmānya (ongebonden teksten), 3. vaiṣṇava (Viṣṇu-gerelateerd), 4. śaiva (Śiva-

gerelateerd), 5. śākta (Śakti-gerelateerd), 6. sāṃnyāsa (op asceten gericht), 7. 

yoga (op yoga gericht) 
Analyse: Over de (oorspronkelijke) betekenis van de term verschillen de 

meningen: 1. Kurt Friedrichs e.a.: upaniṣad < upa (‘bij’) + ni (‘neer’) + √sad 

(‘zitten’) ‘neerzitten bij’; 2. volgens de inheemse autoriteiten betekent de 
term echter ‘onwetenheid tot rust laten komen door openbaring van de kennis 
van de hoogste geest’ (MW); 3. Oldenberg: ‘verering, aanbidding’ (= upāsana); 
4. Keith: ‘regel, voorschrift’ en upasad ‘nederzitting’; 5. Deussen: ‘geheim 
gesprek of verklaring’ 
 

[zie Literatuur: Upaniṣad (alg.) (Ind.); Begin: eerste/oudste Upaniṣads (Ind.); 

Begin: oorsprong van de Upaniṣads (Ind.); Begin: oorsprong van de dialogen in 

de Upaniṣads (Ind.); Lichaam: gestalte: zittende houding: term: upaniṣad 

(‘nederzitting’) (lit.) (Ind.); Taal: tekst, geheime: term: upaniṣad (Ind.); 

Begin: oorsprong van de term ‘Upaniṣad’ (Ind.); Lichaam: gestalte: zittende 

houding: term: upasad (‘nederzitting’) (iṣṭi) (Ind.)]  

                                                                     [upanisad, upanishad, aranyaka] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Aitareya Upaniṣad ‘Upaniṣad van Aitareya’, naam 

van de achtste Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden met de Ṛg Veda. 

Het is een mukhya Upaniṣad, die eigenlijk deel uitmaakt van de Aitareya 

Āraṇyaka (II: 4-6). De Aitareya Upaniṣad is een van de oudste Upaniṣads en 

bevat speculaties over het universum, het bewustzijn en het Absolute. Ook de 
formule Prajñānam brahma (‘brahman is intelligentie’; prajñā ‘wijsheid, 
intelligentie, kennis, bewustzijn’) is hier te vinden. Analyse: Aitareya (zie 

aldaar) [zie Literatuur: Upaniṣad, Aitareya (= Aitareya Āraṇyaka II: 4-6) (Ind.); 

Ivn: Aitareya, Mahidāsa (Ind.) (auteur) (patron.) (lit.)] 
                            [Aitareya Upanisad, Aitareya Upanishad, Aitareya Aranyaka] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Atharvaśira Upaniṣad ‘Upaniṣad van het hoofd van 

de Atharva Veda, naam van de 22e Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden 
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met de Atharva Veda. Het is een Śaiva Upaniṣad waarin de namen en epitheta 

van Śiva worden verklaard en waarin de Mahāpāśupata-vrata als middel ter 
verlossing wordt aanbevolen. Analyse: Atharvaśira ‘hoofd van de Atharva 

Veda’, d.w.z. de kern ervan; de Atharvaśira Upaniṣad noemt men ook wel de 

Atharvaśiras [zie Literatuur: Upaniṣad, Atharvaśira (Ind.); Hoofd: term: śira(s), 

Atharva- (‘hoofd van de Atharva Veda’) (lit.) (Ind.)] 
                                              [Atharvashira Upanisad, Atharvashira Upanishad, 
Atharvasira Upanisad, Atharvasira Upanishad] 

Sansk. termen: upaniṣad: Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad ‘de grote Woudboek-

Upaniṣad’, een van de oudste Upaniṣads en de tiende in de Muktikā-canon. De 

Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad maakt deel uit van de Śatapatha Brāhmaṇa en is 

gelieerd aan de Witte Yajur Veda. De BAU wordt toegeschreven aan 

Yājñavalkya. De tekst bevat de bekende mythe van Puruṣa’s splitsing over het 

oerwezen (Ātman, Brahmā) dat zich uit eenzaamheid in tweeën deelt, 
waardoor mensen en dieren geschapen worden. ‘Het gesprek met Ārtabhāga’ 
gaat over de transmigratie van de ziel. De kern van de BAU is het idee van de 
eenheid van de wereld waarin dualiteit heerst die nodig is om te kunnen 

waarnemen. De BAU van de Mādhyaṃdina-school wijkt iets af van andere 

recenties [zie Literatuur: Upaniṣad, Bṛhad Āraṇyaka (Ind.); Literatuur: 

Upaniṣad, Bṛhad Āraṇyaka: ‘Gesprek met Ārtabhāga’ (Ind.); Mythe: Puruṣa’s 

splitsing (BAU) (Ind.); Getal: maat: grootheid: term: bṛhat (adj.) (sāman/lit.) 

(Ind.)]                           [Brhad Aranyaka Upanisad, Brhad Aranyaka Upanishad, 
Brihad Aranyaka Upanisad, Brihad Aranyaka Upanishad, Muktika] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Chāndogya Upaniṣad zie Chāndogya   - 

Sansk. termen: upaniṣad: Garbha Upaniṣad zie grah: garbha   - 

Sansk. termen: upaniṣad: Īśa Upaniṣad ‘Heer-Upaniṣad’, naam van de eerste 

Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden met de Witte Yajur Veda. Het is 

een van de oudste en een van de kortste Upaniṣads met 17 of 18 verzen. De 

naam is afgeleid van het beginwoord Īśā ‘door de Heer’ en luidt ook wel 
Īśāvāsya ‘bekleed of doordrongen van de Heer’. Kenmerkend voor deze 

Upaniṣad is de beschrijving van deze Heer, het Hoogste Wezen of het Zelf. De 

Īśa is een metrische Upaniṣad en maakt weliswaar deel uit van de Vājasaneyi 

Saṃhitā (van de Witte Yajur Veda), maar heeft niets met de verdere inhoud 

van doen [zie Literatuur: Upaniṣad, Īśa = Īśāvāsya (= Vājasaneyi Saṃhitā XL) 

(Ind.); Heerser: leider: term: īśa (god/lit.) (Ind.)  
                            [Isha Upanisad, Isha Upanishad, Isa Upanisad, Isa Upanishad, 
Vajasaneyi Samhita, Vajasaneyi Sanhita] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Jābāla Upaniṣad, de dertiende Upaniṣad in de 

Muktikā-canon en verbonden met de Witte Yajur Veda. De inhoud betreft een 

dialoog tussen Yājñavalkya en diens leerlingen Bṛhaspati, Atri en Janaka. Een 

van de onderwerpen is de positie van asceten als de Paramahaṃsa’s (bron: 

Antonio Rigipoulos, ‘Dattātreya; The immortal guru, yogin and avatara’). De 

naam van de Upaniṣad verwijst naar de Jābāla śākhā, een school, gelieerd aan 

de Witte Yajur Veda, en hoort tot een groep Saṃnyāsa Upaniṣads, een 

categorie, ingesteld door Paul Deussen (bron: Paul Deussen, ‘A sixty 

Upanishads of the Veda’) [zie Literatuur: Upaniṣad, Jābāla (Ind.); Filosofie: 

type: Yajur Veda-school, Witte: Jābāla’s (lit.) (Ind.)] 
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                   [Jabala Upanisad, Jabala Upanishad, Jabala shakha, Jabala sakha, 
Samnyasa Upanisad, Samnyasa Upanishad, Sannyasa Upanisad, Sannyasa 
Upanishad] 

Sansk. termen: upaniṣad: Kaṭha Upaniṣad ‘Upaniṣad van Kaṭha’, de derde 

Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden met de Zwarte Yajur Veda. De 

tekst, een van de oudste Upaniṣads en ontstaan na de 5e eeuw voor Chr., is 

metrisch en bevat een filosofische herschrijving van de mythe van Naciketas 

uit de Taittirīya Brāhmaṇa. Kenmerkend is de acceptatie van de geestelijke en 

de niet-geestelijke wereld als werkelijk en één, maar ook de aanvaarding van 

een tegenstelling tussen het Absolute en individuele zielen. De Kaṭha 

onderstreept het belang van het offer en de leraar. De laatste brengt de 
werkelijke kennis over, kennis die geopenbaard is door de hoogste god en die 
leidt tot verlossing. Hiermee is de basis gelegd voor een doctrine van genade 

en van predestinatie. De Kaṭha kent ook al ideeën over yoga, die omschreven 

wordt als een in bedwang houden van de zintuigen. Kaṭha was een filosoof, de 

leerling van Vaiśampāyana en stichter van een Yajur Veda-school; zijn 

volgelingen zijn de Kaṭha’s [zie Literatuur: Upaniṣad, Kaṭha = Kāṭhaka (Ind.); 

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 Upanisad, Katha Upanishad, Kathaka Upanisad, Kathaka Upanishad] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Kaṭhaśruti Upaniṣad ‘Upaniṣad van de overlevering 

van Kaṭha’, verbonden met de Zwarte Yajur Veda en behorend tot een groep 

Saṃnyāsa Upaniṣads. De naam refereert aan Kaṭha, een stichter van de 

Caraka-kaṭha-school. Kaṇṭhaśruti is waarschijnlijk een schrijffout. De 

Kaṭhaśruti U. moet niet verward worden met de Kaṭha of Kaṭhaka U. (zie 

aldaar) [zie Literatuur: Upaniṣad, Kaṇṭhaśruti = Kaṭhaśruti (Ind.); Taal: tekst, 

geopenbaarde: term: śruti, Kaṭha (‘overlevering van Kaṭha’) (lit.) (Ind.)] 

                 [Kathashruti Upanisad, Kathashruti Upanishad, Kathasruti Upanisad, 
Kathasruti Upanishad, Samnyasa Upanisad, Samnyasa Upanishad, Sannyasa 
Upanisad, Sannyasa Upanishad] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Kauṣītaki Upaniṣad ‘Upaniṣad van Kauṣītaki’, de 

vijfentwintigste Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden met de Ṛg Veda. 

Een andere naam is Śāṅkhāyana Upaniṣad (zie bij Śāṅkhāyana). De Upaniṣad 

maakt deel uit van een Āraṇyaka en deze weer van een Brāhmaṇa, die beide 

dezelfde namen dragen (Kauṣītaki = Śāṅkhāyana). In de Upaniṣad worden 

worden geest en materie als nauw verbonden beschouwd. Zo bestaat prajña, 
het intellect, uit geest èn zintuigen. Dit blijkt ook uit de indriya’s die van 
vader op zoon worden overgedragen en die zaken omvatten als spraak, reuk, 

oog, handelingen, vreugde en geest. Analyse: Kauṣītaki (patronimicum van 

Kuṣītaka) heeft de voornaam Kahoḍa of Kahola. Śāṅkhāyana (patronimicum 

van Śaṅkha) met de voornaam Guṇākhya is de vermeende auteur van de 

genoemde Brāhmaṇa (en Śāṅkhāyana met de voornaam Suyajña van de Gṛhya 

Sūtra’s) [zie Literatuur: Upaniṣad, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.); Ivn: 

Kauṣītaki, Kahoḍa of Kahola (Ind.) (auteur), Kauṣītaki (lit.)] 

                      [Kausitaki Upanisad, Kaushitaki Upanishad, Kausitaki Upanishad, 
Shankhayana Upanisad, Shankhayana Upanishad, Sankhayana Upanisad, 
Sankhayana Upanishad] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Kena Upaniṣad, een van de oudste Upaniṣads en de 

tweede in de Muktikā-canon. De Kena Upaniṣad maakt deel uit van de 

āraṇyaka Jaiminīya of Talavakāra Upaniṣad Brāhmaṇa (zie aldaar). Daarom 

heet de Kena Upaniṣad ook wel Talavakāra Upaniṣad. De tekst dankt zijn naam 

aan het beginwoord kena ‘door wie’. Kern van de Upaniṣad is het bestaan van 

het Brahman, dat in een mythe als Ūma aan de goden verschijnt [zie 

Literatuur: Upaniṣad, Kena = Talavakāra (Ind.)] 

                      [Kena Upanisad, Kena Upanishad, Jaiminiya Upanisad Brahmana, 
Jaiminiya Upanishad Brahmana, Talavakara Aranyaka] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Mahānārāyaṇa Upaniṣad ‘Upaniṣad van de grote 

Nārāyaṇa’. Er zijn drie versies die deze naam dragen: 1. de Upaniṣad die deel 

uitmaakt van de Taittirīya Āraṇyaka, maar met de overige teksten hierin geen 

samenhangt vertoont, en die verbonden is met Zwarte Yajur Veda. Het is een 

metrische Vaiṣṇava Upaniṣad, die gerangschikt is als nr. 52 van de Muktikā-

canon. Het is een van de oudere Upaniṣads. Kenmerkend is de herwaardering 

van ascese en de nadruk op nyāsa ‘wereldverzaking’, 2. de vrijwel identieke 

Upaniṣad die verbonden is met de Atharva Veda, 3. de Tripādvibhūti 

Mahānārāyaṇa Upaniṣad, betreffende ‘het goddelijke rijk waarin driekwart van 

Viṣṇu’s macht werkzaam is’, d.i. zijn transcendente manifestatie of eeuwige 

manifestatie (= nityavibhūti). Hiemee in tegenstelling staat ekpādavibhūti ‘het 

goddelijke rijk waarin een kwart van Viṣṇu’s macht werkzaam is’, d.i. zijn 

manifestatie in de aardse wereld van zijn spel (= līlāvibhūti) (bron: Srilata 

Raman, ‘Self-surrender (prapatti) to God in Śrī Vaiṣṇavism’). Andere 

(toegevoegde) namen zijn Bṛhannārāyaṇa en Yājñiki Upaniṣad [zie Literatuur: 

Upaniṣad, Mahānārāyaṇa (= Taittirīya Āraṇyaka X) (Ind.); Ivn: Viṣṇu: 

‘Nārāyaṇa’ (3) (Ind.) (god), Nārāyaṇīya (lit.)] 

                                        [Mahanarayana Upanisad, Mahanarayana Upanishad] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Maitrāyaṇīya Upaniṣad ‘Upaniṣad van Maitri’, de 

vierentwintigste Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden met de Zwarte 

Yajur Veda (volgens anderen bij de Sāma Veda). De Upaniṣad, geschreven in 

proza-nieuwe stijl, is genoemd naar de wijze Maitri of Maitreya (de zoon van 

Mitrā, een apsaras), de stichter van de Maitrāyaṇīya śākhā, en heet daarom 

ook wel Maitrī of Maitrāyaṇi (= Maitrāyaṇī = Maitrāyaṇyupaniṣad). Śāṅkhāyana 

vertelt aan Bṛhadratha wat de definitie van de Ātman is volgens Maitri en hoe 

de instructies van Kratu Prajāpati luidden. Deze laatste vormen de kern van de 

Upaniṣad (bron: Paul deussen, ‘Sixty Upaniṣads of the Veda’) [zie Literatuur: 

Upaniṣad, Maitrāyaṇīya = Maitrāyaṇa = Maitrī  (Ind.); Ivn: Maitri = Maitra = 

Maitreya (Ind.) (ṛṣi), Maitrāyaṇīya, Maitrāyaṇa (lit.); Filosofie: type: Yajur 

Veda-school, Zwarte: Maitrāyaṇīya’s = Maitrāyaṇī śākhā (Ind.)] 

                    [Maitrayaniya Upanisad, Maitrayaniya Upanishad, Maitri Upanisad, 
Maitri Upanishad, Maitrayani Upanisad, Maitrayani Upanisad, 
Maitrayanyupanisad, Maitrayanyupanishad] 

  56 

Sansk. termen: upaniṣad: Maitrī Upaniṣad zie upaniṣad: Maitrāyaṇīya Upaniṣad   - 

Sansk. termen: upaniṣad: Māṇḍūkya Upaniṣad zie Māṇḍūkya   - 

Sansk. termen: upaniṣad: Muṇḍaka Upaniṣad ‘Upaniṣad van het geschoren 

hoofd’, naam van de zesde Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden met de 

Atharva Veda (vandaar de andere naam Ātharvaṇa Upaniṣad). Het is een 
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metrische Upaniṣad die op een mantra lijkt. Kenmerkend voor de Muṇḍaka, 

een van de oudste Upaniṣads, is dat de ziel naar het hoogste puruṣa (het 

persoonlijke) terugkeert, dus niet naar het Brahman; de auteur zelf is een 
Brahman-aanhanger en is het klaarblijkelijk oneens met de doctrine die hij 

beschrijft. Analyse: muṇḍaka ‘geschoren (hoofd)’ < muṇḍa ‘geschoren’, 

waarmee bedoeld wordt dat eenieder die de doctrine begrijpt, bevrijd is van 

onwetendheid [zie Literatuur: Upaniṣad, Muṇḍaka = Ātharvaṇa (Ind.); 

Werkzaamheid: snijden: term: muṇḍaka (‘geschoren (hoofd)’) (lit.) (Ind.)] 

                         [Mundaka Upanisad, Mundaka Upanishad, Atharvana Upanisad, 
Atharvana Upanishad] 

Sansk. termen: upaniṣad: Praśna Upaniṣad ‘vraag-Upaniṣad’, naam van de 

vierde Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden met de Atharva Veda. De 

Upaniṣad, geschreven in proza-nieuwe stijl, bestaat uit zes vragen die gesteld 

worden door zes leerlingen en die beantwoord worden door de wijze 

Pippalāda. Ze betreffen schepping, prāṇa, droomverschijnselen, OṂ en Puruṣa 

(WP) [zie Literatuur: Upaniṣad, Praśna (Ind.); Taal: vraag: term: praśna (lit.) 

(Ind.)]                        [Prashna Upanisad, Prashna Upanishad, Prasna Upanisad] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Śāṅkhāyana Upaniṣad zie upaniṣad: Kauṣītaki 

Upaniṣad en Śāṅkhāyana 

  - 

Sansk. termen: upaniṣad: Śvetāśvatara Upaniṣad ‘Upaniṣad van Śvetāśvatara’, 

naam van de 14e Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden met de Zwarte 

Yajur Veda. Hij wordt volgens sommigen gerekend tot de Śaiva Upaniṣads, 

volgens anderen tot de Sāmānya of Saṃnyāsa Upaniṣads. Het werk is metrisch 

gecomponeerd. De Śvetāśvatara, een van de oudere Upaniṣads, stelt Ātman 

gelijk aan Rudra. Deze persoonlijke god is dan ook de hoogste, maar de 
individuele zielen staan los van het Absolute, de wereldziel (een combinatie 
van god, geest en natuur). De wereld zelf is māyā. Het offer wordt weer in ere 
hersteld. Yoga (praktijk) en Vedānta (theorie) voeren naar verlossing, maar 
alleen door Śiva’s genade. Analyse: Śvetāśvatara ‘hij die witte muilezels bezit’ 

was de bijnaam van een ṛṣi [zie Literatuur: Upaniṣad, Śvetāśvatara (Ind.); Ivn: 

Śvetāśvatara (Ind.) (ṛṣi) (lit.); Dier: muilezel: term: aśvatara, śveta- 

(Śvetāśvatara) (ṛṣi/lit.) (Ind.)]  

  [Shvetashvatara Upanisad, Shvetashvatara Upanishad, Svetasvatara Upanisad] 
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Sansk. termen: upaniṣad: Taittirīya Upaniṣad ‘Upaniṣad van de Taittirīya’s’, 

naam van de zevende Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden met (de 

Taittirīya school van) de Zwarte Yajur Veda. De Upaniṣad maakt deel uit van 

de Taittirīya Āraṇyaka (boek 7 t/m 9). De Taittirīya Upaniṣad bestaat uit drie 

vallī’s (eig. ‘kruipplant, liaan’): de śikṣā vallī, de brahmānanda vallī (of 

kortweg ānandavallī) en de bṛgu vallī. Het een van de oudste Upaniṣads, 

waarin ascese, naast studie van de Veda’s, weer wordt aangeprezen. 
Kenmerkend is de doctrine van de vijf Ātmans, w.o. Ānandamaya, het zelf van 
de gelukzaligheid, waarin geen scheiding is tussen object en subject. Ook de 
natuur en de zintuigen volgen de vijfvoudige verdeling. Analyse: Taittirīya < 
Tittiri ‘patrijs’, een leerling van Yāska en de eerste leraar van de naar hem 

genoemde school van de Zwarte Yajur Veda [zie Literatuur: Upaniṣad, 

Taittirīya (= Taittirīya Āraṇyaka VII-IX) (Ind.); Ivn: Tittiri (Ind.) (leraar), 

Taittirīya (lit.); Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Taittirīya’s (Ind.); 
Vogel: patrijs: term: tittiri (adj. taittirīya (lit.)) (Ind.); Vegetatie: liaan: term: 
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vallī, ānanda- (‘liaan’ van de gelukzaligheid) (lit.) (Ind.); Taal: tekstgedeelte: 
term: vallī (Ind.)] 
                         [Taittiriya Upanisad, Taittiriya Upanishad, Taittiriya Aranyaka] 

Sansk. termen: upaniṣad: Tejobindu Upaniṣad ‘Upaniṣad van het schitterende 

zaadje’, naam van de 37e Upaniṣad in de Muktikā-canon en verbonden met de 

Zwarte Yajur Veda. Hij behoort tot de Saṃnyāsa Upaniṣads (WP) of Yoga 

Upaniṣads (G.J. Larson (red.), R.S. Bhattacharya, ‘Encyclopaedia of Indian 

philosophies, Vol XII’). Het werk behandelt zaken als de formule OṂ, het 

bewustzijn cit, het hogere zelf, de formule ‘Ik ben Brahman’, verlossing van 

het individuele zelf (door dhāraṇā, dhyāna en samādhi) en de aard van de 

hoogste werkelijkheid. Analyse: bindu ‘los deeltje, druppel, korrel, stip, 
parel’; hier wordt bedoeld het ‘zaadje van het Zelf dat in het hart geplant 
wordt’, en waarop de meditatie gericht moet zijn (W.K. Mahony, ‘The artful 
universe: an introduction to the Vedic religious imagination’) [zie Literatuur: 

Upaniṣad, Tejobindu (Ind.); Voorwerp: korrel: term: bindu, tejo- (‘schitterend 

zaadje’) (lit.) (Ind.)]                      [Tejobindu Upanisad, Tejobindu Upanishad] 

  34 

Sansk. termen: Upasad 1. ‘zitten bij’, 2. ‘naderen (met eerbied), vereren’, 3. 

‘belegering, beleg’, 4. een van een reeks iṣṭi’s die gedurende drie dagen 

gebracht worden aan Agni en die meestal volgen op de pravargya en 
voorafgaan aan de soma-persingen. Volgens MW maken ze deel uit van de 

jyotiṣṭoma. Volgens een mythe zijn de asura-burchten vernietigd door het 

verrichten van upasads. Zie ook upaniṣad [zie Offer: naam: ‘Upasad’ (Ind.); 

Lichaam: gestalte: zittende houding: term: upasad (‘nederzitting’) (iṣṭi) (Ind.); 

Mythe: De Upasad-ceremoniën en de vernietiging van de drie burchten van de 
Asura’s (Ind.)] 

  10  13 

Sansk. termen: Upāsanī Kanyākumārī Sthān, een religieuze orde voor vrouwen, 
gesticht door Upāsanī Bābā Mahārāj in 1917 en genoemd naar Kanyākumārī 
(‘jong meisje’), een epitheton van Devī. Analyse: sthān ‘vestiging’ [zie 
Sociologie: gemeenschap, religieuze: ‘Upāsanī Kanyākumārī Sthān’ (Ind.)] 
                                        [Upasani Kanyakumari Sthan, Upasani Baba Maharaj] 

  32 

Sansk. termen: Upaśaya ‘het liggen bij’, naam van een offerpaal [zie 
Bouwwerk: zuil: paal, offer-: ‘Upaśaya’ (Ind.); Lichaam: gestalte: liggende 
houding: term: upaśaya (nom. act.) (offerpaal) (Ind.)]       [Upashaya, Upasaya] 

  13 

Sansk. termen: Upaskāra ‘toevoeging, supplement’, naam van een 

commentaar op de Vaiśeṣika of Kaṇāda Sūtra door Śaṃkara Miśra. Analyse: 

upaskāra < upa ‘erbij’ + s + kāra ‘maken, doen’ [zie Literatuur: Upaskāra, 

Vaiśeṣika Sūtra (door Śaṃkara Miśra) (Ind.); Taal: tekst, toegevoegde: term: 

upaskāra (lit.) (Ind.)]       
   [Upaskara, Shamkara Mishra, Shankara Mishra, Samkara Misra, Sankara Misra] 

  34 

Sansk. termen: Upasthāna 1. ‘gaan staan bij’, 2. ‘naderen (met eerbied), 
vereren’, een gebed aan het vuur waarbij geen offer wordt gebracht [zie Taal: 
gebed aan het vuur: ‘Upasthāna’ (Ind.); Lichaam: gestalte: staande houding: 
term: upasthāna (nom. act.) (gebed) (Ind.)]                                   [Upasthana] 

  13 

Sansk. termen: Upasthāna: Agnyupasthāna ‘zich richten tot Agni’, de 
ceremonie van eerbewijzen aan Agni (de vuren), een rite die aan het eind van 

de Agnihotṛa wordt verricht [zie Rite: eerbewijsceremonie: ‘Agnyupasthāna’ 

(Ind.); Lichaam: gestalte: staande houding: term: upasthāna, Agny- (nom. 
act.) (rite) (Ind.)]                                                 [Upasthana, Agnyupasthana] 

  13 

Sansk. termen: upavaktṛ ‘oproeper, opwekker’, soort priester, later vervangen 

door de maitrāvaruṇa. Analyse: upavaktṛ < upavac ‘door de stem opwekken, 

  13 
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oproepen’. Zie ook praśāstṛ [zie Priester: term: praśāstṛ = upavaktṛ = 

maitrāvaruṇa (Ind.); Taal: uitroep: term: upavaktṛ (nom. ag.) (priester) (Ind.)] 

                                                                                      [upavaktr, upavaktri] 

Sansk. termen: Upendra ‘jongere broer van Indra’, de Vedische Viṣṇu (of 

Kṛṣṇa), die in de Mbh. voorkomt. Later, vanaf de epische periode, wilde men 

Viṣṇu opnemen in de lijst der Āditya’s als jongste lid en werd hij beschouwd 

als broer van Indra. Upendra is tevens het epitheton van Vāmana, de dwerg-

avatāra van Viṣṇu (bron: ‘Epic undertakings’, red. Robert P. Goldman, Muneo 

Tokunaga). Volgens anderen kan Upendra naast ‘jongere broer van Indra’ ook 

‘helper van Indra’ betekenen. Niet Viṣṇu, maar Indra was de jongste Āditya en 

Viṣṇu hielp Indra door met zijn drie stappen de kosmos te heroveren op Bali, 

waarbij de derde stap de totaliteit van het proces weergeeft (bron: Henry 
Danielson (vert. en comm.), ‘The essence of supreme truth’). Analyse: 
Upendra < upa ‘jongere broer’ (als prefix bij eigennamen) + indra 

[zie Ivn: Viṣṇu: ‘Upendra’ (Ind.) (god); God: ‘Jongere broer van Indra’ 

(Upendra) (Ind.); Familierelaties: broeder: term: upa: upendra (‘jongere broer 
van Indra’) (god) (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: Uraṇa ‘ram’, een Vedische demon met 99 armen, vijand van 

Indra. Analyse: ~ ūṛnā ‘wol’, ūṛnu ‘bedekken’ < vṛ ‘bedekken’ [zie Ivn: Uraṇa 

(Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Ram’ (Uraṇa) (Ind.) (demon); Dier: schaap: ram: 

term: uraṇa (Ind.)]                                                                               [Urana] 

  12 

Sansk. termen: Ūrṇāyu ‘spin’, naam van een gandharva die temidden van de 

apsarasa’s zit en die door hen bemind wordt. Analyse: Vreemd genoeg staat 
het woord niet in MW, maar andere dergelijke termen duiden een spin aan, die 

immers draden maakt: Ūrṇā ‘wol’, ūrṇanābha, ūrṇāvat ‘spin’ [zie Ivn: Ūrṇāyu 

(Ind.) (gandharva); Geest: ‘Spin’ (Ūrṇāyu) (Ind.); Dier: spin: term: ūrṇāyu 

(gandharva) (Ind.)]                                                                             [Urnayu] 

  12 

Sansk. termen: Urvarā 1. ‘akker, land’, 2. de personificatie van de akker, de 
geest (apsaras) van het geploegde veld. Urvarā krijgt een boteroffer tijdens 
het ploegvooroffer. Analyse: ~ uru ‘breed, uitgestrekt’ [zie Ivn: Urvarā (Ind.) 
(apsaras, Sondergott); Geest: ‘Akker’ (Urvarā) (Ind.) (apsaras); Kosmografie en 
geografie: gebied: akker: term: urvarā (apsaras) (Ind.); Offer: ~ aan Urvarā 
(Ind.)]                                                                                                [Urvara] 

  13 

Sansk. termen: Urvarāpati ‘de heer van de akker’, een naam van Indra in zijn 
hoedanigheid van echtgenoot van de vruchtbaarheidsgodin Sītā, de godin van 

de ploegvoor. Vergelijk Kṣetrasya Pati [zie Ivn: Indra (1): ‘Urvarāpati’ (Ind.) 

(god); God: ‘Heer van het geploegde veld’ (Urvarāpati, Kṣetrasya Pati) (Ind.); 

Heerser: heer van het geploegde veld: term: urvarāpati of kṣetrasya pati = 

kṣetrapati (Ind.)]                                                                  [Urvarapati, Sita] 

  12 

Sansk. termen: Urvaśī zie Purūravas   - 

Sansk. termen: Uśanas zie Kāvya Uśanas   - 

Sansk. termen: Uṣas (fem.) ‘morgenstond, ochtendgloren, dageraad’, de 

Vedische jonge godin van de dageraad, die mensen en dieren tot leven en 
werken aanzet en dus ook de priesters aanzet tot offeren.  
 
De genealogieën verschillen: ze is de dochter van de hemelgod Dyaus en de 

aardgodin Pṛthivī, en daarmee de zuster van Agni en Indra of Rātri. De Aśvins 

zijn nauw met Uṣas verbonden: ze neemt plaats in hun wagen en ze is hun 

zuster of hun bruid onder de naam Sūryā. Ze wordt als vrouw, moeder of 
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dochter geassocieerd met Sūrya, de zon; ze kan dan ook de naam Saraṇyū 

dragen. 
 

Uṣas kan verder de dochter zijn van Aditi en daarmee de zuster van de 

Āditya’s. 
 
Als dochter van Prajāpati door wie zij incestueus bevrucht wordt, is ze de 

moeder van Rudra en de Rudra’s of Maruts. Als  Rohiṇī is Uṣas de vrouw van 

Soma en heeft ze ruzie met haar zusters, de Nakṣatra’s. 

 
Zelfs wordt ze bestempeld als mātā devānām (‘moeder der goden’). Behalve 

deze naam draagt Uṣas de namen Dakṣiṇa en Marishi (bij de Boeddhisten) (zie 

aldaar). Uṣas bezit een wagen, die door stieren of paarden getrokken wordt. In 

IE verband is Uṣas verwant aan gr. Eos, lat. Aurora, germ. Ōstara en lit. 

Aushra. 
 
Tijdens het Soma-ritueel is de Prātaranuvāka, de ochtendlitanie van de 

tweede persingsdag, gericht aan Uṣas, Agni en de Aśvins. Als offer ontvangt 

Morgenstond melk van een wit kalf 
 

[zie Ivn: Uṣas = Morgenstond (Ind.) (godin); God: ‘Ochtendgloren’ (Uṣas) (Ind.); 

Tijd: dag: ochtendschemering: term: uṣas (godin) (Ind.); Familierelaties: 

genealogie van Uṣas (Ind.); Offer: ~ aan Uṣas (Ind.); Kleding: grijze ~ van Uṣas 

(Ind.); Wagen: Uṣas, ~ van (Ind.);  

 

Mythe: Brhaspati’s huwelijk met Uṣas (Ind.); Mythe: Prajāpati’s incest met zijn 

dochter Uṣas (Aitareya Brāhmaṇa) (Ind.)*; Mythe: Prajāpati’s incest met zijn 

dochter Uṣas (Maitrāyaṇī Saṃhitā) (Ind.); Mythe: Soma’s huwelijk met Uṣas 

(Ind.)]                                                                                         [Usas, Ushas] 

Sansk. termen: Uśīnara zie Śibi of Śivi   - 

Sansk. termen: uṣṇīṣa, een laagafhangende tulband, zoals Rudra die draagt; 

vgl. Odins laagafhangende hoed [zie Kleding: hoofddeksel: tulband: term: 

uṣṇīṣa (Ind.)]                                                                        [usnisa, ushnisha] 

  45 

Sansk. termen: Utpala ‘lotusbloem’. Aanduiding: 1. naam van een auteur, 2. 
naam van een demon die door Śiva bevochten werd (Klostermaier). Analyse: 
MW noemt een nāga met deze naam, die dus ‘Lotus’ heet. Analyse: de etym. is 

utpala < pal ‘bewegen’ < paṭ ‘openbarsten’ (van een bloem). Er bestaat nog 

een homoniem utpala met de betekenis ‘vleesloze’. MW vermeldt deze term 
slechts als naam van de hel. De etym. hiervan is utpala < ud ‘zonder’ + < pala 
‘vlees’ [zie Ivn: Utpala (1) (Ind.) (auteur); Ivn: Utpala (2) (Ind.) (nāga); Dier: 
‘Lotus’ (Utpala) (Ind.); Vegetatie: bloem: lotus: term: utpala (demon) (Ind.)] 
                                                                                                             [naga] 

  33 

Sansk. termen: Utsarga ‘ontslag’, een festival aan het einde van het 
studiejaar, met offers en baden [zie Feest: Utsarga (Ind.); Werkzaamheid: 
opheffen: term: utsarga (ceremonie) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Utsarpiṇī (fem.) ‘opwaartse beweging’, de opwaartse draaiing 

in zes stadia van de kringloop der wereldtijdperken, voorgesteld als een rad 

met twaalf spaken. Tijdens de Utsarpiṇī worden de tijden beter i.t.t. de 

Avasarpiṇī (zie aldaar). Analyse: Utsarpiṇī < utsarpin ‘opwaarts bewegend’ < 
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utsṛp ‘verrijzen’ [zie Tijd: wereldtijdperk (Ind.-J.): ‘Twaalfspakig wiel’: deel: 

‘Utsarpiṇī’; Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: utsarpiṇī (fem.) 

(subst. adj.) (wereldperiode) (Ind.)]                                                 [Utsarpini] 

Sansk. termen: uttama ‘hoogste’, m.n. t.a.v. beeldengroepen rond Viṣṇu. 

Analyse: uttama (superl.) < ud ‘hoog, opgaand’ [zie Kunst en schrift: 
compositie: uttama (Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: uttānapad ‘met uitgestrekte voeten’, d.w.z. met opgetrokken 
knieën en de benen gespreid, de houding van een barende vrouw, m.n. de 

levenbrengende moedergodin, zoals Aditi. De term wordt in de Ṛg Veda 

gebruikt als eigennaam voor een kosmische macht. Analyse: Uttānapad < 
uttāna ‘uitgespreid’ + pad ‘voet’ [zie Ivn: Uttānapad (Ind.) (kosmische macht); 
God: ‘Wijdbeens’ (Uttānapad) (Ind.); Lichaam: voet: term: pad, uttāna- (‘met 
uitgestrekte voeten’) (kosmische, vrouwelijke macht) (Ind.); Lichaam: 
gestalte: barende houding: term: uttānapad (Ind.)]                        [uttanapad] 

  13 

Sansk. termen: uttara 1. ‘hoger’ (i.t.t. adhara), 2. ‘noordelijk’ (omdat Noord-
India hoger is en omdat het noorden links (zie 3.) ligt, wanneer men tijdens 

het bidden zich naar het oosten richt), 3. ‘links’ (i.t.t. dakṣiṇa), 4. ‘later, 

volgend, laatste’ (i.t.t. pūrva), in tijd en in systematiek, m.n. als aanduiding 

van een deel van een lit. werk (zie bijv. khaṇḍa: uttara khaṇḍa), 5. 

‘machtiger, sterker, overheersend’. Analyse: uttara comp. van ud 1. ‘boven, 
over, op’ (superieur), 2. ‘uit, weg van’ (scheiding) [zie Kosmografie en 
geografie: windstreek: noorden: term: uttara (Ind.); Tijd: temporaliteit: 
navolgende periode: term: uttara (Ind.); Filosofisch aspect: systematiek: 
volgende: term: uttara (lit.) (Ind.); Filosofisch aspect: systematiek: laatste: 
term: uttara (lit.) (Ind.)] 

  13  32 

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

Sansk. termen: Uttara Mīmāṃsā ’het latere onderzoek’, orthodox filosofisch 

systeem, ook vedānta genoemd. Het richt zich op het onderzoek naar de 
kennis van het Brahman, en zijn bronnen zijn de Vedische teksten over jñāna. 

(Het andere, complementaire  mīmāṃsā-systeem is Pūrva Mīmāṃsā of kortweg 

Mīmāṃsā; zie aldaar). Analyse: uttara (comp.) ‘hoger, later’ < ud ‘hoog, 

opgaand’ [zie Filosofie: type: Vedānta = Uttara Mīmāṃsā (Ind.); Wetenschap: 

onderzoek: term: mīmāṃsā, uttara (‘het latere onderzoek’) (fil.) (Ind.)] 

                                                    [Uttara Mimamsa, Uttara Mimansa, Vedanta] 

  34 

Sansk. termen: uttara: Brahmottara zie khaṇḍa: Brahmottara Khaṇḍa   - 

Sansk. termen: uttaravedi zie vedi: uttaravedi   - 

Sansk. termen: Uttuda ‘hij die in beroering brengt’, een Vedische abstracte 
god met als functie dat hij een meisje doet beminnen. Analyse: Uttada < ud 
‘uit, aan’ + tud ‘prikkelen, aansporen’ [zie Ivn: Uttuda (Ind.) (Sondergott); 
God: ‘Opwekker’ (Uttuda) (Ind.); Werkzaamheid: aanzetten: term: uttuda 
(nom. ag.) (god) (Ind.)] 

  12 

SANSK. TERMEN: V     - 

Sansk. termen: vac (= vak in composita) (vb.) ‘spreken’   - 

Sansk. termen: vac: ‘Vac, vac, vac!’ ‘spreek!’, een machtswoord dat de vader 
zijn pasgeboren zoon in het oor fluistert (zie F.R. Schröder, ‘Balder und der 
zweite Merseburger Spruch’, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 34 
(1953), bij De Vries § 216) [zie Taal: spreuk: frase: ‘Vac, vac, vac!’ (Ind.)]      
[vach] 

  40 

Sansk. termen: vac: Vāc (= vāk in nomin. en in composita) (subst.) 1. ‘Spraak’, 
een Vedische godin, die in de wateren woont en een vrouw is van Indra, aan 

  12  32  40 
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wie de gandharva’s, door haar verlokt, de soma geven; oorspronkelijk was ze 
misschien de donder, later wordt ze verbonden met Sarasvatī, 2. ‘heilig 

woord’, waaruit volgens de Śatapatha Brāhmaṇa Indra geboren wordt, en dat 

zelf geproduceerd wordt door ṛc, hymne, en sāman, melodie 

[zie Ivn: Vāc (Ind.) (abstracte godin); God: ‘Spraak’ (Vāc) (Ind.); Begin: 
oorsprong van Vāc (Ind.); Schepping: theogonie: uit de oerwateren: Vāc (Ind.); 
Taal: spraak: term: vāc (godin) (Ind.); Taal: woord, heilig: term: vāc (Ind.); 
Schepping: kosmogonie: uit Vāc (Ind.)]                                                   [Vach] 

Sansk. termen: Vācaspati ‘heer van de spraak’, een naam van Bṛhaspati, de 

goddelijke priester, die het heilige woord spreekt [zie Ivn: Bṛhaspati (1): 

‘Vācaspati’ (1) (Ind.) (abstracte god); God: ‘Heer van de spraak’ (Vācaspati) 
(Ind.); Heerser: heer van de spraak: term: vācaspati (god) (Ind.)] 
                                                  [Vacaspati, Vachaspati, Brhaspati, Brihaspati] 

  12  37 

Sansk. termen: vāda 1. ‘sprekend over’, 2. ‘uitspraak, bewering’, 3. 
‘raadgeving’, 4. ‘these, voorstel, argument, doctrine, filosofie’, 5. ‘discussie, 
controverse, ruzie’, 6. ‘uitleg, interpretatie’; vgl. avatāravāda, pudgalavāda 
en anattāvāda. Analyse:vāda < vad ‘spreken’ [zie Filosofie: type: term: vāda 
(Ind.); Taal: spraak: term: vāda (subst. part.) (fil.) (Ind.)]                      [vada] 

  32  56 

Sansk. termen: vāda: anattāvāda (pāli), doctrine van de ‘ontkenning van het 
zelf’, de leer die de orthodoxe Boeddhisten aanhangen i.t.t. bijvoorbeeld de 
pudgalavāda. Zie anātman [zie Filosofie: type: anattāvāda (leer van de 
ontkenning van het zelf) (Ind.-B.); Geest: zelfloosheid: term: anattā (Ind.-B.)] 
                                                                                          [vada, anattavada] 

  56 

Sansk. termen: vāda: ātmavāda = pāli attavāda ‘doctrine van de (onsterfelijke) 
ziel’, die de Boeddhisten verwerpen [zie Filosofie: type: onsterfelijkheid der 
ziel, leer van de: term: ātmavāda (Ind.-B.)]           [vada, atmavada, attavada] 

  56 

Sansk. termen: vāda: avatāravāda ‘incarnatiedoctrine’, de doctrine van de 
incarnatie van een god [zie Filosofie: type: avatāravāda (leer der avatāra’s) 
(Ind.); Filosofie: type: term: vāda (Ind.)]                            [vada, avataravada] 

  32 

Sansk. termen: vāda: māyāvāda ‘op illusie gebaseerd’, een typering van en 
kritiek op Advaita Vedānta door Madhva. Volgens Advaita Vedānta is Brahman 
werkelijk en de wereld niet [zie Filosofie: type: Vedānta, Advaita: ‘Māyāvāda’ 
(vlgs Madhva) (Ind.); Verschijning: illusie: term: māyāvāda (‘op illusie 
gebaseerd’) (Advaita Vedānta) (Ind.)]                                    [vada, mayavada] 

  32 

Sansk. termen: vāda: pudgalavāda = pāli puggalavāda, doctrine van het zelf als 
‘persoon’ (pudgala, pāli puggala, eig. ‘mooi’) i.p.v. een verzameling 
skandha’s, zoals de orthodoxen beweren. D.m.v. de pudgala kunnen karma, 

reïncarnatie en nirvāṇa begrepen worden. Deze personalistische opvatting 

werd aangehangen door de Vātsīputrīya’s (= Sammitīya’s) [zie Filosofie: type: 
pudgalavāda (leer van het zelf als pudgala) (Vātsīputrīya’s) (Ind.-B.); Geest: 
zelf: term: pudgala (pāli puggala) (Vātsīputrīya’s) (Ind.-B.); Filosofie: type: 
term: vāda (Ind.)] 
                           [vada, pudgalavada, puggalavada, Vatsiputriyas, Sammitiyas] 

  56 

Sansk. termen: vāda: sarvāstivāda ‘theorie dat alles bestaat, werkelijk is’, 
doctrine van Vaibhāśika, een vroege Boeddhistische school, gesticht door 
Rāhula, de zoon van de Boeddha [zie Filosofie: type: Boeddhistische ~: 
Sarvāstivāda, Sarvāstivādins (Ind.-B.)]  
                                                   [vada, sarvastivada, Vaibhashika, Vaibhasika] 

  56 

Sansk. termen: vāda: sphoṭavāda, filosofisch systeem van Bhartṛhari, verwoord 

in zijn Vakya-padiya, behorend tot Pūrva Mīmāṃsā en betrekking hebbend op 

de relatie tussen klank en betekenis. Analyse: sphoṭa ‘openen, openbarsten’, 

  34 
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d.w.z. openbaren van plotseling inzicht, nl. van de betekenis wanneer het 

woord wordt uitgesproken [zie Filosofie: type: Pūrva Mīmāṃsā: sphoṭavāda 

(Ind.); Werkzaamheid: openen: term: sphoṭa (nom. act.) (fil.) (Ind.)] 

                                                      [vada, sphotavada, Bhartrhari, Bhartrihari] 

Sansk. termen: vāda: śūnyatāvāda = śūnyavāda zie śūna: śūnyatā   - 

Sansk. termen: vāda: Vijñānavāda, een Boeddhistische leer die zegt dat alleen 
intelligentie werkelijk is en niet de objecten buiten ons (MW). De aanhangers 
van deze doctrine heten Vijñānavādins of Yogācāra’s. Men typeert hun 
doctrine als subjectief idealisme. Vergelijk: jñāna: vijñāna [zie Filosofie: type: 
Boeddhistische ~: Vijñānavādins = Yogācāra’s (Ind.-B.)]     
                              [vada, Vijnanavada, Vijnanavadins, Yogacaras, Yogacharas] 
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Sansk. termen: vadantī devatā kruṣṭam ‘de goden, aangesproken met een 

schrille stem’, nl. als van een vogel (Bṛhaddevatā 8); vgl. krauñca [zie Geluid: 

gillen: term: kruṣṭa (nom. act.) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Vādāvalī ‘reeks discussies’, een polemisch filosofisch geschrift 
van Jayatīrtha, die behoorde tot de trimuni, het drietal leraren van de Madhva 
sampradāya. Hij keerde zich met name tegen de Advaita Vedānta. Vyāsarāja 

schreef later zijn Nyāyāmṛta op basis van Vādāvalī. Analyse: Vādāvalī < vāda 

h.l. ‘controverse, discussie’ + āvalī ‘reeks, rij’ [zie Literatuur: Vādāvalī 

(Vaiṣṇava) (door Jayatīrtha) (Ind.); Filosofisch aspect: systematiek: reeks: 

term: āvalī, vāda- (Vādāvalī) (‘reeks discussies’) (lit.) (Ind.)] 
                                                                                      [Vadavali, Jayatirtha] 
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Sansk. termen: vah ‘voeren, leiden, brengen naar’   - 

Sansk. termen: vah: vāhana ‘voertuig’, gewoonlijk het ‘rijdier’ van een god, 
maar het is ook het symbool van de god. Śiva’s vāhana is Nandin, op wie hij 
soms ook werkelijk zittend wordt afgebeeld [zie Dier: rijdier: term: vāhana 
(Ind.); Wagen: voertuig: term: vāhana (Ind.)]                                      [vahana] 
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Sansk. termen: vah: Voḍhu ‘gehuwd naar huis geleid’, een ṛṣi, voortgekomen 

uit Brahmā’s borst volgens de Brahmavaivarta Purāṇa. Hij wordt genoemd als 

leraar van de Sāṃkhya-filosofie (WP). Analyse: een voḍhu is de zoon van een 

vrouw die ‘gehuwd naar huis is geleid’, d.w.z. in haar vaders huis woont, 

aangezien haar man afwezig is; < voḍha (fem.) ‘gehuwd naar huis geleid’ < vah 

‘brengen, leiden, voeren naar’ [zie Ivn: Voḍhu (Ind.) (ṛṣi); Werkzaamheid: 

vervoeren: term: voḍhu (‘(zoon van een vrouw die) ‘gehuwd naar huis is 

geleid’’) (ṛṣi) (Ind.); Familierelaties: zoon: term: voḍhu (‘(zoon van een vrouw 

die) ‘gehuwd naar huis is geleid’’) (ṛṣi) (Ind.)]         [Vodhu, rsi, risi, rshi, rishi] 
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Sansk. termen: vāhana zie vah: vāhana   - 

Sansk. termen: vaidhi bhakti, de lagere, geleerde bhakti volgens de Gauḍīya 

Vaiṣṇava sampradāya (i.t.t. de hogere (esoterische) rāgānuga bhakti); de 

aanhangers volgen de 46 regels van de śāstra’s. Analyse: vaidha ‘volgens de 
regels’ < vidhi ‘regel, formule, wet’ [zie Cultus: persoonlijke devotie: term: 
bhakti, vaidhi (vlgs de Gosvāmī’s) (Ind.); Wet en orde: wet: voorschrift, 
ritueel: term: vidhi (adj. vaidha) (bhakti) (Ind.)] 
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Sansk. termen: vaidika dharma ‘Vedische wet’, de traditionele levenswijze en 
manier van denken van de Hindoes, hun eigen term voor het Hindoeïsme [zie 
Religie: Hindoeïsme: ‘Vaidika dharma’ (Ind.); Wet en orde: wet: term: 
dharma, vaidika (‘Vedische wet’) (religie) (Ind.); Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), 
Vedisch (vaidika); Filosofie: kennis: term: veda (adj. vaidika) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Vaijayanta, 1. ‘vlag (van Indra)’, 2. paleis van Indra, gebouwd 
door Viśvakarman. Analyse: Vaijayanta < vi-jayat of vi-yanta [zie Mythische 
woning: naam: ‘Vaijayanta’, de ~ van Indra (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: Vaikhānasa, 1. een Vaiṣṇava secte van ascetische Brahmaanse 

tempelpriesters die zich richten op de derde āśrama, 2. de beoefenaar van de 
derde āśrama, de woudkluizenaar, ook vānaprastha genoemd, 3. naam van de 
stichter van deze secte Vikhanasa. Analyse: Vaikhānasa is het patronimicum 

van Vikhanasa [zie Ivn: Vikhanasa (Ind.) (ṛṣi), Vaikhānasa (lit.); Beroep en 

functie: rel. persoon: kluizenaar: term: vaikhānasa (Ind.); Religie: 

Vaiṣṇavisme: Vaikhānasa’s (Ind.); Literatuur: Sūtra, Dharma, Vaikhānasa (door 

Vikhanasa) (Ind.); Literatuur: Sūtra, Vaikhānasa (door Vikhanasa) (Ind.)] 
                                                   [Vaikhanasa Dharma Sutra, Vaikhanasa Sutra] 
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Sansk. termen: Vaikuṇṭha Gadya ‘Hymne aan Vaikuṇṭha’, een geschrift van 

Rāmānuja, waarin hij Viṣṇu’s hemel beschrijft als een oord vol heerlijkheid. 

De Vaikuṇṭha Gadya hoort tot een drietal prozagedichten (gadyatraya); de 

andere twee zijn Śrīraṅga Gadya en Śaraṇāgati Gadya. Ze herinneren aan het 

werk van de āḷvārs (bron: John Carman, ‘The Tamil Veda: Piḷḷāṇ’s 

interpretation of the Tiruvāymoḷi’). Analyse: gadya 1. ‘wat duidelijk gesproken 

moet worden’, 2. ‘prozacompositie in poëtische stijl’, ‘prozagedicht’ [zie 

Literatuur: Gadya, Vaikuṇṭha (Vaiṣṇava) (door Rāmānuja) (Ind.); Taal: proza: 

term: gadya, Vaikuṇṭha (‘Hymne aan Vaikuṇṭha’) (lit.) (Ind.)] 

                                                                          [Vaikuntha Gadya, Ramanuja] 
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Sansk. termen: Vaikuṇṭha, de hemel van Viṣṇu, gelegen op de berg Meru; de 

Ganges stroomt erdoorheen. Analyse: Vaikuṇṭha < vi-kuṇṭha ‘scherp, 

doordringend’ [zie Mythische woning: naam: ‘Vaikuṇṭha’, de ~ van Viṣṇu  

(Ind.)]                                                                                           [Vaikuntha] 

  15 

Sansk. termen: Vaimṛdha ‘die de vijand afweert’, een epitheton van Indra. 

Analyse: Vaimṛdha < vi-mṛdh ‘vijand’ [zie Ivn: Indra (1): ‘Vaimṛdha’ (Ind.) 

(god); God: ‘Beschermer tegen de vijand’ (Vaimṛdha) (Ind.); Beroep en 

functie: bewaker: term: vaimṛdha (‘die de vijand afweert’) (god) (Ind.); Offer: 

~ aan Indra Vaimṛdha (Ind.)]                                          [Vaimrdha, Vaimridha] 

  13 

Sansk. termen: Vaipaśyata ‘zoon van Vipaśyat’, patronimicum van de 

vogelkoning Tārkṣya, waarschijnlijk dezelfde als het zonnewezen. Analyse: 

Vaipaśyata < vi-paśyat ‘kenmerkend voor een wijs man’ < paś ‘inzicht hebben, 
zien, onderscheiden’. Een variant van het patronimicum is Vaipaścita < vipaś-

cit ‘wijs, geleerd’ [zie Ivn: Tārkṣya: ‘Vaipaśyata’ (Ind.) (vogelkoning); Dier: 

‘Zoon van Vipaśyat’ (Vaipaśyata) (Ind.)]  
                   [Vaipashyata, Vaipasyata, Vipashyat, Vipasyat, Tarksya, Tarkshya] 

  12 

Sansk. termen: vairāgya ‘onthouding’, verzaking van de wereld, deel van de 
yoga-praktijk volgens de Yoga Sūtra (Samādhi). Analyse: vairāgya < vi-rāga 
‘verlies van kleur, bleek worden’ [zie Religieus fenomeen: ascese: onthouding: 
wereldverzaking: term: vairāgya (Ind.)]                                            [vairagya] 

  34 

Sansk. termen: Vairocanī zie Virocana: Vairocanī   - 

Sansk. termen: Vaiśākhamāsamāhātmya zie māhātmya: 
Vaiśākhamāsamāhātmya 

  - 

Sansk. termen: Vaiśeṣika Sūtra zie sūtra: Vaiśeṣika Sūtra   - 

Sansk. termen: Vaiśeṣika zie viśeṣa   - 
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Sansk. termen: Vaiṣṇava 1. ‘betrekking hebbend op Viṣṇu’, 2. ‘aanhanger van 

Viṣṇu’ en de naam van een van de takken van het Hindoeïsme, die ook zijn 

eigen heilige boeken heeft, zoals de Vaiṣṇava Purāṇa’s. In de 9e eeuw noemt 

Ānanda Giri Vaiṣṇava’s als een aparte (Vaiṣṇava) secte naast Bhakta’s, 

Bhāgavata’s, Cakrins, Vaikhānasa’s en Karmahīna’s, 3. naam van een der zeven 

delen van de Skanda Purāṇa [Religie: Vaiṣṇavisme (Ind.), Vaiṣṇava; Religie: 

Vaiṣṇavisme: Vaiṣṇava’s, eigenlijke (Ind.); Cultus: persoonlijke devotie, 

Vaiṣṇava (Ind.); Begin: eerste/oudste vorm van Vaiṣṇava theologie (Ind.); 

Begin: eerste/oudste vermelding van Vaiṣṇavisme (Ind.); Begin: oorsprong van 

de Vaiṣṇava filosofie (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: 

Khaṇḍa 2: Vaiṣṇava Khaṇḍa (Ind.)]            [Vaisnava, Vaishnava, Visnu, Vishnu] 
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Sansk. termen: Vaiṣṇava purāṇa zie purāṇa: Vaiṣṇava purāṇa   - 

Sansk. termen: Vaiṣṇava Saṃhitā zie saṃhitā: Vaiṣṇava Saṃhitā   - 

Sansk. termen: Vaiṣṇava Upa Purāṇa zie purāṇa: Vaiṣṇava Upa Purāṇa   - 

Sansk. termen: Vaiṣṇava: Vaiṣṇavī ‘Śakti van Viṣṇu’, zijn vrouwelijke energie 

(of zijn vrouw) en een van de Mātṛkā’s, die in de Śumbha-mythe met een 

discus asura’s vernietigde. Haar rijdier is Garuḍa [zie Ivn: Devī: Mātṛkā: 

Vaiṣṇavī (Ind.) (godin); God: ‘Śakti van Viṣṇu’ (Vaiṣṇavī) (Ind.)] 

                                         [Vaisnavi, Vaishnavi, Shakti, Sakti, Matrka, Matrika] 
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Sansk. termen: Vaiṣṇavī zie Vaiṣṇava: Vaiṣṇavī   - 

Sansk. termen: Vaiśravaṇa ‘zoon van Viśravas’, patronimicum van Kubera en 

diens halfbroer Rāvaṇa, de zonen van de ṛṣi Viśravas. Vaiśravaṇa of pāli 

Vessavaṇa, is vooral bekend als Boeddhistische godheid of grote koning, nl. als 

wachter van het noorden. In het Vedisme is Kubera Vaiśravaṇa nog een leider 

van demonen. Keith beschrijft hen als rākṣasa’s. Anderen (Goldman & 

Sutherland Goldman, The Rāmāyaṇa etc., vol. VII, 2017) zien in hem de leider 

der yakṣa’s. In de Vedische huwelijksprocedure offert de bruidegom o.a. aan 

Vaiśravaṇa. In de Mānava Gṛhya Sūtra wordt Vaiśravaṇa genoemd als godheid 

die men moet aanbidden om bezetenheid te verdrijven [zie Ivn: Kubera = 

Kuvera (Ind.) (1. rākṣasa- of yakṣa-demonenkoning, 2. later god, 3. wachter 

van het noorden (Ind.-B.)); Ivn: Kubera: ‘Vaiśravaṇa’ (patron.) (1) (Ind.) 

(rākṣasa- of yakṣa-demonenkoning-god); Ivn: Kubera: ‘Vaiśravaṇa’ (patron.) (2) 

(Ind.-B.) (wachter van het noorden); Geest: ‘Zoon van Viśravas’ (Vaiśravaṇa) 

(Ind.) + (Ind.-B.); God: ‘Zoon van Viśravas’ (Vaiśravaṇa) (Ind.); Offer: ~ aan 

Kubera Vaiśravaṇa (Ind.)]            [Vaishravana, Vaisravana, Vishravas, Visravas, 

rsi, risi, rshi, rishi, Vessavana, Ravana] 
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Sansk. termen: Vaiśvadeva ‘betrekking hebbend op al de goden’, 1. een 
viermaandelijks offer in de lente. Het is een huisoffer, waarbij de gave aan 
diverse goden ’s morgens en ’s avonds in het vuur geworpen wordt, 2. naam 
van de eerste śāstra van de avondlitanie (zie aldaar) [zie God: groep: 
‘Viśvedeva’ (adj. Vaiśvadeva)(Ind.); Offer: naam: ‘Vaiśvadeva’ (Ind.); Taal: 
voorlezing: term: śāstra, Vaiśvadeva (Ind.)]              [Vaishvadeva, Vaisvadeva] 
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Sansk. termen: Vaiśvadeva śāstra zie śāstra: Vaiśvadeva śāstra   - 

Sansk. termen: Vaiśvānara ‘toebehorend aan alle mensen, alomaanwezig, 
algemeen, universeel’, 1. m.n. refererend aan het vuur der voedselvertering in 
de mens, een der zes ‘broers’ van Agni, maar eigenlijk een aspect en een 
naam van Agni, 2. term voor de wakende toestand van de ziel (MandK), 3. 
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Uddalāka spreekt over de Ātman Vaiśvānara, de universele ātman, de eenheid 
van hemel, lucht en aarde. Analyse: Vaiśvānara < viśva-nara [zie Ivn: Agni (1): 
Vaiśvānara (Ind.) (god); God: ‘Aller mensen vuur’ (Vaiśvānara) (Ind.); Offer: ~ 
aan Agni Vaiśvānara (Ind.); Psychologie: bewustzijn: stadium: waaktoestand: 
term: vaiśvānara (Ind.); Eén: eenheid: term: vaiśvānara (adj.) (Ind.)] 
                                                           [Atman Vaishvanara, Atman Vaisvanara] 

Sansk. termen: vaiśya zie viś: vaiśya   - 

Sansk. termen: Vaitāna ‘betrekking hebbend op de śrauta offers’, naam van 
een bepaalde sūtra. Vaitāna is niet de naam van de auteur; mogelijk is er een 
relatie met de beginwoorden van de sūtra (bron: ‘The ritual sūtras’, Jan 
Gonda). Analyse: Vaitāna ‘betrekking hebbend op de drie heilige vuren’ (MW) 
< vitāna 1. ‘hoop, massa’, 2. ‘offer’, 3. ‘afzonderlijke (voorbereiding van de 
drie) offervuren’ [zie Literatuur: Sūtra, Vaitāna (door anon.) (Ind.); Offer: 
term: vaitāna (adj.) (sūtra) (Ind.)]                                            [Vaitana Sutra] 

  9  13 

Sansk. termen: Vaivasvata zie Manu (1) Vaivasvata   - 

Sansk. termen: Vāja ‘kracht, snelheid’, een van de drie oorspronkelijke ṛbhu’s, 

de ambachtslieden van de goden. Vāja werkte voor ‘alle goden’. Analyse: Vāja 
< vaj ‘hard of sterk zijn’ < ugra ‘krachtig, verschrikkelijk’ [zie Ivn: Vāja (Ind.) 

(ṛbhu); God: ‘Krachtige’ (Vāja) (Ind.); Macht en kracht: kracht: term: vāja 

(ṛbhu) (Ind.)]                                                                      [Vaja, rbhu, ribhu] 

  12 

Sansk. termen: Vājapeya ‘dronk van kracht of strijd’ (Oldenberg, MW), een 

somayajña die later aan de Jyotiṣṭoma is toegevoegd. Oorspronkelijk was de 

Vājapeya waarschijnlijk een herfstfestival wegens zijn volkse karakter, maar 
hij is later een algemeen offer geworden. Doel was de verkrijging van hogere 
welvaart of een hogere rang. De positie is niet duidelijk: misschien vóór de 

Rājasūya of vóór de Bṛhaspatisava. Analyse: Vājapeya < vāja ‘kracht, strijd’ + 

peya ‘dronk, drank’ [zie Offer: naam: ‘Vājapeya’ (Ind.); Eten en drinken: 
dronk, kracht-: term: vājapeya (offer) (Ind.); Begin: oorsprong van het 
Vājapeya-offer (Ind.); Symboliek: symboliek van het offer: Vājapeya-symboliek 
(Ind.)]                                                                                             [Vajapeya] 

  13 

Sansk. termen: Vājaprasavīya, soort plengoffer, zoals verricht tijdens de 
Vājapeya en in de rite van de bouw van het vuuraltaar. Analyse: 
Vājaprasavīya, d.w.z. het plengoffer dat begint met de woorden vāja en 
prasava [zie Offer: naam: ‘Vājaprasavīya’ (Ind.)]                      [Vajaprasaviya] 
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Sansk. termen: Vājasaneyi Saṃhitā zie saṃhitā: Vājasaneyi Saṃhitā   - 

Sansk. termen: vajra ‘de krachtige, machtige, harde’, het donderwapen van 

Indra (of andere goden), gemaakt van de botten van ṛṣi Dadhyañc in de ronde 

vorm van de discus, later beschouwd als twee schichten (MW) of ook als een 
drietand (SHD). Vergelijk av. vazra (‘knuppel’). Vanuit het Indo-Iraans 
overgenomen in fins vasara ‘hamer’ en mordw. užcr ‘bijl’. Analyse: vajra < vaj 
‘hard of krachtig zijn’ < ugra ‘krachtig’ [zie Wapen: donderwapen: 
donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’ (Ind.); Wapen: donderwapen: 
donderhamer of -schicht van Miθra: ‘Vazra’ (Ir.); Voorwerp: hamer: term: 
vasara (Finl.); Voorwerp: bijl: term: užcr (Mordw.); Macht en kracht: kracht: 
term: vajra (subst. adj.) (donderwapen) (Ind.); Wapen: knuppel: term: vazra 
(Ir.)]                                                                    [Dadhyanc, Dadhyanch, uzcr] 

  46 

Sansk. termen: Vajrabāhu ‘met de arm van de donderhamer’, d.w.z. 
‘hanteerder van de donderhamer’, een epitheton van Indra. Analyse: 
Vajrabāhu < vajra ‘donderhamer’ + bāhu ‘arm’ [zie Ivn: Indra (1): ‘Vajrabāhu’ 
(Ind.) (god); God: ‘Donderhamerwerper’ (Vajrabāhu) (Ind.); Lichaam: arm: 

  32 
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term: bāhu, vajra- (‘met de arm van de donderhamer’, i.e. ‘hanteerder van de 
donderhamer’) (Indra) (Ind.)]                                                         [Vajrabahu] 

Sansk. termen: Vajrin ‘hanteerder van de donderhamer’, epitheton van Indra 
[zie Ivn: Indra (1): ‘Vajrin’ (Ind.) (god); God: ‘Donderhamerwerper’ (Vajrin) 
(Ind.); Beroep en functie: strijder: donderhamerwerper: term: vajrin (Indra) 
(Ind.)] 

  32 

Sansk. termen: Vākyapadīya ‘Over de zin en het woord’, een geschrift van de 

Mīmāṃsaka filosoof Bhartṛhari over grammatica en de betekenis der woorden. 

Analyse: Vākyapadīya < vākya 1. ‘uitspraak, woorden, bewering, verklaring’, 2. 
‘zin, uitdrukking’, 3. ‘argument’ (logica) + padīya < pada ‘woord’ (bron: 
Hajime Nakamura, ‘A history of early Vedānta philosophy’, deel 2) [zie 

Literatuur: Vākyapadīya (door Bhartṛhari) (Ind.); Taal: woord: term: pada: 

padīya, Vākya- (‘Over de zin en het woord’) (adj.) (lit.) (Ind.)] 
                                                              [Vakyapadiya, Bhartrhari, Bhartrihari] 

  34 

Sansk. termen: Vala 1. ‘omheining’, 2. ‘grot’, de personificatie van de plaats 

waar de koeien zich bevinden in de Vedische mythe van de Paṇi’s; Indra of 

Bṛhaspati doodt hem. Vala kan dan ook gezien worden als de wolk die de 

koeien (de regen) vasthoudt. Analyse: vala < val ‘draaien om’, ‘bedekken’ [zie 

Ivn: Vala (Ind.) (paṇi-demon); Geest: ‘Omheining’ (Vala) (Ind.); 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vala (nom. ag.) (omheining, 
demon) (Ind.); Bouwwerk: afscheiding: term: vala (demon) (Ind.); 
Aardformatie: grot: term: vala (demon) (Ind.)]                                        [Pani] 

  12 

Sansk. termen: Vālakhilya, naam van een verzameling van elf (of 6 of 8) 

apocriefe hymnen in de Ṛg Veda (meestal ingevoegd na RV VIII, 48), waarin 

een vermenging van typen verzen plaatsheeft. Vālakhilya verwijst naar een 

groep van acht  ṛṣi’s met dezelfde naam, aan wie de hymnen toebehoorden. 

Deze ṛṣi’s kwamen voort uit het haar (vāla) van Prajāpati (Taittirīya 

Āraṇyaka). Khila betekent overigens ‘supplement’ (bron: F. Max Müller, ‘Vedic 

hymns’) [zie Literatuur: Veda, Ṛg: Vālakhilya-hymnen (Ind.)] 

                                                                      [Vālakhilya, rshi, risi, rshi, rishi] 

  13 

Sansk. termen: vallī zie upaniṣad: Taittirīya Upaniṣad   - 

Sansk. termen: vāmācāra zie ācāra: vāmācāra   - 

Sansk. termen: Vāmadeva ‘edele god’, 1. een van de Pañcabrahma-avatāra’s 
(zie aldaar) van Śiva, 2. naam van een van de hoofden van de 

pañcamukhaliṅga, 3. naam van de geheime delen van Śiva, 4. een ṛṣi 
(Vāmadeva Gautama), traditioneel de auteur van (het grootste deel van) boek 

vier van de Ṛg Veda. Analyse: vāma ‘lieflijk, aangenaam, mooi, edel’ < van 

‘houden van, wensen, verwerven’ [zie Ivn: Vāmadeva (2) Gautama (Ind.) 

(ṛṣi/priester/auteur); Ivn: Śiva (1): ‘Vāmadeva’ (1) (Pañcabrahma-avatāra vlgs 

Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Edele god’ (Vāmadeva) (Ind.); Kunst en schrift: 

beeld, goden-: Śiva (1): ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: ‘Sadāśiva-mūrti’ = 

‘pañcamukhaliṅga’: ‘Vāmadeva’ (1) (Ind.); Lichaam: lichaamsdeel, geheim; 

van Śiva (1): ‘Vāmadeva’ (1) (Ind.); God: term: deva, vāma- (‘edele god’) 
(auteur/god) (Ind.)]                      [Vamadeva Gautama, Pancabrahma-avatara, 
rshi, risi, rshi, rishi, pancamukhalinga] 

  12  33 

Sansk. termen: Vāmana ‘klein van gestalte, dwerg(achtig)’, de zoon van Aditi 

en Kaśapa, gemaal van Padmā of Kamalā en de dwerg-avatāra van Viṣṇu, in 

welke hoedanigheid hij zijn beroemde drie stappen neemt en de kosmos 

bevrijd van de demon Bali. Viṣṇu als offer (puruṣa) in de gedaante van een 
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dwerg bevrijdt de aarde van de asura’s. Vāmana is ook de aanduiding van de 

maand-vyūha van de maand Āṣāḍha, voortgekomen uit de vyūha Pradyumna en 

daarmee een vorm van Viṣṇu 

[zie Ivn: Viṣṇu: Vāmana, avatāra (Ind.) (dwerg-god); Ivn: Viṣṇu: ‘Vāmana’, 

maand-vyūha (Ind.) (god); God: ‘Dwerg’ (Vāmana) (Ind.);  Heiligdom: tempel 
van Vāmana (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: Vāmana als dwerg en als 

virāṭ (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Vāmana Purāṇa (Ind.); Mythe: 

Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali (Ind.); Mythe: Viṣṇu als dwerg-puruṣa 

(Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.); Getal: maat: kleinheid: term: vāmana (adj.) 

(god) (Ind.)]                                                               [Vamana Purana, vyuha] 

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

Sansk. termen: Vaṃśa 1. ‘riet, balk’, 2. ‘stamboom, lijst’, 3. ‘familie, 

geslacht’, naam van een Brāhmaṇa, een commentaar op de Sāma Veda. Deze 

korte Brāhmaṇa bevat een lijst van Sāmavedische leraren. In het Pāli betekent 

vaṃsa ook ‘geschiedenis of kroniek’ [zie Literatuur: Brāhmaṇa, Vaṃśa (Ind.); 

Taal: lijst: term: vaṃśa (lit.) (Ind.)]  

      [Vamsha Brahmana, Vansha Brahmana, Vansa Brahmana, Vamsa Brahmana] 

  32 

Sansk. termen: vaṃśa: Cūḷavaṃsa (pāli) ‘kleine kroniek’, naam van de 

geschiedenis van de koningen van Śrī Laṅkā die loopt van de 4e tot de 19e 

eeuw. De kroniek is gecomponeerd door verschillende schrijvers. De  

Mahāvaṃsa (‘grote kroniek’) gaat aan de Cūḷavaṃsa vooraf en beschrijft de 

geschiedenis van de koningen vanaf de 543 v. Chr. – 361 AD. Analyse: 

Cūḷavaṃsa < cūḷa ‘klein’ + vaṃsa = skt. vaṃśa 1. ‘stamboom’, 2. (vaṃsa) 

‘geschiedenis, kroniek’ [zie Literatuur: Cūḷavaṃsa (Ind.-B.); Literatuur: 

Mahāvaṃsa (Ind.-B.); Taal: tekst, historische: term: vaṃsa, cūḷa- (pāli) 

(‘kleine kroniek’) (lit.) (Ind.-B.); Taal: tekst, historische: term: vaṃsa, mahā- 

(pāli) (‘grote kroniek’) (lit.) (Ind.-B.)]              [vamsha, vansha, vansa, vamsa, 
Culavamsa, Culavansa, Chulavamsa, Chulavansa, Mahavamsa, Mahavansa] 

  32 

Sansk. termen: vaṃśa: Harivaṃśa ‘het geslacht van Hari’, een beroemd episch 

gedicht uit ca 450 AD over de geschiedenis van Kṛṣṇa en diens familie. Het 

wordt weliswaar beschouwd als een purāṇa, maar toch vooral als een 

supplement bij de Mahābhārata, dus als itihāsa [zie Literatuur: Harivaṃśa 

(Ind.); Familierelaties: familie: term: vaṃśa, Hari- (‘Hari’s familie’) (lit.) 

(Ind.)]                                    [Harivamsha, Harivansha, Harivansa, Harivamsa] 

  37 

Sansk. termen: vana ‘woud’, hetgeen Kauffmann en Schröder verbinden met 
de Germaanse godengroep der Vanir in de betekenis ‘woudgoden’. Vana is 

tevens de naam van het 3e boek van de Mahābhārata (zie Āraṇya Parvan en 

āraṇyaka) [zie Vegetatie: woud: term: vana (lit.) (Ind.); Literatuur: 

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

  32  47 

Sansk. termen: Vana Durgā ‘Woud-Durgā’, een vorm van Durgā, een van haar 
negen functieverschijningen bij de Āgama-Śaiva’s. Ze wordt vooral vereerd in 
Zuid-India en wel door bosbewoners. Haar tempels zijn van boven open [zie 
Ivn: Devī: Durgā, avatāra: Navadurgā: Vana Durgā (Āg.Ś.) (Ind.) (godin); God: 
‘Woud-Durgā’ (Vana Durgā) (Ind.); Vegetatie: woud: term: Vana  Durgā 
(‘Woud-Durgā’) (godin) (Ind.)]                                    [Vana Durga, Navadurga] 

  34 

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

Sansk. termen: vānaprastha ‘woudkluizenaar’, een brahmaan die de derde 
levensfase (āśrama) heeft bereikt en zich terugtrekt in de bossen om een 
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ascetisch leven te leiden. Overigens is er weinig verschil tussen een 

vānaprastha en een zwervende bedelaar, de saṃnyāsin. Wel wordt de 

vānaprastha gelijkgesteld met de vaikhānasa, een Vaiṣṇava kluizenaar. 

Analyse: vānaprastha < vanaprastha 1. ‘vlak liggend woud’, 2. plaatsnaam, 3. 
(adj.) betrekking hebbend op het kluizenaarsleven in het woud < vana ‘bos’, 
‘boom’ + prastha 1. adj. ‘gaand naar’, ‘wonend in’, 2. ‘vlakte, tafelland’, 3. 
‘(vlakke) plaats’ (bij plaatsnamen) [Beroep en functie: rel. persoon: 
kluizenaar: term: vānaprastha (Ind.)] 
                                              [vanaprastha, vaikhanasa, samnyasin, sannyasin] 

Sansk. termen: vanaspati ‘heer van het woud’, grote boom die volgens de Ṛg 

Veda vereerd kon worden [zie Boom: heilige ~: vanaspati (‘heer van het 
woud’) (Ind.); Heerser: heer van het woud: term: vanaspati (vereerde boom) 
(Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: varada-mudrā zie mudrā: varada-mudrā   - 

Sansk. termen: Varāha ‘beerzwijn’, de derde avatāra van Viṣṇu, die de aarde 

en de Veda’s uit de kosmische oceaan naar boven haalt; hierbij doodt hij de 

demon Hiraṇyākṣa. Oorspronkelijk was het beerzwijn of Varāha en de 

schepping of de redding van de aarde verbonden met Prajāpati of Brahmā (in 

de Taittirīya Saṃhitā), maar hij werd steeds meer geassocieerd met Viṣṇu, 

eerst in de Śatapatha Brāhmaṇa en ten slotte in de Viṣṇu Purāṇa. Er bestaan 

aparte tempels voor Varāha, o.a. in Khajurāho en Tirumala. Analyse: De etym. 

van varāha is onbekend [zie Ivn: Viṣṇu: Varāha, avatāra (Ind.) (beerzwijn-god) 

(lit.), Vārāha (lit.); Dier: ‘Zwijn’ (Varāha) (Ind.); Heiligdom: tempel van 

Varāha (Ind.); Mythe: Varāha en Hiraṇyākṣa (Ind.); Literatuur: Purāṇa, Mahā, 

Vaiṣṇava: Varāha Purāṇa (Ind.); Dier: zwijn: beer: term: varāha (god) (Ind.), 

vārāha (sūtra, fil. school)]                                             [Varaha, Visnu,Vishnu] 

  15  37 

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

Sansk. termen: Varāha: Vārāha ‘betrekking hebbend op een zwijn of het zwijn 

Viṣṇu’, de naam van een school van de Zwarte Yajur Veda. (De andere heet 

Mānava ‘betrekking hebbend op Manu’.) Met deze school worden o.a. de 

Vārāha Gṛhya Sūtra geassocieerd [zie Ivn: Viṣṇu: Varāha, avatāra (Ind.) 

(beerzwijn-god), Vārāha; Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Vārāha 

(Ind.); Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Vārāha (Ind.); Dier: zwijn: beer: term: varāha 

(god) (Ind.), vārāha (sūtra, fil. school)]  
                                                       [Varaha Grhya Sutra, Varaha Grihya Sutra] 

  9 

Sansk. termen: Varāha: Vārāhī ‘Śakti van Varāha’, zijn vrouwelijke energie en 

een van de Mātṛkā’s, die in de Śumbha-mythe als wapens haar slagtanden 

gebruikte. Haar rijdier is een ram of een stier [zie Ivn: Devī: Mātṛkā: Vārāhī 

(Ind.) (godin); God: ‘Śakti van Varāha’ (Vārāhī) (Ind.)]  
                                               [Varaha, Varahi, Shakti, Sakti, Matrka, Matrika] 

  34 

Sansk. termen: Varcin ‘stralende’, een demon, getypeerd als asura, maar ook 
als Dāsa-koning. Hij was een vijand van Indra. Analyse: Varcin kan verband 
houden met varcas ‘kracht van het vuur of de zon’, ‘schittering’ [zie Ivn: 
Varcin (Ind.) (asura-/dāsa-demon); Geest: ‘Schitterende’ (Varcin) (Ind.); Licht 
en duisternis: schittering: term: varcin (subst. adj.) (demon) (Ind.)]  
                                                                                               [Varchin, Dasa] 

  12  32 

Sansk. termen: Vārkarī (mar.) ‘pelgrim, reiziger’, lid van een secte van Viṣṇu-

bhakta’s die bedevaarten ondernemen en o.a. de abhaṅga’s van Tukārām 

zingen. Ze vereren Viṣṇu in zijn gedaante van Viṭhobā of Viṭṭhala, de god van 

  32 
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Paṇdharpur [zie Religie: Vaiṣṇavisme: Vārkarī’s (Ind.); Beroep en functie: rel. 

persoon: pelgrim: term: vārkarī (secte) (Ind.)]  
                                         [Varkari, Vithoba, Vitthala, Visnu,Vishnu, Tukaram] 

Sansk. termen: varman ‘wapenrusting’, een term die m.n. voorkomt in 

persoonsnamen van kṣatriya’s. Analyse: varman < √vṛ ‘bedekken, omhullen’ 

[zie Taal: naam, persoons-: naamvorming: ‘Varman’ (Ind.); Wapen: 
wapenrusting: term: varman (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: varna ‘kleur, kaste’. Volgens de Puruṣa Sūkta zijn de kasten 

ontstaan uit Puruṣa’s mond, armen, dijen en voeten. De vier hoofdkasten zijn 

de Brahmanen (Brāhmaṇa’s), de Kṣatriya’s, de Vaiśya’s en de Śūdra’s. De 

Pariah’s vallen erbuiten [zie Instelling en organisatie: kastenstelsel (varna, 
kaste) (Ind.); Instelling en organisatie: kaste: term: varna (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: varṇāśramadharma ‘verplichting van kaste (en) levensfase’ 

oftewel de ‘wet van de vierdeling van leven en maatschappij’, de 
Hindoeïstische traditie dat de samenleving, maar ook het individuele leven in 
(vier) fasen verdeeld is, en dat men zich hieraan te houden heeft [zie Wet en 

orde: wet: term: dharma, varṇāśrama- (‘kastenverplichting’) (rel. traditie) 

(Ind.); Verlossing: weg naar ~: kastenverplichtingen (Ind.)]  
                                                       [varnashramadharma, varnasramadharma] 

  32  34 

Sansk. termen: vartikā (fem.) ‘kwartel’, een noodlotsdemon, behorend tot de 

groep der rākṣasa’s. De demon komt voor in de Mahābhārata en heeft één 

vleugel, één oog en één poot, en braakt bloed [zie Geest: noodlotsdemon: 
vartikā (Ind.); Vogel: kwartel: term: vartikā (demon) (Ind.)]  
                                                                             [vartika, raksasa, rakshasa] 

  27 

Sansk. termen: vārttāvṛtti ‘degene die een beroep uitoefent of zakenman is’, 

volgens de Vaikhānasa Dharma Sūtra de huisvader (type 1) die zijn plichten 
verricht in landbouw, veeteelt en handel. Analyse: vārttā ‘beroep’, m.n. dat 

van een Vaiśya (MW) + vṛtti ‘levenswijze, gedrag’; beide delen hebben 

dezelfde wortel vṛt ‘draaien, bewegen’ [zie Heerser: heer, huis-: type 1: 

vārttāvṛtti (Ind.); Beroep en functie: beroepsbeoefenaar: term: vārttāvṛtti 
(Ind.)]                                                                        [varttavrtti, varttavritti] 

  56 

Sansk. termen: vārttika 1. ‘bekwaam in een beroep of handelszaken’, 2. m.n. 
‘een kritische aantekening’ 

  - 

Sansk. termen: vārttika: Mīmāṃsāślokavārttika ‘kritiek in metra op de 

Mīmāṃsā(bhāṣya)’, een bhāṣya of commentaar (een metrische parafrase, MW) 

op Śabara’s Mīmāṃsā Bhāṣya op Jaimini’s Sūtra’s. Analyse: śloka ‘metrum’ + 

vārttika ‘kritische aantekening, aanvullende regel, annotatie, glosse’ [zie 

Literatuur: Mīmāṃsāślokavārttika (door Kumārila Bhaṭṭa) (Ind.); Taal: tekst: 

commentaar: subcommentaar: term: vārttika (lit.) (Ind.)] 
           [Mimamsashlokavarttika, Mimansashlokavarttika, Mimansaslokavarttika, 
Mimamsaslokavarttika, Kumarila Bhatta] 
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Sansk. termen: vārttika: Mīmāṃsātantravārttika ‘kritiek op de doctrine van 

Mīmāṃsā(bhāṣya)’, een bhāṣya of commentaar op Śabara’s Mīmāṃsā Bhāṣya 

op Jaimini’s Sūtra’s. De Mīmāṃsātantravārttika heet ook wel kortweg 

Tantravārttika. De Tantraṭīkā is de naam voor de eerste vier boeken van de 

Tantravārttika (MW). Zie ook Mīmāṃsāślokavārttika [zie Literatuur: 

Mīmāṃsātantravārttika (door Kumārila Bhaṭṭa) (Ind.)] 

                   [Mimamsatantravarttika, Mimansatantravarttika, Kumarila Bhatta, 
Tantravarttika, Tantratika] 
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Sansk. termen: vartulā zie Germ. termen: spinnen en weven (nl.)   - 

Sansk. termen: Varuṇa ‘omvatter’, een oude IE hemelgod, heer van de orde 

(ṛta) en koning der wereld. Hij is de heer van de eed en is bestraffer van 

zonden. Indra neemt zijn kenmerken over. Later wordt hij steeds meer 

verbonden met de nacht en de wateren. Analyse: misschien < vṛ ‘bedekken, 

omvatten’, vgl. gr. Ouranos, dus de ‘alles bedekkende of omvattende’, of 

verband met Vṛtra, de hemel 

[zie Ivn: Varuṇa (Ind.) (god); God: ‘Omvatter’ (Varuṇa, Vṛtra) (Ind.) + 

(Ouranos) (Gr.); Mythologie: Varuṇa, ~ van (Ind.); Werkzaamheid: bedekken: 

omgeven: term: vṛ (Ind.); Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.); Rite: overgangsrite: 

opnemingsrite: huwelijksrite: graanoffers aan Varuṇa, Aryaman en Pūṣan 

(Ind.); Symboliek: man [lelijke] als symbool van Varuṇa (Ind.); Wapen: 

vangkoord van Varuṇa (Ind.); Dier: vis van Varuṇa (Ind.); Wagen: Varuṇa, ~ van 

(Ind.); Wet en orde: wet van Varuṇa (Ind.)]                           [Varuna, rta, rita] 
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Sansk. termen: Varuṇānī zie Vāruṇī   - 

Sansk. termen: Varuṇapraghāsās (pl.) ‘Varuṇa-feestmaal’, het tweede 

seizoensoffer (het regenseizoen), alsook een zondenoffer in een belijdenisrite. 

Men at gerst ter ere van Varuṇa om hem ertoe te bewegen de mensen van 

diens boeien te bevrijden. Analyse: praghāsa ‘feestmaal’ < √ghas ‘eten, 

verzwelgen’. De pluralis van Varuṇapraghāsās in pausa is Varuṇapraghāsāḥ [zie 

Offer: naam: ‘Varuṇapraghāsās’ (Ind.); Rite: rituele handeling: sacrament: 

heilig maal: term: praghāsas, Varuṇa- (‘Varuṇa-feestmaal’) (seizoensoffer) 

(Ind.)]                          [Varunapraghasas, Varunapraghasah, Varunapraghasa’s] 
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Sansk. termen: Vāruṇī (fem.) ‘Varuṇa’s vrouw’, de vrouwelijke energie van 

Varuṇa, gerpersonifieerd als diens vrouw. Vāruṇī ontstond tijdens het karnen 

van de oceaan en werd de godin van de alcoholische dranken. Als de dansende 

Vāruṇī-Cāmuṇḍā is ze bekend uit de iconografie. Varuṇānī is de oudere variant 

van Vāruṇī als vrouw van Varuṇa; Vāruṇī kon namelijk ook Varuṇa’s dochter 

zijn (bron: E.W. Hopkins, ‘Epic mythology with additions and corrections’) [zie 

Ivn: Varuṇānī = Vāruṇī (1) (Ind.) (godin); Ivn: Devī: Mātṛkā: Cāmuṇḍā: ‘Vāruṇī 

(2)-Cāmuṇḍā’, avatāra (Ind.) (godin); God: ‘Varuṇa’s vrouw’ (Vāruṇī, 

Varuṇānī) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Vāruṇī-Cāmuṇḍā (Ind.)] 

                      [Varuni-Camunda, Varuni-Chamunda, Varunani, Matrka, Matrika] 

  12  34 

Sansk. termen: Varūtrī (fem.) ‘beschermster’ , een Vedische functionele 

godin, die wordt geassocieerd met Tvaṣṭṛ. Ze treedt op als schutsgodin. 

Analyse: Varūtrī < vara ‘omgevend, insluitend, bedekkend’ < vṛ ‘bedekken, 

beschermen’ [zie Ivn: Varūtrī (Ind.) (abstracte godin); God: ‘Beschermster’ 
(Varūtrī) (Ind.); Beroep en functie: bewaker: term: varūtrī (fem.) (godin) 
(Ind.)]                                                                                                [Varutri] 
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Sansk. termen: Vaśā (fem.) ‘koe’, 1. waarschijnlijk als offer, met wie 
Prajāpati wordt geïdentificeerd. 2. In de AV 10.10.6 wordt de vrouw van 
Parjanya, gewoonlijk de aarde, Vaśā genoemd, wat wrsch. niet is op te vatten 
als naam [zie God: ‘Koe’ (Vaśā) (Ind.); Rund: koe: term: vaśā (godin) (Ind.)] 
                                                                                                  [Vasha, Vasa] 

  10  12 

Sansk. termen: vasācaryā, ethisch leven, een van de middelen ter verlossing 
volgens het Pāśupata-systeem. Analyse: niet duidelijk: misschien vasā 
‘schijnend’ + caryā ‘rondgaan’ [zie Ethiek: goede daad: ethisch leven en 
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werken: term: vasācaryā (middel ter verlossing) (Ind.); Verlossing: weg naar ~: 
‘Pāśupata-mārga’: vasācaryā (Ind.)]                             [vasacarya, vasacharya] 

Sansk. termen: Vasanta ‘schitterend (jaargetijde), lente’, god van de lente en 
de vriend van Kāma, de god der liefde. Analyse: Vasanta < vas ‘schijnen, 

schitterend worden’, vooral m.b.t. het ochtendgloren < uṣ ‘branden’ [zie Ivn: 

Vasanta (Ind.) (god/personificatie); God: ‘Schitterende’ (Vasanta) (Ind.); Licht 
en duisternis: schittering: term: vasanta (subst. adj.) (god) (Ind.); Tijd: 
jaargetijde: lente: term: vasanta (god) (Ind.)] 

  15 

Sansk. termen: vaṣaṭ = ‘vauṣaṭ’, uitroep, gedaan door de hotṛ na het 

uitspreken van een vers, waarna de adhvaryu bij het horen van de uitroep de 
offergave (aan één bepaalde god) in het vuur werpt. In de mythe van Agni’s 

schuilplaats in de wateren en zijn verdeling (Bṛhaddevatā) worden Agni’s 

‘broers’ vernietigd of verwond door de vauṣaṭ-roep. De betekenis is onbekend 

[zie Taal: uitroep: ‘vaṣaṭ’ = ‘vauṣaṭ’ (Ind.)]      [vasat, vashat, vausat, vaushat] 

  13  37 

Sansk. termen: vaṣaṭ: Anuvaṣaṭkāra ‘het maken van een bijkomende vaṣaṭ’, 
een hymne die de eigenlijke yājyā-hymne afsluit. Zij bestaat uit een vers 
waarin de god verzocht wordt te genieten van het offer; dit vers wordt 

ingeluid en afgesloten door een vaṣaṭ-formule [zie Taal: lied, lof-: 

‘Anuvaṣaṭkāra’ (Ind.); Taal: uitroep: ‘vaṣaṭ’: ‘anuvaṣaṭkāra’ (Ind.)] 

                                                              [Anuvasatkara, Anuvashatkara, yajya] 

  13 

Sansk. termen: Vāsava zie vasu: Vāsava   - 

Sansk. termen: Vasiṣṭhayajña ‘beste offer’, vorm van het openbare maansoffer 

(darśapūrṇamāsa in het śrauta-ritueel). Analyse: vasiṣṭha ‘beste, rijkste’, 

superl. bij vasu ‘goed, heilbrengend’ [zie Offer: naam: ‘Vasiṣṭhayajña’ (Ind.); 

Offer: term: yajña, vasiṣṭha- (‘beste offer’) (maansoffer) (Ind.)] 

                 [Vasisthayajna, Vasishthayajna, darshapurnamasa, darsapurnamasa] 

  13 

Sansk. termen: vaśitva 1. ‘wilsvrijheid, zelfbeschikking’, 2. ‘heersen over 
(anderen)’, 3. ‘de kracht om anderen te beheksen en te onderwerpen’, een 
van de oorspronkelijke doelen van yoga, nl. het vergaren van magische 
krachten (siddhi’s). Analyse: vaśi ‘wil’ + -tva ‘-heid’ [zie Macht en kracht: 
magische kracht: term: siddhi: ‘vaśitva’ (Ind.); Heerschappij: beheersen: 
term: vaśitva (nom. act.) (siddhi) (Ind.)]                              [vashitva, vasitva] 

  15 

Sansk. termen: Vāstoṣpati ‘heer van de woning’, een Vedische Sondergott, die 

in de woning der mensen verblijft en hen en het vee geneest. Rudra voert deze 

naam in zijn functie van beschermer van de heilige riten. Analyse: Vāstoṣ- gen. 

van vāstu ‘woning, woonplaats’ [zie Ivn: Vāstoṣpati (1) (Ind.) (Sondergott); 

Ivn: Śiva (1): ‘Vāstoṣpati’ (2) (Ind.) (god); God: ‘Heer van de woning’ 

(Vāstoṣpati) (Ind.); Heerser: heer van de woning: term: vāstoṣpati (god) (Ind.); 

Begin: oorsprong van Vāstoṣpati (Ind.); Offer: ~ aan Vāstoṣpati (Ind.)] 

                                                                                 [Vastospati, Vastoshpati] 

  12  13  37 

Sansk. termen: Vastrāpathakṣetramāhātmya zie māhātmya: 

Vastrāpathakṣetramāhātmya 

  - 

Sansk. termen: vasu ‘goed, uitstekend, heilbrengend’, 1. ‘een goede zaak’, 
een ethische term, zoals vohu in de Avesta, maar wel een die materieel 
welzijn uitdrukt, 2. lid van een groep van acht goden, personificaties van 
natuurverschijnselen en dienaren van Indra (andere groepen zijn volgens de 

Brāhmaṇa’s de Rudra’s en de Āditya’s). Later worden ze herboren als kinderen 

van Gaṅgā en Śaṃtanu. Het meervoud is vasavas en in pausa vasavaḥ 

  10  12  27  37 
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[zie Ethiek: goedheid: term: vasu (adj.) (Ind.); Ethiek: goedheid: term: vohu 
(adj.) (Ir.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Vasu’s’ (1) (Ind.), Vāsava; God: 
‘Goede’ (Vasu, Vasava) (Ind.)]                                                        [Vasava] 

Sansk. termen: Vasu Ṛtadhāman ‘Goede wiens woning waarheid is’, een naam 

van Rāma, die als zodanig als de voortbrenger der Vasu’s wordt beschouwd. 

Analyse: Ṛtadhāman is misschien etym. verwant met de Mitanni-naam 

Artadāma (bron: Malati J. Shendge, ‘Language of the Harappans’) [zie Ivn: 

Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra: ‘Vasu (2) Ṛtadhāman’ (Ind.) (held-

god); God: ‘Goede, wiens woning waarheid is’ (Vasu Ṛtadhāman) (Ind.); 

Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: dhāman, ṛta- 

(‘waarheidswoning’) (god) (Ind.)]   [Vasu Rtadhaman, Vasu Ritadhaman, Rama] 

  37 

Sansk. termen: Vasu Uparicara ‘Vasu die opwaarts gaat’, een mythische koning 
die een vliegende wagen bezat. Een apsaras, Adrikā, die wegens een vloek de 
gedaante van een vis had gekregen, werd met het zaad van de koning 
bevrucht. Adrikā kreeg een dochter, Satyavatī, die op haar beurt door de 
verbintenis met de yogin Parāśara de moeder werd van Vyāsa [zie Ivn: Vasu (3) 
Uparicara = Uparicara Vasu (3) (Ind.) (myth. koning, vader van Satyavatī); Reis: 
vliegen: term: uparicara (‘zich door de lucht bewegend’) (adj.) (koning) (Ind.)] 
                                                                [Vasu Uparichara, Adrika, Satyavati] 

  15 

Sansk. termen: vasu: Vāsava (adj.) ‘van de vasu’s’, een naam van Indra, die 
oorspronkelijk de leider van de Vasu’s was [zie Ivn: Indra (1): ‘Vāsava’ (Ind.) 
(god); God: ‘Goede’ (Vāsava) (Ind.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Vasu’s’ 
(1) (Ind.), Vāsava]                                                                               [Vasava] 

  37 

Sansk. termen: vasu: Viśvāvasu ‘goed voor allen’, naam van een Gandharva-
leider, m.n. in zijn gedaante van de staf van onthouding die tussen een pas 
getrouwd stel wordt gelegd [zie Ivn: Viśvāvasu (Ind.) (gandharva); Geest: 
‘Weldoener voor allen’ (Viśvāvasu) (Ind.) (gandharva); Symboliek: staf (in de 
gedaante van  de Gandharva Viśvāvasu) die als symbool van onthouding tussen 
echtelieden wordt gelegd; Ethiek: goedheid: term: vasu, viśvā- (‘goed voor 
allen’) (gandharva) (Ind.); Filosofie: idee dat de gandharva Viśvāvasu de bruid 
gedurende drie dagen na haar huwelijk bezit (Ind.)]      [Vishvavasu, Visvavasu] 

  12 

Sansk. termen: Vāsudeva, patronimicum van Kṛṣṇa, wiens vader Vasudeva 

heet. Vāsudeva werd als onafhankelijke god vóór 100 v. Chr. vereerd rond 

Mathurā. Daarna werd hij gelijkgesteld met Nārāyaṇa en Viṣṇu (Kṛṣṇa, de 

menner uit de Mbh., het goddelijk kind, de koeherder en de minnaar van de 
gopī’s). 
 

Vāsudeva werd een vyūha-avatāra van Viṣṇu, in wie alle zes de guṇa’s even 

sterk werkzaam zijn: śakti en tejas, aiśvarya en vīrya, jñāna en bala. Hij is 

dan ook bijna gelijk aan para-Vāsudeva, het Hoogste Wezen (Viṣṇu zelf) en 

verschilt hierdoor van de andere drie vyūha’s (Aniruddha, Pradyumna en 

Saṃkarṣaṇa). Vāsudeva geeft de verloste zielen de kans de gelukzaligheid van 

God te ervaren (muktabhogya) en hem te dienen. 
 

Uit Vāsudeva kwamen de volgende sub-vyūha’s voort: Keśava, Nārāyaṇa en 

Mādhava (zie aldaar). 
 
Verder is zijn naam de aanduiding van een soort heilige in het Jaïnisme, 

dezelfde als een nārāyaṇa, van wie er negen zijn. Ook de filosoof Madhva 

draagt de naam Vāsudeva 
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Analyse: vāsudeva < vas ‘wonen’ + deva ‘god’, d.w.z. de god die in alle 
mensen woont 
 

[zie Ivn: Vāsudeva (1) = Kṛṣṇa-Vāsudeva (Ind.) (hist. Vṛṣṇi-Yādava-prins uit 

omgeving van Mathurā); Ivn: Vāsudeva (2) = Kṛṣṇa-Vāsudeva (Ind.) (onafh. pre-

Vaiṣṇava god); Ivn: Vāsudeva (2): ‘Nārāyaṇa’ (3) (Ind.) (god); Ivn: Viṣṇu: 

‘Vāsudeva’ (3), vyūha-avatāra (Ind.) (god); Ivn: Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: 

‘Vāsudeva’ (4) (Ind.) (held-god); Ivn: Vasudeva (5) (Ind.) (myth. fig., vader van 

Kṛṣṇa); God: ‘Zoon van Vasudeva’ (Vāsudeva) (Ind.); Beroep en functie: rel. 

persoon: heilige: ‘śalākāpuruṣa’: ‘nārāyaṇa’ (4) of ‘vāsudeva’ (6) (Ind.-J.); 

Ivn: Madhva = geb. Vāsudeva (7) (Ind.) (Vedāntācārya, 1238 - 1317 of  1199 - 
1278); 

Cultus: Kṛṣṇa-Vāsudeva-cultus (Ind.); Cultus: Vāsudeva-cultus (Ind.); Kunst en 

schrift: voorstelling: Vāsudeva-Viṣṇu (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: 

Vāsudeva-Viṣṇu op munten (Ind.); Symboliek: gezicht [menselijk] van Vāsudeva 

als symbool van kracht (Ind.)]  
           [Krsna-Vasudeva, Krisna-Vasudeva, Krshna-Vasudeva, Krishna-Vasudeva] 

Sansk. termen: Vāsuki ‘die omkleedt of ondersteunt’, een der drie koningen 

van de Nāga’s, de broer van Śeṣa. De goden gebruikten Vāsuki als touw om met 

de berg Mandara de oceaan te karnen. Hij dient ook als gordel van Śiva. 
Analyse: Vāsuki < vasuka ‘die omkleedt, ondersteunt’ < vas ‘zich kleden, 
aandoen’. Vasuka is ook de naam van een plant, Calotropis gigantea (MW), die 
als arka of madar bij tempels te vinden is en bovendien gebruikt wordt om 
touw te maken (WP) [zie Ivn: Vāsuki (Ind.) (nāga); Dier: ‘Omwikkelaar’ 
(Vāsuki) (Ind.); Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vāsuki 
(‘omwikkelaar’) (nom. ag.) (slang) (Ind.); Offer: ~ aan Vāsuki (Ind.)]  
                                                                                                 [Vasuki, naga] 
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Sansk. termen: vāta ‘wind’, god van de wind, m.n. de windkracht zelf; 
sommigen verbinden Vāta met Wodan, lat. vates en iers faith (niet vlgs Keith, 
De Vries) [zie Ivn: Vāta (Ind.) (god/personificatie); God: ‘Wind’ (Vāyu, Vāta) 
(Ind.); Natuurverschijnsel: wind: term: vāta (god) (Ind.); Huid: kleur: blanke 
kleur van Vāta (Ind.)]                                                                             [Vata] 
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Sansk. termen: vaṭa zie nyagrodha   - 

Sansk. termen: vātsalya ‘liefde voor het kind of kalf’, d.w.z. de liefde van de 

moeder en van de gopī’s en vereerders voor Kṛṣṇa; Aanduiding: 1. 

levensstadium van  Kṛṣṇa als zuigeling, 2. 1e stadium van bhakti vlgs het rasa-

systeem van Rūpa Gosvāmī. Analyse: vātsalya < vatsala ‘liefdevol zijn voor het 
kind’ < vatsa ‘kind, kalf’ < *vatas ‘jaarling’[zie Karakter en gedrag: liefde van 
de moeder voor het kind: term: vatasalya (Ind.); Karakter en gedrag: liefde 

voor Kṛṣṇa: term: vātsalya (Ind.); Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa 

als zuigeling: term: vātsalya (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Rūpa Gosvāmī-
mārga’ (rasa): bhakti, 1e stadium: vātsalya (Ind.)]                             [vatsalya] 
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Sansk. termen: Vatsāsura ‘koekalfdemon’ , een koeiendemon, gezonden door 

Kaṃsa om Kṛṣṇa te doden. De demon vermomt zich als kalf om aldus ongezien 

de kudde van Kṛṣṇa binnen te dringen. Analyse: vatsā ‘koekalf’ [zie Ivn: 

Vatsāsura (Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Koekalf’ (Vatsāsura) (Ind.); Rund: 
koekalf: term: vatsā (demon) (Ind.)]                                               [Vatsasura] 
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Sansk. termen: Vātsīputrīya ‘aanhanger van Vātsīputra’, die een 
Boeddhistische school of secte stichtte. Deze school aanvaardde de 
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pudgalavāda, de leer van de eeuwige ziel, i.t.t. de meeste Boeddhisten. De 

Saṃmitīya’s, een latere afscheiding van de Vātsīputrīya’s, waren dezelfde 

mening toegedaan. Analyse: Saṃmitīya ‘juiste maat’ (bron: Tiên Châu, ‘The 

literature of the personalists (Pudgalavādins) of early Buddhism’) < sammita of 

saṃmita ‘gemeten, juiste meting’ [zie Filosofie: type: Boeddhistische ~: 

Vātsīputrīya’s (Ind.-B.); Filosofie: type: Boeddhistische ~: Vātsīputrīya’s: 

Saṃmitīya’s (Ind.-B.)]                                               [Vatsiputriya, Sammitiya] 

Sansk. termen: Vātūka, een locatie die volgens Klostermaier genoemd wordt in 

de Śatapatha Brāhmaṇa (2.1.3.18 !) in verband met de verering van Bhava. Of 

er een relatie is met de door Keith genoemde Bāhīka’s (ShB 1.7.3.8) in de 
huidige Pañjāb, is niet duidelijk (zie Śarva) [zie Ivn: Bāhīka = Vāhīka (Ind.) 
(volk, in de Pañjāb)]                                                   [Vatuka, Bahika, Vahika] 

  34 

Sansk. termen: vauṣaṭ zie vaṣaṭ   - 

Sansk. termen: Vāyavīya Saṃhitā zie saṃhitā: Vāyavīya Saṃhitā   - 

Sansk. termen: Vayodhas ‘jong’, epitheton van Indra, aan wie een stier 
geofferd werd tijdens het Kaukilī-offer [zie Ivn: Indra (1): ‘Vayodhas’ (Ind.) 
(god); God: ‘Jonge’ (Vayodhas) (Ind.); Geslacht en rijpheid: jeugd: term: 
vayodhas (adj.) (god) (Ind.); Offer: ~ aan Indra Vayodhas (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Vāyu ‘lucht, wind’, een oude Vedische luchtgod, die ook 
bekend was in Iran. Hij wordt verbonden met Indra; beide zijn soma-drinkers 
en ze delen de tweede plaats in de triade volgens Yāska (naast Agni en Sūrya). 

Hij is geboren uit de adem van Puruṣa en brengt zelf de Maruts voort. Hij is de 

schoonzoon van Tvaṣṭṛ. Vāyu heeft een wagen en is de snelste der goden. Zijn 

bijnaam is ‘drager van geuren’. Volgens Madhva is de god Vāyu de middelaar 
tussen God en mens en zijn avatāra’s (of zijn zonen) zijn Hanumat, Bhīma en 

Madhva zelf. De naar hem genoemde Vāyu Purāṇa is oud en staat het dichtst 

bij de oer-Purāṇa; vergelijk ook de mythologie van Vāyu 

[zie Natuurverschijnsel: wind: term: vāyu (god) (Ind.); Ivn: Vāyu (1) = av. Vayu  
(Ir.) (god); Ivn: Vāyu (2) (Ind.) (god) (lit.), Vāyavīya (lit.); God: ‘Wind’ (Vāyu, 
Vāta) (Ind.); Mythologie: Vāyu, ~ van (Ind.); Offer: ~ aan Vāyu (Ind.); Wagen: 
Vāyu, ~ van (Ind.)]                                                                      [Vayu Purana] 

  12  15  27  32 

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

Sansk. termen: veda ‘kennis, heilige leer’, oudste Indische religieuze poëzie. 

De eigenlijke Veda behoort tot de śruti-literatuur en omvat de Ṛg Veda, de 

Sāma Veda, de Yajur Veda en de Atharva Veda. Tot de Vedische literatuur 

horen ook de Brāhmaṇa’s, de Āraṇyaka’s en de Upaniṣads of Vedānta (‘eind 

van de Veda’s’). De zgn. Upa Veda’s horen hier niet toe 
 
[zie Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch (vaidika); Mythologie: 
geo/rel/temp: Vedische ~ (Ind.); Filosofie: kennis: term: veda (adj. vaidika) 
(lit.) (Ind.); Begin: oorsprong van de filosofie van de Veda (Ind.); Bezit en roof: 
diefstal van de Veda’s (Ind.); Bezit en roof: gave: kennis van de Veda’s (Ind.); 
Filosofie: kennis van de Veda (Ind.); Schepping: Veda’s, ~ van de (Ind.); 

Schepping: kosmogonie: uit de Veda’s en de klank ‘OṂ’ (Ind.); Symboliek: 

Veda en het Brahman als symbool van de waarheid (of werkelijkheid) (Ind.); 
Verlossing: object: Veda’s (Ind.)] 

  9  32 

Sansk. termen: veda: Atharva Veda ‘Veda van de vuurpriesters’, de vierde 

Veda, die volgens de traditie gecomponeerd is door de Atharvāṇa’s en de 

Aṅgirasa’s en daarom oorspronkelijk Atharvāṅgirasa of pl. Atharvāṅgirasās 

  9  10  12  13 
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heette. Andere namen zijn Ātharvāṇa, Brahmaveda en Kṣatraveda. Er zijn 

twee versies, de Śaunakīya en de Paippalāda (genoemd naar twee van de tien 
śākhā’s). De AV wordt weinig gebruikt in het Śrauta ritueel en is daarom 
minder belangrijk dan de andere Veda’s. In de AV komt als eerste Veda het 

woord ‘ijzer’ (kṛṣṇa ayas ‘zwart metaal’) voor en kan daarom gedateerd 

worden op 1000 v. Chr. Voor de Atharva Veda Pariśiṣta, de aanhangsels van de 

AV, zie aldaar. In hymne 54 van de AV, de Kāla-hymne, wordt de tijd gezien 
als oorsprong van het universum. Voor de Kuntāpa-hymne, zie aldaar. Analyse: 
Atharva = Atharvan in samenstellingen [zie Literatuur: Veda, Atharva = 

Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās = Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda 

(Ind.); Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.)] 
                 [Atharvangirasa, Atharvaṇa, Brahmaveda, Ksatraveda, Kshatraveda, 
Ksatra Veda, Kshatra Veda, Shaunakiya, Saunakiya, Paippalada] 

Sansk. termen: veda: Ātharvāṇa zie veda: Atharva Veda   - 

Sansk. termen: veda: Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās zie veda: Atharva 

Veda 

  - 

Sansk. termen: veda: Āyur Veda ‘Veda van de gezondheid’, de Upa Veda van 
de traditionele Indiase geneeskunde. De belangrijkste teksten zijn: de Caraka 

Saṃhitā, de Suśruta Saṃhitā en het Bower Handschrift (met uittreksels uit een 

onbekende Bheda Saṃhitā). De Āyur Veda wordt beschouwd als een 

supplement bij de Ṛg Veda of de Atharva Veda, welke laatste zelf ook hymnen 

bevat over geneeskunst. De legendarische ontvanger van de Āyurvedische 
wijsheid zou Dhanvantari of Divodāsa (de koning van Kāśi) zijn (bron: WP). 
Analyse: āyur < āyus ‘leven, levenskracht, gezondheid, lang leven’ < āyu 
‘levend’ < i ‘voortgaan’ [zie Literatuur: Veda, Upa: Āyur Veda (Ind.); Welzijn 
en ziekte: gezondheid: term: āyus (lit.) (Ind.)]  
        [Ayur Veda, Ayurveda, Caraka Samhita, Charaka Samhita, Caraka Sanhita, 
Charaka Sanhita, Sushruta Samhita, Sushruta Sanhita, Susruta Samhita, Susruta 
Sanhita, Bheda Samhita, Bheda Sanhita] 
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Sansk. termen: veda: Brahma Veda zie veda: Atharva Veda   - 

Sansk. termen: veda: Dhanur Veda ‘Veda van de boogschietkunst’, de Upa 
Veda van de wetenschap van het gebruik van wapens (oorspronkelijk de boog). 
De Dhanur Veda wordt verbonden met de Yajur Veda. Analyse: dhanur < 
dhanus ‘boog’ [zie Literatuur: Veda, Upa: Dhanur Veda (Ind.); Wapen: boog: 
term: dhanus (lit.) (Ind.)]                                                            [Dhanurveda] 
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Sansk. termen: veda: Gandharva Veda ‘Veda van de Gandharva’s’, ook 
geschreven Gāndharva Veda, de Upa Veda van de wetenschap van muziek en 
dans. Deze is verbonden met de Sāma Veda [zie Literatuur: Veda, Upa: 
Gandharva Veda (Ind.); Geest: hemelgeest: gandharva (lit.) (Ind.)] 
                                                                                             [Gandharvaveda] 
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Sansk. termen: veda: Kṣatra Veda zie veda: Atharva Veda   - 

Sansk. termen: veda: Ṛg Veda ‘Veda van de lofliederen voor de goden’, de 

belangrijkste van de vier Veda’s. Het werk bevat 1017 (of 1028) hymnen, 
voornamelijk lofliederen op Indra. De periode van ontstaan ligt tussen 1700 en 
1100 v. Chr. en het ontstaansgebied is noordwest India. Er zijn duidelijke 
verbanden van taalkundige en culturele aard met de Iraanse Avesta, een 
relatie die teruggaat tot de Proto-Indo-Iraanse periode van het derde 

millennium v. Chr. De huidige vorm van de Ṛg Veda berust op de samenstelling 

van de collectie van tien maṇḍala’s of ‘familieboeken’, geassocieerd met een 

auteur, uit de tiende eeuw v. Chr. De bekendste (vermeende) auteurs zijn: 
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Kaṇva, Gautama, Viśvāmitra, Vāmadeva, Atri, Bharadvāja, Vasiṣṭha. De 

belangrijkste recensie is die van de śākhā van Śākalya. De tekst is op twee 

wijzen overgeleverd: als padapāṭha-versie (pausa-vorm) en als saṃhitāpāṭha-

versie (met toepassing van saṃdhi) (bron: WP) [zie Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.); 

Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.); Begin: oorsprong van de Ṛg Veda 

(Ind.); Filosofie: type: Ṛg Veda-school (Ind.); Kosmografie en geografie: plaats 

van ontstaan van de Ṛg Veda (Ind.)]         [Rg Veda, Rig Veda, Rgveda, Rigveda] 

Sansk. termen: veda: Sāma Veda zie sāman   - 

Sansk. termen: veda: Sthāpatya Veda ‘Veda van de bouwkunst’, de Upa Veda 
van de wetenschap van de bouwkunde. Deze wordt niet gelieerd aan een 
primaire Veda, maar wordt de vierde Upa Veda genoemd. Analyse: sthāpatya 
‘architectuur, bouwkunde’ < sthapati ‘plaats-heer’, i.e. 1. ‘koning, 
leidinggevende functionaris’, 2. ‘bouwmeester’, 3. ‘timmerman, wagenmaker’ 
[zie Literatuur: Veda, Upa: Sthāpatya Veda (Ind.); Wetenschap: bouwkunde: 
term: sthāpatya (lit.) (Ind.)]                          [Sthapatya Veda, Sthapatyaveda] 
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Sansk. termen: veda: traivedika ‘betrekking hebbend op de drie Veda’s’ 
(adj.). In India kost het een guru 36 jaar om de drie Veda’s uit het hoofd te 
leren volgens de Mānava Dharma Śāstra [zie Literatuur: Veda, drievoudige = 

traivedika (adj.) (i.e. Ṛg, Sāma, Yajur Veda) (Ind.)] 
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Sansk. termen: veda: Upa Veda ‘supplementaire Veda’, tekst die in rang 
ondergeschikt is aan de primaire Veda’s, maar wel met deze als aanhangsel 

verbonden is. Zo is de Āyur Veda een appendix van de Ṛg Veda of de Atharva 

Veda, de Dhanur Veda van de Yajur Veda, de Ghāndarva Veda van de Sāma 
Veda. De Sthāpatya Veda wordt als de vierde Upa Veda beschouwd. Het zijn 
teksten die een bepaalde wetenschap behandelen, zoals resp. de geneeskunst, 
de boogschietkunst, de dans- en muziekkunst en de bouwkunst [zie Literatuur: 
Veda, Upa (alg.) (Ind.)]                                                                    [Upaveda] 
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Sansk. termen: veda: Yajur Veda zie yajus   - 

Sansk. termen: vedāṅga zie aṅga: vedāṅga   - 

Sansk. termen: Vedānta ‘eind van de Veda’, d.w.z. de volledige kennis van de 

Veda 1. filosofische stroming (= Uttara Mīmāṃsā), 2. literaire stroming (= 

Upaniṣads), die deze filosofie uitdrukking geeft: het Brahman of Parātman is 

het Hoogte Zelf en de jīvātman of het individuele zelf (en ieder ander 

natuurverschijnsel) is hiermee identiek. Śaṃkara heeft dit idee verwoord in 

zijn Advaita-filosofie  [zie Filosofie: type: Vedānta = Uttara Mīmāṃsā (Ind.), 

Vedāntin; Literatuur: Upaniṣad = Vedānta (alg.) (Ind.); Begin: einde: term: 

anta, veda- (vedānta) (‘eind van de Veda’) (fil.; lit.) (Ind.)] 
                [Vedanta, Uttara Mimamsa, Uttara Mimansa, Upanisads, Upanishads] 
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Sansk. termen: Vedānta Sūtra zie sūtra: Brahma Sūtra = Vedānta Sūtra   - 

Sansk. termen: vedāntācārya zie ācārya: vedāntācārya   - 

Sansk. termen: Vedāntaparibhāṣā (fem.) ‘uiteenzetting van Vedānta’, een 

werk van de Advaita Vedānta-filosoof Dharmarāja uit de 17e eeuw, waarin de 
auteur op zeer systematische wijze Advaita Vedānta presenteert. Hij geeft 84 
onderling verbonden definities die als basis enkele primitieve noties hebben 

(bron: Karl H. Potter, ‘Vedāntaparibhāṣā as systematic reconstruction’, in: 

Perspectives on Vedānta, red. P.T. Raju e.a.; zie ook: Bina Gupta, ‘Perceiving 

in Advaita Vedānta’). Analyse: paribhāṣā 1. toespraak, redevoering, 2. 

verhandeling, uiteenzetting, 3. algemene definitie of regel < bhāṣ ‘spreken, 

verklaren’ [zie Literatuur: Vedāntaparibhāṣā (door Dharmarāja) (Ind.); Taal: 
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uitspraak: term: paribhāṣā, Vedānta- (‘uiteenzetting van Vedānta’) (lit.) 

(Ind.)]   [Vedantaparibhasa, Vedantaparibhasha, Dharmaraja, Advaita Vedanta] 

Sansk. termen: Vedānta-pārijāta-saurabha ‘Geur van (de hemelse bloesem 
van) Vedānta’, het werk van Nimbārka, de belangrijkste leraar van de Kumāra 
sampradāya. Analyse: pārijāta ‘afkomstige van’, saurabha ‘geur’ [zie 

Literatuur: Vedānta-pārijāta-saurabha = Brahma Sūtra Bhāṣya (Vaiṣṇava) (door 

Nimbārka) (Ind.); Waarneming: ruiken: geur: term: saurabha, Vedānta-
pārijāta- (‘Geur van (de hemelse bloesem van) Vedānta’) (lit.) (Ind.)] 
   [Vedanta-parijata-saurabha, Vedantaparijatasaurabha, Brahma Sutra Bhasya, 
Brahma Sutra Bhashya, Brahmasutrabhasya, Brahmasutrabhashya, Nimbarka] 
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Sansk. termen: Vedāntasāra ‘korte weergave van Vedānta’, naam van twee 
werken: 1. door Sadānanda, een Advaita Vedānta-filosoof uit de 15e eeuw. 
Diens populaire ‘essentie van de Vedānta’ berust op geschriften van 

Gauḍapāda, Mādhava (= Vidyāraṇya), Śaṃkara en Maṇḍana Miśra (= Sureśvara), 

2. door Rāmānuja, die hij samen met een leerling heeft geschreven. Analyse: 
sāra 1. ‘kern, pit, hart’, 2. ‘essentie, kort begrip, 3. ‘compendium, 
samenvatting, uittreksel’ [zie Literatuur: Vedāntasāra (door Sadānanda) (Ind.); 

Literatuur: Vedāntasāra (Vaiṣṇava) (door Rāmānuja) (Ind.-T.); Karakter en 

gedrag: karakter, wezenlijk: term: sāra, Vedānta- (‘essentie van Vedānta’) 
(lit.) (Ind.); Taal: tekst, samenvattende: term: sāra, Vedānta- (‘essentie van 
Vedānta’) (lit.) (Ind.)]  [Vedantasara, Sadananda, Ramanuja, Advaita Vedanta] 
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Sansk. termen: Vedārtha Saṃgraha zie saṃgraha: Vedārtha Saṃgraha   - 

Sansk. termen: vedi (var. vedī), vedika  ‘verhoogde offerplaats’, ‘altaar’, 

waarvan de vorm in het midden smal is,. Vedi is tevens een bijnaam van Viṣṇu, 

m.n. in de mythe van Viṣṇu als dwerg-puruṣa (Śatapatha Brāhmaṇa), omdat hij 

voor de goden als offer diende ter verwerving van de aarde. Volgens De Vries 
betekent vedika eigenlijk de (gevlochten) omheining van het altaar, maar 
volgens MW is vedi < veda ‘bundel stevig gras waarvan een veger gemaakt is 
als werktuig bij het offeren’  < ve ‘weven, vlechten’ [zie Religieus voorwerp: 

altaar: term: vedi(ka) (Ind.); Ivn: Viṣṇu: ‘Vedi’ (Ind.) (god); God: ‘Altaar’ 

(Vedi) (Ind.); Bouwwerk: afscheiding: term: vedi(ka) (De Vries) (Ind.)] 
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Sansk. termen: vedi: uttaravedi ‘het noordelijke altaar’, het altaar voor het 
heilige vuur, dat in het noorden van de offerplaats gebouwd wordt in de vorm 
van een valk tijdens de Agnicayana-rite [zie Religieus voorwerp: altaar: term: 
vedi, uttara- (Ind.)] 
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Sansk. termen: Veṅkaṭācalamāhātmya zie māhātmya: Veṅkaṭācalamāhātmya  

Sansk. termen: vetasa ‘rotenpalm’, een palmensoort, Calamus rotang, 
waarvan rotanmeubelen worden gemaakt en die in de Vedische literatuur 
wordt geassocieerd met de  apsarasa’s. Analyse: vetasa missch. ~ vetra, naam 
van een soort riet, ‘riet, staf’, missch. ~ ve ‘weven, vlechten’ [zie Boom: 
palmboom: rotenpalm: term: vetasa (Ind.)] 
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Sansk. termen: vi ‘uiteen’. Het prefix komt veel voor en drukt een scheiding 
uit, zoals ‘in tweeën’, ‘door’, ‘tussen’, ‘in verschillende richtingen’, ‘weg 
van’, ‘zonder’, ‘onderscheid’, ‘verschil’, ‘verdeling’, ‘regeling’, 
‘tegenstelling’. Analyse: vi of vy in samenst. < wrsch. dvi ‘in tweeën’ [zie 
Twee: splitsing: term: vi- (vy-) (prefix) (Ind.)] 
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Sansk. termen: vibhakti zie bhaj: vibhakti   - 

Sansk. termen: vibhava 1. ‘grootheid, macht’, 2. ‘verschijning’, een complete 

avatāra van Viṣṇu als mens of dier. Klostermaier geeft als betekenis eng. 

emanation. De term wordt met name gebruikt t.a.v. van de classificatie van 
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Viṣṇu-beelden (Rāma, Kṛṣṇa en de daśāvatāra’s) [zie Verschijning: alg. 

verschijningsvorm: term: vibhava (Viṣṇu-avatāra) (Ind.); Verschijning: 

incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu-: ‘vibhava’ (Ind.); Kunst en schrift: beeld, 

goden-: Viṣṇu: ‘vibhava-mūrti’ (Ind.)]                                      [vibhava-murti] 

Sansk. termen: Vibhinduka ‘splijter, scheurder’, een demon volgens Sāyaṇa, 

hoewel deze niet als zodanig genoemd wordt. Analyse: Vibhinduka < vibhindu 
‘kapotklieven’ < bhindu ‘breker, vernietiger’ < bhid ‘splijten, klieven, 
vernietigen’. MW noemt overigens niet Vibhinduka, maar wel Bhinduka als 
naam van een asura [zie Ivn: Vibhinduka (Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Splijter’ 
(Vibhinduka) (Ind.); Werkzaamheid: klieven: term: vibindhuka (nom. ag.) 
(demon) (Ind.)] 
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Sansk. termen: Vibhīṣaṇa ‘verschrikkelijk, schrikwekkend’, demon, een broer 

van Rāvaṇa, maar een die als wens had dat hij nooit iets slechts zou doen, een 

gunst die Brahmā hem verleende. Uiteindelijk is hij een medestander van 

Rāma geworden en later op de troon van Laṅkā geplaatst (MW). Analyse: 

Vibhīṣaṇa < bhīṣaṇa ‘angstaanjagend’ < bhī ‘vrezen’ [zie Ivn: Vibhīṣaṇa (Ind.) 

(rākṣasa-demon); Geest: ‘Verschrikkelijke’ (Vibhīṣaṇa) (Ind.); Karakter en 

gedrag: angstaanjagendheid: term: vibhīṣaṇa (adj.) (demon) (Ind.)] 

                                                       [Vibhisana, Vibhishana, raksasa, rakshasa] 
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Sansk. termen: Vibhramaviveka zie viveka: Vibhramaviveka   - 

Sansk. termen: Vibhū zie bhū: Vibhū   - 

Sansk. termen: vibhūti  1. ‘doordringend’, 2. ‘bovennatuurlijke kracht’; 

volgens Vallabha kan een pūjā voor Viṣṇu alleen gericht worden aan diens 

vibhūti’s, 3. naam van de derde pada (tekstgedeelte) van de Yoga Sūtra, 
waarin Patañjali aanraadt de vibhūti’s alleen innerlijk te beleven, 4. synoniem 
voor bhasma als voorschrift in het Vīra-Śaivisme om zich met heilige as in te 
smeren [zie Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi = vibhūti 
(bovennatuurlijke kracht, opgewekt door ascese of yoga) (Ind.); Literatuur: 
Sūtra, Yoga: 3e pada: Vibhūti (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-

mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘bhasma’ of ‘vibhūti’ (Ind.); Rite: rituele handeling: zich 

insmeren met as: ‘bhasma’ of ‘vibhūti’ (Ind.); Vuur: as: term: vibhūti (Ind.)] 
                                                                                       [vibhuti, Yoga Sutra] 
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Sansk. termen: Vibhvā zie bhū: Vibhvan   - 

Sansk. termen: Vibhvan zie bhū: Vibhvan   - 

Sansk. termen: Vīci ‘misleiding’, naam voor de hel in de Ṛg Veda [zie 

Dodenrijk: ‘Vīci’ (Ind.)]                                                                  [Vici, Vichi]                                      

  11 

Sansk. termen: vicikitsā ‘twijfel die aanzet tot onderzoek’, een filosofische 

term naast mīmāṃsā (onderzoek) en sthiti (het resultaat ervan) [zie Karakter 

en gedrag: twijfel: term: vicikitsā (fil.) (Ind.)]                  [vicikitsa, vichikitsa] 

  10 

Sansk. termen: Vidala ‘verscheurend, splijtend’, een demon, de vijand van 
Śiva. Analyse: vidala < dala ‘splijten’. Vidala is een Daitya (asura), genoemd 

samen met Utpala in de Śiva Purāṇa (Rudra Saṃhitā, Yuddha Khaṇḍa, ch. 59). 

Hij echter als zodanig vreemd genoeg niet genoemd door MW. Hierdoor is er 
ook enige onzekerheid betreffende de spelling [zie Ivn: Vidala (Ind.) (asura-
demon); Geest: ‘Splijter’ (Vidala) (Ind.); Werkzaamheid: klieven: term: vidala 
(nom. ag.) (demon) (Ind.)] 

  33 

Sansk. termen: videha-kaivalya ‘alleen-zijn zonder lichaam’, een staat van 
verlossing (een vorm van onsterfelijkheid), die volgens de Śvetāśvatara 

Upaniṣad verkregen wordt door het besef dat Rudra-Śiva het Hoogste Wezen is. 

  33 
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Zie ook kaivalya [zie Dood en leven: onsterfelijkheid: term: ‘videha-kaivalya’ 
(‘lichaamloos-alleen-zijn’) (fil.) (Ind.); Verlossing: type: mukti: ‘videha-

kaivalya’ (vlgs Śvetāśvatara Upaniṣad) (Ind.); Lichaam: lichaamloosheid: term: 

videha (adj.) (fil.) (Ind.)] 

Sansk. termen: vidhā ‘verdelen, toedelen’                                            [vidha]   - 

Sansk. termen: vidhā: Ṛgvidhāna ‘toepassing van ṛc-verzen’, een werk van 

Śaunaka, waarin magische riten worden beschreven, die kunnen worden 

toegepast aan de hand van verzen uit de Ṛg Veda [zie Literatuur: Ṛgvidhāna 

(door Śaunaka) (Ind.); Werkzaamheid: methode: term: vidhāna, ,rg- 

(‘toepassing van ṛc-verzen’) (lit.) (Ind.)]     

                                          [vidha, Rgvidhana, Rigvidhana, Shaunaka, Saunaka] 

  13 

Sansk. termen: vidhā: Sāmavidhāna Brāhmaṇa ‘Brāhmaṇa over het gebruik van 

sāmans’, naam van een minder belangrijke Brāhmaṇa, een commentaar op de 

Sāma Veda. In dit werk worden m.n. magische riten beschreven. Analyse: 
Sāmavidhāna < sāman + vidhāna 1. ‘schikking, regeling, ordening’, 2. 

‘uitvoering, toepassing, praktijk, methode’ [zie Literatuur: Brāhmaṇa, 

Sāmavidhāna (Ind.); Werkzaamheid: methode: term: vidhāna, sāma- 
(‘toepassing van sāmans’) (lit.) (Ind.)]  
                                                    [vidha, Samavidhana Brahmana, Sama Veda] 

  9 

Sansk. termen: vidhā: Vidhātṛ ‘beschikker’, een functionele Vedische god en 

een epitheton van Indra en Viśvakarman. Analyse: Vidhātṛ < vidhā ‘verdelen, 

beschikken, regelen’ [zie Ivn: Vidhātṛ (1) (Ind.) (abstracte god); Ivn: 

Viśvakarman: ‘Vidhātṛ’ (2) (Ind.) (god); Ivn: Indra (1): ‘Vidhātṛ’ (3) (Ind.) 

(god); God: ‘Beschikker’ (Vidhātṛ) (Ind.); Heerser: beschikker: term: vidhātṛ 
(Ind.); Offer: ~ aan Vidhātṛ (Ind.)]  

                                     [vidha, Vidhatr, Vidhatri, Vishvakarman, Visvakarman] 

  12 

Sansk. termen: vidhā: vidhi ‘ritueel voorschrift’, een der vijf 
hoofdonderwerpen in het Pāśupata-systeem waarover moet worden nagedacht. 

Analyse: vidhi < vidhā ‘verdelen, beschikken, regelen’ (vgl. Vidhātṛ) [zie Wet 

en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: vidhi (Ind.)]   
                                                                           [vidha, Pashupata, Pasupata] 

  33 

Sansk. termen: Vidhātṛ zie vidhā: Vidhātṛ   - 

Sansk. termen: vidhi zie vidhā: vidhi   - 

Sansk. termen: Vidhiviveka zie viveka: Vidhiviveka   - 

Sansk. termen: vidyā ‘kennis’, een van de vier wegen naar verlossing volgens 
de Śaiva Siddhānta en onderdeel van Śiva’s vijfvoudige kañcuka (bij 
Klostermaier kalā (geschr. kala) genoemd) [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva 
Siddhānta-mārga’: stadium 4 ‘vidyā’ = ‘patijñāna’ in sanmārga  (Ind.); 
Filosofie: kennis: term: vidyā (Ind.)]        [vidya, kancuka, kanchuka patijnana] 

  33 

Sansk. termen: vidyā: adhyātmavidyā ‘kennis van het Hoogste Wezen’, 
onderdeel van het Nyāya-systeem [zie Filosofie: kennis van God: term: 
adhyātmavidyā (Ind.)]                                                  [vidya, adhyatmavidya] 

  34 

Sansk. termen: vidyā: avidyā ‘onwetendheid’, het onvermogen om de 
waarheid te zien en vandaar ‘geloof in een individueel bestaan’. Volgens 
Yājñavalkya is alle kennis avidyā, die na de dood afgeworpen wordt [zie 
Filosofie: kennis: onwetendheid: term: avidyā (Ind.); Religie: geloof in een 
individueel bestaan: term: avidyā (Ind.)]                                   [vidya, avidya] 

  10  32  34 

Sansk. termen: vidyā: brahmavidyā ‘kennis van Brahman’, die in de Upaniṣads 

hoger geschat wordt dan Indra [zie Filosofie: kennis van God: term: 
brahmavidyā (Ind.)]                                                         [vidya, brahmavidya] 
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Sansk. termen: vidyā: Mahāvidyā (fem.) ‘grote kennis’, een van de tien 

verschijningen van Śakti (Devī) in het Tantrisme naar analogie van Viṣṇu’s 

daśāvatāra’s. Deze verschijningen worden daarom ook daśavidyā’s (‘tien 
(vormen van) kennis’) genoemd [zie Ivn: Devī: Mahāvidyā = Daśavidyā (Ind.) 
(‘grote wijsheid’), pl.: een groep van 10  godinnen als vormen van Śakti in het 
Tantrisme); Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Devī-: ‘mahāvidyā’ = 
‘daśavidyā’ (Tantra)  (Ind.); Filosofie: kennis: term: vidyā, mahā- of daśa- 
(‘grote of tien (vormen van) kennis’) (Śakti- avatāra) (Ind.)] 
                                                       [vidya, Mahavidya, Dashavidya, Dasavidya] 

  34 

Sansk. termen: vidyā: Śrīvidyā =  Śrīmahāvidyā (fem.) ‘prachtige (grote) 

kennis’, naam van Tripurasundarī of Ṣoḍaśī in haar functie van de met haar 

verbonden mantra (Śrīvidyā-mantra) en yantra (Śrī-cakra). De Śrīvidyā-cultus 
komt vooral voor in Zuid-India en wordt voor het eerst beschreven door 
Tirumūlar in diens Tirumantiram (7e eeuw). Ook in Kaśmīra werd ze populair 
sinds de 13e eeuw (bron: Kinsley, ‘Tantric visions of the divine feminine’) [zie 
Ivn: Devī: Mahāvidyā: Tripurasundarī: ‘Śrīvidyā’ (Ind.) (godin); God: ‘Prachtige 
kennis’ (Śrīvidyā) (Ind.); Filosofie: kennis: term: vidyā, Śrī- (‘prachtige 
kennis’) (godin) (Ind.)]                     [vidya, Shrividya, Srividya, Shrimahavidya, 
Srimahavidya, Tripurasundari, Sodashi, Sodasi, Shodashi, Shodasi] 

  34 

Sansk. termen: Vidyeśvara Saṃhitā zie saṃhitā: Vidyeśvara Saṃhitā   - 

Sansk. termen: Vidyunmālin ‘omkranst met bliksem’, 1. zoon van de demon 
Tāraka en de naar hem genoemde op aarde liggende, ijzeren stad, een deel 
van Tripura, 2. zoon van de demon Vipracitti in de mythe van de geboorte van 

Devī en de buffeldemon Mahiṣa [zie Ivn: Vidyunmālin (1) (Ind.) (asura-demon, 

zoon van Tāraka); Ivn: Vidyunmālin (2) (Ind.) (asura-demon, zoon van 
Vipracitti); Geest: ‘De met bliksem omkranste’ (Vidyunmālin) (Ind.); 
Bouwwerk: stad der demonen: ‘Tripura’ (2): ‘Vidyunmālin’ (Ind.) (myth. 
topogr.); Kringloop: cirkel: krans: term: mālin, vidyun- (‘omkranst met 
bliksem’) (part.) (demon) (Ind.)]                                     [Vidyunmalin, Taraka] 

  37 

Sansk. termen: Vighneśa = Vighnapati ‘heer der hindernissen’ (O’Flaherty) of 

‘heer van de Vighna’s, de vernietigers’ (Keith), naam van Gaṇeśa en de 

Vedische Vināyaka die voor de mensen de hindernissen opruimen vóór men op 
reis gaat. Analyse: vighna 1. ‘vernietiger, breker’, 2. ‘hindernis, moeilijkheid’; 
alleen Keith lijkt in de term, zoals gebruikt in Vighneśa, personen te zien [zie 

Ivn: Gaṇeśa: ‘Vighneśa’ (1) (Ind.) (god); Ivn: Vināyaka: ‘Vighneśa’ (2) (Ind.) 

(god); God: ‘Heer der hindernissen’ (Vighneśa) (Ind.); Heerser: heer der 
hindernissen: term: vighneśa (god) (Ind.); Dood en leven: vernietiging: term: 
vighna (nom. ag.) (lid v.e. geestenleger) (Ind.); Sociologie: gemeenschap van 
geesten: ‘Vighna’s’ (Keith) (Ind.); Werkzaamheid: hinderen: term: vighna 
(nom. ag., persoon en object) (lid v.e. geestenleger, Keith) (Ind.)] 
                                          [Vighnesha, Vighnesa, Ganesha, Ganesa, Vinayaka] 
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Sansk. termen: Vijayā zie ji: Jayā   - 

Sansk. termen: Vijñāna Bhairava Tantra zie tantra: Vijñāna Bhairava Tantra   - 

Sansk. termen: vijñāna zie jñāna: vijñāna   - 

Sansk. termen: vijñānamaya ‘bestaande uit wijsheid’, d.w.z. het zelf van de 
wijsheid als tweede kośa (‘omhulling’) rond het zelf. Volgens de Taittirīya 

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

‘vijñānamaya’ (TU) (Ind.); Filosofie: kennis: term: jñāna, vi- (‘kennis die 
onderscheidt’) (adj. vijñānamaya, een ātman) (Ind.); Werkzaamheid: 
bedekken: omgeven: term: kośa (‘omhulsel’) (nom. ag.) (fil.) (Ind.)] 
                                                                  [vijnanamaya, kosha, kosa, Atman] 
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Sansk. termen: Vijñānavāda zie vāda: Vijñānavāda   - 

Sansk. termen: vikṛti zie prakṛti   - 

Sansk. termen: Vilisteṅgā, de asura-minnares van Indra. Ze is een Dānavī, de 

dochter van Danu. Analyse: de betekenis van Vilisteṅgā is niet bekend. 

Misschien houdt de naam verband met viliṣṭa ‘gebroken, kapot’; Sukumari 

Bhattacharji (‘Indian theogony’) gebruikt dezelfde spelling: Viliṣṭeṅgā. Haar 

naam zou dan kunnen betekenen: ‘die aanzet tot vernietiging’ [zie Ivn: 

Vilisteṅgā = Viliṣṭeṅgā (S. Bhattacharji) (Ind.) (vr. asura-demon)]    

                                                                                  [Vilistenga, Vilishtenga] 
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Sansk. termen: Vinatā (fem.) ‘meisje met o-benen of gebochelde rug’ (MW), 

‘nederige’ (SHD), godin, vrouw van Kaśyapa of Tārkṣya (BhPu) en dochter van 

Dakṣa. Vinatā is de moeder van de vogels, m.n. Garuḍa. Ze speelt een grote 

rol in de mythe van Vinatā en de slangen: Door een weddenschap met Kadrū is 
ze in de hel bij de slangen beland. Ze kan er alleen uitkomen als de slangen 

amṛta krijgen. Analyse: Vinatā < nata ‘gebogen’ < nam ‘buigen’ (trans. en 

intrans.) [zie Ivn: Vinatā (Ind.) (godin, moeder der vogels); God: ‘Nederige’ 
(Vinatā) (Ind.); Heerschappij: onderwerping: nederigheid: term: vinatā (fem.) 
(adj.) (godin) (Ind.); Werkzaamheid: buigen: term: vinatā (fem.) (part.) 
(godin) (Ind.); Mythe: Vinatā en de slangen (Ind.)*] 
                                  [Vinata, Garuda, Kashyapa, Kasyapa, Tarksya, Tarkshya] 

  27  37 

Sansk. termen: Vināyaka 1. ‘wegleidend, wegnemend’, 2. ‘verwijderaar (van 
hindernissen)’, oorspronkelijk een groep van vier hindernis opwerpende 
demonen. Later versmolten ze tot één persoon: bij Yājñavalkya is hij de zoon 

van Ambikā en heer over de gaṇa’s. Hij is de voorloper van de niet-Vedische 

Gaṇeśa, met wie hij hetzelfde epitheton deelt, nl. Vighneśa (zie aldaar), 

terwijl Gaṇeśa in de Purāṇa’s de naam Vināyaka kreeg. Analyse: nāyaka 

‘heerser, leider’ [zie Geest: demon: groep: ‘Vināyaka’s’ (1) (Ind.); Ivn: 
Vināyaka (2) (Ind.) (god); Ivn: Vināyaka (2): ‘Vighneśa’ (2) (Ind.) (god); Ivn: 

Gaṇeśa: ‘Vināyaka’ (3) (Ind.) (god); Ivn: Gaṇeśa: ‘Vighneśa’ (1) (Ind.) (god); 

God: ‘Verwijderaar van hindernissen’ (Vināyaka) (Ind.); Geest: ‘Verwijderaar 
van hindernissen’ (Vināyaka) (Ind.); Geest: demon: vināyaka (Ind.); Beroep en 
functie: verwijderaar van hindernissen: term: vināyaka (god/demon) (Ind.); 
Offer: ~ aan de vināyaka’s (Ind.)] 
                                          [Vinayaka, Ganesha, Ganesa, Vighnesha, Vighnesa] 

  12  13 

Sansk. termen: Vindhya = Vindhyagiri, gebergte dat Noord-India, het eigenlijke 
Hindūstān (skt. Hindusthāna), scheidt van Zuid-India, de Deccan. Vindya als 
personificatie komt voor in de mythe van Vindya en Agastya, waarin Vindya 

even hoog wil worden als Himālaya, maar de ṛṣi door een list het gebergte laag 

houdt. Analyse: De betekenis van Vindya is onbekend [zie Ivn: Vindhya (Ind.) 
(goddelijk gebergte, m.n. liggend tNv de r. Narmāda, of samen met de 
Śatpurā-keten lopend van Gujarāt naar Chattīsgaṛh); Mythe: Vindhya en 
Agastya (Ind.)] 
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Sansk. termen: Vindhyavāsinī ‘bewoonster van het Vindhya-gebergte’, een 
vorm van Durgā, een van haar negen functieverschijningen bij de Āgama-

Śaiva’s. Bij de Vaiṣṇava’s is ze de vrouw van Viṣṇu als incarnatie van diens 

yogamāyā en yoganidrā (zie aldaar). Als Vindhyavāsinī ook heeft Devī beloofd 
de mensheid te zullen helpen (tekst: Devīmāhātmya). Vindhyavāsinī wordt, 
zoals de naam aanduidt, vooral in het Vindhya-gebergte vereerd, een streek 
die werd beschouwd als liggend in een gebied buiten de beschaving en waar 
wilde stammen leefden (Kinsley) [zie Ivn: Devī: Durgā, avatāra: Navadurgā: 

  34 
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Vindhyavāsinī Durgā (Āg.Ś.) (Ind.) (godin); God: ‘Vindhya-bewoonster’ 
(Vindhyavāsinī) (Ind.); Mens: inwoner: term: vāsinī, Vindhya- (‘bewoonster van 
het Vindhya-gebergte’) (fem.) (godin) (Ind.)]                   [Vindhyavasini Durga] 

Sansk. termen: viparyaya 1. ‘omgekeerd, tegengesteld’, 2. ‘tegenstelling’, een 
filosofische term [zie Filosofisch aspect: tegenstelling: term: viparyaya (Ind.)] 
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Sansk. termen: Vipāśā (fem.) ‘zonder boeien, ongebonden’, een goddelijke 
rivier, die genoemd wordt naast de Sarasvatī, Śutudrī, Sarayu en Sindhu. De 
Vipāśā is de huidige Beas, die door de Pañjāb loopt en uitmondt in de Śutudrī 
(Sutlej). Analyse: Vipāśā < vi ‘zonder’ + pāsa ‘boei’. De naam zou verwijzen 

naar het touw dat de rivier zou hebben gebroken, waarmee Vasiṣṭha zich wilde 

ophangen uit verdriet om de dood van zijn zoon, die zou zijn verslagen door 
Viśvāmitra (MW) [zie Ivn: Vipāśā = mod. Beas (Ind.) (goddelijke rivier, van 
Solang (Himācala Pradeśa) naar de r. Śutudrī = mod. Sutlej bij Harīke 
(Pañjāb)); Voorwerp: band: term: pāśa, vi- (‘zonder boeien’) (goddelijke 
rivier) (Ind.)]                                                                         [Vipasha, Vipasa] 

  12 

Sansk. termen: vipra 1. ‘opgewonden, aangedaan’, ‘geïnspireerd, wijs’, 2. 
‘dichter’, waaruit blijkt dat gezang extase kan bewerkstelligen. Analyse: vipra 
< vip ‘trillen (door goddelijke inspiratie)’ [zie Psychologie: extase: term: vipra 
(adj) (Ind.); Werkzaamheid: bewegen: beven: term: vip (Ind.); Beroep en 
functie: dichter: term: vipra (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: Vipracitti ‘scherpzinnig, schrander’, demon, vader van 
Vidyunmālin en Rāhu. Analyse: Vipracitti < vipra ‘opgewonden, geïnspireerd, 
wijs’ < √vip ‘trillen, huiveren’ + citti ‘denken, gedachte’ [zie Ivn: Vipracitti 
(Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Schrandere’ (Vipracitti) (Ind.); Psychologie: 
intelligentie: term: vipracitti (adj.) (demon) (Ind.)]                       [Viprachitti] 

  37 

Sansk. termen: vipralambha 1. ‘teleurstelling’, 2. ‘bedrog’, 3. ‘scheiding (van 

minnaars)’, complementair deel van Rati, de hoogste liefde voor Kṛṣṇa, 

volgens de filosofie van Rūpa Goswami [zie Twee: splitsing: huwelijkse 
scheiding: term: vipralambha (Ind.)] 
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Sansk. termen: vīra ‘held’, 1. een term voor de classificatie van Viṣṇu-

beelden, 2. in het Vīra-Śaivisme een verwijzing naar de ‘heldhaftige’ Śiva-
vereerders  [zie Kunst en schrift: compositie: vīra (Ind.); Halfgod: held: term: 

vīra (Ind.); Filosofie: type: Śaiva ~: Vīra-Śaivisme = Śakti-viśiṣṭa-advaita (Ind.); 

Religie: Śaivisme: Vīra-Śaivisme (Ind.); Verlossing: weg naar ~: vīramārga 
(stadium 2 vlgs het Tantrisme) (Ind.)]        [vira, Vira-Shaivisme, Vira-Saivisme, 
Shakti-vishista-advaita, Shakti-vishishta-advaita, Sakti-visista-advaita] 
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Sansk. termen: Vīrabhadra ‘uitnemende held’, hoewel bedoeld wordt 
‘Verschrikkelijk Wezen’, demon geproduceerd door Śiva, maar eigenlijk Śiva 

zelf (in de mythe van Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer in de Vāyu Purāṇa; 

de  tāṇḍava-dans van Śiva als Vīrabhadra in de Liṅga Purāṇa). De term verwijst 

ook naar bepaalde ugramūrti’s van Śiva [zie Ivn: Śiva (1): ‘Vīrabhadra’ (Ind.) 
(demon-god); God: ‘Uitnemende held’ (Vīrabhadra) (Ind.); Kunst en schrift: 
beeld, goden-: Śiva (1): ‘ugra-mūrti’: ‘Vīrabhadra’ (Ind.); Karakter en gedrag: 
uitnemendheid: term: bhadra, vīra- (‘uitnemende held’) (god) (Ind.); Halfgod: 
held: term: vīrabhadra (‘uitnemende held’) (Śiva) (Ind.)]  
                                                                                 [Virabhadra, ugra-murti] 

  33 

Sansk. termen: Virāj ‘kosmische heerser, ver heersend’, de dochter maar ook 

de moeder van Puruṣa (RV 10.90.5). Zij wordt voorgesteld als de wateren die 

uit Puruṣa ontspringen. In de Manu Smṛti (1.32) splitst Puruṣa zich in een 

mannelijk deel (beschouwd als Puruṣa/Brahmā/Prajāpati zelf) en een 

vrouwelijk deel. Uit hun verbintenis wordt de zoon Virāj geboren, die op zijn 
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beurt Manu voortbrengt. Virāj is dan niet, zoals Veronica Ions meent, de 

vrouwelijke helft van Puruṣa. Virāj wordt later geïdentificeerd met Sarasvatī, 

die immers de dochter is van Brahmā. De voorstellingen zijn echter 
genealogisch en seksueel zeer verwarrend en paradoxaal [zie Ivn: Virāj (1) (RV 

10.90.5) (Ind.) (vr. oerwezen, dochter en moeder van Puruṣa); Ivn: Virāj (3) 

(AV) (Ind.) (koe); Ivn: Sarasvatī (1): ‘Virāj’ (4) (Ind.) (rivier(godin)); God: 

‘Kosmische heerser’ (Virāj) (Ind.); Heerser: leider: term: virāj, virāṭ 
(‘kosmische heerser’) (oerwezen, god) (Ind.)]  
                                                                   [Viraj, Purusa, Purusha, Sarasvati] 

Sansk. termen: virāj: virāṭ ‘kosmische heerser’, vooral refererend aan de 

kosmische gedaante van een god, m.n. Viṣṇu trivikrama. In de Puruṣa Sūkta-

hymne van de Ṛg Veda wordt hij Viṣṇu-virāṭ genoemd Analyse: virāṭ wordt in 

samenstellingen gebruikt, maar is gelijk aan virāj  [zie Heerser: leider: term: 

virāj, virāṭ (‘kosmische heerser’) (oerwezen, god) (Ind.); God: ‘Kosmische 

heerser’ (Virāj, Virāṭ) (Ind.); God: ‘Viṣṇu de Kosmos’ (Viṣṇu-virāṭ) (Ind.); Ivn: 

Viṣṇu: ‘Viṣṇu-virāṭ’ (Ind.) (god de kosmos); Geest: Wezen, het Kosmische: 

virāṭ-verschijning van een god (Ind.); Verschijning: gedaantevergroting: term: 

virāṭ (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: Vāmana als dwerg en als virāṭ (Ind.)] 

                                                                      [Viraj, Visnu-virat, Vishnu-virat] 

  32 

Sansk. termen: virāj: Virāṭa Parvan zie parvan: Virāṭa Parvan   - 

Sansk. termen: Virajā (fem.) ‘zonder stof of emotie, zuiver, rein’, een 

mythische rivier op de grens van prakṛti en Vaikuṇtha, de hemel van Viṣṇu, 

waar de ziel een goddelijk lichaam ontvangt. Virajā zou eerst een minnares 

van Kṛṣṇa zijn geweest en daarna zijn veranderd in een rivier. Zie ook loka: 

sūryaloka. Analyse: Virajā < vi ‘zonder’ + raja 1. ‘stof’, 2. ‘menstruatiebloed’, 
3. ‘emotie, gevoel’ [zie Wateren: rivier, mythische: ‘Virajā’ (Ind.); Reiniging 
en verzorging: reinheid: term: virajā (fem.) (adj.) (myth. rivier) (Ind.); 
Aardmaterie: materie: stof: term: rajā, vi- (fem.) (myth. rivier) (Ind.)] [Viraja] 

  32 

Sansk. termen: Vīraka ‘kleine held’, d.i. Nandin, de stier, in menselijke 
gedaante. Hij is de zoon van Śiva en fungeert als deurwacht en spion voor 
Pārvatī. Hij zal herboren worden als Nandin [zie Ivn: Nandin (1): Vīraka (Ind.) 
(deurwachter); God: ‘Kleine held’ (Vīraka) (Ind.); Halfgod: held: term: vīraka 
(‘kleine held’) (Nandin) (Ind.)]                                                             [Viraka] 

  37 

Sansk. termen: vīramārga zie mārga: vīramārga   - 

Sansk. termen: Vīraṇa ‘heldhaftig’, een god of prajāpati, de vader van Asiknī 

of Vīraṇī, die gehuwd is met Dakṣa. Analyse: de betekenis wordt niet gegeven 

door MW, maar hangt samen met vira ‘man, held’. O’Flaherty geeft 

‘heldhaftig’ [zie Ivn: Vīraṇa (Ind.) (prajāpati-god); God: ‘Heldhaftige’ (Vīraṇa) 

(Ind.); Halfgod: held: term: vīraṇa (adj.) (god) (Ind.)]  

                                                                     [Virana, prajapati, Asikni, Virani] 

  37 

Sansk. termen: virāṭ zie virāj: virāṭ   - 

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

Sansk. termen: Virocana ‘de verlichtende, zonnegod’, demon, de zoon van 

Prahlāda en de vader van Bali en Kālanemi (in de Purāṇa’s). Virocana is bekend 

door zijn deelname, samen met Indra, aan dialogen o.l.v. Prajāpati. Analyse: 
Virocana < viruc ‘verlichten’ [zie Ivn: Virocana (Ind.) (asura-demon); Geest: 
‘Schitterende’ (Virocana) (Ind.); Licht en duisternis: verlichting: term: 
virocana (nom. ag.) (demon) (Ind.)]                                 [Virochana, Prahlada] 

  10  37 
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Sansk. termen: Virocana: Vairocanī (fem.) ‘de verlichtende, zonnegodin’, een 

Vedische godin, die in de Taittirīya Brāhmaṇa en Taittirīya Āraṇyaka wordt 

geïdentificeerd met Ambikā [zie Ivn: Vairocanī (Ind.) (godin); God: 
‘Schitterende’ (Vairocanī) (Ind.); Licht en duisternis: verlichting: term: 
vairocanī (fem.) (nom. ag.) (godin) (Ind.)] 
                                                      [Virochana, Vairocani, Vairochani, Ambika] 

  34 

Sansk. termen: Virūḍhaka ‘spruitend graan’, een lokapāla, een wachter van 

het zuiden bij de Boeddhisten. Analyse: Virūḍhaka < virūdha ‘ontsproten, 

verrezen’, gegroeid < viruh ‘spruiten, groeien’ < ruh ‘verrijzen, groeien’ [zie 

Ivn: Virūḍhaka (Ind.-B.) (wachter van het zuiden); God: ‘Groei’ (Virūḍhaka) 

(Ind.-B.); Dood en leven: groei: term: virūḍhaka (part.) (god) (Ind.-B.)] 

                                                                                      [Virudhaka, lokapala] 

  14 

Sansk. termen: virūpa 1. ‘veelvormig’, 2. ‘veelkleurig’, 3. ‘misvormd’. 
Aanduiding: 1. lid van een groep mythische priesters, een ondergroep van de 

Aṅgirasa’s, 2. naamgever van deze groep, 3. karakterisering van m.n. Śiva-

Rudra [zie Ivn: Virūpa (1) (Ind.) (myth. priester); Priester: groep: ‘Virūpa’s’ (2) 
(Ind.); Ivn: Śiva (1): ‘Virūpa’ (3) (Ind.) (god); God: ‘Misvormde’(Virūpa) (Ind.); 
Verschijning: misvormdheid: term: virūpa (adj.) (priester, god) (Ind.)] 
                                                                                           [Virupa, Angirasa] 

  12  45 

Sansk. termen: Virūpākṣa ‘met verschillende of misvormde ogen’, 1. een 

lokapāla van het westen uit de Boedhistische kosmologie, 2. een naam van 
Śiva, m.n. de familiegod van de Zuid-Indiase koningen van Vijayanagara. Het 
epitheton betreft hier het aantal van drie ogen dat Śiva bezit (MW). 

Oorspronkelijk echter was Virūpākṣa een onafhankelijke locale godheid met 

Pampā (de rivier Tuṅgabhadrā) als echtgenote, later Devī (bron: ‘A social 

history of the Deccan etc.’, R.M. Eaton). Analyse: Virūpākṣa < virūpa 

‘veelvormig, verschillend, verscheiden’ + akṣa ‘oog’ [zie Ivn: Virūpākṣa (1) 

(Ind.-B.) (wachter van het westen; Ivn: Śiva (1): ‘Virūpākṣa’ (2) (Ind.) (god); 

God: ‘Veelogige’ (Virūpākṣa) (Ind.); Lichaam: oog: term: akṣa, Virūpa- 

(Virūpākṣa) (‘met verschillende ogen’) (god) (Ind.)] 

                                        [Virupaksa, Virupaksha, lokapala, Siva, Siva, Pampa] 

  14  33 

Sansk. termen: vīrya ‘kracht’, een guṇa, m.n. van Pradyumna [zie Macht en 

kracht: kracht: term: vīrya (guṇa) (Ind.)]                                      [virya, guna] 

  32 

Sansk. termen: viś 1. ‘binnengaan, doordringen’, 2. ‘zich vestigen, gaan 
wonen’                                                                                             [vish, vis] 

  - 

Sansk. termen: viś: vaiśya ‘die zich vestigt (op het land)’, ‘boer’, lid van de 
derde kaste van boeren en kooplieden (de leveranciers), volgens de mythen 

ontstaan uit de voeten van Puruṣa (Ṛg Veda) of uit die van de godin Manū 

(Śāktisme). Analyse: vaiśya < viś (zie aldaar) [zie Instelling en organisatie: 
kaste der vaiśya’s (Ind.); Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: 
vaiśya (nom. ag.) (boer) (Ind.)] 
                                            [vish, vis, vaishya, vaisya, Purusa, Purusha, Manu] 
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Sansk. termen: viś: Viṣṇu zie Viṣṇu   - 

Sansk. termen: viś: Viśpati ‘heer van de nederzetting of de stam’, een 
epitheton van Agni die de beschermer is van de Vedische kolonisten. Analyse: 
zie viś [zie Ivn: Agni (1): ‘Viśpati’ (Ind.) (god); God: ‘Heer van de stam’ 
(Viśpati) (Ind.); Heerser: heer van de stam: term: viśpati (god) (Ind.)] 
                                                                             [vish, vis, Vishpati, Vispati] 
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Sansk. termen: Viṣād ‘gif etend’, een demon die overgaf op de aarde en haar 

onrein maakte. Analyse: Viṣād < viṣa ‘iets dat een schadelijke werking heeft, 

gif’ < viṣ ‘werken, handelen, doen’ + ad ‘eten’ [zie Ivn: Viṣād (TB 3.2.9.2) 

(Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Gifeter’ (Viṣād) (Ind.); Eten en drinken: eten: 

term: ad, viṣa- (Viṣād) (‘gif etend’) (nom. ag.) (demon) (Ind.)]   [Visad, Vishad] 

  12 

Sansk. termen: Viśākha ‘getakt, gevorkt’, 1. naam van Skanda, 2. zoon van 
Skanda, 3. demon als vorm van Skanda, die gevaarlijk is voor kinderen. 
Analyse: vi ‘uiteen’ + śākhā ‘tak’ [zie Ivn: Viśākha (Ind.) (god, zoon van 
Skanda); God: ‘Gevorkte’ (Viśākha) (Ind.); Boom: boomtak: term: viśākha 
(adj.) (god, demon) (Ind.)]                                                 [Vishakha, Visakha] 

  37 

Sansk. termen: viṣaya 1. ‘sfeer, gebied’, 2. ‘bereik’, 3. ‘waar te nemen 

object’, een filosofische term. Er zijn vijf viṣaya’s die bij vijf indriya’s 

(‘zintuigen’) en vijf elementen horen: 1. śabda ‘geluid’ (bij oor en ether), 2. 
sparśa ‘aanraakbaarheid’ (bij huid en lucht), 3. rūpa ‘vorm’ of ‘kleur’ (bij oog 
en vuur), 4. rasa ‘smaak’ (bij tong en water), 5. gandha ‘geur’ (bij nues en 

aarde). Deze vijf viṣaya’s worden soms de guṇa’s van de elementen genoemd. 

Analyse: twee mog. etym.: 1. < viṣ ‘werken, handelen, doen’, 2. < vi ‘uiteen’ 

+ si ‘binden’ (i.e. ‘losmaken’, ‘uitbreiden’) (bron: MW) [zie Filosofisch aspect: 

object: term: viṣaya (Ind.)]                                                     [visaya, vishaya] 
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Sansk. termen: viśeṣa 1. ‘verschil, onderscheid’, 2. fil.: ‘distinctieve 

eigenschap’ van dingen; grondvorm van de term Vaiśeṣika (i.e. 1. filosofisch 

systeem, 2. aanhanger van dat systeem). Analyse: viśeṣa < vi ‘uiteen’ + śeṣa 

‘overblijfsel’ < śiṣ ‘overblijven, achterlaten’ [zie Filosofisch aspect: verschil: 

term: viśeṣa (Ind.); Karakter en gedrag: karakter: term: viśeṣa (Ind.); 

Filosofie: type: Nyāya-Vaiśeṣika: Vaiśeṣika (Ind.), Vaiśeṣika; Begin: 

eerste/oudste Vaiśeṣika-teksten (Ind.); Begin: oorsprong van het Vaiśeṣika-

systeem (Ind.)]    [vishesa, vishesha, visesa, Vaishesika, Vaisheshika, Vaisesika] 

  34 

Sansk. termen: viśiṣṭa ‘onderscheiden, kenmerkend, bijzonder’, een term die 

voorkomt in de naam van enkele Śaiva filosofieën, zoals Viśiṣṭa-Śaiva-Vedānta 

van Śrīkaṇṭha en Śakti-viśiṣṭa-advaita van Śrīpati, en een Vaiṣnava filosofie, de 

Viśiṣṭa Advaita Vedānta van de Śrīvaiṣṇava sampradāya. Analyse: viśiṣṭa < viśiṣ 
‘onderscheid maken, specificeren’ < vi ‘uiteen’ + śiṣ ‘overblijven, achterlaten’ 

 

[zie Filosofisch aspect: verschil: term: viśiṣṭa (adj.) (Ind.); Filosofie: type: 

Śaiva ~: Śaiva Siddhānta: Śrīkaṇṭha’s Śaiva Siddhānta (= bhedābheda in de 

Vedānta = Viśiṣṭa-Śaiva-Vedānta) (Ind.); Filosofie: type: Śaiva ~: Vīra-Śaivisme 

= Śakti-viśiṣṭa-advaita (van Śrīpati) (Ind.); Filosofie: type: Vaiṣṇava ~: Vedānta, 

Vaiṣṇava: Viśiṣṭa Advaita Vedānta (Ind.)]                   [Vishista-Shaiva-Vedanta, 

Vishishta-Shaiva-Vedanta, Visista-Saiva-Vedanta, Shakti-vishista-advaita, 
Shakti-vishishta-advaita, Sakti-visista-advaita, Shrikantha, Srikantha, Shripati, 
Sripati] 
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Sansk. termen: Viṣṇu Purāṇa zie purāṇa: Viṣṇu Purāṇa   - 

Sansk. termen: Viṣṇu Smṛti zie smṛ: smṛti: Viṣṇu Smṛti   - 

Sansk. termen: Viṣṇu, een der hoofdgoden van het Hindoeïsme. Geschiedenis: 

Zijn oorsprong is niet duidelijk. In de Ṛg Veda, waar hij een zonnegod is, zijn 

slechts enkele hymnen aan hem gewijd. In de Brāhmaṇa’s is hij al de grootste 

god en wordt hij geïdentificeerd met het offer. In de Upaniṣads en Sūtra’s  is 
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hij de beschermer van het embryo in de baarmoeder. In de Mahābhārata-
periode begint zijn verering met de Satvata- en Pāñcarātra-cultus en de niet-

Vedische cultus van Nārāyaṇa en Kṛṣṇa-Vāsudeva. Volgens Chattopadhyaya is 

hij de samenvalling van niet-Arische locale godheden. Viṣṇu als hemel- en 

zonnegod onderscheidt zich vooral door de trivikrama, zijn drie stappen 

waarmee hij de wereld schiep. Viṣṇu treedt ook op als maand-vyūha van de 

maand Caitra.  
 

Analyse: 1. ‘de handelende’ (< √ viṣ ‘werken, handelen, doen’) (Keith, 

Campbell), 2. ‘de reiziger over de rug van de wereld of de aardse gebieden’ (vi 
‘uiteen’, ‘dwars over’ + snu = sānu ‘(berg)rug, top, oppervlak’) (Keith),  3. 
deels Arisch: zonnegod, deels Drav.: tam. vin ‘hemel’ (Chatterji), 4. ‘de 
binnendringende’ (< √viś 1. ‘binnengaan, doordringen’ (van de zon, vlgs 
Śaunaka), 2. ‘zich vestigen, gaan wonen’) 
 

[zie Ivn: Viṣṇu (Ind.) (god) (lit.), Vaiṣṇava; Ivn: Viṣṇu: ‘Viṣṇu’, maand-vyūha 

(Ind.) (god); God: ‘Viṣṇu van Śālagrāma’ (Ind.); Begin: oorsprong van Viṣṇu 

(Ind.); Begin: oorsprong van Viṣṇu’s functie als Behouder (Ind.); Verschijning: 

incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu- (Ind.); 

 

Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti, Viṣṇu- (Ind.); Cultus: Viṣṇu-cultus 

(Vaiṣṇava ~) (Ind.); Heiligdom: tempel van Viṣṇu; Offer: ~ aan Viṣṇu (Ind.); 

Offer: obj.: god, ~ van de: Viṣṇu-offer (Ind.); Rite: rituele handeling: imitatie 

van Viṣṇu’s drie stappen (Ind.); Taal: spreuk: term: mantra, Viṣṇu- (Ind.); 

 

Filosofie: probleem van Viṣṇu als zg. ‘lagere godheid’ (Ind.); Filosofie: type: 

dichters-mystici van Viṣṇu-bhakti, standpunten van de (Ind.); Karakter en 

gedrag: liefde voor Viṣṇu (Ind.-T.); 

 

Kunst en schrift: beeld, goden-: Viṣṇu (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: 

Vāsudeva-Viṣṇu (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: Viṣṇu; Lichaam: voet: 

voetafdruk: term: pada, Viṣṇu- (Ind.); Lichaam: voet: voetstap: term: pada, 

Viṣṇu- (trīṇi padāni viṣṇoḥ (‘de drie stappen van Viṣṇu’)) (Ind.); 

 

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Viṣṇu Purāṇa (Ind.); Literatuur: Śāstra, 

Dharma: Viṣṇu Smṛti = Vaiṣṇava Dharma Śāstra = Viṣṇu Sūtra (Ind.); 

 

Mythologie: Viṣṇu, ~ van (Ind.); Mythe: Anasūyā’s vervloeking van Brahmā, 

Viṣṇu en Śiva (Bhaviṣya Purāṇa) (Ind.); Mythe: Viṣṇu’s onthoofding (Ind.); 

Mythe: Devī als de Mahanidra van Viṣṇu (Mārkaṇḍeya Purāṇa) (Ind.); Mythe: 

Lakṣmī’s huwelijk met Viṣṇu (Ind.); Mythe: Sarasvati’s ruzie met Viṣṇu’s 

vrouwen (Ind.); Mythe: Śeṣa als vaartuig van Viṣṇu (Ind.); Mythe: Viṣṇu etc.; 

Mythische woning: naam: ‘Vaikuṇṭha’, de ~ van Viṣṇu (Ind.); Paradijs: Glorie 

van Viṣṇu (Ind.); 

 

Schepping: Māyāmoha, ~ van: uit het lichaam van Viṣṇu (Ind.); Schepping: 

methode: meten: met stappen uitmeten: term: trivikrama (Viṣṇu’s drie 

stappen) (Ind.); 
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Symboliek: attribuut van Viṣṇu (Ind.); Symboliek: stappen [drie] als symbool 

van Viṣṇu’s transcendentie (Ind.); Symboliek: teken van Viṣṇu: Garuḍa (Ind.); 

Symboliek: teken: śrīvatsa-teken op Viṣṇu als symbool van de aanwezigheid 

van Śrī (Ind.); Wapen: boog van Viṣṇu: ‘Sāraṅga’ (Ind.); Wapen: discus van 

Viṣṇu: ‘Sudarśana’ = ‘Vajranabha’ (Ind.); Sieraad: juweel van Viṣṇu (Ind.); 

Wapen: knuppel van Viṣṇu: ‘Kaumodakī’ (Ind.); Wapen: strijdbijl van Viṣṇu 

(Paraśurāma) (Ind.); Wapen: pijl van Viṣṇu (Ind.); Wapen: zwaard van Viṣṇu: 

‘Nandaka’ (Ind.); Vegetatie: bloem: lotus van Viṣṇu (Kṛṣṇa) (Ind.); Muziek en 

dans: schelphoorn van Viṣṇu: ‘Pāñcajanya’ (Ind.); Vogel: zonne(leeuw)vogel 

van Viṣṇu (Ind.)]   

         [Visnu, Vishnu, Vaisnava, Vaishnava, vyuha, Visnu Purana, Vishnu Purana] 

Sansk. termen: Viṣṇudharma zie purāṇa: Viṣṇudharma    - 

Sansk. termen: Viṣṇudharmottara zie purāṇa: Viṣṇudharmottara   - 

Sansk. termen: Viṣṇu-virāṭ zie virāj: virāṭ   - 

Sansk. termen: viśpati zie viś: viśpati   - 

Sansk. termen: viṣuvat = viṣūvat ‘aan beide kanten gelijke zijden hebbend, in 

het midden staand’, de middelste dag van een Sattra. Analyse: viṣu ‘aan beide 

kanten’ + vat ‘gelijk’ [zie Tijd: dag, middelste: term: viṣuvat (Ind.)] 

                                                                                           [visuvat, vishuvat] 

  13  56 

Sansk. termen: Viśva Hindū Pariṣad (hind.) ‘Wereld Hindoe Raad’, een 

nationalistische Hindoe-beweging, gesticht door Keshavram Kashiram Shastri in 
1964, die echter alle Indiase godsdiensten als broederreligies beschouwt [zie 

Cultureel aspect: beweging: ‘Viśva Hindū Pariṣad’ (VHP) (Ind.)] 

                   [Vishva Hindu Parisad, Vishva Hindu Parishad, Visva Hindu Parisad] 

  34 

Sansk. termen: Viśvajit ‘alles verwervend’, een eendaags soma-offer, een 

wensoffer, gebaseerd op de Agniṣṭoma. Kenmerkend is dat in de Viśvajit 

iemand al zijn bezittingen offert. Analyse: viśva ‘alles’ + jit ‘verwervend’ [zie 
Offer: naam: ‘Viśvajit’ (Ind.); Bezit en roof: verwerving: term: jit, viśva- 
(‘alles verwervend’) (adj.) (offer) (Ind.)]                             [Vishvajit, Visvajit] 

  13 

Sansk. termen: Viśvakarman ‘maker van alles, alschepper’, Vedische 
scheppergod, de zoon van Brahmā, identiek zowel met Prajāpati als (later) 

met Tvaṣṭṛ. De naam wordt gebruikt als epitheton van andere grote goden. 

Analyse: Viśvakarman < viśva ‘alle dingen’ + karman ‘scheppend’ [zie Ivn: 
Viśvakarman (1) (Ind.) (god); Ivn: Prajāpati (1): Viśvakarman (2) (Ind.) 

(abstracte god); Ivn: Tvaṣṭṛ: Viśvakarman (3) (Ind.) (abstracte god); God: 

‘Alschepper’ (Viśvakarman) (Ind.); God: schepper: term: viśvakarman 
(‘alschepper’) (Ind.)]     
       [Vishvakarman, Visvakarman, Prajapati, Tvastr, Tvashtr, Tvastri, Tvashtri] 

  10 

Sansk. termen: Viśvarūpa ‘elke gedaante aannemend’. Aanduiding: 1. 

Viśvarūpa als de zoon van Tvaṣṭṛ wordt alleen in de BhPu zo genoemd; elders 

heet hij Triśiras. Hij is een driekoppig slangenmonster dat gedood wordt door 

Trita (Ṛg Veda), later door Indra; zijn hoofden dienen als drinkschalen; 2. 

Tvaṣṭr zelf die ook Viśvarūpa genoemd wordt, 3. vorm van Śiva als kosmische 

Al-gedaante [zie Ivn: Triśiras = (BhPu) Viśvarūpa (1) (Ind.) (asura-demon, zoon 

van Viśvakarman = Tvaṣṭr); Ivn: Tvaṣṭṛ: ‘Viśvarūpa’ (2) (Ind.) (abstracte god); 

Ivn: Śiva (1): ‘Viśvarūpa’ (3), ~ (Ind.) (god); God: ‘Algedaante’ (Viśvarūpa) 
(Ind.); Geest: Wezen, het Kosmische: viśvarūpa (Ind.); Verschijning: 

  12  33  45 
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alvormigheid: term: viśvarūpa (Ind.); Verschijning: gedaantevergroting: term: 
viśvarūpa (Ind.); Mythe: Indra’s slachting van Viśvarūpa (Ind.); Mythe: Trita’s 
slachting van Viśvarūpa (Ind.)]          [Vishvarupa, Visvarupa, Trishiras, Trisiras] 

Sansk. termen: viśvasṛj ‘allesscheppend’, een type god. Analyse: viśva ‘al(les)’ 

+ sṛj 1. ‘naar voren werpend’, 2. ‘scheppend, voortbrengend’ [zie God: 

schepper: term: viśvasṛj (Ind.); Schepping: allesscheppend: term: viśvasṛj 
(type god) (Ind.)]                                 [vishvasrj, vishvasrij, visvasrj, visvasrij] 

  12 

Sansk. termen: viśvāvasu zie vasu: viśvāvasu   - 

Sansk. termen: viśvedeva (sg.), viśvedevās (= in pausa viśve devāḥ) (pl.), ‘al de 

goden’, een groep goden, nl. alle goden die men vergeten mocht hebben te 
noemen bij het ritueel [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Viśvedevās’ (Ind.), 

Vaiśvadeva; God: groep: term: devās, viśve- = viśve devāḥ (‘al de goden’) (pl.) 

(Ind.); God: ‘Algoden’ (Viśvedevās) (Ind.); Offer: ~ aan de goden: algoden: 
Viśvedevās (Ind.)]               [vishvedevas, vishvedevah, visvedevas, visvedevah] 

  12  13 

Sansk. termen: Viṭhobā zie Viṭṭhala   - 

Sansk. termen: Viṭṭhala (mar.) ‘hij die op een steen staat’, de god van 

Paṇdharpur, beschouwd als een incarnatie van Viṣṇu-Kṛṣna en meestal Viṭhobā 

genoemd. Kenmerkend voor het beeld van de god, is dat hij zijn handen in zijn 
zij houdt, een kroon op zijn hoofd heeft en op een steen staat, die Pundalik 

Kṛṣna zou hebben toegeworpen om op te rusten. Jñānadeva en Tukārām 

schreven abhaṅga’s ter ere van Viṭhobā. Andere schrijfwijzen: Viṭhala, 

Viṭhṭhala, Viḍhḍhala. 

 

Analyse: Viṭṭhala 1. Traditie en William Crook: < viḍ ‘brokstuk, deel’ + thal < 

sthala ‘staan’, dus ‘staand op een baksteen’, 2. R.G. Bhandarkar: < Viṣṇu + -la 

(of –ba in Viṭhobā) ‘vader’; skt. ṣṇ > mar. en kann. ṭṭh sinds de 8e eeuw. Ook 

andere etym. worden gemeld (bron: WP) 
 

[zie Ivn: Viṣṇu: ‘Viṭṭhala’ = ‘Viṭhobā’ (Ind.) (god); God: ‘Hij die op een steen 

staat’ (Viṭṭhala) (Ind.); God: ‘Vader Viṣṇu’ (Viṭhobā) (Ind.); Cultus: Viṣṇu-

cultus: Viṭṭhala-cultus (Ind.)] 

   [Vithala, Viththala, Vidhdhala, Vithoba, Visnu, Vishnu, Krsna, Krisna, Krshna, 
Krishna, Pandharpur, Jnanadeva, Tukaram, abhanga] 

  32 

Sansk. termen: Vivādārṇavasetu ‘brug over de oceaan van de rechtsgang’, een 

verzamelwerk van wetten, totstandgebracht door Bāṇeśvara e.a. op verzoek 

van Warren Hastings en via het Perzisch in het Engels vertaald door N.B. 
Halhed als ‘A Code of Gentoo laws’ (1776). Het werk bleek later veel fouten te 
bevatten en onwerkbaar te zijn. Analyse: vivāda ‘discussie, gerechtelijk 

proces’ + arṇava ‘onstuimig, zee, oceaan’ + setu ‘brug’ [zie Literatuur: Śāstra, 

Dharma: Vivādārṇavasetu (samengesteld door 10 paṇḍits op verzoek van 

Warren Hastings) (Ind.); Bouwwerk: brug: term: setu, Vivādārṇa- (‘brug over 

de oceaan van de rechtsgang’) (lit.) (Ind.)]                           [Vivadarnavasetu] 

  34 

Sansk. termen: Vivaraṇa 1. ‘openlegging’, 2. ‘verklaring, uitleg’. Aanduiding: 

1. filosofisch werk van Prakāśātman, 2. filosofisch systeem, genoemd naar het 

boek; de Vivaraṇa-school van Sureśvara is een afsplitsing van de Advaita 

Vedānta-school van Śaṃkara, maar de officiële stichter is Padmapāda. 

Analyse: vivaraṇa < vivara ‘splijting, kloof, holte’ [zie Literatuur: Vivaraṇa 

  34 
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(door Prakāśātman) (Ind.); Filosofie: type: Vedānta, Advaita: Vivaraṇa-school 

(Ind.); Werkzaamheid: openen: term: vivaraṇa (nom. act.) (fil., lit.) (Ind.)] 

    [Vivarana, Prakashatman, Prakasatman, Sureshvara, Suresvara, Padmapada] 

Sansk. termen: Vivasvat = Vivasvant ‘schitterend’, een Vedische zonnegod, 

echtgenoot van Saraṇyū en vader van Manu Vaivasvata, Yama en de Aśvins. 

Zijn parallel in de Avesta is Vivaṅhvant. Analyse: vivas ‘schijnen’ < vas 

‘schijnen’ < vyuṣ ‘branden’, ~ uṣ ‘branden’; -vat geeft een gelijkenis aan, h.l. 

‘die is’, nl. schitterend. De nomin. van Vivasvat is Vivasvān [zie Ivn: Vivasvat = 
Vivasvant = nomin. Vivasvān (Ind.) (god), Vaivasvata; Ivn: Vivasvat: 

Vīuuaŋhvant (av.) = Vivaṅhvant (Ir.) (myth. priester, vader van Yima); God: 

‘Schitterende’ (Vivasvat) (Ind.); Licht en duisternis: schittering: term: vivasvat 
(‘de stralende’) (nom. ag.) (god) (Ind.)]   
                                                  [Vivasvan, Vivanhvant, Vivanghān, Vivanghan] 
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Sansk. termen: Vivasvat: Vaivasvata zie Manu Vaivasvata   - 

Sansk. termen: viveka 1. ‘onderscheid’ (nl. tussen puruṣa, de geest, en de 

guṇa’s van prakṛti, de materie), 2. ‘onderzoek, classificatie’, 3. 

‘onderscheidingsvermogen’, middel om avidyā te overwinnen en dus een 
middel ter verlossing (vlgs de Yoga Sūtra). In het Śāktisme ontbreekt viveka 
[zie Filosofisch aspect: verschil: term: viveka (Ind.); Karakter en gedrag: 
bekwaamheid om zaken van elkaar te onderscheiden: term: viveka (Ind.); 
Filosofisch aspect: systematiek: term: viveka (lit.) (Ind.)] 

  34 

Sansk. termen: viveka: Bhāvanāviveka ‘onderzoek naar de oorzaken van 

activiteit’, een werk van Maṇḍana Miśra = Sureśvara. Analyse: bhāvanā ‘doen 

ontstaan’ < bhāva ‘ontstaan, bestaan’ [zie Literatuur: Bhāvanāviveka (door 

Maṇḍana Miśra) (Ind.); Wetenschap: onderzoek: term: viveka, Bhāvanā- 

(‘onderzoek naar de oorzaken van activiteit’) (lit.) (Ind.) (Ind.)]  
         [Bhavanaviveka, Mandana Mishra, Mandana Misra, Sureshvara, Suresvara] 

  32 

Sansk. termen: viveka: Jīvanmuktiviveka ‘onderzoek naar de verlossing van de 

ziel (tijdens het leven)’, een werk van Mādhava (= Vidyāraṇya), een Advaita 

Vedānta-filosoof [zie Literatuur: Jīvanmuktiviveka (door Mādhava = 

Vidyāraṇya) (Ind.); Wetenschap: onderzoek: term: viveka, Jīvanmukti- 

(‘onderzoek naar de verlossing van de ziel (tijdens het leven)’) (lit.) (Ind.) 
(Ind.)]                                               [Jivanmuktiviveka, Madhava, Vidyaranya] 

  34 

Sansk. termen: viveka: Vibhramaviveka ‘onderzoek naar (de theorieën van) de 

vergissing’, een geschrift van Maṇḍana Miśra (= Sureśvara) over de theorieën 

van de vergissing. Karl Potter (‘Encyclopedia of Indian Philosophies’, Vol III) 

noemt bij monde van Allen Thrasher de mogelijkheid dat Maṇḍana Miśra geen 

Advaitin was ten tijde van zijn werk aan Vibhramaviveka, wat zou blijken uit 
het verschil in opvatting t.o.v. diens Brahmasiddhi. Zie ook: Srinivasa Rao, 
‘Perceptual error: The Indian theories’. Analyse: vibhrama 1. ‘het heen en 
weer gaan, rusteloosheid, onvastheid’, 2. ‘twijfel, vergissing, blunder’, h.l. 

een perceptuele vergissing [zie Literatuur: Vibhramaviveka (door Maṇḍana 

Miśra = Sureśvara) (Ind.); Wetenschap: onderzoek: term: viveka, Vibhrama- 
(‘onderzoek naar (de theorieën van) de vergissing’) (lit.) (Ind.) (Ind.)] 
                                 [Mandana Mishra, Mandana Misra, Sureshvara, Suresvara] 
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Sansk. termen: viveka: Vidhiviveka ‘onderzoek naar (het karakter van het 

Vedische) gebod’, een geschrift van de filosoof Maṇḍana Miśra (= Sureśvara) 

over voorschriften en bevelen in de Veda’s. Analyse: vidhi ‘ritueel voorschrift’ 

[zie Literatuur: Vidhiviveka (door Maṇḍana Miśra = Sureśvara) (Ind.); 
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Wetenschap: onderzoek: term: viveka, Vidhi- (‘onderzoek naar (het karakter 
van het Vedische) gebod’) (lit.) (Ind.)] 
                                 [Mandana Mishra, Mandana Misra, Sureshvara, Suresvara] 

Sansk. termen: Voḍhu zie vah: Voḍhu   - 

Sansk. termen: Vraja(maṇḍala) (= mod. Braj(maṇḍala)), streek rond Vṛndāvana 

en Mathurā, waar Kṛṣṇa is opgegroeid. Analyse: maṇḍala 1. ‘rond’, 2. ‘district, 

gebied’ [zie Ivn: Vrajamaṇḍala = hind. Braja maṇḍala (Ind.) (heilige streek 

rond Vṛndāvana en Mathurā tZOv Delhi)]    

                 [Vrajamandala, Braja mandala, Vrndavana, Vrindavana, Brndavana, 
Brindavana, Mathura, Krsna, Krisna, Kshna, Krishna] 

  32 

Sansk. termen: vrata 1. ‘bevel, wil’ (van een god, later van de koning enz.), 2. 
‘wet, voorschrift’, 3. de plicht de wil van de god uit te voeren, 4. 
inachtneming, naleving van die plicht, religieuze praktijk, 5. eed, gelofte van 

de gelovige t.a.v. ritueel gedrag dat hij vervolgens volgt. Analyse: vrata < vṛ 
(1) 1. ‘bedekken, verbergen’, 2. ‘verhinderen, verbieden’ (~ weren) [zie Taal: 
bevel: term: vrata (Ind.); Ethiek: streven en verplichting: term: vrata (Ind.); 
Eed: term: vrata (Ind.); Rite: rituele handeling: term: vrata (Ind.); Wet en 
orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: vrata (Ind.)] 
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Sansk. termen: vrāta zie vrata: vrāta   - 

Sansk. termen: vrata: Aupaniṣadavrata ‘Upaniṣad-eed’, gelofte (en de 

uitvoering daarvan) die aan de studie van de Upaniṣads voorafgaat [zie Rite: 

rituele handeling: term: vrata, Aupaniṣada- (Ind.)]  

                             [Aupanisadavrata, Aupanishadavrata, Upanisad, Upanishad] 

  13 

Sansk. termen: vrata: ekādaśīvrata ‘elfdedagseed’, de inachtneming van een 
vastendag op de elfde dag na nieuwe of volle maan [zie Tijd: periode, cultus-: 
tijdstip: elfde dag na nieuwe of volle maan: term: ekādaśīvrata (Ind.); 
Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten: term: 
ekādaśīvrata (Ind.); Getal: elf: term: ekādaśīn (vastendag) (Ind.); Rite: rituele 
handeling: term: vrata, ekādaśī- (‘elfdedagseed’) (Ind.)]  
                                                                          [ekadashivrata, ekadasivrata] 
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Sansk. termen: vrata: kaumāravrata zie kumāra: kaumāra   - 

Sansk. termen: vrata: mahāpāśupatavrata zie paśupati   - 

Sansk. termen: vrata: Mahāvrata ‘grote gelofte’, 1. de dag van de 
winterzonnewende, waarop tijdens de Gavām Ayana sattra 
vruchtbaarheidsriten verricht worden, o.a. een schijngevecht om een wit rond 
vel (de zon), 2. een vruchtbaarheidsritueel dat op die dag plaatsvindt, 3. naam 
van een stotra (bestaande uit vijf sāmans) die dan gezongen wordt [zie Rite: 
rituele handeling: term: vrata, Mahā- (feestdag, rite) (Ind.); Tijd: dag, 
kortste: ‘Mahāvrata’ (Ind.); Rite: vruchtbaarheidsrite: ‘Mahāvrata’ (Ind.); Taal: 
versvorm: stotra, Mahāvrata (Ind.)]               [Mahavrata, Gavam Ayana sattra] 
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Sansk. termen: vrata: pāśupatavrata zie paśupati   - 

Sansk. termen: vrata: Śākvaravrata ‘krachtige eed’, gelofte (en de uitvoering 
daarvan) die aan de studie van de Mahānāmnī-verzen voorafgaat. Analyse: 
śākvara ‘krachtig’ kan verwijzen naar de Śākvarasāman of naar de Śākvarī-
verzen, i.e. de Mahānāmnī-verzen die tot de Śākvarasāman behoren [zie Rite: 
rituele handeling: term: vrata, Śākvara- (Ind.)]  
       [Shakvaravrata, Sakvaravrata, Mahanamni, Shakvarasaman, Sakvarasaman] 
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Sansk. termen: vrata: Śukriyavrata zie śuc: Śukriyavrata   - 

Sansk. termen: vrata: vrāta 1. ‘menigte, groep’, 2. ‘eedgenootschap’, dat 
door een gelofte aan de god Rudra (vrātapati) verbonden is. De vrāta’s 
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vergelijkt De Vries met de Germaanse einherjar. Analyse: vrāta < vṛ (1) 

‘bedekken, verhinderen, afhouden’ of vṛ (2) ‘kiezen’ (~ willen) < vrata ‘wil, 

bevel, wet, regel’ [zie Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap: 
eedgenootschap: term: vrāta (Ind.); Kringloop: rite: locale ~: Vrāta-ommegang 
(Ind.)]                                                                                             [vratapati] 

Sansk. termen: vrata: vrāta: vrātya ‘kasteloze of van lage kaste’, d.w.z. een 
niet-Brahmaanse Ariër met de levenswijze van asceet of bedelaar, die door 

zijn gedrag, m.n. het zich niet houden aan de tien belangrijkste saṃskāra’s, 

buiten zijn kaste gevallen is of die geboren is als zoon van een Śūdra en een 

Kṣatriya, en die in de kringen van de Brahmanen weer kan worden opgenomen 

d.m.v. de Vrātyastoma’s. 
 
In de Atharva Veda is hij een god, waarschijnlijk omdat men eerbied had voor 
de om religieuze redenen zwervende bedelaar. 
 
Als groep vormen de vrātya’s een heilige gemeenschap 
 
 [Ivn: Vrātya (1) (AV) (Ind.) (god); God: ‘Bedelaar’ (Vrātya) (Ind.); Instelling en 
organisatie: kastelozen: term: vrātya’s (Ind.);  Beroep en functie: rel. persoon: 
zwervende bedelaar: term: vrātya (2) (god) (Ind.); Sociologie: gemeenschap 
van het geheime genootschap: eedgenootschap: ‘Vrātya’s’ (3) (Ind.); 
Literatuur: secundaire ~: Der Vrātya, Untersuchungen über nichtbrahmanische 
Religion Altindiens (door J.W. Hauer) (Du.)]                    [vratya, Vratyastoma] 

  12 

Sansk. termen: vrata: Vrātikavrata ‘eedsnalevingeed’, gelofte (en de 
uitvoering daarvan) die aan de studie van de Mahāvrata voorafgaat [zie Rite: 
rituele handeling: term: vrata, Vrātika- (Ind.)]                            [Vratikavrata] 

  13 

Sansk. termen: vrata: vrātīna ‘bende zwervers’, maar misschien oorspronkelijk 
een eedgenootschap, dat J.W. Hauer vergelijkt met de Germaanse berserkers 
[zie Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap: eedgenootschap: 
‘Vrātīna’s’ (Ind.)]                                                                             [Vratinas] 

  45 

Sansk. termen: Vrātapati ‘heer van het (eed)genootschap’, m.n. Rudra, aan 
wie de aanstaande leden van het genootschap een gelofte doen, zodat ze met 
deze gemeenschap verbonden zijn. De Germaanse Odin heeft een 
vergelijkbare functie [zie Ivn: Śiva (1): ‘Vrātapati’ (Ind.) (god); God: ‘Heer van 
het eedgenootschap’ (Vrātapati) (Ind.); Heerser: heer van het 
eedgenootschap: term: vrātapati (god) (Ind.)]                                 [Vratapati] 

  45 

Sansk. termen: Vrātikavrata zie vrata: Vrātikavrata   - 

Sansk. termen: vrātīna zie vrata: vrātīna   - 

Sansk. termen: vrātya zie vrata: vrāta: vrātya   - 

Sansk. termen: Vrātyastoma, een eendaags soma-offer, een wensoffer, 

gebaseerd op de Agniṣṭoma. Er zijn er vier Vrātyastoma’s, waardoor men 

hoopt tot de brāhmaṇa-kaste te worden toegelaten of zijn rechten te 

herkrijgen die men verloren heeft omdat men de saṃskāra’s niet op tijd heeft 

verricht [zie Offer: naam: ‘Vrātyastoma’ (Ind.)]  
                                                                  [Vratyastoma, samskara, sanskara] 

  13 

Sansk. termen: vṛdh ‘groeien’. Dit woord moeten de verzen bevatten die 

uitgesproken worden tijdens de ājya-boteroffers aan Agni en Soma gedurende 

het nieuwemaansoffer [zie Dood en leven: groei: term: vṛdh (vb.) (Ind.)] 

                                                                                                   [vrdh, vridh] 

  13 

Sansk. termen: vṛdh: vṛddhi ‘groei, vermeerdering’, naam van een Śrāddha-

dodenoffer dat verricht wordt bij een bijzondere aangelegenheid, zoals 
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geboorte en huwelijk [zie Dood en leven: groei: term: vṛdh: vṛddhi (nom. act.) 

(Śrāddha-offer) (Ind.); Offer: naam: ‘Śrāddha’ (2): ‘Vṛddhi Śrāddha’ (Ind.)] 
                    [vrdh, vridh, Vrddhi Shraddha, Vriddhi Shraddha, Vrddhi Sraddha, 
Vriddhi Sraddha] 

Sansk. termen: Vṛka ‘verscheurder, kliever, vernietiger’, een demon, die in de 

mythe van Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen (BhPu) bij Śiva 
gedaan krijgt dat hij iedereen op wie hij zijn hand legt, vernietigt. Analyse: 

Vṛka < vṛkna ‘afgescheurd, gekloven, gebroken’ < vraśc ‘afscheuren, kappen, 

klieven’ [zie Ivn: Vṛka (Ind.) (asura-demon); Geest: ‘Verscheurder’ (Vṛka) 

(Ind.); Werkzaamheid: klieven: term: vṛka (nom. ag.) (demon) (Ind.)]  

                                                                                                [Vrkna, Vrikna] 
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Sansk. termen: Vṛndāvana ‘woud van het koor (der vrouwen)’. Aanduiding: 1. 

huidige stad ten noorden van Mathurā, 2. historisch woud bij de stad Gokula in 

de streek Vraja (mod. Braj) bij Mathurā, waar Kṛṣṇa is opgegroeid, 3. naam 

van de Kṛṣṇa’s hemel. Analyse: Vṛndāvana < vṛnda 1. ‘menigte’, 2. ‘koor’ (van 

zangers en musici), 3. naam van Rādhā + vana ‘woud’ 

[zie Ivn: Vṛndāvana (1) = Bṛndāvana (1) (Ind.) (topogr., tNv Mathurā, Mathurā, 

Uttara Pradeśa); Ivn: Vṛndāvana (2) = Bṛndāvana (2) (Ind.) (hist. woud/streek, 

bij Gokula tZOv Mathurā en tOv de r. Yamunā = mod. Jumnā, Uttara Pradeśa); 

Ivn: Vṛndāvana (3) = Bṛndāvana (3) (hemels paradijs van Kṛṣṇa); Vegetatie: 

woud: term: vana, Vṛndā- (‘woud van het koor (der vrouwen)’) (streek/hemel) 

(Ind.); Mythische woning: naam: ‘Vṛndāvana’, het hemelse (Ind.)] 

              [Vrndavana, Vrndaban, Vrindavana, Vrindaban, Brndavana, Brndavan, 
Brndaban, Brindavana, Brindavan, Brindaban, Mathura, Krsna, Krisna, Krshna, 
Krishna] 
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Sansk. termen: Vṛṣākapāyī ‘vrouw van Vṛṣākapi’, een godin, de vrouw van de 

aap Vṛṣākapi. Pāṇini stelt haar gelijk aan Umā Haimavatī [zie Ivn: Vṛṣākapāyī 

(Ind.) (godin, vrouw van Vṛṣākapi); God: ‘Vrouw van Vṛṣākapi’ (Vṛṣākapāyī) 

(Ind.)]      [Vrsakapayi, Vrisakapayi, Vrishakapayi, Vrshakapayi, Uma Haimavati] 
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Sansk. termen: Vṛṣākapi ‘mannetjesaap’, goddelijk dier, het huisdier van Indra 

en Indrāṇī, waarover beiden ruzie krijgen, waarna Vṛṣākapi het huis uit moet. 

Volgens commentatoren staat Vṛṣākapi  symbool voor de zon. In de Ṛg Veda (X, 

86) is er een hymne naar hem genoemd. Analyse: Vṛṣākapi < vṛṣa(n) 1. oorspr. 

‘regenend, besprenkelend, bevruchtend’, 2. ‘mannelijk, sterk’ + kapi ‘aap, 

zon (wegens de rode kleur van de aap)’ [zie Ivn: Vṛṣākapi (Ind.) (goddelijke 

man-aap); Dier: ‘Mannetjesaap’ (Vṛṣākapi) (Ind.); Dier: aap: term: kapi, vṛṣā- 

(‘mannetjesaap’) (godd. dier) (Ind.); Literatuur: Veda, Ṛg: Vṛṣākapi-hymne 

(Ind.)]                               [Vrsakapi, Vrisakapi, Vrishakapi, Vrshakapi, Indrani] 

  10 

Sansk. termen: Vṛṣaṇaśva ‘(getrokken door) hengsten’, een koning, de vader 

van de apsaras Menā, welke laatste een vrouwelijke gedaante van Indra was 

toen hij bij de asura’s ging wonen i.v.m. zijn liefde voor Vilisteṅgā. Analyse: 

Vṛṣaṇaśva kan de naam zijn voor een strijdwagen, in dit geval voor een held 

(‘Hengst’), wiens wagen echter werd getrokken door stieren (SHD) [zie Ivn: 

Vṛṣaṇaśva (Ind.) (koning, vader van Menā)]                [Vrsanashva, Vrisanashva, 

Vrishanashva, Vrisanasva, Vrsanasva, Mena, Vilistenga] 

  12 

Sansk. termen: Vṛṣaparvan ‘met sterke ledematen’, een demonenkoning, naar 

wiens rijk Kaca moet gaan in de mythe van Kaca’s verwerving van het geheim 

der onsterfelijkheid uit de mond van Śukra (Mbh.). Analyse: Vṛṣaparvan < 
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vṛṣa(n) ‘mannelijk, sterk’ + parvan ‘knoop, verbinding’, ‘lid, ledemaat’, ‘deel, 

hoofdstuk’ [zie Ivn: Vṛṣaparvan (Ind.) (asura-demonenkoning); Geest: ‘Hij met 

de krachtige ledematen’ (Vṛṣaparvan) (Ind.); Lichaam: lichaamsdeel: term: 

parvan, vṛṣa- (‘met sterke ledematen’) (demon) (Ind.)] 

                           [Vrsaparvan, Vrisaparvan, Vrishaparvan, Vrshaparvan, Kacha] 

Sansk. termen: Vṛtra ‘weerhouder, afhouder, tegenhouder’, een Vedische 

slangdemon (ook in pl.), de aartsvijand die door Indra wordt gedood om de 

koeien of de wateren te bevrijden. Vṛtra houdt het zonlicht tegen en 

weerhoudt de wolken ervan om hun water te laten stromen. Hij is daarom de 
demon van de duisternis en de droogte. Volgens Yāska is hij een personificatie 

van de onweerswolk, volgens anderen is hij de zoon van Tvaṣṭṛ of van Danu. 

Hij wordt gelijkgesteld met andere slangen of andere duisternis- of 

droogtedemonen, zoals Ahi, Śuṣna, Namuci, Pipru, Śambara en Uraṇa. In de 

mythe van de schedel van Dadhyac en de koe van Tvaṣṭṛ (Ṛg Veda) is er sprake 

van een groep van Vṛtra’s die door Indra verslagen wordt. Analyse: Vṛtra  < 1. 

vṛ- ‘bedekken’, 2.  vṛdh- ‘groeien’, 3. vṛt- ‘rollen’ (alle vlgs Yāska); zie ook 

Sansk. termen: Varuṇa 

 

[zie Ivn: Vṛtra (1) (Ind.) (asura-demon-nāga); Geest: ‘Tegenhouder’ (Vṛtra) 

(Ind.); Slang: groep: ‘Vṛtra’s’ (2) (Ind.); Werkzaamheid: bedekken: omgeven: 

term: vṛtra (nom. ag.) (slang) (Ind.); Mythe: Indra’s achtervolging van Vṛtra 

(Ind.); Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (RV) (Ind.); Mythe: Indra’s slachting 

van Triśiras en Vṛtra (Mbh.) (Ind.); Mythologie: Indra, ~ van: Vṛtra (Ind.); 

Symboliek: slachting van Vṛtra als symbool van 1. de bevrijding van de wateren 

en de regens, 2. de overwinning van de Ariërs op hun vijanden, 3. het ordenen 

van de hemel (Ind.); Verlossing: separ.: Vṛtra, de slang (Ind.)] 

                            [Vrtra, Vritra, Vrtrasura, Vṛtras, Vṛtraḥ, Vrtas, Vrtrah, naga] 
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Sansk. termen: Vṛtraghātaka ‘doder van Vṛtra’, de negende avatāra van Viṣṇu 

volgens Klostermaier in de Matsya Purāṇa 8, 4 en 22, 61. In de Engelse 

vertaling van de MatsP (serie The Sacred Books of the Hindus, vol. 17, part 1, 

Allahabad 1916), hoofdstuk 47, p. 126,  staat dat Viṣṇu als avatāra is 

verschenen tijdens de oorlog van de vernietiging van Vṛitrāsura. Op p. 127 

staat dan het volgende te lezen: ‘In the Vṛtra-nāśaka war, Indra, by the help of 

Viṣṇu, killed Vṛitrāsura’. Er is echter geen sprake van de naam Vṛtraghātaka 

als avatāra van Viṣṇu, evenmin in de l.c. 8, 4; 22, 61, noch in de 

woordenboeken. Bovendien lijkt mij de term Vṛtra-nāśaka geen eigennaam: 

nāśaka betekent ‘vernietiging’. Analyse: Vṛtraghātaka < Vṛta + ghātaka < ghāta 

‘het doden’ < han ‘slaan, doden’ [zie Ivn: Viṣṇu: Vṛtraghātaka, avatāra 

(Klostermaier) (Ind.) (god); God: ‘Doder van Vṛtra’ (Vṛtraghātaka) 

(Klostermaier) (Ind.); Beroep en functie: doder: term: ghātaka, Vṛtra- (‘doder 

van Vṛtra’) (god) (Klostermaier) (Ind.)]                [Vrtraghataka, Vritraghataka, 

Vrtra-nashaka, Vritra-nashaka, Vritra-nasaka, Vrtra-nasaka] 
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Sansk. termen: Vṛtrahan ‘doder van Vṛtra’, een epitheton van Indra. De 

slachting van Vṛtra is zijn belangrijkste daad. Analyse: han < ghna 

‘moordenaar, doder’ [zie Ivn: Indra (1): ‘Vṛtrahan’ (Ind.) (god); God: ‘Doder 
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van Vṛtra’ (Vṛtrahan) (Ind.); Beroep en functie: doder: term: han, Vṛtra- 

(‘doder van Vṛtra’) (Indra) (Ind.)]                                     [Vrtrahan, Vritrahan] 

Sansk. termen: vṛtti ‘rollen’ 1. ‘toestand(swisseling), loop der dingen, 

praktijk, gedrag, bezigheid, levensonderhoud’, 2. een subcommentaar op de 
sūtra’s. De term komt voor in de formule die de kern weergeeft van de 

verlossing door yoga [zie Werkzaamheid: bewegen: rollen: term: vṛtti 
(‘rollen’) (nom. act.) (Ind.); Wisseling: term: vṛtti (Ind.); Religieus fenomeen: 

ascese: yoga: ‘citta-vṛtti-nirodha’ (Ind.); Taal: commentaar als brontekst: 

subcommentaar: term: vṛtti (Ind.)]      [citta-vrtti-nirodha, citta-vritti-nirodha, 

chitta-vrtti-nirodha, chitta-vritti-nirodha] 

  34 

Sansk. termen: vyāhṛti ‘opnoeming, uitroep’, m.n. het noemen van de namen 

van de zeven werelden. De opsomming van de eerste drie hiervan heet de 

vyāhṛtitraya. Dit zijn de ‘grote vyāhṛti’s’, nl. bhū (‘aarde’), bhuva 

(‘luchtruim’) en svar (‘hemel’) [zie Taal: uitroep: vyāhṛti-roep (Ind.); Taal: 

uitspraak: opzeggen: term: vyāhṛti (Ind.)]                             [vyahrti, vyahriti] 

  13 

Sansk. termen: vyākaraṇa 1. ‘onderscheiding’, 2. ‘taalkundige analyse of de 

wetenschap van de grammatica’, 3. een tekst waarin de grammatica van de 

Vedische woorden wordt beschreven, en als zodanig een Vedāṅga of 

hulpwetenschap bij de Veda, zoals het werk van Pāṇini. Analyse: vyākaraṇa < 

vy = vi ‘in tweeën’ + ā (prefix van beweging) + kṛ ‘doen’, dus ‘splitsen’ [zie 

Literatuur: Vedāṅga: Vyākaraṇa (alg.) (Ind.); Wetenschap: taalkunde: 

grammatica: term: vyākaraṇa (Vedāṅga) (Ind.)]               [Vyakarana, Vedanga] 

  32 

Sansk. termen: Vyaṃsa ‘zonder schouders’, een vijand van Indra, die door hem 

verslagen werd (RV 3.34.3). Analyse: Vyaṃsa < vy = vi ‘zonder’ + aṃsa 

‘schouder’, de betekenis die Sāyaṇa geeft [zie Ivn: Vyaṃsa (Ind.) (demon, 

vijand van Indra); Geest: ‘Schouderloze’ (Vyaṃsa) (Ind.); Lichaam: schouder: 

term: aṃsa, vy- (‘zonder schouders’) (demon) (Ind.)]             [Vyamsa, Vyansa] 

  12 

Sansk. termen: vyāna zie an: vyāna   - 

Sansk. termen: Vyāsa ‘regelaar, samensteller’, een Vedische wijze op wiens 

naam de compilatie van de Veda’s, de Mahābhārata en de Purāṇa’s staat. Ook 

is hij de voorvader van de hoofdpersonen van de Mahābhārata. Zijn eigenlijke 

naam is Kṛṣṇa Dvaipāyana, maar hij wordt gezien als een avatāra van Viṣṇu, 

wiens openbaringen hij bewaart. Analyse: De eerste betekenis van vyāsa is 
‘scheiding, verdeling’ < vyas 1. ‘wegwerpen’, 2. ‘scheiden, regelen’ < vi 

‘uiteen’ + as ‘werpen, zenden’ [zie Ivn: Vyāsa (1) = Kṛṣṇa (8) Dvaipāyana Vyāsa 

= Vedavyāsa (Ind.) (auteur); Ivn: Viṣṇu: Vyāsa (2), avatāra (Ind.) (auteur-god); 

Familierelaties: genealogie van Vyāsa en andere hoofdpersonen van de 
Mahābhārata (Ind.); Beroep en functie: compilator: term: vyāsa (auteur) 
(Ind.); Werkzaamheid: zenden: term: as (Ind.)]  
                    [Vyasa, Krsna Dvaipayana, Krisna Dvaipayana, Krshna Dvaipayana, 
Krishna Dvaipayana, avatara, Visnu, Vishnu] 

  15  32 

Sansk. termen: vyasana 1. ‘heen en weer bewegen’, 2. ‘hartstocht, passie, 
toewijding’ (zowel in positieve als in negatieve zin), 3. ‘volkomen toewijding 
(aan God)’, d.i. de ‘onmogelijkheid zonder God te leven’, het zevende stadium 

van bhakti volgens Vallabha, reden waarom iemand kan besluiten saṃnyāsin te 

worden. Analyse: vyasana < vyas (zie Vyāsa) [zie Verlossing: weg naar ~: 

‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 7e stadium: vyasana (Ind.); Karakter 

en gedrag: toegewijdheid: term: vyasana (methode van verlossing) (Ind.)] 

  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/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.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 (3) van Sanskritische termen A - N 
  
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: vyūha 1. ‘verdeling’, 2. ‘verschijning’, 3. ‘lichaam’: 

gedeeltelijke avatāra van Viṣṇu, m.n. t.a.v. de classificatie van Viṣṇu-beelden 

met vier armen en gezichten. Vier leden van de familie van Kṛṣṇa (de Vṛṣṇi’s 

of Yādava’s) werden vyūha’s of incarnaties van Viṣṇu-Kṛṣṇa, nl. Saṃkarṣaṇa, 

Pradyumna, Aniruddha en Vāsudeva. Andere, ondergeschikte vyūha’s werden 
de vertegenwoordigers van de twaalf maanden van het jaar, de vyūhāntara’s 
of maand-vyūha’s. Analyse: vyūha < vy (vi) ‘uiteen’ + ūh ‘werpen, bewegen’; 
antara ‘verschillend’ 
 

[zie Bezit en roof: verdeling: term: vyūha (Viṣṇu-avatāra) (Ind.); Verschijning: 

alg. verschijningsvorm: term: vyūha (Viṣṇu-avatāra) (Ind.); Verschijning: 

incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu-: ‘vyūha’ (Ind.); Lichaam: term: vyūha (Ind.); 

Kunst en schrift: beeld, goden-: Viṣṇu: ‘vyūha-mūrti’ (Ind.); Cultus: Viṣṇu-

cultus: vyūha-cultus (Ind.); Begin: oorsprong van de Vyūha-doctrine van de 
Pāñcarātra’s (Ind.)]                                           [vyuha, avatara, Visnu, Vishnu] 

  32 

Sansk. termen: vyuptakeśa ‘hij wiens haar is geschoren’, een Rudra-secte 
waarvan waarschijnlijk sprake is in de Śatarudriya-hymne uit de Witte Yajur 
Veda; de andere secte zijn de kapardins. Analyse: vyuptakeśa < vi + √vap 
‘scheren, knippen’ + keśa ‘hoofdhaar’ [zie Religie: Śaivisme: Rudra-secte: 
Vyuptakeśa’s (Ind.); Kleding: naaktheid van het hoofd: term: vyuptakeśa 
(Ind.)]                                                                     [Vyuptakesha, Vyuptakesa] 

  33 

Sansk. termen: vyūrtha (?), naam van een van de tāṇḍava-dansen van Śiva, 

dezelfde als de anugraha tāṇḍava. Alleen Klostermaier noemt deze 

(Dravidische ?) term [zie Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava, 

vyūrtha- = anugraha- (Ind.)]                                                               [vyurtha] 

  33 

Sansk. termen: Vyuṣṭi ‘eerste licht van de morgenstond’, offer, dat tweemaal 

wordt verricht tijdens de Rājasūya. Analyse: vyuṣṭi 1. ‘eerste licht van de 

morgenstond’, 2. ‘heil’, <  vyuṣ ‘morgenstond’ < vi + vas ‘schijnen, licht 

worden’ (van het ochtendgloren); [zie Offer: naam: ‘Vyuṣṭi’ (Ind.); Tijd: dag: 

ochtendschemering: term: vyuṣṭi (offer) (Ind.)]                       [Vyusti, Vyushti] 

  13 

SANSK. TERMEN: Y     - 

Sansk. termen: yadṛccha ‘toeval, kans’, een ‘realistisch’ element uit de 

Śvetāśvatara Upaniṣad, waaruit zou blijken dat het geloof in het Brahman 

afneemt [zie Lot: toeval: term: yadṛccha (Ind.)]  

                            [yadrccha, yadriccha, yadrichcha, Shvetashvatara Upanisad, 
Shvetashvatara Upanishad, Svetasvatara Upanisad] 

  56 

Sansk. termen: Yadu, de naam van twee historisch-mytische figuren, van wie 
niet duidelijk is of zij een en dezelfde persoon zijn: 1. Veda: Yadu, een held, 
en diens metgezel Turvaśa of Turvasu worden door Indra een rivier 
overgedragen, 2. epiek: Yadu is koning van een van de vijf Arische volkeren, 

genoemd in de Ṛg Veda, de zoon van Yajāti en de broeder van Puru en 

Turvasu. Yadu is bovendien de voorvader van Kṛṣṇa en Puru is de voorvader 

van de Bharata’s en de Kaurava’s. Yadu’s afstammelingen zijn de Yādava’s. 
Twee van deze afstammelingen met ieder zijn eigen dynastie zijn Madhu (met 

de Mādhava’s of Madhu’s), en Vṛṣṇi (met de Vārṣṇeya’s of Vṛṣṇi’s), waartoe 

Kṛṣṇa behoort 

 
[zie Ivn: Yadu (1) (Ind.) (hist. fig., vriend van Indra); Ivn: Yadu (2) (Ind.) 

(koning), Yādava (patr.); Ivn: Vṛṣṇi (1) (Ind.) (koning, zoon van Madhu), 
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Vārṣṇeya (patr.); Ivn: Madhu (2) (Ind.) (koning), Mādhava (3) (patr.); 

Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Yādava’s’ = ‘Yadu’s’ (3) = 

‘Mādhava’s’ = ‘Madhu’s’ (3) = ‘Vārṣṇeya’s’ = ‘Vṛṣṇi’s’ (2) (Ind.)]          [Yadava] 

Sansk. termen: Yajā ‘het offeren’, een Vedische vegetatiegodin, die tot een 
groep verwante godinnen hoort met Sītā, Śamā en Bhūti [zie Ivn: Yajā (Ind.) 
(godin/personificatie); God: ‘Offer’ (Yajā) (Ind.); Offer: term: yaja: Yajā 
(godin) (Ind.); Offer: ~ aan Yajā (Ind.)]                     [Yaja, Sita, Shama, Bhuti] 

  12  13 

Sansk. termen: yajamāna ‘offeraar’, degene die opdracht heeft gegeven tot 
het offer, meestal meestal welgestelde mensen [zie Beroep en functie: rel. 
persoon: offeraar: term: yajamāna (Ind.)                                        [yajamana] 

  13 

Sansk. termen: yajati, een offer met één spreker en actor, de adhvaryu. 
Analyse: yajati < yaj, wat een andere vorm van offeren inhoudt dan de juhoti; 

de pluralis is yajatayaḥ [zie Offer: type: yajati (Ind.)] 

  13 

Sansk. termen: yajña ‘offer’. Sinds de Brāhmaṇa’s is niet Indra’s 

verlossingsdaad, maar het rituele offer de belangrijkste religieuze verrichting. 
Indra is uit het offer geboren en het offer brengt verlossing. De yajña is 
scheppend en allesbepalend; de essentie of de vrucht ervan is apūrva, zoals de 

hemel (vlgs de Pūrva Mīmāṃsā). Tegenwoordig worden de yajña’s 

voornamelijk verricht tijdens de hoogtepunten van het leven en is de pūjā de 
belangrijkste religieuze daad. Vgl. av. yasna [zie Offer: term: yajña (Ind.)] 
                                                                                      [yajna, apurva, puja] 

  9  32 

Sansk. termen: Yājñavalkya Smṛti zie smṛ: smṛti: Yājñavalkya Smṛti   - 

Sansk. termen: Yajñavāstu ‘offerplaats’, een offer tijdens het huisritueel, 
waarbij heilig gras in  boter wordt gedoopt, aan de vogels wordt aangeboden, 
met water wordt besprenkeld en aan Rudra wordt geofferd [zie Rite: 
vruchtbaarheidsrite: ‘Yajñavāstu’ (Ind.); Offer: naam: ‘Yajñavāstu’ (Ind.); 
Kosmografie en geografie: plaats, offer-: term: yajñavāstu (rite/offer) (Ind.)] 
                                                                                                    [Yajnavastu] 

  13 

Sansk. termen: Yajur Veda zie yajus   - 

Sansk. termen: yajus ‘offerspreuk’, bijzonder soort mantra die door de 
adhvaryu en zijn assistenten gemompeld wordt uitgesproken tijdens een 

offerrite. De yajus zijn prozateksten en worden onderscheiden van de ṛc en de 

sāman. Ze zijn afkomstig uit de Ṛg Veda en zijn verzameld in de Yajur Veda, 

die diende als een soort gebedenboek voor de adhvaryu. Er zijn twee versies: 

1. de Zwarte (kṛṣṇa) Yajur Veda, waarin de Brāhmaṇa tekstueel gemengd 

(vandaar ‘zwart’) is met de saṃhitā. Deze saṃhitā heeft vier recensies: de 

Taittairīya (Pañcāla), de Maitrāyaṇī (tZv Kurukṣetra), de Caraka-kaṭha = 

Kāṭhaka (Madra (Pak.) en Kurukṣetra) en de Kāpiṣṭhala-Kaṭha Saṃhitā (Zuid-

Pañjāb en Bāhīka); 

2.de Witte (śukla) Yajur Veda, die een aparte (vandaar ‘wit’) Brāhmaṇa (de 

Śatapatha) naast de saṃhitā heeft. Deze saṃhitā is de Vājasaneyi Saṃhitā. 

Zowel de Brāhmaṇa als de Saṃhitā komt in twee recensies voor, de 

Mādhyaṃdina (Mithilā) en de Kāṇva (Kosala). 

 
Analyse: yajus > yajur in comp. [zie Taal: spreuk: term: mantra: yajus (lit.) 
(Ind.); Literatuur: Veda, Yajur (Ind.); Filosofie: type: Yajur Veda-school (Ind.)] 

  9 

Sansk. termen: yājyā ‘wat geofferd moet worden’, inzegeningshymne, 

uitgesproken door de hotṛ, wanneer de adhvaryu het offer in het vuur werpt. 

  13 
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De yājyā bevat de ye yajāmahe-formule, de eigenlijke yājyā-hymne en de 

afsluitende anuvaṣaṭkāra [zie Taal: lied, lof-: ‘Yājyā’ (Ind.)]                  [Yajya] 

Sansk. termen: yakkha (pāli) zie yakṣa   - 

Sansk. termen: yakṣa, (pāli yakkha). De yakṣa’s zijn halfgoddelijk wezens, 

dienaren van Kubera, en de mensen welgezind. Een zoon van Kubera, Pāñcāla, 

is zelf een yakṣa. Soms zijn ze demonisch, zoals Śaṅkhāsura die door Kṛṣṇa 

gedood wordt. Analyse: yakṣa missch. < yah ‘snel, vlug’ [zie Geest: berggeest: 

yakṣa, yakṣī (Ind.) = yakkha (Ind.-B.); Schepping: demonen, ~ van de: uit de 

rajas en tamas van een god: yakṣa’s (Ind.)]          [yaksa, yaksha, yaksi, yakshi] 

  12  27 

Sansk. termen: Yakṣeśvara ‘heer der yakṣa’s’, 1. een naam van Kubera, 2. als 

Yakṣeśvarāvatāra een incarnatie van Śiva [zie Ivn: Śiva (1): ‘Yakṣeśvarāvatāra’ 

(avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god); God: ‘Heer der yakṣa’s’ (Yakṣeśvara) 

(Ind.); Heerser: heer der yakṣa’s: term: yakṣeśvara (god) (Ind.)] 

                            [Yakseshvara, Yaksheshvara, Yaksesvara, Yakseshvaravatara, 
Yaksheshvaravatara, Yaksesvaravatara] 

  33 

Sansk. termen: yam 1. ‘ondersteunen, onderhouden’, 2. ‘omhooghouden, 
boven zich houden’, 3. ‘uitbreiden, uitstrekken’, 4. ‘tonen, laten zien’, 5. 
‘zich inhouden, zich beheersen, onderdrukken’, 6. ‘bieden, geven, verlenen’, 
7. ‘zich overgeven, gehoorzamen’, 8. ‘vastzetten, standvastig zijn’ 

  - 

Sansk. termen: yāma ‘zelfbeheersing’ zie yama 1.   - 

Sansk. termen: yama 1. ‘zelfbeheersing’ (ook: yāma), waardoor men niemand 
kwaad berokkent en betrouwbaar is, 2. ‘zedelijk gebod’, een van de acht 

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

lijden, 3. ‘tweeling’ of ‘tweegeslachtelijk’, 4. naam van de god van de dood, 

zoon van Vivasvat en Saraṇyū, broer van de zevende Manu (die de zoon is van 

Vivasvat en Saṃjñā, de ‘schaduw’ van Saraṇyū) en de tweelingbroer van Yamī. 

Yama en Yamī worden beschouwd als het eerste mensenpaar. Yama kan 
worden geplaatst in de categorie ‘tweegeslachtelijke oerwezens’, waartoe ook 
av. Yima, germ. Ýmir en Tuisto, en lat. Janus behoren 
[zie Karakter en gedrag: zelfbeheersing: term: yama (Ind.); Ethiek: gebod: 

term: yama (Ind.); Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 1: 

‘yama’ (Ind.); Ivn: Yama (1) = Yamarāja (Ind.) (1. eerste mens, 2. god, broer 
van Yamī); Ivn: Yamī (Ind.) (godin, zuster van Yama); God: ‘Dubbele’ (Yama, 

Yamī) (Ind.); Mythologie: Indra, ~ van: Saraṇyū: Yama en Yamī (Ind.); Twee: 

dualiteit: term: yama, yamī (god) (Ind.); Familierelaties: tweeling: term: 
yama, yamī (Ind.); Familierelaties: tweeling: term: yima (Ir.); Geest: wezen, 
tweevoudig: term: yama, yamī (Ind.); Offer: ~ aan Yama (Ind.); Rund: buffel 
van Yama (Ind.); Huid: kleur: groen van Yama (Ind.); Kleding: rode ~ van Yama 
(Ind.); Wapen: knuppel van Yama (Ind.); Wapen: vangkoord van Yama (Ind.)] 
                                                                [yoganga, Yamaraja, Yami, Saranyu] 

  34  50  56 

Sansk. termen: Yamāntaka ‘beëindiger van de dood’, een Boeddhistische god, 
de toornige manifestatie van Mañjuśrī, de bodhisattva der wijsheid, en de 
beschermer van Dharma. Hij vertegenwoordigt de weg van de zoekers naar 
verlichting, die eindigt met de opheffing van de dood na de cirkel der 
wedergeboorten (WP). Analyse: Yamāntaka < yama ‘dood’ + antaka 
‘beëindigend, dood’ [zie Ivn: Mañjuśrī: Yamāntaka (Ind.-B.) (god); God: 
‘Beëindiger van de dood’ (Yamāntaka) (Ind.-B.); Beroep en functie: doder: 
term: antaka, yama- (Yamāntaka) (‘beëindiger van de dood’) (nom. ag.) (god) 
(Ind.-B.)]                                                      [Yamantaka, Manjushri, Manjusri] 
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Sansk. termen: Yamī zie Yama   - 
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Sansk. termen: Yamunā (fem.) ‘tweelingzuster’, mod. Jumnā, is de 
‘tweelingrivier’ van de Ganges, aangezien ze parallel aan elkaar lopen tot 
Allāhābād waar ze samenvloeien. Postvedisch (in de mythe van de verzoening 

van Vivasvat en Saṃjñā (MPu)) is Yamī, de tweelingzuster van Yama, de god 

van de dood, gelijkgesteld aan de personificatie van de rivier, de godin 

Yamunā. De Yamunā speelt m.n. een rol in de verhalen over Kṛṣṇa 

 
[zie Ivn: Yamī: Yamunā (1) = mod. Jumnā (post-ved. identificatie) (Ind.) 

(rivier(godin), van Saptaṛṣi Kund bij Yamunotrī = Jamnotrī, tOv Śimla en tNOv 

Dehrādūn, via Ḍilli en Āgra naar Allāhābād = Prayāga (samenvloeiing met de 

Ganges); staten: Uttarakhaṇḍa, Himācal Pradeśa, Hariyāṇā, Uttara Pradeśa); 

God: ‘Dubbele’ (Yamunā) (Ind.); Twee: dualiteit: term: yamunā (godin) (Ind.)] 
                                                                                   [Yamuna, Jumna, Yami] 

  15  27  37 

Sansk. termen: yāna 1. ‘pad, weg’, 2. ‘reis, tocht’, 3. ‘voertuig’. De term 
wordt vooral in het Boeddhisme gebruikt om het ‘voertuig’ (of de ‘methode’) 
uit te drukken dat leidt tot kennis en verlossing, zoals Mahāyāna. De term 

ayaṇa betekent ook ‘weg, traject’, maar heeft vooral betrekking op geografie 

en astronomie of periodieke riten [zie Kosmografie en geografie: weg: term: 
yāna (Ind.)]                                                                                           [yana] 
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Sansk. termen: yantra 1. ‘middel of instrument om iets vast te zetten of te 
ondersteunen’, 2. ‘band, boei’, 3. een mystiek diagram als symbool van het 
goddelijke met al zijn krachten en aspecten, en gebruikt als meditatiemiddel. 
De yantra is m.n. bekend uit het Śāktisme en verbeeldt de Godin. De 
beroemdste is de Śrī-yantra. Analyse: yantra < yam ‘tegenhouden, vasthouden, 
beperken, beheersen, ondersteunen’ [zie Religieus voorwerp: amulet: term: 
yantra (Ind.); Kunst en schrift: compositie: geometrische organisatie van een 
esthetisch veld (of diagram): term: yantra (Ind.); Symboliek: yantra als 
symbool van de Godin (Ind.); Voorwerp: instrument: term: yantra (Ind.)] 
                                                  [Shri-yantra, Sri-yantra, Shaktisme, Saktisme] 
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Sansk. termen: Yati ‘strever, hij die moeite doet om iets te bereiken’, 
Aanduiding: 1. alg.: een zwervende asceet, die zijn hartstochten heeft 
onderdrukt en die de wereld heeft verzaakt, 2. een mythisch volk van asceten, 

die geassocieerd worden met de Bhṛgu’s en de Druhyu’s (niet te verwarren 

met een Jaina volk in Rājasthān), 3. een ṛṣi, de zoon van Brahmā, 

voortgekomen uit de rechterkant van diens maag. Analyse: yati < yat ‘streven 
naar, beheersen’ < √yam ‘strekken’ [zie Ivn: Yati (1) (Ind.) (myth. volk van 

asceten); Ivn: Yati (2) (Ind.) (ṛṣi, zoon van Brahmā); Beroep en functie: rel. 

persoon: asceet: term: yati (Ind.); Ethiek: streven en verplichting: term: yati 
(‘strever’) (nom. ag.) (asceet) (Ind.)                                   [rsi, risi, rshi, rishi] 

  12  37 

Sansk. termen: Yatīndramatadīpikā (fem.) ‘verklaring van de doctrine van de 
koning der asceten’, een geschrift van Śrīnivāsadāsa (16e - 17e eeuw) over de 

filosofie van Viśiṣṭa Advaita Vedānta en de leer van Rāmānuja. Zie o.a. Robert 

C. Neville (red.), ‘Religious truth: a volume in the comparative religious ideas 
project’). Analyse: yatīndra = yatirāja ‘koning der asceten’, een bijnaam van 
Rāmānuja; mata ‘gedachte, doctrine’; dīpikā 1. ‘licht, lamp, lantaarn’, 2. 
‘illustratie, verduidelijking, toelichting, verklaring’ < dīpaka ‘ontvlammend, 

schijnend’ [zie Literatuur: Yatīndramatadīpikā (Vaiṣṇava) (door Śrīnivāsadāsa) 

(Ind.); Taal: uitspraak: term: dīpikā, Yatīndramata- (‘verklaring van de 
doctrine van de koning der asceten’) (lit.) (Ind.)]  
  [Yatindramatadipika, Shrinivasadasa, Srinivasadasa, Vishista Advaita Vedanta, 
Vishishta Advaita Vedanta, Visista Advaita Vedanta, Ramanuja] 
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Sansk. termen: yātrā ‘bedevaart’, zoals de Indra-yātrā in Nepal [zie Reis: 
pelgrimage: term: yātrā (Ind.)]                                                     [Indra-yatra] 

  32 

Sansk. termen: yātu of yātudhāna 1. ‘reiziger’, 2. ‘tovenaar’, 3. een soort 

demon, zoals de rākṣasa [zie Geest: lijkenetende demon: yātu(dhāna) (Ind.); 

Beroep en functie: tovenaar: term: yātu(dhāna) (Ind.)]  
                                                                        [yatudhana, raksasa, rakshasa] 

  12 

Sansk. termen: Yaviṣṭha ‘jongste’, m.n.  het ‘jongste’ vuur, dat net 

geproduceerd is, een der zes ‘broers’ van Agni, maar eigenlijk een aspect en 

een naam van Agni. Analyse: yaviṣṭha, superl. van yuvan [zie Ivn: Agni (1): 

Yaviṣṭha (Ind.) (god); God: ‘Jongste’ (Yaviṣṭha) (Ind.); Vuur: offervuur: 

Yaviṣṭha-vuur (Ind.); Geslacht en rijpheid: jeugd: term: yaviṣṭha (‘jongste’) 

(god) (Ind.)]                                                                     [Yavistha, Yavishtha] 

  37 

Sansk. termen: yāyāvara ‘zwerver’, volgens de Vaikhānasa Dharma Sūtra de 
huisvader (type 3) die voor anderen als priester optreedt (vandaar: de 
zwerver) en andere plichten heeft, zoals onderwijzen en het onderhouden van 
het vuur [zie Heerser: heer, huis-: type 3: yāyāvara (Ind.); Reis: zwerven: 
term: yāyāvara (nom. ag.) (huisvader-priester) (Ind.)]                      [yayavara] 

  56 

Sansk. termen: Yoga Bhāṣya zie bhāṣya   - 

Sansk. termen: Yoga Sūtra zie sūtra: Yoga Sūtra   - 

Sansk. termen: yoga zie yuj: yoga   - 

Sansk. termen: yogamāyā ‘mystieke magische kracht’, de droom van Viṣṇu, 

die, evenals zijn mystieke slaap (yoganidrā, zie aldaar), incarneert in de niet-
Vedische godin Vindhyavāsinī, waardoor Devī in de Vedische religie wordt 

geïntroduceerd. Yogamāyā wordt beschouwd als de halfzuster van Kṛṣṇa, nl. 

geboren uit Yaśodā; als zodanig is ze ook bekend onder de namen Kālī, Lakṣmī, 

Bhavānī, Kauśikī en Vindhyavāsinī. O’Flaherty verbindt de (yoga)māyā met de 
slaap, dus niet met de droom, terwijl Klostermaier en MW de yoganidrā 

relateren aan de slaap. Overigens noemt O’Flaherty de in de Harivaṃśa 

voorkomende verschijningen van Kālī als halfzuster van Kṛṣṇa niet bij hun 

Sanskritische namen [zie Macht en kracht: magische kracht: term: māyā, ~ van 
(māyāŚakti, yogamāyā) (godin) (Ind.); Ivn: Devī: Durgā, avatāra: Navadurgā: 
Vindhyavāsinī Durgā (Āg.Ś.) (Ind.) (godin); Ivn: Devī: Durgā, avatāra: 
Navadurgā: Vindhyavāsinī Durgā (Āg.Ś.): ‘Yogamāyā’ (Ind.) (godin); God: 
‘Mystieke magische kracht’ (Yogamāyā) (Ind.)]  
  [Yogamaya, Yoganidra, Vindhyavasini Durga, Devi, Yashoda, Yasoda, Visnu, 
Vishnu] 

  34 

Sansk. termen: yogāṅga zie aṅga: yogāṅga   - 

Sansk. termen: yoganidrā ‘meditatieslaap’, mystieke halfslaap m.n. van Viṣṇu 

aam het eind van een yuga, die incarneert in de godin Vindhyavāsinī (zie ook 
Mahānidrā en yogamāyā) [zie Ivn: Devī: Durgā, avatāra: Navadurgā: 
Vindhyavāsinī Durgā (Āg.Ś.): ‘Yoganidrā’ (Ind.) (godin); God: ‘Mystieke slaap’ 
(Yoganidrā) (Ind.); Psychologie: slaap, mystieke: term: yoganidrā (Ind.)] 
                                               [Yoganidra, Vindhyavasini Durga, Visnu, Vishnu] 
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Sansk. termen: Yogeśvarī (fem.) ‘meesteres in yoga’, een vorm van Devī, van 

wie afbeeldingen bestaan. Yogeśvarī is een van de Sapta Mātṛkā’s, d.w.z. de 

achtste volgens de Varāha Purāṇa; zij vertegenwoordigt het aspect van kama. 

Śiva schiep haar uit de vlammen die uit zijn mond kwamen in zijn strijd tegen 
Andhakāsura. Hij bracht deze Śakti voort teneinde het bloed dat uit de demon 

vloeide, te stoppen [zie Ivn: Devī: Mātṛkā: Yogeśvarī, avatāra (Ind.) (godin); 

God: ‘Yogameesteres’ (Yogeśvarī) (Ind.); Heerser: leidster: term: īśvarī, yoga- 
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(yogeśvarī) (‘meesteres in yoga’) (fem.) (godin) (Ind.); Kunst en schrift: beeld, 
goden-: Devī: Yogeśvarī (Ind.)]      [Yogeshvari, Yogesvari, Devi, Sapta Matrkas, 
Sapta Matrikas, Shiva, Siva, Shakti, Sakti, avatara] 

Sansk. termen: yogin zie yuj: yogin   - 

Sansk. termen: yojana zie yuj: yojana   - 

Sansk. termen: yoni ‘vagina, baarmoeder’, symbool van de goddelijke 
scheppingskracht en het embleem van de gemalinnen van Śiva, identiek met 

diens Śakti of vrouwelijke energie. De liṅga en de yoni horen van nature bij 

elkaar. De mantra ‘OṂ maṇi padme hūṃ’ betekent daarom behalve letterlijk 

‘de parel in de lotus’ ook ‘de liṅga in de yoni’. In de Kālikā Purāṇa is sprake 

van yoni-verering en mensenoffers in Kāmarūpa (Assam). Analyse: yoni < yu 
‘verbinden, vastmaken’, een woord dat verwant is met yuj dat ook deze 
betekenis heeft [zie Seksualiteit: vagina: term: yoni (Ind.); Cultus: yoni-
verering (Ind.); Kunst en schrift: voorstelling: yoni-symbool (Ind.); Symboliek: 
symboliek van de yoni (Ind.); Symboliek: yoni als symbool van Pārvatī (Ind.); 
Symboliek: yoni als symbool van vruchtbaarheid (Ind.)] 
                                                                      [Shiva, Siva, Shakti, Sakti, linga] 
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Sansk. termen: Yuddha Kāṇḍa zie kāṇḍa: Yuddha Kāṇḍa   - 

Sansk. termen: Yuddha Khaṇḍa zie khaṇḍa: Yuddha Khaṇḍa   - 

Sansk. termen: Yudhājit zie ji: Yudhājit   - 

Sansk. termen: yuga zie yuj: yuga   - 

Sansk. termen: yuj 1. ‘onder het juk brengen’, d.w.z. ‘aanspannen (van de 
paarden)’, 2. ‘verbinden, verenigen’, 3. ‘de geest concentreren teneinde 
vereniging te bewerkstelligen met de wereldgeest, ondergedompeld zijn in 
meditatie’ 

  - 

Sansk. termen: yuj: Udyoga Parvan zie parvan: Udyoga Parvan   - 

Sansk. termen: yuj: yoga 1. ‘het aanspannen (van de paarden)’, 2. elke soort 
‘vereniging, verbinding’, 3. (vandaar) ‘religie’, vereniging met het Hoogste 

Wezen (Pāṇini, Vedāntins), 4. ‘concentratie van de gedachten, meditatie’, 5. 

(vandaar) ‘het streven naar het tot staan brengen van de spontane 

werkzaamheid van het geestelijke’ (citta-vṛtti-nirodha) (Patañjali), 6. 

‘middel, methode’, 7. (vandaar) ‘bovennatuurlijke methode, magie’, 8. 
(alsook) elke filosofie of weg (mārga) naar verlossing, 9. = Yoga = Rāja Yoga = 

Sāṃkhya Yoga, het filosofisch systeem van Patañjali, dat praktische 

toepassingen beschrijft, 10. naam van lit. werken: Yoga Sūtra (door Patañjali), 

Yoga Bhāṣya (door Vyāsa, die het eertsgenoemde werk becommentarieert) 

 
[zie Eén: vereniging: term: yoga (fil./rel./lit.) (Ind.); Eén: vereniging: term: 
yuj (vb.) (Ind.); Religie: term: yoga (Ind.); Religieus fenomeen: ascese: yoga 

(lit.) (Ind.); Religieus fenomeen: ascese: yoga: ‘citta-vṛtti-nirodha’ (Ind.); 

Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi = vibhūti (bovennatuurlijke 
kracht, opgewekt door ascese of yoga) (Ind.); Filosofie: type: yoga, leer van 

(alg.) (Ind.); Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga: Yoga (Ind.); Verlossing: weg naar 

~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 3 ‘yoga’ in sahamārga (Ind.); Verlossing: 
weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: yoga (Ind.-T.); Verlossing: weg naar 

~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 1e stadium: ‘yoga’ (Ind.); Begin: oorsprong van yoga 

(Ind.); Literatuur: Sūtra, Yoga (door Patañjali, red. Pāṇini) (Ind.); Literatuur: 

Bhāṣya, Yoga (door Vyāsa) (Ind.)]      [Raja Yoga, Samkhya Yoga, Sankhya Yoga, 

Yoga Sutra, Patanjali, Yoga Bhasya, Yoga Bhashya, Vyasa, citta-vrtti-nirodha, 
citta-vritti-nirodha, chitta-vrtti-nirodha, chitta-vritti-nirodha] 
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Sansk. termen: yuj: yoga: Bhaktiyoga ‘yoga van bhakti, een vorm van yoga, 
waarbij d.m.v. devotionele verering van de godheid de vereniging met deze 

bewerkstelligd wordt. Bhaktiyoga wordt beschreven in de Bhāgavata Purāṇa 

[zie Religieus fenomeen: ascese: yoga, bhakti- (Ind.)]         [Bhagavata Purana] 
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Sansk. termen: yuj: yoga: Haṭhayoga ‘yoga van de inspanning’, de lichamelijke 

yoga i.t.t. rājayoga. Het gaat vooral om de juiste houding en om 

ademhalingstechnieken [zie Religieus fenomeen: ascese: yoga, Haṭha- (Ind.); 

Macht en kracht: aspect: inspanning: term: haṭha (yoga) (Ind.)]      [Hathayoga] 

  34 

Sansk. termen: yuj: yoga: Kuṇḍalinīyoga ‘yoga van de opgerolde slang’, een 

Śākta vorm van yoga, ook laya yoga genoemd, waarbij de Kuṇḍalinīśakti 

gewekt wordt d.m.v. meditatie, ademhalingsoefeningen, het zingen van 
mantra’s en andere yoga-oefeningen en vervolgens door de zes cakra’s wordt 

heengevoerd (zie Kuṇḍalinīśakti) [zie Religieus fenomeen: ascese: yoga, 

Kuṇḍalinī- (Śākta) (Ind.); Sieraad: ring, oor-: term: kuṇḍalinī (adj.) (Śakti, 

yoga) (Ind.)]    [Kundaliniyoga, Kundalinishakti, Kundalinisakti, cakras, chakras] 

  34 

Sansk. termen: yuj: yoga: Pratyabhijñāyoga zie jñāna: Pratyabhijñā   - 

Sansk. termen: yuj: yoga: Rājayoga ‘koninklijke yoga’, de spirituele yoga is 

i.t.t. haṭhayoga, gelijk aan Yoga (of Sāṃkhya-Yoga), het filosofisch systeem 

van Patañjali. De praktische beoefening richt zich op meditatie en 

contemplatie. Een andere naam is aṣṭāṅgayoga [zie Filosofie: type: Sāṃkhya-

Yoga: Yoga = Rājayoga (Ind.); Religieus fenomeen: ascese: yoga, Rāja- (Ind.)] 
              [Rajayoga, Samkhya-Yoga, Sankhya-Yoga, astangayoga, ashtangayoga] 

  34 

Sansk. termen: yuj: yogin (meestal als yogī geschreven), (fem.) yoginī, asceet 
en wereldverzaker, de beoefenaar van de methode van yoga. Reeds de figuur 
op het vermeende Proto-Śiva-zegel uit de Indus-dalbeschaving kan als yogin 
bestempeld worden. In de Vedische tijd gebruikte de yogin soma om in extase 
te geraken. Ook Boeddhisten kunnen yogin’s zijn, zoals Kalanos die Alexander 
de Grote ontmoette. Verder worden kunnen mythische menselijke figuren, 
bepaalde goden, maar ook demonen als yogin’s aangeduid worden. De 

Śvetāśvatara Upaniṣad bevat een lofprijzing op yoga, maar het belangrijkste 

werk is natuurlijk de Yoga Sūtra. Analyse: yogin eig. ‘verbonden met, 
vergezeld door’ [Beroep en functie: rel. persoon: asceet: yogin (Ind.)] 
                                                                                         [yogini, Yoga Sutra] 

  1  14  15  33  34  56 

Sansk. termen: yuj: yogin: Mahāyogin ‘grote yogin’, een toepasselijke naam 

voor Śiva, die immers de ascese (saṃnyāsa en yoga) beoefende. De yogin’s 

vereren hem daarom als Mahāyogin en als Māyin. John Marshall noemde reeds 
de figuur op het vermeende Proto-Śiva-zegel Mahāyogin [zie Ivn: Śiva (1): 
‘Mahāyogin’ (Ind.) (god); God: ‘Grote yogin’ (Mahāyogin) (Ind.); Beroep en 
functie: rel. persoon: asceet: yogin, mahā- (‘grote yogin’) (god) (Ind.)] 
                                        [Mahayogin, Shiva, Siva, Mayin, samnyasa, sannyasa] 

  33 

Sansk. termen: yuj: yojana, een Vedische afstandsmaat die tussen 6 en 15 km 
bedraagt. De godin Morgenstond, bijvoorbeeld, rijdt 30 yojana’s per dag. 
Analyse: yojana < yuj, dus een afstand waarbinnen de paarden niet behoeven 
te worden uitgespannen [zie Getal: maat: term: yojana (afstandsmaat) (Ind.)] 

  12 

Sansk. termen: yuj: yuga 1. ‘paar, stel’, 2. ‘mensengeslacht’, 3. ‘periode van 

vijf jaar’, 4. een van de vier wereldtijdperken (Kṛta of Satya, Tretā, Dvāpara 

en Kali Yuga) die samen een mahāyuga vormen, een periode van 4.320.000 
jaar; duizend mahāyuga’s vormen één kalpa of Brahmā-dag, de Brahmadina of 
Brahmakalpa (dus niet de kalpa van de onpersoonlijke Brahman). De namen 
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van de yuga’s zijn genoemd naar de vier zijden of worpen van de dobbelsteen 
(O’Flaherty) [zie Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga]  
      [mahayuga, Krta Yuga, Krita Yuga, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, 
Kali Yuga, Brahma-dag] 

Sansk. termen: yuj: yukti 1. ‘verbinding, vereniging’, 2. ‘magisch middel’, dat 
Eliade vergelijkt met germ. seiðr [zie Eén: vereniging: term: yukti (Ind.); 
Voorwerp: tovermiddel: term: yukti (Ind.)] 

  40 

Sansk. termen: yukti zie yuj: yukti   - 

Sansk. termen: yūpa: caṣālayūpa ‘offerpaal met bovenaan een houten ring’, 

tevens als symbool van de fallus (wegens de uitgeholde ring) om demonen af te 

weren [zie Bouwwerk: zuil: paal, offer-: term: yūpa, caṣāla- (‘offerpaal met 

ring’) (Ind.); Voorwerp: ring: term: caṣāla (‘houten ring’) (Ind.); Symboliek: 

offerpaal [caṣālayūpa] als symbool van de fallus (Ind.)]  

                            [yupa, casalayupa, cashalayupa, chasalayupa, chashalayupa] 

  40 

Sansk. termen: Prasādaliṅga zie liṅga: Prasādaliṅga   - 

Sansk. termen: rasa-līlā zie līlā: rasa-līlā   - 

Sansk. termen: tajjalān (adj.), ‘daarin voortgebracht, opgenomen en 

ademend’ (CU 3, 14, 1), een upaniṣad (geheime frase) als aanduiding van 

‘datgene waarin wezens geboren worden en sterven’, een term voor het 
Absolute. Analyse: volgens MW luidt de term dus niet jalān (Keith), maar taj-
jalān < taj ‘dat’ + √jan ‘voortbrengen’ [zie Schepping: voortbrengen: term: 
jalān, taj- (‘daarin voortgebracht’) (Brahman) (Ind.); Filosofie: principe, 
wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘tajjalān’ (Ind.)] 
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Sansk. termen: Vaiṣṇavācāra zie Sansk. termen: ācāra: Vaiṣṇavācāra   - 

Sansk. termen: Vedācāra zie ācāra: Vedācāra   - 

Sansk. termen: yajñamuṣ zie deva yajñamuṣ   - 
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