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De Ṛg Veda en de Ariërs

a. De Ṛg Veda:
De Ṛg Veda is een verzameling van 1028 hymnen, religieuze poëzie vergaard uit een groot
gebied bij verschillende families. Het is een historisch, niet een praktisch, handboek, dat ons
bekend is door de redactie van Śākalya.
b. Chronologische samenstelling van de Ṛg Veda:
3e fase
2e fase

1e fase

3e fase
4e fase
5e fase

I

1- 50
51-191

II
III
IV
V
VI
VII

Kaṇva
div. auteurs of families
Gautama
Viśvāmitra
Vāmadeva
Atri
Bharadvāja
Vasiṣṭha

VIII
IX
X

Kaṇva
(Hymnen aan Soma Pāvamāna uit boek I-VIII)
(Jongere hymnen: in taalkundig en religieus opzicht minder archaïsch)

c. Ouderdom en plaats van ontstaan van de Ṛg Veda:
Zeer moeilijk vast te stellen; in ieder geval vóór 800 v. Chr. (de overige Saṃhitā’s kunnen niet
daarna zijn gecomponeerd). Wegens de nadruk op de moessons ligt het thuisland van de Ṛg
Veda niet in de Punjab, maar oostelijker in Kurukṣetra en Ambāla.
d. Maatschappelijke achtergrond van de Veda’s:
Ariërs verdeeld in kleine koninkrijken. Conflicten met ‘donkerhuidigen’. Ze voeren speren en
strijdbijlen. Vermenging met de inheemsen. Geen uitroeiing. De taal van de Ṛg Veda is nauw
verwant met die van de Avesta. De inheemsen zijn Dravidiërs en pre-Dravidiërs.
e. De religie van de Ṛg Veda:
De Vedische religie staat op zichzelf. De Ṛg Veda weerspiegelt voornamelijk de priesterlijke
kant van de religie, en daarvan weer vooral het soma-ritueel. Overigens is de geest die uit de
Ṛg Veda spreekt, heel verschillend van aard, hetgeen pleit voor het historisch karakter ervan.
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De overige Saṃhitā’s en de Brāhmaṇa’s

De verdeling van de Saṃhitā’s en de Brāhmaṇa’s is overeenkomstig de functie van de priesters:
1. Saṃhitā’s:
a. Yajur Veda
Dit is de verzameling yajus’s, formules uitgesproken door de adhvaryu en zijn assistenten
die rituele handelingen verrichten. Er zijn twee edities bekend:
i. Witte Yajur Veda: scheiding tussen formules en uitleg (Brāhmaṇa’s):
(1) De Saṃhitā heet de Vājasaneyi;
(2) de Brāhmaṇa is de Śatapatha Brāhmaṇa.
ii. Zwarte Yajur Veda: samenvoeging van formules en uitleg. Er zijn vier Sa ṃhitārecensies:
(1) Taittirīya Saṃhitā; de hiertoe behorende Taittirīya Brāhmaṇa bevat oud en nieuw
restmateriaal;
(2) Kāṭhaka Saṃhitā;
(3) Maitrāyaṇī Saṃhitā;
(4) Kapiṣṭhala-Kaṭha Saṃhitā (incompleet).
b. Sāma Veda
Dit is de verzameling Sāmans, liederen gezongen tijdens de grootste offers; de vorm is
belangrijker dan de inhoud; de woorden komen uit de Ṛg Veda.
c. Śāstra’s
Deze zijn gecomponeerd op basis van verzen uit de Ṛg Veda.
d. Atharva Veda
Dit is een verzameling toverspreuken die dichter bij de religie van het gewone volk ligt.
2. Brāhmaṇa’s;
a. Commentaren op de Ṛg Veda:
i. Aitareya Brāhmaṇa (oudste Brāhmaṇa)
ii. Kauṣītaki Brāhmaṇa
b. Commentaren op de Sāma Veda:
i. Pañcaviṃśa Brāhmaṇa (+ Ṣaḍviṃśa Brāhmaṇa)
ii. Jaiminīya Brāhmaṇa (incompleet)
iii. Sāmavidhāna Brāhmaṇa (minder belangrijk)
3. Āraṇyaka’s en Upaniṣads:
Delen van de Brāhmaṇa’s die bedoeld zijn voor studie in het woud, noemt men Āra ṇyaka’s,
Woudboeken, waarvan weer een deel met een bijzonder filosofisch aspect Upani ṣads,
Nederzittingen, heet:
a. Ṛg Veda:
i. Aitareya Upaniṣad bij Aitareya Brāhmaṇa;
ii. Kauṣītaki Upaniṣad of Śāṅkhāyana Upaniṣad bij Kauṣītaki Brāhmaṇa.
b. Zwarte Yajur Veda:
Taittirīya Upaniṣad bij Taittirīya Brāhmaṇa.
c. Witte Yajur Veda:
Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad bij Śatapatha Brāhmaṇa.
d. Sāma Veda:
i. Chāndogya Upaniṣad;
ii. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa en Kena Upaniṣad (deel van deze Brāmaṇa).
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Relatieve ouderdom van de Vedische literatuur
Ṛg Veda

Saṃhitā’s

Eigenlijke
Brāhmaṇa’s

Sāma Veda
Yajur Veda: Taittirīya S.
Kāṭhaka S.
Maittrayani S.
Vājasaneyi S.
Atharva Veda
Aitareya B.
Proza van Yajur Veda
Pañcaviṃśa B.
Kauṣītaki B.
Jaiminīya B.
Śatapatha B.
600
Āraṇyaka
Upaniṣads
500

800-700

Saṃhitāpāṭha
Śākalya: Padapāṭha
Yāska: Nirukta
Pāṇini
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Sociale en religieuze veranderingen in de Vedische periode

a. Sociale veranderingen:
1. Het Vedische centrum verschuift van Kurukṣetra naar Pañcāla en Dōāb. Volgens de
Śatapatha Brāhmaṇa reikt de invloed van het Vedische systeem tot in Kosala en Videha.
2. De Atharva Veda noemt behalve koper en goud (Ṛg Veda) ook ijzer en zilver.
3. De Ṛg Veda kent de leeuw en de wolf. Latere Saṃhitā’s kennen olifant, tijger, panter, rijst,
Aśvattha (Ficus religiosa) en Nyagrodha (ficus indica), hetgeen wijst op verschuiving naar
oost en zuid.
4. Versterking van het klassenstelsel en de ontwikkeling van het kastenstelsel.
5. Toeneming van de welvaart, uitbreiding van het offerritueel, versterking van de macht van
de koning.
6. De latere Saṃhitā’s en Brāhmaṇa’s leggen meer nadruk op de rite ter beheersing van de
kosmos dan op de goden, die dus feitelijk minder machtig zijn dan de priesters.
b. Religieuze veranderingen:
1. Verdwijning of verzwakking van de lagere goden.
2. Opkomst van abstracte godheden door theologische speculatie (Kāla=tijd,
Kāma=verlangen).
3. Opkomst door erkenning van volksgoden, zoals Rudra en Viṣṇu, slangverering, Gandharva’s
en kwade Asura’s.
4. Invloed vanuit Babylon:
i. het idee van de maanhuizen, Nakṣatra’s;
ii. de Grote Vloed (Manu en de vis).
5. Invloed vanuit Iran:
(a) vuurcultus;
(b) Asura’s.
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De latere literatuur

Bronnen van het Vedisme - De latere literatuur

5.1 De Sūtra’s
a. Algemene opmerkingen:
De Sūtra’s vormen een handleiding bij de Saṃhitā’s, maar wijken daarbij af van de
Brāhmaṇa’s. De Sūtra’s zijn duidelijker in hun mening en volgen niet steeds één Saṃhitā. Ze
zijn taalkundig moderner en vallen tussen 400 en 200 v. Chr.:
1. De Śrauta Sūtra’s gaan over de uitgebreide vormen van het ritueel waarbij priesters
noodzakelijk waren.
2. De Gṛhya Sūtra’s gaan over de huisrituelen waarbij alleen de heer des huizes optreedt.
3. De Dharma Sūtra’s zijn gewijd aan het gewone recht.
b. Overzicht van de Sūtra’s:

Ṛg Veda

Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra
Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra
Āśvalāyana Gṛhya Sūtra
Āśvalāyana Śrauta Sūtra

? Śāṅkhāyana
Suyajña Śāṅkhāyana

Sāma Veda

Maśaka Śrauta Sūtra
Lāṭyāyana Śrauta Sūtra
Drāhyāyaṇa Śrauta Sūtra
Jaiminīya Gṛhya Sūtra
Gobhila Gṛhya Sūtra
Khādira Gṛhya Sūtra

Maśaka
Lāṭyāyana
Drāhyāyaṇa
Jaimini
Gobhila
Khādira

Zwarte Yajur Veda

Mānava Śrauta Sūtra
Mānava Gṛhya Sūtra
Baudhāyana Śrauta Sūtra
Baudhāyana Gṛhya Sūtra
Bhāradvāja Śrauta Sūtra
Bhāradvāja Gṛhya Sūtra
Āpastamba Śrauta Sūtra
Āpastamba Gṛhya Sūtra
Hiraṇyakeśin Śrauta Sūtra
Hiraṇyakeśin Gṛhya Sūtra
Vārāha Gṛhya Sūtra
Vārāha Śrauta Sūtra
Vādhūla Śrauta Sūtra
Vaikhānasa Śrauta Sūtra

Mānava-school

Witte Yajur Veda

Kātyāyana Śrauta Sūtra
Pāraskara Gṛhya Sūtra

Kātyāyana
Pāraskara

Atharva Veda

Vaitāna Śrauta Sūtra
Kauśika Gṛhya Sūtra
Kauśika
De Gopatha Brāhmaṇa is gebaseerd op o.a. Vaitāna Sūtra, Kauśika
Sūtra, Aitareya Brāhmaṇa en Śatapatha Brāhmaṇa; zeer orthodox.
Gautama Dharma Sūtra
Baudhāyana Dharma Sūtra
Āpastamba Dharma Sūtra
Vasiṣṭha Dharma Sūtra

Baudhāyana
Bharadvāja
Āpastamba
Hiraṇyakeśin
Vārāha-school
Vārāha-school
Vādhūla
Vikhanasa

Gautama
Baudhāyana
Āpastamba
Vasiṣṭha
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5.2 Overige literatuur en hindoeïsering
a. De volgende bronnen zijn van weinig belang voor de Vedische godsdienst:
1. Petavatthu, Boeddhistisch, over de dood in het volksgeloof.
2. Mahābhārata, 4e eeuw na Chr.
3. Rāmāyaṇa, gaat terug naar 4e eeuw v. Chr.
b. Hindoeïsering:
1. De literatuur tot 500 v. Chr. geeft betrouwbare bewijzen, maar de oude orde is daarna niet
blijven bestaan, hoewel de riten doorgaan tot de 19 e eeuw. Vooral de invallen van
buitenlanders na Alexander (300 v. Chr.) en de opkomst van het Boeddhisme (Aśoka) heeft
dat bewerkstelligd. Megasthenes noemt Śiva en Viṣṇu als belangrijkste goden van het volk.
De hindoeïsering is tot op heden doorgegaan.
2. Ook het gebruik van godenbeelden neemt toe. De Vedische Ariërs zijn gewoonlijk
aniconisch.
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De Avesta en de vergelijkende mythologie

Bronnen van het Vedisme – De Avesta en de vergelijkende mythologie

6.1 Algemene overeenkomsten tussen de Vedische literatuur en de Avesta:
a. De bronnen voor de Vedische godsdienst zijn vrijwel uitsluitend de Vedische literatuur en de
Avesta. Deze laatste vertoont overeenkomsten ten aanzien van:
1. taal;
2. religie (pre-Zoroastrisch): de formules en de verzen van de Veda’s en de Boeddhistische
canon vinden parallellen in de Iraanse literatuur.
b. De scheiding der geesten vindt pas laat plaats. De veranderingen in Iran zijn groter dan in India,
vooral door toedoen van Zoroaster. Een groot deel van de mythologie verdwijnt.
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6.2 Gedetailleerde overeenkomsten tussen Vedisch India en Iran
1. Varuṇa en Ahura Mazdā:
a. Varuṇa is een Asura. De Asura’s worden later de vijanden der goden.
Ahura (‘heer’= Asura) Mazda komt overeen met Varuṇa.
b. Varuṇa is heer van Ṛta, de goddelijke orde.
Ahura Mazdā is heer van Aša, de goddelijke orde in de Avesta.
c. Varuṇa is nauw verbonden met Mitra, de zonnegod.
Ahura Mazdā is verbonden met Mithra, de zonnegod.
d. Varuṇa is hoofd van de Āditya’s, goden van het licht.
Ahura Mazdā is hoofd van de Amesha Spenta’s.
e. Varuṇa zorgt ervoor dat de zon niet valt en maakt een pad voor de zon.
Ahura Mazdā zorgt ervoor dat de aarde niet valt en maakt een pad voor de zon.
f.

Varuṇa en Ahura Mazdā vertonen beiden een morele grootsheid.

g. Het belang van Varuṇa vermindert tot hij slechts een god van het water is. Varu ṇa bestaat
al voordat hij in India wordt geïntroduceerd.
Ahura Mazdā blijft in Iran de hoogste god. Zijn belang wordt bevestigd en geïntensiveerd
door Zoroaster.
De lijst van goden bij de Mitanni noemt Varu ṇa. Hij is van gemeenschappelijk Indo-Iraanse
oorsprong.
2. Indra komt ook op deze lijst voor en is (dus) ook Arisch. Hij is V ṛtrahan, de doder van Vṛtra.
In Iran is hij een demon van de overwinning en er wordt ook een Vərəθraγna genoemd; in Iran
krijgt Indra een negatieve lading, misschien door de tegenstelling met Varu ṇa.
3. Āditya’s en Amesha Spenta’s:
a. Āditya’s en Amesha Spenta’s vormen in het begin geen vast aantal.
b. De Āditya’s vertegenwoordigen activiteiten van het menselijk leven.
De Amesha Spenta’s zijn spiritueler en lopen parallel aan de verfijning van Ahura Mazdā.
4. Overige verwantschappen:
a. Bhaga, de gever van goede dingen, een Āditya.
Bagha in Iran betekent ‘god’ in het algemeen.
b. Dyaus : ‘Zeus’ (Herodotus)
c. Apāṃnapāt : Apąm Napāt
d. Gandharva : Gaṇdarəβa
e. Kṛśānu : Kərəsāni (beiden i.v.m. soma)
f.

Vāyu : Vayu

g. Trita Āptya : Thrita en Āthwya
h. Yātu en Druj (Druh) zijn boze geesten in India en Iran.
i.

Yama, zoon van Vivasvat : Yima, zoon van Viva ṅhvant 
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j.

Water en planten worden in beide landen aangeroepen.

k. De hotṛ (India) of zaotar (Iran) is de priester van het plengoffer.
l.

De atharvan (India) of āθravan (Iran) is de priester van de vuurcultus. (De god Agni is Indiaas
en komt niet voor op de Mitanni-lijst).

m. Yajña (India) en Yasna (Iran) betekent ‘offer’. Veel andere woorden uit de cultus komen ook
overeen.
n. Soma / Haoma is een plant uit de bergen, bevochtigd door de hemelse regen en gebracht
door de adelaar; het wordt geperst, gezeefd en gemengd met melk. In India is Indra de
soma-drinker bij uitstek; in Iran worden de priesters soma-drinkers.
o. In beide landen wordt een strooisel, Barhis / Barəsman, uitgespreid als zetel voor de god
om zijn offer te ontvangen en er worden hymnen gezongen. Een vrome offeraar spreidt
altijd strooisel.
p. Ṛta en Aša, de goddelijke orde, hebben waarschijnlijk een gemeenschappelijk Arisch
concept, weerspiegeld in de term Arta uit de Mitanni-lijst.
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6.3 Vergelijkende Indo-Europese mythologie en religie
De Indo-Europeanen hadden vóór de opsplitsing een religieus systeem, maar de vorm van dit
systeem is niet vast te stellen.
Gemeenschappelijk zijn de volgende punten:
1. Verering van hemelse goden.
2. De figuur van Dyaus Pitṛ, Zeus Pater, Jupiter.
3. De dondergod Donar/Thor en het ‘donder-aspect’ van Dyaus, Zeus, Jupiter.
4. De verering van de eik i.v.m. Zeus, Lit. Perkunas, Slav. Perunu, Phryg. Bagaios en bij Kelten en
Germanen.
Minder overtuigend zijn de volgende punten:
5. De vuurcultus: Hestia, Vesta, Lit. Ugnis Szventà, Ind. en Ir. vuurcultus.
6. Verering van aardgodin.
7. Verering van zon en maan.
8. Verering van wateren en wind.
9. Tweelinggoden: Nāsatya, Dioskouroi en bij Germanen en Kelten.
10. Ind. Saraṇyū en Erinys (huwelijk in paardengedaante).
11. Indra, Herakles en Geryones (bevrijding van vee).
12. Ind. Śabala en Kerberos, de hellehond.
13. Kubera en Kabeiroi.
14. Naamsovereenkomsten:
a. Varuṇa – Ouranos (IE Uoruenos)
b. Maruts – Mars
c. Ṛbhu’s – Álfr (= elf) – Bhṛgu’s – Phlegai
d. Prometheus – Māthava (diefstal van het vuur);
Meestal kent men als betekenis aan Prometheus toe: ‘hij die vooraf overweegt’ (Berends).
e. Uṣas – Eos – Aurora
f. skt. druh – av. druj – on. draug – oe. dreag
Zeker is:
15. Tempels en godenbeelden zijn niet in gebruik bij IE volkeren: men vereert de goden in het
woud en er is boomverering.
Onzeker is het volgende:
16. Oorspronkelijk priesterschap:
a. Brahman – Flamen
b. Gr. Selloi – L/R Salii
c. Romeinen, Kelten, Pruisen en Germanen kennen groepen priesters, en natuurlijk Indiërs en
Iraniërs.
17. Wijze van offeren komt ook bij andere volkeren voor:
a. Eetbare dieren
b. Andere offers met bepaald doel
c. Keuze van offerdier o.g.v. bepaalde kenmerken
d. Mensenoffer
e. Graanoffers
18. Voorspelling o.g.v. vogelvlucht wsch. IE.
19. Magie en toverspreuken kennen nauwe IE parallellen, maar zijn verder algemeen.
20. Zwaanmeisjes en hun sterfelijke minnaars hebben eveneens nauwe IE parallellen, maar ook
elders.
21. Demonen zijn algemeen en niet kenmerkend. Het zijn telkens nieuwe scheppingen i.t.t. de
goden, die een geschiedenis kennen.
22. Bijzondere getallen (33, 12, 3 en 9, 7) zijn niet kenmerkend.
Keith benadrukt de verschillen tussen de IE volkeren in religieus opzicht. De vergelijking van de
religieuze uitingen van oude volkeren en hedendaagse primitieve gemeenschappen stoelt nergens
op.
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De oorsprong van de religie (1)

a. Algemene opmerkingen:
1. Sommigen zien het geloof in de geesten der doden en het daaruit voortvloeiende geloof in
de bezieling van natuurlijke objecten als de oorsprong der godsdienst.
2. Anderen zien het geloof in natuurkrachten die lijken op, maar uitstijgen boven de krachten
van de menselijke geest als de basis van de religie.
3. Het idee van mana loopt niet van universeel naar individueel, maar andersom: het geloof in
mana van individuele, concrete objecten wordt later algemeen.
4. Animisme is het geloof in en de verering van de doden.
5. Animatisme of naturalisme is het geloof in de bezieling van de externe
natuurverschijnselen.
6. Spiritisme (=manisme) is het geloof in de bezieling van objecten door de geesten der
doden.
b. Wundt over de oorsprong van de religie:
1. Er zijn vijf groepen geesten:
i. a. Spoken of geesten die niet verbonden zijn met een object en lijken op de geesten
der doden.
b. De afschrikwekkende aspecten van de natuur in het huis, de lucht, de wateren, de
bossen en de woestijn: elfen, kobolden, dwergen en reuzen.
ii. De vegetatiegeesten van de individuele plant of van de vegetatie in het algemeen. Soms
kunnen dit dodengeesten zijn.
iii. De geesten van de hemel, de lucht, de wolken, de wateren en de aarde: de externe
vegetatiedemonen.
iv. Geesten die heersen over een bepaald gebied van werkzaamheid: wet, huwelijk,
zeevaart, handel, jacht, oorlog enz.
v. Geesten van ziekte en waanzin: natuurgeesten en dodengeesten.
2. Met 3 en 4 naderen we het godsidee. Het feit dat de dodengeesten niet gebonden zijn aan
objecten, versterkt het geloof in een bovenmenselijke macht.
c. Usener over de oorsprong van de religie:
1. Er zijn drie fasen in de ontwikkeling van het godsidee:
i. Augenblicksgötter, die alleen op het moment dat ze nodig zijn, voor de aanbidder
leven.
ii. Sondergötter, die alle activiteiten van dezelfde soort beheersen (bijv. zaaien in ’t
algemeen).
iii. Persoonlijke goden met hun eigen cultus, mythe en kunst; de taal speelt hier een rol,
vooral betreffende de naam van de god die niet meer begrepen wordt (bijv. Zeus i.t.t.
Dyaus, die eenvoudig ‘hemel’ betekent).
2. Kritiek van Keith:
Er is weinig historisch bewijs. Vaak zijn het de priesters zelf die de Sondergötter
ontwikkelen. De naamtheorie klopt niet, aangezien het gewone gebruik van de naam niet is
toegestaan.
d. Von Schroeder over de oorsprong van de religie:
1. Hij voegt aan het naturalisme en spiritisme nog een derde component toe: de hoogste god
wiens kenmerk goedheid is. Het concept is niet primitief, maar afkomstig uit de filosofie
van liefde voor de ander, nageslacht bijvoorbeeld. Met dit concept zou de mens werkelijk
mens zijn geworden. De scheppergod hoort ook bij dit concept. Uit de verschillende
concepten ontspringen goden als Rudra, een natuurgod en de hoogste god; Vi ṣṇu,
natuurgod, hoogste god en geest.
2. Von Schroeder’s concept geldt niet voor de vroege fase van godsdienstige ontwikkeling.
Duidelijk is dat de goden geen oorspronkelijk ethisch karakter hebben, en dat angst i.p.v.
liefde dominant was.
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De oorsprong van de religie (2)

a. Reinach over de oorsprong van de religie:
1. De theorie van het totemisme:
Het dier is de god. De mensen vereren het als doortrekking van filanthropie, liefde voor de
medemens. Maar het dier moet gedood worden om de band met de mens te hernieuwen.
Het antropomorfisme komt later.
2. Kritiek van Keith:
i. Men aanbidt het dier vaak uit angst: men is bang voor de geest van het gedode dier. Er
is verschil tussen werkelijke aanbidding van het dier voor zichzelf en theriomorfisme.
ii. Feit is dat de primitieve mens weinig onderscheid ziet tussen zichzelf en het dier.
Goden kunnen gemakkelijk van gedaante verwisselen. Vooral wanneer een bepaald dier
geofferd wordt, wordt zijn gedaante in dit dier zichtbaar.Op dat moment is het dier een
fetish waar heilige kracht van uitgaat. Het dier zelf is echter niet heilig. Totemisme is
niet een universele fase in de godsdienstige ontwikkeling.
b. Mannhardt en Frazer over de oorsprong van de religie:
1. Beiden zien in het offer een vorm van magie en veronderstellen dat magie voorafgaat aan
religie. De primitieve mens zou met magie de wereld onder controle hebben. Bij gebleken
falen zou hij zich tot gebed (godsdienst) wenden.
2. Kritiek van Keith:
Het offer gaat niet op één oertype terug. De veronderstelde grote, wereldwijde macht van
de magie is niet primitief. Verder hebben magie en godsdienst niets met elkaar te maken en
kunnen naast elkaar blijven bestaan.
c. Gruppe over de oorsprong van de religie:
1. Hij meent dat mythe voortkomt uit cultus. Zo zouden het vuur- en soma-ritueel het begin
vormen van de Vedische mythologie.
2. Kritiek van Keith:
De mythologie verwijst natuurlijk allereerst naar natuurverschijnselen.
d. Durkheim over de oorsprong van de religie:
1. De god (in mens- of diergedaante) is de uitdrukking van het stambewustzijn.
2. Kritiek van Keith:
Het is een zuiver psychologische theorie, waarvoor hij geen bewijzen aandraagt.
e. Murray over de oorsprong van de religie:
1. De medicijnman is de eerste god. Later zou de medicijnman zijn positie hebben opgegeven
en hebben verwezen naar andere goden (in mens- of diergedaante).
2. Kritiek van Keith:
Dit is een onnatuurlijke theorie. Uit de rite zouden dan goden zijn geschapen.
f.

Theorie van de helden als eerste goden:
1. Koningen en helden zouden aan de basis hebben gestaan van het godsgeloof.
2. Kritiek van Keith:
Dit is een onhoudbare theorie. Zo zou Indra eigenlijke een koning zijn geweest.
Het is onmogelijk het ontstaan van godsdienst in verschillende fasen te onderscheiden.
Alleen de interacties van de diverse elementen in de godsdienst kunnen bestudeerd worden.
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Conclusies t.a.v. de Vedische religie en cultuur

a. De vermenging van volken en culturen:
1. De culturen die ontstaan zijn na de invasie van de Indo-Europeanen, hebben een
mengkarakter. Het is evenwel onmogelijk de culturele elementen van nieuwkomers en
oorspronkelijke bevolking goed te onderscheiden. We weten niet precies wat IE is en wat
inheems. Zelfs uit de behandeling van de doden, begraven of verbranden, kunnen we niets
opmaken, ook niet uit de verandering van begrafenis in verbranding. Cultuurverandering
hoeft ook geen sociale verandering in te houden. Begraven en verbranden kunnen naast
elkaar bestaan.
2. In de Ṛg Veda is begraven heel gewoon. Later is verbranden gewoon, maar de botten
worden toch begraven. We hebben verder te weinig vroege informatie over de religie van de
Dravidiërs. Maar het is zeker dat de epiek niet zuiver Arisch is en Dravidische invloed
heeft ondergaan. Ook Grieken, Parthen en Śaka laten zich gelden, evenals Babylonische
invloed in Vedische tijden. De Upaniṣadische filosofie is beschouwd als Arisch en als nietArisch. Externe bewijzen ontbreken voor een beslissend antwoord.
b. Volksreligie en priesterlijke religie:
Het verschil tussen de opvattingen van de priesters en het volk is niet zo groot. De priesters
wijden uit en voegen gedachten toe. Ze nemen het volksgeloof en masse over en leiden het in
banen.
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10 Concordantietabel
Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V)
1. Index van namen
2. Index van categorieën en termen
1. Index van namen
Agni
Ahura Mazdā
heer van Aša
Aitareya
Alexander

Ambāla
Apāṃnapāt
Apąm Napāt
Āpastamba
Ariërs
Arisch
Āśvalāyana
Atri
Aurora
Āthwya

Babylon

Babylonische

Bagaios
Baudhāyana
Bhaga
Bharadvāja
Bhṛgu
Kerberos
Erinys

Agni (1) (Ind.) (god)
Ahura Mazdā (Ir.) (god)
[Ahura Mazda]
Ahura Mazdā: ‘Heer van Aša’ (Ir.) (god)
[Ahura Mazda, asha]
Aitareya, Mahidāsa (Ind.) (auteur) (patron.) (lit.)
[Mahidasa Aitareya]
Alexander (1) III van Macedonië: ‘de Grote’, ~ = lat. Alexander (1)
Magnus = gr. Alexandros (1) G’ ho Makedon = Megas Alexandros (1)
(Μεγας Αλεξανδρος (1) = Αλεξανδρος (1) Γ’ ό Μακεδων) (Gr.)
(koning)
[Alexander III van Macedonië, Alexander de Grote,
Alexander Magnus, Alexandros G’ ho Makedon, Αλεξανδρος Γ’ ό
Μακεδων]
Ambāla (Ind.) (distr., N-Hariyāṇā)
[Ambala, Haryana]
Apāṃnapāt (Ind.) (god)
[Apamnapat, Apannapat]
Apāṃnapāt: Apąm Napāt (Ir.) (god)
[Apam napat,
Apamnapat, Apannapat]
Āpastamba (Ind.) (auteur)
[Apastamba]
Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch
[Arya]
Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch
[Arya]
Āśvalāyana (Ind.) (auteur)
[Ashvalayana, Asvalayana]
Atri (Ind.) (goddelijke priester, auteur, ṛṣi en prajāpati), Ātreya
[Atreya, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati]
Aurora (L/R) (godin)
Āθwya (av.)= Āthwiya = Āθβiya = Āθviya = mperz. Āswīān = Āsbīān
= Ātbīn = Ābtīn = (poët.) Ābetīn = arab. Āṯfīān (Ir.) (myth.
priester, vader van Thraētaona)
[Athwiya, Abtin, Asbian, Atbin,
Abetin]
Babylon (Βαβυλων) = akk. Bābili(m) = sum. Ká.dingir-rak = Tintirki
= Šuanna = hebr. Bāḇel = operz. Bābiru = kass. Karanduniaš (akk.)
(Irak) (archeol. site, bij Ḥillah, tOv Karbala = Kerbala, gvm.
Bābil), Babylonisch, Babyloniër
[Babel, Babiru, Babilim,
Karanduniash]
Babylon (Βαβυλων) = akk. Bābili(m) = sum. Ká.dingir-rak = Tintirki
= Šuanna = hebr. Bāḇel = operz. Bābiru = kass. Karanduniaš (akk.)
(Irak) (archeol. site, bij Ḥillah, tOv Karbala = Kerbala, gvm.
Bābil), Babylonisch, Babyloniër
[Babel, Babiru, Babilim,
Karanduniash]
Bagaios (Βαγαιος Ζευς Φρυγιος) (Phryg.) (god)
Baudhāyana (Ind.) (auteur)
[Baudhayana]
Bhaga (Ind.) (god)
Bharadvāja (1) (Ind.) (auteur en ṛṣi)
[Bharadvaja, rsi, risi, rshi,
rishi]
Bhṛgu (Ind.) (goddelijke priester, ṛṣi en prajāpati), Bhārgava
[Bhrgu, Bhrigu, Bhargava, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati]
Cerberus = gr. Kerberos (Κερβερος) (Gr.) (hellehond)
Demeter: ‘Erinys’ (Ερινυς), ~ (van Thelpusa (Θελπουσα)) (Gr.)
(godin)
[Demeter Erinys]
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Dōāb
Donar
Thor
Drāhyāyaṇa
Dravidiërs
Durkheim
Dyaus
Pitṛ
oe.
Eos
Frazer
Gaṇdarəβa
Gautama

Germanen
Geryones
Gobhila
Gr.
Grieken
Gruppe
Herakles
Herodotus
Hestia
Hiraṇyakeśin
Ind.
Indiaas
Indiërs
India
Indo-Europeanen
Indo-Iraanse
Indra
Vṛtrahan
In Iran is hij een demon van de
Ir.

Iraniërs

Iran

Dōāb = m.n. Gaṅgā-Yamunā-dōab (Ind.) (streek, Uttarākhaṇḍ en
Uttara Pradeśa)
[Ganges-Jumna-doab]
Donar (Germ.) (god)
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Drāhyāyaṇa (Ind.) (auteur)
[Drahayana]
Dravidiërs (Ind.-T.) (volk), Dravidisch
Durkheim, Émile (auteur)
Dyaus (Ind.) (god)
Dyaus: ‘Pitṛ’, ~ (Ind.) (god) [Dyaus Pitr, Dyaus Pitri, Dyaus Pitar]
Engeland: Oudengels (oe)
Eos (Ηως (e.var.)) (Gr.) (godin)
Frazer, James Georges (auteur)
Gaṇdarəβa = Gaṇdərəβa = Gaṇdaraβa = mperz. Gandarw =
Gandarb (Ir.) (monster)
[Gandareva]
Gautama (2) = Gotama (2) Maharṣi (Ind.) (een der zeven ṛṣi’s, man
van Ahalyā, trad. auteur van RV I en Gautama Dharma Sutra) (lit.)
[Gotama Maharṣi, Gautama Maharṣi, Gautauma Maharsi,
Gautauma Maharisi, Gautauma Maharishi, Maharṣi Gautama,
Maharsi Gautama, Maharishi Gautama]
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Geryon (1) (Γηρυων) = Geryones (Γηρυονης) (Gr.) (reus)
Gobhila (Ind.) (auteur)
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Gruppe, Otto (auteur)
Hercules: Herakles (1) (Ήρακλης (1)) (Gr.) (half)god)
Herodotus = gr. Herodotos (Ήροδοτος) (Gr.) (auteur)
Hestia (Έστια) (Gr.) (godin)
Hiraṇyakeśin (Ind.) (auteur) (lit.)
[Hiranyakeshin, Hiranyakesin]
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Iraniërs (Azië) (groep volken wier talen een
gemeenschappelijk Indo-Iraans als oorsprong hebben), Indo-Iraans
Indra (1) (Ind.) (god)
Indra (1): ‘Vṛtrahan’ (Ind.) (god)
[Vrtrahan, Vritrahan]
Indra (2) (Ir.) (demon)
Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz.
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris =
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch,
Pers (Ir.)
[Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris]
Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz.
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris =
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch,
Pers (Ir.)
[Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris]
Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz.
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris =
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Jaimini
Jaiminīya
Jupiter
Kāla
Kāma
Kaṇva
Kapiṣṭhala
Kāṭhaka
Kātyāyana
Kauśika
Kauṣītaki
Keith
Kelten
Kərəsāni
Khādira
Kosala
Kṛśānu
Kubera

Kurukṣetra
L/R
Lāṭyāyana
Maitrāyaṇī Saṃhitā

Mannhardt
Mānava
Manu
Mars
Maśaka
Aśoka
Megasthenes
Mitanni

Mitra [voorafgegaan door een spatie]
Mithra
Murray
Pañcāla

lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch,
Pers (Ir.)
[Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris]
Jaimini (Ind.) (auteur) (lit.), Jaiminīya (lit.)
[Jaiminiya]
Jaimini (Ind.) (auteur) (lit.), Jaiminīya (lit.)
[Jaiminiya]
Jupiter (1) = Juppiter = lat. Iupiter = Iuppiter (L/R) (god)
Kāla (1) (Ind.) (god)
[Kala]
Kāma (1) = Kāmadeva (Ind.) (god)
[Kama, Kamadeva, Kamdev]
Kaṇva (Ind.) (ṛṣi, auteur)
[Kanva, rsi, risi, rshi, rishi]
Kapiṣṭhala (Ind.) (ṛṣi, auteur) (lit.)
[Kapisthala, Kapishthala,
rsi, risi, rshi, rishi]
Kaṭha (1) (Ind.) (filosoof) (fil./lit.), Kā ṭhaka (lit.) [Katha, Kathaka]
Kātyāyana (Ind.) (auteur)
[Katyayana]
Kauśika (1) (Ind.) (auteur van de Kauśika (Gṛhya) Sūtra) (lit.)
[Kaushika, Kausika]
Kauṣītaki, Kahoḍa of Kahola (Ind.) (auteur), Kauṣītaki (lit.)
[Kahoda Kausitaki, Kahoda Kaushitaki, Kahola Kausitaki,
Kahola Kaushitaki]
Keith, Arthur Berriedale (auteur)
Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch
Kərəsāni = (Encycl. Iran.) Kərəsānu = Keresāni (Ir.) (koning)
[Keresani]
Khādira (Ind.) (auteur)
[Khadira]
Kośalā (Ind.) (mahājanapada, streek rond en tNv Ayodhyā, Uttara
Pradeśa)
[Koshala, Kosala]
Kṛśānu (Ind.) (gandharva)
[Krshanu, Krishanu, Krsanu, Krisanu]
Kubera = Kuvera (Ind.) (1. rākṣasa- of yakṣa-demonenkoning, 2.
later god, 3. wachter van het noorden (Ind.-B.))
[raksasa, rakshasa, yaksa, yaksha]
Kurukṣetra (Ind.) (streek, tNWv Delhi tussen r. Satluj, r. Yamunā
en Mārwār-woestijn, N-Hariyāṇā en Z- Pañjāb)
[Kuruksetra,
Kurukshetra]
Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn)
Lāṭyāyana (Ind.) (auteur)
[Latyayana]
Maitri = Maitra = Maitreya (Ind.) (ṛṣi), Maitrāyaṇīya, Maitrāyaṇa
(lit.) [vgl. Literatuur: Upaniṣad, Maitrāyaṇīya]
[Maitrayaniya, Maitrayana, rsi, risi, rshi, rishi]
Mannhardt, Johann Wilhelm Emanuel (auteur)
Manu (1) (Ind.) (naam van bep. goddelijke scheppers of
voorvaders), Mānava
[Manava]
Manu (1) (Ind.) (naam van bep. goddelijke scheppers of
voorvaders), Mānava
Mars (L/R) (god)
Maśaka (Ind.) (auteur) (lit.)
[Mashaka, Masaka]
Maurya, Aśoka (Ind.-B.) (koning)
[Ashoka Maurya, Asoka Maurya]
Megasthenes (Μεγασθενης) (Grieks Bactrië) (gezant)
Mitanni (W-Azië) = Mitani = Mittanni = ass. Ḫanilgalbat = eg. (15e
eeuw) Mtn = (14e eeuw) Naharina = Naḫrima (Azië-Mit.-Hurr.)
(vrm. koninkrijk, gelegen tussen de r. Ḫābūr en de r. Eufraat)
[Mittani, Mitani, Mitana, Mittanna, Maitani, Hanilgalbat,
Haniolgalbat, Khanilgalbat, Nahrima]
Mitras*: Mitra (Ind.) (god)
Mitras*: Miθra = Mithra (Ir.) (god)
Murray (1), George Gilbert Aimé (auteur)
Pañcāla (1) (Ind.) (mahājanapada, gebied tNv de r. Yamunā, tZv
de Himālaya, tOv Kuru en tWv Kośalā, rond de hoofdsteden
Ahicchattra = Ahikṣatra (mod. Aonla, tZWv Barelī = eng. Bareilly
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Pāṇini
Punjab
Pāraskara
Parthen
Perkunas
Perunu
Phryg.
Prometheus
Pruisen

Reinach
Romeinen
Śabala
Śākalya
Śaka
Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra
Śāṅkhāyana Upaniṣad

Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra
Suyajña Śāṅkhāyana
Saraṇyū
on.
Von Schroeder
Rudra
Śiva
Soma Pāvamāna
Thrita
Taittirīya
Trita Āptya
Ugnis Szventà
Uoruenos
Ouranos
Uṣas
Usener

(stad), Barelī, Uttara Pradeśa) en Kampilya = Kā ṃpilya (mod.
Kampīla, tNWv Farrukhābād (stad), Farrukhābād, Uttara Pradeśa)
[Pancala, Panchala, Ahiksatra, Ahikshatra, Kampil]
Pāṇini (Ind.) (auteur)
[Panini]
Pañjāb = panjab = eng. Punjab 1. (Ind.&Pak.) (streek, =
Pañcanada), 2. (Ind.) (deelstaat), 3. (Pak.) (prov.), 4. (Pak.)
(district van Bāmyān), Pañjābi = Panjabi = Punjabi
Pāraskara (Ind.) (auteur)
[Paraskara]
Parthië = lat. Parthia = operz. Parθava = parth. Parθaw = mperz.
Pahlaw (Ir.) (hist. streek, NO-Iran), Parthisch (mperz. Pahlavi),
Parth (operz. Parθava)
Perkūnas* (balt.) = IE *Perkwunos = lit. Perkūnas = lets Pērkōns =
oprs. Perkūns = yotv. Parkuns = oslav. Perūn (Balt.) (god)
[Perkunas, Perkwunos, Perkons, Perkuns, Perun]
Perkūnas* (balt.) = IE *Perkwunos = lit. Perkūnas = lets Pērkōns =
oprs. Perkūns = yotv. Parkuns = oslav. Perūn (Balt.) (god)
[Perkunas, Perkwunos, Perkons, Perkuns, Perun]
Phrygië = lat.-gr. Phrygia (Φρυγια) (Azië) (vrm. koninkrijk, WAnatolië), Phrygisch, Phrygiër
[Frygië]
Prometheus (Προμηθευς) (Gr.) (titan)
Pruisen, Oude; = oprs. Prūsai = lets Prūši = lit. Prūsai = pls.
Prusowie = lat. Pruteni = d. Pruzzen = Boruzzen = Prußen (Balt.)
(volk, dat woonde tussen Weichsel (Vistula) en het Koerse Haf)
[Prusai]
Reinach, Salomon (auteur)
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Śabala (Ind.) (hond, zoon van Saramā)
[Shabala, Sabala]
Śākalya, Vidagdha (Ind.) (auteur), Śākala (fil. school)
[Vidagdha Shakalya, Vidagdha Sakalya, Shakala, Sakala]
Saken = operz. Sakā = skt. Śaka = gr. Sakai (Σακαι) = lat. Sacae =
chin. Sai (Ir.) (volk)
[Shaka, Saka, Sakas]
Śāṅkhāyana (1), (onbekende voornaam) (Ind.) (auteur v. ShShS)
(lit.)
[Shankayana, Sankhayana]
Śāṅkhāyana (2), Guṇākhya (Ind.) (auteur v. KauṣU) (lit.)
[Guṇākhya Śāṅkhāyana, Gunakhya Shankayana,
Gunakhya Sankhayana]
Śāṅkhāyana (3), Suyajña (Ind.) (auteur v. ShGS) (lit.)
[Suyajña Śāṅkhāyana, Suyajna Shankhayana, Suyajna Sankhayana]
Śāṅkhāyana (3), Suyajña (Ind.) (auteur v. ShGS) (lit.)
[Suyajña Śāṅkhāyana, Suyajna Shankhayana, Suyajna Sankhayana]
Saraṇyū (Ind.) (godin)
[Saranyu]
Scandinavië: Oud-Noors (on) = Oud-IJslands
Schroeder, Leopold Alexander von (auteur)
Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)
[Shiva, Shiwa, Siva]
Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)
[Shiva, Shiwa, Siva]
Soma: ‘Pāvamāna’ (1) (Ind.) (god/kruid/drank)
[Pavamana]
Thrita = av. Θrita (Ir.) (myth. priester)
Tittiri (Ind.) (leraar), Taittirīya (lit.)
[Taittiriya]
Trita Āptya = Trita (Ind.) (god)
[Trita Aptya, Tṛta Āptya]
Ugnis Szventà (vlgs Hiëronymus van Praag) (Lit.) (godin)
Uoruenos* = *Uoru-nnos = *Uoru-nos (A.Ch. Das 1925, Bloomfield
1908) (IE) (god)
Uranus = gr. Ouranos (Ουρανος) (Gr.) (god)
Uṣas = Morgenstond (Ind.) (godin)
[Usas, Ushas]
Usener, Hermann Carl (auteur)
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Vādhūla
Vāmadeva
Varuṇa
Vasiṣṭha
Vayu
Vāyu
Vərəθraγna

Vesta
Māthava
Videha
Vikhanasa
Viṣṇu
Vārāha
Viśvāmitra
Vivasvat
Vivaṅhvant
Vṛtra
Wundt
Yama
Yāska
Yima
Zoroaster
Zoroastrisch
Zeus
Zeus Pater

Vādhūla (Ind.) (auteur)
[Vadhula]
Vāmadeva (2) Gautama (Ind.) (ṛṣi/priester/auteur)
[Vāmadeva Gautama, Vamadeva Gautama, rsi, risi, rshi, rishi]
Varuṇa (Ind.) (god)
[Varuna]
Vasiṣṭha (Ind.) (auteur en ṛṣi) (lit.)
[Vasistha, Vasishtha,
rsi, risi, rshi, rishi]
Vāyu (1) = av. Vayu (Ir.) (god)
Vāyu (2) (Ind.) (god) (lit.), Vāyavīya (lit.)
[Vayu, Vayaviya]
Vərəθraγna (av.) = Verethraghna = mperz. Warahrān = Varahrān =
Vahrām = Bahrām = Behram (Ir.) (god/personificatie van de
overwinning)
[Verethragna, Warahrām, Warahran, Varahran,
Vahram, Vehram, Bahram, Behrām]
Vesta (L/R) (godin)
Videgha Māthava (Ind.) (kolonistenleider)
[Videgha Mathava]
Videha = Mithilā (2) = Tīrabhukti = Tirahuta = Trihuta = Tirhut
(Ind.-Nep.) (mahājanapada, oostelijk Bīhar en gebied rond
Janakpurdham, Nepal)
[Mithila, mahajanapada]
Vikhanasa (Ind.) (ṛṣi), Vaikhānasa (lit.)
[Vaikhanasa, rsi, risi, rshi, rishi]
Viṣṇu (Ind.) (god) (lit.), Vaiṣṇava
[Visnu, Vishnu, Vaisnava, Vaishnava]
Viṣṇu: Varāha, avatāra (Ind.) (beerzwijn-god) (lit.), Vārāha (lit.)
[Varaha, avatara]
Viśvāmitra (Ind.) (auteur en ṛṣi)
[Vishvamitra, Visvamitra,
rsi, risi, rshi, rishi]
Vivasvat = Vivasvant = nomin. Vivasvān (Ind.) (god), Vaivasvata
[Vivasvan]
Vivasvat: Vīuuaŋhvant (av.) = Vivaṅhvant (Ir.) (myth. priester,
vader van Yima)
[Vivanhvant, Vivanghān, Vivanghan]
Vṛtra (1) (Ind.) (asura-demon-nāga)
[Vrtra, Vritra, naga]
Wundt, Wilhelm Maximilian (auteur)
Yama (1) = Yamarāja (Ind.) (1. eerste mens, 2. god, broer van
Yamī)
[Yamaraja]
Yāska (Ind.) (auteur)
[Yaska]
Yima (av.) = mperz. Jamšid = Jamšēd = Jam (Ir.) (myth. koning,
zoon van Vīuuaŋhvant)
[Jamshid, Jamshed]
Zarathustra = av. Zaraθustra = gr. Zoroastres (Σωροαστρης) =
Zoroaster (Ir.) (profeet)
Zarathustra = av. Zaraθustra = gr. Zoroastres (Σωροαστρης) =
Zoroaster (Ir.) (profeet)
Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god)
Zeus (1): ‘Pater’ (Πατηρ), ~ (Gr.) (god) [Zeus Pater, Ζευς πατηρ,
Vader Zeus]
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2. Index van categorieën en termen
berg
goud
hiraṇya
ijzer
koper
zilver
oudste Brāhmaṇa
eerste god
basis van de religie
oorsprong der godsdienst
oorsprong van de religie
Ouderdom en plaats van ontstaan van de
doder
Vṛtrahan, de doder van Vṛtra
soma-drinker
medicijnman
Bhaga
nieuwkomers
offeraar
aanbidder
diefstal van het vuur
Spenta
handel,
de eik
Aśvattha
ficus religiosa
ficus indica
Nyagrodha
huis
Gṛhya
opsplitsing
scheiding der geesten
invloed
vermenging
cultus
aangeroepen
aanbidding van het dier
aanbidt het dier
dier is de god. De mensen vereren
verering van de doden
Verering van aardgodin
Verering van hemelse goden
Verering van zon en maan
Verering van wateren en wind
Verering van wateren en wind
Verering van zon en maan
slangverering
Yasna
boomvering

Aardhoogte: berg
Aardmaterie: goud
Aardmaterie: goud: term: hiraṇya (Ind.)
Aardmaterie: ijzer
Aardmaterie: koper
Aardmaterie: zilver
Begin: eerste/oudste Brāhmaṇa (Ind.)
Begin: eerste/oudste godheid
Begin: oorsprong van de religie
Begin: oorsprong van de religie
Begin: oorsprong van de religie
Begin: oorsprong van de Ṛg Veda (Ind.)
Beroep en functie: doder (moordenaar)
Beroep en functie: doder: term: han, Vṛtra- (‘doder van Vṛtra’)
(god) (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: genezer: medicijnman (toverdokter)
Beroep en functie: gever: term: bhaga (god) (Ind.)
Beroep en functie: kolonist
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar, opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder)
Bezit en roof: diefstal van het vuur
Bezit en roof: gave: heil: term: spəṇta (‘heilbrengend’) (adj.) (Ir.)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Boom: eik
Boom: vijgenboom: Aśvattha (ficus religiosa) (Ind.)
Boom: vijgenboom: Aśvattha (ficus religiosa) (Ind.)
Boom: vijgenboom: banyan = nyagrodha = vaṭa (Ficus benghalensis
= indica) (Ind.)
Boom: vijgenboom: banyan = nyagrodha = vaṭa (Ficus benghalensis
= indica) (Ind.)
Bouwwerk: huis
Bouwwerk: huis: term: gṛhya (adj.) (rite/lit.) (Ind.)
Cultureel aspect: culturele scheiding
Cultureel aspect: culturele scheiding
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: vermenging
Cultus (verering, aanbidding)
Cultus (verering, aanbidding)
Cultus: dierenverering
Cultus: dierenverering
Cultus: dierenverering
Cultus: dodencultus
Cultus: godencultus: aardgoden (-geesten, chtonische ~)
Cultus: godencultus: hemelse goden
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: wateren, verering van de
Cultus: natuurcultus: wind, verering van de
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: slangencultus
Cultus: term: yasna (subst.) (Ir.)
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering
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verering van de eik
vuurcultus
culturele elementen
culturen
pre-Dravidiërs
dier
Śabala
hellehond
leeuw
offerdier
olifant
panter
tijger
vee)
vis
wolf
Vārāha
doden
dood
natuur
Amesha
sterfelijke
gedood
Dravidische
3 en
3e
Thrita
trita
Persoonlijk
Eetbare
soma
melk
ethisch
goedheid
kwade
morele
Erinys
families
Apāṃnapāt
nageslacht
Dyaus, die eenvoudig ‘hemel’
Pitṛ
Pater
zoon
filosofisch
godsidee
veda
theologische
Upaniṣadische filosofie
Vājasaneyi
Kāṭhaka
Maitrāyaṇī Saṃhitā

Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering: eik
Cultus: vuurcultus
Cultuur
Cultuur
Cultuur: pre-Dravidische ~
Dier
Dier: ‘Gevlekte’ (Śabala (-ī) (Ind.)
Dier: hond, waak-: hellehond
Dier: leeuw
Dier: offerdier
Dier: olifant
Dier: panter
Dier: tijger
Dier: vee
Dier: vis
Dier: wolf
Dier: zwijn: beer: term: varāha (god) (Ind.), vārāha (sūtra, fil.
school)
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: dood
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: onsterfelijkheid: term: aməša (subst. adj.) (Ir.)
Dood en leven: sterfelijkheid
Dood en leven: vernietiging
Dravidiër, Dravidisch
Drie
Drie
Drie: derde: term: thrita (Ir.)
Drie: derde: term: trita (Ind.)
Eén: individualiteit
Eten en drinken: eetbaarheid
Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.)
Eten en drinken: melk
Ethiek
Ethiek: goedheid
Ethiek: het kwade, slechtheid, kwaadheid
Ethiek: moraal
Ethiek: straf: wraak: term: ερινυς (Gr.)
Familierelaties: familie
Familierelaties: kind: term: napāt, apāṃ- (‘kind van de wateren’)
(god) (Ind.)
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: vader: term: pitar, Dyaus (Ind. hemelgod) (Ind.)
Familierelaties: vader: term: pitṛ (Ind.)
Familierelaties: vader: term: πατηρ (god) (Gr.)
Familierelaties: zoon
Filosofie
Filosofie: idee van god
Filosofie: kennis: term: veda (adj. vaidika) (lit.) (Ind.)
Filosofie: theologie
Filosofie: type: Vedānta = Uttara Mīmāṃsā (Ind.)
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Witte: Vājasaneyins (Ind.)
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Kaṭha’s (2) of Carakakaṭha’s (Ind.), Kāṭhaka
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Maitrāyaṇīya’s =
Maitrāyaṇī śākhā (Ind.)
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Mānava-school
Taittirīya
Vārāha-school
gedachten
opvattingen
idee
concept
cultus komen ook
komt overeen
Overeenkomst
parallel
speculatie
fase
tegenstelling
theorie
verbonden
verschil
verwantschap
geest
Kṛśānu
Ṛbhu
Kubera
Vṛtra
geesten van de hemel, de lucht, de
kobold
Demon
boze geesten
kwade Asura’s
druh
druj
Yātu
geest van het gedode dier
dwergen
elf [voorafgegaan door een spatie]
Álfr
Geesten die heersen over een bepaald
Ṛbhu
geesten van de hemel, de lucht, de
Gandharva
geesten van de hemel, de lucht, de
natuurgeest
demon van de overwinning
reuzen
vegetatiegeesten
aarde: de externe
geesten van de hemel, de lucht, de
Geesten van ziekte en waanzin
geesten van de hemel, de lucht, de
geesten van de hemel, de lucht, de
Geesten van ziekte en waanzin
bezieling
dodengeest

Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Mānava (Ind.)
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Taittirīya’s (Ind.)
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Vārāha (Ind.)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: overeenkomst
Filosofisch aspect: overeenkomst
Filosofisch aspect: overeenkomst
Filosofisch aspect: parallel
Filosofisch aspect: speculatie
Filosofisch aspect: stadium (fase, gradatie, trap)
Filosofisch aspect: tegenstelling
Filosofisch aspect: theorie
Filosofisch aspect: verbondenheid
Filosofisch aspect: verschil
Filosofisch aspect: verwantschap
Geest
Geest: ‘Boogschutter’ (Kṛśānu) (Ind.)
Geest: ‘Handvaardige’ (Ṛbhu) (Ind.)
Geest: ‘Misvormde’ (Kubera) (Ind.)
Geest: ‘Tegenhouder’ (Vṛtra) (Ind.)
Geest: aardgeest
Geest: beschermgeest van het huis: kobold (kabouter) (Germ.)
Geest: demon
Geest: demon
Geest: demon: term: asura (Ind.)
Geest: demon: term: druh (Ind.)
Geest: demon: term: druj (Ir.)
Geest: demon: term: yātu = perz. jādū (Ind.) + (Ir.)
Geest: dier, ~ van het
Geest: dwerg
Geest: elf
Geest: elf: term: álfr (Germ.)
Geest: functiegeest (wet, huwelijk, jacht enz.)
Geest: groep: ‘Ṛbhu’s’ (Ind.)
Geest: hemelgeest
Geest: hemelgeest: gandharva (lit.) (Ind.)
Geest: lucht-, wind-, en stormdemon
Geest: natuurgeest
Geest: overwinning, demon van de
Geest: reus
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en
weidegeest)
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest, externe
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest, externe
Geest: waanzin, demon van de
Geest: watergeest
Geest: wolkendemon
Geest: ziektedemon
Geest: ziel: bezieling, bezield zijn
Geest: ziel: dodengeest
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geesten der doden
Spoken
draug
dreag
Zwaanmeisjes
draug
dreag
geschiedenis
historisch
pre-Zoroastrisch
Vedische periode
Vedische tijden
getal
33
Pañcaviṃśa

Ṣaḍviṃśa
aantal
9, 7
12
9, 7
god
Nāsatya
Vərəθraγna
Manu
Thrita
Trita
Vṛtrahan
Maruts
Yama
Pāvamāna
Soma [niet cursief]
heer van Aša
heer van Ṛta
Soma Pāvamāna
‘hij die vooraf overweegt’
Apāṃnapāt
Apąm Napāt
Kāma
Kubera
Uṣas
Amesha Spenta
Bhaga
Rudra
Saraṇyū
Kāla
Pitṛ
Zeus Pater
Atri
Bhṛgu
Agni
Śiva
Ahura Mazdā
Vāyu

Geest: ziel: dodengeest
Geest: ziel: dodengeest: spook
Geest: ziel: dodengeest: spook: term: draugr (Germ.)
Geest: ziel: dodengeest: spook: term: dreag (Germ.)
Geest: zwaanmeisje
Germ. termen: draugr
Germ. termen: dreag
Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis: pre-Zoroastrische periode (Ir.)
Geschiedenis: Vedische periode (Ind.)
Geschiedenis: Vedische periode (Ind.)
Getal
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf: term: pañcaviṃśa (‘25e’)
(stoma/brāhmaṇa) (Ind.)
Getal: ~ boven de twaalf: term: ṣaḍviṃśa (‘26e’) (lit.) (Ind.)
Getal: aantal
Getal: negen
Getal: twaalf
Getal: zeven
God
God: ‘Behulpzame’ (Nāsatya) (Ind.)
God: ‘Breker van weerstand’ (Vərəθraγna) (Ir.)
God: ‘Denkende’ (Manu) (Ind.)
God: ‘Derde’ (Thrita) (Ir.)
God: ‘Derde’ (Trita) (Ind.)
God: ‘Doder van Vṛtra’ (Vṛtrahan) (Ind.)
God: ‘Doders’ (Maruts) (Ind.) (godengroep)
God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.)
God: ‘Gezuiverde’ (Pāvamāna) (Ind.)
God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.)
God: ‘Heer van Aša’ (Ir.)
God: ‘Heer van Ṛta’ (Ind.)
God: ‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.)
God: ‘Hij die vooraf overweegt’ (Προμηθευς) (Gr.)
God: ‘Kind van de wateren’ (Apāṃnapāt, Apąm Napāt) (Ind.)
God: ‘Kind van de wateren’ (Apāṃnapāt, Apąm Napāt) (Ind.)
God: ‘Liefde’ (Kāma) (Ind.)
God: ‘Misvormde’(Kubera) (Ind.)
God: ‘Ochtendgloren’ (Uṣas) (Ind.)
God: ‘Schenker van goede gaven’ (Aməša Spəṇta) (Ir.)
(godengroep)
God: ‘Schenker van goede gaven’ (Bhaga) (Ind.)
God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.)
God: ‘Snelle’ (Saraṇyū) (Ind.)
God: ‘Tijd’ (Kāla) (Ind.)
God: ‘Vader’ (Pitṛ) (Ind.)
God: ‘Vader’ (Πατηρ) (Gr.)
God: ‘Verslinder’ (Atri) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
God: ‘Vurige’ (Bhṛgu) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
God: ‘Vuur’ (Agni) (Ind.)
God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.)
God: ‘Wijze heer’(Ahura Mazdā) (Ir.)
God: ‘Wind’ (Vāyu, Vāta) (Ind.)
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Erinys
Dioskouroi
Āditya
aardgodin
abstracte godheden
vertegenwoordigen activiteiten van het
Augenblicksgötter
dondergod
hemelse goden
hoofd van de Āditya’s
hoofd van de Amesha Spenta’s
hoogste god
lagere goden
goden van het licht
natuurgod
Persoonlijke goden
scheppergod
Sondergötter
Bagha
Kāla=tijd
Kāma=verlangen
goden van het volk
volksgoden
god van het water
gever van goede dingen
zonnegod
Dioskouroi
Āditya
Amesha Spenta
Asura
Kabeiroi
Maruts
Tweelinggoden
Nāsatya
Dioskouroi
Pater
Selloi
held
heersen
onder controle hebben
dominant
morele grootsheid
koninkrijk
heer des huizes
koning
heer [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
‘heer’
Ahura (‘heer’= Asura) Mazda komt
Tempels
maanhuizen

God: ‘Wraak’ (Ερινυς) (Gr.)
God: ‘Zonen van God’ (Διοσκουροι) (Gr.)
God: ‘Zoon van Aditi’ (Āditya) (Ind.)
God: aardgodin
God: abstracte ~
God: abstracte ~: menselijke handeling, ~ van een
God: Augenblicksgott (die alleen op het moment dat hij nodig is,
voor de aanbidder leeft)
God: donder en/of bliksem, god van
God: hemelgod
God: hoofdgod (van stad, volk of andere goden)
God: hoofdgod (van stad, volk of andere goden)
God: hoogste ~
God: lagere ~
God: lichtgod
God: natuurgod
God: persoonlijke ~ (met eigen cultus, mythe en kunst)
God: schepper
God: Sondergott (die alle activiteiten van dezelfde soort beheerst)
God: term: bagha (Ir.)
God: tijd, ~ van de
God: verlangen, ~ van het
God: volksgod
God: volksgod
God: watergod
God: weldoener van de mens
God: zonnegod
God: zoon van ~: term: διοσκουροι (pl.) (Gr.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Āditya’s’ (1) (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Aməša Spəṇta’s’ (Ir.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Cabiren’ (Καβειροι) (Eg.-Gr.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) =
‘Rudriya’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden (dioscuren, dioscurische goden) (alg.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (1) (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden: ‘Dioscuren’ (Διοσκουροι) (Gr.)
Griekse termen: Πατηρ
Griekse termen: Σελλοι
Halfgod: held
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij: beheersen
Heerschappij: dominantie
Heerschappij: gezag: verhevenheid (grootsheid, hoogheid,
majesteit, heerlijkheid)
Heerschappij: vorm: staat: koninkrijk
Heerser: heer, huis- (heer des huizes)
Heerser: koning
Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer)
Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer)
Heerser: leider: term: ahura (Ir.)
Heiligdom: type: tempel
Hemellichaam: sterrenbeeld: maanhuis
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Nakṣatra’s
donkerhuidigen
huwelijk
minnaar
kastenstelsel
klassenstelsel
Ahura (‘heer’= Asura) Mazda komt
Aša
Barəsman
Yasna
Yima
angst
bang
afschrikwekkende
Kāma=verlangen
goedheid
liefde
filanthropie
van liefde voor de ander
filanthropie, liefde voor de
vrome
Śabala
aarde [voorafgegaan door een spatie]
inheems
oorspronkelijke bevolking
buitenlander
Kurukṣetra
woestijn
hemelse
Uoruenos
Dyaus, die eenvoudig ‘hemel’
land
thuisland van de Ṛg
de lucht
kosmos
pad voor de zon
Gopatha
Śatapatha
oost
zuid
godenbeeld
kunst
aniconisch
Gr. Selloi – L/R Salii
botten
licht
literatuur
Āraṇyaka

Hemellichaam: sterrenbeeld: maanhuis: term: nakṣatra (Ind.)
Huid: kleur: donkere ~
Huwelijk
Huwelijk: gemaal (bruidegom, echtgenoot, minnaar, metgezel)
Instelling en organisatie: kastenstelsel (varna, kaste) (Ind.)
Instelling en organisatie: klassenstelsel
Iraanse termen: ahura
Iraanse termen: aša
Iraanse termen: barəsman
Iraanse termen: yasna
Iraanse termen: Yima
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: begeerte (verlangen, hunkering
Karakter en gedrag: goedheid
Karakter en gedrag: liefde
Karakter en gedrag: liefde, naastenKarakter en gedrag: liefde, naastenKarakter en gedrag: liefde, naastenKarakter en gedrag: vroomheid
Kleur: gevlektheid: term: śabala (-ī) (adj.) (dier/godin) (Ind.)
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen,
autochthoon, inheems)
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen,
autochthoon, inheems)
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd,
allochtoon, uitheems)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: kṣetra, Kuru- (‘veld
der Kuru’s’) (top. en slagveld) (Ind.)
Kosmografie en geografie: gebied: wildernis: woestijn
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (*Uoruenos =
*Uoru-nnos = *Uoru-nos) (IE)
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Dyaus pitṛ)
(Ind.)
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: plaats van ontstaan van de Ṛg Veda
(Ind.)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: weg der zon
Kosmografie en geografie: weg: term: patha, go- (‘koeienweg’)
(lit.) (Ind.)
Kosmografie en geografie: weg: term: patha, śata- (‘honderd
paden’) (lit.) (Ind.)
Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: kunst
Kunst en schrift: kunst: aniconisme
Latijnse termen: Salii
Lichaam: bot (been)
Licht en duisternis: licht
Literatuur
Literatuur: Āraṇyaka (alg.) (Ind.)
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Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa
Av. [voorafgegaan door een spatie]
Avesta
Brāhmaṇa
Aitareya B.
Aitareya Brāhmaṇa
Gopatha Brāhmaṇa
Jaiminīya B.
Jaiminīya Brāhmaṇa
Kauṣītaki B.
Kauṣītaki Brāhmaṇa
Pañcaviṃśa
Ṣaḍviṃśa Brāhmaṇa
Sāmavidhāna Brāhmaṇa
Śatapatha
Taittirīya Brāhmaṇa
Mahābhārata
Petavatthu
Rāmāyaṇa
Saṃhitā
Śāstra
Sūtra
Dharma Sūtra
Āpastamba Dharma Sūtra
Baudhāyana Dharma Sūtra
Gautama Dharma Sūtra
Vasiṣṭha Dharma Sūtra
Gṛhya Sūtra
Āpastamba Gṛhya Sūtra
Āśvalāyana Gṛhya Sūtra
Baudhāyana Gṛhya Sūtra
Bhāradvāja Gṛhya Sūtra
Gobhila Gṛhya Sūtra
Hiraṇyakeśin Gṛhya Sūtra
Jaiminīya Gṛhya Sūtra
Kauśika Gṛhya Sūtra
Khādira Gṛhya Sūtra
Mānava Gṛhya Sūtra
Pāraskara Gṛhya Sūtra
Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra
Vārāha Gṛhya Sūtra
Śrauta Sūtra
Āpastamba Śrauta Sūtra
Āśvalāyana Śrauta Sūtra
Baudhāyana Śrauta Sūtra
Bhāradvāja Śrauta Sūtra
Drāhyāyaṇa Śrauta Sūtra
Hiraṇyakeśin Śrauta Sūtra

Literatuur: Āraṇyaka: Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa = Talavakāra
Āraṇyaka (door Jaimini) (Ind.)
Literatuur: Avesta (Ir.)
Literatuur: Avesta (Ir.)
Literatuur: Brāhmaṇa (alg.) (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Aitareya = Āśvalāyana Brāhmaṇa (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Aitareya = Āśvalāyana Brāhmaṇa (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Gopatha (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Jaiminīya (door Jaimini) (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Jaiminīya (door Jaimini) (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Pañcaviṃśa = Prauḍha = Tāṇḍya (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Ṣaḍviṃśa (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Sāmavidhāna (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Śatapatha (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Taittirīya (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata (Ind.)
Literatuur: Pāli-canon: Piṭaka, Sutta: Nikāya, Khuddaka:
Petavatthu (Ind.-B.)
Literatuur: Rāmāyaṇa (door Valdiki) (Ind.)
Literatuur: Saṃhitā (alg.) (Ind.)
Literatuur: Śāstra (alg.) (Ind.), Śāstrīya
Literatuur: Sūtra (alg.) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Dharma (alg.) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Dharma, Āpastamba (door Āpastamba) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Dharma, Baudhāyana (door Baudhāyana) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Dharma, Gautama (door Gautama) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Dharma, Vasiṣṭha (door Vasiṣṭha) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya (alg.) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Āpastamba (door Āpastamba) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Āśvalāyana (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Baudhāyana (door Baudhāyana) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Bhāradvāja (door Bharadvāja) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Gobhila (door Gobhila) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Hiraṇyakeśin (door Hiraṇyakeśin) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Jaiminīya (door Jaimini) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Kauśika (door Kauśika) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Khādira (= Drāhyāyaṇa Gṛhya Sūtra)
(door Khādira) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Mānava (door ‘Manu’) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Pāraskara (door Pāraskara) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Śāṅkhāyana (door Suyajña Śāṅkhāyana)
(Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Vārāha (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta (alg.) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Āpastamba (door Āpastamba) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Āśvalāyana (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Baudhāyana (door Baudhāyana) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Bhāradvāja (door Bharadvāja) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Drāhyāyaṇa (door Drāhyāyaṇa) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Hiraṇyakeśin (door Hiraṇyakeśin) (Ind.)
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Kātyāyana Śrauta Sūtra
Lāṭyāyana Śrauta Sūtra
Mānava Śrauta Sūtra
Maśaka Śrauta Sūtra
Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra
Vādhūla Śrauta Sūtra
Vaikhānasa Śrauta Sūtra
Vaitāna Śrauta Sūtra
Vārāha Śrauta Sūtra
canon vinden parallellen
Iraanse literatuur
Upaniṣad
Aitareya Upaniṣad
Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad
Chāndogya Upaniṣad
Kauṣītaki Upaniṣad
Śāṅkhāyana Upaniṣad
Kena Upaniṣad
Taittirīya Upaniṣad
Ved.
Veda’s
Vedische literatuur
Atharva Veda

Ṛg
Padapāṭha
Saṃhitāpāṭha
Hymnen aan Soma Pāvamāna
Sāma Veda
Yajur Veda
Witte Yajur Veda
Vājasaneyi
Zwarte Yajur Veda
Kapiṣṭhala-Kaṭha Saṃhitā
Kāṭhaka Saṃhitā
Maitrāyaṇī Saṃhitā
Taittirīya S.
Taittirīya Saṃhitā
Nirukta
maan
van de menselijke geest als
bovenmenselijke macht
goden, die dus feitelijk minder machtig
heilige kracht
versterking van de macht van
wereldwijde macht van
mana
machtig zijn dan de priesters
natuurkrachten
machtig zijn dan de priesters
magie
Voorspelling

Literatuur: Sūtra, Śrauta, Kātyāyana (door Kātyāyana) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Lāṭyāyana (door Lāṭyāyana) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Mānava (door ‘Manu’) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Maśaka (door Maśaka) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Śāṅkhāyana (door Śāṅkhāyana) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Vādhūla (door Vādhūla) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Vaikhānasa (door Vikhanasa) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Vaitāna (door anon.) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Vārāha (Ind.)
Literatuur: type: Boeddhistische ~ (Ind.-B.)
Literatuur: type: Iraanse ~ (Ir.)
Literatuur: Upaniṣad = Vedānta (alg.) (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad, Aitareya (= Aitareya Āraṇyaka II: 4-6) (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad, Bṛhad Āraṇyaka (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad, Chāndogya (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad, Kena = Talavakāra (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad, Taittirīya (= Taittirīya Āraṇyaka VII-IX) (Ind.)
Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch
Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch
Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch
Literatuur: Veda, Atharva = Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās =
Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg: Ṛg Veda Padapāṭha (door Śākalya) (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg: Ṛg Veda Saṃhitāpāṭha (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg: Soma Pāvamāna-hymnen (Ind.)
Literatuur: Veda, Sāma (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Witte (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Witte: Vājasaneyi Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte (Kṛṣṇa) (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Kapiṣṭhala-Kaṭha Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Kāṭhaka Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Maitrāyaṇī Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Taittirīya Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Taittirīya Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Vedāṅga: Nirukta: Nirukta (door Yāska) (Ind.)
Maan
Macht en kracht: geestelijke kracht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere) macht
Macht en kracht: heilige kracht
Macht en kracht: koninklijke macht
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: menselijke macht over de goden
Macht en kracht: natuurkracht
Macht en kracht: priesterlijke macht
Magie en mantiek: magie (betovering)
Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij)
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vogelvlucht
donkerhuidigen
primitieve mens
stambewustzijn
volk
mythe
Manu en de vis
mythologie
Vedische mythologie
vergelijkende mythologie
Vergelijkende Indo-Europese mythologie
natuurverschijnsel
donder
moesson
wind
offer
wanneer een bepaald dier
Keuze van offerdier
soma-ritueel
Mensenoffer
Graanoffers
Vaitāna
Yajña
Wijze van offeren
plengoffer
Yasna
Arta
Bagha
paard
priester
priester van het plengoffer
priester van de vuurcultus
Bhṛgu’s
Salii
Selloi
priesterschap
Selloi
Adhvaryu
Atharvan
Atharva
Āθravan
Brahman
Flamen
Hotṛ
Zaotar
psychologische
stambewustzijn
menselijke geest
spiritueler
waanzin
Pāvamāna
zeevaart
godsdienst
religie

Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R)
Mens: donkerhuidige
Mens: primitieve ~
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mythe
Mythe: Manu en de vloed (Ind.)
Mythologie
Mythologie: geo/rel/temp: Vedische ~ (Ind.)
Mythologie: wetenschap: comparatieve ~
Mythologie: wetenschap: comparatieve ~
Natuurverschijnsel
Natuurverschijnsel: donder
Natuurverschijnsel: moesson
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Offer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.)
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: graanoffer
Offer: term: vaitāna (adj.) (sūtra) (Ind.)
Offer: term: yajña (Ind.)
Offer: wijze, offer- (offermethode)
Offer: wijze: plengoffer
Offer: yasna (Ir.)
Overige IE termen: arta
Overige IE termen: Bagaios
Paard
Priester
Priester: functie: offerpriester: plengpriester
Priester: functie: vuurpriester
Priester: groep: ‘Bhṛgu’s’ of ‘Bhārgava’s’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Salii’ (Saliërs) (L/R)
Priester: groep: ‘Selloi’ (Σελλοι) (Gr.)
Priester: priesterschap
Priester: spec. god: Zeus-priester (Gr.)
Priester: term: adhvaryu (Ind.)
Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.)
Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.)
Priester: term: āθravan (Ir.) (vuurpriester)
Priester: term: brāhmaṇa (brahmaan) (Ind.)
Priester: term: flamen (L/R)
Priester: term: hotṛ (Ind.) (plengpriester)
Priester: term: zaotar (Ir.) (plengpriester)
Psychologie
Psychologie: bewustzijn, nationaal (stam-)
Psychologie: intellect (geest)
Psychologie: spiritualiteit
Psychologie: waanzin
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): term: pāvamāna (‘die
wordt gereinigd’) (part.) (god/lit.) (Ind.)
Reis: varen (zeevaart)
Religie
Religie
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Boeddhisme
boeddhistisch
geloof in een bovenmenselijke macht
godsgeloof
Hindoeïsering
informatie over de religie van de
Religie (pre-Zoroastrisch
religieus systeem
Animatisme
geloof in de bezieling van de externe
geloof in natuurkrachten
naturalisme
Animisme
geloof in de geesten der doden
priesterlijke religie
voortvloeiende geloof in
rite ter beheersing van de kosmos
manisme
Spiritisme
totemisme
volksgeloof
religie van het gewone volk
religie van de Ṛg Veda
Vedische godsdienst
Vedische religie
heilig
fetish
als zetel
strooisel
Barəsman
Barhis
rite
ritueel
behandeling van de doden
begraven
verbranden
rite ter beheersing van de
huisrituelen
ritueel waarbij priesters
rituele handelingen
vuur- en soma-ritueel
Āraṇyaka
Woudboeken
Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa
Āśvalāyana

Religie: Boeddhisme, Boeddhistisch, Boeddhist
Religie: Boeddhisme, Boeddhistisch, Boeddhist
Religie: geloof in een bovenmenselijke macht
Religie: geloof, godsReligie: Hindoeïsme, Hindoeïstisch, Hindoe
Religie: India, ~ van: Dravidische ~ (Ind.-T.)
Religie: Iran, ~ van: pre-Zoroastrische ~ (Ir.)
Religie: religieus systeem
Religie: type: animatisme of naturalisme (het geloof in de
bezieling van de externe natuurverschijnselen)
Religie: type: animatisme of naturalisme (het geloof in de
bezieling van de externe natuurverschijnselen)
Religie: type: animatisme of naturalisme (het geloof in de
bezieling van de externe natuurverschijnselen)
Religie: type: animatisme of naturalisme (het geloof in de
bezieling van de externe natuurverschijnselen)
Religie: type: animisme (geloof in en de verering van de doden)
Religie: type: animisme (geloof in en de verering van de doden)
Religie: type: priesterlijke ~
Religie: type: spiritisme of manisme (geloof in de bezieling van
objecten door de geesten der doden)
Religie: type: spiritisme of manisme (geloof in de bezieling van
objecten door de geesten der doden)
Religie: type: spiritisme of manisme (geloof in de bezieling van
objecten door de geesten der doden)
Religie: type: spiritisme of manisme (geloof in de bezieling van
objecten door de geesten der doden)
Religie: type: totemisme (geloof in een relatie tussen mens en
dier, en schijnbare dierverering)
Religie: type: volksgeloof (volksgodsdienst)
Religie: type: volksgeloof (volksgodsdienst)
Religie: Vedische ~ (Ind.)
Religie: Vedische ~ (Ind.)
Religie: Vedische ~ (Ind.)
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus voorwerp: fetisj (object of dier waar heilige kracht van
uitgaat)
Religieus voorwerp: offerstrooisel (offergras, offerstro, offerzetel
voor de goden)
Religieus voorwerp: offerstrooisel (offergras, offerstro, offerzetel
voor de goden)
Religieus voorwerp: offerstrooisel: term: barəsman (Ir.)
Religieus voorwerp: offerstrooisel: term: barhis (Ind.)
Rite (ritueel)
Rite (ritueel)
Rite: behandeling van de dode
Rite: behandeling van de dode: begrafenis
Rite: behandeling van de dode: lijkverbranding
Rite: beheersing van de kosmos
Rite: huisritueel: term: gṛhya-ritueel (Ind.)
Rite: priesterlijk ritueel: Brahmanistisch (Ind.)
Rite: rituele handeling
Rite: vuurritueel
Sansk. termen: āraṇyaka
Sansk. termen: āraṇyaka
Sansk. termen: āraṇyaka: Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa
Sansk. termen: Āśvalāyana
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Barhis
Brāhmaṇa
Āśvalāyana
Aitareya B
Gopatha

Ṣaḍviṃśa
Śatapatha
Taittirīya Brāhmaṇa
Dyaus, die eenvoudig ‘hemel’
Dōāb
Gṛhya Sūtra
hiraṇya
In Iran is hij een demon van de
Jaiminīya
Kāla=tijd
Kṛśānu
Kauśika
Mānava
Pañcaviṃśa
Padapāṭha
Saṃhitāpāṭha
Hymnen aan Soma Pāvamāna
Petavatthu
Pitṛ
Ṛg
Ṛta
Śabala
Sāman
Saṃhitā
Kapiṣṭhala-Kaṭha Saṃhitā
Kāṭhaka Saṃhitā
Maitrāyaṇī Saṃhitā
Taittirīya S
Vājasaneyi
Śāṅkhāyana
Śāstra
Śrauta Sūtra
Sūtra
Dharma Sūtra
Āpastamba Dharma Sūtra
Baudhāyana Dharma Sūtra
Gautama Dharma Sūtra
Vasiṣṭha Dharma Sūtra
Gṛhya Sūtra
Śrauta Sūtra
Nederzittingen
Upaniṣad
Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad
Kena Upaniṣad
Vaikhānasa
Vikhanasa
Vaitāna
Vārāha

Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:

barhis
brāhmaṇa
brāhmaṇa: Aitareya Brāhmaṇa
brāhmaṇa: Aitareya Brāhmaṇa
brāhmaṇa: Gopatha brāhmaṇa
brāhmaṇa: Ṣaḍviṃśa
brāhmaṇa: Śatapatha Brāhmaṇa
brāhmaṇa: Taittirīya Brāhmaṇa
div: Dyaus pitṛ
Dōāb
gṛha: gṛhya sūtra
hiraṇya
Indra
Jaiminīya
kāla
Kṛśānu
Kuśika
Manu (1): Mānava
pañcaviṃśa
pāṭha: Padapāṭha
pāṭha: saṃhitāpāṭha
pavamāna / pāvamāna
Petavatthu
pitṛ
ṛc
ṛta
Śabala of Śabara
sāman
saṃhitā
saṃhitā: Kapiṣṭhala-Kaṭha Saṃhitā
saṃhitā: Kāṭhaka Saṃhitā
saṃhitā: Maitrāyaṇī Saṃhitā
saṃhitā: Taittirīya Saṃhitā
saṃhitā: Vājasaneyi Saṃhitā
Śāṅkhāyana
śāstra
śru: śruti: śrauta
sūtra
sūtra: Dharma Sūtra
sūtra: Dharma Sūtra
sūtra: Dharma Sūtra
sūtra: Dharma Sūtra
sūtra: Dharma Sūtra

Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:

sūtra: Gṛhya Sūtra
sūtra: Śrauta Sūtra
upaniṣad
upaniṣad
upaniṣad: Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad
upaniṣad: Kena Upaniṣad
Vaikhānasa
Vaikhānasa
Vaitāna
Varāha: Vārāha
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Veda
Atharva Veda
Sāmavidhāna
Vṛtrahan
Yajña
Yajus
Yajur
schepping
slang
gemeenschappen
groepen priesters
Maatschappelijke
Sociale
vijanden der goden
zorgt ervoor
inval
invasie
Conflicten
oorlog
taal
epiek
Petavatthu
gebed
hymnen
Ṛg
lijst van goden bij de Mitanni
Mitanni-lijst
op deze lijst voor
naam
religieuze poëzie
Proza
formules
toverspreuk
Yajus
Yajur
Nederzittingen
Upaniṣad
Śrauta
Sūtra’s vormen een handleiding bij de
Commentaren
uitleg
handleiding
Saṃhitā
verzameling
verzen
woord [voorafgegaan door een spatie]
gezongen
Sāman
ouderdom
Relatieve ouderdom
Kāla=tijd
zetel
twee
Tweeling
plant

Sansk. termen: veda
Sansk. termen: veda: Atharva Veda
Sansk. termen: vidhā: Sāmavidhāna
Sansk. termen: Vṛtrahan
Sansk. termen: yajña
Sansk. termen: yajus
Sansk. termen: yajus
Schepping
Slang
Sociologie: gemeenschap
Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap (groep,
familie)
Sociologie: maatschappij (samenleving
Sociologie: maatschappij (samenleving
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen)
Strijd en vrede: inval
Strijd en vrede: inval
Strijd en vrede: strijd
Strijd en vrede: strijd
Taal
Taal: epiek
Taal: epiek: verhaal: term: vatthu, peta- (pāli) (‘verhalen over de
dodengeesten’) (lit.) (Ind.-B.)
Taal: gebed (aanroeping)
Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied)
Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.)
Taal: lijst, goden- (Mit.)
Taal: lijst, goden- (Mit.)
Taal: lijst, goden- (Mit.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: poëzie, religieuze
Taal: proza
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule)
Taal: spreuk: term: mantra: yajus (lit.) (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: yajus (lit.) (Ind.)
Taal: tekst, filosofische
Taal: tekst, filosofische
Taal: tekst, geopenbaarde: term: śruti (adj. śrauta (lit.)) (Ind.)
Taal: tekst, samenvattende: term: sūtra (div. lit.) (Ind.)
Taal: tekst: commentaar (kritiek, uitleg)
Taal: tekst: commentaar (kritiek, uitleg)
Taal: tekst: handleiding (gids, handboek)
Taal: teksten, verzameling
Taal: teksten, verzameling
Taal: vers(regel)
Taal: woord
Taal: zang (zingen)
Taal: zang: melodie: term: sāman (Ind.)
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: term: kāla (Ind.)
Troon
Twee
Twee: dualiteit
Vegetatie

Bronnen van het Vedisme

vegetatie
Haoma
rijst
soma
bossen
woud
woud en er is boomverering
bevrijding van vee
antropomorfisme
god (in mens- of diergedaante
goden (in mens- of diergedaante
van gedaante verwisselen
verandering van begrafenis in
god (in mens- of diergedaante
goden (in mens- of diergedaante
paardengedaante
theriomorfisme
wordt zijn gedaante in dit dier zichtbaar
adelaar
vuur
speren
strijdbijlen
water [+ spatie]
wateren
Apāṃnapāt
Grote Vloed
Bhaga
welvaart
ziekte
werkzaamheid
activiteiten
gemengd
geperst
gezeefd
Barhis
jacht
zaaien
Padapāṭha
Saṃhitāpāṭha
Sāmavidhāna
goddelijke orde
Arta
Aša
Ṛta
oude orde
recht.
wet
Dharma Sūtra
Vergelijkende Indo-Europese mythologie
studie

Vegetatie
Vegetatie: haoma (Ir.)
Vegetatie: rijst
Vegetatie: soma (Ind.), plant uit de bergen
Vegetatie: woud
Vegetatie: woud
Vegetatie: woud, heilig
Verlossing: object: vee
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: gedaantewisseling
Verschijning: substitutie van begrafenis door verbranding
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Vogel: arend (adelaar)
Vuur
Wapen: speer
Wapen: strijdbijl
Water
Wateren
Wateren: term: āpas (Ind.)
Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische
overstroming)
Welzijn en ziekte: heil: term: bhaga (god) (Ind.)
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: ziekte
Werkzaamheid (activiteit, daad)
Werkzaamheid (activiteit, daad)
Werkzaamheid: bereiden: mengen
Werkzaamheid: bereiden: persen
Werkzaamheid: bereiden: zeven
Werkzaamheid: breken: term: barhis (‘pluksel’) (offerstrooisel)
(Ind.)
Werkzaamheid: ec. ~: jacht
Werkzaamheid: ec. ~: zaaien
Werkzaamheid: methode: leesmethode: term: padapāṭha
(‘woordlezing’) (lit.) (Ind.)
Werkzaamheid: methode: leesmethode: term: saṃhitāpāṭha
(‘doorlopende lezing’) (lit.) (Ind.)
Werkzaamheid: methode: term: vidhāna, sāma- (‘toepassing van
sāmans’) (lit.) (Ind.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: arta (Mit.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: aša (Ir.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: ṛta (Ind.)
Wet en orde: orde, religieuze
Wet en orde: recht (rechtssysteem)
Wet en orde: wet
Wet en orde: wet: term: dharma sūtra (‘leidraad voor de wet’)
(lit.) (Ind.)
Wetenschap: godsdienstwetenschap: vergelijkende
godsdienstwetenschap
Wetenschap: studie

Bronnen van het Vedisme

taalkundig
Cultuurverandering
Hindoeïsering
belang van Varuṇa vermindert
belang wordt bevestigd en geïntensiveerd
Indra een negatieve lading
opkomst van het Boeddhisme
Religieuze veranderingen
veranderingen in Iran
sociale verandering
regen
zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zon.
zonne
1

Keith 1

Wetenschap: taalkunde
Wisseling: cultuurverandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: sociale verandering
Wolk en regen: hemelse wateren
Zon
Zon
Zon

