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De goden en demonen van de Veda 

 

1 Binnendringen van nomadische volkeren uit het noorden 3 

 
1. Oorzaken: 

a. Uitvinding van lichte strijdwagens met twee spaakwielen, getrokken door paarden. 
b. Uitvinding van het zwaard, waarmee vanaf het zadel gevochten kon worden. 

 
2. Gevolgen: 

a. Einde middelpuntvliedende cultuurverbreiding. Tot nu toe werd de beschaving te voet 
verbreid vanuit het Midden-Oosten. 

b. Einde hoogtijdagen van de moedergodin. 
c. Psychologische veranderingen, waaronder schuldbesef, verdriet en een andere houding 

t.o.v. de dood (door oorlogen e.d.). 
d. Verdwijnen van de Indus-steden. 
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1.1 Kenmerken van de Vedische religie (1) 3 

 
1. De Vedische goden zijn, evenals de Ariërs zelf, strijdlustige, wagens besturende goden. Bijv. 

Savitṛ (< sū ‘opwekken, aanzetten’), die wordt voorgesteld als rijdend in zijn wagen. 

 
2. De goden zijn niet gebonden aan plaatsen, maar manifest in bepaalde verschijnselen, zoals 

regen, donder, haard- en offervuur, storm, zon, hemel, nacht, aarde, offer en ochtendgloren. 

Bijv. Varuṇa (< vṛ  ‘bedekken, omvatten’): 

a. Hij omgeeft het universum. 
b. Hij heeft de opperheerschappij. 
c. Hij plaatst het vuur in de wateren. 
d. Hij laat de zon zijn weg volgen. 
e. Hij regelt de dag en de nacht. 

f. Hij beheert ṛta, het ritme van de orde van de wereld. 

g. Hij beheert de ruimte m.b.v. de zon en zijn scheppingskracht (māyā). 
h. Hij woont in de hemel, het luchtruim en de aarde. De wind is zijn adem. 
i. Hij aanschouwt de wereld vanuit zijn gouden woning, de zenit , omgeven door spionnen, 

w.o. de zon, die alle daden zien. 
 

3. De Vedische goden zijn geen natuurgoden. Ze hebben geen evolutie ondergaan van object 
(bijv. vuur) naar de macht achter het object, maar zijn altijd al de macht achter het 
fenomeen geweest. Argumenten: 
a. Er bestaan geen voorbeelden van een dergelijke evolutie in de wereld. 
b. De Ariërs waren reeds beïnvloed door het Sumerische stelsel: 

i. Landbouw, domesticatie van vee, metaalbewerking, decimaal stelsel. De strijdwagen 
was een eigen uitvinding. 

ii. An, Enlil en Ki heersen over hemel, luchtruim en aarde. 
iii. Soma, het offer ≈ Tammuz, en wordt geassocieerd met: 

(1) de wassende en afnemende maan; 
(2) de stier aan de offerpaal; 
(3) bijzondere drank: 

(a) het levenbrengende vocht dat door al het leven stroomt; 
(b) de bedwelmende drank, gemaakt uit de soma-plant, de nectar van het 

onsterfelijke leven. 

iv. Ṛta = ‘loop, route, weg’ ≈ maät, me, zowel een fysieke als een morele orde. 

 
4. Het Sumerische stelsel gebruikten de Ariërs niet om een complexe staat te besturen, maar 

uitsluitend t.b.v. macht: overwinning, buit en rijkdom. 
 

5. Geen overgave aan de moedergodin, maar een zonnige, strijdvaardige wereld kenmerkt de 
filosofie van de Ariërs. 
 

6. Soma, de onsterfelijkheidsdrank, gaf hun kracht. 
 

7. Zelfs de ṛta van Varuṇa raakte op de achtergrond ten gunste van de grootste strijder en soma-

drinker, Indra, die Vṛtra overwint. 

Opmerkingen m.b.t. Vṛtra, Varuṇa en de Mes. mythologie: 

a. De etymologie van Vṛtra en Varuṇa is gelijk: < vṛ (zie Varuṇa). 

b. De antagonist is het negatieve aspect van de priesterlijke kosmische orde van Varuṇa. 

c. De droogte, veroorzaakt door de slang Vṛtra, is de tegenhanger van de vloed in de Mes. 

mythologie. 
d. De kosmische ramp is het gevolg van een autonome wil, evenals bij de Semieten, niet van 

een onpersoonlijke, ritmische orde. 

e. Vṛtra is geen god, maar een monster. De tegenhanger bij de Semieten is een god. 

f. In Mesopotamië kan de hoogste god zich tegen de mensen keren. Bij de Ariërs zijn de goden 

snel tevreden of keren zich af: do ut des.   
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8. De kenmerken van het latere Hindoeïsme ontbreken: 
a. Reïncarnatiegedachte; 
b. Hunkering naar verlossing uit de cirkel van wedergeboorten; 
c. Yoga; 
d. Mythologie van verlossing; 
e. Vegetarisme; 
f. Geweldloosheid; 
g. Kastenstelsel; 
h. Verering van de koe. 
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1.2 Kenmerken van de Vedische religie (2) 2 

 
De Ariërs veroveren India vanaf 1700 en nemen goden mee die niet aan de grond gebonden zijn, 
maar aan de universele elementen, zoals weergegeven in de Veda’s (voltooid in ca 800). Tegen die 
tijd echter heeft de Vedische religie morele overwegingen en een goddelijke hiërarchie 
verworven. 
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1.3 De Indus-cultuur als oorsprong van het Hindoeïsme 3 

 
1. De Ariërs worden geassimileerd. 

 

2. De priesterlijke orde van Varuṇa, afkomstig uit de wiskundige orde van Mesopotamië, overwint 

de autonome wil van Indra. 
 

3. Ṛta wordt dharma. 

 

4. Varuṇa’s māyā wordt Viṣṇu’s māyā. 

 
5. De kringloop van de eeuwige terugkeer krijgt weer de overhand. 

 

6. Het doden van Vṛtra door Indra had eigenlijk niet mogen gebeuren en wordt later gezien als een 

misdaad, want Vṛtra is dan een Brahmaan, getuige de getransformeerde versie in de 

Mahābhārata: 
a. Alleen de namen van de beide tegenstanders zijn Vedisch. 
b. Hun karakters zijn veranderd. 
c. De bron van hun kracht is veranderd: yoga i.p.v. soma. Bovendien verschafte Śiva, de Heer 

van yoga, Indra zijn kracht. 
d. Nadruk op dharma i.p.v. de individuele daadkracht van de Vedische held. 

De beide helden worden a.h.w. gedragen door de geschiedenis. Het is een kosmische strijd, 
zonder goeden en slechten (vgl. Horus en Seth): Indra, de moordenaar, is verlosser en 
gestrafte (Indra in de lotus, Prometheus op de berg, Christus aan het kruis). 
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2 De aard van de goden en demonen 
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2.1 Natuurgoden en abstracte godheden 
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2.1.1 Antropomorfisme 1 

 
a. Reeds in de IE periode zijn de hemelgoden antropomorf, maar de Vedische goden laten duidelijk 

hun natuurlijke oorsprong zien. De graad van antropomorfisme verschilt. Soms komt het 
animatistische element meer naar voren: 
1. Zo is Sūrya de zon zelf en blijft vermenselijking beperkt. 
2. Agni blijft steeds verbonden met het vuur; alleen in de epiek treedt hij op als persoon. 
3. De wateren zijn godinnen, maar ze kunnen gedronken worden. 
4. Ook de Morgenstond is een godin, maar haar fenomeen blijft overheersen. 
5. Indra heeft zich in hoge mate losgemaakt van zijn oorspronkelijke element, storm, donder 

en bliksem. Bovendien wordt hij door zijn achtergrond de oorlogsgod van de Ariërs. 

6. Hetzelfde geldt voor Mitra en Varuṇa. Mitra is nauwelijks verbonden met de zon. Hij waakt 

over de mensen, zet hen aan tot activiteit en ondersteunt de aarde en de zon. 

7. Varuṇa was waarschijnlijk de hemel, maar men ziet hem als de heer der orde, aan wiens 

oog niets ontsnapt. 
8. De Aśvins zijn stralende jongelingen, die in hun wagen door de lucht rijden en de mensen in 

nood helpen. 
9. De apsarasa’s zijn de wateren, maar ook waternimfen die met mensen paren. Ze doen 

denken aan de Germaanse zwanenmeisjes. 
10. Soma is alleen in de Avesta een schone jongeman. 

 
b. Veel motieven in de mythologie zijn niet mythisch van aard, maar bijv. verzinselen van de 

dichter. Menselijke relaties, zoals het huwelijk, vinden we terug in de toevoeging van een 

vrouw aan een god. Indrāṇī wordt de vrouw van Indra. Deze ontwikkeling is echter al oud en IE 

(vgl. Dione naast Zeus). Maar Indrāṇī is geen natuurgodin, zoals de Morgenstond. 
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2.1.2 Theriomorfisme en de verering van dieren 1 

 

Naast het antropomorfisme, dat dominant is in de Ṛg Veda, komt theriomorfisme voor. Dit wil niet 

zeggen dat antropomorfisme een nieuwere ontwikkeling is: 
a. Goden in dierlijke gedaante, zoals: 1 

1. Aja Ekapad, de eenpotige bok, is waarschijnlijk oorspronkelijk de bliksemschicht. 

2. Ahirbudhnya, de wereldslang, verwant met Vṛtra. 

3. De moeder van de Maruts, de stormgodin, is een gespikkelde koe, misschien de wolken. 
4. Aditi, de moeder van de Āditya’s, de goden, is eveneens een koe. 
5. Het offervoedsel is een vrouw met handen vol boter, maar ook een koe. Ze wordt 

aangeroepen als Iḍā of Aditi. 

6. Agni wordt vaak opgevat als paard. 
7. Indra wordt vaak opgevat als stier. 
8. De wolken worden als koeien gezien. 

9. Saraṇyū, de moeder van de Aśvins, is een merrie. 

10. Dieren in de entourage van de goden 1 

 
b. De begeleiders van de goden zijn vaak die goden zelf: 

1. De adelaar die Indra de soma geeft, is een beeld van Indra zelf, die als dondergod de 
vruchtbare regen zendt. Vergelijk de Bahrām Yašt uit de Avesta, waar Vərəθraγna als de 
vogel Varaghna naar Zoroaster vliegt. (Het is geen noodlotsvogel!) 

2. Pūṣan heeft een kudde geiten, maar is zelf een geit: 

i. Slachting van een geit bij zowel paardenoffer als lijkverbranding om de dode naar het 
hiernamaals te begeleiden. 

ii. Hij is een kenner van paden: alleen geiten kunnen moeilijke bergwegen bewandelen. 
3. De Aśvins zijn, zoals hun naam aanduidt, ruiters. Ze worden zelf nooit als paarden gezien, 

maar hun moeder is een merrie. Deze veronderstelde goddelijke paarden zijn slechts 
theriomorfe opvattingen van natuurkrachten. 

4. De vogels van het noodlot, de boodschappers van Yama, waren eens zelf goden. 
5. De godin Saramā, die voor Indra de koeien vindt, is een hond, hetgeen geen mythologische 

betekenis heeft. 
 

c. Er is geen directe verering van dieren. De slangencultus is niet-Rigvedisch, maar inheems. 
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2.1.3 Animatisme, Sondergötter en abstracte godheden 

 
a. Sondergötter met beperkte functies: 1 

De Sondergötter zijn ontstaan door een animatistische zienswijze: alles in de wereld is bezield. 
Maar geesten van zaken als de zon en de storm zullen wel ouder zijn dan geesten of goden als 
Uttuda en Nivartana, die abstracter zijn: 

1. Kṣetrasya Pati, de geest van het veld. 

2. Vāstoṣpati, de geest van het huis. 

3. Urvarā, het veld. 
4. Sītā, de ploegvoor, maar meestal een sterfelijke vrouw, dochter van Janaka, echtgenote 

van Rāma. Ze wordt geboren uit een ploegvoor, wanneer haar vader aan het ploegen is. 
5. Allerlei gebruiksvoorwerpen, planten en bomen, die worden aanbeden. Boomgeesten en 

waternimfen worden vaak antropomorf. 
6. Uttuda, die een meisje doet beminnen. 
7. Nivartana, die de runderen doet terugkeren naar huis. 

 
b. Abstracte godheden met concrete basis: 1 

Abstracter en dus jonger dan de Sondergötter zijn goden als: 
1. Manyu (‘Woede’); 
2. Vāc (‘Spraak’); 

3. Savitṛ, die sterk verbonden is met Sūrya, tot gedachten inspireert en aanzet tot het offer; 

4. Dhātṛ, die schept; 

5. Trātṛ, die beschermt; 

6. Tvaṣṭṛ, die voortbrengt; 

7. Puraṃdhi, ‘overvloed’, die in de Ṛg Veda voorkomt en overeenkomt met Parendi uit de 

Avesta (dus toch wel oud). 
 

c. Abstracte godheden zonder concrete basis: 1 

Deze godheden zijn nog abstracter dan de vorige: 
1. Prajāpati, de heer der schepping. 

2. Brahmaṇaspati of Bṛhaspati, de heer van het gebed. 

De priester beheert de macht van het gebed en waant zich de heer van het gebed. De 

macht van het gebed (= Bṛhaspati) kan zelfs Indra aanzetten tot daden en neemt bovendien 

zijn plaats in. Sommigen zien in Bṛhaspati een vorm van Agni, door de priesters 

onafhankelijk van Agni ontwikkeld. 



De goden en demonen van de Veda - De aard van de goden en demonen 

 

 

2.2 Fetisjisme 1 

 
Aardse voorwerpen en dieren worden in bepaalde omstandigheden als goddelijk ervaren; dit zijn 
fetisjen: 
1. Voorwerpen: 

a. Wapens, offerschalen e.d. 
b. Het heilig strooisel als zetel voor de god. 
c. De offerpaal. 
d. De Gandharva Viśvāvasu, de staf die als teken van onthouding tussen echtelieden wordt 

gelegd. 
e. Een fakkel of goud (= zon). 
f. De Mahāvīra-pot (= zon). 

 
2. Dieren:  

Dierlijke fetisjen vertegenwoordigen geen fase in de religieuze ontwikkeling. Indra in dierlijke 
en menselijke gedaante kunnen naast elkaar bestaan: 
a. De stier i.v.m. Indra. 
b. Het paard i.v.m. de zon en Agni. 

c. De geit i.v.m. Agni en Pūṣan. 

d. De koe i.v.m. Aditi of Iḍā. 
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2.3 Animisme en de geesten van de doden 1 

 
a. De gevoelens van de levenden voor de doden kennen twee aspecten: de behoefte aan hulp en 

zorg voor de doden en de angst voor de doden, zowel dierbaren als vijanden. Dodenverering 
komt zeker voor. 
 

b. Levende mensen worden niet als goden vereerd, hoewel er wel enige aanzetten hiertoe zijn: de 
muni’s (asceten), koningen en Brahmanen. 
 

c. Gestorven mensen (dodengeesten) kunnen wel als vijandige demonen worden gezien. Ook de 

Gandharva’s en Vṛtra zijn demonen, maar hebben oorspronkelijk een natuurlijke basis. 

 

d. Uit de epiek kennen we de Rākṣasa’s (tijdens hun leven Brahmanenhaters). Het Boeddhisme 

kent Yakṣa’s en Bhūta’s. De Veda’s noemen de Dasyu’s en de asura’s (vijanden van de goden). 

Nog een groep vormen de Piśāca’s (m.n. vijanden van de Vaderen), misschien vijandige 
dodengeesten. 
 

e. Het verschil tussen lagere godheden en animistische geesten moet klein geweest zijn. De 
dodengeesten zijn meestal antropomorf, maar hebben ook een dierlijke vorm. De ontwikkeling 
van animisme naar antropomorfisme houdt verband met de koppeling van de geesten met de 
levende mensen. 
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2.4 De term ‘deva’ 1 

 
 
Deva betekent ‘god’ i.t.t. ‘demon’. Het woord is reeds Indo-Iraans. Adeva is een demon, zoals 

Vṛtra. Deva staat ook i.t.t. het latere asura. 
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3 Vedische kosmologie en kosmogonie 
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3.1 De voorstellingen over de opbouw van de wereld 1 

 
a. Er zijn twee voorstellingen over de opbouw van de wereld: 

1. De tweedelige: 

Hemel / lucht en aarde, gezien als de dubbelgodheid Dyāvāpṛthivī, eens verenigd, nu 

verdeeld. 
2. De driedelige: 

Aarde, lucht en hemel. De hemelkoepel is de grens tussen lucht en hemelruimte. 
 

b. Bovendien kunnen de hoofdverdelingen weer in drie delen onderscheiden worden, wat 6 resp. 9 
delen oplevert. 
 

c. In de hemel wonen de goden, de Vaderen (verbonden met de maan, waar Yama, de eerste der 
sterfelingen, als haas woont) en Soma. 
 

d. Hemel en aarde samen worden gezien als twee halve bollen of als twee wielen, verbonden 
door een as. 
 

e. De afstand tussen hemel en aarde: 

1. Ṛg Veda: geen vogel kan deze overbruggen. 

2. Atharva Veda: de vleugelwijdte van de zonnevogel is 1000 dagreizen. 

3. Aitareya Brāhmaṇa: 1000 dagreizen te paard. 

4. Pañcaviṃśa Brāhmaṇa: 1000 koeien op elkaar. 

 
f. De lucht of de atmosfeer wordt in twee of drie compartimenten verdeeld. De bovenste is de 

plaats van de wateren, de soma, geboorteplaats van Agni en woonplaats van Viṣṇu. De 

hemelwateren worden als oceanen en rivieren gezien en de wolken soms als bergen. 
 

g. Volgens Keith geven de Vedische teksten aan dat de zon na ondergang dezelfde weg terugreist, 
maar dan met afgewend licht. Hij reist dus niet onder de aarde door naar het oosten. 
 

h. De aarde is groot, soms zelfs grenzenloos, niet omgeven door een oceaan, en rond als een wiel. 
Er zes of zeven richtingen: de vier windstreken, het centrum van de spreker naar boven en de 
zenit (Atharva Veda). 
 

i. De kennis van de hemellichamen en de tijdrekening is mager. Het jaar kent 360 dagen en 12 
maanden, en ter aanvulling soms een dertiende maand. De planeten kende men niet of 
nauwelijks. 
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3.2 De oorsprong van de wereld 1 

 
a. Hierover bestaan verschillende ideeën. Indra, maar ook andere goden, meet de zes streken uit. 

Hemel en aarde worden ondersteund door palen en op verschillende wijzen vastgelegd. 
 

b. ‘Ouderschap’ is belangrijk in de Veda’s: 
1. Wat eerder in de tijd komt, is de ouder van het volgende fenomeen: Morgenstond wordt 

geboren uit de nacht en is de moeder van de zon. Dyaus is de vader bij uitstek. Hemel en 
aarde zijn universele ouders. Goden die de wereld uitmeten, zijn paradoxaal genoeg de 
producenten van hun eigen ouders. 

2. Verder is de kenmerkende eigenschap de ouder van de god: Indra bijvoorbeeld is het kind 
van waarheid en kracht. 

 
c. De schepping van de wereld uit een oerreus: 

1. In de Puruṣa Sūkta uit de Ṛg Veda wordt verteld dat de wereld is gemaakt uit een oerreus, 

Puruṣa. Zijn schedel is de hemel, zijn navel de lucht en zijn voeten de aarde; de maan 

komt uit zijn hoofd, de zon uit zijn ogen, Indra en Agni uit zijn mond, de wind uit zijn 
adem, de vier kasten uit zijn mond, armen, dijen en voeten. 

2. Puruṣa is alles: pantheïstisch. Hij neemt in de Brāhmaṇa’s de vorm aan van Prajāpati. 

Prajāpati is de scheppergod, maar wel vanuit een filosofische benadering. 
 

d. De schepping van de goden: 
1. De goden worden na de schepping geboren. Er ontstaan oudere en jongere goden. 
2. Ze zijn oorspronkelijk niet onsterfelijk. Dit worden ze op diverse manieren (als geschenk, 

door Soma, vasten of een rituele handeling). Onsterfelijkheid in de Veda’s betekent voor 
eeuwig, dus niet voor de duur van een wereldperiode. 

3. De vier tijdperken Kṛta, Tretā, Dvāpara en Kali zijn post-Vedisch (epiek en wetboek van 

Manu). 
 

e. De schepping van de mens: 
1. Er zijn vier mogelijkheden: 

i. uit Manu, zoon van Vivasvat, de eerste offeraar en mens; 
ii. uit Yama, zoon van Vivasvat, en zijn zuster Yamī (ook in Avesta); 
iii. uit Gandharva en de hemelse maagd; 
iv. uit Agni. 

2. Verder claimen veel families een goddeljke voorvader. De vier kasten zouden uit het offer 

van Puruṣa zijn ontstaan. 

3. De mens wordt onsterfelijkheid onthouden door de heer van de dood. 
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3.3 Ṛta, de kosmische orde 1 

 

a. In de fysieke wereld heerst de geregelde orde, ṛta. Ṛta is dezelfde als Avestisch Aša (Urta), 

eveneens aanduidend: 
1. de fysieke orde van het universum; 
2. de juiste orde van het offer; 
3. de morele orde in de wereld. 

 
b. Dezelfde term verschijnt in de Tell-el-Amarna-correspondentie als Arta (1400 v.Chr.). 

 

c. De ‘lente van ṛta’ komt in Avesta en Ṛg Veda voor. Alles verloopt volgens ṛta of is geboren in 

ṛta. 

 
d. Tussen de fysieke en morele orde in is de orde van het offer, die aan beide deelneemt. 

 

e. Belang van ṛta: 

1. Als godheid is Ṛta onbelangrijk. Hij wordt niet aanbeden of aangeroepen. 

2. Nauwe verbinding met ṛta hebben Varuṇa en Mitra, minder nauw Agni en Savitṛ. Indra heeft 

een zeer losse band met ṛta. 

3. Vaak zegt men dat iets verloopt volgens de wet of het bevel van Varuṇa (of Mitra). 

4. Een god kan dus een ṛta bezitten. Varuṇa en Mitra zijn zelfs de heren van ṛta. 

5. Zij kunnen daarentegen ook de dienaren zijn van ṛta. 

6. In de Veda’s kunnen verschillende opvattingen over ṛta naast elkaar bestaan. 
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4 De onderlinge relatie van de goden 
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4.1 De verdeling van de goden volgens aantallen 1 

 

a. De Ṛg Veda kent 33 goden, verbonden met de hemel (11), de aarde (11) en de wateren van de 

atmosfeer (11). 
 

b. De Brāhmaṇa’s verdelen de 33 goden in 8 Vasu’s, 11 Rudra’s en 12 Āditya’s, maar verschillen 

wat de overige twee betreft. Een gevestigde traditie is er echter niet. 
 

c. Yāska noemt in zijn Nirukta eveneens de driedeling van de goden volgens hemel, lucht en 
aarde, en vermeldt dat de school van de Nairukta’s het geheel der goden reduceerde tot drie: 
Agni op aarde, Vāyu of Indra in de lucht en Sūrya in de hemel. Deze zienswijze is waarschijnlijk 

gebaseerd op de Ṛg Veda. Overigens kunnen volgens de Ṛg Veda goden in verschillende sferen 

thuishoren, bijv. Agni op aarde en in de lucht. 
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4.2 De overeenkomst tussen de goden 1 

 
a. De goden volgens de Nairukta’s: 

1. Ze zijn antropomorf: er wordt melding gemaakt van lichaamsdelen, kleding en wapens. 
2. Ze rijden in schitterende wagens. 

3. Ze zijn verbonden met dieren: Pūṣan – geit; Aśvins – vogels; Maruts – gespikkelde herten of 

paarden; Uṣas – koeien en paarden. 

4. Ze wonen in de hemel en komen gezamenlijk in hun wagens naar het offerstro of blijven in 
de hemel en ontvangen via Agni de offers. 

5. Ze eten hetzelfde voedsel: melk, boter, gerst en vlees, maar sommigen hebben een 
bepaalde voorliefde. 

6. Ze drinken gezamenlijk de soma om onsterfelijkheid te verwerven. 
7. Ze leven in vrede en vriendschap met elkaar. Alleen Indra maakt wel eens ruzie. 

 
b. De tendens tot syncretisme wordt versterkt door de goden in paren voor te stellen, bijv. Mitra 

en Varuṇa: 

1. Een kenmerkende eigenschap kan twee goden bijeenbrengen, waardoor deze geleidelijk in 

elkaar vloeien, bijv. Agni en Indra. Beiden zijn demonenverdrijvers, zodat ook Agni Vṛtra 

kan verslaan. 
2. Een verdere ontwikkeling ziet men in Agni als het vuur, de bliksem, het water, de zon en 

dus Sūrya. 

3. Deze tendens in de Ṛg Veda loopt uit in de filosofische overtuiging dat alle goden één zijn 

en dat de wereld één is. Zo is Aditi identiek met alle goden en mensen en met alles dat is 
geweest en zal zijn. 

4. Overdreven lofzangen op lagere godheden (bijv. het darbha-gras) sluit bij deze 
syncretistische tendens aan. Ze benadrukken de onbepaaldheid van het aanzien van de 
goden en de verwarring die er heerst t.a.v. het karakter van de goden. 
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4.3 De verschillen tussen de goden 1 

 

a. De Ṛg Veda laat een ontwikkeling naar een pantheïstisch monotheïsme zien, maar toch ziet men 

wel degelijk onderscheid tussen de goden, zoals oud en jong, groot en klein. Bovendien zijn er 

twee goden die boven de anderen uitsteken: Varuṇa en Indra. Aangezien Indra in de Avesta als 

hoge god is weggevallen, moeten we aannemen dat Varuṇa-Ahura Mazda de grote god van de 

Ariërs is. 
 

b. Anderzijds laat de naam van Indra, naast Varuṇa en Mitra, bij de Mitanni zien dat de Iraniërs 

Indra kenden, maar bij hen in belang is weggezakt. (De Avesta geeft dus geen informatie over 

de vroege geschiedenis van de goden.) De Ṛg Veda laat een tendens zien van gelijkheid of zelfs 

vooropplaatsing van Varuṇa naar overheersing door Indra en tegelijkertijd van een wegzakken 

in populariteit van Varuṇa. 

 

c. De ‘concurrentie’ tussen Varuṇa en Indra verwijst tevens naar verschillen in opvattingen tussen 

de diverse families en stammen: 

1. De neṣṭṛ-priesters vereren Tvaṣṭṛ en verbinden hem met surā i.p.v. soma. 

2. De Bharadvāja’s stellen weinig belang in Maruts en Varuṇa, maar wel in Pūṣan. 

3. De Vasiṣṭha’s benadrukken Mitra en Varuṇa, Viṣṇu en de Aśvins. 

4. Eenzelfde fenomeen kan onder diverse namen vereerd worden, afhankelijk van de stam of 

familie: de zon bijv. als Sūrya, Pūṣan, Savitṛ en Viṣṇu. 

 

d. Ook in de rite ontwikkelt het syncretisme zich. Indra en Varuṇa spelen een wisselende rol, 

evenals de Ṛbhu’s en Ṛtu’s, Agni en Indra, Viṣṇu en Varuṇa. 

 
e. Verder is de rangorde der goden heel verschillend: 

1. Soms staan Indra en Varuṇa bovenaan, dan weer Viṣṇu of Savitṛ. Aangezien de Ṛg Veda-riten 

voornamelijk soma-offers betreffen, worden Agni en Soma veel genoemd, hetgeen niet wil 

zeggen dat ze bij het volk populair zijn. De frequentie van hun aanwezigheid in de Ṛg Veda 

is daarom toevallig en niet doorslaggevend. 
2. Om praktische redenen nemen we de volgende hiërarchie aan: goden van de hemel – de 

lucht – de aarde – lagere natuurgoden – abstracte godheden – groepen goden – priesters, 
helden en vervaagde goden – demonen. 
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5 De grote goden van de hemel 
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5.1 Dyaus, de Vader 1 

 
a. Dyaus is duidelijk een god van IE oorsprong en misschien de Grote God in een vroege periode. 

In de Ṛg Veda is hij niet erg belangrijk: 

1. Hij is de vader van Uṣas, de Aśvins, Agni, Parjanya, Sūrya, de Āditya’s, de Maruts en de 

Aṅgirasa’s. 

2. Hij is verbonden met Pṛthivī. Hun eenheid en scheiding wordt vaak vermeld. 

3. Hij is een rode stier of een zwart paard, bedekt met parels (de nachthemel). 
4. Hij glimlacht door de wolken (bliksem) en draagt de bliksemschicht. 
5. Soms is het woord Dyaus vrouwelijk en worden de hemel en de aarde de twee moeders 

genoemd: het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk is klein. 
6. Hij draagt de titel asura. 

 

b. Pṛthivī en Dyaus : 2 

1. Dyaus, de hemel, voorgesteld als stier. 

2. Pṛthivī, de aarde, voorgesteld als koe. 

 

c. Genealogie van Dyaus en Pṛthivī: 

 

Dyaus    x    Pṛthivī 
            │ 
┌─────┼─────┐ 

Uṣas  Agni    Indra 

 
d. Hun betekenis neemt af. 
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5.2 Varuṇa, Mitra en de Āditya’s 
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5.2.1 Varuṇa en Mitra 

 

a. Varuṇa en Mitra (1): 1 

1. Nauw verbonden met Mitra, maar groter. 
2. Het is een antropomorfe god. 

3. Het oog van Varuṇa en Mitra is de zon. 

4. Verziend en duizendogig, met een gouden mantel en schone handen (zonnestralen). 
5. Beiden hebben een wagen en wonen in een paleis in de hemel. 

6. De zon meldt Varuṇa de daden der mensen. 

7. Hij is koning der wereld, samrāj, soms onafhankelijk heerser, svarāj, en heeft 

soevereiniteit, kṣatra, zoals soms enkele andere goden. 

8. Hij (en Mitra) is de edele heer der goden, de asura bij uitstek. 
9. Hij (en Mitra) heeft de kracht van māyā. Hiermee meet hij de aarde met de zon als maat. 
10. De fysieke orde is in zijn hand: alles wordt op zijn plaats gehouden door zijn wet. 
11. Hij (en Mitra) laat de regen vallen. Hij is verbonden met de wateren van de lucht en soms 

met de oceaan. 
12. De ethische orde is ook van hem. Hij geeft en neemt. 

 

b. Varuṇa en Mitra (2): 2 

1. De hoogste god, universele monarch en bewaker van de ṛta. 

2. De grote beweger: hij schept de wereld en onderhoudt haar door continue creativiteit. 
3. Aanwezigheid: hij is alomtegenwoordig en woont in zijn paleis. 

4. Hij ziet zijn schepselen, beoordeelt hen volgens ṛta en bestraft hen voor hun zonden. De 

mensen kennen echter zijn regels niet en vallen terug op angst en hoop op vergeving. 
5. Neergaande ontwikkeling: 

i. Opgang in een triade: Varuṇa – Mitra – Aryaman. 

Varuṇa verliest zijn macht over de dag aan Mitra. Aryaman is eveneens een hemelse 

macht. Ze hebben als Āditya’s gezamenlijk de macht over de schepping. Ze horen bij de 
Iraanse traditie. 

ii. De Āditya’s worden uitgebreid met Arische goden en worden zelf slechts de goden van 
de zon in zijn twaalf fasen van het jaar. 

6. Voortzetting van het triadenstelsel door Arische goden: 
i. Vāyu – Agni – Sūrya 
ii. Indra – Agni – Sūrya 

 

c. Veranderingen in de kenmerken van Varuṇa en Mitra: 1 

1. Varuṇa: 

i. Varuṇa wordt de maan, Mitra de zon. 

ii. Varuṇa wordt de nacht, Mitra de dag. 

iii. Varuṇa krijgt zwarte offers, Mitra witte. 

iv. Varuṇa wordt steeds meer verbonden met alleen de wateren. 

 
2. Mitra: 1 

i. Hij brengt mensen bijeen. 
ii. Hij regelt de loop van de zon (het oog van Mitra). 
iii. Hij is ‘vriend’ en vriendelijk en wordt aangeroepen bij overeenkomsten. 
iv. Hij is dezelfde als de Iraanse Mithra. 
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5.2.2 De Āditya’s 1 

 
a. Meestal zijn het zeven goden, geboren uit Aditi: 

1. Ṛg Veda: 

Mitra, Aryaman, Bhaga, Varuṇa, Dakṣa, Aṃśa, plus Sūrya (en Mārtāṇḍa, de achtste); 

2. Atharva Veda: 
acht; 

3. Taittirīya Brāhmaṇa: 

Mitra, Varuṇa, Aryaman, Aṃśa, Bhaga, Dhātṛ, Indra, Vivasvat; 

4. Brāhmaṇa’s: 

twaalf = de twaalf maanden. 
 

b. Meestal zijn het de goden van het licht en de hemel: 
1. Ze zijn schitterend, gouden, vastberaden, zondenloos, zuiver, heilig. 
2. Ze geven en nemen. 
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5.2.3 De natuurlijke basis en de ethiek van Varuṇa (en de Āditya’s) 1 

 

a. De natuurlijke basis van Varuṇa: 

Deze is nauwelijks aanwezig en een mythologie bestaat ook bijna niet: 

1. Varuṇa, misschien < vṛ ‘bedekken’, vgl. Gr. Ouranos, dus de ‘alles bedekkende of 

omvattende’. Misschien is er verband met Vṛtra, de hemel. 

2. Oldenberg, Hillebrandt en Hardy zien in Varuṇa oorspronkelijk een maangod. 

 

b. Varuṇa en de ethiek: 1 

1. De houding van Varuṇa en de Āditya’s t.o.v. ethiek is heel anders dan die van Indra en de 

meeste anderen, w.o. Agni en Prajāpati, die daarin minder geïnteresseerd zijn. 

2. Uit het feit dat Varuṇa de hemel is en de koning der wereld, volgt ook zijn morele 

heerschappij. 
 

c. De Amesha Spenta’s uit Iran zijn zeker vergelijkbaar met de Āditya’s en hebben een 
gemeenschappelijke oorsprong: het zijn tamelijk abstracte goden, zonder natuurlijke basis. Er 

is weinig steun voor de hypothese dat Varuṇa een maangod was, misschien alleen in de 

Saṃhitā’s. 

 

d. Voor E. Meyer zijn Varuṇa en Mitra een product van de Indo-Iraanse periode en niet IE. 

 
e. In Iran ontwikkelt men het karakter van deze asura’s en maakt de daēva’s tot demonen. 

 

f. In India maakt men de asura’s tot demonen, waarbij Varuṇa en Mitra tot onbelangrijke goden 

worden gereduceerd; de Deva’s blijven goden. Mitra is de heer van het contract, Varuṇa de 

heer van de eed (vgl. de Styx waarop men zweert). Hun morele aspect zou dan de basis zijn van 
hun natuurlijke concept (zon, wateren). Deze omkering van zaken wijst Keith als onlogisch van 
de hand. 

 
 
 



De goden en demonen van de Veda - De grote goden van de hemel 

 

5.3 Aryaman, Bhaga, Aṃśa en Dakṣa 1 

 
1. Aryaman: 

a. Indo-Iraans (vgl. Iers Airem). 
b. Vriendelijk en verbonden met de zon (vgl. Mitra). 
c. Hij is bruidsjonker en verbonden met het huwelijk. 

 
2. Bhaga: 

a. Gul, geeft geluk. 
b. Broeder van de Morgenstond. 
c. Skt. Bhaga = Av. Bagha ‘god’; vgl. Phryg. Bagaios, Oudkerkslav. bogu. 

 

3. Aṃśa: 

De toedeler van overvloed. 
 

4. Dakṣa: 

a. Vader, maar ook zoon van Aditi; geboren vóór de andere goden. 
b. Betekenis: ‘intelligent’; misschien een priesterlijke uitvinding, waarmee hij de uitdrukking 

is van hun eigen intelligentie. 
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5.4 Sūrya, Savitṛ en Pūṣan 1 

 
1. Sūrya: 

a. Belangrijkste kenmerken (1): 
i. De zon in meest directe verschijning, het oog van de hemel, verziend, zet aan tot 

actie. 

ii. Āditya, zoon van Dyaus of geboren uit het oog van Puruṣa, echtgenoot van 

Morgenstond. Veel goden staan in verbinding met hem. 
iii. Hij brengt het licht en verdrijft duisternis, is priester der goden en verklaart mensen 

zonder zonden voor Mitra en Varuṇa. 

iv. Zijn wagen wordt getrokken door één paard, Etaśa, of door zeven paarden of door 
ontelbare. Hijzelf kan een paard zijn, een vogel, een adelaar of een gevlekte stier; een 
edelsteen, een wapen of een wiel, een wagen. 
 

b. Belangrijkste kenmerken (2): 2 
i. Functie: 

(1) Belangrijkste zonnegod; heeft Vivasvat en Savitṛ geabsorbeerd. 

(2) Oog van Varuṇa en Mitra. 

(3) De levenswekker, die onderling begrip kweekt en de wateren beveelt. 
(4) Hij heerst over alles wat beweegt en stilstaat. 
(5) Met Agni en Indra vormt hij de vroege triade. 

 
ii. Genealogie van Sūrya: 

             Dyaus 
                │ 
┌───────┼──────┐ 
Agni      Indra       Sūrya x Aśvinī 
                                    │ 
                                Aśvins 

iii. Mythologie: 
(1) Vader van de Aśvins bij de merrie Aśvinī. 

(2) Hij is de bron van amṛta, die hij aan Soma, de maan, geeft ter distributie. 

 

2. Savitṛ: 
a. De zon als stimulerende kracht, die mensen tot handelen aanzet. 
b. Hij is van goud, heeft twee paarden. Hij verheft zijn armen om de mensen aan te sporen. 

Hij begeleidt de doden en verschaft onsterfelijkheid. Hij is onweerstaanbaar en ondersteunt 
de hemel. 

c. Hij is nauw verbonden met Sūrya, Prajāpati, Pūṣan en Bhaga. 

d. Hij wordt aangeroepen aan het begin en het eind van dag. Het geluid van zonsopgang 
(śloka) is van hem. 
 

3. Pūṣan: 

a. Hij heeft vlechten, een baard, draagt een speer, een schoenmakersels en een prikkel. Zijn 
wagen wordt getrokken door geiten en hij eet paddestoelen. 

b. Hij wordt vaak genoemd met de andere goden, maar drinkt geen soma. 
c. Hij brengt voorspoed. Hij is wegbereider, een kenner der paden. Hij leidt mensen en vee. 
d. Hij is een goede wagenmenner en verbonden met de zon. Hij huwt Sūryā de zonnemaagd. 
e. Hij leidt de doden naar de Vaderen. Pushans geit leidt het geofferde paard naar zijn 

bestemming. 
f. Hij lijkt op Hermes: 

i. Zij leiden levenden en gestorvenen. 
ii. Ze hebben van doen met kudden. 
iii. Ze geven rijkdom. 
iv. Het zijn middelaars. 
v. Ze zijn verbonden met de geit. 
vi. Ze hebben vlechten. 

g. Pūṣan betekent de ‘voorspoedbrenger’ ; hij vermeerdert vee. 
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5.5 Viṣṇu 1 

 

a. Karakter van Viṣṇu: 

1. Hij is jong en groot en woont hoog bij de andere goden. 
2. Hij neemt de drie schreden, twee zichtbare en één onzichtbare, die naar de hemel: de drie 

delen van het universum. 
3. Hij meet de aardse ruimten en heeft negentig paarden met vier namen (360 dagen). Hij is 

de heer der bergen. 

4. Viṣṇu is nauw verbonden met Indra, die hij helpt bij het verslaan van Vṛtra. Hij drinkt (dus) 

ook de soma. 
5. Hij bevordert bevruchting. 

6. Betekenis van de naam ‘Viṣṇu’: 

i. ‘de handelende’ (vis); 
ii. ‘de reiziger over de rug van de wereld of de aardse gebieden’ (vi + snu). 

7. Viṣṇu is een zonnegod: hij geeft hitte, zijn hoofd wordt de zon, zijn wapen is een wiel, zijn 

voertuig is Garuḍa, de zonnevogel, zijn borstjuweel is de zon. 

8. Evenals Agni is hij middelaar tussen goden en mensen. 2 

 

b. Belang van Viṣṇu: 

1. Viṣṇu wordt niet tot de belangrijkste Rigvedische goden gerekend, maar onbelangrijk is hij 

zeker niet als beschermer van het leven. 

2. In de latere Saṃhitā’s en Brāhmaṇa’s is hij de belangrijkste god. Zijn drie stappen 

(aarde, lucht en hemel) worden door de offeraar nagedaan. Viṣṇu wint met zijn drie 

stappen voor de goden de wereld ten koste van de asura’s. 

3. De verheffing van Viṣṇu gaat samen met zijn voortdurende identificatie met het offer, 

maar daarvoor is hij natuurlijk al een grote god. 
 

c. Identificaties van Viṣṇu: 

1. Viṣṇu neemt de gedaante van een dwerg aan. Het offerdier is vaak een dwergdier, maar 

volgens Keith is er geen verband. 

2. Verder is er een geleidelijke identificatie met het zwijn Emūṣa, dat de aarde omhoog werkt 

en dat in eerste instantie door Viṣṇu als offer aan de goden wordt gebracht. Het zwijn was 

eerst Prajāpati. 
3. Eenzelfde identificatie en mythische overdracht zien we bij de vis (in de mythe van Manu 

en de vloed) en de schildpad, beide Prajāpati, later Viṣṇu. 

4. Viṣṇu als offer komt ook voor in de mythe waarin hij zijn hoofd verliest, dat de Aśvins 

terugplaatsen, zodat het offer weer compleet is. 
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5.6 Vivasvat 

 
a. Belangrijkste kenmerken (1): 1 

1. Vader van Manu, de voorvader der mensen, en Yama. 

2. Echtgenoot van Saraṇyū, de dochter van Tvaṣṭṛ. 
3. Vader van de Aśvins. 

4. Hij wordt in verband gebracht met Agni, Soma, Varuṇa en Mātariśvan. 

5. De zetel van Vivasvat is het centrum (nābhi, eig. ‘navel’). 
6. Zijn naam betekent ‘uitstralen’. 

7. Parallel in de Avesta: Vivaṅhvant, de vader van Yima de eerste haoma-offeraar (de tweede 

is Āthwya, de derde Thrita). In de Ṛg Veda drinkt Indra de soma samen met Manu, Vivasvat 

en Trita. 
8. Vivasvat wordt verbonden met de rijzende zon d.m.v. Agni, de Aśvins en Soma. Hij kan dus 

niet slechts de eerste offeraar en voorouder van het menselijk geslacht zijn. 
 

b. Belangrijkste kenmerken (2): 2 
1. Functie: 

de rijzende zon, later verdrongen door Sūrya. 
2. Mythologie: 

het huwelijk met Saraṇyū en haar plaatsvervangster, de pseudo-Saraṇyū. 

3. Genealogie van Vivasvat: 
 

                                          Tvaṣṭṛ 
                                              │ 

pseudo-Saraṇyū x Vivasvat x Saraṇyū 
           │                           │ 
           │                     ┌──┴──┬────┐ 
     Aśvins              Yama   Yamī    Manu 
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5.7 De Aśvins 

 
a. Algemene kenmerken (1): 1 

1. Het zijn tweelinggoden. 
2. Ze zijn schitterend, jong, sterk, rood en bezitten vrijheid en kracht. Ze hebben gouden 

wegen en zijn dasra, ‘wonderlijk’. 
3. Ze worden Nāsatya’s genoemd. In de Avesta is er een demon, Naonhaitya. Ze komen als 

Nāsatya’s voor op de Mitanni-lijst. Etymologie onzeker, misschien nas, ‘redden’. 
4. Verbonden met honing, maar minder met soma, hoewel ze deze wel drinken. 
5. Ze hebben een driewielige wagen, misschien i.v.m. Sūryā, die in hun wagen plaatsneemt. 

Drieledigheid is overigens kenmerkend voor hen. 
6. Hun trekdieren zijn soms paarden, maar meestal vogels, zwanen of adelaars, maar ook 

bizons of een ezel. De wagenrennen winnen ze met ezels, tijdens het huwelijk van Soma en 
Sūryā. 

7. Ze trekken rond de zon (parijman) en reizen in één dag van de aarde naar de hemel. 
8. Ze kunnen overal aanwezig zijn, maar hun verschijnen bij uitstek is de vroege 

morgenstond: 

i. Ze zijn duidelijk met Uṣas en Agni verbonden d.m.v. het offer. 

ii. Ze ontvangen de ochtendlitanie, de Prātaranuvāka. 
iii. Ze verdrijven duisternis en boze geesten. 

9. Hun ouders zijn Dyaus, de oceaan, Vivasvat en Saraṇyū. Ze zijn de ouders van Pūṣan, en 

Uṣas is hun zuster. Hun vrouw is Sūryā, die ook de vrouw van Soma kan zijn. Ze worden 

aangeroepen bij een huwelijk en voeren de bruid naar haar nieuwe woning. Ze bevorderen 
vruchtbaarheid. 

10. Ze helpen in tijden van nood. Er zijn veel verhalen waarin ze als zodanig optreden. 
 
b. Commentaar: 1 

1. De verklaring van hun daden is moeilijk in mythische termen te vatten. De twee goden zelf 
zijn IE: 
i. De Letse mythe waarin godenzonen die als helpers optreden, de dochter van de zon het 

hof maken, komt overeen met de Rigvedische mythe van Sūryā. 
ii. Een variant is de mythe van de Dioskouroi en Helena. 
iii. Zie verder de Mitanni-lijst en Naonhaitya. 

2. In de loop van de tijd hebben ze meer persoonlijkheid gekregen en verliezen daarmee hun 
natuurlijke basis. De interpretators verschillen van mening: 
i. Zon en maan, aarde en hemel, de schemering, de ochtend- en avondster en Gemini. 
ii. Volgens Harris zijn tweelingen goddelijk van natuur. 
iii. Of ze zijn oorspronkelijk paarden (hun ouders zijn paarden). 
iv. Of ze zijn vogels, m.n. zwanen. 
v. De relatie van de Aśvins met Sūryā is onduidelijk, omdat haar karakter niet duidelijk is. 

 
c. Kenmerken (2): 2 

1. Functies: 
i. Goden van het hemelse licht (de ochtend, dag en nacht, hemel en aarde). 
ii. Ze maken mensen jong. 
iii. Het zijn geneesheren (Dasra en Nāsatya). 

2. Mythologie: 
De Aśvins maken Cyavāna, de man van Sukanyā, jong. Cyavāna dwingt Indra m.b.v. het 
monster Mada hen als soma-drinkers toe te laten. 
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5.8 De godin Morgenstond 

 
a. Belangrijkste kenmerken (1): 1 

1. Ze is jong en wordt telkens herboren. Ze heeft een grijs kleed aan en toont haar boezem 
aan sterfelingen. 

2. Ze wekt mensen en dieren tot leven en werken, verlicht wegen en verdrijft geesten der 
duisternis. 

3. Ze zit op een wagen, getrokken door stieren of paarden en rijdt 30 yojana’s per dag. 

4. Ze is de moeder of de dochter of de vrouw van Sūrya, zuster van Bhaga, verwant van Varuṇa 

en zuster van Nacht of haar dochter. Ze is vooral dochter van Dyaus. 
5. Ze is nauw verbonden met Agni, vriendin van de Aśvins. Ze wordt geïdentificeerd met Sūryā 

en geassocieerd met de maan. 
6. Eenmaal is Indra haar vijand. Maar ze volgt altijd de wet van de orde en gaat zeker op haar 

weg. 
7. Ze begunstigt haar aanbidder. Gestorvenen komen bij haar en de zon. 

8. Er zijn vele ochtendschemeringen, maar Uṣas is één. Ze komt overeen met Aurora, Eos, 

Ūsiņš (Lets) en Ostara, maar is niet zeker IE. 

9. Belang van Uṣas: 

Uṣas krijgt weinig aandacht in het ritueel en ontvangt niet de soma-drank. Toch is ze 

belangrijk, omdat ze de priesters aanzet tot het offer. Het epitheton Dakṣiṇā duidt erop dat 

Uṣas de financiële beloning is die de priesters ontvangen. De aanbidding van Uṣas zal 

daarom niet zijn uitgestorven tijdens het oprukken van de Ariërs. De beschrijving van Uṣas 

doet denken aan de morgenstond in Kurukṣetra, niet de Punjab. 

 
b. Belangrijkste kenmerken (2): 2 

1. Functie: de ochtendschemering, eeuwig jong, ze geeft leven, maar ook ouderdom. 
 

2. Genealogie van Uṣas: 

i.           Dyaus 
                   │ 
   ┌───────┼───────┐ 

(Rātri)       Agni          Uṣas 

 
Beiden zijn middelaars tussen goden en mensen. 
 

ii.           Aditi 
                   │ 
   ┌───────┴──────┐ 

Āditya’s               Uṣas 

 

iii. Sūrya x Uṣas 
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5.9 De maan 1 

 
a. Algemeen karakter: 

1. Weinig genoemd, tenzij onder andere namen, zoals Apāṃnapāt, Varuṇa, Yama enz. 

2. Geboren uit de zon; sterft geregeld. 
3. Verbonden met de geest en de Vaderen. 
4. Invloed op vegetatie en getijden is bekend. 
5. De ‘vlek’ op de maan is een haas, Yama. 
6. Candramas, de maan, voortgekomen met andere goden uit de ascese van Prajāpati. 
7. Veel zonnemythen in India zouden eigenlijk maanmythen zijn. 

 
b. Commentaar van Keith: 

Volgens Keith is het onwaarschijnlijk dat een zonnemythologie een maanmythologie is gaan 
overheersen. Er is veeleer sprake van syncretisme. Bovendien is het belang van de maan in 
Vedisch India klein, en dat geldt ook voor de IE. Alleen voor de tijdrekening is de maan 
belangrijk. 
 

c. Candra: 2 
1. Functie: 

god van de maan en de vruchtbaarheid. 
2. Mythologie: 

voortgekomen uit het karnen van de oceaan. 
3. Betekenis: 

oorspronkelijk onafhankelijk, later opgegaan in Soma. 
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6 De grote goden van de lucht 
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6.1 Indra 
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6.1.1 Indra, algemeen overzicht 2 

 
a. Algemene opmerkingen: 1 

1. Hij is de grootste god, behalve Varuṇa, en de grootste soma-drinker. 

2. Zijn antropomorfisme is groter dan zijn naturalisme, dus veel mythen. 
 

b. Uiterlijk: 
1. Knap met een roodachtige of goudkleurige huid. 
2. Berijdt een paard of zit in een wagen. 

 
c. Functie: 

1. God van wind en regen. 
2. Drager van de Vajra (scepter of discus). 

 
d. Karakter: 

1. Gewelddadig. 
2. Drinker van soma. 

3. Verdediger van de goden tegen de demonen, m.n. Vṛtra. 

 
e. Betekenis en ontwikkeling: 

1. Als brenger van regen is hij zeer vereerd. 

2. Hij neemt de rol van Varuṇa als koning der goden over (tegenstelling Brahmanen – 

kṣatriya’s). 

 
f. Mythologie: 

1. De mythe van Indra’s geboorte: 

Indra wordt geboren uit Pṛthivī’s zij. Zij verbergt hem en schenkt hem geen aandacht. 

2. De mythe van Indra’s slachting van Vṛtra: 

Door de klacht van de mensen over de droogte steelt Indra Tvaṣṭṛs soma en verslaat Vṛtra, 

waarna de wolkenkoeien worden verlost. Indra neemt hiermee feitelijk de suprematie van 

Varuṇa over. 

3. De mythe van de dood van Dyaus: 

Indra doodt zijn vader Dyaus en volgt hem hiermee op. Soms is Varuṇa Indra’s vader. 

4. De mythe van Indra en de soma: 
Indra wordt koning over de drie werelden en de brenger van soma. 

5. De mythe van de wedren van Indra en Agni (1): 
De demonen hebben de planten besmet. De goden nemen de besmetting weg. Daarna 
worden er offers aan de goden gebracht. Indra en Agni zijn degenen die ze in ontvangst 
mogen nemen, omdat ze een wedren hebben gewonnen. Sindsdien is Indra 
vruchtbaarheidsgod. 

6. De mythe van Indra als scheppergod: 
Indra herschept de schepping na haar veroverd te hebben. Hij bouwt de wereld als een huis 

en houdt haar overeind.   
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g. Tegenstelling Indra – Varuṇa: 

 

Indra       Varuṇa 

_____________________________________________________________________________________ 
1. De persoonlijke, actieve interventie van 

de krijgergod. 
 

2. Zijn macht berust op zijn eigen kracht, 
ondersteund door de offers van de 
mensen. 
 

3. De mensen sluiten een verbond met de 

persoonlijke god Indra i.p.v. Varuṇa om 

daarmee het lot te beïnvloeden. 

1. De onpersoonlijke, passieve 
onvermijdelijkheid van de kosmische wet 
van de priestergod. 

2. Zijn macht is gebaseerd op wet en magie. 
Zijn wegen zijn onkenbaar en dus 
onbeïnvloedbaar. 
 

3. De mensen keren zich van hem af. 

h. Neergaande ontwikkeling: 
1. Het is eerst Indra’s kracht, later zijn zwakheid. 

2. Eerst (samen met Varuṇa) is hij de grootste god, later een bezadigde soeverein. 

3. Hij is gehuwd met Indrāṇī, zijn adviseurs zijn de Vasu’s en hij woont in Svarga. 

4. Hij wordt vergezeld door zijn hond (later is de hond een onwaardig dier). 
5. Hij heeft geen paarden meer, maar een witte olifant, Airāvata (vergeleken met de berg 

Kailāsa, de latere woning van Śiva). 
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6.1.2 Uiterlijkheden, relaties en oorsprong van Indra 1 

 
a. Uiterlijkheden: 

1. Hij ziet er menselijk uit, vooral een grote buik (door de soma), en hij is sterk. 
2. Hij gebruikt de donderhamer (Vajra), de boog, de haak, een net. 
3. Zijn wagen wordt getrokken door twee, 1000, 1100 paarden. 
4. Hij drinkt de soma (3 of 30 meren vol); melk met honing; eet 100 of 300 bizons, koeken en 

graan. Vāyu, Agni en Bṛhaspati zijn ook soma-drinkers. 

 
b. Familierelaties van Indra: 

1. Geboren uit zijn moeders zij (= bliksem of wonderbaarlijke geboorte). 

2. Zijn moeder: een koe, Niṣṭigrī, Aditi, Śavasī (śavas ‘kracht’), Ekāṣṭakā. 

3. Zijn vader: Tvaṣṭṛ, Dyaus (Hij slaat zijn vader om de soma te verkrijgen, vandaar de 

vijandschap der goden), Prajāpati, reus (uit zijn mond geboren). 

4. Zijn broers: Agni en Pūṣan. 

5. Zijn zonen: ongenoemd, behalve Kutsa, Indra’s evenbeeld. 
6. Zijn vrouwen: 

i. Indrāṇī; 

ii. Senā & Prāsahā; 
iii. Śacī  (< śacīpati ‘heer der kracht’; Kutsa slaapt met Śacī  en krijgt van Indra een teken 

ter onderscheiding); 

iv. De Dānavī Vilisteṅgā (een asura-minnares, waardoor Indra bij de asura’s gaat wonen, als 

man en als vrouw, misschien vandaar dat Indra = Menā ‘vrouw’ of ‘dochter’ van 

Vṛṣaṇaśva); 

v. Dīrghajihvī (een asura-minnares; Indra heet hier Sumitra, wiens soma zij likt). 
 
c. Identificaties en beoordelingen m.b.t. Indra: 

1. Verbonden met de Maruts, Agni (die Indra in het water vindt), Varuṇa, Vāyu, Soma, 

Bṛhaspati, Pūṣan, Viṣṇu (nauwe band). 

2. Geïdentificeerd met Sūrya, Savitṛ, de zon (en Vṛtra, de maan). 

3. Uitzonderlijke grootte (groter dan hemel en aarde), grote wapens. 

4. Groter dan Varuṇa en Sūrya, moet de vijanden van Varuṇa, Mitra en Aryaman vernietigen. 

5. Onafhankelijk heerser en wereldheerser; hij is śakra ‘machtig’. 
 

d. Oorsprong van Indra: 
1. Indra is reeds Indo-Iraans: 

i. Demon Indra. 

ii. De demon der overwinning Vərəθraγna = skt. Vṛtrahan. 

iii. Vərəθraγna als de vogel Varaghna = Indra als adelaar die de soma brengt. 
iv. Hij komt voor op de Mitanni-lijst. 

 
2. Verklaring van de naam Indra: 

i. Bergaigne: 
indh; 

ii. Jacobi: 
= ‘mannelijk’; 

iii. Bezzenberger: 

 os. ent ‘reus’; 
iv. Güntert: 

= ‘wereldkoning’  < οιδεω. 
 

3. Indra is deels IE i.v.m. mythe van het vinden van de koeien. 
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6.1.3 Indra’s heldendaad: de vernietiging van Vṛtra 1 

 

a. De mythe van Indra’s slachting van Vṛtra: 

Met en zonder hulp van de Maruts en Viṣṇu doodt hij de slang Vṛtra, die op een gebergte ligt en 

de wateren tegenhoudt. Daarna vloeien de wateren en schijnt het licht. Deze gebeurtenis 
herhaalt zich in de toekomst. De wateren, maar ook de stralen van het licht worden vergeleken 
met koeien. Aardse termen worden vaker gebruikt dan hemelse termen (bijv. berg i.p.v. wolk). 
 

b. Verklaring van Vṛtra’s dood: 

1. Oldenberg: 
de aardse stromen van de Punjab. 

2. Keith: 
de hemelse stromen uit de wolken, ondanks frequente aardse termen. 
 Argumenten: 
i. Het is een mythe. 

ii. Ṛg Veda kent niet de zienswijze van de aardse stromen. 

 

c. Helpers bij Vṛtra’s vernietiging: 

1. Agni en Soma doden eveneens Vṛtra. 

2. Alle goden en de Maruts helpen, maar vluchten. 

3. Viṣṇu en priesters zijn helpers. 
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6.1.4 Indra en de slachting van Viśvarūpa 1 

 
1. Voorloper: 

Trita’s slachting van Viśvarūpa (in Ṛg Veda). 

 
2. Avesta: 

Thraētaona slaat de slang met drie koppen om twee vrouwen te verlossen. 
 

3. De mythe van Herakles en Geryones en de mythe van Herakles en Cacus: 
Herakles verslaat het driekoppige monster en wint de runderen terug. 
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6.1.5 Indra en de slachting van de Paṇi’s 1 

 
a. Inhoud: 

Met behulp van zijn hond Saramā vindt Indra zijn koeien terug in een grot van de Paṇi’s, die 

door Indra worden verslagen. 
 

b. Vergelijkbare overleveringen betreffende de Paṇi’s: 1 

1. Bṛhaspati verslaat de Paṇi’s d.m.v. gebeden. 

2. Agni idem als priestergod. 

3. Aṅgirasa’s en de Paṇi’s. 

4. De Zeven Zieners (voorvaderen der priesters) en de Paṇi’s. 

 

c. Verklaringen van de Paṇi’s-mythe: 1 

1. De koeien zijn i.t.t. de Vṛtra-mythe de ochtendstralen of de rode wolk van de morgenstond. 

2. Vala is de personificatie van de plaats waar de koeien zich bevinden (vala ‘houder’, lett. 
‘bedekker’). 

3. Paṇi’s: 

i. Hillebrandt: 
historisch volk. 

ii. Keith: 
onbevredigend, liever: gierigaards die de priesters geen gaven willen brengen, 
verweven met het winnen der wolken. 

4. De Paṇi’s-mythe drukt het winnen van het licht en de zon (de runderen) op de donkere 

bergen van de nacht (de Paṇi’s) uit.  

De Vṛtra-mythe daarentegen drukt het winnen van het licht na de donder- en regenbui uit. 
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6.1.6 Indra als oorlogsgod 1 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. De god die het hemelse licht en water kan winnen, is geschikt als oorlogsgod, de helper van 
de Ariërs tegen andere Arische stammen of tegen de Dāsa’s of Dasyu’s, menselijke vijanden 
of goden van deze vijanden, bijv. de fallusaanbidders. 

2. Agni en de Aśvins en de goden in ’t algemeen kunnen ook de Dāsa’s verslaan. 
3. Indra beloont zijn vrienden met rundvee. Hij is gul (maghavan), ook in de gift van vrouwen 

en kinderen. Hij is vriend, broer, vader en moeder tegelijk. 
 

b. Vrienden van Indra: 

Tūrvayāṇa, Kutsa, Ṛjiśvan, Dabhīti. (Divodāsa Atithigva overwint Śambara met hulp van Indra 

die hem doodt.) 
 

c. Vijanden van Indra: 

Āyu, Karañja, Parṇaya, Śambara, Cumuri, Dhuni, Ilībiśa, Pipru, maar ook Kutsa. 

 
d. Mythische of menselijke vijanden van Indra: 

Uraṇa, Arbuda, Śuṣṇa (tegen wie Kutsa vecht), alle monsterlijke wezens. Kutsa en Atithigva 

verschijnen ook als vijanden van Indra. 
 

e. Duidelijk mythische vijanden van Indra: 

1. Vyaṃsa; 

2. Namuci, wiens ziel Indra in het zeeschuim plaatst en uit wiens lichaam Indra een mengsel 
van soma en Surā maakt en dit drinkt, en wiens hoofd Indra eraf draait (kraanidee). 
 

f. De asura’s als vijanden van Indra: 

De asura’s zijn meestal de machten der duisternis, maar ook menselijke vijanden. In de Ṛg Veda 

meestal vrienden, in de latere literatuur altijd vijanden: 
1. Pipru 
2. Varcin 
3. Agni verslaat de asura’s 

4. Indra verslaat Vṛtra 

 
g. Historische vrienden van Indra: 

1. Turvaśa, die de stroom oversteekt m.b.v. Indra 
2. Yadu, idem 
3. Sudās, die tien koningen en koning Bheda overwint 
4. Suśravas 
5. Als Kauśika is Indra de familiegod van de Kuśika’s 
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6.1.7 Andere daden van Indra 1 

 
a. Indra is verder bekend door zijn volgende daden: 

1. Hij scheidt hemel en aarde, die door een demon bijeen worden gehouden. 
2. Ten einde de soma te bemachtigen, slaat hij zijn vader neer. 
3. Hij strekt hemel en aarde uit. 
4. Hij zet de schuddende bergen vast en slaat hun vleugels eraf (donderwolken). 
5. Indra wordt verliefd op Ahalyā: 

i. Subrahmaṇyā: 

Indra wordt verliefd op de Brahmaan Ahalyā of Gautama. 

ii. Brāhmaṇa’s: 

Ahalyā is vrouw van Gautama. Misschien een aetiologische mythe, waarmee een familie 
haar goddelijke afstamming opeist. 

6. Indra bemint Apālā, die soma vindt bij een rivier en hem deze aanbiedt. 

7. Ruzie tussen Indra en Indrāṇī over de aap Vṛṣākapi, die ten slotte het huis uit moet. 

8. Gedaanteverwisseling in aap (om soma te stelen) en andere dieren. 
 

b. Indra en de moraal: 
1. Zijn gebrek aan morele kwaliteiten heeft geleid tot scepsis over zijn goddelijkheid, zeker in 

vergelijking met Varuṇa. 

2. Indra’s zonden zijn: het doden van Viśvarūpa, Vṛtra, de Arurmagha’s, de Yati’s en ruzie met 

Bṛhaspati. 
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6.2 Trita Āptya 1 

 
a. Relaties van Trita: 

Trita Āptya is een minder belangrijke god. Hij is verbonden met de Maruts, Agni, Soma, maar 
vooral met Indra en av. Thrita: 
 

b. Daden van Trita: 

1. Onder invloed van soma doodt hij Vṛtra, Viśvarūpa, Vala en Arbuda (samen met Indra). 

2. Hij vindt Agni en doet hem oplaaien. 
3. Hij woont in de hemel. 
4. Hij bereidt de soma, heeft geneeskracht en wijsheid. 

5. Hij wordt door Bṛhaspati gered uit de bron. 

6. Hij wordt uit een put gered. 

7. De Brāhmaṇa’s kennen de drie broers Ekata, Dvita en Trita. De eerste twee gooien de 

laatste in een bron. 
 

c. Trita en de Avesta: 
1. Trita is av. Thrita, de derde bereider van de haoma. 
2. Trita is verwant met Thraētaona, zoon van Āthwya, die Aži Dahāka, de slang, verslaat. 
3. Hij wordt vergezeld door twee broers die hem willen vermoorden. 

 
d. Oorspronkelijk karakter van Trita: 

Mogelijkheden: 
1. Roth: 

wind- en watergod = gr. Triton; 
2. Hardy: 

maangod; 
3. Hillebrandt: 

god van de stralende hemel; 
4. Pischel: 

menselijke genezer; 
5. Perry: 

oudere god dan Indra; 
6. Keith: 

Trita heeft sterke band met de bereiding van soma; misschien is hij de bliksem waarmee de 
soma naar de aarde daalt; of toch een watergod, te vergelijken met gr. Triton of germ. 
Mimi. 
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6.3 Apāṃnapāt 1 

 

a. Karakter van Apāṃnapāt: 

1. Apāṃnapāt, ‘kind van de wateren’, is nauw verbonden met het water en vrouwelijke 

godheden, wier kind of echtgenoot hij is. 
2. Maar ook schijnt hij in het water, hij is de bliksem en is van goud. Hij wordt geïdentificeerd 

met Agni. 
3. Hem wordt ghī geofferd, vooral bij waterrituelen. 
4. In de Avesta is hij eveneens met het water en het vuur verbonden, m.n. de bliksem. 

 

b. Oorspronkelijk karakter van Apāṃnapāt: 

Mogelijkheden: 
1. Spiegel, Darmesteter: 

de vuurgod (= Agni), geboren in de wolken als bliksem; 
2. Hillebrandt, Hardy: 

maangod; 
3. Max Müller: 

de zon; 
4. Oldenberg: 

oorspronkelijk onderscheid tussen Agni en Apāṃnapāt; 

5. Keith: 

Ṛg Veda II, 35 identificeert reeds Agni en Apāṃnapāt. De andere goden met wie hij wordt 

genoemd zijn Ahirbudhnya, Aja Ekapad en Savitṛ. Die vertonen eveneens trekken van Agni. 

Dus meer nadruk op bliksem dan op water. 
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6.4 Ahirbudhnya 1 

 
a. Algemene kenmerken: 

1. Ahirbudhnya, de ‘slang van de zee’, wordt genoemd samen met Aja Ekapad, Apāṃnapāt, de 

oceaan en Savitṛ. 
2. Hij hoort thuis bij de geesten van de lucht. Hij woont op de bodem van de hemelse 

wateren, waaruit hij wordt geboren. 
 

b. Oorspronkelijk karakter van Ahirbudhnya: 

1. Hij kan worden vergeleken met Vṛtra en Agni, die beiden als slang van de wateren worden 

beschreven. Mogelijkheden: 
i. Hardy: de maan; 
ii. Oldenberg: waterslang; 

iii. Macdonell: hij is de god Ahi-Vṛtra; 

iv. Keith: 

(1) Een wolk; niet de onweerswolk (= Vṛtra); 

(2) = Agni: Ahirbudhnya wordt geassocieerd met Agni Gārhapatya en Aja Ekapad. 
2. Hij kan nooit een levende godheid zijn geweest. 
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6.5 Aja Ekapad 1 

 
a. Algemene kenmerken: 

1. Aja Ekapad, de ‘eenpotige bok’, wordt genoemd samen met Ahirbudhnya en verder met de 
oceaan, de stroom, de ruimte van de atmosfeer, de donderende vloed en alle goden. 

2. Hij houdt de twee werelden bij elkaar en is in het oosten geboren. 
 

b. Oorspronkelijk karakter van Aja Ekapad: 
Mogelijkheden: 
1. Roth: 

Aja = ‘drijver, jager’: de storm; 
2. Bergaigne: 

‘de ongeborene’ in de afgesloten wereld; 
3. Hardy: 

de maan; 
4. Victor Henry en Bloomsfield: 

de zon; 
5. Macdonell en Keith: 

de bliksemende vorm van Agni; de ene poot is de bliksem; 
6. Oldenberg: 

een geit die beide werelden uiteenhoudt. 
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6.6 Mātariśvan 1 

 
a. Algemene kenmerken: 

1. Mātariśvan is geen oude godheid. 
2. Hij is geliefd bij de familie der Viśvāmitra’s. 
3. Hij wordt vooral met Agni verbonden en met hem geïdentificeerd als oergod naast Yama. 
4. Hij komt ook gescheiden van Agni voor, m.n. als de brenger van Agni, het vuur. 
5. Hij wordt als boodschapper genoemd van Vivasvat tussen hemel en aarde. 

 

b. Betekenis van Mātariśvan in de Ṛg Veda: 

1. Mātariśvan, ‘hij die groeit in zijn moeder’, is dezelfde als Agni, de bliksem, die ook in zijn 
moeder groeit en naar de aarde afdaalt. 

2. Commentaar: 
i. Oldenberg: 

een Prometheus-figuur die het vuur naar de aarde brengt; 
ii. Keith: 

de bliksem zelf. 
 

c. Betekenis van Mātariśvan in de Yajur Veda en de Brāhmaṇa’s: 

1. Mātariśvan is hier duidelijk een windgod, geen vuurgod. 
2. Commentaar: 

i. Hillebrandt: 
Hij is oorspronkelijk een windgod (de wind bij bosbranden). Vandaar zijn connectie met 
Agni. 

ii. Keith: 
(1) Mātariśvan is essentieel, niet incidenteel, verbonden met Agni. 
(2) De overgang naar windgod is natuurlijk: ook Agni is als de voortgaande wind. 
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6.7 Vāyu en Vāta 

 
1. Vāyu (1): 1 

a. Vāyu is meer geantropomorficeerd dan Vāta en verbonden met de antropomorfe god Indra, 
met wie hij de tweede plaats deelt in de triade volgens Yāska. 

b. Zijn wagen wordt getrokken door vele paarden. 
c. Hij brengt de Maruts voort. 
d. Hij is zelf geboren uit de adem van een reus. 
e. Hij drinkt zuivere soma. 
f. Hij is de snelste van de goden. 
g. Hij matigt de hitte van de zon. 

 
2. Vāyu (2): 2 

a. Functie: 
i. God van lucht en wind. 
ii. Hij geeft leven. 
iii. Een van de belangrijkste vroeg-Vedische goden. 

 
b. Persoonlijke relaties: 

i. Vader is Puruṣa (hij is geboren uit zijn adem). 

ii. Zonen zijn de Maruts. 
iii. Identificatie met Indra of zijn menner. 

iv. Later is hij de schoonzoon van Tvaṣṭṛ. 
 

c. Uiterlijk van Vāyu: 
i. Wagen getrokken door herten (zie Maruts). 
ii. Wagen getrokken door paarden (zie Indra). 
iii. Gouden wagen getrokken door duizenden paarden (zie Indra’s menner). 

 
d. Ontwikkeling van Vāyu: 

i. Deel van triade Agni – Vāyu – Sūrya. 
ii. Verdreven door Indra: triade Agni – Indra – Sūrya. 

iii. Hij wordt de schoonzoon van Tvaṣṭṛ. 
iv. Tot op heden blijft hij een individu. 

 
3. Vāta: 1 

a. Algemene kenmerken: 
i. Vāta is de windkracht zelf. 
ii. Hij wordt verbonden met Parjanya, eveneens een elementaire godheid. 
iii. Hij kan niet worden gezien, maar wel gehoord. 
iv. Zijn blankheid wordt benadrukt en hij brengt rossig licht voort. 
v. Hij heeft genezende kracht. 

 
b. Commentaar: 

i. Feist: 
Hij verbindt Vāta met germ. Wodan, lat. vates en iers fáith; Vāta/Wodan is een god der 
geesten; 

ii. Helm: 
Wodan is een wind- en geestengod; 

iii. Keith: 
Etymologie klopt niet en karakter is anders. 
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6.8 Parjanya 1 

 
a. Algemene kenmerken: 

1. Parjanya is de regengod bij uitstek: hij geeft de vruchtbare regen aan de planten. Hij 
verschijnt in stier- of koevorm (regenwolk). 

2. Hij staat onder de macht van Varuṇa en Mitra, maar wordt ook gezien als onafhankelijk 

monarch, de heerser der wereld en de goddelijke vader. 
3. Dyaus is Parjanya’s vader op wie hij lijkt (vaderschap en stiergedaante); zijn vrouw is aarde 

of Vaśā; zijn zoon is Soma of de bliksem. 
4. Hij wordt verbonden met Indra en soms met Agni en de Maruts. 

 
b. Commentaar: 

1. Von Schroeder e.a.: 
een hypostase van de hemelgod, zoals slav. Perun, lith. Perkunas, lets Perkons (Von 
Schroeder: Pehrkon); verder  germ. Fjörgynn. Hij is een eik- of dondergod; 

2. Keith: 
fonologie zeer twijfelachtig; 

3. Grassmann en Von Schroeder: 
Parjanya < prc ‘vol’; 

4. Bloomfield: 
Parjanya = ‘degene die de mensen omringt’; Perun < per ‘slaan’. 

5. MW: 
Parjanya = ‘regenwolk’. 
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6.9 De Wateren 1 

 
a. Algemeen karakter: 

1. De Wateren hebben weinig persoonlijkheid, maar in hun antropomorfe vorm zijn ze de 
Apsarasa’s, jonge moeders of echtgenotes. 

2. Het zijn ook hemelbewoners en de moeders van Agni. 
3. Ze reinigen en geven rijkdom en onsterfelijkheid. 
4. De Wateren worden geassocieerd met honing die ze soma aanbieden, die op zijn beurt hen 

als vrouw neemt. 
 

b. Commentaar: 
1. Het verband dat wordt gelegd tussen het hemelse water, honing en soma, verklaart dat 

soma feitelijk niets anders is dan het vruchtbare regenwater. 
2. De Rājasūya, de Aśvamedha en het huisritueel laten zien dat men onderscheid maakt tussen 

verschillende soorten water. 
 

c. Persoonlijke relaties van de Wateren: 
1. Agni. 
2. Planten: 

Karīra, kharjūra, vetasa, avaka, maṇḍūkaparṇī, dūrvā, darbha. 

3. Dieren: 
slang (van het water), mieren (kunnen water vinden op droge plaatsen), kikkers (worden 
aangeroepen om water te zenden). 

4. Gandharva’s. 
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6.10 Rudra 
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6.10.1 Algemene kenmerken van Rudra 2 

 
a. Functies: 

1. Storm- en windgod. 
2. Hij brengt ongeluk en geluk. 
3. Hij is de heer der dieren (als stier; zie Śiva). 
4. God van zang en offers. 
5. Hij is geneesheer (schoon van uiterlijk). 

6. Hij is rechter (rivaal van Varuṇa). 

 
b. Genealogie van Rudra: 

 

Prajāpati x Uṣas 
              │ 
            Rudra 
              │ 
            Rudra’s/Maruts 
 
c. Er is een associatie met Agni en Śiva. 
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6.10.2 Rudra in de literatuur 1 

 

1. Rudra in de Ṛg Veda: 

a. Uiterlijk: 
i. Het uiterlijk van Rudra is veelkleurig: bruin, rood, zwart, maar ook wit en schitterend. 
ii. Hij is gekleed in een dierenvel en woont in de bergen. 

 
b. Karakter: 

i. Zijn karakter is wild. 
ii. Hij hanteert bliksem, donderhamer en boog, maar doodt geen demonen. 
iii. Hij is ook heerser der wereld, wijs en vrijgevig. 

iv. Hij geneest d.m.v. Jalāṣa (soma of de regen). 

v. Anderzijds wordt hem telkens verzocht zijn woede niet te keren tegen zijn aanbidders. 
 

c. Associaties: 
i. Hij wordt geassocieerd met de Maruts of Rudra’s, zijn zonen. 
ii. Hij is Tryambaka, ‘die drie zusters/moeders heeft’ (later: ‘met drie ogen’, MW), 

misschien de drie delen van de kosmos. 
iii. Hij wordt geïdentificeerd met Agni. 

 

2. Rudra in de latere Saṃhitā’s: 

a. Karakter: 

i. In de latere Saṃhitā’s is hij een van de goden van de Brahmanen. 

ii. Hij is de heer van het vee. 
iii. Zijn slechtheid wordt telkens benadrukt: hij is de patroon van boeven (Śatarudriya-

litanie) en zendt ziekten (Atharva Veda). 
 

b. Rudra en Agni: 
Rudra’s identificatie met Agni is nu compleet. Hij wordt als Mahādeva verbonden met 
Śarva en Bhava (hijzelf of zijn zonen), die worden vergeleken met wolven: 

i. Vājasaneyi Saṃhitā: 

De ene god is: Agni, Aśani, Paśupati, Bhava, Śarva, Mahādeva, Īśāna en Ugradeva. 

ii. Brāhmaṇa’s: 

De namen van Agni zijn: Rudra, Śarva, Paśupati, Ugra, Aśani, Bhava, Mahān Deva; 

verder Hara, Mṛḍa, Śiva, Bhīma, Śaṃkara, Īśāna. 

iii. Śatapatha Brāhmaṇa: 

Aśani is ‘de bliksem’. 

iv. Kauṣītaki Brāhmaṇa: 

Aśani heet ‘Indra’. 
 

c. Rudra’s persoonlijke relatie met vrouwen: 

i. Vājasaneyi Saṃhitā: 

De zuster van Rudra heet Ambikā (wrsch. < Tryambaka). Ze is later zijn moeder. 

ii. Taittirīya Āraṇyaka en Kena Upaniṣad: 

De vrouw van Rudra heet Umā Haimavatī of Pārvatī. 
 

3. Rudra in de Brāhmaṇa’s: 

In de Brāhmaṇa’s is Rudra’s macht op zijn grootst. Verschillen met de andere goden: 

a. Zelfs de goden zijn bang door hem te worden gedood. 
b. Hij wordt geboren uit de incestueuze relatie tussen Prajāpati en diens dochter. 
c. Rudra eist bij offers en maaltijden hetgeen overgebleven is. 
d. Hij woont in het noorden; de goden in het oosten. 
e. Rudra’s gevolg  krijgt de bloederige ingewanden van het offerdier (rood = vuur en bloed). 
f. Slangen zijn zijn dienaren. 

g. De goden gaan naar de hemel, maar Rudra blijft achter.   
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h. Rudra’s activiteiten worden steeds algemener. Hij gaat elk aspect van de natuur 
beheersen. Ook worden er offers aan hem op verschillende plaatsen en tijden gebracht. Hij 
is dan ‘Rudra van de wegen’, ‘Rudra van de slangen’, ‘Rudra van de wateren’ enz. 

i. Rudra’s naam mag niet genoemd worden, maar omschreven: ‘de god hier’. 

j. In de late Sūtra-literatuur wordt hij Hara, Mṛḍa, Śiva en Śaṃkara genoemd, wier betekenis 

gebruikt wordt om hem gunstig te stemmen. Rudra wordt ‘de heer’ en ‘de grote god’ 
genoemd, een bewijs van zijn ontwikkeling. 
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6.10.3 Oorspronkelijk karakter van Rudra 1 

 
De meningen over de etymologie en het wezenlijk karakter van Rudra zijn verdeeld: 
1. Keith: 

Rudra < rud ‘wenen’. 
 

2. Pischel: 
Rudra < rud ‘rossig’. 
 

3. Grassmann: 
Rudra < rud ‘schijnen’. 
 

4. Weber: 
Rudra is het huilen van de storm; hij is de vuur- en stormgod in één (vuur en storm geven 
hetzelfde geluid). 
 

5. Hillebrandt: 
Rudra is god van het hete jaargetijde en verbonden met hemelse constellaties die dit 
jaargetijde aangeven. 
 

6. Von Schroeder: 
Rudra is de hoofdman van de zielen der doden, die met de storm meegaan en het vee ziekte, 
maar ook zegeningen brengen. 
 

7. Oldenberg: 
Rudra behoort tot de berg- en woudgeesten. De bergen (zijn woonplaats) liggen in het 
noorden. Umā, zijn vrouw, wordt Haimavatī, ‘van de Himavat’, genoemd. 
 

8. Keith: 
a. Bovenstaande theorieën gaan te veel uit van Rudra’s karakter in de latere literatuur. 

b. In de Ṛg Veda wordt hij het best begrepen als stormgod met de bliksem als belangrijkste 

aspect, terwijl de storm hem zijn destructieve kant geeft. 
c. Zijn helende zijde is ontstaan door zijn verbintenis met de Maruts en de vruchtbare regen. 
d. Zijn connectie met de dood is niet zo nauw als het lijkt, behalve dat beide schrikaanjagend 

zijn. 
e. Zijn verbintenis met Agni is echter zeer hecht. 
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6.10.4 Rudra’s ontwikkeling 1 

 
a. Rudra als syncretisme: 

1. In de Śatapatha Brāhmaṇa wordt Agni met de naam Śarva aangeduid bij een oostelijk volk, 

maar met de naam Bhava bij de Bāhīka’s. 
2. De latere Rudra is waarschijnlijk een syncretisme van verschillende goden onder inheemse 

invloed, zoals een woud- en berggod, een vegetatiegod en een god der doden. 
3. Later vertoont Śiva dezelfde trekken van een vegetatiegod en een fallische god. Rudra 

vertoont dus ontwikkeling. 
 

b. Arbman’s statische theorie over Rudra: 
Arbman’s suggestie dat Rudra altijd dezelfde is gebleven, nl. een chtonische doodsdemon, maar 
door de priesters van de Veda’s is verheven, klopt niet, want de latere Rudra-Śiva vertoont de 
fusie van en de trekken van verschillende soorten goden: 

1. Śiva krijgt steeds meer namen toebedeeld (Śatapatha Brāhmaṇa en Kauṣītaki Brāhmaṇa) en 

wordt zeer kosmopolitisch. 
2. Wanneer Rudra een primitieve chtonische god zou zijn, moeten de Maruts dat ook zijn, 

hetgeen onmogelijk is. 
3. Rudra en Yama verschillen. Yama is een echte dodengod, gesitueerd in het zuiden, de 

streek der doden. 
4. Het ritueel toont Rudra als een complexe god met zowel goddelijke als chtonische trekken. 

 
c. Arbman’s theorie over Rudra en Tryambaka: 

Arbman meent dat Tryambaka betekent dat Rudra drie moeders heeft, en verwijst naar de 
moedercultus in het latere India en naar het Traiyambaka-offer in het Śrauta-ritueel. 
Tegenwerpingen: 
1. Rudra’s opvolger Śiva heeft niet drie moeders. 
2. Ambikā is de zuster van Rudra, niet zijn moeder. 
3. Het Traiyambaka-offer: 

i. Traiyambaka verklaart de naam Tryambaka niet. 

ii. Het ritueel wordt niet in de Ṛg Veda genoemd. 

iii. Latere riten tonen niet het oorspronkelijke karakter van de god. 
4. Commentaar van Keith: 

Tryambaka verwijst naar de drie jaargetijden of hemel, lucht en aarde (zoals de Maruts). 
Agni heeft een drieledig karakter. 
 

d. Arbman’s theorie over het demonische aspect van Rudra: 
Aangezien Rudra nauw verbonden is met Agni, dus met vuur, meent Arbman dat Rudra’s 
karakter als doodsdemon in het offervuur als iets beangstigends voor de offeraars naar voren 
zou komen. Tegenwerpingen: 
1. Een bizarre, onnatuurlijke theorie. 
2. Er zijn daarentegen wel bewijzen voor syncretisme van goden in Rudra: 

i. In de Śatarudriya-litanie betekent Rudra slechts ‘demon’. 
ii. Rudra’s verbinding met allerlei soorten boeven komt door syncretisme. 
iii. Rudra’s doortraptheid en zijn verbinding met slangen komt eveneens door syncretisme. 
iv. Ten slotte krijgt Rudra trekken van de god der doden: 

(1) Identificatie met Śarva en Bhava. 
(2) Verband met noodlotsvogels en huilende honden die bij Yama horen. 
(3) De jakhals, het teken des doods, wordt Śiva genoemd. 

 
e. Arbman’s theorie over Rudra en de muni: 

Arbman’s suggestie dat Rudra als de gekke muni de heer van de orgiastische dans is, kan niet 
bewezen worden. Tegenwerpingen: 

1. De Ṛg Veda vertelt slechts dat de muni samen met Rudra uit een kop vergif drinkt. 

2. De orgiastische trekken van Śiva zijn ontstaan door amalgatie van Rudra met een 
vegetatiegod. 
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6.11 De Maruts of Rudra’s 
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6.11.1 Kenmerken van de Maruts 

 
a. Algemeen overzicht: 2 

1. Functies: 
i. Storm- en dondergoden. 
ii. Verlossen de wolkenkoeien. 

 
2. Uiterlijk: 

i. Knap. 
ii. 27 of 180 in aantal. 
iii. Rijkelijk versierd. 
iv. Wagen getrokken door herten. 
v. Bewapening: pijl en boog, bijlen, speren. 

 
3. Karakter: 

i. Vrolijke jongelingen. 
ii. Strijdlustig. 

 
4. Persoonlijke relaties: 

i. Vader is Rudra of Vāyu. 
ii. Gezellen van Indra. 

 
5. Mythologie: 

Ze helpen Indra bij zijn strijd tegen Vṛtra. 

 
b. Oorspronkelijk karakter van de Maruts: 1 

1. Functies en betekenis: 
i. Goden van de winden, m.n. de stormwinden met donder en bliksem. 
ii. Etymologie en betekenis. Twee mogelijkheden: 

(1) < mṛ; betekenis niet duidelijk, misschien ‘schijnen’ of ‘breken’ (van bomen). 

(2) < mṛ = ‘sterven’, dus geesten van de dood: 

(a) Leumann: mṛ  mās-mṛt ‘mannendoder’ > mavrt, lat. Mavort, mart. 

(b) Hillebrandt: 
(i) Specifieke offers (niet goddelijk) en destructief in optreden. 
(ii) Het zijn vaak vogels (zielen der doden). 
(iii) Mar < drav. Marutta ‘medicijnman’. 

(c) Keith contra Hillebrandt: 
(i) (ad (b.i)) Verklaring: band met Rudra; bovendien wordt hun ook samen met 

Indra geofferd. 
(ii) (ad (b.ii)) Winden zijn ook vogels, bovendien hebben ze banden met de 

Āditya’s. 
(iii) (ad b.iii) Onwetenschappelijk. 

 
2. Verklaring van het dubbele karakter van de Maruts: 

i. Arbman: 

De Maruts zijn de stormwinden en de troep van Rudra. In de Ṛg Veda zijn de Maruts de 

Rudra’s. Later zijn de Rudra’s een leger van demonen en zijn de Maruts vergeten. 
ii. Keith: 

(1) Geen snelle overgang. De Rudra’s zijn breder van karakter dan de Maruts. 
(2) De Rudra’s zijn geen demonen wegens hun boosaardigheid. Ditzelfde zou gelden 

voor alle goden. 
(3) Rudra is Bhūtapati, de heer der wezens, niet der demonen, wat later het geval is. 
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6.11.2 De Maruts in de literatuur 1 

 
a. Ouders: 

1. Als kinderen van Rudra heten ze Rudra’s of Rudriya’s. Hun moeder is Pṛśni of een koe 

(regenwolk). 
2. Agni, en geboren uit de lach van de bliksem. 
3. Vāyu, en geboren uit de baarmoeder van de hemel. 
4. Hemel (vader) en oceaan (moeder). 

 
b. Vrouwelijke relaties: 

1. Rodasī (bruid). 

2. Indrāṇī. 

3. Sarasvatī. 
 

c. Karakter: 
1. Ze wonen in de drie hemelen of werelden. 
2. Ze zijn schitterend, dragen goud en hebben een connectie met vuur en bliksem. Hun wagen 

wordt getrokken door paarden of winden. 
3. Ze treden op als groep: 3x7 of 3x60. Ze zijn jong en wild; het zijn leeuwen, everzwijnen of 

zwarte zwanen. 
4. Ze donderen en brengen regen (ook genoemd honing, ghī of melk). Het zijn zangers en 

soma-drinkers. 
 

d. Daden: 

1. Ze helpen Indra (en Trita) bij het doden van Vṛtra of doen het zelf. 

2. Ze laten Indra in de steek, krijgen ruzie met hem, maar worden geholpen door de ziener 
Agastya. 
 

e. Overeenkomsten met Rudra: 
1. Ze hebben een donderhamer. 
2. Ze zenden het kwaad. 
3. Ze worden geboren uit Sindhu, de zee, de bergen, de Asiknī. 

4. Ze genezen met regen, zoals de Jalāṣa van Rudra. 

 
f. Verschil met Vāyu: 

Het soma-persoffer is ’s morgens voor Vāyu; ’s middags en ’s avonds voor de Maruts. 
 

g. Persoonlijke relatie met Indra: 
Er is overal een duidelijke persoonlijke relatie met Indra en ze worden dus door alle stammen 
geëerd. 
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7 De grote goden van de aarde 
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7.1 Agni  
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7.1.1 Agni, algemeen overzicht (1) 

 
1. Rivaliteit met Indra; overeenkomsten en verschillen: 2 
 
Agni           | Indra 
______________________________________________________________________________________
          
a. Hij is van Iraanse oorsprong. 

b. Hij ontneemt Varuṇa’s suprematie (hulp 

aan Indra). 

c. Zoon van Dyaus en Pṛthivī. 

d. Hij is volwassen geboren. 
e. Hij drinkt de offerboter. 
f. Door de consumptie van offerboter geeft 

hij kracht in de vorm van de levensvonk 
aan anderen. 

g. Hij is een demonenbestrijder. 

a. Hij is van Indiase oorsprong. 

b. Hij ontneemt Varuṇa’s suprematie (hulp 

van Agni). 

c. Zoon van Dyaus en Pṛthivī. 

d. Hij is volwassen geboren. 
e. Hij drinkt de soma. 
f. Door de consumptie van soma geeft hij 

kracht in de vorm van levenslucht aan 
anderen. 

g. Hij is een demonenbestrijder.

 
 
2. Overige kenmerken: 2 

a. Agni is de zoon van de mannelijke en vrouwelijke vuurstok, en (dus) van hemel en aarde. 
b. Hij schept na consumptie. 
c. Hij is de oudste priester, maar eeuwig jong. 
d. Hij is de middelaar tussen goden en mensen, die hij naar de offerplaats brengt. 
e. Genealogie van Agni: 

 

Dyaus  x  Pṛthivī 
          │ 
┌────┴───┐ 
Agni         Indra 
 

3. Mythologie: 2 
a. Agni heerst niet alleen over de aarde (Indra en Vāyu over de lucht, Sūrya over de hemel), 

maar ook over de drie werelden: hij wordt driemaal geboren, nl. uit de zon, de bliksem en 
de vuren op aarde, waarna de rook opstijgt als wolken. 

b. Hij krijgt van Bhṛgu dispensatie om alles, rein en onrein, te eten. 

c. Mātariśvan geeft Agni, het vuur, aan de Bhṛgu’s. 

d. Agni drinkt ook soma en helpt Indra bij de schepping van het universum. 
 
4. Verschillen tussen Agni en Indra: 1 

a. Volgens de priesters komt Agni in rang na Indra. 
b. Agni is minder antropomorf. 
c. Agni is de priestergod bij uitstek; Indra is de oorlogsgod. 
d. Agni geeft voorspoed en geluk; Indra de overwinning. 
e. Agni neemt kenmerken van Indra over, niet andersom. 
f. Agni is boodschapper tussen goden en mensen, waardoor zijn status wordt verlaagd. 
g. Agni  drinkt weinig soma. 
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7.1.2 Agni, algemeen overzicht (2) 1 

 
a. Uiterlijkheden van Agni: 

1. Agni is het vuur en daarom zonder hoofd en voeten. 
2. Hij is met boter besmeerd en vuurharig. 
3. Hij heeft veel tongen, ogen en hoorns. 
4. Hij is boogschutter. 
5. Hij is een stier, paard, vogel of slang. 

 
b. Voedsel en Agni: 

1. Hij eet ghī of hout driemaal per dag. 
2. Hij is de mond voor de goden. 
3. Hij zit op het offerstro. 

 
c. Algemene handelingen van Agni: 

1. Hij is schitterend als de zon. 
2. Door het bos is zijn pad zwart. 
3. Zijn vlammen zijn vreselijk en hemelhoog. 
4. Hij heeft een wagen met paarden, waarmee hij de goden de offers der mensen brengt. 

 
d. Ouders en geboorte van Agni: 

1. Goden: Dyaus en Pṛthivī; Tvaṣṭṛ en de Wateren; de goden wier vader hij echter ook is; 

Indra; Viṣṇu; de Morgenstond; Iḍā (het offervoedsel). 

2. Geboorte uit vuurstokken: 
i. Purūravas, de bovenste mannelijke vuurstok; 
ii. Urvaśī, de onderste vrouwelijke vuurstok. 
iii. De twee moeders, zoals de vuurstokken ook heten. 
iv. Kracht, wier zoon hij is (kracht vereist voor het vuurmaken). 

3. Herhaaldelijke wedergeboorte: 
i. Hij is de jongste, maar oud. 
ii. Het vuur sterft aan het eind van het jaar, maar een eenjaarlijkse vernieuwing komt niet 

voor. 

iii. Tijdens het viermaandelijkse Agniṣṭoma-offer en het dierenoffer wordt het vuur wel 

vernieuwd door wrijving. 
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7.1.3 Plaatsen van geboorte en meervoudigheid van Agni 1 

 
a. Plaatsen van Agni: 

1. De aarde en de planten als plaatsen van Agni: 
i. Agni wordt geboren uit hout, dus uit planten. 
ii. Zijn plaats is het altaar, de navel der aarde. Agni is de navel der onsterfelijkheid. 

 
2. De wateren, hemels en aards, als plaatsen van Agni: 

i. Agni van de wateren in de literatuur: 
(1) Hemels: 

Hij is een embryo en een stier, en daalt af uit de wolken; hij is Apāṃnapāt. 

(2) Aards: 

(a) Ṛg Veda: Eens vlucht Agni tussen de planten en de wateren; hij hoort thuis in de 

stromen. 
(b) Atharva Veda: Hij is anders dan de bliksem, maar aards water. 
(c) Rituelen: Gebruik van water, gezien als Agni. 

 
ii. Oorspronkelijk voorstelling van Agni’s verblijfsplaats: 

Hoewel de aardse wateren i.v.m. Agni het meest worden genoemd, zijn beide 
zienswijzen authentiek. Keith kiest voor een overdracht van geloof, nl. dat Agni d.m.v. 
de bliksem verplaatst wordt van de atmosfeer naar de aarde. 
 

3. De hemel, bliksem en  zon, als plaatsen van Agni: 
i. Bliksem: Mātariśvan (= Agni) brengt hem naar de aarde. 
ii. Zon: geboren in de ochtend. 

 
b. De meervoudigheid van Agni: 

1. De drievoudigheid van Agni: 
i. De drie plaatsen en soorten van geboorte. 
ii. Hij heeft drie hoofden en tongen. 
iii. Hij heeft drie woonplaatsen: hemel, aarde, water enz. 
iv. Yāska’s pantheon: Agni – Indra en Vāyu (Keith: de bliksem) – Sūrya. 

v. In het ritueel heeft Agni drie altaren: Gārhapatya, Āhavanīya en Dakṣiṇa (de drie 

sferen). 
 

2. De twee- en meervoudigheid van Agni: 
i. Tweevoudige geboorte: in de hemel en op de aarde enz. 
ii. Afdaling in de wateren en wedergeboorte in de planten. 
iii. Offer aan zichzelf of zelfoffer. 
iv. Zowel mensen als goden offeren aan Agni: de goden zijn ook priesters. 
v. Agni is meervoudig, omdat hij uit alles (hemel, wateren, stenen, bossen, planten, 

dieren en mensen) geboren wordt. Hij is het zaad van alles. 
vi. Agni is meervoudig, omdat er veel vuren zijn, die echter alle één zijn in Agni (zoals de 

vele ochtendschemeringen de ene Uṣas zijn). 

 
3. Identificaties van Agni: 

i. Agni heeft drie broers, samen de vier Hotṛs. 
ii. Varuṇa is zijn broer, Indra zijn tweelingbroer. 

iii. Hij wordt met Soma genoemd. 

iv. Agni is Varuṇa in de avond, Mitra in de ochtend, Savitṛ tijdens de zonnereis, Indra als 

verlichter. 
v. Hij omvat alle goden. 
vi. Identificatie met 12 goden en 5 godinnen. 
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7.1.4 Functies van Agni 1 

 
1. Agni als verdelger: 

a. Keith: 

Agni vernietigt tovenaars en demonen, m.n. de Rākṣasa’s, met vuur. 

b. Ions: 

Hij bestrijdt de Kravyāds, Rākṣasa’s die vlees eten, door zich als Kravyād te vermommen. 2 

 
2. Agni van het haardvuur: 

a. Literatuur: 
i. In de private sfeer: 

(1) Hij is de vriend, de vader enz. van de mensen. 
(2) Hij is de heer van het huis. 

ii. In de publieke sfeer: 
(1) Hij is de beschermer van de kolonisten. 
(2) Hij is de heer van de stam (viśpati): m.n. vereerd door individuen als Bharata, 

Devavāta, Divodāsa, Trasadasyu, Vadhryaśva; een familie als de Vasiṣṭha’s; en 

kolonistenleiders als Gotama Rāhūgaṇa en Videgha Māthava. Verbreiding van 

vuurcultus en kolonisatie gaan samen. 
 

b. Verklaring: 
i. Ad 2.a.i: 

In het ritueel wordt de nadruk gelegd op de drie vuuroffers voor een individu, waarbij 
het vuur (Agni) verplaatst wordt van het Gārhapatya-altaar naar de twee andere 
altaren. Het Gārhapatya-vuur is het huiselijke (offer)vuur en oorspronkelijk het 
belangrijkste. 

ii. Ad 2.a.ii: 
In het latere ritueel (Atharva Veda) is sprake van het Sabhā- en Āvasatha-altaar, resp. 
in het gemeenschapshuis en de ontvangstzaal. Het Sabhā-vuuroffer duidt misschien op 
een oude stamceremonie. 

 
3. Agni als offeraar: 

a. Literatuur: 
i. Agni wordt veel genoemd als model van de offeraar. 
ii. Hij brengt het offer naar de goden en andersom. 
iii. Hij is de boodschapper van de mensen en van de goden. (Kāvya Uśanā is de 

boodschapper van de asura’s.) 
iv. Hij is het pad naar de goden. 

v. Hij heet de Hotṛ, de Adhvaryu, de Brahmaan en de Purohita van de goden. 

vi. Agni vlucht weg tussen de planten en het water. 
 

b. Verklaring: 
i. Hillebrandt: 

Het vuur/de zon sterft en moet weer ontstoken worden. 
ii. Keith: 

Dit staat niet in de Ṛg Veda en is de veronderstelling van een individuele dichter. 

 
 
4. Agni als de ontvanger van het offer: 

a. Literatuur: 
Agni heeft drie gedaanten: 
i. Yajur Veda: 

(1) de eter van rauw vlees; 
(2) de eter van lijken; 
(3) de eter van offers. 

ii. Ṛg Veda: 

(1) Agni die het offer draagt;   
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(2) Agni die dode lichamen eet. 
(3) Het Kavyavāhana-vuur i.v.m. Yama, de dodengod. 

iii. Taittirīya Saṃhitā: 

(1) Agni die de offergave draagt voor de goden (Havyavāhana); 
(2) Agni die het begrafenisoffer draagt voor de Vaderen (Kavyavāhana); 

(3) Agni, geassocieerd met kabouters (Keith) of rākṣasa’s (MW) (Saharakṣas). 

 
b. Verklaring: 

i. Hillebrandt: 
Met het vuur van de crematie wordt een ander offervuur ontstoken. 

ii. Keith: 
Dit kan niet; deze offervuren zouden daardoor onrein worden. 

 
5. Agni als gever van het goede: 

a. Aan de mensen: 
i. Hij is de perfecte offeraar, dus wijs (Jātavedas). 
ii. Hij geeft wijsheid en welsprekendheid. 
iii. Hij geeft een lang leven, rijkdom en voedsel. 
iv. Hij verslaat vijanden en demonen. 

v. Hij neemt zonden weg of verzacht die voor Aditi en Varuṇa. 

 
b. Aan de goden: 

i. Hij staat boven de goden, die hem aanbidden. 
ii. Hij helpt de goden in de strijd. 
iii. Hij versterkt de zon ’s morgens bij de Agnihotra. 
iv. Hij ondersteunt de wereld. 
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7.1.5 Agni’s IE achtergrond en ontwikkeling 

 
a. De IE vuurcultus: 1 

1. Overlevering: 
i. Agni’s naam (lat. Ignis, lith. ugnis), misschien < aj ‘drijven, jagen’. 
ii. Agni komt niet voor in Avesta en Mitanni-lijst. 
iii. De vuurcultus zelf is wel Indo-Iraans. av. Āθravan = skt. Atharvan. Ātar was een grote 

god, een gulle gever, wonend in de bliksem en planten. 
iv. Vergelijk: gr. Hestia, lat. Vesta. 

 
2. Verklaring: 

i. Oldenberg: 
Hestia en Vesta zijn vrouwelijk, dus geen IE vuurverering. 

ii. Keith: 
Vuur en huis zijn nauw verbonden geweest; vuurcultus is IE. 

iii. Von Schroeder: 

Apollo en Chariten  Agni en zijn vlammen. Prometheus  Mātariśvan en Bhṛgu. 

 
 
b. Ontwikkeling van Agni: 2 

1. Neergang in de late Vedische periode waarin Indra hem bijna absorbeert. Agni is dan een 
hemel- en regengod. 

2. Later wordt hij weer een universele god, vooral door zijn belang voor het offer. 
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7.1.6 Bṛhaspati en andere gedaanten van Agni 1 

 

1. Bṛhaspati: 

a. Karakterisering van Bṛhaspati: 

i. Hij is belangrijk in de Ṛg Veda. 

ii. Zijn karakter is samengesteld uit de kenmerken van andere goden, vooral Agni’s 
uiterlijk. 

iii. Hij draagt een bijl en een boog waarvan het koord ṛta is. 

iv. Hij is bovenal de goddelijke priester, m.n. de Brahmaan. 

v. Hij is de heer van het gebed (= Bṛhaspati) en heer van de spraak (= Vācaspati) en heer 

van het leger  (= Gaṇapati). 

vi. Hij geeft rijkdom en een lang leven. Hij geneest en is een vader. Hij doet de planten 
groeien. 

b. Associaties en identificaties van Bṛhaspati: 

i. Identificatie met Agni, evenwel verduisterd door Bṛhaspati’s ontwikkeling. 

ii. Associatie met Narāśaṃsa, Mātariśvan, Aṅgirasa’s, Indra (in de Paṇi’s-mythe) en Maruts. 

c. Verklaring van Bṛhaspati’s karakter: 

i. Keith: 

Bṛhaspati < brh > Brahman. Brahmaṇaspati is een parallelle naam. Hij is de 

priesterlijke gedaante van Agni. Zijn grootste belang is dat hij de voorloper is van de 
god Brahmā. 

ii. Hillebrandt: 

< bṛhas = ‘groei’, maar hij erkent het magische karakter. Het is een maangod. 

iii. Roth: 
Hij is de personificatie van kracht en toewijding. 

iv. Oldenberg: 
De typische priester die de goden met zijn gebeden bijstaat in hun daden. 

v. Weber en Hopkins: 
Hij is een vorm van Indra, tot stand gebracht o.i.v. de priesters. 

 
2. Vaiśvānara: 

Vaiśvānara, ‘toebehorend aan alle mensen’, is zeker een identificatie van Agni, maar niet in al 
zijn aspecten (hemels en aards), alleen zijn hemelse aspect: 

a. Hij wordt verbonden met de nederdaling van het hemelse vuur, de Bhṛgu’s en Mātariśvan. 

b. Eenmaal komt voor Agni Vaiśvānara = Mātariśvan. 
c. Hij is de zon: Agni Vaiśvānara is het jaar en hem worden koeken geofferd. 
d. In het ritueel wordt hij geassocieerd met prinsen en de koninklijke macht. 

e. Zijn offervuur is het Āhavanīya ( de zon). 
 

3. Narāśaṃsa: 

a. Literatuur: 

i. In de Āprī-hymnen heeft Narāśaṃsa als concurrent Tanūnapāt: dit weerspiegelt een 

religieus schisma bij de Vedische Ariërs. Tanūnapāt krijgt de overhand. 
ii. Hij besprenkelt het offer met honing en zalft hemelen en goden. 
iii. Soma staat tussen hem en de ‘hemeling’. 
iv. De vijf schalen die de soma opvangen, dragen zijn naam. 
v. Hij wordt verbonden met de Vaderen. 

 
b. Verklaring: 

i. Hillebrandt: 

Narāśaṃsa is een benaming van de maangod der doden, gelijk aan Bṛhaspati en 

Viśvarūpa. De maan zou de woning der Vaderen zijn. 
ii. Keith: 

Dit is onjuist: Bṛhaspati en Viśvarūpa zijn niet de maan en av. Nairyō-saŋha is niet 

duidelijk verbonden met de Vaderen. Bovendien betekent zijn naam ‘de roem der 

mensen’.   
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c. Keith en Bergaigne: 

Narāśaṃsa is een vorm van Agni, in ’t bijzonder een god van het gebed, zoals Bṛhaspati. 

 
4. Tanūnapāt: 

a. Literatuur: 
i. Betekenis: 

(1) ‘zoon van zichzelf’ (Agni die Agni voortbrengt); 
(2) ‘eigen zoon’ (nl. van de goddelijke vader, volgens Bergaigne). 

ii. Hij is het goddelijke embryo. 
iii. De Morgenstond kust hem. 

iv. Hij brengt het offer naar de goden Varuṇa, Mitra en Agni. 

 
b. Verklaring: 

Hij is een onduidelijke god. In de Tānūnaptra-ceremonie mogen de deelnemers elkaar niet 
verwonden. Hij is blijkbaar de god die waakt over de afwikkeling van de wederzijdse eden 
van trouw. 
 

5. Andere relaties van Agni: 
a. Agni wordt verbonden met Mātariśvan, Ahirbudhnya en Aja Ekapad. 

b. Door priesterlijke families als de Atharvans, de Bhṛgu’s en de Aṅgirasa’s wordt hij in ’t 

bijzonder vereerd. 
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7.2 De god Soma 
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7.2.1 Algemene kenmerken van Soma 

 
a. Algemene opmerkingen: 1 

1. Aangezien de Ṛg Veda voornamelijk betrekking heeft op de soma-rituelen, krijgt Soma veel 

aandacht. 
2. Soma heeft veel van zijn trekken geleend van Indra (soma-drinker) en Agni (god van het 

ritueel), maar zijn persoon komt telkens in aanvaring met zijn voorstelling als plant. De 
priesters zijn vooral geïnteresseerd in het persen van het sap uit de plant. 
 

b. De functies van Soma/soma: 2 
1. Als plantensap: 

i. Het sap van de soma-plant dat de priesters drinken. 
ii. De vitale vloeistof in elk levend wezen. 
iii. De krachtdrank van Indra. 

2. Als god: 
i. Een oergod die ziekten geneest en rijkdom geeft, en een hoogste god. 
ii. Heer der wateren. 
iii. God van de maan of daarmee geassocieerd. 

 
c. Mythologie van Soma: 2 

1. Indra vindt Soma/soma in de Himālaya’s en brengt deze naar de goden. 
2. Soma/soma behoort aan de Gandharva’s, die in de bergen wonen; ze geven hem aan Vāc, 

een van Indra’s vrouwen. 
3. Agni houdt van Soma/soma bij het huwelijk van Indra en Sūryā. 
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7.2.2 Concretica en abstracta i.v.m. Soma/soma 1 

 
a. Het sap van de soma-plant: 

Benamingen voor het sap van de soma-plant zijn: 
1. andhas: het sap en de plant 
2. pitu 
3. mada: de roesopwekkende drank 
4. ‘voedsel’ 
5. ‘honing’ (melk en ghī  zijn ook ‘honing’) 

6. amṛta: de drank der onsterfelijkheid, nectar 

7. indu: ‘de heldere druppel’ 
 

b. De persing van de soma: 
1. De plant is bruin of rood en de koe waarmee zij gekocht wordt, moet dezelfde kleur 

hebben. 
2. De stenen waarmee geperst wordt, heten adri of grāvan (welke laatste verbonden is met 

woorden die ‘spreken’ betekenen). 

3. Vijzel en mortier komen voor in de Avesta en waarschijnlijk ook in de Ṛg Veda. 

4. De soma die door de zeef stroomt, heet Pāvamāna. 
5. De gezuiverde soma heet śukra of śuci, ‘het heldere’. Deze drinken Indra en Vāyu puur, 

Mitra en Varuṇa gemengd met melk, de Aśvins gemengd met honing. 

6. Daarna volgt de menging met water (ādhavana). 
7. De melk, vers en gestremd, en de tarwe die worden toegevoegd, heten āśir. 

8. Het bevochtigen (eig. doen zwellen) van de stengels van de plant heet āpyāyana (in Ṛg 

Veda onzeker). 
9. De drie Rigvedische soma-offers: 

i. Ochtendoffer voor Indra; 
ii. Middagoffer voor Indra; 

iii. Avondoffer voor de Ṛbhu’s. 

10. De drie vaten met soma: 
i. Soma ‘van drie woningen’ (onzeker); 
ii. Indra’s drie soma-meren (onzeker). 

 
c. Metaforen van Soma/soma: 

1. Betekenis: 
i. N.a.v. het water waarmee het soma-sap gemengd wordt: soma is geboren uit de 

wateren; hij is de vader der wateren; hij stroomt uit de hemel; nectar is het water. 
ii. N.a.v. het gieten van de soma: soma is donder en bliksem; soma is een loeiende stier 

die de koeien (de hemelwateren) bevrucht; paard of vogel (snel stromend sap); de zon 
(kleur) die duisternis verdrijft. 
 

2. Conclusie: 
Soma/soma is 
i. een plant op aarde; 
ii. een grote hemelse god. 
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7.2.3 De tweevoudigheid van Soma/soma 

 
a. Het dubbele karakter van Soma/soma: 1 

1. Het aardse en het hemelse aspect van soma vinden we in de legenden terug: 
2. Zowel mensen als goden drinken soma. 
3. Soma is de onsterfelijkheidsdrank. 
4. Hij geneest, maakt blinden ziend enz. 
5. Hij vernietigt zonden en bevordert waarheid: in vino veritas. 
6. Hij bevordert spreken en kennis. 
7. De Vaderen vereren Soma ook. 

 
b. De rituele betekenis van soma: 2 

Het persen van de soma krijgt een kosmisch aspect: 
1. Zeef – hemel. 
2. Sap – regen. 
3. Lichte kleur en persend geluid – bliksem en donder. 
4. Warm gevoel – de warme zon. 
5. Het vallen van het sap in het vat – stier die koeien bevrucht. 

 
c. De kosmische macht van Soma: 1 

1. Aangezien Indra Soma nodig heeft, kan Soma diens daden ook voor Indra verrichten. 
2. Soma schept de twee werelden. 
3. Soma alleen doodt als strijder de boosaardigen en demonen. 

4. Hij is verbonden met Indra, de Maruts, Vāyu, Pūṣan en Rudra. 

5. Brahmanen die soma drinken, kunnen doden met hun blik. 
 

d. De twee geboorten van Soma/soma: 1 
1. Aards: 

i. Hij wordt geboren als Maujavata (misschien < de berg Mūjavat). 
ii. Avesta: 

Haoma groeit in de bergen. 
 

2. Hemels: 
i. De bergen waaruit de adelaar de soma brengt, zijn waarschijnlijk de wolken. 
ii. Zijn woning is in de hemel. 
iii. Het aardse filter is identiek aan de hemelse rand van de atmosfeer (sānu). 

 
e. De dubbele komst van soma: 1 

1. Betekenis: 
i. Aards: 

(1) Oorspronkelijk haalden priesters of anderen voor hen de plant uit de bergen. 
(2) Later moet de plant worden gekocht met een koe van een (dus verachtelijke) 

handelaar. 
ii. Hemels: 

(1) De adelaar met de soma ontsnapt langs de vestingen, maar wordt aangeschoten 

door boogschutter Kṛśānu. Uit hetgeen van de adelaar afvalt, groeit een boom, 

Parṇa of Palāśa, of ontstaat een stekelvarken. 

(2) Indra is nauw verbonden met de adelaar. 
(3) Agni en de bliksem zijn ook nauw verbonden met de adelaar. 

 
2. Verklaring: 

i. Bloomfield: 
De nederdaling van soma is de bliksemflits. 

ii. Keith: 
De adelaar kan evengoed Agni als Indra met zijn bliksemschicht zijn. 
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7.2.4 Soma’s ontwikkeling van plant tot maangod 1 

 
a. Literatuur: 

Het verband tussen de maan en het plantenleven wordt waarschijnlijk door de Vedische 
Indiërs ingezien: 
1. De maan en de soma-plant zwellen op. 
2. De druppels uit de plant = de stralen van de maan in het water. 
3. Soma is helder en de god ook. 

4. Chāndogya Upaniṣad: 

Soma/soma is de maan en het voedsel en de drank van de goden. 

5. Brāhmaṇa’s: 

Soma is de maan en de Nakṣatra’s dwingen hem hen als diens vrouwen te aanvaarden, naast 

Rohiṇī. 

6. Atharva Veda: 
Soma is de maan. 

7. Ṛg Veda: 

Op veel plaatsen kan Soma als de maan worden gezien, maar hij wordt nooit als zodanig 
aangeduid. 
 

b. Verklaring: 
1. Hillebrandt: 

Soma/soma is de maan en wordt door de goden gegeten, zoals de plant door de mensen 

wordt gegeten. Soma is de hoogste god en Bṛhaspati is een maangod. 

2. Keith: 

Er staat nergens in de Ṛg Veda dat Soma de maan is; wel in de latere literatuur. 

 
c. Latere ontwikkeling van Soma: 2 

Een roesopwekkende drank als soma wordt niet langer als positief ervaren. 
Mythologie: 
1. Brahmā vervloekt dronken personen. 
2. Śukra vervloekt de drank. 
3. Soma blijft een maangod. 

 
d. Koning Soma: 

1. Soma/soma is de koning der planten. 
2. Hij is de koning der goden, der aarde en der mensen. 
3. Hij is de enige koning der Brahmanen, die verheven is boven hun eigen, aardse koning. 
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7.2.5 De soma-cultus in de Avesta en de Ṛg Veda 1 

 
a. Er zijn veel overeenkomsten tussen av. haoma en skt. soma: 
 

Avesta       Ṛg Veda 

______________________________________________________________________________________ 
1. Haoma groeit in de bergen, bevloeid door 

de hemelse regen. 
 

2. Een god plaatst de plant op de berg 
Haraitī. 
 

3. Vogels halen de plant daar weg. 
 
 

4. Haoma is de koning der planten. 
 

5. Haoma geeft een lang leven en verwijdert 
de dood. 
 

6. Tweemaal per dag een persing. 
 

7. Haoma heeft zowel een aards als een  
hemels karakter. Hij is koning en ‘doder 
van Verethra’. 
 

8. Bereiders van haoma: Vivaṅhvant, Āthwya 

en Thrita. 

1. Idem 
 
 

2. Varuṇa plaatst haar op een rots. 

 
 
3. Een adelaar brengt haar neder uit de 

lucht. 
 

4. Idem 
 

5. Soma groeit in het water. 
 
 
6. Soma wordt gemengd met melk. 

 
7. Idem 

 
 
 

8. Bereiders van soma: Vivasvat en Trita 
Āptya. 

 
 
 
 
b. Oorspronkelijk karakter van de soma-cultus: 

1. Er zijn twee voorstellingen van soma: 
i. Een plant (Indo-Iraans): 

(1) Soma ‘geperste drank’ (< su ‘uitpersen’), een uitsluitend Indo-Iraans woord, dus ook 
de cultus. 

(2) De plant is onbekend, maar was waarschijnlijk lekker of roesopwekkend. 
(3) Ze groeide in onbekende streken en werd later door andere vervangen. 

ii. Mede, een honingdrank (IE): 
(1) Skt. madhu ‘honing’, gr. methu, oe. medu. 
(2) Er zijn drie parallelle mythen: 

(a) De adelaar en de soma. 
(b) De adelaar van Zeus die de nectar brengt. 
(c) Odin als adelaar die de mede brengt. 

(3) Er zijn twee parallelle mythische voorstellingen: 
(a) De mede die druipt van de vijgenboom (India). 
(b) De mede die druipt van de es (Edda). 

 
2. Verklaring van Keith: 

De mede die nedergebracht wordt, is de regen of de dauw. Deze regen werd geïdentificeerd 
met de soma-drank, waardoor de oude mede-mythe werd gewijzigd en in belang toenam. 
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7.3 Rivieren, aarde en zee als godheden 1 

 
1. Rivieren: 

a. Sarasvatī 
i. Algemeen karakter: 

(1) De Sarasvatī is de meest vereerde rivier. 
(2) Ze heeft zeven zusters en is de moeder der stromen. 
(3) Ze is de dochter van de bliksem (pāvīravī). 
(4) Haar echtgenoot heet later Sarasvat. Hij is niet meer dan haar mannelijke 

tegenhanger. Agni als Sarasvat is eenmaal de gever van regen. 
(5) Ze daalt neer uit de hemel en begeleidt de Vaderen naar het offer. 
(6) Ze geeft voorspoed en rijkdom en bescherming; ze geeft Vadhryaśva een zoon. 

(7) Ze is ook verschrikkelijk en doodt Vṛtra. 

 
ii. Goddelijke verwantschappen van Sarasvatī:  

(1) Ze is verbonden met Indra, Pūṣan en de Aśvins (hun vrouw). 

(2) Er zijn twee triaden waarin Sarasvatī voorkomt: 
(a) Triade 1: 

(i) Bharatī: de Vrouwe van de Bharata’s, die bij de rivieren de Sarasvatī en de 

Dṛṣadvatī woonden; 

(ii) Iḍā: verpersoonlijking van het dierenoffer; 

(iii) Sarasvatī; 
(b) Triade 2: 

(i) Mahī: verpersoonlijking van het dierenoffer; 
(ii) Hotrā: verpersoonlijking van het dierenoffer; 
(iii) Sarasvatī: verpersoonlijking van het dierenoffer. 

 
iii. Ontwikkeling van Sarasvatī:  

(1) Ṛg Veda: 

Een antropomorfe riviergodin. 

(2) Brāhmaṇa’s: 

Ze wordt verbonden met spraak. 
(3) Yajur Veda: 

Ze spreekt Indra moed in en geneest hem aldus. 
(4) Postvedische literatuur: 

Godin van de welsprekendheid en vrouw van Brahmā. 
 

b. Andere vereerde rivieren naast Sarasvatī: 
i. Vipāśā, Śutudrī, Sarayu, Sindhu. 
ii. De zeven stromen worden vaak genoemd. 
iii. Sarasvatī = av. Haraxvaitī (‘bezitter van wateren’, MW) 
iv. Carnoy legt verband met ir. Anāhitā en bab. Ninella, de moeder der wateren. 

 
2. De aarde: 

Pṛthivī: 

a. Ze wordt vooral samen met Dyaus aangeroepen. 
b. Ze draagt de bergen en de wouden en geeft de regen. 
c. Ze zorgt goed voor de doden. 
d. Ze wordt Bhūmi genoemd. 

 
3. De zee: 

De zee neemt een onbelangrijke plaats in in het leven der Vedische Indiërs. Als goden kunnen 
genoemd worden: 
a. de Aśvins en hun schepen en de redding van Bhujyu; 
b. Samudra als de god van de zee. Hij wordt genoemd samen met Aja Ekapad, Ahirbudhnya, 

Pṛthivī, Sindhu, Arṇava, Dhanvantari en Oṣadhi (‘plant’);   
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c. Varuṇa als de heer der wateren in ’t algemeen (Ṛg Veda). De Brāhmaṇa’s halen de band van 

Varuṇa met de oceaan nauwer aan. 
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8 De lagere natuurgoden 
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8.1 De Ṛbhu’s en de Ṛtu’s 1 
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8.1.1 De Ṛbhu’s, algemeen overzicht 2 

 

Het is moeilijk zich een idee te vormen van de lagere natuurgoden. De Ṛbhu’s zijn geliefd bij de 

Bharadvāja-clan. 
 
a. Functie: 

ambachtselfen en scheppers. 
 

b. Karakter: 
1. Door hun goede daden verwerven ze onsterfelijkheid. 

2. Ze zijn rivalen van Tvaṣṭṛ en helpers van Indra (die soms Ṛbhu heet). 

 
c. Verwantschap: 

Genealogie van de Ṛbhu’s: 

 

Tvaṣṭṛ 
     │ 

Saraṇyū x Indra 
            │ 

        Ṛbhu’s 

 
d. Mythologie: 

1. Vijandige rivaliteit met Tvaṣṭṛ: 
i. Ze scheppen hemel en aarde of helpen Indra daarmee. 
ii. Ze scheppen de man Vibhvan. 
iii. Ze maken mensen (weer) vruchtbaar. 

2. Vriendschappelijke rivaliteit met Tvaṣṭṛ: 
i. Ze vervaardigen de wagens van Indra en andere goden. 

ii. Ze maken van Tvaṣṭṛs schaal vier schalen (de maanfasen). 

iii. Ze scheppen de koe des overvloeds in Indra’s hemel. 
iv. Ze scheppen planten en rivieren. 
v. Ze verkrijgen onsterfelijkheid en worden goden. 

3. Commentaar Berends: 
ad d.1.ii 

Een man Vibhvan wordt niet door de Ṛbhu’s geschapen. Hij is een van hen. Ions citeert 

wrsch. uit ‘Indian myth and legend’ door Donald A. Mackenzie, die foutief H.W. Wallis (‘The 
Cosmology of the Rigveda’, 1887) citeert. 
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8.1.2 De Ṛbhu’s in de literatuur 1 

 

a. Namen en directe relaties van de Ṛbhu’s: 

1. Oorspronkelijk zijn er drie Ṛbhu’s: 

i. Ṛbhukṣan ‘heer’ of ‘leider van de Ṛbhu’s’ (eveneens epitheton van Indra); 

ii. Vāja; 
iii. Vibhvan. 

2. Later vermeerdert zich het aantal: ‘Ṛbhu met de Ṛbhu’s’, ‘Vibhvan met de Vibhu’s’ en 

Prabhu’s. 
3. Ze heten ook Saudhanvana’s, ‘zonen van Sudhanvan’, ‘met de goede boog’. 
4. Ze heten ‘Zonen van Indra’ of ‘Afstammelingen van kracht’. 
5. Ze heten de ‘Zonen van Manu’. 
6. Agni is hun broeder. 

 

b. Kenmerken van de Ṛbhu’s: 

1. Ze berijden een wagen met paarden en dragen helmen en halskettingen. 
2. Ze zijn verbonden met Indra en de Maruts en de soma-drank. 

3. Er is enig verband met goddelijke bergen en rivieren, de Āditya’s, Savitṛ en Tvaṣṭṛ. 
4. Door hun vakbekwaamheid (niet door hun goddelijkheid) verwerven ze Indra’s gunst en 

onsterfelijkheid. Het zijn dus eerst sterfelijke mensen van de lucht. 

5. Aitareya Brāhmaṇa: 

verwerving van onsterfelijkheid door soberheid (typisch priesterlijk; een latere opvatting). 
6. Als goden begunstigen ze hun vereerders met hulp in de strijd en (natuurlijk) handigheid. 

 

c. Vijf grote en andere daden van de Ṛbhu’s: 

1. De vervaardiging van een bijzondere wagen voor de Aśvins. 
2. De vorming van vospaarden voor Indra. 

3. De bereiding van een huid waaruit nectar kan ontstaan, voor Bṛhaspati. 

4. De verjonging van hun ouders (hemel en aarde). 

5. De vermeerdering van Tvaṣṭṛs ene schaal tot vier. Hierdoor krijgen ze onsterfelijkheid. 

6. De modellering van het offer of de twee werelden. 

7. De mythe van Savitṛ en Agohya (Ṛg Veda): 

Savitṛ belooft hun onsterfelijkheid wanneer ze Agohya zouden ontmoeten. Tijdens hun slaap 

van twaalf dagen daar hebben ze gras doen groeien en water doen stromen op aarde, zo 
blijkt bij hun ontwaken een jaar later. 
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8.1.3 Oorspronkelijk karakter van de Ṛbhu’s 1 

 
a. Hillebrandts verklaring: 

1. Door hun vakbekwaamheid worden de Ṛbhu’s  de ambachtslieden van de goden: 

i. Ṛbhukṣan bij Indra; 

ii. Vibhvan bij Varuṇa; 

iii. Vāja bij alle goden. 

2. De Ṛbhu’s zijn de drie jaargetijden door hun connectie met de viermaandelijkse offers, de 

Vaiśvadeva, de Varuṇapraghāsās en de Sākamedhās. 

3. De twaalf dagen van slaap (zie 8.1.2-c.7): 
i. De twaalf dagen refereren aan de Germ. Klopnachten waarin de geesten hun 

scheppende krachten vertonen. 
ii. In de rite weerspiegelen de twaalf dagen in de Dvādaśāha, de ‘twaalf-dagen-rite’, 

waarin de Ṛbhu’s een rol spelen. 

4. Aan het eind van het jaar wordt aan de Ṛtu’s, de ‘jaargetijden’, geofferd. 

5. Positie: 

i. De nederige positie van de Ṛbhu’s komt doordat ze goden zijn van een ambachtsclan die 

door hun vakbekwaamheid toegang krijgt tot de Brahmanen. Ṛbhu < arb  arbeid. 

ii. Saudhanvana is een kaste. 
 

b. Keiths kritiek: 
1. Algemeen: 

Hillebrandt’s suggesties zijn slechts vermoedens, evenals Macdonell’s suggestie dat Tvaṣṭṛs 
schaal de maan is. 

2. Ad a.2: 
Er is slechts een vaag verband van namen. 

3. Ad a.3.i: 
Dit idee is onwaarschijnlijk. 

4. Ad a.3.ii: 
De Dvādaśāha slaat op de twaalf maanden. Alleen zo zouden de seizoenen door te slapen 
gras en water kunnen brengen. 

5. Ad a.4: 

De Ṛbhu’s zijn niet de Ṛtu’s, want de seizoenofferschalen hebben geen echte connectie met 

de Ṛbhu’s. 

6. Ad a.5.i: 
Het bewijs is slechts gebaseerd op het feit dat een zekere wagenmaker de raad krijgt de 

Ṛbhu’s, zelf uitstekende wagenmakers, als zijn voorvaderen op te eisen. 

 
c. Overige verklaringen: 

1. Weber: 

De Ṛbhu’s zijn verleden, heden en toekomst en Agohya is de zon. 

2. Bergaigne: 
De drie bekwame offeraars die onsterfelijkheid verkrijgen. 

3. Keith: 

De Ṛbhu’s zijn identiek met de elfen, nl. van de lucht of de aarde, die onsterfelijkheid 

verwerven (m.n. in de Mahābhārata). 
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8.2 De Gandharva’s en de apsarasa’s 
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8.2.1 De Gandharva’s in de literatuur 1 

 

1. De Gandharva’s in de Ṛg Veda: 

a. Gandharva komt bijna altijd in het enkelvoud voor, eenmaal met epitheton viśvāvasu ‘alles 
bezittend’ (Keith) of ‘goed voor allen’ (MW). 

b. Hij staat rechtop op de hemelkoepel. 
c. Hij wordt geassocieerd met de zon en eenmaal met de regenboog. 

d. Connectie met Soma/soma is belangrijk, wiens plaats hij bewaakt. Kṛśānu is een Gandharva. 

e. Hij is ook verbonden met de wateren: 
i. ‘Gandharva van de wateren’ is ‘Soma van de wateren’. 
ii. Yama en Yamī zijn de kinderen van Gandharva en een apsaras. 

f. Hij speelt een rol in de huwelijksceremonie als concurrent van de echtgenoot. 
g. Hij heeft een geurig gewaad en is wind-gehaard. 

 
 

2. De Gandharva’s in de latere Saṃhitā’s: 

a. De Gandharva’s vormen nu een groep (27, zoals de Nakṣatra’s, of 6333) naast goden, 

asura’s en Vaderen. 
b. Hemelse trekken: 

i. Hemelwoning; 

ii. Connectie met Rohiṇī en sterren rond de maan; 

iii. Genoemd met Agni, zon, wind en maan; 
iv. Genoemd met de Fata Morgana. 

c. Ontwikkeling van de mythe van Soma en de Gandharva’s: 
i. De Gandharva’s laten Soma ontsnappen en krijgen een verbod op het drinken van soma. 

ii. Soma/soma ontsnapt aan Viśvāvasu in adelaarsgedaante (Ṛg Veda). 

iii. Soma/soma bevindt zich onder de Gandharva’s. Ze laten hem gaan door de verlokking 
van de godin Vāc ‘Spraak’. 

d. Verband met de wateren: 
i. De Gandharva woont met de apsarasa’s in de wateren. 
ii. Hij kent de planten en dus soma. 
iii. Hij heeft de geur der aarde. 

 

3. De Gandharva’s in de Brāhmaṇa’s en het ritueel: 

a. Sterke connectie met de apsarasa’s die de Gandharva Ūrṇāyu beminnen. 

b. De Boeddhistische Gandhabba bezielt de ongeboren vrucht. 
c. De Gandharva Viśvāvasu ligt als staf van onthouding temidden van een pas getrouwd stel. 
d. De Gandharva’s hebben ook een negatief aspect: afzichtelijk in dierlijke gedaante; zich 

vergrijpend aan vrouwen. Assimilatie met de Piśāca’s. 
 

4. De Gandharva’s in de Avesta: 

a. Een Gaṇdarəβa woont in de zee Vourukaša en wordt verslagen door de held Kərəsāspa. 
b. Hij is heer der wateren. 
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8.2.2 Oorspronkelijk karakter van de Gandharva’s 1 

 
a. Keith: 

1. Etymologie: 
i. Gandareva en Gandharva zijn identiek. 
ii. Kentauros is m.b.t. etymologie en inhoud verschillend van Gandharva. 

2. De Gandharva is een hemeling. 
3. Duidelijke associatie met de wateren: 

i. De wateren zijn zijn element. 
ii. Connectie met de apsarasa’s. 
iii. De associatie met de wateren is mogelijk later toegevoegd. 

4. De demonische Piśāca’s ontwikkelen zich waarschijnlijk niet uit de Gandharva’s, maar 
krijgen wel hun naam. De overeenkomst is hun beider verband met het huwelijk en het 
embryo. 

5. De Gandharva is een complex figuur. 
 

b. Andere verklaringen, en kritiek van Keith: 
1. Hillebrandt: 

i. Gandharva is ‘reus’. 
ii. Hij is nu eens een windgeest, dan weer de zon die Soma, de maan, drie nachten 

verduistert. 
2. Kuhn: 

een wolkgeest. 
3. Wallis: 

de rijzende zon. 
4. Bergaigne: 

Soma. 
5. Hopkins, E.W.: 

een maangeest. 
6. Mannhardt, Meyer, Von Schroeder: 

dodengeesten die zich ontwikkelen tot windgeesten. 
7. Keith: 

niet overtuigend; verband met wind is slechts eenmalig. 
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8.2.3 De apsarasa’s in de literatuur 1 

 

a. De apsarasa’s in de Ṛg Veda: 

1. De apsaras glimlacht naar de Gandharva in de hoogste hemelen. 

2. Vasiṣṭha zou van een apsaras afstammen. 

3. De muni (asceet) volgt de Gandharva’s en de apsarasa’s. 
4. Ze is de gemalin van de Gandharva. 
5. De apsarasa’s van de zee vloeien naar de soma (vermenging van soma en water). 
6. De apsarasa’s zijn de ‘watergangers’, waternimfen, wonend in de wateren, m.n. van de 

aarde. 
 

b. De apsarasa’s in de latere literatuur: 
1. Sterk verband met de wateren; het zijn waternimfen. 
2. De apsarasa’s bij de Gandharva Viśvāvasu worden verbonden met wolken, bliksem en 

sterren. Ze zijn de gemalinnen van de Gandharva’s. 
3. Ze zwemmen als vogels in het water: watergeesten. 
4. Ze wonen in de banyan- en vijgenboom, evenals de Gandharva’s, en spelen een rol in de 

huwelijksceremonie. 
5. Negatieve aspecten: 

i. Ze veroorzaken waanzin. 
ii. Ze wonen ook in de bergen. 
iii. De Gandharva’s namen dit aspect over. 

 
c. Andere namen van de apsarasa’s: 

1. Atharva Veda: 

Ugrajit, Ugrapaśyā en Rāṣṭrabhṛt; 
2. Yajur Veda: 

Menakā en Urvaśī e.a.; 

3. Śatapatha Brāhmaṇa: 

Śakuntalā, de moeder van koning Bharata. 
 

d. De mythe van Urvaśī en Purūravas: 

1. Ṛg Veda (1): 

i. De apsaras Urvaśī is de moeder van Vasiṣṭha en wordt samen met de stromen 

aangeroepen. 
ii. Ze vult de atmosfeer met water en brengt vier herfsten bij Purūravas op aarde door. 

2. Śatapatha Brāhmaṇa: 

Purūravas wordt door de jaloerse Gandharva’s bij Urvaśī weggelokt doordat ze hem door list 
het verbod op het tonen van naaktheid laten overtreden. 
Later vindt Purūravas haar als watervogel zwemmend in een lotusmeer. Doordat hij op de 
juiste wijze een offer volbrengt, staan de Gandharva’s hem toe haar een jaar daarna te 
ontmoeten. 

3. Ṛg Veda (2): 

Agni laat de donder weerklinken voor de rechtschapen Purūravas. 
 

e. Commentaar op de mythe van Urvaśī en Purūravas: 
1. Ad d.1: 

De mythe is een voorbeeld van de relatie tussen een nimf en een man (vgl. gr. Thetis en 
germ. zwanenmaagden). 

2. Ad d.2: 
i. Een wijziging en uitbreiding van de oude mythe door de priesters om een bijzondere 

offerrite te verklaren. 
ii. Het taboe op naaktheid is oud; 

Von Schroeder: 
Bij de Germ. zwanenmeisjes ligt het verbod bij hen; ze mogen hun ware gedaante niet 

tonen.   
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3. Ad d.3: 
Purūravas betekent ‘die luid roept’ en is mogelijk dus slechts een epitheton. 

4. Overige commentaren: 
i. Weber en Müller: 

Purūravas is de zon en Urvaśī de morgenstond. 
ii. Siecke: 

Urvaśī is de maan. 
iii. Keith: 

Purūravas is een held en later is hij de stamvader van de maankoningen. 
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8.3 Geesten van het woud, de bomen en de planten 1 

 
a. De planten in de literatuur: 

1. De vergoddelijking van planten wegens hun genezende krachten. 
2. De planten worden genoemd in toverspreuken ter genezing (en ongetwijfeld gebruikt). 
3. Soma/soma is de koning der planten (die moeders en godinnen zijn). 
4. Een plant wordt geboren als godin. 
5. Negatief aspect: ze kunnen een geboorte verhinderen. 

 
b. De bomen in de literatuur: 

1. De cultus van (woud)bomen, vanaspati, wordt in de Ṛg Veda erkend. 

2. De apsarasa’s en Gandharva’s wonen in de aśvattha, nyagrodha, udumbara en plakṣa. 

3. De bomen en hun geesten spelen een rol in huwelijksceremoniën. 
4. De boom waaruit de offerpaal wordt gehakt, wordt met zorg behandeld om het leven in de 

boom in stand te houden (vgl. het rituele haarknippen en het slachtoffer in de cultus). 
5. Er ontstaan verschillende ideeën over de boomgeesten: 

i. De boom is de geest. 
ii. De geest leeft in de boom. 
iii. Na de dood van de boom verhuist de geest. 

6. Relatie tussen boom en geest wordt losser. 
7. Boze woudgeesten kunnen zijn ontstaan door de beangstigende duisternis van het woud en 

door de vijandigheid van dodengeesten, zoals in de hymne voor de godin Araṇyānī (Ṛg Veda 

X, 146). 
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8.4 Geesten van de landbouw, de weide en de bergen 1 

 
a. De geesten van de landbouw en de weide in de literatuur: 

1. Kṣetrasya Pati, ‘de heer van het veld’: 

i. Hij begunstigt het vee, de aarde, de planten en de wateren. 

ii. Hij geeft samen met Savitṛ, de Morgenstond en Parjanya voorspoed. 

iii. Hij is de god van en in het geploegde veld, aan wie na het ploegen geofferd wordt. 
2. Sītā, (de godin van) de voor: 

i. Zij geeft rijke oogsten. 
ii. Zij is de vrouw van Indra die Urvarāpati  heet, ‘de heer van het geploegde veld’. 
iii. Zij is een van de vier Sondergötter die aangeroepen worden: 

(1) Sītā: bij het ploegvooroffer; 
(2) Āśā: bij het dorsvloeroffer; 

(3) Araḍā: bij het zaaien; 

(4) Anaghā: bij het binnenhalen van de oogst. 
iv. Zij is een van vier andere godheden: 

Sītā, Yajā, Śamā en Bhūti. 
v. Sītā is verhevener dan andere geesten: ze wordt Sāvitrī genoemd en later is ze de heldin 

van de Rāmāyaṇa, de reine vrouw. 

3. Er zijn ploegvoorbewakers: 
i. Oosten: ‘Goede bogen en pijlkokers hebbend’; 
ii. Zuiden: ‘Niet met de ogen knipperend’ en ‘Een uitrusting dragend’; 

iii. Westen: ‘Voorspoed’, ‘Aarde’, Pārṣṇi en Śunaṃkuri (PGS 2.17); 

iv. Noorden: ‘De verschrikkelijke’ en ‘Als Vāyu zo snel’. 
4. Urvarā is het ploegveld. 

 
b. Commentaren: 

1. Ad a.1.iii: 
Warde Fowler vergelijkt hem met de lar familiaris. 

2. Ad a.3: 
Het zijn geen abstracte godheden, maar Sondergötter die horen bij de werkingen van de 
natuur (vgl. de Romeinse Indigamenta). 

3. Algemeen: 
i. In de vegetatiecultussen van het Vedische volk zijn de geesten van veld en planten 

verdrongen door de grote goden i.t.t. het Nabije Oosten en Egypte waar de 
vegetatiegoden verheven worden tot grote goden, zoals Attis, Adonis en misschien 
Osiris. 

ii. In de latere religie moedigt Kṛṣṇa (i.t.t. Indra) de mensen aan bergen, vee en wouden 

te eren, een kloof in het religieuze sentiment, die ook voor de Veda’s kenmerkend is. 
iii. In de literatuur als geheel komt het volksgeloof hoe dan ook goed tot uiting. 

 
c. De bergen in de literatuur: 

1. Ṛg Veda: 

Ze worden samen met Indra, Savitṛ en realia aangeroepen; eenmaal als Indrāparvatā 

(Parvata = ‘de berg’). 

2. Brāhmaṇa’s: 

Een genezende zalf van de berg Trikakubh. 

3. Hiraṇyakeśin Gṛhya Sūtra: 

Door de zalf die op de ogen wordt gesmeerd, treedt de geest van de berg de mens binnen. 
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8.5 Godheden van het huis en goddelijke voorwerpen 1 

 

1. Vāstoṣpati: ‘heer van de woning’: 

a. Hij begunstigt en geneest mens en vee. 
b. Identificatie met Soma. 

c. Connectie met Tvaṣṭṛ en Indra. 

d. Vāstoṣpati betreedt de nieuwe woning en verblijft daar. 

 
2. Goddelijke voorwerpen: 

a. Literatuur: 
i. Śunā en Sīra, de ploegschaar en de ploeg, aan wie een koek wordt geofferd. 
ii. Wapenrusting van de krijgsman. 
iii. De offerpaal (misschien overblijfsel van boomverering). 
iv. Het offergras. 
v. De goddelijke deuren. 
vi. De persstenen, onsterfelijk en vergeleken met paarden of stieren. 
vii. Vijzel en mortier. 
viii. Lepels. 

ix. Ucchiṣṭa, het offerrestant 

 
b. Commentaar: 

i. Volgens Keith heben de niet-priesterlijke objecten (a.i en ii) door hun praktische 
waarde mythische kracht en zijn dus goddelijk. 

ii. De priesterlijke objecten zijn fetisjistisch van karakter door de aanwezigheid van de 
god. 



De goden en demonen van de Veda - De lagere natuurgoden 
 

 

8.6 Goddelijke dieren 1 

 
Rechtstreekse verering van dieren i.t.t. theriomorfisme van goden en het gebruik van dierlijke 
fetisjen komt weinig voor, maar er is niet altijd duidelijk onderscheid. 
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8.6.1 Paarden in de literatuur en in de kritiek 1 

 
Er is geen directe verering van paarden als soort of als individu. 
1. Dadhikrā(van): 

a. Algemeen: 
i. Vooral populair bij de Pūru’s. 
ii. Hij is snel en wordt vergeleken met de adelaar. 
iii. Andere epitheta: zwaan, Vasu, priester en gast. 
iv. Hij begunstigt de vijf stammen met zijn macht. 
v. Hij wordt als eerste aangeroepen samen met Agni, Morgenstond, Aśvins en Sūrya. 

 
b. Verklaringen van Dadhikrāvan: 

i. Betekenis: 
‘hij die de gestremde melk verspreidt’. 

ii. Roth: 
de zon in de vorm van een paard. Argumenten: 

(1) De zon wordt geassocieerd met Uṣas. 

(2) De zon wordt vergeleken/geassocieerd met een paard. 
(3) De zon is een vogel. 

iii. Bergaigne: 
de bliksem. 

iv. Ludwig, Pischel, Oldenberg: 
een werkelijk, beroemd wedstrijdpaard. 

v. Hillebrandt: 
het offerpaard van de Aśvamedha, dat gedurende deze tijd goddelijk is en de zon 
belichaamt. 

vi. Keith: 
Dadhikrāvan is de zon in paardengedaante. Het offerpaard vertegenwoordigt 
Dadhikrāvan. 
 

2. Tārkṣya: 

a. Algemeen: 
i. Hij doordringt de vijf stammen met zijn kracht. 

ii. Hij heet Ariṣṭanemi, ‘wiens velgen onbeschadigd zijn’. 

iii. In de Yajur Veda komt Ariṣṭanemi apart voor naast Tārkṣya. 

iv. Hij is een vogel (vgl. Garuḍa, de zonnevogel). 

b. Verklaring van Tārkṣya: 

i. Tārkṣya is de zon in vogel- of paardengedaante. 

ii. Tārkṣya is mogelijk afgeleid van de prins Tṛkṣi Trāsadasyava. 

iii. Hij is een werkelijk paard dat vergoddelijkt is. 
 

3. Paidva: 
a. Algemeen: 

i. Door de Aśvins aan Pedu gegeven. 
ii. Hij is wit en prijzenswaardig. 
iii. Hij wordt vergeleken met Indra en Bhaga. 
iv. Drakendoder en onoverwinnelijke veroveraar. 

b. Verklaring van Paidva: 
Paidva is het zonnepaard. 
 

4. Etaśa: 
a. Algemeen: 

i. Zijn naam duidt het zonnepaard aan. 
ii. De mythe van Etaśa, Indra en de zon. 

b. Verklaring van Etaśa: 
Etaśa is duidelijk het zonnepaard. 
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8.6.2 Runderen in de literatuur en de kritiek 1 

 
a. Algemeen: 

1. Indra en Rudra worden soms voorgesteld als stieren. 
2. In de legende van Mudgala en zijn vrouw is de stier de theriomorfe gedaante van Indra en 

Dyaus. 
3. De koe is de theriomorfe gedaante van de regenwolk of de stralen van de Morgenstond. 
4. De veelkleurige, wensvervullende koeien uit de Atharva Veda en de post-Vedische wenskoe 

Kāmaduhā. 

5. Iḍā en Aditi worden gezien als koeien. 

6. De goden zijn geboren uit koeien. 
 

b. Commentaar: 
1. Directe verering van de koe bestaat niet. Wel krijgt de koe een steeds heiliger karakter. Ze 

wordt aghnya, d.w.z. ze mag niet gedood worden. 
2. Atithigva slacht koeien voor zijn gasten, hetgeen een normaal gebruik is, en Yājñavalkya eet 

vlees. 

3. De Ahiṃsā-doctrine verbiedt evenwel het eten van vlees en de Atharva Veda wijst op het 
heilige karakter van de koe. 
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8.6.3 De geit, de ezel, het zwijn, de hond en de aap in literatuur en kritiek 1 

 
a. Algemeen: 

1. De geit trekt de wagen van Pūṣan, die zelf soms als geit wordt gezien. 

2. Aja Ekapad is de eenpotige bok (de bliksem). 
3. Agni als geit. 
4. De ezel trekt de wagen van de Aśvins. 

5. De Maruts, Rudra en Vṛtra hebben de gedaante van een zwijn. 

6. Prajāpati neemt de gedaante van een zwijn aan bij het opheffen van de aarde uit de 

wateren: het begin van de incarnatie van Viṣṇu als zwijn. 

7. Yama’s honden Śabala ( Kerberos) en Śyāma worden ‘Sārameyā’ genoemd, afstammeling 

van Saramā, de boodschapper van Indra in de Paṇi’s-mythe. 

8. De aap Vṛṣākapi veroorzaakt ruzie tussen Indra en Indrāṇī. 

9. De aapgod Hanumat is waarschijnlijk de god van de moesson. 
 

b. Commentaar: 
1. Algemeen: 

Er is hier sprake van theriomorfisme en associatie van goden en dieren. 
2. Ad a.7: 

i. Bloomfield: 
de zon en de maan. 

ii. Carnoy: 
vriendelijke bewakers der doden. 

iii. Arbman: 
vernietigers der doden. 

3. Ad a.8: 
i. Hillebrandt: 

een sterrenbeeld i.v.m. soma-persing. 
ii. Güntert: 

een vegetatiegeest. 
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8.6.4 Schildpadden, slangen, kikkers, vogels en demonische dieren in literatuur 
en kritiek 1 

 
1. De schildpad: 

a. Algemeen: 
i. De schildpad wordt in het vuuraltaar ingebouwd als heer der wateren. 
ii. De schildpad als vorm van Prajāpati creëert alle schepselen. Vgl. de latere 

schildpadincarnatie van Viṣṇu. 

iii. De schildpad Kaśyapa verschijnt naast Prajāpati. 
iv. Viśvakarman belooft de wereld aan Kaśyapa. 

 
b. Commentaar: 

i. Ad 1.a.i: 
Er kan geen sprake zijn van verering van het dier zelf. 

ii. Ad 1.a.ii-iv: 
Hier is sprake van theriomorfisme. 
 

2. De slang: 
Slangen worden zeker direct vereerd ter afwering: 
a. Slangen, apotropeïsch vereerd aan het begin en einde van het regenseizoen (niet 

Rigvedisch). 
b. Slangen staan op het niveau van de Gandharva’s en worden geplaatst in aarde, lucht en 

hemel. 
c. Er wordt geofferd aan slangen die worden gewassen en geolied. Ze worden geassocieerd 

met Rudra. 

d. Takṣaka is een grote slang. 

e. Arbuda Kādraveya is een slangenpriester en -koning. 
 

3. De kikker: 
a. De kikkers hebben de macht voorspoed te brengen d.m.v. de regen, door wie ze gewekt 

worden. 
b. De kikker vertegenwoordigt in het ritueel het verkoelende water, dat daarom misschien 

theriomorf is. 
 

4. De vogel: 
a. Algemeen: 

i. De zon is een vogel, Garutmat, de latere Garuḍa. 

ii. Indra wordt gezien als adelaar (evenals Vərəθraγna en Odin). 
iii. Agni is een adelaar. 
iv. Soma is een vogel. 

 
b. Commentaar: 

In alle gevallen is er sprake van theriomorfisme. 
 
 
5. Demonische dieren: 

a. Algemeen: 

i. Demonen worden vaak mṛga ‘wild dier’ genoemd. 

ii. Aurṇavābha ‘spinnengebroed’. 

iii. Uraṇa ‘ram’. 

iv. Vṛtra, de slang. 

v. Ahi ‘slang’; hij is een ander dan of gelijk aan Vṛtra. Agni is Ahi en Ahirbudhnya is een 

god. Er is ook een groep van Ahi’s. 
 

b. Commentaar: 
In alle gevallen is er sprake van theriomorfisme. 
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8.6.5 Verering van dieren 1 

 
a. De mate van zekerheid omtrent directe verering loopt van: 

1. de schildpad; 
2. de koe; 
3. bepaalde vogels: de aanroeping van de uil en de duif als boodschappers van Yama (maar ook 

roofdieren en de gier worden zo gezien); 

4. Tārkṣya Vaipaśyata als vogelkoning. 

 
b. Apotropeïsche verering van dieren 

1. Algemeen: 
i. Slangen worden gezien als de incarnaties van de aardgeesten en in de slangen rond het 

huis wonen de zielen der voorvaderen. Men behandelt ze goed om gevaar af te weren. 
ii. Mieren kunnen schadelijk zijn, maar ze zijn ook in staat altijd water te vinden. Ze 

onthoofden Viṣṇu, het offer. 

iii. Wormen (in een koe). 
iv. Mollen (offer aan de koning der mollen). 

 
2. Commentaar: 

Het belang van deze dieren is niet hun goddelijke, maar hun schadelijke karakter. Vgl. het 
Griekse offer aan de vliegen. 

 
c. De offerlijst in de Yajur Veda: 

De opsomming van offers aan de tijgerkoning, stierenkoning enz. is priesterlijke fantasie. 
 
 
d. Totemisme: 

1. De Vedische religie kent geen vorm van totemisme, d.w.z. de verering van een 
gemeenschap voor een bepaalde plant of een bepaald dier, waarmee ze zich verwant voelen 
en welke ze soms consumeren alsof het de vertegenwoordiger van een god is en de 
voorouder van de stam (Reinach). 

2. Gegevens die op totemisme zouden wijzen: 
i. Veel families hebben dierennamen: 

Matsya’s ‘vissen’; Aja’s ‘geiten’; Śigru’s ‘mierikswortels’; Śunaka’s ‘honden’ enz. 
ii. Kaśyapa’s ‘schildpadden’; Prajāpati is als schildpad voorgesteld en uit hem zijn alle 

mensen en andere wezens ontstaan. 
iii. De prinsen van Chōtā Nāgpur beweren van slangen af te stammen. 

iv. Ṛkṣa, vader van Saṃvaraṇa, betekent ‘beer’; Sagara’s vrouw baart een komkommer 

met 60.000 zonen. 

v. De man-tijger, de man-leeuw (Nṛsiṃha, d.i. Viṣṇu) en de Nāga’s. 

vi. Het dragen van de huid van een goddelijk dier. 
vii. Het verstrekken van voedsel aan dieren tijdens een ceremonie. 

 
3. Kritiek: 

i. Ad 2.i-ii: 
De families beweren niet van deze dieren af te stammen. 

ii. Ad 2.iii: 
Waarschijnlijk autochthoon. 

iii. Ad 2.iv: 
Van weinig waarde. 

iv. Ad 2.v: 
Oud idee waarin het onderscheid tussen mens en dier klein is. 

v. Ad 2.vi: 
Geen totemistisch verband. 

vi. Ad 2.vii: 
Geen totemistisch verband. 
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8.7 De lagere natuurgodinnen 1 

 
1. Bhūmi, de aardgodin. 

 

2. Rātri, ‘nacht’, m.n. de door sterren verlichte nacht, zuster van Uṣas en dochter van hemel. 

Ze 2is de godin van de nacht, geassocieerd met Uṣas en Agni; ze beschermt tegen duistere 

machten. 
 

3. Pṛśni, ‘gespikkeld’, de stormwolk, moeder van de Maruts. 

 

4. Saraṇyū, dochter van Tvaṣṭṛ. 
a. Literatuur: 

i. Ṛg Veda: Ze huwt Vivasvat, verdwijnt, baart de Aśvins en Yama en Yamī, waarna haar 

kopie terugkeert naar Vivasvat. 
ii. Yāska: Ze baart Yama en Yamī, rent samen met Vivasvat in paardengedaante weg, 

baart de Aśvins en haar kopie, de pseudo-Saraṇyū, baart Manu Sāvarṇi. 

iii. Griekse mythologie: Parallel: Erinys die als paard Areion, eveneens een paard, baart. 
 

b. Commentaar: 
i. Bloomfield, Hillebrandt: 

Yama’s moeder = nacht, Saraṇyū = ochtend. 

ii. Lang: 

Er is verband tussen Saraṇyū en Erinys, maar geen etymologische verwantschap. 

iii. In de Ṛg Veda heeft Saraṇyū geen paardengedaante. Yāska’s verhaal is traditie of 

speculatie. Indien de Aśvins een paardengedaante hebben, is Saraṇyū secundair en de 

parallel met Erinys onhoudbaar. 

iv. Indien Saraṇyū in paardengedaante primair is, is Saraṇyū de ochtendschemering of de 

zonnemaagd. Saraṇyū < sṛ ‘rennen, zich snel bewegen’. 

v. Geen etymologisch verband tussen Saraṇyū en Erinys. 

vi. Dat Saraṇyū (en Erinys) de storm zou zijn, is niet waarschijnlijk. 

vii. Reinach: 

Saraṇyū is een paardengodin, evenals een Arcadische godin, de Romeinse Cloelia en de 

Gallische Epone. 
 

5. Rākā, de goede geefster. Rākā < rā ‘geven’. 
 

6. Sinīvālī: 

a. De mooie zuster der goden, die kinderen geeft; vrouw van Viṣṇu (Atharva Veda). 

b. Groepen goden met Sinīvālī: 
i. Groep (1): 

(1) Sinīvālī 
(2) Rākā 
(3) Sarasvatī 

(4) Guṅgū (een moeilijk te bepalen godin) 

ii. Groep (2): 
(1) Anumati, de dag vóór volle maan 
(2) Rākā, de dag van volle maan 
(3) Sinīvālī, de dag vóór nieuwe maan 
(4) Kuhū, de dag van de nieuwe maan 

 
7. Vāc, ‘spraak’. 

a. Literatuur: 

i. Ṛg Veda: 

(1) Ze vergezelt en ondersteunt de goden. 
(2) Ze strijdt tegen de ongelovigen. 

(3) Ze woont in de wateren.   
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(4) Ze is de koningin der goden. 

ii. Brāhmaṇa’s: 

Ze verleidt de Gandharva’s om soma te krijgen. Als beloning keert ze bij hen terug. 

iii. Naighaṇṭuka: 

Ze hoort bij de goden van de atmosfeer. 
iv. Nirukta: 

Donder is de Vāc van het middengebied. 
 

b. Commentaar: 
Vāc speelt een rol in de ontwikkeling van het Vedische denken. Haar oorspronkelijke 
karakter ligt misschien in de donder. 
 

8. Umā, vrouw van Rudra. 
Mogelijke karakteriseringen: 
a. Ze is een berggodin, omdat 

i. ze Haimavatī heet; 
ii. ze later de dochter van Himavat is. 

b. Ze is bij Rudra, de god van de bergen gevoegd en krijgt daardoor een bergkarakter (vgl. 

Indrāṇī e.a.). 

c. Ze is misschien een moedergodin van de Dravidiërs. 
 

9. Iḍā, de godin van het offervoedsel, melk en boter. 

Karakterisering: 
a. Ze wordt voorgesteld als koe, zoals Aditi. 
b. Ze heet ‘boterhandige’ en ‘botervoetige’. 
c. Ze wordt genoemd samen met Sarasvatī, Bharatī, Agni (haar zoon), Urvaśī, Dadhikrāvan en 

de Aśvins. 
d. Ze is de dochter van Manu die bij haar het menselijke ras verwekt. 

e. Purūravas heet Aila, afstammeling van Ilā = Iḍā. 

f. Ze is de dochter van Varuṇa en Mitra. 

g. Iḍā, Sarasvatī, Rākā en Bṛhaddiva, ‘de wijde hemel’, is een andere groep. 

h. Iḍā, Sarasvatī en Bharatī zijn Indra’s vrouwen. 
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8.8 Sterrenbeelden en tijdsperioden 1 

 
Behalve de zon en de maan zijn de hemellichamen van weinig belang in de Vedische religie. 

1. Baudhāyana Dharma Sūtra: zon, maan, Aṅgāraka, Budha, Bṛhaspati, Śukra, Śanaiścara, Rāhu en 

Ketu. 
2. Graha’s, ‘grijpers’, de planeten. 

3. Nakṣatra’s, die huwen met Soma. 

4. Dagen, jaar, seizoenen, vollemaansnachten e.d. krijgen weinig aandacht. 

5. De maanfasen Anumati, Sinīvālī, Rākā en Kuhū; Ekāṣṭakā, een maan-dag, tevens dochter van 

Prajāpati en moeder van Indra; Aṣṭakā’s, bepaalde maan-dagen, i.v.m. offers aan de Vaderen. 

6. Dhruva, de poolster. 
7. De Zeven Zieners (de Grote Beer) die Purukutsa’s vrouw, Narmadā, helpen een zoon te krijgen, 

Trasadasyu. De zielen der doden verblijven als asceten in de sterren. 
8. De vijf Stieren midden in de hemel. 
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9 Abstracte goden en Sondergötter 
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9.1 Inleiding tot abstracte goden en Sondergötter 1 

 
a. Het karakter van abstracte goden: 

De term ‘abstract’ geeft de indruk dat de desbetreffende goden uit priesterlijke speculaties zijn 
ontstaan. De meeste, daarentegen, zijn populaire goden, die actief zijn en in staat om te 
helpen. 
 

b. Klassen van abstracte goden: 
1. Menselijke vermogens die vergoddelijkt zijn: 

Bijv. woede of vertrouwen. 
 

2. Handelende of functionele goden: 

Bijv. Dhātṛ of Savitṛ. Het epitheton van een concrete god gaat vaak een eigen leven leiden 

als onafhankelijke god. Ze beperken zich tot een bijzonder terrein van activiteit. 
 

3. Scheppergoden en universele goden: 
De goden nemen het gehele terrein van activiteit op zich. Ze zijn eveneens ontstaan uit 
epitheta van andere goden. 
 

4. Goden die een toestand, activiteit of omstandigheid uitdrukken: 
Bijv. rijkdom, ongeluk, roem, kracht enz. 
 

c. Het is moeilijk duidelijk onderscheid te maken tussen concreet en abstract, persoon en term. 
Bij de ontwikkeling heeft het geloof in boze geesten ook een rol gespeeld. 
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9.2 Tvaṣṭṛ en andere functionele goden 
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9.2.1 Tvaṣṭṛ, algemeen overzicht 2 

 
a. Functies en kenmerken (1): 

1. Hij is een oude scheppergod die uit zichzelf leven schept en dit onderhoudt. 
2. Hij is de onderhouder en bewaker van het offer. 
3. Hij geeft of weigert zegeningen. 
4. Hij is de magische ambachtsgod die de soma, de soma-schaal, de Vajra en andere wapens 

vervaardigt. 
 

b. Functies en kenmerken (2): 1 

1. De ijzeren bijl is zijn symbool. Tvaṣṭṛ is de ambachtsman bij uitstek.  

2. Hij vervaardigt Indra’s donderhamer, Brahmaṇaspati’s bijl en de drinkbeker der goden. 

3. Hij stimuleert het voortplantingsproces bij dieren en mensen en vormt het embryo. 
4. Hij brengt het paard voort. 

 
c. Mythologie: 

1. Er is een tegenstelling Tvastr – Indra: Indra doodt Tvaṣṭṛs zoon Viśvarūpa (‘elke gedaante 

aannemend’). 

2. Indra steelt Tvaṣṭṛs soma. 

3. Hij helpt Indra de Vṛtra te verslaan door de Vajra te maken. 

 

d. Genealogie van Tvaṣṭṛ: 
 
Dyaus 
    │ 

Tvaṣṭṛ 
    ├────────┐ 
    │                │ 
Viśvarūpa    dochter x Vāyu 
 

e. Ontwikkeling: 
1. Scheppergod, soms rivaal van Indra. 
2. Ambachtsgod. 
3. later = Viśvakarman, archetype van de kundige ambachtsman. 
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9.2.2 Relaties en verklaring van Tvaṣṭṛ 1 

 

a. Familierelaties van Tvaṣṭṛ: 
1. Oorsprong van het menselijk geslacht: 

 

Tvaṣṭṛ 
     ├────────────────┬──────┬─────┬──────┐  

Saraṇyū x Vivasvat      Bṛhaspati  Agni     Indra    Viśvarūpa 
            │ 
      ┌──┴──┐ 
Yama          Yamī 
 

2. Vader van Bṛhaspati, Agni en Indra. 

 
3. Vader van de driekoppige Viśvarūpa: 

i. Indra verslaat Viśvarūpa om de koeien in bezit te krijgen, waarop Tvaṣṭṛ weigert Indra 

soma te geven. Indra neemt deze met geweld. 

ii. Tvaṣṭṛ wordt ook Viśvarūpa genoemd; vandaar misschien de verwarring met zijn 

driekoppige zoon. 
iii. Vāyu is zijn schoonzoon. 

 

b. Andere relaties van Tvaṣṭṛ: 
1. Hij wordt genoemd samen met Savitṛ, Dhātṛ, Prajāpati en Pūṣan, die min of meer hetzelfde 

karakter hebben. 
2. In het ritueel wordt hij geassocieerd met de goddelijke dames, waarschijnlijk i.v.m. 

voortplanting. 

3. Zijn dochters genezen Indra van een oogziekte, verbergen hem in een koe voor Vṛtra en 

worden zo zijn moeders. 

4. Zijn belangrijkste priester, de Neṣṭṛ, laat de vrouw van de offeraar een handeling uitvoeren, 

die bedoeld is ter stimulering van de voortplanting. 

5. In de mythe van de Ṛbhu’s maakt hij van één schaal vier. 

 

c. Verklaring van Tvaṣṭṛ: 
1. Etymologie: 

Tvaṣṭṛ < tvakṣ (av. tash) = takṣ ‘modelleren, vormen’. 

2. Oldenberg: 
Personificatie van scheppende activiteit. 

3. Hillebrandt: 

Etymologie is autochthoon; Tvaṣṭṛ is de zon, Viśvarūpa de maan. 

4. Ludwig: 
Een god van het jaar. 

5. Dat Tvaṣṭṛ’s beker de maan zou kunnen zijn, zegt niets over Tvaṣṭṛ. 
 

d. Andere functionele goden naast Tvaṣṭṛ: 
1. Dhātṛ, een scheppergod, ontstaan uit het epitheton van Indra en Viśvakarman.  

Dhātṛ is later een synoniem voor Brahmā en Prajāpati. 

2. Vidhātṛ ‘beschikker’, een epitheton van Indra en Viśvakarman. 

3. Dhartṛ ‘ondersteuner’, een epitheton van Indra. 

4. Trātṛ ‘beschermer’, een epitheton van Indra, Agni en de Āditya’s. 

5. Netṛ ‘heenleider’, i.v.m. voorspoed en geluk. 

6. Deṣṭrī, een godin die in verband staat met het huwelijk. 

7. Varūtrī, vrouwelijke beschermer. 
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9.3 De scheppergoden 
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9.3.1 Viśvakarman 1 

 

1. Ṛg Veda: 

a. Hij is alziend en heeft ogen en ledematen naar alle kanten (evenals Brahmā).  
b. Hij heeft vleugels. 
c. Hij is heer van de spraak. 
d. Hij is de bron van voorspoed. 

e. Hij heet Dhātṛ en Vidhātṛ en is de hoogste verschijning. 

f. Indra en de zon dragen zijn naam. 
 

2. Brāhmaṇa’s: 

a. Hij is identiek met Prajāpati. 

b. Er is sprake van Viśvasṛj-goden, scheppergoden. 

 
3. Post-Vedisch: 

Hij is nu slechts de ambachtsman der goden. 
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9.3.2 Prajāpati 1 

 
a. Algemene kenmerken: 

1. Ṛg Veda: 

i. Duidelijke verzekering van zijn grootheid. 
ii. Hij heeft alles geschapen en is heer ervan. 
iii. De goden gehoorzamen hem. 
iv. Uit de ‘Wie?’-vorm van de hymne ontstaat een aparte god Wie (Ka). 

 
2. Overige literatuur: 

De god Wie wordt geïdentificeerd met, maar ook los gezien van Prajāpati. 
 

b. Heer der schepselen: 

1. Ṛg Veda: 

i. Prajāpati = ‘heer der schepselen’. 

ii. Savitṛ en Soma dragen zijn naam. 

iii. Hij wordt genoemd samen met Viṣṇu, Tvaṣṭṛ en Dhātṛ bij een verzoek om nageslacht. 

iv. Hij maakt koeien vruchtbaar. 
 

2. Latere literatuur: 
i. Hij is vader van de goden en de asura’s. 
ii. Hij is de eerste offeraar. 
iii. Hij is de held van de kosmogonische mythen: hij schept de werelden, de Veda’s en de 

kasten. 
iv. Hij wordt geïdentificeerd met Brahmā, de god. 
v. Zijn predominantie blijft in de latere literatuur. 

 
c. De mythen van Prajāpati: 

1. Maitrāyaṇī Saṃhitā:  

Prajāpati pleegt incest met zijn dochter Uṣas. Rudra richt een pijl op hem, maar wordt 

overreed dit niet te doen. 
 

2. Aitareya Brāhmaṇa: 

i. Idem, maar Rudra schiet Prajāpati in hertengedaante neer. De mythe wordt naar de 

sterrenbeelden verplaatst: Mṛga (hert), Mṛgavyādha (boogschutter) en Iṣu Trikāṇda (de 

driedelige pijl). 
ii. Commentaar: 

De mythe werd op Prajāpati overgedragen, maar is oorspronkelijk waarschijnlijk een 
mythe waarin Dyaus (de vader) en zijn dochter (de aarde) en ook een boogschutter de 
hoofdrol spelen. 
 

3. Hij huwelijkt zijn dochter uit aan Bṛhaspati en Soma, of al zijn dochters, de Nakṣatra’s aan 

Soma. 
 

d. Hiraṇyagarbha, het Gouden Embryo: 

1. Ṛg Veda: 

Prajāpati draagt de titel Hiraṇyagarbha. 

2. Atharva Veda: 

Verheffing van Hiraṇyagarbha tot hoogste god, verschenen als embryo in de wateren. 

3. Taittirīya Brāhmaṇa: 

Identificatie van Hiraṇyagarbha met Prajāpati. 

4. Post-Vedisch: 

Hiraṇyagarbha is de uitdrukking van de natuur van Brahmā, de god. 
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9.4 Andere abstracte goden 1 

 
a. Hoogste goden in de Atharva Veda: 

1. Kāla: 
‘tijd’, het enig bestaande in het universum. 
 

2. Skambha: 
‘ondersteuning’, nl. datgene waarop het universum rust. 
 

3. Prāṇa: 

i. ‘adem’; 
ii. geïdentificeerd met Prajāpati. 

 
4. Rohita: 

i. ‘roodachtig’; 
ii. epitheton van de zon; 
iii. geïdentificeerd met Prajāpati. 

 
5. Vrātya: 

tevens de niet-Brahmaanse Ariër, die in de kringen van de Brahmanen zal worden 
opgenomen d.m.v. de Vrātyastoma’s. 
 

6. De resten van de offergift. 
 

7. Brahmacārin, de Brahmanenstudent enz. 
 

b. Brahmā en zijn ontwikkeling: 
1. Het neutrum Brahman betekent: 

i. gebed; 
ii. toverspreuk; 
iii. heilige kracht (van gebed, spreuk of in het heelal). 

2. De frase ‘de wereld van Brahmā’ (= de plaats van Brahmā) markeert de overgang naar een 
persoonlijke god. 

3. In de Veda’s is geen sprake van de god Brahmā. 

4. De latere literatuur, zoals de Brāhmaṇa’s, noemt hem zelden. 

5. De Boeddhistische teksten noemen Brahmā een grote en populaire god en Sahāmpati bij de 
Brahmanen, d.w.z. de oostelijke stammen, niet de westelijke van het middenland en de 
Brahmanistische literatuur. Prajāpati blijft de grote scheppergod. 
 

c. Subjectieve godheden: 

Ṛg Veda: 

1. Manyu: 
i. ‘woede, gramschap’, die op zichzelf bestaat en onweerstaanbaar is. 

ii. Hij verslaat Vṛtra en is waarschijnlijk de woede van Indra. 

 
2. Tapas: 

‘hitte’, een soort lichamelijke hitte. 
 

3. Śraddhā: 
‘vertrouwen, geloof’, nl. in de gulheid der goden bij het verrichten van het offer. 
 

4. Kāma: 
i. ‘verlangen’ of ‘liefde’, de eerstgeborene met pijlen die harten doorboren. 
ii. Te vergelijken met Eros uit Boeotië. 
iii. Hij is het eerste zaad van de geest. 
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9.5 Vergoddelijkte toestanden of situaties 1 

 
1. Aramati, ‘toewijding’: 

a. Genaamd ‘de Grote’. 
b. Avesta: 

Ārmaiti, een geest van de aarde en van de wijsheid. 
c. Aramati is van Indo-Iraanse oorsprong. 

 

2. Puraṃdhi: 

a. Genoemd samen met Bhaga, Pūṣan, Savitṛ, Agni en Viṣṇu. 

b. Avesta: 
Parendi, de godin van de overvloed. 

c. Puraṃdhi is van Indo-Iraanse oorsprong. 

d. Hillebrandt: 
een godin van de activiteit. 

e. Keith: 
haar karakter is onduidelijk. 
 

3. Dhiṣaṇā, een godin van overvloed en stuwkracht. 

 
4. Anumati, ‘gunst der goden’: 

a. Ṛg Veda: 

Ze zou een lang leven geven. 
b. Yajur- en Atharva Veda: 

Ze begunstigt de voortplanting. 
c. Sūtra’s: 

Ze is de dag van volle maan. 
 

5. Sūnṛtā, ‘vreugde’. 

 
6. Arāti, ‘gierigheid’, later een demon. 

 
7. Asunīti, ‘asu leidend’, geeft een lang leven. 

 

8. Nirṛti, ‘vergankelijkheid, ongeluk’: 

a. Ṛg Veda: 

Ze heerst over de dood. 
b. In het ritueel komt ze vaak voor. 

c. Maitrāyaṇī Saṃhitā: 

Ze wordt verbonden met dobbelen, vrouwen en slaap, de slechtste zaken die er zijn. 
d. Alles betreffende haar offers is zwart. 
e. Een kinderloze koningin wordt met haar in verband gebracht. 
f. Voor de gelovigen is ze een levende werkelijkheid. 
g. Hillebrandt: 

een aardgodin. 
 

9. Śrī: 
a. Een late, oorspronkelijk abstracte godin, een Sondergott, maar een levende werkelijkheid 

volgens Boeddhistische bronnen. 
b. Waarschijnlijk geassimileerd met Bhūmi, de aardgodin. 
c. Śrī komt voor samen met Bhadrakālī en Sarvānnabhūti: 

i. offers in zeer nederige positie, nl. resp. in bed bij het hoofd, bij de voet en in de w.c. 
(ShGS 2, 14, 14). 

ii. Commentaar: 
Bhadrakālī doet denken aan Kālī, de vrouw van Śiva. Kālī komt echter niet in de 

Vedische teksten voor.   
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d. Post-Vedisch: 

Śrī of Lakṣmī is de vrouw van Viṣṇu. 

 
10. Bhūta’s, ‘wezens’: 

a. Een collectieve term die alle wezens aanduidt. 
b. Rudra is de heer der wezens (Bhūtapati). 
c. Bhūtayajña is een offer aan de wezens vóór de maaltijd (Vedisch). 
d. Later ontstaat een onderscheid tussen de Bhūta’s en de Deva’s: er is een Bhūtayajña en een 

Devayajña. 
 

11. Een plaats in de verering van Sītā hebben: 
a. Yajā, ‘het offeren’; 
b. Śamā, ‘inspanning’.; 
c. Bhūti, ‘voorspoed’. 

 
12. Er bestaan lijsten die een opsomming geven van de meest uiteenlopende goden: grote goden, 

abstracte, concrete, natuurgoden, vergoddelijkte situaties, personen enz. 
 

13. Andere klassen van Sondergötter en vergoddelijkte aspecten van goden zijn een typisch 
priesterlijke uitvinding. 
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9.6 Aditi en Diti 
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9.6.1 Aditi, algemeen overzicht 

 
a. Aditi en de Āditya’s : 2 

1. Functie: 
De ‘grenzenloze’ hemel en ondersteuner van het universum. 
 

2. Genealogie van Aditi: 
i. Oorspronkelijk is ze alleen moeder van de Āditya’s, de zeven asura’s: 

 
                                                    Aditi 
                                                        │ 
┌────────┬───────┬───────┬──┴───┬──────┬─────┬───────┐ 
 

Varuṇa     Mitra     Aryaman      Indra     Savitṛ     Bhaga     Aṃśa     Mārtāṇḍa = Vivasvat 

 

ii. Viṣṇu is haar man, maar meestal haar zoon. 

iii. De 7 Āditya’s worden uitgebreid tot 12. 
iv. Later wordt ze moeder van alle goden. 

 
3. Mythologie: 

De vorming van Vivasvat, de rijzende zon. 
 

b. Aditi in de literatuur: 1 
1. Algemeen: 

i. Meestal genoemd samen met haar zonen, de Āditya’s. 
ii. Ze is volledig, uitgestrekt, schitterend, lichtend, ondersteuner van schepselen, 

behorend aan alle mensen. 
iii. Ze wordt ’s morgens, ’s middags en ’s avonds aangeroepen. 
iv. Afwijkende relaties: Ze is de zuster van de Āditya’s en de dochter van de Vasu’s; ze is 

de vrouw van Viṣṇu. 

v. Post-Vedisch: Ze is de dochter van Dakṣa en de moeder van Viṣṇu en Vivasvat. 

 
2. Aditi, ‘ongebondenheid’: 

i. Ze bevrijdt de mensen van zonden. 

ii. Ze is geassocieerd met Varuṇa, die zondaren boeit. 

iii. Varuṇa, Agni, Savitṛ wordt verzocht van zonden te verlossen. 

 
3. Andere aspecten: 

i. Ze is de hemel en geeft de goden, haar kinderen, honingmelk. 
ii. Ze is de aarde (vooral in latere teksten). 
iii. Ze is hemel noch aarde. 

iv. Dakṣa is haar zoon en haar vader. 

 
4. Aditi als koe: 

i. In de Ṛg Veda en het ritueel wordt ze gezien als koe. 

ii. Soma is haar melk. 
 

5. Aditi als geefster: 
i. Ze geeft rijkdom en andere gunsten. 
ii. Ze geeft m.n. licht. 
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9.6.2 Verklaringen van Aditi 1 

 
a. Aditi wordt beschouwd als een concrete, maar ook als een abstracte godheid: 

1. Aditi als concrete godheid: 
i. Pischel: 

Ze is de aarde. Dit klopt niet voor de Ṛg Veda. 

ii. Hillebrandt, Roth, Colinet, Bergaigne: 
Het hemelse licht. 

iii. Müller: 
De grenzenloze hemel, oneindigheid. 

iv. Wallis, Oldenberg: 
Ongebondenheid. 

v. Oldenberg: 
Een hemelse koe. Deze opvatting over de koe is secundair. 
 

2. Aditi als abstracte godheid: 
Macdonell: 
i. Uit de term ‘zonen van schuldloosheid/ongebondenheid (aditi)’, nl. de goden, ontstaat 

de godin met die naam, als godenmoeder verbonden met hemel en aarde. 

ii. De Āditya’s zijn Mitra, Varuṇa en anderen. Deze anderen komen overeen met de Iraanse 

Amesha Spenta’s. 
 

b.  Diti: 
1. Ze komt voornamelijk voor naast Aditi. 
2. De Daitya’s zijn haar zonen. 

3. Dakṣa Prajāpati is hun vader. 

4. Diti is slechts een afgeleide van Aditi. 
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9.7 De vrouwen van de goden 1 

 
a. Relaties op grond van natuurlijke verschijnselen: 

1. Hemel en aarde, het oerpaar. 

2. Soma (de maan) en de Nakṣatra’s (maanhuizen, eig. ‘hemellichamen’). 

3. Soma en de zonnemaagd. 
4. De Aśvins en de Morgenstond. 

5. Pūṣan, de zonnegod, en de Morgenstond. 

 
b. Relaties op grond van een abstractie: 

De godinnen worden aan de mannelijke goden toegevoegd en zijn hun afgeleide (ook in 
taalkundig opzicht). De gedachten hierover wortelen in de over het algemeen monogame 
houding van de Vedische Indiërs, hoewel polygamie ook toegestaan was: 
1. Gandharva en de apsarasa’s (polygamie). 

2. Indra en Indrāṇī, die enige persoonlijkheid heeft (offers, trekken van Uṣas, ruzie over 

Vṛṣākapi). 

3. Indra en Senā en Prāsahā (aspecten van Indra) in de Aitareya Brāhmaṇa. 

4. Indra en Śacī : Indra is de ‘heer van kracht of krachtige steun’ (Śacī ) in de latere 
mythologie. 

5. Varuṇa en Varuṇānī. 

6. Agni en Agnāyī. 

7. Rudra en Rudrāṇī (pas in de Sūtra’s). 

 
c. De godenvrouwen als groep: 

1. Er wordt aan hen en Tvaṣṭṛ geofferd tijdens nieuwe en volle maan. 

2. De vrouwelijke tegenhangers van de functionele goden zijn beschermgodinnen. 
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10 Groepen godheden 
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10.1 Godenparen 
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10.1.1 Hemel en aarde als godenpaar 1 

 
a. Er zijn drie hemel-aardeparen: 

1. Dyāvāpṛthivī, de oerouders, Dyaus en Pṛthivī. 

2. Dyāvākṣāmā. 

3. Dyāvābhūmī of Rodasī, waarin de vrouwelijke zijde overheerst. 
 

b. Kenmerken van het hemel-aardepaar: 
1. Ze vormen twee vaders en twee moeders. 
2. Ze scheppen alle schepselen. 

3. Zelf zijn ze voortgebracht door Indra, Viśvakarman, Tvaṣṭṛ en door het offer van Puruṣa. 

4. Ze zijn stier en koe, en worden niet ouder. 
5. Ze geven rijkdom en bevorderen rechtvaardigheid. 
6. Ze komen naar het offer of brengen het aan de goden. 
7. De ploeger offert hun en Parjanya zendt hem regen. 
8. Ze worden vergeleken met offerschalen of met het altaar (aarde) en de beloning voor het 

offer (hemel). 
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10.1.2 Mitra en Varuṇa als godenpaar 1 

 
Kenmerken: 

1. De mythologie is van Varuṇa. 

 
2. Hun dubbele aanroeping komt ook voor in de Avesta. 

 
3. De vooropplaatsing van Mitra wordt veroorzaakt door: 

a. een gebeurtenis waarin het belang van Mitra superieur was (Oldenberg); 
b. een taalkundige regel: korter woord vóór langer (Wackernagel). 
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10.1.3 Indra als helft van een godenpaar 1 

 

1. Met Varuṇa: 

Ze delen kenmerken, maar Indra heeft de heldendaden en Varuṇa de wijsheid. 

 
2. Met Agni: 

a. Ze delen de soma. 

b. Ze doden Vṛtra en de Dāsa’s. 

c. Het zijn kundige priesters en offeraars en worden de Aśvins genoemd. 
 

3. Met Vāyu: 
Ze drinken de soma. 
 

4. Met Bṛhaspati: 

Ze drinken de soma. 
 

5. Met Soma: 
De kenmerken zijn van Indra. 
 

6. Met Pūṣan: 

a. Indra drinkt de soma. Pūṣan eet watergruwel of pap. 

b. Naar hun woning begeleidt de geit het paard bij het paardenoffer. 
 

7. Met Viṣṇu: 

a. Ze drinken soma. 
b. Ze zetten de grote stappen. 
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10.1.4 Soma als helft van een godenpaar 1 

 

1. Met Pūṣan: 

Agni wordt aangeroepen om de rijpe melk in de rauwe koe te doen. 
 

2. Met Rudra: 

Ze worden aangeroepen om Varuṇa’s koeien los te maken. 

 
3. Met Agni: 

a. Ze hebben het water en het licht gebracht: 
i. Agni wordt gebracht door Mātariśvan uit de hemel; 
ii. Soma/soma door de adelaar van de rots. 

b. Hun verbinding is van late datum: 

i. Ṛg Veda: 

weinig voorkomend. 
ii. Atharva Veda: 

enige keren voorkomend. 
iii. Yajur Veda: 

Ze zijn twee ogen: Agni is de zon, Soma de maan. 
iv. Ritueel: 

(1) Ze ontvangen offers en koeken, maar geen soma. 
(2) Commentaar: 

Dit duidt erop dat het soma-ritueel reeds gevestigd was vóór de opkomst van het 
godenpaar Soma en Agni. 
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10.1.5 Andere godenparen 1 

 
1. Agni en Parjanya: 

Ze maken de offerande en brengen nakomelingen. 
 

2. Morgenstond en Nacht: 
a. Het zijn zusters. 
b. Dochters van Dyaus. 
c. Moeders van de orde. 
d. Ze weven het web van het offer. 

 
3. Sūryacandramas: 

De zon en de maan. 
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10.2 Groepen goden 1 

1. De Algoden, Viśvedevās 
Het geheel van de goden van het offerritueel, oorspronkelijk gevormd uit angst een god te 
vergeten. Deze Algoden worden later geplaatst naast al de (andere) goden. 
 

2. Maruts of Rudra’s (11) 
De Rigvedische Maruts moeten onderscheiden worden van de latere Maruts. 
 

3. Āditya’s (7 of 8, later 12) 

Ze staan in contrast met de Aṅgirasa’s, een priesterfamilie, maar ook een groep goden. 

 
4. Vasu’s (8) 

In de Ṛg Veda zijn ze verbonden met Indra, later met Agni. 

 
5. Overige groepen 

Chāndogya Upaniṣad: 

a. Indra met de Rudra’s; 
b. Agni met de Vasu’s; 

c. Varuṇa met de Āditya’s; 

d. Soma met de Maruts; 
e. Brahmā met de Sādhya’s.
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11 Priesters en helden 
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11.1 De priesters van de vuurcultus 1 

 
Er zijn drie families van priesters, waarvan niet duidelijk is of het werkelijk mensen zijn of 
verlaagde goden (1-3): 

1. De Aṅgirasa’s (zie 11.1.1) 

2. De Atharvans (zie 11.1.2) 

3. De Bhṛgu’s (zie 11.1.2) 

4. De Virūpa’s (zie 11.1.1) 
5. De Navagva’s en de Daśagva’s (zie 11.1.1) 
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11.1.1 De Aṅgirasa’s, de Virūpa’s, de Navagva’s en de Daśagva’s 1 

 

1. De Aṅgirasa’s: 

a. Literatuur: 

i. Aṅgiras worden genoemd Indra, Agni en de voorouder van de desbetreffende aanroeper. 

ii. Ze verwerven de koeien in de Paṇi’s-mythe, evenals Bṛhaspati, die ook Aṅgiras heet. 

iii. Ze worden verbonden met de Vaderen, Manu, Yama, Āditya’s, Rudra’s, Vasu’s, Soma 
(die ze ontvangen) en Agni. 

iv. Ze worden aangeroepen en geprezen als offeraars die zich onsterfelijkheid verwerven. 

v. De mythe van de ruzie tussen de Aṅgirasa’s en de Āditya’s: Het is een machtsstrijd die 

de Aṅgirasa’s verliezen, maar waardoor ze wel het zonnepaard verwerven. 

vi. De dichters beschouwen de Aṅgirasa’s ook als een aardse priesterfamilie, die zwarte 

magie bedrijft. Veel priesters beweren Aṅgirasa’s te zijn. 

 
b. Commentaar: 

i. Hillebrandt: 

De Aṅgirasa’s praktiseren een cultus van voorouders die later vergoddelijkt worden. 

ii. Weber: 
Het zijn Indo-Iraanse priesters. 

iii. Macdonell: 

Aṅgiras = αγγελος, dus een boodschapper tussen hemel en aarde, evenals Agni. 

iv. Keith: 

In historische tijd bestaat er zeker een familie van de Aṅgirasa’s. 

 
2. De Virūpa’s: 

a. Een ondergroep van de Aṅgirasa’s. 

b. De naamgever Virūpa komt ook voor. 
 

3. De Navagva’s en de Daśagva’s: 
a. Navagva’s, een groep van negen priesterlijke voorouders. De Daśagva’s zijn hiervan een 

latere afgeleide: de tien priesters. 
b. Etymologie van Navagva’s: 

i. Iemand die negen koeien tegelijk wint (Bloomfield). 
ii. Vas = ‘gaan’: gaand in een groep van negen. 
iii. Navagva = lat. nuntius. 

c. Ze winnen, evenals de Aṅgirasa’s, de koeien in de Paṇi’s-mythe. 
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11.1.2 De Atharvans en de Bhṛgu’s 1 

1. De Atharvans: 
a. Atharvan: 

i. Hij wordt vaker genoemd dan de groep. 
ii. Hij brengt Agni voort. 
iii. Hij wordt de boodschapper van Vivasvat. 
iv. Hij praktiseert toewijding samen met Manu en Dadhyac. 
v. Indra helpt hem. 
vi. Hij brengt Indra de beker. 

vii. Hij ontvangt een koe van Varuṇa. 

viii. Hij woont in de hemel. 
 

b. De Atharvans als groep: 
i. Literatuur: 

(1) Ze leven met de andere priestergroepen in de hemel, waar ze kabouters doden. 
(2) Het woord betekent ‘priester’ en ze verschijnen als menselijke priesters in de 

literatuur. 
(3) Ze bedrijven geen zwarte magie. 
(4) Ze worden verbonden met planten. 

(5) De band met de Bhṛgu’s is sterk. 

 
ii. Verklaring: 

(1) Skt. atharvan = wrsch. av. āθravan ‘vuurpriester’. 
(2) av. ātar = skt. atharyū ‘vlammend’, een epitheton van Agni. 
(3) Ze zijn een groep vergoddelijkte vuurpriesters uit het verre verleden. 

 

c. Dadhyac Ātharvaṇa: 

i. Literatuur: 
(1) Met de kop van een paard draagt Dadhyac de mede op aan de Aśvins. 

(2) Indra vindt een paardenkop en verslaat de Vṛtra’s met Dadhyacs beenderen. 

(3) Hij is de zoon van Atharvan. 
(4) Hij ontsteekt het vuur, ontvangt Indra’s koeien en opent koeienstallen m.b.v. soma. 

 
ii. Verklaring: 

(1) Hillebrandt: Het aanbieden van de mede is een normaal ritueel. 
(2) Dadhyac, ‘curd beminnend’ en de paardenkop verwijzen naar Dadhikrāvan. 
(3) Bergaigne: Hij is de soma (niet waarschijnlijk). 
(4) Hij zou bliksem en donder zijn. 
(5) Keith: Zijn verschijning (dier-mens) doet demonisch aan, dus niet goddelijk. 

 

2. De Bhṛgu’s: 

a. Literatuur: 
i. Ze zijn Vaderen, evenals de andere priestergroepen. 
ii. Ze ontdekken en onderhouden het vuur. 

iii. Varuṇa is de vader van Bhṛgu. 

iv. Ze worden beschouwd als historische personen in relatie met de Druhyu’s en de Yati’s. 
v. Ze verdrijven Makha. 

vi. Mātariśvan brengt het vuur naar de aarde en de Bhṛgu’s verdelen het. 

vii. Verwijzingen naar werkelijke Bhārgava’s in het ritueel, die de offers opstellen. 

viii. Het verhaal over de Aitaśāyana Ājāneya’s, de slechte Bhṛgu’s. 

 
b. Verklaring: 

i. Bhṛgu < bhrāj ‘schijnend’. 

ii. Bhṛgu is een naam voor het vuur en/of de bliksem. 

iii. Von Schroeder: vergelijking met Prometheus i.v.m. Bhṛgu’s afdaling naar de hel. 

iv. Bhṛgu’s = gr. Phlegyai, vuurpriesters (niet zeker). 

v. De Bhṛgu’s zijn mythische vuurpriesters en mogelijk een historische familie. 
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11.2 Andere oude priesters 1 

 
1. De Zeven Zieners: 

a. Het zijn goddelijke Vaderen. 
b. De mythe van Trasadasyu. 
c. Zeven is een heilig getal en het aantal priesters van het ritueel. 

d. Het zijn de zeven sterren van de Grote Beer. Ṛṣi ‘ziener’ lijkt op ṛkṣa 1. ‘ster’, 2. ‘beer’. 

e. Het zijn waarschijnlijk dezelfde als de zeven Hotṛs in de mythe van Manu en de vloed. 

 
2. Atri en de Atri’s: 

a. Literatuur: 
i. Atri is identiek aan Vāc. 
ii. Atri is dezelfde als Saptavadhri.  
iii. Agni en de Aśvins redden hem uit een brandende kloof. 
iv. De Atri´s vinden de zon die de demon Svarbhānu heeft verborgen, en plaatsen hem 

weer aan de hemel. 
v. Ze willen delen in hun vaders prestatie. 
vi. Ze zijn ook een historische priestergroep. 

 
b. Verklaring: 

i. Atri is de ‘verslinder’ < ad ‘eten’. 
ii. Agni wordt Atri genoemd. 
iii. Bergaigne: 

Atri is oorspronkelijk Agni zelf. 
 

3. Kaṇva en de Kaṇva’s: 

a. De Kaṇva’s, de nakomelingen van Kaṇva, schreven het achtste boek van de Ṛg Veda. 

b. Hij komt voor samen met historische personen. 
c. De Aśvins herstellen zijn gezicht: het licht in zijn ogen. Hij hoort bij het vuurritueel. 
d. Bergaigne: 

Kaṇva is de zon ’s nachts of de verborgen Agni. 

e. Oldenberg: 
Hij is een eponyme held. 

f. Medhyātithi en Priyamedha, nakomelingen van Kaṇva, zijn waarschijnlijk historische 

personen. 
 

4. Gotama, Viśvāmitra, Vāmadeva, Bharadvāja en Vasiṣṭha: 

Wat hun historiciteit betreft zijn er twee mogelijkheden: 
a. Het zijn historische personen. 
b. Uit de families met die naam werd een voorouder geconstrueerd. 

c. Gotama is in dit geval wrsch. dezelfde als Gautama Maharṣi, zie bijv. V.V. Raman, 1998, p. 

218. 
 

5. Kāvya Uśanā: 
a. Zijn kenmerk is wijsheid. Met hem is Soma vergeleken en geïdentificeerd. 

b. Hij is een vriend van Indra in de overwinning op Śuṣṇa. 

c. Hij smeedt Indra’s hamer. 

d. Hij stelt Agni aan als de hotṛ-priester. 

e. Hij is de purohita van de asura’s. 
f. Hij is vergeleken met de Iraanse sagenfiguur Kai Kaos. 
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11.3 Krijgslieden 1 

 
De krijgslieden zijn historisch van oorsprong: 
1. Divodāsa Atithigva, een vijand van Indra. 

 
2. Sudās: 

a. Viśvāmitra, die de rivieren Vipāśā en Śutudrī prijst, omdat ze de legers van de Bharata’s, 
zijn meesters, hebben doorgelaten. 

b. Vasiṣṭha helpt Sudās aan een overwinning. 

 
3. Kutsa: 

a. Hij krijgt hulp van Indra om Śuṣṇa neer te slaan. 

b. Hij is ook Indra’s vijand. 

c. Kutsa is ook de naam van de donderhamer (volgens de Naighaṇṭuka). 
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11.4 De eerste mensen 1 

 
1. Manu(s): 

a. Betekenis: 
Manu < man ‘denken’, vgl. got. manna ‘man, mens’ < IE *men- ‘denken’. 
 

b. Karakter van Manu: 

i. Hij is de eerste offeraar en verschijnt samen met andere offeraars: Aṅgiras, Bhṛgu, 

Atharvan, Dadhyac, Atri en Kaṇva. 

ii. Hij ontvangt Agni van Mātariśvan of Kāvya Uśanā. 
iii. Hij bezit drie meren van soma. 
iv. Hij ontvangt soma van een vogel. 

v. Hij is verbonden met het offer in de Brāhmaṇa’s. 

vi. Zijn uitspraken zijn een medicijn en hebben wettelijk gezag. 
 

c. De mythe van Manu en de vloed: 
i. Een vis waarschuwt hem en brengt zijn schip op een bergtop, waarna Manu bij zijn 

dochter Iḍā, de personificatie van het offervoedsel, het menselijk geslacht voortbrengt. 

ii. Post-Vedisch: 
De berg heet Naubandhana. 

iii. Epiek: 
De vis is Brahmā. 

iv. Purāṇa’s: 

De mythe van de avatāra van Viṣṇu. 

v. Commentaar: 
De mythe is misschien Semitisch. 
 

d. De mythe van Manu en Nābhānediṣṭha: 

Deze is door zijn broers van zijn erfenis bestolen. Manu helpt hem doordat deze als 
vergoeding een gunst van de Āditya’s mag ontvangen, nadat eerst Rudra door een offergave 
is verzoend. 
 

e. Familierelaties van Manu: 
    
   Vivasvat 
         │ 
   ┌──┴──┐ 
Yama    Manu (broer of duplicaat van Yama) 
 
i. Manu is de zoon van Vivasvat. 
ii. Hij is de broer van Yama (of een duplicaat). Manu gaat over het leven (later is hij heer 

der mensen); Yama gaat over de doden (later is hij heer der doden). 

iii. Manu Sāvarṇi betekent: 

(1) Yāska: 

Manu, de ‘zoon van de plaatsvervangster’ (savarṇā) van Saraṇyū;  

(2) Manu Sāvarṇi is de oorspronkelijk term, waarna deze bij vergissing veranderd is in 

Sāṃvaraṇī. 

 
2. De mythe van Yama en Yamī: 

a. Uit de vereniging van Yama en Yamī ontstaat het menselijke geslacht. 
b. Yamī moet Yama overreden haar te huwen. 
c. Commentaar: 

i. ad 2.a: 
Deze gedachte komt ook voor in de Avesta. 

ii. Het ontstaan der kasten uit een reus, geofferd door de goden, hoort in een andere 
categorie thuis. 
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12 De demonen 
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12.1 De vijanden der goden 
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12.1.1 De asura’s 1 

 
a. De asura’s in de literatuur: 

1. Ṛg Veda: 

Asura als positief attribuut bij Varuṇa en soms bij de andere goden. 

2. Laatste delen van de Ṛg Veda en de overige Vedische literatuur: 

Asura slechts als aanduiding van de vijanden der goden. 
 

b. Verklaringen van de asura’s: 
1. Haug: 

i. De verandering van betekenis van asura van ‘god’ in ‘demon’ komt door de 
veranderingen in de ontwikkeling van de Indo-Iraanse godsdienst, uitlopend op een 
schisma tussen de Iraniërs en de Indiërs. 

ii. Kritiek van Keith: 
Dit klopt niet: de verandering heeft in India plaats. 
 

2. Darmesteter: 
De verandering van betekenis van asura (en Deva) komt door taalkundige veranderingen 
van het Iraans en het Indisch t.o.v. elkaar. De ‘a’ van asura werd opgevat als een negatief 
element: ‘niet hemels’. Dit leidde tot de term sura voor ‘god’. Iets dergelijks gebeurt ook 
met deva bij de Iraniërs. 
 

3. Hillebrandt: 
i. De verandering van betekenis van asura komt door de religieuze relaties tussen 

Iraniërs en Indiërs vanaf het eind van de Ṛg Veda, maar vóór Zoroaster. 

ii. Kritiek van Keith: 
Er zijn geen bewijzen voor dergelijke contacten. 
 

4. Von Schroeder: 
i. De verandering van betekenis van asura komt door degradatie van de betekenis ‘heer’ 

(dus niet ‘geest’) die op andere goden overging. Bovendien is er een term asura in de 
betekenis ‘geest’ en die krijgt de overhand. De Iraniërs blijven asura ‘heer’ gebruiken. 

ii. Kritiek van Keith: 
Puur hypothetisch en onbelangrijk. Bovendien heeft asura ‘geest’ niets met 
kwaadzinnigheid of de dood te maken. Asura heeft juist met leven te maken. (Misschien 
hangen asura en asu ‘adem’ samen). 
 

5. Keith: 

Tot de asura’s behoren o.a. zeker Arische vijanden. De Brāhmaṇa’s zien de asura’s als 

weliswaar zonen van Prajāpati (maar dan uit zijn wind voortgekomen), maar verder als 
vijanden van goden en priesters (‘heidenen’). 
 

c. De namen van de asura’s: 
1. Kilāta; 
2. Ākuli; 
3. Araru (vgl. de Arurmagha’s of Arunmagha’s, vijanden van Indra); 
4. Aru; 
5. Kustā (tegenover Aditi); 
6. Etadu (< etad u in een formule); 
7. Daivya (de boodschapper tegenover Agni); 
8. Dābhi (tegenover Viśvakarman); 
9. Asita Dhānva (hun koning); 
10. Pūru (een Vedische koning); 
11. Vibhinduka; 

12. Viṣād; 

13. Kālakañja’s (de Kālakañja’s in de mythe van de altaarstenen; vergelijk verder Otos en 

Ephialtes);    
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Laatste delen van de Ṛg Veda: 

14. Varcin; 
15. Pipru; 
16. Asura (de wolfachtige); 

17. Varuṇa (misschien); 

18. Namuci (een asura); 
19. Svarbhānu (een asura). 
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12.1.2 De Paṇi’s en de Dāsa’s 1 

 

1. De Paṇi’s: 

a. Literatuur: 

i. Onbelangrijk; ze komen vrijwel alleen in de Ṛg Veda voor, soms in enkelvoud. 

ii. Ze verbergen de koeien of hun ghī voor de goden (m.n. Indra, Agni, Bṛhaspati, de 

Aṅgirasa’s en Soma). Indra overwint hen. 

 
b. Verklaring: 

i. Ze zijn de verpersoonlijking van de vijand die de goden en zijn priesters geen gaven 
schenkt. 

ii. Ze krijgen daarom een plaats in het winnen van het licht in koeiengedaante. 
iii. Hillebrandt: 

een historische stam, vgl. de Parniërs. 
 

2. De Dāsa’s of Dasyu’s: 
a. Literatuur: 

i. Ze vallen de hemel aan. 
ii. Indra houdt hen van de geboorte af. 
iii. Indra verslaat hen en wint de zon en de wateren. 
iv. Ze hebben zeven herfstvestingen (in de lucht). 

 
b. Verklaring: 

i. Het zijn vijanden der goden, maar dan in de gedaante van autochthonen die de Ariërs 
weerstaan. Historische personen worden ‘Dāsa’s’ genoemd. 

ii. Het zijn ook de goden van de overwonnenen, vooral machten van de lucht. 
 

c. Namen van de Dāsa’s: 
i. Śambara, koning en vijand van Indra en Divodāsa Atithigva. Waarschijnlijk historisch. 

ii. Pipru, een beest, ook een asura. Verslagen ter wille van Ṛjiśvan. 

iii. Dhuni, de ‘bruller’, verslagen t.b.v. Dabhīti. 
iv. Cumuri, verslagen t.b.v. Dabhīti. 
v. Varcin, ook een asura, wiens strijders waarschijnlijk historisch zijn. 

vi. Anarśani, Ilībiśa, Dṛbhīka, Rudhikrā, Sṛbinda, waarschijnlijk eveneens historisch. 

vii. Namuci, een demon. 

viii. Śuṣṇa, een demon, kind van de mist die in het water woont, en een Dānava. Hij is ‘de 

sisser’, vergelijkbaar met Vṛtra. 
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12.1.3 Vṛtra en andere vijanden der goden1 

 

1. Vṛtra: 

a. Een slang met macht over bliksem, donder, mist en hagel. 
b. Tegenstander van Indra. 
c. Zijn moeder heet Danu, hij Dānava. 
d. Hij woont in het water of op bergtoppen. 
e. Hij is de omvatter (niet: verberger) van het water, dat zich in zijn buik bevindt. 

f. Vṛtra’s zijn ook menselijke vijanden. 

g. Brāhmaṇa’s: 

Vṛtra is de maan en Indra is de zon die hem vernietigt (nieuwe maan). 

 
2. Vala: 

a. Vala is de personificatie van het hok waarin de koeien in de Paṇi’s-mythe worden 

vastgehouden. 

b. Indra of Bṛhaspati doorboort hem. 

c. Zijn naam betekent ‘bedekken’. 

d. Later is hij een broer van Vṛtra. 

 
3. Arbuda: 

Een beest, waarschijnlijk dezelfde als Vṛtra, wiens hoofd Indra afsloeg.  

 
4. Viśvarūpa (asura): 

a. De driekoppige zoon van Tvaṣṭṛ. 
b. Verslagen door Indra en Trita i.v.m. de koeien. 
c. De Purohita der goden. 

d. De mythe van Indra en de soma, waarin Tvaṣṭṛ zijn zoons dood wil wreken, hetgeen mislukt. 

De hoofden van Viśvarūpa dienen als drinkschalen. 
e. Verklaring: 

Hillebrandt ziet in hem de maan. Niet waarschijnlijk. 
 

5. Svarbhānu (asura): 
Hij verduistert de zon en wordt verslagen door Atri of Indra. Post-Vedisch: Rāhu. 
 

6. Graha’s: 
Zij tasten de maan aan. 
 

7. Uraṇa: 

Hij heeft 99 armen. 
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12.2 De vijanden der mensen 
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12.2.1 Kenmerken en bestrijding van de vijanden der mensen 1 

 
a. Algemene kenmerken: 

1. De oorsprong van de demonen kan zeer verschillend zijn: vijandige dodengeesten, 
personificaties van abstracties, natuurlijke verschijnselen en levende wezens. 

2. De gedaante van de demonen is antropomorf, theriomorf of een samenstelling van beide, 
die nooit bij goden voorkomt. 

3. De namen zijn van groepen en individuen; er zijn fantasienamen en namen van werkelijke 
vijanden. 

4. De verblijfplaats van de demonen: 
i. De kruising van wegen, waar: 

(1) de verblijfplaats van m.n. dodengeesten is; 
(2) het ballingsoord is van slechte geesten; 
(3) spreuken worden uitgesproken om iets terug te vinden; 
(4) onreine zaken worden achtergelaten. 

ii. De wortel van een plant, hoewel de wortel meestal de demon zelf is. 
5. Ziektedemonen: 

De ziekte wordt waarschijnlijk gezien als iets op zich, met een eigen leven. De 
ziektedemonen worden opgevat als een concept tussen de materialistische zienswijze en de 
abstracte. 

 
b. Bestrijding van demonen: 

1. Bestrijding geschiedt d.m.v. vuur en spreuken, maar ook door zoenoffers en listen. 
2. De demonen worden verbannen door zo veel mogelijk namen op te noemen of door 

beminnelijke namen te geven. 
3. De rite ter bestrijding van bezetenheid: 

In de Mānava Gṛhya Sūtra wordt een vreemde lijst van goden genoemd, die aangeroepen 

moeten worden, w.o.: 
i. Mahādeva = Rudra 

 
ii. Mahāsena: 

(1) Epitheton van Skanda. 

(2) Elders (Pāraskara Gṛhya Sūtra 1.16.24) wordt Kumāra (Skanda) beschouwd als een 

ziektedemon. 
 

iii. Vaiśravaṇa = Kubera 

 
iv. Vināyaka: 

(1) Yājñavalkya-tekst: 
(a) Zoon van godin Ambikā. 

(b) Door Rudra en Brahmā aangesteld als heer over de Gaṇa’s, een leger (vgl. 

Rudra’s leger). 
 

(2) Verklaring: 
Vināyaka = ‘verwijderaar van hindernissen’: 

(a) Hij lijkt op de latere Gaṇeśa (niet-Vedisch). 

(b) Zijn epitheton ‘Vighneśa’ is ook een attribuut van Gaṇeśa, heer van de Vighna’s, 

de vernietigers. 
 

v. Yakṣa: 

(1) Boeddhistisch: 
Yakkha. 

(2) Jaiminīya Brāhmaṇa: 

een wonderbaarlijk ding. 

(3) De ṛṣi’s zien iets dergelijks: Indra toont hun de schildpad Akūpāra ‘van oneindige 

omvang’ (d.i. de kosmische schildpad die de aarde in de oceaan vindt).   



De goden en demonen van de Veda - De demonen - De vijanden der mensen 
 

 

(4) Gṛhya Sūtra’s: 

een geest, verwant aan Kubera. 
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12.2.2 Rākṣasa’s en Piśāca’s 1 

 

1. Rākṣasa’s: 

a. Literatuur: 
i. Ze heten ook de Yātu’s of Yātudhāna’s (= tovenaars). 
ii. Ze zijn meestal theriomorf (honden, gieren, uilen), maar ook menselijk en misvormd. 
iii. Ze vormen een bedreiging voor zwangere vrouwen en zwerven als honden rond 

huwelijksceremoniën. 
iv. Ze hebben allerlei kleuren. 
v. Ze bestaan uit families en hebben een koning. 
vi. Ze zijn sterfelijk. 
vii. Het zijn bloedzuigers, gaan door de lichaamsopeningen naar binnen en veroorzaken 

ziekten. 
viii. Ze maken lawaai in het donker en in het woud en drinken uit schedels (dodengeesten). 

Ze houden van maanloze nachten. De vallende meteoor is hun belichaming. 
ix. Ze vallen offers aan, maar kunnen bestreden worden en ingezet worden tegen anderen. 

Vooral Agni, het vuur, is een wapen tegen de Rākṣasa’s. 

x. Kubera Vaiśravaṇa is hun koning. 

 
b. Verklaring: 

i. Betekenis: 

Rākṣasa = ‘beschermen’, dus datgene waartegen je je moet beschermen. 

ii. Uit angst krijgen ze een goedklinkende naam. 
iii. Bergaigne: 

Ze zijn de bewakers van de hemelse rijkdommen. Ze lijken dus gierig en zijn daarom 
gehaat. Vergelijk de Gandharva’s en Soma. Kubera (≈ Kerberos) is hun koning (≈ 
waakhond) 

iv. Bartholomae: 

Rākṣasa ≈ Gr. ερεχθειν ‘verscheuren, teisteren’. 

 
2. De Piśāca’s: 

a. Literatuur: 
i. Indra wordt aangeroepen om de Piśāca te doden. 
ii. Ze staan in oppositie met de Vaderen (zoals de asura’s tegenover de goden en de 

Rākṣasa’s tegenover de mensen). 

iii. Het zijn kravyāds ‘eters van rauw vlees’, lijkenvreters. 
iv. Ze eten het vlees van een zieke. 
v. Ze zwerven rond de dorpen en zijn dwaallichtjes. 

vi. Een Piśāca-vrouw huwt koning Tryaruṇa en dooft zijn vuur, maar de priester Vṛśa 

verbrandt haar. 
 

b. Verklaring: 
i. Grierson: 

een kannibalistische stam. 
ii. Charpentier: 

glimwormen als dodengeesten. 
iii. Keith: 

Ze zijn geen vijandige stam, maar vijandige stammen kunnen wel hebben bijgedragen 

aan het concept van de Piśāca’s (en de Rākṣasa’s). 
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12.2.3 Overige vijanden der mensen 1 

 
1. De Arāti’s: 

Abstracte godheden van de gierigheid. 
 

2. De Druh’s: 
a. Ze zijn Indo-Iraans; av. druj. 
b. Het zijn geen levende godheden (zoals de meeste oude goden). 
c. Het zijn schadelijke geesten. 

 
3. De Kimīdin: 

a. Een demonenpaar, gevormd naar het voorbeeld van de godenparen. 
b. Hun namen, Mroka en Anumroka, Sarpa en Anusarpa, tonen dat ze kopieën van elkaar zijn 

i.t.t. de godenparen wier helften persoonlijkheden zijn. 
 

4. Nejameṣa: 

a. Nejameṣa wordt verbannen in het ritueel van de haarscheiding bij bruiden. 

b. Later: Naigameṣa en Nemesa en misschien de verschrijving Naigameya. 

c. Commentaar Berends: 

Nejameṣa is, vooral in latere periodes, geen demon die kinderen rooft (AV), maar een 

zonenschenkende god, zoals in de Ṛg Veda-khilāni’s. In de Mb. wordt hij gelijkgesteld met 

Kārttikeya. 
 

5. Goden en demonen: 
Er is geen degradatie van grote goden tot demonen ondanks tegenwerpingen: 
a. Ze worden in triviale zaken aangeroepen. Dit betekent echter dat men in elke situatie hulp 

van de goden verwacht. 
b. Hillebrandt: 

Rudra is soms slechts een demon, wanneer hij op allerlei plaatsen wordt aangeroepen. Dit 
geeft echter slechts de alomtegewoordigheid van de god aan. 

c. Indra neemt soms een triviale vorm aan, bijv. een paardenstaart. Dit geeft de populariteit 
van Indra aan, maar bovendien zijn verreweg de meeste gedaanten hoogstaand, bijv. de 
adelaarsvorm van Indra. 

d. Kubera is oorspronkelijk een Rākṣasa, een heer der rovers, pas later een god, namelijk van 

de rijkdom. Hij wordt samen met Īśāna genoemd i.v.m. huwelijk en kinderen. 
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13 De goden en hun vereerders 
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13.1 Het karakter van de goden en de Vedische Indiërs 1 

 
a. Het karakter der Vediërs: 

1. De voorstellingen van de goden in de Ṛg Veda zijn vooral gebaseerd op de zienswijze van de 

priesters, maar tonen niettemin de levenshouding van het Vedische volk. 
2. Het waren energieke mensen, die vaak oorlog voerden tegen de inheemsen of onderling, 

maar ook welvarend en tevreden waren met hun leven. 
 

b. Indra en het karakter der Vediërs: 
1. Indra geeft het karakter van de Vedische Indiërs het best weer. 
2. Hij is een groot strijder, maar ook joviaal en menselijk. 
3. Hij is veranderlijk en niet altijd trouw in zijn vriendschappen. Dit geeft vaak aanleiding tot 

ongeloof t.o.v. Indra. 
4. Andere goden zijn minder menselijk dan Indra, maar hebben daarom ook minder 

ongeloofwaardige aspecten. 
 

c. Agni en het karakter der Vediërs: 
1. Hij is de gast en de vriend die aanwezig is in het huis bij de vereerders. 
2. Door zijn verbondenheid met het vuur is hij minder menselijk en heeft hij minder 

persoonlijkheid. 

3. Hij is vooral de priestergod, verwant aan Aṅgiras. 

 
d. Rudra en het karakter der Vediërs: 

1. Hij is de verschrikkelijke god, die geassocieerd wordt met doden en demonen en die dus 
telkens verzoend moet worden. 

2. I.t.t. Indra gelooft men zeker in hem en zijn dodelijke krachten. 
3. I.t.t. Rudra zijn de andere goden vrijwel steeds vriendelijk t.o.v. de mensen. 
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13.2 De ethiek der Vediërs 
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13.2.1 Ethiek en de goden 1 

 
a. Zondebesef en moraal: 

1. De goden zijn vriendelijk gezind en waarheidslievend, maar het zondebesef is in de 
Vedische godsdienst zwak ontwikkeld. Het morele aspect vindt men voornamelijk bij 

Varuṇa, de Āditya’s en Aditi. 

2. Zonde wordt opgevat als een ziekte, vooral in de Atharva Veda, en moet als zodanig 
bestreden worden. Onbewust kan men zonde plegen, maar ook op anderen overdragen. 

3. Zonde kan tegelijkertijd als boei worden opgevat, net zoals er boeien zijn van de dood, van 

de ziekte of van Nirṛti. Later denkt men dat de góden de boeien omdoen. 

4. Zondegevoel bestaat meestal niet. Schuld is altijd extern, zoals wanneer een moordenaar 
besprenkeld wordt met het bloed van zijn slachtoffer; het lijkt op een ziekte, die weer 
verwijderd kan worden. Het heeft niets met wel of geen zielenheil te maken. 
 

b. Varuṇa en de moraal: 

1. Hij is de bestraffer van zonde. Volgens Keith is zijn connectie met zonde misschien 

ontstaan door het idee dat waterzucht een straf van Varuṇa is. 

2. Hij is verbonden met ṛta, de morele orde (zoals Indra met Satya, de waarheid). 

3. Hij (en Mitra) boeit hen die liegen en zondigen. 
4. Ook verlost hij van zonden en is vergevensgezind. 
5. Hij is alwetend, alziend en overal aanwezig: zonden ontgaan hem niet. 
6. De geesten van het bedrog voeren zijn bevelen uit. Bedrog is geen zonde wanneer het tegen 

slechte mensen gebruikt wordt. Dit geldt ook voor Varuṇa’s magische kracht, māyā, die op 

zich geen negatieve term is. 

7. Varuṇa’s morele waarde daalt in de loopt van de tijd. In de Brāhmaṇa’s kent men hem als 

de god der boeien en zijn verwantschap met demonen en dood. Ook in de Agniṣṭoma en de 

Varuṇapraghāsās is van zijn verhevenheid weinig meer over. 

 
c. Agni en de moraal: 

1. Agni vergeeft de zondaar door zijn positie als vriend der mensen. 

2. Hij verzacht de gramschap van Varuṇa door zijn rol als bemiddelaar. 

 
d. Indra en de moraal: 

Hij vergeeft en bestraft de zondaar, maar deze kenmerken heeft hij van Varuṇa overgenomen 

of hij verdedigt de bevelen van Varuṇa en Mitra. 
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13.2.2 Ethische terminologie 1 

 

1. Ṛta en Anṛta: 

a. Deze vertegenwoordigen o.a. de morele orde. 

b. Ṛta gebiedt en verbiedt. 

 
2. Satya, waarheid: 

a. Satya staat op een lager niveau dan ṛta. 

b. Nauwkeurigheid van een uitspraak of stelling. 
c. Goed uitvoeren van een belofte. 
d. De verzekering dat datgene wat moet gebeuren, ook gebeurt. 
e. De verzekering dat de orde der dingen is zoals zij behoort te zijn. 

 
3. De Wet: 

a. Dharma: 
i. geeft aan wat steunt en wat gesteund wordt; 

ii. heeft, evenals ṛta, betrekking op elk aspect van de wereld en de mensen; 

iii. is de wet volgens welke de offervlam wordt ontstoken. 
 

b. Vrata: 
i. Vergeleken met lat. verbum, nnl. woord: meestal het bevel van een godheid. 

ii. De wet van Varuṇa, de goden, Indra, de zon en Parjanya: aan hun uitspraken 

gehoorzaamt de wereld. 
iii. De term krijgt een ruimere toepassing: de wet of de heerschappij van de koning, de 

bruidegom enz. 
iv. De term ontwikkelt zich tot de wet van het leven en van het rituele gedrag dat men 

moet vertonen en dat bij eenieder anders is: er is de vrata van de timmerman, de arts, 
de Brahmaan enz. 
 

c. Āgas of Enas: 
i. Zonde. 
ii. Dit overkomt hen die de vrata’s van de goden geweld aandoen. 

 
d. Vasu: 

i. een afzonderlijk goed, een goede zaak: 
ii. Avesta: 

vohu, dezelfde betekenis ; 
iii. elk gewenst object. 

 
4. Śrī: 

a. Dat wat mooi is, schoonheid. 
b. Bij de Indiërs: pracht en praal. 

 
5. Pāpa: 

a. Het kwade. 
b. Pāpa betreft niet alleen zonde, maar ook armoede. 

 
6. Bhadra: 

a. Het goede. 
b. Bhadra is het tegenovergestelde van pāpa. 
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13.3 Geloof, beloningen en lofprijzingen 1 

 
a. Het geloof: 

1. Het gaat bij de Vedische Indiërs niet om goedheid, zondebesef of vergiffenis, maar om 
geloof in en verering van de goden en de verplichting t.o.v. de priesters. 
 

2. De godin Geloof: 
i. Ze laat de mensen in de goden geloven. 
ii. Door haar zien de mensen de noodzaak van het offer en van beloning aan de priesters. 
iii. Ze ontvangt eerbewijzen van de priesters. 

 
b. De beloning: 

1. De opdrachtgever van het offer betaalt de priesters een hoge prijs en verlangt een 
tegenprestatie. 

2. De priesters beloven hem een lang leven, onsterfelijkheid, de zon en een eeuwig leven in 
het hiernamaals. 

3. Iṣṭāpūrta: 

i. De beloning voor de gebrachte offers en voor de betaling aan de priesters, een 
voorloper van karman. 

ii. De vereniging, na de dood, met de Vaderen. 
iii. Hiermee verenigt men zich in het huis der goden. 

iv. De aanblik van Viṣṇu’s derde stap (naar de hemel). 

v. Het roemen van de gulheid van de opdrachtgever in een Vedische hymne. 
 

c. Lofprijzingen: 
1. De Rigvedische dichters staan positief ten opzichte van lofprijzingen (i.t.t. de latere 

literatuur) en nemen hun eigen poëzie zeer serieus, zodat een gedicht zelfs goddelijk kan 
worden: 
i. Dānastuti, ‘lofprijzing op gulheid’; 

ii. Gatha nārāśaṃsī, lofprijzingen op de roem van mannen; 

iii. Dhī, ‘heilige toewijding’; 

iv. Suṣṭuti, ‘heerlijke lofprijzing’; 

v. Manīṣā, ‘heilige gedachte’. 

 
2. Er bestaat zelfs concurrentie tussen de priesters (en hun opdrachtgevers) om de goden naar 

hun offers te lokken. 
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14 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 
 

Aditi Aditi (Ind.) (godin) (1. moeder van de Āditya’s, 2. zie Iḍā (het 

offervoedsel)) 

Adonis Adonis (1) (Αδωνις) (Gr.-NW-Sem.) (god) 

Agastya Agastya (Ind.) (ziener) 

Agnāyī Agnāyī (Ind.) (godin)                                                         [Agnayi] 

Agni [+ spatie] Agni (1) (Ind.) (god)  

Agni, Agni (1) (Ind.) (god)  

Agni: Agni (1) (Ind.) (god)  

Agni’ Agni (1) (Ind.) (god)  

Agni is Ahi Agni (1): ‘Ahi’ (1) (Ind.) (god)  

Aśani Agni (1): ‘Aśani’ (1) (Ind.) (god)                              [Asani, Ashani] 

atharyū Agni (1): ‘Atharyū’ (Ind.) (god)                                        [Atharyu] 

Havyavāhana Agni (1): ‘Havyavāhana’ (Ind.) (god)                        [Havyavahana] 

Jātavedas Agni (1): ‘Jātavedas’ (Ind.) (god)                                 [Jatavedas] 

Kavyavāhana Agni (1): ‘Kavyavāhana’ (Ind.) (god)                        [Kavyavahana] 

Mṛḍa Agni (1): ‘Mṛḍa’ (1) (Ind.) (god)                                 [Mrda, Mrida] 

Saharakṣas Agni (1): ‘Saharakṣas’ (Ind.) (god)           [Saharaksas, Saharakshas] 

Tanūnapāt Agni (1): ‘Tanūnapāt’ (Ind.) (god)                               [Tanunapat] 

viśpati Agni (1): ‘Viśpati’ (Ind.) (god)                            [Vispati, Vishpati] 

Agni Gārhapatya Agni (1): Gṛhapati (1) = Gārhapatya, ~ (Ind.) (god)         [Grhapati, 

Grihapati, Garhapati, Garhapatya] 

Narāśaṃsa Agni (1): Narāśaṃsa (Ind.) (god), Nārāśaṃsī              [Narashamsa, 

Narashansa, Narasamsa, Narasansa, Narashamsi, Narashansi, 
Narasamsi, Narasansi] 

Agni Vaiśvānara Agni (1): Vaiśvānara (Ind.) (god)             [Vaishvanara, Vaisvanara] 

Vaiśvānara Agni (1): Vaiśvānara (Ind.) (god)             [Vaishvanara, Vaisvanara] 

Agohya Agohya (Ind.) (myth. fig.) 

Ahalyā Ahalyā (Ind.) (myth. fig.)                                                  [Ahalya] 

Ahirbudhnya Ahirbudhnya = Ahi (2)  Budhnya (Ind.) (god en nāga)             [naga] 

Airāvata Airāvata (1) (Ind.) (myth. olifant)                                   [Airavata] 

Aitareya Aitareya, Mahidāsa (Ind.) (auteur) (patron.) (lit.)            
                                                                      [Mahidasa Aitareya] 

Aitaśāyana Ājāneya’s Aitaśāyana Ājāneya (Ind.) (lid van de Bhṛgu-priestergroep)     

                                   [Aitashayana Ajaneya, Aitasayana Ajaneya] 

Aja Ekapad Aja Ekapad (Ind.) (bokkengod) 

Ākuli Ākuli (Ind.) (asura)                                                             [Akuli] 

Akūpāra Akūpāra (Ind.) (kosmische schildpad)                              [Akupara] 

Aṃśa Aṃśa (Ind.) (god)                               [Amsha, Amsa, Ansha, Ansa] 

An, Enlil An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god) 

Anaghā Anaghā (Ind.) (godin)                                                       [Anagha] 

Anāhitā Anāhitā (operz.) = mperz. Anāhīd = nperz. Nāhīd = gr. Anaitis 
(Αναϊτις) (Ir.-Syr.) (godin)                        [Anahita, Anahid, Nahid] 

Anarśani Anarśani (Ind.) (Dāsa-koning, demon)            [Anarshani, Anarsani] 

Aṅgiras Aṅgiras (Ind.) (auteur en ṛṣi)               [Angiras, rsi, risi, rshi, rishi] 

Anumati Anumati (Ind.) (godin) 
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Anumroka Anumroka (Ind.) (Kimīdin-demon) 

Anusarpa Anusarpa (Ind.) (Kimīdin-demon) 

Apālā Apālā (Ind.) (myth. fig.)                                                     [Apala] 

Apāṃnapāt Apāṃnapāt (Ind.) (god)                           [Apamnapat, Apannapat] 

Apollo Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch 

Araḍā Araḍā (Ind.) (godin)                                                           [Arada] 

Aramati Aramati (Ind.) (godin) 

‘de grote’ Aramati: ‘de Grote’ (Ind.) (godin) 

Araṇyānī Araṇyānī (Ind.) (godin)                                                  [Aranyani] 

Araru Araru (Ind.) (asura-demon) 

Arāti Arāti (Ind.) (demon)                                                            [Arati] 

Arbman Arbman, Ernst Gottfrid (auteur) 

Arbuda Arbuda (2) Kādraveya (Ind.) (nāgaṛṣi)               [Arbuda Kādraveya, 

Arbuda Kadraveya, nagarsi, nagarisi, nagarshi, nagarishi] 

Arbuda, Arbuda (3) (Ind.) (onderaardse nāga)                                   [naga] 

Arbuda (samen Arbuda (3) (Ind.) (onderaardse nāga)                                   [naga] 

Arbuda: Arbuda (3) (Ind.) (onderaardse nāga)                                   [naga] 

Arcadische Arcadië = lat. Arcadia = gr. Arkadia (Αρκαδια) (Gr.) (hist. streek, 
Centrale Peloponnesus, Peloponnesos), Arcadisch, Arcadiër 

Areion Areion = Arion (Αρειων = Αριων) (Gr.) (myth. paard) 

Ariërs Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch                                   [Arya] 

Arisch Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch                                   [Arya] 

Ariṣṭanemi Ariṣṭanemi (Ind.) (goddelijk paard of goddelijke vogel) 

                                                             [Aristanemi, Arishtanemi] 

Ārmaiti Ārmaiti (Ir.) (godin)                                                         [Armaiti] 

Arṇava Arṇava (Ind.) (zeedemon)                                                 [Arnava] 

Aru; Aru (Ind.) (asura) 

Aryaman Aryaman (Ind.) (god) 

Āśā Āśā (Ind.) (godin)                                                         [Asha, Asa] 

 Aša [voorafgegaan door een spatie] Aša = Urta = Arta (Ir.) (kosmische orde als god)                    [Asha] 

Asiknī Asiknī = Candrabhāga = gr. Akesines (Ακεσινης) = (Ptol.) Sandabal 
(Σανδαβαλ) = lat. Acesines = hind. Cenāb (Ind.-Pak.) 
((rivier)godin, tNv Jammū (Jammū & Kaśmīra) naar Indus tWv Uch 
(Pañjāb = Punjab))  [Asikni, Candrabhaga, Chandrabhaga, Chenab] 

Asita Dhānva Asita (2) Dhānva = Dhānvana (Ind.) (asura)       [Dhanva, Dhanvana] 

Asunīti Asunīti (Ind.) (godin)                                                        [Asuniti] 

asura (de wolfachtige) Asura (Ind.) (asura (de ‘wolfachtige’)) 

Aśvinī Aśvinī (Ind.) (myth. merrie)                                   [Ashvini, Asvini] 

 Ātar [voorafgegaan door een spatie] Ātar (Ir.) (god)                                                                     [Atar] 

Atharvan Atharvan (Ind.) (goddelijke priester), nom. Atharvā, adj. 

Ātharvaṇa 

Ātharvaṇa Atharvan (Ind.) (goddelijke priester), nom. Atharvā, adj. 

Ātharvaṇa 

Atri [+ spatie] Atri (Ind.) (goddelijke priester, auteur, ṛṣi en prajāpati), Ātreya  

                                           [Atreya, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati] 

Atri’s Atri (Ind.) (goddelijke priester, auteur, ṛṣi en prajāpati), Ātreya  

                                           [Atreya, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati] 

Saptavadhri Atri: ‘Saptavadhri’ (Ind.) (priester) 

Attis Attis (Αττις) = Atis (Ατις) = Attes (Αττης) = Attin (Αττιν) (Gr.-
Phryg.) (god) 

Aurora Aurora (L/R) (godin) 

Āyu, Karañja Āyu (Ind.) (myth. fig.)                                                           [Ayu] 

Aži Dahāka Aži Dahāka = Aži Dahāg = mperz. Aždahā = Azdahāg = Dahāg = 

nperz. Eždehā = (Šāh-nāma; antr.) Żaḥḥāk = Ḍaḥḥāk = Bēvar Asp 

(Ir.) (slangenmonster)           [Azhi Dahaka, Azi Dahaka, Azi Dahag, 
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Azdaha, Azhdaha, Azhdahak, Dahhak, Ezhdeha, Ezdeha, Zahhak, 
Zahhāk, Zahāk, Bēwarasp] 

Āthwya 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] 

Bab. 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 Bagaios (Βαγαιος Ζευς Φρυγιος) (Phryg.) (god) 

Bāhīka’s Bāhīka = Vāhīka (Ind.) (volk, in de Pañjāb)            [Bahika, Vahika] 

Bartholomae Bartholomae, Christian (auteur) 

Baudhāyana Baudhāyana (Ind.) (auteur)                                       [Baudhayana] 

Bergaigne Bergaigne, Abel (auteur) 

Bezzenberger Bezzenberger, Adalbert (auteur) 

Bhaga Bhaga (Ind.) (god) 

Bharadvāja Bharadvāja (1) (Ind.) (auteur en ṛṣi)       [Bharadvaja, rsi, risi, rshi, 

rishi] 

Bharata Bharata (1) (Ind.) (koning, zoon van Śakuntalā) 

Bharatī Bharatī (Ind.) (godin)                                                       [Bharati] 

Bheda Bheda (Ind.) (koning) 

Bhṛgu Bhṛgu (Ind.) (goddelijke priester, ṛṣi en prajāpati), Bhārgava  

                 [Bhrgu, Bhrigu, Bhargava, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati] 

Bhārgava Bhṛgu (Ind.) (goddelijke priester, ṛṣi en prajāpati), Bhārgava  

                 [Bhrgu, Bhrigu, Bhargava, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati] 

Bhujyu Bhujyu (Ind.) (myth. fig.) 

Bhūti, Bhūti (Ind.) (godin)                                                             [Bhuti] 

Bhūti. Bhūti (Ind.) (godin)                                                             [Bhuti] 

Bloomfield Bloomfield, Maurice (auteur) 

Boeotië Boeotië = lat. Boeotia = gr. Boiotia (Βοιωτια) = (oorspr.) Cadmeis 
(Καδμηις) = ngr. Voiotia = Viotia (Gr.) (hist. streek, Centraal-
Griekenland)                                                         [Beotië, Beotia] 

Brahmā Brahmā (Ind.) (god) (lit.)                                                 [Brahma] 

Sahāmpati Brahmā: ‘Sahāmpati’ (vlgs de Bhoeddhisten) (Ind.-B.) (god) 
                                                                                 [Sahampati] 

Brahmacārin Brahmacārin (AV) (Ind.) (abstracte god) 
                                                        [Brahmacarin, Brahmacharin] 

Bṛhaddiva Bṛhaddiva (Ind.) (godin)                             [Brhaddiva, Brihaddiva] 

Brahmaṇaspati Bṛhaspati (1) = Brahmaṇaspati (Ind.) (abstracte god), Bārhaspatya 

                     [Brhaspati, Brihaspati, Brahmanaspati, Barhaspatya] 

Bṛhaspati Bṛhaspati (1) = Brahmaṇaspati (Ind.) (abstracte god), Bārhaspatya 

                     [Brhaspati, Brihaspati, Brahmanaspati, Barhaspatya] 

van het leger  (= Gaṇapati) Bṛhaspati (1): ‘Gaṇapati’ (Ind.) (abstracte god)             [Ganapati] 

Gaṇapati Bṛhaspati (1): ‘Gaṇapati’ (Ind.) (abstracte god)             [Ganapati] 

heer van de spraak Bṛhaspati (1): ‘Vācaspati’ (1) (Ind.) (abstracte god)      [Vacaspati, 

Vachaspati] 

Vācaspati Bṛhaspati (1): ‘Vācaspati’ (1) (Ind.) (abstracte god)      [Vacaspati, 

Vachaspati] 

Cacus Cacus (L/R) (reus) 

Candra Candra (1) = Candramas (Ind.) (god)           [Chandra, Chandramas] 

Carnoy Carnoy, Albert Joseph (auteur) 

Kerberos Cerberus = gr. Kerberos (Κερβερος) (Gr.) (hellehond) 

Charpentier Charpentier, Jarl (auteur) 
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Chōtā Nāgpur Chōtā Nāgpur (Ind.) (vlakte, in oostelijk India, Jhārkhanḍ e.o.)  

                                                                             [Chota Nagpur] 

Cloelia Cloelia (L/R) (godin) 

Colinet Colinet, Philémon (auteur) 

Cumuri Cumuri (Ind.) (Dāsa-koning-demon)                                [Chumuri] 

Cyavāna Cyavāna (Ind.) (ṛṣi)           [Cyavana, Chyavana, rsi, risi, rshi, rishi] 

Dābhi Dābhi (Ind.) (asura-demon)                                                [Dabhi] 

Dabhīti Dabhīti (Ind.) (koning)                                                     [Dabhiti] 

Dadhikrā(van) Dadhikrāvan = Dadhikrā (Ind.) (goddelijk paard)        [Dadhikravan, 
Dadhikra] 

Dadhikrāvan Dadhikrāvan = Dadhikrā (Ind.) (goddelijk paard)        [Dadhikravan, 
Dadhikra] 

Dadhyac Dadhyac (= Dadhyañc = Dadhīca = Dadhīci) Ātharvaṇa (Ind.) 

(priester van de Atharvan-groep)                [Dadhyanc, Dadhyanch, 
Dadhica, Dadhicha, Dadhici, Dadhichi, Atharvana] 

Daivya Daivya (Ind.) (asura-demon) 

Dakṣa Dakṣa (1) Āditya (Ind.) (god)  

                                  [Dakṣa Āditya, Daksa Aditya, Daksha Aditya] 

Dakṣa Prajāpati Dakṣa (2) Prajāpati (Ind.) (god)  

                     [Dakṣa Prajāpati, Daksa Prajapati, Daksha Prajapati] 

Danu Danu (1) (Ind.) (godin), Dānava                                        [Danava] 

Darmesteter Darmesteter, James (auteur) 

Dāsa’s Dāsa = Dasyu (Ind.) (lid van een bep. volk)                           [Dasa] 

 Dasyu [voorafgegaan door een spatie] Dāsa = Dasyu (Ind.) (lid van een bep. volk)                           [Dasa] 

Dasra Dasra (Ind.) (aśvin-god)                                           [ashvin, asvin] 

Erinys Demeter: ‘Erinys’ (Ερινυς), ~ (van Thelpusa (Θελπουσα)) (Gr.) 
(godin)                                                                [Demeter Erinys] 

Deṣṭrī Deṣṭrī (Ind.) (abstracte godin)                               [Destri, Deshtri] 

Devavāta Devavāta (Ind.) (hist. fig.)                                            [Devavata] 

Ambikā Devī: Ambikā (2) (Ind.) (godin, vrouw of zuster van Rudra-Śiva)   
                                                                                      [Ambika] 

Bhadrakālī Devī: Bhadrakālī (Ind.) (godin)                                    [Bhadrakali] 

Bhūmi Devī: Bhūmi (1) = Bhūmī-Devī = Bhū-Devī, avatāra (Ind.) (godin)     
                                                      [Bhumi, Bhumi Devi, Bhu Devi] 

 Diti [voorafgegaan door een spatie] Devī: Diti, avatāra (Ind.) (godin) 

Diti is Devī: Diti, avatāra (Ind.) (godin) 

Indrāṇī Devī: Mātṛkā: Indrāṇī = Aindrī = Māhendrī = Pulomajā = Paulomī = 

Śacī (Ind.) (godin)   [Indrani, Aindri, Mahendri, Pulomaja, Paulomi, 
Shaci, Shachi, Saci, Sachi, Matrka, Matrika] 

Śacī  Devī: Mātṛkā: Indrāṇī = Aindrī = Māhendrī = Pulomajā = Paulomī = 

Śacī (Ind.) (godin)                    [Matrika, Indrani, Aindri, Mahendri, 
Pulomaja, Paulomi, Saci, Sachi, Shachi] 

Rudrāṇī Devī: Mātṛkā: Māheśvarī = Raudrī = Rudrāṇī = Maheśī (Ind.) (godin)  

            [Maheshvari, Mahesvari, Raudri, Rudrani, Maheshi, Mahesi, 
Matrka, Matrika] 

Pārvatī Devī: Pārvatī, avatāra (Ind.) (godin)                    [Parvati, avatara] 

Umā Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin)      [Parvati, 
avatara, Uma Haimavati] 

Haimavatī Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin)      [Parvati, 
avatara, Uma Haimavati] 

Dhanvantari Dhanvantari (1) (Ind.) (genezergod) 

Dhartṛ Dhartṛ (1) (Ind.) (abstracte god)              [Dhartr, Dhartar, Dhartri] 

Dhātṛ Dhātṛ (Ind.) (abstracte god)                        [Dhatar, Dhatr, Dhatri] 

Dhī, Dhī (Ind.) (abstracte godin)                                                    [Dhi] 

Dhiṣaṇā Dhiṣaṇā (Ind.) (abstracte godin)                       [Dhisana, Dhishana] 

Dhuni Dhuni (Ind.) (demon) 



De goden en demonen van de Veda 

 

Narmadā Dier: ‘Plezierschenkster’ (Narmadā) (Ind.) 

Dione Dione (Διωνη) (Gr.) (naam van verschillende godinnen) (alg.) 

Dīrghajihvī Dīrghajihvī (Ind.) (asurī)                                             [Dirghajihvi] 

Atithigva Divodāsa Atithigva (Ind.) (prins, ṛṣi)                [Divodasa Atithigva, 

rsi, risi, rshi, rishi] 

Divodāsa Divodāsa Atithigva (Ind.) (prins, ṛṣi)                [Divodasa Atithigva, 

rsi, risi, rshi, rishi] 

Drav. Dravidiërs (Ind.-T.) (volk), Dravidisch   

Dravidiërs Dravidiërs (Ind.-T.) (volk), Dravidisch   

Dṛbhīka Dṛbhīka (Ind.) (demon)                                     [Drbhika, Dribhika] 

Dṛṣadvatī Dṛṣadvatī (Ind.) (vrm. rivier in Rājasthān), Dārṣadvata (offer) 

           [Drsadvati, Drshadvati, Drisadvati, Drishadvati, Darsadvata, 
Darshadvata] 

Druhyu’s Druhyu (Ind.) (volk) 

Tammuz Dumuzid (1) (sum.) = akk. Du’zu = Dūzu = hebr. Tammûz (Mes.) 
(god)                                                                   [Duzu, Tammuz] 

Dvita Dvita Āptya (Ind.) (god)                                             [Dvita Aptya] 

Dyaus Dyaus (Ind.) (god) 

Hij draagt de titel asura Dyaus: ‘Asura’ (Ind.) (god) 

Egypte Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.) 

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Ekāṣṭakā Ekāṣṭakā (Ind.) (abstracte godin)                  [Ekastaka, Ekashtaka] 

Ekata Ekata Āptya (Ind.) (god)                                           [Ekata Aptya] 

Emūṣa Emūṣa (1) (Ind.) (myth. zwijn)                             [Emusa, Emusha] 

 oe. [voorafgegaan door een spatie] Engeland: Oudengels (oe) 

Enlil Enlil = Nunamnir = akk. Ellil = gr. Illinos (Ιλλινος) (Damascius) 
(Mes.) (god) 

Airem Eochaid (10) Airem mac Find (Kelt.) (koning)  
                    [Eochaidh Aireamh mac Find, Eochu Airem mac Find] 

Eos Eos (Ηως (e.var.)) (Gr.) (godin) 

Ephialtes Ephialtes (Εφιαλτης) (Gr.) (reus, een Aloade of Aloïde, broer van 
Otus) 

Epone Epone (Kelt.) (godin) 

Eros Eros (Ερως) (Gr.) (god) 

Etadu Etadu (Ind.) (asura-demon) 

Etaśa Etaśa (Ind.) (myth. paard)                                      [Etasha, Etasa] 

Feist Feist, Sigmund (auteur) 

Fjörgynn Fjörgynn (Germ.) (god)                                  [Fjǫrgynn, Fjorgynn] 

Warde Fowler Fowler, Warde (auteur) 

Gallische Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du. 
tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër 

Gaṇdarəβa Gaṇdarəβa = Gaṇdərəβa = Gaṇdaraβa = mperz. Gandarw = 
Gandarb (Ir.) (monster)                                              [Gandareva] 

Hij is heer der wateren Gaṇdarəβa: ‘Heer der wateren’ (Ir.) (monster) 

Gaṇeśa Gaṇeśa (Ind.) (god)                                           [Ganesha, Ganesa] 

Vighneśa Gaṇeśa: ‘Vighneśa’ (1) (Ind.) (god)               [Vighnesha, Vighnesa] 

Garuḍa Garuḍa (Ind.) (zonne(leeuw)vogel)                                   [Garuda] 

Garutmat Garuḍa: Garutmat (Ind.) (zonne(leeuw)vogel) 

Gautama 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] 
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Gotama, 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] 

Germ. Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r. 
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, Gemeen-
Germaans), Germaan  

Germaanse Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r. 
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, Gemeen-
Germaans), Germaan  

Geryones Geryon (1) (Γηρυων) = Geryones (Γηρυονης) (Gr.) (reus) 

Gotama Rāhūgaṇa Gotama (3) Rāhūgaṇa (Ind.) (priester, dichter, kolonistenleider) 

                                         [Gotama Rāhūgaṇa, Gotama Rahugana] 

Grassmann Grassmann, Hermann Günther (auteur) 

gr. Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Griekse Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Grierson Grierson, George Abraham (auteur) 

Guṅgū Guṅgū = Kuhū (Ind.) (godin)                                     [Gungu, Kuhu] 

Kuhū Guṅgū = Kuhū (Ind.) (godin)                                     [Gungu, Kuhu] 

Güntert Güntert, Hermann (auteur) 

Hanumat Hanumat = Hanumān (Ind.) (aapgod)                             [Hanuman] 

Haoma Haoma = mperz. Hōm (Ir.) (god en plant)                             [Hom] 

Hij is koning en ‘doder Haoma: ‘Doder van Verethra’ (Ir.) (god en plant) 

Haraxvaitī Haraxvaitī (av.) = Haraxvatiš = operz. Harauvatiš = aram. hrwḥty = 

gr. Arachosia (Αραχωσια) = akk. KURa-ru-ha-at-ti (Ir.-Ind.) 
(rivier(godin) en/of vrm. satrapie, ZO-Afghanistan en M-Pakistan) 
[vgl. de r. Hārūt en Arḡandāb-Helmand]  [Harahvaiti, Harahvatish, 
Harauvatish, Aruhatti] 

Hardy Hardy, Edmund (auteur) 

Harris Harris, James Rendel (auteur) 

Haug Haug (2), Martin (auteur) 

Helena Helena = gr. Helene (Έλενη) (Gr.) (myth. fig.) 

Helm: Helm, Karl (auteur) 

Victor Henry Henry, Victor (auteur) 

Herakles Hercules: Herakles (1) (Ήρακλης (1)) (Gr.) (half)god) 

Hermes Hermes (1) (Έρμης) = ep. Hermeias (Έρμειας) = dor. Hermas 
(Έρμας) = (Hes.) Hermaon (Έρμαων) = myc. (dat.) e-ma-a2 = e-
ma-ha = *hermāhās (Beekes) (Gr.) (god) 

Hestia Hestia (Έστια) (Gr.) (godin) 

Hillebrandt Hillebrandt, Alfred (auteur) 

Himālaya’s Himavat = Himālaya (Ind.) (goddelijke berg), Haimavata, -ī (van 
Himavat)                                                                      [Himalaya] 

Himavat Himavat = Himālaya (Ind.) (goddelijke berg), Haimavata, -ī (van 
Himavat)                                                                      [Himalaya] 

Hiraṇyakeśin Hiraṇyakeśin (Ind.) (auteur) (lit.)     [Hiranyakeshin, Hiranyakesin] 

Hopkins, E.W. Hopkins, Edward Washburn (auteur) 

Horus Horus = eg. ḥr.w = gr. Ώρος (Eg.) (god) 

Hotrā Hotrā (Ind.) (godin)                                                            [Hotra] 

Iḍā Iḍā (3) = Ilā (Ind.) (godin), Aiḍa = Aila (Purūravas)          [Ida, Aida] 

Iers Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers, 
Ier                                                                                       [Eriu] 

Ilībiśa Ilībiśa (Ind.) (Dāsa-koning)                           [Ilibisha, Ilibisa, Dasa] 



De goden en demonen van de Veda 

 

India India (Azië-Ind.)  (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Indiërs India (Azië-Ind.)  (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Vediër India: Vedische Indiër 

Vedische Indiër India: Vedische Indiër 

de oostelijke stammen India: Vedische Indiër, oostelijke 

 IE [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

 IE. [voorafgegaan door een spatie] Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

 IE: Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

(IE) Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

Indo-Iraans Indo-Iraniërs (Azië) (groep volken wier talen een 
gemeenschappelijk Indo-Iraans als oorsprong hebben), Indo-Iraans 

epitheton van Indra Indra (1): ‘Dhartṛ’ (2) (Ind.) (god)           [Dhartar, Dhartr, Dhartri] 
Kauśika Indra (1): ‘Kauśika’ (4) (Ind.) (god)                   [Kaushika, Kausika] 

Ṛbhukṣan ‘heer’ of ‘leider van de Ṛbhu’s’ Indra (1): ‘Ṛbhukṣin’ (2) = ‘Ṛbhukṣan’ (2) (Ind.) (god) 

                [Rbhuksin, Rbhukshin, Rbhuksan, Rbhukshan, Ribhuksin, 
Ribhukshin, Ribhuksan, Ribhukshan] 

‘heer van kracht of krachtige steun’ (Śacī Indra (1): ‘Śacīpati’ (Ind.) (god) 
                                    [Shacipati, Sacipati, Shachipati, Sachipati] 

Śakra Indra (1): ‘Śakra’ (Ind.) + (Ind.-B.) (god)                 [Shakra, Sakra] 

Sumitra Indra (1): ‘Sumitra’ (Ind.) (god) 

Urvarāpati  Indra (1): ‘Urvarāpati ’ (Ind.) (god)                             [Urvarapati] 

‘de heer van het geploegde veld’ Indra (1): ‘Urvarāpati’ (Ind.) (god)                              [Urvarapati] 

Vidhātṛ ‘beschikker’, een epitheton van Indra (1): ‘Vidhātṛ’ (3) (Ind.) (god)                    [Vidhatr, Vidhatri] 

Vṛtrahan Indra (1): ‘Vṛtrahan’ (Ind.) (god)                   [Vrtrahan, Vritrahan] 

Menā Indra (1): Menā (2), avatāra (Ind.) (godin-god, dochter van 

Vṛṣaṇaśva)            [Mena, Vrshanashva, Vrisanashva, Vrishanashva, 

Vrisanasva, Vrsanasva, avatara] 

Demon Indra Indra (2) (Ir.) (demon) 

Indra Indra (Ind.) (god) 

Indrāparvatā Indrāparvatā (Ind.) (Indra en het gebergte als god)   [Indraparvata] 

Ions Ions, Veronica (auteur) 

Iraanse 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 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] 

Jacobi Jacobi, Hermann Georg (auteur) 

Jaiminīya Jaimini (Ind.) (auteur) (lit.), Jaiminīya (lit.)                  [Jaiminiya] 

Janaka Janaka (Ind.) (koning) 

Christus Jezus: ‘Christus’ (Χριστος) = ‘Messias’ (Μεσσιας = hebr. Māšîaḥ), ~ 

(Chr.-Isr.) (profeet)                [Christos, Masiah, Mashiah, Mashiah] 

Kailāsa Kailāsa = tib. Gangs Rinpoche (Tib.-Ind.) (1. berg, tNOv Śrīnagar 
en tNv het Mānasarovara-meer, 2. godenwoning)              [Kailasa] 

Kāla: Kāla (1) (Ind.) (god)                                                             [Kala] 

Kāma: Kāma (1) = Kāmadeva (Ind.) (god)       [Kama, Kamadeva, Kamdev] 

Kāmaduhā Kāmaduhā (Ind.) (wenskoe)                                         [Kamaduha] 
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Kaṇva Kaṇva (Ind.) (ṛṣi, auteur)                      [Kanva, rsi, risi, rshi, rishi] 

Karañja Karañja (Ind.) (demon, vijand van Indra)                         [Karanja] 

wereld aan Kaśyapa Kaśyapa (1) (Ind.) (ṛṣi-god)                             [Kasyapa, Kashyapa, 

rsi, risi, rshi, rishi] 

schildpad Kaśyapa Kaśyapa (2) (Ind.) (myth. schildpad)               [Kasyapa, Kashyapa] 

Kauṣītaki Kauṣītaki, Kahoḍa of Kahola (Ind.) (auteur), Kauṣītaki (lit.) 

                [Kahoda Kausitaki, Kahoda Kaushitaki, Kahola Kausitaki, 
Kahola Kaushitaki] 

Kai Kaos Kay Kāvus (pers.) = av. Kauui Usan = pahl. Kāy Us (Ir.) (sagenfig.) 
                                         [Kay Kavus, Kay Us, Kai Kaos, Kai Kaus] 

Keith Keith, Arthur Berriedale (auteur) 

Kərəsāspa Kərəsāspa = mperz. Kirsāsp = Karšāsp = Karsāsp = Garšāsp = arab. 
Karšāsf (Ir.) (held)          [Keresāspa, Keresaspa, Kirsasp, Karshasp, 
Karsasp, Garshasp, Garsasp, Karshasf] 

Ketu Ketu (1) (Ind.) (asura-demon) 

 Ki [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Ki (Mes.) (godin) 

Kilāta Kilāta (Ind.) (asura-demon)                                                [Kilata] 

Kṛśānu Kṛśānu (Ind.) (gandharva)       [Krshanu, Krishanu, Krsanu, Krisanu] 

Kṣetrasya Pati Kṣetrasya Pati = Kṣetrapati (Ind.) (god (Sondergott))  

              [Ksetrasya Pati, Kshetrasya Pati, Ksetrapati, Kshetrapati] 

Kubera Kubera = Kuvera (Ind.) (1. rākṣasa- of yakṣa-demonenkoning, 2. 

later god, 3. wachter van het noorden (Ind.-B.)) 
                                                 [raksasa, rakshasa, yaksa, yaksha] 

Vaiśravaṇa Kubera: ‘Vaiśravaṇa’ (patron.) (1) (Ind.) (rākṣasa- of yakṣa-

demonenkoning-god)   
          [Vaishravana, Vaisravana, raksasa, rakshasa, yaksa, yaksha] 

Kuhn Kuhn, Franz Felix Adalbert Kuhn (auteur) 

Kurukṣetra Kurukṣetra (Ind.) (streek, tNWv Delhi tussen r. Satluj, r. Yamunā 

en Mārwār-woestijn, N-Hariyāṇā en Z- Pañjāb)            [Kuruksetra, 
Kurukshetra] 

Kustā Kustā = Kusitā = Kusitāyī (MS) (Ind.) (asura-demon)  [Kusta, Kusita, 
Kusitayi] 

Kutsa Kutsa (2) Aurava (Ind.) (krijgsman)                          [Kutsa Aurava] 

Lakṣmī Lakṣmī = Śrī (2) (Ind.) (godin)    [Laksmi, Lakshmi, Laxmi, Sri, Shri] 

Sītā Lakṣmī: Sītā, avatāra (oorspr. Sondergott) (Ind.) (myth. fig.-godin) 

                                                                              [Sita, avatara] 

Sāvitrī Lakṣmī: Sītā, avatāra: ‘Sāvitrī’ (4) (Ind.) (myth. fig.-godin)  

                                                                                       [Savitri] 

Lang [hoofdletter] Lang, Andrew (auteur) 

L/R Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn) 

lets Letland = Latvija (Eur.) (land), Lets, Let 

Leumann Leumann, Ernst (auteur) 

Lith. Lithouwen, Lithouws, Lithouwer 

Ludwig Ludwig, Alfred (1832-1912) (auteur) 

Macdonell Macdonell, Arthur Anthony (auteur) 

Mada hen Mada (Ind.) (asura-demon van de dronkenschap) 

Mahāsena Mahāsena (1) (PGS) (Ind.) (demon)                               [Mahasena] 

Mahī Mahī (Ind.) (godin)                                                               [Mahi] 

Maitrāyaṇī Saṃhitā Maitri = Maitra = Maitreya (Ind.) (ṛṣi), Maitrāyaṇīya, Maitrāyaṇa 

(lit.) [vgl. Literatuur: Upaniṣad, Maitrāyaṇīya]  

                               [Maitrayaniya, Maitrayana, rsi, risi, rshi, rishi] 

Makha Makha (Ind.) (demon) 

Manīṣā Manīṣā (Ind.) (godin/personificatie)                    [Manisa, Manisha] 

Mannhardt Mannhardt, Johann Wilhelm Emanuel (auteur) 
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Manu Manu (1) (Ind.) (naam van bep. goddelijke scheppers of 
voorvaders), Mānava                                                       [Manava] 

Sāṃvaraṇī Manu (1): Sāṃvaraṇī = Sāvarṇi (vlgs Bloomfield), ~ (Ind.) 

(goddelijk wezen)                    [Manu Sāṃvaraṇī, Manu Samvarani, 

Manu Sanvarani, Manu Sāvarṇi, Manu Savarni] 

Sāvarṇi Manu (1): Sāṃvaraṇī = Sāvarṇi (vlgs Bloomfield), ~ (Ind.) 

(goddelijk wezen)                    [Manu Sāṃvaraṇī, Manu Samvarani, 

Manu Sanvarani, Manu Sāvarṇi, Manu Savarni] 

Manyu Manyu (Ind.) (abstracte god) 

lat. Mavort, mart Mars (1) (L/R) (god), Martius, Mavortius 

Mātariśvan Mātariśvan (Ind.) (god)                           [Matarishvan, Matarisvan] 

Müller Max Müller, Friedrich (auteur) 

Medhyātithi Medhyātithi (Ind.) (lid van de Kaṇva-priestergroep)   [Medhyatithi, 

Kanva] 

Menakā Menā (1) = Menakā (Ind.) (apsaras-godin, de vrouw van Himavat en 

de moeder van Pārvatī en Gaṅgā), Maināka (berg)  [Mena, Menaka] 

Mes. Mesopotamië = aram. Bêṯ Nahrayn = Bêṯ Nahrawwāṯā = Meṣʿaṯ 
Nahrawwāṯā = gr. (Polybius) Mesopotamia (Μεσοποταμια) = hebr. 

ʼĂrâm Nahărayim (= N-Mesopotamië) = arab. (Bilād mā) Bayn Al-
Nahrayn = Bilād ar-Rāfidayn (Azië) (hist. streek, gelegen tussen de 
r. Eufraat en Tigris, NO-Syrië en Irak), Mesopotamisch = aram. 
Nahrāyā, Mesopotamiër                       [Beth Nahrin, Beth Nahrain, 
Bet Nahrayn, Bilād mā bayn Al-Nahrayn, Bilad ar-Rafidayn] 

Mesopotamië Mesopotamië = aram. Bêṯ Nahrayn = Bêṯ Nahrawwāṯā = Meṣʿaṯ 
Nahrawwāṯā = gr. (Polybius) Mesopotamia (Μεσοποταμια) = hebr. 

ʼĂrâm Nahărayim (= N-Mesopotamië) = arab. (Bilād mā) Bayn Al-
Nahrayn = Bilād ar-Rāfidayn (Azië) (hist. streek, gelegen tussen de 
r. Eufraat en Tigris, NO-Syrië en Irak), Mesopotamisch = aram. 
Nahrāyā, Mesopotamiër                       [Beth Nahrin, Beth Nahrain, 
Bet Nahrayn, Bilād mā bayn Al-Nahrayn, Bilad ar-Rafidayn] 

Meyer Meyer (1), Elard Hugo (auteur) 

Midden-Oosten Midden-Oosten = Nabije Oosten (Azië) (streek, van Egypte, Turkije 
en Arabië tot en met Iran), Midden-Oosters 

Nabije Oosten Midden-Oosten = Nabije Oosten (Azië) (streek, van Egypte, Turkije 
en Arabië tot en met Iran), Midden-Oosters 

Mimi Mímir (Germ.) (reus)                                                          [Mimir] 

Mitanni 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] 

Mitra Mitras*: Mitra (Ind.) (god) 

heer van het contract Mitras*: Mitra: ‘Heer van het contract’ (Ind.) (god) 

heren van ṛta Mitras*: Mitra: ‘Heer van Ṛta’ (Ind.) (god)                      [Rta, Rita] 

Mithra Mitras*: Miθra = Mithra (Ir.) (god) 

Mroka Mroka (Ind.) (Kimīdin-demon)                                          [Kimidin] 

Mudgala Mudgala Bhārmyaśva (Ind.) (ṛṣi)                 [Mudgala Bharmyashva, 

Mudgala Bharmyasva, rsi, risi, rshi, rishi] 

Maujavata Mūjavat (1) = Muñjavat (MW) = Mūjavant (1) (Macdonell)  (= av. 
Muza, misschien mod. Muztagh Ata) (Ind./Tadjikistan) (berg), 
Maujavata (2)                                 [Mujavat, Munjavat, Mujavant] 

Mūjavat Mūjavat (1) = Muñjavat (MW) = Mūjavant (1) (Macdonell)  (= av. 
Muza, misschien mod. Muztagh Ata) (Ind./Tadjikistan) (berg), 
Maujavata (2)                                 [Mujavat, Munjavat, Mujavant] 

Nābhānediṣṭha Nābhānediṣṭha (Ind.) (myth. fig.)[Nabhanedistha, Nabhanedishtha] 
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Nairyō-saŋha Nairyō-saŋha (Ir.) (goddelijke bode)   [Nairyo-sangha, Nairyosanha, 
Nairya saŋha, Nairyō.saŋhō] 

Namuci Namuci (Ind.) (asura-demon) 

Naonhaitya Nåŋhaiθya (Ir.) (demon)                      [Naonhaitya, Naunghaithya] 

Narmadā Narmadā = Narbada = Nerbudda = Revā (Ind.) (rivier en 
nāgī/personificatie, van Amarakaṇṭaka (tZOv Jabalpura), 
Anuppura, Madya Pradeśa, naar Bharūca, tNv Surat, Bharūca, 
Gujarāt) (lit.)                                              [Narmada, Reva, nagi] 

Dasra en Nāsatya Nāsatya (2) (Ind.) (god, de latere naam van één van de aśvins) 
                                                                                     [Nasatya] 

Naubandhana Naubandhana = Manoravasarpaṇa (ShB) = mod. Acyutagiri (Walter 
Slaje, 2010) (Ind.) (berg, bij Kausar Nag = Kōnsar Nag (meer), 
Kulgam, Jammū & Kaśmīra)                              [Manoravasarpana] 

Naigameṣa Nejameṣa = Nemesa = Naigameṣa = Naigameya (Ind.) (1. 

kinderschrik-demon; 2. later: god)            [Nejamesa, Nejamesha, 
Naigamesa, Naigamesha, Nemeso] 

Naigameya Nejameṣa = Nemesa = Naigameṣa = Naigameya (Ind.) (1. 

kinderschrik-demon; 2. later: god)            [Nejamesa, Nejamesha, 
Naigamesa, Naigamesha, Nemeso] 

Nejameṣa Nejameṣa = Nemesa = Naigameṣa = Naigameya (Ind.) (1. 

kinderschrik-demon; 2. later: god)            [Nejamesa, Nejamesha, 
Naigamesa, Naigamesha, Nemeso] 

Nemesa Nejameṣa = Nemesa = Naigameṣa = Naigameya (Ind.) (1. 

kinderschrik-demon; 2. later: god)            [Nejamesa, Nejamesha, 
Naigamesa, Naigamesha, Nemeso] 

Netṛ Netṛ (Ind.) (abstracte god)                                         [Netr, Netri] 

Ninella Ninḫursaĝ (1): ‘Damgalnuna’: ‘Ninella’ (Mes.) (godin) 

Nirṛti Nirṛti (Ind.) (godin/personificatie)                           [Nirrti, Nirriti] 

Niṣṭigrī Niṣṭigrī (Ind.) (godin)                                        [Nistigri, Nishtigri] 

Nivartana Nivartana = Nivarta (Ind.) (god (Sondergott)) 

Oldenberg Oldenberg, Hermann (auteur) 

Oṣadhi Oṣadhi = Oṣadhipati (Ind.) (god)              [Osadhipati, Oshadhipati] 

Osiris Osiris = gr. Οσιρις = eg. wsjr (var. ꜣsjr = jsjrj) = Asar = Wesir = Usir 

(e.a.) = kopt. Ⲟⲩⲥⲓⲣⲉ = Ⲟⲩⲥⲓⲣⲓ (Eg.) (1. god, 2. farao na de dood, 
3. de mens na de dood) 

Ostara Ôstara (ohd.) = lat. (Beda) Eostra = oe. Ēastro = Ēostre = Ēastre 
(Germ.) (godin)                              [Ostara, Eastro, Eostre, Eastre] 

Otos Otus = gr. Otos (Ωτος) (Gr.) (reus, een Aloade of Aloïde, broer van 
Ephialtes) 

Paidva Paidva (Ind.) (goddelijk paard) 

Punjab Pañjāb = panjab = eng. Punjab 1. (Ind.&Pak.) (streek, = 
Pañcanada), 2. (Ind.) (deelstaat), 3. (Pak.) (prov.), 4. (Pak.) 
(district van Bāmyān), Pañjābi = Panjabi  = Punjabi 

Parendi Parendi (Ir.) (godin) 

Parjanya Parjanya (Ind.) (god) 

Parṇaya Parṇaya (Ind.) (asura-demon)                                         [Parnaya] 

Parniërs Parni = Aparni = gr. Parnoi (Παρνοι) = Aparnoi (Απαρνοι) = ir. 
Aparna (Ir.) (volk), Parnisch 

Pārṣṇi Pārṣṇi (Ind.) (landbouwgeest)                               [Parsni, Parshni] 

Pedu Pedu (Ind.) (myth. fig.), Paidva (paard) 

Perkons Perkūnas* (balt.) = IE *Perkwunos = lit. Perkūnas = lets Pērkōns = 
oprs. Perkūns = yotv. Parkuns = oslav. Perūn (Balt.) (god)  
                           [Perkunas, Perkwunos, Perkons, Perkuns, Perun] 

Perkunas Perkūnas* (balt.) = IE *Perkwunos = lit. Perkūnas = lets Pērkōns = 
oprs. Perkūns = yotv. Parkuns = oslav. Perūn (Balt.) (god)  
                           [Perkunas, Perkwunos, Perkons, Perkuns, Perun] 

Perry Perry, Edward Delavan (auteur) 
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Perun Perun(u) (Slav.) (god) 

Phlegyai Phlegiërs = gr. Phlegyai (Φλεγυαι) (Gr.) (volk) 

Phryg. Phrygië = lat.-gr. Phrygia (Φρυγια) (Azië) (vrm. koninkrijk, W-
Anatolië), Phrygisch, Phrygiër                                            [Frygië] 

Pipru Pipru (Ind.) (demon) 

Pischel Pischel, Richard (auteur) 

Prabhu’s Prabhu’s (Ind.) (Ṛbhu-god) 

Prajāpati Prajāpati (1) (Ind.) (1. onafhankelijke abstracte god, 2. naam of 
titel van div. scheppergoden of andere wezens)            [Prajapati] 

Hiraṇyagarbha Prajāpati (1): ‘Hiraṇyagarbha’ (2) (Ind.) (abstracte god) 

                                                                            [Hiranyagarbha] 

Hij is identiek met Prajāpati Prajāpati (1): Viśvakarman (2) (Brāhmaṇa’s) (Ind.) (abstracte god)  

                                                        [Vishvakarman, Visvakarman] 

Prāṇa Prāṇa (Ind.) (god/personificatie)                                        [Prana] 

Prāsahā Prāsahā (Ind.) (godin)                                                     [Prasaha] 

Priyamedha Priyamedha (Ind.) (ṛṣi)                                     [rsi, risi, rshi, rishi] 

Prometheus Prometheus (Προμηθευς) (Gr.) (titan) 

moeder van de Maruts Pṛśni (Ind.) (godin)                            [Prshni, Prishni, Prsni, Prisni] 

Pṛśni Pṛśni (Ind.) (godin)                            [Prshni, Prishni, Prsni, Prisni] 

Pṛthivī Pṛthivī = Pṛthvī (Ind.) (godin)        [Prthivi, Prithivi, Prthvi, Prithvi] 

Bhūmi Pṛthivī: ‘Bhūmi’ (2) (Ind.) (godin)                                      [Bhumi] 

Puraṃdhi Puraṃdhi (Ind.) (abstracte godin)                  [Puramdhi, Purandhi] 

Pūru Pūru (Ind.) (1. asura-koning, 2. van hem afstammend Vedisch 
volk), Paurava                                                                     [Puru] 

Purukutsa Purukutsa (Ind.) (myth. fig.) 

Purūravas Purūravas (Ind.) (myth. fig.)                                        [Pururavas] 

Purūravas, de bovenste mannelijke Purūravas (Ind.) (myth. fig.)                                        [Pururavas] 

Aila Purūravas: ‘Aila’ (Ind.) (myth. fig.)                              [Pururavas] 

Pūṣan Pūṣan (Ind.) (god)                                                 [Pusan, Pushan] 

Rāhu Rāhu (1) (Ind.) (asura-demon)                                             [Rahu] 

Svarbhānu Rāhu (1): ‘Svarbhānu’ (Ind.) (asura-demon)                 [Svarbhanu] 

Rākā Rākā (Ind.) (godin)                                                              [Raka] 

Rāṣṭrabhṛt Rāṣṭrabhṛt (Ind.) (apsaras)                       [Rastrabhrt, Rastrabhrit, 

Rashtrabhrt, Rashtrabhrit] 

Nacht: Rātri (Ind.) (godin) 

Rātri Rātri (Ind.) (godin) 

Nacht of Rātri = ‘Nacht’ (Ind.) (godin)                                               [Ratri] 

Ṛbhukṣan Ṛbhukṣin (1) = Ṛbhukṣan (1) (Ind.) (ṛbhu)     [Rbhuksan, Ribhuksan, 

Ribhukshan, Rbhuksin, Ribhuksin, Ribhukshin] 

Reinach Reinach, Salomon (auteur) 

Ṛjiśvan Ṛjiśvan (Ind.) (koning)         [Rjishvan, Rijishvan, Rjisvan, Rijisvan] 

Ṛkṣa Ṛkṣa (Ind.) (koning, vader van Saṃvaraṇa)      [Rksa, Riksa, Rksha, 

Riksha, Samvarana, Sanvarana] 

Rohita Rohita (Ind.) (god/personificatie) 

Romeinse Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein 

Roth Roth, Walter Rudolph; = (later) Rudolf von Roth (auteur) 

ṛta Ṛta (Ind.) (wereldorde als god)                                      [Rta, Rita] 

Rudhikrā Rudhikrā (Ind.) (Dāsa-koning)                               [Rudhikra, Dasa] 

Śabala Śabala (Ind.) (hond, zoon van Saramā)                 [Shabala, Sabala] 

Sagara Sagara (Ind.) (koning), Sāgara 

 os. [voorafgegaan door een spatie] Saksen (1): Oud-Saksisch (os.) 

Śakuntalā Śakuntalā (Ind.) (apsaras)                          [Shakuntala, Sakuntala] 

Śamā Śamā (Ind.) (godin/personificatie)                          [Shama, Sama] 

Śambara Śambara (Ind.) (demon)  [Shambara, Śaṃbara, Sambara, Saṃbara] 
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Samudra Samudra = Samudradeva (Ind.) (god) 

Saṃvaraṇa Saṃvaraṇa (Ind.) (myth. koning)               [Samvarana, Sanvarana] 

Skt. Sanskriet = Saṃskṛta (Ind.) (taal der Veda’s), Sanskritisch 

                                    [Samskrta, Samskrita, Sanskrta, Sanskrita] 

Saramā Saramā (Ind.) (hond (teef)), Sārameyā (haar zoon)           [Sarama, 
Sarameya] 

Saraṇyū Saraṇyū (Ind.) (godin)                                                     [Saranyu] 

pseudo-Saraṇyū Saraṇyū: ‘Saṃjñā’ = pseudo-Saraṇyū (Ind.) (godin)      [Saranyu, 

Samjna, Sanjna] 

Sarasvat [+ spatie] Sarasvat (Ind.) (god) 

Sarasvat. Sarasvat (Ind.) (god) 

Sarasvatī Sarasvatī (1) (Ind.) (rivier(godin)), Sārasvata (offer)       [Sarasvati, 
Saraswati, Saravata, Saraswata] 

Sarasvatī Sarasvatī (1) (Ind.) (rivier(godin)), Sārasvata (offer)       [Sarasvati, 
Saraswati, Saravata, Saraswata] 

pāvīravī Sarasvatī (1): ‘Pāvīravī’ (Ind.) (rivier(godin)) [Sarasvati, Saraswati, 
Paviravi] 

Sarayu Sarayu = (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)                                                             [Saryu, Sarju] 

Sarpa Sarpa (Ind.) (Kimīdin-demon)                                          [kimidin] 

Sarvānnabhūti Sarvānnabhūti (Ind.) (godin)                                  [Sarvannabhuti] 

Śavasī Śavasī (Ind.) (godin)                                             [Shavasi, Savasi] 

Savitṛ Savitṛ (Ind.) (abstracte god)                                   [Savitr, Savitri] 

Von Schroeder Schroeder, Leopold Alexander von (auteur) 

Semieten Semieten (Sem.) (groep taalkundig, volkenkundig en cultureel 
verwante volken in m.n. het Midden-Oosten en de Hoorn van 
Afrika), Semitisch 

Semitisch Semieten (Sem.) (groep taalkundig, volkenkundig en cultureel 
verwante volken in m.n. het Midden-Oosten en de Hoorn van 
Afrika), Semitisch 

Senā Senā (1) (Ind.) (godin/personificatie van de donderhamer)   [Sena] 

Seth Seth (1) = Set = Setekh = Sutekh = Seteš = Suti = eg. (resp.) stẖ = 

st = stḫ = swtḥ = stš = swtj = kopt. Ⲥⲏⲧ = gr. Σεθ (Eg.) (god) 
                                                      [Setech, Sutech, Setesh, Suty] 

Siecke Siecke, Ernst (auteur) 

Sindhu Sindhu = Sindhunada = Indus = Indus-dal (Ind.-Pak.) (rivier) 

Sinīvālī Sinīvālī (Ind.) (godin)                                         [Sinivali, Siniwali] 

Śiva Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)                [Shiva, Shiwa, Siva] 

Rudra Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)                [Shiva, Shiwa, Siva] 

Aśani, Paśupati Śiva (1): ‘Aśani’ (2) (Ind.) (god)                               [Ashani, Asani] 

Bhava Śiva (1): ‘Bhava’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                    [Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara, 
Sivastamurti-avatara] 

Bhīma Śiva (1): ‘Bhīma’ (2) (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)        [Bhima, Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara, 
Sivastamurti-avatara] 

Bhūtapati Śiva (1): ‘Bhūtapati’ (Ind.) (god)                                  [Bhutapati] 

 Hara, [voorafgegaan door een spatie] Śiva (1): ‘Hara’ (Ind.) (god) 

Īśāna Śiva (1): ‘Īśāna’ (2) (Pañcabrahma-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god) 
       [Ishana, Isana, Pancabrahma-avatara, Panchabrahma-avatara] 

Mahādeva Śiva (1): ‘Mahādeva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)   [Mahadeva, Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara, 
Sivastamurti-avatara] 
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Mahān Deva Śiva (1): ‘Mahān Deva’ (Ind.) (god)                            [Mahan Deva] 

Mṛḍa Śiva (1): ‘Mṛḍa’ (2) (Ind.) (god)                                 [Mrda, Mrida] 

Paśupati Śiva (1): ‘Paśupati’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                         [Pashupati, Pasupati, Shivastamurti-avatara, 
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara] 

heer der dieren Śiva (1): ‘Paśupati’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                         [Pashupati, Pasupati, Shivastamurti-avatara, 
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara] 

Śaṃkara Śiva (1): ‘Śaṃkara’ (2) = ‘Śivaśaṃkara’ (Ind.) (god)                

              [Shamkara, Shankara, Samkara, Sankara, Shivashamkara, 
Shivashankara, Shivasamkara, Shivasankara, Sivashamkara, 
Sivashankara, Sivasamkara, Sivasankara] 

Śarva Śiva (1): ‘Śarva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                                  [Sharva, Sarva, Shivastamurti-avatara, 
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara] 

Tryambaka Śiva (1): ‘Tryambaka’ (Ind.) (god), Traiyambaka         [Tryaṃbaka] 

Ugradeva Śiva (1): ‘Ugra’ = ‘Ugradeva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva 

Purāṇa) (Ind.) (god)                                   [Shivastamurti-avatara, 

Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara] 

Skambha Skambha (Ind.) (god/personificatie) 

Kārttikeya Skanda = Kārttikeya (Ind.) (god) 

Skanda Skanda = Kārttikeya (Ind.) (god)                  [Karttikeya, Kartikeya] 

Kumāra (Skanda) Skanda: ‘Kumāra’ (2) (Ind.) (god)                                    [Kumara] 

Mahāsena Skanda: ‘Mahāsena’ (Ind.) (god)                                   [Mahasena] 

Oudkerkslav. Slaven: Oudkerkslavisch (oksl) 

Soma [niet cursief] Soma (Ind.) (god/kruid/drank) 

‘Gandharva van de wateren’ Soma: ‘Gandharva van de wateren’ (Ind.) (god) 

heer der wateren Soma: ‘Heer der wateren’ (Ind.) (god) 

koning der planten Soma: ‘Koning der planten’ (Ind.) (god) 

Maujavata Soma: ‘Maujavata’ (1) (Ind.) (god/kruid/drank) 

Pāvamāna Soma: ‘Pāvamāna’ (1) (Ind.) (god/kruid/drank)            [Pavamana] 

Spiegel, Spiegel, Friedrich (von) (auteur) 

Geloof [met hoofdletter] Śraddhā (1) (Ind.) (godin/personificatie)         [Shraddha, Sraddha] 

Śraddhā Śraddhā (1) (Ind.) (godin/personificatie)         [Shraddha, Sraddha] 

Sṛbinda Sṛbinda (Ind.) (Dāsa-koning)                     [Srbinda, Sribinda, Dasa] 

Een late, oorspronkelijk abstracte godin Śrī (1) (Ind.) (godin (Vedische Sondergott))                     [Shri, Sri] 

Sudās Sudās (Ind.) (koning-krijgsman)                                          [Sudas] 

Sudhanvan Sudhanvan (Ind.) (brahmaan), Saudhanvana 

Saudhanvana Sudhanvan (Ind.) (brahmaan), Saudhanvana 

Sukanyā Sukanyā (Ind.) (myth. fig.)                                             [Sukanya] 

Śukra vervloekt de drank Śukra (1) = Śukrācārya = Asurācārya = Kāvya Uśanas (1) = Uśanas 

Kāvya = Kāvya Uśanā = Uśanā Kāvya (Ind.) (ṛṣi) 
                [Shukra, Sukra, Shukracarya, Sukracarya, Shukracharya, 
Sukracharya, Asuracarya, Asuracharya, Kavya Ushanas, Kavya 
Usanas, Ushanas Kavya, Usanas Kavya, Kavya Ushana, Kavya 
Usana, Ushana Kavya, Usana Kavya, rsi, risi, rshi, rishi] 

Kāvya Uśanā Śukra (1) = Śukrācārya = Asurācārya = Kāvya Uśanas (1) = Uśanas 

Kāvya = Kāvya Uśanā = Uśanā Kāvya (Ind.) (ṛṣi) 
                [Shukra, Sukra, Shukracarya, Sukracarya, Shukracharya, 
Sukracharya, Asuracarya, Asuracharya, Kavya Ushanas, Kavya 
Usanas, Ushanas Kavya, Usanas Kavya, Kavya Ushana, Kavya 
Usana, Ushana Kavya, Usana Kavya, rsi, risi, rshi, rishi] 

Śunaṃkuri Śunaṃkuri (Ind.) (landbouwgeest) 

                           [Shunamkuri, Shunankuri, Sunamkuri, Sunankuri] 

Sūnṛtā Sūnṛtā (Ind.) (godin/personificatie)                      [Sunrta, Sunrita] 

Sūrya Sūrya (1) (Ind.) (god), Saura (lit.)                                       [Surya] 
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Sūryā Sūryā (2) (Ind.) (godin)               [Surya, zonnemaagd, sun maiden, 
Surya, dochter, daughter] 

Śuṣṇa Śuṣṇa (Ind.) (Dāsa-slangenmonster)    

                                                     [Shusna, Shushna, Susna, Dasa] 

Suśravas Suśravas (RV) (Ind.) (hist. fig.)                                     [Sushravas] 

Suṣṭuti Suṣṭuti (Ind.) (godin/personificatie)                   [Sustuti, Sushtuti] 

Śutudrī Śutudrī = postved. Śatadru = gr./lat. (Ptol. 7) Ζαραδρος =  (Strabo 
15.1.27) Hypanis = (Q.Curtius 9.1.35, Plin. 7.1.27) Hypasis 
(Ύπασις) = (Arrian. (Anab. passim), Diod. Sic. 17.93.1) Hyphasis 
(Ύφασις) = Sydrus (Plin. 6.21.63) = mod. Sutlej = panj. Satluj = 
tib. Langqên Zangbo (Ind.-Pak.-Tib.) (goddelijke rivier, van berg 
Kailāsa, naar Gobind Sagar en van Firozapura naar de Indus bij 
Alīpura) [vgl. de r. Vipāś = Beas die in de Śutudrī = Sutlej 
uitmondt]  [Shutudri, Sutudri, Shatadru, Satadru, Langqen Zangbo] 

Śyāma Śyāma (1) (Ind.) (hond, zoon van Saramā)            [Shyama, Syama] 

Takṣaka Takṣaka (Ind.) (nāga)                            [Taksaka, Takshaka, naga] 

Tapas Tapas (Ind.) (god/personificatie) 

Tārkṣya Tārkṣya (Ind.) (1. oorspr.: goddelijk paard, 2. later: 

zonne(leeuw)vogel Garuḍa, 3. vader van Garuḍa (BhPu)) [Tarksya, 

Tarkshya] 

Ariṣṭanemi Tārkṣya: ‘Ariṣṭanemi’, ~ (Ind.) (goddelijk paard)         [Aristanemi, 

Arishtanemi] 

Vaipaśyata Tārkṣya: ‘Vaipaśyata’ (Ind.) (vogelkoning)                 [Vaipashyata, 

Vaipasyata] 

Thetis [+ spatie] Thetis (Θετις) (Gr.) (zeenimf en godin, moeder van Achilles) 

Thraētaona Thraētaona = av. Θraētaona = Āθβiyāni = mperz. Frēdōn = Frēdūn 
= nperz. Fereydūn = Farīdūn = Afrīdūn = arab. Ferēdūn (Ir.) (myth. 
koning, zoon van Āθβiya)            [Thraetaona, Athwiyani, Āθβiiāni, 
Thraetaona Athwya, Fereydun, Faridun, Afridun, Feredun, Fredon, 
Fredun, Ferīdūn, Feridun] 

Thrita Thrita = av. Θrita (Ir.) (myth. priester) 

Taittirīya Tittiri (Ind.) (leraar), Taittirīya (lit.)                             [Taittiriya] 

Trasadasyu Trasadasyu (Ind.) (prins) 

Trātṛ Trātṛ (Ind.) (abstracte god)                                      [Tratr, Tratri] 

Trikakubh Trikakubh = Trikakud = Trimukuṭa = Trikūṭa = mod. Trikota (Ind.) 

(berg, tNv Kaṭrā, Udhampur, Jammū & Kaśmīra) 

                                                                     [Trimukuta, Trikuta] 

Viśvarūpa Triśiras = (BhPu) Viśvarūpa (1) (Ind.) (asura-demon, zoon van 

Viśvakarman = Tvaṣṭṛ)    [Trishiras, Trisiras, Vishvarupa, Visvarupa] 

Trita Trita Āptya = Trita (Ind.) (god)                 [Trita Aptya, Tṛta Āptya] 

Triton Triton (1) (Τριτων (1)) (Gr.) (zeegod, zoon van Poseidon) 

Tṛkṣi Trāsadasyava Tṛkṣi Trāsadasyava (Ind.) (prins)     

      [Trksi Trasadasyava, Triksi Trasadasyava, Trkshi Trasadasyava, 
Trikshi Trasadasyava] 

Tryaruṇa Tryaruṇa (Ind.) (koning)                                                [Tryaruna] 

Turvaśa Turvaśa (Ind.) (koning/volk)                            [Turvasha, Turvasa] 

Tūrvayāṇa Tūrvayāṇa (Ind.) (myth. fig.)                                       [Turvayana] 

Tvaṣṭṛ Tvaṣṭṛ (Ind.) (abstracte god)                    [Tvastr, Tvashtr, Tvastri, 

Tvashtri, Tvastar, Tvashtar, Twastr, Twashtar, Twastri, Twashtri] 

Tvaṣṭṛ wordt ook Viśvarūpa genoemd Tvaṣṭṛ: ‘Viśvarūpa’ (2) (Ind.) (abstracte god)              [Vishvarupa, 

Visvarupa] 

= Viśvakarman Tvaṣṭṛ: Viśvakarman (3) (latere identificatie) (Ind.) (abstracte 

god)                                                 [Vishvakarman, Visvakarman] 

Ugrajit Ugrajit (Ind.) (apsaras-godin) 

Ugrapaśyā Ugrapaśyā (Ind.) (apsaras)                        [Ugrapashya, Ugrapasya] 
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Uraṇa Uraṇa (Ind.) (asura-demon)                                               [Urana] 

Ūrṇāyu Ūrṇāyu (Ind.) (gandharva)                                                [Urnayu] 

Urvarā Urvarā (Ind.) (apsaras, Sondergott)                                   [Urvara] 

Urvaśī Urvaśī (Ind.) (1. apsaras, 2. vuurstok als godin)     [Urvashi, Urvasi] 

Urvaśī, de onderste vrouwelijke vuurstok Urvaśī (Ind.) (1. apsaras, 2. vuurstok als godin)     [Urvashi, Urvasi] 

Morgenstond Uṣas = Morgenstond (Ind.) (godin)                              [Usas, Ushas] 

Uṣas Uṣas = Morgenstond (Ind.) (godin)                              [Usas, Ushas] 

epitheton Dakṣiṇā Uṣas: ‘Dakṣiṇā’ (Ind.) (godin)                           [Daksina, Dakshina] 

Ūsiņš Ūsiņš (Balt.) (god)                                                  [Usins, Ushing] 

Uttuda Uttuda (Ind.) (Sondergott) 

Spraak [hoofdletter] Vāc (Ind.) (abstracte godin)                                  [Vac, Vak, Vach] 

Vāc Vāc (Ind.) (abstracte godin)                                  [Vac, Vak, Vach] 

Vadhryaśva Vadhryaśva (Ind.) (koning)                    [Vadhryashva, Vadhryasva] 

Vāja; Vāja (Ind.) (ṛbhu)                                             [Vaja, rbhu, ribhu] 

Vāja bij Vāja (Ind.) (ṛbhu)                                             [Vaja, rbhu, ribhu] 

Vala Vala (Ind.) (paṇi-demon)                                                      [pani] 

Vāmadeva Vāmadeva (2) Gautama (Ind.) (ṛṣi/priester/auteur)  

       [Vāmadeva Gautama, Vamadeva Gautama, rsi, risi, rshi, rishi] 

Varaghna Vāraghna = av. Vāraγna = Vāreghna = Vāreghan = Vāraqna = 
Vāreqna = Vāreqan (Ir.) (vogel)     [Varaghna, Vareghna, Vareghan, 
Varegan, Vareqan] 

Varcin Varcin (Ind.) (asura-/dāsa-demon)                          [Varchin, dasa] 

Varuṇa Varuṇa (Ind.) (god)                                                          [Varuna] 

Varuṇānī Varuṇānī = Vāruṇī (1) (Ind.) (godin)                    [Varunani, Varuni] 

Varūtrī Varūtrī (Ind.) (abstracte godin)                                        [Varutri] 

Vasiṣṭha Vasiṣṭha (Ind.) (auteur en ṛṣi) (lit.)                 [Vasistha, Vasishtha, 

rsi, risi, rshi, rishi] 

Vāstoṣpati Vāstoṣpati (1) (Ind.) (Sondergott)             [Vastospati, Vastoshpati] 

Vāta Vāta (Ind.) (god/personificatie)                                           [Vata] 

Vāyu Vāyu (2) (Ind.) (god) (lit.), Vāyavīya (lit.)             [Vayu, Vayaviya] 

Verethra Vərəθra (av.) = Verethra (Ir.) (personificatie van de hindernis die 
het water blokkeert) 

Vərəθraγna Vərəθraγna (av.) = Verethraghna = mperz. Warahrān = Varahrān = 
Vahrām = Bahrām = Behram (Ir.) (god/personificatie van de 
overwinning)          [Verethragna, Warahrām, Warahran, Varahran, 
Vahram, Vehram, Bahrām, Behrām] 

Vesta Vesta (L/R) (godin) 

Vibhinduka Vibhinduka (Ind.) (asura-demon) 

Vibhvan Vibhvan = Vibhvā = Vibhū (Ind.) (ṛbhu) [Vibhva, Vibhu, rbhu, ribhu] 

Videgha Māthava Videgha Māthava (Ind.) (kolonistenleider)          [Videgha Mathava] 

Vidhātṛ Vidhātṛ (1) (Ind.) (abstracte god)                       [Vidhatr, Vidhatri] 

Vighna’s Vighna (Ind.) (personificatie van ‘vernietiger’ van hindernissen) 

Vilisteṅgā Vilisteṅgā = Viliṣṭeṅgā (S. Bhattacharji) (Ind.) (vr. asura-demon)  

                                                                [Vilistenga, Vilishtenga] 

Vināyaka Vināyaka (Ind.) (god)                                                    [Vinayaka] 

Vighneśa Vināyaka: ‘Vighneśa’ (2) (Ind.) (god)             [Vighnesha, Vighnesa] 

Vipāśā Vipāś = Vipāśā = Ārjīkīyā = Uruñjirā = gr. Hypanis = Hypasis = 
Hyphasis = (Ptol. 7) Bibasis = mod. Beas (Ind.) (goddelijke rivier, 
van Solang (Himācala Pradeśa) naar de r. Śutudrī = mod. Sutlej bij 
Harīke (Pañjāb)) [vgl. voor de gr. varianten de r. Śutudrī = Sutlej, 
die met de Vipāś = Beas samenvloeit]  
                        [Vipash, Vipas, Vipasha, Vipasa, Arjikiya, Urunjira] 

naamgever Virūpa Virūpa (1) (Ind.) (myth. priester)                                       [Virupa] 

Viṣād Viṣād (TB 3.2.9.2) (Ind.) (asura-demon)                   [Visad, Vishad] 
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Viṣṇu Viṣṇu (Ind.) (god) (lit.), Vaiṣṇava     

                                             [Visnu, Vishnu, Vaisnava, Vaishnava] 

Kṛṣṇa Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra (Ind.) (held-god) (alg.)     

                                       [Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara] 

Nṛsiṃha Viṣṇu: Narasiṃha = Nṛsiṃha, avatāra (Ind.) (manleeuw-god) (lit.)  

    [Narasimha, Narasinha, Narasingha, Nrsimha, Nrsinha, Nrisimha, 
Nrisinha, Nrisingha, avatara] 

Rāma Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra (Ind.) (held-god) 

                                [Rama, Ramacandra, Ramachandra, avatara] 

Viśvakarman belooft Viśvakarman (1) (Ind.) (god)              [Vishvakarman, Visvakarman] 

Indra en Viśvakarman Viśvakarman (1) (Ind.) (god)              [Vishvakarman, Visvakarman] 

Hij is alziend en heeft ogen Viśvakarman (1) (Ind.) (god)              [Vishvakarman, Visvakarman] 

Indra, Viśvakarman, Tvaṣṭṛ Viśvakarman (1) (Ind.) (god)              [Vishvakarman, Visvakarman] 

Dābhi (tegenover Viśvakarman) Viśvakarman (1) (Ind.) (god)              [Vishvakarman, Visvakarman] 

Vidhātṛ ‘beschikker’, een epitheton van Viśvakarman (1): ‘Vidhātṛ’ (2) (Ind.) (god)         [Vidhatr, Vidhatri] 

Viśvāmitra Viśvāmitra (Ind.) (auteur en ṛṣi)              [Vishvamitra, Visvamitra, 

rsi, risi, rshi, rishi] 

staf van onthouding Viśvāvasu (Ind.) (gandharva)                      [Vishvavasu, Visvavasu] 

Viśvāvasu Viśvāvasu (Ind.) (gandharva)                      [Vishvavasu, Visvavasu] 

Vivasvat Vivasvat = Vivasvant = nomin. Vivasvān (Ind.) (god), Vaivasvata 
                                                                                    [Vivasvan] 

Mārtāṇḍa Vivasvat: ‘Mārtāṇḍa’ (Ind.) (god)                                  [Martanda] 

Vivaṅhvant Vivasvat: Vīuuaŋhvant (av.) = Vivaṅhvant (Ir.) (myth. priester, 

vader van Yima)                      [Vivanhvant, Vivanghān, Vivanghan] 

Vrātya Vrātya (1) (AV) (Ind.) (god)                                               [Vratya] 

Vṛśa Vṛśa (Ind.) (priester)                             [Vrsha, Vrisha, Vrsa, Vrisa] 

Vṛṣākapi Vṛṣākapi (Ind.) (goddelijke man-aap)      

                                   [Vrsakapi, Vrisakapi, Vrshakapi, Vrishakapi] 

Vṛṣaṇaśva Vṛṣaṇaśva (Ind.) (koning, vader van Menā)                  [Vrsanashva, 

Vrisanashva, Vrshanashva, Vrishanashva, Vrsanasva, Vrisanasva] 

Vṛtra Vṛtra (1) (Ind.) (asura-demon-nāga)                 [Vrtra, Vritra, naga] 

Ahi-Vṛtra Vṛtra (1): ‘Ahi’ (3) (Ind.) (asura-demon-nāga)  [Vrtra, Vritra, naga] 

Vyaṃsa Vyaṃsa (Ind.) (demon, vijand van Indra)             [Vyamsa, Vyansa] 

Wallis Wallis, Henry White (auteur) 

Weber Weber (1), Albrecht (auteur) 

Wodan Wodan (Germ.) (god) 

 Odin [voorafgegaan door een spatie] Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin als adelaar Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Yadu Yadu (1) (Ind.) (hist. fig., vriend van Indra) 

Yajā Yajā (Ind.) (godin/personificatie)                                         [Yaja] 

Yājñavalkya Yājñavalkya (Ind.) (filosoof)                                      [Yajnavalkya] 

Yama Yama (1) = Yamarāja (Ind.) (1. eerste mens, 2. god, broer van 
Yamī)                                                                          [Yamaraja] 

Yamī Yamī (Ind.) (godin, zuster van Yama)                                   [Yami] 

Yāska Yāska (Ind.) (auteur)                                                          [Yaska] 

Yati’s Yati (1) (Ind.) (myth. volk van asceten) 

Yima Yima (av.) = mperz. Jamšid = Jamšēd = Jam (Ir.) (myth. koning, 
zoon van Vīuuaŋhvant)                                     [Jamshid, Jamshed] 

Zoroaster Zarathustra = av. Zaraθustra = gr. Zoroastres (Σωροαστρης) = 
Zoroaster (Ir.) (profeet) 

Zeus Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god) 
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2. Index van categorieën en termen 
 

put Aardformatie: aardgroeve (put, kuil, holte) (alg.) 

grot [+ spatie] Aardformatie: grot 

Vala Aardformatie: grot: term: vala (demon) (Ind.) 

kloof Aardformatie: kloof 

ploegvoor Aardformatie: ploegvoor 

Sītā, de ploegvoor Aardformatie: ploegvoor: term: sītā (fem.) (godin) (Ind.) 

berg Aardhoogte: berg 

Haraitī Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Harā-bərəzaitī’: ‘Haraitī’ (Ir.) 

Parvata = ‘de berg’ Aardhoogte: berg: term: parvata (Ind.) 

Indrāparvatā Aardhoogte: berg: term: parvatā, Indrā- (‘Indra en het gebergte’) 
(dual.) (godengroep) (Ind.) 

Pārvatī Aardhoogte: berg: term: pārvatī (‘bergdochter’) (godin) (Ind.) 

rots Aardhoogte: rots 

edelsteen Aardmaterie: edelsteen 

goud Aardmaterie: goud(en) 

hiraṇya Aardmaterie: goud: term: hiraṇya (Ind.) 

ijzeren Aardmaterie: ijzer(en) 

metaal Aardmaterie: metaal 

gezuiverde soma heet śukra of śuci Aardmaterie: vloeistof: term: śukra (Ind.) 

adem Adem (levensadem, levenslucht, levensademtocht) 

levenslucht Adem (levensadem, levenslucht, levensademtocht) 

asu ‘adem’ Adem: term: asu (Ind.) 

Prāṇa Adem: term: prāṇa (Ind.) 

waar Yama, de eerste der Begin: eerste/oudste mens 

eerste mensen Begin: eerste/oudste mens 

eerste offeraar en mens Begin: eerste/oudste mens 

eerste offeraar Begin: eerste/oudste offeraar 

eerste Haoma-offeraar Begin: eerste/oudste offeraar, Haoma- (Ir.) 

oudste priester Begin: eerste/oudste priester 

eerste zaad van de geest Begin: eerste/oudste zaad van de geest 

bron van hun kracht Begin: oorsprong 

bron van amṛta Begin: oorsprong 

bron van voorspoed Begin: oorsprong 

bronnen Begin: oorsprong 

oorsprong Begin: oorsprong (ontstaan) 

oorspronkelijk Begin: oorsprong (ontstaan) 

de godin met die naam, als Begin: oorsprong van Aditi (Ind.) 

Oorspronkelijk is ze alleen moeder Begin: oorsprong van Aditi (Ind.) 

Hij is van Iraanse oorsprong Begin: oorsprong van Agni (Ind.) 

Oorspronkelijk karakter van Ahirbudhnya Begin: oorsprong van Ahirbudhnya (Ind.) 

Oorspronkelijk karakter van Aja Ekapad Begin: oorsprong van Aja Ekapad (Ind.) 

Oorspronkelijk karakter van Apāṃnapāt Begin: oorsprong van Apāṃnapāt (Ind.) 

Aramati is van Indo-Iraanse oorsprong Begin: oorsprong van Aramati (en Ārmaiti (Ir.)) (Ind.) 

Verklaringen van de asura’s Begin: oorsprong van de asura’s (Ind.) 

oorsprong van de demonen Begin: oorsprong van de demonen 

karakter van de Gandharva’s Begin: oorsprong van de Gandharva’s (Ind.) 

Oorspronkelijk karakter van de Maruts Begin: oorsprong van de Maruts (Ind.) 

Oorsprong van het menselijk geslacht Begin: oorsprong van de mens 

voorouder van het menselijk geslacht Begin: oorsprong van de mens 

De mythe werd op Prajāpati Begin: oorsprong van de mythe van Prajāpati’s incest met zijn 

dochter Uṣas (Ind.) 

Oorspronkelijk karakter van de Ṛbhu’s Begin: oorsprong van de Ṛbhu’s (Ind.) 

Oorspronkelijk karakter van de soma Begin: oorsprong van de soma-cultus (Ind.) 

oorsprong van de wereld Begin: oorsprong van de wereld 

Diti is slechts een afgeleide van Aditi Begin: oorsprong van Diti (Ind.) 
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natuurlijke basis Begin: oorsprong van een god, natuurlijke 

oorsprong van het Hindoeïsme Begin: oorsprong van het Hindoeïsme (Ind.) 

kasten zouden uit het offer Begin: oorsprong van het kastenstelsel (Ind.) 

ontstaan der kasten Begin: oorsprong van het kastenstelsel (Ind.) 

Hij is van Indiase oorsprong Begin: oorsprong van Indra (Ind.) 

Oorsprong van Indra Begin: oorsprong van Indra (Ind.) 

Puraṃdhi is van Indo-Iraanse oorsprong Begin: oorsprong van Puraṃdhi (en Parendi (Ir.)) (Ind.) 

Oorspronkelijk karakter van Rudra Begin: oorsprong van Śiva-Rudra (Ind.) 

Oorspronkelijk karakter van Trita Begin: oorsprong van Trita (Ind.) 

Verklaring van Tvaṣṭṛ Begin: oorsprong van Tvaṣṭṛ (Ind.) 

misschien een moedergodin van de  Begin: oorsprong van Umā (Ind.) 

karakter ligt misschien in de donder Begin: oorsprong van Vāc (Ind.) 

ambachtsclan Beroep en functie: ambachtsman 

ambachtslieden Beroep en functie: ambachtsman 

ambachtsman Beroep en functie: ambachtsman 

vakbekwaamheid Beroep en functie: ambachtsman 

timmerman Beroep en functie: ambachtsman: timmerman 

Takṣaka Beroep en functie: ambachtsman: timmerman: term: takṣaka 

(slang) (Ind.) 

wagenmaker Beroep en functie: ambachtsman: wagenmaker 

beschermer Beroep en functie: bewaker (beschermer, wachter) 

bewaker Beroep en functie: bewaker (beschermer, wachter) 

Verdediger van de goden tegen de Beroep en functie: bewaker (beschermer, wachter) 

wiens plaats hij bewaakt Beroep en functie: bewaker (beschermer, wachter) 

ploegvoorbewakers Beroep en functie: bewaker van de ploegvoor 

Trātṛ ‘beschermer’ Beroep en functie: bewaker: term: trātṛ (god) (Ind.) 

Varūtrī Beroep en functie: bewaker: term: varūtrī (fem.) (godin) (Ind.) 

Jātavedas Beroep en functie: bezitter, al-: term: jātavedas (god) (Ind.) 

demonenbestrijder Beroep en functie: demonenverdrijver 

demonenverdrijvers Beroep en functie: demonenverdrijver 

Verdediger van de goden tegen de Beroep en functie: demonenverdrijver 

wegen en verdrijft geesten der Beroep en functie: demonenverdrijver 

verdrijven duisternis en boze geesten Beroep en functie: demonenverdrijver 

vernietigt tovenaars en demonen Beroep en functie: demonenverdrijver 

dichter Beroep en functie: dichter 

rovers Beroep en functie: dief, rover 

dienaren Beroep en functie: dienaar 

Drakendoder Beroep en functie: doder (moordenaar) 

mannendoder Beroep en functie: doder (moordenaar) 

moordenaar Beroep en functie: doder (moordenaar) 

verdelger Beroep en functie: doder (moordenaar) 

vernietigers Beroep en functie: doder (moordenaar) 

onweerstaanbaar en ondersteunt Beroep en functie: drager van de hemel 

drijver, jager Beroep en functie: drijver, jager 

Aja = ‘drijver, jager’ Beroep en functie: drijver: term: aja (Ind.) 

drinken de soma Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

drinken soma Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

drinken van soma Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

Drinker van soma Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

Hij drinkt (dus) Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

drinkt de soma Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

drinkt Indra de soma Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

drinkt ook soma Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

drinkt weinig soma Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

drinkt zuivere soma Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

soma, hoewel ze deze wel drinken Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

soma-drinker Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 
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soma-plant dat de priesters drinken Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

delen de soma Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

soma en Surā maakt en dit drinkt Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

 eter [voorafgegaan door een spatie] Beroep en functie: eter: verzwelger 

‘eters Beroep en functie: eter: verzwelger 

lijkenvreters Beroep en functie: eter: verzwelger 

verslinder Beroep en functie: eter: verzwelger 

Atri [+ spatie] Beroep en functie: eter: verzwelger: term: atri (ṛṣi, prajāpati) 

(Ind.) 

Atri’s Beroep en functie: eter: verzwelger: term: atri (ṛṣi, prajāpati) 

(Ind.) 

 gast [voorafgegaan door een spatie] Beroep en functie: gast 

arts Beroep en functie: genezer, menselijke 

menselijke genezer Beroep en functie: genezer, menselijke 

Marutta Beroep en functie: genezer, menselijke: term: marutta (Ind.-T.) 

medicijnman Beroep en functie: genezer: medicijnman (toverdokter) 

aanbieden Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

brengen regen Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

brenger Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

die kinderen geeft Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

geefster Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

 gever [voorafgegaan door een spatie] Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

Hij brengt Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

offers der mensen brengt Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

vuur naar de aarde brengt Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

 zenden [voorafgegaan door een spatie] Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

zendt Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

‘voorspoedbrenger’ Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of 
geest) 

brengt voorspoed Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of 
geest) 

geeft geluk Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of 
geest) 

geven rijkdom Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of 
geest) 

Pūṣan betekent de ‘voorspoedbrenger’ Beroep en functie: gever: heilbrenger: term: pūṣan (god) (Ind.) 

brengt het licht en verdrijft duisternis Beroep en functie: gever: lichtbrenger 

verdrijven duisternis Beroep en functie: gever: lichtbrenger 

verlicht wegen Beroep en functie: gever: lichtbrenger 

verlichter Beroep en functie: gever: lichtbrenger 

Aṃśa Beroep en functie: gever: term: aṃśa (god) (Ind.) 

Bhaga Beroep en functie: gever: term: bhaga (god) (Ind.) 

Rākā < rā ‘geven’ Beroep en functie: gever: term: rākā (godin) (Ind.) 

handelaar Beroep en functie: handelaar 

priesters zijn helpers Beroep en functie: helper 

begeleiders van de goden Beroep en functie: intermediair, dierlijke: begeleider 

Dieren in de entourage van de goden Beroep en functie: intermediair, dierlijke: begeleider 

vergezeld door zijn hond Beroep en functie: intermediair, dierlijke: begeleider 

boodschapper Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 
(boodschapper, heraut, gezant) 

nuntius Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar: 
term: nuntius (L/R) 

Mṛgavyādha Beroep en functie: jager: term: vyāda, mṛga- (‘hertenjager’) 

(Sirius = Śiva) (Ind.) 

kolonisten Beroep en functie: kolonist 

ploeger Beroep en functie: landbouwer: ploeger 
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Airem Beroep en functie: landbouwer: ploeger: term: airem (koning) 
(Kelt.) 

levenswekker Beroep en functie: levenswekker 

menner Beroep en functie: menner 

rijdend in zijn wagen Beroep en functie: menner 

wagens besturende Beroep en functie: menner 

adviseurs Beroep en functie: minister (raadgever) 

boeven Beroep en functie: misdadiger 

ondersteuner Beroep en functie: ondersteuner 

Dhartṛ ‘ondersteuner’ Beroep en functie: ondersteuner: term: dhartṛ (god) (Ind.) 

ongelovigen Beroep en functie: ongelovige 

ontvanger van het offer Beroep en functie: ontvanger van het offer 

reiziger Beroep en functie: reiziger 

asceet Beroep en functie: rel. persoon: asceet 

asceten  Beroep en functie: rel. persoon: asceet 

muni Beroep en functie: rel. persoon: asceet: term: muni (Ind.) 

Yati Beroep en functie: rel. persoon: asceet: term: yati (Ind.) 

gelovigen Beroep en functie: rel. persoon: gelovige 

offeraar Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het 
offer 

opdrachtgever Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het 
offer 

Haoma-offeraar Beroep en functie: rel. persoon: offeraar: Haoma-offeraar (Ir.) 

Marutta Beroep en functie: rel. persoon: sjamaan: term: marutta (Ind.-T.) 

aanbidder Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder) 

aanroeper Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder) 

vereerders Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder) 

ziener Beroep en functie: rel. persoon: ziener (waarzegger) 

fáith Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: fáith (Kelt.) 

Ṛṣi’s Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: ṛṣi (Ind.) 

vates Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: vates (L/R-Kelt.) 

Vrātya Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: 
vrātya (2) (god) (Ind.) 

ruiter Beroep en functie: ruiter 

aśvin Beroep en functie: ruiter: term: aśvin (Ind.) 

spionnen Beroep en functie: spion 

spreker Beroep en functie: spreker 

Krijgslieden Beroep en functie: strijder 

krijgsman Beroep en functie: strijder 

strijder Beroep en functie: strijder 

boogschutter Beroep en functie: strijder: boogschutter 

Kṛśānu Beroep en functie: strijder: boogschutter: term: kṛśānu 

(gandharva) (Ind.) 

Śarva Beroep en functie: strijder: boogschutter: term: śarva (god) (Ind.) 

Kṣatriya’s Beroep en functie: strijder: Kṣatriya (Ind.) 

veroveraar Beroep en functie: strijder: veroveraar 

Brahmacārin, de Brahmanenstudent Beroep en functie: studie: leerling: term: brahmacārin 
(brahmanenstudent) (Ind. 

tovenaar Beroep en functie: tovenaar 

Yātu’s of Yātudhāna’s (= tovenaars) Beroep en functie: tovenaar: term: yātu(dhāna) (Ind.) 

maken Cyavāna, de man van Sukanyā Beroep en functie: verjonger 

maken mensen jong Beroep en functie: verjonger 

producenten van hun eigen ouders Beroep en functie: verwekker 

Vināyaka Beroep en functie: verwijderaar van hindernissen: term: vināyaka 
(god/demon) (Ind.) 

gierigaards Beroep en functie: vrek, gierigaard 

Paṇi’s Beroep en functie: vrek: term: paṇi (demon) (Ind.) 
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Vriend Beroep en functie: vriend 

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

‘vriend’ Beroep en functie: vriend: term: mitra (god) (Ind.) 

Sumitra Beroep en functie: vriend: term: mitra, su- (‘goede vriend’) 
(Indra) (Ind.) 

wegbereider Beroep en functie: wegbereider en kenner der paden 

kenner van paden Beroep en functie: wegbereider en kenner der paden 

zangers Beroep en functie: zanger 

zondaar Beroep en functie: zondaar 

zondaren Beroep en functie: zondaar 

behoort aan Bezit en roof: bezit 

behorend aan alle mensen Bezit en roof: bezit 

bestolen Bezit en roof: diefstal 

buit Bezit en roof: diefstal 

eerbewijzen Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

geeft Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

geen gaven Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

geschenk Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

geven Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

gever Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

gift Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

beloont Bezit en roof: gave: betaling  

vergoeding Bezit en roof: gave: betaling  

beloning aan de priesters Bezit en roof: gave: betaling  

beloning is die de priesters ontvangen Bezit en roof: gave: betaling  

betaalt de priesters een hoge prijs Bezit en roof: gave: betaling  

betaling aan de priesters Bezit en roof: gave: betaling  

zijn priesters geen gaven Bezit en roof: gave: betaling  

verplichting t.o.v. de priesters Bezit en roof: gave: betaling  

dakṣiṇa Bezit en roof: gave: betaling: term: dakṣiṇa (Ind.) 

Spenta Bezit en roof: gave: heil: term: spəṇta (‘heilbrengend’) (adj.) (Ir.) 

rā ‘geven’ Bezit en roof: gave: term: rā (vb.) (Ind.) 

Narmadā Bezit en roof: gave: vreugde: term: narmadā (fem.) (nāgī, rivier) 
(Ind.) 

geven en nemen Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

Bhṛgu’s verdelen het Bezit en roof: verdeling (1. distributie, overdracht, 2. ontleding) 

distributie Bezit en roof: verdeling (1. distributie, overdracht, 2. ontleding) 

Dadhyac Bezit en roof: verdeling: term: ac, dadhy- (‘hij die de gestremde 
melk verspreidt’) (myth. priester) (Ind.) 

Dadhikrā Bezit en roof: verdeling: term: krā(van), dadhi- (‘hij die de 
gestremde melk verspreidt’) (myth. paard) (Ind.) 

Rudhikrā Bezit en roof: verdeling: term: krā(van), rudhi- (‘verspreider van 
bloed’) (demon) (Ind.) 

verliest Bezit en roof: verlies 

verliest zijn macht Bezit en roof: verlies van macht 

ontvangen Bezit en roof: verwerving 

ontvangst Bezit en roof: verwerving 

ontvangt Bezit en roof: verwerving 

verwerven Bezit en roof: verwerving 

 wint [voorafgegaan door een spatie] Bezit en roof: verwerving 

verwerven de koeien Bezit en roof: verwerving van de koeien 

winnen van het licht in koeiengedaante Bezit en roof: verwerving van de koeien 

winnen, evenals de Aṅgirasa’s, de koeien Bezit en roof: verwerving van de koeien 

die negen koeien tegelijk wint Bezit en roof: verwerving van de koeien 

koeien in bezit te krijgen Bezit en roof: verwerving van de koeien 

ontvangt Indra’s koeien Bezit en roof: verwerving van de koeien 
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do ut des Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase: 
‘do ut des’ (L/R) 

Hij ontneemt Varuṇa’s suprematie Bezit en roof: verwerving van macht 

onsterfelijkheid verwerven Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid 

verwerven ze onsterfelijkheid Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid 

en de beloning voor het Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid e.d. door het 

brengen van offers: term: iṣṭāpūrta (Ind.) 

om de soma te verkrijgen Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de 
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank) 

soma te stelen Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de 
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank) 

steelt Indra Tvaṣṭṛs soma Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de 
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank) 

steelt Bezit en roof: verwerving: buit 

erfenis Bezit en roof: verwerving: erfenis 

gekocht Bezit en roof: verwerving: kopen 

 Hara, [voorafgegaan door een spatie] Bezit en roof: wegneming: term: hara (part.) (god) (Ind.) 

weigert Bezit en roof: weigering 

bloed Bloed 

bomen Boom 

boom Boom 

es (Edda) Boom: es 

vanaspati Boom: heilige ~: vanaspati (‘heer van het woud’) (Ind.) 

mierikswortels Boom: mierikswortelboom (Moringa Pterygosperma of Oleifera) 

Śigru Boom: mierikswortelboom: term: śigru (familie) (Ind.) 

Palāśa Boom: palāśa = parṇa (Butea monosperma of frondosa) (Ind.) 

Parṇa Boom: palāśa = parṇa (Butea monosperma of frondosa) (Ind.) 

kharjūra Boom: palmboom, wilde of zilveren dadel-: term: kharjūra (Ind.) 

vetasa Boom: palmboom: rotenpalm: term: vetasa (Ind.) 

vijgenboom Boom: vijgenboom 

Aśvattha Boom: vijgenboom: term: aśvattha (Ficus religiosa) (Ind.) 

banyan Boom: vijgenboom: term: banyan = nyagrodha = vaṭa (Ficus 

benghalensis = indica) (Ind.) 

Nyagrodha Boom: vijgenboom: term: banyan = nyagrodha = vaṭa (Ficus 

benghalensis = indica) (Ind.) 

Plakṣa Boom: vijgenboom: term: plakṣa (Ficus infectoria) (Ind.) 

Udumbara Boom: vijgenboom: term: udumbara (Ficus racemosa) (Ind.) 

schepen Boot 

schip Boot 

Vala Bouwwerk: afscheiding: term: vala (demon) (Ind.) 

bouwt Bouwwerk: bouw 

ingebouwd Bouwwerk: bouw 

vestingen Bouwwerk: burcht (vesting) 

dorp Bouwwerk: dorp 

huis Bouwwerk: huis 

gemeenschapshuis Bouwwerk: huis, gemeenschaps- 

gṛhya Bouwwerk: huis: term: gṛhya (adj.) (rite/lit.) (Ind.) 

hok waarin de koeien Bouwwerk: stal, koeien- 

koeienstallen Bouwwerk: stal, koeien- 

ontvangstzaal Bouwwerk: vertrek: ontvangstruimte 

w.c. Bouwwerk: vertrek: toilet 

‘ondersteuning’, nl. datgene Bouwwerk: zuil, steun-: term: skambha (god) (Ind.) 

ondersteund door palen Bouwwerk: zuil, steun-; hemeldragende niet-centrale (een van de 
vier aan het uiteinde van de wereld) 

offerpaal Bouwwerk: zuil: paal, offer- 

 wezen. [voorafgegaan door een spatie] Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 
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wezens Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

Bhūta Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen: term: bhūta (Ind.) 

Belang Cultureel aspect: belang 

Hun betekenis neemt af Cultureel aspect: belang 

Neergaande ontwikkeling Cultureel aspect: belang 

populariteit Cultureel aspect: belang 

vooropplaatsing Cultureel aspect: belang 

beïnvloed Cultureel aspect: invloed 

invloed Cultureel aspect: invloed 

ontwikkelen Cultureel aspect: ontwikkeling 

ontwikkeling Cultureel aspect: ontwikkeling 

traditie Cultureel aspect: traditionalisme (traditie) 

Verbreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

cultus Cultus (verering, aanbidding) 

aanbeden Cultus (verering, aanbidding) 

aanbidden Cultus (verering, aanbidding) 

aanbidding Cultus (verering, aanbidding) 

aangeroepen Cultus (verering, aanbidding) 

aanroeping Cultus (verering, aanbidding) 

 eren, [voorafgegaan door een spatie] Cultus (verering, aanbidding) 

geëerd Cultus (verering, aanbidding) 

vereerd Cultus (verering, aanbidding) 

vereren Cultus (verering, aanbidding) 

fallusaanbidders Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.) 

Slangen worden zeker direct vereerd Cultus: dierenverering 

verering van dieren Cultus: dierenverering 

Verering van de koe Cultus: dierenverering: rundercultus: koeiencultus 

slangencultus Cultus: dierenverering: slangencultus 

cultus van voorouders Cultus: dodencultus 

Dodenverering Cultus: dodencultus 

Fetisjisme Cultus: fetisjisme 

fetisjistisch Cultus: fetisjisme 

moedercultus Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin 

Dhī, Cultus: persoonlijke devotie: term: dhī (godin) (Ind.) 

soma-cultus Cultus: soma-cultus (Ind.) 

vegetatiecultussen Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus 

cultus van (woud)bomen Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering 

vuurcultus Cultus: vuurcultus 

vuurverering Cultus: vuurcultus 

beschaving Cultuur: hogere ~ (beschaving) 

Indus-cultuur Cultuur: Indus-dalbeschaving (Ind.) 

Indus-steden Cultuur: Indus-dalbeschaving (Ind.) 

dier Dier 

Etaśa Dier: ‘Bont schitterend’ (Etaśa) (Ind.) 

Śabala Dier: ‘Gevlekte’ (Śabala (-ī) (Ind.) 

Garutmat Dier: ‘Gevleugelde’ (Garutmat) (Ind.) 

Arbuda Dier: ‘Gezwollene’ (Arbuda, Arbudi, Nyarbudi) (Ind.) 

Takṣaka Dier: ‘Hakker’ (Takṣaka) (Ind.) 

Vṛṣākapi Dier: ‘Mannetjesaap’ (Vṛṣākapi) (Ind.) 

Kāmaduh Dier: ‘Melkbegeerte’ (Kāmaduhā) (Ind.) 

Akūpāra Dier: ‘Onbegrensd’ (Akūpāra) (Ind.) 

Paidva Dier: ‘Pedu’s paard’ (Paidva) (Ind.) 

Ahi Dier: ‘Slang’ (Ahi) (Ind.) 

Garuḍa Dier: ‘Verslinder’ (Garuḍa, Garuḍī) (Ind.) 

Dadhikrā Dier: ‘Verspreider van gestremde melk’ (Dadhikrā(van)) (Ind.) 

Emūṣa Dier: ‘Verstoorder’ (Emūṣa) (Ind.) 

Aśvinī Dier: ‘Vrouw / moeder van de Aśvins’ (Aśvinī) (Ind.) 
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Airāvata Dier: ‘Zoon van de oceaan’ (Airāvata) (Ind.) 

Vaipaśyata Dier: ‘Zoon van Vipaśyat’ (Vaipaśyata) (Ind.) 

Śyāma Dier: ‘Zwarte’ (Śyāma) (Ind.) 

 aap [voorafgegaan door een spatie] Dier: aap 

‘beer’ Dier: beer 

 Beer [voorafgegaan door een spatie] Dier: beer 

ṛkṣa 1. ‘ster’, 2. ‘beer’ Dier: beer: term: ṛkṣa (Ind.) 

bloedzuigers Dier: bloedzuiger 

Demonische dieren Dier: demonisch ~ 

dwergdier Dier: dwergdier 

 ezel [voorafgegaan door een spatie] Dier: ezel 

bizons of een ezel Dier: ezel van de Aśvins (Ind.) 

met ezels Dier: ezel van de Aśvins (Ind.) 

geit Dier: geit 

bok Dier: geit: bok (= geitenbok) 

aja Dier: geit: term: aja (Ind.) 

glimwormen Dier: glimworm 

Goddelijke dieren Dier: goddelijk ~ 

haas Dier: haas 

hert Dier: hert 

hond Dier: hond 

vergezeld door zijn hond Dier: hond van Indra (Ind.) 

Sārameyā Dier: hond: ‘Sārameyā’ (Ind.) (afstammeling van Saramā) 

Śunaka’s ‘honden’ Dier: hond: term: śunaka (Ind.) 

Mieren Dier: insect: mier 

vliegen Dier: insect: vlieg 

jakhals Dier: jakhals 

kikker Dier: kikker 

kudden Dier: kudde 

leeuwen Dier: leeuw 

man-leeuw Dier: leeuw: man-leeuw 

Mollen Dier: mol 

offerdier Dier: offerdier 

olifant Dier: olifant 

witte olifant, Airāvata Dier: olifant van Indra (Ind.) 

roofdieren Dier: roofdier 

‘ram’ Dier: schaap: ram 

Naigameṣa Dier: schaap: ram: term: meṣa, naiga- (‘boeman’) (demon) (Ind.) 

Naigameya Dier: schaap: ram: term: meṣa, naiga- (‘boeman’) (demon) (Ind.) 

Nejameṣa Dier: schaap: ram: term: meṣa, naiga- (‘boeman’) (demon) (Ind.) 

Nemesa Dier: schaap: ram: term: meṣa, naiga- (‘boeman’) (demon) (Ind.) 

Uraṇa ‘ram’ Dier: schaap: ram: term: uraṇa (Ind.) 

schildpad Dier: schildpad 

Kaśyapa Dier: schildpad: term: kaśyapa (ṛṣi, familie) (Ind.) 

spinnengebroed Dier: spin 

Aurṇavābha Dier: spin: term: aurṇavābha (‘afstammeling van Ūrṇavābhi’) 

(Ind.) 

Ūrṇāyu Dier: spin: term: ūrṇāyu (gandharva) (Ind.) 

stekelvarken Dier: stekelvarken 

man-tijger Dier: tijger, man- 

tijgerkoning Dier: tijgerkoning 

trekdieren Dier: trekdier 

vee, Dier: vee 

vee. Dier: vee 

vee en Dier: vee 

vis Dier: vis 
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Matsya Dier: vis: term: matsya (god) (Ind.) 

wild dier Dier: wild ~ 

mṛga Dier: wild ~: term: mṛga (Ind.) 

wolfachtige Dier: wolf 

wolven Dier: wolf 

Worm Dier: worm 

zwijn Dier: zwijn (varken) 

gesitueerd in het zuiden, de Dodenrijk: loc.: zuiden als streek der doden 

dode Dood en leven: afgestorvene 

Gestorven Dood en leven: afgestorvene 

dode lichamen Dood en leven: afgestorvene: lijk 

lijkverbranding Dood en leven: afgestorvene: lijk 

lijken; Dood en leven: afgestorvene: lijk 

lijkenvreters Dood en leven: afgestorvene: lijk 

dood [+ spatie] Dood en leven: dood 

dood. Dood en leven: dood 

dood, Dood en leven: dood 

dood: Dood en leven: dood 

doods Dood en leven: dood 

sterft Dood en leven: dood 

sterven Dood en leven: dood 

baart Dood en leven: geboorte (baren, bevalling) 

geboorte Dood en leven: geboorte (baren, bevalling) 

geboren Dood en leven: geboorte (baren, bevalling) 

ongeborene Dood en leven: geboorte: ongeborenheid 

groei Dood en leven: groei 

bṛhas Dood en leven: groei: term: bṛhas (Ind.) 

Mātariśvan Dood en leven: groei: term: śvan, mātari- (‘hij die groeit in zijn 
moeder’) (god) (Ind.) 

Ṛjiśvan Dood en leven: groei: term: śvan, ṛji- (‘krachtig gegroeide’) 

(koning) (Ind.) 

leven Dood en leven: leven 

natuur Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

eeuwig leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

onsterfelijke leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

levenden Dood en leven: levend wezen 

vitale vloeistof Dood en leven: levenssap 

onsterfelijk Dood en leven: onsterfelijkheid 

Amesha Dood en leven: onsterfelijkheid: term: aməša (subst. adj.) (Ir.) 

amṛta: de drank der onsterfelijkheid Dood en leven: onsterfelijkheid: term: amṛta (adj.) (soma-drank) 

(Ind.) 

sterfelijk Dood en leven: sterfelijkheid 

vergankelijkheid Dood en leven: sterfelijkheid 

destructief Dood en leven: vernietiging 

doden eveneens Dood en leven: vernietiging 

doden met hun blik Dood en leven: vernietiging 

ze doden Dood en leven: vernietiging 

kabouters doden Dood en leven: vernietiging 

te doden Dood en leven: vernietiging 

doodt Dood en leven: vernietiging 

doorboort Dood en leven: vernietiging 

gedood Dood en leven: vernietiging 

het doden van Dood en leven: vernietiging 

slachting Dood en leven: vernietiging 

teisteren Dood en leven: vernietiging 

vernietig Dood en leven: vernietiging 
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verscheuren Dood en leven: vernietiging 

onthoofden Dood en leven: vernietiging: onthoofding 

wiens hoofd Indra afsloeg Dood en leven: vernietiging: onthoofding 

 Hara, [voorafgegaan door een spatie] Dood en leven: vernietiging: term: hara (nom. ag.) (god) (Ind.) 

Nirṛti, ‘vergankelijkheid Dood en leven: vernietiging: term: nirṛti (godin) (Ind.) 

heer van de Vighna’s Dood en leven: vernietiging: term: vighna (nom. ag.) (lid v.e. 
geestenleger) (Ind.) 

ερεχθειν Dood en leven: vernietiging: term: ερεχθειν (vb.) (Gr.) 

Ahi Dood en leven: vernietiging: wurgen: term: aṃh: ahi (nom. ag.) 

(slang) (Ind.) 

dobbelen Drama: spel, dobbel- 

Drav. Marutta ‘medicijnman’ Dravidische termen: marutta 

drie Drie 

Thraētaona Drie: derde: term: thraētaona (Ir.) 

Thrita Drie: derde: term: thrita (Ir.) 

Trita Drie: derde: term: trita (Ind.) 

drieledig Drie: drievoudigheid 

drievoudigheid Drie: drievoudigheid 

Tryambaka, ‘die drie zusters/moeders Drie: term: tri (Ind.) 

de eed Eed 

zweert Eed 

belofte Eed: belofte 

Styx waarop men zweert Eed: onderwereldeed: Styx, ~ op de (Gr.) 

de wederzijdse eden Eed: trouw, ~ van 

vervloekt Eed: vervloeking (vloek) 

één Eén 

absorbeert Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

amalgatie Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

geabsorbeerd Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

Assimilatie Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

geassimileerd Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

één Eén: eenheid 

eenheid Eén: eenheid 

Ekata Eén: eerste: term: ekata (god) (Ind.) 

ene god Eén: enkelvoudigheid 

ene Uṣas Eén: enkelvoudigheid 

geïdentificeerd Eén: identificatie 

deze geleidelijk in Eén: identificatie 

Identificatie Eén: identificatie 

identiek Eén: identiteit 

ṛta is dezelfde Eén: identiteit 

individu Eén: individualiteit 

persoon Eén: individualiteit  

verenig Een: vereniging 

boter Eten en drinken: boter 

offerboter Eten en drinken: boter, offer- 

ghī Eten en drinken: boter: term: ghṛta (= hindī ghī) (Ind.) 

drank Eten en drinken: drank 

geperste drank Eten en drinken: drank, geperste 

krachtdrank Eten en drinken: drank, kracht- 

āśir Eten en drinken: drank, meng-: term: āśir (Ind.) 

roesopwekkende drank Eten en drinken: drank, roesopwekkende (en  narcotica) 

Surā Eten en drinken: drank, roesopwekkende: term: surā (Ind.) 

pitu Eten en drinken: drank: term: pitu (Ind.) 

drinken Eten en drinken: dronk 

drinkt Eten en drinken: dronk 

gedronken Eten en drinken: dronk 
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 eten [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: eten (voedselopname) 

‘eten’ Eten en drinken: eten (voedselopname) 

consumptie Eten en drinken: eten (voedselopname) 

 eet [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: eten (voedselopname) 

gegeten Eten en drinken: eten (voedselopname) 

maaltijd Eten en drinken: eten: maaltijd 

kravyād Eten en drinken: eten: sarkofagie: term: kravyād (adj.) (demon) 
(Ind.) 

ad ‘eten’ Eten en drinken: eten: term: ad (Ind.) 

Viṣād Eten en drinken: eten: term: ad, viṣa- (Viṣād) (‘gif etend’) (nom. 

ag.) (demon) (Ind.) 

honing Eten en drinken: honing (honingdrank)  

madhu ‘honing’ Eten en drinken: honing: term: madhu (adj. madhumat) (demon, 
koning) (Ind.) 

honingmelk Eten en drinken: honingmelk 

koek Eten en drinken: koek 

mede Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank) 

nectar Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank) 

drank der onsterfelijkheid Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank) 

onsterfelijkheidsdrank Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank) 

Haoma Eten en drinken: mede: term: haoma  (Ir.) 

medu Eten en drinken: mede: term: medu (Germ.) 

soma Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.) 

‘honing’ Eten en drinken: mede: term: soma: ‘honing’ 

indu: Eten en drinken: mede: term: soma: ‘indu’ (Ind.) 

mada: Eten en drinken: mede: term: soma: ‘mada’ (Ind.) 

madhu Eten en drinken: mede: term: soma: ‘madhu’ (Ind.) 

pitu Eten en drinken: mede: term: soma: ‘pitu’ (Ind.) 

Śuci Eten en drinken: mede: term: soma: ‘śuci’ (Ind.) 

gezuiverde soma heet śukra of śuci Eten en drinken: mede: term: soma: ‘śukra’ (Ind.) 

‘voedsel’ Eten en drinken: mede: term: soma: ‘voedsel’ 

amṛta Eten en drinken: mede: term: soma: amṛta (Ind.) 

andhas Eten en drinken: mede: term: soma: andhas (Ind.) 

methu Eten en drinken: mede: term: μεθυ (Gr.) 

melk Eten en drinken: melk 

curd Eten en drinken: melk, gestremde 

pap Eten en drinken: pap 

vlees Eten en drinken: vlees 

voedsel Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs) 

offervoedsel Eten en drinken: voedsel, offer- (w.o. offerrook) 

verstrekken van voedsel Eten en drinken: voedselvoorziening 

watergruwel Eten en drinken: watergruwel 

ethiek Ethiek 

Ethische Ethiek 

Ethische terminologie Ethiek: ethische terminologie 

gebiedt Ethiek: gebod 

Ahiṃsā-doctrine verbiedt evenwel het Ethiek: gebod: ahiṃsā-doctrine van geweldloosheid (Ind.) 

goede daden Ethiek: goede daad 

goeden Ethiek: goede persoon 

een goede zaak Ethiek: goede zaak 

het goede Ethiek: goedheid (het goede, goede zaak) 

goedheid Ethiek: goedheid (het goede, goede zaak) 

Bhadra Ethiek: goedheid: term: bhadra (adj.) (Ind.) 

Vasu: Ethiek: goedheid: term: vasu (adj.) (Ind.) 

‘goed voor allen’ (MW) Ethiek: goedheid: term: vasu, viśvā- (‘goed voor allen’) 
(gandharva) (Ind.) 

vohu Ethiek: goedheid: term: vohu (adj.) (Ir.) 
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moraal Ethiek: moraal 

morele Ethiek: moraal 

schuldloosheid Ethiek: onschuld, schuldloosheid 

beoordeelt Ethiek: oordeel: beoordeling 

rechtvaardigheid Ethiek: rechtvaardigheid 

Schuld Ethiek: schuld 

slechten Ethiek: slechte persoon 

het kwaad Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

het kwade Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

slechtheid Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

slechte Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

slechtste Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

boosaardig Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

boze Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

kwaadzinnigheid Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

Pāpa Ethiek: slechtheid: term: pāpa ((subst.) adj.) (Ind.) 

straf Ethiek: straf (straffen) 

verbannen Ethiek: straf: verbanning 

ballingsoord Ethiek: straf: verbanning 

wreken Ethiek: straf: wraak 

Erinys Ethiek: straf: wraak: term: ερινυς (Gr.) 

verplichting t.o.v. de priesters Ethiek: streven en verplichting: term: dharma (Ind.) 

Yati Ethiek: streven en verplichting: term: yati (‘strever’) (nom. ag.) 
(asceet) (Ind.) 

verbiedt Ethiek: verbod 

verbod op het drinken van soma Ethiek: verbod op het drinken van soma (Ind.) 

naam mag niet genoemd Ethiek: verbod op het noemen van de naam 

aghnya, d.w.z. ze mag niet gedood Ethiek: verbod op het offeren van bepaalde runderen: koe 

aghnya, d.w.z. ze mag niet gedood Ethiek: verbod op het offeren van bepaalde runderen: term: 
aghnya (‘die niet gedood mag worden’) (adj.) (Ind.) 

taboe op naaktheid Ethiek: verbod op het tonen van naaktheid 

verbod op het tonen van naaktheid Ethiek: verbod op het tonen van naaktheid 

slacht koeien voor zijn gasten Ethiek: vrijheid t.a.v. het doden en eten van koeien 

en Yājñavalkya eet Ethiek: vrijheid t.a.v. het doden en eten van koeien 

onwaardig Ethiek: waardigheid, on- 

zonde [+ spatie] Ethiek: zonde 

zonde, Ethiek: zonde 

zonde. Ethiek: zonde 

zonden Ethiek: zonde 

zondebesef Ethiek: zonde 

zondegevoel Ethiek: zonde 

zondigen Ethiek: zonde 

misdaad Ethiek: zonde: misdadigheid (misdaad) 

Āgas Ethiek: zonde: term: āgas = enas (Ind.) 

Enas Ethiek: zonde: term: āgas = enas (Ind.) 

zondenloos Ethiek: zondenloosheid 

zonder zonden Ethiek: zondenloosheid 

Anaghā Ethiek: zondenloosheid: term: anaghā (fem.) (godin) (Ind.) 

Familierelaties Familierelaties (verwantschap) 

verwant van Familierelaties (verwantschap) 

goddelijke afstamming Familierelaties: afstamming, goddelijke 

broeder Familierelaties: broeder 

broer Familierelaties: broeder 

dochter Familierelaties: dochter 

familie Familierelaties: familie 

Aja’s ‘geiten’ Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Aja’s’ (Ind.) 

Bharadvāja’s Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Bharadvāja’s’ (Ind.) 
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Bharadvāja-clan Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Bharadvāja’s’ (Ind.) 

Bharata’s Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Bharata’s’ (Ind.) 

Kaśyapa’s ‘schildpadden’ Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Kaśyapa’s’ (5) (Ind.) 

Kuśika’s Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Kuśika’s’ (2) (Ind.), 
Kauśika (3) 

Kauśika Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Kuśika’s’ (2) (Ind.), 
Kauśika (3) 

Matsya’s ‘vissen’ Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Matsya’s’ (1) (Ind.) 

Śigru’s ‘mierikswortels’ Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Śigru’s’ (Ind.) 

Śunaka’s ‘honden’ Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Śunaka’s’ (Ind.) 

Vasiṣṭha’s Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Vasiṣṭha’s’ (Ind.) 

Viśvāmitra’s Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Viśvāmitra’s’ (Ind.)) 

Genealogie van Aditi Familierelaties: genealogie van Aditi (Ind.) 

Genealogie van Agni Familierelaties: genealogie van Agni (Ind.) 

Genealogie van de Ṛbhu’s Familierelaties: genealogie van de Ṛbhu’s (Ind.) 

Genealogie van Dyaus en Pṛthivī Familierelaties: genealogie van Dyaus en Pṛthivī (Ind.) 

Familierelaties van Manu Familierelaties: genealogie van Manu (Ind.) 

zuster van Uṣas en dochter van hemel. Familierelaties: genealogie van Rātri (Ind.) 

Genealogie van Uṣas Familierelaties: genealogie van Rātri (Ind.) 

Genealogie van Rudra Familierelaties: genealogie van Rudra (Ind.) 

Genealogie van Sūrya Familierelaties: genealogie van Sūrya (Ind.) 

Familierelaties van Tvaṣṭṛ Familierelaties: genealogie van Tvaṣṭṛ (Ind.) 

Genealogie van Tvaṣṭṛ Familierelaties: genealogie van Tvaṣṭṛ (Ind.) 

Genealogie van Uṣas Familierelaties: genealogie van Uṣas (Ind.) 

apsaras Urvaśī is de moeder van Vasiṣṭha Familierelaties: genealogie van Vasiṣṭha (Ind.) 

Vasiṣṭha zou van een apsaras afstammen Familierelaties: genealogie van Vasiṣṭha (Ind.) 

Genealogie van Vivasvat Familierelaties: genealogie van Vivasvat (Ind.) 

Oorsprong van het menselijk geslacht Familierelaties: genealogie van Vivasvat (Ind.) 

Relaties op grond van Familierelaties: huwelijksrelaties 

kind Familierelaties: kind 

Apāṃnapāt Familierelaties: kind: term: napāt, apāṃ- (‘kind van de wateren’) 

(god) (Ind.) 

moeder Familierelaties: moeder 

Ambikā Familierelaties: moeder: term: ambikā ((myth. fig.) (Ind.) 

af te stammen Familierelaties: nakomeling  

afstammeling Familierelaties: nakomeling  

nageslacht Familierelaties: nakomeling  

nakomelingen Familierelaties: nakomeling  

oerouders Familierelaties: oerouders 

oerpaar Familierelaties: oerouders 

ouders Familierelaties: ouders 

Ouderschap Familierelaties: ouders 

schoonzoon Familierelaties: schoonzoon 

stamvader Familierelaties: stamvader 

tweeling Familierelaties: tweeling 

tweelingbroer Familierelaties: tweelingbroer 

universele ouders Familierelaties: universele ouders 

vader Familierelaties: vader 

voorouder Familierelaties: voorouder 

voorvader Familierelaties: voorouder 

Zonen Familierelaties: zoon 

zoon Familierelaties: zoon 

‘zoon van zichzelf’ Familierelaties: zoon: term: napāt, tanū- (‘zoon van zichzelf’) 
(god) (Ind.) 

zuster Familierelaties: zuster 

stamceremonie Feest: 5. type: tribaal ~ (stamfeest) 
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filosofie Filosofie 

filosofische Filosofie 

abstract Filosofie: abstractie 

destructieve kant Filosofie: aspect, negatief (dodelijk) 

negatief aspect Filosofie: aspect, negatief (dodelijk) 

Negatieve aspect Filosofie: aspect, negatief (dodelijk) 

helende zijde Filosofie: aspect, positief (productief) 

concreet Filosofie: concreetheid 

concrete Filosofie: concreetheid 

filosofische overtuiging dat alle goden Filosofie: idee van de eenheid van de wereld 

kennis Filosofie: kennis 

alwetend Filosofie: kennis: alwetendheid 

 wijs [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Filosofie: kennis: wijsheid 

wijsheid Filosofie: kennis: wijsheid 

onbepaaldheid Filosofie: ondefinieerbaarheid (onbepaaldheid) 

Brahman Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman = ātman 
(Ind.), Brahma (lit.) 

Arbman’s theorie over het demonische Filosofie: theorie over het demonische aspect van Rudra (Arbman) 

theorie over Rudra en de muni Filosofie: theorie over Rudra (statische theorie) (Arbman) 

theorie over Rudra en de muni Filosofie: theorie over Rudra en de muni (Arbman) 

theorie over Rudra en Tryambaka Filosofie: theorie over Rudra en Tryambaka (Arbman) 

materialistische Filosofie: type: materialisme (materialist(isch)) 

school van de Nairukta’s Filosofie: type: Nairukta’s (Ind.) 

Yoga Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga: Yoga = Rājayoga = leer van yoga 

(Ind.) 

Reïncarnatiegedachte Filosofie: type: transmigratie (reïncarnatie), leer van de 

Vegetarisme Filosofie: type: vegetarisme 

Vājasaneyi Saṃhitā Filosofie: type: Yajur Veda-school, Witte: Vājasaneyins (Ind.) 

Maitrāyaṇī Saṃhitā Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Maitrāyaṇīya’s = 

Maitrāyaṇī śākhā (Ind.) 

Taittirīya Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Taittirīya’s (Ind.) 

afgeleide Filosofisch aspect: afleiding (secondaire ontwikkeling) 

aspect Filosofisch aspect: aspect 

betekenis Filosofisch aspect: betekenis 

gebonden Filosofisch aspect: gebondenheid, vaste relatie 

hypothese Filosofisch aspect: hypothese 

beschouwen Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld) 

concept Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld) 

Deze gedachte Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld) 

ideeën Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld) 

opvatting Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld) 

voorstelling Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld) 

zienswijze Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld) 

verklaren Filosofisch aspect: interpretatie 

Verklaring Filosofisch aspect: interpretatie 

Tegenwerpingen Filosofisch aspect: kritiek 

Hardy zien Filosofisch aspect: mening  

Sommigen zien Filosofisch aspect: mening  

zien de asura’s Filosofisch aspect: mening  

gezien Filosofisch aspect: mening  

ziet Filosofisch aspect: mening 

komt overeen Filosofisch aspect: overeenkomst 

overeenkomst Filosofisch aspect: overeenkomst 

overeenkomt Filosofisch aspect: overeenkomst 

parallel Filosofisch aspect: parallel 

vergeleken Filosofisch aspect: parallel 
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speculatie Filosofisch aspect: speculatie 

contrast Filosofisch aspect: tegenstelling 

oppositie Filosofisch aspect: tegenstelling 

tegenstelling Filosofisch aspect: tegenstelling 

theorieën Filosofisch aspect: theorie 

connectie Filosofisch aspect: verband (relatie) 

relatie Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verband Filosofisch aspect: verband (relatie) 

associatie Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

 band [voorafgegaan door een spatie] Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

geassocieerd Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbinding Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbintenis Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbonden Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

onderscheid Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verschillen Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verwant Filosofisch aspect: verwantschap 

geest Geest 

afstammelingen van kracht Geest: ‘Afstammelingen van kracht’ (Ind.) 

Urvarā Geest: ‘Akker’ (Urvarā) (Ind.) (apsaras) 

Vibhu Geest: ‘Almachtige’ (Vibhu) (Ind.); 

Vibhvan Geest: ‘Alomaanwezige’ (Vibhvan) (Ind.) 

‘Als Vāyu zo snel’ Geest: ‘Als Vāyu zo snel’ (Ind.) 

Kāvya Uśanā Geest: ‘Begerige’ (uśanā(/as)) (Ind.) 

Parṇaya Geest: ‘Bladgroene’ (Parṇaya) (Ind.) 

Rudhikrā Geest: ‘Bloedverspreider’ (Rudhikrā) (Ind.) 

Naigameṣa Geest: ‘Boeman’ (Naigameṣa) (Ind.) 

Naigameya Geest: ‘Boeman’ (Naigameṣa) (Ind.) 

Nejameṣa Geest: ‘Boeman’ (Naigameṣa) (Ind.) 

Nemesa Geest: ‘Boeman’ (Naigameṣa) (Ind.) 

Kṛśānu Geest: ‘Boogschutter’ (Kṛśānu) (Ind.) 

Dhuni Geest: ‘Bruller’ (Dhuni) (Ind.) 

Daivya Geest: ‘De goddelijke’ (Daivya) (Ind.) (asura) 

Etadu Geest: ‘Dit’ (Etadu) (Ind.) 

Dānavī Geest: ‘Dochter van Danu’ (Dānavī) (Ind.) 

Mada hen Geest: ‘Dronkenschap’ (Mada) (Ind.) 

Kilāta Geest: ‘Dwerg’ (Kilāta) (Ind.) 

‘Een uitrusting dragend’ Geest: ‘Een uitrusting dragend’ (Ind.) 

Ugrajit Geest: ‘Geweldige overwinnaar’ (Ugrajit) (Ind.) 

Viṣād Geest: ‘Gifeter’ (Viṣād) (Ind.) 

‘Goede bogen en pijlkokers hebbend’ Geest: ‘Goede bogen en pijlkokers hebbend’ (Ind.) 

Rāhu Geest: ‘Grijper’ (Rāhu) (Ind.) 

Kālakañja’s Geest: ‘Haar van de tijd’ (Kālakañja) (Ind.) 

Ṛbhu Geest: ‘Handvaardige’ (Ṛbhu) (Ind.) 

(later is hij heer Geest: ‘Heer der mensen’ (Ind.) 

heer der rovers Geest: ‘Heer der rovers’ (Ind.) 

Rāṣṭrabhṛt Geest: ‘Heerseres’ (Rāṣṭrabhṛt) (Ind.) 

Dīrghajihvī Geest: ‘Langtong’ (Dīrghajihvī) (Ind.) 

Mahāsena Geest: ‘Leider van een groot leger’ (Mahāsena) (Ind.) 

Kubera Geest: ‘Misvormde’ (Kubera) (Ind.) 

‘Niet met de ogen knipperend’ Geest: ‘Niet met de ogen knipperend’ (Ind.) 

Makha Geest: ‘Offer’ (Makha) (Ind.) 

Vala Geest: ‘Omheining’ (Vala) (Ind.) 

Uraṇa ‘ram’ Geest: ‘Ram’ (Uraṇa) (Ind.) (demon) 

Pipru Geest: ‘Rebellenleider’ (Pipru) (Ind.) 

Arṇava Geest: ‘Rusteloze’ (Arṇava) (Ind.) (zeedemon) 
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Dṛbhīka Geest: ‘Samenbinder’ (Dṛbhīka) (Ind.) 

Svarbhānu Geest: ‘Schitterende pracht’ (Svarbhānu) (Ind.) 

Varcin Geest: ‘Schitterende’ (Varcin) (Ind.) 

Ketu Geest: ‘Schittering’ (Ketu) (Ind.) 

Śukra vervloekt de drank Geest: ‘Schittering’ (Śukra) (Ind.) 

Vyaṃsa Geest: ‘Schouderloze’ (Vyaṃsa) (Ind.) 

Śuṣṇa Geest: ‘Sisser’ (Śuṣṇa) (Ind.) 

Sarpa Geest: ‘Slang’ (Sarpa, Anusarpa) (Ind.) 

Anusarpa Geest: ‘Slang’ (Sarpa, Anusarpa) (Ind.) 

Ūrṇāyu Geest: ‘Spin’ (Ūrṇāyu) (Ind.) 

Vibhinduka Geest: ‘Splijter’ (Vibhinduka) (Ind.) 

Vṛtra Geest: ‘Tegenhouder’ (Vṛtra) (Ind.) 

Namuci Geest: ‘Vasthouder’ (Namuci) (Ind.) 

Śunaṃkuri Geest: ‘Veroorzaker van groei en voorspoed’ (Śunaṃkuri) (Ind.) 

‘De verschrikkelijke’ Geest: ‘Verschrikkelijke’ (Ghora) (Ind.) 

Śuṣṇa Geest: ‘Verschroeier’ (Śuṣṇa) (Ind.) 

Ākuli Geest: ‘Verward’ (Ākuli) (Ind.) (asura) 

Dāsa’s Geest: ‘Vijand’ (Dāsa, Dasyu) (Ind.) 

Dasyu Geest: ‘Vijand’ (Dāsa, Dasyu) (Ind.) 

Śakuntalā Geest: ‘Vogeltje’ (Śakuntalā) (Ind.) 

‘goed voor allen’ Geest: ‘Weldoener voor allen’ (Viśvāvasu) (Ind.) (gandharva) 

Ugrapaśyā Geest: ‘Wild kijkend’ (Ugrapaśyā) (Ind.) 

zonen van Indra Geest: ‘Zonen van Indra’ (Ind.) 

zonen van Manu Geest: ‘Zonen van Manu’ (Ind.) 

Saudhanvana’s Geest: ‘Zonen van Sudhanvan’ (Saudhanvana’s) (Ind.) 

Dānava Geest: ‘Zoon van Danu’ (Dānava) (Ind.) 

Vaiśravaṇa Geest: ‘Zoon van Viśravas’ (Vaiśravaṇa) (Ind.)+ (Ind.-B.) 

Asita Dhānva Geest: ‘Zwarte’ (Asita) (Ind.) (demon) 

aardgeest Geest: aardgeest 

geest van de aarde Geest: aardgeest 

Graha’s Geest: angstdemon: graha (Ind.) 

geesten van het bedrog Geest: bedrog, demon van het 

die de runderen doet terugkeren naar Geest: begeleider van de runderen naar huis 

berg- en woudgeesten Geest: berggeest 

geest van de berg Geest: berggeest 

Geesten van de landbouw, de weide en Geest: berggeest 

Yakṣa Geest: berggeest: yakṣa, yakṣī (Ind.) = yakkha (Ind.-B.) 

geest van het huis Geest: beschermgeest van het huis 

kabouters Geest: beschermgeest van het huis: kobold (kabouter) (Germ.) 

demon Geest: demon 

boze geesten Geest: demon 

Arāti’s Geest: demon: groep: ‘Arāti’s’ (Ind.) 

Aurṇavābha Geest: demon: groep: aurṇavābha (Ind.) 

 Adeva [voorafgegaan door een spatie] Geest: demon: term: adeva (Ind.) 

asura Geest: demon: term: asura (Ind.) 

asura ‘geest’ Geest: demon: term: asura (Ind.) 

een term asura in de Geest: demon: term: asura (Ind.) 

monster Mada Geest: demon: term: asura (Ind.) 

Arurmagha’s Geest: demon: term: asura: arurmagha = arunmagha (Ind.) 

daēva’s Geest: demon: term: daēva (Ir.) 

Druh’s Geest: demon: term: druh (Ind.) 

druj Geest: demon: term: druj (Ir.) 

Kālakañja’s Geest: demon: term: kālakañja (Ind.) 

Demonen worden vaak mṛga ‘wild dier’ Geest: demon: term: mṛga (alg. benaming) (Ind.) 

demonenpaar Geest: demonenpaar 

Kimīdin Geest: demonenpaar: kimīdin (Ind.) 
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en verdrijft geesten der Geest: duisternis, demon van de 

dwerg Geest: dwerg 

Kilāta Geest: dwerg: term: kilāta (asura) (Ind.) 

elfen Geest: elf 

ambachtselfen Geest: elf, ambachts- 

Ṛbhu Geest: elf, ambachts-: ṛbhu (Ind.) 

Dānava Geest: groep: ‘Dānava’s’ (Ind.) 

Ṛbhu Geest: groep: ‘Ṛbhu’s’ (Ind.) 

Prabhu’s Geest: groep: ‘Ṛbhu’s’: ‘Prabhu’s’ (Ind.) 

Saudhanvana’s Geest: groep: ‘Ṛbhu’s’: ‘Saudhanvana’s’ (Ind.) 

Vibhu’s Geest: groep: ‘Ṛbhu’s’: ‘Vibhu’s’ (Ind.) 

Gandhabba Geest: hemelgeest: gandhabba (Ind.-B.) 

Gandharva Geest: hemelgeest: gandharva (lit.) (Ind.) 

hypostase Geest: hypostase 

die een meisje doet beminnen Geest: liefdesgeest 

eter van rauw vlees Geest: lijkenetende demon  

eter van lijken Geest: lijkenetende demon  

eter van offers Geest: lijkenetende demon  

die dode lichamen eet Geest: lijkenetende demon  

‘eters van rauw vlees’, lijkenvreters Geest: lijkenetende demon  

Kravyād Geest: lijkenetende demon : kravyād (Ind.) 

Bhūta’s Geest: lijkenetende demon: bhūta (Ind.-B.) + (Ind.) 

Piśāca’s Geest: lijkenetende demon: piśāca (Ind.) 

Saharakṣas Geest: lijkenetende demon: rākṣas, saha- (‘metgezel van de 

rākṣasa’s’) (Agni) (Ind.) 

Rākṣasa Geest: lijkenetende demon: rākṣasa (Ind.) 

Yātu Geest: lijkenetende demon: yātu(dhāna) (Ind.) 

geesten van de lucht Geest: lucht-, wind-, en stormdemon 

machten van de lucht Geest: lucht-, wind-, en stormdemon 

windgeest Geest: lucht-, wind-, en stormdemon 

Paṇi’s Geest: luchtdemon: paṇi (Ind.) 

maangeest Geest: maangeest 

boomgeest Geest: natuurgeest: boomgeest 

Geesten van het woud, de bomen en de Geest: natuurgeest: boomgeest 

Geesten van het woud, de bomen en de Geest: natuurgeest: woudgeest 

woudgeest Geest: natuurgeest: woudgeest 

nimf Geest: nimf 

apsaras Geest: nimf: hemelnimf: goddelijke prostituee: apsaras (Ind.) 

Wateren [hoofdletter] Geest: nimf: hemelnimf: goddelijke prostituee: apsaras (Ind.) 

waternimfen Geest: nimf: waternimf 

doodsdemon Geest: noodlotsdemon (dood, ~ van de) 

Kentauros Geest: paarddemon: Centauren (Κενταυροι) (pl.) (Gr.) 

reus Geest: reus 

oerreus Geest: reus, oer- 

Puruṣa Geest: reus, oer-: puruṣa (lit.) (Ind.) 

Daitya Geest: reus: Daitya (‘zoon van Diti’) (Ind.) 

ent ‘reus’ Geest: reus: term: ent (Germ.) 

Geesten van het woud, de bomen en de Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en 
weidegeest) 

geesten van veld en planten Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en 
weidegeest) 

vegetatiegeest Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en 
weidegeest) 

geest van het veld Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en 
weidegeest) 
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geesten van de landbouw en de weide Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en 
weidegeest) 

Geesten van de landbouw, de weide en Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en 
weidegeest) 

watergeesten Geest: watergeest 

geest van de aarde en van de wijsheid Geest: wijsheid, ~ van de 

wolkgeest Geest: wolkendemon 

Ziektedemon Geest: ziektedemon 

ziel Geest: ziel 

Gandhabba Geest: ziel, individuele ongeboren: term: gandhabba (Ind.-B.) 

bezield Geest: ziel: bezieling, bezield zijn 

bezielt Geest: ziel: bezieling, bezield zijn 

dodengeest Geest: ziel: dodengeest 

geesten van de doden Geest: ziel: dodengeest 

geesten van de dood Geest: ziel: dodengeest 

zielen der doden Geest: ziel: dodengeest 

Vaderen Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’ 

vijandige dodengeesten Geest: ziel: dodengeest: spook 

‘asu leidend’ Geest: ziel: term: asu (Ind.) 

zwanenmaagden Geest: zwaanmeisje 

zwanenmeisjes Geest: zwaanmeisje 

Dhuni Geluid: brullen: term: dhuni (adj.) (demon) (Ind.) 

Rudra < rud ‘wenen’ Geluid: brullen: term: rudra (part.) (god) (Ind.) 

huilen Geluid: huilend ~ (storm, vuur, hond) 

lawaai Geluid: lawaai 

loeiende Geluid: loeien van het rund 

persend geluid Geluid: persing van de soma, ~ van de (Ind.) 

sisser Geluid: sissen (v.e. slang) 

sisser’, vergelijkbaar Geluid: sissen: term: śuṣṇa (nom. ag.) (demon) (Ind.) 

(śloka) is van hem Geluid: zonsopgang , geluid van de: śloka (Ind.) 

geluid van zonsopgang Geluid: zonsopgang, geluid van de (Ind.) 

os. ent ‘reus’ Germ. termen: ent 

got. manna ‘man, mens’ Germ. termen: Manna (got.) 

medu Germ. termen: medhu*: medu (oe) 

nnl. woord Germ. termen: woord (nnl.) 

geschiedenis Geschiedenis 

historisch Geschiedenis 

IE periode Geschiedenis: IE periode 

Indo-Iraanse periode Geschiedenis: Indo-Iraanse periode 

post-Vedisch Geschiedenis: post-Vedische periode (Ind.) 

Vedische periode Geschiedenis: Vedische periode (Ind.) 

vroeg-Vedische Geschiedenis: Vedische periode (Ind.) 

eerstgeborene Geslacht en rijpheid: eerstgeborene 

embryo Geslacht en rijpheid: embryo 

ongeboren vrucht Geslacht en rijpheid: embryo 

jong Geslacht en rijpheid: jeugd 

Hij is jong Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

jong, sterk Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

jongelingen Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

jongeman Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

kinderen Geslacht en rijpheid: kind 

jong, ze Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

maagd Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

meisje Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

Ze is jong Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

 man [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geslacht en rijpheid: man 
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man- Geslacht en rijpheid: man 

 man, [voorafgegaan door een spatie] Geslacht en rijpheid: man 

‘man, Geslacht en rijpheid: man 

mannen Geslacht en rijpheid: man 

got. manna ‘man, mens’ Geslacht en rijpheid: man: term: manna (Germ.) 

ongeborene Geslacht en rijpheid: ongeborene 

volwassen Geslacht en rijpheid: volwassenheid 

vrouw Geslacht en rijpheid: vrouw 

Menā Geslacht en rijpheid: vrouw: term: menā (Indra) (Ind.) 

60.000 Getal: ~ boven  de twaalf 

eet 100 Getal: ~ boven de twaalf 

1000 Getal: ~ boven de twaalf 

1100 Getal: ~ boven de twaalf 

180 Getal: ~ boven de twaalf 

27 Getal: ~ boven de twaalf 

300 Getal: ~ boven de twaalf 

 33 [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Getal: ~ boven de twaalf 

360 Getal: ~ boven de twaalf 

3x7 Getal: ~ boven de twaalf 

6333 Getal: ~ boven de twaalf 

99 Getal: ~ boven de twaalf 

dertiende Getal: ~ boven de twaalf 

negentig Getal: ~ boven de twaalf 

decimaal stelsel Getal: 10-tallig stelsel 

ontelbare Getal: aantal: groot aantal, menigvuldigheid 

veel vuren Getal: aantal: groot aantal, menigvuldigheid 

vele ochtendschemeringen Getal: aantal: groot aantal, menigvuldigheid 

8 Vasu’s Getal: acht 

of 8, Getal: acht 

(8) Getal: acht 

acht; Getal: acht 

Aṣṭakā Getal: acht: term: Aṣṭakā (‘achtledig’) (maan-dag, offer) (Ind.) 

11 Rudra’s Getal: elf 

(11) Getal: elf 

heilig getal Getal: heilig ~ 

grootte Getal: maat: grootheid 

Hij is jong en groot Getal: maat: grootheid 

Mahī Getal: maat: grootheid: term: mahī (fem.) (godin) (Ind.) 

Akūpāra ‘van oneindige Getal: maat: reusachtigheid 

yojana Getal: maat: term: yojana (afstandsmaat) (Ind.) 

meervoudig Getal: meervoudigheid 

negen [+ spatie] Getal: negen 

negen. Getal: negen 

Navagva Getal: negen: negenledigheid: term: navagva (adj.) 
(priestergroep) (Ind.) 

sapta Getal: term: sapta (Ind.) 

 tien [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Getal: tien 

Daśagva’s Getal: tien: tienledigheid: term: daśagva (adj.) (priestergroep) 
(Ind.) 

12 [+ spatie] Getal: twaalf 

tot 12 Getal: twaalf 

12) Getal: twaalf 

twaalf Getal: twaalf 

 vier [voorafgegaan door een spatie] Getal: vier 

 5 [voorafgegaan door een spatie] Getal: vijf 
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vijf Getal: vijf 

zes Getal: zes 

3x7 Getal: zeven 

 7 [voorafgegaan door een spatie] Getal: zeven 

(7 Getal: zeven 

Zeven Getal: zeven 

god God 

Skanda God: ‘Aanvaller’ (Skanda) (Ind.) 

Prāṇa God: ‘Adem’ (Prāṇa) (Ind.) 

Jātavedas God: ‘Albezitter’ (Jātavedas) (Ind.) 

Tvaṣṭṛ wordt ook Viśvarūpa genoemd God: ‘Algedaante’ (Viśvarūpa) (Ind.) 

Viśvedevās God: ‘Algoden’ (Viśvedevās) (Ind.) 

Vaiśvānara God: ‘Aller mensen vuur’ (Vaiśvānara) (Ind.) 

Viśvakarman God: ‘Alschepper’ (Viśvakarman) (Ind.) 

Vrātya God: ‘Bedelaar’ (Vrātya) (Ind.) 

Saṃjñā God: ‘Beeld’ (Saṃjñā) (Ind.) 

Nāsatya God: ‘Behulpzame’ (Nāsatya) (Ind.) 

Rāma God: ‘Bekoorlijke’ (Rāma) (Ind.) 

Trātṛ ‘beschermer’ God: ‘Beschermer’ (Trātṛ) (Ind.) 

Varūtrī God: ‘Beschermster’ (Varūtrī) (Ind.) 

‘beschikker’ God: ‘Beschikker’ (Vidhātṛ) (Ind.) 

Bhava God: ‘Bestaan’ (Bhava) (Ind.) 

Haraxvaitī God: ‘Bezitter van wateren’ (Haraxvaitī) (Ir.) 

Sarasvat [+ spatie] God: ‘Bezitter van wateren’ (Sarasvat) (Ind.) 

Sarasvat. God: ‘Bezitter van wateren’ (Sarasvat) (Ind.) 

Sarasvatī = av. Haraxvaitī (‘bezitter van God: ‘Bezitter van wateren’ (Sarasvatī) (Ind.) 

Aśani is ‘de bliksem’ God: ‘Bliksem’ (Aśani) (Ind.) 

Śarva God: ‘Boogschutter’ (Śarva) (Ind.) 

Sudhanvan’, ‘met de goede boog’ God: ‘Boogschutter’ (Sudhanvan) (Ind.) 

‘boterhandige’ God: ‘Boterhandige’ (Ind.) 

‘botervoetige’ God: ‘Botervoetige’ (Ind.) 

Tvaṣṭṛ < tvakṣ God: ‘Bouwer’ (Tvaṣṭṛ) (Ind.) 

Vərəθraγna God: ‘Breker van weerstand’ (Vərəθraγna) (Ir.) 

Kavyavāhana God: ‘Brenger van offergaven aan de Vaderen’ (Kavyavāhana) 
(Ind.) 

Manu God: ‘Denkende’ (Manu) (Ind.) 

Thraētaona God: ‘Derde’ (Thraētaona) (Ir.) 

Thrita God: ‘Derde’ (Thrita) (Ir.) 

Trita God: ‘Derde’ (Trita) (Ind.) 

‘de god hier’ God: ‘Deze god’ (omschrijving voor Rudra) (Ind.) 

Pārvatī God: ‘Dochter van de Berg’ (Pārvatī) Ind.) 

pāvīravī God: ‘Dochter van de bliksem’ (Pāvīravī) (Ind.) 

Haimavatī God: ‘Dochter van Himavat’ (Haimavatī) (Ind.) 

Menā ‘vrouw’ of ‘dochter’ God: ‘Dochter’ (Menā) (Ind.) 

koning en ‘doder God: ‘Doder van Verethra’ (Ir.) 

Vṛtrahan God: ‘Doder van Vṛtra’ (Vṛtrahan) (Ind.) 

Maruts God: ‘Doders’ (Maruts) (Ind.) (godengroep) 

Tryambaka God: ‘Drie zusters (of moeders) bezittend’ (Tryambaka) (Ind.) 

Yama God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.) 

Yamī God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.) 

Aja Ekapad God: ‘Eenpotige bok’ (Aja Ekapad) (Ind.) 

Ekata God: ‘Eerste’ (Ekata) (Ind.) 

‘Gandharva van de wateren’ God: ‘Gandharva van de wateren’ (Ind.) 

epitheton Dakṣiṇā God: ‘Gave’ (Dakṣiṇā) (Ind.) 

Hotrā God: ‘Gebed’ (Hotrā) (vlgs MW, Kinsley) (Ind.) 

 Diti [voorafgegaan door een spatie] God: ‘Gebondenheid’ (Diti) (Ind.) 



De goden en demonen van de Veda 

 

Diti is God: ‘Gebondenheid’ (Diti) (Ind.) 

Manīṣā God: ‘Gedachte’ (Manīṣā) (Ind.) 

Lakṣmī God: ‘Gelukbrengster’ (Lakṣmī) (Ind.) 

Menā ‘vrouw’ of ‘dochter’ God: ‘Gemalin’ (Menā) (Ind.) 

Bhadrakālī God: ‘Genadige zwarte’ (Bhadrakālī) (Ind.) 

Mṛḍa God: ‘Genadige’ (Mṛḍa) (Ind.) 

Pṛśni, ‘gespikkeld’ God: ‘Gevlekte’ (Pṛśni) (Ind.) 

Christus God: ‘Gezalfde’ (Μεσσιας) (Chr.-Gr.) + (Māšîaḥ) (Isr.) + (Χριστος) 

(Chr.-Gr.) 

Pāvamāna God: ‘Gezuiverde’ (Pāvamāna) (Ind.) 

Ariṣṭanemi, ‘wiens velgen onbeschadigd God: ‘God met de onbeschadigde velgen’ (Ariṣṭanemi) (Ind.) 

Kauśika God: ‘God van de Kuśika’s’ (Kauśika) (Ind.) 

Soma [niet cursief] God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.) 

Sumitra God: ‘Goede vriend’ (Sumitra) (Ind.) 

Vasu’s God: ‘Goede’ (Vasu, Vasava) (Ind.) 

Vasu. priester God: ‘Goede’ (Vasu, Vasava) (Ind.) 

Hiraṇyagarbha God: ‘Gouden kiem’ (Hiraṇyagarbha) (Ind.) 

Aditi God: ‘Grenzenloze’(Aditi) (Ind.) 

‘de grote god’ God: ‘Grote god’ (Ind.) 

Mahādeva God: ‘Grote god’ (Mahādeva) (Ind.) 

Mahī God: ‘Grote Godin’ (Mahī) (Ind.) 

Hanumat God: ‘Grote kaak’ (Hanumat) (Ind.) 

‘de grote’ God: ‘Grote’ (Ind.) 

Maghavan God: ‘Gulle’ (Maghavan) (Ind.) 

Anumati, ‘gunst der goden’ God: ‘Gunst’ (Anumati) (Ind.) 

Dakṣa God: ‘Handige’ (Dakṣa) (Ind.) 

heenleider God: ‘Heenleider’ (Netṛ) (Ind.) 

heer der bergen God: ‘Heer der bergen’ (Ind.) 

patroon van boeven God: ‘Heer der boeven’ (Ind.) 

heer der dieren God: ‘Heer der dieren’ (Paśupati) (Ind.) 

heer van het vee God: ‘Heer der dieren’ (Paśupati) (Ind.) 

Vighneśa God: ‘Heer der hindernissen’ (Vighneśa) (Ind.) 

heer der orde God: ‘Heer der orde’ (Ind.) 

Heer der schepselen God: ‘Heer der schepselen’ (Prajāpati) (Ind.) 

heer der wateren God: ‘Heer der wateren’ (Ind.) 

Sahāmpati God: ‘Heer der wereld’ (Sahāmpati) (Ind.-B.) 

heer der wezens God: ‘Heer der wezens’ (Bhūtapati) (Ind.) 

heer van de eed God: ‘Heer van de eed’ (Ind.) 

‘heer van kracht of krachtige steun’ (Śacī God: ‘Heer van de krachtige steun’ (Śacīpati) (Ind.) 

Ṛbhukṣan ‘heer’ of ‘leider van de Ṛbhu’s’ God: ‘Heer van de ṛbhu’s’ (Ṛbhukṣin) (Ind.) 

heer van de spraak God: ‘Heer van de spraak’ (Vācaspati) (Ind.) 

viśpati God: ‘Heer van de stam’ (Viśpati) (Ind.) 

Vāstoṣpati: ‘heer van de woning’ God: ‘Heer van de woning’ (Vāstoṣpati) (Ind.) 

heer van het contract God: ‘Heer van het contract’ (Ind.) 

heer van het gebed God: ‘Heer van het gebed’ (Bṛhaspati) (Ind.) 

Urvarāpati  God: ‘Heer van het geploegde veld’ (Urvarāpati, Kṣetrasya Pati) 

(Ind.) 

Kṣetrasya Pati God: ‘Heer van het geploegde veld’ (Urvarāpati, Kṣetrasya Pati) 

(Ind.) 

heren van ṛta God: ‘Heer van ṛta’ (Ind.) 

verschafte Śiva, de Heer God: ‘Heer van yoga’ (Ind.) 

asura ‘heer’ God: ‘Heer’ (asura) (Ir.) 

‘de heer’ God: ‘Heer’ (Ind.) 

Īśāna God: ‘Heer’ (Īśvara, Īśa, Īśāna) (Ind.) 

Asunīti God: ‘Heerseres der geesten’ (Asunīti) (Ind.) 
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Brahmā God: ‘Heilige’ (Brahmā, Bhagavān, Bhagavat, Bhagavad) (Ind.) 

Soma [niet cursief] God: ‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.) 

Dyāvābhūmī God: ‘Hemelaarde’ (Dyāvābhūmī) (Ind.) (godengroep) 

Dyāvākṣāmā God: ‘Hemelaarde’ (Dyāvākṣāmā) (Ind.) (godengroep) 

Dyāvāpṛthivī God: ‘Hemelaarde’ (Dyāvāpṛthivī) (Ind.) (godengroep) 

Dhanvantari God: ‘Hemelboogvaarder’ (Dhanvantari) (Ind.) 

hemelbewoners God: ‘Hemeling’ (Ind.) 

hemeling God: ‘Hemeling’ (Ind.) 

Mātariśvan God: ‘Hij die in zijn moeder groeit’ (Mātariśvan) (Ind.) 

Āśā God: ‘Hoop’ (Āśā) (Ind.) 

Himavat God: ‘IJskoude’ (Himavat) (Ind.) 

Indrāparvatā God: ‘Indra en het gebergte’ (Indrāparvatā) (Ind.) (godengroep) 

Śamā, ‘inspanning’ God: ‘Inspanning’ (Śamā) (Ind.) 

Ṛtu God: ‘Jaargetijden’ (Ṛtu’s) 

kind van de wateren God: ‘Kind van de wateren’ (Apāṃnapāt) (Ind.) 

Vaśā God: ‘Koe’ (Vaśā) (Ind.) 

koning der Brahmanen God: ‘Koning der Brahmanen’ (Ind.) 

koning der planten God: ‘Koning der planten’ (Ind.) 

Koning Soma God: ‘Koning Soma’ (Ind.) (god) 

Sarvānnabhūti God: ‘Kracht van al het voedsel’ (Sarvānnabhūti) (Ind.) 

‘heer van kracht of krachtige steun’ (Śacī God: ‘Krachtige steun’ (Śacī) (Ind.) 

Prāsahā God: ‘Krachtige’ (Prāsahā) (Ind.) 

Śavasī (śavas ‘kracht’) God: ‘Krachtige’ (Śavasī) (Ind.) 

Vāja; God: ‘Krachtige’ (Vāja) (Ind.) 

Vāja bij God: ‘Krachtige’ (Vāja) (Ind.) 

Oṣadhi (‘plant’) God: ‘Kruid’ (Oṣadhi) (Ind.) 

Gaṇapati God: ‘Legerleider’ (Gaṇeśa, Gaṇādhipa, Gaṇapati) (Ind.) 

Mahāsena God: ‘Leider van een groot leger’ (Mahāsena) (Ind.) 

Umā God: ‘Lichtgodin’ (Umā) (Ind.) 

Kāma: God: ‘Liefde’ (Kāma) (Ind.) 

Suṣṭuti, ‘heerlijke lofprijzing’ God: ‘Lofprijzing’ (Suṣṭuti) (Ind.) 

Purūravas God: ‘Luid roepende’ (Purūravas) (Ind.) 

Candra God: ‘Maan’ (Candramas) (Ind.) 

śakra ‘machtig’ God: ‘Machtige’ (Śakra) (Ind.) 

Mahāsena God: ‘Mahāsena’ (Ind.) 

Nṛsiṃha God: ‘Manleeuw’ (Narasiṃha, Nṛsiṃha) (Ind.) 

Nairyō-saŋha God: ‘Mannelijk woord’ (Nairyō-saŋha) (Ir.) 

Saharakṣas God: ‘Metgezel van de rākṣasa’s’ (Saharakṣas) (Ind.) 

Kubera God: ‘Misvormde’(Kubera) (Ind.) 

Ambikā God: ‘Moeder’ (Ambikā) (Ind.) 

Dyaus vrouwelijk God: ‘Moeder’ (Dyaus (fem.)) (Ind.) 

Rātri God: ‘Nacht’ (Rātri) (Ind.) 

Nacht of God: ‘Nacht’ (Rātri) (Ind.) 

Nacht: God: ‘Nacht’ (Rātri) (Ind.) 

Aila God: ‘Nakomeling van Ilā’ (Ind.) 

Uṣas God: ‘Ochtendgloren’ (Uṣas) (Ind.) 

Hotrā God: ‘Offer’ (Hotrā) (vlgs Keith) (Ind.) 

Yajā, ‘het offeren’ God: ‘Offer’ (Yajā) (Ind.) 

Havyavāhana God: ‘Offergavenbrenger’ (Havyavāhana) (Ind.) 

Iḍā God: ‘Offervoedsel’ (Iḍā = Ilā) (Ind.) 

Vṛtra en Varuṇa is gelijk: < vṛ God: ‘Omvatter’ (Varuṇa, Vṛtra) (Ind.) + (Ouranos) (Gr.) 

Ouranos, dus de ‘alles bedekkende of God: ‘Omvatter’ (Varuṇa, Vṛtra) (Ind.) + (Ouranos) (Gr.) 

omvatter (niet: verberger) van het water God: ‘Omvatter’ (Varuṇa, Vṛtra) (Ind.) + (Ouranos) (Gr.) 

ondersteuner God: ‘Ondersteuner’ (Dhartṛ) (Ind.) 

Dhartṛ God: ‘Ondersteuner’ (Dhartṛ) (Ind.) 
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‘ondersteuning’, nl. datgene God: ‘Ondersteuner’ (Dhartṛ, Skambha) (Ind.) 

Savitṛ (< sū ‘opwekken, aanzetten’ God: ‘Opwekker’ (Savitṛ, Sāvitrī) (Ind.) 

Sāvitrī God: ‘Opwekker’ (Savitṛ, Sāvitrī) (Ind.) 

Uttuda God: ‘Opwekker’ (Uttuda) (Ind.) 

Puraṃdhi, ‘overvloed’ God: ‘Overvloed’ (puraṃdhi) (Ind.) 

Sītā, de ploegvoor God: ‘Ploegvoor’ (Sītā) (Ind.) 

Deṣṭrī God: ‘Regelaarster’ (Deṣṭrī) (Ind.) 

Parjanya God: ‘Regenwolk’ (Parjanya) (Ind.) 

Śrī God: ‘Rijkdom’ (Śrī) (Ind.) 

Rohita God: ‘Rode’ (Rohita) (Ind.) 

Narāśaṃsa God: ‘Roem der mensen’ (Narāśaṃsa) (Ind.) 

Aśvins God: ‘Ruiter’ (Aśvin) (Ind.) 

Agnāyī God: ‘Śakti van Agni’ (Agnāyī) (Ind.) 

Rudrāṇī God: ‘Śakti van Rudra’ (Raudrī, Rudrāṇī) (Ind.) 

Amesha Spenta’s God: ‘Schenker van goede gaven’ (Aməša Spəṇta) (Ir.) 
(godengroep) 

Bhaga God: ‘Schenker van goede gaven’ (Bhaga) (Ind.) 

Aṃśa God: ‘Schenker’ (Aṃśa) (Ind.) 

Dhiṣaṇā God: ‘Schenkster’ (Dhiṣaṇā) (Ind.) 

Rākā < rā ‘geven’ God: ‘Schenkster’ (Rākā) (Ind.) 

Dhātṛ God: ‘Schepper’ (Dhātṛ) (Ind.) 

Kaśyapa God: ‘Schildpad’ (Kaśyapa) (Ind.) 

Ninella God: ‘Schitterende vrouwe’ (Ninella) (Mes.) 

naam betekent ‘uitstralen’ God: ‘Schitterende’ (Vivasvat) (Ind.) 

Chariten God: ‘Schoonheid’ (pl. Χαριτες) (Gr.) 

Śrī God: ‘Schoonheid’ (Śrī) (Ind.) 

Rudra < rud ‘wenen’ God: ‘Schreeuwer’ (Hróptr) (Germ.) + (Rudra) (Ind.) 

Rudriya God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.) 

Rudra’s God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.) 

Ahirbudhnya, de ‘slang van de zee’ God: ‘Slang van de diepte’ (Ahirbudhnya) (Ind.) 

Agni is Ahi God: ‘Slang’ (Ahi) (Ind.) 

Saraṇyū < sṛ ‘rennen, zich snel bewegen’ God: ‘Snelle’ (Saraṇyu) (Ind.) 

Vāc God: ‘Spraak’ (Vāc) (Ind.) 

Hermes God: ‘Steenhoopgod’ (Έρμης) (Gr.) 

Nakṣatra’s God: ‘Ster’ (Nakṣatra) (Ind.) 

Nivartana God: ‘Terugzender’ (Nivartana) (Ind.) 

Aramati God: ‘Toewijding’ (Aramati) (Ind.) 

Dhī, God: ‘Toewijding’ (Dhī) (Ind.) 

hemel en de aarde de twee moeders God: ‘Twee Moeders’ (hemel en aarde) (Ind.) 

Dvita God: ‘Tweede’ (Dvita) (Ind.) 

Mārtāṇḍa God: ‘Uit een dood ei geborene’ (Mārtāṇḍa) (Ind.) 

Varuṇānī God: ‘Varuṇa’s vrouw’ (Vāruṇī, Varuṇānī) (Ind.) 

apsaras Urvaśī God: ‘Ver doordringende’ (Urvaśī) (Ind.) 

Guṅgū God: ‘Verborgene’ (Guṅgū, Kuhū) (Ind.) 

Kuhū God: ‘Verborgene’ (Guṅgū, Kuhū) (Ind.) 

Nirṛti, ‘vergankelijkheid God: ‘Verderf’ (Nirṛti) (Ind.) 

 Hara, [voorafgegaan door een spatie] God: ‘Vernietiger’ (Hara) (Ind.) 

Bhīma God: ‘Verschrikkelijke’ (Bhīma) (Ind.) 

Ugradeva God: ‘Verschrikkelijke’ (Ugra, Aghora) (Ind.) 

Atri God: ‘Verslinder’ (Atri) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati) 

Śraddhā God: ‘Vertrouwen’ (Śraddhā, Shrāddhadeva ) (Ind.) 

Vināyaka = ‘verwijderaar van God: ‘Verwijderaar van hindernissen’ (Vināyaka) (Ind.) 

atharyū God: ‘Vlammend’ (Atharyū) (Ind.) 

Bhūti, ‘voorspoed’ God: ‘Voorspoed’ (Bhūti) (Ind.) 
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‘Voorspoed’ God: ‘Voorspoed’ (Bhūti) (Ind.) 

Pūṣan betekent de ‘voorspoedbrenger’ God: ‘Voorspoedbrenger’ (Pūṣan) (Ind.) 

Sūnṛtā, ‘vreugde’ God: ‘Vreugde’ (Sūnṛtā) (Ind.) 

Aryaman God: ‘Vriend’ (Aryaman) (Ind.) 

‘vriend’ God: ‘Vriend’ (Mitra) (Ind.) 

Menā ‘vrouw’ God: ‘Vrouw’ (Menā, Menakā) (Ind.) 

Menakā God: ‘Vrouw’ (Menā, Menakā) (Ind.) 

Bharatī God: ‘Vrouwe van de Bharata’s’ (Bharatī) (Ind.) 

Bṛhaddiva, ‘de wijde hemel’ God: ‘Vrouwe van de wijde hemel’ (Bṛhaddiva) (Ind.) 

Bhṛgu God: ‘Vurige’ (Bhṛgu) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati) 

Agni’s naam (lat. Ignis, lith. ugnis) God: ‘Vuur’ (Agni) (Ind.) 

Tapas God: ‘Vuur’ (Tapas) (Ind.) 

Samudra God: ‘Waterverzameling’ (Samudra) (Ind.) 

Śiva God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.) 

Senā God: ‘Werpwapen’ (Senā) (Ind.) 

Als godheid is Ṛta God: ‘Wet’ (Ṛta) (Ind.) 

god Wie God: ‘Wie’ (Ka) (omschrijving) (Ind.) 

Vāyu God: ‘Wind’ (Vāyu, Vāta) (Ind.) 

Vāta God: ‘Wind’ (Vāyu, Vāta) (Ind.) 

Manyu God: ‘Woede’ (Manyu) (Ind.) 

dasra God: ‘Wonderdoener’ (Dasra) (Ind.) 

Araṇyānī God: ‘Woudgodin’ (Araṇyānī) (Ind.) 

Erinys God: ‘Wraak’ (Ερινυς) (Gr.) 

Ekāṣṭakā God: ‘Zij van de ene achtste dag’ (Ekāṣṭakā) (Ind.) 

Sūrya God: ‘Zon’ (Sūrya) (Ind.) 

Sūryā God: ‘Zon’ (Sūryā) (Ind.) 

Anaghā God: ‘Zondenloze’ (Anaghā) (Ind.) 

Dioskouroi God: ‘Zonen van God’ (Διοσκουροι) (Gr.) 

Sūryacandramas God: ‘Zonmaan’ (Sūryacandramas) (Ind.) 

Āditya God: ‘Zoon van Aditi’ (Āditya) (Ind.) 

Sāvarṇi God: ‘Zoon van de plaatsvervangster’ (Sāvarṇi) (Ind.) 

Maujavata God: ‘Zoon van Mūjavat’ (Maujavata) (Ind.) 

Vaiśravaṇa God: ‘Zoon van Viśravas’ (Vaiśravaṇa) (Ind.) 

Tanūnapāt God: ‘Zoon van zichzelf’ (Tanūnapāt) (Ind.) 

Kṛṣṇa God: ‘Zwarte’ (Kṛṣṇa) (Ind.) 

chtonische God: aardgod 

goden van de aarde God: aardgod 

dodengod God: aardgod 

god der doden God: aardgod 

heer der doden God: aardgod 

heer van de dood God: aardgod 

aardgodin God: aardgodin 

abstracte god God: abstracte ~ 

abstracte, concrete God: abstracte ~ 

functionele goden God: abstracte ~: functionele ~ 

resten van de offergift God: abstracte ~: resten van de offergift (Ind.) 

Subjectieve godheden God: abstracte ~: subjectieve ~ 

Menselijke vermogens die vergoddelijkt God: abstracte ~: vergoddelijkte menselijke eigenschap 

Goden die een toestand, activiteit of God: abstracte ~: vergoddelijkte toestand, activiteit of 
omstandigheid 

vergoddelijkte situaties God: abstracte ~: vergoddelijkte toestand, activiteit of 
omstandigheid 

Vergoddelijkte toestanden of situaties God: abstracte ~: vergoddelijkte toestand, activiteit of 
omstandigheid 

godin van de activiteit God: activiteit, godin van de 

universele god God: algod 
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ene god God: algod 

ambachtsgod God: ambachtsgod 

ambachtsman God: ambachtsgod 

god der boeien God: attribuut: boeien, ~ der 

eik- of dondergod God: attribuut: eikgod 

fallische god God: attribuut: fallische ~ 

godin van) de voor God: attribuut: ploegvoor, godin van de 

berggod God: berggod 

god van de bergen God: berggod 

berggodin God: berggodin 

beschermer van de kolonisten God: beschermgod 

patroon God: beschermgod 

Godheden van het huis God: beschermgod van het huis en de familie 

heer van het huis God: beschermgod van het huis en de familie 

beschermgodinnen God: beschermgodin 

beweger God: beweger 

abstracte, concrete God: concrete ~ 

concrete godheid God: concrete ~ 

aapgod God: dierlijk asp.: aapgod 

paardengodin God: dierlijk asp.: paardgodin 

dondergod God: donder en/of bliksem, god van 

god die waakt over de afwikkeling God: eden en verdragen, ~ van de 

familiegod God: familiegod 

god van het gebed God: gebed, ~ van het 

heer van het gebed God: gebed, ~ van het 

Dyāvākṣāmā God: groep: godenpaar: ‘Dyāvākṣāmā’ (Ind.) (hemel-

aardegodenpaar) 

geneesheer God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

geneesheren God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

helpen in tijden van nood God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

verlosser God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

helper God: helpergod 

nood helpen. God: helpergod 

goden van de hemel God: hemelgod 

goden van het licht en de hemel God: hemelgod 

hemel- en regengod God: hemelgod 

hemelgod God: hemelgod 

hemelse god God: hemelgod 

eveneens een hemelse God: hemelgod 

god van het hete jaargetijde God: hete jaargetijde, ~ van het 

de grote god God: hoofdgod 

hoogste god God: hoogste ~ 

godin die in verband staat met het God: huwelijk, godin van het  

gedicht zelfs goddelijk God: hymne, goddelijke 

Gezellen God: intermediair: begeleider 

Rudra’s gevolg   God: intermediair: begeleider 

vergezeld door twee broers God: intermediair: begeleider 

boodschapper genoemd van Vivasvat God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut) 

boodschapper tussen goden en mensen God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut) 

boodschapper van de mensen en van de God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut) 

brengt het offer naar God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut) 

middelaar God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut) 

bemiddelaar God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut) 

Aṅgiras = αγγελος God: intermediair: middelaar: term: αγγελος (Gr.) 

begeleidt de doden God: intermediair: psychopomp 

leiden levenden en gestorvenen God: intermediair: psychopomp 

leidt de doden naar de Vaderen God: intermediair: psychopomp 
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koning der goden God: koning der goden 

koningin der goden God: koningin der goden 

lagere godheden God: lagere ~ 

lagere natuurgod God: lagere ~ 

god van de stralende hemel God: lichtgod 

Goden van het hemelse licht God: lichtgod 

goden van het licht en de hemel God: lichtgod 

God van lucht en wind God: luchtgod 

goden van de atmosfeer God: luchtgod 

goden van de lucht God: luchtgod 

Candramas, de maan God: maangod 

god van de maan God: maangod 

maangod God: maangod 

godenmoeder God: moeder der goden 

moeder van alle goden God: moeder der goden 

moedergodin God: moedergodin 

god van de moesson God: moesson, ~ van de 

godin van de nacht God: nacht, godin van de 

natuurgod God: natuurgod 

natuurgodin God: natuurgodin 

oergod God: oergod 

God van zang en offers God: offer, ~ van het 

godin van het offervoedsel God: offervoedsel, godin van het 

krijgergod God: oorlogsgod 

oorlogsgod God: oorlogsgod 

heer van de orgiastische dans God: orgiastische dans, ~ van de 

persoonlijke god God: persoonlijke ~ (met eigen cultus, mythe en kunst) 

goddelijke priester God: priestergod 

priestergod God: priestergod 

priester der goden God: priestergod 

rechter [+ spatie] God: rechtergod 

brenger van regen God: regengod 

God van wind en regen God: regengod 

regengod God: regengod 

godin van de overvloed God: rijkdom (welvaart, overvloed), godin van de 

godin van overvloed God: rijkdom (welvaart, overvloed), godin van de 

de rijkdom. Hij wordt God: rijkdom, ~ van de 

god van het ritueel God: ritueel, ~ van het 

heer der schepping God: schepper 

hij schept God: schepper 

schepper God: schepper 

Dhātṛ, die schept God: schepper: term: dhātṛ (Ind.) 

Viśvasṛj God: schepper: term: viśvasṛj (‘alschepper’) (Ind.) 

Sondergott God: Sondergott (die alle activiteiten van dezelfde soort beheerst) 

Sondergötter God: Sondergott (die alle activiteiten van dezelfde soort beheerst) 

heer van de stam God: stamgod 

god van het jaar God: stervende en verrijzende ~ (jaargod) 

God van lucht en wind God: stormgod (windgod) 

God van wind en regen God: stormgod (windgod) 

Goden van de winden God: stormgod (windgod) 

Storm- en dondergoden God: stormgod (windgod) 

stormgoden God: stormgod (windgod) 

wind- en geestengod God: stormgod (windgod) 

wind- en watergod God: stormgod (windgod) 

windgod God: stormgod (windgod) 

godin van overvloed en stuwkracht God: stuwkracht, godin van de 

bogu God: term: bogu (Slav.) 
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daēva God: term: daēva (Ir.) 

deva God: term: deva (devatā) (Ind.) 

Mahādeva God: term: deva, mahā- (‘grote god’) (Śiva) (Ind.) 

Vāmadeva God: term: deva, vāma- (‘edele god’) (auteur/god) (Ind.) 

Daivya God: term: deva: daivya (adj.) (asura) (Ind.) 

sura voor ‘god’ God: term: sura (Ind.) 

dubbelgodheid God: tweegeslachtelijke ~ (dubbelgod) 

vader van de goden God: vader van de goden 

de Vader [+ spatie] God: vadergod 

goddelijke vader God: vadergod 

vaderschap en stiergedaante God: vadergod 

goden van de overwonnenen God: vereerders: vreemden: vreemde (heidense) ~ 

Dāsa’s God: vereerders: vreemden: vreemde ~: term: dāsa of dasyu (Ind.) 

Dasyu God: vereerders: vreemden: vreemde ~: term: dāsa of dasyu (Ind.) 

god van de maan en de vruchtbaarheid God: vruchtbaarheidsgod 

vruchtbaarheidsgod God: vruchtbaarheidsgod 

god van en in het geploegde veld God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod) 

vegetatiegod God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod) 

vuur- en stormgod God: vuurgod 

vuurgod God: vuurgod 

onderhouder God: waarborger, onderhouder 

onderhoudt haar God: waarborger, onderhouder 

watergod God: watergod 

god van de zee God: watergod: zeegod 

riviergodin God: watergodin: riviergodin 

Godin van de welsprekendheid God: welsprekendheid, godin van de 

woud- en berggod God: woudgod 

Araṇyānī God: woudgodin 

God van zang God: zang, ~ van de 

zelf slechts de goden van God: zonnegod 

zonnegod God: zonnegod 

zonnemaagd God: zonnegodin (zonnemaagd) 

godenzonen God: zoon van ~ 

Dioskouroi God: zoon van ~: term: διοσκουροι (pl.) (Gr.) 

Chariten Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Gratiën’ of 
‘Chariten’ (Χαριτες) (Gr.) 

Nakṣatra’s Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Nakṣatra’s’ (Ind.) 

Āditya Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Āditya’s’ (1) (Ind.) 

Amesha Spenta’s Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Aməša Spəṇta’s’ (Ir.) 

titel asura Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.) 

asura bij uitstek Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.) 

deze asura’s Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.) 

zeven asura’s Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.) 

Asura als positief attribuut Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.) 

asura van ‘god’ Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.) 

asura (en Deva) Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.) 

asura komt door Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.) 

Indrāparvatā Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Indrāparvatā’ (Ind.) 

Rudriya Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) = 
‘Rudriya’s’ (Ind.) 

Rudra’s Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) = 
‘Rudriya’s’ (Ind.) 

Maruts Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) = 
‘Rudriya’s’ (Ind.) 

Ṛtu Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Ṛtu’s’ (Ind.) 

Vasu’s Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Vasu’s’ (1) (Ind.), Vāsava 

Viśvedevās Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Viśvedevās’ (Ind.), Vaiśvadeva 
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Viśvedevās Godenstelsel: godengroep: 01.: term: devās, viśve- = viśve devāḥ 
(‘al de goden’) (pl.) (Ind.) 

godenpaar Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden) 
(alg.) 

godenparen Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden) 
(alg.) 

Dyāvābhūmī Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Dyāvābhūmī’ = ‘Rodasī’ 
(Ind.) (hemel-aardegodenpaar) 

Rodasī Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Dyāvābhūmī’ = ‘Rodasī’ 
(Ind.) (hemel-aardegodenpaar) 

Hij is verbonden met Pṛthivī Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Dyāvāpṛthivī’ (Ind.) 

(hemel-aardegodenpaar) 

Sūryacandramas Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Sūryacandramas’ (Ind.) 

tweelinggoden Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: tweelinggoden 
(dioscuren, dioscurische goden) (alg.) 

Nāsatya’s Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: 
tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (1) (Ind.) 

Aśvins Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: 
tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (1) (Ind.) 

Nāsatya’s voor op de Mitanni-lijst Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: 
tweelinggoden: ‘Na-ša-ti-an-na’ = skt. Nāsatya’s (1) (Mit.) 

Dioskouroi Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: 
tweelinggoden: ‘Dioscuren’ (Διοσκουροι) (Gr.) 

Hemel en aarde, het oerpaar Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: hemel-
aardegodenpaar 

hemel-aardepaar Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: hemel-
aardegodenpaar 

hemel-aardeparen Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: hemel-
aardegodenpaar 

triade Godenstelsel: godengroep: 03. triade 

pantheon Godenstelsel: pantheon (alle goden binnen een rel. cultuur) 

onderlinge relatie van de goden Godenstelsel: pantheon, Vedisch (Ind.) 

Aṅgiras = αγγελος Griekse termen: αγγελος 

Gr. ερεχθειν ‘verscheuren, teisteren’ Griekse termen: ερεχθειν 

methu Griekse termen: μεθυ 

οιδεω Griekse termen: οιδεω 

Gr. Phlegyai Griekse termen: Φλεγυαι (Phlegai) 

Sādhya’s Halfgod: ‘Die gunstig gestemd moeten worden’ (Sādhya’s) (Ind.) 

Sāṃvaraṇī Halfgod: ‘Verbergend’ (Sāṃvaraṇī) (Ind.) 

Sādhya’s Halfgod: groep: ‘Sādhya’s’ (Ind.) 

held [+ spatie] Halfgod: held 

held. Halfgod: held 

heldin Halfgod: held 

helden Halfgod: held 

mahāvīra Halfgod: held: term: vīra, mahā- (‘grote held’) (profeet, pot) 
(Ind.) 

 heerst [voorafgegaan door een spatie] Heerschappij (heersen, regering) 

heersen over Heerschappij (heersen, regering) 

beheersen Heerschappij: beheersen 

beheert Heerschappij: beheren (regelen) 

regelt Heerschappij: beheren (regelen) 

Deṣṭrī Heerschappij: beheren: term: deṣṭrī (nom. ag.) (godin) (Ind.) 

overheerst Heerschappij: dominantie 

predominantie Heerschappij: dominantie 

roem Heerschappij: eer (aanzien, roem) 

suprematie Heerschappij: gezag: soevereiniteit 

opperheerschappij Heerschappij: gezag: soevereiniteit (hoogste gezag) 
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soevereiniteit Heerschappij: gezag: soevereiniteit (hoogste gezag) 

kṣatra Heerschappij: gezag: soevereiniteit: term: kṣatra (Ind.) 

grootheid Heerschappij: gezag: verhevenheid (grootsheid, hoogheid, 
majesteit, heerlijkheid) 

grote en populaire god Heerschappij: gezag: verhevenheid (grootsheid, hoogheid, 
majesteit, heerlijkheid) 

hoogstaand Heerschappij: gezag: verhevenheid (grootsheid, hoogheid, 
majesteit, heerlijkheid) 

verhevenheid Heerschappij: gezag: verhevenheid (grootsheid, hoogheid, 
majesteit, heerlijkheid) 

wettelijk gezag Heerschappij: gezag: wettelijk gezag 

onder de macht van Heerschappij: onderwerping 

gehoorzaamt Heerschappij: onderwerping: gehoorzaamheid 

volgt hem hiermee op Heerschappij: opvolging 

rang Heerschappij: rangorde (hiërarchie) 

staat boven de goden Heerschappij: rangorde (hiërarchie) 

hiërarchie Heerschappij: rangorde (hiërarchie) 

goddelijke hiërarchie Heerschappij: rangorde: goddelijke hiërarchie 

volgt ook zijn morele Heerschappij: vorm: morele ~ 

beschikker Heerser: beschikker (bepaler) 

Vidhātṛ ‘beschikker’ Heerser: beschikker: term: vidhātṛ (Ind.) 

patroon van boeven Heerser: heer der boeven (dieven, rovers, bedriegers) 

heer der dieren Heerser: heer der dieren 

Heer der schepselen Heerser: heer der schepselen 

Prajāpati Heerser: heer der schepselen: term: prajāpati (Ind.) 

Sahāmpati Heerser: heer der wereld: term: sahāmpati (Brahmā) (Ind.-B.) 

heer der wezens Heerser: heer der wezens 

Bhūtapati, de heer der wezens Heerser: heer der wezens: term: bhūtapati (god) (Ind.) 

‘heer van kracht of krachtige steun’ (Śacī Heerser: heer van de krachtige steun: term: śacīpati (Ind.) 

heer van de spraak Heerser: heer van de spraak 

heer van de spraak (= Vācaspati) Heerser: heer van de spraak: vācaspati (Ind.) 

heer van de stam Heerser: heer van de stam 

viśpati Heerser: heer van de stam: term: viśpati (Ind.) 

heer van de woning Heerser: heer van de woning 

Vāstoṣpati: ‘heer van de woning’ Heerser: heer van de woning: term: vāstoṣpati (god) (Ind.) 

heer van het gebed Heerser: heer van het gebed 

Bṛhaspati Heerser: heer van het gebed: term: bṛhaspati (Ind.) 

Kṣetrasya Pati, ‘de heer van het veld’ Heerser: heer van het geploegde veld: term: urvarāpati of 

kṣetrasya pati = kṣetrapati (Ind.) 

Urvarāpati  heet, ‘de heer van het Heerser: heer van het geploegde veld: term: urvarāpati of 

kṣetrasya pati = kṣetrapati (Ind.) 

vanaspati Heerser: heer van het woud: term: vanaspati (vereerde boom) 
(Ind.) 

verschafte Śiva, de Heer Heerser: heer van yoga (Ind.) 

heer van het huis Heerser: heer, huis- (heer des huizes) 

Asunīti Heerser: heerseres der geesten: term: asunīti (fem.) (godin) (Ind.) 

koning Heerser: koning 

monarch Heerser: koning 

Asita Dhānva (hun koning) Heerser: koning, demonen- 

Ze bestaan uit families en hebben een Heerser: koning, demonen- 

Kubera Vaiśravaṇa is hun koning Heerser: koning, demonen- 

Kubera (≈ Kerberos) is hun koning Heerser: koning, demonen- 

maankoning Heerser: koning, maan- 

koning der planten Heerser: koning, planten- 

slangenpriester en -koning Heerser: koning, slangen- 

stierenkoning Heerser: koning, stieren- 

tijgerkoning Heerser: koning, tijger- 
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vogelkoning Heerser: koning, vogel- 

koning der mollen Heerser: koning,mollen- 

koningin Heerser: koningin 

soeverein Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

heer [+ spatie] Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

heer’ Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

heren Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

meesters Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

geestengod Heerser: leider, demonen- (dodengeesten) 

Vāta/Wodan is een god der Heerser: leider, demonen- (dodengeesten) 

hoofdman van de zielen der doden Heerser: leider, demonen- (dodengeesten) 

kolonistenleider Heerser: leider, kolonisten- 

van het leger  (= Gaṇapati) Heerser: leider, militaire  

van het leger  (= Gaṇapati) Heerser: leider, militaire: term: gaṇeśa, gaṇādhipa, gaṇapati 

(god) (Ind.) 

Īśāna Heerser: leider: term: īśāna (rund/god) (Ind.) 

Ṛbhukṣan ‘heer’ of ‘leider van de Ṛbhu’s’ Heerser: leider: term: kṣin of kṣan, Ṛbhu- (‘heer van de Ṛbhu’s’) 

(ambachtself) (Ind.) 

Netṛ ‘heenleider’ Heerser: leider: term: netṛ (Ind.) 

Pati Heerser: leider: term: pati (Ind.) 

van het leger  (= Gaṇapati) Heerser: leider: term: pati, gaṇa- (‘legerleider’) (god) (Ind.) 

onafhankelijk heerser Heerser: onafhankelijk ~ 

gezien als onafhankelijk Heerser: onafhankelijk ~ 

svarāj Heerser: onafhankelijk ~: term: svarāj (Ind.) 

prins Heerser: prins 

heerser der wereld Heerser: wereldheerser 

koning der goden, der aarde en der Heerser: wereldheerser 

koning der wereld Heerser: wereldheerser 

koning over de drie werelden Heerser: wereldheerser 

universele monarch Heerser: wereldheerser 

wereldheerser Heerser: wereldheerser 

wereldkoning Heerser: wereldheerser 

samrāj Heerser: wereldheerser: term: samrāj (Ind.) 

hemellichamen Hemellichaam 

meteoor Hemellichaam: meteoor 

planeten Hemellichaam: planeet 

Budha, Bṛhaspati Hemellichaam: planeet: ‘Jupiter’ (5): ‘Bṛhaspati’ (2) (Ind.) 

Ketu Hemellichaam: planeet: ‘Ketu’ (2) (dalende knoop) (Ind.)) 

Aṅgāraka Hemellichaam: planeet: ‘Mars’ (4): ‘Aṅgāraka’ (Ind.) 

Budha Hemellichaam: planeet: ‘Mercurius’ (7): ‘Budha’ (2) (Ind.) 

Rāhu Hemellichaam: planeet: ‘Rāhu’ (2) (klimmende knoop) (Ind.) 

Śanaiścara Hemellichaam: planeet: ‘Saturnus’ (2): ‘Śanaiścara’ = ‘Śani’ (Ind.) 

Bṛhaspati, Śukra Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): ‘Śukra (2) = Kāvya Uśanas’ 
(Ind.) 

Graha’s Hemellichaam: planeet: term: graha (Ind.) 

ochtend- en avondster Hemellichaam: planeet: Venus: avondster 

ochtend- en avondster Hemellichaam: planeet: Venus: morgenster 

‘ster’ Hemellichaam: ster 

sterren [+ spatie] Hemellichaam: ster 

sterren. Hemellichaam: ster 

Rohiṇī Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (adj. Rauhiṇa) (Ind.) 

Dhruva Hemellichaam: ster: ‘Poolster’: ‘Dhruva’ (Ind.) 

Mṛgavyādha Hemellichaam: ster: ‘Sirius’: ‘Mṛgavyādha’ (‘Hertenjager’) (Ind.) 

ṛkṣa 1. ‘ster’ Hemellichaam: ster: term: ṛkṣa (Ind.) 

sterrenbeeld Hemellichaam: sterrenbeeld 

Grote Beer Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’ = ‘Ursa Maior’ 
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Grote Beer. Ṛṣi ‘ziener’ lijkt op ṛkṣa Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Ṛkṣās’ (‘Beren’) (Ind.) 

Zeven Zieners Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Ṛkṣās’: ‘Saptarṣi’s’ 
(‘Zeven Zieners’) (Ind.) 

Iṣu Trikāṇda Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: gordel van de jager: 

‘Iṣu Trikāṇda’ (Ind.) 

Mṛga Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: hoofd van de jager: 

‘Mṛga(śiras)’ = ‘Āgrahāyaṇī’ = ‘Herten(kop)’ (div. auteurs) (Ind.) 

Mṛga Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Steenbok’: ‘Mṛga(śiras)’ = 

‘Āgrahāyaṇī’ = ‘Herten(kop)’ (O’Flaherty) (Ind.) 

Gemini Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Tweelingen’ =  ‘Gemini’ 

De vijf Stieren Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Vijf Stieren’ (sterrenbeelden) (Ind.) 

Nakṣatra’s Hemellichaam: sterrenbeeld: maanhuis: term: nakṣatra (Ind.) 

Nakṣatra’s (maanhuizen, eig. 

‘hemellichamen’) 

Hemellichaam: term: nakṣatra (Ind.) 

hoofd Hoofd 

schedel Hoofd: deel: schedel 

drie koppen Hoofd: koppig, drie- 

driekoppige Hoofd: koppig, drie- 

kop van een paard Hoofd: paardenkop 

paardenkop Hoofd: paardenkop 

slang met drie koppen Hoofd: slangenkop 

hoorns Hoorn 

huid Huid 

dierenvel Huid: dierenvel 

huid van een goddelijk dier Huid: dierenvel 

dragen van de huid van een goddelijk Huid: dierenvel  

gekleed in een dierenvel Huid: dierenvel 

gekleed in een dierenvel Huid: dierenvel van Śiva-Rudra (Ind.) 

huid waaruit nectar kan ontstaan Huid: kar.: nectarvormende ~ 

Zijn blankheid wordt benadrukt Huid: kleur: blanke ~ van Vāta (Ind.) 

uiterlijk van Rudra is veelkleurig Huid: kleur: bonte ~ van Śiva-Rudra (Ind.) 

Hij is van goud Huid: kleur: goudkleurige ~ van Savitṛ (Ind.) 

roodachtige of goudkleurige huid Huid: kleur: rode ~ van Indra (Ind.) 

huwelijk Huwelijk 

huwen Huwelijk 

huwt Huwelijk 

huwelijksceremonie Huwelijk 

huwelijksceremoniën Huwelijk 

bruidsjonker Huwelijk: bruidsjonker 

echtelieden Huwelijk: echtpaar 

getrouwd stel Huwelijk: echtpaar 

bruidegom Huwelijk: gemaal 

echtgenoot Huwelijk: gemaal 

haar man Huwelijk: gemaal 

Hij is gehuwd Huwelijk: gemaal 

‘vrouw’ Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 

als vrouw Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 

bruid Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 

echtgenote Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 

gemalin Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 

Hun vrouw Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 

Indra’s vrouwen Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 

minnares Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 

vrouw van Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 

vrouwen van Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 

zijn vrouw Huwelijk: gemalin (bruid, echtgenote, minnares, metgezellin) 
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monogame Huwelijk: monogamie 

polygamie Huwelijk: polygamie 

Saudhanvana is een kaste Instelling en organisatie: kaste: subkaste der saudhanvana’s (Ind.) 

Vrātya Instelling en organisatie: kastelozen: term: vrātya’s (Ind.) 

kaste Instelling en organisatie: kastenstelsel (varna, kaste) (Ind.) 

staat te Instelling en organisatie: staat 

Sumerische stelsel Instelling en organisatie: systeem, cultureel en religieus 

brengt mensen bijeen Instelling en organisatie: vergadering, volks- 

Av. Āθravan = Skt. Atharvan Iraanse termen: āθravan 

Skt. Atharvan = wrsch. Av. Āθravan Iraanse termen: āθravan 

Skt. Bhaga = Av. Bagha ‘god’; vgl. Iraanse termen: bagha 

daēva’s Iraanse termen: daēuua 

Haoma Iraanse termen: haoma 

Haraitī Iraanse termen: Harā-bərəzaitī 

Av. Haraxvaitī Iraanse termen: Haraxvaitī 

Naonhaitya Iraanse termen: Naonhaitya 

Trita is verwant met Thraētaona Iraanse termen: Thraētaona 

Trita is av. Thrita, de derde bereider van Iraanse termen: Thrita 

Vourukaša Iraanse termen: Vourukaša 

jaloerse Karakter en gedrag: afgunst 

 angst [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: angst 

bang Karakter en gedrag: angst 

beangstigende Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

beangstigends Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

schrikaanjagend Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

verschrikkelijk Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

Bhīma Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: bhīma (adj.) 
(held/god) (Ind.) 

bedrog Karakter en gedrag: bedrog 

Hunkering Karakter en gedrag: begeerte (verlangen, hunkering 

verlangen Karakter en gedrag: begeerte (verlangen, hunkering 

Kāma Karakter en gedrag: begeerte: term: kāma (god) (Ind.) 

Kāvya Uśanā Karakter en gedrag: begeerte: term: vaś: uśanā/-as (adj.) (ṛṣi) 
(Ind.) 

kundige Karakter en gedrag: bekwaamheid, handigheid, kunstvaardigheid 

handigheid Karakter en gedrag: bekwaamheid, handigheid, kunstvaardigheid 

vakbekwaamheid Karakter en gedrag: bekwaamheid, handigheid, kunstvaardigheid 

Ṛbhu Karakter en gedrag: bekwaamheid: term: ṛbhu (adj.) (god) (Ind.) 

vreugde Karakter en gedrag: blijdschap 

Vrolijke Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

Sūnṛtā, ‘vreugde’ Karakter en gedrag: blijdschap: term: sūnṛtā (godin) (Ind.) 

 dronken [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: dronkenschap 

geliefd Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit 

populaire Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit 

Geweldloosheid Karakter en gedrag: geweldloosheid 

gierig Karakter en gedrag: gierigheid 

Arāti Karakter en gedrag: gierigheid: term: arāti (Ind.) 

rechtschapen Karakter en gedrag: goedheid, rechtschapenheid 

Hij is veranderlijk Karakter en gedrag: grilligheid 

gul Karakter en gedrag: gulheid 

vrijgevig Karakter en gedrag: gulheid 

maghavan Karakter en gedrag: gulheid: term: maghavan (adj.) (god) (Ind.) 

gehaat Karakter en gedrag: haat, gehaatheid 

hoop Karakter en gedrag: hoop 

Āśā Karakter en gedrag: hoop: term: āśā (godin) (Ind.) 

joviaal Karakter en gedrag: jovialiteit 
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 aard [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

 aard, [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

karakter Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

kenmerk Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

 trekken van [voorafgegaan door een 
spatie] 

Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

chtonische trekken Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

trekken geleend Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

trekken: Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

natuur van Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk 

dubbele karakter Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur, ambivalentie 

zowel een aards als een Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur, ambivalentie 

Menselijke vermogens die vergoddelijkt Karakter en gedrag: karakter: vergoddelijkte menselijke 
eigenschap 

kosmopolitisch Karakter en gedrag: kosmopolitisme 

 lach [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: lach (glimlach) 

glimlacht Karakter en gedrag: lach (glimlach) 

dierbaren Karakter en gedrag: liefde 

liefde Karakter en gedrag: liefde 

beminnen Karakter en gedrag: liefde 

joviaal en menselijk Karakter en gedrag: menselijke houding 

minder menselijk Karakter en gedrag: menselijke houding 

onpersoonlijke Karakter en gedrag: onpersoonlijk karakter 

weinig persoonlijkheid Karakter en gedrag: onpersoonlijk karakter 

Arṇava Karakter en gedrag: onrust: term: arṇava (adj.) (demon) (Ind.) 

schadelijk Karakter en gedrag: schadelijkheid 

doortraptheid Karakter en gedrag: sluwheid 

 list [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: sluwheid 

snel Karakter en gedrag: snelheid 

Saraṇyū < sṛ ‘rennen, zich snel bewegen’ Karakter en gedrag: snelheid: term: saraṇyū (adj.) (godin) (Ind.) 

soberheid Karakter en gedrag: soberheid 

vastberaden Karakter en gedrag: standvastigheid, vastberadenheid 

tevreden Karakter en gedrag: tevredenheid 

toewijding Karakter en gedrag: toegewijdheid 

Aramati Karakter en gedrag: toegewijdheid: term: aramati (Ind.) 

gramschap Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede 

woede Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede 

Manyu Karakter en gedrag: toorn: term: manyu (god) (Ind.) 

 trouw [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: trouw 

Bhadra Karakter en gedrag: uitnemendheid: term: bhadra (Ind.) 

verachtelijke Karakter en gedrag: verachtelijkheid 

verdriet Karakter en gedrag: verdriet 

vergevensgezind Karakter en gedrag: vergevensgezindheid 

waarheidslievend Karakter en gedrag: waarheidslievendheid 

gunst Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, 
vriendelijkheid) 

vriendelijk Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, 
vriendelijkheid) 

Anumati Karakter en gedrag: welgezindheid: term: anumati (Ind.) 

Mṛḍa Karakter en gedrag: welgezindheid: term: mṛḍa (adj.) (god) (Ind.) 

wenen Karakter en gedrag: wenen 

Rudra < rud ‘wenen’ Karakter en gedrag: wenen: term: rud (Ind.) 

autonome wil Karakter en gedrag: wil 

wild Karakter en gedrag: wildheid 

beminnelijke Karakter en gedrag: zachtaardigheid, vriendelijkheid, 
beminnelijkheid 



De goden en demonen van de Veda 

 

verzekering Karakter en gedrag: zekerheid, vertrouwen (geloof) 

vertrouwen Karakter en gedrag: zekerheid, vertrouwen (geloof) 

vertrouwen, geloof Karakter en gedrag: zekerheid, vertrouwen (geloof) 

Airem Keltische termen: Airem 

kleding Kleding 

helmen Kleding: hoofddeksel: helm 

dragen helmen en halskettingen Kleding: hoofddeksel: helm van de Ṛbhu’s (Ind.) 

gewaad Kleding: kledingstuk: kleed (gewaad) 

kleed Kleding: kledingstuk: kleed (gewaad) 

mantel Kleding: kledingstuk: mantel 

naaktheid Kleding: naaktheid 

toont haar boezem Kleding: naaktheid van de boezem 

grijs kleed Kleding: type: kleur: grijze ~ van Uṣas (Ind.) 

kleur Kleur 

veelkleurig Kleur: bont, veelkleurig 

Etaśa Kleur: bont: term: etaśa (paard) (Ind.) 

bruin Kleur: bruin 

gespikkelde Kleur: gevlektheid (gespikkeldheid) 

gevlekte Kleur: gevlektheid (gespikkeldheid) 

Pṛśni, ‘gespikkeld’ Kleur: gevlektheid: term: pṛśni (adj.) (godin) (Ind.) 

goudkleurige Kleur: goudkleurig 

grijs Kleur: grijs 

Parṇaya Kleur: groen: term: parṇaya (demon) (Ind.) 

rode Kleur: rood 

rood Kleur: rood 

rossig Kleur: rood 

Rohita Kleur: rood: term: rohita (god/zon) (Ind.) 

Rohiṇī Kleur: rood: term: rohita: rohiṇī (godin/myth. fig.) (Ind.) 

wit Kleur: wit 

 aarde [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde 

Aarde, lucht en hemel. De Kosmografie en geografie: aarde 

‘Aarde’ Kosmografie en geografie: aarde 

(aarde Kosmografie en geografie: aarde 

hemel-aarde Kosmografie en geografie: aarde 

Aards Kosmografie en geografie: aarde 

chtonische Kosmografie en geografie: aarde 

Bhūmi Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Bhūmi) (Ind.) 

‘Aarde’ Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Bhūmi) (Ind.) 

 Ki [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Ki) (Mes.) 

Mahī Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Mahī) (Ind.) 

Bhūmi Kosmografie en geografie: aarde: term: bhūmi (godin) (Ind.) 

Dyāvābhūmī Kosmografie en geografie: aarde: term: bhūmī, Dyāvā- 
(‘hemelaarde’) (fem. dual.) (godenpaar) (Ind.) 

 Ki [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: aarde: term: ki (Mes.) 

Dyāvākṣāmā Kosmografie en geografie: aarde: term: kṣāmā, Dyāvā- 

(‘hemelaarde’) (fem. dual.) (godenpaar) (Ind.) 

Mahī Kosmografie en geografie: aarde: term: mahī (fem.) (godin) (Ind.) 

Dyāvāpṛthivī Kosmografie en geografie: aarde: term: pṛthivī, Dyāvā- 

(‘hemelaarde’) (fem. dual.) (godenpaar) (Ind.) 

centrum Kosmografie en geografie: centrum 

Dhruva Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas: term: dhruva (Ind.) 

centrum van de spreker naar boven Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos 
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navel der aarde Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: navel der aarde (wereldnavel) 

navel der onsterfelijkheid Kosmografie en geografie: centrum: navel der onsterfelijkheid 

nābhi Kosmografie en geografie: centrum: term: nābhi (Ind.) 

zenit Kosmografie en geografie: centrum: zenit 

gebieden Kosmografie en geografie: gebied 

inheems Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen, 
autochthoon, inheems) 

autochthonen Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen, 
autochthoon, inheems) 

grens Kosmografie en geografie: gebied: grens 

veld Kosmografie en geografie: gebied: veld 

weide Kosmografie en geografie: gebied: veld 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

nachthemel Kosmografie en geografie: hemel, nachtelijke (sterrenhemel) 

Bṛhaddiva Kosmografie en geografie: hemel: term: diva, bṛhad- (‘van de 

wijde hemel’) (adj.) (godin) (Ind.) 

Svarga Kosmografie en geografie: hemel: term: svarga (lit.) (Ind.) 

hemelkoepel Kosmografie en geografie: hemelkoepel (hemelgewelf) 

sānu Kosmografie en geografie: hemelrand: term: sānu (Ind.) 

hemelruimte Kosmografie en geografie: hemelruimte 

hemelse constellaties Kosmografie en geografie: hemelse constellatie 

kosmologie Kosmografie en geografie: kosmologie 

opbouw van de wereld Kosmografie en geografie: kosmologie 

Vedische kosmologie Kosmografie en geografie: kosmologie, Vedische (Ind.) 

oneindigheid Kosmografie en geografie: oneindigheid 

plaats van de wateren Kosmografie en geografie: plaats van de wateren 

geboorteplaats Kosmografie en geografie: plaats, geboorte- 

plaatsen van geboorte Kosmografie en geografie: plaats, geboorte- 

plaatsen en soorten van geboorte Kosmografie en geografie: plaats, geboorte- 

offerplaats Kosmografie en geografie: plaats, offer- 

offers aan hem op verschillende plaatsen Kosmografie en geografie: plaats, offer- 

Sabhā Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: term: sabhā 
(lit./vuur) (Ind.) 

‘de wereld van Brahmā’ (= de plaats van Kosmografie en geografie: plaats, woon- (god of geest) 

heer van de woning Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

nieuwe woning Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

woonden Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

plaatsen van Agni Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

geest leeft in de boom Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

huis der goden Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

leven met de andere priestergroepen in Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

verblijfplaats Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

wonen Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

woning Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

woonplaats Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

woont Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

Āvasatha-altaar Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: āvasatha 
(vuuraltaar) (Ind.) 

 lucht [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether) 

atmosfeer Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether) 

ruimte Kosmografie en geografie: ruimte 

afstand tussen hemel en aarde Kosmografie en geografie: ruimte: afstand tussen hemel en aarde 

grenzenloos Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid 

grenzenloze Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid 

Aditi Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid: term: aditi (adj.) 
(godin) (Ind.) 
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Akūpāra Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid: term: akūpāra 
(adj.) (schildpad) (Ind.) 

sferen Kosmografie en geografie: ruimte: sfeer (abstract en concreet) 

universele elementen Kosmografie en geografie: universele fenomenen 

heelal Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

kosmische Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

kosmos Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

universele Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

wereld Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

fysieke wereld Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

universum Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

‘de wereld van Brahmā’ (= de plaats van Kosmografie en geografie: universum: term: loka, 7e: satyaloka = 
satya = Brahmaloka (‘wereld der waarheid’ of ‘wereld van 
Brahmā’, Brahmā) (Ind.) 

Asunīti Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der geesten 
(doden): term: asunīta, asunīti (fem.) (Ind.) 

 pad [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: weg (pad) 

 paden [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: weg (pad) 

weg volgen Kosmografie en geografie: weg (pad) 

weg’ Kosmografie en geografie: weg (pad) 

weg terugreist Kosmografie en geografie: weg (pad) 

haar weg Kosmografie en geografie: weg (pad) 

wegbereider Kosmografie en geografie: weg (pad) 

wegen [+ spatie] Kosmografie en geografie: weg (pad) 

wegen’ Kosmografie en geografie: weg (pad) 

wegen, Kosmografie en geografie: weg (pad) 

dezelfde weg Kosmografie en geografie: weg der zon 

zon zijn weg Kosmografie en geografie: weg der zon 

kruising van wegen Kosmografie en geografie: weg: kruising van wegen 

Dakṣiṇa Kosmografie en geografie: weg: richting: rechts: term: dakṣiṇa 

(Ind.) 

windstreken Kosmografie en geografie: windstreek 

noorden Kosmografie en geografie: windstreek: noorden 

oostelijk Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

oosten Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

Westen Kosmografie en geografie: windstreek: westen 

zuiden Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden 

Dakṣiṇa Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden: term: dakṣiṇa 

(Ind.) 

sterft geregeld Kringloop: hemel: maan, ~ van het beeld van de 

loop van de zon Kringloop: hemel: zon, ~ der 

kringloop van de eeuwige terugkeer Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

cirkel van wedergeboorten Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

Nivartana Kringloop: term: nivartana (nom. ag.) (god) (Ind.) 

trekken rond de zon (parijman) Kringloop: term: parijman (vb.) (Ind.) 

pracht Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid  

Knap Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid  

mooi Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid  

schone Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid  

schoon Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid  

dat wat mooi is, schoonheid Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: śrī (godin) (Ind.) 

Svarbhānu Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: svarbhānu 
(‘schitterende pracht’) (demon) (Ind.) 
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Chariten Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: Χαριτες 
(‘bevalligen’) (pl.) (groep godinnen) (Gr.) 

versierd Kunst en schrift: esthetiek: versiering 

metaalbewerking Kunst en schrift: kunst, smeed- 

smeedt Kunst en schrift: kunst, smeed- 

weven het web Kunst en schrift: kunst, weef- 

twee halve bollen Kunst en schrift: voorstelling: universum als twee halve bollen 

twee wielen, verbonden Kunst en schrift: voorstelling: universum als twee wielen, 
verbonden door een as 

Hiraṇyagarbha Kunst en schrift: voorstelling: universum als wereldei: 

‘Hiraṇyagarbha’ (Ind.) 

do ut des Latijnse termen: ‘do ut des’ 

in vino veritas Latijnse termen: ‘in vino veritas’ 

lat. Ignis Latijnse termen: ignis 

lat. Mavort, mart Latijnse termen: Mars 

Navagva = lat. nuntius Latijnse termen: nuntius 

verbum Latijnse termen: verbum 

lichaam Lichaam 

lichamelijke Lichaam 

armen Lichaam: arm 

verheft zijn armen Lichaam: armgebaar: armverheffing 

baarmoeder Lichaam: baarmoeder 

eenpotige Lichaam: been (poot): eenpotigheid 

ene poot Lichaam: been (poot): eenpotigheid 

Ekapad, de ‘eenpotige Lichaam: been (poot): eenpotigheid: term: ekapad (adj.) (Ind.) 

boezem Lichaam: borst 

beenderen Lichaam: bot (been) 

buik Lichaam: buik 

dijen Lichaam: dij 

Mārtāṇḍa Lichaam: ei: term: aṇḍa, mārta- (‘de uit een (schijnbaar) dood ei 

geborene’) (god) (Ind.) 

Hiraṇyagarbha Lichaam: ei: term: garbha, hiraṇya- (‘gouden ei’) (epith. van div. 

goden) (Ind.) 

Een beest, waarschijnlijk dezelfde als Lichaam: gestalte: opgezwollenheid: term: arbuda, arbudi, 
nyarbudi (demon) (Ind.) 

Arbuda Lichaam: gestalte: opgezwollenheid: term: arbuda, arbudi, 
nyarbudi (demon) (Ind.) 

staat rechtop Lichaam: gestalte: staande houding 

wind-gehaard Lichaam: haar 

vuurharig Lichaam: haar als vuur 

baard Lichaam: haar: baard 

Kālakañja’s Lichaam: haar: term: kañja, kāla- (‘haar van de tijd’) (demon) 
(Ind.) 

vlechten Lichaam: haar: vlecht 

Ze hebben vlechten Lichaam: haar: vlecht van Hermes (Gr.) 

Hij heeft vlechten Lichaam: haar: vlecht van Pūṣan (Ind.) 

Ze hebben vlechten Lichaam: haar: vlecht van Pūṣan (Ind.) 

handen Lichaam: hand 

boterhandige Lichaam: hand 

harten Lichaam: hart 

ingewanden Lichaam: ingewand 

lichaamsdelen Lichaam: lichaamsdeel 

ledematen Lichaam: lichaamsdeel (ledemaat) 

lichaamsopeningen Lichaam: lichaamsopening 

mond Lichaam: mond 

kust hem Lichaam: mondgebaar: kus 

navel Lichaam: navel 
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nābhi, eig. ‘navel’ Lichaam: navel: term: nābhi (Ind.) 

 ogen [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: oog 

 oog [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lichaam: oog 

Oog van Varuṇa en Mitra. Lichaam: oog 

oogziekte Lichaam: oog 

met drie ogen Lichaam: oog: drieogig 

Tryambaka, ‘die drie zusters/moeders Lichaam: oog: drieogig: term: tryambaka (subst.) (Rudra-Śiva) 
(Ind.) 

duizendogig Lichaam: oog: duizendogig 

 rug [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: rug 

Vyaṃsa Lichaam: schouder: term: aṃsa, vy- (‘zonder schouders’) (demon) 

(Ind.) 

paardenstaart Lichaam: staart: paardenstaart 

tongen Lichaam: tong 

Dīrghajihvī Lichaam: tong: term: jihvī, dīrgha- (‘zij met de lange tong’) 
(fem.) (demon) (Ind.) 

vlees Lichaam: vlees 

vleugel Lichaam: vleugel 

Garutmat Lichaam: vleugel: term: garutmat (adj.) (myth. vogel) (Ind.) 

voet Lichaam: voet 

stap Lichaam: voet: voetstap 

moeders zij Lichaam: zij (flank) 

Pṛthivī’s zij Lichaam: zij (flank) 

blankheid Licht en duisternis: blankheid 

donker Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

duisternis Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

verduistert Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

zwart Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

Asita Dhānva Licht en duisternis: duisternis: term: asita (Boeddh. ṛṣi, demon) 

(Ind.) 

Asiknī Licht en duisternis: duisternis: term: asita: asiknī (fem.) (rivier) 
(Ind.) 

Bhadrakālī doet denken aan Kālī Licht en duisternis: duisternis: term: kālī, bhadra- (‘genadige 
zwarte’) (fem.) (godin) (Ind.) 

Śyāma Licht en duisternis: duisternis: term: śyāma (adj.) (hond) (Ind.) 

licht Licht en duisternis: licht 

dwaallichtjes Licht en duisternis: licht, dwaal- 

stralen van de maan Licht en duisternis: licht, maan- 

stralen van de Morgenstond Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen) 

zonnestralen Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen) 

zonnige Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen) 

Umā Licht en duisternis: licht: term: umā (fem.) (godin) (vlgs SDH) 
(Ind.) 

nacht Licht en duisternis: nacht 

vollemaansnachten Licht en duisternis: nacht, vollemaans- 

Rātri Licht en duisternis: nacht: term: rātri (godin) (Ind.) 

helder Licht en duisternis: schittering, schijnen 

Lichte kleur Licht en duisternis: schittering, schijnen 

schijnen Licht en duisternis: schittering, schijnen 

schijnt hij in het water Licht en duisternis: schittering, schijnen 

schitterend Licht en duisternis: schittering, schijnen 

stralen Licht en duisternis: schittering, schijnen 

bhrāj Licht en duisternis: schittering: term: bhrāj (Ind.) 

Ketu Licht en duisternis: schittering: term: ketu (pseudo-planeet) (Ind.) 

śukra of śuci, ‘het heldere’ Licht en duisternis: schittering: term: śuci (part.) (soma/god) 
(Ind.) 
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śukra of śuci, ‘het heldere’ Licht en duisternis: schittering: term: śukra (adj.) (soma; ṛṣi; 
planeet) (Ind.) 

Varcin Licht en duisternis: schittering: term: varcin (subst. adj.) (demon) 
(Ind.) 

naam betekent ‘uitstralen’ Licht en duisternis: schittering: term: vivasvat (‘de stralende’) 
(nom. ag.) (god) (Ind.) 

verduistert de zon Licht en duisternis: verduistering, zons- 

Literatuur Literatuur 

Taittirīya Āraṇyaka Literatuur: Āraṇyaka, Taittirīya (Ind.) 

Av. Literatuur: Avesta (Ir.) 

Avesta Literatuur: Avesta (Ir.) 

Avestisch Literatuur: Avesta (Ir.) 

Bahrām Yašt Literatuur: Avesta: Yašt, Bahrām (Ir.) 

Brāhmaṇa’s Literatuur: Brāhmaṇa (alg.) (Ind.) 

Aitareya Brāhmaṇa Literatuur: Brāhmaṇa, Aitareya = Āśvalāyana Brāhmaṇa (Ind.) 

Jaiminīya Brāhmaṇa Literatuur: Brāhmaṇa, Jaiminīya (door Jaimini) (Ind.) 

Kauṣītaki Brāhmaṇa Literatuur: Brāhmaṇa, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.) 

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

Śatapatha Brāhmaṇa Literatuur: Brāhmaṇa, Śatapatha (Ind.) 

Taittirīya Brāhmaṇa Literatuur: Brāhmaṇa, Taittirīya (Ind.) 

Brahmanistische literatuur Literatuur: Brahmanistische ~ (Ind.) 

Edda Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.) 

Indigamenta Literatuur: Indigamenta (L/R) 

Mahābhārata Literatuur: Mahābhārata (Ind.) 

Naighaṇṭuka Literatuur: Naighaṇṭuka (Ind.) 

Purāṇa’s Literatuur: Purāṇa (alg.) (Ind.) 

Rāmāyaṇa Literatuur: Rāmāyaṇa (door Valdiki) (Ind.) 

Saṃhitā’s Literatuur: Saṃhitā (alg.) (Ind.) 

epiek en wetboek van Literatuur: Śāstra, Dharma: Manu Smṛti = Mānava Dharma Śāstra 

(Ind.) 

V.V. Raman, 1998 Literatuur: secundaire ~: Bālakāṇḍa (door Varadaraja V. Raman) 

Indian myth and legend’ door Donald A.  Literatuur: secundaire ~: Indian myth and legend (door Donald A. 
Mackenzie) 

The Cosmology of the Rigveda Literatuur: secundaire ~: The Cosmology of the Rigveda (door 
H.W. Wallis) 

Sūtra’s Literatuur: Sūtra (alg.) (Ind.) 

Sūtra-literatuur Literatuur: Sūtra (alg.) (Ind.) 

Baudhāyana Dharma Sūtra Literatuur: Sūtra, Dharma, Baudhāyana (door Baudhāyana) (Ind.) 

Gṛhya Sūtra’s Literatuur: Sūtra, Gṛhya (alg.) (Ind.) 

Hiraṇyakeśin Gṛhya Sūtra Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Hiraṇyakeśin (door Hiraṇyakeśin) (Ind.) 

Mānava Gṛhya Sūtra Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Mānava (door ‘Manu’) (Ind.) 

ShGS Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Śāṅkhāyana (door Suyajña Śāṅkhāyana) 

(Ind.) 

Tell-el-Amarna-correspondentie Literatuur: Tell-el-Amarna-correspondentie (Eg.) 

Boeddhistische bronnen Literatuur: type: Boeddhistische ~ (Ind.-B.) 

Boeddhistische teksten Literatuur: type: Boeddhistische ~ (Ind.-B.) 

Post-Vedisch Literatuur: type: postvedische ~ (Ind.) 

Postvedische literatuur Literatuur: type: postvedische ~ (Ind.) 

Chāndogya Upaniṣad Literatuur: Upaniṣad, Chāndogya (Ind.) 

Kena Upaniṣad Literatuur: Upaniṣad, Kena = Talavakāra (Ind.) 

Veda’s Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch 

Vedisch Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch 

Atharva Veda Literatuur: Veda, Atharva = Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās = 

Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda (Ind.) 
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Ṛg Veda Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.) 

Rigvedisch Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.) 

āpyāyana (in Ṛg Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.) 

Āprī-hymnen Literatuur: Veda, Ṛg: Āprī-hymnen (Ind.) 

hymne voor de godin Araṇyānī Literatuur: Veda, Ṛg: Araṇyānī-hymne (Ind.) 

Puruṣa Sūkta Literatuur: Veda, Ṛg: Puruṣa Sūkta (Ind.) 

Yajur- en Atharva Veda Literatuur: Veda, Yajur (Ind.) 

Yajur Veda Literatuur: Veda, Yajur (Ind.) 

Vājasaneyi Saṃhitā Literatuur: Veda, Yajur, Witte: Vājasaneyi Saṃhitā (Ind.) 

Maitrāyaṇī Saṃhitā Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Maitrāyaṇī Saṃhitā (Ind.) 

Taittirīya Saṃhitā Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Taittirīya Saṃhitā (Ind.) 

offerlijst in de Yajur Veda Literatuur: Veda, Yajur: offerlijst (Ind.) 

Nirukta Literatuur: Vedāṅga: Nirukta: Nirukta (door Yāska) (Ind.) 

onbeïnvloedbaar. Lot: beïnvloeding van het ~ 

lot te beïnvloeden Lot: beïnvloeding van het ~ 

noodlot Lot: noodlot (noodlotsmacht) 

onvermijdelijkheid van de kosmische Lot: noodlot (noodlotsmacht) 

 maan [voorafgegaan door een spatie] Maan 

vollemaansnachten Maan 

beker de maan Maan: beker of schaal, ~  voorgesteld als 

Aṣṭakā’s, bepaalde maan-dagen Maan: maanfase: ‘Aṣṭakā’ (Ind.) 

Ekāṣṭakā, een maan-dag Maan: maanfase: ‘Ekāṣṭakā’ (Ind.) 

Ekāṣṭakā Maan: maanfase: ‘Ekāṣṭakā’ (Ind.) 

afnemende maan Maan: maanfase: afnemende ~ 

nieuwe en volle maan Maan: maanfase: nieuwe maan 

maanfasen Anumati, Sinīvālī, Rākā en Maan: maanfase: nieuwe maan, dag vóór: ‘Sinīvālī’ (Ind.) 

maanfasen Anumati, Sinīvālī, Rākā en Maan: maanfase: nieuwemaan: ‘Kuhū’ = ‘Guṅgū’ (Ind.) 

Guṅgū Maan: maanfase: nieuwemaan: ‘Kuhū’ = ‘Guṅgū’ (Ind.) 

maanfasen Maan: maanfase: vier fasen van de ~ (schijngestalten) 

volle maan Maan: maanfase: volle ~ 

vollemaansnachten Maan: maanfase: volle ~ 

maanfasen Anumati, Sinīvālī, Rākā en Maan: maanfase: vollemaan, dag vóór: ‘Anumati’ (Ind.) 

maanfasen Anumati, Sinīvālī, Rākā en Maan: maanfase: vollemaan: ‘Rākā’ (godin) (Ind.) 

wassende en afnemende maan Maan: maanfase: wassende ~ 

nieuwe maan Maan: nieuwe maan 

Candra Maan: term: candra(mas) (Ind.) 

Sūryacandramas Maan: term: candramas, sūrya- (‘zonmaan’) (godenpaar) (Ind.) 

inspanning Macht en kracht: aspect: inspanning 

Śamā, ‘inspanning’ Macht en kracht: aspect: inspanning: term: śamā (Keith) (godin) 
(Ind.) 

versterkt Macht en kracht: aspect: versterking 

zwakheid Macht en kracht: aspect: zwakte, krachteloosheid 

daadkracht Macht en kracht: daadkracht 

beschermt tegen duistere Macht en kracht: demonen, macht der 

dodelijke krachten Macht en kracht: dodelijke kracht 

kunnen doden met hun blik Macht en kracht: doden met de ogen, macht tot 

machten der duisternis Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld), macht van de 

macht achter het Macht en kracht: fenomeen (object), macht achter het 

macht van het gebed Macht en kracht: gebed, macht achter het 

geneeskracht Macht en kracht: genezende kracht 

genezende kracht Macht en kracht: genezende kracht 

Dharma Macht en kracht: goddelijke macht: term: dharma (Ind.) 

heilige kracht Macht en kracht: heilige kracht: term: brahman (Ind.) 

Brahman Macht en kracht: heilige kracht: term: brahman (Ind.) 

koninklijke macht Macht en kracht: koninklijke macht 
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kracht Macht en kracht: kracht (sterk) 

sterk Macht en kracht: kracht (sterk) 

macht berust op zijn eigen kracht Macht en kracht: kracht, macht berustend op eigen 

Sarvānnabhūti Macht en kracht: kracht: term: bhūti, sarvānna- (‘kracht van al 
het voedsel’) (godin) (Ind.); Offer: ~ aan Sarvānnabhūti (Ind.) 

Prāsahā Macht en kracht: kracht: term: prāsahā (fem.) (godin) (Ind.) 

śavas ‘kracht’ Macht en kracht: kracht: term: śavas (Ind.) 

Śavasī (śavas ‘kracht’) Macht en kracht: kracht: term: śavasī (subst. adj., fem.) (godin) 
(Ind.) 

Vāja; Macht en kracht: kracht: term: vāja (ṛbhu) (Ind.) 

Vāja bij Macht en kracht: kracht: term: vāja (ṛbhu) (Ind.) 

energieke Macht en kracht: levenskracht 

asu ‘adem’ Macht en kracht: levenskracht: term: asu (Ind.) 

macht Macht en kracht: macht 

Prabhu’s Macht en kracht: macht: term: prabhu (adj.) (naam van de ṛbhu’s) 

(Ind.) 

Śacī  Macht en kracht: macht: term: śacī (godin) (Ind.) 

śakra ‘machtig’ Macht en kracht: macht: term: śakra (adj.) (god) (Ind.) 

Vibhu Macht en kracht: macht: term: vibhu (adj.) (geest) (Ind.) 

māyā Macht en kracht: magische kracht: term: māyā, kracht van (māyā-
shakti, yogamāyā) (Ind.) 

kracht van māyā Macht en kracht: magische kracht: term: māyā, kracht van (māyā-
shakti, yogamāyā) (Ind.) 

magische kracht, māyā Macht en kracht: magische kracht: term: māyā, kracht van (māyā-
shakti, yogamāyā) (Ind.) 

kracht is veranderd: yoga Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi = vibhūti 
(bovennatuurlijke kracht, opgewekt door ascese of yoga) (Ind.) 

mythische kracht Macht en kracht: mythische kracht 

natuurkrachten Macht en kracht: natuurkracht 

macht over de dag Macht en kracht: object: dag, macht over de 

macht over de schepping Macht en kracht: object: schepping, macht over de 

scheppende krachten Macht en kracht: scheppingskracht 

scheppingskracht Macht en kracht: scheppingskracht 

stimulerende kracht Macht en kracht: stimulerende kracht 

stuwkracht Macht en kracht: stimulerende kracht 

kracht vereist voor het vuurmaken Macht en kracht: vuurmaken, kracht vereist voor het 

macht is gebaseerd op wet en magie Macht en kracht: wet en magie, macht berustend op 

windkracht Macht en kracht: windkracht 

magie Magie en mantiek: magie (betovering) 

magische Magie en mantiek: magie (betovering) 

māyā Magie en mantiek: magie: term: māyā (Ind.) 

kracht van māyā Magie en mantiek: magie: term: māyā (Ind.) 

magische kracht, māyā Magie en mantiek: magie: term: māyā (Ind.) 

zwarte magie Magie en mantiek: magie: type: zwarte - (hekserij, 
schadeberokkenende magie) 

wonderlijk Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening (wonder, 
wonderlijk) 

dasra Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening: term: 
dasra (adj.) (god) (Ind.) 

mens Mens 

sterfelingen Mens 

got. manna ‘man, mens’ Mens: term: manna (Germ.) 

 stam [voorafgegaan door een spatie] Mens: volk (stam) 

volk Mens: volk (stam) 

nomadische volkeren Mens: volk, nomadisch (nomade) 

orgiastische dans Muziek en dans: dans, orgiastische 

mythen Mythe 
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mythisch Mythe 

Śukra vervloekt de drank Mythe:  Śukra’s vervloeking van de drank (Ind.) 

Ze laten Indra in de steek Mythe: Agastya en de Maruts (Ind.) 

Agni idem als priestergod Mythe: Agni’s slachting van de Paṇi’s (Ind.) 

Eens vlucht Agni tussen de planten Mythe: Agni’s vlucht en verschuiling in het water (Ind.) 

bereiding van een huid waaruit nectar Mythe: Bereiding van een nectarvormende huid door de Ṛbhu’s 

(Ind.) 

mythe van de Dioskouroi en Helena Mythe: Bevrijding van Helena door de Dioscuren (Gr.) 

Brahmā vervloekt dronken personen Mythe: Brahmā’s vervloeking van dronken personen (Ind.) 

Hij huwelijkt zijn dochter uit aan Mythe: Bṛhaspati’s huwelijk met Uṣas (Ind.) 

Bṛhaspati verslaat de Paṇi’s d.m.v. Mythe: Bṛhaspati’s slachting van de Paṇi’s (Ind.) 

De Aśvins maken Cyavāna Mythe: Cyavāna en de Aśvins (Ind.) 

De adelaar van Zeus die de nectar brengt Mythe: De adelaar van Zeus en de mede (Gr.) 

Het verhaal over de Aitaśāyana Ājāneya’s Mythe: De Aitaśāyana Ājāneya’s, de slechte Bhṛgu’s (Ind.) 

mythe van de altaarstenen Mythe: De altaarstenen (Ind.) 

Aṅgirasa’s en de Paṇi’s Mythe: De Aṅgirasa’s en de slachting van de Paṇi’s (Ind.) 

willen delen in hun vaders prestatie Mythe: De Atri’s en hun vaders prestatie (Ind.) 

zon die de demon Svarbhānu heeft Mythe: De Atri’s en Svarbhānu (Ind.) 

Zijn dochters genezen Indra van een Mythe: De hulp van Tvaṣṭṛs dochters aan Indra (Ind.) 

Agni en de Aśvins redden hem uit een Mythe: De redding van Atri uit de brandende kloof (Ind.) 

redding van Bhujyu Mythe: De redding van Bhujyu door de Aśvins (Ind.) 

mythe van de ruzie tussen de Aṅgirasa’s Mythe: De ruzie tussen de Aṅgirasa’s en de Āditya’s (Ind.) 

Ze scheppen de koe des overvloeds in Mythe: De schepping van de koe des overvloeds door de Ṛbhu’s 

(Ind.) 

Manu die bij haar het menselijke ras Mythe: De schepping van de mens door Manu (Ind.) 

Ze scheppen planten en rivieren Mythe: De schepping van de planten en rivieren door de Ṛbhu’s 

(Ind.) 

vorming van vospaarden voor Indra Mythe: De schepping van de vospaarden voor Indra door de Ṛbhu’s 

(Ind.) 

verjonging van hun ouders (hemel en Mythe: De schepping van hemel en aarde door de Ṛbhu’s (Ind.) 

Ze scheppen hemel en aarde of helpen Mythe: De schepping van hemel en aarde door de Ṛbhu’s (Ind.) 

mythe van de avatāra van Viṣṇu Mythe: De schepping van Manu (Ind.) 

Ze scheppen de man Vibhvan Mythe: De schepping van Vibhvan door de Ṛbhu’s (Ind.) 

De vorming van Vivasvat, de rijzende zon Mythe: De schepping van Vivasvat door Aditi (Ind.) 

Indra vindt Soma/soma in de Himālaya’s Mythe: De vondst van soma (Ind.) 

De zeven zieners (voorvaderen der Mythe: De Zeven Zieners en de slachting van de Paṇi’s (Ind.) 

mythe van Trasadasyu Mythe: De Zeven Zieners en Purukutsa’s vrouw (Ind.) 

Zeven Zieners (de Grote Beer) die Mythe: De Zeven Zieners en Purukutsa’s vrouw (Ind.) 

mythe van de dood van Dyaus Mythe: Dyaus’ dood (Ind.) 

Erinys die als paard Areion Mythe: Erinys en Areion (Gr.) 

mythe van Etaśa, Indra en de zon Mythe: Etaśa, Indra en de zon (Ind.) 

mythe van Herakles en Cacus Mythe: Herakles’ twaalf werken: Herakles’ slachting van Cacus 
(Gr.) 

mythe van Herakles en Geryones Mythe: Herakles’ twaalf werken: Herakles’ slachting van Geryones 
(Gr.) 

voortgekomen uit het karnen van de Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Ind.) 

mythe van Indra als scheppergod Mythe: Indra als scheppergod (Ind.) 

Hij slaat zijn vader om de soma te Mythe: Indra en de soma (Ind.) 

Indra steelt Tvaṣṭṛs soma Mythe: Indra en de soma (Ind.) 

mythe van Indra en de soma Mythe: Indra en de soma (Ind.) 

soma te bemachtigen, slaat hij zijn vader Mythe: Indra en de soma (Ind.) 

geven. Indra neemt deze met geweld. Mythe: Indra en de soma (Ind.) 

Namuci, wiens ziel Indra in het Mythe: Indra en Namuci (Ind.) 

mythe van Indra’s geboorte Mythe: Indra’s geboorte (Ind.) 

Ruzie tussen Indra en Indrāṇī Mythe: Indra’s ruzie met Indrāṇī (Ind.) 
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Hij scheidt hemel en aarde Mythe: Indra’s scheiding van hemel en aarde (Ind.) 

Paṇi’s-mythe Mythe: Indra’s slachting van de Paṇi’s (Ind.) 

Indra en de slachting van de Paṇi’s Mythe: Indra’s slachting van de Paṇi’s (Ind.) 

Ze verbergen de koeien of hun ghī  voor Mythe: Indra’s slachting van de Paṇi’s (Ind.) 

Indra doodt Tvaṣṭṛs zoon Viśvarūpa Mythe: Indra’s slachting van Viśvarūpa (Ind.) 

de vernietiging van Vṛtra Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Ind.) 

helpen Indra (en Trita) bij het doden van Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Ind.) 

Hij helpt Indra de Vṛtra te verslaan door Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Ind.) 

Indra verslaat Vṛtra Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Ind.) 

mythe van Indra’s slachting van Vṛtra Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Ind.) 

Vṛtra-mythe Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Ind.) 

Ze helpen Indra bij zijn strijd tegen Vṛtra Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Ind.) 

Hij zet de schuddende bergen vast Mythe: Indra’s vastzetting van de bergen (Ind.) 

Indra wordt verliefd op de Brahmaan Mythe: Indra’s verleiding van Ahalyā (div. Brāhmaṇa’s) (Ind.) 

Indra wordt verliefd op Ahalyā Mythe: Indra’s verleiding van Ahalyā (div. Brāhmaṇa’s) (Ind.) 

Indra bemint Apālā Mythe: Indra’s verliefdheid op Apālā (Ind.) 

door boogschutter Kṛśānu. Uit hetgeen Mythe: Kṛśānu en de soma (Ind.) 

De adelaar en de soma Mythe: Kṛśānu en de soma (Ind.) 

mythe van Manu en de vloed Mythe: Manu en de vloed (Ind.) 

mythe van Manu en Nābhānediṣṭha Mythe: Manu en Nābhānediṣṭha (Ind.) 

modellering van het offer of de twee Mythe: Modellering van het offer of de twee werelden door de 

Ṛbhu’s (Ind.) 

legende van Mudgala en zijn vrouw Mythe: Mudgala en zijn vrouw (Ind.) 

Odin als adelaar die de mede brengt Mythe: Odins verwerving van de mede (Germ.) 

Idem, maar Rudra schiet Prajāpati in Mythe: Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas (Aitareya 

Brāhmaṇa) (Ind.) 

Prajāpati pleegt incest met zijn dochter Mythe: Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas (Maitrāyaṇī 

Saṃhitā) (Ind.) 

De mythe van Savitṛ en Agohya Mythe: Savitṛ en Agohya (Ind.) 

mythe van Soma en de Gandharva’s Mythe: Soma en de Gandharva’s (Ind.) 

ze geven hem aan Vāc Mythe: Soma en de Gandharva’s (Ind.) 

Ze verleidt de Gandharva’s om soma te Mythe: Soma en de Gandharva’s (Ind.) 

Agni houdt van Soma Mythe: Soma en het huwelijk van Indra en Sūryā (Ind.) 

zijn dochters, de Nakṣatra’s aan Mythe: Soma’s huwelijk met de Nakṣatra’s (Ind.) 

Nakṣatra’s, die huwen met Soma Mythe: Soma’s huwelijk met de Nakṣatra’s (Ind.) 

tijdens het huwelijk van Soma en Mythe: Soma’s huwelijk met Sūryā (Ind.) 

Rigvedische mythe van Sūryā Mythe: Soma’s huwelijk met Sūryā (Ind.) 

Hij huwelijkt zijn dochter uit aan Mythe: Soma’s huwelijk met Uṣas (Ind.) 

Thraētaona slaat de slang met drie Mythe: Thraētaona’s slachting van de slang Aži Dahāka (Ir.) 

helpen Indra (en Trita) bij het doden van Mythe: Trita’s slachting van Viśvarūpa (Ind.) 

Trita’s slachting van Viśvarūpa Mythe: Trita’s slachting van Viśvarūpa (Ind.) 

De mythe van Urvaśī en Purūravas Mythe: Urvaśī en Purūravas (Ind.) 

mythe van de Ṛbhu’s maakt hij van één Mythe: Vervaardiging van de vier schalen door de Ṛbhu’s (Ind.) 

vermeerdering van Tvaṣṭṛs ene schaal tot Mythe: Vervaardiging van de vier schalen door de Ṛbhu’s (Ind.) 

Ze maken van Tvaṣṭṛs schaal vier schalen Mythe: Vervaardiging van de vier schalen door de Ṛbhu’s (Ind.) 

vervaardiging van een bijzondere wagen Mythe: Vervaardiging van de wagens door de Ṛbhu’s (Ind.) 

Ze vervaardigen de wagens van Indra en Mythe: Vervaardiging van de wagens door de Ṛbhu’s (Ind.) 

Hierdoor krijgen ze onsterfelijkheid Mythe: Verwerving van de onsterfelijkheid door de Ṛbhu’s (Ind.) 

Ze verkrijgen onsterfelijkheid en worden Mythe: Verwerving van de onsterfelijkheid door de Ṛbhu’s (Ind.) 

onthoofden Viṣṇu, het offer Mythe: Viṣṇu’s onthoofding (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.) 

mythe waarin hij zijn hoofd verliest Mythe: Viṣṇu’s onthoofding (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.) 

Ze baart Yama en Yamī, rent samen met Mythe: Vivasvat en het huwelijk met Saraṇyu (Nirukta) (Ind.) 



De goden en demonen van de Veda 

 

huwelijk met Saraṇyu Mythe: Vivasvat en het huwelijk met Saraṇyu (Ṛg Veda) (Ind.) 

Ze huwt Vivasvat, verdwijnt, Mythe: Vivasvat en het huwelijk met Saraṇyu (Ṛg Veda) (Ind.)  

Letse mythe waarin godenzonen Mythe: Vrijage met de dochter van de zon (Lets) 

Ze maken mensen (weer) vruchtbaar Mythe: Vruchtbaarmaking van de mensen door de Ṛbhu’s (Ind.) 

mythe van de wedren van Indra en Agni Mythe: Wedren van Indra en Agni (Ind.) 

mythe van Yama en Yamī Mythe: Yama en Yamī (Ind.) 

‘de wereld van Brahmā’ (= de plaats van Mythische woning: naam: ‘Brahmaloka’, de ~ van Brahmā (of 
Brahman) (= ‘wereld van Brahmā’) (Ind.) 

Svarga Mythische woning: naam: ‘Svarga’, de ~ van Indra (Ind.) 

mythologie Mythologie 

mythologische Mythologie 

Griekse mythologie Mythologie: geo/rel/temp: Griekse ~ 

Mes. mythologie Mythologie: geo/rel/temp: Mesopotamische ~ (Mes.) 

motieven in de mythologie Mythologie: motief, mythologisch 

Hij scheidt hemel en aarde Mythologie: motief: scheiding van hemel en aarde 

wonderbaarlijke geboorte Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte 

kosmogonische mythen Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste 
geschiedenis van de mens, ~ van de 

Mythologie van verlossing Mythologie: thema: verlossings~ 

zonnemythen Mythologie: thema: zonne~ 

zonnemythologie Mythologie: thema: zonne~ 

aetiologische Mythologie: type: etiologische ~ (just so stories) 

fenomeen Natuurverschijnsel 

natuurlijke verschijnselen Natuurverschijnsel 

oorspronkelijke element Natuurverschijnsel 

bliksem Natuurverschijnsel: bliksem (flits, schicht) 

Aśani is ‘de bliksem’ Natuurverschijnsel: bliksem: term: aśani (god) (Ind.) 

pāvīravī Natuurverschijnsel: bliksem: term: pāvīravī (‘bliksemdochter’) 
(godin) (Ind.) 

donder Natuurverschijnsel: donder 

droogte Natuurverschijnsel: droogte 

hagel Natuurverschijnsel: hagel 

 mist [voorafgegaan door een spatie] Natuurverschijnsel: mist 

moesson Natuurverschijnsel: moesson 

regenboog Natuurverschijnsel: regenboog 

rook Natuurverschijnsel: rook (offer-) 

hete [+ spatie] Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte 

hitte Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte 

Warm Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte 

storm Natuurverschijnsel: wind (storm) 

wind Natuurverschijnsel: wind (storm) 

Vāta Natuurverschijnsel: wind: term: vāta (god) (Ind.) 

God van lucht en wind Natuurverschijnsel: wind: term: vāyu (god) (Ind.) 

offer Offer 

bij de voet van het bed Offer: ~ aan Bhadrakālī (Ind.) 

offers aan de Vaderen Offer: ~ aan de doden: ~  de Vaderen (Ind.) 

offer aan de koning der mollen Offer: ~ aan de koning der mollen (Ind.) 

ploegschaar en de ploeg, aan wie een Offer: ~ aan de ploeg: Sīra (Ind.) 

ploegschaar en de ploeg, aan wie een Offer: ~ aan de ploegschaar: Śunā (Ind.) 

aan de Ṛtu’s, de ‘jaargetijden’, geofferd Offer: ~ aan de Ṛtu’s (Ind.) 

Griekse offer aan de vliegen Offer: ~ aan de vliegen (Gr.) 

in de w.c. Offer: ~ aan Sarvānnabhūti (Ind.) 

in bed bij het hoofd Offer: ~ aan Śrī (Ind.) 

offerrestant Offer: asp.: offerrestant 

ucchiṣṭa Offer: asp.: offerrestant: term: ucchiṣṭa (Ind.) (goddelijk object) 

slachtoffer Offer: asp.: slachtoffer 

zoenoffer Offer: doel: zoenoffer 
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offers in zeer nederige positie Offer: kar.: nederig ~ 

zwarte offers, Mitra witte Offer: kar.: wit ~ 

zwarte offers, Mitra witte Offer: kar.: zwart ~ 

Agnihotra Offer: naam: ‘Agnihotra’ (Ind.) 

Agniṣṭoma Offer: naam: ‘Agniṣṭoma’ (Ind.) 

Aśvamedha Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.) 

Bhūtayajña Offer: naam: ‘Bali’ = ‘Bhūtayajña’ (Ind.) 

Devayajña Offer: naam: ‘Devayajña’ (Ind.) 

Dvādaśāha Offer: naam: ‘Dvādaśāha’ (Ind.) 

offer van Puruṣa Offer: naam: ‘Puruṣamedha’ (= 1. offer van Puruṣa, 2. 

mensenoffer) (Ind.) 

Sākamedhās Offer: naam: ‘Sākamedhās’ (Ind.) 

Traiyambaka-offer Offer: naam: ‘Traiyambakahoma’ (Ind.) 

Vaiśvadeva Offer: naam: ‘Vaiśvadeva’ (Ind.) 

Varuṇapraghāsās Offer: naam: ‘Varuṇapraghāsās’ (Ind.) 

Vrātyastoma’s Offer: naam: ‘Vrātyastoma’ (Ind.) 

offerande Offer: obj. (offergave) 

offergave Offer: obj. (offergave) 

offergift Offer: obj. (offergave) 

ontvangen offers en koeken Offer: obj. (offergave) 

dierenoffer Offer: obj.: dierenoffer 

Slachting van een geit Offer: obj.: dierenoffer: geitenoffer 

paardenoffer Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer 

zwijn Emūṣa Offer: obj.: dierenoffer: zwijnenoffer 

Soma-persing Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.) 

Soma-ritueel Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.) 

Soma-rituelen Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.) 

Soma-offers Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.) 

Soma-persoffer Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.) 

Avondoffer voor de Ṛbhu’s Offer: obj.: drankoffer: soma-offer: avondoffer voor de Ṛbhu’s 

(Ind.) 

Middagoffer voor Indra Offer: obj.: drankoffer: soma-offer: middagoffer voor Indra (Ind.) 

Ochtendoffer voor Indra Offer: obj.: drankoffer: soma-offer: ochtendoffer voor Indra (Ind.) 

Viṣṇu als offer Offer: obj.: god, ~ van de: Viṣṇu-offer (Ind.) 

ghī geofferd Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer 

koek wordt geofferd Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer 

koeken geofferd Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer 

zelfoffer Offer: obj.: zelfoffer 

begrafenisoffer Offer: rel.: begrafenisoffer 

dorsvloeroffer Offer: rel.: dors(vloer)offer 

ploegvooroffer Offer: rel.: ploegvooroffer 

Āhavanīya Offer: term: āhavanīya (Ind.) 

Hotrā Offer: term: hotrā (fem.) (godin) (vlgs Keith) (Ind.) 

Iṣṭāpūrta Offer: term: iṣṭa (ppp) (Ind.) 

Yajā, ‘het offeren’ Offer: term: yaja: Yajā (godin) (Ind.) 

Bhūtayajña Offer: term: yajña, bhūta- (‘offer aan de wezens’) (huisoffer) 
(Ind.) 

viermaandelijks Offer: tijd: seizoensoffer, viermaandelijks 

vuuroffer Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer) 

Agnihotra Offer: wijze: plengoffer: term: hotra, agni- (‘plengen (van melk) 
in het vuur’) (Ind.) 

aj ‘drijven, jagen’ Overige IE termen: aj (IE) ‘drijven, jagen’, een term die etym. 
misschien verbonden kan worden met skt. Agni en  lat.ignis [zie 
Strijd en vrede: drijven: term: aj (IE)] 

Phryg. Bagaios, Oudkerkslav. bogu Overige IE termen: Bagaios 

Saraṇyū < sṛ ‘rennen, zich snel bewegen’ Overige IE termen: sṛ 
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lith. ugnis Overige IE termen: ugnis 

paard Paard 

soms paarden Paard: Aśvins, ~ van de (Ind.) 

Berijdt een paard of zit in een wagen Paard: Indra, ~ van (Ind.) 

merrie Paard: merrie 

geofferde paard Paard: offerpaard 

offerpaard Paard: offerpaard 

vospaarden Paard: vospaard 

wedstrijdpaard Paard: wedstrijdpaard 

zon in de vorm van een paard Paard: zonnepaard  

zon in vogel- of paardengedaante Paard: zonnepaard  

zonnepaard Paard: zonnepaard  

paleis Paleis 

goddelijke deuren Poort: type: goddelijke deur 

priester Priester 

Purohita Priester: functie: huispriester (familiepriester) 

slangenpriester Priester: functie: slangenpriester 

priesters van de vuurcultus Priester: functie: vuurpriester  

vuurpriester Priester: functie: vuurpriester  

Aṅgirasa’s Priester: groep: ‘Aṅgirasa’s’ (Ind.) 

Atharvans Priester: groep: ‘Atharvans’ of ‘Atharvāṇas’ (Ind.) 

Atri’s Priester: groep: ‘Atri’s’ of ‘Ātreya’s’ (Ind.) 

Bhṛgu’s Priester: groep: ‘Bhṛgu’s’ of ‘Bhārgava’s’ (Ind.) 

Bhārgava’s Priester: groep: ‘Bhṛgu’s’ of ‘Bhārgava’s’ (Ind.) 

Brahmaan Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.) 

Brahmanen Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.) 

Daśagva’s Priester: groep: ‘Daśagva’s’ (Ind.) 

Kaṇva’s Priester: groep: ‘Kaṇva’s’ (Ind.) 

Navagva Priester: groep: ‘Navagva’s’ (Ind.) 

Zeven Zieners Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’) 
(mythische goddelijke priesters) (Ind.) 

goddelijke Vaderen Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’) 
(mythische goddelijke priesters) (Ind.) 

Virūpa’s Priester: groep: ‘Virūpa’s’ (2) (Ind.) 

Kaṇva Priester: Kaṇva (Ind.) zie Ivn: Kaṇva (Ind.) (1. lid van een bep. 

priestergroep, 2. naamgever van deze priestergroep en auteur) 

Adhvaryu Priester: term: adhvaryu (Ind.) 

Skt. Atharvan = wrsch. Av. Āθravan Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.) 

Atharva Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.) 

Āθravan Priester: term: āθravan (Ir.) (vuurpriester) 

Hotṛ Priester: term: hotṛ (Ind.) (plengpriester) 

Neṣṭṛ Priester: term: neṣṭṛ (Ind.) 

Purohita Priester: term: purohita (Ind.) (huispriester) 

Psychologische Psychologie 

Onbewust Psychologie: bewustzijn: onbewustheid 

schuldbesef Psychologie: bewustzijn: schulbesef 

zondebesef Psychologie: bewustzijn: zondebesef 

ervaren Psychologie: ervaring 

denken Psychologie: gedachte, denken 

gedachte Psychologie: gedachte, denken 

Dhī Psychologie: gedachte: term: dhī (godin) (Ind.) 

Manu < man ‘denken’, vgl. got. manna Psychologie: gedachte: term: man (vb.) (Ind.) 

Manu < man ‘denken’ Psychologie: gedachte: term: man: manu (masc.) (subst. part.) 
(goddelijk wezen) (Ind.) 

Manīṣā Psychologie: gedachte: term: manīṣā (godin) (Ind.) 

IE *men- ‘denken’ Psychologie: gedachte: term: men-* (IE) 
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gevoelens Psychologie: gevoel (emotie) 

Zondegevoel Psychologie: gevoel van zonde 

t.o.v. de dood (door oorlogen Psychologie: houding t.o.v. de dood 

levenshouding Psychologie: houding t.o.v. het leven 

zaad van de geest Psychologie: intellect (geest) 

intelligent Psychologie: intelligentie 

Dakṣa Psychologie: intelligentie: term: dakṣa (adj.) (god) (Ind.) 

ontwaken Psychologie: ontwaken 

scepsis Psychologie: scepsis 

slaap Psychologie: slaap 

slapen Psychologie: slaap 

verzinselen Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk) 

Ākuli Psychologie: verwarring: term: ākuli (nom. ag.) (demon) (Ind.) 

gekke Psychologie: waanzin 

bezetenheid Psychologie: waanzin, bezetenheid 

waanzin Psychologie: waanzin, bezetenheid 

besprenkeld Reiniging en verzorging: besprenkeling 

besprenkelt Reiniging en verzorging: besprenkeling 

Door de zalf die op de ogen wordt Reiniging en verzorging: genezende zalf 

genezende zalf Reiniging en verzorging: genezende zalf 

onrein Reiniging en verzorging: onreinheid, onzuiverheid 

besmet Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging) 

 rein [voorafgegaan door een spatie] Reiniging en verzorging: reinheid, zuiverheid 

zuiver Reiniging en verzorging: reinheid, zuiverheid 

śuci Reiniging en verzorging: reinheid: term: śuci (adj.) (soma, god) 
(Ind.) 

Pāvamāna Reiniging en verzorging: reiniging(srite): term: pāvamāna (‘die 
wordt gereinigd’) (part.) (god/lit.) (Ind.) 

gewassen Reiniging en verzorging: wassing 

geolied Reiniging en verzorging: zalving 

zalft Reiniging en verzorging: zalving 

zorg voor de doden Reiniging en verzorging: zorg voor de doden 

reizen Reis 

leidend Reis: begeleiden 

begeleidt de geit het paard bij het Reis: begeleiden: naar het dodenrijk 

hiernamaals te begeleiden Reis: begeleiden: naar het dodenrijk 

Asunīti Reis: begeleiden: naar het dodenrijk: term: asunīti (fem.) (‘asu 
leidend’) (godin) (Ind.) 

Urvaśī Reis: binnengaan: term: urvaśī (‘ver doordringend’) (adj.) 
(apsaras) (Ind.) 

dagreizen Reis: dagreis 

 komst [voorafgegaan door een spatie] Reis: komst 

afdaalt Reis: nederdaling 

afdaling Reis: nederdaling 

daalt af Reis: nederdaling 

daalt neer Reis: nederdaling 

naar de aarde daalt Reis: nederdaling 

nederdaling Reis: nederdaling 

rijden Reis: rijden 

 rijdt [voorafgegaan door een spatie] Reis: rijden 

berijdt Reis: rijden 

het huis uit moet Reis: vertrekken (achterlaten) 

laten Indra in de steek Reis: vertrekken (achterlaten) 

vlucht Reis: vluchten 

Hij reist dus niet onder de aarde Reis: zonnereis 

terugreist Reis: zonnereis 

zon zijn weg volgen Reis: zonnereis 
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zonnereis Reis: zonnereis 

religie Religie 

Boeddhisme Religie: Boeddhisme, Boeddhistisch, Boeddhist (Ind.-B.) 

Boeddhistisch Religie: Boeddhisme, Boeddhistisch, Boeddhist (Ind.-B.) 

geloof Religie: geloof 

heidenen Religie: geloof: ongeloof (afgoderij, goddeloosheid, heidendom, 
heiden) 

ongeloof Religie: geloof: ongeloof (afgoderij, goddeloosheid, heidendom, 
heiden) 

Śraddhā Religie: geloof: term: śraddhā (godin) (Ind.) 

Hindoeïsme Religie: Hindoeïsme (Ind.) 

Indo-Iraanse godsdienst Religie: Indo-Iraanse ~ 

Iraanse traditie Religie: Iran, ~ van (Ir.) 

Animatisme Religie: type: animatisme of naturalisme (het geloof in de 
bezieling van de externe natuurverschijnselen) 

animatistisch Religie: type: animatisme of naturalisme (het geloof in de 
bezieling van de externe natuurverschijnselen) 

Animisme Religie: type: animisme (geloof in en de verering van de doden) 

animistische Religie: type: animisme (geloof in en de verering van de doden) 

hoogtijdagen van de moedergodin Religie: type: moedergodin, ~ van de 

monotheïsme Religie: type: monotheïsme 

pantheïstisch Religie: type: pantheïsme 

totemisme Religie: type: totemisme (geloof in een relatie tussen mens en 
dier, en schijnbare dierverering) 

totemistisch Religie: type: totemisme (geloof in een relatie tussen mens en 
dier, en schijnbare dierverering) 

Vedische godsdienst Religie: Vedische ~ (Ind.) 

Vedische religie Religie: Vedische ~ (Ind.) 

volksgeloof Religie: volksgeloof (volksgodsdienst) 

ascese Religieus fenomeen: ascese 

vasten Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten 

heilig Religieus fenomeen: heiligheid 

Goddelijke voorwerpen Religieus voorwerp 

altaar Religieus voorwerp: altaar 

altaren Religieus voorwerp: altaar 

Āhavanīya Religieus voorwerp: altaar, ‘Āhavanīya’- (Ind.) 

Āvasatha-altaar Religieus voorwerp: altaar, ‘Āvasatha’- (Ind.) 

Dakṣiṇa Religieus voorwerp: altaar, ‘Dakṣiṇa’- (Ind.) 

Gārhapatya Religieus voorwerp: altaar, ‘Gārhapatya’- (Ind.) 

Sabhā- en Āvasatha-altaar Religieus voorwerp: altaar, ‘Sabhā’- (Ind.) 

vuuraltaar Religieus voorwerp: altaar, vuur- 

fetisj Religieus voorwerp: fetisj (object of dier waar heilige kracht van 
uitgaat) 

kruis Religieus voorwerp: kruis, Christelijk 

niet-priesterlijke objecten Religieus voorwerp: niet-priesterlijk religieus object 

offergras Religieus voorwerp: offerstrooisel (offergras, offerstro, offerzetel 
voor de goden) 

offerstro Religieus voorwerp: offerstrooisel (offergras, offerstro, offerzetel 
voor de goden) 

strooisel Religieus voorwerp: offerstrooisel (offergras, offerstro, offerzetel 
voor de goden) 

priesterlijke objecten Religieus voorwerp: priesterlijk religieus object 

ceremonie Rite 

 rite [voorafgegaan door een spatie] Rite 

-rite Rite 

offerrite Rite 

ritueel Rite 

Rituelen Rite 
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lijkverbranding Rite: behandeling van de dode: lijkverbranding 

crematie Rite: behandeling van de dode: lijkverbranding 

huisritueel Rite: huisritueel: term: gṛhya-ritueel (Ind.) 

Rājasūya Rite: initiatierite: kroningsrite: ‘Rājasūya’ (Ind.) 

Śrauta-ritueel Rite: openbare ~: term: śrauta-ritueel (Ind.) 

rituele haarknippen Rite: rituele haarknippen 

haarscheiding Rite: rituele haarscheiding 

ritueel van de haarscheiding Rite: rituele haarscheiding 

rituele handeling Rite: rituele handeling 

āpyāyana Rite: rituele handeling: bevochtiging van de soma: term: āpyāyana 
(Ind.) 

Tānūnaptra-ceremonie Rite: rituele handeling: eedshandeling: ‘Tānūnaptra’ (Ind.) 

dragen van de huid van een goddelijk Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin 
hullen 

kannibalistische Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: kannibalisme 

vuurritueel Rite: vuurritueel 

waterrituelen Rite: waterritueel 

runderen Rund 

rundvee Rund 

bizons Rund: bizon 

bizons Rund: bizon van de Aśvins (Ind.) 

 koe [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Rund: koe 

koe. Rund: koe 

koe, Rund: koe 

koe; Rund: koe 

koe: Rund: koe 

koe) Rund: koe 

koeien Rund: koe 

wenskoe Rund: koe 

koevorm Rund: koe 

koe des overvloeds Rund: koe des overvloeds 

wolkenkoeien Rund: koe, wolken- 

Vaśā Rund: koe: term: vaśā (godin) (Ind.)] 

stier Rund: stier 

stier aan de offerpaal Rund: stier, offer- 

Adeva Sansk. termen: adeva 

ādhavana Sansk. termen: ādhavana 

Aditi, ‘ongebondenheid’ Sansk. termen: Aditi 

de ‘grenzenloze’ hemel Sansk. termen: Aditi 

zeven goden, geboren uit Aditi Sansk. termen: Āditya 

adri Sansk. termen: adri 

Āgas Sansk. termen: āgas 

aghnya, d.w.z. ze mag niet gedood Sansk. termen: aghnya 

Agnāyī Sansk. termen: Agnāyī 

Agni’s naam (lat. Ignis, lith. ugnis) Sansk. termen: Agni 

Ahi ‘slang’ Sansk. termen: Ahi 

Ahirbudhnya, de ‘slang van de zee’ Sansk. termen: Ahirbudhnya 

Aila Sansk. termen: Aila 

Airāvata Sansk. termen: Airāvata 

Aja’s ‘geiten’ Sansk. termen: Aja 

Aja Ekapad, de ‘eenpotige bok’ Sansk. termen: Aja Ekapad 

Ākuli Sansk. termen: Ākuli 

Akūpāra Sansk. termen: Akūpāra 

Ambikā (wrsch. < Tryambaka). Sansk. termen: Ambikā 

amṛta: de drank der onsterfelijkheid Sansk. termen: amṛta 

Aṃśa Sansk. termen: Aṃśa 
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Prāṇa, ‘adem’ Sansk. termen: an: prāṇa 

Anaghā Sansk. termen: Anaghā 

Anarśani Sansk. termen: Anarśani 

andhas Sansk. termen: andhas 

Aṅgāraka Sansk. termen: Aṅgāraka 

Aṅgiras =  Sansk. termen: Aṅgiras 

Anṛta Sansk. termen: Anṛta 

Anumati, ‘gunst der goden’ Sansk. termen: Anumati 

Apālā Sansk. termen: Apālā 

Apāṃnapāt, ‘kind van de wateren’ Sansk. termen: Apāṃnapāt 

Wateren [hoofdletter] Sansk. termen: apsaras 

apsarasa’s zijn de ‘watergangers’ Sansk. termen: apsaras 

stengels van de plant heet āpyāyana Sansk. termen: āpyāyana 

Aramati, ‘toewijding’ Sansk. termen: Aramati 

Araṇyānī Sansk. termen: Araṇyānī 

Arāti, ‘gierigheid’ Sansk. termen: Arāti 

Arbuda Sansk. termen: Arbuda 

Ariṣṭanemi, ‘wiens velgen onbeschadigd Sansk. termen: Ariṣṭanemi 

Arṇava Sansk. termen: Arṇava 

Arurmagha’s Sansk. termen: arurmagha = arunmagha 

Aryaman Sansk. termen: Aryaman 

Āśā Sansk. termen: Āśā 

Aśani Sansk. termen: Aśani 

āśir Sansk. termen: āśir 

Asita Sansk. termen: Asita 

Asiknī Sansk. termen: asita: Asiknī 

aṣṭakā Sansk. termen: aṣṭakā 

asu ‘adem’ Sansk. termen: asu 

Asunīti, ‘asu leidend’ Sansk. termen: Asunīti 

asura Sansk. termen: asura 

Aśvins, kenmerken Sansk. termen: aśvin 

Aśvinī Sansk. termen: Aśvinī 

Av. Āθravan = Skt. Atharvan Sansk. termen: Atharvan 

Skt. Atharvan = wrsch. Av. Āθravan Sansk. termen: Atharvan 

woord betekent ‘priester’ Sansk. termen: Atharvan 

atharyū Sansk. termen: atharyū 

Atri is de ‘verslinder’ < ad ‘eten’ Sansk. termen: Atri 

Aurṇavābha ‘spinnengebroed’ Sansk. termen: Aurṇavābha 

Āvasatha-altaar Sansk. termen: Āvasatha 

Bhadra Sansk. termen: bhadra 

Bhadrakālī Sansk. termen: Bhadrakālī 

Skt. Bhaga = Av. Bagha ‘god’; vgl. Sansk. termen: bhaj: Bhaga 

Bharatī Sansk. termen: Bharatī 

Bhārgava’s Sansk. termen: bhārgava 

Bhṛgu < bhrāj ‘schijnend’ Sansk. termen: Bhṛgu 

Bhūmi Sansk. termen: bhū: bhūmi 

Vibhu Sansk. termen: bhū: Vibhu 

Vibhvan Sansk. termen: bhū: Vibhvan 

Bhūta Sansk. termen: bhūta 

Bhūtapati Sansk. termen: Bhūtapati 

Bhūti, ‘voorspoed’ Sansk. termen: Bhūti 

Sarvānnabhūti Sansk. termen: bhūti: Sarvānnabhūti 

Brahmacārin, de Brahmanenstudent Sansk. termen: Brahmacārin 

neutrum Brahman Sansk. termen: Brahman 

Aitareya Brāhmaṇa Sansk. termen: brāhmaṇa: Aitareya Brāhmaṇa 
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Bṛhaddiva, ‘de wijde hemel’ Sansk. termen: Bṛhaddiva 

Bṛhaspati Sansk. termen: Bṛhaspati = Brahmaṇaspati 

Bṛhaspati < brh > Brahman Sansk. termen: Bṛhaspati = Brahmaṇaspati 

heer van het gebed (= Bṛhaspati) Sansk. termen: Bṛhaspati = Brahmaṇaspati 

heer van het gebed Sansk. termen: Bṛhaspati = Brahmaṇaspati 

Budha Sansk. termen: Budha 

Sūryacandramas Sansk. termen: Candramas 

Candra Sansk. termen: Candramas of Candra 

‘hij die de gestremde melk verspreidt’ Sansk. termen: Dadhikrāvan 

Dadhyac, ‘curd beminnend’ Sansk. termen: Dadhyac 

Betekenis: ‘intelligent’ Sansk. termen: Dakṣa 

Dakṣiṇa duidt erop dat Sansk. termen: dakṣiṇa 

Dānava Sansk. termen: Danu en Danāyu 

Dānavī Sansk. termen: Danu en Danāyu 

Dāsa’s Sansk. termen: dāsa of dasyu 

Dasyu Sansk. termen: dāsa of dasyu 

Daśagva’s Sansk. termen: daśagva 

dasra, ‘wonderlijk’ Sansk. termen: dasra 

Deṣṭrī Sansk. termen: Deṣṭrī 
Deva Sansk. termen: deva (devatā) 

Daivya Sansk. termen: deva: Daivya 

dharma Sansk. termen: dharma 

Dhartṛ ‘ondersteuner’ Sansk. termen: Dhartṛ 

Dhātṛ Sansk. termen: Dhātṛ 

Dhī, ‘heilige toewijding’ (Ṛg Veda als Sansk. termen: Dhī 

Dhuni, de ‘bruller’ Sansk. termen: Dhuni 

Dīrghajihvī Sansk. termen: Dīrghajihvī 

 Diti [voorafgegaan door een spatie] Sansk. termen: Diti 

Diti is Sansk. termen: Diti 

Daitya Sansk. termen: Diti: Daitya 

Dyaus, de Vader Sansk. termen: div: Dyaus pitṛ 
Dyāvābhūmī Sansk. termen: div: Dyāvābhūmī 

Dyāvākṣāmā Sansk. termen: div: Dyāvākṣāmā 

Dyāvāpṛthivī Sansk. termen: div: Dyāvāpṛthivī 

Dṛbhīka Sansk. termen: Dṛbhīka 

Ze zijn Indo-Iraans; Av. druj Sansk. termen: druh 

dūrvā Sansk. termen: dūrvā 

Dvādaśāha, de ‘twaalf-dagen-rite’ Sansk. termen: Dvādaśāha 

Dvita Sansk. termen: Dvita 

Ekāṣṭakā, een maan-dag, tevens dochter Sansk. termen: Ekāṣṭakā 

Ekata Sansk. termen: Ekata 

Emūṣa Sansk. termen: Emūṣa 

Enas Sansk. termen: enas 

Etadu (< etad u in een formule) Sansk. termen: Etadu 

Etaśa Sansk. termen: Etaśa 

Gaṇa’s Sansk. termen: gaṇadevatā of gaṇa 

Gandharva is ‘reus’ Sansk. termen: Gandharva 

Gandhabba Sansk. termen: Gandharva: Gandhabba 

van het leger  (= Gaṇapati). Sansk. termen: Gaṇeśa of Gaṇādhipa of Gaṇapati 

Garutmat Sansk. termen: Garutmat 

Naighaṇṭuka Sansk. termen: ghaṇṭā: Naighaṇṭuka 

ghī Sansk. termen: ghī 

Graha’s, ‘grijpers’ Sansk. termen: grah: graha 

grāvan Sansk. termen: grāvan 
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Gārhapatya Sansk. termen: gṛha: Gārhapatya 

Kuhū Sansk. termen: Guṅgū = Kuhū  

Guṅgū Sansk. termen: Guṅgū = Kuhū  

 Hara, [voorafgegaan door een spatie] Sansk. termen: Hara 

Havyavāhana Sansk. termen: Havyavāhana 

Himavat Sansk. termen: Himavat 

Himālaya Sansk. termen: Himavat 

Haimavatī, ‘van de Himavat’ Sansk. termen: Himavat: Haimavatī 

Āhavanīya Sansk. termen: hu: Āhavanīya 

Hotrā Sansk. termen: hu: Hotrā 

Iḍā, de godin van het offervoedsel, melk Sansk. termen: iḍā 

Verklaring van de naam Indra: Sansk. termen: Indra 

indu: Sansk. termen: indu 

Iṣṭāpūrta Sansk. termen: iṣṭa 

Iṣṭāpūrta Sansk. termen: iṣṭāpūrta 

Iṣu Trikāṇda Sansk. termen: Iṣu Trikāṇda 

Jalāṣa Sansk. termen: Jalāṣa 

Ugrajit Sansk. termen: ji: Ugrajit 

(Ka) Sansk. termen: Ka 

Kāla: Sansk. termen: kāla 

Kālakañja’s Sansk. termen: Kālakañja 

‘verlangen’ of ‘liefde’ Sansk. termen: kāma 

Kāmaduh Sansk. termen: Kāmaduhā 

Kaṇva en de Kaṇva’s Sansk. termen: Kaṇva 

Karman Sansk. termen: Karman 

Kaśyapa’s ‘schildpadden’ Sansk. termen: Kaśyapa 

Kāvya Uśanā Sansk. termen: Kāvya Uśanas 

Ketu Sansk. termen: Ketu 

kharjūra Sansk. termen: kharjūra 

Kilāta Sansk. termen: Kilāta 

Kimīdin Sansk. termen: kimīdin 

kravyāds ‘eters van rauw vlees’ Sansk. termen: kravyād 

Kṛśānu Sansk. termen: Kṛśānu 

kṣatra Sansk. termen: kṣatra 

Kṣetrasya Pati, ‘de heer van het veld’ Sansk. termen: Kṣetrasya Pati 

Kubera Sansk. termen: Kubera 

Kauśika Sansk. termen: Kuśika 

Kuśika Sansk. termen: Kuśika 

Kustā Sansk. termen: Kustā = Kusitā = Kusitāyī 

‘de wereld van Brahmā’ (= de plaats van Sansk. termen: loka: Brahmaloka 

mada Sansk. termen: mada 

madhu Sansk. termen: madhu 

gul (maghavan Sansk. termen: maghavan 

Mahādeva Sansk. termen: Mahādeva 

Mahī Sansk. termen: Mahī 

maṇḍūkaparṇī Sansk. termen: maṇḍūkaparṇī 

Manīṣā, ‘heilige gedachte’ Sansk. termen: Manīṣā 

Manu < man ‘denken’ Sansk. termen: Manu (1) 

Manu Sāṃvaraṇī betekent Sansk. termen: Manu (1) Sāṃvaraṇī 

savarṇā Sansk. termen: Manu (1) Sāṃvaraṇī 

Sāvarṇi Sansk. termen: Manu (1) Sāṃvaraṇī 

Manyu Sansk. termen: Manyu 

Mārtāṇḍa Sansk. termen: Mārtāṇḍa 

< mṛ Sansk. termen: marut 

Matsya’s ‘vissen’ Sansk. termen: matsya 
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Maujavata Sansk. termen: Maujavata 

māyā Sansk. termen: māyā (2) 

offer van Puruṣa Sansk. termen: medha: Puruṣamedha 

Menā ‘vrouw’ Sansk. termen: Menā 

Varuṇa en Mitra (1) Sansk. termen: Mitra 

Mṛḍa Sansk. termen: Mṛḍa 

Demonen worden vaak mṛga ‘wild dier’ Sansk. termen: mṛga 

Mṛgavyādha Sansk. termen: Mṛgavyādha 

muni Sansk. termen: muni 

nābhi, eig. ‘navel’ Sansk. termen: nābhi 

Naigameṣa Sansk. termen: Naigameṣa 

Naigameya Sansk. termen: Naigameṣa 

Nejameṣa Sansk. termen: Naigameṣa 

Nemesa Sansk. termen: Naigameṣa 

Nakṣatra’s Sansk. termen: nakṣatra 

Namuci Sansk. termen: Namuci 

naam ‘de roem der Sansk. termen: Narāśaṃsa 

Gatha nārāśaṃsī Sansk. termen: Narāśaṃsa: nārāśaṃsī 

Narmadā Sansk. termen: Narmadā 

nas, ‘redden’ Sansk. termen: nāsatya 

Nāsatya Sansk. termen: nāsatya 

Naubandhana Sansk. termen: Naubandhana 

Etymologie van Navagva’s Sansk. termen: Navagva 

Netṛ ‘heenleider’ Sansk. termen: Netṛ 

Nirṛti, ‘vergankelijkheid, ongeluk’ Sansk. termen: Nirṛti 
Nirukta Sansk. termen: Nirukta 

Niṣṭigrī Sansk. termen: Niṣṭigrī 

Nivartana Sansk. termen: Nivartana 

Oṣadhi (‘plant’) Sansk. termen: Oṣadhi 

Paidva Sansk. termen: Paidva 

Paṇi’s Sansk. termen: paṇi 

Punjab Sansk. termen: Pañjāb 

Pāpa Sansk. termen: pāpa 

trekken rond de zon (parijman) Sansk. termen: parijman 

Parjanya < prc ‘vol’ Sansk. termen: Parjanya 

Parṇaya Sansk. termen: Parṇaya 

Pārṣṇi Sansk. termen: Pārṣṇi 

Parvata = ‘de berg’ Sansk. termen: parvata 

zeef stroomt, heet Pāvamāna Sansk. termen: pavamāna / pāvamāna 

pāvīravī Sansk. termen: pāvīravī 

Pipru Sansk. termen: Pipru 

Piśāca’s Sansk. termen: piśāca 

pitu Sansk. termen: pitu 

Prabhu’s Sansk. termen: Prabhu 

Heer der schepselen Sansk. termen: prajāpati 

Prāsahā Sansk. termen: Prāsahā 

Pṛśni, ‘gespikkeld’, de stormwolk Sansk. termen: Pṛśni 

Puraṃdhi, ‘overvloed’ Sansk. termen: Puraṃdhi 

Purūravas betekent ‘die luid roept’ Sansk. termen: Purūravas 

Pūṣan betekent de ‘voorspoedbrenger’ Sansk. termen: puṣ: Pūṣan 

Rāhu Sansk. termen: Rāhu 

Rākā < rā ‘geven’ Sansk. termen: Rākā 

Rākṣasa = ‘beschermen’ Sansk. termen: rākṣasa 

Rākṣasa ≈ Gr. ερεχθειν ‘verscheuren Sansk. termen: rākṣasa 
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Rāṣṭrabhṛt Sansk. termen: Rāṣṭrabhṛt 
Rātri, ‘nacht’ Sansk. termen: Rātri 

Rudrāṇī Sansk. termen: Raudrī 

Ṛbhu’s zijn identiek met de elfen Sansk. termen: ṛbhu 

Ṛbhukṣan ‘heer’ of ‘leider van de Ṛbhu’s’ Sansk. termen: Ṛbhukṣin 

ṛkṣa 1. ‘ster’, 2. ‘beer’ Sansk. termen: ṛkṣa 

Ṛkṣa, vader van Saṃvaraṇa, betekent Sansk. termen: ṛkṣa 

Rohita, ‘roodachtig’ Sansk. termen: Rohita 

Ṛṣi ‘ziener’ Sansk. termen: ṛṣi 

‘lente van ṛta’ Sansk. termen: ṛta 

Ṛta gebiedt en verbiedt Sansk. termen: ṛta 

Ṛta = ‘loop, route, weg’ Sansk. termen: ṛta 

Ṛta, de kosmische orde Sansk. termen: ṛta 

Ṛtu’s, de ‘jaargetijden’ Sansk. termen: ṛtu 

Rudhikrā Sansk. termen: Rudhikrā 

Rudra < rud ‘wenen’ Sansk. termen: Rudra 

Sabhā Sansk. termen: sabhā 

Śacī  (< śacīpati ‘heer der kracht’ Sansk. termen: Śacī 

Sahāmpati Sansk. termen: Sahāmpati 

Saharakṣas Sansk. termen: Saharakṣas 

śakra ‘machtig’ Sansk. termen: śakra 

Śakuntalā Sansk. termen: Śakuntalā 

Śamā, ‘inspanning’ Sansk. termen: Śamā 

Śambara Sansk. termen: Śambara 

Maitrāyaṇī Saṃhitā Sansk. termen: saṃhitā: Maitrāyaṇī Saṃhitā 

samrāj Sansk. termen: samrāj 

Samudra Sansk. termen: Samudra 

sānu Sansk. termen: sānu 

Saptavadhri Sansk. termen: Saptavadhri 

Saramā Sansk. termen: Saramā 

Saraṇyū < sṛ ‘rennen, zich snel bewegen’ Sansk. termen: Saraṇyū 

Sarasvat [+ spatie] Sansk. termen: Sarasvat 

Sarasvat. Sansk. termen: Sarasvat 

Sarasvatī = Av. Haraxvaitī Sansk. termen: Sarasvatī 

Ze heeft zeven zusters en is de moeder Sansk. termen: Sarasvatī 

Sarayu Sansk. termen: Sarayu 

Sarpa Sansk. termen: Sarpa 

Anusarpa Sansk. termen: Sarpa 

Śarva Sansk. termen: Śarva 

Satya, Sansk. termen: sat: satya 

Śavasī (śavas ‘kracht’) Sansk. termen: Śavasī 

Senā Sansk. termen: Senā 

Mahāsena Sansk. termen: senā: Mahāsena 

Śigru’s ‘mierikswortels’ Sansk. termen: Śigru 

Sinīvālī Sansk. termen: Sinīvālī 

Sīra Sansk. termen: sīra 

Sītā, de ploegvoor Sansk. termen: Sītā 

Skambha Sansk. termen: Skambha 

śloka Sansk. termen: śloka 

Soma ‘geperste drank’ (< su ‘uitpersen’) Sansk. termen: Soma 

‘vertrouwen, geloof’ Sansk. termen: Śraddhā 

Śrī Sansk. termen: śrī 

Dānastuti, ‘lofprijzing op gulheid’ Sansk. termen: stu: dānastuti 

Sudhanvan’, ‘met de goede boog’ Sansk. termen: su (2): Sudhanvan 

Saudhanvana Sansk. termen: su (2): Sudhanvan: Saudhanvana’s 
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Sumitra Sansk. termen: su (2): Sumitra 

Suṣṭuti, ‘heerlijke lofprijzing’ Sansk. termen: su (2): Suṣṭuti 

Savitṛ (< sū ‘opwekken, aanzetten’ Sansk. termen: sū (3): Savitṛ 
Sāvitrī Sansk. termen: sū (3): Sāvitrī 

Śukra of Śuci, ‘het heldere’ Sansk. termen: śuc: śuci 

Śukra of Śuci, ‘het heldere’ Sansk. termen: śuc: śukra 

Śukra vervloekt de drank Sansk. termen: śuc: śukra 

Śunā Sansk. termen: śunā 

Śunaka’s ‘honden’ Sansk. termen: śunaka 

Sūnṛtā, ‘vreugde’ Sansk. termen: Sūnṛtā 

sura voor ‘god’ Sansk. termen: sura (1) 

Surā i.p.v. Soma Sansk. termen: surā (2) 

Sūrya Sansk. termen: Sūrya 

Sūryā Sansk. termen: Sūrya: Sūryā 

sisser’, vergelijkbaar Sansk. termen: śuṣ: Śuṣṇa 

svarāj Sansk. termen: svarāj 

Mātariśvan, ‘hij die groeit in zijn Sansk. termen: śvi: Mātariśvan 

Ṛjiśvan Sansk. termen: śvi: Ṛjiśvan 

Śunaṃkuri Sansk. termen: śvi: Śunaṃkuri 

Śyāma Sansk. termen: Śyāma 

Takṣaka Sansk. termen: Takṣaka 

‘zoon van zichzelf’ Sansk. termen: Tanūnapāt 

‘hitte’, een soort lichamelijke hitte Sansk. termen: tapas of tapasya 

Trātṛ ‘beschermer’ Sansk. termen: Trātṛ 
Trita Āptya Sansk. termen: tri 

Tryambaka, ‘die drie zusters/moeders Sansk. termen: tri 

Trikakubh Sansk. termen: Trikakubh = Trikakud 

Trita Āptya Sansk. termen: Trita Āptya 

Tryambaka, ‘die drie zusters/moeders Sansk. termen: Tryambaka 

Tvaṣṭṛ < tvakṣ Sansk. termen: Tvaṣṭṛ 

ucchiṣṭa Sansk. termen: Ucchiṣṭa 

Ugrapaśyā Sansk. termen: Ugrapaśyā 

Umā Sansk. termen: Umā 

Uraṇa ‘ram’ Sansk. termen: Uraṇa 

Ūrṇāyu Sansk. termen: Ūrṇāyu 

Urvarāpati  heet, ‘de heer van het Sansk. termen: Urvarāpati 

Uttuda Sansk. termen: Uttuda 

Vāc, ‘spraak’ Sansk. termen: Vāc 

Spraak (Vāc) Sansk. termen: Vāc 

heer van de spraak (= Vācaspati) Sansk. termen: vācaspati 

Vaipaśyata Sansk. termen: Vaipaśyata 

Vaiśravaṇa Sansk. termen: Vaiśravaṇa 

Vaiśvānara, ‘toebehorend aan alle Sansk. termen: Vaiśvānara 

Vāja; Sansk. termen: Vāja 

Vāja bij Sansk. termen: Vāja 

naam betekent ‘bedekken’ Sansk. termen: Vala 

vala ‘houder’, lett. Sansk. termen: Vala 

Vāmadeva Sansk. termen: Vāmadeva 

vanaspati Sansk. termen: vanaspati 

Varcin Sansk. termen: Varcin 

omvatter (niet: verberger) van het water Sansk. termen: Varuṇa 

Varuṇa (< vṛ  ‘bedekken, omvatten’ Sansk. termen: Varuṇa 

Varuṇa, misschien < vṛ ‘bedekken’ Sansk. termen: Varuṇa 

Vṛtra en Varuṇa is gelijk: < vṛ Sansk. termen: Varuṇa 

Varuṇānī Sansk. termen: Vāruṇī 
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Varūtrī Sansk. termen: Varūtrī 

Vaśā Sansk. termen: Vaśā 

Vāstoṣpati: ‘heer van de woning’ Sansk. termen: Vāstoṣpati 

een afzonderlijk goed Sansk. termen: vasu 

viśvāvasu ‘alles Sansk. termen: vasu: Viśvāvasu 

Vāta Sansk. termen: vāta 

Vāyu Sansk. termen: Vāyu 

Atharva Veda Sansk. termen: veda: Atharva Veda 

vetasa Sansk. termen: vetasa 

Vibhinduka Sansk. termen: Vibhinduka 

Vidhātṛ ‘beschikker’ Sansk. termen: vidhā: Vidhātṛ 
Vighneśa Sansk. termen: Vighneśa 

Vilisteṅgā Sansk. termen: Vilisteṅgā 

Vināyaka = ‘verwijderaar van Sansk. termen: Vināyaka 

Vipāśā Sansk. termen: Vipāśā 

Virūpa Sansk. termen: virūpa 

viśpati Sansk. termen: viś: Viśpati 

Viṣād Sansk. termen: Viṣād 

Betekenis van de naam ‘Viṣṇu’ Sansk. termen: Viṣṇu 

Viśvarūpa (‘elke gedaante Sansk. termen: Viśvarūpa 

viśvasṛj Sansk. termen: viśvasṛj 
Viśvedevās Sansk. termen: viśvedeva 

naam betekent ‘uitstralen’ Sansk. termen: Vivasvat = Vivasvant 

Vrata Sansk. termen: vrata  

vrātya Sansk. termen: vrata: vrāta: vrātya 

Vṛṣaṇaśva Sansk. termen: Vṛṣaṇaśva 

Vyaṃsa Sansk. termen: Vyaṃsa 

Yadu Sansk. termen: Yadu 

Yajā, ‘het offeren’ Sansk. termen: Yajā 

Yakṣa Sansk. termen: yakṣa 

Yati Sansk. termen: Yati 

Yātu’s of Yātudhāna’s (= tovenaars) Sansk. termen: yātu of yātudhāna 

yojana Sansk. termen: yuj: yojana 

brengt Agni voort Schepping 

creëert Schepping 

scheppen Schepping 

schepping Schepping 

schept Schepping 

Viśvasṛj Schepping: allesscheppend: term: viśvasṛj (type god) (Ind.) 

schepping van de mens Schepping: antropogenie (mens, ~ van de) 

mensen en andere wezens ontstaan Schepping: antropogenie (mens, ~ van de) 

het menselijk geslacht voortbrengt Schepping: antropogenie: door geboorte (uit goden of heroën) 

ontstaat het menselijke geslacht Schepping: antropogenie: door geboorte (uit goden of heroën) 

kasten zouden uit het offer Schepping: antropogenie: kasten, ~ van de vier (Ind.) 

schept de werelden, de Veda’s en de Schepping: antropogenie: kasten, ~ van de vier (Ind.) 

het menselijk geslacht voortbrengt Schepping: antropogenie: uit een offer 

herschept Schepping: herschepping 

kosmogonie Schepping: kosmogonie 

kosmogonische Schepping: kosmogonie 

schepping van het universum Schepping: kosmogonie 

schept de werelden, de Veda’s en de Schepping: kosmogonie 

Vedische kosmologie en kosmogonie Schepping: kosmogonie, Hindoeïstische (Ind.) 

schepping van de wereld uit een oerreus Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door 
ontleding 

meet de zes streken uit Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten 

wereld uitmeten Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten 
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Ze zetten de grote stappen Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten 

neemt de drie schreden Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten: term: 

trivikrama (Viṣṇu’s drie stappen) (Ind.) 

Viṣṇu’s derde stap (naar de hemel) Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten: term: 

trivikrama (Viṣṇu’s drie stappen) (Ind.) 

Zijn drie stappen Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten: term: 

trivikrama (Viṣṇu’s drie stappen) (Ind.) 

Hij brengt het paard voort Schepping: paard, ~ van het 

schepsel Schepping: schepsel 

schepping van de goden Schepping: theogonie (goden, ~ van de) 

schept de werelden, de Veda’s en de Schepping: Veda’s, ~ van de (Ind.) 

voortplanting Schepping: voortbrengen, produceren 

modelleren, vormen Schepping: voortbrengen, produceren 

te maken Schepping: voortbrengen, produceren 

vervaardigt Schepping: voortbrengen, produceren 

voortbrengt Schepping: voortbrengen, produceren 

voortgebracht Schepping: voortbrengen, produceren 

av. tash Schepping: voortbrengen: term: tash (Ir.) 

tvakṣ (av. tash) = takṣ ‘modelleren Schepping: voortbrengen: term: tvakṣ = takṣ (Ind.) 

fallische Seksualiteit: fallus 

fallus Seksualiteit: fallus 

mensen paren Seksualiteit: geslachtsdaad, seks. vereniging 

slaapt met Seksualiteit: geslachtsdaad, seks. vereniging 

vereniging van Yama en Yamī Seksualiteit: geslachtsdaad, seks. vereniging 

incest Seksualiteit: incest 

waarna Manu bij zijn Seksualiteit: incest 

onthouding Seksualiteit: onthouding, seksuele: na huwelijksvoltrekking 

staf die als teken van onthouding tussen Seksualiteit: onthouding, seksuele: na huwelijksvoltrekking: 
gandharva-huwelijk (Ind.) 

staf van onthouding temidden van een Seksualiteit: onthouding, seksuele: na huwelijksvoltrekking: 
gandharva-huwelijk (Ind.) 

orgiastische Seksualiteit: orgie 

vergrijpend aan vrouwen Seksualiteit: verkrachting 

zwangere Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

bevrucht Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

brengt de Maruts voort Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

verwekt Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

wiens Soma zij likt Seksualiteit: zaad (sperma) 

borstjuweel Sieraad: borstjuweel 

borstjuweel is de zon Sieraad: juweel van Viṣṇu (Ind.) 

halskettingen Sieraad: ketting, hals- (halssnoer) 

dragen helmen en halskettingen Sieraad: ketting, hals-; van de Ṛbhu’s (Ind.) 

parels Sieraad: parel 

Slav. Slaaf, Slavisch 

slang Slang 

Ahi’s Slang: groep: ‘Ahi’s’ (Ind.) 

de Vṛtra’s Slang: groep: ‘Vṛtra’s’ (2) (Ind.) 

Vṛtra’s met Slang: groep: ‘Vṛtra’s’ (2) (Ind.) 

Vṛtra’s zijn Slang: groep: ‘Vṛtra’s’ (2) (Ind.) 

Ahi Slang: term: ahi (Ind.) 

Ahirbudhnya, de ‘slang van de zee’ Slang: term: ahirbudhnya (‘slang van de diepte (= de zee)’) (god) 
(Ind.) 

Anusarpa Slang: term: anusarpa (Ind.) 

Nāga Slang: term: nāga (Ind.) 

Sarpa Slang: term: sarpa (Ind.) 

slang (van het water Slang: waterslang 
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waterslang Slang: waterslang 

slang van de wateren Slang: wereldslang (wateren, ~ van de hemelse) 

wereldslang Slang: wereldslang (wateren, ~ van de hemelse) 

slang van de zee Slang: wereldslang (wateren, ~ van de hemelse) 

groep Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap) 

heer van de Vighna’s Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Vighna’s’ (Keith) (Ind.) 

leger Sociologie: gemeenschap, militaire (leger) 

troep Sociologie: gemeenschap, militaire (leger) 

Gaṇa’s Sociologie: gemeenschap, militaire: godenleger: ‘Gaṇadevatā’s’ of 

‘Gaṇa’s’ (Ind.) 

Gaṇa’s Sociologie: gemeenschap, militaire: godenleger: term: gaṇa (Ind.) 

Mahāsena Sociologie: gemeenschap, militaire: term: sena, mahā- (‘met een 
groot leger’) (adj.) (demon, god) (Ind.) 

families van priesters Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap (groep, 
familie) 

priesterfamilie Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap (groep, 
familie) 

groep van negen priesterlijke voorouders Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap (groep, 
familie) 

priestergroepen Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap (groep, 
familie) 

Menselijke relaties Sociologie: relatie, menselijke 

Andere relaties van Tvaṣṭṛ Sociologie: relatie, persoonlijke 

Persoonlijke relaties Sociologie: relatie, persoonlijke 

religieuze relaties Sociologie: relatie, religieuze 

relatie tussen een nimf en een man Sociologie: relatie, seksuele 

staf Staf 

staf van onthouding Staf: onthouding, ~ van (zwaard, stok, e.d.) 

Vajra (scepter of discus) Staf: scepter: godenscepter 

stenen Steen 

altaarstenen Steen: bouwsteen (baksteen, tegel, ~ van het altaar) 

vallen de hemel aan Strijd en vrede: aanval 

vallen offers aan Strijd en vrede: aanval 

Tegenstander Strijd en vrede: antagonisme 

Vijand Strijd en vrede: antagonisme 

antagonist Strijd en vrede: antagonisme 

Brahmanenhater Strijd en vrede: antagonisme: Brahmanenhater (Ind.) 

hoogste god zich tegen de mensen keren Strijd en vrede: antagonisme: hoogste god als antagonist 

beest Strijd en vrede: antagonisme: monster 

monster Strijd en vrede: antagonisme: monster 

negatieve aspect van de priesterlijke Strijd en vrede: antagonisme: negatieve zijde van de kosmische 
(levens)orde 

Pipru Strijd en vrede: antagonisme: term: pipru (nom. ag.) (demon) 
(Ind.) 

bedreiging Strijd en vrede: bedreiging 

beschermen Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

bescherming Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

beschermt Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

waakt Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

verdedigt Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

verdrijft Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen) 

drijven, jagen Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen) 

aj ‘drijven, jagen’ Strijd en vrede: drijven: term: aj (IE) 

Diti is slechts een afgeleide van Aditi Strijd en vrede: gebondenheid: term: diti (godin) (Ind.) 

Saptavadhri Strijd en vrede: gebondenheid: term: vadhri, sapta- (‘gebonden 
door zeven boeien (aan de ziel)’) (Ātreya) (Ind.) 

geweld. Strijd en vrede: geweld (gewelddadigheid, agressie) 
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geweld [+ spatie] Strijd en vrede: geweld (gewelddadigheid, agressie) 

Gewelddadig Strijd en vrede: geweld (gewelddadigheid, agressie) 

interventie van Strijd en vrede: interventie 

Binnendringen Strijd en vrede: inval (verovering) 

na haar veroverd te hebben Strijd en vrede: inval (verovering) 

oprukken Strijd en vrede: inval (verovering) 

veroveren Strijd en vrede: inval (verovering) 

kolonisatie Strijd en vrede: kolonisatie 

verliezen Strijd en vrede: nederlaag (verlies) 

onoverwinnelijke Strijd en vrede: onoverwinnelijkheid (onweerstaanbaarheid) 

onweerstaanbaar Strijd en vrede: onoverwinnelijkheid (onweerstaanbaarheid) 

ontsnappen Strijd en vrede: ontsnapping 

ontsnapt Strijd en vrede: ontsnapping 

gewonnen Strijd en vrede: overwinning 

neer te slaan Strijd en vrede: overwinning 

overwinning Strijd en vrede: overwinning 

overwint Strijd en vrede: overwinning 

verslaan Strijd en vrede: overwinning 

verslaat Strijd en vrede: overwinning 

verslagen Strijd en vrede: overwinning 

Ugrajit Strijd en vrede: overwinning: term: jit, Ugra- (‘geweldige 
overwinnaar’) (nom. ag.) (apsaras) (Ind.) 

concurrent Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 

rivaal Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 

rivalen Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 

Rivaliteit Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 

vecht Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

bestreden Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

Bestrijding Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

bestrijdt Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

oorlog Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

strijd Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

kosmische strijd Strijd en vrede: strijd, kosmische 

machtsstrijd Strijd en vrede: strijd, machts- 

wagenrennen Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren (wagenrennen, 
paardenrennen, paardenstrijd) 

wedren Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren (wagenrennen, 
paardenrennen, paardenstrijd) 

ruzie Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie) 

Strijdlustig Strijd en vrede: strijdvaardigheid (oorlogzuchtigheid) 

strijdvaardige Strijd en vrede: strijdvaardigheid (oorlogzuchtigheid) 

lat. Mavort, mart Strijd en vrede: strijdvaardigheid: term: mavortius, martius (L/R) 

aangeschoten Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

schiet Prajāpati in hertengedaante neer Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

verwonden Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

verzoend Strijd en vrede: verzoening 

zoenoffer Strijd en vrede: verzoening 

āprī Strijd en vrede: verzoening: term: āprī (type hymne) (Ind.) 

 vrede [voorafgegaan door een spatie] Strijd en vrede: vrede 

vriend Strijd en vrede: vriendschap 

offerschalen of met het altaar (aarde) Symboliek: altaar als symbool van de aarde 

zijn symbool Symboliek: attribuut 

bergen waaruit de adelaar Symboliek: berg als symbool van de wolk 

filter is identiek aan de hemelse rand Symboliek: filter als symbool van de hemelse rand 

goud (= zon) Symboliek: goud als symbool van de zon 

Hiraṇyagarbha is de uitdrukking van de Symboliek: Hiraṇyagarbha als symbool van de natuur van Brahmā, 

de god (Ind.) 
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jakhals, het teken des doods Symboliek: jakhals als symbool van de dood 

kikker vertegenwoordigt in het ritueel Symboliek: kikker als symbool van het verkoelende water 

koe is de theriomorfe gedaante van de Symboliek: koeien als symbool van wateren (wolken) en 
lichtstralen 

licht in koeiengedaante Symboliek: koeien als symbool van wateren (wolken) en 
lichtstralen 

ochtendstralen of de rode wolk van de Symboliek: koeien als symbool van wateren (wolken) en 
lichtstralen 

wateren, maar ook de stralen van het Symboliek: koeien als symbool van wateren (wolken) en 
lichtstralen 

wolkenkoeien Symboliek: koeien als symbool van wateren (wolken) en 
lichtstralen 

offerschalen of met het altaar (aarde) Symboliek: offerschaal als symbool van de aarde 

personificatie Symboliek: personificatie als symbool 

verpersoonlijking Symboliek: personificatie als symbool 

Mahāvīra-pot (= zon) Symboliek: pot [mahāvīra] als symbool van de zon en het ‘hoofd’ 
van het offer (Kramrisch) of van de offeraar (Keith) (Ind.) 

staf die als teken van onthouding Symboliek: staf (in de gedaante van  de Gandharva Viśvāvasu) die 
als symbool van onthouding tussen echtelieden wordt gelegd 

Metaforen van Soma Symboliek: symboliek van de Soma (Ind.) 

ter onderscheiding) Symboliek: teken ter onderscheiding 

vogels (zielen der doden) Symboliek: vogel als symbool van een dodengeest 

beveelt Taal: bevel (machtswoord) 

bevel van een godheid Taal: bevel (machtswoord) 

bevel van Varuṇa Taal: bevel (machtswoord) 

wet of het bevel van Varuṇa Taal: bevel (machtswoord) 

wet van Varuṇa Taal: bevel (machtswoord) 

zijn bevelen Taal: bevel (machtswoord) 

wet of de heerschappij van de koning Taal: bevel (machtswoord) 

bevel van een godheid Taal: bevel: term: vrata (Ind.) 

epiek Taal: epiek 

legenden Taal: epiek: legende 

aangeroepen  Taal: gebed (aanroeping) 

gebed Taal: gebed (aanroeping) 

Brahman Taal: gebed: term: brahman (Ind.) 

Hotrā Taal: gebed: term: hotrā (fem.) (godin) (vlgs MW, Kinsley) (Ind.) 

klacht Taal: klacht 

liegen Taal: leugen 

geprezen Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

hymne Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

Lofprijzing Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

lofzangen Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

prijst Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

Āprī-hymnen Taal: lied, lof-: ‘Āprī’ (Ind.) 

Dānastuti, ‘lofprijzing op gulheid’ Taal: lied, lof-: ‘Dānastuti’ (Ind.) 

Gatha nārāśaṃsī Taal: lied, lof-: ‘Gātha nārāśaṃsī’ (Ind.) 

Ṛg Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.) 

sūkta Taal: lied, lof-: term: sūkta (Ind.) 

lijst van goden Taal: lijst, goden- (Ind.) 

lijsten die een opsomming geven Taal: lijst, goden- (Ind.) 

Mitanni-lijst Taal: lijst, goden- (Mit.) 

offerlijst Taal: lijst, offer(leverings)- (Ind.) 

ochtendlitanie Taal: litanie, ochtend- 

Prātaranuvāka Taal: litanie, ochtend-: term: prātaranuvāka (Ind.) 

Śatarudriya Taal: litanie: ‘Śatarudriya’ (Ind.) 

Subrahmaṇyā Taal: litanie: ‘Subrahmaṇyā’ (2) (Ind.) 
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naam ‘de roem der Taal: lofprijzing: term: śaṃsa, narā- (‘de lof der mensen’) (god) 

(Ind.) 

Gatha nārāśaṃsī Taal: lofprijzing: term: śaṃsī, gātha narā- (‘lied van de lof der 

mensen’) (loflied) (Ind.) 

Dānastuti, ‘lofprijzing op gulheid’ Taal: lofprijzing: term: stuti, dāna- (fem.)(‘lof der vrijgevigheid’) 
(loflied) (Ind.) 

Suṣṭuti, ‘heerlijke lofprijzing’ Taal: lofprijzing: term: stuti, su- (suṣṭuti) (fem.) (‘heerlijke 

lofprijzing’) (godin) (Ind.) 

benaming Taal: naam (noemen) (alg.) 

genoemd Taal: naam (noemen) (alg.) 

naam Taal: naam (noemen) (alg.) 

namen Taal: naam (noemen) (alg.) 

omschreven Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

attribuut Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

epitheta Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

epitheton Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

Overlevering Taal: overlevering 

Purūravas betekent ‘die luid roept’ Taal: spraak (spreken) 

spraak Taal: spraak (spreken) 

spreken Taal: spraak (spreken) 

Vāc, ‘spraak’ Taal: spraak: term: vāc (godin) (Ind.) 

sūkta Taal: spraak: term: vac: ukta, su- (sūkta) (‘goed uitgesproken’) 
(loflied) (Ind.) 

spreuk Taal: spreuk (tover-, offer-, formule) 

spreuken Taal: spreuk (tover-, offer-, formule) 

toverspreuk Taal: spreuk (tover-, offer-, formule) 

Brahman Taal: spreuk: term: brahman (Ind.) 

Yajur Taal: spreuk: term: mantra: yajus (lit.) (Ind.) 

Śrauta Taal: tekst, geopenbaarde: term: śruti (adj. śrauta (lit.)) (Ind.) 

Naighaṇṭuka Taal: tekst: woordenboek: term: naighaṇṭuka (lit.) (Ind.) 

luid roept Taal: uitroep: luid roepen 

Purūravas betekent ‘die luid roept’ Taal: uitroep: luid roepen: term: purūravas (adj.) (myth. fig.) 
(Ind.) 

stelling Taal: uitspraak, verklaring, stelling 

uitspraak Taal: uitspraak, verklaring, stelling 

uitspraken Taal: uitspraak, verklaring, stelling 

verzoek Taal: verzoek 

wens Taal: verzoek, wens 

welsprekendheid Taal: welsprekendheid 

verbum Taal: woord: term: verbum (L/R) 

woord Taal: woord: term: woord (Germ.) 

zingende Taal: zang (zingen) 

 tijd [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd 

tijd. Tijd 

‘tijd’ Tijd 

 tijden [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Tijd 

viermaandelijkse offers Tijd: cultusperiode: viermaandelijks 

dag Tijd: dag(indeling) 

maan-dag Tijd: dag, maan- 

dag van de nieuwe maan Tijd: dag, maan-: dag van nieuwe maan 

dag van volle maan Tijd: dag, maan-: dag van volle maan 

maanfasen Anumati, Sinīvālī, Rākā en Tijd: dag, maan-: dag van volle maan: ‘Rākā’ (godin) (Ind.) 

dag vóór nieuwe maan Tijd: dag, maan-: dag vóór nieuwe maan 

Sinīvālī, de dag vóór nieuwe maan Tijd: dag, maan-: dag vóór nieuwe maan: ‘Sinīvālī’ (godin) (Ind.) 

dag vóór volle maan Tijd: dag, maan-: dag vóór volle maan 
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maanfasen Anumati, Sinīvālī, Rākā en Tijd: dag, maan-: dag vóór volle maan: ‘Anumati’ (godin) (Ind.) 

aṣṭakā Tijd: dag, maan-: dag, 08e: term: aṣṭakā (Ind.) 

Ekāṣṭakā Tijd: dag, maan-: dag, 08e: term: aṣṭakā, ek- (‘één (bepaalde) 

achtste dag’) (fem.) (godin) (Ind.) 

’s avonds Tijd: dag: avond 

eind van dag Tijd: dag: avond 

’s middags Tijd: dag: middag 

’s morgens Tijd: dag: ochtend 

begin en het eind van dag Tijd: dag: ochtend 

ochtend Tijd: dag: ochtend 

morgenstond Tijd: dag: ochtendschemering (dageraad, morgenstond) 

ochtendgloren Tijd: dag: ochtendschemering (dageraad, morgenstond) 

schemering Tijd: dag: ochtendschemering (dageraad, morgenstond) 

ochtendschemeringen, maar Uṣas is één Tijd: dag: ochtendschemering: term: uṣas (godin) (Ind.) 

360 dagen Tijd: jaar(indeling) 

 jaar [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: jaar(indeling) 

jaar. Tijd: jaar(indeling) 

jaar, Tijd: jaar(indeling) 

twaalf maanden Tijd: jaar(indeling) 

eenjaarlijkse Tijd: jaar, elk (jaarlijks) 

jaargetijde Tijd: jaargetijde 

seizoen Tijd: jaargetijde 

herfst Tijd: jaargetijde: herfst (najaar) 

regenseizoen Tijd: jaargetijde: regenseizoen 

Ṛtu’s, de ‘jaargetijden’ Tijd: jaargetijde: term: ṛtu’s (pl.) (godengroep) (Ind.) 

Klopnachten Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’ = ‘Klöpfelnächte’ (Germ.) 

tijdrekening Tijd: kalender (tijdrekening) 

maand Tijd: maand 

twaalf fasen van het jaar Tijd: maand 

verschillende plaatsen en tijden Tijd: offer, ~ van het 

tijdsperioden Tijd: periode 

Dvādaśāha Tijd: periode, cultus-: duur: 12 dagen: term: dvādaśāha (Ind.) 

viermaandelijkse Tijd: periode, cultus-: tijdstip: viermaandelijks 

eeuwig Tijd: temporaliteit: eeuwigheid 

 heden [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: heden 

hiernamaals Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

oud [+ spatie] Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

oud. Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

oud; Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

oud) Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

 oude [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

ouder zijn Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

ouder. Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

oudere Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

ouderdom Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

oudste Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

ritmische Tijd: temporaliteit: ritme 

ritme van de orde van de wereld Tijd: temporaliteit: ritme van de kosmische (levens)orde 

toekomst Tijd: temporaliteit: toekomst 

verleden Tijd: temporaliteit: verleden 

Kāla: Tijd: term: kāla (Ind.) 

vier tijdperken Tijd: wereldtijdperk  (kosmisch tijdperk) 

wereldperiode Tijd: wereldtijdperk  (kosmisch tijdperk) 

Dvāpara Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Dvāpara 

Kali Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kali 
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Kṛta Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kṛta = Satya Yuga (periode van 

Manu) 

Tretā Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Tretā 

volledig Totaliteit: compleetheid 

Aditi Totaliteit: compleetheid: term: aditi (adj.) (godin) (Ind.) 

 vol [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Totaliteit: vullen 

vol) Totaliteit: vullen 

‘vol’ Totaliteit: vullen 

prc ‘vol’ Totaliteit: vullen: term: pṛc (Ind.) 

zetel Troon 

twee Twee 

dubbele Twee: dualiteit 

Twee- en meervoudigheid Twee: dualiteit 

Tweevoudige Twee: dualiteit 

tweevoudigheid Twee: dualiteit 

scheiding Twee: splitsing 

scheidt Twee: splitsing 

verdeeld Twee: splitsing 

schisma Twee: splitsing: religieus schisma 

Hij scheidt hemel en aarde Twee: splitsing: scheiding van hemel en aarde 

Dvita Twee: tweede: term: dvita (god) (Ind.) 

beker Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker) 

drinkschalen Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker) 

Mahāvīra-pot Vat: ketel, offer-: ‘Mahāvīra-pot’ (Ind.) 

offerschalen Vat: offerschaal 

schaal Vat: schaal 

schalen Vat: schaal 

vijf schalen die de soma opvangen Vat: schaal: ‘Narāśaṃsa-kom’ (Ind.) 

seizoenofferschalen Vat: seizoenofferschaal 

Soma-schaal Vat: soma-vat (Ind.) 

vaten met Soma Vat: soma-vat (Ind.) 

Soma ‘van drie woningen’ Vat: soma-vat: ‘De drie woningen’ (Ind.) 

Soma-meren Vat: soma-vat: Soma-meer (Ind.) 

vegetatie Vegetatie (plant) 

plant Vegetatie (plant, plantenleven) 

plantenleven Vegetatie (plant, plantenleven) 

maṇḍūkaparṇī Vegetatie: Aziatische waternavel: term: maṇḍūkaparṇī (Ind.) 

maṇḍūkaparṇī Vegetatie: blad: term: parnī, maṇḍūka- (eig. ‘kikkerblad’ = 

‘Aziatische waternavel’) (plant) (Ind.) 

lotus Vegetatie: bloem: lotus (alg.) 

gras Vegetatie: gras 

dūrvā Vegetatie: gras, handjes-: term: dūrvā (Ind.) 

Avaka Vegetatie: gras, moeras-: term: avaka = avakā = saivālā (Ind.) 

Darbha Vegetatie: gras: term: darbha = kuśa (Poa cynosuroides of 
Desmostachya bipinnata) (geest, god) (Ind.) 

Haoma Vegetatie: haoma (Ir.) 

hout Vegetatie: hout 

Karīra Vegetatie: kapperstruik: term: karīra (Ind.) 

graan Vegetatie: koren (graan) 

gerst Vegetatie: koren: gerst 

tarwe Vegetatie: koren: tarwe 

paddestoel Vegetatie: paddestoel 

Oṣadhi (‘plant’) Vegetatie: plant: term: oṣadhi (god) (Ind.) 

stengels van de plant Vegetatie: plantenstengel 

sap [+ spatie] Vegetatie: sap 

sap: Vegetatie: sap 
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sap) Vegetatie: sap 

Soma-plant Vegetatie: soma (Ind.), plant uit de bergen 

andhas Vegetatie: soma: andhas (Ind.) 

Umā Vegetatie: vlas: term: umā (godin) (vlgs MW) (Ind.) 

komkommer Vegetatie: vrucht: komkommer 

wortel Vegetatie: wortel 

bos Vegetatie: woud, bos 

woud Vegetatie: woud, bos 

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

(Ind.) 

vanaspati Vegetatie: woud: term: vana (lit.) (Ind.) 

het zaad van alles Vegetatie: zaad 

verlossen Verlossing 

mythe van het vinden van de koeien Verlossing: object: vee  

Varuṇa’s koeien los te maken Verlossing: object: vee  

Verlossen de wolkenkoeien Verlossing: object: vee  

vindt Indra zijn koeien terug Verlossing: object: vee  

wint de runderen terug Verlossing: object: vee  

wolkenkoeien worden verlost Verlossing: object: vee  

vinden de zon Verlossing: object: zon 

verlossing uit de cirkel van Verlossing: separ.: cirkel van wedergeboorten 

apotropeïsch Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

rite ter bestrijding van bezetenheid Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving) 

bevrijdt de mensen van zonden Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

van zonden te verlossen Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

vergeeft Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

verlost hij van zonden Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

neemt zonden weg Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

vergeving Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

vergiffenis Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

geneeskracht Verlossing: type: genezing 

geneest Verlossing: type: genezing 

genezen Verlossing: type: genezing 

genezing Verlossing: type: genezing 

Jalāṣa Verlossing: type: genezing: term: Jalāṣa (adj.) (geneesmiddel) 

(Ind.) 

gered Verlossing: type: redding 

redden Verlossing: type: redding 

redding Verlossing: type: redding 

ongebondenheid Verlossing: vrijheid 

Aditi, ‘ongebondenheid’ Verlossing: vrijheid: term: aditi (adj.) (godin) (Ind.) 

beloning voor de gebrachte offers Verlossing: weg naar ~: offers en goede daden: term: iṣṭāpūrta 

(Ind.) 

zielenheil Verlossing: zielenheil 

vernieuwd Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing 

vernieuwing Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing 

opheffen van de aarde uit de Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

rijzende Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

herboren Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, 
wederkeer, reïncarnatie) 

Reïncarnatie Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, 
wederkeer, reïncarnatie) 

wedergeboorte Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, 
wederkeer, reïncarnatie) 

door de aanwezigheid van de Verschijning: aanwezigheid, goddelijke 
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Vibhu Verschijning: aanwezigheid, goddelijke: term: vibhu (adj.) 
(geest/Brahman) (Ind.) 

Vibhvan Verschijning: aanwezigheid, goddelijke: term: vibhvan (adj.) 
(geest) (Ind.) 

alomtegenwoordig Verschijning: aanwezigheid: alomtegenwoordigheid 

overal aanwezig Verschijning: aanwezigheid: alomtegenwoordigheid 

Agni is Varuṇa in de avond Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm, 
manifestatie) 

directe verschijning Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm, 
manifestatie) 

gedaante Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm, 
manifestatie) 

hun belichaming Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm, 
manifestatie) 

Uiterlijk Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm, 
manifestatie) 

vorm aan van Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm, 
manifestatie) 

vorm van Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm, 
manifestatie) 

Viśvarūpa (‘elke gedaante Verschijning: alvormigheid: term: viśvarūpa (Ind.) 

antropomorf Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante) 

menselijke gedaante Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante) 

vermenselijking Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante) 

ziet er menselijk uit Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante) 

duplicaat Verschijning: dubbelganger (gelijke gedaante) 

Indra’s evenbeeld Verschijning: dubbelganger (gelijke gedaante) 

kopieën Verschijning: dubbelganger (gelijke gedaante) 

bliksemende vorm van Agni Verschijning: elementvormige gedaante 

vallende meteoor is hun belichaming Verschijning: elementvormige gedaante 

Fata Morgana Verschijning: Fata Morgana 

man en als vrouw Verschijning: gedaantewisseling 

Gedaanteverwisseling Verschijning: gedaantewisseling 

hoogste verschijning Verschijning: hoogste ~ 

een samenstelling van beide Verschijning: hybride ~ (half menselijk, half dierlijk) 

kop van een paard draagt Dadhyac Verschijning: hybride ~ (half menselijk, half dierlijk) 

Zijn verschijning (dier-mens) Verschijning: hybride ~ (half menselijk, half dierlijk) 

nagedaan Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen, 
voorwenden, doen alsof) 

vermommen Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen, 
voorwenden, doen alsof) 

māyā Verschijning: illusie: term: māyā (Ind.) 

incarnatie Verschijning: incarnatie (vleselijke gedaante als mens en dier) 

avatāra Verschijning: incarnatie: term: avatāra (Ind.) 

misvormd Verschijning: misvormdheid 

virūpa Verschijning: misvormdheid: term: virūpa (adj.) (priester, god) 
(Ind.) 

manifest in bepaalde verschijnselen Verschijning: naturalisme (als natuurverschijnsel) 

naturalisme Verschijning: naturalisme (als natuurverschijnsel) 

hun verschijnen Verschijning: openbaren, zich 

wortel meestal de demon zelf Verschijning: plantvormige gedaante 

(‘elke gedaante Verschijning: polymorfisme (veelsoortige gedaante) 

 sfeer [voorafgegaan door een spatie] Verschijning: situatie 

kopie Verschijning: substitutie 

plaatsvervangster Verschijning: substitutie 

savarṇā Verschijning: substitutie: term: savarṇā (nom. ag., fem.) 

(‘plaatsvervangster’ (van Saraṇyu)) (Ind.) 
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Sāvarṇi Verschijning: substitutie: term: sāvarṇi (nom. ag., masc.) (‘zoon 

van de plaatsvervangster’ (van Saraṇyu)) (Manu) (Ind.) 

adelaarsvorm van Indra Verschijning: theriomorfisme 

adelaarsgedaante Verschijning: theriomorfisme 

Aditi als koe Verschijning: theriomorfisme 

Agni als geit Verschijning: theriomorfisme 

Indra in dierlijke Verschijning: theriomorfisme 

dierlijke gedaante Verschijning: theriomorfisme 

dierlijke vorm Verschijning: theriomorfisme 

hertengedaante Verschijning: theriomorfisme 

het zijn leeuwen, everzwijnen Verschijning: theriomorfisme 

Hij is een stier, paard, vogel of slang Verschijning: theriomorfisme 

Iḍā en Aditi worden gezien als koeien Verschijning: theriomorfisme 

gedaante van een zwijn Verschijning: theriomorfisme 

paardengedaante Verschijning: theriomorfisme 

gedaante van een zwijn aan Verschijning: theriomorfisme 

Pūṣan, die zelf soms als geit wordt Verschijning: theriomorfisme 

schildpad als vorm van Prajāpati Verschijning: theriomorfisme 

stier- of koevorm Verschijning: theriomorfisme 

stiergedaante Verschijning: theriomorfisme 

theriomorf Verschijning: theriomorfisme 

vis is Brahmā Verschijning: theriomorfisme 

Viṣṇu als zwijn Verschijning: theriomorfisme 

voorgesteld als koe Verschijning: theriomorfisme 

voorgesteld als stieren Verschijning: theriomorfisme 

Ze zijn stier en koe Verschijning: theriomorfisme 

vogel Vogel 

adelaar Vogel: arend (adelaar) 

zwanen of adelaars Vogel: arend van de Aśvins (Ind.) 

duif Vogel: duif 

gier [+ spatie] Vogel: gier 

gieren Vogel: gier 

noodlotsvogel Vogel: noodlot, ~ van het 

vogels van het noodlot Vogel: noodlot, ~ van het 

Śakuntalā Vogel: term: śakunta(la) (apsaras) (Ind.) 

 uil [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Vogel: uil 

 uilen [voorafgegaan door een spatie] Vogel: uil 

watervogel Vogel: watervogel 

zonnevogel Vogel: zonne(leeuw)vogel 

voertuig is Garuḍa, de zonnevogel Vogel: zonne(leeuw)vogel van Viṣṇu (Ind.) 

zwaan Vogel: zwaan 

zwanen Vogel: zwaan 

zwanen of adelaars Vogel: zwaan van de Aśvins (Ind.) 

gebruiksvoorwerpen Voorwerp 

voorwerpen Voorwerp 

 as. [voorafgegaan door een spatie] Voorwerp: as (van een wiel, spil) 

boei Voorwerp: band (koord, boei, mummieband) 

die zondaren boeit Voorwerp: band (koord, boei, mummieband) 

Vipāśā Voorwerp: band: term: pāśa, vi- (‘zonder boeien’) (goddelijke 
rivier) (Ind.) 

in bed Voorwerp: bed 

bijl Voorwerp: bijl 

bijl is zijn symbool Voorwerp: bijl van Tvaṣṭṛ (Ind.) 

medicijn Voorwerp: geneesmiddel 

Jalāṣa Voorwerp: geneesmiddel: Jalāṣa (Ind.) 
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kraanidee Voorwerp: kraan 

Lepels Voorwerp: lepel 

mortier Voorwerp: mortier 

een net Voorwerp: net 

boog, de haak, een net Voorwerp: net van Indra (Ind.) 

persstenen Voorwerp: perssteen 

stenen waarmee geperst Voorwerp: perssteen 

persstenen Voorwerp: perssteen 

adri Voorwerp: perssteen: term: adri (Ind.) 

grāvan Voorwerp: perssteen: term: grāvan (Ind.) 

ploeg Voorwerp: ploeg 

Sīra Voorwerp: ploeg: term: sīra (goddelijk voorwerp) (Ind.) 

Śunā Voorwerp: ploegschaar: term: śunā (goddelijk voorwerp) (Ind.) 

prikkel Voorwerp: prikkel 

prikkel Voorwerp: prikkel van Pūṣan (Ind.) 

schoenmakersels Voorwerp: schoenmakersels 

schoenmakersels Voorwerp: schoenmakersels van Pūṣan (Ind.) 

velgen Voorwerp: velg 

Ariṣṭanemi, ‘wiens velgen onbeschadigd Voorwerp: velg: term: nemi, ariṣṭa- (‘onbeschadigde velg’) (god) 

(Ind.) 

vergif [+ spatie] Voorwerp: vergif (vergiftigen) 

vijzel Voorwerp: vijzel 

vuurstok Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok 

mannelijke en vrouwelijke vuurstok Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, mannelijke 

mannelijke vuurstok Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, mannelijke 

Purūravas, de bovenste mannelijke Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, mannelijke: ‘Purūravas’ (Ind.) 

vrouwelijke vuurstok Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, vrouwelijke 

Urvaśī, de onderste vrouwelijke vuurstok Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, vrouwelijke: ‘Urvaśī’ (Ind.) 

wiel Voorwerp: wiel 

filter Voorwerp: zeef 

zeef Voorwerp: zeef 

brandende Vuur 

oplaaien Vuur 

vlammen Vuur 

vuren Vuur 

vuur Vuur 

verbrandt Vuur: branden (trans. en intrans.) 

dooft Vuur: doven (trans. en intrans.) 

fakkel Vuur: fakkel 

lat. Ignis Vuur: heilig ~: term: ignis (L/R) 

lith. ugnis Vuur: heilig ~: term: ugnis (Lith.) 

hemelse vuur Vuur: hemelse ~ 

Tapas Vuur: innerlijk ~: term: tapas (adj. tapasya) (Ind.) 

Aṅgāraka Vuur: kool: term: aṅgāraka (planeet) (Ind.) 

(offer)vuur Vuur: offervuur 

offervlam Vuur: offervuur 

offervuren Vuur: offervuur 

offervuur Vuur: offervuur 

Āhavanīya Vuur: offervuur: ‘Āhavanīya’ (Ind.) 

Dakṣiṇa Vuur: offervuur: ‘Dakṣiṇa-’ = ‘Dakṣiṇāgni-’ = ‘Anvāhāryapacana-

vuur’ (Ind.) 

Gārhapatya-vuur Vuur: offervuur: ‘Gārhapatya’ (Ind.) 

Havyavāhana Vuur: offervuur: ‘Havyavāhana’-vuur (Ind.) 

haard- en offervuur Vuur: offervuur: haardvuur 

huiselijke (offer)vuur Vuur: offervuur: haardvuur, huiselijke 

Kavyavāhana Vuur: offervuur: Kavyavāhana-vuur (Ind.) 

Agni’s naam (lat. Ignis, lith. ugnis) Vuur: term: agni (god) (Ind.) 
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 Ātar [voorafgegaan door een spatie] Vuur: term: ātar (Ir.) 

atharyū Vuur: term: atharyū (adj.) (god) (Ind.) 

levensvonk Vuur: vonk, levens- 

gehoord Waarneming: horen: hoorbaarheid 

Śrauta Waarneming: horen: term: śru (śruti (part.), śrauta (adj.), 

śravaṇa (nom. act.)) (Ind.) 

geur Waarneming: ruiken: geur 

Gandhabba Waarneming: ruiken: geur: term: gandhabba (‘van de heerlijke 
geur’) (hemelgeest, ongeboren ziel) (Ind.-B.) 

Gandharva Waarneming: ruiken: geur: term: gandharva (‘van de heerlijke 
geur’) (hemelgeest) (Ind.) 

aanblik Waarneming: zien 

aanschouwt Waarneming: zien 

verziend Waarneming: zien 

 zien. [voorafgegaan door een spatie] Waarneming: zien 

gezien, maar wel gehoord Waarneming: zien 

ziend Waarneming: zien 

ziet zijn schepselen Waarneming: zien 

oog niets ontsnapt Waarneming: zien: alziendheid 

alziend Waarneming: zien: alziendheid 

blinden Waarneming: zien: blindheid 

Zijn wegen zijn onkenbaar Waarneming: zien: inzicht in het geheim van dood en leven 

niet worden gezien Waarneming: zien: onzichtbaarheid 

onzichtbare Waarneming: zien: onzichtbaarheid 

Ugrapaśyā Waarneming: zien: term: paśya, ugra- (‘woest kijkend’) (part.) 
(apsaras) (Ind.) 

verziend Waarneming: zien: verziendheid 

zichtbare Waarneming: zien: zichtbaarheid 

wagen Wagen 

Hij heeft een wagen met paarden Wagen: Agni, ~ van (Ind.) 

Ze hebben een driewielige wagen Wagen: Aśvins, ~ van de (Ind.) 

driewielige Wagen: driewielige ~ 

Berijdt een paard of zit in een wagen Wagen: Indra, ~ van (Ind.) 

wagen wordt getrokken door twee, 1000 Wagen: Indra, ~ van (Ind.) 

Wagen getrokken door herten Wagen: Maruts, ~ van de (Ind.) 

wordt getrokken door paarden of winden Wagen: Maruts, ~ van de (Ind.) 

Beiden hebben een wagen Wagen: Mitra, ~ van (Ind.) 

wagen wordt getrokken door geiten Wagen: Pūṣan, ~ van (Ind.) 

Ze berijden een wagen met paarden en Wagen: Ṛbhu’s, ~ van de (Ind.) 

strijdwagens Wagen: strijdwagen 

paard, Etaśa, of door zeven paarden Wagen: Sūrya, ~ van (Ind.) 

wagen, getrokken door stieren of Wagen: Uṣas, ~ van (Ind.) 

Beiden hebben een wagen Wagen: Varuṇa, ~ van (Ind.) 

Zijn wagen wordt getrokken door vele Wagen: Vāyu, ~ van (Ind.) 

Wagen getrokken door paarden Wagen: Vāyu, ~ van (Ind.) 

Wagen getrokken door herten Wagen: Vāyu, ~ van (Ind.) 

Gouden wagen getrokken door duizenden Wagen: Vāyu, ~ van (Ind.) 

voertuig Wagen: voertuig 

wapen Wapen 

bogen Wapen: boog 

boog Wapen: boog 

Hij draagt een bijl en een boog Wapen: boog van Bṛhaspati (Ind.) 

pijl en boog, bijlen, speren Wapen: boog van de Maruts (Ind.) 

boog, de haak, een net Wapen: boog van Indra (Ind.) 

Sudhanvan’, ‘met de goede boog’ Wapen: boog: term: dhanu, su- (sudhanvan) (‘met de goede 
boog’) (god) (Ind.) 

waarvan het koord Wapen: boogpees 
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discus Wapen: discus 

zijn wapen is een wiel Wapen: discus van Viṣṇu: ‘Sudarśana’ = ‘Vajranabha’ (Ind.) 

donderhamer Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht 

Indra’s hamer Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht 

Ze hebben een donderhamer Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van de Maruts 
(Ind.) 

Vajra Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’ 
(Ind.) 

Drager van de Vajra (scepter of discus) Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’ 
(Ind.) 

donderhamer (Vajra) Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’ 
(Ind.) 

Kutsa is ook de naam van de Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht: ‘Kutsa’ (Ind.) 

Senā Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht: ‘Senā’ (Ind.) 

Aśani is ‘de bliksem’ Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht: term: aśani (god) 
(Ind.) 

haak Wapen: drijfhaak 

boog, de haak, een net Wapen: drijfhaak van Indra (Ind.) 

pijl Wapen: pijl 

pijlen die harten doorboren Wapen: pijl van Kāma (Ind.) 

Iṣu Trikāṇda Wapen: pijl: term: iṣu trikāṇda (‘driedelige pijl’) (sterrenbeeld) 

(Ind.) 

pijlkokers Wapen: pijlkoker 

speer Wapen: speer 

speren Wapen: speer 

pijl en boog, bijlen, speren Wapen: speer van de Maruts (Ind.) 

draagt een speer, een Wapen: speer van Pūṣan (Ind.) 

Hij draagt een bijl en een boog Wapen: strijdbijl van Bṛhaspati (Ind.) 

pijl en boog, bijlen, speren Wapen: strijdbijl van de Maruts (Ind.) 

uitrusting Wapen: wapenrusting 

Wapenrusting Wapen: wapenrusting 

zwaard Wapen: zwaard 

water Water 

dauw Water: dauw 

druppel Water: druppel 

indu: Water: druppel: term: indu (Ind.) 

levenbrengende vocht Water: levenswater 

Samudra Water: term: udra, sam- (‘waterverzameling’) (god) (Ind.) 

zeeschuim Water: zeeschuim 

wateren Wateren 

uit de bron Wateren: bron 

in een bron Wateren: bron 

getijden Wateren: getijde 

 meren [voorafgegaan door een spatie] Wateren: meer 

soma-meren Wateren: meer 

lotusmeer Wateren: meer, lotus- 

oceaan Wateren: oceaan (zee) 

oceanen Wateren: oceaan (zee) 

zee [+ spatie] Wateren: oceaan (zee) 

zee’ Wateren: oceaan (zee) 

zee, Wateren: oceaan (zee) 

zee. Wateren: oceaan (zee) 

zee: Wateren: oceaan (zee) 

zeeschuim Wateren: oceaan (zee) 

Vourukaša Wateren: oerwateren: ‘Vourukaša’ (Ir.) 

rivier Wateren: rivier 

stromen Wateren: rivier 
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stroom Wateren: rivier 

Styx Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Styx’ (Στυξ) (Gr.) 

Apāṃnapāt Wateren: term: āpas (Ind.) 

Haraxvaitī Wateren: term: haraxvaitī (adj.) (godin) (Ir.) 

Sarasvat Wateren: term: haraxvaitī: sarasvat (adj.) (god) (Ind.-Ir.) 

Sarasvatī = av. Haraxvaitī (‘bezitter van Wateren: term: haraxvaitī: sarasvatī (adj.) (godin) (Ind.-Ir.) 

donderende vloed Wateren: vloed, overstromingswateren 

de vloed Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

gevaar Welzijn en ziekte: gevaar 

rākṣasa Welzijn en ziekte: gevaar: term: rākṣasa (demon) (Ind.) 

geluk Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed 

voorspoed Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed 

zegeningen Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed 

Bhaga Welzijn en ziekte: heil: term: bhaga (god) (Ind.) 

Bhūti Welzijn en ziekte: heil: term: bhūti (godin) (Ind.) 

kinderloze Welzijn en ziekte: kinderloosheid 

lang leven Welzijn en ziekte: lang leven 

ongeluk Welzijn en ziekte: onheil (rampspoed, ellende, crisis, macht van 
de dood) 

nood Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende 

ongeluk Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende 

rijkdom Welzijn en ziekte: rijkdom 

welvarend Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart) 

financiële Welzijn en ziekte: rijkdom: geld 

overvloed Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed 

Puraṃdhi, ‘overvloed’ Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: puraṃdhi (godin) 

(Ind.) 

vruchtbaar Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid 

vruchtbare Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid 

ziekte Welzijn en ziekte: ziekte 

oogziekte Welzijn en ziekte: ziekte: oogziekte 

waterzucht Welzijn en ziekte: ziekte: waterzucht 

werkingen Werkzaamheid (activiteit, daad) 

actie Werkzaamheid (activiteit, daad) 

activiteit Werkzaamheid (activiteit, daad) 

daden Werkzaamheid (activiteit, daad) 

handelen Werkzaamheid (activiteit, daad) 

handelingen Werkzaamheid (activiteit, daad) 

werken Werkzaamheid (activiteit, daad) 

aan te sporen Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, bevorderen) 

aanzet Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, bevorderen) 

bevorderen Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, bevorderen) 

bevordert Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, bevorderen) 

moedigt Kṛṣṇa (i.t.t. Indra) de mensen Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, bevorderen) 

spreekt Indra moed in Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, bevorderen) 

zet aan Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, bevorderen) 

zet hen aan Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, bevorderen) 

wekt mensen en dieren Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, bevorderen) 

Śunaṃkuri Werkzaamheid: aanzetten: term: kari: kuri, Śunaṃ- (‘veroorzaker 

van groei en voorspoed’) (nom. ag.) (god) (Ind.) 

Savitṛ (< sū ‘opwekken, aanzetten’) Werkzaamheid: aanzetten: term: savitṛ (nom. ag.) (god) (Ind.) 

Sāvitrī Werkzaamheid: aanzetten: term: sāvitrī (fem.) (nom. ag.) (godin) 
(Ind.) 

sū ‘opwekken, aanzetten’ Werkzaamheid: aanzetten: term: sū (Ind.) 

Uttuda Werkzaamheid: aanzetten: term: uttuda (nom. ag.) (god) (Ind.) 

bedekken Werkzaamheid: bedekken 
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omgeeft Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten) 

omvatter Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten) 

vala ‘houder’, lett. Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vala (nom. ag.) 
(omheining, demon) (Ind.) 

vṛ Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vṛ (Ind.) 

bereider Werkzaamheid: bereiden 

bereiding Werkzaamheid: bereiden 

bevochtigen Werkzaamheid: bereiden: bevochtigen 

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

meng Werkzaamheid: bereiden: mengen 

ādhavana Werkzaamheid: bereiden: mengen: term: ādhavana (Ind.) 

pers Werkzaamheid: bereiden: persen 

su ‘uitpersen’ Werkzaamheid: bereiden: persen: term: su (Ind.) 

beweegt Werkzaamheid: bewegen 

stilstaat Werkzaamheid: bewegen: stilstaan 

apsarasa’s zijn de ‘watergangers’ Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: term: apsaras 
(‘waterganger’) (nimf) (Ind.) 

rennen, zich snel bewegen Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen (rennen, zich snel 
bewegen, voortstormen) 

Saraṇyū < sṛ ‘rennen, zich snel bewegen’ Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen: sṛ (IE) 

zwemmen Werkzaamheid: bewegen: zwemmen 

Dhruva Werkzaamheid: binden: gebondenheid: term: dhruva (‘vast’) 
(poolster, god) (Ind.) 

Naubandhana Werkzaamheid: binden: term: bandhana, nau- 
(‘scheepsverankering’) (berg) (Ind.)] 

Namuci Werkzaamheid: binden: vasthouden: term: namuci (nom. ag.) 
(demon) (Ind.) 

heldendaad Werkzaamheid: daad, helden- 

heldendaden Werkzaamheid: daad, helden- 

Karman Werkzaamheid: daad: term: karman (Ind.) 

domesticatie van vee Werkzaamheid: ec. ~: domesticatie van vee 

landbouw Werkzaamheid: ec. ~: landbouw 

Kāmaduh Werkzaamheid: ec. ~: melken: term: duhā, kāma- 
(‘melkbegeerte’) (fem.) (subst. adj.) (myth. koe) (Ind.) 

rijke oogsten Werkzaamheid: ec. ~: oogst 

oogst Werkzaamheid: ec. ~: oogst 

geploegde Werkzaamheid: ec. ~: ploegen 

ploegen Werkzaamheid: ec. ~: ploegen 

zaaien Werkzaamheid: ec. ~: zaaien 

grijpers Werkzaamheid: grijpen 

graha Werkzaamheid: grijpen: term: graha (nom. ag.) (Ind.) 

Rāhu Werkzaamheid: grijpen: term: rāhu (nom. ag.) (demon, pseudo-
planeet) (Ind.) 

bijstaat Werkzaamheid: helpen (hulp) 

geholpen Werkzaamheid: helpen (hulp) 

helpen Werkzaamheid: helpen (hulp) 

helper Werkzaamheid: helpen (hulp) 

helpt Werkzaamheid: helpen (hulp) 

hulp Werkzaamheid: helpen (hulp) 

‘heer van kracht of krachtige steun’ (Śacī Werkzaamheid: helpen: term: śacī (nom. act.) (godin) (Ind.) 

heer van de Vighna’s Werkzaamheid: hinderen: term: vighna (nom. ag., persoon en 
object) (lid v.e. geestenleger, Keith) (Ind.) 

Vibhinduka Werkzaamheid: klieven: term: vibindhuka (nom. ag.) (demon) 
(Ind.) 

meet Werkzaamheid: methode: meten 

onderhouden Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen 
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onderhouder Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen 

onderhoudt Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen 

offerrestant Werkzaamheid: overblijven (resteren, achterblijven) 

resten Werkzaamheid: overblijven (resteren, achterblijven) 

ucchiṣṭa Werkzaamheid: overblijven: term: ucchiṣṭa (part.) (offerrestant) 

(Ind.) 

Emūṣa Werkzaamheid: schaden: term: emūṣa (‘verstoorder’) (acc. sg. 

p.p.) (zwijn) (Ind.) 

Vourukaša Werkzaamheid: snijden: term: kaša, vouru- (‘diep ingesneden’) 
(subst. adj.) (oerwateren) (Ir.) 

Dyāvāpṛthivī Werkzaamheid: spreiden: term: pĮtha (IE): pṛthivī, dyāvā- 

(‘hemelaarde’) (dual.) (godenpaar) (Ind.) 

gesteund Werkzaamheid: steunen (onder-, - op) 

houdt haar overeind Werkzaamheid: steunen (onder-, - op) 

ondersteund Werkzaamheid: steunen (onder-, - op) 

ondersteuning Werkzaamheid: steunen (onder-, - op) 

ondersteunt Werkzaamheid: steunen (onder-, - op) 

steunt Werkzaamheid: steunen (onder-, - op) 

Rāṣṭrabhṛt Werkzaamheid: steunen: term: bhṛt, rāṣṭra- (‘de staat 

ondersteunend’) (part.) (offer, apsaras) (Ind.) 

geeft aan wat steunt en wat gesteund Werkzaamheid: steunen: term: dhṛ (wortel) (Ind.) 

stromend Werkzaamheid: stromen, vloeien 

doen stromen Werkzaamheid: stromen, vloeien 

stroomt Werkzaamheid: stromen, vloeien 

vloeien Werkzaamheid: stromen, vloeien 

Sarayu Werkzaamheid: stromen: term: sarayu (part.) (rivier) (Ind.) 

verbergt Werkzaamheid: verbergen 

Guṅgū Werkzaamheid: verbergen: term: guṅgū, kuhū (‘verborgene’) 

(fem.) (godin) (Ind.) 

Kuhū Werkzaamheid: verbergen: term: guṅgū, kuhū (‘verborgene’) 

(fem.) (godin) (Ind.) 

Sāṃvaraṇī Werkzaamheid: verbergen: term: saṃvaraṇa (Sāṃvaraṇī) (Manu) 

(Ind.) 

opheffen Werkzaamheid: verheffen 

hof maken Werkzaamheid: verleiden 

verleidt Werkzaamheid: verleiden 

verlokking Werkzaamheid: verleiden 

Havyavāhana Werkzaamheid: vervoeren: term: vāhana, havya- (‘die offergaven 
(naar de goden) vervoert’) (part.) (god) (Ind.) 

wrijving Werkzaamheid: wrijven 

zwellen op Werkzaamheid: zwellen 

doen zwellen Werkzaamheid: zwellen, doen 

āpyāyana Werkzaamheid: zwellen, doen: term: āpyāyana (Ind.) 

οιδεω Werkzaamheid: zwellen: term: οιδεω (Gr.) 

 orde [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: orde 

zijn wet Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

fysieke als een morele orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

kosmische orde  Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

orde van de wereld Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

priesterlijke orde van Varuṇa Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

kosmische wet Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

Wet [hoofdletter] Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

wet van de orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

 Aša [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: aša (Ir.) 

dharma Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: dharma 
(Ind.) 
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Dharma Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: dharma 
(Ind.) 

maät Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: Ma’at (Eg.) 

 me, [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: me (Mes.) 

ṛta Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: ṛta (Ind.) 

wet van Varuṇa, de goden, Indra, de zon Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: vrata (Ind.) 

vrata’s van de goden Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: vrata (Ind.) 

fysieke als een morele orde Wet en orde: orde of wet, natuur- 

fysieke orde Wet en orde: orde of wet, natuur- 

geregelde orde Wet en orde: orde, geregelde 

onpersoonlijke, ritmische orde Wet en orde: orde, wiskundige wereld- 

wiskundige orde Wet en orde: orde, wiskundige wereld- 

dharma Wet en orde: orde, zedelijke 

morele orde Wet en orde: orde, zedelijke 

juiste orde van het offer Wet en orde: orde: juiste (volg)orde of verrichting van het offer 

orde van het offer Wet en orde: orde: juiste (volg)orde of verrichting van het offer 

waarheid Wet en orde: orde: waarheid 

Anṛta Wet en orde: orde: waarheid, on-: term: Anṛta (Ind.) 

in vino veritas Wet en orde: orde: waarheid: frase: ‘in vino veritas’ (L/R) 

Satya staat op een lager niveau dan ṛta. Wet en orde: orde: waarheid: term: ṛta (Ind.) 

Satya, Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī 
(godin) (Ind.) 

Satya staat Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī 
(godin) (Ind.) 

kosmische ramp Wet en orde: orde: wereldondergang 

 wet [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Wet en orde: wet 

wet. Wet en orde: wet 

wet: Wet en orde: wet 

wettelijk Wet en orde: wet 

wetboek Wet en orde: wet 

wet of het bevel van Varuṇa (of Mitra Wet en orde: wet van Mitra (Ind.) 

wet of het bevel van Varuṇa Wet en orde: wet van Varuṇa (Ind.) 

zijn regels Wet en orde: wet van Varuṇa (Ind.) 

contract Wet en orde: wet: contract 

mensen sluiten een verbond met de Wet en orde: wet: contract: overeenkomst (verbond) tussen een 
bepaald volk en God 

wet van het leven en van het rituele Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: vrata (Ind.) 

Onwetenschappelijk Wetenschap: onwetenschappelijkheid 

taalkundig Wetenschap: taalkunde 

etymologie Wetenschap: taalkunde: etymologie 

etymologisch Wetenschap: taalkunde: etymologie 

verandering van betekenis Wisseling: betekenisverandering 

mede-mythe werd gewijzigd Wisseling: cultuurverandering 

werd later door andere vervangen Wisseling: cultuurverandering 

karakters zijn veranderd Wisseling: karakterverandering 

zonnemythologie een maanmythologie is Wisseling: mythologische verandering: solarizatie (vervanging van 
het systeem van de maanmythologie door dat van de 
zonnemythologie) 

Psychologische veranderingen Wisseling: psychologische verandering 

Betekenis en ontwikkeling Wisseling: religieuze verandering 

bewijs van zijn ontwikkeling Wisseling: religieuze verandering 

Brahmā en zijn ontwikkeling Wisseling: religieuze verandering 

een kloof in het religieuze sentiment Wisseling: religieuze verandering 

evolutie Wisseling: religieuze verandering 

verdrongen door de grote goden Wisseling: religieuze verandering 

Indra neemt hiermee feitelijk de Wisseling: religieuze verandering 
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krijgt de koe een steeds heiliger karakter Wisseling: religieuze verandering 

Neergaande ontwikkeling Wisseling: religieuze verandering 

Ontwikkeling van Agni Wisseling: religieuze verandering 

van animisme naar antropomorfisme Wisseling: religieuze verandering 

later opgegaan in Soma Wisseling: religieuze verandering 

religieuze ontwikkeling Wisseling: religieuze verandering 

Ṛg Veda laat een ontwikkeling Wisseling: religieuze verandering 

Ṛg Veda laat een tendens Wisseling: religieuze verandering 

Rudra’s activiteiten worden steeds Wisseling: religieuze verandering 

Rudra’s ontwikkeling Wisseling: religieuze verandering 

Varuṇa en Mitra een product van de Wisseling: religieuze verandering 

Varuṇa’s morele waarde daalt Wisseling: religieuze verandering 

vegetatiegoden verheven worden tot Wisseling: religieuze verandering 

verandering heeft in India plaats Wisseling: religieuze verandering 

Veranderingen in de kenmerken van Wisseling: religieuze verandering 

veranderingen in de ontwikkeling van de Wisseling: religieuze verandering 

verheffing van Viṣṇu Wisseling: religieuze verandering 

hij de voorloper is van de Wisseling: religieuze verandering 

markeert de overgang naar een Wisseling: religieuze verandering 

overdracht van geloof Wisseling: religieuze verandering: overdracht van geloof 

fusie van en de trekken van Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze elementen: syncretisme (overnemen  en samengaan van 
vreemde religieuze elementen) 

syncretistische Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze elementen: syncretisme (overnemen  en samengaan van 
vreemde religieuze elementen) 

syncretisme Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze elementen: syncretisme (overnemen  en samengaan van 
vreemde religieuze elementen) 

vergoddelijking Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking 
(apotheose) 

vergoddelijkt Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking 
(apotheose) 

worden goden Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking 
(apotheose) 

hemelse stromen Wolk en regen: hemelse wateren 

hemelse water Wolk en regen: hemelse wateren 

hemelwateren Wolk en regen: hemelse wateren 

en de wateren van de Wolk en regen: hemelse wateren 

 regen [voorafgegaan door een spatie] Wolk en regen: regen 

(regen Wolk en regen: regen 

wolk Wolk en regen: wolk 

onweerswolk Wolk en regen: wolk, onweers- en regen- 

regenwolk Wolk en regen: wolk, onweers- en regen- 

Parjanya = ‘regenwolk’ Wolk en regen: wolk, onweers- en regen-: term: parjanya (god) 
(Ind.) 

zon [+ spatie] Zon 

zon: Zon 

zon; Zon 

zon, Zon 

zon. Zon 

zon) Zon 

zonnige Zon 

zonne Zon 

 zons [voorafgegaan door een spatie] Zon 

Mārtāṇḍa Zon: ‘Mārtāṇḍa’ (Ind.) 

epitheton van de zon Zon: ‘Rohita’ (Ind.) 
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rijzende zon Zon: rijzende ~ 

Sūryā Zon: term: sūryā (godin) (Ind.) 

zon na ondergang Zon: zonsondergang 

zonsopgang Zon: zonsopgang 
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