
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de 

koppelingen naar de andere teksten en de indexen, de toelichtingen en de afkortingen 
 
Laatste bewerking: 08-03-2022 

 

Het Boeddhisme (Campbell, Ions)    

 

 

1 Het Westerse en het Oosterse wereldbeeld (1) ......................................................... 2 

2 Het Westerse en het Oosterse wereldbeeld (2) ......................................................... 3 

3 De nieuwe stadstaten: ca 800 – 500 v. Chr. ............................................................. 4 

3.1 Griekse en Arische invallers  ............................................................................ 5 

3.2 Culturele veranderingen: vindplaats Hastināpura  .................................................. 6 

3.3 Kenmerken van de nieuwe culturele zone o.i.v. het Perzische rijk  ............................. 7 

4 Ontwikkeling van het Boeddhisme  ........................................................................ 8 

4.1 De geschiedenis van het Boeddhisme  ................................................................. 9 

4.2 Het tijdperk van de Grote Klassieken: 500 v. Chr. – 500 na Chr.  .............................. 11 

4.3 Drie Boeddhistische koningen ......................................................................... 12 

4.3.1 Aśoka Maurya (268 – 232)  ........................................................................... 13 

4.3.2 Menander (ca 125 – 95)  ............................................................................. 14 

4.3.3 Kaniṣka (ca 78 – 123 of 120 – 162)  ................................................................ 15 

4.4 Ontwikkeling van maanmythologie naar zonnemythologie  ...................................... 16 

5 Boeddha’s levens .............................................................................................. 17 

5.1 Schema van de legende van de wereldverlosser  .................................................. 18 

5.2 De Middenweg (1) ....................................................................................... 20 

5.3 De Middenweg (2) ....................................................................................... 21 

5.4 De Middenweg (3) ....................................................................................... 22 

5.5 De Middenweg (4) ....................................................................................... 23 

5.6 De Middenweg (5) ....................................................................................... 24 

6 De Boeddhistische kosmologie en het Boeddhistische pantheon .................................. 25 

7 Introductie van het Boeddhisme in China  .............................................................. 26 

8 Concordantietabel ............................................................................................ 27 

 
 

http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Het Boeddhisme 

1 Het Westerse en het Oosterse wereldbeeld (1)2 

 
a. Het Mesopotamische concept 2: 

1. Het Mesopotamische mythische wereldbeeld is de bron van zowel de Oosterse als de 
Westerse visie op het universum. 
 

2. De verticale lijn loopt van de hemelen via de wereldberg (gesymboliseerd door de ziggurat) 
naar de hel. Het horizontale vlak wordt gevormd door de vier windstreken: 
i. De hoogste hemel: de hoogste god An met een groep goden, de plant der geboorte en 

het brood en het water der onsterfelijkheid. 
ii. De middelste hemelen: de koning der goden (bijv. Enlil (Nippur), Bel Marduk (Babylon), 

Aššur (Assyrië), Jahweh (Hebreeën) met zijn engelen. Hier werden de Tafels van het Lot 
jaarlijks opgeschreven. 

iii. De Zeven Hemelen der planeten wentelden daaronder. 
iv. De ziggurat met o.a. zeven terrassen (de planetenhemelen). 
v. De afgrond van de hel, het Land Zonder Terugkeer, waar de godin Ereškigala heerste in 

Arallu temidden van monsters en zielen in de gedaante van afzichtelijke vogels. 
 
b. Verschillen in wereldbeeld tussen West en Oost 2: 
 
 

West        Oost
______________________________________________________________________________________
1. De individualiteit, de persoonlijkheid, van 

de overledene blijft zichtbaar (voor de 
visionaire bezoeker): Mohammed, Dante, 
Odysseus en Aeneas spraken met 
bekenden. 
 

2. De persoonlijkheid is tragisch en aan tijd 
gebonden. 
 

3. Ook God wordt als een persoonlijkheid 
ervaren. 
 

1. De monade komt in de plaats van het 
individu. De persoonlijkheid incarneert 
van de een naar de ander. 
 

2. De persoonlijkheid heeft niets eigens, 
maar is wel eeuwig. 
 

3. Een almachtige, onpersoonlijke wet, die 
alles doordringt, laat van het individuele 
leven bijna niets over.
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2 Het Westerse en het Oosterse wereldbeeld (2)2 

 
a. Vernieuwingen door Zoroaster 2: 

1. Het Zoroastrisme is gedeeltelijk oosters van oorsprong, maar in geest westers door zijn 
progressieve, ethische en dualistische mythologie. Het Zoroastrisme heeft invloed gehad op 
het Hindoeïsme en het Boeddhisme. 
 

2. Een progressief tijdsverloop met een begin, een val, een strijd tussen goed en kwaad en een 
gelukkig einde. Geen eeuwige wederkeer. 
 

3. Met zijn vrije wil kan het individu kiezen voor het goede of het slechte. Door zijn 
engagement kan het individu zich in woord en daad inzetten voor het goede, de 
gemeenschap en de wereld. 
 

b. Overeenkomsten en verschillen tussen Zoroastrisme en Jaïnisme 2: 
1. Beide religies lijken juist door hun radicale tegenstellingen op elkaar: 

i. Aži Dahāka, de ‘vijandelijke slang’ (vlgs anderen: ‘grote slang’), de antagonist, wordt 
voorgesteld met slangen bij zijn schouders. 

ii. Heer Pārśva, de (goede) wereldverlosser, wordt beschermd door twee slangen. 
 

2. Beide kennen een absoluut dualisme en geen verborgen eenheid, zoals een ‘Geheim van de 
Twee Partners’: 
i. Engagement van god en mens met de wereld, met als doel rechtvaardigheid op aarde. 
ii. Onthechting van de wereld. 

 
c. Darius was een tijdgenoot van Mahāvīra, Boeddha, Aischylos en Confucius. Hij stichtte het 

eerste wereldrijk van Griekenland tot India. Het Zoroastrisme leek met God, koning en een 
werelds leven te hebben overwonnen. 
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3 De nieuwe stadstaten: ca 800 – 500 v. Chr. 
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3.1 Griekse en Arische invallers 2 

 
a. Overeenkomsten: eenvoudige nomaden, maar lichamelijk sterk en met superieure wapens. 

 
b. Verschillen: 
 

Grieken       Ariërs 

 
1. Ze troffen archaïsche rijken aan. 

 
 
 

2. Ze kenden het ijzer (ca 1200). 
 

3. Het Middellandse-Zeegebied is 
uitnodigend en plezierig. 
 
 

4. Goden en mythen kregen een antropomorf 
karakter (onder invloed van de 
‘menselijke’ omgeving). 
 
 
 

5. Ze (her)bouwden steden van steen. 
 

6. Ze lieten een literatuur over hun 
levenswijze en archeologische resten na. 

 
1. Ze troffen, behalve twee steden, slechts 

eenvoudige planters, jagers en 
verzamelaars aan: de Dasyu’s. 
 

2. Ze kenden het ijzer niet. 
 

3. Het Aziatisch continent bracht ontzag 
teweeg. Het universum is eerder verheven 
dan mooi. 
 

4. Goden en het universum waren zo subliem 
(onder invloed van de ‘onmenselijke’ 
omgeving) dat de mens zijn menselijkheid 
verloor en de onmenselijke god bezit van 
hem nam. 
 

5. Ze bouwden niet met steen. 
 

6. De Indische epen waren geïdealiseerd en 
we hebben geen concrete nalatenschap 
tot 800 v. Chr. 
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3.2 Culturele veranderingen: vindplaats Hastināpura 2 

 
a. Okerkleurig aardewerk, ca 1000 v. Chr.: 

1. Koperen werktuigen. 
2. Begin stedelijk leven. 

 
b. Beschilderd grijs aardewerk, 800 – 500 v. Chr.: 

1. Bronzen voorwerpen. 
2. Aardewerk, gemaakt op pottenbakkerswiel, met o.a. cirkels, spiralen, sigma’s en 

swastika’s. 
3. Vertegenwoordigt de tweede fase van de Arische veroveringen van de Pañjāb naar het 

Ganges-Jumnā-gebied. 

4. Tijd van Brāhmaṇa’s en Upaniṣads; koning Ajātaśatru en koning Pravāhaṇa Jaivali; einde 

feodale tijd. 
5. Steden van hout. 
6. Achtergrond van de Mahābhārata en de Grote Oorlog. 

 
c. Noordelijk zwart gepolijst aardewerk, 500 – 100 v. Chr.: 

1. Gepolijst aardewerk dat lijkt op ijzer. 
2. Tijd van Boeddha tot Aśoka. 

3. Verbreiding vanuit Bihār naar de Pañjāb (Takṣaśilā), Bengalen en Orissa (oosten), Amarāvatī 

en Nāśika (zuiden). 
4. Gebruik van ijzer, verspreid vanuit Perzië. 
5. Introductie van het muntstelsel, ook uit Perzië. 
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3.3 Kenmerken van de nieuwe culturele zone o.i.v. het Perzische rijk 2 

 
Van Griekenland tot Bengalen ontstond tussen 800 en 500 v. Chr. een culturele zone, die onder 
invloed stond van het Perzische rijk: 
a. Seculiere, monarchistische (niet-hiëratische) stadstaten met alles wat daarbij hoort: forten, 

ommuurde steden, organisaties, standen, winkels, monumenten en parken. 
 

b. Ook zien we rondtrekkende wijsgeren met volgelingen: 
1. Kapila (ca 600) 
2. Gośāla (geb. 535) 
3. Mahāvīra (gest. ca 485) 
4. Boeddha (563 – 483) 
5. Pythagoras (ca 582 – 500) 
6. Xenophanes (6e eeuw) 
7. Parmenides (6e eeuw) 
8. Pārśva (ca 872 – 772) 

9. Ṛṣabha 

10. Orpheus 
11. Dionysos 

 
c. Thema: verlossing van verdriet met kenmerkende voorstellingen: 

1. Wiel der wedergeboorte. 
2. Ziel, geboeid aan het lichaam, en verlossing door ascetisme. 
3. Zonde leidt naar straf in de hel; deugd naar extase, kennis en verlossing. 
4. Leven als een eeuwig brandend vuur. 
5. Doctrine van de elementen: vuur, water, aarde en lucht (plus ether bij de Indiërs). 
6. Beeld van het kosmische ei en de kosmische danser. 
7. Het universum is bezield en vol geesten. 

 
d. Oorzaken van de religieuze vernieuwingen 2: 

1. Het nieuwe stedelijke leven bracht spanningen en neuroses teweeg. De wijsgeren 
gebruikten de oude concepten (harmonie tussen micro- en macrokosmos) niet om magische 
effecten te bereiken, maar om psychologische (ontspanning en harmonie binnen de psyche) 
en sociologische (de integratie van het individu binnen een seculiere maatschappij) 
effecten tot stand te brengen. 
 

2. Er ontstond een nieuwe mythogenetische zone, waarbij ideeën snel ingang vonden. Zo 
veranderden de oorspronkelijke mannelijke initiatieriten van karakter: het werden 
ritualistische of spiritualistische riten. In India vormden de oude, pre-Arische riten de 
basis van de thema’s van wedergeboorte in de dood en ascetisme, psychische onthechting 
en mythische identificatie. 
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4 Ontwikkeling van het Boeddhisme 1 

 

a. De leer is gebaseerd op de Upaniṣadische filosofie. 

 
b. De mythologie is gebaseerd op de traditie van het kernland. 

Kenmerken: 
1. Historisering van Boeddha’s goddelijke oorsprong. 
2. Beschrijving van de incarnaties van Boeddha, parallel aan het Hindoe-pantheon. 

 
c. Het Boeddhisme stimuleert het Hindoeïsme in 

1. de uitbouw van zijn doctrine en 
2. de uitbreiding van zijn mythologie. 
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4.1 De geschiedenis van het Boeddhisme 2 

 
a. Strabo beschrijft de veroveringen van Alexander de Grote, die in 327 v. Chr. Taxila bereikt en 

in aanraking komt met een aantal Boeddhistische monniken, onder wie Kalanos, een yogin. 
Strabo’s verslag is het oudste bewijs van de yoga-praktijk in India. (Zie echter h.) 
 

b. Vooral vanaf de regering van Aśoka (268-232 v. Chr.) werd de nadruk steeds meer gelegd, niet 
op een wereldafwijzende houding, maar op verlichting, verkregen door juist in de wereld te 
werken en te leven en anderen bij te staan. 
 

c. Tijdens de regering van Kaniṣka (78 (120) – 123 (162) AD) bereikte deze ommezwaai haar 

hoogtepunt: een Bodhisattva is geen Toekomstige Boeddha, maar iemand die verlichting heeft 
verkregen en als gids in deze wereld kan dienen. Want er is geen Zelf en men hoeft niet zijn 
lichaam te beheersen, alleen zijn gedachten, en dat kan thuis ook. 
 

d. Aśvaghoṣa (100 AD) voegde twee gedachten toe: 

1. De uitspraak van Boeddha: ‘Door verdienstelijke handelingen wordt alles volbracht.’ 
2. ‘Door de Boeddha’s (en andere heiligen) te vereren wordt men zelf Boeddha.’ 

 
e. De Mahāyāna is het Grote Voertuig waarop iedereen plaats kan nemen voor een pleziertocht. 

De Mahāyāna ontwikkelt zich positief in de richting van wereldbevestiging door het beeld van de 

Boddhisattva. Ze kijkt vanuit het perspectief van het Nirvāṇa naar de aarde. Door te zien dat 

alles schijn is, herkent men Boeddha; alle dingen zijn Boeddha-dingen. 
 

f. De Hīnayāna is het Kleine Voertuig waarop alleen yogin’s tegen hun zin meevaren. De Hīnayāna 

reikt naar het Nirvāṇa vanuit het perspectief van het onderscheid tussen de ellende van de 

aardse werkelijkheid en de vrede van de eeuwige bevrijding. 
 

g. De vijf componenten van het Indiase mythische complex: 
1. Het vegetatief-lunaire Indus-dalsysteem, een mythologie van verwondering en 

onderwerping aan het lot. Twee aspecten: 
i. Proto-Australoïde, verbonden met de tropische plantenwereld; 
ii. Hoge Bronstijd, hiëratisch, verbonden met de kosmische orde die wiskundig bepaald is 

en manifest is in de planetaire cycli. 
 

2. Het Vedische religieuze machtsstelsel van de Ariërs. Twee aspecten: 
i. Ouder: Goden hebben de hoogste macht. Rampen en ellende komen van de demonen 

(en niet, zoals bij de Semieten, als straf van de goden) en de goden staan aan de kant 
van de mensen. 

ii. Jonger: De Brahmaanse liturgie heeft de hoogste macht. De goden verliezen aan macht 

ten gunste van de vroegere kosmische orde (Maät, Me, Ṛta, Dharma). De priesters 

beheersen weliswaar niet het lot, maar wel de verdeling van de gevolgen hiervan. Met 
kennis kan men bijna alles tot stand brengen. 
 

3. Het yoga-systeem als techniek voor het bereiken van mythische identificatie. Twee 
aspecten: 
i. Lager (sjamanistisch-magisch): Identificatie met dieren en opwekken van bepaalde 

krachten. 
ii. Hoger (klassiek-psychologisch): De houding van Śiva, Boeddha en Pārśva tussen dieren is 

kenmerkend: 
(1) De Heer van yoga was misschien de geofferde koning (rituele regicide) in de periode 

van het Indus-dalsysteem. 
(2) Rond 700-600 v. Chr. werden op initiatief van geleerde koningen die yoga 

onderwezen aan de Brahmanen, de zonnemythologie (Arisch) en de maanmythologie 
(Hoge Bronstijd en proto-Australoïde) met elkaar verbonden. Identificatie was nu 
gericht voorbij de goden op de kracht (Brahman) van het offer. Het Brahman werd 

herkend als de grond van alle dingen.   
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4. De wereldverzakende filosofie van de woudheiligen, tijdens de Indiase Grote Ommekeer, 
waarschijnlijk veroorzaakt door de invallen van de Ariërs. 
De negatieve weg (neti, neti ‘niet dat, niet dat’) ontstond rond 1000 v. Chr. en had drie 
stromingen: 
i. Jaïnisme: fysieke afzondering; 

ii. Sāṃkhya: psychische afzondering; 

iii. Hīnayāna: de leegte van Nirvāṇa. 

 
5. Terugkeer naar de wereld van de dubbele negatie: 

Door te stellen dat identificatie noch met het subject noch met het object mogelijk is en 

dat dus alle dingen leeg zijn, blijft mededogen (karuṇa) met alles over. Vooral de Mahāyāna 

doorbreekt de tegenstelling tussen goed en kwaad in positieve zin en bewerkstelligt vrijheid 

en verlossing (mokṣa). De Indiase ziel kent dus twee kanten: 

i. Het ‘Gij zult’ en dharma (gebondenheid) 

ii. Het ‘Ik wil’ en mokṣa (vrijheid) 

 
h. Commentaar Berends: 

ad a: 
Kalanos lijkt eerder een asceet te zijn van de Jaïnistische Digambara-secte, gezien zijn 
gewoonte naakt rond te gaan. 
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4.2 Het tijdperk van de Grote Klassieken: 500 v. Chr. – 500 na Chr. 2 

 
a. Overzicht: 

1. Europa: 
Aeschylus (525 – 456) – Boëthius (480 – 524): de Grieks-Romeinse beschaving. 

2. Midden-Oosten: 
Darius I (521 – 486) – Justinianus (527 – 565): totstandkoming van Zoroastrische, 
Hebreeuwse, Christelijke, Gnostische en Manicheïsche doctrines. 

3. Verre Oosten: 
Confucius (551 – 478) – Bodhidharma (565 AD: verspreiding van het Boeddhisme in China): 
vaststelling van de belangrijkste Confuciaanse, Taoïstische en Chinees-Boeddhistische 
teksten en principes. 

4. Amerika: 
bloei van de pre-Columbiaanse beschavingen. 
 

b. Kenmerken van het gedachtengoed: 
Door talrijke contacten ontstond er een uitwisseling van ideeën, maar elk beschavingsgebied 
behield zijn eigen stijl: 
1. Europa: 

de kracht van het rationele, vernieuwende individu. 
2. Midden-Oosten: 

het idee van de ene, ware gemeenschap die Gods doel verwerkelijkt. 
3. China: 

de gedachte uit de Bronstijd van een overeenkomst tussen hemel, aarde en mens. 
4. India: 

het geloof in een immanente grond der dingen waarin alles verdwijnt en waaruit alles 
verschijnt. 
 

c. De beïnvloeding van India door het westen in vier golven: 
1. Het Achaemenidische Perzië ca 600 v. Chr. 
2. De Hellenistische golf: Alexander de Grote (327) – Bactrië (200 – 25 v. Chr.). 
3. De Romeinse contacten via zeewegen (100 – 200). 
4. Geleerde heidense vluchtelingen uit het Romeinse rijk (ca 400 AD). 

 
d. Na de Vedische tijd bloeide de Indiase cultuur plotseling op tijdens de Maurya-dynastie (322 – 

185). Candragupta Maurya confronteerde Seleukos met een enorm leger. Daarna heerste de 
Maurya-dynastie over het gebied van Afghanistan tot Bihār. 
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4.3 Drie Boeddhistische koningen 
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4.3.1 Aśoka Maurya (268 – 232) 2 

 
a. Vernieuwingen door Aśoka: 

1. Na zijn verovering van India sloot Aśoka zich, verdrietig over wat hij door de oorlog had 
aangericht, aan bij de Boeddhistische orde. 

2. Hij gaf duizenden monniken zijn steun, liet vele duizenden stūpa’s bouwen en richtte zeven 
stenen zuilen op. De monumenten zijn veelal gebouwd door Achaemenidische architecten 
die Perzië waren ontvlucht na de val van Persepolis. 

3. De stūpa’s en de uit de rots gehouwen monumenten zijn een voortzetting van de Oud-
Egyptische, Sumerische en inheemse neolithische traditie: de verbeelding van de 
baarmoeder van de moedergodin. 

4. Reeds enkele eeuwen vóór Aśoka waren het ijzer, het muntstelsel en het schrift 

(Kharoṣṭhī, een aangepast Aramees schrift) ingevoerd. Het rotsedict van Aśoka bij Kandahar 

is de oudste Boeddhistische tekst. 
 

b. De overeenkomst tussen Christendom en Boeddhisme tijdens Constantinus en Aśoka is dat 
drie eeuwen na de stichting een ascetische doctrine van verlossing, onderwezen aan een groep 
bedelaars-discipelen, een officiële, seculiere godsdienst werd van toegewijd, goed gedrag van 
mensen die in het hier en nu leven met het oog op het hiernamaals. 
 

c. Deccan-India (ten zuiden van het Vindhya-gebergte): 
1. 1000 v. Chr. – 200 v. Chr.: 

mesolithische cultuur met enig brons. 
2. 200 v. Chr. – 50 AD: 

megalithische cultuur met ijzer vanuit het noordoosten. 
3. Vanaf 50 AD: 

grote culturele ontwikkeling o.i.v. Romeinse handelsstations. 
 

d. Uitbreiding van het Boeddhistische rijk onder Aśoka: 
1. Missies naar Syrië, Egypte, Cyrene, Macedonië en Epirus. 
2. Missies naar Ceylon, waar Boeddhisme ingang vond. 
3. Verbreiding van de Boeddhistische cultuur naar Deccan en Madras. 

 
e. Kenmerkend voor dit vroege Boeddhisme zijn: 

1. De Egyptisch-Assyrisch-Perzische, Indo-Arische, Dravidische en Griekse elementen. 
2. Verdraagzaamheid. 

 

f. Desintegratie: ca 180 v. Chr. na Bṛhadratha Maurya. Stichting van een nieuwe Hindoe-dynastie 

onder de Śuṅga’s. 
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4.3.2 Menander (ca 125 – 95) 2 

 
a. Het Grieks-Hellenistische rijk in Bactrië, gesticht door Euthydemos in 212 v. Chr., wordt 

uitgebreid door Demetrios in 197 v. Chr. tot en met het Indus-dal. 
 

b. Menander trad toe tot de Boeddhistische orde. Zie Milindapañha (‘De vragen van koning 
Milinda’, ca 50 v. Chr.), een discussie met de monnik Nāgasena Thera. 
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4.3.3 Kaniṣka (ca 78 – 123 of 120 – 162) 2 

 

a. De Kuṣāṇa’s (Yueh-Chi), een volk uit het noorden (Mongolen, Turken of Scythen) veroverden 

India tot het Vindhya-gebergte. 
 

b. Koning Kaniṣka bekeerde zich tot het Boeddhisme. 

 
c. Ontwikkelingen: 

1. Aśvaghoṣa, een groot geleerde aan het hof, lanceerde tijdens een concilie de Mahāyāna. 

2. Sanskriet werd de literaire taal. 
3. Begin van de klassieke Kāvya-stijl. 

4. Verrijzenis van talloze, grote heiligdommen die de vervoering die het Nirvāṇa 

teweegbracht, uitdrukken. 
5. Bloei van de Boeddhistische beeldhouwkunst, w.o. scenes uit het leven van Boeddha: 

i. Vóór Kaniṣka, tijdens de Vroege Klassieke Stijl (185 v. Chr. – 50 AD), wordt de Boeddha 

in menselijke gedaante nooit getoond (hij is ‘leeg, zonder wezen’). 

ii. Vanaf Kaniṣka wordt Boeddha als persoon weergegeven: 

(1) in de Grieks-Romeinse Gāndhāra-stijl als een wijze Griekse leraar; 
(2) in de inheemse stijl van Mathurā als een archetypische Indiase wijze. 
(3) Aangezien zowel Boeddha als de wereld even leeg zijn, maakt het niet uit en mag 

hij getoond worden als een illusoire persoon in een illusoire wereld. 
iii. Naast de Boeddha wint het vrouwelijke element weer steeds meer terrein: de 

afbeeldingen van de godin van de lotus, Śrī Lakṣmī, krijgen een steeds erotischer 

karakter. De grote godin keert aldus terug op het toneel. 
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4.4 Ontwikkeling van maanmythologie naar zonnemythologie 2 

 
a. De maanmythologie zien we terug in het idee van de maan als sterfelijk en tegelijk 

onsterfelijk, in Tammuz, Osiris, Soma en Śiva. Het symbolische dier is de stier. 
 

b. De zonnemythologie zien we terug in de farao in zijn lunaire rol als zoon van de zonnegod Re, 
de Semitische zonnegod Šamaš (Sumerisch Utu), de centrale rol van de zon bij de Ariërs, het 
zonneprincipe van Ahura Mazdā van Zoroaster bij de Perzen en bij Boeddha als telg van de 
dynastie van de zon. Het symbolische dier is de leeuw. 
 

c. De religieus-psychologische geschiedenis verloopt van een maanmythologie (fase 1 en 2) naar 
een zonnemythologie (fase 3 en 4): 
1. Mythische identificatie: In Egypte is deze fase pre-dynastiek met rituele regicide. 
2. Mythische inflatie: In Egypte de faraonische cultus van dynastie I - IV. 
3. Mythische onderwerping: In Egypte komt deze fase overeen met de Re-mythologie van 

dynastie V (2480 v. Chr.). 
4. Mythische vereeuwiging: In India samenvallend met de yoga-filosofieën. 

 
d. Het Boeddhisme en de zonnemythologie 2: 

1. Boeddha is een telg van de dynastie van de zon. 
 

2. Hij wordt genoemd de Leeuw van de Śākya-clan (Śākyasiṃha), die gezeten is op de 

Leeuwentroon. 
 

3. Het symbool van zijn doctrine is het zonnerad. Deze doctrine beschrijft een toestand die 
gekenmerkt wordt door licht. 
 

4. De dynastie heerste over Kapilavastu, de stad van de wijsgeer Kapila, de ‘Rode’, een 
epitheton van de zon. 
 

5. Kapila onderwees de niet-Vedische Sāṃkhya-filosofie, de basis van het Boeddhisme. 

i. Deze filosofie kent twee principes: 

(1) Prakṛti: materie; 

(2) Puruṣa: de ‘persoon’, een monade. 

 
ii. De persoon is niet vermengd met de materie (zie Jaïnisme), maar staat er los van, zoals 

de zon die materie activeert. Wanneer de zon op golvend water schijnt, kan elke 
teruggekaatste zonnestraal denken dat hij de zon (de persoon) zelf is en dus eeuwig. Dit 
leidt tot angst en verdriet. 
In stilstaand water wordt echter het ongebroken beeld van de ware persoon 
gereflecteerd, zoals gebeurt door yoga (zie Patañjali). Het ego (aham) verdwijnt en het 

eeuwige wezen van de persoon verschijnt: de ādipuruṣa, de universele, goddelijke 

levensmonade. 
 

iii. In de Mahābhārata (de mythe van Sagara) vernietigt Kapila (de Rode Zon) met één 
oogopslag de zonen van de universele monarch Sagara (de vernietiging van de illusies 
van de wereldoceaan), terwijl hij mediteert naast het offerpaard (het offer van het 
kosmische paard wordt verinnerlijkt). 
 

iv. Door yoga leert het subject zich te identificeren niet met de zoon van de zon, maar 
met de zon zelf. In feite identificeert het subject zich met het waarnemende subject: 

puruṣa, het bewustzijn zelf en van zichzelf. 
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5 Boeddha’s levens 
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5.1 Schema van de legende van de wereldverlosser 2 

 
 
a. Archetypisch schema van de wereldverlosser: 

De mythologisering van legenden van wereldverlossers van India tot het Nabije Oosten van 500 
v. Chr. tot 500 na Chr. leidt tot een archetypisch schema van de wereldverlosser: 
1. Afstamming van koninklijken bloede. 
2. Wonderbaarlijke geboorte. 
3. Bovennatuurlijke verschijnselen tijdens die geboorte. 
4. Een wijze, oude man (Simeon : Asita) voorspelt dat de pasgeborene de wereld zal verlossen. 
5. Zijn jeugddaden tonen zijn goddelijke karakter. 

 
Kenmerkend voor de Indiase context is vervolgens dat de verlosser: 

6. huwt en een erfgenaam krijgt; 
7. wordt opgewekt om zijn taak te volbrengen; 
8. vertrekt  met (Jaïns) of zonder (Boeddha) toestemming van zijn ouders; 
9. zich onderwerpt aan een strenge discipline in het woud; 
10. een confrontatie heeft met een bovennatuurlijke tegenstander; 
11. deze tegenstander overwint; 
12. wonderen verricht; 
13. een zwervende leraar wordt; 
14. de doctrine van verlossing predikt; 
15. een schare discipelen heeft; 
16. een kleine, uitverkoren kring van geïnitieerden heeft; 
17. één discipel heeft die niet snel leert (Petrus : Ānanda) en de leider wordt van de 

lekengemeenschap; 
18. één discipel (Judas : Devadatta) heeft die de dood van de meester beoogt. 

 
Overeenkomsten tussen Boeddha en Christus: 

19. Voor 6 t/m 8 geldt dat een koninklijke vijand de verlosser in zijn toekomstige taak 
probeert te frustreren: 

 

Boeddha      Christus

 
(6) Zijn vader, koning Śuddhodana, probeert 
hem in het paleis te houden en hem tot een 
huwelijk te dwingen. 
 
(7) Hij wordt opgewekt tot zijn taak door de 
beelden van een oude man, een zieke, een 
lijk en een yogin. 
 
(8) De beraming van een vlucht. 

 
(6) Koning Herodes doodt de onnozele 
kinderen. 
 
 
(7) De waarschuwing van de engel aan Jozef. 
 
 
 
(8) De vlucht naar Egypte.

  

20. Voor 9 t/m 11 geldt dat er geen anti-sociale draak (Vṛtra) optreedt, maar een gevecht met 

de vijand van binnenuit (psychologisch motief). Bij Christus is dat de periode van vasten in 

de wildernis en de confrontatie met Satan.  ⇓ 
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b. Verschillen tussen Boeddha en Christus: 
 

Boeddha      Christus

1. (ad 2) Koningin Māyā is werkelijk 
moeder van Boeddha. 
 

2. (ad 10-11) Boeddha’s overwinning 
geschiedt onder bodhi-boom. 
 

3. Boeddha’s historiciteit is 
onbelangrijk. 

1. Maria wordt bevrucht door de Heilige 
Geest. 
 

2. Christus’ overwinning geschiedt pas in 
19.: het kruis. 
 

3. Christus’ legende zou historisch waar 
zijn.
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5.2 De Middenweg (1) 

 
a. Algemene opmerkingen: 

Buddhacarita, de tekst van Aśvaghoṣa (100 na Chr.) over het leven van Boeddha is geschreven 

vanuit het Mahāyāna-perspectief (i.t.t. het Hīnayāna-perspectief van de Sāṃkhya-filosofie) en 

geeft het best de crises weer die voorafgingen aan het vinden van de Middenweg. De nummers 
zijn die van het schema van de verlosserbiografie. 

 
b. Boeddha’s vroegere levens (Bodhisattva’s)1: 

Deze zijn beschreven in de Jātaka’s: 

1. Megha een Brahmaan, die een meisje aanspreekt over haar offer aan Heer Dīpaṃkara. 

 
2. De haas, die zichzelf uit goedheid als voedsel aanbiedt aan Śakra (= Indra). Deze redt hem 

van het vuur en tekent een haas in de maan. 
 

3. Chaddanta, de witte olifant, die op bevel van een van zijn beide vroegere vrouwen wordt 
verwond door de jager Sonuttara, maar uit eigen wil sterft. 
 

4. Dhammaddhaja, de priester van koning Yasapāni: Wegens een conflict met de corrupte 
priester Kālaka moet Dhammaddhaja op bevel van Yasapāni in één dag een tuin aanleggen 
en andere onmogelijke opdrachten uitvoeren. Śakra helpt hem en hij wordt de vriend van 
de koning. 
 

5. Mahāsattva, de zoon van koning Mahāratha, geeft zichzelf als voedsel aan een verzwakte 
tijgerin ten einde verlossing te vinden. 
 

6. Een asceet, die geduld preekt tgo. de vrouwen van een koning, die op zijn beurt de asceet 
doodt zonder dat deze klaagt. 

 
c. Boeddha’s geboorte1: 

1. Boeddha wordt als Siddhārtha geboren in Kapilavastu. De wijze Asita ziet in hem Skanda; de 
astrologen zien een keizer of Boeddha in hem. Prajāpatī, zijn tante, wordt zijn 
pleegmoeder. 

 
2. Genealogie van Boeddha: 

 
               ┌────────┴───────────────────┐ 

                   Prajāpatī x Śuddhodana x Mahāmāyā      Dandapānī 
                                                       │             
Devadatta    Ānanda                   Siddhārtha x Yaśodharā 
(neef)          (neef)                                      │ 
                                                              Rāhula 
 
d. Boeddha’s jeugd1: 

1. Siddhārtha trekt op met Ānanda en Devadatta, maar Devadatta wordt zijn rivaal (de 
geschiedenis van de tot leven gewekte vogel). 

2. Śuddhodana voedt Siddhārtha op, afgesloten van de buitenwereld. 
 
e. Boeddha’s huwelijk 1, 2 (Verlosserbiografie 6): 

1. Er zijn twee versies: 
i. Yaśodharā wordt Siddhārtha’s vrouw na een toernooi, waarin hij het moet opnemen 

tegen Devadatta en Sundarānanda. Yaśodharā kiest Siddhārtha als winnaar, hoewel 
Devadatta sterker is. 

ii. Siddhārtha kiest d.m.v. edelstenen vrouwen, maar geeft zijn ring aan Yaśodharā. 
 

2. Yaśodharā krijgt een zoon, Rāhula. Śuddhodana blijft het paar van de buitenwereld 
afschermen en verhindert dat zijn zoon naar het woud vertrekt. 
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5.3 De Middenweg (2) 

 
a. De vier tekenen 1, 2 (Verlosserbiografie 7): 

De goden besluiten de vier tekenen van het ware leven aan Siddhārtha te tonen tijdens zijn 
ritten door de stad met zijn menner Chandaka: 
1. Een oude man: alles wat leeft, moet sterven. 
2. Een zieke man: we kunnen allen ziek worden. 
3. Een dode man: ook Siddhārtha zal sterven. 
4. Een kalme monnik: wereldverzaking is het pad naar vrede van de geest en naar verlossing. 

 
b. Siddhārtha’s besluit tot vertrek 1, 2 (Verlosserbiografie 8): 

1. Het visioen van de begraafplaats: De goden veroorzaken een drinkgelag dat Siddhārtha met 
afgrijzen beziet. De vrouwen die voor hem musiceren, vallen in slaap en lijken een meer 
van lotussen, gebroken door de wind. 

 
2. Gautama vertrekt ongezien uit Kapilavastu en buiten de poorten brult hij als een leeuw, 

zoals de zon de nacht verdrijft. 
 
c. De zoektocht naar verlichting (1) 1: 

1. Met zijn menner Chandaka en zijn paard Kaṇṭhaka komt Siddhārtha bij de rivier Anomā 

(‘beroemd’). Hij legt zijn prinselijke tekenen af en beveelt Chandaka terug te keren. 
Yaśodharā wordt non. 
 

2. Siddhārtha bezoekt Ālāra Kālāma in Vaiśālī om te studeren en daarna Rudraka voor 
onderricht in filosofie. Maar hij besluit dat kennis niet de weg is naar verlichting. 
 

3. Siddhārtha geeft zich met vijf anderen over aan ascese, maar besluit dat ascese niet het 
pad is naar verlichting. In een rivier verdrinkt hij bijna en zijn eerste maaltijd wordt door 
een nāga gestolen. 
 

4. Nog zeven jaar is Siddhārtha op zoek naar verlichting. 
 
d. De zoektocht naar verlichting (2) 2 (Verlosserbiografie 9): 

1. Gautama ontmoet de kluizenaars in het woud en vindt het vreemd dat boetedoening 
(religie) tot geluk (‘irreligie’) leidt. Niet het lichaam, maar de geest moet beheerst worden 
(Kapila). Ook het karakter kan veranderd worden door een pelgrimage naar een plaats van 
relikwieën van deugdzame mensen. 

 
2. Gautama neem afscheid van de kluizenaars, aangezien zijn doel niet is de hemel, maar 

ontsnapping uit de kringloop der geboorten. Hij gaat op weg naar Ārāḍa, de wijze. Intussen 

proberen een bode van Gautama’s vader en een bevriende koning hem tevergeefs over te 
halen zijn vroegere leven te hervatten. 

 

3. Ārāḍa onderwijst hem de weg naar verlossing door zich los te maken van het lichaam en 

door de beschouwing van het hoogste Zelf. Maar Gautama wil ook dit hoogste Zelf 

overstijgen en verlaat Ārāḍa. 

 
4. Hij komt bij de ziener Udraka, die het genoemde en ongenoemde wil overstijgen. Ook hem 

verlaat Gautama, evenals de vijf vastende bedelmonniken bij de stroom Nairañjanā. 
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5.4 De Middenweg (3) 

 
Verlichting 1, 2 (Verlosserbiografie 10 en 11): 
1. De strijd met Māra: 

a. Wanhopig besluit Siddhārtha nog een poging te wagen. Bij de stad Uruvelā in Magadha gaat 
hij in lotushouding onder de bodhi-boom (de boom der verlichting) zitten. 
 

b. Māra, de heer der demonen, probeert hem uit zijn pose te halen met leugens, projectielen 
en vrouwen (zijn dochters Ontevredenheid, Vreugde en Dorst). 
 

c. Na 4x7 dagen krijgt Siddhārtha verlichting. Hij verklaart dat Māra (‘moord’) overwonnen is 
en dat hij Boeddha is, de heer der drie werelden. 
 

d. Na de verlichting komen de Bodhisattva’s, de goden, de slangenkoning Mucilinda en de 
mensen om Boeddha eer te bewijzen. 
 

2. Het ontwaken: 
a. Gautama ontdekt eerst dat de Middenweg ligt tussen plezier (kāma) en pijn (māra) en 

vervolgens dat alle wezens geen zelf (anātman) hebben, maar wel medelijden (karuṇa) met 

alle andere wezens hebben. Het antwoord op deze paradox is het bestaan van 
onwetendheid die doorbroken moet worden. 
 

b. Er zijn drie belangrijke aspecten van het Boeddhisme: 
i. De bewustwording zoals boven beschreven. 
ii. Boeddhisme kan niet onderwezen worden. Alleen de weg naar de bodhi-boom kan 

worden aangegeven, niet de bewustwording zelf. 
iii. De Weg van Mahāyāna (i.t.t. Hīnayāna) is de weg van de Bodhisattva: niet het zich 

terugtrekken in het woud, maar het volkomen zich wijden aan zijn aardse taak. 
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5.5 De Middenweg (4) 

 
Prediking 1 (Verlosserbiografie 12 – 17): 
a. Boeddha besluit de Waarheid te prediken en niet de Verlossing voor zichzelf te houden. 

 
b. Twee kooplieden worden zijn eerste discipelen. Daarna steekt hij de Ganges over en treft in het 

Hertenpark in Benares zijn vijf vroegere metgezellen aan, die boos zijn over zijn toenmalige 
vertrek, maar die hij toch onderricht. 
 

c. De prediking van de Wet (Dharma): 
1. Er zijn Vier Heilige Waarheden: 

i. Geboorte, ouderdom, ziekte, dood en het zich vastklampen aan aardse dingen zijn de 
bron van verdriet. 

ii. Verlangen en het zich vastklampen aan het leven zijn de bron van de kringloop der 
geboorten (reïncarnatie). 

iii. Het doven van het verlangen leidt tot het loslaten van de dingen des levens. 
iv. Het verlangen wordt uitgedoofd door het Heilige Achtvoudige Pad te volgen. 

 
2. Het Heilige Achtvoudige Pad: 

i. het juiste geloof, nl. in de vrijheid t.o.v. māyā (illusie); 
ii. de juiste bedoeling (goede intentie); 
iii. het juiste woord (eerlijkheid en openheid); 
iv. het juiste gedrag (vredelievendheid en zuiverheid); 
v. de juiste levenswijze (niemand verwonden of pijn doen); 
vi. de juiste inspanning (nl. zelfbeheersing); 
vii. de juiste denkwijze (het zich richten op religieuze ervaring); 
viii. de juiste meditatie (nl. op de geheimenissen van het leven). 

 
d. De prediking van de Wet in het Hertenpark zou Boeddha ingegeven zijn, maar is feitelijk het 

resultaat van zijn Bodhisattva-levens. De prediking wordt ‘de eerste draaiing van het Rad van 
de Wet’ genoemd. Ze is de kern waaromheen de mythologie gesponnen wordt. 
 

e. Verdere bekeringen gaan vaak gepaard met wonderdoeningen: zijn vijf discipelen, 500 rovers, 
de mensen van Śrāvastī en koning Bimbisāra en diens gevolg. 
 

f. Boeddha’s terugkeer naar Kapilavastu: 
Na in de straten van Kapilavastu als monnik te hebben gebedeld, verenigt Boeddha zich met zijn 
familie, die zich bekeert. Yaśodharā en Prajāpatī stichten een nonnenorde. 
 

g. De bekeringen van Ānanda, Rāhula en Mahāmāyā: 
Ānanda en Rāhula worden monniken en Boeddha’s volgelingen. In de hemel bekeert Boeddha 
zijn moeder. Hij keert terug naar de aarde, begeleid door Śakra (Indra) en veel Brahmanen. 
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5.6 De Middenweg (5) 

 
a. Het verzet tegen Boeddha 1 (Verlosserbiografie 18): 

Devadatta doet vier pogingen om Boeddha te vernietigen: 
1. Hij maakt Ajasat, de zoon van Bimbisāra (Boeddha’s beschermheer), tot bondgenoot. Maar 

de mannen die hem zouden vermoorden, worden bekeerd. 
2. Een rotsblok dat Boeddha moet verpletteren, breekt en raakt Boeddha niet. 
3. De dronken olifant Mālāgiri geeft zich aan Boeddha over. 
4. Devadatta bezoekt zogenaamd als bekeerling Boeddha, maar wordt door vuur verteerd. 

 
b. Het verlangen naar de dood 1: 

1. Ontmoeting met Māra en Boeddha’s besluit 
Tot verrassing van Māra, de heer der demonen, die hem nog eenmaal probeert te verleiden, 
meldt Boeddha dat hij binnen drie maanden wenst te sterven. 
 

2. De reis naar Kuśīnagara in Malla 
In Kuśīnagara ontvangt Boeddha voor het laatst koningen en priesters en sterft. 
 

3. De lijkverbranding 
De goden doen het vuur ontbranden. Boeddha’s as verandert in edelstenen, die de prinsen 
meenemen. 
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6 De Boeddhistische kosmologie en het Boeddhistische pantheon 

 
a. De Boeddhistische kosmologie 1: 

1. Aangezien de leer van Boeddha voor het volk abstract is, treedt het oude geloof het 
Boeddhisme binnen. Het populaire Boeddhisme is een mengsel van Mahāyāna en de Hindoe-
kosmologie. 

 
2. Het universum heet Cakravāla en verdeelt zich rond de wereldberg Meru (eronder, aan de 

voet, aan de top en daarboven): 
i. De hellen: 

(1) Er zijn 136 hellen voor elke zonde, w.o. Avīci. 
(2) De zielen verblijven ten minste 5000 jaar in de hellen alvorens herboren te woden. 

 
ii. De aarde: 

Aan de voet van de berg Meru leven dieren, mensen, demonen en geesten (preta’s, die 
honger en dorst lijden). 
 

iii. De hemelen: 
Rond de top: 
(1) De Hemel van de vier grote koningen: 

(a) Dhṛtarāṣṭra, wachter van het oosten. 

(b) Virūḍhaka, wachter van het zuiden. 

(c) Virūpākṣa, wachter van het westen. 

(d) Kubera of Vaiśravaṇa, wachter van het noorden. 

 
(2) De Hemel van de 33 godheden of de Hemel van Śakra (Indra). 

 
Boven de top: 
(3) 24 opeengestapelde hemelen: 

(a) Zes hiervan voor hen die genieten van de waarneming. 
(b) De Dhyāna Loka’s voor de abstracte meditatie. 
(c) De Arūpa Loka’s (vormloze werelden) voor Boeddha’s. 

 
b. Het Boeddhistische pantheon 1: 

De Boeddhistische goden verschillen in karakter van de Hindoeïstische: 
1. Śakra (= Indra) is nog steeds koning der goden. 

 
2. Dharmarāja (= Yama), heer der hellen. 

 
3. Mahākāla en Mahākālī (= Śiva en Pārvatī), deurwachters van Boeddha. 

 
4. Jambhala (= Kubera), lijfwacht van Boeddha. 

 
5. De godinnen lijken op Durgā en Kālī: 

i. Tārā; 
ii. Kurukullā; 
iii. Ārya Cundā; 
iv. Hārītī, Kubera’s vrouw; 

v. Mārīcī (= Uṣas), angstaanjagende godin; 

vi. Sarasvatī, godin van het onderricht; 
vii. Prajñāpāramitā, godin der kennis. 

 
6. Yamāntaka en Mañjuśrī (man van Sarasvatī). 

 
7. Trailokyavijaya. 
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7 Introductie van het Boeddhisme in China 2 

 
a. Amida: 

In ca 65 AD werd het Boeddhisme in China geïntroduceerd. De Boeddha-beelden in het Verre 
Oosten zijn mediterend en heten: 
1. Amitābha (< a-mita abha ‘onmetelijk licht’); 
2. Amitāyus (< a-mita āyus ‘onmetelijke levensduur’); 
3. Amida. 

 
b. Het Boeddha-rijk: 

1. Een nieuw element in de Mahāyāna is het Boeddha-rijk, waarvan er ontelbare zijn en een 

voorpost zijn van het Nirvāṇa. Het Boeddha-rijk is een soort paradijs, maar geen 

uiteindelijk doel. 
2. Wedergeboorte vindt plaats in de lotussen van een meer, aan de rand waarvan Boeddha 

Amitābha mediteert, vergezeld van twee Bodhisattva’s, Avalokiteśvara en Mahāsthāma. 
Slechte mensen die wel bekeerd zijn, brengen lange tijd door in de lotusknop vóór ze het 
Land van Vreugde mogen aanschouwen. 
 

c. Overeenkomsten tussen West en Oost: 
De overeenkomsten zijn ontstaan door beïnvloeding vanuit Perzië: 
1. Het idee van het Boeddha-rijk, een mild ‘vagevuur’, is ontstaan o.i.v. het Zoroastrische Iran 

aan de rand van het Chinees-Indiase grensgebied. Daarom vond de Amida-verering geen 
weerklank in India zelf. 

2. Amida lijkt op Ahura Mazdā, de Perzische god van licht en eeuwigheid. 
3. De triade Christus, Zoroaster en Boeddha is eveneens Perzisch van oorsprong. De Perzische 

Manicheïsten wilden hun leer samenvoegen en hadden religieuze gemeenschappen van 
Noord-Afrika tot China. 

4. Nog een parallel is de voorbereiding op eeuwigheid en verdoemenis (hel of eeuwige 
wedergeboorte) voor de onbekeerde zondaars. 
 

d. Verschillen tussen West en Oost: 
1. Westen: 

De verlossing betreft alleen de mens-naar-het-beeld-van-God en God-naar-het-beeld-van-
de-mens. Daaronder noch daarboven is niets, alleen deze antropomorfe marge. Het is een 
Oedipale situatie: de goede vader die een zoon schiep, die zondigt en gestraft moet 
worden. 
 

2. Oosten: 
i. De antropomorfe situatie bij het Amida-Boeddhisme is slechts een voorportaal. Deze 

aardse houding moet doorbroken worden om het mysterie te doorgronden dat geen 
mysterie is, maar dat we dagelijks in onszelf beleven. 

ii. Reïncarnatie en lijden zijn niet bedoeld als straf, maar als middel om de waarheid te 
ontdekken. Het Visioen van het Land van Vreugde is eveneens een hulpmiddel hiertoe. 
Het Visioen dient slechts ter ondersteuning van de meditatie. Het is een voorstelling van 
het mysterie van de wereld en onszelf. 
 

e. De wereld herwonnen – als droom2: 
1. In de ‘Gids voor de meditatie op Amida’ leerde Boeddha Śākyamuni aan koningin Vaidehī 

(vrouw van Bimbisāra en moeder van Ajātaśatru) de fasen van meditatie op Amida. Ze zijn 
gecompliceerd en visionair. Als laatste betreedt Amida het toneel. De waarheid is dat hij de 
geest van de mediterende zelf is. In het hele Verre Oosten zijn deze beelden en deze 
gedachten bekend vanaf 424 AD, toen de tekst in het Chinees vertaald werd. 
 

2. Het visionaire element werd in heel Azië, ook in het Hindoeïsme, steeds belangrijker. De 
zonnehalo, bijvoorbeeld, werd het glorieuze beeld van het wonder van de lotuswereld. De 
beelden zijn een manifestatie van de geest. Ethiek, esthetiek en rationaliteit vallen weg. En 
ten slotte: ‘Van alle vormen van illusie, is de vrouw de belangrijkste.’ 
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8 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 
 

Aeneas Aeneas = gr. Aineias (Αινειας) (Gr.-L/R) (myth. fig.) 

Aeschylus Aeschylus (Gr.) (auteur) 

Aischylos Aeschylus = gr. Aischylos (Αισχυλος) (Gr.) (auteur) 

Afghanistan Afghanistan (Azië) (land) 

Noord-Afrika Afrika, Noord- 

Ahura Mazdā Ahura Mazdā (Ir.) (god)                                           [Ahura Mazda] 

Ajasat Ajasat (Ind.-B.) (myth.fig.) 

Ajātaśatru en Ajātaśatru (1) (Upaniṣads) (Ind.) (koning van Kāśī) 

                                            [Ajatashatru, Ajatasatru, Kashi, Kasi] 

Ajātaśatru) Ajātaśatru (2) (Ind.-B.) (zoon van koning Bimbisāra) 
                                             [Ajatashatru, Ajatasatru, Bimbisara] 

Ālāra Kālāma Ālāra Kālāma (Ind.-B.) (filosoof)                              [Alara Kalama] 

Alexander de Grote Alexander (1) III van Macedonië: ‘de Grote’, ~ = lat. Alexander (1) 
Magnus = gr. Alexandros (1) G’ ho Makedon = Megas Alexandros (1) 
(Μεγας Αλεξανδρος (1) = Αλεξανδρος (1) Γ’ ό Μακεδων) (Gr.) 
(koning)            [Alexander III van Macedonië, Alexander de Grote, 
Alexander Magnus, Alexandros G’ ho Makedon, Αλεξανδρος Γ’ ό 
Μακεδων] 

Amarāvatī Amarāvatī (Ind.) (topogr., tZv Berhampur, Guntur, Āṃdhra 

Pradeśa) 

Amerika Amerika (continent), Amerikaans, Amerikaan 

god An An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god) 

Ānanda Ānanda (1) (Ind.-B.) (zoon van Śuddhodana)                     [Ananda] 

Anomā Anomā (Nepal-Ind.) (rivier, onbekende locatie)                 [Anoma] 

Ārāḍa Ārāḍa Kālāma = pāli Āḷāra Kālāma (Ind.-B.) (wijze) [Arada Kalama, 

Alara Kalama] 

Aramees Aram-Naharaim = hebr. ’Ărām-Nahărayim (Azië) (streek, N-
Mesopotamië langs de Eufraat in Syrië), Arameeër, Aramees 

Ariërs Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch                                   [Arya] 

Arische Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch                                   [Arya] 

Ārya Cundā Ārya Cundā (Ind.-B.) (godin)                 [Arya Cunda, Arya Chunda] 

Asita Asita (1) = Kāḷadevala = Siri Kaṇha (≠ Asita Devala) (Ind.-B.) (myth. 
fig.)                                                                           [Kaladevala] 

Aššur Aššur (1) = Ašur = A-usar (Mes.) (god)            [Ashur, Asshur, Assur] 

Assyrisch Assyrië = < lat. Assyria = < gr. Ασσυρια = < akk. Aššūrāyu = < akk. 
Aššur (3)  (Azië) (rijk), Assyrisch, Assyriër                 [Ashur, Assur] 

Assyrië Assyrië = < lat. Assyria = < gr. Ασσυρια = < akk. Aššūrāyu = < akk. 
Aššur (3)  (Azië) (rijk), Assyrisch, Assyriër                 [Ashur, Assur] 

Aśvaghoṣa Aśvaghoṣa (Ind.-B.) (filosoof) 

                       [Ashvaghosa, Ashvaghosha, Asvaghosha, Asvaghosa] 

Avalokiteśvara Avalokiteśvara (Chin.-Ind.) (bodhisattva)      
                                                  [Avalokiteshvara, Avalokitesvara] 

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] 

Aziatisch Azië (continent), Aziatisch, Aziër 

Babylon 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] 

Bactrië Bactrië = gr. Βακτριανη = perz. Bākhtar = lat. Bactria (Azië) (1. 
streek, aan weerszijden van r. Amu Darya (Oxus) tussen de Pamir 
en de Hindu Kush, 2. koninkrijk, van het Aral-meer en de r. Syr 
Darya tot Gedrosia, en van de Kaspische Zee tot de r. Indus) 

Bengalen Bengalen (Baṅgāl) = mod. West-Bengalen + Bangladesh (Azië) 
(streek), Bengaals, Bengalees 

Bihār Bihār (Ind.) (deelstaat)                                                       [Bihar]     

Bimbisāra Bimbisāra (Ind.-B.) (koning)                                         [Bimbisara] 

Bodhidharma Bodhidharma (Chin.) (auteur) 

Boeddha Boeddha (1) = Buddha (Ind.-B.) (profeet) (alg.) 

Amida Boeddha (1): ‘Amida’, ~  (Chin.-Jap.-B.) (profeet) 

Amitābha Boeddha (1): ‘Amitābha’, ~ (Chin.-B.) (profeet)            [Amitabha] 

Amitāyus Boeddha (1): ‘Amitāyus’, ~ (Chin.-B.) (profeet)             [Amitayus] 

Gautama Boeddha (1): Siddhārtha Gautama van de Śākya’s (Ind.-B.) (hist. 
profeet)                             [Siddhartha Gautama, Shakyas, Sakyas] 

Siddhārtha Boeddha (1): Siddhārtha Gautama van de Śākya’s (Ind.-B.) (hist. 
profeet)                             [Siddhartha Gautama, Shakyas, Sakyas] 

Boeddha is, de heer der drie werelden Boeddha (1): Siddhārtha Gautama van de Śākya’s: ‘Heer der drie 
werelden’ (Ind.-B.) (hist. profeet) 

Śākyamuni Boeddha (1): Siddhārtha Gautama van de Śākya’s: ‘Śākyamuni’= 
‘Wijze van de Śākya-clan’ (Ind.-B.) (hist. profeet) 
                                                             [Shakyamuni, Sakyamuni] 

Leeuw van de Śākya-clan Boeddha (1): Siddhārtha Gautama van de Śākya’s: ‘Śākyasimha’ = 
‘Leeuw van de Śākya-clan’ (Ind.-B.) (hist. profeet)    
                                                           [Shakyasimha, Sakyasimha] 

Boëthius Boëthius (1), Anicius Manlius Torquatus Severinus (L/R) (auteur) 

Chaddanta Chaddanta (Ind.-B.) (olifant) 

Chandaka Chandaka (Ind.-B.) (myth. fig.) 

Madras Chennai = vrm. Madras = Chennapattanam (Ind.) (topogr., tNv 

Puducherry, Chennai, Tamiḷnāḍu) 

China China = Zhōngguó (Azië) (land), Chinees, Chinees  

Chinees China = Zhōngguó (Azië) (land), Chinees, Chinees  

Confucius Confucius = Kŏng Fūzĭ = Kŏngzĭ (Chin.) (auteur) [Kongzi, Kong Fuzi] 

Constantinus Constantijn (2) de Grote = Constantinus Pius Felix Invictus 
Augustus, Imperator Caesar Flavius = Constantinus Augustus, Gaius 
Flavius Valerius Aurelius (geb. naam: Flavius (11) Valerius 
Constantinus) (L/R) (keizer)  
                    [Constantijn de Grote, Flavius Valerius Constantinus] 

Cyrene Cyrene = gr. Κυρηνη (Libië) (archeol. site, tNv Shahhat = Shahat, 

al-Jabal al-Akhḍar = Jebel el-Akhdar) 

Deccan Dākṣiṇā = mod. Deccan (Ind.) (hoogvlakte, tZv de Satpurā 

bergketen)                                                      [Daksina, Dakshina] 

Dandapānī Dandapānī (Ind.-B.) (koning)                                       [Dandapanī] 

Dante Dante Alighieri = Durante di Alighiero degli Alighieri (It.) (auteur) 

Darius Darius I de Grote = operz. Dārayavauš = akk. Da-(a-)ri-ia-(a-)muš = 
gr. Dareios (Δαρειος) = (Ctesias) Dareiaios (Δαρειαιος) = lat. Darius 
= Dareus; of de korte vorm: oper. *Dārayauš = akk. Da-(a-)ri-muš = 
eg. tr(w)š (e.var.) (Ir.) (koning)                [Darayavaush, Dariamuš, 
Dariamush, Darimuš, Darimush] 

Dasyu’s Dāsa = Dasyu (Ind.) (lid van een bep. volk)                           [Dasa] 
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Demetrios Demetrius I = gr. Demetrios (Δημητριος) van Bactrië (Gr.) (koning)  
                           [Demetrius I van Bactrië, Demetrius van Bactrië] 

Devadatta Devadatta (Ind.-B.) (myth. fig.) 

Sonuttara Devadatta: Sonuttara, incarnatie (Ind.-B.) (jager) 

Durgā Devī: Durgā = Durgādevī, avatāra (Ind.) (godin) [Durga, Durgadevi, 
Durga Devi, avatara] 

Kālī Devī: Kālī (1), avatāra en mahāvidyā (Ind.) (godin)   [Kali, avatara, 
mahavidya] 

Pārvatī Devī: Pārvatī, avatāra (Ind.) (godin)                    [Parvati, avatara] 

Mahākālī Devī: Pārvatī: ‘Mahākālī’ (2) (Ind.-B.) (deurwachter)  
                                      [Parvati, Mahā Kālī, Mahakali, Maha Kali] 

Dhammaddhaja Dhammaddhaja (Ind.-B.) (priester) 

Dhṛtarāṣṭra Dhṛtarāṣṭra (2) (Ind.-B.) (wachter van het oosten)  

                 [Dhrtarastra, Dhrtarashtra, Dhritarastra, Dhritarashtra] 

Dionysos Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch 

Dīpaṃkara Dīpaṃkara (Ind.-B.) (vroegere Boeddha)    [Dipamkara, Dipankara] 

Dravidische Dravidiërs (Ind.-T.) (volk), Dravidisch   

Tammuz Dumuzid (1) (sum.) = akk. Du’zu = Dūzu = hebr. Tammûz (Mes.) 
(god)                                                                   [Duzu, Tammuz] 

Egyptisch Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.) 

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Enlil Enlil = Nunamnir = akk. Ellil = gr. Illinos (Ιλλινος) (Damascius) 
(Mes.) (god) 

Epirus Epirus = gr. Epeiros (Ηπειρος) (Gr.) (1. hist. streek Epirus, 2. 
periferie (kleiner dan de hist. streek), noordwestelijk 
Griekenland)                                                         [Ipeiros, Ipiros] 

Ereškigala Ereškigala (Mes.) (godin)                                             [Ereshkigal] 

Europa Europa (2) (Eur.) (continent), Europees, Europeaan 

Euthydemos Euthydemus I van Bactrië = lat. Euthydemus I Bactriae = gr. 
Euthydemos A’ tes Baktrias (Ευθυδημος Α’ της Βακτριας) (Gr.) 
(koning) 

Ganges Gaṅgā (2) = alg./gr. Ganges (Γαγγης) (Ind.) (rivier, van 

Uttarakhaṇḍ tot Bengalen (Baṅgāl))                                   [Ganga] 

Gośāla Gośāla, Maskarin = Gośāla Maskarīputra (skt.) = (pāli) Gosala, 
Makkhali = (jain prākṛta) Gosala Maṅkhalīputta (Ind.) (filosoof) 
                   [Maskarin Gośāla, Maskarin Goshala, Maskarin Gosala, 
Goshala Maskariputra, Gosala Maskariputra, Makkhali Gosala, 
Gosala Mankhaliputta] 

Griek Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Hārītī Hārītī = jap. Kishimojin = Karitei (Ind.-B.) (godin)               [Hariti] 

Hastināpura Hastināpura (Ind.) (topogr., tNOv Meraṭha, Meraṭha, Uttara 
Pradeśa)                                                                  [Hastinapura] 

Herodes Herodes I van Juda: ‘de Grote’, ~; = ‘Ascalonita’, ~; = hebr. 
Hōreḏōs = gr. Ήρωδης (NW-Sem.-Isr.) (koning)  
                          [Herodes de Grote, Herodes Ascolanita, Horedos] 

India India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Indische India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Indo-Arische Indo-Iraniërs (Azië) (groep volken wier talen een 
gemeenschappelijk Indo-Iraans als oorsprong hebben), Indo-Iraans 

Indra Indra (1) (Ind.) (god) 

Śakra Indra (1): ‘Śakra’ (Ind.) + (Ind.-B.) (god)                 [Shakra, Sakra] 

Iran Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz. 
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris = 
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lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch, 
Pers (Ir.)                        [Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris] 

Perzië 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] 

Perzische 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] 

Perzen 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] 

Hebreeën Israël: Hebreeërs = Hebreeën = hebr. ‘Iḇrîm = ‘Iḇriyyîm = gr. 

Hebraioi (Έβραιοι) = lat. Hebraei (NW-Sem.) (volk), Hebreeuws, 
Hebreeër                                     [Ibrim, Ivrim, Ibriyyim, Ivriyyim] 

Hebreeuwse Israël: Hebreeërs = Hebreeën = hebr. ‘Iḇrîm = ‘Iḇriyyîm = gr. 

Hebraioi (Έβραιοι) = lat. Hebraei (NW-Sem.) (volk), Hebreeuws, 
Hebreeër                                     [Ibrim, Ivrim, Ibriyyim, Ivriyyim] 

Jahweh Jahweh = JHWH = (vroeger ook) Ēl (1) = gr. (Dode Zeerollen 
4Q120) ΙΑΩ = gr. (Clem. v. Alex.) Ιαουαι = Ιαουε = gr. (Diod. v. 
Sic.) Ιαω = gr. (Porphyrius) Ιευω = gr. (Epiph. v. Sal.) Ιαβε = eng. 
Yahweh = YHWH (NW-Sem.) (god)         [Yah, Yahu, Yaho, Ja, Jaw, 
JW, Jah, Jhw, JHW, Jahu, Jehowah, Jehovah, Jehova, El, Elohim] 

Christus Jezus: ‘Christus’ (Χριστος) = ‘Messias’ (Μεσσιας = hebr. Māšîaḥ), ~ 

(Chr.-Isr.) (profeet)                [Christos, Masiah, Mashiah, Mashiah] 

Jozef Jozef van Nazareth = hebr. Yôsēf (2) = gr. Ioseph (Ιωσηφ) (NW-
Sem.-Isr.) (bijb. fig.)                                                          [Yosef] 

Judas Judas Iskariot = hebr. Yəhûḏāh (3) Îš-Qrîyôt = Yəhûḏāh (3) ’Îš-

qəriyyôṯ = gr. Ioudas Iskarioth (Ιουδας Ισκαριωθ) = lat. Iudas 

Iscariotes (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.)                       [Judas Iscariot, 

Yehûdâh Îš-Qrîyôt, Yəhûḏāh (3) Îš-Qrîyôt, Yəhûḏāh ’Îš-qəriyyôṯ, 
Yehudah Is-Qriyot, Yehudah Is-qeriyyot] 

Justinianus Justinianus I de Grote = lat. Iustinianus Augustus, Flavius (9) 
Petrus Sabbatius = gr. Phlabios (3) Petros Sabbatios Ioustinianos 
(Φλαβιος (3) Πετρος Σαββατιος Ιουστινιανος) = Ioustinianos ho 
Megas (Ιουστινιανος ό Μεγας) (L/R-Gr.-Byz.) (keizer)  
                            [Justinianus de Grote, Flavius Petrus Sabbatius, 
Phlabios Petros Sabbatios Ioustinianos, Φλαβιος Πετρος Σαββατιος 
Ιουστινιανος] 

Kālaka Kālaka (Ind.-B.) (priester)                                                 [Kalaka] 

Kalanos Kalanos = Calanus = Kalyāṇa (?) van Takṣaśilā = Svāmi Sphines 

(Ind.-J.) (asceet)      [Kalyana, Taksashila, Takshashila, Takshasila, 
Taksasila, Taxila] 

Kandahar Kandahār = Qandahār = Candahar (Afg.) (topogr., Kandahār) 
                                                                  [Kandahar, Qandahar] 

Kaniṣka Kaniṣka (Ind.-B.) (koning)                                 [Kaniska, Kanishka] 

Kaṇṭhaka Kaṇṭhaka (Ind.-B.) (paard)                                            [Kanthaka] 

Kapila Kapila (1) = Kapilarṣi (Ind.) (filosoof)              [Kapilarsi, Kapilarisi, 

Kapilarshi, Kapilarishi] 

Kapilavastu Kapilavastu (Ind.-Nepal) (onbekende archeol. site) 

Kubera Kubera = Kuvera (Ind.) (1. rākṣasa- of yakṣa-demonenkoning, 2. 

later god, 3. wachter van het noorden (Ind.-B.)) 
                                                 [raksasa, rakshasa, yaksa, yaksha] 

Jambhala Kubera: ‘Jambhala’ (Ind.-B.) (wachter van het noorden) 
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Vaiśravaṇa Kubera: ‘Vaiśravaṇa’ (patron.) (2) (Ind.-B.) (wachter van het 

noorden)                                                [Vaishravana, Vaisravana] 

Kurukullā Kurukullā (Ind.-B.) (godin)                                            [Kurukulla] 

Kuṣāṇa’s Kuṣāṇa = gr. Kossanoi (Κοσσανοι) = bactr. Κυþανο = Košano = 

mperz. Kušān = (niet zeker) chin. Yüeh-Chih = Yuezhi (Azië) (volk) 
                                                          [Kusana, Kushana, Koshano] 

Yueh-Chi Kuṣāṇa = gr. Kossanoi (Κοσσανοι) = bactr. Κυþανο = Košano = 

mperz. Kušān = (niet zeker) chin. Yüeh-Chih = Yuezhi (Azië) (volk) 
                                                          [Kusana, Kushana, Koshano] 

Kuśīnagara Kuśīnagara = pāli Kusinārā = mod. Kasiā (Ind.) (topogr., tOv 
Gorakhpur, Kuśīnagar, Uttara Pradeśa)                      [Kushinagara, 
Kusinagara, Kushinagar, Kusinara, Kasia] 

Śrī Lakṣmī Lakṣmī = Śrī (2) (Ind.) (godin)    [Laksmi, Lakshmi, Laxmi, Sri, Shri] 

Ceylon Laṅkā (vedda-sing.) = sing. Śrī Laṅkā = Lakdiva = Lakbima = tam. 

Ilaṅkai = Īḻam = skt. Tāmraparṇī = pāli Tambapaṇṇi = Tambapaṇṇī 

= gr. Taprobana (Ταπροβανα) = Taprobane (Ταπροβανη) = lat. 
Serendivis = arab. Serandib = pers. Serendip = gr. (Cosmas 11.13, 
6e eeuw) Sielediba (Σιελεδιβα) = Ceylon (e.var.) (Ind.-Lank.) (1. 
eilandstaat, 2. godenwoning, demonenwoning) [Lanka, Shri Lanka, 
Sri Lanka, Ilankai, Ilam, Izham, Tamraparni, Tambapanni] 

Macedonië Macedonië (Μακεδονια) (Gr.-Balkan) (streek/vrm. koninkrijk), 
Macedonisch, Macedoniër 

Magadha Magadha (Ind.) (vrm. koninkrijk, in Zuid-Bihār, tZv Pāṭaliputra), 
Māgadha 

Koningin Māyā Mahāmāyā (1) = Māyā (3) (Ind.-B.) (koningin)     [Mahamaya, Maya] 

Mahāmāyā Mahāmāyā (1) = Māyā (3) (Ind.-B.) (koningin)     [Mahamaya, Maya] 

Mahāratha Mahāratha (Ind.-B.) (koning)                                       [Maharatha] 

Mahāsattva Mahāsattva (Ind.-B.) (prins, zoon van Mahāratha)       [Mahasattva] 

Mahāsthāma Mahāsthāmaprāpta = chin. Dàshizhi = jap. Seishi = tib. Thu-ch’en-
Thob (Chin.-B.) (bodhisattva)                        [Mahasthamaprapta] 

Mahāvīra Mahāvīra = geb. Vardhamāna = Nigaṇṭha Jñātaputta (Ind.-J.) 

(tīrthaṃkara)           [Mahavira, Vardhamana, Nigantha Nataputta, 

tirthamkara, tirthankara] 

Malla Malla = Mallarāṣṭra (Ind.) (mahājanapada, gebied rond de 

hoofdsteden Kuśīnagara en Pāvāpura, tOv Gorakhpur, Kuśīnagar, 
Uttara Pradeśa)            [Mallarastra, Mallarashtra, mahajanapada] 

Mañjuśrī Mañjuśrī = Mañjuśrīkumārabhūta (Ind.-B.) (bodhisattva)  
           [Manjushri, Manjushri Kumarabhuta, Manjusrikumarabhuta] 

Yamāntaka Mañjuśrī: Yamāntaka (Ind.-B.) (god)                           [Yamantaka] 

Bel Marduk Marduk: ‘Bēl’ (2) (Mes.) (god)                                                [Bel] 

Bel Marduk Marduk: ‘Bel’ (Mes.) (god) 

Maria Maria = gr. Μαρια = Μαριαμ (Chr.-Isr.) (bijb. fig.) 

Mathurā Mathurā = mod. Muttra (Ind.) (topogr., tNWv Āgra, Mathurā, 
Uttara Pradeśa)                                                             [Mathura] 

Aśoka Maurya, Aśoka (Ind.-B.) (koning)     [Ashoka Maurya, Asoka Maurya] 

Bṛhadratha Maurya Maurya, Bṛhadratha (Ind.-B.) (koning)      

                                      [Brhadratha Maurya, Brihadratha Maurya] 

Candragupta Maurya Maurya, Candragupta = gr. Sandrokottos (Σανδροκοττος) (Ind.-J.) 
(koning)                    [Candragupta Maurya, Chandragupta Maurya] 

Megha Megha (Ind.-B.) (Brahmaan) 

Menander Menander = Milinda (Grieks Bactrië) (koning) 

Milinda Menander = Milinda (Grieks Bactrië) (koning) 

Mesopotamische 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. 
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Nahrāyā, Mesopotamiër                       [Beth Nahrin, Beth Nahrain, 
Bet Nahrayn, Bilād mā bayn Al-Nahrayn, Bilad ar-Rafidayn] 

Middellandse-Zeegebied Middellandse Zee e.o. = eg. Wꜣḏ-wr = hebr. haYâm (2) haGādôl = 
akk. Tâmtu elītu = mperz. Daryā-ye Šām = gr. he Thalassa (ή 
θαλασσα) = lat. Mare Magnum = Mare Internum = Mare Nostrum 
(Eur.-Afr. -Azië) (zee), mediterraan [haYam haGadol, Tamtu elitu] 

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 

Mohammed Mohammed (Arab.) (profeet) 

Mongolen Mongolië = mong. Mongul Uls (Azië) (land), Mongools, Mongoliër 

Mucilinda Mucilinda = Mucalinda (Ind.-B.) (slangenkoning)  
                                                              [Muchilinda, Muchalinda] 

Nāgasena Thera Nāgasena Thera (Ind.-B.) (monnik)                      [Nagasena Thera] 

Nairañjanā Nairañjanā = mod. Niranjana = Lilājān = (ook genoemd) Phalgu = 

Falgu (Ind.) (rivier, van Simaria, Jhārkhaṇḍ tot Bodh Gayā, Bihār) 

                                                      [Nairanjana, Lilajan, Nilanjan] 

Mālāgiri Nālāgiri = Mālāgiri = Dhanapāla(ka) = Vasupāla (Ind.-B.) (olifant) 

Nāśika Nāśika = Nāsika (Ind.) (topogr., tNOv Mumbai, Nāśika, Mahārāṣṭra)  

                                                    [Nashika, Nasika, Nashik, Nasik] 

Nippur Nippur = sum. Nibru = cun. EN.LÍLKI = akk. Nibbur (Irak) (archeol. 
site, tNv Afak (tNOv Al Diwaniyah), gvm. Al-Qādisiyah) 

Orissa Oḍiśā = eng. Odisha = vrm. Oṛisā = eng. Orissa = skt. Oḍra = 

Oḍradeśa (Ind.) (deelstaat), Oriya = Oṛiā, Oḍra             [Ōḍradēśa, 

Odradesha, Odra] 

Odysseus Odysseus (Οδυσσευς = Οδυσευς) = lat. Ulixes (Gr.) (koning, zoon 
van Laërtes)                                                                 [Odusseus] 

Orpheus Orpheus (Ορφευς) (Gr.) (myth. fig.), Orfisch 

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) 

Pañjāb Pañjāb = panjab = eng. Punjab 1. (Ind.&Pak.) (streek, = 
Pañcanada), 2. (Ind.) (deelstaat), 3. (Pak.) (prov.), 4. (Pak.) 
(district van Bāmyān), Pañjābi = Panjabi  = Punjabi 

Parmenides Parmenides van Elea (Παρμενιδης ό Ελεατης) (Gr.) 
(filosoof/auteur) 

Pārśva Pārśva = Pārśvanātha = Pārasnātha (Ind.- J.) (tīrthaṃkara)  

             [Parshva, Parsva, Parshvanatha, Parsvanatha, Parasnatha, 
tirthamkara, tirthankara] 

Patañjali Patañjali (Ind.) (auteur)                                                [Patanjali] 

Persepolis Persepolis (Περσεπολις) = operz. Pārsa (2) = mperz. Sad Sotun = 
Čehel Menār = nperz. Taḵt-e Jamšid (Ir.) (archeol. site, tNOv 
Marvdašt, Fārs)  [Parsa, Takht-e Jamshid, Taxt e Jamšīd, Sad-stūn, 
Sad-stun, Sad Situn, Chehel Menar, Chil Minar, Marvdasht] 

Petrus Petrus = Simon (1) = Simeon (2) = Simon (1) Petrus = Simeon (2) 

Petrus = gr. Πετρος = hebr. Šimʻōn bar Yōnāh = syr.-aram. Šemʻōn 

Kēpā (‘rots’) = gr.-aram. Κηφας = lat. Cephas = kopt. Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ (NW-
Sem.-Isr.) (bijb. fig., apostel)                                [Simon Petrus = 
Simeon Petrus, Petros, Simon bar Yonah, Semon Kepa] 

Prajāpatī Prajāpatī (2) Gautamī = Mahāprajāpatī Gautamī = pāli 
Mahāpajāpatī Gotamī (Ind.-B.) (myth. fig.)      [Prajāpatī Gautamī, 
Prajapati Gautami, Mahapajapati Gotami] 

Prajñāpāramitā Prajñāpāramitā (Ind.-B.) (godin)                          [Prajnaparamita] 

Pravāhaṇa Jaivali Pravāhaṇa Jaivali (Ind.) (koning)                       [Pravahana Jaivali] 

Pythagoras Pythagoras van Samos (Πυθαγορας ό Σαμιος) (Gr.) (filosoof) 

Rāhula Rāhula (Ind.-B.) (prins)                                                     [Rahula] 
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Yaśodharā Rāhulamātā = Bimbādevī = Bimbāsundarī = Bhaddakaccānā Therī = 
Subhaddakā = Yaśodharā = pāli Yasodharā Therī (Ind.-B.) (myth. 
fig., vrouw van Gotama Boeddha)                            
      [Rahulamata, Bimbadevi, Bimbasundari, Bhaddakaccana Theri, 
Bhaddakachchana Theri, Subhaddaka, Yashodhara, Yasodhara 
Theri] 

 Re, [voorafgegaan door een spatie] Re = Ra = eg. rˁ = rˁw (Eg.) (god)                                               [rꜥ] 

 Re- [voorafgegaan door een spatie] Re = Ra = eg. rˁ = rˁw (Eg.) (god)                                               [rꜥ] 

Romeinse Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein 

Ṛṣabha Ṛṣabha (1) = Ṛṣabhanātha = Ṛṣabhadeva = Ādinātha (Ind.-J.) 

(tīrthaṃkara)                      [Rsabha, Risabha, Rshabha, Rishabha, 

Rsabhanatha, Risabhanatha, Rshabhanatha, Rishabhanatha, 
Rsabhadeva, Risabhadeva, Rshabhadeva, Rishabhadeva, Adinatha, 
tirthamkara, tirthankara] 

Rudraka Rudraka Rāmaputra = pāli Uddaka Rāmaputta (Ind.-B.) (filosoof) 
       [Rudraka Ramaputra, Udraka Ramaputra, Uddaka Ramaputta] 

Sagara Sagara (Ind.) (koning), Sāgara 

Śākya Śākya = pāli Sākiya = Sakka = Sakya (Ind.-B.) (volk)           [Shakya] 

Sanskriet Sanskriet = Saṃskṛta (Ind.) (taal der Veda’s), Sanskritisch 

                                    [Samskrta, Samskrita, Sanskrta, Sanskrita] 

Sarasvatī Sarasvatī (2) (Ind.-B.)  (godin)                       [Sarasvati, Saraswati] 

Hertenpark Sārnāth: Mṛgadāva (hertenpark) (Ind.) (topogr., tNOv Vārāṇasī 

(stad), Vārāṇasī, Uttara Pradeśa)                 [Mrgadava, Mrigadava] 

Satan Satan = hebr. Śāṭān = arab. Šayṭān = gr. Satan (Σαταν) = Satanas 

(Σατανας) = nl. Duivel, de = gr. Diabolos (Διαβολος) = lat. Diabolus 
(NW-Sem.) + (Chr.) (demon)                  [Shatan, Shaitan, Shaytan] 

Scythen Scythen = Skythen = gr. Skythai (Σκυθαι) = lat. Scythae (Ir.) (groep 
volkeren), Scythisch = Skythisch, Scyth = Skyth 

Seleukos Seleucus I Nicator = gr. Seleukos A’ Nikator (Σελευκος Α΄ Νικατωρ) 
(Gr.-Ir.) (koning)                   [Seleucus I Nicator, Seleukos Nikator, 
Σελευκος Νικατωρ] 

Semieten Semieten (Sem.) (groep taalkundig, volkenkundig en cultureel 
verwante volken in m.n. het Midden-Oosten en de Hoorn van 
Afrika), Semitisch 

Semitische Semieten (Sem.) (groep taalkundig, volkenkundig en cultureel 
verwante volken in m.n. het Midden-Oosten en de Hoorn van 
Afrika), Semitisch 

Simeon Simeon (1) = lat. Simeon senex = gr. Συμεων ό Θεοδοχος (NW-
Sem.-Isr.) (bijb. fig.)                                    [St. Simeon, Symeon] 

Indus-dal Sindhu = Sindhunada = Indus = Indus-dal (Ind.-Pak.) (rivier) 

Śiva Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)                [Shiva, Shiwa, Siva] 

Mahākāla Śiva (1): ‘Mahākāla’ (2) (Ind.-B.) (deurwachter)             [Mahakala] 

Skanda Skanda = Kārttikeya (Ind.) (god)                  [Karttikeya, Kartikeya] 

Soma Soma (Ind.) (god/kruid/drank) 

Śrāvastī Śrāvastī = pāli Sāvatthī = (Ind.-B.) (topogr./archeol. site (Sahet-
Mahet), bij Balrāmpura tNOv Lakhnaū = Lucknow, Śrāvastī, Uttara 
Pradeśa)                                           [Shravasti, Sravasti, Savatthi] 

Strabo Strabo = gr. Strabon (Στραβων) (Gr.) (auteur) 

Śuddhodana Śuddhodana = pāli Suddhōdana (Ind.-B.) (koning)     [Shuddhodana, 
Suddhodana] 

Sumerisch Sumerië = Sumer = sum. Kalam = ki-en-gi(r) = akk. mātu šumeri(m) 

= bijb. nl. Sinear = hebr. Šinʻar = gr. (Sept.) Σεννααρ = lat. (Vulg.) 

Sennaar = eg. śngr = hett. Šanḫar = ugar. ṯngr = ass. Singara (Irak) 

(hist. niet-Sem. streek in Z-Irak); Sumerisch (taal) = sum. eme-ki-
en-gi-ra = eme-gi7(-r) = akk. lišān Šumeri(m) = šumeru (1); 
Sumerisch (adj.) = sum. emeĝir = akk. šumerû (2); Sumeriër = 
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sum. ùĝ saĝ gìg ga (volk)  
        [Kiengir, matu sumeri, Shinar, Shanhar, Sanhar, Sangar, tngr, 
Soemerië] 

Sundarānanda Sundarānanda (Ind.-B.) (myth. fig.)                        [Sundarananda] 

Syrië Syrië = arab. Sūriyā (Azië-Syr.) (land), Syrisch, Syriër         [Suriya] 

Takṣaśilā Takṣaśilā = pāli Takkasilā = mod. Takshila = Taxila (Ind.-Pak.) 

(topogr./archeol. site, tNWv Islamabad, Rawalpindi, Pañjāb), 
Taxili (het hier wonende, zo door de Grieken genoemde volk)   
                  [Taksashila, Takshashila, Taksasila, Takkasila, Taksila] 

Tārā Tārā (2) = Āryā Tārā = tib. Rje-btsun sgrol-ma = Jetsun Dölma = 
jap. Tara Bosatsu (Ind.-B.) (godin)                       [Tara, Arya Tara] 

Trailokyavijaya Trailokyavijaya = tib. Khams gsum rnam-rgyal = Kham Sum 
Namgyal (Ind.-B.) (god) 

Turken Turkije = Türkiye (Eur.-Azië-Turk.) (land), Turks, Turk 

Udraka Udraka (Ind.-B.) (ṛṣi)                                       [rsi, risi, rshi, rishi] 

Uruvelā Uruvelā = Uravilva = mod. Bodh Gayā = Buddha Gayā (Ind.) 

(topogr., tZv Paṭnā, Gayā, Bihār)                  [Uruvela, Bodh Gaya, 

Bodhgaya, Buddh Gaya] 

Mārīcī Uṣas: ‘Mārīcī’ (Ind.-B.) (godin)                              [Marici, Marichi] 

Šamaš Utu = akk. Šamaš (Mes.) (god) 

Utu Utu = akk. Šamaš = phoen. šmš = hebr. Šemeš = syr.-aram. Šemsa 
= arab. Šams (Mes.) (god)      [Shamash, Shemesh, Shemsa, Semsa, 
Shams] 

Vaidehī Vaidehī (Ind.-B.) (koningin)                                             [Vaidehi] 

Vaiśālī Vaiśālī = Veśālī = Visālā (Ind.) (archeol. site, bij Basaṛh tNv Paṭnā, 

Vaiśālī, Bihār)                  [Vaishali, Vaisali, Veshali, Vesali, Visala] 

Vindhya-gebergte Vindhya = Vindhyācala = Vindhyagiri (Ind.) (goddelijk gebergte, 
m.n. liggend tNv de r. Narmāda, of samen met de Śatpurā-keten 
lopend van Gujarāt naar Chattīsgaṛh)                        [Vindhyacala] 

Virūḍhaka Virūḍhaka = pāli Virūḷhaka (Ind.-B.) (wachter van het zuiden) 

                                                                  [Virudhaka, Virulhaka] 

Virūpākṣa Virūpākṣa (1) = pāli Virūpakkha (Ind.-B.) (wachter van het westen) 

                                             [Virupaksa, Virupaksha, Virupakkha] 

Vṛtra Vṛtra (1) (Ind.) (asura-demon-nāga)                 [Vrtra, Vritra, naga] 

Xenophanes Xenophanes van Colophon = gr. Xenophanes ho Kolophonios 
(Ξενοφανης ό Κολοφωνιος) (Gr.) (auteur/filosoof)       [Xenofanes] 

Yama Yama (1) = Yamarāja (Ind.) (1. eerste mens, 2. god, broer van 
Yamī)                                                                          [Yamaraja] 

Dharmarāja Yama (2): ‘Dharmarāja’ (2) (Ind.-B.) (god)                 [Dharmaraja] 

Jumnā Yamī: Yamunā (1) = mod. Jumnā (post-ved. identificatie) (Ind.) 
(rivier(godin))                                                    [Yamuna, Jumna] 

Yasapāni Yasapāni (Ind.-B.) (koning)                                            [Yasapani] 

Zoroaster Zarathustra = av. Zaraθustra = gr. Zoroastres (Σωροαστρης) = 
Zoroaster (Ir.) (profeet) 
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2. Index van categorieën en termen 
 
 

Meru Aardhoogte: berg, mythische: ‘Meru ‘= ‘Sumeru’ (3) (Ind.) + (Ind.-
B.) + (Tib.) 

wereldberg Aardhoogte: berg, wereld- (kosmische -) 

Pārvatī Aardhoogte: berg: term: pārvatī (‘bergdochter’) (godin) (Ind.) 

aardewerk Aardmaterie: aardewerk (keramiek) 

brons Aardmaterie: brons 

Bronzen Aardmaterie: brons 

edelstenen Aardmaterie: edelsteen 

ijzer Aardmaterie: ijzer 

Koperen Aardmaterie: koper 

materie Aardmaterie: materie 

Prakṛti Aardmaterie: materie: term: prakṛti, principe van de materie 

(Ind.) 

tijdsverloop met een begin Begin: ~ van de tijd (mythische oertijd, in den beginne, in eo 
tempore) 

oudste Boeddhistische tekst Begin: eerste/oudste Boeddhistische tekst (Ind.-B.) 

ādipuruṣa Begin: eerste/oudste persoon: term: ādipuruṣa (Ind.) 

eerste wereldrijk Begin: eerste/oudste wereldrijk 

gelukkig einde Begin: einde van het wereldtijdperk 

Zoroastrisme is gedeeltelijk oosters van Begin: oorsprong van het Zoroastrisme (Ir.) 

architect Beroep en functie: ambachtsman: bouwmeester 

astrologen Beroep en functie: astroloog 

bedelaars Beroep en functie: bedelaar 

Gebedeld Beroep en functie: bedelaar 

wachter Beroep en functie: bewaker 

beschermd door twee slangen Beroep en functie: bewaker 

deurwachters Beroep en functie: bewaker 

lijfwacht Beroep en functie: bewaker 

visionaire bezoeker Beroep en functie: bezoeker aan het dodenrijk 

kosmische danser Beroep en functie: danser, kosmische 

rovers Beroep en functie: dief, rover 

Yamāntaka Beroep en functie: doder: term: antaka, yama- (Yamāntaka) 
(‘beëindiger van de dood’) (nom. ag.) (god) (Ind.-B.) 

wijsgeer Beroep en functie: filosoof 

kooplieden Beroep en functie: handelaar, koopman 

bode Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 
(boodschapper, heraut, gezant) 

jager Beroep en functie: jager 

erfgenaam Beroep en functie: jur.: erfgenaam 

planters Beroep en functie: landbouwer (boer, planter) 

menner Beroep en functie: menner 

asceet Beroep en functie: rel. persoon: asceet 

Śākyamuni Beroep en functie: rel. persoon: asceet: term: muni, Śākya- 
(‘wijze van de Śākya’s) (Boeddha) (Ind.-B.) 

yogin Beroep en functie: rel. persoon: asceet: term: yogin (Ind.) 

Bodhisattva Beroep en functie: rel. persoon: bodhisattva (toekomstige 
Boeddha) (Ind.-B.) 

Toekomstige Boeddha Beroep en functie: rel. persoon: bodhisattva (toekomstige 
Boeddha) (Ind.-B.) 

heiligen Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

kluizenaars Beroep en functie: rel. persoon: kluizenaar (woudheilige) 

woudheiligen Beroep en functie: rel. persoon: kluizenaar (woudheilige) 

monnik Beroep en functie: rel. persoon: monnik 

non Beroep en functie: rel. persoon: non 
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volgelingen Beroep en functie: rel. persoon: vereerder 

verlosser Beroep en functie: rel. persoon: verlosser, menselijke 

wereldverlosser Beroep en functie: rel. persoon: verlosser, menselijke 

 wijze [voorafgegaan door een spatie] Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger) 

ziener Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger) 

Kāvya Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: kavi (Ind.), kāvya 

winnaar Beroep en functie: strijder: overwinnaar 

Trailokyavijaya Beroep en functie: strijder: veroveraar: term: vijaya, trailokya- 
(‘veroveraar van de drie werelden’) (god) (Ind.-B.) 

discipel Beroep en functie: studie: leerling 

leraar Beroep en functie: studie: meester (leraar) 

meester Beroep en functie: studie: meester (leraar) 

verzamelaars Beroep en functie: verzamelaar 

zondaars Beroep en functie: zondaar 

gestolen Bezit en roof: diefstal 

geeft zijn ring Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

bodhi-boom Boom: ‘Bodhi’-boom (Ind.-B.) 

monumenten Bouwwerk 

ommuurde Bouwwerk: afscheiding: muur, stads- 

bouwden Bouwwerk: bouw 

forten Bouwwerk: burcht (vesting) 

stad Bouwwerk: stad 

stedelijk Bouwwerk: stad 

steden Bouwwerk: stad 

terrassen Bouwwerk: terras 

winkels Bouwwerk: winkel 

zuil Bouwwerk: zuil 

wezens Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

beïnvloeding Cultureel aspect: invloed 

invloed Cultureel aspect: invloed 

stimuleert Cultureel aspect: invloed 

ontwikkeling Cultureel aspect: ontwikkeling 

Introductie van het Boeddhisme Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

Uitbreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

Verbreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

verspreid Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

Desintegratie Cultureel aspect: verval, cultureel (desintegratie, degeneratie) 

 val [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Cultureel aspect: verval, cultureel (desintegratie, degeneratie) 

val, Cultureel aspect: verval, cultureel (desintegratie, degeneratie) 

vereren Cultus 

liturgie Cultus 

Amida-verering Cultus: Amida-cultus (Chin.-B.) 

Boeddha eer te bewijzen Cultus: Boeddha-cultus (Ind.-B.) 

geeft zich aan Boeddha over Cultus: persoonlijke devotie (toewijding, overgave) aan God 

culturele zone o.i.v. het Perzische rijk Cultuur: culturele zone o.i.v. het Perzische rijk (800-500 v. Chr.) 

Grieks-Romeinse beschaving Cultuur: Grieks-Romeinse ~ 

Hellenistische Cultuur: Hellenisme 

Indiase cultuur Cultuur: Indiase ~ (Ind.) 

van het Indus-dalsysteem Cultuur: Indus-dalbeschaving (Ind.) 

megalithische Cultuur: megalithische ~ 

pre-Columbiaanse beschavingen Cultuur: pre-Columbiaanse ~ (Am.) 

Proto-Australoïde Cultuur: Proto-Australoïde ~ (Ind.) 

dier Dier 

Kaṇṭhaka Dier: ‘Halssieraad’ (Kaṇṭhaka) (Ind.) 

haas Dier: haas 

leeuw Dier: leeuw 



Het Boeddhisme 

Śākyasiṃha Dier: leeuw: term: siṃha, Śākya- (‘leeuw van de Śākya’s) 

(Boeddha) (Ind.-B.)  

olifant Dier: olifant 

tijgerin Dier: tijgerin 

Arallu Dodenrijk: ‘Arallu’ (Mes.) 

Avīci Dodenrijk: ‘Avīci’ (Ind.-B.) 

Land Zonder Terugkeer Dodenrijk: ‘Land Zonder Terugkeer’ (Mes.) 

hel. Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.) 

hel, Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.) 

hel; Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.) 

hellen [+ spatie] Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.) 

hellen: Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.) 

hellen. Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.) 

(hel Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.) 

vagevuur Dodenrijk: loc.: vagevuur (Chr.) 

overledene Dood en leven: afgestorvene 

dode man Dood en leven: afgestorvene: lijk 

 lijk [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Dood en leven: afgestorvene: lijk 

lijkverbranding Dood en leven: afgestorvene: lijk 

preta Dood en leven: afgestorvene: term: preta (Ind.-B.) 

dood Dood en leven: dood 

sterft Dood en leven: dood 

sterven Dood en leven: dood 

Māra Dood en leven: dood: ‘de Dood’: ‘Māra’ (Ind.) 

verdrinkt Dood en leven: dood: ongeluk, - door een: verdrinking (in water of 
alg.) 

geboorte Dood en leven: geboorte 

geboren Dood en leven: geboorte 

Virūḍhaka Dood en leven: groei: term: virūḍhaka (part.) (god) (Ind.-B.) 

alles wat leeft Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

het ware leven Dood en leven: leven van de mens 

laat van het individuele Dood en leven: leven van de mens 

stedelijke leven Dood en leven: leven, stedelijk 

Levenswijze Dood en leven: levenswijze 

onsterfelijk Dood en leven: onsterfelijkheid 

tragisch en aan tijd Dood en leven: sterfelijkheid 

alles wat leeft, moet sterven Dood en leven: sterfelijkheid 

sterfelijk Dood en leven: sterfelijkheid 

doodt Dood en leven: vernietiging 

vernietigen Dood en leven: vernietiging 

vernietiging Dood en leven: vernietiging 

vernietigt Dood en leven: vernietiging 

verteerd Dood en leven: vernietiging 

dood van de meester beoogt Dood en leven: vernietiging: moord 

rituele regicide Dood en leven: vernietiging: moord, konings- (regicide) 

Māra (‘moord’) Dood en leven: vernietiging: moord: term: māra (Ind.) 

drie [+ spatie] Drie 

harmonie Eén: harmonie 

Identificatie Eén: identificatie 

identificeren Eén: identificatie 

mythische identificatie Eén: identificatie, mythische 

ego (aham) Eén: individualiteit 

individu Eén: individualiteit 

persoon Eén: individualiteit  

aham Eén: individualiteit: term: aham (‘ik’) (Ind.) 

Puruṣa: de ‘persoon’ Eén: individualiteit: term: puruṣa (‘individu’) (Ind.) 
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brood en het water der onsterfelijkheid Eten en drinken: brood der onsterfelijkheid 

drinkgelag Eten en drinken: dronk: drinkgelag, profaan 

maaltijd Eten en drinken: eten: maaltijd 

voedsel Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs) 

Ethiek Ethiek 

ethische Ethiek 

deugd Ethiek: deugd 

verdienstelijke handelingen Ethiek: goede daad 

goede vader Ethiek: goede persoon 

 goed [voorafgegaan door een spatie] Ethiek: goedheid, het goede 

(goed Ethiek: goedheid, het goede 

rechtvaardigheid Ethiek: rechtvaardigheid 

Slechte mensen Ethiek: slechte persoon 

kwaad Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

slechte Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

straf Ethiek: straf (straffen) 

boetedoening Ethiek: straf: boetedoening 

aardse taak Ethiek: streven en verplichting 

bedoeling (goede intentie) Ethiek: streven en verplichting 

zonde [+ spatie] Ethiek: zonde 

zonde, Ethiek: zonde 

zondigt Ethiek: zonde 

goddelijke oorsprong Familierelaties: afstamming, goddelijke 

dochters Familierelaties: dochter 

familie Familierelaties: familie 

Achaemenidische Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Achaemeniden’ (Ir.) 

dynastie van de zon Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Ādityabandhu’s’ – 
‘Arkabandhu’s’ – ‘Ādicca’s’ (zonnedynastie) (Ind.-B.) 

Maurya Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Maurya’s’ (Ind.) 

Śuṅga’s Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Śuṅga’s’ (Ind.) 

(dynastie) 

Afstamming Familierelaties: genealogie 

Genealogie van Boeddha Familierelaties: genealogie van Boeddha (Ind.-B.) 

moeder Familierelaties: moeder 

neef Familierelaties: neef 

ouders Familierelaties: ouders 

pleegmoeder Familierelaties: pleegmoeder 

tante Familierelaties: tante 

vader Familierelaties: vader 

zonen Familierelaties: zoon 

zoon Familierelaties: zoon 

filosofie Filosofie 

abstract Filosofie: abstractie 

harmonie tussen micro- en macrokosmos Filosofie: idee van de eenheid van de wereld 

geloof in een immanente grond der Filosofie: idee van de kringloop (Ind.) 

overeenkomst tussen hemel, aarde en Filosofie: idee van het contract tussen volk en god (Chin.) 

immanente Filosofie: immanentie 

kennis Filosofie: kennis 

geheimenissen van het leven Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven 

mysterie Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven 

onwetendheid Filosofie: kennis: onwetendheid 

 wijze [voorafgegaan door een spatie] Filosofie: kennis: wijsheid 

bodhi-boom (de boom der verlichting) Filosofie: kennis: wijsheid: term: bodhi (Ind.) 

 leeg [voorafgegaan door een spatie] Filosofie: niets: immanente, grote leegte 

grond van alle dingen Filosofie: principe (wezen of grond der dingen) 

grond der dingen Filosofie: principe (wezen of grond der dingen) 
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Brahman [+ spatie] Filosofie: principe, wereld-:  Absolute: term: Brahman = ātman 
(Ind.) 

Brahman) Filosofie: principe, wereld-:  Absolute: term: Brahman = ātman 
(Ind.) 

doctrine Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem, 
priesterschool, leer, doctrine) 

 leer [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem, 
priesterschool, leer, doctrine) 

leer is Filosofie: type: Boeddhistische ~ (Ind.-B.) 

leer van Boeddha Filosofie: type: Boeddhistische ~ (Ind.-B.) 

idee van de ene, ware gemeenschap die Filosofie: type: collectivisme, religieus (Midden-Oosten) 

Doctrine van de elementen Filosofie: type: elementen vuur, water, aarde en lucht (plus ether 
bij de Indiërs), leer van de 

zijn doctrine Filosofie: type: Hindoeïstische ~ (Ind.) 

het rationele, vernieuwende individu Filosofie: type: individualisme (Europa) 

Manicheïsten wilden hun leer Filosofie: type: Manicheïstische ~ (Ir.) 

vastklampen aan aardse dingen Filosofie: type: materialisme (materialist(isch)) 

vastklampen aan het leven Filosofie: type: materialisme (materialist(isch)) 

rationele Filosofie: type: rationalisme 

Sāṃkhya Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga (Ind.) 

yoga-filosofieën Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga: Yoga = Rājayoga = leer van yoga 

(Ind.) 

werelds Filosofie: type: secularisme (niet-religieuze, wereldlijke 
gerichtheid, secularisatie) 

Confuciaanse Filosofie: type: Vaishnava ~: Vyuha-leer (Ind.) 

Upaniṣadische filosofie Filosofie: type: Vedānta = Uttara Mīmāṃsā (Ind.) 

vrije wil Filosofie: type: vrije wil, leer van de 

in de wereld te Filosofie: wereldaanvaarding, -bevestiging 

wereldbevestiging Filosofie: wereldaanvaarding, -bevestiging 

Mesopotamische concept Filosofie: wereldbeschouwing 

wereldbeeld Filosofie: wereldbeschouwing 

wereldafwijzende houding Filosofie: wereldverzaking 

wereldverzakende filosofie Filosofie: wereldverzaking 

wereldverzaking Filosofie: wereldverzaking 

concepten Filosofisch aspect: idee (concept) 

idee Filosofisch aspect: idee (concept) 

visie Filosofisch aspect: idee (concept) 

neti, neti ‘niet dat, niet dat’ Filosofisch aspect: ontkenning: term: neti, neti (‘niet dat, niet 
dat’) (fil. term) (Ind.) 

Oorzaken Filosofisch aspect: oorzaak 

Overeenkomst Filosofisch aspect: overeenkomst 

paradox Filosofisch aspect: paradox 

parallel Filosofisch aspect: parallel 

subject Filosofisch aspect: subject 

tegenstelling Filosofisch aspect: tegenstelling 

Thema Filosofisch aspect: thema 

verschil Filosofisch aspect: verschil 

geest Geest 

Dorst) Geest: ‘Dorst’ (Ind.-B.) 

Kubera Geest: ‘Misvormde’ (Kubera) (Ind.) 

Ontevredenheid Geest: ‘Ontevredenheid’ (Ind.-B.) 

Jambhala Geest: ‘Tand’ (Jambha, Jamnhala) (Ind.) 

Vṛtra Geest: ‘Tegenhouder’ (Vṛtra) (Ind.) 

Satan Geest: ‘Tegenstander’ (Satan, Śāṭān) (NW-Sem.) + (Chr.) 

Dasyu’s Geest: ‘Vijand’ (Dāsa, Dasyu) (Ind.) 

Vreugde [hoofdletter] Geest: ‘Vreugde’ (Ind.-B.) 

Vaiśravaṇa Geest: ‘Zoon van Viśravas’ (Vaiśravaṇa) (Ind.)+ (Ind.-B.) 
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demon Geest: demon 

engel Geest: hypostase: engel 

geen Zelf Geest: zelf, hoogste 

hoogste Zelf Geest: zelf, hoogste 

monade Geest: zelf: monade (onpersoonlijk zelf) 

Puruṣa Geest: zelf: term: puruṣa (Ind.) 

ādipuruṣa Geest: zelf: term: puruṣa, ādi- (Ind.-B.) 

geen zelf (anātman) Geest: zelfloosheid: term: anātman (Ind.-B.) 

ziel Geest: ziel 

psyche Geest: ziel 

psychische Geest: ziel 

Boeddha Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: buddha (Ind.-B.) 

bezield Geest: ziel: bezieling, bezield zijn 

zielen in de gedaante van afzichtelijke Geest: ziel: dodengeest 

preta Geest: ziel: dodengeest: preta (Ind.-B.) 

historisch Geschiedenis 

archaïsche rijken Geschiedenis: Archaïsche periode (Gr.) 

historiciteit Geschiedenis: aspect: historiciteit 

Historisering Geschiedenis: aspect: historisering 

Beschilderd grijs aardewerk, 800 – 500 Geschiedenis: beschilderd grijs aardewerk (800 – 500 v. Chr.), 
periode van (Ind.) 

Bronstijd Geschiedenis: Bronstijd 

Hoge Bronstijd Geschiedenis: Bronstijd, Hoge 

Noordelijk zwart gepolijst aardewerk Geschiedenis: noordelijk zwart gepolijst aardewerk (500 – 100 v. 
Chr.), periode van (Ind.) 

Okerkleurig aardewerk, ca 1000 v. Chr. Geschiedenis: okerkleurig aardewerk (ca 1000 v. Chr.), periode 
van (Ind.) 

Grote Oorlog Geschiedenis: Oorlog, Grote (Ind.) 

pre-dynastiek Geschiedenis: predynastieke periode (Eg.) 

pre-Arische Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Arische (= pre-Vedische) periode 
(Ind.) 

mesolithische Geschiedenis: Steentijd: Mesolithicum (Ind.) 

inheemse neolithische Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum (Ind.) 

schema van de wereldverlosser Geschiedenis: type: biografie, schema van de verlosser- 

verlosserbiografie Geschiedenis: type: biografie, schema van de verlosser- 

leven van Boeddha Geschiedenis: type: biografie: Boeddha (Ind.-B.) 

geschiedenis van het Boeddhisme Geschiedenis: type: religieuze ~ 

religieus-psychologische geschiedenis Geschiedenis: type: religieuze ~ 

jeugd Geslacht en rijpheid: jeugd 

kind Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling 

pasgeborene Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling 

meisje Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

mannelijke Geslacht en rijpheid: man 

oude man Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard) 

vrouw Geslacht en rijpheid: vrouw 

136 Getal: ~ boven de twaalf 

24 opeengestapelde hemelen Getal: ~ boven de twaalf 

33 Getal: ~ boven de twaalf 

5000 Getal: ~ boven de twaalf 

ontelbare Getal: aantal, oneindig groot 

Achtvoudige Getal: acht 

‘grote slang’ Getal: maat: reusachtigheid 

Dahāka Getal: maat: reusachtigheid: term: dahāka (adj.) (niet zeker) (Ir.) 

4x7 Getal: vier 

 vier [voorafgegaan door een spatie] Getal: vier 

vijf Getal: vijf 

Zes Getal: zes 
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4x7 Getal: zeven 

zeven Getal: zeven 

god God 

Skanda God: ‘Aanvaller’ (Skanda) (Ind.) 

Yamāntaka God: ‘Beëindiger van de dood’ (Yamāntaka) (Ind.-B.) 

Hārītī God: ‘Bezitter van wateren’ (Hārītī) (Ind.-B.) 

Sarasvatī God: ‘Bezitter van wateren’ (Sarasvatī) (Ind.) 

Pārvatī God: ‘Dochter van de Berg’ (Pārvatī) Ind.) 

Yama God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.) 

Lakṣmī God: ‘Gelukbrengster’ (Lakṣmī) (Ind.) 

Christus God: ‘Gezalfde’ (Μεσσιας) (Chr.-Gr.) + (Māšîaḥ) (Isr.) + (Χριστος) 

(Chr.-Gr.) 

Soma God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.) 

Kurukullā God: ‘Godin van de Kuru’s’ (Kurukullā) (Ind.-B.) 

Mārīcī God: ‘Godin van de lichtstraal’ (Mārīcī) (Ind.-B.) 

Virūḍhaka God: ‘Groei’ (Virūḍhaka) (Ind.-B.) 

heer der hellen God: ‘Heer der hellen’ (Ind.-B.) 

Heer van yoga God: ‘Heer van yoga’ (Ind.) 

Bel Marduk God: ‘Heer’ (Bel) (Mes.) 

bevrucht door de Heilige God: ‘Heilige Geest’ (Isr.) 

Soma God: ‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.) 

Dharmarāja God: ‘Koning der gerechtigheid’ (Dharmarāja) (Ind.) 

Mañjuśrī God: ‘Lieflijke schoonheid’ (Ind.-B.) (bodhisattva) 

Dhṛtarāṣṭra God: ‘Machtige koning’ (Dhṛtarāṣṭra) (Ind.-B.) 

Śakra God: ‘Machtige’ (Śakra) (Ind.) 

Mahākāla God: ‘Mahākāla’ (Ind.-B.) 

Mahākālī God: ‘Mahākālī’ (Ind.-B.) 

Kubera God: ‘Misvormde’(Kubera) (Ind.) 

Durgā God: ‘Ongenaakbare’ (Durgā) (Ind.) 

Śrī God: ‘Rijkdom’ (Śrī) (Ind.) 

Śrī God: ‘Schoonheid’ (Śrī) (Ind.) 

Tārā God: ‘Verlosser’ (Tārā) (Ind.) 

Trailokyavijaya God: ‘Veroveraar van de drie werelden’ (Trailokyavijaya) (Ind.-B.) 

Prajñāpāramitā God: ‘Volmaaktheid in wijsheid’ (Prajñāpāramitā) (Ind.-B.) 

Śiva God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.) 

Ahura Mazdā God: ‘Wijze heer’(Ahura Mazdā) (Ir.) 

Kālī God: ‘Zwarte’ (Kālī) (Ind.) 

god van licht en eeuwigheid God: eeuwigheid, ~ van de 

hoogste god God: hoogste ~ 

godin der kennis God: kennis, godin der 

koning der goden God: koning der goden 

god van licht en eeuwigheid God: lichtgod 

godin van de lotus God: lotus, godin van de 

grote godin God: moedergodin 

moedergodin God: moedergodin 

godin van het onderricht God: onderricht, godin van het 

God wordt als een persoonlijkheid God: persoonlijke ~ 

wachter van het noorden God: wachter van het noorden 

wachter van het oosten God: wachter van het oosten 

wachter van het westen God: wachter van het westen 

wachter van het zuiden God: wachter van het zuiden 

zonnegod God: zonnegod 

triade Godenstelsel: godengroep: 03. triade 

pantheon Godenstelsel: pantheon (alle goden binnen een rel. cultuur) 

Boeddhistische pantheon Godenstelsel: pantheon, Boeddhistisch (Ind.-B.) 

Mahāvīra Halfgod: held: term: vīra, mahā- (‘grote held’) (profeet, pot) 
(Ind.) 
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beheersen Heerschappij: beheersen 

beroemd Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid, beroemd) 

Anomā Heerschappij: eer: term: anomā (Ind.) 

almachtige, onpersoonlijke wet Heerschappij: gezag: onpersoonlijk gezag van de goddelijke wet 
t.o.v. de mens 

subliem Heerschappij: gezag: verhevenheid, sublimiteit 

verheven Heerschappij: gezag: verhevenheid, sublimiteit 

Mythische inflatie Heerschappij: mythische inflatie 

Mythische onderwerping Heerschappij: mythische onderwerping 

onderwerping aan het lot Heerschappij: onderwerping: aan de kosmische wet 

feodale Heerschappij: vorm: feodalisme 

stadstaten Heerschappij: vorm: staat, stad- 

Seculiere, monarchistische (niet Heerschappij: vorm: staat, wereldlijke (seculiere) 

Dhṛtarāṣṭra Heerschappij: vorm: staat: term: rāṣṭra, dhṛta- (‘met een sterk 

rijk’) (naam v. held, lokapāla, nāga) (Ind.) 

Heer van yoga Heerser: heer van yoga (Ind.) 

beschermheer Heerser: heer, bescherm- 

keizer Heerser: keizer 

koning Heerser: koning 

koninklijken Heerser: koning 

monarch Heerser: koning 

slangenkoning Heerser: koning, slangen- 

farao Heerser: koning: farao (Eg.) 

Dhṛtarāṣṭra Heerser: koning: term: dhṛtarāṣṭra (‘machtige koning’) (naam v. 

held, lokapāla, nāga) (Ind.) 

Dharmarāja Heerser: koning: term: rāja, dharma- (‘koning der gerechtigheid’) 
(god/filosoof) (Ind.) 

koningin Heerser: koningin 

heer der demonen Heerser: leider, demonen- 

gids in deze wereld Heerser: leider, religieus 

leider wordt van de Heerser: leider, religieus 

prins Heerser: prins 

heiligdommen Heiligdom 

stūpa Heiligdom: type: stūpa (Ind.-B.) 

ziggurat Heiligdom: type: ziggurat (Mes.) 

planetaire Hemellichaam: planeet 

planeten Hemellichaam: planeet 

huwelijk Huwelijk 

huwt Huwelijk 

man van Sarasvatī Huwelijk: gemaal 

de vrouwen Huwelijk: gemalin 

kiest d.m.v. edelstenen vrouwen Huwelijk: gemalin 

Kubera’s vrouw Huwelijk: gemalin 

Siddhārtha’s vrouw Huwelijk: gemalin 

vroegere vrouwen Huwelijk: gemalin 

vrouw van Huwelijk: gemalin 

monarchistische Instelling en organisatie: ambt: koningschap (monarchie) 

standen Instelling en organisatie: klassenstelsel 

organisaties Instelling en organisatie: organisatie 

stichten een nonnenorde Instelling en organisatie: stichting van een orde 

concilie Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: concilie 

Aži Dahāka, de ‘vijandelijke slang’ Iraanse termen: Aži Dahāka = Aždahā 

angst en Karakter en gedrag: angst 

angstaanjagende Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

Verlangen Karakter en gedrag: begeerte 

māra Karakter en gedrag: begeerte naar doden: term: māra  (Ind.) 

kāma Karakter en gedrag: begeerte: term: kāma (god) (Ind.) 
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Engagement Karakter en gedrag: betrokkenheid (engagement (bemoeienis, 
zorgverlening, inzet) 

Vreugde Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

deugdzame Karakter en gedrag: deugdzaamheid 

dronken Karakter en gedrag: dronkenschap 

eerlijkheid Karakter en gedrag: eerlijkheid, openheid 

geduld Karakter en gedrag: geduld 

Ānanda Karakter en gedrag: gelukzaligheid: term: ānanda (Ind.) 

plezier Karakter en gedrag: genieten  

plezier (kāma) Karakter en gedrag: genieten: term: kāma (nom. act.) (god) (Ind.) 

goedheid Karakter en gedrag: goedheid, rechtschapenheid 

toegewijd, goed gedrag Karakter en gedrag: goedheid, rechtschapenheid 

karakter Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

Bodhisattva Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk: term: sattva, bodhi- 
(‘volmaakte kennis als wezenlijk karakter’) (heilige) (Ind.-B.) 

anderen bij te staan Karakter en gedrag: liefde,  naasten- (filanthropie) 

mededogen Karakter en gedrag: medelijden 

medelijden Karakter en gedrag: medelijden 

karuṇa Karakter en gedrag: medelijden: term: karuṇa (Ind.) 

kalme Karakter en gedrag: onaangedaanheid, kalmte 

Ontevredenheid Karakter en gedrag: ontevredenheid 

ontzag Karakter en gedrag: ontzagwekkendheid 

boos Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede 

afgrijzen Karakter en gedrag: verachtelijkheid 

Verdraagzaamheid Karakter en gedrag: verdraagzaamheid 

verdriet Karakter en gedrag: verdriet 

Aśoka Karakter en gedrag: verdriet: term: śoka, a- (‘zonder verdriet’) 
(adj.) (boom, koning) (Ind.) 

Wanhopig Karakter en gedrag: wanhoop 

eigen wil Karakter en gedrag: wil 

pijn doen Karakter en gedrag: wreedheid 

lichaam te beheersen Karakter en gedrag: zelfbeheersing 

geest moet beheerst worden Karakter en gedrag: zelfbeheersing 

zelfbeheersing Karakter en gedrag: zelfbeheersing 

inspanning (nl. zelfbeheersing) Karakter en gedrag: zelfbeheersing 

naakt Kleding: naaktheid 

Digambara Kleding: naaktheid: term: ambara, dig- (‘met lucht bekleed’) 
(adj.) (Jaina secte) (Ind.) 

grijs Kleur: grijs 

Okerkleurig Kleur: okerkleurig 

‘Rode’ Kleur: rood 

Rode Zon Kleur: rood 

Kapila, de ‘Rode’ Kleur: rood: term: kapila (filosoof/zon) (Ind.) 

wit Kleur: wit 

 aarde [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Kosmografie en geografie: aarde 

aarde. Kosmografie en geografie: aarde 

aarde, Kosmografie en geografie: aarde 

aarde: Kosmografie en geografie: aarde 

aardse Kosmografie en geografie: aarde 

mythogenetische zone Kosmografie en geografie: gebied: mythogenetische zone 

wildernis Kosmografie en geografie: gebied: wildernis 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

Boeddhistische kosmologie Kosmografie en geografie: kosmologie, Boeddhistische (Ind.-B.) 

Mahāyāna en de Hindoe- Kosmografie en geografie: kosmologie, Hindoeïstische (Ind.) 

begraafplaats Kosmografie en geografie: plaats, begraaf- 
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Amarāvatī Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: amarāvatī 
(‘woning van de onsterfelijken’) (aardse en hemelse plaats) (Ind.) 

kosmische Kosmografie en geografie: universum 

universele Kosmografie en geografie: universum 

universum Kosmografie en geografie: universum 

wereld Kosmografie en geografie: universum 

Cakravāla Kosmografie en geografie: universum: ‘Cakravāla’ (Ind.-B.) 

Arūpa Loka Kosmografie en geografie: universum: term: loka, arūpa- 
(‘vormloze wereld’) (Boeddha-hemel) (Ind.) 

Dhyāna Loka Kosmografie en geografie: universum: term: loka, Dhyāna- 
(‘meditatiehemel’) (Boeddhistische hemel) (Ind.-B.) 

aardse werkelijkheid Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen 
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld) 

hier en nu Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen 
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld) 

Pad Kosmografie en geografie: weg (pad) 

Hīnayāna Kosmografie en geografie: weg: term: yāna, Hīna- = Dhamma- = 
Brahma- (rel.) (Ind.-B.) 

Mahāyāna Kosmografie en geografie: weg: term: yāna, Mahā- (rel.) (Ind.) 

windstreken Kosmografie en geografie: windstreek 

Noordelijk Kosmografie en geografie: windstreek: noorden 

noorden Kosmografie en geografie: windstreek: noorden 

oost Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

Boeddha-beelden in het Verre Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

West Kosmografie en geografie: windstreek: westen 

zuiden Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden 

planetaire cycli Kringloop: hemel: hemellichamen, ~ der 

eeuwige wederkeer Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

kringloop der geboorten Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

geboorten (reïncarnatie) Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

afbeeldingen Kunst en schrift: afbeelding 

Boeddha-beeld Kunst en schrift: beeld, goden- 

beeldhouwkunst Kunst en schrift: beeld, sculptuur 

esthetiek Kunst en schrift: esthetiek 

mooi Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid 

Mañjuśrī Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: śrī, mañju- 
(‘lieflijke schoonheid’) (bodhisattva) (Ind.) 

muntstelsel Kunst en schrift: kunst: numismatiek 

Gāndhāra-stijl Kunst en schrift: kunststijl: Gāndhāra-stijl (Ind.-B.) 

inheemse stijl van Mathurā Kunst en schrift: kunststijl: Mathurā-stijl (Ind.-B.) 

Vroege Klassieke Stijl Kunst en schrift: kunststijl: Vroege Klassieke Stijl (Ind.-B.) 

opgeschreven Kunst en schrift: schrift 

schrift Kunst en schrift: schrift 

Aramees schrift Kunst en schrift: schrift, Aramees 

Kharoṣṭhī Kunst en schrift: schrift, Kharoṣṭhī- (Ind.-B.) 

scenes uit het leven van Boeddha Kunst en schrift: voorstelling: Boeddha, scenes uit het leven van 
(Ind.-B.) 

cirkels Kunst en schrift: voorstelling: cirkel 

sigma’s Kunst en schrift: voorstelling: sigma 

spiralen Kunst en schrift: voorstelling: spiraal 

swastika’s Kunst en schrift: voorstelling: swastika 

fysieke Lichaam 

lichamelijk Lichaam 

baarmoeder Lichaam: baarmoeder 
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 ei [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lichaam: ei 

lotushouding Lichaam: gestalte: lotushouding 

houding van Śiva Lichaam: gestalte: yoga-houding 

Virūpākṣa Lichaam: oog: term: akṣa, Virūpa- (Virūpākṣa) (‘met verschillende 

ogen’) (god) (Ind.) 

schouders Lichaam: schouder 

Jambhala Lichaam: tand: term: jambha, jambhala (demon resp. yakṣa) 

(Ind.) 

zwart Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

Asita Licht en duisternis: duisternis: term: asita (Boeddh. ṛṣi, demon) 

(Ind.) 

Kālī Licht en duisternis: duisternis: term: kāla (of mahākāla; fem. kālī 
of mahākālī, de ‘grote zwarte’) (adj.) (godennaam) (Ind.) 

 licht [voorafgegaan door een spatie] Licht en duisternis: licht 

Mārīcī Licht en duisternis: licht: term: marīci: mārīcī (fem.) (subst. adj.) 
(‘godin van de lichtstraal’) (godin) (Ind.-B.) 

nacht Licht en duisternis: nacht 

a-mita abha ‘onmetelijk licht’) Licht en duisternis: schittering: term: ābhā, amita- (amitābha) 
(‘onmetelijk licht’) (Oosterse Boeddha) (Ind.) 

literaire Literatuur 

literatuur Literatuur 

rotsedict van Aśoka Literatuur: Aśoka, Rotsedict van (Kandahar) (Ind.-B.) 

Brāhmaṇa’s Literatuur: Brāhmaṇa (alg.) (Ind.) 

Buddhacarita, de tekst van Aśvaghoṣa Literatuur: Buddhacarita (door Aśvaghoṣa) (Ind.-B.) 

geschiedenis van de tot leven gewekte Literatuur: Geschiedenis van de tot leven gewekte vogel (Ind.-B.) 

Gids voor de meditatie op Amida Literatuur: Gids voor de meditatie op Amida (Ind.-B.) 

Jātaka’s Literatuur: Jātaka (alg.) (Ind.-B.) 

Mahābhārata Literatuur: Mahābhārata (Ind.) 

‘De vragen van koning Literatuur: Milindapañha (Ind.-B.) 

Milindapañha Literatuur: Milindapañha (Ind.-B.) 

Indische epen Literatuur: type: epiek, Indiase (Ind.) 

Upaniṣads Literatuur: Upaniṣad = Vedānta (alg.) (Ind.) 

Upaniṣadische Literatuur: Upaniṣad = Vedānta (alg.) (Ind.) 

Vedische Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch 

Visioen van het Land van Vreugde Literatuur: Visioen van het Land van Vreugde (Chin.-B.) 

 lot [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lot 

lot. Lot 

lot, Lot 

tragisch Lot: tragiek 

tekenen Lot: voorteken 

lunaire Maan 

 maan [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Maan 

maan. Maan 

maanmythologie Maan 

Goden hebben de hoogste macht Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere) macht 

Brahman Macht en kracht: heilige kracht: term: brahman (Ind.) 

hoogste macht Macht en kracht: hoogste macht 

kracht Macht en kracht: kracht (sterk) 

sterk Macht en kracht: kracht (sterk) 

macht Macht en kracht: macht 

opwekken van bepaalde Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi = vibhūti 
(bovennatuurlijke kracht, opgewekt door ascese of yoga) (Ind.) 

Brahmaanse liturgie heeft de hoogste Macht en kracht: menselijke macht over de goden 

kracht (Brahman) van het offer Macht en kracht: offer, kracht van het: term: brahman (Ind.) 
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Brahmaanse liturgie heeft de hoogste Macht en kracht: priesterlijke macht 

magisch Magie en mantiek: magie 

wonderdoeningen Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening 

wonder Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening 

voorspelt Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

mens Mens 

nomaden Mens: volk, nomadisch (nomade) 

musiceren Muziek en dans: muziek 

mythe Mythe 

mythische Mythe 

mythe van Sagara Mythe: Sagara (Ind.) 

hoogste hemel Mythische woning: bewoner: An e.a., de ~ van (= hoogste hemel) 
(vlgs Campbell) (Mes.) 

middelste hemelen Mythische woning: bewoner: Enlil, Bel e.a., de ~ van (= middelste 
hemelen) (vlgs Campbell) (Mes.) 

Arūpa Loka Mythische woning: naam: ‘Arūpa Loka’ (Ind.-B.) 

Dhyāna Loka Mythische woning: naam: ‘Dhyāna Loka’ (Ind.-B.) 

Hemel van de 33 godheden Mythische woning: naam: ‘Hemel van de 33 godheden’ of de 
‘Hemel van Śakra (Indra)’ (Ind.-B.) 

Hemel van Śakra (Indra) Mythische woning: naam: ‘Hemel van de 33 godheden’ of de 
‘Hemel van Śakra (Indra)’ (Ind.-B.) 

Hemel van de vier grote koningen Mythische woning: naam: ‘Hemel van de vier grote koningen’ 
(Ind.-B.) 

Zeven Hemelen der planeten Mythische woning: naam: ‘Zeven Hemelen der planeten’ (= 
onderste hemelen) (vlgs Campbell) (Mes.) 

mythologie is gebaseerd Mythologie: geo/rel/temp: Boeddhistische ~ (Ind.-B.) 

waaromheen de mythologie Mythologie: geo/rel/temp: Boeddhistische ~ (Ind.-B.) 

zijn mythologie Mythologie: Hindoeïstische ~ (Ind.) 

Afstamming van koninklijken bloede Mythologie: motief: afstamming van koninklijken bloede 

Bovennatuurlijke verschijnselen tijdens Mythologie: motief: bovennatuurlijke verschijnselen tijdens de 
geboorte 

Zijn jeugddaden tonen zijn goddelijke Mythologie: motief: jeugddaden tonen zijn goddelijke karakter 

Een wijze, oude man (Simeon : Asita) Mythologie: motief: wijze, oude man voorspelt dat de 
pasgeborene de wereld zal verlossen 

Wonderbaarlijke geboorte Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte 

Re-mythologie Mythologie: Re, ~ van (Eg.) 

mythologie van verwondering en Mythologie: thema: verwondering en onderwerping aan het lot, ~ 
van (Ind.) 

zonnemythologie Mythologie: thema: zonne~ 

progressieve, ethische en dualistische Mythologie: type: progressieve, ethische en dualistische ~ (Ir.) 

wind. Natuurverschijnsel: wind (storm) 

offer Offer 

kosmische paard wordt verinnerlijkt Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer 

geofferde koning Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer 

Amida Overige niet-IE termen: Amida 

paard Paard 

offerpaard Paard: offerpaard 

paleis Paleis 

paradijs Paradijs 

Boeddha-rijk Paradijs: ‘Boeddha-rijk’ (Chin.-B.) 

Land van Vreugde Paradijs: ‘Land van Vreugde’ (Chin.-B.) 

Nirvāṇa Paradijs: ‘Nirvāṇa’ (Ind.-B.) 

poorten Poort: type: stadspoort 

hiëratisch Priester 

priester Priester 

Brahmaan Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.) 

Brahmanen Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.) 
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psychologisch Psychologie 

bewustzijn Psychologie: bewustzijn 

bewustwording Psychologie: bewustzijn: bewustwording 

verwondering Psychologie: ervaring van het heilige: verwondering 

extase Psychologie: extase 

gedachten Psychologie: gedachte, denken 

meditatie Psychologie: gedachte: meditatie 

mediteert Psychologie: gedachte: meditatie 

mediterend Psychologie: gedachte: meditatie 

Indiase Grote Ommekeer Psychologie: Grote Ommekeer (het verloren gaan van het gevoel 
van heiligheid) 

denkwijze Psychologie: houding, geestes- 

ingegeven Psychologie: inspiratie 

verlangen naar de dood Psychologie: lust, doods-: thanatos 

neuroses Psychologie: neurose 

Oedipale Psychologie: Oedipus-complex 

ontspanning Psychologie: ontspanning 

bodhi-boom (de boom der verlichting) Psychologie: ontwaken: term: bodhi (Ind.) 

Boeddha Psychologie: ontwaken: term: buddha (part.) (verlicht persoon) 
(Ind.) 

doven van het verlangen Psychologie: opheffing (uitdoving) van de begeerte 

verlangen wordt uitgedoofd Psychologie: opheffing (uitdoving) van de begeerte 

psychische onthechting Psychologie: opheffing (uitdoving) van het ego (de individualiteit) 

harmonie binnen de psyche Psychologie: psychische harmonie 

rationaliteit Psychologie: rationaliteit 

slaap Psychologie: slaap 

spanningen Psychologie: spanning 

Zuiverheid Reiniging en verzorging: reinheid, zuiverheid 

reis Reis 

pelgrimage Reis: pelgrimage, bedevaart 

keert terug Reis: terugkeer 

Terugkeer Reis: terugkeer 

vertrek Reis: vertrekken (achterlaten) 

vlucht Reis: vluchten 

op zoek naar Reis: zoektocht 

zoektocht Reis: zoektocht 

zwervende Reis: zwerven 

godsdienst Religie 

religie Religie 

Boeddhisme Religie: Boeddhisme (Ind.-B.) 

Boeddhistische Religie: Boeddhisme (Ind.-B.) 

Amida-Boeddhisme Religie: Boeddhisme, Chinees (Chin.-B.) 

Boeddhisme in China Religie: Boeddhisme, Chinees (Chin.-B.) 

Hīnayāna Religie: Boeddhisme, Hīnayāna- (Ind.- B.) 

Mahāyāna Religie: Boeddhisme, Mahāyāna- (Ind.- B.) 

Taoïstische Religie: China, ~ van: Taoïsme (Chin.) 

Christelijke Religie: Christendom 

Christendom Religie: Christendom 

Gnostische Religie: Christendom: Gnosticisme (Chr.), gnostiek, gnosticus 

geloof, nl. in de vrijheid t.o.v. Māyā Religie: geloof in de vrijheid t.o.v. māyā (Ind.-B.) 

Hindoe Religie: Hindoeïsme (Ind.) 

Indiase mythische complex Religie: India, ~ van 

vegetatief-lunaire Indus-dalsysteem Religie: India, ~ van: Indus-dalreligie (Ind.) 

Jaïn Religie: India, ~ van: Jaïnisme (Ind.-J.), Jaina 

Jaïnistische Digambara-secte Religie: India, ~ van: Jaïnisme: Digambara-secte (Ind.-J.) 

Manicheïsten Religie: Iran, ~ van: Manicheïsme (Ir.) 

Manicheïsche Religie: Iran, ~ van: Manicheïsme (Ir.) 
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Zoroastrische Religie: Iran, ~ van: Mazdeïsme = Zoroastrisme (Ir.) 

Zoroastrisme Religie: Iran, ~ van: Mazdeïsme = Zoroastrisme (Ir.) 

Seculiere Religie: secularisme 

sjamanistisch Religie: type: sjamanisme 

Vedische religieuze machtsstelsel Religie: Vedische ~ (Ind.) 

ascese Religieus fenomeen: ascese 

ascetische Religieus fenomeen: ascese 

ascetisme Religieus fenomeen: ascese 

strenge discipline in het woud Religieus fenomeen: ascese 

ascese niet het Religieus fenomeen: ascese 

vreemd dat boetedoening Religieus fenomeen: ascese (Ind.) 

vasten Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten 

Onthechting van de wereld Religieus fenomeen: ascese: onthouding: wereldverzaking 
(onthechting) 

loslaten van de dingen des levens Religieus fenomeen: ascese: onthouding: wereldverzaking 
(onthechting) 

door zich los te maken van het lichaam Religieus fenomeen: ascese: onthouding: wereldverzaking 
(onthechting) 

wereldverzaking Religieus fenomeen: ascese: onthouding: wereldverzaking 
(onthechting) 

yoga Religieus fenomeen: ascese: yoga (lit.) (Ind.) 

kruis Religieus voorwerp: kruis, Christelijk 

relikwieën Religieus voorwerp: relikwie 

lijkverbranding Rite: behandeling van de dode: lijkverbranding 

geïnitieerden Rite: initiatierite 

initiatieriten Rite: initiatierite 

ritualistische of spiritualistische riten Rite: ritualistische of spiritualistische ~ 

gewoonte Rite: volksgebruik 

stier Rund: stier 

de eerste draaiing van het Rad Sansk. termen: ‘de eerste draaiing van het Rad van de Wet’ 

aham Sansk. termen: aham 

Amitābha (< a-mita abha ‘onmetelijk Sansk. termen: Amitābha 

Amitāyus (< a-mita āyus ‘onmetelijke Sansk. termen: Amitāyus 

geen zelf (anātman) Sansk. termen: anātman 

Anomā Sansk. termen: Anomā 

Asita Sansk. termen: Asita 

Aśoka Sansk. termen: aśoka 

Avīci Sansk. termen: Avīci 

bodhi-boom (de boom der verlichting) Sansk. termen: bodhi 

kracht (Brahman) Sansk. termen: Brahman 

Boeddha Sansk. termen: Buddha 

Buddhacarita Sansk. termen: Buddhacarita 

Cakravāla Sansk. termen: Cakravāla 

Deccan Sansk. termen: Dakṣiṇa 

Dhṛtarāṣṭra Sansk. termen: Dhṛtarāṣṭra 

Dhyāna Loka Sansk. termen: Dhyāna Loka 

Hārītī Sansk. termen: Hārītī 

Hīnayāna is het Kleine Voertuig Sansk. termen: Hīnayāna 

Jambhala Sansk. termen: Jambhala 

Jātaka’s Sansk. termen: jātaka 

Trailokyavijaya Sansk. termen: ji: Trailokyavijaya 

plezier (kāma) Sansk. termen: kāma 

Kaṇṭhaka Sansk. termen: Kaṇṭhaka 

Kapila, de ‘Rode’ Sansk. termen: Kapila 

karuṇa Sansk. termen: karuṇa 

medelijden (karuṇa Sansk. termen: karuṇa 

Kāvya Sansk. termen: kavi: kāvya 
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Kharoṣṭhī Sansk. termen: Kharoṣṭhī, Kharoṣṭī 
Kubera Sansk. termen: Kubera 

Kurukullā Sansk. termen: Kurukullā 

Arūpa Loka Sansk. termen: loka: Arūpa Loka 

Mahāyāna is het Grote Voertuig Sansk. termen: Mahāyāna 

Mañjuśrī Sansk. termen: Mañjuśrī 

māra Sansk. termen: māra 

Mārīcī Sansk. termen: Marīci: Mārīcī 

Mahāmāyā Sansk. termen: māyā: Mahāmāyā 

Milindapañha Sansk. termen: Milindapañha 

mokṣa Sansk. termen: mokṣa = mukti 

neti, neti ‘niet dat, niet dat’ Sansk. termen: neti, neti 

Nirvāṇa Sansk. termen: nirvāṇa 

Prajāpatī Sansk. termen: Prajāpatī Gautamī 

Prajñāpāramitā Sansk. termen: Prajñāpāramitā 

prakṛti Sansk. termen: prakṛti 
preta Sansk. termen: preta 

Puruṣa: de ‘persoon’ Sansk. termen: puruṣa 

ādipuruṣa, de universele, goddelijke Sansk. termen: puruṣa: ādipuruṣa 

Bodhisattva Sansk. termen: sat: sattva: Bodhisattva 

Vaiśravaṇa Sansk. termen: Vaiśravaṇa 

Virūḍhaka Sansk. termen: Virūḍhaka 

Virūpākṣa Sansk. termen: Virūpākṣa 

Yamāntaka Sansk. termen: Yamāntaka 

Mahāyāna Sansk. termen: yāna 

Hīnayāna Sansk. termen: yāna 

yogin Sansk. termen: yuj: yogin 

Beeld van het kosmische ei Schepping: kosmogonie: uit een kosmisch ei 

die een zoon schiep Schepping: theogonie (goden, ~ van de) 

Jātaka’s Schepping: voortbrengsel: term: jātaka (lit.) (Ind.-B.) 

erotischer Seksualiteit 

bevrucht Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

Kaṇṭhaka Sieraad: ketting, hals-: term: kaṇṭhaka (paard) (Ind.) 

 ring [voorafgegaan door een spatie] Sieraad: ring 

slang Slang 

‘vijandelijke slang’ Slang: draak 

draak Slang: draak 

Aži Dahāka, de ‘vijandelijke slang’ Slang: term: aži dahāka (‘grote slang’) (naam van div. 
slangenmonsters) (Ir.) 

Aži Slang: term: ažiš (Ir.) 

nāga Slang: term: nāga (Ind.) 

sociologische Sociologie 

gemeenschap Sociologie: gemeenschap 

diens gevolg Sociologie: gemeenschap van het gevolg (metgezellen, dienaren, 
omstanders) 

begeleid door Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen 

metgezellen Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen 

vergezeld Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen 

ene, ware gemeenschap Sociologie: gemeenschap, religieuze  

lekengemeenschap Sociologie: gemeenschap, religieuze  

religieuze gemeenschappen Sociologie: gemeenschap, religieuze 

Boeddhistische orde Sociologie: gemeenschap, religieuze: Boeddhistische orde (Ind.-B.) 

integratie van het individu binnen Sociologie: relatie tussen individu en maatschappij 

rotsblok Steen 

steen Steen 

stenen Steen 
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vijand Strijd en vrede: antagonisme 

tegenstander Strijd en vrede: antagonisme 

monsters Strijd en vrede: antagonisme: monster 

Aži Dahaka, de ‘vijandelijke slang’ Strijd en vrede: antagonisme: term: dahāka (adj.) (Campbell) (Ir.) 

vijand van binnenuit Strijd en vrede: antagonisme: vijand, innerlijke 

invallen Strijd en vrede: inval (verovering) 

invallers Strijd en vrede: inval (verovering) 

veroverden Strijd en vrede: inval (verovering) 

verovering Strijd en vrede: inval (verovering) 

overwinning Strijd en vrede: overwinning 

overwint Strijd en vrede: overwinning 

overwonnen Strijd en vrede: overwinning 

rivaal Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 

strijd Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

gevecht Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

oorlog Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

strijd tussen goed en kwaad Strijd en vrede: strijd tussen goed en kwaad 

confrontatie Strijd en vrede: strijd, machts- 

toernooi Strijd en vrede: strijd, wed- 

verzet Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie) 

conflict Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie) 

verwond Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

bondgenoot Strijd en vrede: verbond, partijen van het 

vrede [+ spatie] Strijd en vrede: vrede 

vrede van de geest Strijd en vrede: vrede van de geest 

Vredelievendheid Strijd en vrede: vreedzaamheid 

vriend Strijd en vrede: vriendschap 

symbolische dier is de leeuw Symboliek: leeuw als symbool van het vuur (levensvuur, 
zonnevuur) 

baarmoeder van de moedergodin Symboliek: stūpa als symbool van de baarmoeder van de 
moedergodin (Ind.-B.) 

symbolische dier is de stier Symboliek: symboliek van de kosmos: stiersymboliek 

zeven terrassen (de planetenhemelen Symboliek: terrassen [zeven] van de ziggurat als symbool van de 
zeven planetenhemelen (Mes.) 

Leven als een eeuwig brandend vuur Symboliek: vuur als symbool van het leven 

Wiel der wedergeboorte Symboliek: wiel [draaiend] (of een cirkelende dynamiek) als 
symbool van de kringloop van leven en dood en van de tijd 

de eerste draaiing van het Rad Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de wet (of de leer van 
Boeddha) (Ind.-B.) 

wereldberg (gesymboliseerd door de Symboliek: ziggurat als symbool van een berg (Mes.) 

beeld van het wonder van de lotuswereld Symboliek: zonnehalo als symbool van het wonder van de 
lotuswereld 

van zijn doctrine is het zonnerad Symboliek: zonnerad als symbool van de Boeddhistische doctrine 

beveelt Chandaka Taal: bevel (machtswoord) 

bevel Taal: bevel (machtswoord) 

epen Taal: epiek: epos 

legende Taal: epiek: legende 

Brahman [+ spatie] Taal: gebed: term: brahman (Ind.) 

Brahman) Taal: gebed: term: brahman (Ind.) 

klaagt Taal: klacht 

leugens Taal: leugen 

juiste woord Taal: spraak (spreken) 

Brahman [+ spatie] Taal: spreuk: term: brahman (Ind.) 

Brahman) Taal: spreuk: term: brahman (Ind.) 

Kāvya-stijl Taal: stijl, Kāvya- (Ind.-B.) 

zoals een ‘Geheim van de Taal: tekst: boek, mythisch: ‘Geheim van de twee partners’ (Eg.) 

Tafels van het Lot Taal: tekst: boek, mytisch: ‘Dub nam-tar-ra-bi’ = ‘Tafel van het 
Lot’ (Mes.) 
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prediken Taal: uitspraak: prediking 

Prediking Taal: uitspraak: prediking 

prediking van de Wet Taal: uitspraak: prediking: Wet (Dharma), - van de: term: ‘de 
eerste draaiing van het Rad van de Wet’ (Ind.-B.) 

vragen Taal: vraag 

Milindapañha Taal: vraag: term: pañha, Milinda- (pāli) (lit.) (Ind.-B.) 

 tijd [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd 

tijd van Tijd 

tijd. Tijd 

dag [+ spatie] Tijd: dag(indeling) 

dagen Tijd: dag(indeling) 

dagelijks Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag) 

jaar [+ spatie] Tijd: jaar(indeling) 

jaarlijks Tijd: jaar, elk (jaarlijks) 

Mythische vereeuwiging Tijd: mythische vereeuwiging 

eeuwig Tijd: temporaliteit: eeuwigheid 

hiernamaals Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

levensduur Tijd: temporaliteit: levenstijd 

Amitāyus (< a-mita āyus ‘onmetelijke Tijd: temporaliteit: levenstijd: term: āyus, amita- (amitāyus) 
(‘onmetelijke levensduur’) (Oosterse Boeddha) (Ind.-B.) 

ouderdom Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

tijdsverloop Tijd: temporaliteit: tijdsverloop 

progressief tijdsverloop Tijd: temporaliteit: tijdsverloop, lineair 

Prajñāpāramitā Totaliteit: volmaaktheid: term: pāramitā, prajñā- (‘volmaaktheid 
in wijsheid’) (godin) (Ind.-B.) 

Leeuwentroon Troon: Leeuwentroon (Ind.-B.) 

twee Twee 

dualisme Twee: dualisme 

dualistische Twee: dualisme 

plant Vegetatie 

vegetatief Vegetatie 

lotus Vegetatie: bloem: lotus (alg.) 

hout Vegetatie: hout 

parken Vegetatie: park 

Hertenpark Vegetatie: park, herten- (hertenkamp) 

plant der geboorte Vegetatie: toverkruid: geboorteplant 

tropische plantenwereld Vegetatie: tropische plantenwereld 

tuin Vegetatie: tuin 

woud Vegetatie: woud 

bevrijding Verlossing 

verlossing Verlossing 

verlossen Verlossing 

bewustwording Verlossing 

Het ontwaken Verlossing 

verlichting Verlossing 

ontsnapping uit de kringloop der Verlossing: separ.: cirkel van wedergeboorten 

verlossing van verdriet Verlossing: separ.: verdriet 

bodhi Verlossing: type: bodhi (Ind.-B.) 

verlossing (mokṣa) Verlossing: type: mukti = mokṣa (Ind.) 

redt Verlossing: type: redding 

vrijheid Verlossing: vrijheid 

pad is naar verlichting Verlossing: weg naar ~ 

pad naar vrede van de geest en naar Verlossing: weg naar ~ 

weg is naar verlichting Verlossing: weg naar ~ 

weg naar verlossing Verlossing: weg naar ~ 

beschouwing van het hoogste Zelf Verlossing: weg naar ~: beschouwing van het Zelf 



Het Boeddhisme 

fysieke afzondering Verlossing: weg naar ~: fysieke afzondering 

Heilige Achtvoudige Pad Verlossing: weg naar ~: Heilige Achtvoudige Pad (Ind.-B.) 

kennis niet de weg is naar verlichting Verlossing: weg naar ~: kennis, verwerving van heilbrengende 

meditatie Verlossing: weg naar ~: meditatie 

mediteert Verlossing: weg naar ~: meditatie 

mediterend Verlossing: weg naar ~: meditatie 

Middenweg Verlossing: weg naar ~: Middenweg (Ind.-B.) 

negatieve weg (neti, neti Verlossing: weg naar ~: negatieve weg: ‘neti, neti’ (Ind.) 

leegte van Nirvāṇa Verlossing: weg naar ~: nirvāṇa (Ind.) 

genoemde en ongenoemde wil Verlossing: weg naar ~: overstijging van het genoemde en 
ongenoemde 

door een pelgrimage Verlossing: weg naar ~: pelgrimage 

psychische afzondering Verlossing: weg naar ~: psychische afzondering 

weg naar de bodhi-boom Verlossing: weg naar ~: weg naar de bodhi-boom (Ind.-B.) 

weg van de Bodhisattva Verlossing: weg naar ~: weg van de bodhisattva (Ind.-B.) 

Hīnayāna Verlossing: weg naar ~: weg van Hīnayāna = Dhammayāna = 
Brahmāyana (Ind.-B.) 

Weg van Mahāyāna Verlossing: weg naar ~: weg van Mahāyāna (Ind.-B.) 

tot leven gewekte Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken 

herboren Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

reïncarnatie Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wedergeboorte Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

antropomorf Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante) 

alles schijn is Verschijning: illusie 

illusie Verschijning: illusie 

illusoire Verschijning: illusie 

Māyā Verschijning: illusie: term: māyā (Ind.) 

Mahāmāyā Verschijning: illusie: term: māyā, mahā- (Śakti, koningin) (Ind.) 

incarnaties Verschijning: incarnatie 

incarneert Verschijning: incarnatie 

aan Siddhārtha te tonen Verschijning: openbaren, zich 

manifestatie Verschijning: openbaren, zich 

getoond Verschijning: openbaren: tonen 

manifest is in de planetaire cycli Verschijning: overig specifiek: cyclische gedaante (periode) als 
vorm van het blijvend leven van de kosmos 

vormen van illusie, is de vrouw de Verschijning: overig specifiek: vrouw als belangrijkste illusie 
(Chin.-B.) 

in de gedaante van afzichtelijke vogels Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

visioen Verschijning: visioen 

visionair Verschijning: visioen 

vormloze Verschijning: vormloosheid 

Arūpa Verschijning: vormloosheid: term: arūpa (adj.) (Ind.) 

vogel Vogel 

in de gedaante van afzichtelijke vogels Vogel: zielenvogel 

geboeid Voorwerp: band 

pottenbakkerswiel Voorwerp: pottenbakkerswiel 

Hīnayāna is het Kleine Voertuig Voorwerp: voertuig: term: yāna, Hīna- (‘klein voertuig’) (rel.)  
(Ind.-B.) 

Mahāyāna is het Grote Voertuig Voorwerp: voertuig: term: yāna, Mahā- (‘groot voertuig’) (rel.) 
(Ind.-B.) 

werktuigen Voorwerp: werktuig (gereedschap) 

 Rad [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Voorwerp: wiel 

zonnerad Voorwerp: wiel 

Wiel Voorwerp: wiel 

vuur Vuur 
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 as [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Vuur: as 

vagevuur Vuur: vagevuur 

waarneming Waarneming 

aanschouwen Waarneming: zien 

herkent men Boeddha Waarneming: zien: inzicht 

zichtbaar Waarneming: zien: zichtbaarheid 

projectielen Wapen 

wapens Wapen 

water Water 

water der onsterfelijkheid Water: levenswater (~ der onsterfelijkheid) 

Avīci Wateren: golf: term: vīci, a- (‘zonder golven’) (hel) (Ind.-B.) 

lotussen van een meer Wateren: meer, lotus- 

van lotussen, gebroken Wateren: meer, lotus- 

oceaan Wateren: oceaan die de aarde omgeeft 

rivier Wateren: rivier 

stroom Wateren: rivier 

Hārītī Wateren: term: haraxvaitī: hārītī (adj.) (godin) (Ind.B.-Ir.) 

dorst Welzijn en ziekte: dorst 

geluk Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed, zegen 

honger Welzijn en ziekte: honger 

pijn Welzijn en ziekte: lijden  

 lijden [voorafgegaan door een spatie] Welzijn en ziekte: lijden (pijn) 

verdoemenis Welzijn en ziekte: onheil (rampspoed, ellende, crisis, macht van 
de dood) 

ellende Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende 

Rampen Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende 

ziek Welzijn en ziekte: ziekte 

daden Werkzaamheid (activiteit, daad) 

opgewekt Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, bevorderen) 

Buddhacarita Werkzaamheid: daad: term: carita, Buddha- (‘handelingen van 
Boeddha’) (lit.) (Ind.-B.) 

helpt Werkzaamheid: helpen (hulp) 

verleiden Werkzaamheid: verleiden 

voedt Siddhārtha op Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden 

kosmische orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

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.) 

Maät, Me Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: me (Mes.) 

Ṛta, Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: ṛta (Ind.) 

kosmische orde die wiskundig bepaald is Wet en orde: orde, wiskundige wereld- 

Juiste Wet en orde: orde: juistheid 

Waarheid Wet en orde: orde: waarheid 

ware [+ spatie] Wet en orde: orde: waarheid 

Vier Heilige Waarheden Wet en orde: orde: waarheid: ‘Vier Heilige Waarheden’ (Ind.-B.) 

overeenkomst tussen hemel, aarde en Wet en orde: wet: contract: overeenkomst (verbond) tussen een 
bepaald volk en God 

opdracht Wet en orde: wet: taak (opdracht) 

Wet (Dharma) Wet en orde: wet: term:  dharma (Ind.) 

archeologische Wetenschap: archeologie 

concrete nalatenschap Wetenschap: archeologie 

 leerde [voorafgegaan door een spatie] Wetenschap: onderwijs 

onderricht Wetenschap: onderwijs 

onderwees Wetenschap: onderwijs 

onderwezen Wetenschap: onderwijs 

onderwijst Wetenschap: onderwijs 
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studeren Wetenschap: studie 

as verandert in edelstenen Wisseling: as in edelstenen, verandering van 

Culturele veranderingen Wisseling: cultuurverandering 

Ontwikkeling van maanmythologie naar Wisseling: mythologische verandering: solarizatie (vervanging van 
het systeem van de maanmythologie door dat van de 
zonnemythologie) 

grote godin keert aldus terug Wisseling: religieuze verandering 

Indiase Grote Ommekeer Wisseling: religieuze verandering 

religieus-psychologische geschiedenis Wisseling: religieuze verandering 

bekeerd Wisseling: religieuze verandering: bekering 

bekeert Wisseling: religieuze verandering: bekering 

Bekeringen Wisseling: religieuze verandering: bekering 

sloot Aśoka zich Wisseling: religieuze verandering: bekering 

trad toe tot Wisseling: religieuze verandering: bekering 

religieuze vernieuwingen Wisseling: religieuze verandering: vernieuwing (hervorming, 
revival) van de religie 

Vernieuwingen door Aśoka Wisseling: religieuze verandering: vernieuwing (hervorming, 
revival) van de religie 

Vernieuwingen door Zoroaster Wisseling: religieuze verandering: vernieuwing (hervorming, 
revival) van de religie 

 zon [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Zon 

zon. Zon 

zon) Zon 

zon, Zon 

zonne Zon 

Kapila (de Rode Zon) Zon: ‘Kapila’ (3) (Ind.) 

epitheton van de zon Zon: ‘Kapila’ (3) (Ind.) 

zonnehalo Zon: zonnehalo 

zonnerad Zon: zonnewiel 
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