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Diergoden
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1.1 Gaṇeśa
a. Karakter en functies van Gaṇeśa:
1. Hij is zeer populair.
2. Hij wordt vereerd aan het begin van ondernemingen, omdat hij hindernissen uit de weg
ruimt.
3. Hij is god van de wijsheid en omzichtigheid. Hij is schrijver en kenner van de geschriften:
hij tekende de Mahābhārata op uit de mond van Vyāsa.
4. Hij is leider van de Gaṇadevatā’s, het leger van Śiva.
5. Genealogie van Gaṇeśa:
Śiva en/of Pārvatī
│
┌──┴──────┐
Gaṇeśa
Kārttikeya
b. Uiterlijke verschijning van Gaṇeśa:
1. Een korte, dikke man met olifantshoofd met één slagtand.
2. Hij draagt een schelp, een knuppel of prikkel, een discus en een waterlelie.
3. Hij houdt van fruitoffers, vandaar de dikke buik.
4. Hij berijdt een rat.
c. Mythologie van Gaṇeśa:
Deze handelt voornamelijk over zijn oorsprong:
1. Pārvatī als bron van Gaṇeśa:
i. De mythe van Gaṇeśa’s geboorte uit Pārvatī’s huidschilfers:
Pārvatī vormt Gaṇeśa uit haar huidschilfers om als wacht te dienen voor haar badkamer.
Śiva onthooft hem, maar plaatst later een olifantshoofd op zijn nek.
ii. De mythe van Śani en Gaṇeśa, waarin Śani (Saturnus) onbedoeld met zijn blik het
hoofd van Gaṇeśa, de zoon van Pārvatī, verbrandt. Viṣṇu brengt een nieuw hoofd voor
Gaṇeśa, een olifantskop.
iii. De mythe van Gaṇeśa als aanzetter tot rijkdom, waarin Gaṇeśa, zoon van Pārvatī,als
redder van de wereld de mensen aanzet rijkdom te vergaren i.p.v. zich slechts aan
pelgrimage over te geven.
2. Śiva als bron van Gaṇeśa:
i. De mythe van Gaṇeśa’s geboorte uit Śiva’s blik:
De goden dragen Śiva op een wezen te scheppen die zonden moet tegengaan. Wanneer
Śiva Pārvatī aankijkt, ontstaat Gaṇeśa. Pārvatī geeft hem uit jaloezie een lelijk uiterlijk
met olifantshoofd, maar Śiva maakt hem tot god.
ii. De mythe van Śiva’s misdaad, waarin Gaṇeśa’s lelijkheid ontstaat a.g.v. Śiva’s moord
op de zon. Kaśyapa vervloekt Śiva’s zoon, die zijn hoofd verliest en dat van Indra’s
olifant Airāvata krijgt.
iii. De mythe van Gaṇeśa’s verlies van zijn slagtand:
Paraśurāma, Viṣṇu’s avatāra, bezoekt Śiva, maar wordt tegengehouden door diens zoon
Gaṇeśa. Tijdens de strijd slaat Paraśurāma hem een tand af met Śiva’s wapen. Als
compensatie wordt Gaṇeśa als god vereerd.
3. Het huwelijk van Gaṇeśa:
De mythe van Gaṇeśa, Siddhi en Buddhi, waarin Gaṇeśa door slimheid een wedstrijd van
Kārttikeya, zijn broer, wint en Siddhi en Buddhi mag huwen.
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1.2 Garuḍa
a. Karakter, uiterlijk en relaties:
1. Koning der vogels.
2. Hij bespot de winden en draagt Viṣṇu.
3. Hij is deels adelaar, deels mens, met een gouden lichaam en daardoor wordt hij verward
met Agni.
4. Genealogie van Garuḍa:
Dakṣa
┌───────────────┤
Kadrū e.a. x Kaśyapa x Vinatā
├───────────────────────┐
Garuḍa (geboren uit een ei)
Aruṇa
5. Garuḍa haat het kwaad en verslindt slechte mensen.
6. Garuḍa haat ook slangen, zoals zijn moeder Vinatā Kadrū, de moeder der slangen haat.
7. Jaṭāyu is een incarnatie van Garuḍa in de Rāmāyaṇa-cyclus.
b. Mythologie van Garuḍa:
Deze gaat vooral over Garuḍa’s queeste naar amṛta.
1. De mythe van Vinatā en de slangen:
Vinatā verliest een weddenschap met Kadrū en wordt in de hel geworpen. De slangen eisen
als losgeld voor haar vrijlating amṛta, die Garuḍa vervolgens brengt.
2. De mythe van de maan als amṛta:
De slangen eisen de maan als losgeld. De goden staan dit niet toe en geven Garuḍa
goddelijke macht. Tijdens zijn zoektocht verslindt Garuḍa een olifant en een schildpad.
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1.3 Hanumat
a. Karakter, uiterlijk en relaties van Hanumat:
1. Een aapgod.
2. Bekend om zijn geleerdheid, zijn snelheid en vliegkunst (zijn vader is Vāyu) en trouw aan
Rāma.
3. Hij is gecreëerd als hulp voor Rāma (= Viṣṇu).
4. Hij is ook bekend om zijn kracht en zijn gedaantevergroting.
5. Hij heeft een gouden glans, rood hoofd en lange staart.
6. Hij verschrikt door brullen.
7. Genealogie van Hanumat:
Vāyu x Añjanā (een apsarasa als aap)
│
Hanumat
b. Mythologie van Hanumat:
Rāmāyaṇa-cyclus:
1. Geboorte:
i. De mythe van Hanumats geboorte, waarin Añjanā een koek eet, afkomstig van
Daśaratha, Rāma’s vader, en aangereikt door Vāyu. Śiva beveelt haar de koek te eten,
waarna ze Hanumat baart.
ii. Variant van a, waarin Añjanā wordt verkracht door Vāyu.
2. Onsterfelijkheid:
i. De mythe van Hanumats onsterfelijkheid door Indra, waarin Hanumat de zon wil
opeten. Indra verhindert dit, maar Vāyu komt tussenbeide en Hanumat wordt
onsterfelijk.
ii. De mythe van Hanumats onsterfelijkheid door Rāma: Rāma beloont Hanumat voor zijn
goede daden met een wens. Hanumat wenst voort te leven zolang de daden van Rāma
voortleven.
3. De strijd om Laṅkā:
i. De mythe van Hanumats vliegtocht over de zeeëngte van Laṅkā: Hanumat wordt
ertoe aangezet de vliegtocht te ondernemen. Hij mediteert op de berg Mahendra, wordt
zelf zo groot als een berg en vliegt naar Laṅkā. Onderweg doodt hij de rākṣasī Surasā.
ii. De mythe van Hanumats bezoek aan Laṅkā, waarin Hanumat Sītā vindt en Laṅkā in
brand steekt.
iii. De mythe van Hanumats queeste voor de kruiden, waarin Hanumat een tocht
onderneemt naar geneeskrachtige kruiden voor Rāma en Lakṣmaṇa. Hanumat doodt de
demon Kālanemi en keert uiteindelijk terug in Laṅkā.
iv. Commentaar Berends:
ad b.3.i:
Hanumat doodt niet Surasā, maar de rākṣasī Siṃhikā.
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1.4 Jāmbavat
a. Karakter:
1. Koning van de beren.
2. Hij is gecreëerd als hulp voor Rāma (= Viṣṇu).
3. Hij is een wijze raadgever.
4. Hij kan alleen door zijn vader, Viṣṇu (= Kṛṣṇa), gedood worden (een gunst van Rāma).
b. Mythologie van Jāmbavat:
De mythe van de magische edelsteen Syamantaka:
1. De Yādava Satrājit krijgt van Sūrya de edelsteen Syamantaka. Prasena, Satrājits broer,
steelt de edelsteen, maar wordt gedood door een leeuw. Jāmbavat vindt Syamantaka.
2. Kṛṣṇa doodt Jāmbavat, nadat deze hem de edelsteen heeft gegeven alsmede zijn dochter
Jāmbavatī.
3. Satrājit krijgt de edelsteen terug en geeft Kṛṣṇa zijn dochter Satyabhāmā.
4. De edelsteen wordt weer gestolen en komt in handen van K ṛṣṇa’s oom Akrūra, die
Syamantaka ten slotte mag houden.
c. Genealogie van de mythologische personen in de Jāmbavat-mythe:
┌────┴────┐
Viṣṇu (= Kṛṣṇa)
Satrājit
Prasena
│
Jāmbavat
Akrūra
│
¦
Jāmbavatī x Kṛṣṇa x Satyabhāmā
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1.5 Sugrīva
a. Karakter:
1. Aapkoning.
2. Hij is gecreëerd als hulp voor Rāma (= Viṣṇu).
b. Genealogie van Sugrīva:
Sūrya x aapkoningin x Indra
│
│
Sugrīva
Bāli
│
Aṅgada
c. Mythologie van Sugrīva:
Rāmāyaṇa-cyclus:
1. De mythe van Sugrīva’s teruggave van zijn koninkrijk:
Rāma helpt Sugrīva zijn koninkrijk terug te veroveren op Bāli.
2. De mythe van Sugrīva’s gevecht met Kumbhakarṇa:
Sugrīva ontsnapt aan Kumbhakarṇa en doodt veel vijanden. Als dank heeft hij reeds zijn
koninkrijk gekregen.
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1.6 Bāli
a. Karakter en genealogie:
1. Slechte aapkoning i.t.t. Sugrīva. Door ascese heeft hij grotere macht dan Sugrīva.
2. Hij kan zijn tegenstander kracht ontnemen.
3. Genealogie van Bāli: zie 1.5-b.
b. Mythologie van Bāli:
Rāmāyaṇa-cyclus:
1. De mythe van Bāli’s overwinning op Rāvaṇa:
De wijze Nārada laat Rāvaṇa vechten met Bāli, die hem in zijn staart tijdelijk gevangen
houdt.
2. De mythe van Sugrīva’s teruggave van zijn koninkrijk:
Bāli vecht met Sugrīva, maar Rāma doodt hem. Vóór zijn dood bekeert Bāli zich tot Viṣṇu en
maakt zijn zoon Aṅgada tot bondgenoot van Rāma.
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1.7 De nāga’s
a. Karakter en genealogie:
1. Bewakers van de onderwereld, Pātāla, en bezitters van edelstenen.
2. Sommige zijn door amṛta onsterfelijk; ze dragen 5 tot 7 hoofden en edelstenen.
3. De meeste zijn demonen; andere worden aanbeden, zoals:
i. Śeṣa of Ananta:
(1) Koning der nāga’s en compagnon van Viṣṇu.
(2) Symbool van eeuwigheid.
(3) Hij steunt de hemelen.
ii. Vāsuki:
(1) Hij dient als karntouw en wordt rein (goddelijk).
(2) Hij dient als Śiva’s gordel en staat hem bij.
b. Genealogie van de nāga’s:
Kaśyapa x Kadrū
│
nāga’s
c. Mythologie van de nāga’s:
1. De mythe van Vinatā en de slangen:
De nāga’s houden Vinatā, de moeder van Garuḍa, gevangen. Bij zijn moeders bevrijding
likken enkele slangen amṛta die hij heeft meegenomen.
2. De mythe van Śeṣa als vaartuig van Viṣṇu:
Śeṣa draagt Viṣṇu op de kosmische oceaan.
3. De mythe van het karnen van de oceaan van melk:
Vāsuki dient als karntouw bij het karnen van de oceaan van melk. Hij spuwt zijn gif uit,
wordt rein en dient als gordel voor Śiva. Kūrma (= Viṣṇu) zit onder de spil.
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2.1 Bergen
a. Algemeen karakter:
1. Symbolen van kracht:
i. Goden maken zich zo groot als bergen.
ii. Bergen worden gebruikt als projectielen.
2. Bergen zijn soms zelf godheden, w.o. de Himālaya’s.
b. Mythologie van individuele bergen:
1. De mythe van Meru, die Brahmā’s hemel draagt en waaromheen de drie werelden en de
hemelen zich wentelen.
2. De mythe van Vindhya, die hoger wil zijn dan de Himālaya’s in de gedaante van Himavat,
maar die door een list van Agastya gebogen (lager) blijft.
3. De mythe van Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer, waarin Himavat Satī als Pārvatī doet
herleven.
Genealogie van Pārvatī:
Himavat x Menā
│
┌───┴───┐
Gaṅgā
Pārvatī (= Satī)
4. De mythe van het karnen van de oceaan van melk, waarin de berg Mandara dient als spil
bij het karnen van de oceaan. Mandara is de woning van Durgā.
5. De mythe van Kailāsa, de woning van Śiva, waarin Kailāsa Indra aanwijst als winnaar van
een wedren rond de berg i.p.v. Kārttikeya, die daarop zijn speer naar hem werpt en zo de
bergpas Krauñcarandhra creëert.
6. De mythe van Indra’s vastzetting van de bergen, waarin Indra hun vleugels afslaat wegens
hun onafhankelijke houding.
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2.2 Rivieren
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2.2.1 Gaṅgā
a. De zeven heilige rivieren worden als goden vereerd. De mythen over hun oorsprong verschillen.
b. Algemene kenmerken van Gaṅgā:
1. Een heilige rivier die driemaal rond de berg Meru vloeit.
2. Ze verblijft in de hemel tot de geschiedenis van Sagara.
3. Genealogie van Gaṅgā:
Himavat x Menā
│
Agni x ║ Viṣṇu x Gaṅgā x Śiva ║ x Śaṃtanu
│
│
│
zoon
Kārttikeya Bhīṣma en de 7 andere Vasu’s
4. Gaṅgā is ook de bron van de zeven heilige rivieren: de Ganges en andere.
c. Mythologie van Gaṅgā:
1. De mythe van Sagara, de koning van Ayodhyā:
i. Hij is kinderloos. Door toedoen van de wijze Aurva krijgt hij Asamañjas bij Keśinī en
60.000 zonen bij Sumatī. Voor hun immoreel gedrag wil Vi ṣṇu hen straffen.
ii. Sagara wil een paard offeren, maar Indra drijft het naar Pātāla. De 60.000 zonen gaan
erachteraan, maar worden tot as verbrand door Kapila.
iii. Sagara zendt zijn kleinzoon Aṃśumān, die van de wijze Kapila de belofte krijgt dat zijn
ooms zullen herleven, als het water van Gaṅgā over hun as zal vloeien.
iv. Pas Sagara’s kleinzoon Bhagīratha krijgt Brahmā zover dat hij Gaṅgā naar de aarde
zendt.
v. Wegens het gevaar van haar val verzoekt Bhagīratha aan Śiva om haar val te breken. Dit
gebeurt. Ze vult eerst de oceaan (Sāgara), vloeit door de tuin van de wijze Jahnu en
bereikt dan de as van de ooms in Pātāla.
Genealogie van Sagara:
koning van
Vidarbha
Kaśyapa
│
│
Keśinī x Sagara x Sumatī
│
│
Asamañjas 60.000 zonen
│
Aṃśumān
│
Dilīpa
│
Bhagīratha
2. De mythe van Sarasvatī’s ruzie met Viṣṇu’s vrouwen, waarin Viṣṇu Gaṅgā weggeeft aan
Śiva, wie ze Kārttikeya baart.
3. De mythe van Gaṅgā als de vrouw van Śaṃtanu, bij wie ze de Vasu’s als zonen krijgt. De
laatste zoon is Bhīṣma. De anderen zijn uit gunst gedood.
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2.2.2 Jumnā of Yamunā, Sarasvatī en Śutudri of Sutlej
1. Jumnā of Yamunā:
Yamunā wordt gelijkgesteld aan Yamī (zie bijv. de mythe van Yama en Yamī).
Genealogie van Yamunā:
Sūrya x Saraṇyū
│
┌──┴──┐
Yama Yamī (= Yamunā)
2. Sarasvatī:
Haar oorsprong is verschillend.
3. Śutudri of Sutlej
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2.3 Heilige plassen
a. Menige plas heeft zijn eigen godheid of nimf (apsarasa) en is daarom heilig.
b. Over sommige plassen heersen Sarasvatī en Viṣṇu.
c. Plassen hebben welgezinde godheden, de oceaan heeft demonen, wier heer Vi ṣṇu is.
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3.1 De tegenstellingen tussen demonen (asura’s) en goden (Deva’s)
asura’s

Deva’s

1. Van Iraanse afkomst.

1. Van Indiase afkomst.

2. Varuṇa is hun heer.

2. Indra is hun heer.

3. Ze worden verdreven naar de diepten van
de oceaan.

3. Ze wonen in de hemel.

4. Ze krijgen hun kracht door gestolen
amṛta, ascese en grote kennis.

4. Ze krijgen hun kracht door amṛta, offers
gebracht door mensen, ascese, geheime
gebeden en list (dus slimheid).

5. Ze zijn deva’s yajñamuṣa’s ‘offerstelers’.
Ze profiteren van fouten, gemaakt bij het
offer, om amṛta te drinken, welke echter
door de onjuiste ceremonie geen kracht
heeft.

5. Ze drinken krachtige amṛta bij een juiste
offerceremonie.

Overige trekken van de asura’s:
a. Ze kunnen elke gedaante aannemen, zelfs van hoofd en lichaam.
b. De Daitya’s kunnen hun stad Hiraṇyapura (‘gouden stad’) laten zweven.
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3.2 De mythologie van de asura’s
a. De mythe van het karnen van de oceaan van melk:
1. De asura’s helpen de goden, in ruil voor de belofte van amṛta, met het karnen van de
oceaan.
2. De goddelijke arts Dhanvantari vindt de amṛta, die de asura’s stelen.
3. Door een list van de mooie vrouw Mohinī (een avatāra van Viṣṇu) delven de asura’s het
onderspit.
4. Sūrya en Candra ontdekken tijdens de verdeling van de amṛta dat Svarbhānu hen bedriegt,
en Viṣṇu slaat hem in tweeën: Rāhu en Ketu.
b. De mythe van Vinatā en de slangen:
Bij de bevrijding van Vinatā likken enkele nāga’s amṛta, gebracht door Garuḍa, welke Indra snel
wegneemt.
c. De mythe van Sagara:
1. In Pātāla produceert de wijze Aurva door ascese vuur uit zijn dij.
2. Dit vuur zou de wereld vernietigen, maar Brahmā houdt het tegen. Hij belooft het vuur vrij
spel aan het eind van het wereldtijdperk.
3. Toelichting:
Aurva heeft Sāgara, de oceaan, laten ontstaan. Deze voedt het vuur, dat op last van Brahmā
in de oceaan verborgen blijft. Het vuur is het symbool van de kracht van de asura’s.
d. De mythe van Varāha en Hiraṇyākṣa, waarin Viṣṇu als Varāha de demon in de oceaan doodt.
e. De mythe van Nṛsiṃha, een incarnatie van Viṣṇu, die de demon Hiraṇyakaśipu doodt.
f.

De mythe van Indra’s slachting van Vṛtra:
De droogtedemon Vṛtra of Ahi wordt door Indra gedood.

g. De mythe van Kṛṣṇa’s kindertijd:
Kṛṣṇa doodt de cobra Kāliya die in de rivier de Jumnā huist en de koeherders bedreigt.
h. De mythe van Kṛṣṇa’s vernietiging van Kaṃsa:
Hier doodt hij Keśin, de paarddemon, en Kamsa.
i.

De mythe van Bhīma en Baka:
Baka terroriseert een gemeenschap en vraagt mensenoffers. Bhīma, de zoon van Vāyu, doodt
Baka.

j.

De mythe van Hiraṇyapura, de stad van de Daitya’s die door de wereld zweeft.
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3.3 Onderverdeling van de asura’s
1. De Daitya’s en Dānava’s:
a. Karakter en uiterlijk:
Reusdemonen, die leven in de oceaan van Pātāla, bewaakt door Varuṇa op last van Indra,
die Varuṇa aldus van zich ontdoet. Hun vrouwen dragen grote edelstenen.
b. Genealogie van de Daitya’s en Dānava’s:
Diti x Kaśyapa x Danu
│
└─────────────────┐
┌────────────┼───────────────┐
│
Hiraṇyakaśipu
Hiraṇyākṣa
overige Daitya’s
Dānava’s
2. De nāga’s:
a. Karakter en uiterlijk:
i. Slangdemonen (half mens, half slang).
ii. Sommige zijn godheden, andere kwade demonen.
iii. Vrouwelijke nāga’s zien eruit als nimfen.
b. Genealogie van de nāga’s:
Kaśyapa x Kadrū
│
┌───────┼─────────────────┐
Kāliya
Ahi of Vṛtra
overige nāga’s
3. De kannibaaldemonen, w.o. Baka.
4. Overige demonen:
a. Kaṃsa, de aartsdemon;
b. Keśin, een paarddemon;
c. Svarbhānu, wiens hoofd Rāhu wordt en zijn lichaam Ketu, beide (pseudo-)planeten.
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4.1 Algemene kenmerken van de rākṣasa’s
a. Karakter van de rākṣasa’s:
1. Machten van het kwaad, zoals de asura’s.
2. Ze vallen vooral mensen aan en leveren een kosmische strijd. De asura’s strijden alleen
met de goden.
3. Ze kunnen elke (gruwelijke) gedaante aannemen.
4. Elke groep rākṣasa’s heeft zijn eigen functies.
b. Genealogie van de rākṣasa’s:
Er zijn verschillende oorsprongen van de rākṣasa’s:
Dakṣa
│
Kaśyapa x Khasā
│
rākṣasa’s
Brahmā’s voet
│
rākṣasa’s als bewakers van de wateren
Pulastya (grootvader)
│
vader x Nikaṣā
│
┌──┴─────────┬──────────┐
overige
Kumbhakarṇa
Rāvaṇa
rākṣasa’s

Kubera (halfbroer)

c. Indeling van de rākṣasa’s naar functie:
1. piśāca’s, dwergdemonen die begraafplaatsen bezoeken;
2. darba’s, die eveneens begraafplaatsen bezoeken;
3. paṇi’s, luchtdemonen, die leugen en bedrog brengen en Indra’s vijanden zijn;
4. dasyu’s, zwarte droogtedemonen, die de wolkenkoeien van Indra roven;
5. vartikā’s, demonen van het duistere noodlot;
6. graha’s, slechte geesten die Kārttikeya vergezellen, mensenzielen in hun greep houden en
hen gek maken (angstaanjagers);
7. Demonen die heilige mannen aanvallen;
8. bhūta’s, die Śiva vergezellen bij een bezoek aan een begraafplaats; die mensenvlees eten;
en die dode lichamen tot leven wekken. Ze zijn de kinderen van Toorn.
d. Mythologie van de rākṣasa’s:
De mythe van de rākṣasa-broers en de heilige, waarin een heilige rākṣasa-vlees eet en
daaraan dood gaat.
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4.2 Rāvaṇa
a. Karakter en uiterlijk van Rāvaṇa:
1. Rāvaṇa, Śiśupāla en Hiraṇyakaśipu zijn verschijningen van de leider van de rākṣasa’s.
2. Hij breekt de wetten en neemt andermans vrouw.
3. Hij heeft veel hoofden en armen, en is groot als een berg.
4. Hij valt de zon en de maan aan.
5. Hij breekt bergen en karnt de zee.
6. Hij is een groot asceet en geleerde, vandaar zijn kracht.
7. Zijn littekens zijn door de wapens der goden aangebracht.
b. De mythologie van Rāvaṇa:
Deze is een onderdeel van de mythologie van Viṣṇu in de Rāmāyaṇa-cyclus:
1. De mythe van de diefstal van Puṣpaka: Puṣpaka is het voertuig van Kubera, dat Rāvaṇa
steelt. Ook stoot Rāvaṇa zijn broer uit het paleis van Laṅkā.
2. De mythe van Bāli’s overwinning op Rāvaṇa.
3. De mythe van Rāvaṇa’s vernedering van de goden, waarin Rāvaṇa de goden, m.n.
Brahmā, Viṣṇu en Śiva tot slaaf maakt.
4. De mythe van Rāvaṇa en Pārvatī:
i. Rāvaṇa eist door ascese drie gunsten van Śiva:
(1) Onsterfelijkheid, waarbij hij Śiva niet mag schaden.
(2) Pārvatī, die hij meeneemt.
(3) De ātmaliṅga ‘de ware liṅga’ voor zijn moeder Nikaṣā.
ii. Rāvaṇa’s verlies van onsterfelijkheid:
Door een list van de wijze Nārada valt Rāvaṇa Śiva aan en verliest zijn onsterfelijkheid.
iii. Rāvaṇa’s verlies van Pārvatī:
Door een list van Brahmā ziet Rāvaṇa een oude heks i.p.v. Pārvatī, die hij geschaakt
heeft, en laat haar lopen.
iv. Rāvaṇa’s verlies van de ātmaliṅga:
Door een list van Gaṇeśa zinkt de liṅga, die verandert in een koe, in de grond weg.
v. De mythe van Kumbhakarṇa’s verzoek om onsterfelijkheid: Door een list van Brahmā
en Sarasvatī verspreekt Kumbhakarṇa zich en verzoekt om ‘eeuwige slaap’ i.p.v.
‘eeuwig leven’. Twee keer per jaar wordt hij wakker en eet dan.
vi. De mythe van Sugrīva’s gevecht met Kumbhakarṇa: Rāvaṇa wekt Kumbhakarṇa, die
daarop een slachting aanricht onder de beren en apen, en Sugrīva meerooft, maar door
Rāma wordt gedood.
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5.1 Yakşa’s, Kiṃnara’s, Gandharva’s, Apsarasa’s
1. Yakşa’s:
a. Metgezellen van Kubera.
b. Woonplaats: de Himālaya’s, waar ze verborgen schatten bewaken.
c. Ze zijn mensen meestal gunstig gezind.
2. Kiṃnara’s:
a. Metgezellen van Kubera in de Himālaya.
b. Dansers en musici.
c. Uiterlijk: half mens, half paard.
3. Gandharva’s:
a. Algemene kenmerken van de Gandharva’s:
i. Uiterlijk: half mens, half vogel.
ii. Voorvader: Brahmā of Kaśyapa.\
iii. Karakter:
(1) Oorspronkelijk symbool van het vuur van de zon.
(2) Geleerden die de geneeskunst beoefenen.
(3) Bewakers van de soma.
iv. Woning: eigen steden of Indra’s hemel.
v. Musici, evenals de aan hen verbonden apsarasa’s.
vi. Ze reizen door de lucht, de bergen en de wouden.
vii. Vijanden: soms mensen, maar meestal de nāga’s.
viii. Ze houden van vrouwen.
b. Mythologie van de Gandharva’s:
De mythe van de Gandharva’s en de nāga’s:
i. De Gandharva’s hebben de nāga’s in Pātāla overrompeld.
ii. Volgens Ions redt vervolgens Narmadā (= Viṣṇu als rivier) de nāga’s. Dit is niet juist:
Viṣṇu belooft de nāga’s hen in de gedaante van Purukutsa te helpen.
iii. Daarna zenden de slangen hun zuster Narmadā naar Purukutsa om hulp, die deze ten
slotte verleent en de Gandharva’s vernietigt (bron: William J. Wilkins, ‘Hindu
mythology: Vedic and Purānic’).
4. Apsarasa’s:
a. Algemene kenmerken van de apsarasa’s:
i. Nimfen in de hemel van Indra.
ii. Partners van de Gandharva’s.
iii. Oorspronkelijk waternimfen, later musici.
iv. Woning: nog steeds rivieren en poel.
v. Ze zijn de ‘dochters van plezier’, want het zijn de vrouwen van alle goden en asura’s.
b. Mythologie van de apsarasa’s:
De mythe van het ontstaan van de apsarasa’s:
Ze ontstaan toevallig uit het karnen van de oceaan van melk en worden ondanks hun
schoonheid door de goden en de asura’s afgewezen.
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5.2 De nimfen van de berg Meru: Tapatī
a. Algemene kenmerken van Tapatī:
1. Dochter van de zon.
2. Ze huwt koning Saṃvaraṇa en is de voorouder van de Pāṇḍava’s en Kaurava’s.
3. Genealogie van Tapatī:
Sūrya x Chāyā
│
Tapatī x Saṃvaraṇa
│
Kuru
│
┌───┴────┐
Pāṇḍava’s
Kaurava’s
b. Mythologie van Tapatī:
De mythe van Tapatī en Saṃvaraṇa:
1. Tapatī wordt door haar vader aan Saṃvaraṇa ten huwelijk gegeven.
2. Na lange verering van Sūrya lukt het Saṃvaraṇa haar te krijgen.
3. Eerst leven ze in de bergen, daarna in de stad, die weer opbloeit.
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Groepen lagere godheden

a. Algemene kenmerken van de lagere godheden:
Ze hebben drie mogelijke oorsprongen:
1. Ze zijn afstammelingen van:
i. een enkele, oudere god;
ii. een wijze;
iii. Prajāpati.
2. Ze hebben tegenhangers in de Veda’s.
b. Gaṇadevatā’s:
Deze staan onder bevel van Gaṇeśa bij Śiva op Kailāsa:
1. Āditya’s, in latere gedaanten als de twaalf fasen van de zon.
2. Viśvedevās, verbonden met begrafenisoffers.
3. Vasu’s:
i. Vertegenwoordigers van natuurlijke verschijnselen.
ii. Dienaren van Indra.
iii. Herboren als Gaṅgā’s kinderen, w.o. Bhīṣma (zie 1.1.1-c.3).
4. Sādhya’s, de twaalf zonen van Dharma en Sādhyā, personificaties van de Vedische riten en
gebeden.
5. Rudra’s of Maruts, de kinderen van Diti, de 49 stormgoden.
c. Overige groepen:
Soms zijn ze manifestaties van Viṣṇu:
1. Siddha’s:
i. 88.000 heilige wezens met grote occulte kracht.
ii. Ze wonen tussen aarde en hemel.
2. Aṅgirasa’s:
i. Afstammelingen van Aṅgiras of Agni.
ii. Personificaties van het licht, het vuur e.d.
iii. Rivalen van de Āditya’s.
3. Atharvans:
i. Verwant aan de Aṅgirasa’s.
ii. Verbonden met de Atharva Veda.
4. Bhṛgu’s:
i. Betekenis: ‘zij die roosteren’.
ii. Afstammelingen van Bhṛgu.
iii. Luchtgoden, verbonden met Agni en het vuur.
iv. Wagenmakers.
5. Ṛbhu’s:
i. Afstammelingen van de Aṅgirasa’s.
ii. Mensen die onsterfelijkheid verwerven door goede werken.
iii. Ze waren en zijn ambachtslieden.
iv. Personificaties van de stralen van de zon.
v. Ze ondersteunen de hemel.
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7.1 Prajāpati’s, Manu’s en Pitṛ’s
De volgende groepen, inclusief de ṛṣi’s, nemen een positie in tussen goden en sterfelingen. Er is
geen sterk onderscheid tussen de groepen:
1. Prajāpati’s:
a. Functies:
De tien Prajāpati’s zijn gecreëerd door Manu of Brahmā om de schepping in detail uit te
voeren.
b. Individuele Prajāpati’s:
i. Marīci, stichter van de zonnedynastie, waarvan Rāma lid is.
ii. Atri, stichter van de maandynastie, waarvan de Pāṇḍava’s en de Kaurava’s leden zijn.
iii. Pulastya, grootvader van Kubera, Rāvaṇa en Kumbhakarṇa.
iv. Dakṣa, vader van een groot nageslacht, w.o. Diti, Kadrū en Vinatā. Hij is bekend om zijn
vete met Śiva.
v. Vasiṣṭha, de leerling van Agni.
vi. Bhṛgu, leerling van Varuṇa en medestander van Dakṣa.
vii. Nārada, de zoon van Sarasvatī, een goede spreker, gevoel voor humor, helpt Bāli t.g.o.
Rāvaṇa, vriend van Kṛṣṇa.
2. Manu’s:
b. Wereldleraren.
c. Bewakers van de Manvantara’s (bepaalde tijdperken).
d. Ze scheppen aan het begin van ieder tijdperk alleen godheden volgens de Wet van Manu.
3. Pitṛ’s:
b. Karakter:
i. Zielen van de overleden voorvaderen.
ii. Verdeeld naar klassen naar hun bestaan op aarde en naar de duur van hun verblijf in
Yama’s woning.
iii. Ze stijgen in hiërarchie door de offers, gebracht door hun nazaten. Daarom moet men
nakomelingen hebben.
iv. Het geloof in het hiernamaals blijft bestaan, ondanks de doctrine van de reïncarnatie.
v. De Prajāpati’s worden vaak pitṛ’s genoemd.
c. Mythologie van de pitṛ’s:
De mythe van Brahmā en de pitṛ’s, waarin Brahmā de goden, die hem beledigd hebben,
dwingt hun kinderen als Vaders of pitṛ’s aan te spreken.
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7.2.1 De bekendste ṛṣi’s
a. Karakter van de ṛṣi’s:
1. Wijzen met grote geestelijke kracht, wier beenderen magische kracht hebben (Indra’s
donderhamer is gemaakt uit het bot van een ṛṣi).
2. Sommige Prajāpati’s worden ṛṣi’s genoemd.
b. De Zeven Grote Ṛṣi’s: Saptarṣi’s:
Ze vormen het sterrenbeeld de Grote Beer:
1. Kaśyapa heeft een groot nageslacht bij Dakṣa’s 13 dochters: Daitya’s, Dānava’s, nāga’s en
Garuḍa.
2. Atri, vooral bekend als Prajāpati.
3. Vasiṣṭha:
i. Priester van Daśaratha, Rāma’s vader.
ii. Eigenaar van Nandinī, de koe van overvloed.
iii. Rivaal van Viśvāmitra in de mythe van Vasi ṣṭha en Viśvāmitra.
4. Viśvāmitra, rivaal van Vasiṣṭha.
5. Gautama, Indra’s leermeester.
6. Jamadagni:
i. Kampioen der Brahmanen.
ii. Vader van Paraśurāma.
7. Bharadvāja:
i. Vriend van Rāma.
ii. Vader van Droṇa.
c. Overige ṛṣi’s:
1. Agastya:
i. Hij heerst over de rākṣasa’s in Zuid-India.
ii. Hij helpt Rāma en anderen.
2. Vyāsa:
i. Voorouder van Pāṇḍava’s en Kaurava’s.
ii. Hij schreef de Mahābhārata.
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7.2.2 Mythologie van de ṛṣi’s
1. De mythe van Kārttikeya’s geboorte uit Agni en Gaṅgā, waarin Svāhā, Dakṣa’s dochter, in de
gedaanten van de vrouwen van de ṛṣi’s (behalve die van Vasiṣṭha) Agni verleidt.
2. De mythe van Vasiṣṭha en Viśvāmitra: Viśvāmitra probeert Nandinī te stelen, maar dit lukt niet
door de Brahmanen-kracht van Vasiṣṭha. Tevergeefs probeert Viśvāmitra daarop ook een
Brahmaan te worden.
3. De mythe van Bhṛgu’s vervloeking van Śiva om als li ṅga te worden vereerd, waarin Bhṛgu Śiva
veroordeelt om als liṅga vereerd te worden.
4. De mythe van Bāli’s overwinning op Rāvaṇa, waarin Nārada Rāvaṇa in handen laat vallen van
Bāli.
5. De mythe van Nārada en Kṛṣṇa’s vrouwen, waarin Kṛṣṇa Nārada zijn vrouwen aanbiedt,
hetgeen niet lukt omdat Kṛṣṇa bij allen tegelijk aanwezig is.
6. De mythe van Indra’s verleiding van Ahalyā, de vrouw van Gautama, die Indra probeert te
verleiden, waarvoor hij vervloekt wordt.
7. De mythe van Gautama en Gaṇeśa, waarin Gautama in de vorm van een koe Ga ṇeśa slaat.
8. De mythe van Jamadagni en Paraśurāma, zijn zoon, die hij beveelt zijn moeder te doden.
9. Rāma’s ballingschap in de Rāmāyaṇa, waarin Agastya onderdak verleent aan Rāma, Sītā en
Lakṣmaṇa.
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8.1 Kenmerken van de Mahābhārata
1. Het is een epos, dat een schat aan mythen bevat door verhalen over goddelijke en half
goddelijke wezens en mensen.
2. Door de lange ontstaansgeschiedenis bevat het epos Vedische, Śaiva en Vaiṣṇava mythologie.
3. Het illustreert een periode van conservatisme en verwarring: de helden gedragen zich als
goden (avatāra’s) en de goden gedragen zich als halfgoden en helden.
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8.2 De inhoud van de Mahābhārata
1. De geboorte van Vyāsa
Vyāsa is de zoon van de nimf Satyavatī en de wijze Parāśara.
2. Satyavatī huwt koning Śaṃtanu
De voorwaarde is dat haar kinderen de troonopvolgers zouden zijn. Bhī ṣma, de zoon van Gaṅgā,
trekt zich daarop terug.
3. De zonen van Satyavatī en Śaṃtanu sterven
Eerst sterft Citrāṅgada, daarna Vicitravīrya die getrouwd is met Ambikā en Ambālikā.
4. De geboorte van Dhṛtarāṣṭra, Pāṇḍu en Vidura
Volgens gebruik verwekt Vyāsa nu drie zonen bij Ambikā en Ambālikā (en een slavin).
5. De vrouwen van Pāṇḍu
Kuntī of Pṛthā, de zuster van Vasudeva, kan vijf kinderen krijgen bij de god van haar keuze.
Mādrī is de zuster van de koning van Madras.
6. De vervloeking van Pāṇḍu
Eens heeft Pāṇḍu onopzettelijk een Brahmaan gedood. Daarom blijft hij kinderloos en zal
sterven in de armen van zijn vrouw. Kuntī en Mādrī krijgen zonen bij de goden: Kuntī krijgt
Yudhiṣṭhira (bij Dharma), Bhīma (bij Vāyu), Arjuna (bij Indra); Mādrī krijgt Nakula en Sahadeva
(bij de Aśvins).
7. Het regentschap van Dhṛtarāṣṭra
Er ontstaat vijandschap tussen de Pāṇḍava’s en de Kaurava’s. Beide worden opgeleid door
Droṇa.
8. Het toernooi
Er wordt strijd geleverd tussen Duryodhana en Bhīma, Karṇa en Arjuna. Karṇa wordt beledigd en
heft de bijeenkomst op.
9. De gevangenneming van Drupada
Droṇa verlangt als loon voor zijn instructies Drupada en zijn halve koninkrijk. Arjuna volbrengt
deze taak. Dhṛṣṭadyumna, Drupada’s zoon, zou later Droṇa doden.
10. Duryodhana verdrijft de Pāṇḍava’s
Duryodhana overreedt zijn vader Yudhiṣṭhira om hem de troon te laten bestijgen. De Pā ṇḍava’s
vluchten naar het woud.
11. De boogwedstrijd om de hand van Draupadī
Vermomd als Brahmanen komen de Pāṇḍava’s naar de plaats van de wedstrijd. Arjuna wint
Draupadī’s hand. Kuntī beveelt hem haar te delen met zijn broers.
12. Droṇa’s vredesplan
De Kaurava’s willen wraak, maar Droṇa stelt voor het koninkrijk te verdelen tussen de
Pāṇḍava’s en de Kaurava’s, hetgeen geschiedt.
13. Duryodhana’s vernedering
In Indraprastha, de nieuwe hoofdstad van de Pāṇḍava’s, valt Duryodhana per ongeluk in het
water. Draupadī lacht hem uit.
14. Yudhiṣṭhira verliest de dobbelwedstrijd
Duryodhana overwint Yudhiṣṭhira in een dobbelwedstrijd en vernedert Draupadī, die echter 
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van Dhṛtarāṣṭra vrijheid voor zichzelf en de Pāṇḍava’s eist.
15. De tweede ballingschap van de Pāṇḍava’s
Yudhiṣṭhira verliest weer een dobbelwedstrijd en de Pā ṇḍava’s worden voor 12 jaar verbannen.
Het 13e jaar moeten ze onherkend in de stad verblijven.
16. Verzoek om vrede door de Pāṇḍava’s
Kṛṣṇa wordt de bondgenoot van de Pāṇḍava’s, die Duryodhana voorstellen het koninkrijk te
delen.
17. Oorlogsverklaring door de Kaurava’s
Arjuna kiest Kṛṣṇa als medestander. Karṇa zou alleen Arjuna bestrijden. Het slagveld ligt bij
Kurukṣetra.
18. Twijfels over de oorlog
Bhīṣma, Droṇa en Karṇa kiezen voor Duryodhana o.gr.v. de wetten van Dharma, maar weten dat
de keuze onjuist is.
Arjuna wil geen bloed vergieten, maar Kṛṣṇa (= Viṣṇu) overtuigt Arjuna van de noodzaak ervan:
een soldaat moet vechten; dit is zijn Dharma.
19. Bhīṣma’s dood
Aangezien Bhīṣma, de generaal van de Kaurava’s, sympathie heeft voor de Pā ṇḍava’s, laat hij
zich door Arjuna doden.
20. Droṇa’s dood
Door een list (het gerucht over de dood van Droṇa’s zoon, Aśvatthāman) doodt de militaire
leider van de Pāṇḍava’s, Dhṛṣṭadyumna, Droṇa, de nieuwe leider van de Kaurava’s.
21. Karṇa’s dood
Karṇa, de derde generaal van de Kaurava’s, schiet op Arjuna, maar mist hem en weet dat hij zal
sterven, hetgeen gebeurt.
22. Duryodhana’s vlucht in het water
Terwijl Duryodhana zich verbergt in het water, worden de Kaurava’s vernietigd: Yudhi ṣṭhira
doodt de nieuwe generaal; Sahadeva doodt Śakuni; en Bhīma de broers van Duryodhana.
23. Duryodhana’s gevecht met Bhīma
Duryodhana wordt ontdekt en uitgedaagd tot een gevecht met Bhīma, die hem op zijn dij slaat
en tegen zijn hoofd trapt. Dit lokt een dispuut uit tussen Balarāma en K ṛṣṇa.
24. Duryodhana’s dood
Aśvatthāman doodt Dhṛṣṭadyumna, de moordenaar van zijn vader Droṇa, en Draupadī’s vijf
zonen i.p.v. de Pāṇḍava’s. Bij het zien van de vijf hoofden sterft Duryodhana.
25. Dhṛtarāṣṭra’s verraad en ballingschap
Door een list van Śiva (het ijzeren standbeeld) blijkt Dhṛtarāṣṭra Bhīma te willen doden. Hij
vertrekt met Gāndhārī en Kuntī naar het woud, waar ze sterven in het vuur.
26. De reis naar de berg Meru
Yudhiṣṭhira treedt af en de Pāṇḍava’s en Draupadī ondernemen ‘een pelgrimage naar de dood’.
Ze sterven wegens een karakterzwakte volgens Yudhiṣṭhira.
27. Yudhiṣṭhira betreedt Indra’s hemel
Yudhiṣṭhira wenst de Pāṇḍava’s te zien en eist de toelating van de hond. De laatste blijkt
Dharma (plichtsgetrouwheid) te zijn (Dharma is ook Yama). I.p.v. zijn broers ziet hij 
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Duryodhana op de troon.
28. Yudhiṣṭhira betreedt de hel
Yudhiṣṭhira vindt de Pāṇḍava’s te midden van de gruwelen van de hel en wil hen verzorgen.
Maar dan blijkt alles māyā, illusie, te zijn.
29. De vereniging van de Pāṇḍava’s in Svarga
Yudhiṣṭhira baadt zich in de Ganges, wordt onsterfelijk en verenigt zich met zijn familie en
andere helden.
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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
Agastya
Agni
Airāvata
Akrūra
Ambālikā
Ambikā
Aṃśumān
Aṅgada
Aṅgiras
Añjanā
Arjuna
Aruṇa
Asamañjas
Aśvatthāman
Atri
Aurva
Ayodhyā
Baka
Bāli
Bhagīratha
Bharadvāja
Bhīma
Bhīṣma
Bhṛgu
Brahmā
Buddhi
Candra
Madras
Citrāṅgada
Dakṣa
Danu
Daśaratha
Diti
Durgā
Pārvatī
Satī

Agastya (Ind.) (myth.fig.)
Agni (1) (Ind.) (god)
Airāvata (1) (Ind.) (myth. olifant)
[Airavata]
Akrūra (Ind.) (myth.fig.)
[Akrura]
Ambālikā (Ind.) (myth.fig.)
[Ambalika]
Ambikā (1) (Ind.) (myth. fig., vrouw van Vicitravīrya)
[Ambika]
Aṃśumat = Aṃśumān (Ind.) (myth. fig.)
[Amshumat, Amsumat,
Anshumat, Ansumat, Amshuman, Amsuman, Anshuman, Ansuman]
Aṅgada (Ind.) (demon)
[Angada]
Aṅgiras (Ind.) (auteur en ṛṣi)
[Angiras, rsi, risi, rshi, rishi]
Añjanā (Ind.) (apsaras)
[Anjana]
Arjuna (Ind.) (myth.fig.)
Aruṇa (Ind.) (god)
[Aruna]
Asamañjas (Ind.) (myth.fig.)
[Asamanjas]
Aśvatthāman (Ind.) (myth. fig.)
[Ashvatthaman, Asvatthaman]
Atri (Ind.) (goddelijke priester, auteur, ṛṣi en prajāpati), Ātreya
[rishi, prajapati]
Aurva (Ind.) (ṛṣi)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Ayodhyā = Oude = Oudh = Saket (Ind.) (topogr., tOv Lakhnaū =
Lucknow, Faizābād, Uttara Pradeśa) (lit.)
[Ayodhya]
Baka (Ind.) (rākṣasa)
[raksasa, rakshasa]
Bāli (3) = Bālin = Vāli = Vālin (Ind.) (aapkoning, zoon van Indra)
[Bali, Balin, Vali, Valin]
Bhagīratha (Ind.) (myth.fig.)
[Bhagiratha]
Bharadvāja (1) (Ind.) (auteur en ṛṣi)
[Bharadvaja, rsi, risi, rshi,
rishi]
Bhīma (1) (Ind.) (Pāṇḍava/Vāyu’s zoon)
[Bhima]
Bhīṣma (Ind.) (myth.fig.)
[Bhisma, Bhishma]
Bhṛgu (Ind.) (goddelijke priester, ṛṣi en prajāpati), Bhārgava
[Bhrgu, Bhrigu, Bhargava, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati]
Brahmā (Ind.) (god) (lit.)
[Brahma]
Buddhi (Ind.) (myth.fig.)
Candra (1) = Candramas (Ind.) (god)
[Chandra, Chandramas]
Chennai = vrm. Madras = Chennapattanam (Ind.) (topogr., tNv
Puducherry, Chennai, Tamiḷnāḍu)
Citrāṅgada (Ind.) (myth.fig.)
[Citrangada, Chitrangada]
Dakṣa (2) Prajāpati (Ind.) (god)
[Dakṣa Prajāpati, Daksa Prajapati, Daksha Prajapati]
Danu (1) (Ind.) (godin), Dānava
[Danava]
Daśaratha (Ind.) (koning), Dāśarathi (patr.)
[Dasharatha,
Dasaratha, Dasharathi, Dasarathi]
Devī: Diti, avatāra (Ind.) (godin)
Devī: Durgā = Durgādevī, avatāra (Ind.) (godin) [Durga, Durgadevi,
Durga Devi, avatara]
Devī: Pārvatī, avatāra (Ind.) (godin)
[Parvati, avatara]
Devī: Satī, avatāra (Ind.) (godin)
[Sati, avatara]
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Satyabhāmā
Siddhi
Dhanvantari
Dharma
Dhṛṣṭadyumna
Dhṛtarāṣṭra
Dilīpa
Draupadī
Droṇa
Drupada
Duryodhana
Gāndhārī
Gaṇeśa
Gaṅgā
Ganges
Garuḍa
Jaṭāyu
Gautama

Hanumat
Himālaya
Himavat
Hiraṇyakaśipu
Hiraṇyākṣa

Indiase
Zuid-India
Indra
Indraprastha
Iraanse

Jahnu
Jamadagni
Jāmbavat [+ spatie]
Jāmbavat:
Jāmbavat,
JāmbavatJāmbavatī

Devī: Satyabhāmā, avatāra (Ind.) (godin)
[Satyabhama]
Devī: Siddhi, avatāra (Ind.) (godin)
Dhanvantari (1) (Ind.) (genezergod)
Dharma (Ind.) (god)
Dhṛṣṭadyumna (Ind.) (myth. fig.)
[Dhrstadyumna, Dhrshtadyumna, Dhristadyumna, Dhrishtadyumna]
Dhṛtarāṣṭra (1) (Ind.) (myth. fig., broer van Pāṇḍu)
[Dhrtarastra, Dhrtarashtra, Dhritarastra, Dhritarashtra]
Dilīpa (Ind.) (koning)
[Dilipa]
Draupadī (Ind.) (myth. fig., dochter van Drupada)
[Draupadi]
Droṇa (Ind.) (myth.fig.)
[Drona]
Drupada (Ind.) (koning)
Duryodhana (Ind.) (myth.fig.)
Gāndhārī (Ind.) (myth. fig.)
[Gandhari]
Gaṇeśa (Ind.) (god)
[Ganesha, Ganesa]
Gaṅgā (1) (Ind.) (riviergodin)
[Ganga]
Gaṅgā (2) = alg./gr. Ganges (Γαγγης) (Ind.) (rivier, van
Uttarakhaṇḍ tot Bengalen (Baṅgāl))
[Ganga]
Garuḍa (Ind.) (zonne(leeuw)vogel)
[Garuda]
Garuḍa: Jaṭāyu, incarnatie (Ind.) (zonne(leeuw)vogel)
[Jatayu]
Gautama (2) = Gotama (2) Maharṣi (Ind.) (een der zeven ṛṣi’s, man
van Ahalyā, trad. auteur van RV I en Gautama Dharma Sutra) (lit.)
[Gotama Maharṣi, Gautama Maharṣi, Gautauma Maharsi,
Gautauma Maharisi, Gautauma Maharishi, Maharṣi Gautama,
Maharsi Gautama, Maharishi Gautama]
Hanumat = Hanumān (Ind.) (aapgod)
[Hanuman]
Himavat = Himālaya (Ind.) (goddelijke berg), Haimavata, -ī (van
Himavat)
[Himalaya]
Himavat = Himālaya (Ind.) (goddelijke berg), Haimavata, -ī (van
Himavat)
[Himalaya]
Hiraṇyakaśipu (Ind.) (demon)
[Hiranyakashipu, Hiranyakasipu]
d. Hiraṇyākṣa = Hiraṇyanetra = Hiraṇyalocana (Ind.) (demon)
[Hiranyaksa, Hiranyaksha, Hiranyanetra, Hiranyalocana,
Hiranyalochana]
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India, ZuidIndra (1) (Ind.) (god)
Indraprastha = Khāṇḍavaprastha = pāli Indapatta (Ind.)
(onbekende archeol. site, omgeving Delhi)
[Khandavaprastha]
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]
Jahnu (Ind.) (ṛṣi, zoon van Kuru)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Jamadagni (Ind.) (ṛṣi, vader van Paraśurāma) [rsi, risi, rshi, rishi]
Jāmbavat = Jāmbavān (Ind.) (beerkoning), Jāmbavatī (dochter)
[Jambavat, Jambavan]
Jāmbavat = Jāmbavān (Ind.) (beerkoning), Jāmbavatī (dochter)
[Jambavat, Jambavan]
Jāmbavat = Jāmbavān (Ind.) (beerkoning), Jāmbavatī (dochter)
[Jambavat, Jambavan]
Jāmbavat = Jāmbavān (Ind.) (beerkoning), Jāmbavatī (dochter)
[Jambavat, Jambavan]
Jāmbavatī (Ind.) (myth. fig., dochter van Jāmbavat) [Jambavati]
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Kadrū
Kailāsa
Kāliya
Kaṃsa
Kālanemi
Kapila
Karṇa [voorafgegaan door een spatie]
Karṇa’s dood
Karṇa, de
Kaśyapa
Keśin,
Keśinī
Ketu
Khasā
Kubera

Kumbhakarṇa
Kuntī
Pṛthā
Kaurava’s

Kuru [+ spatie]

Kurukṣetra

Lakṣmaṇa
Sītā
Laṅkā

Mādrī
Mahendra

Kadrū (Ind.) (godin, moeder van de slangen)
[Kadru]
Kailāsa = tib. Gangs Rinpoche (Tib.-Ind.) (1. berg, tNOv Śrīnagar
en tNv het Mānasarovara-meer, 2. godenwoning)
[Kailasa]
Kālanemi (1): Kāliya, incarnatie (Ind.) (nāga-asura-demon)
[Kalya, naga]
Kālanemi (1): Kaṃsa, incarnatie (Ind.) (koning- asura-demon)
[Kamsa, Kansa, asura]
Kālanemi (2) (rākṣasa-demon oom van Rāvaṇa (Rām.))
[Kalanemi, Ravana, raksasa, rakshasa]
Kapila (1) = Kapilarṣi (Ind.) (filosoof)
[Kapilarsi, Kapilarisi,
Kapilarshi, Kapilarishi]
Karṇa = Vasuṣeṇa (Ind.) (myth. koning)
[Karna, Vasusena,
Vasushena]
Karṇa = Vasuṣeṇa (Ind.) (myth. koning)
[Karna, Vasusena,
Vasushena]
Karṇa = Vasuṣeṇa (Ind.) (myth. koning)
[Karna, Vasusena,
Vasushena]
Kaśyapa (1) (Ind.) (ṛṣi-god)
[Kasyapa, Kashyapa,
rsi, risi, rshi, rishi]
Keśin (3) (Ind.) (asura-paardendemon (Pur.))
[Keshin, Kesin]
Keśinī (1) (Ind.) (myth.fig., vrouw van Sagara)
[Keshini, Kesini]
Ketu (1) (Ind.) (asura-demon)
Khasā = Khaśā (Ind.) (myth. fig.)
[Khasa, Khasha]
Kubera = Kuvera (Ind.) (1. rākṣasa- of yakṣa-demonenkoning, 2.
later god, 3. wachter van het noorden (Ind.-B.))
[raksasa, rakshasa, yaksa, yaksha]
Kumbhakarṇa (Ind.) (rākṣasa-demon)
[Kumbhakarna, raksasa, rakshasa]
Kuntī = Pṛthā (Ind.) (myth. fig.)
[Kunti, Prtha, Pritha]
Kuntī = Pṛthā (Ind.) (myth. fig.)
[Kunti, Prtha, Pritha]
Kuru (Ind.) (1. lid van het volk der (Dakṣiṇa) Kuru’s, 2. naamgever
van de Kuru’s, 3. mahājanapada, gebied in NW-India rond de
hoofdsteden Āsandīvat (Assandh), Indraprastha, Hāstināpura),
Kaurava
Kuru (Ind.) (1. lid van het volk der (Dakṣiṇa) Kuru’s, 2. naamgever
van de Kuru’s, 3. mahājanapada, gebied in NW-India rond de
hoofdsteden Āsandīvat (Assandh), Indraprastha, Hāstināpura),
Kaurava
Kurukṣetra (Ind.) (streek, tNWv Delhi tussen r. Satluj, r. Yamunā
en Mārwār-woestijn, N-Hariyāṇā en Z- Pañjāb)
[Kuruksetra,
Kurukshetra]
Lakṣmaṇa = Lakhana (Ind.) (myth. fig.)
[Laksmana,
Lakshmana, Laxman]
Lakṣmī: Sītā, avatāra (oorspr. Sondergott) (Ind.) (myth. fig.-godin)
[Sita, avatara]
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]
Mādrī (Ind.) (myth.fig.)
[Madri]
Mahendra (1) = Mahendragiri (Ind.) (berg, in de oostelijke Ghats,
tOv Burakhat, Gajapati, Oḍiśā = Odisha)
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Manu
Marīci
Menā
Nakula
Nandinī
Nārada

Narmadā

Nikaṣā
Pāṇḍava’s
Pāṇḍu
Parāśara
Prajāpati
Prasena
Pulastya
Purukutsa
Rāhu
Svarbhānu
Rāvaṇa
Sādhyā
Sagara
Sāgara
Sahadeva
Śakuni
Śaṃtanu
Saṃvaraṇa
Saraṇyū
Chāyā
Sarasvatī
Satrājit
Saturnus
Satyavatī
Ananta
Śeṣa
Siṃhikā
Śiśupāla
Śaiva
Śiva
Kārttikeya
Sugrīva

Manu (1) (Ind.) (naam van bep. goddelijke scheppers of
voorvaders), Mānava
[Manava]
Marīci (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
[Marici, Marichi, rsi, risi, rshi, rishi,
prajapati]
Menā (1) = Menakā (Ind.) (apsaras-godin, de vrouw van Himavat en
de moeder van Pārvatī en Gaṅgā), Maināka (berg) [Mena, Menaka]
Nakula (Ind.) (myth.fig.)
Nandinī (Ind.) (koe)
[Nandini]
Nārada (1) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati, (later) Viṣṇu-avatāra), Nāradīya
(lit.)
[Narada, Naradiya, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati,
Vishnu-avatara]
Narmadā = Narbada = Nerbudda = Revā (Ind.) (rivier en
nāgī/personificatie, van Amarakaṇṭaka (tZOv Jabalpura),
Anuppura, Madya Pradeśa, naar Bharūca, tNv Surat, Bharūca,
Gujarāt) (lit.)
[Narmada, Reva, nagi]
Nikaṣā = Keśinī (2) = Kaikasī (Ind.) (rākṣasī, moeder van Rāvaṇa)
[Nikasa, Nikasha, Keshini, Kesini, Kaikasi, raksasa, rakshasa]
Pāṇḍu (Ind.) (myth. fig.), Pāṇḍava
[Pandu, Pandava]
Pāṇḍu (Ind.) (myth. fig.), Pāṇḍava
[Pandu, Pandava]
Parāśara (Ind.) (yogin)
[Parashara, Parasara]
Prajāpati (1) (Ind.) (1. onafhankelijke abstracte god, 2. naam of
titel van div. scheppergoden of andere wezens)
[Prajapati]
Prasena (Ind.) (myth.fig.)
Pulastya = Pulatsya (Ind.) (ṛṣi)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Purukutsa (Ind.) (myth. fig.)
Rāhu (1) (Ind.) (asura-demon)
[Rahu]
Rāhu (1): ‘Svarbhānu’ (Ind.) (asura-demon)
[Svarbhanu]
Rāvaṇa (Ind.) (demonenkoning)
[Ravana]
Sādhyā (Ind.) (godin, vrouw van Dharma)
[Sadhya]
Sagara (Ind.) (koning), Sāgara
Sāgara (Ind.) (personificatie van de oceaan)
[Sagara]
Sahadeva (Ind.) (myth.fig.)
Śakuni = Saubala = Gāndhārarāja = Subalrāja (Ind.) (myth. fig.)
[Shakuni, Sakuni, Gandhararaja, Subalraja]
Śaṃtanu = Śāṃtanu (Ind.) (myth. koning)
[Shamtanu, Shantanu, Samtanu, Santanu]
Saṃvaraṇa (Ind.) (myth. koning)
[Samvarana, Sanvarana]
Saraṇyū (Ind.) (godin)
[Saranyu]
Saraṇyū: ‘Saṃjñā’ = pseudo-Saṃjñā: ‘Chāyā’ (Ind.) (godin)
[Saranyu, Samjna, Sanjna, Chaya]
Sarasvatī (1) (Ind.) (rivier(godin)), Sārasvata (offer)
[Sarasvati,
Saraswati, Saravata, Saraswata]
Satrājit (Ind.) (myth.fig.)
[Satrajit]
Saturnus (1. god, 2. planeet)
Satyavatī (1) (Ind.) (apsaras, moeder van Vyāsa)
[Satyavati]
Śeṣa = Śeṣanāga = Adī Śeṣa = Ananta (Ind.) (nāga)
[Adi Shesa, Adi Shesha, Adi Sesa, Shesanaga, Sesanaga, naga]
Śeṣa = Śeṣanāga = Adī Śeṣa = Ananta (Ind.) (nāga)
[Adi Shesa, Adi Shesha, Adi Sesa, Shesanaga, Sesanaga, naga]
Siṃhikā (Ind.) (rākṣasī-demon)
[Simhika, Sinhika, raksasi, rakshasi]
Śiśupāla (Ind.) (myth. koning/asura-demon) [Shishupala, Sisupala]
Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)
[Shiva, Shiwa, Siva]
Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)
[Shiva, Shiwa, Siva]
Skanda = Kārttikeya (Ind.) (god)
[Karttikeya, Kartikeya]
Sugrīva (Ind.) (aapkoning)
[Sugriva]
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Sumatī
Surasā
Sūrya
Sutlej

Śutudri

Svāhā
Tapatī

Varuṇa
Vasiṣṭha
Vasudeva
Vāsuki
Vāyu
Vicitravīrya
Vidarbha
Vidura
Vinatā
Vindhya
Vaiṣṇava
Viṣṇu
Balarāma

Kṛṣṇa
Kūrma
Mohinī (een avatāra van Viṣṇu)
Nṛsiṃha
Paraśurāma

Sumatī (Ind.) (myth.fig.)
[Sumati]
Surasā (Ind.) (nāga-rākṣasī-demon), Saurasā
[Surasa, naga, raksasi, rakshasi]
Sūrya (1) (Ind.) (god), Saura (lit.)
[Surya]
Śutudrī = postved. Śatadru = gr./lat. (Ptol. 7) Ζαραδρος = (Strabo
15.1.27) Hypanis = (Q.Curtius 9.1.35, Plin. 7.1.27) Hypasis
(Ύπασις) = (Arrian. (Anab. passim), Diod. Sic. 17.93.1) Hyphasis
(Ύφασις) = Sydrus (Plin. 6.21.63) = mod. Sutlej = panj. Satluj =
tib. Langqên Zangbo (Ind.-Pak.-Tib.) (goddelijke rivier, van berg
Kailāsa, naar Gobind Sagar en van Firozapura naar de Indus bij
Alīpura) [vgl. de r. Vipāś = Beas die in de Śutudrī = Sutlej
uitmondt] [Shutudri, Sutudri, Shatadru, Satadru, Langqen Zangbo]
Śutudrī = postved. Śatadru = gr./lat. (Ptol. 7) Ζαραδρος = (Strabo
15.1.27) Hypanis = (Q.Curtius 9.1.35, Plin. 7.1.27) Hypasis
(Ύπασις) = (Arrian. (Anab. passim), Diod. Sic. 17.93.1) Hyphasis
(Ύφασις) = Sydrus (Plin. 6.21.63) = mod. Sutlej = panj. Satluj =
tib. Langqên Zangbo (Ind.-Pak.-Tib.) (goddelijke rivier, van berg
Kailāsa, naar Gobind Sagar en van Firozapura naar de Indus bij
Alīpura) [vgl. de r. Vipāś = Beas die in de Śutudrī = Sutlej
uitmondt] [Shutudri, Sutudri, Shatadru, Satadru, Langqen Zangbo]
Svāhā (Ind.) (nimf-godin, dochter van Tārā (2))
[Svaha, Swaha]
Tapatī = Taptī = Tāpī (Ind.) (rivier(godin), van Multāī = Multapi,
Bētūl, Madhya Pradeśa, naar Surat, Surat, Gujarāt)
[Tapati,
Tapti, Tapi]
Varuṇa (Ind.) (god)
[Varuna]
Vasiṣṭha (Ind.) (auteur en ṛṣi) (lit.)
[Vasistha, Vasishtha,
rsi, risi, rshi, rishi]
Vasudeva (5) (Ind.) (myth.fig., vader van K ṛṣṇa)
Vāsuki (Ind.) (nāga)
[Vasuki, naga]
Vāyu (2) (Ind.) (god) (lit.), Vāyavīya (lit.)
[Vayu, Vayaviya]
Vicitravīrya (Ind.) (koning, zoon van Śaṃtanu)
[Vicitravirya,
Vichitravirya]
Vidarbha (Ind.) (koninkrijk, rond Nāgpura in oostelijk Mahārāṣṭra)
Vidura (Ind.) (myth.fig.)
Vinatā (Ind.) (godin, moeder der vogels)
[Vinata]
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]
Viṣṇu (Ind.) (god) (lit.), Vaiṣṇava
[Visnu, Vishnu, Vaisnava, Vaishnava]
Viṣṇu (Ind.) (god) (lit.), Vaiṣṇava
[Visnu, Vishnu, Vaisnava, Vaishnava]
Viṣṇu: Balarāma (= Baladeva (1) = Balabhadra (1) = Halāyudha =
Haladhara) = Saṃkarṣaṇa (2), avatāra (Ind.) (held-god)
[Balarama, Halayudha, Samkarsana, Samkarshana, Sankarsana,
Sankarshana, avatara]
Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra (Ind.) (held-god) (alg.)
[Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara]
Viṣṇu: Kūrma, avatāra (Ind.) (schildpad-god) (lit.)
[Kurma, avatara]
Viṣṇu: Mohinī, avatāra (Ind.) (nimf-god)
[Mohini, avatara]
Viṣṇu: Narasiṃha = Nṛsiṃha, avatāra (Ind.) (manleeuw-god) (lit.)
[Narasimha, Narasinha, Narasingha, Nrsimha, Nrsinha, Nrisimha,
Nrisinha, Nrisingha, avatara]
Viṣṇu: Paraśurāma, avatāra (Ind.) (held-god)
[Parashurama,
Parasurama, avatara]
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Rāma [voorafgegaan door een spatie]
Rāma helpt
Rāma’s ballingschap
Varāha
Viśvāmitra
Vṛtra
Ahi
Vyāsa

William J. Wilkins
Yādava
Yama [voorafgegaan door een spatie]
Dharma is ook Yama
Yamī
Jumnā
Yamunā
Yudhiṣṭhira

Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra (Ind.) (held-god)
[Rama, Ramacandra, Ramachandra, avatara]
Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra (Ind.) (held-god)
[Rama, Ramacandra, Ramachandra, avatara]
Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra (Ind.) (held-god)
[Rama, Ramacandra, Ramachandra, avatara]
Viṣṇu: Varāha, avatāra (Ind.) (beerzwijn-god) (lit.), Vārāha (lit.)
[Varaha, avatara]
Viśvāmitra (Ind.) (auteur en ṛṣi)
[Vishvamitra, Visvamitra,
rsi, risi, rshi, rishi]
Vṛtra (1) (Ind.) (asura-demon-nāga)
[Vrtra, Vritra, naga]
Vṛtra (1): ‘Ahi’ (3) (Ind.) (asura-demon-nāga) [Vrtra, Vritra, naga]
Vyāsa (1) = Kṛṣṇa (8) Dvaipāyana Vyāsa = Vedavyāsa (Ind.) (auteur)
[Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa, Krsna Dvaipayana Vyasa,
Krisna Dvaipayana Vyasa, Krshna Dvaipayana Vyasa, Krishna
Dvaipayana Vyasa, Vedavyasa]
Wilkins (2), William Joseph (auteur, 1843 - 1902)
Yadu (2) (Ind.) (koning), Yādava (patr.)
[Yadava]
Yama (1) = Yamarāja (Ind.) (1. eerste mens, 2. god, broer van
Yamī)
[Yamaraja]
Yama (1): ‘Dharmarāja’ (1) (Ind.) (god)
[Dharmaraja]
Yamī (Ind.) (godin, zuster van Yama)
[Yami]
Yamī: Yamunā (1) = mod. Jumnā (post-ved. identificatie) (Ind.)
(rivier(godin))
[Yamuna, Jumna]
Yamī: Yamunā (1) = mod. Jumnā (post-ved. identificatie) (Ind.)
(rivier(godin))
[Yamuna, Jumna]
Yudhiṣṭhira = Ajātaśatru (3) = Dharmanandana = Dharmarāja (4)
(Ind.) (myth. fig.)
[Yudhisthira, Yudhishthira, Ajatashatru, Ajatasatru, Dharmaraja]
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2. Index van categorieën en termen
berg
Mandara
Meru
Pārvatī
bergpas
Krauñcarandhra
edelsteen
edelstenen
Syamantaka
gouden
hiraṇya
ijzeren
begin van ieder tijdperk
eind van het wereldtijdperk
ontstaat
ontstaan van de apsarasa’s
Van Iraanse afkomst
Van Indiase afkomst
drie mogelijke oorsprongen
heeft Sāgara, de oceaan, laten ontstaan
oorsprongen van de rākṣasa’s
hun oorsprong
voornamelijk over zijn oorsprong
ambachtslieden
Wagenmakers
schrijver
Baka
bewaakt
bewaken
bewakers
wacht
Dansers
deva’s yajñamuṣa’s ‘offerstelers’
slavin
moordenaar
Hij steunt de hemelen
ondersteunen de hemel
amṛta te drinken
drinken krachtige amṛta
functie
koeherders
raadgever
musici
Partners
asceet
heilige mannen
de heilige
waarin een heilige
wijze
ṛṣi
spreker
soldaat

Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg, mythische: ‘Mandara’ (Ind.)
Aardhoogte: berg, mythische: ‘Meru ‘= ‘Sumeru’ (3) (Ind.) + (Ind.B.) + (Tib.)
Aardhoogte: berg: term: pārvatī (‘bergdochter’) (godin) (Ind.)
Aardhoogte: bergpas
Aardhoogte: bergpas: ‘Krauñcarandhra’ (Mb.) (Ind.)
Aardmaterie: edelsteen
Aardmaterie: edelsteen
Aardmaterie: edelsteen: ‘Syamantaka’ (Ind.)
Aardmaterie: goud(en)
Aardmaterie: goud: term: hiraṇya (adj.) (Ind.)
Aardmaterie: ijzer
Begin: ~ van een wereldtijdperk
Begin: einde van het wereldtijdperk
Begin: oorsprong (ontstaan)
Begin: oorsprong van de apsarasa’s (Ind.)
Begin: oorsprong van de asura’s (Ind.)
Begin: oorsprong van de Deva’s (Ind.)
Begin: oorsprong van de lagere godheden (Ind.)
Begin: oorsprong van de oceaan Sāgara (Ind.)
Begin: oorsprong van de rākṣasa’s (Ind.)
Begin: oorsprong van de rivieren
Begin: oorsprong van Gaṇeśa (Ind.)
Beroep en functie: ambachtsman, -vrouw
Beroep en functie: ambachtsman: wagenmaker
Beroep en functie: auteur
Beroep en functie: bedrieg(st)er: term: baka (vogel, demon) (Ind.)
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: danser
Beroep en functie: dief: term: yajñamuṣ, deva (‘offerstelerdemon) (demon) (Ind.)
Beroep en functie: dienares: slavin
Beroep en functie: doder
Beroep en functie: drager van de hemel
Beroep en functie: drager van de hemel
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: herder
Beroep en functie: minister (raadgever)
Beroep en functie: musicus
Beroep en functie: partner
Beroep en functie: rel. persoon: asceet
Beroep en functie: rel. persoon: heilige
Beroep en functie: rel. persoon: heilige
Beroep en functie: rel. persoon: heilige
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: ṛṣi (Ind.)
Beroep en functie: spreker, redenaar
Beroep en functie: strijder, krijgsman
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Kampioen
winnaar
geleerde
geleerdheid
kenner van de geschriften
leerling
leermeester
opgeleid
Wereldleraren
paṇi’s
vriend
bezitters
Syamantaka ten slotte mag houden
Eigenaar
stelen
edelsteen wordt weer gestolen
steelt de edelsteen
wolkenkoeien van Indra roven
diefstal van Puṣpaka
geeft
teruggave
loon
compensatie
losgeld
Narmadā
delen
verlies
hoofd verliest
verlies van onsterfelijkheid
verliest zijn onsterfelijkheid
verlies van zijn slagtand
krijgt
Arjuna wint
toe en geven Garuḍa
onsterfelijkheid verwerven
Onsterfelijkheid, waarbij hij
amṛta, die Garuḍa vervolgens brengt
amṛta, die de asura’s stelen
hun kracht door gestolen
Pārvatī, die hij geschaakt
Pārvatī, die hij meeneemt
Sugrīva meerooft
afgewezen
bloed
vaartuig
stad
steden
Hiraṇyapura
Hiraṇyapura
badkamer
wezen [voorafgegaan door een spatie]
conservatisme

Beroep en functie: strijder: kampioen
Beroep en functie: strijder: overwinnaar
Beroep en functie: studie: geleerde
Beroep en functie: studie: geleerde
Beroep en functie: studie: geleerde
Beroep en functie: studie: leerling
Beroep en functie: studie: meester (leraar)
Beroep en functie: studie: meester (leraar)
Beroep en functie: studie: meester: wereldleraar
Beroep en functie: vrek: term: paṇi (demon) (Ind.)
Beroep en functie: vriend
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: bezit van de koe Nandinī (Ind.)
Bezit en roof: diefstal
Bezit en roof: diefstal van de edelsteen Syamantaka (Ind.)
Bezit en roof: diefstal van de edelsteen Syamantaka (Ind.)
Bezit en roof: diefstal van de runderen
Bezit en roof: diefstal van de wagen Puṣpaka (Ind.)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave, terugBezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: vreugde: term: narmadā (fem.) (nāgī, rivier)
(Ind.)
Bezit en roof: verdeling (1. distributie, overdracht, 2. ontleding)
Bezit en roof: verlies
Bezit en roof: verlies van hoofd
Bezit en roof: verlies van onsterfelijkheid
Bezit en roof: verlies van onsterfelijkheid
Bezit en roof: verlies van tand
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin)
Bezit en roof: verwerving van macht
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: weigering, afwijzing
Bloed
Boot
Bouwwerk: stad
Bouwwerk: stad
Bouwwerk: stad der demonen: ‘Hiraṇyapura’ (Ind.)
Bouwwerk: stad: term: pura, Hiraṇya- (‘gouden stad’) (stad v.
demonen) (Ind.)
Bouwwerk: vertrek: badruimte (baden, thermen)
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen
Cultureel aspect: conservatisme
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aanbeden
vereerd
verering
reus
dier
Jaṭāyu
Jāmbavat
Ananta
Vāsuki
Śeṣa
Narmadā
Garuḍa
Nandinī
Surasā
Airāvata
Kāliya
Varāha
apen [voorafgegaan door een spatie]
Beer [voorafgegaan door een spatie]
beren
hond
leeuw
olifant
rat [voorafgegaan door een spatie]
draagt Viṣṇu
schildpad
Pātāla
hel [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
onderwereld
dode lichamen
opbloeit
dood
overleden
sterft
sterven
baart
geboorte
geboren
bestaan op aarde
eeuwig leven
onsterfelijk
sterfelingen
doodt
Droṇa doden
gedood
slachting
te doden
vernietigd
vernietigt
moord
onthooft
sterven in het vuur
verbrand
drie [voorafgegaan door een spatie]
belofte
belooft

Cultus
Cultus
Cultus
Demon: reus
Dier
Dier: ‘De lang levende met de haarknot’ (Jaṭāyu) (Ind.)
Dier: ‘De modderige’ (Jāmbavat) (Ind.)
Dier: ‘Eeuwige’ (Ananta) (Ind.)
Dier: ‘Omwikkelaar’ (Vāsuki) (Ind.)
Dier: ‘Overblijfsel’ (Śeṣa) (Ind.)
Dier: ‘Plezierschenkster’ (Narmadā) (Ind.)
Dier: ‘Verslinder’ (Garuḍa, Garuḍī) (Ind.)
Dier: ‘Vreugdevolle’ (Nandin, Nandinī) (Ind.)
Dier: ‘Waterrijke’ (Surasā) (Ind.)
Dier: ‘Zoon van de oceaan’ (Airāvata) (Ind.)
Dier: ‘Zwarte’ (Kāliya) (Ind.)
Dier: ‘Zwijn’ (Varāha) (Ind.)
Dier: aap
Dier: beer
Dier: beer
Dier: hond
Dier: leeuw
Dier: olifant
Dier: rat
Dier: rijdier
Dier: schildpad
Dodenrijk: ‘Pātāla’ (lit.) (Ind.)
Dodenrijk: hel (alg.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld
Dood en leven: afgestorvene: lijk
Dood en leven: bloei
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: leven van de mens
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: onsterfelijkheid
Dood en leven: sterfelijkheid
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging: moord
Dood en leven: vernietiging: onthoofding
Dood en leven: vernietiging: verbranding
Dood en leven: vernietiging: verbranding
Drie
Eed: belofte
Eed: belofte
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belooft
vervloeking
vervloekt
één
gelijkgesteld
Individuele
vereniging
verenigt
eet [voorafgegaan door een spatie]
eten [voorafgegaan door een spatie]
opeten
verslindt
koek
soma
amṛta
melk
mensenvlees eten
rākṣasa-vlees
goede daden
goede werken
Satī
veroordeelt
Slechte aapkoning
slechte mensen
het kwaad
kwade
slechte
straffen
ballingschap
verbannen
wraak
immoreel gedrag
zonden
misdaad
broer
dochter
familie
Yādava

genealogie
Genealogie van Bāli
Genealogie van Sugrīva
Genealogie van de Daitya’s en Dānava’s
Genealogie van de nāga’s
Genealogie van de rākṣasa’s
Genealogie van de Daitya’s en Dānava’s
Genealogie van Gaṇeśa
Genealogie van Gaṅgā
Genealogie van Garuḍa
Genealogie van Hanumat
Genealogie van de mythologische
Genealogie van Pārvatī
Genealogie van Sagara
Genealogie van Tapatī

Eed: belofte (beloven, afspraak)
Eed: vervloeking (vloek)
Eed: vervloeking (vloek)
Eén
Eén: identificatie
Eén: individualiteit
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden)
Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden)
Eten en drinken: koek
Eten en drinken: mede: term: soma (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: soma: amṛta (Ind.)
Eten en drinken: melk
Eten en drinken: vlees: mensenvlees
Eten en drinken: vlees: rākṣasa-vlees (Ind.)
Ethiek: goede daad
Ethiek: goede daad
Ethiek: goedheid: term: sat, satī (godin) (Ind.)
Ethiek: oordeel: veroordeling
Ethiek: slechte persoon
Ethiek: slechte persoon
Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid)
Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid)
Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid)
Ethiek: straf (straffen)
Ethiek: straf: verbanning
Ethiek: straf: verbanning
Ethiek: straf: wraak
Ethiek: zonde (zondigen)
Ethiek: zonde (zondigen)
Ethiek: zonde: misdadigheid (misdaad)
Familierelaties: broeder
Familierelaties: dochter
Familierelaties: familie
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Yādava’s’ = ‘Yadu’s’
(3) = ‘Mādhava’s’ = ‘Madhu’s’ (3) = ‘Vārṣṇeya’s’ = ‘Vṛṣṇi’s’ (2)
(Ind.)
Familierelaties: genealogie
Familierelaties: genealogie van Bāli en Sugrīva (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Bāli en Sugrīva (Ind.)
Familierelaties: genealogie van de Daitya’s en Dānava’s (Ind.)
Familierelaties: genealogie van de nāga’s (Ind.)
Familierelaties: genealogie van de rākṣasa’s (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Diti (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Gaṇeśa (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Gaṅgā (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Garu ḍa (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Hanumat (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Jāmbavat-mythe (hoofdpersonen)
(Ind.)
Familierelaties: genealogie van Pārvatī (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Sagara (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Tapatī (Ind.)
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Genealogie van Yamunā
grootvader
halfbroer
kinderen
kleinzoon
moeder
Ambālikā
Ambikā
Afstammelingen
nageslacht
nakomelingen
nazaten
oom
vader
voorouder
Voorvader
zonen
zoon
zuster
kennis
wijsheid
wijze
doctrine van de reïncarnatie
Betekenis
Indeling
Onderverdeling
Verdeeld naar klassen
tegenstellingen
verbonden
onderscheid
Verwant
geesten
Baka
‘dochters van plezier’
Hiraṇyakaśipu
Hiraṇyākṣa
Rāhu
Ṛbhu
Keśin,
Rāvaṇa
Bali
Kumbhakarṇa
Svarbhānu
Ketu
Vṛtra
Toorn
Kālanemi
Satyavatī
Nikaṣā
Dānava’s
angstaanjagers
graha’s

Familierelaties: genealogie van Yamunā = Yamī (Ind.)
Familierelaties: grootvader
Familierelaties: halfbroer
Familierelaties: kind
Familierelaties: kleinzoon
Familierelaties: moeder
Familierelaties: moeder: term: ambālikā (myth. fig.) (Ind.)]
Familierelaties: moeder: term: ambikā (tevens naam) (Ind.)
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: oom
Familierelaties: vader
Familierelaties: voorouder
Familierelaties: voorvader
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zuster
Filosofie: kennis
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: type: transmigratie (reïncarnatie), leer van de
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling,
schema)
Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling,
schema)
Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling,
schema)
Filosofisch aspect: tegenstelling
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verwantschap
Geest
Geest: ‘Bedrieger’ (Baka) (Ind.) (rākṣasa)
Geest: ‘Dochter van plezier’ (Ind.) (apsarasa)
Geest: ‘Goudkleed’ (Hiraṇyakaśipu) (Ind.)
Geest: ‘Goudoog’ (Hiraṇyākṣa, Hiraṇyanetra, Hiraṇyalocana )
(Ind.)
Geest: ‘Grijper’ (Rāhu) (Ind.)
Geest: ‘Handvaardige’ (Ṛbhu) (Ind.)
Geest: ‘Langharig’ (Keśin) (Ind.)
Geest: ‘Lawaaimaker’ (Rāvaṇa) (Ind.)
Geest: ‘Offer’ (Bali) (Ind.) (asura)
Geest: ‘Potoor’ (Kumbhakarṇa) (Ind.)
Geest: ‘Schitterende pracht’ (Svarbhānu) (Ind.)
Geest: ‘Schittering’ (Ketu) (Ind.)
Geest: ‘Tegenhouder’ (Vṛtra) (Ind.)
Geest: ‘Toorn’
Geest: ‘Velg van het rad der tijd’ (Kālanemi) (Ind.)
Geest: ‘Waarheidslievende’ (Satyavatī) (Ind.)
Geest: ‘Wrijfster’ (Nikaṣā) (Ind.)
Geest: ‘Zoon van Danu’ (Dānava) (Ind.)
Geest: angstdemon
Geest: angstdemon: graha (Ind.)
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Demonen die heilige mannen aanvallen
Kiṃnara’s
yakṣa’s
demon
asura’s
deva’s yajñamuṣa’s ‘offerstelers’
droogtedemon
dasyu’s
dwergdemonen
Dānava’s
Ṛbhu’s
Gandharva’s
geestelijke
kannibaaldemonen
bhūta’s
darba’s
piśāca’s
rākṣasa
rākṣasī
luchtdemonen
paṇi’s
nimf
nimfen van de berg
apsarasa
waternimfen
demonen van het duistere noodlot
vartikā’s
paarddemon
Reusdemonen
Daitya
heilige wezens
mensenzielen
Zielen van de overleden voorvaderen
Vaders [hoofdletter]
pitṛ’s
brullen
Rāvaṇa
ontstaansgeschiedenis
kindertijd
man [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
mannen
mooie vrouw
Vrouwelijke
13
49
60.000
88.000
korte
Goden maken zich zo groot als bergen
groot als een berg
sapta
tien
12
twaalf

Geest: belager van heilige mannen
Geest: berggeest: kiṃnara = kimpuruṣa = aśvamukha (Ind.)
Geest: berggeest: yakṣa, yakṣī (Ind.) = yakkha (Ind.-B.)
Geest: demon
Geest: demon: term: asura (Ind.)
Geest: demon: term: asura: ‘deva yajñamuṣ’ (‘offerstelerdemon’) (Ind.)
Geest: droogtedemon
Geest: droogtedemon:dāsa of dasyu (Ind.)
Geest: dwerg
Geest: groep: ‘Dānava’s’ (Ind.)
Geest: groep: ‘Ṛbhu’s’ (Ind.)
Geest: hemelgeest: gandharva (lit.) (Ind.)
Geest: het geestelijke (i.t.t. het lichamelijke)
Geest: lijkenetende demon
Geest: lijkenetende demon: bhūta (Ind.-B.) + (Ind.)
Geest: lijkenetende demon: darba (Ind.)
Geest: lijkenetende demon: piśāca (Ind.)
Geest: lijkenetende demon: rākṣasa (Ind.)
Geest: lijkenetende demon: rākṣasa (Ind.)
Geest: lucht-, wind-, en stormdemon
Geest: luchtdemon: paṇi (Ind.)
Geest: nimf
Geest: nimf: bergnimf
Geest: nimf: hemelnimf: goddelijke prostituee: apsaras (Ind.)
Geest: nimf: waternimf
Geest: noodlotsdemon
Geest: noodlotsdemon: vartikā (Ind.)
Geest: paarddemon
Geest: reus
Geest: reus: Daitya (‘zoon van Diti’) (Ind.)
Geest: wezen, heilig
Geest: ziel
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’
Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’: term: pitṛ (Ind.)
Geluid: brullen
Geluid: lawaai: term: rāvaṇa (nom. ag., caus.) (demon) (Ind.)
Geschiedenis: type: ontstaansgeschiedenis
Geslacht en rijpheid: kindertijd
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: vrouw
Geslacht en rijpheid: vrouw
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: maat: kleinheid (kort)
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: term: sapta (Ind.)
Getal: tien
Getal: twaalf
Getal: twaalf
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5 tot
vijf
7 [+ spatie]
zeven
god
Viśvedevās
Rāma [voorafgegaan door een spatie]
Rāma helpt
Rāma’s ballingschap
Sarasvatī
Kadrū
Manu
Pārvatī
Maruts
Yama [voorafgegaan door een spatie]
Yamī
Yamunā
Jumnā
Diti
Vasu’s
Hanumat
Dakṣa
Prajāpati
Svāhā
Brahmā
Dhanvantari
Himavat
Dharmarāja
Balarāma
Śani
Marīci
Candra
Nṛsiṃha
Kubera
Vinatā
Durgā
Tapatī
Khasā
Paraśurāma
Aśvins
Chāyā
Kaśyapa
Kūrma
Rudra’s
Ahi
Gaṅgā
Saraṇyū
Siddhi
pitṛ
Mohinī (een avatāra van Viṣṇu)
Atri
Menā
Bhṛgu
Agni
Śiva
Dharma

Getal: vijf
Getal: vijf
Getal: zeven
Getal: zeven
God
God: ‘Algoden’ (Viśvedevās) (Ind.)
God: ‘Bekoorlijke’ (Rāma) (Ind.)
God: ‘Bekoorlijke’ (Rāma) (Ind.)
God: ‘Bekoorlijke’ (Rāma) (Ind.)
God: ‘Bezitter van wateren’ (Sarasvatī) (Ind.)
God: ‘Bruine’ (Kadrū) (Ind.)
God: ‘Denkende’ (Manu) (Ind.)
God: ‘Dochter van de Berg’ (Pārvatī) Ind.)
God: ‘Doders’ (Maruts) (Ind.) (godengroep)
God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.)
God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.)
God: ‘Dubbele’ (Yamunā) (Ind.)
God: ‘Dubbele’ (Yamunā) (Ind.)
God: ‘Gebondenheid’ (Diti) (Ind.)
God: ‘Goede’ (Vasu, Vasava) (Ind.)
God: ‘Grote kaak’ (Hanumat) (Ind.)
God: ‘Handige’ (Dakṣa) (Ind.)
God: ‘Heer der schepselen’ (Prajāpati) (Ind.)
God: ‘Heil’ (Svāhā) (Ind.)
God: ‘Heilige’ (Brahmā, Bhagavān, Bhagavat, Bhagavad) (Ind.)
God: ‘Hemelboogvaarder’ (Dhanvantari) (Ind.)
God: ‘IJskoude’ (Himavat) (Ind.)
God: ‘Koning der gerechtigheid’ (Dharmarāja) (Ind.)
God: ‘Krachtige Rāma’ (Balarāma) (Ind.)
God: ‘Langzame beweger’ (Śanaiścara = Śani) (Ind.)
God: ‘Lichtstraal’ (Marīci) (Ind.) (prajāpati)
God: ‘Maan’ (Candramas) (Ind.)
God: ‘Manleeuw’ (Narasiṃha, Nṛsiṃha) (Ind.)
God: ‘Misvormde’(Kubera) (Ind.)
God: ‘Nederige’ (Vinatā) (Ind.)
God: ‘Ongenaakbare’ (Durgā) (Ind.)
God: ‘Opwarming’ (Tapatī) (Ind.)
God: ‘Parfum’ (Khasā) (Ind.)
God: ‘Rāma met de bijl’ (Paraśurāma) (Ind.)
God: ‘Ruiter’ (Aśvin) (Ind.)
God: ‘Schaduw’ (Chāyā) (Ind.)
God: ‘Schildpad’ (Kaśyapa) (Ind.)
God: ‘Schildpad’ (Kūrma) (Ind.)
God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.)
God: ‘Slang’ (Ahi) (Ind.)
God: ‘Snel voortgaande’ (Gaṅgā) (Ind.)
God: ‘Snelle’ (Saraṇyū) (Ind.)
God: ‘Succes’ (Siddhi) (Ind.)
God: ‘Vader’ (pitṛ) (Ind.)
God: ‘Verleidster’ (Mohinī) (Ind.)
God:
God:
God:
God:
God:
God:

‘Verslinder’ (Atri) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
‘Vrouw’ (Menā) (Ind.)
‘Vurige’ (Bhṛgu) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
‘Vuur’ (Agni) (Ind.)
‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.)
‘Wet’ (Dharma) (Ind.)
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Vāyu
Prajāpati’s worden ṛṣi’s genoemd
Sādhyā
Satyabhāmā
Sūrya
Kārttikeya
Āditya
Kṛṣṇa
aapgod
Diergod
goddelijke arts
redder van de wereld
Dienaren van Indra
Kṛṣṇa’s kindertijd
lagere godheden
Luchtgoden
moeder der slangen
Gaṇadevatā’s
stormgoden
Deva
devatā
welgezinde godheden
god van de wijsheid
Āditya’s
Rudra’s
Maruts
Prajāpati’s
Vasu’s
Viśvedevās
Aśvins
goddelijke en half
halfgoden
Sādhya’s
Sādhya’s
helden
Siddha’s
heersen
heerst
onder bevel van
slaaf
Vinatā
hiërarchie
koninkrijk
Dhṛtarāṣṭra
koning
Aapkoning
Koning van de beren
Koning der nāga’s
Koning der vogels
Dhṛtarāṣṭra

God: ‘Wind’ (Vāyu, Vāta) (Ind.)
God: ‘Ziener’ (Ṛṣi) (Ind.)
God: ‘Zij die gunstig gestemd moet worden’ (Sādhyā) (Ind.)
God: ‘Zij die werkelijk hartstochtelijk is’ (Satyabhāmā) (Ind.)
God: ‘Zon’ (Sūrya) (Ind.)
God: ‘Zoon der Kṛttikā’s’ (Kārttikeya) (Ind.)
God: ‘Zoon van Aditi’ (Āditya) (Ind.)
God: ‘Zwarte’ (Kṛṣṇa) (Ind.)
God: dierlijk asp.: aapgod
God: dierlijk asp.: diergod
God: geneesheer, goddelijke
God: heiland
God: intermediair: dienaar
God: kindgod
God: lagere ~
God: luchtgod
God: moeder der slangen
God: oorlogsgod: term: gaṇadevatā (Ind.)
God: stormgod (windgod)
God: term: deva (devatā) (Ind.)
God: term: deva (devatā) (Ind.)
God: weldoener van de mens
God: wijsheid, ~ van de
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Āditya’s’ (1) (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) =
‘Rudriya’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) =
‘Rudriya’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Prajāpatí’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Vasu’s’ (1) (Ind.), Vāsava
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Viśvedevās’ (Ind.), Vaiśvadeva
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (1) (Ind.)
Halfgod
Halfgod
Halfgod: ‘Die gunstig gestemd moeten worden’ (Sādhya’s) (Ind.)
Halfgod: groep: ‘Sādhya’s’ (Ind.)
Halfgod: held
Halfgod: term: siddha (Ind.)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij: gezag: leiding
Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid: slavernij
Heerschappij: onderwerping: nederigheid: term: vinatā (fem.)
(adj.) (godin) (Ind.)
Heerschappij: rangorde (hiërarchie)
Heerschappij: vorm: staat: koninkrijk
Heerschappij: vorm: staat: term: rāṣṭra, dhṛta- (‘met een sterk
rijk’) (naam v. held, lokapāla, nāga) (Ind.)
Heerser: koning
Heerser: koning, apenHeerser: koning, berenHeerser: koning, slangenHeerser: koning, vogelHeerser: koning: term: dhṛtarāṣṭra (‘machtige koning’) (naam v.
held, lokapāla, nāga) (Ind.)

Hindoeïstisch India – De Hindoeïstische periode

aapkoningin
heer [+ spatie]
heer.
leider
generaal
doodt de militaire
troonopvolgers
planeten
Ketu
Rāhu
Śani
sterrenbeeld
Saptarṣi’s
hoofd
dat van Indra’s
olifantshoofd
olifantskop
huidschilfers
getrouwd
huwelijk
huwt
houden van vrouwen
andermans vrouw
die van Vasiṣṭha
Draupadī’s hand
hand van Draupadī
Hun vrouwen
Kṛṣṇa’s vrouwen
Viṣṇu’s vrouwen
vrouw van
vrouwen van
zijn vrouw
regentschap
maandynastie
zonnedynastie
stichter van de maandynastie
stichter van de zonnedynastie
jaloezie
angstaanjagers
gruwel
verschrikt
Bhīma
bedriegt
bedrog
list
wens
bespot
Nandinī
beledigd
belediging
vernedering
vernedert
populair
haat

Heerser: koningin, apenHeerser: leider (meester, heerser, baas, heer)
Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer)
Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer)
Heerser: leider, militaire
Heerser: leider, militaire
Heerser: opvolger (op de troon e.d.)
Hemellichaam: planeet
Hemellichaam: planeet: ‘Ketu’ (2) (dalende knoop) (Ind.))
Hemellichaam: planeet: ‘Rāhu’ (2) (klimmende knoop) (Ind.)
Hemellichaam: planeet: ‘Saturnus’ (2): ‘Śanaiścara’ = ‘Śani’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Ṛkṣās’: ‘Saptarṣi’s’
(‘Zeven Zieners’) (Ind.)
Hoofd
Hoofd: olifantskop
Hoofd: olifantskop
Hoofd: olifantskop
Huid: huidschilfer
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Instelling en organisatie: ambt: regentschap
Instelling en organisatie: dynastie, maanInstelling en organisatie: dynastie, zonneInstelling en organisatie: stichting van een dynastie
Instelling en organisatie: stichting van een dynastie
Karakter en gedrag: afgunst
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: bhīma (adj.)
(held/god) (Ind.)
Karakter en gedrag: bedrog, list
Karakter en gedrag: bedrog, list
Karakter en gedrag: bedrog, list
Karakter en gedrag: begeerte
Karakter en gedrag: bespotting
Karakter en gedrag: blijdschap: term: nanda: nandin, nandinī
(fem.) (adj.) (‘vreugdevol’) (stier/koe) (Ind.)
Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit
Karakter en gedrag: haat

Hindoeïstisch India – De Hindoeïstische periode

geheime
humor
Karakter
Kenmerken
trekken
karakterzwakte
lacht [voorafgegaan door een spatie]
omzichtigheid
slimheid
snelheid
Toorn
plichtsgetrouwheid
trouw [voorafgegaan door een spatie]
Twijfels
verraad
gunst
welgezinde
sympathie
plezier
gordel voor Śiva
Śiva’s gordel
Kadrū
rood
aarde [voorafgegaan door een spatie]
slagveld
Kurukṣetra
Kurukṣetra
hemel
Svarga
begraafplaats
Brahmā’s hemel
verdreven naar de diepten van
hemel van Indra
in de Himālaya
Indra’s hemel
Kāliya die in de rivier de Jumnā huist
Reusdemonen, die leven in de oceaan
Svarga
verblijft in de hemel
wonen
woning
Woonplaats
Himālaya
lucht [voorafgegaan door een spatie]
Luchtgoden
kosmische
wereld
Brahmā’s hemel
hemelen zich wentelen
ātmaliṅga
standbeeld
lelijk
mooie

Karakter en gedrag: heimelijkheid
Karakter en gedrag: humor
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakterzwakte
Karakter en gedrag: lach, glimlach
Karakter en gedrag: omzichtigheid
Karakter en gedrag: slimheid
Karakter en gedrag: snelheid
Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede
Karakter en gedrag: trouw
Karakter en gedrag: trouw
Karakter en gedrag: twijfel, onzekerheid
Karakter en gedrag: verraad
Karakter en gedrag: welgezindheid
Karakter en gedrag: welgezindheid
Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade)
Karakter en gedrag: wellust, seksueel plezier
Kleding: gordel: Śiva’s gordel (Ind.)
Kleding: gordel: Śiva’s gordel (Ind.)
Kleur: bruin: term: kadrū (fem.) (godin) (Ind.)
Kleur: rood
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: gebied: veld, slagKosmografie en geografie: gebied: veld, slag-: ‘Kurukṣetra’ (Ind.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: kṣetra, Kuru- (‘veld
der Kuru’s’) (top. en slagveld) (Ind.)
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: hemel: term: svarga (lit.) (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats, begraafKosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: ālaya, hima(himālaya) (‘sneeuwwoning’) (berg, god) (Ind.)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum: term: loka, 7e: satyaloka =
satya = Brahmaloka (‘wereld der waarheid’ of ‘wereld van
Brahmā’, Brahmā) (Ind.)
Kringloop: hemel: hemellichamen, ~ der
Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’: ‘ātmaliṅga’ (Ind.)
Kunst en schrift: beeld, sculptuur
Kunst en schrift: esthetiek: lelijkheid
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid
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schoonheid
Svarbhānu
vliegkunst
schreef
tekende de Mahābhārata op
lichaam
armen
beenderen
bot
buik
dij
ei)
dikke
gebogen
Hanumat
littekens
nek
Kumbhakarṇa
schelp
staart
slagtand
tand af
vleugels
voet
duistere
zwarte
licht [voorafgegaan door een spatie]
stralen
Marīci
Chāyā
glans
Ketu
Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Wet van Manu
William J. Wilkins, ‘Hindu
Veda’s
Vedische
Atharva Veda
dobbel
noodlot
maan [voorafgegaan door een spatie]
Candra
Brahmanen-kracht
Machten van het kwaad
ascese, geheime
geestelijke kracht
geneeskrachtige
goddelijke macht
amṛta, ascese en grote kennis
kracht
macht

Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: svarbhānu
(‘schitterende pracht’) (demon) (Ind.)
Kunst en schrift: kunst, vliegKunst en schrift: schrift
Kunst en schrift: schrift
Lichaam
Lichaam: arm
Lichaam: bot (been)
Lichaam: bot (been)
Lichaam: buik
Lichaam: dij
Lichaam: ei
Lichaam: gestalte: dik
Lichaam: gestalte: gebogen
Lichaam: kaak: term: hanumat (‘met de kaak’) (god) (Ind.)
Lichaam: litteken
Lichaam: nek
Lichaam: oor: term: karṇa, kumbha- (‘potoor’) (demon) (Ind.)
Lichaam: schelp
Lichaam: staart
Lichaam: tand, slag- (olifantstand)
Lichaam: tand, slag- (olifantstand)
Lichaam: vleugel
Lichaam: voet
Licht en duisternis: duisternis (zwart)
Licht en duisternis: duisternis (zwart)
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen)
Licht en duisternis: licht: term: marīci (prajāpati) (Ind.)
Licht en duisternis: schaduw: term: chāyā (fem.) (godin) (Ind.)
Licht en duisternis: schittering, schijnen
Licht en duisternis: schittering: term: ketu (pseudo-planeet) (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata (Ind.)
Literatuur: Rāmāyaṇa (door Valdiki) (Ind.)
Literatuur: Śāstra, Dharma: Manu Smṛti = Mānava Dharma Śāstra
(Ind.)
Literatuur: secundaire ~: Hindu mythology: Vedic and Purānic
(William J. Wilkins) (Eng.)
Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch
Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch
Literatuur: Veda, Atharva = Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās =
Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda (Ind.)
Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen
Lot: noodlot (noodlotsmacht)
Maan
Maan: term: candra(mas) (Ind.)
Macht en kracht: Brahmanen-kracht (Ind.)
Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad), macht
van de
Macht en kracht: gebed, kracht van het (geheime)
Macht en kracht: geestelijke kracht
Macht en kracht: genezende kracht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere) macht
Macht en kracht: kennis, kracht van
Macht en kracht: kracht (sterk)
Macht en kracht: macht
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magische kracht
kracht door amṛta, offers
kracht door gestolen
occulte kracht
kracht door amṛta, offers
kracht door amṛta
amṛta, ascese en grote kennis
magische
mens
Kiṃnara’s
mythe
Bāli’s overwinning op Rāvaṇa
mythe van Bhīma en Baka
mythe van Bhṛgu’s vervloeking van Śiva
mythe van Brahmā en de pitṛ’s
mythe van de diefstal van Puṣpaka
Gandharva’s en de nāga’s
magische edelsteen Syamantaka
rākṣasa-broers en de heilige
Gaṇeśa als aanzetter tot rijkdom
mythe van Gaṇeśa, Siddhi en Buddhi
Gaṇeśa’s geboorte uit Pārvatī’s
Gaṇeśa’s geboorte uit Śiva’s blik
Gaṇeśa’s verlies van zijn slagtand
Gaṅgā als de vrouw van Śaṃtanu
mythe van Gautama en Gaṇeśa
mythe van Hanumats bezoek aan Laṅkā
mythe van Hanumats geboorte
Hanumats onsterfelijkheid door Indra
Hanumats queeste voor de kruiden
Hanumats vliegtocht over de zeeëngte
mythe van het karnen van de oceaan
het ontstaan van de apsarasa’s
mythe van Hiraṇyapura
mythe van Indra’s slachting van Vṛtra
Indra’s vastzetting van de bergen
mythe van Indra’s verleiding van Ahalyā
mythe van Jamadagni en Paraśurāma
mythe van Kailāsa
mythe van Kṛṣṇa’s kindertijd
Kṛṣṇa’s vernietiging van Kaṃsa
Kumbhakarṇa’s verzoek om
mythe van Meru
mythe van Nārada en Kṛṣṇa’s vrouwen
mythe van Nṛsiṃha
mythe van Rāvaṇa en Pārvatī
Rāvaṇa’s vernedering van de goden
geschiedenis van Sagara
mythe van Sagara

Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi = vibhūti
(bovennatuurlijke kracht, opgewekt door ascese of yoga) (Ind.)
Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi = vibhūti
(bovennatuurlijke kracht, opgewekt door ascese of yoga) (Ind.)
Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi = vibhūti
(bovennatuurlijke kracht, opgewekt door ascese of yoga) (Ind.)
Macht en kracht: offer, kracht van het (Ind.)
Macht en kracht: soma (amṛta), kracht van (Ind.)
Macht en kracht: soma (amṛta), kracht van (Ind.)
Magie en mantiek: magie
Mens
Mens: term: nara, kiṃ- (‘wat voor mens?’) (halfgod) (Ind.)
Mythe
Mythe: Bāli’s overwinning op Rāvaṇa (Ind.)
Mythe: Bhīma en Baka (Ind.)
Mythe: Bhṛgu’s vervloeking van Śiva om als liṅga te worden
vereerd (Padma Purāṇa) (Ind.)*
Mythe: Brahmā en de Pitṛs (Ind.)
Mythe: De diefstal van Puṣpaka (Ind.)
Mythe: De Gandharva’s en de nāga’s (Ind.)
Mythe: De magische edelsteen Syamantaka (Ind.)
Mythe: De rākṣasa-broers en de heilige (Ind.)
Mythe: Gaṇeśa als aanzetter tot rijkdom (Ind.)
Mythe: Gaṇeśa, Siddhi en Buddhi (Ind.)
Mythe: Gaṇeśa’s geboorte uit Pārvatī’s huidschilfers (Ind.)
Mythe: Gaṇeśa’s geboorte uit Śiva’s blik (Ind.)
Mythe: Gaṇeśa’s verlies van zijn slagtand (Ind.)
Mythe: Gaṅgā als de vrouw van Śaṃtanu (Ind.)
Mythe: Gautama en Gaṇeśa (Ind.)
Mythe: Hanumats bezoek aan Laṅkā (Ind.)
Mythe: Hanumats geboorte (Ind.)
Mythe: Hanumats onsterfelijkheid door Indra (Ind.)
Mythe: Hanumats queeste voor de kruiden (Ind.)
Mythe: Hanumats vliegtocht over de zeeëngte van La ṅkā (Ind.)
Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Ind.)
Mythe: Het ontstaan van de apsarasa’s (Ind.)
Mythe: Hiraṇyapura, de stad van de Daitya’s (Ind.)
Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Ind.)
Mythe: Indra’s vastzetting van de bergen (Ind.)
Mythe: Indra’s verleiding van Ahalyā (Rāmāya ṇa) (Ind.)
Mythe: Jamadagni en Paraśurāma (Ind.)
Mythe: Kailāsa (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa’s kindertijd (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa’s vernietiging van Kaṃsa (Ind.)
Mythe: Kumbhakarṇa’s verzoek om onsterfelijkheid (Ind.)
Mythe: Meru (Ind.)
Mythe: Nārada en Kṛṣṇa’s vrouwen (Ind.)
Mythe: Narasiṃha (Ind.)
Mythe: Rāvaṇa en Pārvatī (Ind.)
Mythe: Rāvaṇa’s vernedering van de goden (Ind.)
Mythe: Sagara (Ind.)
Mythe: Sagara (Ind.)

Hindoeïstisch India – De Hindoeïstische periode

mythe van Śani en Gaṇeśa
Sarasvatī’s ruzie met Viṣṇu’s vrouwen
mythe van Śeṣa als vaartuig van Viṣṇu
mythe van Śiva’s misdaad
Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer
Kārttikeya’s geboorte uit Agni en Gaṅgā
Sugrīva’s gevecht met Kumbhakarṇa
Sugrīva’s teruggave van zijn koninkrijk
mythe van Tapatī en Saṃvaraṇa
mythe van Varāha en Hiraṇyākṣa
mythe van Vasiṣṭha en Viśvāmitra
mythe van Vinatā en de slangen
mythe van Vindhya
mythe van Yama en Yamī
Yama’s woning
Brahmā’s hemel
hemel van Indra
Indra’s hemel
Svarga
Mythologie van de apsarasa’s
mythologie van de asura’s
Mythologie van Bāli
Mythologie van de Gandharva’s
Mythologie van Gaṇeśa
Mythologie van Gaṅgā
Mythologie van Garuḍa
Vedische, Śaiva en Vaiṣṇava mythologie
Mythologie van Hanumat
Mythologie van de nāga’s
Mythologie van de pitṛ’s
Mythologie van de rākṣasa’s
De mythologie van Rāvaṇa
Mythologie van de ṛṣi’s
Vedische, Śaiva en Vaiṣṇava mythologie
Mythologie van Sugrīva
Mythologie van Tapatī
Mythologie van individuele bergen
mythologie van Viṣṇu
Vedische, Śaiva en Vaiṣṇava mythologie
droogte
Himavat
winden
offer
paard offeren
mensenoffers
fruitoffers
begrafenisoffers
paard
paleis
Priester
Aṅgirasa’s

Mythe: Śani en Gaṇeśa (Ind.)
Mythe: Sarasvatī’s ruzie met Viṣṇu’s vrouwen (Ind.)
Mythe: Śeṣa als vaartuig van Viṣṇu (Ind.)
Mythe: Śiva’s misdaad (Ind.)
Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer (Ind.)
Mythe: Skanda’s geboorte uit Agni en Gaṅgā (Ind.)
Mythe: Sugrīva’s gevecht met Kumbhakar ṇa (Ind.)
Mythe: Sugrīva’s teruggave van zijn koninkrijk (Ind.)
Mythe: Tapatī en Saṃvaraṇa (Ind.)
Mythe: Varāha en Hiraṇyākṣa (Ind.)
Mythe: Vasiṣṭha en Viśvāmitra (Ind.)
Mythe: Vinatā en de slangen (Ind.)
Mythe: Vindhya en Agastya (Ind.)
Mythe: Yama en Yamī (Ind.)
Mythische woning: bewoner: Yama, de ~ van (= Vaderen, ~ der; =
derde of hoogste hemel) (Ind.)
Mythische woning: naam: ‘Brahmaloka’, de ~ van Brahmā (of
Brahman) (= ‘wereld van Brahmā’) (Ind.)
Mythische woning: naam: ‘Svarga’, de ~ van Indra (Ind.)
Mythische woning: naam: ‘Svarga’, de ~ van Indra (Ind.)
Mythische woning: naam: ‘Svarga’, de ~ van Indra (Ind.)
Mythologie: apsarasa’s, ~ van de (Ind.)
Mythologie: asura’s, ~ van de (Ind.)
Mythologie: Bāli, ~ van (Ind.)
Mythologie: Gandharva’s, ~ van de (Ind.)
Mythologie: Gaṇeśa, ~ van (Ind.)
Mythologie: Gaṅgā, ~ van (Ind.)
Mythologie: Garuḍa, ~ van (Ind.)
Mythologie: geo/rel/temp: Vedische ~ (Ind.)
Mythologie: Hanumat, ~ van (Ind.)
Mythologie: nāga’s, ~ van de (Ind.)
Mythologie: pitṛ’s, ~ van de (Ind.)
Mythologie: rākṣasa’s, ~ van de (Ind.)
Mythologie: Rāvaṇa, ~ van (Ind.)
Mythologie: ṛṣi’s, ~ van de (Ind.)
Mythologie: Śiva, ~ van (Ind.)
Mythologie: Sugrīva, ~ van (Ind.)
Mythologie: Tapatī, ~ van (Ind.)
Mythologie: thema: bergen in India, ~ van de (Ind.)
Mythologie: Viṣṇu, ~ van (Ind.)
Mythologie: Viṣṇu, ~ van (Ind.)
Natuurverschijnsel: droogte
Natuurverschijnsel: termperatuur: koude: term: himavat (adj.)
(berg, god) (Ind.)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Offer
Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: vruchtenoffer
Offer: rel.: begrafenisoffer
Paard
Paleis
Priester
Priester: groep: ‘Aṅgirasa’s’ (Ind.)
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Atharvans
Bhṛgu’s
Brahmaan
Brahmanen
Saptarṣi’s
Atharva
mediteert
wekt [voorafgegaan door een spatie]
wordt hij wakker
slaap
eeuwige slaap
gek maken
rein
verzorgen
baadt
reis
reizen
pelgrimage
berijdt
keert uiteindelijk terug
vertrekt
vliegtocht
vliegt
vlucht
hij Gaṅgā naar de aarde
queeste
Hanumat een tocht
zoektocht
geloof in het hiernamaals
verwarring
ascese
heilig
troon te laten bestijgen
kannibaal
koe [+ spatie]
koe,
koeien
koeherders
koe van overvloed
wolkenkoeien
Aṃśumān
apsarasa
Baka
Bhagīratha
Bhīma
‘zij die roosteren’
Buddhi
Chāyā
darba’s
dasyu’s
Deva
devatā’s
deva’s yajñamuṣa’s ‘offerstelers’
Dhṛtarāṣṭra
Gaṅgā

Priester: groep: ‘Atharvans’ of ‘Atharvāṇas’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Bhṛgu’s’ of ‘Bhārgava’s’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.)
Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.)
Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’)
(mythische goddelijke priesters) (Ind.)
Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.)
Psychologie: gedachte: meditatie
Psychologie: ontwaken (wekken)
Psychologie: ontwaken (wekken)
Psychologie: slaap
Psychologie: slaap, eeuwige
Psychologie: waanzin, bezetenheid
Reiniging en verzorging: reinheid, zuiverheid
Reiniging en verzorging: verzorging
Reiniging en verzorging: wassing, bad
Reis
Reis
Reis: pelgrimage, bedevaart
Reis: rijden
Reis: terugkeer
Reis: vertrekken (achterlaten)
Reis: vliegen
Reis: vliegen
Reis: vluchten
Reis: wegzenden
Reis: zoektocht (queeste)
Reis: zoektocht (queeste)
Reis: zoektocht (queeste)
Religie: geloof in het hiernamaals
Religie: religieuze verwarring
Religieus fenomeen: ascese
Religieus fenomeen: heiligheid
Rite: koningsrite: troonsbeklimming
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: kannibalisme
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe des overvloeds
Rund: koe, wolkenSansk. termen: Aṃśumat = Aṃśumān
Sansk. termen: apsarasa
Sansk. termen: baka
Sansk. termen: Bhagīratha
Sansk. termen: Bhīma
Sansk. termen: Bhṛgu
Sansk. termen: buddhi
Sansk. termen: Chāyā
Sansk. termen: darba
Sansk. termen: dāsa of dasyu
Sansk. termen: deva (devatā)
Sansk. termen: deva (devatā)
Sansk. termen: deva yajñamuṣ
Sansk. termen: Dhṛtarāṣṭra
Sansk. termen: Gaṅgā
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Garuḍa
Hanumat
Himavat
Himālaya
hiraṇya
Hiraṇyapura
Jāmbavat
Kadrū
Kailāsa
Kālanemi
Khasā
Kiṃnara’s
Kubera
Kumbhakarṇa
ātmaliṅga ‘de ware liṅga’
Brahmā’s hemel
Mahābhārata
Mahendra
Marīci
nāga’s
Nandinī
Nārada
Narmadā
Nikaṣā
Pāṇḍu
paṇi’s
Pātāla
Individuele Prajāpati’s
Pulastya
Puṣpaka
Rāhu
Rāvaṇa
Karakter van de ṛṣi’s
Mythologie van de ṛṣi’s
Zeven Grote Ṛṣi’s: Saptarṣi’s
Sādhya’s, de twaalf zonen van Dharma
Sādhyā
Śani
Satyabhāmā
Śeṣa
Siddha
Śiśupāla
Kārttikeya
Surasā
Tapatī
vartikā’s
Vertegenwoordigers van natuurlijke
Vāsuki
Vāyu
Vinatā
Vindhya
Yakṣa
Yamunā
Jumnā
schepping

Sansk. termen: Garuḍa
Sansk. termen: Hanumat = Hanuman
Sansk. termen: Himavat
Sansk. termen: Himavat
Sansk. termen: hiraṇya
Sansk. termen: Hiraṇyapura
Sansk. termen: Jāmbavat of Jāmbavān
Sansk. termen: Kadrū
Sansk. termen: Kailāsa
Sansk. termen: Kālanemi
Sansk. termen: Khasā
Sansk. termen: kiṃnara
Sansk. termen: Kubera
Sansk. termen: Kumbhakarṇa
Sansk. termen: liṅga: ātmaliṅga
Sansk. termen: loka: Brahmaloka
Sansk. termen: Mahābhārata
Sansk. termen: Mahendra
Sansk. termen: Marīci
Sansk. termen: nāga
Sansk. termen: nanda: Nandinī
Sansk. termen: Nārada
Sansk. termen: Narmadā
Sansk. termen: Nikaṣā
Sansk. termen: Pāṇḍu
Sansk. termen: paṇi
Sansk. termen: Pātāla
Sansk. termen: prajāpati
Sansk. termen: Pulastya
Sansk. termen: Puṣpaka
Sansk. termen: Rāhu
Sansk. termen: Rāvaṇa
Sansk. termen: ṛṣi
Sansk. termen: ṛṣi
Sansk. termen: ṛṣi: Saptarṣi’s
Sansk. termen: Sādhya
Sansk. termen: Sādhya: Sādhyā
Sansk. termen: Śanaiścara = Śani
Sansk. termen: Satyabhāmā
Sansk. termen: Śeṣa
Sansk. termen: sidh: siddha
Sansk. termen: Śiśupāla
Sansk. termen: Skanda
Sansk. termen: su (2): Surasā
Sansk. termen: Tapatī
Sansk. termen: vartikā
Sansk. termen: vasu
Sansk. termen: Vāsuki
Sansk. termen: Vāyu
Sansk. termen: Vinatā
Sansk. termen: Vindhya
Sansk. termen: yakṣa
Sansk. termen: Yamunā
Sansk. termen: Yamunā
Schepping
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een wezen te scheppen
gecreëerd
scheppen aan het begin van ieder
vormt Gaṇeśa uit haar huidschilfers
Prajāpati’s zijn gecreëerd
Krauñca-pas creëert
ontstaan toevallig uit het karnen van de
produceert
liṅga
ātmaliṅga
verkracht
verwekt
slang
cobra
Ahi
andere worden aanbeden
nāga’s
gemeenschap
compagnon
Metgezellen
vergezellen
Gaṇadevatā’s
Gaṇadevatā’s
leger
aanvallen
overrompeld
vallen vooral mensen aan
valt Rāvaṇa Śiva aan
tegenstander
vijand
aartsdemon
bedreigt
terroriseert
drijft
stoot Rāvaṇa zijn broer uit
verdreven
gevangen
veroveren
delven de asura’s het
verliest de dobbelwedstrijd
verliest een weddenschap
verliest weer
ontsnapt
overwinning
overwint
verslaat
wint
Rivaal
Rivalen
bestrijden
oorlog
schiet op Arjuna
strijd
vecht
kosmische strijd

Schepping: theogonie (goden, ~ van de)
Schepping: theogonie (goden, ~ van de)
Schepping: theogonie (goden, ~ van de)
Schepping: theogonie (goden, ~ van de)
Schepping: theogonie: Prajāpati’s, ~ van de (Ind.)
Schepping: voortbrengen, produceren
Schepping: voortbrengen, produceren
Schepping: voortbrengen, produceren
Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.)
Seksualiteit: fallus: term: liṅga, ātma- (‘ziel-liṅga’) (beeld) (Ind.)
Seksualiteit: verkrachting
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Slang
Slang: cobra
Slang: term: ahi (Ind.)
Slang: term: nāga (Ind.)
Slang: term: nāga (Ind.)
Sociologie: gemeenschap
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen
Sociologie: gemeenschap, militaire: godenleger: ‘Ga ṇadevatā’s’ of
‘Gaṇa’s’ (Ind.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: godenleger: term: gaṇa (Ind.)
Sociologie: leger
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand
Strijd en vrede: bedreiging
Strijd en vrede: belagen, terroriseren
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: gevangenschap (gevangenneming)
Strijd en vrede: inval (verovering)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: ontsnapping
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie)
Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd, kosmische
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boogwedstrijd
toernooi
wedstrijd
wedren
ruzie
vete
Gaṇeśa slaat
en tegen zijn hoofd trapt
op zijn dij slaat
bondgenoot
medestander
Sādhyā
Sādhya’s
vrede
weddenschap
als de twaalf fasen van de zon
Personificaties van het licht, het vuur
Symbolen van kracht
symbool van het vuur van de zon
personificatie
Personificaties van de stralen van de zon
personificaties van de Vedische riten en
Symbool van eeuwigheid
vuur is het symbool van de kracht van de
dragen Śiva op
op last van
Śiva beveelt
beveelt
epos
gebeden
dispuut
leugen
Oorlogsverklaring
Verzoek
jaar
duur van hun verblijf
eeuwig
Ananta
hiernamaals
tijdelijk
tijdperk
Manvantara’s
troon
Twee
Yamunā
Jumnā
Viṣṇu slaat hem in tweeën
hoofd Rāhu wordt en zijn lichaam Ketu
kruiden
waterlelie
geneeskrachtige kruiden
tuin
woud
bevrijding

Strijd en vrede: strijd, wedStrijd en vrede: strijd, wedStrijd en vrede: strijd, wedStrijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden
Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie)
Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: verbond, partijen van het
Strijd en vrede: verbond, partijen van het
Strijd en vrede: verzoening: term: sādhya (-ā) (‘die gunstig
gestemd moet worden’) (part.) (halfgoden/godin) (Ind.)
Strijd en vrede: verzoening: term: sādhya (-ā) (‘die gunstig
gestemd moet worden’) (part.) (halfgoden/godin) (Ind.)
Strijd en vrede: vrede
Strijd en vrede: weddenschap
Symboliek Āditya’s als symbool van de twaalf fasen van de zon
Symboliek: Aṅgirasa’s als symbool van licht en vuur (Ind.)
Symboliek: berg als symbool van kracht
Symboliek: Gandharva als symbool van het vuur van de zon (Ind.)
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: Ṛbhu’s als symbool van de stralen van de zon (Ind.)
Symboliek: Sādhya’s als symbool van de Vedische riten en gebeden
(Ind.)
Symboliek: slang als symbool van eeuwigheid
Symboliek: vuur als symbool van de kracht van de asura’s (Ind.)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: epiek: epos
Taal: gebed (aanroeping)
Taal: gesprek
Taal: leugen
Taal: uitspraak: oorlogsverklaring
Taal: verzoek
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: periode
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: ananta (adj.) (slang) (Ind.)
Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood)
Tijd: temporaliteit: tijdelijkheid (enige tijd, eindigheid)
Tijd: wereldtijdperk (kosmisch tijdperk)
Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Manvantara
Troon
Twee
Twee: dualiteit: term: yamunā (godin) (Ind.)
Twee: dualiteit: term: yamunā (godin) (Ind.)
Twee: splitsing
Twee: splitsing
Vegetatie
Vegetatie: bloem: waterlelie
Vegetatie: geneeskrachtig kruid
Vegetatie: tuin
Vegetatie: woud
Verlossing
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vrijlating
geneeskrachtige
redt
vrijheid
mediteert
brengt een nieuw hoofd
herleven
plaatst later een olifantshoofd op zijn
tot leven wekken
Herboren
reïncarnatie
manifestaties
uiterlijk
Uiterlijke verschijning
verschijningen
zien eruit als
Himālaya’s in de gedaante van Himavat
gedaanten van de vrouwen van de ṛṣi’s
in de gedaante van Purukutsa
Viṣṇu als rivier
gedaantevergroting
zelf zo groot als een berg
elke gedaante aannemen
half mens, half paard
half mens, half slang
half mens, half vogel
illusie
Vermomd
māyā
incarnatie
avatāra
gedaanten als de twaalf fasen van de zon
Vertegenwoordigers van natuurlijke
als nimfen
personificaties van de Vedische riten en
elke (gruwelijke) gedaante
in de vorm van een koe
liṅga, die verandert in een koe
vogel
adelaar
vartikā’s
spil
karntouw
Khasā
prikkel
Kālanemi
gif
vuur
as [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
brand steekt
verbrandt
vuur van de zon
aankijkt
blik

Verlossing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: redding
Verlossing: vrijheid (onafhankelijkheid)
Verlossing: weg naar ~: meditatie
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: elementvormige gedaante
Verschijning: gedaantevergroting
Verschijning: gedaantevergroting
Verschijning: gedaantewisseling
Verschijning: hybride ~ (half menselijk, half dierlijk)
Verschijning: hybride ~ (half menselijk, half dierlijk)
Verschijning: hybride ~ (half menselijk, half dierlijk)
Verschijning: illusie
Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen,
voorwenden, doen alsof)
Verschijning: illusie: term: māyā (Ind.)
Verschijning: incarnatie
Verschijning: incarnatie: term: avatāra (Ind.)
Verschijning: naturalisme (als natuurverschijnsel)
Verschijning: naturalisme (als natuurverschijnsel)
Verschijning: overig specifiek: nimf
Verschijning: overig specifiek: Vedische riten en gebeden (Ind.)
Verschijning: polymorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Vogel
Vogel: arend (adelaar)
Vogel: kwartel: term: vartikā (demon) (Ind.)
Voorwerp: as (van een wiel, spil)
Voorwerp: karntouw
Voorwerp: parfum: ‘khasā’ (myth. fig.) (Ind.)
Voorwerp: prikkel
Voorwerp: velg: term: nemi, kāla- (‘velg van het rad der tijd’)
(demon) (Ind.)
Voorwerp: vergif (vergiftigen)
Vuur
Vuur: as
Vuur: branden (trans. en intrans.)
Vuur: branden (trans. en intrans.)
Vuur: zon, ~ van de
Waarneming: zien
Waarneming: zien
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het zien
te zien
ziet
voertuig
voertuig van Kubera
Puṣpaka
wapen
boog
discus
donderhamer is gemaakt
knuppel
projectielen
speer
speer
water
Jāmbavat [+ spatie]
Jāmbavat:
Jāmbavat,
JāmbavatSurasā
wateren
bron
plas
poel
zeeëngte
zee.
oceaan
oceaan van melk
Sāgara
kosmische oceaan
rivier
zeven heilige rivieren
gevaar
kinderloos
onopzettelijk
per ongeluk
gruwelen van de hel
rijkdom
schatten
overvloed
Puṣpaka
daden
aangezet
aanzet
Vāsuki
karnen
karnt
Gaṅgā
Śani

Waarneming: zien
Waarneming: zien
Waarneming: zien
Wagen
Wagen: Kubera, ~ van (Ind.)
Wagen: Kubera, ~ van: ‘Puṣpaka’ (Ind.)
Wapen
Wapen: boog
Wapen: discus (werpring)
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’
(Ind.)
Wapen: knuppel
Wapen: projectiel
Wapen: speer
Wapen: speer van Skanda (Ind.)
Water
Water: modder: term: jāmbavat (subst. adj.) (berenkoning) (Ind.)
Water: modder: term: jāmbavat (subst. adj.) (berenkoning) (Ind.)
Water: modder: term: jāmbavat (subst. adj.) (berenkoning) (Ind.)
Water: modder: term: jāmbavat (subst. adj.) (berenkoning) (Ind.)
Water: vocht: term: rasā, su- (‘waterrijk, sappig’) (subst. adj.)
(slangdemon) (Ind.)
Wateren
Wateren: bron
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan van melk
Wateren: oceaan: term: sāgara (Ind.)
Wateren: oerwateren
Wateren: rivier
Wateren: rivier, heilige: zeven heilige rivieren (Ind.)
Welzijn en ziekte: gevaar
Welzijn en ziekte: kinderloosheid
Welzijn en ziekte: onheil (rampspoed, ellende, crisis, macht van
de dood)
Welzijn en ziekte: onheil (rampspoed, ellende, crisis, macht van
de dood)
Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende
Welzijn en ziekte: rijkdom
Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: puṣpaka (adj.)
(wagen) (Ind.)
Werkzaamheid
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vāsuki (‘omwikkelaar’)
(nom. ag.) (slang) (Ind.)
Werkzaamheid: bereiden: karnen
Werkzaamheid: bereiden: karnen
Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: term: gaṅgā (fem.) (‘die
snel voortgaat’) (rivier(godin)) (Ind.)
Werkzaamheid: bewegen: zich langzaam bewegen: term:
śanaiścara = śani (subst. adj.) (Saturnus) (Ind.)
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zweeft
zweven
Vinatā
Rāhu
help
hulp
onderdak verleent aan
staat hem bij
Śeṣa
vloei
verbergt
verborgen
verleid
Tapatī
Nikaṣā
dit is zijn Dharma
wetten van Dharma
offerceremonie.
onjuiste ceremonie
wereld vernietigen
Satī
wetten
taak
eis [voorafgegaan door een spatie]
verlangt
voorwaarde
geneeskunst
instructies
bekeert
bekering
maakt hem tot god
zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zon.
zonne
fasen van de zon
1
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Werkzaamheid: bewegen: zweven
Werkzaamheid: bewegen: zweven
Werkzaamheid: buigen: term: vinatā (fem.) (part.) (godin) (Ind.)
Werkzaamheid: grijpen: term: rāhu (nom. ag.) (demon, pseudoplaneet) (Ind.)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: overblijven: term: śeṣa (nom. ag.) (slang) (Ind.)
Werkzaamheid: stromen, vloeien
Werkzaamheid: verbergen
Werkzaamheid: verbergen
Werkzaamheid: verleiden
Werkzaamheid: verwarmen: term: Tapatī (nom. act.) (fem.)
(nimf) (Ind.)
Werkzaamheid: wrijven: term: nikaṣā (nom. ag.) (fem.) (demon)
(Ind.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: dharma
(Ind.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: dharma
(Ind.)
Wet en orde: orde: juiste (volg)orde of verrichting van het offer
Wet en orde: orde: juiste (volg)orde of verrichting van het offer
Wet en orde: orde: val, kosmische
Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī
(godin) (Ind.)
Wet en orde: wet
Wet en orde: wet: taak (opdracht)
Wet en orde: wet: voorwaarde
Wet en orde: wet: voorwaarde
Wet en orde: wet: voorwaarde
Wetenschap: geneeskunde
Wetenschap: onderwijs, instructie
Wisseling: religieuze verandering: bekering
Wisseling: religieuze verandering: bekering
Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking
(apotheose)
Zon
Zon
Zon
Zon: zonnefase

