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1.1.1 De Indus-dalbeschaving als bron voor het Śaivisme 

 
1. Het Proto-Śiva-zegel: 

John Marshall: 
De afgebeelde figuur is 
a. Śiva trimukha; 
b. Paśupati; 
c. Mahāyogin. 

 
2. Het Jager-zegel: 

De afgebeelde figuur is een bekend thema van het Śaivisme. 
 

3. De vondsten van talloze liṅga’s: 

De liṅga is verbonden met Śiva. 
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1.1.2 De Dravidische cultuur als bron voor het Śaivisme 

 
1. De Tamiliaanse wortel van de naam Śiva: 

Chatterji: 
Tamil sivan (of chivan) ‘rood’: 
a. Vergelijk Sansk. (dus Arisch) nīlalohita ‘de rode met de blauwe (keel)’, dus Śiva die het gif 

drinkt (in de mythe van het karnen van de oceaan van melk). 
b. Tamil chempu of shembu ‘koper’ (d.w.z. het rode metaal). Vergelijk Sansk. Śambhu, een 

epitheton van Śiva. 
 

2. Een groot deel van de Śaiva mythologie en filosofie is Tamiliaans, zoals de voorstelling van Śiva-
Umā (Śiva-Śakti). 
 

3. Liṅga-verering bij de Tamils. 
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1.1.3 De Proto-Australoïde cultuur als bron voor het Śaivisme 

 

De oorsprong van de liṅga-verering ligt buiten de Arische en Dravidische cultuur, nl. in de Proto-

Australoïde cultuur: 
1. De Mon Khmer en de Kols kenden kegelvormige stenen als religieuze voorwerpen. 

Commentaar Berends: 
Mon Khmer is geen volk, maar een taalfamilie in Zuidoost-Azië; de Kols spreken Kol, een Munda-
taal. 
 

2. Deze lijken op primitieve ploegen. 
 

3. Przyluski: 

Liṅga, lokuta, laguda, langula zijn Proto-Australoïde. 
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1.1.4 Tribale religies als bron voor het Śaivisme 

 
1. De stam der Śibi’s en het Śaivisme: 

a. De naam zelf verwijst waarschijnlijk naar Śiva. 
b. Pusalker: 

De Śibi’s waren verwant met de Uśīnara’s: 

i. Aitareya Brāhmaṇa: 

Amitratapana, koning der Śibi’s. 

ii. Ṛg Veda: 

Verwijzing naar de persoon Śibi Auśīnara. 
iii. Curtius Rufus en Diodorus Siculus: 

De stam der Siboi o.l.v. (de god) Heracles. 
c. Woongebied der Śibi’s: 

i. oorspronkelijk Punjab; 
ii. steden als Śivapura. 

d. Uiterlijk van de Śibi’s: 
i. gekleed in wilde-dierenvellen; 
ii. knuppel als wapen. 

 
2. Rudra’s als tribale elementen: 

a. De Rudra’s uit de literatuur zijn waarschijnlijk oorspronkelijk bepaalde goden van 
verschillende stammen. 

b. Deze tribale Rudra’s versmolten tot de ene Rudra-Śiva. 
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1.1.5 De Veda-literatuur als bron voor het Śaivisme 

 
1. De Veda kent alleen de god Rudra (of de Rudra’s als groep goden). 

 
2. Śiva is slechts een attribuut bij andere goden. 

 
3. De Rudra-verering werd verricht bij de lagere lagen van de bevolking: 

a. Rudra-verering wordt vaker genoemd in de Atharva Veda dan in de Ṛg Veda. 

b. Afwijzing door de Brahmanen van de liṅga-verering. 

c. Rudra is een schrikaanjagende god: 
i. Ghosh: 

Rudra is een apotropeïsche god, die slechts gevreesd kan worden. 
ii. Arbman: 

(1) Offers aan Rudra bij kruisingen van wegen en verborgen plaatsen. 
(2) De naam Rudra mocht niet genoemd worden: 

(a) ‘deze god’; 
(b) …bhuta… of …paśu…; 
(c) Rudriya. 

(3) Aitareya Brāhmaṇa: 

(a) Rudra Bhūpati nam de heerschappij van Prajāpati over het vee over, toen deze 
incest pleegde met zijn dochter. 

(b) In het zwart gekleed eist Rudra het offer op. 
iii. Moderne geleerden: 

Deze Rudra (een vorm van Śiva) is 
(1) autochtoon (niet-Arisch); 
(2) god der vegetatie en herdersgod. 
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1.2.1 Oorsprong van de secte der Śaiva’s 

 
a. Atharva Veda: 

Verwijzing naar een dergelijke secte. 
 

b. Śatapatha Brāhmaṇa: 

De acht namen van Śiva verwijzen naar diens verering als de welgezinde en verschrikkelijke 
god. 
 

c. Pāṇini (in: Aṣṭādhyāyī): 

De secte der Śiva-bhāgats. 
 

d. Patañjali: 
Śiva-beelden. 
 

e. Megasthenes: 
’Dionysos’ is waarschijnlijk Śiva. 
 

f. Haribhadra Sūri: 

Gautama (auteur van de Nyāya Sūtra) en Kaṇāda (auteur van de Vaiśeṣika Sūtra’s) waren 

Śaiva’s. 
 

g. Guṇaratna: 

1. De Naiyāyika’s waren Śaiva’s, de Vaiśeṣika’s waren Pāśupata’s. 

2. De volgelingen van Sāṃkhya en Yoga zijn Śaiva’s. 

 
h. Numismatiek: 

Sommige Kuṣāṇa-koningen waren Śaiva’s. 

 
i. Sircar (1948): 

Van de eerste tot de vijfde eeuw was de Śiva-verering even wijd verbreid als nu. 
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1.2.2 De Pāśupata’s als Śaiva secte 

 
a. Oudste Śaiva secte. 

 
b. Śiva als Nakulīśa of Lakulīśa daalt neder om de Pāśupata religie te verbreiden. 

 
c. Bhandarkar: 

Lakulīśa is historisch: 
Hij leefde in de 2e eeuw volgens inscripties uit Mathurā van Candra Gupta II. 
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1.2.3 Epiek en Purāṇa’s m.b.t. de Śaiva’s 

 
1. Mahābhārata: 

a. Namen en titels van Śiva. 

b. ‘Śaṃkara heet van nu af Mahādeva.’ 

 

2. Rāmāyaṇa: 

Oudere versies van Śiva-mythen. 
 

3. Śaiva Purāṇa’s: 

a. Late composities. 
b. Oud mythologisch materiaal. 

c. Imitaties van de Vaiṣṇava Purāṇa’s. 
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1.2.4 Het Śaivisme van 400 – 700 

 
a. De Gupta’s en het Śaivisme: 

1. De Śiva-verering werd toegestaan. 
2. Koning Kumāra Gupta I (415 – 455) was een Śaiva. 
3. De dichter Kālidāsa was een Śaiva: 

Zijn Abhijñānaśakuntalā noemt acht vormen van Śiva: 
i. water; 
ii. vuur; 
iii. offeraar; 
iv. zon; 
v. maan; 
vi. ether; 
vii. geluid; 
viii. aarde. 

4. De dichter Bhāravi was een Śaiva. 
 

b. De Hunse koning Mihirakula was een Śaiva. 
 

c. Koning Mahendravarman I (600 – 630): 
1. Bekeerde zich van Jaina tot Śaiva. 
2. Kāñcīpuram werd het centrum van het Śaivisme. 

3. De 63 Nāyaṉārs (‘Heren’) verbreidden de Śiva-bhakti. 
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1.2.5 Het Śaivisme van 700 – 1100 

 
Bloeiperiode van het Śaivisme: 

a. Śaṃkara of Śaṃkarācārya (788 – 820): 

1. groot filosoof; 
2. beschouwd als incarnatie van Śiva; 
3. bestreed de zg. linkshandige Śaiva’s; 
4. overwon een ācārya van de Pāśupata’s; 
5. verbreidde waarschijnlijk het Kaśmīra-Śaivisme. 

 

b. Śaiva koningen in Kaśmīra, Assam, Bengalen, Kanauj (Vārāṇasī), Ujjain, Tripurā, Mysore, 

Thanjāvūr, Kāñcīpuram. 
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1.2.6 Het Śaivisme van 1100 – 1400 

 
1. Neergang van het Śaivisme: 

a. Wrijving tussen Śaiva’s en Vaiṣṇava’s. 

b. Renaissance van het Vaiṣṇavisme in Noord-India. 

c. De eerste koningen van Vijayanagara waren aanhangers van Virūpākṣa (= Śiva); de latere 

waren Vaiṣṇava’s. 

 
2. Laatste opbloei: 

a. De Śaiva secte der Liṅgāyats in Karṇāṭaka, 12e eeuw. 

b. Śrīpati: ‘Śrīkara Bhāṣya’, 1400, commentaar op de Brahma Sūtra’s. 
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1.2.7 Śaiva secten en filosofie 

 
1. Śaiva secten: 

a. Śiva zou in de gedaante van Śveta de Śaiva Āgama’s geschreven hebben. 

b. Śrīkaṇṭha noemt 28 stichters van Śaiva secten. 

c. Vācaspati Miśra in ‘Bhāmatī’ (commentaar op de Śaṃkara Bhāṣya) noemt niet-Vedāntische 

secten: 
i. Pāśupata’s; 
ii. (eigenlijke) Śaiva’s = Śaivasiddhāntins; 

iii. Kāruṇikasiddhāntins; 

iv. Kāpālika’s. 
d. Rāmānuja noemt: 

i. Kālamukha’s; 
ii. Kāpālika’s. 

e. Mādhava noemt: 
i. Nakulīśa’s (= Pāśupata’s); 
ii. (eigenlijke) Śaiva’s = Śaivasiddhāntins; 
iii. Pratyabhijñā’s; 
iv. Raseśvara’s. 

 
2. Śaiva filosofie: 

a. Śiva wordt verbonden met 

i. saṃnyāsa; 

ii. yoga; 
iii. ascese. 

b. Śaiva Siddhānta als filosofie in Zuid-India. 
c. Kaśmīra-Śaivisme (Śaiva advaita) gepropageerd door o.a. Abhinavagupta (10e eeuw). 
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2 De ontwikkeling van de mythologie van Śiva 

 



Geschiedenis van het Hindoeïsme - Een korte geschiedenis van het Śaivisme - De ontwikkeling van de mythologie van Śiva 

 

2.1 Śiva in de Veda’s 
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2.1.1 Inleiding tot Śiva in de Veda’s 

 
Belang van de Veda’s als bron voor Śiva: 
1. Niet de belangrijkste bron. 

 
2. Wel het oudste literaire document. 

 
3. Rudra is de voorloper van Śiva, met wie hij later geïdentificeerd wordt. 

 
4. Rudra heeft hetzelfde afschrikwekkende aspect als Śiva: 

a. In gebeden wordt hem verzocht weg te gaan (het abeas-verzoek). 
b. Hij brengt ziekten en rampen. 
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2.1.2 Śiva in de Ṛg Veda 

 
a. Er zijn drie Rudra-hymnen. 

 
b. De naam Rudra is apotropeïsch en mocht niet uitgesproken worden wegens gevaar. 

 
c. Śiva is een attribuut bij diverse goden en betekent ‘welgezind’. 

 
d. Śiva is misschien een zonnegod wegens verwijzingen naar Surya. 

 
e. De god Rudra heeft een dubbelfunctie: 

1. Hij neemt, d.w.z. hij brengt ongeluk. 
2. Hij geeft, d.w.z. hij kan het ongeluk wegnemen: 

i. Hij is verlosser van de smart. 
ii. Hij is de goddelijke genezer, die gezondheid brengt. 
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2.1.3 Śiva in de Śatarudriya-hymne (Witte Yajur Veda) 
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2.1.3.1 Kenmerken van de Śatarudriya-hymne m.b.t. het Śaivisme 

 
1. Karmarkar (moderne auteur): 

 ‘Niet-Arisch document’. 
 

2. Eggeling: 
Somber document, maar met veel gegevens m.b.t. demonische machten. 
 

3. De hymne hoort bij het Śatarudriya-offer uit de Śatapatha Brāhmaṇa en heeft een 

dubbelfunctie: 
a. afweren van de toorn van Rudra; 
b. verwerving van de gunst van Rudra. 

 
4. Rudra als Śiva, de genezergod, wordt verzocht gezondheid te brengen. 

 
5. Er zijn Rigvedische Rudra-hymnen toegevoegd. Het is dus mogelijk dat er langere of andere 

Rigvedische Rudra-hymnen bestonden. 
 

6. Wisselend paradoxaal perspectief: Rudra tgo. Rudra’s en hulde tgo. abeas-verzoek (zie 2.1.3.2). 
 
 



Geschiedenis van het Hindoeïsme - Een korte geschiedenis van het Śaivisme - De ontwikkeling van de mythologie van Śiva - 
Śiva in de Veda’s - Śiva in de Śatarudriya-hymne (Witte Yajur Veda) 

 

2.1.3.2 De dubbelfunctie van Rudra als kenmerk van het Hoogste Wezen in de 
Śatarudriya-hymne 

 
De paradoxale visie die van Rudra wordt gegeven, zowel wat aantal als functie betreft, 
weerspiegelt een beeld van Rudra als het Hoogste Wezen dat alles omvat: 
1. Hij is god van het universum: 

a. schepper; 
b. onderhouder; 
c. vernietiger. 

 
2. Hij is gever en nemer van alles. 

 
3. De boog van Rudra is 

a. angstaanjagend; 
b. object van verering (na ontspanning ervan). 

 
4. De ‘genade’ van Rudra is 

a. niet bedoeld om te ontvangen; 
b. maar om kwaad aan de mens te onthouden. 

 
5. Er zijn veel Rudra’s tegenover de Ene Rudra, het Hoogste Wezen. 

 
6. De Ene Rudra heeft veel namen, w.o. 

a. Nīlakaṇṭha; 

b. Śarva; 
c. Paśupati; 
d. Nīlagrīva; 

e. Śitikaṇṭha; 

f. Bhava; 
g. Sobhya. 

 
7. De Ene Rudra vormde de aarde en is overal aanwezig in plaatsen en objecten. 

 
8. Rudra heeft paradoxale attributen. Hij is 

a. Heer der wezens (Bhūtapati), en Heer der dieven en ‘bedrieger’; 
b. dwerg en reus; 
c. verschrikkelijk en bron van geluk. 
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2.1.3.3 De Rudra-vereerders in de Śatarudriya-hymne 

 
a. Er wordt verwezen naar bepaalde lagen van de bevolking, w.o. dieven, soldaten, mismaakten, 

timmerlieden, pottenbakkers en jagers. 
 

b. Er waren misschien twee Rudra-secten, verbonden met Rudra’s epitheta: 
1. kapardin: 

zij die de kaparda (haarknot) dragen; 
2. vyuptakeśa: 

zij die hun hoofd kaalscheren. 
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2.1.4 Śiva in de Atharva Veda 

 
Kenmerken van de Atharva Veda m.b.t. het Śaivisme: 
1. Er zijn enkele Rudra-hymnen. 

 
2. Rudra en Soma verlossen van ziekte en zonde. 

 
3. Śarva en Bhava (verschijningsvormen van Rudra) zijn twee verschillende personen, die een 

abeas-verzoek krijgen. 
 

4. Rudra is verbonden met gieren en vliegen, maar ook met het vee als Heer van het vee, die de 
dood kan voorkomen. 
 

5. Rudra wordt ook verzocht vijanden te vernietigen. 
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2.2 Śiva in de Brāhmaṇa’s 

 

Belangrijkste kenmerk van de Brāhmaṇa’s m.b.t. het Śaivisme is Rudra als vijand i.p.v. beschermer 

van de beschaving: 

a. De mythe van de schepping van Rudra uit de tranen van Prajāpati in de Śatapatha Brāhmaṇa: 

Alle goden verlaten Prajāpati, behalve Manyu (‘toorn’), op wie Prajāpati’s tranen vallen. Uit 
Manyu ontstaat Rudra. Uit de overige tranen ontstaan de Rudra’s (rud ‘wenen’, dus ‘brullers’) 
voor wie de goden bang zijn. 
 

b. Doel van het Śatarudriya-offer was de toorn van Rudra af te weren. Door de verzachtende 
invloed van het offer komt de welgezinde kant van Rudra, nl. Śiva, tevoorschijn. 
 

c. Na het uitspreken van de naam Rudra moet men zich reinigen, zoals ook bij andere vijandelijke 
machten gebeurt. 
 

d. In het ritueel wordt Rudra anders behandeld: 
Na het eten wordt een overblijfsel aan hem geofferd in een noordelijke plaats. 
 

e. Rudra wordt verbonden met slangen. 
 

f. Een stier wordt buiten het dorp aan Rudra geofferd. 
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2.3 Śiva in de Upaniṣads 
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2.3.1 Inleiding tot Śiva in de Upaniṣads 

 

a. Rudra en de Rudriya’s worden in de oudste Upaniṣads alleen in lijsten genoemd. 

 

b. De belangrijkste Śaiva Upaniṣads m.b.t. Śiva zijn: 

1. Śvetāśvatara Upaniṣad (zie 2.3.2): 

i. Post-Boeddhistisch; kent reeds veel scholen. 
ii. Identificatie van Śiva en Brahman. 
iii. Weg naar verlossing door Yoga (praktisch) en Vedānta (theoretisch). 

 

2. Atharvaśira Upaniṣad (zie 2.3.3): 

Jonger dan de Svetashvatara Upaniṣad. 

 

3. Andere Śaiva Upaniṣads: 

Behandeling van sectarische praktijken: 
i. Insmeren met as. 
ii. Dragen van de Rudra-mālā (ketting, krans). 

iii. Aanbrengen van de tripuṇḍra (voorhoofdsteken). 

iv. Verrichten van de japa (herhalen van de naam van God). 
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2.3.2 Śiva in de Śvetāśvatara Upaniṣad 

 
a. Śiva’s māyā: 

1. Śiva is een aartsgoochelaar, die met zijn kracht der illusie iedereen bedriegt. 
2. Met zijn māyā bestuurt hij de wereld. 
3. Śiva’s vormen zijn eveneens māyā: 

i. viśvarūpa (kosmische Al-gedaante); 

ii. liṅgaśarīra (liṅga-gedaante); 

iii. alomtegenwoordigheid; 
iv. antarātman (‘bewustzijn’) ter grootte van een duim. 

 
b. Weg naar verlossing door kennis: 

1. Dhyāna (‘meditatie’). 
2. Het verkregen besef dat 

i. Rudra-Śiva het Hoogste Wezen is; 
ii. hij zonder vorm is; 
iii. alle wezens īśvara zijn. 

3. Dit besef brengt (maar alleen door Śiva’s genade) gelukzaligheid en onsterfelijkheid 
(videha-kaivalya ‘alleen-zijn zonder lichaam’). 
 

c. Śiva kent reeds drie aspecten: 
1. Hij is de Heer van de materie en de geest. 

2. Hij is de Heer der guṇa’s. 

3. Hij is de bron van de verlossing uit de cirkel der wedergeboorten. 
 

d. Rudra-Śiva blijft de Vedische vernietiger die gunstig gestemd moet worden. 
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2.3.3 Śiva in de Atharvaśira Upaniṣad 

 
a. Verklaring van de namen en epitheta van Śiva. 

 
b. Weg naar verlossing door de Mahāpāśupata-vrata (gelofte): 

1. Inzicht in de gelijkstelling van paśu (niet-bevrijd persoon) en pati (Heer). 
2. Ritueel: insmeren met as. 
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2.4 Śiva in de epiek en de Purāṇa’s 
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2.4.1 Inleiding tot Śiva in de epiek en de Purāṇa’s 

 

1. Rāmāyaṇa: 

a. Oudste Śiva-mythologie. 
b. Śiva wordt genoemd: 

i. Śitikaṇṭha; 

ii. Mahādeva; 
iii. Rudra; 
iv. Traiyambaka; 
v. Paśupati; 

vi. Śaṃkara. 

c. Mythen: 

i. ‘Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer’; 

ii. ‘Het huwelijk van Śiva en Umā’; 
iii. ‘Het karnen van de oceaan van melk’ (waarin Śiva het gif drinkt); 
iv. ‘Śiva’s slachting van Andhaka’ (en andere slachtingen van demonen door Śiva); 
v. ‘Śiva’s vernietiging van Tripura’; 
vi. ‘Śiva’s vervloeking van Kandarpa’. 

 
2. Mahābhārata: 

a. Geïntegreerde mythologie van Viṣṇu en Śiva: 

i. Anuśāsana Parvan: 

De mythe van Kṛṣṇa en Śiva, waarin Śiva Kṛṣṇa initieert en hem tot Śiva-bhakta maakt. 

ii. Śānti Parvan : 
Over de identiteit van Hari en Śiva. 

iii. Anuśāsana-parvan: 

Tot Viṣṇu’s namen horen de Śiva-namen: 

(1) Śiva; 
(2) Śarva; 

(3) Sthāṇu; 

(4) Īśāna; 
(5) Rudra. 

b. Zuivere Śiva-mythologie. 
 

3. Purāṇa’s: 

In alle Purāṇa’s komen de belangrijkste mythen van Śiva voor, waarin het Śaivisme als een 

exclusieve religie naar voren treedt. (De data zijn die van de notering.): 

a. Vāyu Purāṇa: 

i. oudste Śaiva Purāṇa (vóór 200 na Chr.); 

ii. bijna identiek met de Brahmāṇḍa Purāṇa. 

b. Matsya Purāṇa (ca 325); 

c. Kūrma Purāṇa (ca 710); 

d. Skanda Purāṇa (ca 700); 

e. Śiva Purāṇa (ca 700); 

f. Liṅga Purāṇa (600 – 1000); 

g. Vāmana Purāṇa (ca 900). 
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2.4.2 De mythe van de vernietiging van Dakṣa’s offer 
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2.4.2.1 Oorsprong en bronnen van de mythe van de vernietiging van Dakṣa’s 
offer 

 

1. Oorsprong en relatieve ouderdom van de mythe van de vernietiging van Dakṣa’s offer: 

a. Oudste Śiva-mythe. 
b. Sircar: 

Verband met de mythe van Rudra’s bestraffing van Prajāpati en de verdeling van diens 
gevaarlijke zaad, waarin Rudra Prajāpati, het offer, doorschiet met een pijl. Na Bhaga en 

Pūṣan te hebben verwond, wordt het offer aan Rudra toegewezen. 

c. Klostermaier: 

Verband met de patriarch Dakṣa, die in Kanakhāla (bij Hardvār), een Vedische vestiging, 

woonde, welke door Śaiva’s veroverd werd. 
 

2. Bronnen van de mythe van de vernietiging van Dakṣa’s offer: 

a. Eerste vermelding in Taittirīya Saṃhitā. 

b. Vermelding in de Rāmāyaṇa als een bekend verhaal. 

c. Dubbele vertelling in de Mahābhārata. 

d. Diverse versies in de Purāṇa’s, eindigend met de erkenning door Dakṣa van de suprematie 

van Śiva. 

e. Een Vaiṣṇava variant in de Harivaṃśa, waarin Viṣṇu Śiva dwingt zich te onderwerpen. 
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2.4.2.2 Het vraagstuk van de oudste versie van de mythe van de vernietiging 
van Dakṣa’s offer 

 

De Vāyu Purāṇa bevat de oudste versie: 

1. Het hele verhaal staat in één hoofdstuk. 
 

2. Logisch verloop van het verhaal. 
 

3. De Mahābhārata is niet logisch: 
a. Twee identieke verhalen in opeenvolgende hoofdstukken. 
b. Minder logisch verhaalverloop. 

 

4. De Vāyu Purāṇa was het model voor de Śaiva- en de Brahma Purāṇa’s die de Mahābhārata 

kenden, en is dus de oudste tekst. 
 

5. De Vāyu Purāṇa staat het dichtst bij een eventuele oertekst. 
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2.4.2.3 Inhoud van de mythe van Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer in de 
Vāyu Purāṇa 

 

a. Dakṣa, de Śiva-hater, bereidt een Aśvamedha voor, maar nodigt Śiva van alle goden niet uit, 

omdat het offer voor Viṣṇu bedoeld is. 

 

b. Umā, Dakṣa’s dochter en echtgenote van Śiva, eist van haar vader dat hij Śiva uitnodigt. 

 
c. Śiva zendt dan een Verschrikkelijk Wezen, dat het offer (een hert) doodt. 

 

d. Vīrabhadra (‘uitnemende held’, MW) verklaart Dakṣa waarom dit gebeurd is. 

 

e. Onmiddellijk prijst Dakṣa Śiva, die op zijn beurt Dakṣa vergeeft en het verwoeste offer 

accepteert. 
 

f. ‘Śivasahasranāmastotra’: 
Loflied op Śiva door het noemen van zijn duizend namen. Los verbonden met de mythe. 
 

g. Dakṣa’s verontschuldiging en Śiva’s belofte van beloning. 

 
h. Śiva’s verkondiging van de Paśupati-religie: 

1. Uiteenzetting van de pāśupatavrata: 
Weg van verlossing door bevrijding van de paśu (‘vee’, d.w.z. niet-verlicht mens) uit de 

pāśa (‘veter’, d.w.z. de band met saṃsāra). 

2. Iedereen, ongeacht varna (kaste) of āśrama (levensstadium), mag deelnemen aan de religie. 

3. Voordracht van de tekst van de mythe van de vernietiging van Dakṣa’s offer brengt 

i. verlossing van ziekte; 
ii. verlossing van angst; 
iii. verlof Rudraloka te bezoeken (na de dood). 
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2.4.2.4 Kenmerkende overeenkomsten en verschillen tussen oudere en 
nieuwere versies van de mythe van de vernietiging van Dakṣa’s offer 

 
a. Overeenkomsten: 

1. De versies vertegenwoordigen de oudste Śiva-mythe. 
2. Śiva is zowel vernietiger als verlosser. 
3. Het doel van de mythe was de toehoorders te overtuigen van de noodzaak tot verering van 

Śiva ten einde aan zijn toorn te ontkomen en zijn gunst te verwerven. 
 

b. Verschillen: 
 
Oudere versie      Nieuwere versie  
______________________________________________________________________________________ 
1. Satī verbrandt zichzelf niet. 

Dakṣa wordt niet gedood. 

 

2. Dakṣa is reeds Viṣṇu-vereerder. 

 
3. Vedānta: Śiva is immanent. 

 
4. Er is een ‘oude overeenkomst tussen de 

goden’ volgens welke Rudra geen deel 
heeft aan het offer. 
 

5. Voorop staat de toehoorders te overtuigen 
van de noodzaak van de verering van Śiva. 

1. Beiden sterven en worden door Śiva 
opgewekt uit de dood. 
 

2. - 
 

3. - 
 

4. De strijd om een deel van het offer is die 
van een ritualistische concurrentie. 
 
 

5. Śiva brengt Dakṣa geen eer, waarop Dakṣa 

hem vervloekt en Śiva op wrede wijze 
wraak neemt. 

Opwaardering van Viṣṇu ten koste van 

Śiva. 
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2.4.2.5 Śiva’s karakter in de mythe van de vernietiging van Dakṣa’s offer 

 
1. De Śivasahasranāmastotra noemt veel namen en attributen van Śiva, die hem karakteriseren: 

a. Gunstige eigenschappen. Hij is: 
i. identiek met de zon; 
ii. schepper van het universum; 
iii. immanent; 
iv. Heer van alle wezens; 
v. de schenker van goede gaven; 
vi. de nemer, maar geeft ook. 

 
b. Ongunstige eigenschappen. Hij: 

i. is duizend- of drieogig; 
ii. is Bhava, Śarva of Rudra; 
iii. zwaait de drietand; 
iv. is rood, gelooid en heeft een blauwe keel of is wit zonder vlekken; 
v. is de vernietiging zelf; 
vi. is gewapend met witte beenderen; 
vii. houdt van crematieplaatsen; 

viii. draagt een bel en een akṣamālā (rozenkrans van bessen); 

ix. houdt van hartvlees; 
x. is een tijger of een slang; 
xi. maakt alles kapot; 
xii. is de tijd. 

 
2. Commentaar van Klostermaier: 

a. De ongunstige eigenschappen van Śiva overheersen in de Śivasahasranāmastotra. 
b. Het feit dat deze opsomming van al Śiva’s daden genoemd wordt, maakt de 

Śivasahasranāmastotra tot een latere toevoeging. 
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2.4.3 De mythe van het karnen van de oceaan van melk 
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2.4.3.1 Belang van de mythe van het karnen van de oceaan van melk 

 
Het is de belangrijkste mythe van de Śaiva’s, aangezien hierin Śiva het duidelijkst als verlosser 
optreedt door het gif in te nemen, dat vrijkwam na het karnen van de oceaan, en zo de mensheid te 
redden. 
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2.4.3.2 De mythe van het karnen van de oceaan van melk in de Rāmāyaṇa 

 
a. Oudste versie van de mythe van het karnen van de oceaan van melk. 

 
b. Inhoud: 

1. De slang waarmee de oceaan wordt gekarnd, spuwt gif. 

2. Viṣṇu draagt het eerste product van het karnen (het gif) aan Śiva op, die hij noemt 

i. sura-śreṣṭha (‘eerste god’); 

ii. surāṇām-agrata (‘aan het hoofd van alle goden’). 

3. Śiva drinkt de halāhala en redt goden en mensen. 

4. Later deelt Viṣṇu de amṛta uit. 
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2.4.3.3 De mythe van het karnen van de oceaan van melk in de Mahābhārata 

 

a. Er zijn veel verschillen met de Rāmāyaṇa. 

 
b. Inhoud: 

1. De Schildpadkoning (niet Viṣṇu) draagt de berg Mandara. 

2. Het karnen produceert als laatste kālakūṭa (naam van het gif). 

3. Op verzoek van Brahmā verzwelgt Śiva het gif en redt de schepping. 

4. Śiva wordt Nīlakaṇṭha (‘met de donker-blauwe keel’) genoemd. 
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2.4.3.4 De mythe van het karnen van de oceaan van melk in de Viṣṇu Purāṇa 

 
a. De mythe is van weinig belang. 

 
b. Inhoudelijke gegevens: 

1. Het gif is slechts één van de karnproducten. 
2. Śiva wordt niet genoemd. 
3. Slangen verzwelgen het gif (vandaar hun giftigheid). 
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2.4.3.5 De mythe van het karnen van de oceaan van melk in de Bhāgavata 
Purāṇa 

 
a. Combinatie van diverse tradities. 

 
b. Inhoud: 

1. Viṣṇu als de schildpad Kūrma draagt de berg Mandara. 

2. Viṣṇu neemt dan deel aan het karnen, waaruit als eerste product Halāhala (het gif) komt 

(niet uit een slang). 
3. Op verzoek van Prajāpati neemt Śiva, die als verlosser wordt geprezen, het gif in met 

toestemming van zijn vrouw Satī. 
4. Śiva’s keel kleurt blauw en resten van het gif worden door enkele planten en dieren 

opgenomen. 
 

c. Vaiṣṇava elementen: 

1. Śiva is verheugd dat hij Viṣṇu met zijn daad mag verheugen. 

2. De daad van Śiva draagt bij tot verering van Viṣṇu. 
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2.4.3.6 Conclusie t.a.v. de mythe van het karnen van de oceaan van melk 

 
Ondanks de veelheid aan varianten en tradities blijft het beeld van Śiva als verlosser (Śiva 

Nīlakaṇṭha) vooropstaan. 
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2.4.4 De mythe van Śiva’s vernietiging van Tripura in de Mahābhārata 

 

a. De Rāmāyaṇa vermeldt de mythe slechts. 

 
b. Inhoud van de mythe in de Mahābhārata: 

1. Achtergrond: 
Een Vedische strijd tussen goden (deva’s) en demonen (asura’s of Dānava’s) met Śiva in de 
rol van Indra. 
 

2. De bouw van Tripura: 
i. De asura’s beoefenen tapas en Brahmā staat hen toe in drie steden te wonen. Deze 

steden worden verenigd en kunnen slechts door één pijl verwoest worden. 
ii. Maya bouwt daarop de steden van goud, zilver en ijzer. 

 
3. Terreur door de Dānava’s en aanstelling van Śiva als verlosser: 

i. De schepselen der aarde beklagen zich bij Brahmā. 

ii. Śiva (Sthāṇu, Īśāna, Jiṣṇu) wordt als oorlogsheld gekozen. 

iii. Hij is de ‘Verdrijver van angst’ en de ‘Wereldziel’. 
iv. De vroegere daden van Śiva worden geprezen en hij krijgt vele namen. 
v. Hem wordt gevraagd de wereld te redden. 

 
4. Voorbereidingen voor de oorlog: 

i. De overdracht van een deel van Śiva’s kracht op de deva’s mislukt. 
ii. Śiva neemt de helft van de kracht van de deva’s op zich om zelf de Dānava’s te 

verslaan. Daarom heet hij Mahādeva. 

iii. De deva’s bouwen een strijdwagen met Brahmā als menner, en Viṣṇu, Soma en Agni als 

de pijl. 

iv. Omdat de wagen wegzinkt, verschijnt Nārāyaṇa als stier om de wagen te trekken. 

v. Śiva staat op de stier en de paarden. 
 

5. De verwoesting van Tripura: 
i. Śarva (= Śiva) doorboort Tripura met één pijl. 
ii. De Dānava’s worden gedood. 

iii. Herstel van de goden, de ṛṣi’s en de drie werelden. 
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2.4.5 De mythe van Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen 
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2.4.5.1 Inleiding tot de mythe van Śiva’s slachting van Andhaka en andere 
demonen 

 
a. De mythe van Śiva als slachter van demonen kent veel varianten. Andhaka is slechts een van de 

namen van de desbetreffende demon. 
 

b. De epiek vermeldt de mythe en de Purāṇa’s vertellen hem. 

 
 



Geschiedenis van het Hindoeïsme - Een korte geschiedenis van het Śaivisme - De ontwikkeling van de mythologie van Śiva - 

Śiva in de epiek en de Purāṇa’s - De mythe van Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen 

 

2.4.5.2 De mythe van Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen in de 
Śiva Purāṇa 

 
De varianten van de mythe volgens de naam van de demon: 
1. Andhaka: 

a. Hij is een asura en zoon van Hiraṇyākṣa. 

b. Door tapas verwerft hij bij Brahmā onaantastbaarheid voor het gevaar van de kant van 
allerlei wezens. 

c. Andhaka daagt Śiva uit, die hem echter doodt. 
 

2. Śaṅkhacūḍa: 

a. Hij is de zoon van Dambha, die hem door Śiva’s genade heeft gekregen. 
b. Hij wordt koning der asura’s, maar wordt door Śiva gedood. 

 
3. Dundubhi. 

 
4. Vidala. 

 
5. Utpala enz. 
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2.4.5.3 Slachter van demonen als functie van Śiva 

 
Śiva als demonenslachter is een van de belangrijkste functies van Śiva, de verlossergod, zowel in 

de Śaiva als de Vaiṣṇava teksten: 

1. Śaiva: 
a. Alleen Śiva kan de demonen doden. 

b. Śiva schenkt Viṣṇu de Sudarśanacakra. 

c. Door Śiva’s genade kan Kṛṣṇa zijn vijanden verslaan. 

 

2. Vaiṣṇava: 

Śiva kan de demonen slechts doden met hulp van Viṣṇu (zie ook 2.4.5.4). 

 
 



Geschiedenis van het Hindoeïsme - Een korte geschiedenis van het Śaivisme - De ontwikkeling van de mythologie van Śiva - 

Śiva in de epiek en de Purāṇa’s - De mythe van Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen 

 

2.4.5.4 De mythe van Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen in de 
Bhāgavata Purāṇa 

 

De variant van de mythe wordt nu getypeerd door Vṛka: 

a. Vṛka, een demon, informeert bij Nārada welke god snel verzoend is. 

 
b. Nārada zegt dat Śiva met een kleine gift reeds tevreden is, maar snel vertoornd is. 

 

c. Door middel van tapas verwerft Vṛka bij Śiva de mogelijkheid iedereen te doden op wie hij zijn 

handen legt. 
 

d. Vṛka doet dit vervolgens bij Śiva zelf, die daarop naar Vaikuṇṭha moet vluchten. 

 

e. Viṣṇu redt hem door Vṛka de handoplegging bij zichzelf te verrichten, waarna hij sterft. 
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2.4.5.5 Het thema van de liefde-dood m.b.t. Śiva de verlosser in de Śaiva 
Purāṇa’s 

 
1. De mythe Śiva’s slachting van Kāma en diens wedergeboorte: 

a. Kamadeva verstoort Śiva in zijn meditatie, omdat Pārvatī volgens sommige bronnen Kāma 
ertoe aanzet, aangezien ze Śiva wil trouwen, waarna Śiva hem verbrandt met zijn derde 
oog. 

b. Daar de schepselen klagen over het verlies van de liefdesgod, wekt Śiva hem weer tot leven. 
c. Het huwelijk van Śiva en Pārvatī is de oorzaak van alle activiteit in het universum. 
d. Ook Śiva’s verlossingsdaden zijn hierop gebaseerd. 
e. Pārvatī vervult een belangrijke rol bij deze daden. 

 

2. De mythe van Yama en Mārkaṇḍeya: 

a. Śiva doodt Yama, de god van de dood. 
b. Śiva is 

i. Mṛtyuṃjaya, die mokṣa schenkt; 

ii. de hoogste heer des doods (volgens de mantra waarmee men de dood overwint). 
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2.4.6 De voorstelling van Śiva als danser 
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2.4.6.1 Inleiding tot de voorstelling van Śiva als danser 

 

a. Het beeld van Śiva Naṭarāja (‘Koning der dans’) is ontstaan in Zuid-India en tot uitdrukking 

gebracht in de sculptuur, de filosofie (Śaiva Siddhānta) en de mythologie. 
 

b. De belangrijkste vormen van Śiva’s dans: 

1. Tāṇḍava, de dans van de wereldondergang; 

2. Nāṭyalīlā, de ‘mooie dans’. 
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2.4.6.2 De ontwikkeling van Śiva Naṭarāja 
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2.4.6.2.1 Liṅga Purāṇa en Śiva Naṭarāja 

 
a. Het beeld van Śiva die als een gek danst, is al oud. 

 

b. De tāṇḍava-dans wordt door Śiva als Vīrabhadra uitgevoerd 

1. op de ghāṭs bij lijkverbrandingen; 

2. te midden van geesten; 
3. verbonden met Devī-Śakti, die soms op het lijk van Śiva danst. 
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2.4.6.2.2 Śiva Purāṇa en Śiva Naṭarāja 

 

De nāṭyalīlā wordt door Śiva uitgevoerd 

a. in verband met zijn huwelijk met Umā (= Pārvatī, in de mythe van Śiva’s slachting van Kāma en 
diens wedergeboorte), nl. bij zijn vrijage met Umā en bij het eigenlijke huwelijk; 
 

b. gekleed in een rode mantel en een zwart kleed, met een hoorn in zijn linker- en een trommel in 
zijn rechterhand; 
 

c. zingend een lied. 
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2.4.6.2.3 Koyil Purāṇa en Śiva Naṭarāja 

 

De Koyil Purāṇa is een Sthala Purāṇa uit Zuid-India. 

 

a. Inhoud van de mythe van Śiva’s dans voor de Mīmāṃsaka’s: 

1. Śiva ontmoet in het woud de Mīmāṃsaka’s, met wie hij ruzie krijgt. 

2. Ze zenden een tijger naar Śiva, die hem echter vilt en zijn huid als mantel omdoet. 
3. Ze zenden een slang naar Śiva, die hem echter pakt en om zijn nek hangt. 
4. Ze zenden de dwerg Muyalaka naar Śiva, die hem echter vertrapt. 
5. Śiva danst dan verder. 

 
b. Dit beeld van de dansende Śiva zien we terug in de Cola-bronzen. 

 

c. De filosofie benadrukt het verlossingsaspect van Śiva Naṭarāja: 

1. De dwerg is de personificatie van het kwaad. 
2. Het anāhata-geluid van de trommel betekent verlossing. 
3. De abhaya-mudrā van de hand betekent genade. 
4. De vuurcirkel betekent vernietiging van het māyā-universum door de werkelijkheid van 

Śiva. 
5. De opgeheven voet betekent vrijheid. 
6. De schedel van Brahmā duidt op de sterfeljkheid van de schepselen tgo. de onsterfelijkheid 

van Śiva. 
7. De slang symboliseert onsterfelijkheid. 
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2.4.7 De Śiva-avatāra’s 
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2.4.7.1 Inleiding tot de Śiva-avatāra’s 

 

a. De Śiva-avatāra’s zijn niet te vergelijken met de Viṣṇu-avatāra’s in symboliek en belang. 

 
b. De lijsten van Śiva-avatāra’s zijn chaotisch. 

 
c. Śiva kan elke gedaante aannemen: als god, mens, dier of demon in hun negatieve en positieve 

aspecten. 
 

d. Sommige Śiva-avatāra’s zijn oud, zoals Śarva, Bhava en Īśāna in de Śatarudriya-hymne (Yajur 
Veda). 
 

e. Niet alle Śiva-avatāra’s worden door iedereen geaccepteerd. 
 

f. Śiva als verlosser is belangrijker dan zijn avatāra’s. 
 

g. Ook de liṅga is belangrijker. Dit is Śiva in zijn abstracte gedaante. 
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2.4.7.2 Śiva Purāṇa en de Śiva-avatāra’s en -liṅga’s 
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2.4.7.2.1 Śatarudra Saṃhitā en de Śiva-avatāra’s 

 
Het doel van de avatāra’s is genade schenken aan de wereld. Elke Dvāpara Yuga kent een Śiva-
avatāra. 
 
1. Pañcabrahma-avatāra’s van Śiva: 

a. Namen: 
i. Sadyojāta; 
ii. Vāmadeva; 

iii. Tatpuruṣa; 

iv. Aghora; 
v. Īśāna. 

b. Reeds bekend in de Veda’s en de epiek, maar niet als avatāra’s van Śiva. 
 

2. Śivāṣṭamūrti-avatāra’s van Śiva: 

a. Śarva; 
b. Bhava; 
c. Rudra; 
d. Ugra; 
e. Bhīma; 
f. Īśa; 
g. Mahādeva; 
h. Paśupati. 

 
3. Śiva ardhanārī: het tweegeslachtelijke aspect van Śiva. 

 
4. 19 andere avatāra’s met hun functies op diverse plaatsen en tijden. 

 
5. Nandīśvarāvatāra: 

Inhoud van de mythe van Nandīśvarāvatāra (zie ook ‘De ruzie en de hereniging van Śiva en 

Pārvatī’ in de Skanda Purāṇa): 

a. De asceet Śilāda verzoekt Śiva hem een onsterfelijke zoon te schenken. 
b. Śiva zelf biedt zich aan zijn zoon Nandin te worden. 
c. Relaas van Nandin’s geboorte, boetedoening, zalving en huwelijk. 

 
6. Bhairavāvatāra, een kindverschijning. 

 
7. Śārdūlāvatāra 

 
8. Śalabhāvatāra 

 

9. Gṛhapatyāvatāra 
 

10. Yakṣeśvarāvatāra 

 
11. Een groep van 10 avatāra’s met verlossingsaspecten. 

 
12. Een groep van 11 avatāra’s die demonen bevechten. 

 
13. Kirātāvatāra: 

a. De mythe van Kirātāvatāra, Arjuna en de demon Mūka. 
b. De mythe van de strijd tussen Kirātāvatāra en Arjuna. 

 

14. Jyotirliṅga-avatāra’s: 12 namen 
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2.4.7.2.2 Koṭirudra Saṃhitā en de Śiva-liṅga’s 

 

a. Beschrijving van de tīrtha’s (bedevaartplaatsen) en de 12 jyotirliṅga’s (Śiva als licht-liṅga). 

 

b. De liṅga’s zijn de aanwezigheid van Śiva als verlosser. 
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2.4.7.2.3 Overige teksten uit de Śiva Purāṇa m.b.t. de Śiva-avatāra’s 

 
1. Śivasahasranāmastotra: 

a. Litanie van Śiva-avatāra’s. 
b. Waarschijnlijk is deze tekst later ingevoegd. 

 

2. Vāyavīya Saṃhitā: 

a. Litanie van 28 Śiva-avatāra’s. 
b. Vrouwelijke (Pārvatī-)avatāra’s. 
c. Waarschijnlijk door de Pāśupata’s ingevoegd. 
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2.4.7.3 Doel en functie van de Śiva-avatāra 

 
a. Oorspronkelijk is Śiva Heer der Wereld. 

 
b. Door filosofische speculatie verandert hij: 

1. Opsplitsing in Śiva en Śivā, puruṣa-prakṛti, verbonden met kosmische kwaliteiten. 

2. Hij wordt mukti genoemd in een latere toevoeging van de Śiva Purāṇa. 

 
c. De avatāra versterkte het beeld van de verlossergod. 

 

d. De Śaiva’s en de Vaiṣṇava’s noemen niet elkaars respectieve avatāra of veranderen de mythe. 

 
e. Functie van de avatāra: 

1. Manifestatie van de wil en de macht van God. 
2. De daden van God als de verlosser worden zichtbaar. 
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2.4.7.4 Overige verschijningsvormen van Śiva 

 
1. Kārttikeya: 

a. zoon van Śiva; 
b. vernietigt de demon Tāraka. 

 

2. Śiva sākṣātkāra: 

a. Zichtbare verschijningen van Śiva, m.n. gezien door aanbidders tijdens boetedoeningen. 
b. Ze hebben twee aspecten: 

i. de welgezinde vorm (Śiva); 
ii. de afschrikwekkende vorm (Rudra). 
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2.4.7.5 Het dualisme van Śiva 

 
Śiva heeft een dubbelfunctie (zie ook 2.4.7.4-2), die overal optreedt: 
1. Śiva – Rudra; 

 
2. schepping – vernietiging; 

 
3. genade – vervloeking; 

 
4. ascese – losbandigheid; 

 
5. spiritualiteit – sensualiteit; 

 
6. rationaliteit – irrationaliteit; 

 
7. eschatologie: 

a. persoonlijke, individuele, lichamelijke onsterfelijkheid in Kailāsa; 
b. opgaan van het individuele bewustzijn in de onpersoonlijke, universele geest van Śiva. 
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2.5 Postpuranische mythologie van Śiva 

 
a. Er zijn geen grote Śiva-mythen meer ontstaan. 

 

b. Wel zijn er veel Sthala Purāṇa’s met jongere mythen. 
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3 Śaiva filosofie 
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3.1 Inleiding tot de Śaiva filosofie 

 
a. Śaiva filosofie varieert van idealistisch monisme tot pluralistisch realisme, maar kennis als weg 

naar verlossing is essentieel. 
 

b. Er werden reeds vroeg Śaiva scholen gevormd met diverse darśana’s (systemen), zoals 
1. Yoga; 
2. Nyāya; 

3. Vaiśeṣika; 

4. Śaiva (eigenlijke) = Śaivasiddhāntins. 
 

c. Namen van Śiva verwijzen naar bepaalde secten, zoals Pāśupata’s en Kāpālika’s. 
 

d. Door auteurs genoemde secten: 

1. Śaṃkara en Vācaspati Miśra: 

i. Śaiva (eigenlijke) = Śaivasiddhāntins; 
ii. Pāśupata; 

iii. Kāruṇikasiddhāntins; 

iv. Kāpālika. 
2. Rāmānuja: 

i. Kālamukha; 
ii. Kāpālika. 

3. Mādhava: 
i. Nakulīśa (Pāśupata); 
ii. Śaiva (eigenlijke) = Śaivasiddhāntins (Śaiva Siddhānta); 
iii. Pratyabhijñā (Kaśmīra Śaivisme); 
iv. Raseśvara. 
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3.2 Het Pāśupata systeem 
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3.2.1 Inleiding tot het Pāśupata systeem 

 
a. De Pāśupata’s vormen de oudste Śaiva secte en zijn zelf verdeeld in subsecten. 

 
b. Śiva zelf zou het Pāśupata systeem geopenbaard hebben. 

Mahābhārata: 

Paśupati (Śiva of Śrīkaṇṭha), zoon van Brahmā, huwt Umā en openbaart de Paśupati-religie. 

 
c. Mogelijke stichter is Nakulin of Lakulin: 

1. Vāyu, Śiva en Liṅga Purāṇa: 

De mythe van Śiva’s avatāra Nakulin of Lakulin: 
i. Śiva vertelt Brahmā dat hij in de 28e Mahāyuga uit een lijk op de verbrandingsplaatsen 

als de brahmacārin Nakulin zal verrijzen. 
ii. Hij zal vier discipelen hebben die voorgoed naar Rudraloka zullen gaan: 

(1) Kuśika; 
(2) Garhya; 
(3) Mitraka; 

(4) Ruṣṭa. 

2. Lakulin is historisch, waarschijnlijk 2e eeuw AD. 
 

d. Belangrijkste Pāśupata geschriften: 
1. Grondtekst: 

Pāśupata Sūtra’s, voornamelijk over rituelen. 
2. Mahābhārata kent reeds Pāśupata elementen. 
3. Pāśupatavrata’s in 

i. Vāyu Purāṇa; 

ii. Śiva Purāṇa; 

iii. Liṅga Purāṇa; 

iv. Brahma Purāṇa; 

v. Skanda Purāṇa. 

 
e. Belangrijkste commentaren op het Pāśupata systeem: 

1. Mādhava over de Lakulīśa-darśana. 

2. Kauṇḍinya (4e – 6e eeuw) schreef een bhāṣya op de Pāśupata Sūtra’s. 
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3.2.2 Oorzaken van gebondenheid en weg naar verlossing in de Purāṇa’s 

 
De Pāśupata geloofsleer is vaak volgens pentaden georganiseerd: 
a. De vijf hoofdonderwerpen waarover men kennis moet vergaren: 

1. kārya (de ziel in gebondenheid); 

2. Kāraṇa (de Heer die verlost); 

3. yoga (ascetische praktijken); 
4. vidhi (ritueel); 
5. duḥkhānta (laatste fase der verlossing). 

 
b. Gebondenheid is het gevolg van vijf mala’s (‘vlek’) of paśutva’s (‘rund-heid’): 

1. mithyājñāna (verkeerd denken); 
2. adharma (ongerechtigheid); 
3. āsaktihetu (gehechtheid); 
4. cyuti (val); 
5. paśutva mūla (oorspronkelijke rund-heid). 

 
c. Bevrijding van deze ‘vlekken’ kan alleen geschieden door Gods genade en vijf middelen: 

1. vasācaryā (ethisch leven); 
2. japa (herhaling van een religieuze spreuk); 
3. dhyāna (meditatie); 

4. rudrasmṛti (herdenking van Śiva); 

5. prapatti (zelfovergave). 
 

d. Yoga en vidhi bestaan voornamelijk uit 
1. japa; 
2. dhyāna; 
3. zich met as bedekken; 
4. zich gedragen als een dwaas. 

 
e. Duḥkhānta (uiteindelijke verlossing): 

1. Duaal aspect: persoonlijk en onpersoonlijk. 
2. Doel: ‘gelijk zijn aan īśvara’ in kennis en kracht. 
3. Niet ‘alleen zijn’ (kaivalya), maar bij de Heer zijn is de summum bonum. 

4. Het volgen van de Pāśupatavrata als uiting van Gods wil brengt mokṣa. 
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3.2.3 Oorzaken van gebondenheid en weg naar verlossing in de Śiva Purāṇa 

 

a. De Śiva Purāṇa verschilt van de andere Purāṇa’s en kent zelf ook verschillende versies van de 

heilsleer betreffende gebondenheid en verlossing: 
1. Eerste versie: 

i. Oorzaken van gebondenheid zijn 
(1) onwetendheid; 
(2) vroegere slechte daden. 

ii. Over drie factoren moet kennis vergaard worden: 

(1) de onvernietigbare puruṣa-paśu-jīva; 

(2) de vernietigbare prakṛti-pāśa(= mala)-māyā, die de eerste omgeeft en zijn 

zelfbewustzijn verbergt; 
(3) pati, de Hoogste Heer, die beide activeert. 

iii. Na bevrijding herkrijgt paśu zijn oorspronkelijke toestand. 
 

2. Tweede versie: 
i. Men richt zich steeds meer op Śiva 

(1) door zich te onthouden van de vruchten van karman; 

(2) door inzicht te verkrijgen in het verdriet van saṃsāra; 

(3) door verwerving van yoga. 
ii. Uiteindelijk wordt de jīva śiva-sama. 

 

b. De Śiva Purāṇa kent ook verschillende versies van de uiteindelijke verlossing: 

1. Eerste versie: 
Verlossing met een monistisch, onpersoonlijk aspect: 
i. Tijdens de mahāpralaya zal māyā verdwijnen. 
ii. De individuele jīva’s zullen opgaan in Śiva. 

 
2. Tweede versie: 

Verlossing met een persoonlijk aspect en vier soorten mukti: 
i. sārūpya (zelfde gedaante als Śiva); 
ii. sālokya (zelfde woonplaats als Śiva); 
iii. sānnidhya (zelfde meditatie als Śiva); 
iv. sāyujya (zelfde persoon als Śiva). 
M.a.w. de jīva’s moeten trachten gelijk aan Śiva te worden, maar niet identiek. 
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3.2.4 Conclusies t.a.v. het Pāśupata systeem 

 
1. Belangrijkste kenmerk: 

de interactie van Gods wil en persoonlijke inspanningen. 
Genade volgt alleen wanneer een jīva moeite doet zich daarvoor open te stellen. 
 

2. Jīva’s verschillen door hun mala’s, de oorzaken van het lijden. 
 

3. Śiva ontdoet de jīva’s van hun mala’s door hun de ware kennis te schenken. 
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3.3 Het Śaiva systeem of Śaiva Siddhānta 
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3.3.1 Inleiding tot het Śaiva systeem of Śaiva Siddhānta 

 
a. Het systeem is dominant in Zuid-India. 

 
b. Grondteksten: 

1. 28 Śaiva Āgama’s, w.o. de belangrijkste: 

i. Mṛgendra Āgama; 

ii. Kāmika Āgama; 

iii. Kāraṇa Āgama; 

iv. Kiraṇa Āgama; 

v. Pauṣkara Āgama; 

2. leringen van de 84 Nāyaṉārs; 

3. Śivajñānabodham door Meykaṇṭatēvar. 

 
c. Leraren van Śaiva Siddhānta: 

1. Meykaṇṭatēvar (13e eeuw); 

2. Haradatta Śivācārya (ca 1050); 

3. Śrīkaṇṭha (ca 1125); 

4. Bhojarāja (ca 1125; hij leefde echter in de 11e eeuw, Berends); 
5. Aghoraśivācārya (ca 1150). 

 
d. Er zijn drie principes: 

1. pati; 
2. paśu; 
3. pāśa. 

 
e. Er zijn vier wegen (pada’s) naar verlossing (zie 3.3.5): 

1. vidyā (‘kennis’); 
2. kriyā (‘activiteit, oefening’); 
3. yoga; 
4. carya (‘daad, gedrag’). 

 
f. Śiva is de hoogste god en het enige eeuwige wezen. 
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3.3.2 Kenmerken van Śiva volgens de Śaiva Siddhānta 

 
1. Śiva heeft acht kwaliteiten: 

a. onafhankelijkheid; 
b. zuiverheid; 
c. zelfkennis; 
d. alwetendheid; 
e. mala-loosheid; 
f. welgezindheid; 
g. almachtigheid; 
h. gelukzaligheid. 

 
2. De essentie van Śiva wordt gevormd door sat (‘waarheid’) en cit (‘geest’). 

 

3. Śiva is de aṣṭamūrti (‘achtvoudige belichaming’) van, dus zijn immanentie in 

a. de vijf elementen; 
b. zon, maan en waarnemende wezens. 

 
4. Śiva is mannelijk-vrouwelijk-onzijdig. 

 
5. Śiva is viśvarūpa (‘alle vormen’). 

 
6. Śiva heeft geen avatāra’s (omdat hij niet kan incarneren in een wereld van geboorte en dood), 

maar verschijnt wel als guru: 
a. Śiva is lichamelijke gedaante. 
b. Hij mag worden vereerd. 

c. Uit liefde wil hij de mens uit saṃsāra redden. 

 
7. Śiva is Liefde, op basis waarvan hij genade verleent, een zeer belangrijk thema. 

 
8. Śiva’s verlossingsactiviteit is afhankelijk van het karman van de jīva’s. 

 
9. Śiva als Sadāśiva (‘eeuwige Śiva’), zijn Śakti-vorm, waarmee hij genade kan verlenen, verricht 

zijn vijf activiteiten: 
a. anugraha (‘genadeverlening’); 
b. tirobhāva (‘illusie’); 
c. adani (‘boeiing’); 
d. sthiti (‘onderhoud’); 

e. sṛṣṭi (‘schepping’). 

 
10. Śiva’s lichaam is verdeeld in 

a. Īśāna (hoofd); 

b. Tatpuruṣa (mond); 

c. Aghora (hart); 
d. Vāmadeva (geheime delen); 
e. Sadyojāta (voeten). 

 
11. De titel ‘Śiva’ dragen alle wezens die de staat van Śiva hebben bereikt. 
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3.3.3 Śivatva (het hoogste doel) in de Śaiva Siddhānta 

 
a. De jīva is de ziel die per definitie de śivatva heeft bereikt, maar zijn individualiteit behoudt. 

 
b. De jīva is bevrijd door Śiva’s genade; maar Śiva is eeuwig vrij. 

 
c. Alleen door studie van de heilige geschriften (m.n. de Śaiva Āgama’s) kan śivatva verkregen 

worden. 
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3.3.4 Paśu, pāśa, māyā, karman en āṇava in de Śaiva Siddhānta 

 
1. Paśu (nog niet verloste ziel): 

Er zijn drie soorten: 
Zij die geboeid zijn door 

a. āṇava en mala; 

b. mala en karman; 
c. mala, karman en māyā. 

 
2. Pāśa (‘veter, boei’): 

a. Dit is de oorzaak van de gebondenheid van de jīva. 
b. Er zijn drie soorten: 

i. āṇava; 

ii. māyā; 
iii. karman. 

c. Ze veroorzaken: 
i. vreugde; 
ii. belichaming; 
iii. staat van genieten. 

 
3. Māyā (illusie): 

Deze omvat het proces van ontwikkeling en degeneratie. 
 

4. Karman (handeling, daad): 
a. Deze leidt tot de vervulling van hemel en hel. 
b. Goede daden leiden naar de hemel en worden beschreven in de heilige geschriften, welke 

gevolgd moeten worden. 
 

5. Āṇava (onwetendheid): 

Dit is een oerzonde, een vlek die moet worden verwijderd om de zuivere staat van de ziel te 
herkrijgen. 
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3.3.5 Het verlossingsproces in de Śaiva Siddhānta 

 
a. De stappen naar verlossing: 

Elke stap is afhankelijk van de vorige en stemt overeen met een weg (mārga) naar verlossing 
(mukti): 
1. Carya-praktijk in de 

Dāsamārga (pad van de dienaar) die leidt naar sālokya (levend in dezelfde plaats als Śiva). 
2. Kriyā-praktijk in de 

Satputramārga (pad van de ware zoon) die leidt naar sāmīpya (bij Śiva zijn). 
3. Yoga-praktijk in de 

Sahamārga (pad van de metgezel) die leidt naar sārūpya (dezelfde gedaante als Śiva 
hebbend). 

4. Vidyā (= jñāna) in de 
Sanmārga (het ware pad) die leidt naar sāyujya (complete identiteit met Śiva). 

5. Dīkṣā (formele initiatie) als laatste stap naar mukti. 

 
b. Er zijn drie soorten jñāna: 

1. Paśujñāna: 

Deze leidt niet tot mokṣa. 

2. Pāśajñāna: 

Deze leidt niet tot mokṣa. 

3. Patijñāna: 

i. Deze leidt tot mokṣa. 

M.b.v. zijn Śakti openbaart Śiva pati, paśu en pāśa: de natuur van Śiva en het leven van 
de ziel worden verlicht. 

ii. De guru (Śiva) leidt de gelovige op de weg naar patijñāna, verricht de riten en neemt 
de mala’s weg. 
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3.3.6 Het verband tussen mens en verlossing in de Śaiva Siddhānta 

 
a. Alleen tijdens zijn leven kan de mens, indien hij er moeite voor doet, verlossing van het rad 

der wedergeboorte (de cirkel van leven en dood) verwerven. 
 

b. Alleen door verering van Śiva kan de mens verlossing verkrijgen. Deze verering bestaat uit 
1. contemplatie (geest); 
2. verering met woorden (stem); 
3. lichamelijke oefeningen. 

 
c. Śiva staat boven de tattva’s (elementen, principes) waarheen de andere godsdiensten leiden. 

 
d. Śiva 

1. zuivert de zielen van mala’s; 
2. dompelt hen in wijsheid onder; 
3. schenkt hen Śivānanda; 
4. maakt hen jīvanmukta’s; 
5. verhindert verdere geboorten; 
6. brengt hen aan zijn voeten. 
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3.3.7 De staat van jñāna niṣṭhā in de Śaiva Siddhānta 

 

a. Jñāna niṣṭhā (‘standvastigheid in kennis’) is de staat van mukti waarbij de śivatva, die 

verborgen is in de ziel, verschijnt. 
 

b. De jīvanmukta’s kunnen deze staat bereiken. 
 

c. Deze śiva-jñāni’s staan boven moraal en verplichtingen. 
 

d. Śiva zet deze verlichte zielen aan tot actie zowel ten goede als ten kwade. Degene die zich dit 
realiseert, leeft volgens Śiva, met wie hij één is, en wordt niet gehinderd door karman e.d. Śiva 
beschermt hen en heeft het goede met hen voor. 
 

e. Liefde voor God en liefde voor de mensen zijn identiek, want Śiva leeft in alle zielen. 
 

f. De drie elementen of principes in mukti: 
1. Pati die de ziel vreugde schenkt. 
2. Paśu die de vreugde van God geniet. 
3. Pāśa of mala die de genieting van de vreugde mogelijk maakt. 

 
g. De staat van mukti maakt patijñāna mogelijk, omdat de ziel niet meer door de zintuigen (dus 

door mala) ervaart, maar door God (dus door pati) God ervaart. 
 

h. Tijdens de verlossing door de genade van de guru Śiva doorloopt de ziel drie stadia: 

1. iruḷ (‘duisternis’); 

2. maruḷ (‘verwarring’); 

3. aruḷ (‘genade’). 
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3.3.8 Śrīkaṇṭha’s Śaiva Siddhānta 
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3.3.8.1 Inleiding tot Śrīkaṇṭha’s Śaiva Siddhānta 

 

a. Andere benamingen van Śrīkaṇṭha’s Śaiva Siddhānta: 

1. bhedābheda in de Vedānta; 

2. Viśiṣṭa-Śaiva-Vedānta (relatie met Rāmānuja). 

 

b. Doel van Śrīkaṇṭha: 

1. Verzoening van de Upaniṣadische en Śaiva Āgamische tradities. 

2. Aanvaarding van de 
i. paśu-pāśa-pati-triade; 
ii. paśutva (gebondenheid van de mens); 
iii. śivatva (de staat van bevrijding); 
iv. Puranische mythen en beelden; 

v. Śiva Nīlakaṇṭha als symbool van bezorgdheid. 
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3.3.8.2 Śiva-Brahman en de ziel volgens Śrīkaṇṭha 

 
a. Gelijkstelling van 

1. Brahman (Upaniṣads) en Śiva (Śaiva Āgama’s); 

2. Brahmans lichaam en Śiva’s genade; 
3. Brahman-Śiva en de ziel tijdens mukti, maar geen identificatie van beiden. 

 
b. Men kan tijdens zijn leven ‘kenner van Brahman’ worden. 

 

c. Mukti betekent ‘zijn eigen gedaante realiseren’, hetgeen hoger is dan Vaikuṇṭha en Satyaloka, 

of de turīya (hoogste stadium van bewustzijn) van de Upaniṣads. 
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3.3.8.3 De śivatva als staat van onafhankelijkheid (van God) volgens Śrīkaṇṭha 

 
Het verloop van de verlossing heeft een vrijheidsaspect: 
1. Staat van beperkte zelfkennis door zonden. 

 
2. Door wegneming van zonden wordt de staat van alwetendheid bereikt. 

 
3. Hierdoor ontstijgt men karman (ouderdom, dood en verdriet). 

 
4. Staat van onafhankelijkheid (śivatva), zelfs van God. 

 
5. Staat van eeuwige (zelf)voldoening (geen begeerten). 
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3.3.8.4 De aldoordringbaarheid en andere kwaliteiten van de mukta volgens 
Śrīkaṇṭha 

 
De mukta (bevrijde ziel) is 

1. aldoordringbaar; hij kan de hemel en de aarde doordringen (alleen volgens Śrīkaṇṭha); 

 
2. onafhankelijk; 

 
3. in het bezit van de acht kwaliteiten van Śiva; 

 
4. in staat een lichaam aan te nemen of af te leggen; 

 
5. niet in staat de wereld te scheppen, te onderhouden of te vernietigen; 

 
6. in staat dezelfde gelukzaligheid te genieten als God, maar dan eeuwig zonder mogelijkheid van 

terugkeer. 
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3.4 Śiva-Advaita of Kaśmīra-Śaivisme 
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3.4.1 Inleiding tot Śiva-Advaita of Kaśmīra-Śaivisme 

 
a. Benamingen voor het Kaśmīra-Śaivisme: 

1. Śaiva-Advaita; 
2. Trika; 
3. Trikaśāsana; 
4. Rahasya Sampradāya; 
5. Traiyambaka Sampradāya. 

 
b. Bronnen en tijdsbepaling van het Kaśmīra-Śaivisme: 

1. Geschreven bronnen: 8e – 9e eeuw. 
2. De Śiva Sūtra’s (Vasugupta, ca 825 AD) vormen de filosofische basistekst voor de twee 

hoofdstromingen: 
i. Spanda-śāstra; 
ii. Pratyabhijñā-darśana. 

3. Liṅga Purāṇa. 

4. Śiva Purāṇa, m.n. 

i. Kailāsa Saṃhitā; 

ii. Koṭirudra Saṃhitā. 

5. Werken van 
i. Utpala (900 - 950); 
ii. Abhinavagupta (950 – 1020): ‘Tantrāloka’; 

iii. Kṣemarāja (975 – 1050): ‘Pratyabhijñāhṛdaya’ (uiteenzetting van het Kaśmīra-Śaivisme). 

6. Commentaar van Mādhava: ‘Sarvadarśana Saṃgraha’. 

7. Het Kaśmīra-Śaivisme is nu praktisch uitgestorven. 
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3.4.2 Elementen van verlossing volgens het Kaśmīra-Śaivisme in de Śiva Purāṇa 

 

1. Kailāsa Saṃhitā: 

a. Gelukzaligheid wordt veroorzaakt door de vereniging van Śiva en Śakti, d.i. de vereniging 
van sat-cit-ānanda. 
 

b. Gelukzaligheid wordt verhinderd door de mala’s in de ziel. 
 

c. Śiva verkleint zich tot de puruṣa’s die prakṛti ervaren door de vijfvoudige kalā of kañcuka: 

i. kriyā, volgens anderen kalā (beperking van handelingskracht); 
ii. vidyā (beperking van kennis); 
iii. rāga (beperking van hartstocht); 
iv. kāla (beperking van tijd); 
v. niyati (beperking tot het noodlot). 
vi. Commentaar Berends: 

Klostermaier heeft het over de ‘fivefold kala’. Misschien bedoelt hij kalā ‘deeltje’, 
aangezien Śiva zich verkleint. Overigens is de metaforische term kañcuka ‘nauwzittend 
hemd’ gebruikelijker, omdat er sprake is van beperking, dus insnoering. 
 

2. Koṭirudra Saṃhitā: 

a. Pluraliteit ontstaat door onwetendheid. 
 

b. Śiva’s (viervoudige) mukti loopt via het pad van jñāna: 
i. Bhakti leidt tot 
ii. preman (geestelijke liefde), welke leidt tot 
iii. gurūpasatti (overgave aan de guru), welke leidt tot 
iv. jñāna, het laatste stadium. 

 
c. Alleen door Śiva’s genade wordt verlossing bereikt, maar voorwaarden zijn introspectie en 

herkenning van Śiva in de eigen ziel. 
 

d. Wil en inspanning zijn kernbegrippen: 
i. wil of genade van de kant van Śiva; 
ii. inspanning en ‘slaaf van Śiva-zijn’ van de kant van de jīva. 

 
e. Gebondenheid is de beperking  van het Śiva-zijn van de ziel en wordt veroorzaakt door 

Śakti. 
 

f. Verlossing wordt mede bewerkstelligd  door diezelfde Śakti: Śaktipata (‘nederdaling van 
Śakti’) is identiek aan anugraha (‘komst der genade’). 
 

g. De hoogste staat van verlossing is turyātīta: 

i. hoger dan de turīya van de Upaniṣads; 

ii. twee soorten: 
(1) śāttodita (gebroken bewustzijn); 
(2) nityodita (ongebroken bewustzijn); 

iii. bereikt door Pratyabhijñāyoga; 
iv. kenmerken: 

(1) herkenning van de eigen natuur, d.w.z. Śiva; 
(2) zuiver ik-bewustzijn en wegvallen van subject en object; 
(3) cit en ānanda zijn de essentie van dit Zelf. 
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3.5 Vīra-Śaivisme 
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3.5.1 Inleiding tot het Vīra-Śaivisme 

 
a. Onder Basava groeide de beweging uit. 

 
b. Vīra ‘held’, dus de heldhaftige Śiva-vereerders. 

 

c. De aanhangers dragen de liṅga (iṣṭaliṅga ‘voorkeur-liṅga’) op hun lichaam. 

 
d. Grondteksten: 

1. de 28 Śaiva Āgama’s; 

2. de leringen van de 63 Nāyaṉārs; 

3. ‘Śrīkara Bhāṣya’ door Śrīpati (ca 1400) 

 
e. Filosofisch systeem: 

Śakti-viśiṣṭa-advaita met als kern: 

1. Ziel en God zijn één, beiden bepaald door Śakti. 
2. Śakti is het scheppende principe (māyā). 
3. Door avidyā meent de jīva dat hij verschilt van Śiva. 
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3.5.2 De werking van Śakti volgens het Vīra-Śaivisme 

 
a. Śakti verdeelt Brahman (sthala) in: 

1. Liṅgasthala: 

Dit is Śiva (liṅga), verenigd met kāla (deel van Śakti). 

2. Aṅgasthala: 

Dit is de jīva (aṅga), verenigd met bhakti (deel van Śakti). 

 

b. Door bhakti worden liṅga en aṅga weer verenigd. 

 
 



Geschiedenis van het Hindoeïsme - Een korte geschiedenis van het Śaivisme - Śaiva filosofie - Vīra-Śaivisme 

 

3.5.3 De vormen van Śiva volgens het Vīra-Śaivisme 

 

De liṅga (= Śiva) is drievoudig: 

1. Bhāvaliṅga: 

a. = niṣkala (‘onverdeelde’) Śiva, 

b. waargenomen door het geloof, 
c. zuivere sat (buiten ruimte en tijd), 
d. bestaande uit 

i. Mahāliṅga; 

ii. Prasādaliṅga. 

 

2. Prāṇaliṅga: 

a. = sakala-niṣkala Śiva, 

b. waargenomen door de geest, 
c. zuivere cit, 
d. bestaande uit 

i. Caraliṅga; 

ii. Śivaliṅga. 

 

3. Iṣṭaliṅga: 

a. = sakala Śiva, 
b. waargenomen door de zintuigen, 
c. zuivere ānanda, 
d. bestaande uit 

i. Guruliṅga; 

ii. Ācāraliṅga (Śiva als verlosser). 
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3.5.4 De werking van bhakti volgens het Vīra-Śaivisme 

 
Bhakti is een vorm van Śakti in de jīva (zie 3.5.2) en kent drie stadia: 

1. Tyāgāṅga: 

a. onthechting van de māyā-wereld; 
b. bestaande uit: 

i. māheśvara-bhakti (volgen van gebodsbepalingen); 
ii. bhakta-bhakti (volgen van riten en afzien van de wereld). 

 

2. Bhogāṅga: 

a. genot samen met Śiva; 
b. bestaande uit: 

i. śaraṇa-bhakti (het zien van de liṅga in zichzelf); 

ii. prāṇa-liṅgin-bhakti (verzaking van het eigen leven en concentratie op de liṅga). 

 

3. Yogāṅga: 

a. gelukzaligheid door vereniging met Śiva; 
b. bestaande uit: 

i. aikya-bhakti (eenheid met God); 
ii. samarasa-bhakti (delen van dezelfde gelukzalige ervaring met God ). 
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3.5.5 Het ritueel en het belang ervan volgens het Vīra-Śaivisme 

 

De rituele praktijk is belangrijker voor het verwerven van mokṣa dan meditatie en introspectie, en 

bestaat uit: 
1. Pañcācāra: 

a. liṅgācāra (verering van de liṅga); 

b. sadācāra (ethisch leven en werken); 

c. śivācāra (behandeling van Liṅgāyats als gelijken); 

d. bhṛtyācāra (nederigheid t.o.v. Śiva en zijn vereerders); 

e. gaṇācāra (strijd tegen de vijanden van Śiva en zijn vereerders). 

 

2. Aṣṭāvaraṇa: 

a. guru (gehoorzaamheid aan de guru); 

b. liṅga (dragen van een liṅga); 

c. jaṅgama (vereren van een asceet als incarnatie van Śiva); 

d. pādodaka (nippen van water waarin de voeten van een guru of jaṅgama zijn gewassen); 

e. prasāda (eig. ‘genade’, offeren van voedsel aan een liṅga, guru of jaṅgama); 

f. bhasma of vibhūti (zich insmeren met as van koeienmest); 

g. rudrākṣa (dragen van een bepaalde mālā); 

h. mantra (uitspreken van een bepaalde mantra) 
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3.5.6 Śrīpati’s introductie van Vedāntische denkbeelden in het Vīra-Śaivisme 

 

a. Door meditatie op Hiraṇyagarbha komt de jīva in de nabijheid van Parabrahman Śiva. 

 
b. De mukta mediteert uitsluitend op Parabrahman en wordt vrij. 

 
c. De verloste draagt de kenmerken van sat, cit en ānanda. 

 

d. Hij wordt alwetend en verwerft de guṇa’s van 

1. Parabrahman; 
2. Paraśiva; 

3. Śivaśaṃkara; 

4. Rudreśvara; 
5. Mahādeva. 

 
e. Śiva wordt vereerd in twee vormen: 

1. mūrta (‘belichaamd’); 
2. amūrta (‘onbelichaamd’). 

 
f. Verlossing, de staat van Śiva-zijn, verloopt in fasen overeenkomstig de verschillende functies 

van Śiva’s wezen. 
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4 Beelden van Śiva en zijn verering 
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4.1 Korte geschiedenis van de liṅga-verering 

 
1. Indus-dalbeschaving: 

a. Beelden van Śiva als 
i. Paśupati (beeld); 
ii. Śiva de Jager. 

b. Liṅga-beelden als vorm van Śiva. 

 
2. Vedische periode: 

a. Śiva-Rudra als apotropeïsche god: 
i. Zijn naam mocht niet worden uitgesproken. 
ii. Zijn aanwezigheid was niet gewenst. 

b. De liṅga: 

i. nauw verbonden met het Śaivisme; 
ii. oud symbool van vruchtbaarheid en onsterfelijkheid; 
iii. geplaatst op graven en verbrandingsplaatsen; 
iv. komt voor in hogere en lagere cultuur. 

 
3. Derde en tweede eeuw v. Chr.: 

a. Munten met fallische en antropomorfe verschijningsvormen van Śiva. 

b. De liṅga’s worden minder realistisch. 

c. de liṅga van Gudimallam (Āṃdhra Pradeśa) is beroemd. 

 
4. Gupta-periode: 

a. Mukhaliṅga’s: 

Liṅga’s met bovenaan hoofden: 

i. Sadāśiva: 

(1) Bekende combinatie van vijf hoofden (pañcamukhaliṅga): 

(a) Sadyojāta; 
(b) Vāmadeva; 
(c) Aghora; 

(d) Tatpuruṣa; 

(e) Īśāna. 

(2) Vergelijk de Pañcabrahmaśivāvatāra’s uit de Śiva Purāṇa. 

ii. Ze schenken verlossing. 

b. Liṅgodbhava: 

De Śiva in mythe en sculptuur, die uit de liṅga stapt. 

 

5. Śaiva Purāṇa’s: 

Verhalen over verlossing door liṅga-verering. 

 
6. Heden: 

De Śiva-liṅga is het abstracte beeld van Śiva en symbool van zijn vormloosheid. 
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4.2 Śiva-beelden 
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4.2.1 Inleiding tot de Śiva-beelden 

 

a. De garbhagṛha is het heilige der heilige in de Śiva-tempels waar de liṅga of het Śiva-beeld 

(mūrti) staat. 
 

b. Men kent 25 līlāmūrti’s, soorten antropomorfe beelden van Śiva (vergelijk de 25 tattva’s van 
de Śaiva Siddhānta). 
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4.2.2 Śiva-beelden, ingedeeld naar lichaamshouding en begeleidende personen 

 
a. De beelden zijn: 

1. sthāna (staand als zuil); 
2. āsana (zittend). 

 
b. Personen: 

1. Candraśekhara (Śiva alleen); 
2. Umāsahitā (Śiva en Umā); 
3. Somaskanda (Śiva, Umā en Skanda); 
4. Śayanamūrti’s (Śiva-Śava-beelden) komen alleen in het Śāktisme voor. 
5. Nandin (beeld): 

i. Śiva’s vāhana (‘voertuig’); 
ii. symbool van Śiva; 
iii. Śiva en Pārvatī zitten soms op hem. 

6. Kārttikeya (beeld): 
i. verlosser, verbonden met Śiva; 
ii. pauw als vāhana. 

7. Kaithaba (beeld): 

i. Naam van Śiva in Mahārāṣṭra. 

ii. Commentaar Berends: 
‘Kaithaba’ moet wrsch. geschreven worden als ‘Kaiṭaibha’, dus dezelfde naam als de 
Dānava-demon. 
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4.2.3 Śiva-beelden, ingedeeld naar aspect 

 
1. Ugra- (of ghora-)mūrti’s: 

a. Het vernietigende aspect van Śiva die een vijand doodt, zoals de volgende typen: 
i. Vīrabhadra-beelden; 
ii. Bhairava-beelden; 
iii. Aghora-beelden. 

b. Vaak scenes uit de Purāṇa’s voorstellende. 

 
2. Saumya- (of śānta-)mūrti’s: 

a. Het welgezinde aspect van Śiva. 
b. Ingedeeld naar mudrā’s (‘handstand’): 

i. abhaya-mudrā: bescherming; 
ii. varada-mudrā: zegen. 

c. Dakṣiṇāmūrti’s: 

i. Śiva als leraar van kunsten, yoga en mokṣa. 

ii. Śiva Naṭarāja hoort eigenlijk ook hiertoe (zie 4.2.4.1-a). 
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4.2.4 De beelden van Śiva Naṭarāja 
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4.2.4.1 Inleiding tot de beelden van Śiva Naṭarāja 

 

a. De Śiva-Naṭarāja-beelden zijn eigenlijk dakṣiṇāmūrti’s. 

 
b. Ze zijn belangrijk omdat ze een filosofie vertegenwoordigen volgens de vijf activiteiten van 

Śiva: 
1. udbhava (‘verschijning’); 
2. sthiti (‘onderhoud (van de wereld)’); 
3. ādāna (‘wegneming’); 
4. tirobhāva (‘illusie’); 
5. anugraha (‘genade’). 

 
c. Er zijn diverse dansen: 

1. ānanda tāṇḍava (zie 4.2.4.2); 

2. tripura tāṇḍava (zie 4.2.4.3); 

3. vyūrtha tāṇḍava (of anugraha tāṇḍava) (zie 4.2.4.3). 
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4.2.4.2 De ānanda tāṇḍava van Śiva Naṭarāja 
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4.2.4.2.1 Algemene opmerkingen over de ānanda tāṇḍava van Śiva Naṭarāja 

 
1. Unmai ulakham, een Tamil-geschrift over de symboliek: 

a. trommel: schepping; 
b. hand: bescherming; 
c. vuur: vernietiging; 
d. voet (neerwaarts): vernietiging van het kwaad; 
e. voet (opwaarts): mukti; 
f. tiruvāsi: tirobhāva. 

 

2. Noord-Indiase Śiva-Naṭarāja-beelden met 

10 - 12 armen en de god zittend op Nandin. 
 

3. Latere Naṭarāja-beelden kennen andere details. 
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4.2.4.2.2 Symbolische details in de voorstelling van de ānanda tāṇḍava van 
Śiva Naṭarāja 

 
1. Glimlach: 

Transcendentie van Śiva die boven zijn eigen proces (zijn dans-līlā) verheven is. 
 

2. Vlammencirkel: 
Symbool van saṃsāra (de eeuwige kringloop). 
 

3. Drie ogen: 
a. Zon, maan en vuur. 
b. De drie Śakti’s: 

i. icchā (‘begeerte’); 
ii. jñāna (‘kennis’); 
iii. kriyā (‘werkzaamheid’). 

 
4. Halve maan: 

Śiva’s cit. 
 

5. Schedel(s): 
a. Eén schedel: 

i. die van Brahmā en de andere goden die onderworpen zijn aan de dood, 
ii. terwijl Śiva onsterfelijk is. 

b. Meerdere schedels: 

symbool van Śiva als kāla, de Grote Vernietiger. 

 
6. Slangen: 

a. Symbool van onsterfelijkheid. 
b. Zichtbaarheid van kop en staart: Śiva is het begin en het einde. 

 

7. Gaṅgā: 

a. Het verlossingselement dat door zijn haar stroomt. 
b. Śiva schenkt verlossing. 
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4.2.4.3 De tripura en vyūrtha tāṇḍava van Śiva Naṭarāja 

 

1. De tripura tāṇḍava: 

Symbool van de vernietiging van de drie mala’s dan wel de drie demonensteden. 
 

2. De vyūrtha of anugraha tāṇḍava: 

a. Śiva heft zijn voet naar zijn hoofd. 
b. Schenking van genade en voorbereiding op mukti. 
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4.2.5 Secte-gerelateerde Śiva-beelden 

 
Er zijn drie typen: 
1. Sadāśiva-mūrti’s (zie 4.1-4.a): 

a. vijf hoofden; 
b. tien armen. 

 
2. Mahāsadāśiva-mūrti’s: 

25 gezichten, symbolen van de 25 tattva’s. 
 

3. Śiva-trimūrti: 
Centraal gezicht verkeert in diepe meditatie. 
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4.3 Śiva-verering 
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4.3.1 Inleiding tot de Śiva-verering 

 
Verering van Śiva 
a. is het belangrijkste kenmerk van het Śaivisme; 

 
b. bestaat uit 

1. het uitspreken van namen en hymnen; 
2. rituelen voor de beelden; 

 
c. geeft mukti, geschonken door Śiva. 
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4.3.2 Objecten van Śiva-verering 

 

1. De liṅga als object van verering: 

a. De liṅga staat in de garbhagṛha als centraal object. 

b. Śivarātrī (op de zevende dag van Phālguna) is het belangrijkste liṅga-ritueel. 

c. Oorsprongsmythe: 

De mythe van de jager en de liṅga, waarin de jager zonder het te beseffen druppels dauw 

op de liṅga laat vallen, waardoor Śiva hem mokṣa schenkt. 

d. Liṅga-verering brengt dus mokṣa. 

e. Er zijn veel soorten liṅga’s en veel besprekingen over liṅga-verering in de literatuur. 

 
2. Overige objecten van verering: 

Deze leiden eveneens tot verlossing: 

a. rudrākṣa’s (Rudra-oog, een rond zaad); 

b. bhasma (heilige as); 
c. bilva-bladeren. 
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4.3.3 Praktijken van Śiva-verering 
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4.3.3.1 Bhakti en het gebruik van het woord als verlossingspraktijk in het 
Śaivisme 

 
1. Bhakti wordt in de literatuur gezien als middel ter verlossing. 

 
2. Het woord: 

a. Śivaśravaṇa (luisteren naar religieuze teksten); 

b. Śivakīrtana (samenzang); 
c. Śivamanana (overdenking); 
d. Śivajapa (herhaling van Gods naam of mantra, m.n. de vijflettergrepige Śivāya namaḥ); 
e. Śiva-hymnen, m.n. Śivasahasranāmastotra. 
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4.3.3.2 Ascese als verlossingspraktijk in het Śaivisme 

 
1. Algemene opmerkingen over de Śaiva ascese: 

a. Ascese is oud en vaak extreem. 
b. Er zijn veel ordes en verschillende praktijken. 
c. De namen van Śiva weerspiegelen ascetische gewoonten: 

i. mantel van hertenvacht; 
ii. verward haar 
iii. wild dansen en lachen; 
iv. als een gek tekeer gaan; 
v. zich met as besmeren; 
vi. leven op verbrandingsplaatsen. 

 

2. Saṃnyāsa (onthouding) als Śaiva ascese: 

a. Er is veel geschreven over saṃnyāsin’s en over Śiva als Mahāyogin en Maheśvara. 

b. Er zijn twee soorten Śaiva saṃnyāsin’s: 

i. Aghori saṃnyāsin’s (aghora-aspect) 

richten zich meer op Rudra en de dood dan op Śiva. 

ii. Daśanāmi saṃnyāsin’s (saumya-aspect) 

richten zich op Śiva als de zuivere geest. 

c. Saṃnyāsa wordt in één van de Śaiva ordes gezien als de enige mogelijkheid tot jīvan-mukti, 

hoewel iedereen kan toetreden. 
 

3. Yoga als Śaiva ascese: 

a. Prāṇāyāma (beheersing van de ademhaling) is de belangrijkste yoga-praktijk. 

b. Yogin’s: 
i. Meestal Śaiva’s. 
ii. Verering van Śiva als Mahāyogin en Māyin. 
iii. Lange, geperforeerde oorlellen bij de 

(1) Kānphaṭi yogin’s; 

(2) Śiva-beelden. 
iv. Gebruik van roesmiddelen: 

(1) kwikzilver bij de Raseśvara-darśana; 
(2) verdovende middelen bij sādhu’s (ugra-type). 
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4.4 De Nāyaṉārs 
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4.4.1 Inleiding tot de Nāyaṉārs 

 

a. Er is een belangrijke en invloedrijke Śiva-bhakti-beweging tussen 600 en 1300 in Tamiḷnāḍu. 

 

b. Tirumuṛai: 

1. Verzameling van duizend Śiva-hymnen. 
2. Twaalf boeken. 
3. Kamil Zvelebil: ‘The smile of Murugan. On Tamil literature in South India’: 

te vergelijken met de literatuur van de Vaiṣṇava Āḷvārs. 

 

c. Nāyaṉārs: 

1. Śiva-bhakti-dichters van de Tirumuṛai-hymnen. 

2. 63 personen. 

3. Campantar (of Sambandar), 6e eeuw, was de eerste Nāyaṉār (zie 4.4.5). 

4. Cekillar, 12e eeuw, schreef Periya Purāṇa en was de laatste Nāyaṉār. 

5. De belangrijkste Nāyaṉārs worden hieronder genoemd. 
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4.4.2 Tirumūlar, een Nāyaṉār 

 
De filosofie van Tirumūlar: 
a. Verzoening van Veda’s en Śaiva Āgama’s: 

 ‘Śiva worden is Vedānta Siddhānta’. 
 

b. Er zijn vier soorten Śaivisme: 
1. Śuddha: 

een combinatie van Śaivisme en Vedānta; 
2. Aśuddha: 

slechts toepassing van uiterlijke zaken; 
3. Sanmārga (de ware weg), bestaande uit 

i. carya; 
ii. kriyā; 
iii. yoga; 
iv. jñāna. 

4. Kadumśuddha: 
slechts meditatie op Śiva. 
 

c. Śakti-nipata: 
De sadhaka (beoefenaar van sadhana, een verlossingspraktijk) ontvangt Śiva’s genade, waarna 
mukti volgt. 
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4.4.3 Māṇikkavācakar, een Nāyaṉār 

 
a. Hij werd vervolgd door een niet-Śaiva koning. 

 
b. Hij wordt beschouwd als de belichaming van de carya-mārga (‘weg van de daad’). 

 
c. Werk: 

Tiruvacakam: 
1. Verzoeken om Śiva’s genade. 
2. Śiva 

i. heet Māyin; 
ii. is ‘schittering’, ‘nectar’, ‘genade’; hij is overal; 
iii. komt als guru om zielen te redden. 
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4.4.4 Appar, een Nāyaṉār 

 
a. Hij was een Jaina die zich bekeerde tot Śiva, en werd een felle bestrijder van het Jaïnisme. 

 
b. Hij wordt beschouwd als de belichaming van de kriyā- of satputramārga (‘weg van de 

oefeningen’). 
 

c. Filosofie: 
1. Śiva is boven de 25 tattva’s verheven. 
2. Er zijn drie verschijningen van Śiva: 

i. Śiva, de Vernietiger van het universum; 
ii. Śiva Parapara (= paranjoti): Śiva en Śakti verenigd; 
iii. Stambha: 

(1) zuil van licht en bewustzijn; 
(2) doel van het spirituele leven. 
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4.4.5 Campantar, een Nāyaṉār 

 
a. Hij was een felle bestrijder van het Jaïnisme en de Boeddhisten (Bauddha’s). 

 
b. Hij wordt beschouwd als de belichaming van yoga of sahamārga (‘weg van de metgezel’). 

 
c. Filosofie: 

1. Śiva is zonder vorm en de hoogste god. 

2. Mokṣa is de staat van Śiva. 

3. M.b.v. Śiva’s genade kan de ziel zich verlossen van zijn mala. 

4. De pancakshara is de mantra van vijf letters waarmee mokṣa bereikt kan worden. 
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4.4.6 Latere Śaiva leiders 

 
a. De meeste van deze ‘heiligen’ behoorden tot een bepaalde secte of school. 

 
b. Tegenwoordige Śaiva heiligen overschrijden vaak de sectarische grenzen. Voorbeeld: 

Satya Sai Baba: 
1. oorspronkelijk Śaiva; 
2. predikt nu de boodschap van universele liefde en hoop. 
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5 Tegenwoordige ontwikkelingen in het Śaivisme 

 
Het Śaivisme leeft nog steeds. De scholen zijn gebaseerd op de Middeleeuwse meesters. Nieuw is 
dat er nu wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan aan het Śaivisme: 
 
a. Westerse geleerden: 

1. George Uglow Pope (1820 – 1908): 
Engelse vertalingen van 
i. Tirukkural (Tamil); 
ii. Tiruvacakam (Tamil). 

2. Hilko Wiardo Schomerus (1879 – 1945): 
i. Beschrijving van de Śaiva Siddhānta. 
ii. Vertalingen van Śaiva hymnen en legenden. 

3. Alain Danielou. 
4. Wendy Doniger O’Flaherty: 

 ‘Ascetism and eroticism in the mythology of Śiva’. 
5. S. Kramrisch: 

’In the presence of Śiva’. 
 

b. Hindoe-geleerden: 
1. K. Śivaraman: 

 ‘Śaivism in philosofical perspective’. 
2. V.A. Devasenapathi: 

i. ‘Śaiva Siddhānta as expounded in the Śivajñānasiddhiyar and its six commentaries’. 
ii. Tijdschrift ‘Śaiva Siddhānta’. 

3. Studie Śaiva Siddhānta aan de universiteit van Chennai. 
 

c. Zending: 
1. Ponnambalam Ramanathan in de V.S. 
2. Śivaya Subramuniyaswami vanuit Australië en naar Hawaï; tijdschrift ‘Hinduism Today’. 
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6 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 
 

Abhinavagupta Abhinavagupta (Ind.) (filosoof) 

Aghoraśivācārya Aghoraśivācārya (Ind.) (filosoof)                       [Aghorashivacarya, 
Aghorashivacharya, Aghorasivacarya, Aghorasivacharya] 

Agni Agni (1) (Ind.) (god)  

Aitareya Aitareya, Mahidāsa (Ind.) (auteur) (patron.) (lit.)            
                                                                      [Mahidasa Aitareya] 

Āṃdhra Pradeśa Āṃdhra Pradeśa (Ind.) (deelstaat)                     [Andhra Pradesha, 

Andhra Pradesa] 

Amitratapana Amitratpana Śuṣmiṇa Śaibya (Ind.) (koning)  

  [Amitratpana Shusmina Shaibya, Amitratpana Shushmina Shaibya, 
Amitratpana Susmina Saibya, Amitratpana Sushmina Saibya] 

Andhaka Andhaka (Ind.) (demon) 

Muyalaka Apasmārapuruṣa (Ind.) = Muyalaka(n) (Ind.-T.) (dwerg)  

               [Apasmarapurusa, Apasmarapurusha, Apasmara Purusha, 
Apasmara Purusa] 

Appar Appar (Ind.-T.) (Nāyaṉār)                                               [Nayanar] 

Arbman Arbman, Ernst Gottfrid (auteur) 

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

Arjuna Arjuna (Ind.) (myth.fig.) 

Assam Assam = assam. Ôxôm (Ind.) (deelstaat) 

Zuidoost-Azië Azië, Zuidoost- 

Basava Basava = Basavanna (Ind.) (filosoof) 

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

Bhaga Bhaga (Ind.) (god) 

Bhandarkar Bhandarkar, Ramakrishna Gopal (auteur) 

Bhāravi Bhāravi (Ind.) (dichter)                                                    [Bharavi] 

Bhojarāja Bhojarāja (Ind.) (koning van Mālava en filosoof)            [Bhojaraja] 

Brahmā Brahmā (Ind.) (god) (lit.)                                                 [Brahma] 

Candra Gupta II Candra (2) Gupta II = Vikramāditya (Ind.) (koning)                
  [Candra Gupta II, Candragupta II, Chandragupta II, Vikramaditya] 

Cekillar Cekillar (Ind.-T.) (Nāyaṉār)                                            [Nayanar] 

Curtius Rufus Curtius Rufus, Quintus (L/R) (auteur) 

Dakṣa Dakṣa (2) Prajāpati (Ind.) (god)  

                     [Dakṣa Prajāpati, Daksa Prajapati, Daksha Prajapati] 

Dakṣa, die in Kanakhāla Dakṣa (3) uit Kanakhāla (Klostermaier) (Ind.) (loc. leider) 

                                                          [Daksa, Daksha, Kanakhala] 

Dambha Dambha (Ind.) (demon) 

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

Śivā Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Śivā’ (2) (Ind.) (godin)    [Parvati, avatara, 
Shiva, Siva] 

Umā Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin)      [Parvati, 
avatara, Uma Haimavati] 

Devī-Śakti Devī: Śakti (Ind.) (gemalin v. e. god, meestal Pārvatī)        [Shakti, 
Sakti] 
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Śakti Devī: Śakti (Ind.) (gemalin v. e. god, meestal Pārvatī)        [Shakti, 
Sakti] 

Satī Devī: Satī, avatāra (Ind.) (godin)                             [Sati, avatara] 

Diodorus Siculus Diodorus van Sicilië = lat. Diodorus Siculus = gr. Diodoros Sikeliotes 
(Διοδωρος Σικελιωτης) (Gr.) (auteur) 

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

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

Dundubhi Dundubhi (2) (Ind.) (demon) 

Eggeling Eggeling, Julius (auteur) 

Gaṅgā Gaṅgā (1) (Ind.) (riviergodin)                                             [Ganga] 

Garhya Garhya (Ind.) (leerling van Nakulin) 

Gautama Gautama (1) = Gotama (1), Akṣapāda (Ind.) (auteur en stichter van 

de Nyāyaschool)            [Aksapada Gautama, Akshapada Gautama, 
Aksapada Gotama, Akshapada Gotama] 

Ghosh Ghosh, B.K. = Bata Krishna(1905-1950) (auteur) 
                                                                      [Batakrishna Ghosh] 

Gudimallam Gudimallam (Ind.) (topogr., tZOv Tirupati, Chittoor, Āṃdhra 
Pradeśa) 

Guṇaratna Guṇaratna Sūri (Ind.) (auteur)                              [Gunaratna Suri] 

Haradatta Śivācārya Haradatta Śivācārya (Ind.) (filosoof)            [Haradatta Shivacarya, 
Haradatta Sivacharya, Haradatta Sivacarya, Haradatta Sivacharya] 

Hardvār Hardvār = Haridvāra (Ind.) (topogr., tNOv Delhi, Haridvāra, 

Uttarakhaṇḍ)                 [Hardvar, Hardwar, Haridvara, Haridwara] 

Kanakhāla Hardvār: Kanakhāla = mod. Kankhal (Ind.) (stadsdeel) (topogr., 

tNOv Delhi, Haridvāra, Uttarakhaṇḍ) 

Haribhadra Sūri Haribhadra Sūri (Ind.) (auteur) 

Heracles Hercules: Herakles (1) (Ήρακλης (1)) (Gr.) (half)god) 

Hiraṇyākṣa a. Hiraṇyākṣa = Hiraṇyanetra = Hiraṇyalocana (Ind.) (demon)         

               [Hiranyaksa, Hiranyaksha, Hiranyanetra, Hiranyalocana, 

Hiranyalochana] 

Hunse Hunnen (Centraal Azië) (confederatie van etnisch verschillende 
stammen en bendes), Huns, Hun 

Noord-India India, Noord- 

Zuid-India India, Zuid- 

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

Kailāsa Kailāsa = tib. Gangs Rinpoche (Tib.-Ind.) (1. berg, tNOv Śrīnagar 
en tNv het Mānasarovara-meer, 2. godenwoning)              [Kailasa] 

Kālidāsa Kālidāsa (Ind.) (auteur)                                                  [Kalidasa] 

Kāma Kāma (1) = Kāmadeva (Ind.) (god)       [Kama, Kamadeva, Kamdev] 

Kandarpa Kāma (1): ‘Kandarpa’ (Ind.) (god) 

Kaṇāda Kaṇāda = Kāśyapa (4) = Kaṇabhuk = Kaṇabhakṣa = Ṣaḍ-ulūka (adj. 

Aulūkya) (Ind.) (auteur) (lit.)             [Kanada, Kashyapa, Kasyapa, 
Kanabhuk, Kanabhaksa, Kanabhaksha, Sad-uluka, Shad-uluka, 
Aulukya] 

Kāñcīpuram Kāñcīpuram = Kāñcī = Kāṃcī = eng. Conjeevaram (Ind.) (topogr., 

tZWv Chennai, Kanchipuram, Tamiḷnāḍu)                 [Kanchipuram, 

Kancheepuram, Kanchi, Kānchi, Conjevaram] 

Kanauj Kānyakubja = Mahodaya Śrī = pāli Kaṇṇakujja = Kaṇṇagoccha = 

Kaṇṇagotta = mod. Kannauj = Kanauj (Ind.) (topogr., aan de 

Ganges tNWv Lakhnaū = Lucknow, Kannauj, Uttara Pradeśa)  
                [Kanyakubja, Mahodaya Shri, Mahodaya Sri, Kannakujja, 
Kannagoccha, Kannagotta, Cannodge] 

Karmarkar Karmarkar, Anantrao Parashurampant (auteur) 

Karṇāṭaka Karṇāṭaka (Ind.) (deelstaat)                                        [Karnataka] 

Kaśmīra Kaśmīra (Ind.-Azië) (streek en koninkrijk), Kaśmīrī        [Kashmira, 
Kasmira, Kashmir, Kashmiri, Kasmiri, Kasjmir] 
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Kauṇḍinya Kauṇḍinya (Ind.) (auteur)                                            [Kaundinya] 
Kirātāvatāra Kirāta (1) = Kiranti = Kirāti (Ind.-Nepal) (volk)        [Kirata, Kiranti, 

Kirati] 

Klostermaier Klostermaier, Klaus Konrad (auteur) 

Kols Kols (India) (volk) 

Kṣemarāja Kṣemarāja, Rājānaka (Ind.) (auteur)             [Rājānaka Kṣemarāja, 

Rajanaka Ksemaraja, Rajanaka Kshemaraja] 

Kumāra Gupta I Kumāragupta I = Kumāra (1) Gupta I = Śakrāditya = Mahendrāditya 
(Ind.) (keizer, 415 - 455)             [Kumaragupta I, Kumāra Gupta I, 
Kumara Gupta I, Shakraditya, Sakraditya, Mahendraditya] 

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

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

Kuśika Kuśika (1) (Ind.) (Pāśupata-leraar en leerling van Nakulin), Kauśika 
(2)                                         [Kushika, Kusika, Kaushika, Kausika] 

Mādhava Mādhava (1) = Madhāvācarya = Vidyāraṇya (Ind.) (filosoof, ca 1296 

- 1388)       [Madhava, Madhavacarya, Madhavacharya, Vidyaranya] 

Mahārāṣṭra Mahārāṣṭra (Ind.) (deelstaat), Marāṭhī of Mahratta  

                                               [Maharastra, Maharashtra, Marathi] 

Mahendravarman I Mahendravarman I = Mahendra Vikrama Varma (Ind.) (koning)  
                                                                        [Mahendra Varma] 

Mysore Maisūru = Mysuru = eng. Mysore = vrm. Mahishūr = Mahiśāpura = 

Puṛagere (Ind.) (topogr., tZWv Beṅgalūru, Mysuru, Karṇāṭaka) 

               [Maisuru, Mahishur, Mahishapura, Mahisapura, Puragere] 

Māṇikkavācakar Māṇikkavācakar (Ind.-T.) (Nāyaṉār)                     [Manikkavacakar, 

Manikkavachakar, Nayanar] 

Manyu Manyu (Ind.) (abstracte god) 

Mārkaṇḍeya Mārkaṇḍeya (Ind.) (ṛṣi) (lit.)        [Markandeya, rsi, risi, rshi, rishi] 

John Marshall Marshall, John (auteur) 

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

Maya Maya (1) = Mayāsura (Ind.) (bouwmeester der demonen) 
                                                                                   [Mayasura] 

Megasthenes Megasthenes (Μεγασθενης) (Grieks Bactrië) (gezant) 

Meykaṇṭatēvar Meykaṇṭatēvar = Meykaṇḍadeva (Ind.-T.) (filosoof) 

                           [Meykantatevar, Meykandadeva, Meikanda Deva] 

Mihirakula Mihirakula = Mihirgula = Mahiragula (Ind.-Heftalieten-rijk) 
(Hunnen-koning) 

Mitraka Mitraka (Ind.) (leerling van Nakulin) 

Mon Khmer Mon Khmer (Zuidoost-Azië) (taalfamilie) 

Mūka Mūka (Ind.) (asura-demon)                                                  [Muka] 

Munda Muṇḍa (2) (Ind.) (Austro-Aziatische taal, gesproken in Oost-India) 

                                                                                       [Munda] 

zoon Nandin Nandin (1) (Ind.) (deurwachter van Śiva) 

Nandin’s geboorte Nandin (1) (Ind.) (deurwachter van Śiva) 

Nandin (beeld) Nandin (2) = Nandi (Ind.) (stier van Śiva) 

zittend op Nandin Nandin (2) = Nandi (Ind.) (stier van Śiva) 

Nārada Nārada (1) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati, (later) Viṣṇu-avatāra), Nāradīya 

(lit.)                    [Narada, Naradiya, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati, 
Vishnu-avatara] 

Pāṇini Pāṇini (Ind.) (auteur)                                                        [Panini] 

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

Patañjali Patañjali (Ind.) (auteur)                                                [Patanjali] 
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Prajāpati Prajāpati (1) (Ind.) (1. onafhankelijke abstracte god, 2. naam of 
titel van div. scheppergoden of andere wezens)            [Prajapati] 

Przyluski Przyluski, Jean (auteur) 

Pusalker Pusalker, Achut Dattatraya (auteur) 

Pūṣan Pūṣan (Ind.) (god)                                                 [Pusan, Pushan] 

Rāmānuja Rāmānuja = Rāmānujācārya = geb. Iḷaiyāḻvār = tam. Iḷayaperumāḷ 
(Ind.-T.) (Vedāntācārya) 
              [Ramanuja, Ramanujacarya, Ramanujacharya, Ilaiyalvar, 
Ilayaperumal, Vedantacarya, Vedantacharya] 

Ruṣṭa Ruṣṭa (Ind.) (leerling van Nakulin)                          [Rusta, Rushta] 

Campantar Sambandar, Thirugnana = Campantar, Tiruñāṉa (e.var.) (Ind.-T.) 

(Nāyaṉār)                                                  [Champantar, Nayanar] 

Sambandar Sambandar, Thirugnana = Campantar, Tiruñāṉa (e.var.) (Ind.-T.) 

(Nāyaṉār)                                                  [Champantar, Nayanar] 

Śaṃkara of Śaṃkara (1), Ādi = Śaṃkarācārya (Ind.) (Vedāntācārya)   

 [Śaṅkara, Adi Shamkara, Adi Shankara, Adi Samkara, Adi Sankara, 

Shamkaracarya, Shankaracarya, Samkaracarya, Sankaracarya, 
Shamkaracharya, Shankaracharya, Samkaracharya, Sankaracharya, 
Vedantacarya, Vedantacharya] 

Śaṃkara en Śaṃkara (1), Ādi = Śaṃkarācārya (Ind.) (Vedāntācārya)   

 [Śaṅkara, Adi Shamkara, Adi Shankara, Adi Samkara, Adi Sankara, 

Shamkaracarya, Shankaracarya, Samkaracarya, Sankaracarya, 
Shamkaracharya, Shankaracharya, Samkaracharya, Sankaracharya, 
Vedantacarya, Vedantacharya] 

Śaṃkarācārya Śaṃkara (1), Ādi = Śaṃkarācārya (Ind.) (Vedāntācārya)   

 [Śaṅkara, Adi Shamkara, Adi Shankara, Adi Samkara, Adi Sankara, 

Shamkaracarya, Shankaracarya, Samkaracarya, Sankaracarya, 
Shamkaracharya, Shankaracharya, Samkaracharya, Sankaracharya, 
Vedantacarya, Vedantacharya] 

Śaṅkhacūḍa Śaṅkhāsura = Śaṅkhacūḍa (Ind.) (demon)   [Shankasura, Sankasura, 

Shankacuda, Sankacuda, Shankachuda, Sankachuda] 

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

                                    [Samskrta, Samskrita, Sanskrta, Sanskrita] 

Śibi’s Śibi (1) = Śivi (Ind.-Pak.) (volk en vrm. koninkrijk, omgeving 
Shorkot, tNOv Multan, Jhang, Pañjāb = Punjab)   [Shibi, Sibi, Shivi, 
Sivi] 

Śibi Auśīnara Śibi (2) Auśīnara (Ind.) (koning, ṛṣi, auteur, de zoon van Uśīnara)  

   [Śibi Auśīnara, Shibi Aushinara, Sibi Ausinara, rsi, risi, rshi, rishi] 

Siboi Siboi = mog. Śibi’s (vlgs Klostermaier) (Ind.) (volk, vgl. Śibi (1)) 

Śilāda Śilāda (Ind.) (myth. fig., mog. Vīraka’s / Nandin’s vader, vlgs 
O’Flaherty)                                                          [Shilada, Silada] 

Sircar Sircar, Dinesh Candra; = Sircar, D.C.; = Sarkar, D.C. (auteur) 
[Dinesh Chandra Sircar, Dines Candra Sircar, Dines Chandra Sircar] 

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

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

Aghora Śiva (1): ‘Aghora’ (Pañcabrahma-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                    [Pancabrahma-avatara, Panchabrahma-avatara] 

Bhairava Śiva (1): ‘Bhairava’ (1) = ‘Bhairavāvatāra’ (avatāra vlgs Śiva 

Purāṇa) (Ind.) (god)                                             [Bhairavavatara] 

Bhava Śiva (1): ‘Bhava’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                    [Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara, 
Sivastamurti-avatara] 

Bhāvaliṅga Śiva (1): ‘Bhāvaliṅga’, liṅga-gedaante (Ind.) (god)      [Bhavalinga] 

Mahāliṅga Śiva (1): ‘Bhāvaliṅga’, liṅga-gedaante: ‘Mahāliṅga’ (Ind.) (god) 

                                                                [Bhavalinga, Mahalinga] 
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Prasādaliṅga Śiva (1): ‘Bhāvaliṅga’, liṅga-gedaante: ‘Prasādaliṅga’ (Ind.) (god) 

                                                            [Bhavalinga, Prasadalinga] 

niṣkala (‘onverdeelde’) Śiva Śiva (1): ‘Bhāvaliṅga’, liṅga-gedaante: niṣkala Śiva (Ind.) (god) 

                 [Bhavalinga, niskala Shiva, niskala Siva, nishkala Shiva] 

Bhīma Śiva (1): ‘Bhīma’ (2) (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)        [Bhima, Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara, 
Sivastamurti-avatara] 

Bhūpati Śiva (1): ‘Bhūpati’ (Ind.) (god)                                        [Bhupati] 

Heer der wezens (Bhūtapati) Śiva (1): ‘Bhūtapati’ (Ind.) (god)                                  [Bhutapati] 

Heer van alle wezens Śiva (1): ‘Bhūtapati’ (Ind.) (god)                                  [Bhutapati] 

Gṛhapatyāvatāra Śiva (1): ‘Gṛhapati’ (2) = ‘Gṛhapatyāvatāra’ (avatāra vlgs Śiva 

Purāṇa) (Ind.) (god)           [Grhapati, Grihapati, Grhapatyavatara, 

Grihapatyavatara, avatara] 

Īśa; Śiva (1): ‘Īśa’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god) 

             [Isha, Isa, Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara, 
Sivastamurti-avatara] 

Īśāna Śiva (1): ‘Īśāna’ (2) (Pañcabrahma-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god) 
       [Ishana, Isana, Pancabrahma-avatara, Panchabrahma-avatara] 

Iṣṭaliṅga Śiva (1): ‘Iṣṭaliṅga’, liṅga-gedaante (Ind.) (god) 

                                                                    [Istalinga, Ishtalinga] 

Ācāraliṅga Śiva (1): ‘Iṣṭaliṅga’, liṅga-gedaante: ‘Ācāraliṅga’ (Ind.) (god)  

                               [Istalinga,Ishtalinga, Acaralinga, Acharalinga] 

Guruliṅga Śiva (1): ‘Iṣṭaliṅga’, liṅga-gedaante: ‘Guruliṅga’ (Ind.) (god)   

                                                   [Istalinga, Ishtalinga, Gurulinga] 

sakala Śiva Śiva (1): ‘Iṣṭaliṅga’, liṅga-gedaante: sakala Śiva (Ind.) (god)  

                             [Istalinga, Ishtalinga, sakala Shiva, sakala Siva] 

Jiṣṇu Śiva (1): ‘Jiṣṇu’ (Ind.) (god)                                     [Jisnu, Jishnu] 

jyotirliṅga Śiva (1): ‘Jyotirliṅga’, liṅga-gedaante (Ind.) (god)       [Jyotirlinga] 

Kaithaba Śiva (1): ‘Kaiṭabha’ (2) (Klostermaier) (Ind.-Marāṭhī) (god)   

                                                                                    [Kaitabha] 

is de tijd Śiva (1): ‘Kāla’ (2) (Ind.) (god)                                             [Kala] 

Śiva als kāla, de Grote Vernietiger Śiva (1): ‘Kāla’ (2) (Ind.) (god)                                             [Kala] 

Kāraṇa (de Heer die verlost) Śiva (1): ‘Kāraṇa’ (Ind.) (god)                                           [Karana] 

Kirātāvatāra Śiva (1): ‘Kirātāvatāra’ = ‘Kirāta’ (2) (avatāra vlgs Śiva Purāṇa) 

(Ind.) (god)              [Kirāta avatāra, Kirata, avatara, Kiratavatara] 

liṅgaśarīra Śiva (1): ‘Liṅgaśarīra’, liṅga-gedaante (Ind.) (god) 

                                                             [Lingasharira, Lingasarira] 

Liṅgasthala Śiva (1): ‘Liṅgasthala’, liṅga-gedaante (Ind.) (god)     [Lingasthala] 

Mahādeva Śiva (1): ‘Mahādeva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)   [Mahadeva, Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara, 
Sivastamurti-avatara] 

Mahāyogin Śiva (1): ‘Mahāyogin’ (Ind.) (god)                                [Mahayogin] 

Maheśvara Śiva (1): ‘Maheśvara’ (Ind.) (god)             [Maheshvara, Mahesvara] 

Māyin Śiva (1): ‘Māyin’ (Ind.) (god)                                              [Mayin] 

Mṛtyuṃjaya Śiva (1): ‘Mṛtyuṃjaya’ (Ind.) (god)       [Mrtyumjaya, Mrityumjaya, 

Mrtyunjaya, Mrityunjaya] 

mukti genoemd Śiva (1): ‘Mukti’ (Ind.) (god) 

Śiva zelf biedt zich aan zijn zoon Nandin Śiva (1): ‘Nandin’ (3) = ‘Nandīśvara’ = ‘Nandīśvarāvatāra’ (avatāra 

vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god)                 [Nandishvara, Nandisvara, 

Nandishvaravatara, Nandisvaravatara] 

Naṭarāja Śiva (1): ‘Naṭarāja’ (Ind.) (god)                                      [Nataraja] 

Nīlagrīva Śiva (1): ‘Nīlagrīva’ (Ind.) (god)                                     [Nilagriva] 

Nīlakaṇṭha Śiva (1): ‘Nīlakaṇṭha’ (2) (Ind.) (god)                          [Nilakantha] 
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nīlalohita Śiva (1): ‘Nīlalohita’ (Ind.) (god)                                   [Nilalohita] 

Parabrahman Śiva (1): ‘Parabrahman’ (1) (Ind.) (god) 

Paraśiva Śiva (1): ‘Paraśiva’ (Ind.) (god)                      [Parashiva, Parasiva] 

Heer van het vee Śiva (1): ‘Paśupati’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                         [Pashupati, Pasupati, Shivastamurti-avatara, 
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara] 

Paśupati Śiva (1): ‘Paśupati’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                         [Pashupati, Pasupati, Shivastamurti-avatara, 
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara] 

Prāṇaliṅga Śiva (1): ‘Prāṇaliṅga’, liṅga-gedaante (Ind.) (god)       [Pranalinga] 

Caraliṅga Śiva (1): ‘Prāṇaliṅga’, liṅga-gedaante: ‘Caraliṅga’ of 

‘Jangamaliṅga’ (Ind.) (god)                 

                         [Pranalinga, Caralinga, Charalinga, Jangamalinga] 

Śivaliṅga Śiva (1): ‘Prāṇaliṅga’, liṅga-gedaante: ‘Śivaliṅga’ (Ind.) (god) 

                                                 [Pranalinga, Shivalinga, Sivalinga] 

sakala-niṣkala Śiva Śiva (1): ‘Prāṇaliṅga’, liṅga-gedaante: sakala-niṣkala Śiva (Ind.) 

(god)        [Pranalinga, sakala-niskala Shiva, sakala-nishkala Shiva, 
sakala-niskala Siva] 

Rudra Śiva (1): ‘Rudra’ (3) (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                    [Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara, 
Sivastamurti-avatara] 

Rudreśvara Śiva (1): ‘Rudreśvara’ (Ind.) (god)          [Rudreshvara, Rudresvara] 

Sadāśiva Śiva (1): ‘Sadāśiva’ (zuivere Śakti-gedaante) (Ind.) (god) 
                                                                    [Sadashiva, Sadasiva] 

Sadyojāta Śiva (1): ‘Sadyojāta’ (Pañcabrahma-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) 

(Ind.) (god) 
           [Sadyojata, Pancabrahma-avatara, Panchabrahma-avatara] 

sākṣātkāra Śiva (1): ‘sākṣātkāra’, ~ (Ind.) (god)         [satsatkara, sakshatkara] 

Śalabhāvatāra Śiva (1): ‘Śalabhāvatāra’ (avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god)  

                [Śalabha avatāra, Shalabha, Salabha, Śarabha, Sarabha, 
Śarabheśvara, Śarabheśvaramūrti, avatara] 

Śambhu Śiva (1): ‘Śambhu’ (Ind.) (god)                        [Shambhu, Sambhu] 

Śaṃkara heet Śiva (1): ‘Śaṃkara’ (2) = ‘Śivaśaṃkara’ (Ind.) (god)                

              [Shamkara, Shankara, Samkara, Sankara, Shivashamkara, 
Shivashankara, Shivasamkara, Shivasankara, Sivashamkara, 
Sivashankara, Sivasamkara, Sivasankara] 

Śaṃkara Bhāṣya Śiva (1): ‘Śaṃkara’ (2) = ‘Śivaśaṃkara’ (Ind.) (god)                

              [Shamkara, Shankara, Samkara, Sankara, Shivashamkara, 
Shivashankara, Shivasamkara, Shivasankara, Sivashamkara, 
Sivashankara, Sivasamkara, Sivasankara] 

Śaṃkara. Śiva (1): ‘Śaṃkara’ (2) = ‘Śivaśaṃkara’ (Ind.) (god)                

              [Shamkara, Shankara, Samkara, Sankara, Shivashamkara, 
Shivashankara, Shivasamkara, Shivasankara, Sivashamkara, 
Sivashankara, Sivasamkara, Sivasankara] 

Śivaśaṃkara Śiva (1): ‘Śaṃkara’ (2) = ‘Śivaśaṃkara’ (Ind.) (god)                

              [Shamkara, Shankara, Samkara, Sankara, Shivashamkara, 
Shivashankara, Shivasamkara, Shivasankara, Sivashamkara, 
Sivashankara, Sivasamkara, Sivasankara] 

Śārdūlāvatāra Śiva (1): ‘Śārdūlāvatāra’ (avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god)   

     [Shardulavara, Sardulavara, Śārdūla avatāra, Shardula avatara, 
Sardula, avatara] 

Śarva Śiva (1): ‘Śarva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) 

(god)                                  [Sharva, Sarva, Shivastamurti-avatara, 
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara] 

Śava Śiva (1): ‘Śava’ (Ind.) (god)                                       [Shava, Sava] 

Śitikaṇṭha Śiva (1): ‘Śitikaṇṭha’ (Ind.) (god)              [Shitikantha, Sitikantha] 
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Sobhya Śiva (1): ‘Sobhya’ (Ind.) (god) 

Śiva of Śrīkaṇṭha Śiva (1): ‘Śrīkaṇṭha’ (2) (Ind.) (god)            [Shrikantha, Srikantha] 

Sthāṇu Śiva (1): ‘Sthāṇu’ (Ind.) (god)                                           [Sthanu] 

surāṇām-agrata Śiva (1): ‘Surāṇām-agratas’ (Ind.) (god)               [Suranam-agrata] 

sura-śreṣṭha Śiva (1): ‘Sura-śreṣṭha’ (Ind.) (god)                

                [Suraśreṣṭha, Surashrestha, Surashreshtha, Surasrestha] 

Tatpuruṣa Śiva (1): ‘Tatpuruṣa’ (Pañcabrahma-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) 

(Ind.) (god)            [Tatpurusa, Tatpurusha, Pancabrahma-avatara, 
Panchabrahma-avatara] 

Traiyambaka Śiva (1): ‘Tryambaka’ (Ind.) (god), Traiyambaka         [Tryaṃbaka] 

Ugra; Śiva (1): ‘Ugra’ = ‘Ugradeva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva 

Purāṇa) (Ind.) (god)                                   [Shivastamurti-avatara, 

Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara] 

Ugra- Śiva (1): ‘Ugra’ = ‘Ugradeva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva 

Purāṇa) (Ind.) (god)                                   [Shivastamurti-avatara, 

Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara] 

Vāmadeva Śiva (1): ‘Vāmadeva’ (1) (Pañcabrahma-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) 

(Ind.) (god)                         
          [Vamadeva, Pancabrahma-avatara, Panchabrahma-avatara] 

Verschrikkelijk Wezen Śiva (1): ‘Vīrabhadra’ (Ind.) (demon-god)                   [Virabhadra] 

Vīrabhadra Śiva (1): ‘Vīrabhadra’ (Ind.) (demon-god)                   [Virabhadra] 

Virūpākṣa Śiva (1): ‘Virūpākṣa’ (2) (Ind.) (god)           [Virupaksa, Virupaksha] 

viśvarūpa Śiva (1): ‘Viśvarūpa’ (3), ~ (Ind.) (god)       [Vishvarupa, Visvarupa] 

Yakṣeśvarāvatāra Śiva (1): ‘Yakṣeśvarāvatāra’ (avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.) (god) 

          [Yakseshvaravatara, Yaksheshvaravatara, Yaksesvaravatara] 

Lakulin Śiva (1): Lakulin (LiṅgaP.) = Lakulīśa = Nakulin (VāyuP.) = Nakulīśa, 
avatāra (Ind.) (heilige-god) 
                                     [Lakukisha, Lakulisa, Nakulisha, Nakulisa] 

Nakulin Śiva (1): Lakulin (LiṅgaP.) = Lakulīśa = Nakulin (VāyuP.) = Nakulīśa, 
avatāra (Ind.) (heilige-god) 
                                     [Lakukisha, Lakulisa, Nakulisha, Nakulisa] 

Lakulīśa Śiva (1): Lakulin (LiṅgaP.) = Lakulīśa = Nakulin (VāyuP.) = Nakulīśa, 
avatāra (Ind.) (heilige-god) 
                                     [Lakukisha, Lakulisa, Nakulisha, Nakulisa] 

Nakulīśa Śiva (1): Lakulin (LiṅgaP.) = Lakulīśa = Nakulin (VāyuP.) = Nakulīśa, 
avatāra (Ind.) (heilige-god) 
                                     [Lakukisha, Lakulisa, Nakulisha, Nakulisa] 

Śveta Śiva (1): Śveta (1), avatāra (Ind.) (auteur-god)      
                                       [Shveta, Sveta, Shweta, Sweta, avatara] 

Śivapura Śivapura (Ind.-Pak.) (topogr., verdwenen stad, wrsch. omgeving 
Shorkot, tNOv Multan, Jhang, Pañjāb = Punjab)            [Shivapura, 
Sivapura] 

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

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

Soma [+ spatie] Soma (Ind.) (god/kruid/drank) 

Śrīkaṇṭha Śrīkaṇṭha (Ind.) (auteur)                             [Shrikantha, Srikantha] 

Śrīpati Śrīpati Paṇḍita (Ind.) (auteur, 14e eeuw)             [Shripati Pandita, 

Sripati Pandita, Shripati Pandit, Sripati Pandit] 

Śvetāśvatara Śvetāśvatara (Ind.) (ṛṣi) (lit.)          [Shvetashvatara, Svetasvatara, 

Swetasvatara, Swetaswatara, rsi, risi, rshi, rishi] 

Tamil Tamiḷnāḍu = tam. Tamiḻ Nāṭu (Ind.) (deelstaat), Tamil, Tamiliaans 

                                                              [Tamil Nadu, Tamilnadu] 

Tāraka Tāraka = Tārakāsura (Ind.) (asura-demon)      [Taraka, Tarakasura] 
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Thanjāvūr Thanjāvūr = tam. Tañcāvūr = vrm. Tanjore (Ind.) (topogr., tOv 

Tirucirāpalli, Thanjavur, Tamiḷnāḍu)  

                                                 [Thanjavur, Tancavur, Tanchavur] 

Tirumūlar Tirumūlar (Ind.-T.) (Nāyaṉār)                        [Tirumular, Nayanar] 

Taittirīya Tittiri (Ind.) (leraar), Taittirīya (lit.)                             [Taittiriya] 

Tripurā, Mysore Tripurā (1) (Ind.) (deelstaat, vrm. koninkrijk, tZWv Assam)  
                                                                                      [Tripura] 

Ujjain Ujjayani = mod. Ujjain = Ujjayinī = Oujein = Avantikapuri (Ind.) 
(topogr., tNv Indore, Ujjain, Madhya Pradeśa)                 [Ujjayini] 

Auśīnara Uśīnara (Ind.) (koning of lid van een bep. volk, vader van Śibi), 
Auśīnara                           [Ushinara, Usinara, Aushinara, Ausinara] 

Uśīnara’s Uśīnara (Ind.) (koning of lid van een bep. volk, vader van Śibi), 
Auśīnara                           [Ushinara, Usinara, Aushinara, Ausinara] 

Utpala; Utpala (1) = Utpaladeva = Utpalācārya (Ind.) (auteur)   
                                  [Utpalacarya, Utpalacharya, Utpal Acharya] 

Utpala enz. Utpala (2) (Ind.) (nāga) 

Vācaspati Miśra Vācaspati (2) Miśra (Ind.) (auteur)                       [Vācaspati Miśra, 
Vachaspati Mishra, Vacaspati Misra, Vacaspati Mishra, Vachaspati 
Misra] 

Vārāṇasī Vārāṇasī = kol. Banāras = Benares (Ind.) (topogr., tWv Paṭnā, 

Vārāṇasī, Uttara Pradeśa)                                [Varanasi, Banaras] 

Vasugupta Vasugupta (Ind.) (auteur) 

Vāyavīya Vāyu (2) (Ind.) (god) (lit.), Vāyavīya (lit.)             [Vayu, Vayaviya] 

Vidala Vidala (Ind.) (asura-demon) 

Vijayanagara Vijayanagara (Ind.) (archeol. site, locatie mod. Hampi tNOv 

Hospet, Ballāri, Karṇāṭaka) 

Viṣṇu Viṣṇu (Ind.) (god) (lit.), Vaiṣṇava     

                                             [Visnu, Vishnu, Vaisnava, Vaishnava] 

Hari [+ spatie] Viṣṇu: ‘Hari’ (2) (Ind.) (god) 

Nārāyaṇa Viṣṇu: ‘Nārāyaṇa’ (3) (Ind.) (god), Nārāyaṇīya (lit.) 

                                                                [Narayana, Narayaniya] 

Kṛṣṇa Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra (Ind.) (held-god) (alg.)  

                                       [Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara] 

Viṣṇu als de schildpad Kūrma Viṣṇu: Kūrma, avatāra (Ind.) (schildpad-god)       [Kurma, avatara] 

Matsya Viṣṇu: Matsya (2), avatāra (Ind.) (vis-god)                       [avatara] 

Vāmana Viṣṇu: Vāmana, avatāra (Ind.) (dwerg-god) (lit.)             [Vamana, 

avatara] 

Vṛka Vṛka = Vṛkāsura (Ind.) (asura-demon) 

                                                 [Vrka, Vrika, Vrkasura, Vrikasura] 

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

Kamil Zvelebil Zvelebil, Kamil Václav (auteur) 
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2. Index van categorieën en termen 
 

berg Aardhoogte: berg 

Mandara Aardhoogte: berg, mythische: ‘Mandara’ (Ind.) 

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

goud Aardmaterie: goud(en) 

hiraṇya Aardmaterie: goud: term: hiraṇya (Ind.) 

ijzer Aardmaterie: ijzer 

koper Aardmaterie: koper 

chempu Aardmaterie: koper: term: chempu of shembu (Ind.-T.) 

shembu Aardmaterie: koper: term: chempu of shembu (Ind.-T.) 

kwikzilver Aardmaterie: kwikzilver 

materie Aardmaterie: materie 

elementen Aardmaterie: materie: element 

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

(Ind.) 

metaal Aardmaterie: metaal 

zilver Aardmaterie: zilver(en) 

ademhaling Adem 

Prāṇa Adem: term: prāṇa (Ind.) 

begin en het einde Begin: ~ en einde, gescheiden door de tussenliggende gesloten 
kringloop 

eerste god Begin: eerste/oudste godheid 

oudste Śaiva Purāṇa Begin: eerste/oudste Śaiva Purāṇa (Ind.) 

oudste Śaiva secte Begin: eerste/oudste Śaiva secte (Ind.) 

oudste Śiva-mythe Begin: eerste/oudste Śiva-mythologie (Ind.) 

Oudste Śiva-mythologie Begin: eerste/oudste Śiva-mythologie (Ind.) 

Vāyu Purāṇa bevat de oudste versie Begin: eerste/oudste versie van de mythe van de vernietiging van 

Dakṣa’s offer (Ind.) 

Oudste versie van de mythe van het Begin: eerste/oudste versie van de mythe van het karnen van de 
oceaan van melk (Ind.) 

duḥkhānta Begin: einde: term: anta, duḥkha- (‘eind van het lijden’) (laatste 
fase der verlossing) (Ind.) 

siddhānta Begin: einde: term: anta, siddha- (siddhānta) (‘uiteindelijke, 
vastgestelde doel’) (fil. term) (Ind.) 

bron Begin: oorsprong (ontstaan, bron) 

Oorsprong en bronnen van de mythe van Begin: oorsprong van de mythe van de vernietiging van Dakṣa’s 

offer (Ind.) 

Oorsprong van de secte der Śaiva’s Begin: oorsprong van de secte der Śaiva’s (Ind.) 

oorsprong van de liṅga-verering Begin: oorsprong van de verering van de liṅga (Ind.) 

gif in te nemen, dat vrijkwam Begin: oorsprong van het gif dat Śiva drinkt (Ind.) 

oorsprong van Śiva-Rudra Begin: oorsprong van Śiva-Rudra (Ind.) 

oorspronkelijk bepaalde goden van Begin: oorsprong van Śiva-Rudra (Ind.) 

 mūla [voorafgegaan door een spatie] Begin: oorsprong: term: mūla (adj.) (Ind.) 

pottenbakkers Beroep en functie: ambachtsman: pottenbakker 

timmerlieden Beroep en functie: ambachtsman: timmerman 

auteur Beroep en functie: auteur 

aartsgoochelaar Beroep en functie: bedrieg(st)er 

bedrieger Beroep en functie: bedrieg(st)er 

Dambha Beroep en functie: bedrieg(st)er: term: dambha (demon) (Ind.) 

Māyin Beroep en functie: bedrieg(st)er: term: māyin (god) (Ind.) 

beschermer Beroep en functie: bewaker 

danser Beroep en functie: danser, kosmische 

dichter Beroep en functie: dichter 

Āḷvārs Beroep en functie: dichter: ‘Āḷvār’ (Ind.-T.) 

Nāyaṉār Beroep en functie: dichter: ‘Nāyaṉār’ (Ind.-T.) 
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dieven Beroep en functie: dief, rover 

dienaar Beroep en functie: dienaar 

slaaf Beroep en functie: dienaar: slaaf 

Dāsa Beroep en functie: dienaar: slaaf: term: dāsa of dasyu (Ind.) 

bhṛtyācāra Beroep en functie: dienaar: term: bhṛtya (Ind.) 

demonenslachter Beroep en functie: doder, draken-, slangen- of demonen- 

Slachter van demonen Beroep en functie: doder, draken-, slangen- of demonen- 

Lakulin Beroep en functie: drager van de knuppel: term: lakulin (heilige-
god) (Ind.) 

Lakuliśā Beroep en functie: drager van de knuppel: term: lakulin (heilige-
god) (Ind.) 

Śilāda Beroep en functie: eter, aren-: term: śilāda (Nandin’s vader) 
(Ind.) 

filosoof Beroep en functie: filosoof 

functie Beroep en functie: functie 

Bhaga Beroep en functie: gever: term: bhaga (god) (Ind.) 

Jager Beroep en functie: jager 

menner Beroep en functie: menner 

kenner van Brahman Beroep en functie: rel. persoon: ‘kenner van Brahman’ (Ind.) 

asceet Beroep en functie: rel. persoon: asceet 

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

Mahāyogin Beroep en functie: rel. persoon: asceet: yogin, mahā- (‘grote 
yogin’) (god) (Ind.) 

gelovige Beroep en functie: rel. persoon: gelovige 

toehoorders Beroep en functie: rel. persoon: gelovige 

stichter is Nakulin Beroep en functie: rel. persoon: godsdienststichter 

stichters Beroep en functie: rel. persoon: godsdienststichter 

offeraar Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het 
offer 

vereerders Beroep en functie: rel. persoon: vereerder 

aanbidders Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder) 

aanhangers Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder, volgeling, 
aanhanger) 

volgelingen Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder, volgeling, 
aanhanger) 

Śiva-bhāgats Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: term: bhāgat, Śiva- 
(hind.) (‘vereerder van Śiva’) (secte) (Ind.) 

Śiva-bhakta Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: term: bhakta (secte) 
(Ind.) 

Śiva-vereerders Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: term: bhakta (secte) 
(Ind.) 

Viṣṇu-vereerder Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: term: bhakta (secte) 
(Ind.) 

ṛṣi’s Beroep en functie: rel. persoon: ziener: ṛṣi (Ind.) 

jaṅgama Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: 

jaṅgama (Ind.) 

sādhu’s Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: sādhu 
(Ind.) 

saṃnyāsin Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: 

saṃnyāsin (Ind.) 

Aghori saṃnyāsin’s Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: 

saṃnyāsin, aghori (Śaiva) (Ind.) 

daśanāmi saṃnyāsin’s Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: 

saṃnyāsin, daśanāmi (Śaiva) (Ind.) 

soldaten Beroep en functie: strijder, krijgsman, soldaat 

Śarva Beroep en functie: strijder: boogschutter: term: śarva (god) (Ind.) 

geleerden Beroep en functie: studie: geleerde 
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discipelen Beroep en functie: studie: leerling 

brahmacārin Beroep en functie: studie: leerling: term: brahmacārin 
(brahmanenstudent) (Ind. 

leraar Beroep en functie: studie: meester (leraar) 

Leraren Beroep en functie: studie: meester (leraar) 

ācārya Beroep en functie: studie: meester: term: ācārya (Ind.) 

guru Beroep en functie: studie: meester: term: guru (Ind.) 

gaven Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

gift Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

schenken Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

schenkt Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

beloning Bezit en roof: gave: betaling 

genade schenken Bezit en roof: gave: genade 

genadeverlening Bezit en roof: gave: genade 

Schenking van genade Bezit en roof: gave: genade 

anugraha Bezit en roof: gave: genade: term: anugraha (Ind.) 

brengt dus mokṣa Bezit en roof: gave: verlossing 

leiden eveneens tot verlossing Bezit en roof: gave: verlossing 

mokṣa schenkt Bezit en roof: gave: verlossing 

mukti, geschonken door Śiva Bezit en roof: gave: verlossing 

schenkt verlossing Bezit en roof: gave: verlossing 

gever en nemer van alles Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

heeft een dubbelfunctie Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

dubbelfunctie: Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

nemer, maar geeft ook Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

deelt Viṣṇu de amṛta uit Bezit en roof: verdeling (1. distributie, overdracht, 2. ontleding) 

verdeling Bezit en roof: verdeling (1. distributie, overdracht, 2. ontleding) 

bhakta Bezit en roof: verdeling: term: bhaj: bhakti (nom. act.), bhakta 
(adj.; nom. ag.)) (Ind.) 

bhakti Bezit en roof: verdeling: term: bhaj: bhakti (nom. act.), bhakta 
(adj.; nom. ag.)) (Ind.) 

Aanvaarding Bezit en roof: verwerving 

ontvangen Bezit en roof: verwerving 

verwerft Bezit en roof: verwerving  

verwerven Bezit en roof: verwerving  

accepteert Bezit en roof: verwerving (aanvaarden, aannemen, ontvangen) 

abeas-verzoek Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase: 
‘do ut abeas’ (L/R) 

gunst te verwerven Bezit en roof: verwerving van genade (gunst) 

verwerving van de gunst van Rudra Bezit en roof: verwerving van genade (gunst) 

wegneming Bezit en roof: wegneming 

ādāna Bezit en roof: wegneming: term: ādāna (activiteit van Śiva) (Ind.) 

Afwijzing Bezit en roof: weigering, afwijzing 

bouw Bouwwerk: bouw 

dorp Bouwwerk: dorp 

ghāṭs Bouwwerk: kade: term: ghaṭṭa (= hindī ghāṭ) (Ind.) 

steden Bouwwerk: stad 

demonensteden Bouwwerk: stad der demonen 

Tripura Bouwwerk: stad der demonen: ‘Tripura’ (2) (Ind.) (myth. topogr.) 

Sobhya Bouwwerk: stad der Gandharva’s: ‘Sobha’, adj. Sobhya (god) 

zuil Bouwwerk: zuil (paal) 

wezens Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

belang Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde) 

Bloei Cultureel aspect: bloei, culturele 

groeide Cultureel aspect: bloei, culturele 

Renaissance Cultureel aspect: herleving, revival, hervorming, renaissance 

invloed Cultureel aspect: invloed 
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ontwikkeling Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie) 

tradities Cultureel aspect: traditionalisme 

verbreid Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

degeneratie Cultureel aspect: verval, cultureel 

Neergang Cultureel aspect: verval, cultureel 

vereerd Cultus 

verering Cultus 

liṅga als object van verering Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.) 

liṅgācāra Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.) 

Liṅga-verering Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.) 

verering van de liṅga Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.) 

bhasma (heilige as) Cultus: bhasma-verering (Ind.) 

object van verering (na ontspanning Cultus: boog van Rudra, verering van de (Ind.) 

jaṅgama (vereren van een asceet Cultus: heiligencultus: jaṅgama-verering (Ind.) 

overgave Cultus: persoonlijke devotie (toewijding, overgave) aan God 

zelfovergave Cultus: persoonlijke devotie (toewijding, overgave) aan God 

bhakti Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti (Ind.) 

Alleen door verering van Śiva Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti, Śiva- (Ind.) 

brengt hen aan zijn voeten Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti, Śiva- (Ind.) 

Śiva-bhakti Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti, Śiva- (Ind.) 

Śivajapa Cultus: persoonlijke devotie: term: bhakti, Śiva-: ‘Śivajapa’ 
(Ind.)) 

gurūpasatti Cultus: persoonlijke devotie: term: gurūpasatti (Ind.) 

prapatti Cultus: persoonlijke devotie: term: prapatti (Ind.) 

Rudra-verering Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.) 

Śiva en zijn verering Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.) 

Śiva verwijzen naar diens verering Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.) 

Śiva wordt vereerd Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.) 

Śiva-verering Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.) 

verering van Śiva Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.) 

noodzaak tot verering van Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.) 

verering van Viṣṇu Cultus: Viṣṇu-cultus (Vaiṣṇava ~) (Ind.) 

bilva-bladeren Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: bilva-blad-
verering (Ind.) 

rudrākṣa’s (Rudra-oog, een rond zaad) Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: rudrākṣa-verering 

(Ind.) 

Dravidische cultuur Cultuur: Dravidische ~ (Ind.) 

beschaving Cultuur: hogere ~ (beschaving) 

hogere en lagere cultuur Cultuur: hogere cultuur 

Indus-dalbeschaving Cultuur: Indus-dalbeschaving (Ind.) 

lagere cultuur Cultuur: lagere cultuur 

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

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

dier Dier 

Utpala Dier: ‘Lotus’ (Utpala) (Ind.) 

Nandin Dier: ‘Vreugdevolle’ (Nandin, Nandinī) (Ind.) 

 hert [voorafgegaan door een spatie] Dier: hert 

vliegen Dier: insect: vlieg 

Śvetāśvatara Upaniṣad Dier: muilezel: term: aśvatara, śveta- (Śvetāśvatara) (ṛṣi/lit.) 

(Ind.) 

voertuig Dier: rijdier 

vāhana Dier: rijdier: term: vāhana (Ind.) 

Schildpad Dier: schildpad 

Śalabhāvatāra Dier: sprinkhaan: term: śalabha (god) (Ind.) 

tijger Dier: tijger 

Śārdūlāvatāra Dier: tijger: term: śārdūla (god) (Ind.) 
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vee [+ spatie] Dier: vee 

vee, Dier: vee 

vee’ Dier: vee 

paśu Dier: vee: term: paśu (plur. paśavas) (Ind.) 

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

 lijk [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Dood en leven: afgestorvene: lijk 

lijkverbrandingen Dood en leven: afgestorvene: lijk 

dood Dood en leven: dood 

sterft Dood en leven: dood 

sterven Dood en leven: dood 

verlies van de liefdesgod Dood en leven: dood 

Grote Vernietiger Dood en leven: dood: ‘de Dood’ 

kāla Dood en leven: dood: ‘de Dood’: ‘Kāla’ (4) (Ind.) (demon)    [Kala] 

geboorte Dood en leven: geboorte 

Sadyojāta Dood en leven: geboorte: term: jāta, sadyo- (‘pas geboren’) (adj.) 
(god) (Ind.) 

leven kan de mens Dood en leven: leven van de mens 

tijdens zijn leven Dood en leven: leven van de mens 

Śiva en het leven van Dood en leven: leven van de ziel 

activiteit in het universum Dood en leven: leven, kosmisch 

āśrama Dood en leven: levensstadium: term: āśrama (Ind.) 

onsterfelijk Dood en leven: onsterfelijkheid 

onvernietigbare Dood en leven: onsterfelijkheid 

alleen-zijn zonder lichaam Dood en leven: onsterfelijkheid: term: ‘videha-kaivalya’ 
(‘lichaamloos-alleen-zijn’) (fil.) (Ind.) 

videha-kaivalya Dood en leven: onsterfelijkheid: term: ‘videha-kaivalya’ 
(‘lichaamloos-alleen-zijn’) (fil.) (Ind.) 

onderworpen zijn aan de dood Dood en leven: sterfelijkheid 

sterfeljkheid Dood en leven: sterfelijkheid 

vernietigbare Dood en leven: sterfelijkheid 

doden Dood en leven: vernietiging (doden) 

doodt Dood en leven: vernietiging (doden) 

gedood Dood en leven: vernietiging (doden) 

maakt alles kapot Dood en leven: vernietiging (doden) 

slachting Dood en leven: vernietiging (doden) 

vernietig Dood en leven: vernietiging (doden) 

verwoest Dood en leven: vernietiging (doden) 

vertrapt Dood en leven: vernietiging: doodtrappen 

doorschiet met een pijl Dood en leven: vernietiging: doorboring met pijl 

verbrandt Dood en leven: vernietiging: verbranding 

bhasma Dood en leven: vernietiging: vermalen: term: bhasma (Ind.) 

verbrandt zichzelf Dood en leven: vernietiging: zelfdoding: term: satī of suttee (Ind.) 

līlā Drama: spel: term: līlā (Ind.) 

Nāṭyalīlā Drama: spel: term: līlā, nāṭya- (‘dansspel’) (Ind.) 

aruḷ (‘genade’) Dravidische termen: aruḷ 
Tamil chempu of shembu ‘koper’ Dravidische termen: chempu of shembu 

iruḷ (‘duisternis’) Dravidische termen: iruḷ 

Koyil Purāṇa Dravidische termen: Koyil Purāṇa 

maruḷ (‘verwarring’) Dravidische termen: maruḷ 

Nāyaṉārs (‘Heren’) Dravidische termen: Nāyaṉār (pl. Nāyaṉmār) 

Periya Purāṇa Dravidische termen: Periya Puranam 

Tamil sivan (of chivan) ‘rood’ Dravidische termen: sivan (of chivan) 

Tirumuṛai Dravidische termen: Tirumuṛai 

tiruvāsi Dravidische termen: tiruvāsi 

Unmai ulakham Dravidische termen: Unmai ulakham 
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 drie [voorafgegaan door een spatie] Drie 

Drie ogen Drie 

derde [+ spatie] Drie: derde 

Trika Drie: drievoudigheid: term: trika (adj.) (sampradāya) (Ind.) 

trimūrti Drie: term: tri (Ind.) 

tripuṇḍra (voorhoofdsteken) Drie: term: tri (Ind.) 

tripura tāṇḍava Drie: term: tri (Ind.) 

triade Drie: triade 

gelofte Eed 

belofte Eed: belofte 

vervloeking Eed: vervloeking (vloek) 

vervloekt Eed: vervloeking (vloek) 

één Eén 

introductie van Vedāntische denkbeelden Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

versmolten tot Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

deel Eén: deel 

 aṅga [voorafgegaan door een spatie] Eén: deel: term: aṅga (Ind.) 

(aṅga Eén: deel: term: aṅga (Ind.) 

Aṅgasthala Eén: deel: term: aṅga (Ind.) 

kalā Eén: deel: term: kalā (Ind.) (fil.) 

aikya Eén: eenheid 

eenheid Eén: eenheid 

eenheid met God Eén: eenheid 

onverdeelde Eén: eenheid 

bhedābheda Eén: eenheid: term: abheda (Ind.) 

aikya Eén: eenheid: term: aikya (Ind.) 

niṣkala Eén: eenheid: term: niṣkala (‘onverdeeld’) (adj.) (fil.) (Ind.) 

eerste Eén: eerste 

agrataḥ Eén: eerste: term: agratas (Ind.) 

geïdentificeerd Eén: identificatie 

gelijkstelling Eén: identificatie 

Identificatie Eén: identificatie 

śivatva Eén: identificatie 

śiva-sama Eén: identificatie: term: sama (adj.) (‘gelijk’) (mukti) (Ind.) 

één is Eén: identiteit 

gelijk zijn Eén: identiteit 

identiek Eén: identiteit 

identiteit Eén: identiteit 

zelfde Eén: identiteit 

individualiteit Eén: individualiteit 

individuele Eén: individualiteit 

Personen Eén: individualiteit 

persoon Eén: individualiteit 

monisme Eén: monisme 

monistisch Eén: monisme 

bij de Heer zijn Eén: vereniging (hereniging) 

hereniging Eén: vereniging (hereniging) 

opgaan in Śiva Eén: vereniging (hereniging) 

verenigd Eén: vereniging (hereniging) 

vereniging Eén: vereniging (hereniging) 

Umāsahitā (Śiva en Umā) Eén: vereniging: term: sahitā, Umā- (‘samen met Umā’) (adj.) 
(fem.) (godenbeeld) (Ind.) 

sāyujya Eén: vereniging: term: sāyujya (mukti) (Ind.) 

Yogāṅga Eén: vereniging: term: yoga (fil./rel./lit.) (Ind.) 

verwerving van yoga Eén: vereniging: term: yoga (fil./rel./lit.) (Ind.) 

roesmiddelen Eten en drinken: drank, roesopwekkende (en  narcotica) 
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verdovende middelen Eten en drinken: drank, roesopwekkende (en  narcotica) 

drinkt Eten en drinken: dronk 

nippen van water waarin Eten en drinken: dronk, pādodaka- (Ind.) 

pādodaka Eten en drinken: dronk, pādodaka- (Ind.) 

enkele planten en dieren opgenomen Eten en drinken: eten (voedselopname) 

 eten [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Eten en drinken: eten (voedselopname) 

verzwelgen Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden) 

verzwelgt Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden) 

amṛta Eten en drinken: mede: term: soma: amṛta (Ind.) 

melk Eten en drinken: melk 

hartvlees Eten en drinken: vlees, hart- 
 

voedsel aan een liṅga Eten en drinken: voedsel, offer- (w.o. offerrook) 

prasāda Eten en drinken: voedsel, offer-: term: prasāda (Ind.) 

behandeling van Liṅgāyats als gelijken Ethiek: behandeling van anderen 

gebodsbepalingen Ethiek: gebod 

Goede daden Ethiek: goede daad 

ten goede als ten kwade Ethiek: goede daad 

ethisch leven Ethiek: goede daad: ethisch leven en werken 

ethisch leven en werken Ethiek: goede daad: ethisch leven en werken 

vasācaryā Ethiek: goede daad: ethisch leven en werken: term: vasācaryā 
(middel ter verlossing) (Ind.) 

goede Ethiek: goedheid, het goede 

sadācāra Ethiek: goedheid: term: sat, satī (godin) (Ind.) 

Satī Ethiek: goedheid: term: sat, satī (godin) (Ind.) 

moraal Ethiek: moraal 

(val) Ethiek: moreel verval 

cyuti Ethiek: moreel verval: term: cyuti (Ind.) 

adharma Ethiek: onrechtvaardigheid (ongerechtigheid) 

ongerechtigheid Ethiek: onrechtvaardigheid (ongerechtigheid) 

het kwaad Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

kwaad Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

bestraffing Ethiek: straf (straffen) 

boetedoening Ethiek: straf: boetedoening 

wraak Ethiek: straf: wraak 

verplichtingen Ethiek: streven en verplichting 

volgen van gebodsbepalingen Ethiek: streven en verplichting: term: dharma (Ind.) 

volgen van riten Ethiek: streven en verplichting: term: dharma (Ind.) 

de naam Rudra moet men zich reinigen Ethiek: verbod op het noemen van de naam 

naam mocht niet worden uitgesproken Ethiek: verbod op het noemen van de naam 

naam Rudra mocht niet genoemd worden Ethiek: verbod op het noemen van de naam 

verontschuldiging Ethiek: verontschuldiging (spijtbetuiging) 

Liṅgāyats als gelijken Ethiek: waardigheid, gelijk- (gelijkheid) 

slechte daden Ethiek: zonde 

ten goede als ten kwade Ethiek: zonde 

verkeerd denken Ethiek: zonde 

zonde. Ethiek: zonde 

oerzonde Ethiek: zonde 

zonden Ethiek: zonde 

mala Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’ (of paśutva’s) (Pāśupata) (Ind.) 

paśutva Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’ (of paśutva’s) (Pāśupata) (Ind.) 

vlek Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’ (of paśutva’s) (Pāśupata) (Ind.) 

adharma Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’: ‘adharma’ (Pāśupata) (Ind.) 

āsaktihetu Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’: ‘āsaktihetu’ (Pāśupata) (Ind.) 

cyuti Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’: ‘cyuti’ (Pāśupata) (Ind.) 

mithyājñāna Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’: ‘mithyājñāna’ (Pāśupata) (Ind.) 
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paśutva mūla Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’: ‘paśutva mūla’ (Pāśupata) (Ind.) 

Āṇava Ethiek: zonde: ‘paśu’: ‘āṇava’ (Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

Karman Ethiek: zonde: ‘paśu’: ‘karman’ (Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

māyā Ethiek: zonde: ‘paśu’: ‘māyā’ (Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

mala Ethiek: zonde: term: mala (Ind.) 

mala-loosheid Ethiek: zondenloosheid: mala-loosheid (Ind.) 

dochter Familierelaties: dochter 

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

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

verwant met Familierelaties: verwant, familielid 

zoon Familierelaties: zoon 

satputra Familierelaties: zoon: term: putra, sat- (‘ware zoon’) (Ind.) 

Śivarātrī Feest: 1. naam: Śivarātrī (Ind.) 

filosofie Filosofie 

in hun negatieve en positieve Filosofie: aspect, negatief (dodelijk) 

Ongunstige eigenschappen Filosofie: aspect, negatief (dodelijk) 

Ze hebben twee aspecten Filosofie: aspect, negatief (dodelijk) 

aghora-aspect Filosofie: aspect, negatief (dodelijk) 

ugra-type Filosofie: aspect, negatief (dodelijk) 

Gunstige eigenschappen. Hij is Filosofie: aspect, positief (productief) 

in hun negatieve en positieve Filosofie: aspect, positief (productief) 

Ze hebben twee aspecten Filosofie: aspect, positief (productief) 

saumya-aspect Filosofie: aspect, positief: saumya (Ind.) 

sculptuur, de filosofie (Śaiva Siddhānta) Filosofie: idee van Śiva als danser (Ind.) 

verlossingsaspect van Śiva Naṭarāja Filosofie: idee van Śiva als danser (Ind.) 

immanent Filosofie: immanentie 

kennis Filosofie: kennis (weten) 

Pāśajñāna Filosofie: kennis van de boeien van saṃsāra: term: pāśajñāna 

(Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

Paśujñāna Filosofie: kennis van de niet-verlichte ziel: term: paśujñāna (Śaiva 
Siddhānta) (Ind.) 

kenner van Brahman Filosofie: kennis van God: term: brahmavidyā (Ind.) 

Patijñāna Filosofie: kennis van God: term: patijñāna (Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

zelfkennis Filosofie: kennis, zelf- 

alwetend Filosofie: kennis: alwetendheid 

geheime Filosofie: kennis: geheim 

Rahasya Filosofie: kennis: geheim: term: rahasya (adj./subst.) 
(sampradāya/lit.) (Ind.) 

herkenning Filosofie: kennis: herkenning 

Abhijñānaśakuntalā Filosofie: kennis: herkenning: term: abhijñāna-śakuntalā 
(‘herkenning van Śakuntalā’) (toneelstuk) (Ind.) 

Pratyabhijñā Filosofie: kennis: herkenning: term: pratyabhijñā (‘opnieuw leren 
kennen’) (fil.) (Ind.) 

onwetendheid Filosofie: kennis: onwetendheid 

Āṇava Filosofie: kennis: onwetendheid: term: āṇava (Ind.) 

avidyā Filosofie: kennis: onwetendheid: term: avidyā (Ind.) 

jñāna Filosofie: kennis: term: jñāna (Ind.) 

Jñāna niṣṭhā (‘standvastigheid in kennis’) Filosofie: kennis: term: jñāna niṣṭhā (‘standvastigheid in kennis’) 

(Ind.) 

mithyājñāna Filosofie: kennis: term: jñāna, mithyā- (‘valse kennis’) (Ind.) 

vidyā Filosofie: kennis: term: vidyā (Ind.) 

wijsheid Filosofie: kennis: wijsheid 

linkshandige Filosofie: linkshandigheid, linkerpad (Ind.) 

principe Filosofie: principe (wezen of grond der dingen) 

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

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

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

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

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

Mahādeva Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘Mahādeva’ 
(vlgs Śrīpati) (Ind.) 

Parabrahman Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: 
‘Parabrahman’ (2) (vlgs Śrīpati) (Ind.) 

Paraśiva Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: ‘Paraśiva’ 
(vlgs Śrīpati) (Ind.) 

Rudreśvara Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: 
‘Rudreśvara’ (vlgs Śrīpati) (Ind.) 

Śivaśaṃkara Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman: 

‘Śivaśaṃkara’ (vlgs Śrīpati) (Ind.) 

scheppende principe Filosofie: principe, wereld-: scheppend principe 

tattva Filosofie: principe: term: tattva (Ind.) 

vraagstuk van de oudste versie van de Filosofie: probleem van de oudste versie van de mythe van de 

vernietiging van Dakṣa’s offer (Ind.) 

Transcendentie Filosofie: transcendentie (niet-materiële werkelijkheid) 

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

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

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

eschatologie Filosofie: type: eschatologie (leer der laatste dingen) 

versies van de uiteindelijke verlossing Filosofie: type: eschatologie (leer der laatste dingen) 

heilsleer Filosofie: type: heilsleer (verlossingsleer) 

idealistisch Filosofie: type: idealisme (ideaal, ideëel) 

Nyāya Filosofie: type: Nyāya-Vaiśeṣika: Nyāya (Ind.) (lit.), Naiyāyika 

Naiyāyika’s Filosofie: type: Nyāya-Vaiśeṣika: Nyāya (Ind.), Naiyāyika 

Vaiśeṣika Filosofie: type: Nyāya-Vaiśeṣika: Vaiśeṣika (Ind.), Vaiśeṣika (lit.) 

Vaiśeṣika’s Filosofie: type: Nyāya-Vaiśeṣika: Vaiśeṣika (Ind.), Vaiśeṣika (lit.) 

Mīmāṃsaka’s Filosofie: type: Pūrva Mīmāṃsā = Mīmāṃsā (Ind.), Mīmāṃsaka 

Śaiva filosofie Filosofie: type: Śaiva ~ (Ind.) 

Śaiva mythologie en filosofie Filosofie: type: Śaiva ~ (Ind.) 

Śaiva secten en filosofie Filosofie: type: Śaiva ~ (Ind.) 

Kaśmīra-Śaivisme Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme = Śiva-Advaita = Śaiva-
Advaita = Trika = Trikaśāsana = Rahasya Sampradāya = 
Traiyambaka Sampradāya (Ind.) 

Rahasya Sampradāya Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme = Śiva-Advaita = Śaiva-
Advaita = Trika = Trikaśāsana = Rahasya Sampradāya = 
Traiyambaka Sampradāya (Ind.) 

Śaiva-Advaita Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme = Śiva-Advaita = Śaiva-
Advaita = Trika = Trikaśāsana = Rahasya Sampradāya = 
Traiyambaka Sampradāya (Ind.) 

Śiva-Advaita Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme = Śiva-Advaita = Śaiva-
Advaita = Trika = Trikaśāsana = Rahasya Sampradāya = 
Traiyambaka Sampradāya (Ind.) 
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Traiyambaka Sampradāya Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme = Śiva-Advaita = Śaiva-
Advaita = Trika = Trikaśāsana = Rahasya Sampradāya = 
Traiyambaka Sampradāya (Ind.) 

Trika; Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme = Śiva-Advaita = Śaiva-
Advaita = Trika = Trikaśāsana = Rahasya Sampradāya = 
Traiyambaka Sampradāya (Ind.) 

Trikaśāsana Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme = Śiva-Advaita = Śaiva-
Advaita = Trika = Trikaśāsana = Rahasya Sampradāya = 
Traiyambaka Sampradāya (Ind.) 

Pratyabhijñā-darśana Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme: Pratyabhijñā-darśana 
(Ind.) 

Spanda-śāstra Filosofie: type: Śaiva ~: Kaśmīra-Śaivisme: Spanda-śāstra (Ind.) 

Lakulīśa-darśana Filosofie: type: Śaiva ~: Pāśupata-darśana = Lakulīśa-darśana 
(Śaiva) (Ind.) 

Pāśupata systeem Filosofie: type: Śaiva ~: Pāśupata-darśana = Lakulīśa-darśana 
(Śaiva) (Ind.) 

Raseśvara-darśana Filosofie: type: Śaiva ~: Raseśvara-darśana (Ind.) 

Śaiva (eigenlijke) Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta = Śaiva darśana (Ind.) 

(eigenlijke) Śaiva’s Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta = Śaiva darśana (Ind.) 

Śaivasiddhāntins Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta = Śaiva darśana (Ind.) 

Śaiva Siddhānta Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta = Śaiva darśana (Ind.) 

Śaiva systeem Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta = Śaiva darśana (Ind.) 

bhedābheda Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta: Śrīkaṇṭha’s Śaiva 

Siddhānta (= bhedābheda in de Vedānta = Viśiṣṭa-Śaiva-Vedānta) 

(Ind.) 

Śrīkaṇṭha’s Śaiva Siddhānta Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta: Śrīkaṇṭha’s Śaiva 

Siddhānta (= bhedābheda in de Vedānta = Viśiṣṭa-Śaiva-Vedānta) 

(Ind.) 

Viśiṣṭa-Śaiva-Vedānta Filosofie: type: Śaiva ~: Śaiva Siddhānta: Śrīkaṇṭha’s Śaiva 

Siddhānta (= bhedābheda in de Vedānta = Viśiṣṭa-Śaiva-Vedānta) 

(Ind.) 

filosofie vertegenwoordigen volgens de Filosofie: type: Śaiva ~: Śiva Naṭarāja-doctrine van de vijf 

activiteiten (Ind.) 

Śakti-viśiṣṭa-advaita Filosofie: type: Śaiva ~: Vīra-Śaivisme = Śakti-viśiṣṭa-advaita (van 

Śrīpati) (Ind.) 

Vīra-Śaivisme Filosofie: type: Śaiva ~: Vīra-Śaivisme = Śakti-viśiṣṭa-advaita (van 

Śrīpati) (Ind.) 

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

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

(Ind.) 

verlossing door Yoga Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga: Yoga = Rājayoga = leer van yoga 

(Ind.) 

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

(Ind.) 

Yoga en vidhi Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga: Yoga = Rājayoga = leer van yoga 

(Ind.) 

darśana’s Filosofie: type: term: darśana (Ind.) 

Trikaśāsana Filosofie: type: term: śāsana, trika- (‘Trika-doctrine’) 
(sampradāya) (Ind.) 

siddhānta Filosofie: type: term: siddhānta (Ind.), siddhāntin 

Kāruṇikasiddhāntins Filosofie: type: term: siddhānta (Ind.), siddhāntin, Kāruṇika- 

(‘aanhanger van het dogma van het medelijden’) (secte) (Ind.) 

Śaivasiddhāntins Filosofie: type: term: siddhānta (Ind.), siddhāntin, Śaiva- 
(‘aanhanger van het Śaiva dogma’) (secte) (Ind.) 

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

Vedāntische Filosofie: type: Vedānta = Uttara Mīmāṃsā (Ind.) 
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advaita Filosofie: type: Vedānta,  Advaita (Ind.), Advaitin  

Taittirīya Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Taittirīya’s (Ind.) 

aspect Filosofisch aspect: aspect 

kant Filosofisch aspect: aspect 

betekent Filosofisch aspect: betekenis 

duidt op Filosofisch aspect: betekenis 

symboliseert Filosofisch aspect: betekenis 

Commentaar Filosofisch aspect: commentaar 

doel Filosofisch aspect: doel 

leidt naar Filosofisch aspect: doel 

gevolg Filosofisch aspect: gevolg 

Vedāntische denkbeelden Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

beeld van de dansende Śiva Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

beeld van Śiva die als een gek danst Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

beeld van Śiva Naṭarāja Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

Puranische mythen en beelden Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

voorstelling van Śiva als danser Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

uiteenzetting Filosofisch aspect: interpretatie 

verklaart Dakṣa Filosofisch aspect: interpretatie 

Verklaring van de namen Filosofisch aspect: interpretatie 

gevolg van Filosofisch aspect: oorzaak 

ontstaat door Filosofisch aspect: oorzaak 

oorzaak Filosofisch aspect: oorzaak 

oorzaken Filosofisch aspect: oorzaak 

veroorzaakt Filosofisch aspect: oorzaak 

veroorzaken Filosofisch aspect: oorzaak 

Kāraṇa Filosofisch aspect: oorzaak: term: kāraṇa (god/lit.) (Ind.) 

opsomming Filosofisch aspect: opsomming (opnoemen als reeks) 

overeenkomsten Filosofisch aspect: overeenkomst 

paradoxaal Filosofisch aspect: paradox (tegenspraak) 

paradoxale Filosofisch aspect: paradox (tegenspraak) 

Conclusie Filosofisch aspect: redenering: conclusie 

speculatie Filosofisch aspect: speculatie 

fasen Filosofisch aspect: stadium (fase, gradatie, trap) 

stadia Filosofisch aspect: stadium (fase, gradatie, trap) 

stap Filosofisch aspect: stadium (fase, gradatie, trap) 

Bhogāṅga Filosofisch aspect: stadium: term: aṅga, bhoga- (‘genotsstadium’) 

(stadium van bhakti) (Ind.) 

Tyāgāṅga Filosofisch aspect: stadium: term: aṅga, tyāga- (‘stadium van 

verzaking’) (stadium van bhakti) (Ind.) 

Yogāṅga Filosofisch aspect: stadium: term: aṅga, yoga- (‘stadium van 

yoga’) (stadium van bhakti) (Ind.) 

ingedeeld naar Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema) 

Śiva’s lichaam is verdeeld in Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema) 

relatie met Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verband Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verbonden Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verschillen Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verschilt Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 



Geschiedenis van het Hindoeïsme 

 

viśiṣṭa Filosofisch aspect: verschil: term: viśiṣṭa (adj.) (Ind.) 

geest Geest 

Dambha Geest: ‘Bedrieger’ (Dambha) (Ind.) 

Hiraṇyākṣa Geest: ‘Goudoog’ (Hiraṇyākṣa, Hiraṇyanetra, Hiraṇyalocana ) 

(Ind.) 

Muyalaka Geest: ‘Onwetendheid’ (Apasmārapuruṣa) (Ind.) + (Muyalaka(n)) 

(Ind.-T.) 

Śaṅkhacūḍa Geest: ‘Schelphoorn-asura’ (Śaṅkhāsura, Śaṅkhacūḍa) (Ind.) 

Vidala Geest: ‘Splijter’ (Vidala) (Ind.) 

Tāraka Geest: ‘Ster’ (Tāraka) (Ind.) 

Dundubhi Geest: ‘Trommel’ (Dundubhi) (Ind.) 

Maya Geest: ‘Uitmeter’ (Maya) (Ind.) 

Muyalaka Geest: ‘Vallende ziekte’ (Apasmārapuruṣa) (Ind.) + (Muyalaka(n)) 

(Ind.-T.) 

Vṛka Geest: ‘Verscheurder’ (Vṛka) (Ind.) 

Dānava Geest: ‘Zoon van Danu’ (Dānava) (Ind.) 

Mūka Geest: ‘Zwijgzame’ (Mūka) (Ind.) 

Maya bouwt daarop de steden Geest: ambachtsgeest: bouwmeester der demonen 

demon Geest: demon 

asura Geest: demon: term: asura (Ind.) 

dwerg Geest: dwerg 

Dānava Geest: groep: ‘Dānava’s’ (Ind.) 

reus Geest: reus 

universele geest Geest: wereldgeest (wereldziel) 

Wereldziel Geest: wereldgeest (wereldziel) 

kosmische Al-gedaante Geest: Wezen, het Kosmische 

viśvarūpa Geest: Wezen, het Kosmische: viśvarūpa (Ind.) 

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

Tatpuruṣa Geest: zelf: term: puruṣa, tat- (‘hoogste geest’) (god) (Ind.) 

ziel Geest: ziel 

jīva Geest: ziel, individuele levende: term: jīva (= jīvātman) (Ind.) 

mukta Geest: ziel, individuele levende: term: jīva, verloste: mukta (Ind.) 

verloste draagt Geest: ziel, individuele levende: term: jīva, verloste: mukta (Ind.) 

Aṅgasthala Geest: ziel, individuele levende: term: jīva: aṅga of Aṅgasthala 

(Ind.) 

niet-verlicht mens Geest: ziel, individuele levende: term: paśu (niet-verlost) (Ind.) 

paśu Geest: ziel, individuele levende: term: paśu (niet-verlost) (Ind.) 

bevrijde ziel Geest: ziel, individuele levende; verloste 

verlichte zielen Geest: ziel, individuele levende; verloste 

jīva is de ziel die per definitie de śivatva Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: jīva = jīvanmukta 
(Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

jīvanmukta’s Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: jīva = jīvanmukta 
(Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

śiva-jñāni’s Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: jīva = 
jīvanmukta: śiva-jñāni (Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

geluid Geluid 

brullers Geluid: brullen 

Rudra’s (rud ‘wenen’, dus ‘brullers’) Geluid: brullen: term: rudra (part.) (god) (Ind.) 

anāhata Geluid: mystiek geluid: term: anāhata (Ind.) 

stem) Geluid: stem 

anāhata Geluid: tromgeroffel: term: anāhata (Ind.) 

historisch Geschiedenis: aspect: historiciteit 

verloop Geschiedenis: aspect: verloop 

Gupta’s Geschiedenis: Gupta-periode (Ind.) 

Gupta-periode Geschiedenis: Gupta-periode (Ind.) 

Indus-dalbeschaving Geschiedenis: Indus-dalbeschaving, periode van (Ind.) 
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Kuṣāṇa Geschiedenis: Kuṣāṇa-periode (Ind.) 

Post-Boeddhistisch Geschiedenis: post-Boeddhistische periode (Ind.) 

Postpuranische Geschiedenis: post-Puranische periode (Ind.) 

geschiedenis van de liṅga-verering Geschiedenis: type: religieuze ~ 

Geschiedenis van de Śaiva’s Geschiedenis: type: religieuze ~ 

Geschiedenis van het Hindoeïsme Geschiedenis: type: religieuze ~ 

geschiedenis van het Śaivisme Geschiedenis: type: religieuze ~ 

Vedische periode Geschiedenis: Vedische periode (Ind.) 

onzijdig Geslacht en rijpheid: geslachtsloosheid 

mannelijk Geslacht en rijpheid: man 

vrouwelijk Geslacht en rijpheid: vrouw 

ardhanārī Geslacht en rijpheid: vrouw: term: nārī, ardha- (‘half vrouw’) 
(god-godin) (Ind.) 

19 [+ spatie] Getal: ~ boven de twaalf 

25 [+ spatie] Getal: ~ boven de twaalf 

28 [+ spatie] Getal: ~ boven de twaalf 

28e Getal: ~ boven de twaalf 

84 [+ spatie] Getal: ~ boven de twaalf 

63 [+ spatie] Getal: ~ boven de twaalf 

duizend Getal: ~ boven de twaalf 

veelheid Getal: aantal: groot aantal, menigvuldigheid 

 acht [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Getal: acht 

aṣṭamūrti Getal: acht: term: aṣṭan (Ind.) 

11 [+ spatie] Getal: elf 

ardha Getal: helft: term: ardha (adj.) (Ind.) 

Periya Purāṇa Getal: maat: grootheid: term: periya (adj.) (lit.) (Ind.-T.) 

Āṇava Getal: maat: nietigheid: term: āṇava (vorm van onwetendheid) 

(Ind.) 

Pluraliteit Getal: meervoudigheid 

pluralistisch Getal: pluralisme 

10 [+ spatie] Getal: tien 

10e Getal: tien 

daśanāmi Getal: tien: term: daśan (Ind.) 

12 [+ spatie] Getal: twaalf 

12e Getal: twaalf 

Twaalf Getal: twaalf 

vier Getal: vier 

turīya Getal: vier: term: caturtha = turīya (ord.) (Ind.) 

vijf Getal: vijf 

pentaden Getal: vijf: pentade 

zevende Getal: zeven 

god God 

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

Prāṇaliṅga God: ‘Adem-liṅga’ (Prāṇaliṅga) (Ind.) 

viśvarūpa God: ‘Algedaante’ (Viśvarūpa) (Ind.) 

Māyin God: ‘Bedrieger’ (Māyin) (Ind.) 

Bhava God: ‘Bestaan’ (Bhava) (Ind.) 

Caraliṅga God: ‘Beweeglijke liṅga’ (Caraliṅga, Jaṅgamaliṅga) (Ind.) 

Śveta God: ‘Blanke’ (Śveta) (Ind.) 

Nīlagrīva God: ‘Blauwkelige’ (Nīlagrīva) (Ind.) 

Nīlakaṇṭha God: ‘Blauwkelige’ (Nīlakaṇṭha, -ī) (Ind.) 

Śarva God: ‘Boogschutter’ (Śarva) (Ind.) 

‘deze god’ God: ‘Deze god’ (omschrijving voor Rudra) (Ind.) 

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

Traiyambaka God: ‘Drie zusters (of moeders) bezittend’ (Tryambaka) (Ind.) 
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Yama God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.) 

Vāmana God: ‘Dwerg’ (Vāmana) (Ind.) 

Vāmadeva God: ‘Edele god’ (Vāmadeva) (Ind.) 

surāṇām-agrata (‘aan het hoofd van alle God: ‘Eerste der goden’ (Surāṇām-agratas) (Ind.) 

Sadāśiva God: ‘Eeuwige Śiva’ (Sadāśiva)  (Ind.) 

Ācāraliṅga God: ‘Gedrags-liṅga’ (Ācāraliṅga) (Ind.) 

Hari God: ‘Geelbruine’ (Hari) (Ind.) 

Iṣṭaliṅga God: ‘Geliefde liṅga’ (Iṣṭaliṅga) (Ind.) 

Soma [+ spatie] God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.) 

Mahādeva God: ‘Grote god’ (Mahādeva) (Ind.) 

Maheśvara God: ‘Grote heer’ (Maheśvara) (Ind.) 

Mahāyogin God: ‘Grote yogin’ (Mahāyogin) (Ind.) 

Mahāliṅga God: ‘Grote-liṅga’ (Mahāliṅga) (Ind.) 

Śivaliṅga God: ‘Gunstige liṅga’ (Śivaliṅga) (Ind.) 

Dakṣa God: ‘Handige’ (Dakṣa) (Ind.) 

Bhūpati God: ‘Heer der aarde’ (Bhūpati) (Ind.) 

Heer der dieven God: ‘Heer der boeven’ (Ind.) 

Paśupati God: ‘Heer der dieren’ (Paśupati) (Ind.) 

Heer van het vee God: ‘Heer der dieren’ (Paśupati) (Ind.) 

Heer der guṇa’s God: ‘Heer der guṇa’s’ (Ind.) 

Prajāpati God: ‘Heer der schepselen’ (Prajāpati) (Ind.) 

Heer der wezens (Bhūtapati) God: ‘Heer der wezens’ (Bhūtapati) (Ind.) 

Heer van alle wezens God: ‘Heer der wezens’ (Bhūtapati) (Ind.) 

Yakṣeśvarāvatāra God: ‘Heer der yakṣa’s’ (Yakṣeśvara) (Ind.) 

Rudreśvara God: ‘Heer Rudra’ (Rudreśvara) (Ind.) 

Heer van de materie en de geest God: ‘Heer van de materie en de geest’ (Ind.) 

Gṛhapatyavatāra God: ‘Heer van het huis’ (Gṛhapati, Gṛhapatyavatāra) (Ind.) 

Gṛhapatyāvatāra God: ‘Heer van het huis’ (Gṛhapatyāvatāra) (Ind.) 

īśvara God: ‘Heer’ (Īśvara) (Ind.) 

Īśa; God: ‘Heer’ (Īśvara, Īśa, Īśāna) (Ind.) 

Īśāna God: ‘Heer’ (Īśvara, Īśa, Īśāna) (Ind.) 

 Heer [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

God: ‘Heer’ (pati) (Ind.) 

 Heer, [voorafgegaan door een spatie] God: ‘Heer’ (pati) (Ind.) 

Heer) God: ‘Heer’ (pati) (Ind.) 

Heer der wezens God: ‘Heer’ (pati) (Ind.) 

Heer van alle wezens God: ‘Heer’ (pati) (Ind.) 

pati God: ‘Heer’ (pati) (Ind.) 

Brahmā God: ‘Heilige’ (Brahmā, Bhagavān, Bhagavat, Bhagavad) (Ind.) 

Soma [+ spatie] God: ‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.) 

Prasādaliṅga God: ‘Helderheids-liṅga’ (Prasādaliṅga) (Ind.) 

Śiva of Śrīkaṇṭha God: ‘Hij met de prachtige keel’ (Śrīkaṇṭha) (Ind.) 

Śatarudra Saṃhitā God: ‘Honderd Rudra’s’ (Śatarudra, adj. Śatarudriya) (Ind.) 

Śatarudriya God: ‘Honderd Rudra’s’ (Śatarudra, adj. Śatarudriya) (Ind.) 

Parabrahman God: ‘Hoogste Brahman’ (Parabrahman) (Ind.) 

Tatpuruṣa God: ‘Hoogste geest (Tatpuruṣa) (Ind.) 

sura-śreṣṭha (‘eerste god’) God: ‘Hoogste god’ (Sura-śreṣṭha) (Ind.) 

Paraśiva God: ‘Hoogste Śiva’ (Paraśiva) (Ind.) 

Sobhya God: ‘Inwoner van Sobha’ (Sobhya) (Ind.) 

Bhāvaliṅga God: ‘Kern-liṅga’ (Bhāvaliṅga) (Ind.) 

Kirātāvatāra God: ‘Kirāta’ (Kirātāvatāra) (Ind.) 

Lakulin God: ‘Knuppeldrager’ (Lakulin) (Ind.) 

Lakulīśa God: ‘Knuppeldrager’ (Lakulin) (Ind.) 

Naṭarāja (‘Koning der dans’) God: ‘Koning der dans’ (Naṭarāja) (Ind.) 

Guruliṅga God: ‘Leermeester-liṅga’ (Guruliṅga) (Ind.) 
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Umā God: ‘Lichtgodin’ (Umā) (Ind.) 

jyotirliṅga God: ‘Licht-liṅga’ (Jyotirliṅga) (Ind.) 

Kāma God: ‘Liefde’ (Kāma) (Ind.) 

Śava God: ‘Lijk’ (Śava) (Ind.) 

liṅgaśarīra God: ‘Liṅga-gedaante’ (Liṅgaśarīra) (Ind.) 

Liṅgasthala God: ‘Liṅga-toestand’ (Liṅgasthala) (Ind.) 

niṣkala (‘onverdeelde’) Śiva God: ‘Onverdeelde’ (Niṣkala) (Ind.) 

Kāraṇa God: ‘Oorzaak van de schepping’ (Kāraṇa) (Ind.) 

Sadyojāta God: ‘Pas geboren’ (Sadyojāta) (Ind.) 

nīlalohita ‘de rode met de blauwe God: ‘Rode met de blauwe’ (Nīlalohita) (Ind.) 

Śivā God: ‘Śakti van Śiva’ (Śivā) (Ind.) 

Bhaga God: ‘Schenker van goede gaven’ (Bhaga) (Ind.) 

schenker van goede gaven God: ‘Schenker van goede gaven’ (Ind.) 

Kūrma God: ‘Schildpad’ (Kūrma) (Ind.) 

Rudra God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.) 

Rudra’s God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.) 

Rudriya God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.) 

Gaṅgā God: ‘Snel voortgaande’ (Gaṅgā) (Ind.) 

Śalabhāvatāra God: ‘Sprinkhaan’ (Śalabha) (Ind.) 

is de tijd God: ‘Tijd’ (Kāla) (Ind.) 

Śiva als kāla, de Grote Vernietiger God: ‘Tijd’ (Kāla) (Ind.) 

Śārdūlāvatāra God: ‘Tijger’ (Śārdūla) (Ind.) 

uitnemende held God: ‘Uitnemende held’ (Vīrabhadra) (Ind.) 

Vīrabhadra God: ‘Uitnemende held’ (Vīrabhadra) (Ind.) 

Virūpākṣa God: ‘Veelogige’ (Virūpākṣa) (Ind.) 

sakala God: ‘Verdeelde’ (Sakala) (Ind.) 

sakala-niṣkala God: ‘Verdeelde-onverdeelde’ (Sakala-niṣkala) (Ind.) 

Verdrijver van angst God: ‘Verdrijver van angst’ (Ind.) 

mukti genoemd God: ‘Verlossing’ (Mukti) (Ind.) 

sākṣātkāra God: ‘Verschijning’ (Sākṣātkāra) (Ind.) 

Bhīma God: ‘Verschrikkelijke’ (Bhīma) (Ind.) 

Ugra; God: ‘Verschrikkelijke’ (Ugra, Aghora) (Ind.) 

Ugra- God: ‘Verschrikkelijke’ (Ugra, Aghora) (Ind.) 

Aghora God: ‘Verschrikkelijke’ (Ugra, Aghora) (Ind.) 

Bhairava God: ‘Verschrikkelijke’ (Yggr) (Germ.) + (Rudra) (Ind.) + 
(Bhairava, Bhairavī) (Ind.) 

Śaṃkara heet God: ‘Voorspoedbrenger’ (Śaṃkara = Śivaśaṃkara)(Ind.) 

Śaṃkara Bhāṣya God: ‘Voorspoedbrenger’ (Śaṃkara = Śivaśaṃkara)(Ind.) 

Śaṃkara. God: ‘Voorspoedbrenger’ (Śaṃkara = Śivaśaṃkara)(Ind.) 

Śivaśaṃkara God: ‘Voorspoedbrenger’ (Śaṃkara = Śivaśaṃkara)(Ind.) 

Śiva zelf biedt zich aan zijn zoon Nandin God: ‘Vreugdevolle’ (Nandin) (Ind.) 

Agni God: ‘Vuur’ (Agni) (Ind.) 

Śambhu God: ‘Welgezind’ (Śambhu) (Ind.) 

‘welgezind’ God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.) 

Śiva God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.) 

Kandarpa God: ‘Wellust’ (Kandarpa) (Ind.) 

Wereldziel God: ‘Wereldziel’ (Ind.) 

Śitikaṇṭha God: ‘Witkelige’ (Śitikaṇṭha) (Ind.) 

Manyu (‘toorn’) God: ‘Woede’ (Manyu) (Ind.) 

Jiṣṇu God: ‘Zegevierende’ (Jiṣṇu) (Ind.) 

Mṛtyuṃjaya God: ‘Ziekteoverwinnaar’ (Mṛtyuṃjaya) (Ind.) 

Kārttikeya God: ‘Zoon der Kṛttikā’s’ (Kārttikeya) (Ind.) 

Nārāyaṇa God: ‘Zoon des mensen’ (Nārāyaṇa) (Ind.) 

Sthāṇu God: ‘Zuil’ (Sthāṇu) (Ind.) 
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Śiva als kāla, de Grote Vernietiger God: ‘Zwarte’ (Kāla, Kālī; Mahākāla, Mahākālī) (Ind.) 

Kṛṣṇa God: ‘Zwarte’ (Kṛṣṇa) (Ind.) 

heer des doods God: aardgod 

god van de dood God: aardgod 

Ene Rudra God: algod  

enige eeuwige wezen God: algod  

god van het universum God: algod 

genezergod God: heiland 

goddelijke genezer God: heiland 

Heer die verlost God: heiland 

Rudra en Soma verlossen God: heiland 

verlosser God: heiland 

Ze schenken verlossing God: heiland 

herdersgod God: herdersgod 

hoogste god God: hoogste ~ 

Hoogste Wezen God: hoogste ~ 

begeleidende God: intermediair: begeleider 

aan het hoofd van alle goden God: koning der goden 

liefdesgod God: liefdesgod 

schepper God: schepper 

vormde de aarde God: schepper 

deva’s God: term: deva (devatā) (Ind.) 

Mahādeva God: term: deva, mahā- (‘grote god’) (Śiva) (Ind.) 

Vāmadeva God: term: deva, vāma- (‘edele god’) (auteur/god) (Ind.) 

sura-śreṣṭha (‘eerste god’) God: term: sura (Ind.) 

surāṇām God: term: sura (Ind.) 

slachter God: vernietiger 

vernietiger God: vernietiger 

god der vegetatie God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod) 

onderhouder God: waarborger, onderhouder 

zonnegod God: zonnegod 

Rudra’s Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) = 
‘Rudriya’s’ (Ind.) 

Rudriya Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) = 
‘Rudriya’s’ (Ind.) 

Śatarudra Saṃhitā Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’: ‘Śatarudra’s (Ind.) (lit.), 
Śatarudriya (lit.) 

Śatarudriya Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’: ‘Śatarudra’s (Ind.) (lit.), 
Śatarudriya (lit.) 

Umā (Śiva-Śakti) Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Śiva-Śakti’ = ‘Śiva-Umā’ 
(Ind.) 

Śiva-Śakti Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Śiva-Śakti’ = ‘Śiva-Umā’ 
(Ind.) 

graven Graf 

held Halfgod: held  

oorlogsheld Halfgod: held 

Vīra Halfgod: held: term: vīra (Ind.) 

Vīrabhadra Halfgod: held: term: vīrabhadra (‘uitnemende held’) (Śiva) (Ind.) 

heerschappij Heerschappij (heersen, regering) 

suprematie Heerschappij: gezag: soevereiniteit 

sura-śreṣṭha (‘eerste god’) Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: śreṣṭha (superl.) (Ind.) 

onderwerpen Heerschappij: onderwerping 

gehoorzaamheid Heerschappij: onderwerping: gehoorzaamheid 

nederigheid Heerschappij: onderwerping: nederigheid 

bestuurt hij de wereld Heerschappij: vorm: wereldheerschappij 

patriarch Heerser: aartsvader (patriarch) 

Bhūpati Heerser: heer der aarde: term: bhūpati (Śiva) (Ind.) 
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Heer der dieven Heerser: heer der boeven (dieven, rovers, bedriegers) 

Paśupati Heerser: heer der dieren: term: paśupati (Ind.) 

Heer der guṇa’s Heerser: heer der guṇa’s (Śiva) (Ind.) 

Heer der wezens Heerser: heer der wezens 

Heer van alle wezens Heerser: heer der wezens 

Heer der wezens (Bhūtapati) Heerser: heer der wezens: term: bhūtapati (god) (Ind.) 

Mṛgendra Heerser: heer der wilde dieren: term: mṛgendra (leeuw/lit.) (Ind.) 

Yakṣeśvara Heerser: heer der yakṣa’s: term: yakṣeśvara (god) (Ind.) 

Heer van de materie en de geest Heerser: heer van de materie en de geest 

Gṛhapatyavatāra Heerser: heer, huis-: term: gṛhapati (Ind.) 

koning Heerser: koning 

Naṭarāja (‘Koning der dans’) Heerser: koning der dans: term: naṭarāja (Ind.) 

koning der asura’s Heerser: koning, demonen- 

Schildpadkoning Heerser: koning, schildpad- 

heer [+ spatie] Heerser: leider 

heer) Heerser: leider 

heer, Heerser: leider 

Mṛgendra Heerser: leider: term: indra, mṛga- (mṛgendra) (‘heer der wilde 

dieren’) (leeuw/lit.) (Ind.) 

Īśa; Heerser: leider: term: īśa (god/lit.) (Ind.) 

Īśāna Heerser: leider: term: īśāna (rund/god) (Ind.) 

īśvara Heerser: leider: term: īśvara (Śiva en god alg.) (Ind.) 

Maheśvara Heerser: leider: term: īśvara: maheśvara (‘grote heer’) (adj. 
māheśvara, lit.) (god) (Ind.) 

Raseśvara Heerser: leider: term: īśvara: Raseśvara (‘heer der vloeistoffen’) 
(secte) (Ind.) 

Nāyaṉār Heerser: leider: term: nāyaṉār (pl. nāyaṉmār) (Ind.-T.) 

pati Heerser: leider: term: pati (Ind.) 

Heer der Wereld Heerser: wereldheerser 

heilige der heilige Heiligdom: deel: allerheiligste 

garbhagṛha Heiligdom: deel: allerheiligste: term: garbhagṛha (Ind.) 

Śiva-tempels Heiligdom: tempel van Śiva (Ind.) 

Koyil Purāṇa Heiligdom: type: tempel, Dravidische: term: koil (koyil, kovil) 
(lit.) (Ind.-T.) 

hoofd kaalscheren Hoofd 

voorhoofdsteken Hoofd 

(hoofd) Hoofd 

hoofden Hoofd 

hoofd. Hoofd 

kop [+ spatie] Hoofd 

gezicht Hoofd: deel: gezicht (aangezicht) 

Kālamukha Hoofd: deel: gezicht: term: mukha, kāla- (‘met het zwarte 
gezicht’) (lid v.e. secte) (Ind.) 

trimukha Hoofd: deel: gezicht: term: mukha, tri- (‘met de drie gezichten’) 
(voorstelling van Śiva) (Ind.) 

schedel Hoofd: deel: schedel 

Kāpālika Hoofd: deel: schedel: term: kāpālika (adj.) (secte) (Ind.) 

25 gezichten Hoofd: koppig, veel-  (meer dan drie) 

vijf hoofden Hoofd: koppig, veel-  (meer dan drie) 

Liṅga’s met bovenaan hoofden Hoofd: liṅga-hoofd (Ind.) 

Aghora Hoofd: liṅga-hoofd: ‘Aghora’ (Ind.) 

Īśāna (hoofd) Hoofd: Śiva, ~ van: ‘Īśāna’ (Ind.) 

Atharvaśira Upaniṣad Hoofd: term: śira(s), Atharva- (‘hoofd van de Atharva Veda’) (lit.) 
(Ind.) 

hoorn Hoorn 

wilde-dierenvellen Huid: dierenvel 
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hertenvacht Huid: hertenvacht 

huid als mantel Huid: tijgervel 

huwelijk Huwelijk 

huwt Huwelijk 

trouwen Huwelijk 

echtgenote Huwelijk: gemalin 

zijn vrouw Huwelijk: gemalin 

oude overeenkomst tussen de Instelling en organisatie: contract: overeenkomst tussen de goden 

varna Instelling en organisatie: kaste: term: varna (Ind.) 

varna Instelling en organisatie: kastenstelsel (varna, kaste) (Ind.) 

bepaalde lagen van de bevolking Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk) 

angst; Karakter en gedrag: angst 

angst’ Karakter en gedrag: angst 

bang Karakter en gedrag: angst 

gevreesd Karakter en gedrag: angst 

afschrikwekkende Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

angstaanjagend Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

schrikaanjagende Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

verschrikkelijk Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

Aghora Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: aghora (eig. euf. 
‘niet afschuwelijk’) (adj.) (god) (Ind.) 

Bhairava Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: bhairava, -ī (adj.) 
(god/demon/godin) (Ind.) 

Bhīma Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: bhīma (adj.) 
(held/god) (Ind.) 

 ghora [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: ghora (adj.) (god; 
myth. zwijn, buffeldemon) (Ind.) 

Ugra; Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: ugra (adj.) 
(god/demon) (Ind.) 

Ugra- Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: ugra (adj.) 
(god/demon) (Ind.) 

bedriegt Karakter en gedrag: bedrog, list 

begeerte Karakter en gedrag: begeerte 

Kandarpa Karakter en gedrag: begeerte: term: darpa, kan- (‘wild 
verlangen’) (god) (Ind.) 

icchā Karakter en gedrag: begeerte: term: icchā (Ind.) 

Kāmika Karakter en gedrag: begeerte: term: kāmika (adj.) (lit.) (Ind.) 

bezorgdheid Karakter en gedrag: bezorgdheid 

verheugd Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

vreugde Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

Nandin Karakter en gedrag: blijdschap: term: nanda: nandin, nandinī 
(fem.) (adj.) (‘vreugdevol’) (stier/koe) (Ind.) 

alleen Karakter en gedrag: eenzaamheid (alleen zijn) 

kaivalya Karakter en gedrag: eenzaamheid: term: kaivalya (Ind.) 

gedrag Karakter en gedrag: gedrag 

carya Karakter en gedrag: gedrag: term: carya (Ind.) 

gelukzaligheid Karakter en gedrag: gelukzaligheid (zaligheid) 

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

sat-cit-ānanda Karakter en gedrag: gelukzaligheid: term: ānanda, sat-cit- 
(kenmerk van Brahman/Ātman) (Ind.) 

sat, cit en ānanda Karakter en gedrag: gelukzaligheid: term: ānanda, sat-cit- 
(kenmerk van Brahman/Ātman) (Ind.) 

Śivānanda Karakter en gedrag: gelukzaligheid: term: ānanda, Śiv- (Ind.) 

geniet Karakter en gedrag: genieten 

Bhogāṅga Karakter en gedrag: genieten: term: bhoga (nom. act.) (fil. term) 
(Ind.) 

giftigheid Karakter en gedrag: giftigheid 

hater Karakter en gedrag: haat 
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hartstocht Karakter en gedrag: hartstocht 

rāga Karakter en gedrag: hartstocht: term: rāga (Ind.) 

eigenschappen Karakter en gedrag: karakter 

karakter Karakter en gedrag: karakter 

kenmerk Karakter en gedrag: karakter 

kwaliteiten Karakter en gedrag: karakter 

attributen Karakter en gedrag: karakter 

attribuut Karakter en gedrag: karakter 

essentie Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie) 

dubbelfunctie Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur, ambivalentie, 
tweeslachtigheid 

acht kwaliteiten Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur 

eigen natuur, d.w.z. Śiva Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur 

natuur van Śiva Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur 

guṇa Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa (Ind.) 

Glimlach Karakter en gedrag: lach, glimlach 

lachen Karakter en gedrag: lach, glimlach 

liefde Karakter en gedrag: liefde 

preman Karakter en gedrag: liefde: term: preman (bhakti) (Ind.) 

Śānti Parvan Karakter en gedrag: onaangedaanheid: term: śānti (lit.) (Ind.) 

onpersoonlijk Karakter en gedrag: onpersoonlijk karakter 

Ongunstige eigenschappen Karakter en gedrag: onwelgezindheid 

niṣṭhā Karakter en gedrag: standvastigheid 

standvastigheid Karakter en gedrag: standvastigheid 

tevreden Karakter en gedrag: tevredenheid (voldoening) 

voldoening Karakter en gedrag: tevredenheid (voldoening) 

toorn Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede 

Manyu (‘toorn’) Karakter en gedrag: toorn: term: manyu (god) (Ind.) 

Vīrabhadra Karakter en gedrag: uitnemendheid: term: bhadra, vīra- 
(‘uitnemende held’) (god) (Ind.) 

smart Karakter en gedrag: verdriet 

verdriet Karakter en gedrag: verdriet 

genade Karakter en gedrag: welgezindheid 

 gunst [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: welgezindheid 

Gunstige eigenschappen. Hij is Karakter en gedrag: welgezindheid 

saumya Karakter en gedrag: welgezindheid 

welgezind Karakter en gedrag: welgezindheid 

aruḷ (‘genade’) Karakter en gedrag: welgezindheid: term: aruḷ (Ind.-T.) 

prasāda (eig. ‘genade’ Karakter en gedrag: welgezindheid: term: prasāda (offervoedsel) 
(Ind.) 

Śambhu Karakter en gedrag: welgezindheid: term: śambhu (adj.) (god) 
(Ind.) 

Śaṃkara Karakter en gedrag: welgezindheid: term: śaṃkara (adj.) 

(god/auteur) (Ind.) 

Śiva is een attribuut bij diverse goden Karakter en gedrag: welgezindheid: term: śiva (adj.) (god) (Ind.) 

varada Karakter en gedrag: welgezindheid: term: varada (adj.) (Ind.) 

wenen Karakter en gedrag: wenen 

Rudra’s (rud ‘wenen’ Karakter en gedrag: wenen: term: rud (Ind.) 

wil [+ spatie] Karakter en gedrag: wil 

wild Karakter en gedrag: wildheid, felheid 

wrede Karakter en gedrag: wreedheid 

saumya Karakter en gedrag: zachtaardigheid: term: saumya (adj.) (mūrti) 
(Ind.) 

beheersing van de ademhaling Karakter en gedrag: zelfbeheersing: beheersing van de ademhaling 

Prāṇāyāma Karakter en gedrag: zelfbeheersing: beheersing van de 

ademhaling: term: yāma, prāṇa- (‘beheersing van de ademhaling’) 

(yoga-methode) (Ind.) 
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Candraśekhara Kleding: hoofddeksel: term: śekhara, candra- of mukuṭa, candra- 

(met de maan boven op (zijn hoofd)’) (Śiva-mūrti) (Ind.) 

kleed Kleding: kledingstuk: kleed (gewaad) 

mantel Kleding: kledingstuk: mantel 

kañcuka Kleding: kledingstuk: nauwzittend -: term: kañcuka (fil.) (Ind.) 

hoofd kaalscheren Kleding: naaktheid van het hoofd (kaalheid) 

vyuptakeśa Kleding: naaktheid van het hoofd: vyuptakeśa (Ind.) 

zwart gekleed Kleding: type: kleur: zwarte ~ 

blauw Kleur: blauw 

Nīlalohita Kleur: blauwrood: term: nīlalohita (‘de rode met de blauwe 
(keel)’) (god) (Ind.) 

nīla Kleur: donkerblauw: term: nīla, nīlā (fem.) (godin) (Ind.) 

rode Kleur: rood 

rood Kleur: rood 

gelooid Kleur: rood (gelooid, getaand) 

chivan Kleur: rood: term: chivan (Ind.-T.) 

lohita Kleur: rood: term: lohita (Ind.) 

sivan Kleur: rood: term: sivan (Ind.-T.) 

wit Kleur: wit 

Śveta Kleur: wit: śveta (god) (Ind.) 

aarde [+ spatie] Kosmografie en geografie: aarde 

aarde. Kosmografie en geografie: aarde 

centrum Kosmografie en geografie: centrum 

autochtoon Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen, 
autochthoon, inheems) 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

plaatsen Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect) 

waar de liṅga of het Śiva-beeld Kosmografie en geografie: plaats van het godenbeeld 

bedevaartplaatsen Kosmografie en geografie: plaats, bedevaart- 

tīrtha’s Kosmografie en geografie: plaats, bedevaart-: term: tīrtha (Ind.) 

tīrtha Kosmografie en geografie: plaats, doorwaadbare: term: tīrtha 
(Ind.) 

sthala Kosmografie en geografie: plaats, heilige 

Sthala Purāṇa Kosmografie en geografie: plaats, heilige: term: sthala (lit.) (Ind.) 

crematieplaatsen Kosmografie en geografie: plaats, verbrandings- (crematieplaats) 

verbrandingsplaatsen Kosmografie en geografie: plaats, verbrandings- (crematieplaats) 

verborgen plaatsen Kosmografie en geografie: plaats, verlaten 

dezelfde plaats als Śiva Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

wonen Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

woonplaats Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

leven op Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

vestiging Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

Woongebied Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

ruimte Kosmografie en geografie: ruimte 

sāmīpya (bij Śiva zijn) Kosmografie en geografie: ruimte: afstand: nabijheid: term: 
sāmīpya (‘bij een god zijn’) (mukti) (Ind.) 

sānnidhya Kosmografie en geografie: ruimte: afstand: nabijheid: term: 

sāṃnidhya = sānnidhya  (‘bij een god zijn’) (mukti) (Ind.) 

ether Kosmografie en geografie: ruimte: ether 

kosmische Kosmografie en geografie: universum 

universele Kosmografie en geografie: universum 

universum Kosmografie en geografie: universum 

wereld Kosmografie en geografie: universum 

drie werelden Kosmografie en geografie: universum: delen, 03: drieledige wereld 

Satyaloka Kosmografie en geografie: universum: satya = satyaloka (Ind.) 

Rudraloka Kosmografie en geografie: universum: term: loka, Rudra- (‘wereld 
van Rudra’) (hemel van Rudra of Śiva) (Ind.) 
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sālokya (zelfde woonplaats Kosmografie en geografie: universum: term: lokya, sā- (‘in 
dezelfde wereld zijn’) (mukti) (Ind.) 

 pad [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: weg (pad) 

(pad [+ spatie] Kosmografie en geografie: weg (pad) 

pad) Kosmografie en geografie: weg (pad) 

 weg [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: weg (pad) 

wegen [+ spatie] Kosmografie en geografie: weg (pad) 

weg naar verlossing door Kosmografie en geografie: weg (pad) 

‘weg [+ spatie] Kosmografie en geografie: weg (pad) 

weg van verlossing Kosmografie en geografie: weg (pad) 

 weg) [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: weg (pad) 

kruisingen van wegen Kosmografie en geografie: weg: kruising van wegen 

Mukhaliṅga’s Kosmografie en geografie: weg: richting: opwaarts: term: mukha 
(‘kop, punt, eind’) (Ind.) 

weg (mārga) Kosmografie en geografie: weg: term: mārga (methode van 
verlossing) (Ind.) 

Dāsamārga Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, dāsa- (‘de weg van 
de dienaar’) (methode van verlossing) (Ind.) 

pad van jñāna Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, jñāna- (‘de weg der 
kennis’) (methode van verlossing)  (Ind.) 

vruchten van karman Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, karma- (‘de weg van 
karman’) (methode van verlossing) (Ind.) 

Sahamārga (pad van de metgezel) Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, saha- (‘de weg van 
de metgezel’) (methode van verlossing) (Ind.) 

Sanmārga Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, san- (‘de ware 
weg’) (methode van verlossing) (Ind.) 

Satputramārga (pad van de ware zoon) Kosmografie en geografie: weg: term: mārga, satputra- (‘de weg 
van de ware zoon’) (methode van verlossing) (Ind.) 

noordelijke plaats Kosmografie en geografie: windstreek: noorden 

Dakṣiṇāmūrti’s Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden: term: dakṣiṇa 

(Ind.) 

kringloop Kringloop 

cirkel Kringloop: cirkel 

Vlammencirkel Kringloop: cirkel van vuur 

tiruvāsi Kringloop: cirkel van vuur: term: tiruvāsi (Ind.-T.) 

cirkel der wedergeboorten Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven 

cirkel van leven en dood Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven 

der wedergeboorte (de cirkel Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven 

eeuwige kringloop Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven 

wereld van geboorte en dood Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven 

saṃsāra Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven: term: saṃsāra 

(Ind.) 

Munten met fallische en antropomorfe Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding 

zegel Kunst en schrift: afbeelding: zegel, cilinderzegel 

sculptuur Kunst en schrift: beeld (sculptuur) 

Beelden van Śiva Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (Ind.) 

Śiva-beeld Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva (Ind.) 

Candraśekhara Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘Candraśekhara’ = 

‘Candramukuṭa’ (Ind.) 

līlāmūrti’s Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘līlāmūrti’ (Ind.) 

liṅga als object van verering Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’ (Ind.) 

Liṅga-beelden Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’ (Ind.) 

liṅga van Gudimallam Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’ van Gudimallam 

(Ind.) 

Mukhaliṅga’s Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’ (Ind.) 



Geschiedenis van het Hindoeïsme 

 

Mahāsadāśiva-mūrti’s Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: 

‘Mahāsadāśiva-mūrti’ (Ind.) 

Vāmadeva; Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: 

‘Sadāśiva-mūrti’ = ‘pañcamukhaliṅga’: ‘Vāmadeva’ (1) (Ind.) 

Sadāśiva Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: 

‘Sadāśiva-mūrti’ = ‘pañcamukhaliṅga’ (Ind.) 

Tatpuruṣa; Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: 

‘Sadāśiva-mūrti’ = ‘pañcamukhaliṅga’: ‘Tatpuruṣa’ (Ind.) 

Īśāna; Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: 

‘Sadāśiva-mūrti’ = ‘pañcamukhaliṅga’: ‘Īśāna’ (Ind.) 

Aghora; Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: 

‘Sadāśiva-mūrti’ = ‘pañcamukhaliṅga’: ‘Aghora’ (Ind.) 

Sadyojāta; Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’: ‘mukhaliṅga’: 

‘Sadāśiva-mūrti’ = ‘pañcamukhaliṅga’: ‘Sadyojāta’ (Ind.) 

Dakṣiṇāmūrti’s Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘saumya- (of śānta-)mūrti’: 

‘dakṣiṇāmūrti’ (Ind.) 

Saumya- (of śānta-)mūrti’s Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘saumya- (of śānta-)mūrti’ 
(Ind.) 

Śayanamūrti’s Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘śayana-mūrti’ (Śākta) (Ind.) 

ardhanārī Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘Śiva ardhanārī’ (Ind.) 

Ugra- (of ghora-)mūrti’s Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘ugra- (of ghora-) mūrti’ 
(Ind.) 

Aghora-beelden Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘ugra-mūrti’: ‘Aghora’ (Ind.) 

Bhairava-beelden Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘ugra-mūrti’: ‘Bhairava’ 
(Ind.) 

Vīrabhadra-beelden Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘ugra-mūrti’: ‘Vīrabhadra’ 
(Ind.) 

Śiva de Jager Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: de Jager (Ind.) 

Kaithaba (beeld) Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: Kaiṭabha (Klostermaier) 

(Ind.) 

Kārttikeya (beeld) Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: Kārttikeya (Ind.) 

Liṅgodbhava Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: Liṅgodbhava (Ind.) 

Nandin (beeld) Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: Nandin (Ind.) 

beelden van Śiva Naṭarāja Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: Naṭarāja (Ind.) 

Naṭarāja-beelden Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: Naṭarāja (Ind.) 

Paśupati (beeld) Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: Paśupati (Ind.) 

Śiva-trimūrti Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: Śiva-trimūrti (Ind.) 

Somaskanda Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: Somaskanda (Ind.) 

Umāsahitā Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: Umāsahitā (Ind.) 

mūrti Kunst en schrift: beeld, goden-: term: mūrti (Ind.) 

āsana (zittend) Kunst en schrift: compositie: āsana (Ind.) 

kegelvormige Kunst en schrift: compositie: kegelvormige steen 

Śayanamūrti’s Kunst en schrift: compositie: śayana (Ind.) 

sthāna Kunst en schrift: compositie: sthāna, sthanaka (Ind.) 

als zuil Kunst en schrift: compositie: zuil(vorm) 

mooie Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid 

kunsten Kunst en schrift: kunst (ambacht) 

Cola-bronzen Kunst en schrift: kunst, bronsgiet- 

Munten Kunst en schrift: kunst: numismatiek 

Numismatiek Kunst en schrift: kunst: numismatiek 

Cola-bronzen Kunst en schrift: kunststijl: Cola (bronzen) (Ind.) 

geschreven Kunst en schrift: schrift (schrijven) 

notering Kunst en schrift: schrift (schrijven) 

trimukha Kunst en schrift: voorstelling: Śiva trimukha (Ind.) 

Proto-Śiva-zegel Kunst en schrift: voorstelling: Śiva: de Proto- Śiva (zegel) (Ind.) 
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Jager-zegel Kunst en schrift: voorstelling: Śiva: jagermotief (zegel) (Ind.) 

dansende Śiva zien we terug in de Cola Kunst en schrift: voorstelling: Śiva’s dans (Ind.) 

sculptuur, de filosofie (Śaiva Siddhānta) Kunst en schrift: voorstelling: Śiva’s dans (Ind.) 

voorstelling van de ānanda tāṇḍava van Kunst en schrift: voorstelling: Śiva’s dans: ānanda tāṇḍava (Ind.) 

Śayanamūrti’s (Śiva-Śava-beelden) Kunst en schrift: voorstelling: Śiva-Śava (Ind.) 

Hiraṇyagarbha Kunst en schrift: voorstelling: universum als wereldei: 

‘Hiraṇyagarbha’ (Ind.) 

lichaam Lichaam 

lichamelijke Lichaam 

10 - 12 armen Lichaam: arm: veelarmigheid 

tien armen Lichaam: arm: veelarmigheid 

beenderen Lichaam: bot (been) 

Hiraṇyagarbha Lichaam: ei: term: garbha, hiraṇya- (‘gouden ei’) (epith. van div. 

goden) (Ind.) 

lichaamshouding Lichaam: gestalte 

Śayana Lichaam: gestalte: liggende houding: term: śayana (nom. act.) 
(mūrti) (Ind.) 

staand als zuil Lichaam: gestalte: staande houding: term: sthāna, sthānaka 
(mūrti) (Ind.) 

sthāna Lichaam: gestalte: staande houding: term: sthāna, sthānaka 
(mūrti) (Ind.) 

zitten soms op hem Lichaam: gestalte: zittende houding 

zittend Lichaam: gestalte: zittende houding 

āsana (zittend) Lichaam: gestalte: zittende houding: term: āsana (mūrti) (Ind.) 

zijn haar Lichaam: haar 

verward haar Lichaam: haar, verward 

haarknot Lichaam: haar: haarknoet 

kaparda Lichaam: haar: haarknoet: term: kaparda (kapardin, secte) (Ind.) 

 hand [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lichaam: hand 

hand: Lichaam: hand 

handen Lichaam: hand 

handoplegging Lichaam: hand 

linker- en een Lichaam: hand, linker- 

linkshandige Lichaam: hand, linker- 

rechterhand Lichaam: hand, rechter- 

duim Lichaam: hand: duim 

handstand Lichaam: handgebaar 

mudrā Lichaam: handgebaar: term: mudrā (een tattva) (Ind.) 

abhaya-mudrā Lichaam: handgebaar: term: mudrā, abhaya (Ind.) 

varada-mudrā Lichaam: handgebaar: term: mudrā, varada- (Ind.) 

hart Lichaam: hart 

Aghora Lichaam: hart: hart van Śiva: ‘Aghora’ (Ind.) 

keel Lichaam: keel 

Nīlagrīva Lichaam: keel: term: grīva, nīla- (‘blauwkelig’) (god) (Ind.) 

Nīlakaṇṭha Lichaam: keel: term: kaṇṭha, nīla- (‘blauwkelig’) (god/filosoof) 

(Ind.) 

Śitikaṇṭha Lichaam: keel: term: kaṇṭha, śiti- (‘witkelig’) (god) (Ind.) 

Śrīkaṇṭha Lichaam: keel: term: kaṇṭha, śrī- (‘met de prachtige keel’) 

(god/filosoof)  (Ind.) 

zonder lichaam Lichaam: lichaamloosheid 

videha Lichaam: lichaamloosheid: term: videha (adj.) (fil.) (Ind.) 

geheime delen Lichaam: lichaamsdeel, geheim 

Vāmadeva (geheime delen) Lichaam: lichaamsdeel, geheim; van Śiva: ‘Vāmadeva’ (1) (Ind.) 

tranen Lichaam: lichaamssap: traan 

mond Lichaam: mond 

Tatpuruṣa (mond) Lichaam: mond: mond van Śiva: ‘Tatpuruṣa’ (Ind.) 
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nek Lichaam: nek 

ogen Lichaam: oog 

oog. Lichaam: oog 

oog, Lichaam: oog 

ogig Lichaam: oog 

verbrandt met zijn derde Lichaam: oog, derde 

Drie ogen Lichaam: oog: drieogig 

drieogig Lichaam: oog: drieogig 

duizend- of drieogig Lichaam: oog: duizendogig 

icchā (‘begeerte’); Lichaam: oog: oog van Śiva: ‘Icchā’ (Ind.) 

jñāna (‘kennis’); Lichaam: oog: oog van Śiva: ‘Jñāna’ (Ind.) 

kriyā (‘werkzaamheid’). Lichaam: oog: oog van Śiva: ‘Kriyā’ (Ind.) 

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

ogen’) (god) (Ind.) 

Kānphaṭi Lichaam: oor: oorperforatie: term: kānphaṭi (secte) (Ind.) 

oorlellen Lichaam: oorlel 

staart Lichaam: staart 

śarīra Lichaam: term: śarīra (Ind.) 

koeienmest Lichaam: uitwerpselen (mest) 

voet Lichaam: voet 

Sadyojāta (voeten) Lichaam: voet: voeten van Śiva: ‘Sadyojāta’ (Ind.) 

heft zijn voet naar zijn hoofd Lichaam: voet: voetverheffing 

opgeheven voet Lichaam: voet: voetverheffing 

voet (opwaarts) Lichaam: voet: voetverheffing 

zintuigen Lichaam: zintuig 

duisternis Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

zwart Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

iruḷ Licht en duisternis: duisternis: term: iruḷ (Ind.-T.) 

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

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

Tantrāloka Licht en duisternis: licht: term: āloka, Tantra- (Tantrāloka) (‘het 
licht van Tantra’) (lit.) (Ind.) 

jyotirliṅga’s (Śiva als licht-liṅga) Licht en duisternis: licht: term: jyotis (Ind.) 

Kiraṇa Licht en duisternis: licht: term: kiraṇa (lit.) (Ind.) 

Bhāmatī Licht en duisternis: schittering: term: bhāmatī (adj.) (lit./ school) 
(Ind.) 

literatuur Literatuur 

Abhijñānaśakuntalā Literatuur: Abhijñānaśakuntalā (door Kālidāsa) (Ind.) 

Śaiva Āgama’s Literatuur: Āgama, Śaiva (alg.) (Ind.) 

Śaiva Āgamische Literatuur: Āgama, Śaiva (alg.) (Ind.) 

Kāmika Āgama Literatuur: Āgama, Śaiva: Kāmika Āgama (Ind.) 

Kāraṇa Āgama Literatuur: Āgama, Śaiva: Kāraṇa Āgama (Ind.) 

Kiraṇa Āgama Literatuur: Āgama, Śaiva: Kiraṇa Āgama (Ind.) 

Mṛgendra Āgama Literatuur: Āgama, Śaiva: Mṛgendra Āgama (Ind.) 

Pauṣkara Āgama Literatuur: Āgama, Śaiva: Pauṣkara Āgama (Ind.) 

Bhāmatī Literatuur: Bhāmatī (Śaiva) (door Vācaspati Miśra) (Ind.) 

Śaṃkara Bhāṣya Literatuur: Bhāṣya, Śarīraka = Śaṃkara Bhāṣya = Brahma Sūtra 

Bhāṣya (door Śaṃkara) (Ind.) 

Śrīkara Bhāṣya Literatuur: Bhāṣya, Śrīkara (Śaiva) (door Śrīpati) (Ind.) 

Aitareya Brāhmaṇa Literatuur: Brāhmaṇa, Aitareya = Āśvalāyana Brāhmaṇa (Ind.) 

Śatapatha Brāhmaṇa Literatuur: Brāhmaṇa, Śatapatha (Ind.) 

Harivaṃśa Literatuur: Harivaṃśa (Ind.) 

Mahābhārata Literatuur: Mahābhārata (Ind.) 

Śānti Parvan  Literatuur: Mahābhārata: Parvan 12: Śānti P. (Ind.) 
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Anuśāsana Parvan Literatuur: Mahābhārata: Parvan 13: Anuśāsana P. (Ind.) 

leringen van de 84 Nāyaṉārs Literatuur: Nāyaṉārs, leringen van de (Ind.) 

leringen van de 63 Nāyaṉārs Literatuur: Nāyaṉārs, leringen van de (Ind.) 

Pratyabhijñāhṛdaya Literatuur: Pratyabhijñāhṛdaya (Śaiva) (door Kṣemarāja) (Ind.) 

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

Puranische Literatuur: Purāṇa (alg.) (Ind.) 

Brahma Purāṇa’s Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma (rājasa) (alg.) (Ind.) 

Brahma Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma = Ādi (Ind.) 

Brahmāṇḍa Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmāṇḍa Purāṇa (Ind.) 

Vāmana Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Vāmana Purāṇa (Ind.) 

Śaiva Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva (tāmasa) (alg.) (Ind.) 

verlosser in de Śaiva Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva (tāmasa) (alg.) (Ind.) 

Śaiva- en de Brahma Purāṇa’s Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva (tāmasa) (alg.) (Ind.) 

Kūrma Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Kūrma Purāṇa (Ind.) 

Liṅga Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Liṅga Purāṇa (Ind.) 

Matsya Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Matsya Purāṇa (Ind.) 

Periya Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Periya Puranam = 

Tiruttontarpuranam (door Cekillar = Sekkizhar) (Ind.-T.) 

Śiva en Liṅga Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa (Ind.) 

Śiva Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa (Ind.) 

Kailāsa Saṃhitā Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Kailāsa Saṃhitā (S. 

3, Calcutta; S. 6, Bombay/Kashi) (Ind.) 

Koṭirudra Saṃhitā Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Koṭirudra Saṃhitā 

(S. 4, Bombay/Kashi) (Ind.) 

Śivasahasranāmastotra Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Koṭirudra Saṃhitā: 

Śivasahasranāmastotra (Ind.) 

Śatarudra Saṃhitā Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Śatarudra Saṃhitā 

(S. 3, Bombay/Kashi) (Ind.) 

Vāyavīya Saṃhitā Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Vāyavīya Saṃhitā 

(S. 7, Bombay/Kashi) (Ind.) 

Skanda Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa (Ind.) 

Vāyu Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Vāyu Purāṇa (Ind.) 

Vāyu, Śiva en Liṅga Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Vāyu Purāṇa (Ind.) 

Śivasahasranāmastotra Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Vāyu Purāṇa: Śivasahasranāma 

(Ind.) 

Vaiṣṇava Purāṇa’s Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava (sāttvika) (alg.) (Ind.) 

Bhāgavata Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Bhāgavata Purāṇa (Ind.) 

demonen in de Bhāgavata Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Bhāgavata Purāṇa (Ind.) 

melk in de Bhāgavata Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Bhāgavata Purāṇa (Ind.) 

Viṣṇu Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Viṣṇu Purāṇa (Ind.) 

Sthala Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Sthala (alg.) (Ind.) 

Koyil Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Sthala: Koyil Purāṇa = Koil Purāṇa (Ind.-T.) 

Rāmāyaṇa Literatuur: Rāmāyaṇa (door Valmiki) (Ind.) 

Sarvadarśana Saṃgraha Literatuur: Saṃgraha, Sarvadarśana (door Mādhava = Vidyāraṇya) 

(Vaiṣṇava) (Ind.) 

Ascetism and eroticism in the mythology Literatuur: secundaire ~: Ascetism and eroticism in the mythology 
of Śiva (door O’Flaherty) 

Hinduism Today Literatuur: secundaire ~: Hinduism Today (Ind.) (ts) 

In the presence of Śiva Literatuur: secundaire ~: In the presence of Śiva (door Kramrisch) 
(Ind.) 

Śaiva Siddhānta Literatuur: secundaire ~: Śaiva Siddhānta (Ind.) (ts) 
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Śaiva Siddhānta as expounded in the Literatuur: secundaire ~: Śaiva Siddhānta as expounded in the 
Śivajñānasiddhiyar and its six commentaries (door Devasenapathi) 
(Ind.) 

Śaivism in philosofical perspective Literatuur: secundaire ~: Śaivism in philosofical perspective (door 
Śivaraman) (Ind.) 

The smile of Murugan. On Tamil Literatuur: secundaire ~: smile of Murugan. On Tamil literature in 
South India, The (door Kamil Zvelebil) 

Śivajñānabodham Literatuur: Śivajñānabodham = tamil Civañāṉapōtam (Śaiva) (door 

Meykaṇṭatēvar) (Ind./Ind.T.) 

Brahma Sūtra’s Literatuur: Sūtra, Brahma = Vedānta Sūtra (wrsch. door 
Badarayana) (Ind.) 

Nyāya Sūtra Literatuur: Sūtra, Nyāya (door Gautama) (Ind.) 

Pāśupata Sūtra’s Literatuur: Sūtra, Pāśupata (door ‘Lakulīśa’) (Śaiva) (Ind.) 

Śiva Sūtra’s Literatuur: Sūtra, Śiva (door Vasugupta) (Ind.) 

Vaiśeṣika Sūtra’s Literatuur: Sūtra, Vaiśeṣika = Kaṇāda Sūtra (door Kaṇāda) (Ind.) 

Tantrāloka Literatuur: Tantrāloka (Śaiva) (door Abhinavagupta) (Ind.) 

Tirumuṛai Literatuur: Tirumuṛai (Śaiva) (een verzameling van Nāyaṉār-

liederen) (Ind.-T.) 

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

Unmai ulakham Literatuur: Unmai ulakham (Śaiva) (Ind.-T.) 

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

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

Atharvaśira Upaniṣad Literatuur: Upaniṣad, Atharvaśira (Ind.) 

Śaiva Upaniṣads Literatuur: Upaniṣad, Śaiva (alg.) (Ind.) 

Śvetāśvatara Upaniṣad Literatuur: Upaniṣad, Śvetāśvatara (Ind.) 

Veda’s Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch 

Veda-literatuur Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch 

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

Atharva Veda Literatuur: Veda, Atharva = Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās = 

Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda (Ind.) 

Ṛg Veda Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.) 

Rigvedische Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.) 

Witte Yajur Veda Literatuur: Veda, Yajur, Witte (Ind.) 

Śatarudriya-hymne Literatuur: Veda, Yajur, Witte: Vājasaneyi Saṃhitā: Śatarudriya-

hymne (Ind.) 

Wezen in de Śatarudriya- Literatuur: Veda, Yajur, Witte: Vājasaneyi Saṃhitā: Śatarudriya-

hymne (Ind.) 

Taittirīya Saṃhitā Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Taittirīya Saṃhitā (Ind.) 

Aṣṭādhyāyī Literatuur: Vedāṅga: Vyākaraṇa: Aṣṭādhyāyī (door Pāṇini) (Ind.) 

niyati Lot: term: niyati (Ind.) 

maan Maan 

almachtigheid Macht en kracht: almacht 

handelingskracht Macht en kracht: daadkracht 

kalā (beperking van handelingskracht) Macht en kracht: daadkracht: term: kalā (Ind.) 

demonische machten Macht en kracht: demonen, macht der 

ook bij andere vijandelijke Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad), macht 
van de 

macht van God Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze) macht 

kracht Macht en kracht: kracht (sterk) 

Śakti Macht en kracht: levenskracht: term: śakti (adj. śākta) (godin) 
(Ind.) 

icchā (‘begeerte’); Macht en kracht: levenskracht: term: śakti: ‘icchā’ (Ind.) 

jñāna (‘kennis’); Macht en kracht: levenskracht: term: śakti: ‘jñāna’ (Ind.) 

kriyā (‘werkzaamheid’). Macht en kracht: levenskracht: term: śakti: ‘kriyā’ (Ind.) 



Geschiedenis van het Hindoeïsme 

 

Śiva’s māyā Macht en kracht: magische kracht: term: māyā, kracht van (māyā-
śakti, yogamāyā) (Ind.) 

Śiva’s māyā Magie en mantiek: magie: term: māyā (Ind.) 

mens Mens 

mensheid Mens: ras (mensheid) 

stam [+ spatie] Mens: volk (stam) 

stammen Mens: volk (stam) 

Tribale Mens: volk (stam) 

volk Mens: volk (stam) 

dans Muziek en dans: dans 

Tāṇḍava Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava- (Ind.) 

ānanda tāṇḍava Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava, ānanda- (Ind.) 

tripura en vyūrtha tāṇḍava Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava, tripura- (2) (Ind.) 

tripura tāṇḍava Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava, tripura- (2) (Ind.) 

anugraha tāṇḍava Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava, vyūrtha- = 

anugraha- (Ind.) 

vyūrtha of anugraha tāṇḍava Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava, vyūrtha- = 

anugraha- (Ind.) 

vyūrtha tāṇḍava Muziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava, vyūrtha- = 

anugraha- (Ind.) 

Nāṭyalīlā Muziek en dans: dans, huwelijks-: nāṭyalīlā (‘dansspel’) (Śiva’s 

dans voor Umā) (Ind.) 

Śiva’s dans Muziek en dans: dans, kosmische 

Śaṅkhacūḍa Muziek en dans: schelphoorn: term: śaṅkha (= Śaṇkhāsura, 

Śaṅkhacūḍa) (demon) (Ind.) 

trommel Muziek en dans: trommel van creatie en tijd van Śiva (Ind.) 

Dundubhi Muziek en dans: trommel: dundubhi (godin, demon) (Ind.) 

mythe Mythe 

mythe van de jager en de liṅga Mythe: De jager en de liṅga (Ind.) 

De ruzie en de hereniging van Śiva en Mythe: De ruzie en de hereniging van Śiva en Pārvatī (Skanda 

Purāṇa) (Ind.) 

schepping van Rudra uit de tranen van Mythe: De schepping van Rudra uit de tranen van Prajāpati 

(Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.) 

de strijd tussen Kirātāvatāra en Arjuna Mythe: De strijd tussen Kirātāvatāra en Arjuna (Ind.) 

Het huwelijk van Śiva en Umā Mythe: Het huwelijk van Śiva en Umā (Rāmāyaṇa) (Ind.) 

oceaan van melk in de Bhāgavata Purāṇa Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Bhāgavata Purāṇa) 

(Ind.) 

mythe van het karnen van de oceaan van Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Ind.) 

oceaan van melk in de Mahābhārata Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Mahābhārata) (Ind.) 

de oceaan van melk’ (waarin Śiva Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Rāmāyaṇa) (Ind.) 

van de oceaan van melk in de Rāmāyaṇa Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Rāmāyaṇa) (Ind.) 

de oceaan van melk in de Viṣṇu Purāṇa Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Viṣṇu Purāṇa) (Ind.) 

Kirātāvatāra, Arjuna en de demon Mūka Mythe: Kirātāvatāra, Arjuna en de demon Mūka (Ind.) 

mythe van Kṛṣṇa en Śiva Mythe: Kṛṣṇa en Śiva (Mahābhārata) (Ind.) 

mythe van Nandīśvarāvatāra Mythe: Nandīśvarāvatāra (Ind.) 

nam de heerschappij van Prajāpati over Mythe: Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas ( Aitareya 

Brāhmaṇa) (Ind.) 

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

Śiva’s avatāra Nakulin of Lakulin Mythe: Śiva’s avatāra Nakulin of Lakulin (Ind.) 

Śiva’s dans voor de Mīmāṃsaka’s Mythe: Śiva’s dans voor de Mīmāṃsaka’s (Ind.) 

en andere demonen in de Bhāgavata Mythe: Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen 

(Bhāgavata Purāṇa) (Ind.) 
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De variant van de mythe wordt Mythe: Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen 

(Bhāgavata Purāṇa) (Ind.) 

mythe van Śiva’s slachting van Andhaka 
en andere 

Mythe: Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen (Ind.) 
(alg.) 

van Andhaka’ (en andere slachtingen Mythe: Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen 

(Rāmāyaṇa) (Ind.) 

De varianten van de mythe volgens Mythe: Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen (Śiva 

Purāṇa) (Ind.) 

andere demonen in de Śiva Purāṇa Mythe: Śiva’s slachting van Andhaka en andere demonen (Śiva 

Purāṇa) (Ind.) 

Śiva’s slachting van Kāma Mythe: Śiva’s slachting van Kāma en diens wedergeboorte (Ind.) 
(alg.) 

Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer (Rāmāyaṇa) (Ind.) 

Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer in de Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer (Vāyu Purāṇa) (Ind.) 

van Tripura in de Mahābhārata Mythe: Śiva’s vernietiging van Tripura (2) (Mahābhārata) (Ind.) 

Śiva’s vernietiging van Tripura’; Mythe: Śiva’s vernietiging van Tripura (2) (Rāmāyaṇa) (Ind.) 

Śiva’s vervloeking van Kandarpa Mythe: Śiva’s vervloeking van Kandarpa (Rāmāyaṇa) (Ind.) 

mythe van Yama en Mārkaṇḍeya Mythe: Yama en Mārkaṇḍeya (Ind.) 

Rudraloka Mythische woning: naam: ‘Rudraloka’, de ~ van Śiva-Rudra (Ind.) 

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

mythologie Mythologie 

mythologisch Mythologie 

Puranische mythen Mythologie: geo/rel/temp: Puranische ~ (Ind.) 

mythe van Śiva’s dans Mythologie: motief: Śiva’s dans (Ind.) 

nāṭyalīlā wordt door Śiva uitgevoerd Mythologie: motief: Śiva’s dans (Ind.) 

sculptuur, de filosofie (Śaiva Siddhānta) Mythologie: motief: Śiva’s dans (Ind.) 

tāṇḍava-dans wordt door Śiva als Mythologie: motief: Śiva’s dans (Ind.) 

mythen van Śiva Mythologie: Śiva, ~ van (Ind.) 

mythologie van Śiva Mythologie: Śiva, ~ van (Ind.) 

mythologie van Viṣṇu en Śiva Mythologie: Śiva, ~ van (Ind.) 

Śaiva mythologie Mythologie: Śiva, ~ van (Ind.) 

Śiva-mythe Mythologie: Śiva, ~ van (Ind.) 

Śiva-mythologie Mythologie: Śiva, ~ van (Ind.) 

Oorsprongsmythe Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~) 

mythologie van Viṣṇu Mythologie: Viṣṇu, ~ van (Ind.) 

offer Offer 

prasāda Offer: ~ aan een liṅga, guru of jaṅgama: term: prasāda (Vīra-

Śaivisme) (Ind.) 

aan een liṅga, guru of jaṅgama Offer: ~ aan een menselijk persoon 

aan Rudra geofferd Offer: ~ aan Śiva-Rudra of liṅga (Ind.) 

offer aan Rudra Offer: ~ aan Śiva-Rudra of liṅga (Ind.) 

offeren van voedsel aan een liṅga Offer: ~ aan Śiva-Rudra of liṅga (Ind.) 

Offers aan Rudra Offer: ~ aan Śiva-Rudra of liṅga (Ind.) 

overblijfsel aan hem geofferd Offer: ~ aan Śiva-Rudra of liṅga (Ind.) 

offer voor Viṣṇu Offer: ~ aan Viṣṇu (Ind.) 

Aśvamedha Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.) 

Śatarudriya-offer Offer: naam: ‘Śatarudriya’ (Ind.) 

stier wordt buiten het dorp aan Rudra Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: stierenoffer 

offeren van voedsel aan een liṅga Offer: obj.: spijsoffer (voedseloffer) 

overblijfsel Offer: obj.: spijsoffer (voedseloffer) 

Liṅga, lokuta, laguda, langula zijn Proto Overige niet-IE termen: Liṅga, lokuta, laguda, langula 

paarden Paard 

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

Atharva Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.) 
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besef Psychologie: bewustzijn 

bewustzijn Psychologie: bewustzijn 

ik-bewustzijn Psychologie: bewustzijn, zelf- (ik-) 

zelfbewustzijn Psychologie: bewustzijn, zelf- (ik-) 

cit Psychologie: bewustzijn, zuiver: term: cit of citta (= mahat (fil.)) 
(Ind.) 

turyātīta Psychologie: bewustzijn: stadium: waaktoestand, bijzondere: 

term: turīyātīta (Koṭirudra Saṃhitā) (Ind.) 

nityodita Psychologie: bewustzijn: stadium: waaktoestand, bijzondere: 

term: turīyātīta: ‘nityodita’ (Koṭirudra Saṃhitā) (Ind.) 

śāttodita Psychologie: bewustzijn: stadium: waaktoestand, bijzondere: 

term: turīyātīta: ‘śāttodita’ (Koṭirudra Saṃhitā) (Ind.) 

turīya Psychologie: bewustzijn: stadium: waaktoestand, bijzondere: 

term: turīya = caturtha (Upaniṣads) (Ind.) 

antarātman Psychologie: bewustzijn: term: antarātman (Ind.) 

ervaart Psychologie: ervaring 

gelukzalige ervaring Psychologie: ervaring van gelukzaligheid 

overdenking Psychologie: gedachte 

rudrasmṛti Psychologie: gedachte: herinnering: term: smṛti, rudra- 

(‘herdenking van Śiva’) (methode van verlossing) (Ind.) 

contemplatie Psychologie: gedachte: meditatie 

meditatie Psychologie: gedachte: meditatie 

introspectie Psychologie: gedachte: meditatie 

mediteert Psychologie: gedachte: meditatie 

concentratie Psychologie: gedachte: meditatie 

dhyāna Psychologie: gedachte: meditatie: term: dhyāna (Ind.) 

manana Psychologie: gedachte: term: manana (‘overdenking’) (vorm van 
verlossing) (Ind.) 

rasa Psychologie: gevoel van genot: term: rasa (Ind.) 

samarasa Psychologie: gevoel van genot: term: rasa, sama- (‘gelijke 
gevoelens hebbend’) (bhakti) (Ind.) 

irrationaliteit Psychologie: irrationaliteit 

Śivajñānabodham Psychologie: ontwaken: term: bodham, Śivajñāna- 

(‘bewustwording van de kennis van Śiva’) (lit.) (Ind.) 
opgaan van het individuele bewustzijn Psychologie: opheffing (uitdoving) van het ego (de individualiteit) 

wegvallen van subject en object Psychologie: opheffing (uitdoving) van het ego (de individualiteit) 

rationaliteit Psychologie: rationaliteit 

spiritualiteit Psychologie: spiritualiteit 

Muyalaka Psychologie: vergeten: term: muyalaka (demon) (Ind.-T.) 

mithyājñāna Psychologie: vergissing: term: mithyājñāna (Ind.) 

verwarring Psychologie: verwarring 

maruḷ Psychologie: verwarring: term: maruḷ (Ind.-T.) 

dwaas Psychologie: waanzin, bezetenheid 

gek [+ spatie] Psychologie: waanzin, bezetenheid 

Aśuddha Reiniging en verzorging: onreinheid: term: aśuddha (Ind.) 

zuiver Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid) 

Śuddha Reiniging en verzorging: reinheid: term: śuddha (adj.) (Ind.) 

moet men zich reinigen Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie 

vlek die moet worden verwijderd Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie 

gewassen Reiniging en verzorging: wassing, bad 

zalving Reiniging en verzorging: zalving 

doordringen Reis: binnengaan 

aldoordringbaar Reis: binnengaan: aldoordringbaarheid 

saṃsāra Reis: doorlopen: term: saṃsāra (nom. act.) (metempsychosis) 

(Ind.) 

‘komst Reis: komst 

daalt neder Reis: nederdaling 
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nederdaling Reis: nederdaling 

Śaktipata (‘nederdaling van Reis: nederdaling: term: pāta, Śakti- (‘nederdaling van Śakti’) 
(mukti) (Ind.) 

ontmoet Reis: ontmoeten (bezoeken) 

bedevaart Reis: pelgrimage (bedevaart) 

terugkeer Reis: terugkeer 

uit de liṅga stapt Reis: uittreden (naar buiten gaan) 

verlaten Reis: vertrekken (achterlaten) 

vluchten Reis: vluchten 

godsdiensten Religie 

religie Religie 

geloof Religie: geloof 

Hindoeïsme Religie: Hindoeïsme (Ind.), Hindoeïstisch, Hindoe 

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

geloofsleer Religie: religieus systeem 

beweging Religie: religieuze beweging (stroming) 

hoofdstromingen Religie: religieuze beweging (stroming) 

Śaiva Religie: Śaivisme (Ind.), Śaiva (lit.) 

Śaivisme Religie: Śaivisme (Ind.), Śaiva (lit.) 

Aśuddha Religie: Śaivisme, aśuddha- (vlgs Tirumūlar) (Ind.-T.) 

Kadumśuddha Religie: Śaivisme, kadumśuddha- (vlgs Tirumūlar) (Ind.-T.) 

Sanmārga (de ware weg) Religie: Śaivisme, sanmārga- (vlgs Tirumūlar) (Ind.-T.) 

Śuddha Religie: Śaivisme, śuddha- (vlgs Tirumūlar) (Ind.-T.) 

Kālamukha Religie: Śaivisme: Kālamukha’s (Ind.) 

Kānphaṭi yogin’s Religie: Śaivisme: Kānphaṭa’s = Gorakhnāthī’s = Nāthapanthī’s 

(Ind.) 

Kāpālika Religie: Śaivisme: Kāpālika’s = Kāpāla’s (Ind.) 

Kāruṇikasiddhāntins Religie: Śaivisme: Kāruṇikasiddhāntins (Ind.) 

Kaśmīra-Śaivisme Religie: Śaivisme: Kaśmīra-Śaivisme (Ind.) 

Pratyabhijñā Religie: Śaivisme: Kaśmīra-Śaivisme: Pratyabhijñā’s (Ind.) 

Liṅgāyats Religie: Śaivisme: Liṅgāyats (Ind.) 

Nakulīśa Religie: Śaivisme: Pāśupata’s (= Lakulīśa’s) (lit.) (Ind.) 

Pāśupata Religie: Śaivisme: Pāśupata’s (= Lakulīśa’s) (lit.) (Ind.) 

Pāśupata’s Religie: Śaivisme: Pāśupata’s (= Lakulīśa’s) (lit.) (Ind.) 

Paśupati-religie Religie: Śaivisme: Pāśupata’s (= Lakulīśa’s) (lit.) (Ind.) 

Raseśvara Religie: Śaivisme: Raseśvara’s (Ind.) 

Rudra-secten Religie: Śaivisme: Rudra-secte (Ind.) 

kapardin Religie: Śaivisme: Rudra-secte: Kapardins (Ind.) 

vyuptakeśa Religie: Śaivisme: Rudra-secte: Vyuptakeśa’s (Ind.) 

(eigenlijke) Śaiva’s Religie: Śaivisme: Śaivasiddhāntins = eigenlijke Śaiva’s (Ind.) 

Śaiva (eigenlijke) Religie: Śaivisme: Śaivasiddhāntins = eigenlijke Śaiva’s (Ind.) 

Śaiva Siddhānta Religie: Śaivisme: Śaivasiddhāntins = eigenlijke Śaiva’s (Ind.) 

Secte-gerelateerde Śiva-beelden Religie: Śaivisme: secte (alg.) (Ind.) 

Śaiva secte Religie: Śaivisme: secte (alg.) (Ind.) 

Aghori saṃnyāsin’s Religie: Śaivisme: secte: ‘Aghora’ (‘Aghori saṃnyāsin’s’) (Ind.) 

daśanāmi saṃnyāsin Religie: Śaivisme: secte: ‘Daśanāmi saṃnyāsin’s’ (Ind.) 

Śiva-bhāgats Religie: Śaivisme: secte: ‘Śiva-bhāgats’ (Ind.) 

Vīra-Śaivisme Religie: Śaivisme: Vīra-Śaivisme (Ind.) 

Śāktisme Religie: Śāktisme = Tantrisme (Ind.), Śākta (lit.) 

Tribale religies Religie: type: stamreligie 

Vaiṣṇava Religie: Vaiṣṇavisme (Ind.), Vaiṣṇava (lit.) 

Vaiṣṇavisme Religie: Vaiṣṇavisme (Ind.), Vaiṣṇava (lit.) 

ascese Religieus fenomeen: ascese 

ascetische Religieus fenomeen: ascese 

zich te onthouden Religieus fenomeen: ascese: onthouding 

saṃnyāsa Religieus fenomeen: ascese: onthouding: term: saṃnyāsa (Ind.) 
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afzien van de wereld Religieus fenomeen: ascese: onthouding: wereldverzaking 
(onthechting) 

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

verzaking van het eigen leven Religieus fenomeen: ascese: onthouding: wereldverzaking 
(onthechting) 

saṃnyāsa Religieus fenomeen: ascese: onthouding: wereldverzaking: term: 
samnyāsa (Ind.) 

Tyāgāṅga Religieus fenomeen: ascese: onthouding: wereldverzaking: term: 
tyāga (vb.) (Ind.) 

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

verlossing door Yoga (praktisch) en Religieus fenomeen: ascese: yoga (lit.) (Ind.) 

Weg naar verlossing door Yoga Religieus fenomeen: ascese: yoga (lit.) (Ind.) 

yoga; [kleine letter] Religieus fenomeen: ascese: yoga (lit.) (Ind.) 

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

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

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

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

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

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

Pratyabhijñāyoga Religieus fenomeen: ascese: yoga, Pratyabhijñā- (Ind.) 

kaivalya Religieus fenomeen: ascese: yoga: eenzame afzondering: term: 
kaivalya (Ind.) 

dhyāna Religieus fenomeen: ascese: yoga: methode: dhyāna (Śvetāśvatara 

Upaniṣad, Śaiva Purāṇa’s) (Ind.) 

Prāṇāyāma Religieus fenomeen: ascese: yoga: methode: prāṇāyāma (Ind.) 

heilige Religieus fenomeen: heiligheid 

religieuze voorwerpen Religieus voorwerp 

drietand Religieus voorwerp: drietand 

rite Rite 

ritualistische Rite 

ritueel Rite 

rituele Rite 

lijkverbrandingen Rite: behandeling van de dode: lijkverbranding 

initiatie Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

initieert Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

Dīkṣā Rite: initiatierite: term: dīkṣā (Ind.) 

Śivarātrī Rite: liṅga-rite: ‘Śivarātrī’ (Ind.) 

Kānphaṭi Rite: rituele handeling: doorboring van de oren: term: kānphaṭi 
(secte) (Ind.) 

zijn huid als mantel omdoet Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin 
hullen 

gekleed in wilde-dierenvellen Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin 
hullen 

mantel van hertenvacht Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin 
hullen 

Mahāpāśupatavrata Rite: rituele handeling: term: vrata, Mahāpāśupata- (Ind.) 

Pāśupatavrata Rite: rituele handeling: term: vrata, Mahāpāśupata- (Ind.) 

zich gedragen als een dwaas Rite: rituele handeling: zich gedragen als een dwaas 

insmeren met as Rite: rituele handeling: zich insmeren met as 

zich met as bedekken Rite: rituele handeling: zich insmeren met as 

bhasma of vibhūti (zich insmeren met as Rite: rituele handeling: zich insmeren met as: ‘bhasma’ of 
‘vibhūti’ (Ind.) 

ascetische gewoonten Rite: volksgebruik 

rund Rund 

koe Rund: koe 

stier Rund: stier 
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bhedābheda Sansk. termen: abheda 

ācāra Sansk. termen: ācāra 

Pañcācāra Sansk. termen: ācāra 

bhṛtyācāra (nederigheid t.o.v. Śiva en Sansk. termen: ācāra: bhṛtyācāra 

gaṇācāra (strijd tegen de vijanden van Sansk. termen: ācāra: gaṇācāra 

liṅgācāra (verering van de liṅga) Sansk. termen: ācāra: liṅgācāra 

sadācāra (ethisch leven en werken) Sansk. termen: ācāra: sadācāra 

śivācāra (behandeling van Liṅgāyats als Sansk. termen: ācāra: śivācāra 

ādāna (‘wegneming’) Sansk. termen: ādāna 

adani (‘boeiing’) Sansk. termen: ādāni 

adharma (ongerechtigheid) Sansk. termen: adharma 

Āgama Sansk. termen: Āgama 

Aghora Sansk. termen: aghora 

Aghori saṃnyāsin’s Sansk. termen: aghora 

aikya-bhakti (eenheid met God) Sansk. termen: aikya-bhakti 

anāhata Sansk. termen: anāhata 

ānanda tāṇḍava Sansk. termen: ānanda tāṇḍava 

sat-cit-ānanda Sansk. termen: ānanda: sat-cit-ānanda 

sat, cit en ānanda Sansk. termen: ānanda: sat-cit-ānanda 

Śivānanda Sansk. termen: ānanda: Śivānanda 

Āṇava (onwetendheid) Sansk. termen: āṇava 

 aṅga [voorafgegaan door een spatie] Sansk. termen: aṅga 

(aṅga Sansk. termen: aṅga 

Aṅgasthala Sansk. termen: aṅga 

Tyāgāṅga Sansk. termen: aṅga: tyāgāṅga 

Yogāṅga Sansk. termen: aṅga: yogāṅga 

antarātman (‘bewustzijn’) ter grootte Sansk. termen: antarātman 

Muyalaka Sansk. termen: Apasmārapuruṣa 

ardhanārī Sansk. termen: ardha 

ardhanārī Sansk. termen: ardhanārī 

āsaktihetu (gehechtheid) Sansk. termen: āsaktihetu 

āsana (zittend) Sansk. termen: āsana 

aṣṭamūrti Sansk. termen: aṣṭa-: aṣṭan 

aṣṭamūrti (‘achtvoudige belichaming’) Sansk. termen: aṣṭamūrti 

Aṣṭāvaraṇa Sansk. termen: aṣṭāvaraṇa 

bhakta-bhakti (volgen van riten en afzien Sansk. termen: bhaj: bhakta-bhakti 

bhasma (heilige as) Sansk. termen: bhasma 

bhasma of vibhūti (zich insmeren met as Sansk. termen: bhasma 

bhāṣya Sansk. termen: bhāṣya 

bhedābheda Sansk. termen: bhedābheda 

Bhīma Sansk. termen: Bhīma 

Bhogāṅga Sansk. termen: bhogāṅga 

tirobhāva (‘illusie’) Sansk. termen: bhū: bhāva: tirobhāva 

Bhūtapati Sansk. termen: Bhūtapati 

bilva-bladeren Sansk. termen: bilva 

Candraśekhara (Śiva alleen) Sansk. termen: Candraśekhara 

carya (‘daad, gedrag’) Sansk. termen: carya 

cit (‘geest’) Sansk. termen: cit 

cyuti (val) Sansk. termen: cyuti 

Dambha Sansk. termen: Dambha 

darśana’s (systemen) Sansk. termen: darśana 

daśanāmi Sansk. termen: daśa-: daśan ‘tien’ [zie Getal: tien: term: daśan 
(Ind.)] 

daśanāmi saṃnyāsin Sansk. termen: daśanāmi saṃnyāsin 



Geschiedenis van het Hindoeïsme 

 

Dhyāna (‘meditatie’) Sansk. termen: dhyāna 

dhyāna (meditatie) Sansk. termen: dhyāna 

Dīkṣā (formele initiatie) Sansk. termen: dīkṣā 

duḥkhānta (laatste fase der verlossing) Sansk. termen: duḥkhānta 

Dundubhi Sansk. termen: Dundubhi 

ghāṭs Sansk. termen: ghaṭṭa = hindī ghāṭ 
anugraha (‘genade’) Sansk. termen: grah: anugraha 

anugraha (‘genadeverlening’) Sansk. termen: grah: anugraha 

anugraha (‘komst der genade’) Sansk. termen: grah: anugraha 

garbhagṛha is het heilige der heilige Sansk. termen: gṛha: garbhagṛha 

Gṛhapatyavatāra Sansk. termen: gṛha: Gṛhapati 

Gupta’s Sansk. termen: gupta 

guru (gehoorzaamheid aan de guru) Sansk. termen: guru 

gurūpasatti (overgave aan de guru) Sansk. termen: gurūpasatti 

halāhala Sansk. termen: halāhala 

icchā (‘begeerte’) Sansk. termen: icchā 

īśvara Sansk. termen: īśvara 

jaṅgama (vereren van een asceet als Sansk. termen: jaṅgama 

japa (herhaling van een religieuze Sansk. termen: japa 

Śivajapa (herhaling van Gods naam of Sansk. termen: japa 

japa (herhalen van de naam van God) Sansk. termen: japa: nāmajapa 

Śivajapa (herhaling van Gods naam of Sansk. termen: japa: Śivajapa 

Jiṣṇu Sansk. termen: ji: Jiṣṇu 

Mṛtyuṃjaya Sansk. termen: ji: Mṛtyuṃjaya 

jñāna (‘kennis’) Sansk. termen: jñāna ‘kennis’ 

Jñāna niṣṭhā (‘standvastigheid in kennis’) Sansk. termen: jñāna niṣṭhā 

mithyājñāna (verkeerd denken) Sansk. termen: jñāna: mithyājñāna 

Pāśajñāna Sansk. termen: jñāna: pāśajñāna 

Paśujñāna Sansk. termen: jñāna: paśujñāna 

Patijñāna Sansk. termen: jñāna: patijñāna 

Pratyabhijñā Sansk. termen: jñāna: Pratyabhijñā 

Kailāsa Sansk. termen: Kailāsa 

Kaithaba Sansk. termen: Kaiṭabha 

‘alleen zijn’ (kaivalya) Sansk. termen: kaivalya 

kalā (beperking van handelingskracht) Sansk. termen: kalā 

kāla Sansk. termen: kāla 

Kālakūṭa Sansk. termen: kālakūṭa 

Kālamukha Sansk. termen: Kālamukha 

Kāmika Sansk. termen: kāma: Kāmika 

kañcuka Sansk. termen: kañcuka 

Kandarpa Sansk. termen: Kandarpa 

Kānphaṭi yogin’s Sansk. termen: Kānphaṭi 
kapardin Sansk. termen: kapardin 

Kāraṇa (de Heer die verlost) Sansk. termen: Kāraṇa 

kārya (de ziel in gebondenheid) Sansk. termen: kārya 

Kiraṇa Sansk. termen: Kiraṇa 

Kirātāvatāra Sansk. termen: Kirātāvatāra 

Śivakīrtana (samenzang) Sansk. termen: kirtana of saṃkīrtana 

kriyā (‘activiteit, oefening’) Sansk. termen: kriyā 

kriyā (‘werkzaamheid’) Sansk. termen: kriyā 

Kuśika Sansk. termen: Kuśika 

Lakulin Sansk. termen: Lakulin = Lakulī = Lakulīśa = Lakulīśvara 

Lakuliśā Sansk. termen: Lakulin = Lakulī = Lakulīśa = Lakulīśvara 

Nakulin Sansk. termen: Lakulin = Lakulī = Lakulīśa = Lakulīśvara 

Nakuliśā Sansk. termen: Lakulin = Lakulī = Lakulīśa = Lakulīśvara 
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proces (zijn dans-līlā) Sansk. termen: līlā 

Nāṭyalīlā, de ‘mooie dans’ Sansk. termen: līlā: nāṭyalīlā 

liṅga (dragen van een liṅga) Sansk. termen: liṅga 

Ācāraliṅga Sansk. termen: liṅga: Ācāraliṅga 

Bhāvaliṅga Sansk. termen: liṅga: Bhāvaliṅga 

Caraliṅga Sansk. termen: liṅga: Caraliṅga 

Guruliṅga Sansk. termen: liṅga: Guruliṅga 

iṣṭaliṅga ‘voorkeur-liṅga’ Sansk. termen: liṅga: iṣṭaliṅga 

jyotirliṅga’s (Śiva als licht-liṅga) Sansk. termen: liṅga: jyotirliṅga 

Mahāliṅga Sansk. termen: liṅga: Mahāliṅga 

Mukhaliṅga’s Sansk. termen: liṅga: mukhaliṅga 

Prāṇaliṅga Sansk. termen: liṅga: Prāṇaliṅga 

Prasādaliṅga Sansk. termen: liṅga: Prasādaliṅga 

Śivaliṅga Sansk. termen: liṅga: Śivaliṅga 

liṅgaśarīra (liṅga-gedaante) Sansk. termen: liṅgaśarīra 

Liṅgasthala Sansk. termen: Liṅgasthala 

Liṅgāyats Sansk. termen: Liṅgāyat 

Liṅgodbhava Sansk. termen: liṅgodbhava 

Rudraloka Sansk. termen: loka: Rudraloka 

Mahādeva Sansk. termen: Mahādeva 

māheśvara-bhakti (volgen van Sansk. termen: māheśvara-bhakti 

mala’s (‘vlek’) Sansk. termen: mala 

mālā Sansk. termen: mālā 

akṣamālā (rozenkrans van bessen) Sansk. termen: mālā: akṣamālā of rudrākṣamālā 

Śivamanana Sansk. termen: manana 

mantra (uitspreken van een bepaalde Sansk. termen: mantra 

Manyu (‘toorn’) Sansk. termen: Manyu 

weg (mārga) Sansk. termen: mārga 

Dāsamārga (pad van de dienaar) Sansk. termen: mārga: dāsamārga 

Sahamārga (pad van de metgezel) Sansk. termen: mārga: sahamārga 

Sanmārga (de ware weg) Sansk. termen: mārga: sanmārga 

Sanmārga (het ware pad) Sansk. termen: mārga: sanmārga 

Satputramārga (pad van de ware zoon) Sansk. termen: mārga: satputramārga 

Māyin Sansk. termen: Māyin 

mokṣa Sansk. termen: mokṣa = mukti 

mukti Sansk. termen: mokṣa = mukti  

Mṛgendra Sansk. termen: Mṛgendra 

mudrā’s (‘handstand’) Sansk. termen: mudrā 

abhaya-mudrā: bescherming Sansk. termen: mudrā: abhaya-mudrā 

varada-mudrā: zegen Sansk. termen: mudrā: varada-mudrā 

Mūka Sansk. termen: Mūka 

mukta (bevrijde ziel) Sansk. termen: mukta 

mūrta (‘belichaamd’) Sansk. termen: mūrta 

amūrta Sansk. termen: mūrta: amūrta 

(mūrti) Sansk. termen: mūrti 

Dakṣiṇāmūrti’s Sansk. termen: mūrti: dakṣiṇāmūrti 

līlāmūrti’s, soorten antropomorfe Sansk. termen: mūrti: līlāmūrti 

Saumya- (of śānta-)mūrti’s Sansk. termen: mūrti: saumya-mūrti = śānta-mūrti 

Śayanamūrti’s (Śiva-Śava-beelden) Sansk. termen: mūrti: śayana-mūrti 

trimūrti Sansk. termen: mūrti: trimūrti 

Ugra- (of ghora-)mūrti’s Sansk. termen: mūrti: ugra-mūrti = ghora-mūrti 

Nandin Sansk. termen: nanda: Nandin 

Naṭarāja (‘Koning der dans’) Sansk. termen: naṭarāja 

Nīlagrīva Sansk. termen: Nīlagrīva 
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Nīlakaṇṭha (‘met de donker-blauwe Sansk. termen: Nīlakaṇṭha 

nīlalohita ‘de rode met de blauwe Sansk. termen: Nīlalohita 

niṣkala (‘onverdeelde’) Sansk. termen: niṣkala 

nityodita (ongebroken bewustzijn) Sansk. termen: nityodita 

niyati Sansk. termen: niyati 

wegen (pada’s) Sansk. termen: pada 

pādodaka (nippen van water waarin Sansk. termen: pādodaka 

Pañcabrahma Sansk. termen: Pañcabrahma 

Parabrahman Sansk. termen: Parabrahman 

Paraśiva Sansk. termen: Paraśiva 

Anuśāsana Parvan Sansk. termen: parvan: Anuśāsana Parvan 

Śānti Parvan Sansk. termen: parvan: Śānti Parvan 

Pāśa (‘veter, boei’) Sansk. termen: pāśa = -pāśaka 

pāśa (‘veter’, d.w.z. de band met Sansk. termen: pāśa = -pāśaka 

paśu (‘vee’, d.w.z. niet-verlicht mens) Sansk. termen: paśu (plur. paśavas) 

paśu (niet-bevrijd persoon) Sansk. termen: paśu (plur. paśavas) 

Paśu (nog niet verloste ziel) Sansk. termen: paśu (plur. paśavas) 

paśutva (gebondenheid van de mens) Sansk. termen: paśutva 

paśutva’s (‘rund-heid’) Sansk. termen: paśutva 

paśutva mūla (oorspronkelijke rund-heid) Sansk. termen: paśutva mūla 

pati (Heer) Sansk. termen: pati 

Śiva en Śivā, puruṣa-prakṛti Sansk. termen: prakṛti 

prāṇa-liṅgin-bhakti (verzaking van het Sansk. termen: prāṇa-liṅgin-bhakti 

Prāṇāyāma (beheersing van de Sansk. termen: prāṇāyāma 

prapatti (zelfovergave) Sansk. termen: prapatti 

prasāda (eig. ‘genade’, offeren van Sansk. termen: prasāda 

preman (geestelijke liefde) Sansk. termen: preman 

Liṅga Purāṇa Sansk. termen: purāṇa: Liṅga Purāṇa 

Śiva Purāṇa Sansk. termen: purāṇa: Śiva Purāṇa 

Skanda Purāṇa Sansk. termen: purāṇa: Skanda Purāṇa 

Sthala Purāṇa Sansk. termen: purāṇa: Sthala purāṇa 

Vāyu Purāṇa Sansk. termen: purāṇa: Vāyu Purāṇa 

Tatpuruṣa Sansk. termen: puruṣa: Tatpuruṣa = Tatpuruṣavaktra 

Pauṣkara Sansk. termen: puṣ: puṣkara 

Pauṣkara Sansk. termen: puṣ: puṣkara: Pauṣkara 

Rāmāyaṇa Sansk. termen: Rāmāyaṇa 

Raseśvara Sansk. termen: Raseśvara  

Śivarātrī Sansk. termen: rātri: Śivarātrī 

Rudra’s (rud ‘wenen’, dus ‘brullers’) Sansk. termen: Rudra 

rudrākṣa (dragen van een bepaalde mālā) Sansk. termen: rudrākṣa 

rudrākṣa’s (Rudra-oog, een rond zaad) Sansk. termen: rudrākṣa 

Rudreśvara Sansk. termen: Rudreśvara 

Sadāśiva (‘eeuwige Śiva’) Sansk. termen: Sadāśiva 

sādhu’s Sansk. termen: sādhu 

sakala Sansk. termen: sakala 

sakala-niṣkala Sansk. termen: sakala-niṣkala 

sākṣātkāra Sansk. termen: sākṣātkāra 

Śaktipata (‘nederdaling van Sansk. termen: Śaktipata 

Abhijñānaśakuntalā Sansk. termen: Śakuntalā 

Śalabhāvatāra Sansk. termen: śalabha 

sālokya (levend in dezelfde plaats als Sansk. termen: sālokya 

sālokya (zelfde woonplaats als Śiva) Sansk. termen: sālokya 

samarasa-bhakti (delen van dezelfde Sansk. termen: samarasa-bhakti 

Śambhu Sansk. termen: Śambhu 
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saṃgraha Sansk. termen: saṃgraha 

Koṭirudra Saṃhitā Sansk. termen: saṃhitā: Koṭirudra Saṃhitā 

Śatarudra Saṃhitā Sansk. termen: saṃhitā: Śatarudra Saṃhitā 

Vāyavīya Saṃhitā Sansk. termen: saṃhitā: Vāyavīya Saṃhitā 

sāmīpya (bij Śiva zijn) Sansk. termen: sāmīpya 

sānnidhya (zelfde meditatie als Śiva) Sansk. termen: sāṃnidhya = sānnidhya 

Saṃnyāsa (onthouding) Sansk. termen: saṃnyāsa 

śaraṇa-bhakti (het zien van de liṅga in Sansk. termen: śaraṇa-bhakti 

Śārdūlāvatāra Sansk. termen: Śārdūla 

sārūpya (dezelfde gedaante als Śiva Sansk. termen: sārūpya 

sārūpya (zelfde gedaante als Śiva) Sansk. termen: sārūpya 

Śarva Sansk. termen: Śarva 

sat (‘waarheid’) Sansk. termen: sat (part. pr. van as- ‘zijn’) 

sadācāra Sansk. termen: sat (part. pr. van as- ‘zijn’) 

Śatarudriya Sansk. termen: Śatarudriya 

Satī verbrandt zichzelf niet Sansk. termen: satī 

satputra Sansk. termen: satputra 

śāttodita (gebroken bewustzijn) Sansk. termen: śāttodita 

Satyaloka Sansk. termen: Satyaloka 

Śava Sansk. termen: śava 

sāyujya (complete identiteit met Śiva) Sansk. termen: sāyujya 

sāyujya (zelfde persoon als Śiva) Sansk. termen: sāyujya 

Śibi’s en het Śaivisme Sansk. termen: Śibi of Śivi 

siddhānta Sansk. termen: sidh: siddhānta 

Kāruṇikasiddhāntins Sansk. termen: sidh: siddhānta: Kāruṇikasiddhāntin 

Śaiva siddhānta Sansk. termen: sidh: siddhānta: Śaiva siddhānta 

(eigenlijke) Śaiva’s Sansk. termen: sidh: siddhānta: Śaiva siddhānta 

Śaiva (eigenlijke) Sansk. termen: sidh: siddhānta: Śaiva siddhānta 

Śaiva systeem of Śaiva Siddhānta Sansk. termen: sidh: siddhānta: Śaiva siddhānta 

Śitikaṇṭha Sansk. termen: Śitikaṇṭha 

Śiva in de Ṛg Veda Sansk. termen: Śiva 

Tamiliaanse wortel van de naam Śiva Sansk. termen: Śiva 

Śivā Sansk. termen: Śiva: Śivā 

Śiva-bhāgats Sansk. termen: Śiva-bhāgat 

Śivajñānabodham Sansk. termen: Śivajñānabodham 

śiva-jñāni’s Sansk. termen: śiva-jñāni 

śiva-sama Sansk. termen: śiva-sama 

śivatva (de staat van bevrijding) Sansk. termen: śivatva 

Skanda Sansk. termen: Skanda 

Kārttikeya Sansk. termen: Skanda 

rudrasmṛti (herdenking van Śiva) Sansk. termen: smṛti: rudrasmṛti 
Sobhya Sansk. termen: Sobhya 

Somaskanda (Śiva, Umā en Skanda) Sansk. termen: Somaskanda 

Spanda Sansk. termen: spanda 

Śrīkaṇṭha Sansk. termen: Śrīkaṇṭha 

Śrīkara Sansk. termen: Śrīkara 

sṛṣṭi (‘schepping’) Sansk. termen: sṛṣṭi 

Śivaśravaṇa (luisteren naar religieuze Sansk. termen: śru: śravaṇa 

sthāna (staand als zuil) Sansk. termen: sthāna 

sthiti (‘onderhoud (van de wereld)’) Sansk. termen: sthiti 

sthiti (‘onderhoud’) Sansk. termen: sthiti 

Śivasahasranāmastotra Sansk. termen: stu: stotra: Śivasahasranāma-stotra 

Śuddha Sansk. termen: śuddha 

Aśuddha Sansk. termen: śuddha: aśuddha 

Kadumśuddha Sansk. termen: śuddha: kadumśuddha 
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surāṇām-agrata (‘aan het hoofd van Sansk. termen: sura (1): surāṇām-agratas 

sura-śreṣṭha (‘eerste god’) Sansk. termen: sura (1): sura-śreṣṭha 

Pāśupata Sūtra’s Sansk. termen: sūtra: Pāśupata Sūtra 

Śiva Sūtra’s Sansk. termen: sūtra: Śiva Sūtra 

Śveta Sansk. termen: Śveta 

Tāṇḍava, de dans van de Sansk. termen: tāṇḍava 

Tantrāloka Sansk. termen: Tantrāloka 

tattva’s (elementen, principes) Sansk. termen: tattva 

tīrtha’s (bedevaartplaatsen) Sansk. termen: tīrtha 

trimūrti Sansk. termen: tri 

tripuṇḍra (voorhoofdsteken) Sansk. termen: tri 

tripura tāṇḍava Sansk. termen: tri 

trimukha Sansk. termen: trimukha 

tripuṇḍra (voorhoofdsteken) Sansk. termen: tripuṇḍra 

tripura tāṇḍava Sansk. termen: tripura 

Traiyambaka Sansk. termen: Tryambaka  

Trikaśāsana Sansk. termen: Tryambaka  

Trika Sansk. termen: Tryambaka  

Rahasya Sansk. termen: Tryambaka  

turīya (hoogste stadium van bewustzijn) Sansk. termen: turīya 

turyātīta Sansk. termen: turīyātīta 

udbhava (‘verschijning’) Sansk. termen: udbhava 

Ugra; Sansk. termen: ugra of (a)ghora 

Ugra- Sansk. termen: ugra of (a)ghora 

Umāsahitā (Śiva en Umā) Sansk. termen: Umāsahitā 

Atharvaśira Upaniṣad Sansk. termen: upaniṣad: Atharvaśira Upaniṣad 

Śvetāśvatara Upaniṣad Sansk. termen: upaniṣad: Śvetāśvatara 

Utpala Sansk. termen: Utpala 

vāhana (‘voertuig’) Sansk. termen: vah: vāhana 

Vāmadeva Sansk. termen: Vāmadeva 

varna (kaste) Sansk. termen: varna 

vasācaryā (ethisch leven) Sansk. termen: vasācaryā 

Vidala Sansk. termen: Vidala 

videha-kaivalya ‘alleen-zijn zonder Sansk. termen: videha-kaivalya 

vidhi (ritueel) Sansk. termen: vidhā: vidhi 

vidyā (‘kennis’) Sansk. termen: vidyā 

Vīra ‘held’ Sansk. termen: vīra 

Vīrabhadra (‘uitnemende held’, MW) Sansk. termen: Vīrabhadra 

Virūpākṣa Sansk. termen: Virūpākṣa 

viśiṣṭa Sansk. termen: viśiṣṭa 

viśvarūpa (‘alle vormen’) Sansk. termen: Viśvarūpa 

viśvarūpa (kosmische Al-gedaante) Sansk. termen: Viśvarūpa 

Vṛka Sansk. termen: Vṛka 

vyuptakeśa Sansk. termen: vyuptakeśa 

vyūrtha tāṇḍava Sansk. termen: vyūrtha 

Yakṣeśvara Sansk. termen: Yakṣeśvara 

yogin Sansk. termen: yuj: yogin 

schepping Schepping 

wereld te scheppen Schepping: kosmogonie 

schepselen Schepping: schepsel 

kārya (de ziel in gebondenheid) Schepping: term: ‘kārya’ (Pāśupata) (Ind.) 

sṛṣṭi Schepping: term: sṛṣṭi (nom. act.) (lit.) (Ind.) 

schepping van Rudra Schepping: theogonie (goden, ~ van de) 

realiseren Schepping: verwerkelijken 

ontstaan Schepping: voortbrengen, produceren 
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ontstaat Schepping: voortbrengen, produceren 

produceert Schepping: voortbrengen, produceren 

product Schepping: voortbrengen, produceren 

fallische Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.) 

liṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.) 

Liṅga-beelden als vorm van Śiva Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.) 

liṅga (= Śiva) Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.) 

Ācāraliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, ācāra- (‘gedrags-liṅga’) (god) 

(Ind.) 

Bhāvaliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, bhāva- (‘kern-liṅga’) (god) (Ind.) 

Caraliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, cara- of jaṅgama-(‘beweeglijke 

liṅga’) (god) (Ind.)] 

Guruliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, guru- (‘leermeester-liṅga’) (god) 

(Ind.) 

iṣṭaliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, iṣṭa- (‘voorkeur-liṅga’) 

(god/sieraad) (Ind.) 

jyotirliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, jyotir- (‘licht-liṅga’) (god) (Ind.) 

licht-liṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, jyotir- (‘licht-liṅga’) (god) (Ind.) 

Mahāliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, mahā- (‘grote-liṅga’) (god) (Ind.) 

mukhaliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, mukha- (‘hoofd-liṅga’) 

(godenbeeld) (Ind.) 

Prāṇaliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, prāṇa- (‘adem-liṅga’) (god) (Ind.) 

Prasādaliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, prasāda- (‘helderheids -liṅga’) 

(god) (Ind.) 

Śivaliṅga Seksualiteit: fallus: term: liṅga, śiva-(‘gunstige liṅga’) (god) (Ind.) 

liṅgaśarīra Seksualiteit: fallus: term: liṅgaśarīra (‘liṅga-gedaante’) (god) 

(Śvetāśvatara Upaniṣad) (Ind.) 

mannelijk-vrouwelijk Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme, 
androgynie) 

tweegeslachtelijke Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme, 
androgynie) 

incest Seksualiteit: incest 

losbandigheid Seksualiteit: orgie (losbandigheid) 

sensualiteit Seksualiteit: sensualiteit 

gevaarlijke zaad Seksualiteit: zaad van de (hemel)god 

iṣṭaliṅga Sieraad: iṣṭaliṅga (Ind.) 

dragen van een liṅga Sieraad: iṣṭaliṅga (Ind.) 

ketting Sieraad: ketting, hals- (halssnoer) 

krans Sieraad: ketting, hals- (halssnoer) 

mālā Sieraad: ketting, hals-: term: mālā (Ind.) 

akṣamālā Sieraad: ketting, hals-: vruchtenketting: term: akṣamālā of 

rudrākṣamālā (Ind.) 

rozenkrans van bessen Sieraad: ketting, hals-: vruchtenketting: term: akṣamālā of 

rudrākṣamālā (Ind.) 

rudrākṣa Sieraad: ketting, hals-: vruchtenketting: term: akṣamālā of 

rudrākṣamālā (Ind.) 

Rudra-mālā Sieraad: ketting, hals-: vruchtenketting: term: akṣamālā of 

rudrākṣamālā (Ind.) 

om zijn nek hangt Sieraad: slang om het lichaam 

slang Slang 

metgezel Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten) 

Sahamārga (pad van de metgezel) Sociologie: gemeenschap van reizigers: term: saha (‘metgezel, in 
gezelschap van’) (Ind.) 
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gaṇācāra Sociologie: gemeenschap, militaire: term: gaṇa (Ind.) 

Aghori saṃnyāsin’s Sociologie: gemeenschap, religieuze (cultus-, geloofs-; secte, 
orde) 

daśanāmi saṃnyāsin Sociologie: gemeenschap, religieuze (cultus-, geloofs-; secte, 
orde) 

ordes Sociologie: gemeenschap, religieuze (cultus-, geloofs-; secte, 
orde) 

secte Sociologie: gemeenschap, religieuze (cultus-, geloofs-; secte, 
orde) 

Śaiva saṃnyāsin’s Sociologie: gemeenschap, religieuze (cultus-, geloofs-; secte, 
orde) 

subsecten Sociologie: gemeenschap, religieuze (cultus-, geloofs-; secte, 
orde) 

kegelvormige stenen Steen: heilige opgerichte ~: kegelvormige ~ 

Liṅga, lokuta, laguda, langula zijn Proto Steen: heilige opgerichte ~: kegelvormige ~: term: liṅga, lokuta, 

laguda, langula (Proto-Australoïde) 

Skanda Strijd en vrede: aanval: term: skanda (nom. ag.) (god) (Ind.) 

vijand Strijd en vrede: antagonisme 

liefde-dood Strijd en vrede: antagonisme: seksueel ~ (liefde-dood, Liebestod, 
love death) 

Terreur Strijd en vrede: belagen, terroriseren, onderdrukken 

bescherming Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

beschermt Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

śaraṇa Strijd en vrede: beschermen: term: śaraṇa (part. praes.) (bhakti) 

(Ind.) 

Verdrijver Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen) 

dwingt Strijd en vrede: dwingen 

geboeid Strijd en vrede: gebondenheid, onvrijheid, afhankelijkheid 

gebondenheid Strijd en vrede: gebondenheid, onvrijheid, afhankelijkheid 

gehechtheid Strijd en vrede: gebondenheid, onvrijheid, afhankelijkheid, 
gehechtheid 

āsaktihetu Strijd en vrede: gebondenheid: term: āsaktihetu (Ind.) 

veroverd Strijd en vrede: inval (verovering) 

onaantastbaarheid Strijd en vrede: onoverwinnelijkheid (onweerstaanbaarheid) 

overwon Strijd en vrede: overwinning 

verslaan Strijd en vrede: overwinning 

dood overwint Strijd en vrede: overwinning op de dood 

Mṛtyuṃjaya Strijd en vrede: overwinning: term: jaya, mṛtyuṃ- (‘ziekte of 

dood overwinnend’) (part.) (god) (Ind.) 

Jiṣṇu Strijd en vrede: overwinning: term: jiṣṇu (adj.) (god) (Ind.) 

concurrentie Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 

bestreed Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

bevechten Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

strijd Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

oorlog Strijd en vrede: strijd, kosmische 

strijd tussen goden (deva’s) en demonen Strijd en vrede: strijd, kosmische 

strijd tussen Kirātāvatāra en Arjuna Strijd en vrede: strijd, kosmische 

ruzie Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie) 

Wrijving Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie) 

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

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

gunstig gestemd Strijd en vrede: verzoening (gunstig stemmen) 

verzoend Strijd en vrede: verzoening (gunstig stemmen) 

Verzoening Strijd en vrede: verzoening (gunstig stemmen) 

Śānti Parvan Strijd en vrede: vrede: term: śānti (lit.) (Ind.) 

śānta Strijd en vrede: vreedzaamheid: term: śānta (adj.) (mūrti) (Ind.) 

symboliek Symboliek 
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Symbolische Symboliek 

metaforische Symboliek: beeldspraak: metafoor (vergelijking op basis van 
overeenkomst) 

Unmai ulakham, een Tamil-geschrift Symboliek: dans [ānanda tāṇḍava] als symbool van schepping, 

vernietiging en verlossing (Ind.) 

Symbool van de vernietiging van de drie Symboliek: dans [tripura tāṇḍava] als symbool van de vernietiging 

van de drie mala’s dan wel de drie demonensteden (Ind.) 

Schenking van genade en voorbereiding Symboliek: dans [vyūrtha of anugraha tāṇḍava] als symbool van de 

schenking van genade en voorbereiding op mukti (Ind.) 

dwerg is de personificatie van het kwaad Symboliek: dwerg als symbool van het kwaad 

symbool van zijn vormloosheid Symboliek: fallus: liṅga als symbool van Śiva (wegens diens 

vormloosheid) (Ind.) 

symbool van vruchtbaarheid en Symboliek: fallus: liṅga als symbool van vruchtbaarheid, 

onsterfelijkheid en Śiva’s scheppingskracht (Ind.) 

Het verlossingselement dat door zijn haar Symboliek: Gaṅgā bij Śiva Naṭarāja als symbool van verlossing 

door Śiva (Ind.) 

25 gezichten, symbolen van de 25 Symboliek: gezicht [25] als symbool van de 25 tattva’s (Ind.) 

Transcendentie van Śiva die boven zijn Symboliek: glimlach als symbool van transcendentie van de 
godheid 

abhaya-mudrā van de hand betekent Symboliek: handgebaar abhaya-mudrā als symbool van 
bescherming en de schenking van mukti (Ind.) 

hand: bescherming Symboliek: handgebaar abhaya-mudrā als symbool van 
bescherming en de schenking van mukti (Ind.) 

varada-mudrā: zegen Symboliek: handgebaar varada-mudrā als symbool van 
bereidwilligheid tot het vervullen van een wens of het schenken 
van een zegen (Ind.) 

tiruvāsi: tirobhāva Symboliek: kring: cirkel van vuur als symbool van de illusie 
(tiruvāsi) 

Symbool van saṃsāra Symboliek: kring: cirkel van vuur als symbool van de kringloop der 

wedergeboorten (saṃsāra) 

vuurcirkel betekent vernietiging van het Symboliek: kring: cirkel van vuur als symbool van de vernietiging 
van het māyā-universum door de werkelijkheid van Śiva 

Halve maan: Symboliek: maan [halve] als symbool van Śiva’s geest (cit) (Ind.) 

symbool van Śiva; Symboliek: Nandin als symbool van Śiva (Ind.) 

personificatie Symboliek: personificatie als symbool 

Eén schedel Symboliek: schedel [één] bij Śiva Naṭarāja als symbool van de 

sterfelijke goden tgo Śiva als onsterfelijk (Ind.) 

Meerdere schedels Symboliek: schedel [meer dan één] bij Śiva Naṭarāja als symbool 

van Śiva als kāla, de Grote Vernietiger (Ind.) 

schedel van Brahmā duidt op de Symboliek: schedel van Brahmā als symbool van  sterfeljkheid 
(Ind.) 

verlossingsaspect van Śiva Naṭarāja Symboliek: Śiva Naṭarāja als symbool van verlossing (Ind.) 

Śiva Nīlakaṇṭha als symbool van Symboliek: Śiva Nīlakaṇṭha als symbool van bezorgdheid (Ind.) 

slang symboliseert onsterfelijkheid Symboliek: slang als symbool van eeuwigheid (onsterfelijkheid) 

Symbool van onsterfelijkheid Symboliek: slang als symbool van eeuwigheid (onsterfelijkheid) 

Zichtbaarheid van kop en staart: Śiva is Symboliek: slang bij Śiva Naṭarāja als symbool van Śiva als het 

begin en het einde (Ind.) 

het verlossingsaspect van Śiva Naṭarāja Symboliek: symboliek van de dans: Śiva Naṭarāja-symboliek (Ind.) 

voorhoofdsteken Symboliek: teken, lichaams- 

tripuṇḍra Symboliek: teken, lichaams-: term: tilaka: ‘tripuṇḍra’ (Ind.) 

mudrā Symboliek: teken: term: mudrā (Ind.) 

trommel: schepping Symboliek: trommelslag als symbool van schepping 

van de trommel betekent verlossing Symboliek: trommelslag als symbool van verlossing 

voet (neerwaarts): vernietiging van het Symboliek: voet [neerwaarts] als symbool van de vernietiging van 
het kwaad 

opgeheven voet betekent vrijheid Symboliek: voet [opgeheven] als symbool van vrijheid of verlossing 



Geschiedenis van het Hindoeïsme 

 

voet (opwaarts): mukti Symboliek: voet [opgeheven] als symbool van vrijheid of verlossing 

vuur: vernietiging Symboliek: vuur als symbool van de vernietiging 

Drie ogen Symbool: oog [drie] als symbool van 1. zon, maan en vuur, 2. 
icchā, jñāna, kriyā (Ind.) 

taal. Taal  

taalfamilie Taal  

eist Rudra het offer op Taal: bevel (machtswoord) 

composities Taal: compositie 

verhaal Taal: epiek: verhaal 

verhalen Taal: epiek: verhaal 

japa Taal: fluisteren: term: japa (Ind.) 

gebeden Taal: gebed 

verzocht Taal: gebed: smeekbede 

ingevoegd Taal: interpolatie 

beklagen zich Taal: klacht 

klagen Taal: klacht 

lied. Taal: lied (melodie, zang) 

hymne Taal: lied, lof- 

Loflied Taal: lied, lof- 

Ṛg Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.) 

lijsten Taal: lijst, goden- (Ind.) 

herhaling van een religieuze spreuk Taal: litanie (gebed of lied) 

hij krijgt vele namen Taal: litanie (gebed of lied) 

Litanie Taal: litanie (gebed of lied) 

noemen van zijn duizend namen Taal: litanie (gebed of lied) 

noemt veel namen Taal: litanie (gebed of lied) 

Śivasahasranāmastotra Taal: litanie: sahasranāma, Śiva- (‘lofzang van de duizend namen 
van Śiva’) (lit.) (Ind.) 

japa  Taal: litanie: term: japa (Ind.) 

Śivajapa Taal: litanie: term: japa, Śiva- (Ind.) 

uitspreken van namen Taal: litanie: term: japa, Śiva- Ind.) 

geprezen Taal: lofprijzing 

hulde Taal: lofprijzing 

prijst Taal: lofprijzing 

benamingen Taal: naam (noemen) (alg.) 

naam Taal: naam (noemen) (alg.) 

namen Taal: naam (noemen) (alg.) 

titel Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

epitheta Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

epitheton Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

mukti genoemd Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

verering met woorden (stem) Taal: religieuze ~ 

scenes Taal: scène 

uitspreken Taal: spraak (spreken) 

spreken Taal: spraak (spreken) 

religieuze spreuk Taal: spreuk (tover-, offer-, formule) 

Śivāya namaḥ Taal: spreuk: frase: ‘Śivāya namaḥ’ (Ind.) 

mantra Taal: spreuk: term: mantra (Ind.) 

Yajur Taal: spreuk: term: mantra: yajus (lit.) (Ind.) 

geschrift Taal: tekst 

tekst Taal: tekst 

Werken van Taal: tekst 

geschrift over de symboliek Taal: tekst over symboliek 

filosofische basistekst Taal: tekst, filosofische 

leringen Taal: tekst, filosofische 

basistekst Taal: tekst, grond- 

Grondtekst Taal: tekst, grond- 
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Āgama Taal: tekst, heilige: term: āgama (Ind.) 

Tirumuṛai Taal: tekst, heilige: term: tirumuṛai (lit.) (Ind.-T.) 

heilige geschriften Taal: tekst, religieuze 

religieuze teksten Taal: tekst, religieuze 

saṃgraha Taal: tekst, samenvattende: term: saṃgraha (lit.) (Ind.) 

commentaar op de Brahma Sūtra’s Taal: tekst: commentaar  

commentaar op de Śaṃkara Bhāṣya Taal: tekst: commentaar  

Commentaar van Mādhava Taal: tekst: commentaar  

commentaren op het Pāśupata systeem Taal: tekst: commentaar  

bhāṣya Taal: tekst: commentaar: term: bhāṣya (lit.) (Ind.) 

inscripties uit Mathurā Taal: tekst: inscriptie (tablet, epigrafie) (alg.) 

Verzameling van duizend Śiva-hymnen Taal: teksten, verzameling 

thema Taal: thema 

verkondiging van de Paśupati-religie Taal: uitspraak: prediking 

variant Taal: versie 

versie Taal: versie 

Śivasahasranāmastotra Taal: versvorm: stotra, Śivasahasranāma- (‘lofzang van de duizend 
namen van Śiva’) (lit.) (Ind.) 

verzoek Taal: verzoek 

Voordracht Taal: voorlezing 

woord Taal: woord 

zingend Taal: zang (zingen) 

samenzang Taal: zang, samen- 

kirtana Taal: zang, samen-: term: kirtana of saṃkīrtana (Ind.) 

zegen Taal: zegening 

tijd. Tijd 

tijd) Tijd 

dag Tijd: dag(indeling) 

Phālguna Tijd: maand (Ind.): Phālguna 

tijden. Tijd: periode (tijdperk, tijden) 

tijdsbepaling Tijd: temporaliteit: datering (periodisering) 

eeuwig Tijd: temporaliteit: eeuwigheid 

Sadāśiva (‘eeuwige Śiva’) Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: sadā (adj.) (Ind.) 

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

relatieve ouderdom Tijd: temporaliteit: ouderdom, relatieve 

Pūrva Tijd: temporaliteit: voorafgaande periode: term: pūrva (Ind.) 

kāla Tijd: term: kāla (Ind.) 

Mahāyuga Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Mahāyuga (4 yuga’s) 

Dvāpara Yuga Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Dvāpara 

sakala Totaliteit: compleetheid: geheel van delen: term: sakala 
(‘bestaande uit delen’) (adj.) (fil.) (Ind.) 

anāhata Totaliteit: compleetheid: term: anāhata (adj.) (mystiek geluid) 
(Ind.) 

twee Twee 

Duaal aspect Twee: dualisme 

dualisme Twee: dualisme 

Dubbele Twee: dualiteit 

herhaling Twee: dualiteit 

Opsplitsing Twee: splitsing 

bhedābheda Twee: splitsing: term: bheda (Ind.) 

planten Vegetatie 

Pauṣkara Vegetatie: bloem: lotus: term: puṣkara (Ind.), pauṣkara (lit.) 

Utpala Vegetatie: bloem: lotus: term: utpala (demon) (Ind.) 

bilva-bladeren Vegetatie: slijmappel: term: bilva Ind.) 

woud Vegetatie: woud 

rond zaad Vegetatie: zaad 
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rudrākṣa Vegetatie: zaad: rudrākṣa (Elaeocarpus Ganitrus) (Ind.) 

bevrijd Verlossing 

ontdoet de jīva’s van hun mala’s Verlossing 

verlossing Verlossing 

verlost Verlossing 

śivatva Verlossing: doel van de ~: vereniging met het goddelijke 

Śiva-zijn Verlossing: doel van de ~: vereniging met het goddelijke 

verlossing door bevrijding van de paśu Verlossing: object: vee: paśu (niet-verlicht mens) (Ind.) 

verlossing van angst Verlossing: separ.: angst 

verlossing door bevrijding van de paśu Verlossing: separ.: banden (gebondenheid) 

uit saṃsāra redden Verlossing: separ.: cirkel van wedergeboorten 

verhindert verdere geboorten Verlossing: separ.: cirkel van wedergeboorten 

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

verlossing van het rad Verlossing: separ.: cirkel van wedergeboorten 

afweren van de toorn van Rudra Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

apotropeïsch Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

toorn van Rudra af te weren Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

verlosser van de smart Verlossing: separ.: verdriet 

dood kan voorkomen Verlossing: separ.: ziekte 

verlossen van ziekte Verlossing: separ.: ziekte 

verlossing van ziekte Verlossing: separ.: ziekte 

Bevrijding van deze ‘vlekken’ Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

vergeeft Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

verlossen van ziekte en zonde Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

wegneming van zonden Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

de mala’s weg Verlossing: separ.: zonden: term: mala’s (Ind.) 

zuivert de zielen van mala’s Verlossing: separ.: zonden: term: mala’s (Ind.) 

gezondheid brengt Verlossing: type: genezing 

gezondheid te brengen Verlossing: type: genezing 

jīvan-mukti Verlossing: type: mukti = mokṣa (Ind.) 

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

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

staat van bevrijding Verlossing: type: mukti = mokṣa (Ind.) 

verlossing heeft een vrijheidsaspect Verlossing: type: mukti = mokṣa (Ind.) 

sālokya (levend in dezelfde plaats als Verlossing: type: mukti, sālokya- (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

sāmīpya Verlossing: type: mukti, sāmīpya- (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

sārūpya Verlossing: type: mukti, sārūpya- (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

sāyujya Verlossing: type: mukti, sāyujya- (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.) 

uiteindelijke verlossing Verlossing: type: mukti, uiteindelijke (aan het eind der tijden) 
(vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 

Verlossing met een monistisch Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: onpersoonlijk van aard (vlgs 
Pāśupata systeem) (Ind.) 

Verlossing met een persoonlijk aspect Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard (vlgs 
Pāśupata systeem) (Ind.) 

śiva-sama Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-
sama (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 

sālokya Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-
sama: ‘sālokya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 

sānnidhya Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-

sama: ‘sāṃnidhya = sānnidhya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 

sārūpya Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-
sama: ‘sārūpya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 

sāyujya Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-
sama: ‘sāyujya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 
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duḥkhānta Verlossing: type: mukti: ‘duḥkhānta’ (vlgs Pāśupata’s) (Ind.) 

śivatva Verlossing: type: mukti: ‘jñāna niṣṭhā’ = ‘śivatva’ (vlgs Śaiva 

Siddhānta) (Ind.) 

Jñāna niṣṭhā Verlossing: type: mukti: ‘jñāna niṣṭhā’ = ‘śivatva’ (vlgs Śaiva 

Siddhānta) (Ind.) 

Śaktipata (‘nederdaling van Verlossing: type: mukti: ‘Śaktipata’ = ‘anugraha’ (vlgs Kaśmīra-
Śaivisme) (Ind.) 

turyātīta Verlossing: type: mukti: ‘turīyātīta’ (Kaśmīra Śaivisme) (Ind.) 

nityodita Verlossing: type: mukti: ‘turīyātīta’: nityodita (Kaśmīra Śaivisme) 
(Ind.) 

śāttodita Verlossing: type: mukti: ‘turīyātīta’: śāttodita (Kaśmīra Śaivisme) 
(Ind.) 

videha-kaivalya Verlossing: type: mukti: ‘videha-kaivalya’ (vlgs Śvetāśvatara 

Upaniṣad) (Ind.) 

redden Verlossing: type: redding 

redt Verlossing: type: redding 

onafhankelijk Verlossing: vrijheid (onafhankelijkheid, ongebondenheid) 

vrij. Verlossing: vrijheid (onafhankelijkheid, ongebondenheid) 

vrijheid Verlossing: vrijheid (onafhankelijkheid, ongebondenheid) 

verlossingspraktijk Verlossing: weg naar ~ (methode) 

vijf middelen Verlossing: weg naar ~ (methode) 

weg naar verlossing Verlossing: weg naar ~ (methode) 

maar kennis als weg Verlossing: weg naar ~ (methode) 

preman Verlossing: weg naar ~: ‘Koṭirudra Saṃhitā-mārga’: bhakti, 2e 

stadium: preman (Ind.) 

gurūpasatti Verlossing: weg naar ~: ‘Koṭirudra Saṃhitā-mārga’: bhakti, 3e 

stadium: gurūpasatti (Ind.) 

jñāna, het laatste stadium Verlossing: weg naar ~: ‘Koṭirudra Saṃhitā-mārga’: bhakti, 4e 

stadium: jñāna (Ind.) 

dhyāna Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: dhyāna (Ind.) 

japa Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: japa (Ind.) 

prapatti Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: prapatti (Ind.) 

rudrasmṛti Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: rudrasmṛti (Ind.) 

vasācaryā Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: vasācaryā (Ind.) 

carya-mārga (‘weg van de daad’) Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 1 
‘carya’ in dāsamārga (Ind.) 

carya Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 1 
‘carya’ in dāsamārga (Ind.) 

Dāsamārga Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 1 
‘carya’ in dāsamārga (Ind.) 

pad van de dienaar Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 1 
‘carya’ in dāsamārga (Ind.) 

kriyā Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 2 ‘kriyā’ 
in satputramārga (Ind.) 

pad van de ware zoon Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 2 ‘kriyā’ 
in satputramārga (Ind.) 

Satputramārga Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 2 ‘kriyā’ 
in satputramārga (Ind.) 

pad van de metgezel Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 3 ‘yoga’ 
in sahamārga (Ind.) 

Yoga-praktijk in de Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 3 ‘yoga’ 
in sahamārga (Ind.) 

Sahamārga Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 3 ‘yoga’ 
in sahamārga (Ind.) 

iruḷ Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 

‘vidyā’ = ‘patijñāna’ in sanmārga: fase 1 ‘iruḷ’ (Ind.-T.) 
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maruḷ (‘verwarring’) Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 

‘vidyā’ = ‘patijñāna’ in sanmārga: fase 2 ‘maruḷ’ (Ind.-T.) 

aruḷ (‘genade’) Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 

‘vidyā’ = ‘patijñāna’ in sanmārga: fase 3 ‘aruḷ’  (Ind.-T.) 

het ware pad Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 
‘vidyā’ = ‘patijñāna’ in sanmārga  (Ind.) 

Patijñāna Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 
‘vidyā’ = ‘patijñāna’ in sanmārga  (Ind.) 

Sanmārga Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 
‘vidyā’ = ‘patijñāna’ in sanmārga  (Ind.) 

vidyā Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 
‘vidyā’ = ‘patijñāna’ in sanmārga  (Ind.) 

Dīkṣā Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 5 ‘dīkṣā’ 

(Ind.) 

Bhakti wordt in de literatuur gezien Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti (alg.) (Ind.) 

geeft mukti, geschonken door Śiva Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti (alg.) (Ind.) 

verering van Śiva kan de mens verlossing Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti (alg.) (Ind.) 

verlossing door liṅga-verering Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti (alg.) (Ind.) 

Alleen door verering van Śiva Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva- (Ind.) 

brengt hen aan zijn voeten Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva- (Ind.) 

Śiva-bhakti Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva- (Ind.) 

Śivajapa Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivajapa’ 
(Ind.) 

Śivakīrtana Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivakīrtana 

of -saṃkīrtana’ (Ind.) 

Śivamanana Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivamanana’ 
(Ind.) 

Śivasahasranāmastotra Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: 
‘Śivasahasranāma’ (Ind.) 

Śivaśravaṇa Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivaśravaṇa’ 

(Ind.) 

Sanmārga (de ware weg), bestaande uit Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga (Ind.) 

carya; Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: carya (Ind.-
T.) 

jñāna. Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: jñāna (Ind.-
T.) 

kriyā; Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: kriyā (Ind.-
T.) 

yoga; Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: yoga (Ind.-
T.) 

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

bhasma of vibhūti Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘bhasma’ 

of ‘vibhūti’ (Ind.) 

guru (gehoorzaamheid aan de guru) Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘guru’ 

(Ind.) 

jaṅgama Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘jaṅgama’ 

(Ind.) 

liṅga (dragen van een liṅga) Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘liṅga’ 

(Ind.) 

mantra (uitspreken van een bepaalde Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘mantra’ 

(Ind.) 

pādodaka Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: 

‘pādodaka’ (Ind.) 

prasāda Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘prasāda’ 

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

(Ind.) 

māheśvara-bhakti Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: bhakti, 1e stadium: 

tyāgāṅga: ‘māheśvara-bhakti’ (Ind.) 

Tyāgāṅga Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 1e stadium: 

tyāgāṅga (Ind.) 

bhakta-bhakti Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 1e stadium: 

tyāgāṅga: ‘bhakta-bhakti’ (Ind.) 

Bhogāṅga Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 2e stadium: 

bhogāṅga (Ind.) 

prāṇa-liṅgin-bhakti Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 2e stadium: 

bhogāṅga: ‘prāṇa-liṅgin-bhakti’ (Ind.) 

śaraṇa-bhakti Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 2e stadium: 

bhogāṅga: ‘śaraṇa-bhakti’ (Ind.) 

Yogāṅga Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 3e stadium: 

yogāṅga (Ind.) 

aikya-bhakti Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 3e stadium: 

yogāṅga: ‘aikya-bhakti’ (Ind.) 

samarasa-bhakti Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: bhakti, 3e stadium: 

yogāṅga: ‘samarasa-bhakti’ (Ind.) 

Pañcācāra Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: pañcācāra (Ind.) 

bhṛtyācāra Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: pañcācāra: 

‘bhṛtyācāra’ (Ind.) 

gaṇācāra Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: pañcācāra: ‘gaṇācāra’ 

(Ind.) 

liṅgācāra Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: pañcācāra: ‘liṅgācāra’ 

(Ind.) 

sadācāra Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: pañcācāra: sadācāra 
(Ind.) 

śivācāra Verlossing: weg naar ~: ‘Vīra-Śaiva-mārga’: pañcācāra: śivācāra 
(Ind.) 

rudrasmṛti (herdenking van Śiva) Verlossing: weg naar ~: denken aan Śiva (Ind.) 

door Śiva’s genade wordt verlossing Verlossing: weg naar ~: genade 

verlossing door de genade Verlossing: weg naar ~: genade 

Goede daden leiden naar de hemel Verlossing: weg naar ~: goede daden 

vruchten van karman Verlossing: weg naar ~: goede daden 

vasācaryā Verlossing: weg naar ~: goede daden 

japa Verlossing: weg naar ~: herhaling van religieuze spreuken of 
namen (litanie): term: japa (Ind.) 

śiva-sama Verlossing: weg naar ~: identificatie van de individuele ziel met 
de wereldgeest 

kennis als weg Verlossing: weg naar ~: kennis 

(praktisch) en Vedānta (theoretisch) Verlossing: weg naar ~: kennis 

Weg naar verlossing door kennis Verlossing: weg naar ~: kennis 

Patijñāna Verlossing: weg naar ~: kennis van God 

studie van de heilige geschriften Verlossing: weg naar ~: kennis: studie van de heilige geschriften 

inzicht te verkrijgen in het verdriet van Verlossing: weg naar ~: kennis: term: jñānamārga (Ind.) 

jñāna Verlossing: weg naar ~: kennis: term: jñānamārga (Ind.) 

pad van jñāna Verlossing: weg naar ~: kennis: term: jñānamārga (Ind.) 

ware kennis te schenken Verlossing: weg naar ~: kennis: term: jñānamārga (Ind.) 

contemplatie Verlossing: weg naar ~: meditatie 

meditatie Verlossing: weg naar ~: meditatie 

mediteert uitsluitend op Parabrahman Verlossing: weg naar ~: meditatie 

introspectie Verlossing: weg naar ~: meditatie 

mediteert Verlossing: weg naar ~: meditatie 

sānnidhya (zelfde meditatie Verlossing: weg naar ~: meditatie 
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concentratie Verlossing: weg naar ~: meditatie: concentratie 

prapatti (zelfovergave) Verlossing: weg naar ~: overgave aan God 

mārga Verlossing: weg naar ~: term: mārga (Ind.) 

pada’s Verlossing: weg naar ~: term: pada (Ind.) 

woord als verlossingspraktijk Verlossing: weg naar ~: woord (zang, luisteren enz.) 

Voordracht van de tekst van de mythe Verlossing: weg van ~: voordracht van heilige tekst 

opgewekt uit de dood Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken 

wekt Śiva hem weer tot leven Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken 

nityodita Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: udita, nitya- 
(nityodita) (‘eeuwig gerezen’) (type bewustzijn) (Ind.) 

verrijzen Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wedergeboorte Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

aanwezigheid Verschijning: aanwezigheid, goddelijke 

overal aanwezig Verschijning: aanwezigheid: alomtegenwoordigheid 

abstracte beeld van Śiva Verschijning: abstracte gedaante 

abstracte gedaante Verschijning: abstracte gedaante 

gedaante Verschijning: alg. verschijningsvorm 

Manifestatie Verschijning: alg. verschijningsvorm 

Śiva’s vormen Verschijning: alg. verschijningsvorm 

Uiterlijk Verschijning: alg. verschijningsvorm 

verschijningsvormen Verschijning: alg. verschijningsvorm 

vormen Verschijning: alg. verschijningsvorm 

aṣṭamūrti (‘achtvoudige belichaming’) Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: mūrti, aṣṭa- 

(‘achtvoudige belichaming’) (nl. van Śiva in de materie) (Ind.) 

sārūpya (zelfde gedaante Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: rūpya, sā- (‘dezelfde 
gedaante’) (mukti) (Ind.) 

viśvarūpa Verschijning: alvormigheid: term: viśvarūpa (Ind.) 

als god, mens, dier of demon Verschijning: antropomorfisme 

antropomorfe Verschijning: antropomorfisme 

zon, maan en waarnemende wezens Verschijning: astrale gedaante: maan 

zon, maan en waarnemende wezens Verschijning: astrale gedaante: zon 

als god, mens, dier of demon Verschijning: demonische gedaante 

vijf elementen Verschijning: elementvormige gedaante 

viśvarūpa (kosmische Al-gedaante) Verschijning: gedaantevergroting: term: viśvarūpa (Ind.) 

verkleint zich Verschijning: gedaanteverkleining 

antarātman (‘bewustzijn’) ter grootte Verschijning: gedaanteverkleining: antarātman (Ind.) 

lichaam aan te nemen of af te leggen Verschijning: gedaantewisseling 

Nandin te worden Verschijning: gedaantewisseling 

Śiva kan elke gedaante aannemen Verschijning: gedaantewisseling 

illusie Verschijning: illusie (schijngestalte, schijnvoorstelling, 
wereldillusie, bedrog) 

māyā Verschijning: illusie: term: māyā (Ind.) 

tirobhāva Verschijning: illusie: term: tirobhāva (activiteit van Śiva) (Ind.) 

belichaamd Verschijning: incarnatie 

incarnatie Verschijning: incarnatie 

incarneren Verschijning: incarnatie 

Śivāṣṭamūrti-avatāra’s Verschijning: incarnatie: avatāra, Śiva-: ‘Śivāṣṭamūrti-avatāra’ 

(Ind.) 

avatāra Verschijning: incarnatie: term: avatāra (Ind.) 

Pārvatī-)avatāra’s Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Pārvatī- (Ind.) 

Śiva’s avatāra Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva- (Ind.) 

10 avatāra’s Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva- (Ind.) 

11 avatāra’s Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva- (Ind.) 

19 andere avatāra’s Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva- (Ind.) 

Śiva-avatāra Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva- (Ind.) 

Yuga kent een Śiva- Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva- (Ind.) 
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Pañcabrahma-avatāra’s Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva-: 
‘Pañcabrahmaśivāvatāra’ (Ind.) 

Pañcabrahmaśivāvatāra’s Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva-: 
‘Pañcabrahmaśivāvatāra’ (Ind.) 

Śiva ardhanārī Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva-: ‘Śiva ardhanārī’ 
(Ind.) 

Viṣṇu-avatāra’s Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu- (Ind.) 

mūrta Verschijning: incarnatie: term: mūrta (part.) (Ind.) 

kindverschijning Verschijning: kindverschijning 

verschijnt wel als guru Verschijning: levende persoon, god als: term: guru (Ind.) 

jaṅgama Verschijning: levende persoon, god als: term: jaṅgama (Ind.) 

mismaakten Verschijning: misvormdheid (verminking, lichaamsgebrek) 

aṣṭamūrti Verschijning: naturalisme: aṣṭamūrti (Śiva) (Ind.) 

geopenbaard Verschijning: openbaren 

openbaart Verschijning: openbaren 

verborgen is in de ziel, verschijnt Verschijning: openbaren, zich 

tevoorschijn Verschijning: openbaren, zich 

uit de liṅga stapt Verschijning: openbaren, zich 

verschijning Verschijning: openbaren, zich 

verschijnt Nārāyaṇa Verschijning: openbaren, zich 

Zichtbare verschijningen Verschijning: openbaren, zich 

udbhava Verschijning: openbaren, zich: term: udbhava (Ind.) 

antarātman Verschijning: overig specifiek: antarātman (Ind.) 

fallische en antropomorfe Verschijning: overig specifiek: liṅga (Ind.) 

zon, maan en waarnemende wezens Verschijning: overig specifiek: waarnemende wezens 

Liṅgasthala Verschijning: situatie: term: sthala, liṅga- (‘liṅga-toestand’) (god) 

(Ind.) 

belichaming Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

vertegenwoordigen Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

als god, mens, dier of demon Verschijning: theriomorfisme 

tirobhāva Verschijning: verdwijning: term: tirobhāva (illusie) (Ind.) 

Zichtbare verschijningen van Śiva Verschijning: visioen 

sākṣātkāra Verschijning: visioen: term: sākṣātkāra (Ind.) 

onbelichaamd Verschijning: vormloosheid 

vormloosheid Verschijning: vormloosheid 

zonder vorm Verschijning: vormloosheid 

amūrta Verschijning: vormloosheid: term: amūrta (adj.) (Ind.) 

tattva Verschijning: werkelijkheid 

werkelijkheid Verschijning: werkelijkheid 

gieren Vogel: gier 

pauw Vogel: pauw 

pauw Vogel: pauw van Skanda (Ind.) 

objecten Voorwerp 

band met saṃsāra Voorwerp: band: term: pāśa (band met saṃsāra) (Ind.) 

boei’ Voorwerp: band: term: pāśa (band met saṃsāra) (Ind.) 

pāśa Voorwerp: band: term: pāśa (band met saṃsāra) (Ind.) 

veter Voorwerp: band: term: pāśa (band met saṃsāra) (Ind.) 

 bel [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Voorwerp: bel 

ploegen Voorwerp: ploeg 

gif Voorwerp: vergif (vergiftigen) 

halāhala Voorwerp: vergif: halāhala (Ind.) 

Kālakūṭa Voorwerp: vergif: term: kālakūṭa (Ind.) 

Vlammen Vuur 

vuur Vuur 

 as. [voorafgegaan door een spatie] Vuur: as 



Geschiedenis van het Hindoeïsme 

 

 as [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Vuur: as 

as) Vuur: as 

bhasma Vuur: as: term: bhasma (Ind.) 

vibhūti Vuur: as: term: vibhūti (Ind.) 

tapas Vuur: innerlijk ~: term: tapas (adj. tapasya) (Ind.) 

waargenomen Waarneming 

waarnemende Waarneming 

luisteren Waarneming: horen (luisteren) 

śravaṇa Waarneming: horen: term: śru (śruti (part.), śrauta (adj.), 

śravaṇa (nom. act.)) (Ind.) 

Inzicht Waarneming: zien: inzicht 

zien van de liṅga in zichzelf Waarneming: zien: inzicht 

zichtbaar Waarneming: zien: zichtbaarheid 

Zichtbare Waarneming: zien: zichtbaarheid 

strijdwagen Wagen: strijdwagen 

wagen Wagen: strijdwagen 

voertuig Wagen: voertuig 

vāhana Wagen: voertuig: term: vāhana (Ind.) 

wapen Wapen 

boog Wapen: boog 

object van verering (na ontspanning Wapen: boog 

Sudarśanacakra Wapen: discus van Viṣṇu: ‘Sudarśana’ = ‘Vajranabha’ (Ind.) 

knuppel Wapen: knuppel 

pijl Wapen: pijl 

water Water 

dauw Water: dauw 

druppels Water: druppel 

water waarin de voeten van een guru of Water: voetenwater 

pādodaka (nippen van water waarin de Water: voetenwater: term: pādodaka (ritueel) (Ind.) 

oceaan van melk Wateren: oceaan van melk 

gevaar Welzijn en ziekte: gevaar 

gezondheid Welzijn en ziekte: gezondheid 

 geluk. [voorafgegaan door een spatie] Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen) 

Bhaga Welzijn en ziekte: heil: term: bhaga (god) (Ind.) 

Śaṃkara Welzijn en ziekte: heil: term: śaṃkara (adj.) (god/auteur) (Ind.) 

Śānti Parvan Welzijn en ziekte: heil: term: śānti (lit.) (Ind.) 

Śrīkara Welzijn en ziekte: heil: term: śrīkara (‘heilbrengend’) (lit.) (Ind.) 

lijden Welzijn en ziekte: lijden 

ongeluk Welzijn en ziekte: onheil 

rampen Welzijn en ziekte: onheil 

ziekte Welzijn en ziekte: ziekte 

Muyalaka Welzijn en ziekte: ziekte: vallende ziekte: term: muyalaka 
(demon) (Ind.-T.) 

daad Werkzaamheid 

daden Werkzaamheid 

handeling Werkzaamheid 

oefening Werkzaamheid 

werking Werkzaamheid 

aanzet Werkzaamheid: aanzetten 

zet deze verlichte zielen aan Werkzaamheid: aanzetten 

interactie Werkzaamheid: actie (reactie, interactie) 

 actie [voorafgegaan door een spatie] Werkzaamheid: activiteit i.t.t. passiviteit 

activiteit Werkzaamheid: activiteit i.t.t. passiviteit 

inspanning Werkzaamheid: activiteit i.t.t. passiviteit 

moeite Werkzaamheid: activiteit i.t.t. passiviteit 

omgeeft Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten) 
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omvat Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten) 

kañcuka Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: kañcuka (‘omhulsel’) 
(nom. ag.) (fil.) (Ind.) 

karn Werkzaamheid: bereiden: karnen 

vilt Werkzaamheid: bereiden: villen 

Spanda Werkzaamheid: bewegen: beven: term: spanda (śāstra) (Ind.) 

Āḷvārs Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling: term: āḷvār (p.p.p.) 

(bep. dichter) (Ind.-T.) 

jaṅgama Werkzaamheid: bewegen: term: jaṅgama (adj.) (zwervende Śaiva 

monnik) (Ind.) 

boeiing Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen, 
aantrekken van gordels) 

beperking Werkzaamheid: binden: beperken (inperken, insnoeren, 
vernauwen) 

insnoering Werkzaamheid: binden: beperken (inperken, insnoeren, 
vernauwen) 

nauwzittend Werkzaamheid: binden: beperken (inperken, insnoeren, 
vernauwen) 

adani Werkzaamheid: binden: term: ādāni (Ind.) 

Mūka Werkzaamheid: binden: term: mūka (‘tong-gebonden, zwijgzaam’) 
(part.) (demon) (Ind.) 

daden van Śiva Werkzaamheid: daad, helden- 

activiteiten Werkzaamheid: daad, kosmische  

daden van God als de verlosser Werkzaamheid: daad, verlossings- 

deze daden Werkzaamheid: daad, verlossings- 

verlossingsdaden Werkzaamheid: daad, verlossings- 

karman Werkzaamheid: daad: term: karman (Ind.) 

vroegere slechte daden Werkzaamheid: daad: term: karman (Ind.) 

kriyā Werkzaamheid: daad: term: kriyā (Ind.) 

hulp Werkzaamheid: helpen (hulp) 

gekozen Werkzaamheid: kiezen 

Vidala Werkzaamheid: klieven: term: vidala (nom. ag.) (demon) (Ind.) 

Vṛka Werkzaamheid: klieven: term: vṛka (nom. ag.) (demon) (Ind.) 

praktijk Werkzaamheid: methode (techniek, wijze, praktijk) 

kriyā Werkzaamheid: oefening: term: kriyā (yoga-praktijk) (Ind.) 

onderhoud Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen 

sthiti Werkzaamheid: onderhouden: term: sthiti (nom. act.) (activiteit 
van Śiva) (Ind.) 

besmeren Werkzaamheid: smeren (zich insmeren) 

Insmeren Werkzaamheid: smeren (zich insmeren) 

kaalscheren Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen) 

stroomt Werkzaamheid: stromen, vloeien 

kārya Werkzaamheid: term: kārya (schepping (Pāśupata)) (Ind.) 

nodigt Śiva van alle goden niet uit Werkzaamheid: uitnodiging 

uitnodigt Werkzaamheid: uitnodiging 

verberging Werkzaamheid: verbergen (zich) 

verbergt Werkzaamheid: verbergen (zich) 

verborgen Werkzaamheid: verbergen (zich) 

vrijage Werkzaamheid: verleiden, bekoren 

Herstel Wet en orde: orde: restauratie, kosmische (herstel van de 
kosmische orde) 

ware [+ spatie] Wet en orde: orde: waarheid 

waarheid Wet en orde: orde: waarheid 

sanmārga Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī 
(godin) (Ind.) 

 sat [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī 
(godin) (Ind.) 
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 sat- [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī 
(godin) (Ind.) 

 sat, [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī 
(godin) (Ind.) 

Satya Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī 
(godin) (Ind.) 

Satī Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī 
(godin) (Ind.) 

verward Wet en orde: orde: wanorde, chaos, verwarring 

onderhouden of te vernietigen Wet en orde: orde: wereldondergang 

schepping – vernietiging Wet en orde: orde: wereldondergang 

wereldondergang Wet en orde: orde: wereldondergang 

mahāpralaya Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Pralaya, (Mahā-)’ (Ind.) 

ācāra Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra (Ind.) 

bhṛtyācāra (nederigheid t.o.v. Śiva en Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, bhṛtya - 

(‘voorschrift van de dienaar’) (methode van verlossing) (Ind.) 

gaṇācāra (strijd tegen de vijanden van Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, gaṇa- 

(‘voorschrift van de legergroep’) (methode van verlossing) (Ind.) 

liṅgācāra (verering van de liṅga) Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, liṅga- 

(‘voorschrift van de liṅga-verering’) (methode van verlossing) 

(Ind.) 

sadācāra (ethisch leven en werken) Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, sad- 
(‘voorschrift van goed gedrag’) (methode van verlossing) (Ind.) 

śivācāra (behandeling van Liṅgāyats als Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, śiva- 
(‘voorschrift van (de behandeling van anderen als) Śiva’) 
(methode van verlossing) (Ind.) 

vidhi Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: vidhi (Ind.) 

eist Wet en orde: wet: voorwaarde (eis) 

voorwaarden Wet en orde: wet: voorwaarde (eis) 

studie Wetenschap: studie (leren) 

Tamiliaanse wortel Wetenschap: taalkunde: etymologie 

neemt de helft van de kracht Wisseling: overdracht van kracht (macht) 

overdracht van een deel van Śiva’s Wisseling: overdracht van kracht (macht) 

religie te verbreiden Wisseling: religieuze verandering: bekering  

verbreidde waarschijnlijk het Kaśmīra Wisseling: religieuze verandering: bekering  

verbreidden de Śiva-bhakti Wisseling: religieuze verandering: bekering  

Bekeerde Wisseling: religieuze verandering: bekering 

zon; Zon  

zon, Zon  

zonne Zon  
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