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1.1 De spanning tussen orde en chaos
Uit de Hindoe-mythen komt het concept naar voren dat het universum eindeloos gevarieerd is.
Alles is mogelijk zonder uitsluiting van andere mogelijkheden. Alles kan ook tegelijkertijd gebeuren
(zie mythe 09 (2.4.2.2)).
Maar de basisthema’s in elke mythe vormen toch een patroon. Het is de spanning tussen patroon en
diversiteit: de orde die uit de chaos oprijst en er weer in terugzakt (geboorte en dood). Dit zijn
weliswaar universele thema’s, maar de Hindoe-mythen behandelen deze thema’s op een eigen
wijze.
De schepping van orde uit chaos is een traditionalistische, Apollinische zienswijze, die ook bij de
Hindoes voorkomt. Het universum is een gesloten systeem, een wereldei, waarbinnen de schepping
plaatsvindt door middel van herhaaldelijke rangschikking, niet door schepping ex nihilo (zie
mythen 37 (1.1.1), 64 (7.2.2)).
De schepping van chaos uit orde is een Dionysische zienswijze, die een tegenstroming vormt. Het is
de overtuiging die ervan uitgaat dat leven alleen kan floreren als het tegenstand ondervindt van
chaos (dood, ziekte, wreedheid, onwaarheid, het kwaad). Vergelijk Freuds pijn- en genotsprincipe:
1. Thanatos (het doodsprincipe) zoekt terug naar een orde vóór de desintegratie en
differentiatie (Apollinisch).
2. Eros (het levensprincipe) zoekt vooruit naar meer chaos (Dionysisch).
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1.2 De spanning tussen filosofie en mythologie in India
a. De Indische filosofie is Apollinisch en hangt het Thanatos-principe aan:
De ideale staat, het doel, is de reïntegratie van het zelf in de perfecte orde van het geheel. Dit
is nirvāṇa (‘het doven van de vlam’). Het individuele zelf wordt verlost, d.w.z. weer
opgenomen door de ongedifferentieerde godheid.
b. De Indische mythen zijn vaak Dionysisch en tenderen naar het Eros-principe:
De ‘vlam’ van het leven is sterker dan de oceaan van de verlossing. De mythen ontkrachten
daarmee de filosofie.
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1.3 De schepping van het leven (chaos) uit de dood (orde) in de Indische
mythen
a. Chaos wordt in een mythe een voorwaarde voor leven. Uiteenvallen betekent leven en
geboorte:
1. De ‘ontleding’ van het eerste levende wezen (Mythe 02 (2.1.3.2)) t.b.v. de schepping van de
mensheid.
2. De ‘ontleding’ van Satī’s lichaam t.b.v. de verrijzenis van haar tempels op aarde (mythe 67
(7.3.2)).
3. De ‘ontleding’ van Agni en zijn verdeling over planten en dieren t.b.v. het vuur voor de
mensheid (mythe 30 (4.3) t/m mythe 32).
4. De verdeling van Śiva’s koorts t.b.v. de redding van het universum (mythe 35 (5.1.3)).
5. De verdeling van Agni’s zaad of de Zes Embryo’s t.b.v. de geboorte van Skanda (mythe 33
(4.6)) of Kṛṣṇa (mythe 57 (6.3.2.1.2)).
b. Het ontstaan van het leven uit de chaoswateren:
1. De kosmische wateren van de dood zijn de ongedifferentieerde orde waarheen het leven
terugkeert ten einde te kunnen herrijzen. Sterven is terugkeren naar deze kosmische
baarmoeder.
2. De geboorte volgt wanneer in deze orde chaos wordt gecreëerd door karnen. Dan komen de
levenskrachten vrij, die ook onderling tegengesteld (‘chaotisch’) zijn, zoals goed en kwaad
(mythe 72 (8.3.2)).
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1.4 Kenmerken van een goede mythe (in India)
1. Niet één, maar diverse betekenissen, juist veroorzaakt door de eenvoud van het verhaal en het
wereldbeeld (prismawerking):
a. het narratieve niveau (een goed verhaal met een voorspelbaar slot);
b. het goddelijke niveau (de strijd tussen de goddelijke machten);
c. het kosmische niveau (de uitdrukking van kosmische wetten, processen, principes en
waarheden);
d. het menselijke niveau (de zoektocht naar de zin van het menselijke leven).
2. Paradoxale waarheden die niet passen in filosofische categorieën.
3. Betekenisverandering en –verschil treden op in de tijd en de diverse literaire werken.
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1.5 Datering van de bronnen
De datering is zeer onzeker en slechts bij benadering te geven.
a. Niet-Puranische literatuur:
1. Ṛg Veda: 1200 v. Chr.; Sāyaṇa’s commentaar: 1350 AD
2. Atharva Veda: 900 v. Chr.
3. Brāhmaṇa’s: 900-700 v. Chr.
4. Upaniṣads: 700 v. Chr.
5. Nirukta (door Yāska): 500 v. Chr.
6. Bṛhaddevatā (door Śaunaka): 450 v. Chr.
7. Mahābhārata: 300 v. Chr. – 300 AD
8. Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 200 v. Chr. – 200 AD
b. Puranische literatuur:
late Purāṇa’s: 1000-1500
late Purāṇa’s: 1000-1500
late Purāṇa’s: 1000-1500
late Purāṇa’s: 1000-1500
late Purāṇa’s: 1000-1500
late Purāṇa’s: 1000-1500
late Purāṇa’s: 1000-1500
late Purāṇa’s: 1000-1500
late Purāṇa’s: 1000-1500
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
midden-Purāṇa’s: 500-1000
vroege Purāṇa’s: 300-500
vroege Purāṇa’s: 300-500
vroege Purāṇa’s: 300-500
vroege Purāṇa’s: 300-500
vroege Purāṇa’s: 300-500
vroege Purāṇa’s: 300-500
vroege Purāṇa’s: 300-500

Bhaviṣya P.
Brahma P.
Brahmavaivarta P.
Bṛhaddharma P.
Devī Bhāgavata P.
Kālikā P.
Kalki P.
Mahābhāgavata P.
Śiva P.
Agni P.
Bhāgavata P.
Devī P.
Garuḍa P.
Kūrma P.
Liṅga P.
Mārkaṇḍeya P.: Devīmāhātmya
Saura P.
Vāmana P.
Varāha P.
Bṛhannāradīya P.
Padma P.
Padma P.: Sṛṣṭi Khaṇḍa
Samba P.
Skanda P.
Brahmāṇḍa P.
Harivaṃśa P.
Mārkaṇḍeya P.
Matsya P.
Vāyu P.
Viṣṇu P.
Nṛsiṃha P.

500-1200
900-1350
750-1550
1250
850-1350
1350
1500-1700
1100
750-1350
850
950
550-650
900
550-850
600-1000
550
950-1150
450-900
750
750-900
750
600
500-800
700-1150
350-950
450
250
250-500
350
450
400-500
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1.6 Indeling van enkele werken
1. Mahābhārata (verdeling in parvans):
a. Ādi P.
b. Sabhā P.
c. Vana P. of Āraṇyaka P.
d. Virāṭa P.
e. Udyoga P.
f. Bhīṣma P.
g. Droṇa P.
h. Karṇa P.
i. Śalya P.
j. Sauptika P.
k. Strī P.
l. Śānti P.
m. Anuśāsana P.
n. Āśvamedhika P.
o. Āśramavāsika P.
p. Mausala P.
q. Mahāprasthānika P.
r. Svargārohaṇa P.
2. Rāmāyaṇa (verdeling in kāṇḍa’s):
a. Bāla K.
b. Ayodhyā K.
c. Āraṇya K.
d. Kiṣkindhā K.
e. Sundara K.
f. Yuddha K.
g. Uttara K.
3. Brahmavaivarta Purāṇa (verdeling in khaṇḍa’s):
a. Brahma Kh.
b. Prakṛti Kh.
c. Gaṇapati Kh.
d. Krṣṇajanma Kh.
4. Padma Purāṇa (verdeling in khaṇḍa’s):
a. ASS-editie:
i. Ādi Kh.
ii. Bhumi Kh.
iii. Brahma Kh.
iv. Pātāla Kh.
v. Sṛṣṭi Kh.
vi. Uttara Kh.
b. Calcutta-editie:
i. Sṛṣṭi Kh.
ii. Bhumi Kh.
iii. Svarga Kh.
iv. Brahma Kh.
v. Pātāla Kh.
vi. Uttara Kh.
5. Śiva Purāṇa (verdeling in saṃhitā’s):
a. Vidyeśvara S.
b. Rudra S.
i. Sṛṣṭi Khaṇḍa 
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c.
d.
e.
f.
g.

ii. Satī Khaṇḍa
iii. Pārvatī Khaṇḍa
iv. Kumāra Khaṇḍa
v. Yuddha Khaṇḍa
Śatarudra S.
Koṭirudra S.
Umā S.
Kailāsa S.
Vāyavīya S.
i. Pūrva Bhāga
ii. Uttara Bhāga

6. Skanda Purāṇa (verdeling in khaṇḍa’s):
a. Māheśvara Kh.
i. Kedāra Khaṇḍa
ii. Kaumārika Khaṇḍa
iii. Aruṇācalamāhātmya
b. Vaiṣṇava Kh.
i. Veṅkaṭācalamāhātmya
ii. Puruṣottamakṣetramāhātmya
iii. Badarikāśramamāhātmya
iv. Kārttikamāsamāhātmya
v. Mārgaśīrṣamāsamāhātmya
vi. Bhāgavatamāhātmya
vii. Vaiśākhamāsamāhātmya
viii. Ayodhyāmāhātmya
c. Brahma Kh.
i. Setumāhātmya
ii. Dharmāraṇya Khaṇḍa
iii. Brahmottara Khaṇḍa
d. Kāśi Kh.
e. Avanti Kh.
i. Avantikṣetramāhātmya
ii. Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya
iii. Revā Khaṇḍa
f. Nāgara Kh.
g. Prabhāsa Kh.
i. Prabhāsakṣetramāhātmya
ii. Vastrāpathakṣetramāhātmya
iii. Arbuda Khaṇḍa
iv. Dvārakāmāhātmya
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2.1 Schepping in de Ṛg Veda
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2.1.1 Inleiding tot de schepping in de Ṛg Veda
a. De scheppingshymnen staan vermeld in de laatst toegevoegde boeken (1 en 10).
b. Er is reeds sprake van filosofische speculatie.
c. De schepping (kosmogonie) geschiedt door splitsing: scheiding van de kosmische elementen in
orde en chaos, hemel en aarde enz. die de bron vormen voor de strijd tussen goden en nietgoden.
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2.1.2 Schepping door incest
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2.1.2.1 Inleiding tot de schepping door incest
a. De hymnen geven slechts referenties aan een schepping door oerincest.
b. De
1.
2.
3.

incest wordt gepleegd door:
een naamloze Vader en Dochter;
de Ene die Twee werd;
Hemel en Aarde die zich verenigen.

c. In de latere mythologie pleegt Manu, de eerste mens, incest om het menselijk ras voort te
brengen.
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2.1.2.2 Mythe 01: De incest van de Vader met zijn Dochter (Ṛg Veda)
a. De Vader pleegt incest met de Dochter.
b. Uit het zaad dat verspild wordt en terechtkomt in de baarmoeder (yoni) van Moeder Aarde,
ontstaan m.b.v. de goden (1 en 2) en Agni (3)
1. de heilige spraak;
2. Rudra Vāstoṣpati, de beschermer der heilige riten;
3. de Aṅgirasa’s, de bemiddelaars tussen goden en mensen, door hen voortgebracht.
c. De Vader wordt voorgesteld als de Hemel, de Dochter als de Aarde.
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2.1.3 Schepping door ontleding
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2.1.3.1 Inleiding tot de schepping door ontleding
a. Eén hymne is gewijd aan de schepping door een oeroffer in de vorm van een ontleding van het
eerste levende wezen.
b. Kenmerken van dit scheppingsoffer:
1. Ontleding en verdeling van de geofferde (geen bloedoffer).
2. Schepping door herschikking van de delen (geen schepping uit iets of niets).
3. Het eerste levende wezen is de diversiteit aan levensvormen (hij verandert niet hierin).
4. Voortbrenging van
i. fysieke elementen;
ii. sociale orde;
iii. de seizoenen;
iv. de delen van het offer, waaruit desalniettemin de schepping zelf ontstond.
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2.1.3.2 Mythe 02: Het offer van Puruṣa (Ṛg Veda)
a. Puruṣa, het eerste levende wezen, de heer der onsterfelijkheid en der wezens, omspant de
aarde en daarbuiten, de schepselen (een kwart van hen) en de goden (driekwart van hen).
b. Puruṣa brengt Virāj (‘die ver heerst’) voort en Virāj brengt Puruṣa, het eerste levende wezen en
het eerste offer, voort.
c. De goden, de Sādhya’s en de wijzen
1. zalven Puruṣa, de offerande, op het heilige gras;
2. nemen
i. lente als geklaarde boter;
ii. zomer als brandstof;
iii. herfst als offergave.
d. Geschapen worden uit
1. de geklaarde boter: dieren;
2. het offer: verzen, gezangen, formules (dus de Veda’s) en dieren;
3. Puruṣa:
i. mond: brahmanen;
ii. armen: kṣatriya’s;
iii. dijen: vaiśya’s;
iv. voeten: śūdra’s;
v. geest: maan;
vi. oog: zon;
vii. mond: Indra en Agni;
viii. adem: Vāyu;
ix. navel: atmosfeer;
x. hoofd: hemel;
xi. voeten: aarde;
xii. oor: hemelstreken;
4. het offer: dharma (de wereldorde).
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2.2.1 Inleiding tot de schepping in de Brāhmaṇa’s en de Upaniṣads
a. De kosmogonie wordt uitgebreid behandeld.
b. Prajāpati, de heer der wezens, pleegt incest en werpt zijn zaad (i.p.v. geklaarde boter of
soma) in het vuur.
c. Een echt offer (geen ontleding) waarin de schepping wordt herhaald.
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2.2.2 Schepping door incest en offerande
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2.2.2.1 Inleiding tot de schepping door incest en offerande
a. Kenmerken van de Brāhmaṇa-teksten m.b.t. dit onderwerp:
1. Nadruk op de gevolgen van de incest.
2. Astrale symboliek in de Aitareya Brāhmaṇa:
i. Prajāpati: Mṛga(śiras) ‘Herten(kop)’, het sterrenbeeld Steenbok;
ii. Jager (Rudra): Sirius;
iii. Rohiṇī (‘vrouwelijke gazelle’ of ‘rode koe’): Alfa in sterrenbeeld Stier;
iv. Driedelige pijl: gordel van Orion (de Jager);
v. Prajāpati: Orion.
3. Onderscheid tussen de sterfelijke en onsterfelijke delen van de mens.
4. Verdeling van het zaad in de diverse levensvormen.
5. Woordspelingen.
b. De Kauṣītaki Brāhmaṇa verandert elementen van de mythe of voegt motieven toe:
1. Prajāpati en zijn zonen zijn incestueus.
2. De dochter verleidt actief.
3. Rudra wordt geboren uit Prajāpati’s zaad.
4. De ene pijl is nu een duizendtal pijlen.
5. Rudra lijkt op Puruṣa met zijn duizend ogen en voeten.
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2.2.2.2 Mythe 03: Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas (Aitareya Brāhmaṇa)
a. Prajāpati heeft incest met zijn dochter Uṣas in hun gedaanten van een mannelijk hert resp.
hinde (Rohiṇī).
b. De goden willen Prajāpati straffen en scheppen daartoe Rudra (= Bhūpati, de heer der aarde, of
= Paśupati, de heer der dieren), die hem met een driedelige pijl doodt.
c. Het verspilde zaad van Prajāpati vormt een meer dat Agni Vaiśvānara en de Maruts laten
vloeien en branden.
1. Uit het zaad ontstaan:
i. Āditya;
ii. Bhṛgu (geadopteerd door Varuṇa);
iii. Āditya’s.
2. Uit kolen, aarde en as ontstaan:
i. de Aṅgirasa’s;
ii. Bṛhaspati;
iii. het zwarte vee;
iv. overig vee.
d. De Maruts nemen de resten in hun bezit van Agni of onder verwijzing naar een hymne op hun
vader Rudra.
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2.2.2.3 Mythe 04: De geboorte van Rudra uit het zaad van Prajāpati’s zonen
(Kauṣītaki Brāhmaṇa)
a. Door ascese brengt Prajāpati vier zonen (Vuur, Wind, Zon en Maan) en een dochter (Dageraad)
voort.
b. Uṣas verleidt haar broers, die hun zaad verspillen, dat echter in een schaal verzameld wordt en
waaruit Rudra geboren wordt. Prajāpati geeft hem o.a. de naam Bhava (‘bestaan’), zodat deze
kan eten.
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2.2.3.1 Inleiding tot de schepping door een offerande in het vuur
a. Een hongerige eter (Agni) wordt tevredengesteld door hem melk of boter ( zaad) te geven (de
offergave).
b. Door het offer krijgt Prajāpati nageslacht.
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2.2.3.2 Mythe 05: De schepping van Agni door Prajāpati (Śatapatha Brāhmaṇa)
a. Door ascese brengt Prajāpati eerst uit zijn mond Agni voort, die hongerig is.
b. Prajāpati produceert door wrijving met zijn handen melk of geklaarde boter ( zaad) en werpt
dit in het vuur (Agni).
c. Prajāpati herhaalt de handeling en krijgt nageslacht.

Hindoe-mythen - De mythologie van Prajāpati en Brahmā - Schepping in de Brāhmaṇa’s en de Upaniṣads

2.2.4 Schepping door incest, offerande en ontleding

Hindoe-mythen - De mythologie van Prajāpati en Brahmā - Schepping in de Brāhmaṇa’s en de Upaniṣads - Schepping door
incest, offerande en ontleding

2.2.4.1 Inleiding tot de schepping door incest, offerande en ontleding
a. De
1.
2.
3.

scheppingsmethoden in de Upaniṣads zijn
incest;
offerande (vuuroffer);
ontleding (splitsing van het Zelf in twee delen).

b. De eerste (sterfelijke) mens, Puruṣa, wordt gelijkgesteld met Brahmā, de (eveneens sterfelijke)
scheppergod (i.p.v. Prajāpati).
c. Agni is verbonden met voedsel.
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2.2.4.2 Mythe 06: De Ene die Twee werd (Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad)
a. In het begin is Ātman (de Ziel) in de gedaante van Puruṣa (de Mens).
b. Hij zegt: “Ik ben’. daarna wordt hij eerst bang en dan verdrietig door zijn eenzaamheid.
c. Vervolgens splitst hij zich, door zijn verlangen naar een ander, in een man en een vrouw. Ze
verenigen zich, zodat de mensheid wordt geboren.
d. Uit schaamte verandert zij zich in diverse dieren, maar hij ook. Uit hun vereniging worden alle
diersoorten geboren.
e. Door wrijving met zijn handen en zijn mond als yoni produceert Puruṣa vuur. Het vuur, Agni, eet
zijn voedsel, soma, geschapen uit het zaad.
f.

Puruṣa is Brahmā, die de onsterfelijke goden uit zichzelf voortbrengt.
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2.3.1 Inleiding tot de schepping in de Mahābhārata
a. Prajāpati (of Brahmā of Grootvader (Pitāmāha)) is nu slechts een scheppergod, geen hoogste
oergod.
b. Zowel mensen als demonen bedreigen de goden (in de Brāhma ṇa’s alleen de demonen). De
goden moeten dan hun macht proberen te verkleinen door middel van een list.
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2.3.2.1 Inleiding tot de schepping van de vrouw door Brahmā
a. Om de macht van de mens in te tomen scheppen de goden de Vrouw (of een hemelse nimf).
b. Misogynie is kenmerkend voor het orthodoxe, op ascese gerichte Hindoeïsme.
c. Maya is de bouwmeester der demonen, die de Vrouw schept.
Māyā is
1. ‘illusie’;
2. de godin van de illusie, Māyā.
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2.3.2.2 Mythe 07: De schepping van verleidelijke vrouwen door Brahmā
(Mahābhārata)
a. Aangezien de mensen zo vol dharma zijn dat ze zelf goden kunnen worden, worden de
bestaande goden bang en scheppen in een ritueel verleidelijke vrouwen.
b. Brahmā geeft de mensen verlangen en toorn om hen in moreel opzicht eronder te houden. Zo
raken de mensen (mannen) aan de vrouwen gehecht.
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2.3.3.1 Inleiding tot de schepping van de dood door Brahmā
a. De dood wordt meestal gepersonifieerd als
1. Yama (masc.);
2. Mṛtyu, de ‘Dood’ (masc.);
3. de Dood (fem.).
b. De
1.
2.
3.
4.

goden schiepen de Dood om de volgende redenen:
Bewaren van het evenwicht tussen goed en kwaad.
Bewaren van de hiërarchie in het universum (mensen mogen geen goden worden).
Tegengaan van overbevolking van hemel en aarde.
Zingeving van het menselijk leven.

c. Onsterfelijkheid is slechts het ten volle genieten van het leven dat men gekregen heeft. Zowel
mensen als goden moeten eens sterven door de hand van Rudra-Śiva.

Hindoe-mythen - De mythologie van Prajāpati en Brahmā - Schepping in de Mahābhārata - De schepping van de dood door
Brahmā

2.3.3.2 Mythe 08: De schepping van de dood door Brahmā (Mahābhārata)
a. Nadat de Grootvader (= Brahmā) de levende wezens heeft geschapen, vermeerderen zij zich
zodanig dat de aarde overvol wordt en wegzinkt onder de last.
b. De Grootvader wordt kwaad en produceert vuur waarmee hij het leven begint te vernietigen;
ook komt er een grote vloed.
c. Rudra Sthāṇu (= de Zuil) spreekt tgo Brahmā de wens uit om een kringloop van geboorte en dood
in te stellen om het leven veilig te stellen.
d. Brahmā dooft het vuur, maar produceert een donkere vrouw, de Dood, wie hij het bevel geeft
de schepselen te vernietigen.
e. De Dood smeekt Brahmā om van deze taak verlost te worden, omdat ze bang is niet in
overeenstemming met dharma te handelen. Ze wil ascese praktiseren.
f.

Zonder te beloven haar taak uit te voeren, gaat de Dood naar Dhenuka (‘vol koeien’, een
bedevaartsoord), naar de rivieren Kauśikī en Ganges en ten slotte naar de berg Meru.

g. Nogmaals geeft Brahmā haar het bevel en belooft haar dat haar handelen niet in strijd zal zijn
met dharma. Haar tranen zullen ziekte veroorzaken. Begeerte en toorn moeten samenwerken.
Aldus geschiedt.
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2.4.1 Inleiding tot de schepping in de Purāṇa’s
a. Aan het ritueel en de filosofie van de Brāhmaṇa’s wordt de devotie van de sectarische goden
in de Purāṇa’s toegevoegd.
b. De kosmologie van het drieledige universum wordt uitgebreid met andere hemelen en hellen.
c. De kosmogonie wordt uitgebreid: na de wereldondergang door vuur en water rust Brahmā op de
oeroceaan tot de schepping wordt hervat.
d. Een kalpa bestaat uit vier yuga’s (1000 yuga’s, MW; 1000 mahāyuga’s, anderen), die zijn
genoemd naar de worpen van de dobbelsteen:
1. Kṛta (of Satya) Yuga;
2. Tretā Yuga;
3. Dvāpara Yuga;
4. Kali Yuga (het huidige tijdperk).
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2.4.2.1 Inleiding tot de kosmische schepping
a. Brahmā en de andere goden zijn nu minder machtig, omdat ook zij onderworpen zijn aan het
lot wegens het bezit van karman.
Brahmā schept dus niet alleen uit vrije wil, maar ook onder dwang (het lot).
b. Brahmā schept de paren tegenstellingen goed en kwaad, licht en donker, want een wereld met
alle mogelijke eigenschappen is wenselijk.
Deze eigenschappen of kwaliteiten zijn de drie guṇa’s (‘streng’):
1. sattva (licht of goedheid);
2. rajas (stof of activiteit);
3. tamas (duisternis, inactiviteit).
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2.4.2.2 Mythe 09: De schepping van de wezens met hun kwaliteiten door
Brahmā (Viṣṇu Purāṇa)
1. Introductie:
a. Na de wereldondergang worden de schepselen herboren overeenkomstig hun karman dat
betrekking heeft op goede en slechte kwaliteiten.
b. Brahmā schept met zijn geest en uit het lichaam waarin hij verkeert en dat een bepaalde
kwaliteit heeft of aanneemt. Die kwaliteit gaat op de schepselen over.
2. Schepping onder dwang (van de macht van de schepselen zelf):
a. Schepping van wezens van de groep van vier (de ‘wateren’):
i. Demonen:
(1) Prajāpati verkeert in tamas (duisternis).
(2) De demonen worden geboren uit zijn dij.
(3) Prajāpati verlaat zijn lichaam, waarvan hij de nacht maakt, waarover de demonen
heersen.
ii. Goden:
(1) Prajāpati verkeert in sattva (vreugde en licht).
(2) De goden worden geboren uit zijn mond.
(3) Prajāpati verlaat zijn lichaam, waarvan hij de dag maakt, waarover de goden
heersen.
iii. Vaderen (Pitṛs):
(1) Prajāpati verkeert in sattva en hij denkt aan zichzelf als vader.
(2) De Pitṛs worden geboren.
(3) Prajāpati verlaat zijn lichaam, waarvan hij de avondschemering maakt, waarover de
Vaderen heersen.
iv. Mensen:
(1) Prajāpati verkeert in rajas (activiteit en hartstocht).
(2) De mensen worden geboren.
(3) Prajāpati verlaat zijn lichaam, waarvan hij de morgenstond maakt, waarover de
mensen heersen.
b. Schepping van verschillend hemelse en demonische wezens:
i. Honger en toorn:
(1) Prajāpati verkeert in rajas.
(2) Honger en toorn ontstaan.
ii. Rākṣasa’s en yakṣa’s:
(1) Prajāpati verkeert in rajas en tamas.
(2) De hongerige rākṣasa’s en yakṣa’s worden geboren.
iii. Sarpa- en ahi-slangen:
(1) Prajāpati verkeert in tamas (somberheid).
(2) De slangen worden uit zijn hoofdhaar geboren.
iv. Piśāca’s:
(1) Prajāpati verkeert in rajas (kwaadheid).
(2) De piśāca’s, geelachtige vleeseters, worden geboren.
v. Gandharva’s:
(1) Prajāpati zingt (sattva).
(2) De gandharva’s, hemelse musici en bewakers van de soma, worden geboren. 
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3. Schepping uit vrije wil:
Schepping van dieren en planten:
a. vogels uit zijn jeugdige energie;
b. schapen uit zijn borst;
c. geiten uit zijn mond;
d. koeien uit zijn buik en flanken;
e. paarden e.a. uit zijn voeten;
f. planten en vruchten uit zijn haren.
4. Voltooiing van de schepping:
a. Brahmā schept alles telkens weer en alle dingen krijgen door hun karman hun
overeenkomstige kwaliteiten en namen.
b. Zoals de jaargetijden hun eigenschappen tonen, zo verschijnen de kwaliteiten der
schepselen in elke nieuwe kalpa.
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2.4.3.1 Inleiding tot de persoonlijke schepping
a. Oude conflicten worden nu op een meer antropomorfe wijze behandeld met als
tegenstellingen:
1. geestelijk-ascetische schepping – seksuele schepping
2. ascese – huwelijk;
3. mannen – vrouwen;
4. ouders – kinderen;
5. zonen – dochters.
b. In mythe 10 staat de schepper, hier Dakṣa, de zoon van Brahmā, tegenover de asceet Nārada.
c. In mythe 11 staat de Śaiva vader, Brahmā, tegenover de Vai ṣṇava zonen, onder wie Nārada.
Verder wordt de schepping uitgebreid met abstracta, zoals maat, muziek en schrift.
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2.4.3.2 Mythe 10: Nārada’s vernietiging van Dakṣa’s zonen (Vāyu Purāṇa)
a. Door ascese en verdeling schept Dakṣa, de zoon van Brahmā, uit zijn lichaam en zijn geest alle
wezens, goden, mensen, demonen en dieren.
b. Daarna wil Dakṣa scheppen door seksualiteit en hij huwt Asiknī, de dochter van Vīra ṇa, en krijgt
zonen, de hāryaśva’s.
c. Nārada zet de hāryaśva’s aan eerst de wereld te verkennen, alvorens nageslacht te krijgen.
Hierdoor verdwijnen ze.
d. Hetzelfde gebeurt met de śabalāśva’s, eveneens een groep van zonen van Dakṣa en Asiknī.
e. Dakṣa vervloekt daarop Nārada, die een embryo zou worden.
f.

Ten slotte baart Asiknī zestig dochters, die o.a. huwen met Kaśyapa, Dharma, Soma en Śiva.
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2.4.3.3 Mythe 11: Brahmā’s vervloeking van Nārada (Brahmavaivarta Purāṇa)
a. Na de schepping van het universum wil Brahmā scheppen d.m.v. seksualiteit. Zijn vrouw Sāvitrī
brengt abstracta voort:
1. de Veda’s, logica, grammatica en de muziek;
2. de tijdindelingen;
3. godinnen als Voeding, Geheugen en Overwinning;
4. religieuze handelingen;
5. Dood en de ziekten.
b. Brahmā schept uit zijn lichaam:
1. Adharma (rug);
2. Ongeluk (alakṣmī) (linkerzij);
3. Viśvakarman en de Vasu’s (navel);
4. Vijfjarige jongetjes vol religieuze ijver (geest), nl.:
i. Sanaka (Oud);
ii. Sananda (Vreugdevol);
iii. Sanātana (Eeuwig);
iv. Sanatkumāra (Eeuwig-jong);
5. Manu en zijn vrouw Śatarūpā (‘met honderd vormen’) (mond);
6. De elf Rudra’s (voorhoofd);
7. Pulastya (rechteroor);
8. Pulaha (linkeroor);
9. Atri (rechterneusgat);
10. Kratu (linkerneusgat);
11. Araṇi (neus);
12. Aṅgiras (mond);
13. Bhṛgu (linkerzij);
14. Dakṣa (rechterzij);
15. Kardama (schaduw);
16. Pañcaśikha (navel);
17. Voḍhu (borst);
18. Nārada (hals);
19. Marīci (schouder);
20. ‘Duisternis in de Wateren’, een wijze (keel);
21. Vasiṣṭha (tong);
22. Pracetas (onderlip);
23. Haṃsa (‘gans’), een asceet (linkerkant van de maag);
24. Yati, de Asceet (rechterkant van de maag).
c. Brahmā beveelt zijn zoons door te gaan met de schepping, maar ze weigeren want ze verrichten
ascese ter ere van Kṛṣṇa. Nārada verdedigt ze en verwerpt het aardse leven.
d. Brahmā vervloekt daarop Nārada. Deze moet als straf alle geneugten van het leven beleven.
Door de genade van Kṛṣṇa zal hij weer herboren worden als Brahmā’s zoon.
e. Nārada vraagt eerst om mededogen, maar vervloekt daarop Brahmā. Manu (de mens) zal worden
verwond door de zon en niet meer in staat zijn hem te vereren gedurende drie yuga’s. Daarna
wordt de verering hervat.
f.

Brahmā blijft verdrietig achter. Nārada wordt herboren als de gandharva Upabarhaṇa (‘met het
kussen’), de zoon van een slavin. Daarna wordt hij een grote wijze en leert veel van zijn vader.

g. Commentaar:
Dakṣa is verwant aan lat. dexter ‘rechts’, waarmee ‘handig’ of ‘intelligent’ wordt bedoeld.
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2.4.4 Degradatie van Brahmā
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2.4.4.1 Inleiding tot de degradatie van Brahmā
a. De verering van Brahmā vermindert in de loop der tijd, maar hij blijft de scheppergod.
b. In de mythe van Anasūyā’s vervloeking van Brahmā, Vi ṣṇu en Śiva komen twee opmerkelijke
aspecten naar voren:
1. Brahmanen, zoals Anasūyā en haar man Atri, worden boven de goden gesteld.
2. De woorden van Brahmā doen denken aan Prajāpati (Brāhma ṇa’s) in zijn begeerte naar zijn
dochter.
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2.4.4.2 Mythe 12: Anasūyā’s vervloeking van Brahmā, Viṣṇu en Śiva (Bhaviṣya
Purāṇa)
a. Brahmā, Viṣṇu en Śiva komen bij Atri, die ascese verricht ter ere van Brahman. Hij mag een
wens doen, maar hoort niets.
b. Ze gaan naar zijn vrouw Anasūyā, op wie ze meteen hun begeerte laten vallen. Brahmā spreekt
voor hen, wanneer hij tegen haar zegt geslachtsgemeenschap te willen hebben.
c. Ze grijpen haar, maar zij vervloekt hen:
1. Ze zullen haar zonen worden:
i. Brahmā wordt Candramas.
ii. Viṣṇu wordt Dattātreya.
iii. Śiva wordt Durvāsas.
2. Als volwassenen zullen ze de risee van de mensen worden, die vereren:
i. de liṅga van Śiva;
ii. het grote hoofd van Brahmā;
iii. de voeten van Viṣṇu.
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De mythologie van Indra
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3.1 De mythologie van Indra in de Veda’s

Hindoe-mythen - De mythologie van Indra - De mythologie van Indra en Vṛtra in de Veda’s

3.1.1 Inleiding tot de mythologie van Indra in de Veda’s
a. In de Ṛg Veda worden de mythen van Indra slechts aangeduid.
In latere commentaren worden de aangeduide mythen verteld.
b. Indra is
1. de koning der goden;
2. de strijder der goden (oorlogsgod);
3. de god van de regen.
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3.1.2 De onthoofding van Dadhyac
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3.1.2.1 Inleiding tot de onthoofding van Dadhyac
Tot een beter begrip van de mythe van de onthoofding van Dadhyac is het belangrijk te weten dat
1. ‘honing’ verwijst naar de soma-drank;
2. de Aśvamedha-rite bestaat in de onthoofding van een paard;
3. de aśvins paardenhoofden hebben;
4. de macht van het magische woord geheime ‘kennis’ van de soma inhoudt;
5. Tvaṣṭṛ, de vader van Indra, door hem gedood zal worden.
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3.1.2.2 Mythe 13a: De onthoofding van Dadhyac (Ṛg Veda)
De aśvins plaatsen een paardenkop op Dadhyac, de priester, die spreekt over de ‘honing’ van
Tvaṣṭṛ, die voor hen verborgen was.

Hindoe-mythen - De mythologie van Indra - De mythologie van Indra en Vṛtra in de Veda’s - De onthoofding van Dadhyac

3.1.2.3 Mythe 13b: De onthoofding van Dadhyac (Śatapatha Brāhmaṇa)
a. Dadhyac, de zoon van Atharvan, weet hoe de onthoofding van een paard, het slachtoffer,
ongedaan te maken, dus het offer te herstellen.
b. Indra verbiedt hem op straffe van onthoofding deze kennis te verbreiden.
c. De aśvins weten van Dadhyac’ kennis, die zij ook willen leren, en bieden zich aan als leerlingen.
Om Dadhyac te beschermen, stellen ze hem de volgende list voor:
d. Ze onthoofden hem, verbergen zijn eigen hoofd en zetten hem een paardenkop op. Wanneer
Indra hoort dat de aśvins onderwezen zijn in het geheim, zal Indra Dadhyac’ paardenhoofd
afslaan. Daarna zullen de aśvins hem zijn eigen hoofd weer opzetten.
e. Aldus geschiedt.
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3.1.3 De schedel van Dadhyac en de koe van Tvaṣṭṛ
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3.1.3.1 Inleiding tot de schedel van Dadhyac en de koe van Tvaṣṭṛ
a. Na
1.
2.
3.
4.

de onthoofding van Dadhyac gaat Indra op zoek naar de schedel, die
in een meer ligt;
als wensen vervullend object fungeert;
als wapen dient om de demonen te verslaan;
het geheim van de soma kent: de naam van de soma schenkende koe van Tvaṣṭṛ, de vader
van Indra.

b. Śaunaka (in de Bṛhaddevatā, 5e eeuw v. Chr.) en Sāya ṇa (14e eeuw) verklaren de mythe uit de
Ṛg Veda:
1. De schedel ligt in een meer Śaryaṇāvat of in een meer bij de berg Śaryaṇāvat.
2. De koe van Tvaṣṭṛ, de ambachtsgod en net als Indra een zonnegod, wordt gezien als de zon
die ’s nachts de maan beschijnt, waarin de soma verborgen is.
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3.1.3.2 Mythe 14a: De schedel van Dadhyac en de koe van Tvaṣṭṛ (Ṛg Veda)
a. Indra maakt een wapen van Dadhyac’ beenderen en verslaat de Vṛtra’s.
b. Hij vindt de paardenkop (van Dadhyac) in Śaryaṇāvat.
c. Hij kent nu de geheime naam van de koe van Tvaṣṭṛ.
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3.1.3.3 Mythe 14b: De schedel van Dadhyac en de vernietiging der demonen
(Sāyaṇa’s commentaar)
a. Door Dadhyac hebben de demonen veel macht gekregen.
b. Indra gaat op zoek naar het hoofd van Dadhyac, een paardenkop. De mensen vinden het in het
meer Śaryaṇāvat.
c. Met deze schedel verslaat Indra de demonen.
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3.1.3.4 Mythe 14c: De schedel van Dadhyac als wensen vervullend object
(Bṛhaddevatā)
a. Aangezien Dadhyac het geheim van de mede aan de aśvins heeft verteld, slaat Indra zijn
(paarden)hoofd af met de vajra.
b. De schedel ligt nu in een meer op de berg Śaryaṇāvat en doet soms wensen van mensen in
vervulling gaan.
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3.1.3.5 Mythe 14d: De koe van Tvaṣṭṛ (Sāyaṇa’s commentaar)
a. De koe van Tvaṣṭṛ is de zon, die ’s nachts geen naam heeft omdat ze verborgen is, maar ze
beschijnt de maan, die van water gemaakt is. (Hierin bevindt zich de soma.)
b. Indra is eveneens de zon.
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3.1.4 Het huwelijk van Saraṇyū, Tvaṣṭṛs dochter, met Vivasvat
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3.1.4.1 Inleiding tot het huwelijk van Saraṇyū, Tvaṣṭṛs dochter, met Vivasvat
a. De mythe van Saraṇyū is slechts een onderdeel van de grotere mythe van Indra.
b. Yāska (Nirukta) vertelt de mythe heel kort. Śaunaka (Bṛhaddevatā) geeft meer details.
c. Opmerkelijke aspecten:
1. Saraṇyū en de pseudo-Saraṇyū lijken op de zon en de maan uit mythe 14d (zie 3.1.3.5).
2. Vivasvat lijkt in zijn achtervolging van Saraṇyū op de incestueuze scheppergod uit mythe
03-6 (zie 2.2.2.2).
d. De Ṛg Veda-mythe kent slechts twee ‘tweelingen’ i.p.v. de vier duplicaten van Śaunaka:
1. Triśiras en Saraṇyū;
2. Saraṇyū en pseudo-Saraṇyū;
3. Yama en Yamī;
4. Nāsatya en Dasra (de aśvins).
e. Genealogie van Saraṇyū:
Tvaṣṭṛ
┌───────────┴───┐
Trishira s
│
│
Vivasvat x Saraṇyū = pseudo-Saraṇyū x Vivasvat
┌─────┴─────┐
┌─────┴─────┬───────┐
Yama
Yamī
Nāsatya
Dasra
Manu Sā ṃvaraṇī
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3.1.4.2 Mythe 15: De geboorte van de aśvins, Yama en Yamī, en Manu Sāvarṇi
(Nirukta)
a. Saraṇyū en Vivasvat, de zon, brengen Yama en Yamī voort.
b. Saraṇyū maakt een substituut, de pseudo-Saraṇyū, die Manu voortbrengt.
c. Saraṇyū verandert zich in een merrie, Vivasvat in een hengst en ze brengen de aśvins voort.
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3.1.4.3 Mythe 16: De geboorte van Triśiras, Saraṇyū en haar nageslacht
(Bṛhaddevatā)
a. Tvaṣṭṛ krijgt de tweeling Saraṇyū en Triśiras (‘driekoppig’).
b. Saraṇyū huwt Vivasvat en krijgt Yama en Yamī.
c. Saraṇyū maakt een substituut, de pseudo-Saraṇyū, bij wie Vivasvat Manu voortbrengt.
d. Saraṇyū wordt een merrie, Vivasvat een hengst. Ze copuleren, maar het zaad valt op de grond.
Saraṇyū ruikt aan het zaad, waardoor de aśvins Nāsatya (trad.: ‘uit de neus’; eig.:
‘behulpzaam’) en Dasra (‘die wonderlijke daden verricht’) geboren worden.
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3.1.4.4 Mythe 17: De verdwijning van Saraṇyū (Ṛg Veda)
a. Na haar huwelijk met Vivasvat en de geboorte van Yama, verbergen de goden Saraṇyū.
b. De goden maken de pseudo-Saraṇyū, die met Vivasvat de aśvins voortbrengt.
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3.1.5 Yama en Yamī
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3.1.5.1 Inleiding tot Yama en Yamī
1. Algemeen:
a. De mythen van Yama en Yamī zijn met die van Indra verbonden:
i. De Yama-mythe maakt deel uit van de Saraṇyū-mythe en is van hetzelfde type.
ii. Tvaṣṭṛ speelt dezelfde rol.
iii. Vivasvat speelt eveneens dezelfde rol.
iv. Yama is, als Indra, lokapāla in de latere mythologie.
v. De honden van Yama zijn afstammelingen van Saramā (‘de snelle’), de hond van Indra.
b. De Yama-mythe en de Saraṇyū-mythe hebben dualisme als kenmerk:
i. De vereniging van een hemels en een aards wezen of chthonische godheid resulteert in
de geboorte van Agni, het vuur (zie mythe 03 (2.2.2.2)), of Manu die als de zon is
(mythe 15 (3.1.4.2)). Vergelijk Rudra en Pārvatī in mythe 33 (4.6).
ii. Er is sprake van tweelingen en andere tegenstellingen:
(1) man - vrouw;
(2) aarde - hemel;
(3) nacht - dag;
(4) sterveling - onsterfelijke;
(5) ascetische zuiverheid - verlangen naar nageslacht.
2. In de mythe van de afwijzing van Yamī door Yama (Ṛg Veda) verlangt Yamī een echtvriend “nu
hij de grote oceaan is overgestoken”, waarin ‘hij’ kan zijn:
a. Yama die als sterveling de oceaan oversteekt van het gebied der sterfelijken naar het
gebied der onsterfelijken, waar Yamī dus verblijft;
b. de zon die elke dag de werkelijke oceaan oversteekt;
c. Rudra die, nu hij weg is over de oceaan, niet meer de incest kan bestraffen.
3. In de mythe van de verzoening van Vivasvat en Saṃjñā (Mārkaṇḍeya Purāṇa) wordt Yama de
koning der doden en Yamī de rivier de Yamunā:
a. De figuur van Saṃjñā vertegenwoordigt:
i. de pseudo-Saraṇyū:
(1) Saṃjñā = ‘beeld’, d.w.z. de weerspiegeling van de zon in de maan;
(2) de koe van Tvaṣṭṛ;
(3) een merrie (als moeder van de aśvins);
ii. Saraṇyū zelf, die van haar eigen schaduw een pseudo-Saraṇyū (= pseudo-Saṃjñā)
maakt.
b. Er zijn ook andere dualismen:
i. twee Manu’s;
ii. conflicten tussen de verhaalpersonen;
iii. tegenstelling tussen licht en duisternis i.v.m. een zonnemythe en de mythe van de
geboorte van de dood;
iv. sterfelijkheid en onsterfelijkheid;
v. begeerte – ascese.
c. Het concept van de beheersing en verdeling van overvloed:
i. Het verkleinen van de kracht van de zon.
ii. De onderdompeling van de vurige merrie in de oceaan (vergelijk de schedel van
Dadhyac) en de gandharva in de wateren, de zonnehengst.
Deze merrie is de moeder van de aśvins en later de merrie van het einde der tijden.
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3.1.5.2 Mythe 18: De afwijzing van Yamī door Yama (Ṛg Veda)
a. Yamī verlangt Yama als echtvriend, omdat
1. ze nageslacht wil;
2. zij en Yama als man en vrouw geschapen zijn;
3. ze hem begeert;
4. zij en hij een tweeling zijn en bij elkaar horen;
5. ze een beschermer nodig heeft.
b. Yama wijst Yamī af, omdat
1. zij niet bij elkaar horen als sterfelijke man en onsterfelijke vrouw;
2. zij daarvoor gestraft worden; de goden zien immers alles;
3. het niet met de wet in overeenstemming is: Ze zijn kinderen van Vivasvat (de gandharva in
de wateren) en Saraṇyū (de gemalin van de wateren).
c. Yama wil dat Yamī een andere man kiest.
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3.1.5.3 Mythe 19: De verzoening van Vivasvat en Saṃjñā (Mārkaṇḍeya Purāṇa)
a. Viśvakarman (= Tvaṣṭṛ) geeft zijn dochter Saṃjñā aan Vivasvat, de zon, ten huwelijk. Ze
krijgen drie kinderen, waarvan een tweeling:
1. Manu, de oudste;
2. Yama;
3. Yamī, de dochter.
b. Vivasvat brandt zo hevig dat Saṃjñā van haar schaduw een pseudo-Saṃjñā maakt en deze
opdraagt haar kinderen te verzorgen. Zelf vlucht ze naar haar vader en later gaat ze naar het
land van de noordelijke Kuru’s om als merrie ascese te verrichten.
c. De
1.
2.
3.

pseudo-Saṃjñā, de schaduw, krijgt bij Vivasvat drie kinderen, waarvan een tweeling:
Manu Sāvarṇi, de oudste;
Saturnus, de planeet;
Tapatī, de dochter.

d. De schaduw-Saṃjñā behandelt haar pleegkinderen slechter dan haar eigen kinderen. Uit
onvrede heft Yama een voet naar haar op. Zij spreekt daarop de vloek uit dat zijn voet zal
afvallen. Yama roept de hulp in van zijn vader, Vivasvat, die de vloek niet kan opheffen, maar
wel verzachten: Wormen zullen van je voet eten en naar de aarde gaan.
e. Vivasvat ontdekt nu dat de schaduw-Saṃjñā niet zijn echte vrouw is. Hij wordt kwaad en
gaat naar zijn schoonvader, Viśvakarman. Deze maakt hem de oorzaak van de problemen
duidelijk, nl. dat Vivasvat te grote energie heeft.
f.

Tvaṣṭṛ snijdt nu 15/16 deel van de zonnekracht weg. Hiervan worden gemaakt:
1. de discus van Viṣṇu;
2. de drietand van Śarva;
3. de baldakijn van Kubera;
4. de staf van de heer der doden;
5. de speer van Skanda;
6. wapens voor de andere goden.

g. Vivasvat benadert Saṃjñā nu in de gedaante van een hengst. Wanneer hun neuzen elkaar
raken, gaat zijn tejas (1. zaad, 2. energie) in haar neus over. Ze krijgen drie kinderen, waarvan
eerst een tweeling (de aśvins):
1. Nāsatya;
2. Dasra;
3. Revanta.
h. Vivasvat toont zijn nieuwe gedaante aan Sa ṃjñā, die zich verheugt en met hem terugkeert:
1. Hij maakt Yama, die zich streng aan dharma houdt, heer der doden en heer van het zuiden,
een van de lokapāla’s.
2. Yamī wordt de rivier de Yamunā.
3. De aśvins worden de geneesheren der goden.
4. Revanta wordt de heer der guhyaka’s (‘verborgenen’, halfgoden, dienaren van Kubera).
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3.1.6 De onthoofding van Triśiras
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3.1.6.1 Inleiding tot de onthoofding van Triśiras
Triśiras (‘driekoppig’, zie mythe 16 (3.1.4.3)) is de zoon van Tvaṣṭṛ, maar een vijand van Indra en
Trita Āptya.
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3.1.6.2 Mythe 20: Indra’s slachting van Triśiras (Bṛhaddevatā)
a. Triśiras, een demon, wordt huispriester bij de goden ten einde hen te vernietigen.
b. Indra ontdekt dit en slaat zijn drie hoofden af:
1. Het hoofd dat soma heeft gedronken, wordt een korhoen.
2. Het hoofd dat wijn heeft gedronken, wordt een mus.
3. Het hoofd dat voedsel heeft gegeten, wordt een patrijs.
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3.1.6.3 Mythe 21: Indra’s en Trita Āptya’s slachting van Triśiras (Ṛg Veda)
Zowel Trita Āptya als Indra doden Triśiras en bevrijden de koeien.
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3.1.7 Indra, Saramā en de Paṇi’s
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3.1.7.1 Inleiding tot Indra, Saramā en de Paṇi’s
1. Algemeen:
Er worden twee motieven verbonden:
a. het motief van verbergen en vinden:
i. Het object (het gezochte) kan in ’t algemeen zijn:
(1) zon;
(2) koeien;
(3) paarden;
(4) gemalinnen;
(5) water of regen;
(6) soma.
ii. Het subject (de zoeker) is in dat geval een mythisch dier, Saramā:
(1) een vrouwelijke jager of verleidster;
(2) een teef;
(3) moeder van de vier honden van Yama.
b. het motief van de slachting van demonen:
Bṛhaspati, de uitvoerder, is:
i. ‘heer van het gebed’;
ii. oorspronkelijk: = Indra (mythe 22 (3.1.7.2));
iii. later: een god, onafhankelijk van Indra (mythe 74 en 75 (8.4.4)).
2. De mythe van Saramā’s dronk van de melk van de Paṇi’s (Bṛhaddevatā):
a. Er zijn drie handelingsmotieven:
i. de verleiding van een vrouw als list;
ii. de reis over water naar de andere wereld waar men niet mag eten of drinken;
iii. de verwerving van het magische elixer.
b. Rasā is
i. het water dat deze wereld van de andere scheidt, zoals de Griekse Styx;
ii. hier in de Bṛhaddevatā een rivier;
iii. in het latere Hindoeïsme de waterige hel der demonen.
3. De mythe van het gesprek tussen Saramā en de Paṇi’s (Ṛg Veda):
a. De bron van ideeën uit latere teksten.
b. Saramā’s braaksel bestaat uit
i. woorden  een magische formule, hier in de Ṛg Veda;
ii. melk  soma in de Bṛhaddevatā.
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3.1.7.2 Mythe 22: Saramā’s dronk van de melk van de Paṇi’s (Bṛhaddevatā)
a. Bṛhaspati ziet dat de Paṇi’s Indra’s koeien stelen en wegvoeren over de Rasā, en vertelt hem
dit.
b. Indra zendt Saramā als boodschapper naar de Paṇi’s om de koeien terug te eisen.
c. De Paṇi’s bieden Saramā aan samen de buit te verdelen, maar Saramā wijst dit af en eist een
dronk van de melk van de koeien.
d. Saramā neemt de dronk en steekt de Rasā weer over naar Indra.
e. Omdat ze onder invloed van de demonische melk is, zegt ze dat ze de koeien niet heeft gezien.
Indra geeft haar een trap, waarna ze de melk uitbraakt.
f.

Angstig brengt Saramā Indra naar de Paṇi’s. Hij doodt de demonen en brengt de koeien terug.
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3.1.7.3 Mythe 23: Het gesprek tussen Saramā en de Paṇi’s (Ṛg Veda)
a. Saramā stelt zich voor aan de Paṇi’s, die Indra uitnodigen voor hen als herder te werken.
b. Saramā waarschuwt hen dat met Indra of Bṛhaspati niet te spotten valt, want hij verbergt zich
niet in de wateren. De Paṇi’s dreigen echter met hun wapens en zeggen dat ze de koeien goed
kunnen bewaken.
c. Saramā voorspelt dat de wijzen (Ayāsya’s, Aṅgirasa’s, navagva’s) het vee zullen verdelen,
omdat ze begerig zijn naar de soma. Ze raadt de Paṇi’s aan te vluchten.
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3.1.8 Indra en Vṛtra
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3.1.8.1 Inleiding tot Indra en Vṛtra
1. Algemeen:
a. De slachting van Vṛtra is de grootste daad van Indra.
b. De slachting van Vṛtra symboliseert
i. de bevrijding van de wateren en de regens;
ii. de overwinning van de Ariërs op hun vijanden;
iii. het ordenen van de hemel.
De mythe van Indra’s slachting van Triśiras en Vṛtra (Mahābhārata):
c. Verschillen tussen de demonenslachtingen door Indra in de Ṛg Veda en de Mahābhārata:

Ṛg Veda

Mahābhārata
______________________________________________________________________________________
1. Angst voor brahmanicide:
vlucht als valk.

1. Angst voor brahmanicide:
vlucht in de wateren.

2. Indra is de grote god.

2. Indra heeft weinig status.

3. Niet verborgen in de wateren.

3. Wel verborgen in de wateren (als een
slang).

4. Indra velt Vṛtra.

4. Een houthakker velt Vṛtra.

5. Vṛtra brengt mist voort.

5. De mist doodt Vṛtra.

6. Gapen (openen van de bek) en braken.

6. Tweemaal gapen en braken (door Triśiras
en Vṛtra).

7. Avondschemering als belangrijk element
in de kosmogonie.

7. Avondschemering als ambivalent moment.

8. Succesvolle verleiding door Saramā.

8. Niet-succesvolle verleiding door de
hemelse nimfen.

9. Indra voert de slachting zelf uit.

9. Indra gebruikt helpers: de houthakker en
Viṣṇu.

b. De avondschemering is de tijd van
i. Varuṇa en de waarheid: de zon zakt in de westelijke wateren waar Varuṇa, de god van
de moraal en god der wateren, heerst;
ii. de demonen;
iii. gevaar door de grenssituatie. 
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3. De mythe van Indra’s brahmanicide (Mahābhārata):
Verschillen tussen de twee versies van de Vṛtra-mythe in de Mahābhārata:
Indra’s slachting van Triśiras en Vṛtra

Indra’s brahmanicide

______________________________________________________________________________________
1. Weinig nadruk op brahmanicide.
1. Grote nadruk op brahmanicide.
2. Viṣṇu helpt Indra.

2. Śiva helpt Indra.

3. Indra krijgt koorts.

3. Vṛtra krijgt koorts.

4. Het gapen wordt benadrukt en wordt een
godin: Indra stapt uit de bek.

4. Het gapen is minder belangrijk, maar de
godin Brahmanicide stapt uit de bek.

5. Twee slachtingen van demonen.

5. Twee boetedoeningen: paardenoffer en
verdeling van zonde.

6. De vogels uit Triśiras’ hoofd.

6. De vogels rond Vṛtra’s hoofd.

7. Indra verbergt zich in het water.

7. Indra verbergt zich in een lotusstengel.

8. Agni, wiens schuilplaats het water is,
zoekt Indra.

8. Agni, wiens schuilplaats de lotusstengel
is, neemt een deel van Indra’s zonde op
zich.
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3.1.8.2 Mythe 24: Indra’s slachting van Vṛtra (Ṛg Veda)
a. Indra doodt door een slag op de rug met de donderhamer Vṛtra die op de bergen rust. Hij slaat
zijn buik open, zodat de wateren als loeiende koeien verlost worden.
b. Indra drinkt de soma uit drie bekers.
c. Vṛtra ligt verslagen en de wateren die hij heeft vastgehouden, stromen nu over hem heen. De
wateren zijn Vṛtra’s moeder, die eveneens door Indra is gedood. Of ze zijn de gemalinnen van
Vṛtra.
d. Maar Indra wordt bang voor een eventuele wreker van Vṛtra en vlucht als een valk over de 99
rivieren.
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3.1.8.3 Mythe 25: Indra’s slachting van Triśiras en Vṛtra (Mahābhārata)
a. Wegens zijn haat t.o.v. Indra brengt Tvaṣṭṛ een zoon voort, Triśiras:
1. Hij kan elke gedaante aannemen.
2. Hij heeft drie koppen:
i. één die de Veda’s leest;
ii. één die wijn drinkt;
iii. één die staart alsof hij de wereld wil opdrinken.
3. Hij is een strenge asceet, vol dharma.
b. Indra wordt bang en zendt hemelse nimfen om Triśiras’ macht te breken door verleiding, maar
dit mislukt.
c. Indra velt Triśiras met zijn donderhamer, maar hij wordt verzengd door de hitte van de demon.
d. Indra geeft daarop een houthakker het bevel de drie koppen van Triśiras af te slaan. De
houthakker protesteert, omdat hij geen brahmanicide wil plegen. Indra zegt dat hijzelf
reinigingsriten zal ondergaan en dat de houthakker bij offers de kop van het offerdier zal
ontvangen.
e. Na
1.
2.
3.
f.

de onthoofdingen komen uit
het hoofd dat de Veda’s bestudeerde en soma dronk, korhoenders tevoorschijn;
het hoofd dat wijn dronk, mussen tevoorschijn;
het hoofd dat staarde alsof het de wereld wilde drinken, patrijzen tevoorschijn.

Na een jaar roept Śiva uit dat Indra een brahmanendoder is. Deze verricht ascese en verdeelt de
brahmanicide over
1. de oceaan;
2. de aarde;
3. de bomen;
4. de vrouwen.

g. Tvaṣṭṛ brengt vervolgens uit woede over de dood van zijn zoon V ṛtra voort met de opdracht
Indra te doden.
h. Vṛtra en Indra strijden. Vṛtra verzwelgt de hele wereld met inbegrip van Indra. De goden
scheppen Jṛmbhikā (‘de Gaper’) om Vṛtra te vernietigen. Vṛtra spert zijn bek open en Indra
komt naar buiten, maar kan de demon niet verslaan.
i.

Op de berg Mandara houden de goden beraad. Indra stelt voor Viṣṇu om raad te vragen. Want
Viṣṇu heeft de wereld in drie stappen doorlopen, de ambrozijn meegenomen, Bali verslagen en
Śakra (= Indra) tot koning gemaakt over de goden.

j.

Viṣṇu’s raad is: Ga met de wijzen en de gandharva’s naar Vṛtra en sluit vrede met hem. Ik zal
zelf Indra’s donderhamer binnengaan.

k. Uiteindelijk stemt Vṛtra in met het verbond op voorwaarde dat hij niet gedood wordt door iets
dat droog noch nat is, van hout noch steen is, een wapen noch een donderhamer is, overdag
noch ’s nachts. Iedereen is het eens.
l.

Aan de kust van de oceaan tijdens de avondschemering ziet Indra V ṛtra. Ook ziet hij een
mistbank en hij werpt de nevel met de donderhamer erin naar de demon. Viṣṇu, die de vajra is
binnengegaan, doodt Vṛtra nu.

m. De wereld en alle wezens verheugen zich, maar het geestenleger van Śiva noemt Indra een
brahmanendoder. Indra schaamt zich en hij trekt zich terug in de wateren als een kronkelende
slang. 
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n. Door het vertrek van Indra lijdt evenwel de wereld en de regens blijven uit. Agni en de andere
goden zijn wanhopig en gaan weer naar Viṣṇu om raad. Deze stelt voor dat Indra een
paardenoffer moet brengen alvorens weer koning der goden te kunnen worden.
o. De goden gaan naar Śakra en verrichten het paardenoffer. Indra verdeelt de brahmanicide over
1. bomen;
2. rivieren;
3. bergen;
4. de aarde;
5. vrouwen.
Zo wordt hij van zijn koorts verlost.
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3.1.8.4 Mythe 26: Indra’s brahmanicide (Mahābhārata)
a. De goden vrezen de macht van Vṛtra. Śiva stuurt daarop een koorts naar Vṛtra. Zijn geheugen
verlaat hem in de gedaante van een jakhals. Vogels cirkelen boven zijn hoofd. Wanneer hij
gaapt, werpt Indra de donderhamer, waarin Viṣṇu is binnengegaan, naar de demon, die
dood neervalt.
b. Uit het lichaam van Vṛtra verschijnt de furie Brahmanicide, gruwelijk om te zien. Indra, die uit
angst brahmanicide te hebben gepleegd, zich heeft verborgen in de helmdraad van een blauwe
lotus, wordt door de furie ontdekt en vastgehouden. Indra gaat naar Brahmā.
c. De Grootvader probeert Brahmanicide mild te stemmen. Ze verzoekt hem om haar een
woonplaats aan te wijzen. Brahmā voldoet hieraan:
1. Agni moet een kwart van de ‘koorts’ van Brahmanicide opnemen, die hij weer kan
kwijtraken aan mensen die fouten maken bij vuuroffers.
2. Bomen, kruiden en grassen eveneens een kwart, dat ze kwijtraken aan mensen die hen
snijden of breken.
3. Hemelse nimfen een kwart, dat ze kwijtraken aan mannen die geslachtsgemeenschap met
vrouwen gedurende hun menstruatie hebben.
4. Wateren een kwart, dat ze kwijtraken aan degenen die hen vervuilen.
d. Aldus geschiedt. Indra volbrengt een paardenoffer om zich te reinigen. Uit het bloed van
Vṛtra ontstaan hanen die brahmanen en asceten niet mogen eten. De demon is door sluwheid
van Indra gedood.
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3.2 De degradatie van Indra in de latere epiek
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3.2.1 Inleiding tot de degradatie van Indra in de latere epiek
1. Algemeen:
a. In de geleidelijke degradatie van Indra is de overgang te zien van de krijgsethiek van de Ṛg
Veda naar de brahmanenethiek van de epiek.
b. Indra pleegt een reeks zonden:
i. brahmanicide (op demonen);
ii. fratricide (op demonen, embryo);
iii. incest (bij Diti);
iv. abortus (van het embryo);
v. lafheid (een slag op de rug van Vṛtra);
vi. woordbreuk (m.b.t. de overeenkomst met Vṛtra);
vii. sluwheid (misbruik van Diti’s onreine lighouding);
viii. immoreel seksueel gedrag (verleiding van Ahalyā).
c. Ten slotte krijgt Indra de testikels van een ram (vergelijk de paardenkop voor Dadhyac).
2. De mythe van Indra’s slachting van het embryo van Diti (Rāmāyaṇa):
a. het klieven van de buik:
i. van Diti (in deze mythe);
ii. van de moeder van Vṛtra;
iii. van de bergen.
b. genealogie van Diti en Indra:
Dakṣa Prajāpati / Āditya
┌──────┴────────┐
│
Marīci
│
│
│
│
Diti x Kaśyapa x Aditi
┌──────────────┴┐
│
Daitya’s zevendelig embryo
Indra en de andere Āditya’s
↓
zeven Maruts
(winden)
De mythe van Indra’s verleiding van Ahalyā (Rāmāyaṇa):
c. Toepassing van het idee dat een god de macht van een asceet kan breken door hem tot lust
of toorn te bewegen.
d. Indra probeert zijn eigen lust te verbergen door te doen alsof hij de te grote macht van de
asceet Gautama moet verbreken ten gunste van de goden.
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3.2.2 Mythe 27: Indra’s slachting van het embryo van Diti (Rāmāyaṇa)
a. Diti verzoekt Kaśyapa haar een kind te schenken dat Indra zou doden uit wraak voor de dood
van haar zonen, de Daitya’s.
b. Tijdens haar ascese van duizend jaar helpt de duizendogige god (Indra) Diti in haar
levensonderhoud. Ze is hem erg dankbaar.
c. Wanneer de zon op haar hoogste punt staat, gaat Diti slapen, maar doet dit in een onreine
houding met haar hoofd naar het noorden. Indra splijt daarop het embryo in haar buik in zeven
delen. Zij wordt wakker en hij verontschuldigt zich op grond van haar onreine houding.
d. Diti verzoekt Indra haar zonen een goddelijke status te geven, nl. die van windgoden, de Maruts
of Rudra’s.
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3.2.3 Mythe 28: Indra’s verleiding van Ahalyā (Rāmāyaṇa)
a. Gautama en zijn vrouw Ahalyā leven als asceten. Indra vermomt zich als Gautama, die afwezig
is, en verleidt Ahalyā tot overspel, hoewel ze ziet wie hij is.
b. Wanneer Indra de kluis (āśrama) verlaat, ontmoet hij Gautama en wordt bang. Gautama
veroordeelt hem tot impotentie en zijn vrouw tot een strenge en lange ascese, welke pas
beëindigd wordt als Rāma de kluis zal betreden. Gautama zelf vertrekt naar de Himālaya.
c. Indra verontschuldigt zijn daad tgo de goden met de verklaring dat de macht van de asceet te
groot werd en dat hij dit dus voor hen heeft gedaan. Agni en de andere goden gaan naar de
Voorouders (Vaderen) om hen te vragen de testikels van een ram aan Indra te geven, hetgeen
gebeurt. Sindsdien eten de Vaderen gecastreerde rammen.
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4.1 Inleiding tot de mythologie van Agni
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4.1.1 Algemene opmerkingen t.a.v. de mythen van Agni
a. Agni is
1. de god van het vuur;
2. de boodschapper tussen hemel en aarde:
i. Hij brengt de offergave van de aarde naar de hemel.
ii. Hij brengt het vuur of de onsterfelijkheidsdrank van de hemel naar de aarde (IE motief).
b. Het motief van verbergen en vinden staat centraal:
Meestal verbergt Agni zich en de goden zoeken hem.
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4.1.2 De mythe van Agni’s vlucht voor de goden en zijn schuilplaats in de
wateren, in de Ṛg Veda
a. De vorm is een dialoog tussen opposanten:
1. Agni en Varuṇa (vuur en water);
2. Agni en Yama (leven en dood).
b. Water en planten zijn typische schuilplaatsen voor het ‘vuurwater’:
1. Agni draagt de soma in een rietstengel.
2. De valk of Indra draagt het vuur in een rietstengel.
3. Het Vedische vuur ligt verborgen in de vuurstokken.
4. Skanda, de zoon van het vuur, wordt geboren in het riet.
c. Agni heeft verschillende gedaanten:
1. in de hemel: zon;
2. in het luchtruim: bliksem, kometen;
3. op aarde:
i. offervuur;
ii. haardvuur;
iii. voedselvertering in ieder mens.
d. Agni is bang om als voertuig te dienen voor de offergave. Hij zou vernietigd kunnen worden en
eist daarom een lang leven.
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4.1.3 De mythe van Agni’s schuilplaats in de wateren en zijn verdeling, in de
Bṛhaddevatā
a. Herschikking van de Ṛg Vedische dialoog tot een verhaal.
b. Agni’s verdeling is een kosmogonisch motief, zoals bij Puruṣa. Zijn lichaam wordt o.a.:
1. guggulu: bdellium, een mirreachtig parfum;
2. tejana-gras: soort bamboe;
3. avaka-gras; soort moerasgras;
4. kāśa-gras: Saccharum spontaneum, geschikt voor pen en daken; eveneens dienaar van
Yama;
5. kuśa-gras: Poa cynosuroides, gebruikt bij offerriten; eveneens dienaar van Yama.
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4.1.4 De mythe van Agni’s schuilplaats in de wateren en zijn vervloeking van
de vis, in de Taittirīya Saṃhitā
a. Vergroting van de rol van Yama:
1. Yama spioneert in de Ṛg Veda.
2. Yama brengt Agni terug in de Bṛhaddevatā.
3. Yama schenkt zijn eigen onsterfelijkheid aan Agni in de Taittirīya Sa ṃhitā.
b. Agni’s schuilplaats wordt verraden door een vis.
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4.1.5 De mythe van Agni’s schuilplaatsen, verdelingen en vervloekingen, in de
Mahābhārata
a. Agni vlucht, nu omdat hij bang is het zaad van Śiva te vervoeren.
b. Het verraad wordt door verschillende dieren uitgevoerd.
c. De vervloeking bestaat niet in doodslag (van de vis), maar uit vermindering van
spraakvermogen, een passende straf.
d. Agni verschuilt zich (verdeelt zich) o.a. in een
1. aśvattha-boom, de heilige vijgenboom
2. śamī-boom:
i. Gebruikt voor de vervaardiging van vuurstokken.
ii. Het vuur zou verborgen liggen in de garbha (‘baarmoeder’, innerlijke holten) van de
boom.
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4.1.6 De mythe van Agni’s verleiding door de Kṛttikā’s en de geboorte van
Skanda, in de Mahābhārata
a. De geboorte van het jaar, Skanda, wordt verteld op basis van kosmologische gebeurtenissen:
1. De zes jaargetijden zijn de zes hoofden van Skanda.
2. Tijdstip: lenteëvening bij nieuwe maan, wanneer de zon ( Agni) in de Pleiaden ( Kṛttikā’s)
is.
3. Verwekking van Skanda op een astrologisch gevaarlijk moment.
b. Kenmerken van de Kṛttikā’s:
1. Het sterrenbeeld Pleiaden.
2. Betekenis:
‘snijders, scheermessen’, ook voorgesteld als scheermes.
3. Echtgenoten van de Zeven Zieners, het sterrenbeeld Ursa Maior.
4. Moeders van Skanda.
5. Ze zijn ambivalent van karakter (het dubbele aspect van geven en nemen):
i. verzorgende vrouwen die melk en liefde schenken;
ii. angstaanjagende Moeders die Skanda proberen te doden;
iii. Skanda’s min is Kālī, de Dood, de donkere zijde van Gaurī, een van Skanda’s moeders.
c. Oppositionele paren:
1. Het astrologisch gevaarlijke moment is er een van balans tussen twee tegenstellingen, zoals
bij Vṛtra’s dood: land – water, licht - donker, droog – nat.
2. De Kṛttikā’s zijn ambivalent.
3. Zon en maan of vuur en water brengen Skanda voort.
4. Omkeringen van paren, bijv. man – vrouw.
5. Ambivalente houding van Indra:
i. Indra heeft Skanda nodig als generaal.
ii. Indra vreest Skanda’s macht.
d. Het motief van de mishandeling van bergen:
1. Skanda vernietigt bergen, w.o. een zoon van Himālaya.
2. Indra slaat de vleugels van de bergen, behalve die van Maināka, een zoon van Himālaya.
3. Śiva zet Himālaya in brand.
4. Viṣṇu breekt Mandara af.
5. Kṛṣṇa breekt Govardhana af.
e. De gedaante van Agni in mythe 33:
1. antropomorf;
2. Garuḍī-vogel, die het zaad vervoert  IE vuurvogel die de ambrosia vervoert (zie mythe 73);
3. de ‘geitenkoppige koopman’:
i. D.i. de geit, het offerdier.
ii. De geit is later Agni’s voertuig.
iii. De geit is verbonden met Dakṣa, die verwant is met de hoofdpersonen van de mythe.
f.

Genealogie van Dakṣa en Skanda:

┌────────────────────────┐
Devasenā
Dakṣa
│
┌──────────────┬───────────────┤
(Aditi ?)
Svāhā
Satī x Śiva Agni
│
│
Indra
Skanda 
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Keśin (‘langharig’) is de naam van diverse wezens:
1. Asura demonenleider (Mahābhārata), in de onderhavige mythe;
2. ziener die samen met Rudra gif drinkt (Ṛg Veda);
3. asura-paardendemon, gedood door Kṛṣṇa (Purāṇa’s).
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4.2 Mythe 29: Agni’s vlucht voor de goden en zijn schuilplaats in de wateren
(Ṛg Veda)
a. Varuṇa spreekt Agni Jātavedas aan en zegt hem dat één god, Yama, hem in al zijn gedaanten
ontdekt heeft, hoewel hij zich in de planten en het water verscholen heeft.
b. Varuṇa wil dat hij weer de offers naar de goden gaat brengen. Agni is bang dat hij vernietigd zal
worden tijdens deze taak, zoals zijn broers overkomen is.
c. De goden stellen hem gerust en bieden hem onsterfelijkheid aan. Agni eist verder het
voedselrijke deel van het offer.
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4.3 Mythe 30: Agni’s schuilplaats in de wateren en zijn verdeling
(Bṛhaddevatā)
a. Agni heeft zes broers:
1. Vaiśvānara (het vuur der voedselvertering in de mens);
2. Gṛhapati (het huiselijk haardvuur);
3. Yaviṣṭha (het ‘jongste’ vuur, dat net geproduceerd is);
4. Pāvaka (de zuiveraar, m.n. de bliksem);
5. Sahaḥsuta (zoon van kracht);
6. Saucīka (naaldscherp).
b. Deze broers worden vernietigd of verwond door de vaṣaṭ-roep bij een offer aan één bepaalde
god. (De svāhā-roep geldt bij offers voor alle goden.)
c. Alleen Saucīka vlucht en treedt de jaargetijden, de wateren en de bomen binnen.
d. Varuṇa en Yama ontdekken hem en brengen hem bij de goden. Ze bieden hem onsterfelijkheid
en andere gunsten.
e. Agni stemt toe en hij verdeelt zich (verandert zich in diverse zaken):
1. zijn gebeente: naaldboom;
2. zijn vet en vlees: geurig parfum;
3. zijn spieren: tejana-gras;
4. zijn zaad: zilver en goud;
5. zijn lichaamshaar: kāśa-gras;
6. zijn hoofdhaar: kuśa-gras;
7. zijn nagels: schildpadden;
8. zijn ingewanden: avaka-plant;
9. zijn merg: zand en grint;
10. zijn bloed en gal: mineralen, zoals rode kalk.
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4.4 Mythe 31: Agni’s schuilplaats in de wateren en zijn vervloeking van de vis
(Taittirīya Saṃhitā)
a. Aangezien Agni vreest te worden vernietigd tijdens het vervoer van het offer, zoals zijn drie
oudere broers, vlucht hij in de wateren.
b. Een vis ontdekt dit en meldt het aan de goden. Agni vervloekt de vis. Deze kan altijd gevangen
en gedood worden.
c. De goden besluiten Agni en Yama te verwisselen. Ze nodigen Agni uit door hem voedsel te geven
en Yama door hem het koningschap over de Vaderen te verlenen.
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4.5 Mythe 32: Agni’s schuilplaatsen, verdelingen en vervloekingen
(Mahābhārata)
a. De goden en de siddha’s (‘Volmaakten’, halfgoddelijke wezens die de siddhi’s (bepaalde
bekwaamheden) bezitten) zoeken Agni, die zich in zichzelf verborgen houdt.
b. Een kikker ontdekt hem in de wateren, meldt dit aan de goden, wordt vervloekt door Agni, die
de kikker tongloos maakt.
c. Een olifant ontdekt hem in de aśvattha-boom. De vervloeking: zijn tong zal achterovergebogen
zijn.
d. De stoom in de bamboe verraadt Agni, wanneer deze zich hierin verschuilt.
e. Een papegaai ontdekt Agni in de śamī-boom. De vervloeking: beroving van spraak.
f.

De goden vinden Agni in de śamī-boom. Ze verzoeken hem een daad (de verwekking van Skanda)
te verrichten, hetgeen hem voordeel zal opleveren.
De goden geven bovendien alle genoemde dieren een ééntonig stemgeluid. De wateren
verlossen ze als bergstromen.
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4.6 Mythe 33: Agni’s verleiding door de Kṛttikā’s en de geboorte van Skanda
(Mahābhārata)

Hindoe-mythen - De mythologie van Agni - Mythe 33: Agni’s verleiding door de Kṛttikā’s en de geboorte van Skanda
(Mahābhārata)

4.6.1 Deel 1 van mythe 33: Indra en Leger van de goden
a. Śakra gaat naar de berg Mānasa om te overdenken hoe de demonen bestreden moeten worden.
Hij wil een bekwame legeraanvoerder hebben, die zelf de demonen kan bevechten.
b. Dan ziet Indra een vrouw voor zich die om hulp vraagt in de vorm van een echtgenoot die haar
zal redden van de demon Keśin die haar vasthoudt.
c. Indra beveelt Keśin haar los te laten. Deze echter werpt eerst zijn knuppel naar Indra, die het
wapen vernietigt, daarna een bergtop, die Indra met zijn donderhamer terugslaat naar Keśin,
die sterft.
d. De vrouw heet Devasenā, Leger van de goden, dochter van Prajāpati. Zij en haar zuster,
Daityasenā, Leger der demonen, speelden op de berg Mānasa, toen Keśin haar zuster verleidde
en meenam. Nu probeert hij haar weg te voeren. Daarom wil ze een gemaal, die haar vader
haar beloofd heeft en die gerespecteerd wordt door goden en demonen en die de demonen zal
vernietigen.
e. Dan ziet Indra de strijd van goden en demonen in het rode ochtendgloren boven de oceaan.
Vervolgens ziet hij de maan, Soma, gedragen door Agni, de brenger van het offer van de Brghu’s
en de Aṅgirasa’s, de zon binnentreden.
Daarna benaderen de 24 parvans (dagen van volle en nieuwe maan) de zon.
Rond de verenigde zon en maan staat een stralenkrans die een grote strijd voorspelt. Uit hun
vereniging (van Agni en Soma) zal de toekomstige echtgenoot van Leger van de goden geboren
worden.
f.

Indra gaat samen met Leger van de goden naar Brahmā. Deze geeft toestemming voor Indra’s
voorstel dat het kind dat geboren zal worden, de echtgenoot zal zijn van de vrouw en bovendien
de aanvoerder zal worden van Indra’s leger.
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4.6.2 Deel 2 van mythe 33: Agni en Svāhā
a. Indra, de vrouw en de andere goden gaan naar de woonplaats van de zeven ṛṣi’s, de Zeven
Zieners, die een soma-offer brengen. Agni, de Eter van de offergave, komt en neemt het offer
en de hymnen mee en geeft ze aan de hemelingen.
b. Op zijn terugweg ziet Agni de vrouwen van de ṛṣi’s zich baden. Zijn begeerte gaat naar hen uit.
Maar hij beheerst zich, omdat zijn lust ongepast is. Toch wil hij hen zien en verplaatst zich
daarom in het huiselijk vuur. Na lange tijd trekt hij zich teleurgesteld terug in het bos en
ontdoet zich van zijn lichaam.
c. Svāhā, de dochter van Dakṣa, heeft haar begeerte laten vallen op Agni. Ze verzint de list dat ze
zich zal voordoen als de vrouwen van de Zeven Zieners.
d. Eerst neemt Svāhā de gedaante aan van Śivā en verleidt Agni (ze verenigden zich, d.w.z. het
vuur werd ontstoken). Om niet ontdekt te worden bij haar vertrek uit het bos, neemt ze de
gedaante aan van de Garuḍī-vogel. Deze vliegt met het zaad naar een witte berg die omgeven is
door demonen. Ze laat het zaad in een gouden pot vallen. Dit gebeurt zesmaal op de eerste dag
van de maanperiode van twee weken. Zes vrouwen hebben Agni dus verleid. Arundhatī bleef als
enige trouw aan haar echtgenoot.
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4.6.3 Deel 3 van mythe 33: De geboorte van Skanda
a. Hij wordt geboren uit de gouden pot op de witte berg.
Kenmerken van Skanda:
1. Hij heeft zes hoofden met twaalf oren, ogen, handen en voeten; één nek en één lichaam.
2. Lichamelijke ontwikkeling:
i. tweede dag: afwijkende vorm;
ii. derde dag: kind;
iii. vierde dag: Guha (volwassen vorm).
3. Hij gloeit als de zon in een rode wolk.
4. Hij voert een grote boog.
5. In zijn handen houdt hij o.a. zijn attributen:
i. speer (attr.);
ii. pauw (attr.);
iii. Citra, de olifant;
iv. Airāvata, de olifant;
v. schelphoorn (attr.);
vi. dezelfde schelphoorn;
vii. klieft de lucht;
viii. klieft de lucht.
b. Hij beschermt zijn volgelingen en verwondt met pijlen de witte berg Krauñca, de zoon van
Himālaya. Krauñca en andere bergen vliegen op, maar op verzoek van de aarde keren ze terug
en prijzen Skanda op de vijfde maan-dag.
c. Wanneer Skanda geboren wordt, worden er allerlei onheilstekenen waargenomen: omdraaiing
van oppositionele paren, bijzondere natuurverschijnselen en verwarring. De mensen van het
Caitraratha-woud (de verblijfplaats van Kubera op de berg Mandara en onderhouden door koning
Citraratha) leggen de schuld bij het overspel van Agni en de vrouwen van de Zeven Zieners. Of
ze beschuldigen Garuḍī van het onheil en zeggen dat zij de moeder van Skanda is. De Zeven
Zieners denken dat hun vrouwen overspel hebben gepleegd en verlaten hen (behalve
Arundhatī), terwijl Svāhā volhoudt dat zij de moeder is.
d. Viśvāmitra heeft gezien wat er tussen Agni en Svāhā is gebeurd. Hij prijst Skanda en vertelt de
Zeven Zieners dat Svāhā haar gedaante heeft verwisseld en dat hun vrouwen onschuldig zijn.
Toch verlaten ze hun vrouwen.
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4.6.4 Deel 4 van mythe 33: De strijd van Indra en Skanda
a. De goden worden bang dat Skanda te machtig wordt en vragen eerst Śakra en daarna de
Moeders hem te doden, maar ze kunnen het niet. De Moeders, onder wie Kālī, Skanda’s min,
bieden Skanda zelfs bescherming. Agni doet dit ook en hij verandert zich in een geitenkoppige
koopman.
b. Dan trekt Vāsava met een leger op tegen Skanda en Agni. Het leger wordt uiteengedreven en
verlaat Indra. Deze echter werpt zijn donderhamer naar Skanda. Uit de opengespleten zijde van
Skanda komt evenwel een jonge man tevoorschijn. Dit is de geboorte van Viśākha. Indra wordt
bang en geeft zich samen met zijn leger aan Skanda over, die hen bescherming aanbiedt.
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5.1.1.1 Algemene opmerkingen t.a.v. de inleiding tot de Vedische mythologie
van Rudra
a. Ouderdom van de cultus van Śiva:
1. Tijd:
late epiek (begin van de jaartelling).
2. Veel niet-Vedische praktijken:
i. verering van de fallus (liṅga);
ii. praktijk van de ascese.
b. Ouderdom van de mythologie van Śiva:
1. Tijd:
periode van de Veda’s.
2. Zijn voorlopers zijn:
i. Rudra (nu nog steeds een epitheton van Śiva);
ii. Prajāpati;
iii. Indra;
iv. Agni.
3. Mate van assimilatie:
i. Śiva (‘welgezind’) wordt reeds opgenomen in het Vedische ritueel.
ii. De houding tegenover Śiva is meer die van angst dan van toewijding of liefde.
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5.1.1.2 De mythe van Rudra’s bestraffing van Prajāpati en de verdeling van
diens gevaarlijke zaad in de Śatapatha Brāhmaṇa
a. Bij zijn bestraffing door Rudra verliest Prajāpati een deel van zijn zaad tijdens de paring met
zijn dochter. Dit zaad heeft vernietigende kracht en moet, evenals Rudra, ‘verzoend’ worden,
d.w.z. beheersbaar worden.
b. Het gevaarlijke zaad maakt een ontwikkeling door:
1. Prajāpati’s zaad;
2. idem, maar geassocieerd met de wond van Prajāpati;
3. vuur uit Śiva’s oog dat Bhaga en Pūṣan verwondt;
4. Śiva’s zaad.
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5.1.1.3 De mythe van Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en zijn verdeling van
de koorts in de Mahābhārata
a. De mythe laat zien dat Śiva wordt opgenomen in het orthodoxe systeem vanuit de nietVedische cultus:
1. Brāhmaṇa’s:
i. Rudra krijgt een naam, een taak e.d.
ii. Hij krijgt nog geen deel van het offer (zie mythe 03).
2. Mahābhārata:
i. Śiva krijgt uiteindelijk een deel van het offer (assimilatie in het orthodoxe systeem).
ii. Śiva onthoofdt het offer en besprenkelt het met bloed (niet-Vedisch: demonen
vernietigen en verontreinigen het offer).
iii. Śiva maakt het offer weer compleet door het hoofd terug te plaatsen (Vedisch: zoals de
aśvins Dadhyac’ hoofd terugplaatsen).
iv. De context is de I-V-mythe (Vedisch).
v. Śiva wordt nog steeds meer gevreesd dan vereerd; bovendien doodt hij zondaren (nietVedisch).
b. Er is ook een ontwikkeling zichtbaar naar sectarische rivaliteit, nl. t.a.v. Viṣṇu:
1. Viṣṇu vergeeft de zondaren.
2. Dakṣa zou een Viṣṇu-aanhanger zijn; daarom zou hij Śiva niet hebben uitgenodigd.
c. De vrouw van Śiva is Pārvatī, dochter van Himālaya, in plaats van Satī, dochter van Dak ṣa.
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5.1.1.4 De mythe van Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en herstel ervan in
de Varāha Purāṇa
a. Drie Vedische motieven worden gecombineerd:
1. verspilling van Prajāpati’s zaad;
2. doorboring van het offerhert of Prajāpati;
3. vernietiging van Prajāpati’s offer, nl. d.m.v. een pijl in de testikels van een man.
b. Het motief van het beheersbaar of ongevaarlijk maken van het zaad:
1. Doorboring van de testikels.
2. Rudra’s pijl en de wond van Prajāpati worden behandeld als het gevaarlijke zaad.
3. Indra, evenals Kratu, wordt gecastreerd en hersteld.
4. Śiva castreert zichzelf.
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5.1.2 Mythe 34: Rudra’s bestraffing van Prajāpati en de verdeling van diens
gevaarlijke zaad (Śatapatha Brāhmaṇa)
a. Prajāpati pleegt incest met zijn dochter (hemel of ochtendschemering). Zijn zonen, haar
broers, geven Rudra opdracht hun vader te bestraffen, omdat hij een zonde heeft begaan.
b. Rudra schiet een pijl naar hem en doorboort hem. Een deel van het zaad wordt verspild. De
goden herstellen Prajāpati en trekken de pijl uit de wond.
c. Het verspilde zaad (of de pijl of de wond) van Prajāpati, het offer, moet ongevaarlijk gemaakt
worden door het een deel van de offergave te maken.
Ze brengen het aan:
1. Bhaga, die aan de zuidzijde van het offer zit. Hij kijkt ernaar, maar wordt blind.
2. Pūṣan, die het eet, maar daardoor zijn tanden verliest.
3. Bṛhaspati, die het naar Savitṛ brengt om het geboren te laten worden (Savitrs functie).
Het zaad ‘wordt geboren’ en kan niet meer verwonden. Het is getemd door verdeling.
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5.1.3 Mythe 35: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en zijn verdeling van de
koorts (Mahābhārata)
a. Bhīṣma vertelt Yudhiṣṭhira waar de koorts vandaan komt, die Vṛtra had waardoor deze door
Indra’s donderhamer verslagen kon worden.
b. Op een piek van de berg Meru zit Śiva, met naast zich Pārvatī, de dochter van Himālaya. Alle
goden, hemelingen, asceten en demonen eren Śiva.
c. Later bereidt Dakṣa een paardenoffer voor en alle goden o.l.v. Śakra willen de rite bijwonen en
gaan erheen.
d. Pārvatī is bedroefd omdat haar echtgenoot niet is uitgenodigd om een deel van het offer te
ontvangen. Ze haalt Śiva over om het offer te vernietigen.
e. Het leger van Śiva valt het offer aan. Het offer vliegt in de gedaante van een hert weg en Śiva
gaat er met zijn boog Pināka achteraan. Daarbij valt een zweetdruppel van zijn hoofd, die in
een vurig monster, Koorts, verandert en het offer verbrandt.
f.

Brahmā biedt Bhava nu een deel van het offer, dat hem voordien wegens de wet van dharma
geweigerd werd.

g. Koorts wordt nu als diverse ziekten verdeeld, m.n. onder de levende wezens.
h. Ook Vṛtra, die vol dharma is, krijgt Koorts, wordt gedood en gaat naar de hemel van Vi ṣṇu.
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5.1.4 Mythe 36: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en herstel ervan (Varāha
Purāṇa)
a. Brahmā geeft Rudra de opdracht de schepping te voltrekken. Rudra duikt onder water ten einde
de wereld en de goden te creëren. Daarna verrichten echter de wezens die Brahmā uit zijn
geest heeft voortgebracht, de schepping.
b. Intussen verricht Dakṣa, bijgewoond door goden, siddha’s en yakṣa’s, een offer en brengt Satī
voort.
c. Rudra valt nu het offer aan, omdat hij kwaad is dat hij als eerstgeschapen god niet een deel van
het offer krijgt. Hij slaat
1. de ogen van Bhaga uit;
2. de tanden van Pūṣan uit;
3. de testikels van Kratu, de vervanger van Prajāpati, het offer, af.
d. De Grootvader geeft de goden het bevel Śambhu te eren en hem een deel van het offer te
schenken. Hij biedt Rudra de 14e maan-dag als offerdag.
e. Rudra besluit en verricht het volgende:
1. De goden zullen beesten zijn (paśavas’s).
2. Rudra zal na hun instemming dan heer der dieren zijn (paśupati).
3. Hij herstelt Bhaga, Pūṣan en Kratu.
4. Hij schenkt kennis van de Veda’s.
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5.2 De epische Śiva-mythologie van de verwoesting van de drie steden van de
demonen
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5.2.1 Inleiding tot de epische Śiva-mythologie van de verwoesting van de drie
steden van de demonen
a. Het thema van de onderhavige mythe is kosmische vernietiging:
1. Kenmerkend voor kosmische vernietiging, zoals hier, is:
samensmelting, fusie van opppositionele paren, verlies van identiteit.
2. Kenmerkend voor kosmische schepping is juist:
splitsing, scheiding, verdeling, verwerving van identiteit.
b. De dood is noodzakelijk:
1. Uiteindelijk zal de wereld ten onder gaan:
Tijd is Śiva’s wapen. Echte onsterfelijkheid bestaat niet.
2. De ondergang is een gunst voor de demonen:
Zij willen juist door Rudra gedood worden.
3. De periodieke wereldondergang is eveneens gunstig voor alle wezens.
c. Hieraan verwant is het drievoudige thema van de verderfelijkheid (zondig maken, verleiden)
m.b.t. de strijd tussen goden en demonen:
1. Onsterfelijkheid maakt slecht.
2. Deugdzame demonen moeten eerst zondigen, vóór ze gedood kunnen worden.
3. De goden moeten eerst de tot leven wekkende magie van de demonen stelen om de strijd
te kunnen winnen.
d. De voorstellingswereld is Vedisch:
1. De symboliek van de drieledigheid:
i. drie steden;
ii. drie werelden:
(1) hemel;
(2) luchtruim;
(3) aarde;
iii. drie demonen, nakomelingen van de driekoppige zoon van V ṛtra.
2. Pijl en boog uit de mythe van de dood van Prajāpati (mythe 03, zie 2.2.2.2).
3. Maya is de demonische bouwer (architect) tgo. Tvaṣṭṛ als goddelijke bouwer
(ambachtsman).
4. De sūta is het type van de menner (vgl. Kṛṣṇa) met de volgende functies:
i. strijder;
ii. priester;
iii. lijfwacht;
iv. lofredenaar;
v. raadgever.
e. De
1.
2.
3.
4.
f.

triade van de levensdoelen (trivarga):
dharma (sociale wet);
artha (succes en rijkdom);
kāma (seksueel genot);
mokṣa (verlossing) wordt later toegevoegd.

De twee wolken van het eind der tijden:
1. Saṃvartaka:
i. Betekenis: ‘ontbinding, verval, dood’.
ii. Ook naam van het onder water verblijvende paard van het eind der tijden.
2. Balāhaka ‘kraanvogel’.
3. Er zijn nog vijf van dergelijke wolken (zie mythe 51, zie 6.2.1.3.3-a.2.ii).
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5.2.2 Mythe 37: Śiva’s vernietiging van Tripura (Mahābhārata)
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5.2.2.1 Deel 1 van mythe 37: Voorspel
a. De vervulling van de wens van de zonen van Tāraka (‘helpend’ (O’Flaherty), ‘ster’ (SHD)):
Na de doding van de demon Tāraka (zie mythe 41 (5.4.2) en 43 (5.4.4)) mogen zijn zonen
1. Tārākṣa (‘Sterogige’),
2. Kamalākṣa (‘Lotusogige’) en
3. Vidyunmālin (‘Omkranst met bliksem’)
bij Brahmā een wens doen.
Omdat onsterfelijkheid niet mogelijk is, kiezen ze voor de bouw van drie steden, die later één
worden en die Śiva met één pijl zal vernietigen samen met de demonen zelf.
b. De bouw van Tripura:
De zonen van Tāraka kiezen Maya als architect van de drie steden, genoemd naar hen:
1. De gouden stad (van) Tārākṣa ligt in de hemel.
2. De zilveren stad (van) Kamalākṣa ligt in het luchtruim.
3. De ijzeren stad (van) Vidyunmālin ligt op aarde.
Alle demonen vinden in Tripura onderdak en Maya laat al hun wensen in vervulling gaan.
c. De vervulling van de wens van Hari, de zoon van Tārākṣa:
Door strenge ascese verwerft Hari, de zoon van Tārākṣa de vervulling van zijn wens bij Brahmā
dat hij een meer mag creëren dat wedergeboorte verleent en dus onsterfelijkheid.
Hierdoor worden de demonen zo talrijk en machtig dat ze de beschaving vernietigen en het
kwade verrichten.
d. De raadgeving van de Grootvader en de hulp van Śiva:
1. Śakra en de Maruts proberen Tripura te vernietigen, maar dit mislukt door de gunst die de
Grootvader verleend heeft.
2. Brahmā raadt de goden aan Sthāṇu als strijder te kiezen omdat hij alleen in staat is
Tripura met één pijl te vernietigen.
3. De ontmoeting van de goden met Śiva:
De goden zoeken hulp bij Śiva. Ze eren hem en aanschouwen hem. Hierop volgt een
beschrijving van Bhava’s grootsheid. Verder zien de goden zichzelf weerspiegeld in Bhava (=
Śiva). Ten slotte raken ze de grond aan.
4. Het verzoek van de goden om hulp van Śiva:
De goden verzoeken Śaṃkara (‘heilbrenger’ = Śiva) de demonen te doden. Eerst biedt Śiva
een deel van zijn kracht aan, maar de goden willen de helft van hun eigen kracht hem
aanbieden, opdat hij de vijand verslaat.
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5.2.2.2 Deel 2 van mythe 37: Bouw van de strijdwagen
a. Śiva’s bevel tot vervaardiging van de strijdwagen en de pijl:
Śaṃkara vermeerdert aldus zijn kracht en heet sindsdien de ‘Grote God’.
Hij geeft het bevel
1. een strijdwagen uit delen van het universum te maken;
2. een pijl te vervaardigen, die bestaat uit
i. Agni, de pijlschacht;
ii. Soma, de pijlkop;
iii. Viṣṇu, de pijlpunt.
b. De vervaardiging van de strijdwagen, de pijl en de boog:
De strijdwagen en het wapen worden door Viśvakarman samengesteld uit de componenten van
de kosmos, zowel concreta als abstracta. Voorbeelden:
1. De aarde is het koetswerk.
2. De berg Mandara is de as.
3. De windstreken zijn de bedekking.
4. De tijdsindelingen vormen ornamenten.
5. Dharma, Artha en Kāma vormen de dissel.
6. De wolken van het eind der tijden zijn de riemen van het juk.
7. Vastberadenheid, Geheugen, Standvastigheid en Nederigheid zijn de pennen van het juk.
8. De lokapāla’s (de heersers over goden, water, de doden en rijkdom) zijn de paarden.
9. Spraak is het pad van de strijdwagen.
10. De heilige boeken beschermen de voor- en achterkant.
11. Het jaar is de boog (Rudra is de Tijd en de Dood).
12. De Nacht van het eind der tijden is de pees..
13. Agni, Soma en Viṣṇu vormen de pijl.
c. De keuze van de menner en het vertrek:
1. Śiva betreedt gewapend de strijdwagen en eist een menner die beter is dan hijzelf.
2. Na veel terughoudendheid kiezen de goden Grootvader, de schepper van de wereld als
menner van Śiva.
3. Brahmā betreedt eveneens de strijdwagen en ze vertrekken.
d. Het wegzinken van de strijdwagen en Nārāyaṇa’s hulp:
1. Door de opwinding van de strijdlust der goden zakt de wagen weg. Nārāya ṇa (= Viṣṇu)
verlaat de pijlpunt en neemt de gedaante van een stier aan, die de wagen weer opheft.
2. Śiva zelf staat al die tijd met één voet op een stier en met de andere op een paard, wier
hoeven resp. borsten hij afslaat.
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5.2.2.3 Deel 3 van mythe 37: De val van Tripura
a. De vernietiging van Tripura:
Śarva maakt zich gereed en de goden roepen victorie. Dan schiet Rudra de pijl (de essentie van
de drieledige wereld) door Tripura, dat verbrandt wordt samen met de demonen. Deze
verdwijnen in de westelijke oceaan.
b. De redding van de wereld:
Śiva dempt de kracht van zijn vuur, zodat de wereld en alle wezens kunnen herleven. Daarna
mogen de goden teruggaan naar hun woning.
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5.3 De Puranische mythologie van de liṅga-verering
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5.3.1 Inleiding tot de Puranische mythologie van de liṅga-verering
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5.3.1.1 Algemene opmerkingen t.a.v. de Puranische mythologie van de liṅgaverering
Ouderdom van de verering van de liṅga (fallus van Śiva):
1. Oorsprong: de pre-Vedische Indus-dalbeschaving (2000 v. Chr.).
2. Als Hindoe-iconografie in de 2e eeuw v. Chr.
3. Begin Christelijke jaartelling:
Verspreiding van mythen die de oorsprong van de liṅga-verering verklaren ten einde
a. de niet-Vedische aspecten van Śiva te rechtvaardigen;
b. de opneming van Śiva in het orthodoxe systeem te bevestigen.
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5.3.1.2 De mythe van Śiva’s zelfcastratie in de Śiva Purāṇa (Dharma Saṃhitā)
a. Vergelijk de mythe van Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer in de Varāha Purāṇa met die in de
Śiva Purāṇa:
Varāha Purāṇa
Śiva Purāṇa
______________________________________________________________________________________
1. Thema van concurrentie en antagonisme:
1. Idem:
Śiva eist deel van het offer.
Śiva eist liṅga-verering.
2. Brahmā geeft Śiva de opdracht te
scheppen.

2. Viṣṇu geeft Brahmā opdracht te
scheppen.

3. Śiva weigert.

3. Brahmā gehoorzaamt.

4. Dakṣa (Brahmā’s zoon) overtreft Śiva.

4. Brahmā overtreft Śiva.

5. Regeling van het conflict.

5. Regeling van het conflict:
a. Brahmā is de schepper.
b. Śiva is de vernietiger.
c. Viṣṇu is de middelaar.

Ad 5.c: de middelaarfunctie:
Viṣṇu is als onderhouder de middelaar tussen Brahmā en Śiva, ook in de triade.
De wind is de middelaar tussen vuur en water tijdens wereldschepping en –ondergang.
De god Ka (‘Wie’):
1. Een naam van Brahmā-Prajāpati.
2. Ontstaan:
Door van een vraag een verklaring te maken ontstond een herinterpretatie van de
handelende persoon:
’Wie (Ka) weet waaruit deze schepping is ontstaan?’ zou eigenlijk betekenen: ‘(De god) Wie
(Ka) weet waaruit deze schepping is ontstaan.’
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5.3.1.3 De mythe van Śiva’s castratie door de woudheiligen in de Brahmāṇḍa
Purāṇa
a. Deze mythe is er één uit een reeks mythen of vertellingen over een groep zieners-kluizenaars
die tegen Śiva zondigt, maar door hem verlicht of verlost wordt:
1. De zieners van het Naaldwoud veroorzaken Śiva’s castratie (mythe 39 (5.3.3)).
2. De Zeven Zieners wier vrouwen door Agni-Śiva worden verleid (zie mythe 33 (4.6)).
3. Kluizenaars worden door Śiva verlicht.
4. Zieners die twijfelen aan dharma, krijgen onderricht van Śiva betreffende het juiste
evenwicht tussen ascese en wereldse zaken, en betreffende de vier klassen en levensstadia.
5. Openbaring en epifanie:
De ‘blinde’ ziener wordt geleerd Śiva waarlijk te zien en hem als de liṅga te vereren.
b. Aanvullende opmerkingen:
1. De vier levensstadia (āśrama’s):
i. kuise leerling;
ii. huisvader;
iii. woudbewoner;
iv. asceet.
2. De tweemaal geborenen:
De drie hoogste klassen, maar gewoonlijk alleen de brahmanen, zijn ‘tweemaal’ geboren:
i. de echte geboorte;
ii. de latere inwijdingsrite.
3. Śiva wordt geïdentificeerd met Viṣṇu:
i. Hij draagt de discus.
ii. Hij voert het śrīvatsa-teken (haarlok op Viṣṇu’s borst).
iii. Hij wordt Dharmaketu (= Boeddha, de avatāra van Viṣṇu) in de Kali Yuga.
4. Verwijzing naar de drie guṇa’s:
i. Agni is Śiva’s donkere verschijning.
ii. Brahmā is Śiva’s hartstochtelijke verschijning.
iii. Viṣṇu is Śiva’s verschijning van goedheid.
5. Enkele kenmerken van Śaiva asceten:
i. insmeren met as;
ii. naaktheid: Digvāsas, een naam van Rudra, betekent ‘gekleed zijn in lucht’;
iii. ‘linkshandigheid’ (heterodoxie).
6. Yoga van de schedel:
De Kāpālika’s (een Śaiva secte), de ‘schedeldragers’, imiteren Śiva, die Brahmā’s hoofd
afsloeg en het naar Vārāṇasī droeg.
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5.3.1.4 De mythe van Bhṛgu’s vervloeking van Śiva om als liṅga te worden
vereerd, in de Padma Purāṇa
In deze Vaiṣṇava versie van de Naaldwoud-mythe krijgt Viṣṇu alle eer ten koste van Śiva:
1. Bhṛgu legt de liṅga-verering als vloek op aan Śiva.
2. Śiva wordt beroofd van zijn deel van het offer (vgl. de Dakṣa-mythe): terugverwijzing naar de
heterodoxie.
3. Viṣṇu is nu de hoogste god, die niet geraakt wordt door de behandeling van de woudheiligen.
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5.3.2 Mythe 38: Śiva’s zelfcastratie (Dharma Saṃhitā van de Śiva Purāṇa)
a. De wereld en alle levende wezens worden door twaalf zonnen verschroeid. Alles droogt op.
b. Daarna verschijnt de zon Rudra, die de onderwereld verbrandt. Vervolgens verdwijnt hij naar
zijn woning (de onderaardse wateren des doods). Hierdoor ontstaan wolken waaruit het begint
te regenen tot de hele kosmos wordt gevuld met water.
c. Na de wereldondergang verrijst de goddelijke triade uit het water. Ka (= Brahmā) en Vi ṣṇu
buigen voor Śarva (= Śiva) en verzoeken hem de wereld opnieuw te scheppen. Deze stemt toe,
maar duikt onder in de wateren.
d. Viṣṇu geeft dan de Grootvader het bevel de wereld te scheppen met daarin goden, demonen,
gandharva’s, yakṣa’s, slangen, rākṣasa’s en mensen. Daarna verrijst Śambhu (= Śiva), wordt
vertoornd en vernietigt met een vlam uit zijn mond de wereld.
e. Brahmā ziet zijn schepping in vlammen opgaan, prijst Śa ṃkara (= Śiva) en verzoekt hem de
wereld te behouden. Hij vraagt hem zijn Śakti de zon te laten binnengaan, want hij, Rudra, is
de schepper, onderhouder en vernietiger. Allen zullen de liṅga (het beeld van de tijden:
verleden, heden en toekomst) vereren. Aan het eind der tijden mag hij de gedaante van de zon
aannemen en de wereld vernietigen.
f.

Ten slotte breekt Rudra zijn liṅga af en werpt deze door de aarde naar de onderwereld en de
hemel. Viṣṇu als beerzwijn zoekt beneden naar het uiteinde van de liṅga, Brahmā als gans zoekt
naar het bovenste uiteinde, tevergeefs. Een stem beveelt de liṅga te vereren, hetgeen de
hemelingen doen.
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5.3.3 Mythe 39: Śiva’s castratie door de woudheiligen (Brahmāṇḍa Purāṇa)
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5.3.3.1 Deel 1 van mythe 39: De vervloeking van Śiva door de woudheiligen
a. Tijdens de Kṛta Yuga verblijft een groep asceten in een naaldwoud in de Himālaya. Dan
verschijnt Bhava aan hen. Hij is met as besmeerd; hij is naakt en zijn haar hangt los. Zijn penis
is besmeerd met rode, zwarte en witte kalk. Hij danst erotisch, zingt en schreeuwt. Hij
betovert zo de vrouwen van de zieners.
b. Ze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

proberen tevergeefs hem te vervloeken. Dit was hen wel gelukt bij
Brahmā: vernietiging van een offer door een ziener;
Viṣṇu: zijn ellendige incarnaties door Bhṛgu;
Indra: afvallen van zijn penis door Gautama;
Vasu’s: verblijf als embryo’s in de baarmoeder door Vasi ṣṭha;
Nahuṣa: verandering in een slang door Agastya;
Dharma: geboorte uit een Śūdra-vrouw door Māṇḍavya;
Oceaan van melk: ondrinkbaar gemaakt door brahmanen.

c. Ze zien nu in dat hun gedrag niet in overeenstemming is met de dharma van de āśrama’s. De
tweemaal geborenen verzoeken Śaṃkara zijn liṅga te laten vallen, zodat ze hem kunnen
vereren, hetgeen gebeurt.
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5.3.3.2 Deel 2 van mythe 39: Brahmā’s raad
a. Śiva verdwijnt echter, waardoor de wereld niet meer functioneert en waardoor de ṛṣi’s gaan
twijfelen aan dharma. Ze besluiten naar Brahmā te gaan om raad te vragen. Ze vertellen hem
wat er gebeurd is, maar ook dat zijzelf zijn liṅga uit woede hebben afgebroken en dat hij hun
vrouwen heeft verleid (hoewel deze hem juist volgen).
b. Brahmā antwoordt hen dat Śiva de hoogste god is:
1. Hij is de vernietiger, maar ook de schepper van alle levende wezens.
2. Hij draagt de discus en het śrīvatsa-teken.
3. Hij is
i. de yogin in de Kṛta Yuga;
ii. Kratu in de Tretā Yuga;
iii. het vuur van de wereldondergang in de Dvāpara Yuga;
iv. Dharmaketu in de Kali Yuga.
4. Hij is Agni, Brahmā en Viṣṇu (de drie guṇa’s), maar ook Śiva (Digvāsas, vol van de yoga van
Brahmā).
c. De wijzen volgen de raad van Brahmā op en beginnen Śiva te vereren op altaren overal in het
land. Śiva verschijnt aan hen en vergeeft hun zonden. De priesters baden de liṅga met water,
kuśa-gras en bloemen en richten zich op de dharma van de vier klassen en levensstadia.
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5.3.3.3 Deel 3 van mythe 39: Śiva’s verklaring aan de woudheiligen
a. Śiva is tevreden met de ascese van de wijzen:
1. Bhṛgu;
2. Aṅgiras;
3. Vasiṣṭha;
4. Viśvāmitra;
5. Gautama;
6. Atri;
7. Sukeśa;
8. Pulastya;
9. Pulaha;
10. Kratu;
11. Marīci;
12. Kaśyapa;
13. Saṃvarta.
b. Als wens kiezen ze kennis over insmeren met as, naaktheid en ‘linkshandigheid’. Śiva legt uit
dat hij tegelijk Agni en Soma is.
c. Agni verbrandt de wereld. Op de as plaatst Śiva zijn zaad, waarmee hij zichzelf insmeert en
waarmee zijn volgelingen zich moeten insmeren om verlost te worden. De gelofte van de yoga
van de schedel is de hoogste, want de eerste eed.
d. Mensen wier zinnen niet overwonnen zijn, zijn naakt, ook al dragen ze kleding. De beste
‘kleding’ is daarom:
1. geduld;
2. verdraagzaamheid;
3. geweldloosheid;
4. onaangedaanheid;
5. onverschilligheid t.o.v. eer of oneer;
6. Smeer u daarom in met as.
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5.3.4 Mythe 40: Bhṛgu’s vervloeking van Śiva om als liṅga te worden vereerd
(Padma Purāṇa)
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5.3.4.1 Deel 1 van mythe 40: Bhṛgu’s onderzoek naar de beste god
Manu Svāyambhuva brengt een offer op de berg Mandara samen met andere wijzen. Ze vragen zich
af welke god god, Brahmā, Viṣṇu of Śiva de hoogste god is, die als enige verering verdient. Volgens
Manu is dat Viṣṇu, maar de anderen twijfelen en verzoeken Bhṛgu de goden te bezoeken en na te
gaan welke god zuivere goedheid is.
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5.3.4.2 Deel 2 van mythe 40: Bhṛgu’s bezoek aan Śiva
a. Eerst gaat Bhṛgu, de tweemaal geborene, naar Kailāsa, waar Śa ṃkara woont, en vraagt aan
Nandin, de poortwachter met de drietand, hem aan te melden bij de god. Maar Nandin wijst
zijn verzoek af, want Śiva bedrijft de liefde met de godin.
b. Bhṛgu wacht vele dagen om binnengelaten te worden, maar wordt dan zo kwaad wegens deze
minachting dat hij Śiva, die ‘in duisternis’ is gehuld, vervloekt:
1. Hij zal voortaan de gedaante hebben van een yoni en een liṅga wegens zijn
dienovereenkomstige gedrag.
2. De offergaven voor hem zullen slechts resten zijn van offers aan andere goden.
3. Zijn volgelingen, die besmeerd zijn met as en liṅga’s en beenderen meedragen, zullen als
kluizenaars buiten de Vedische orthodoxie vallen.
4. Het water dat zijn voeten heeft bespoeld, mag niet door priesters worden aangeraakt.
c. Daarop probeert Rudra, de verwoester van Tripura, Bhṛgu met zijn drietand te vernietigen,
maar Pārvatī zijn vrouw houdt hem tegen. Bhṛgu ziet Rudra’s derde oog dat op zijn eigen voeten
gericht is, en lacht hem uit wegens zijn misvormdheid. Hij zegt dat zijn vloek zal uitkomen.
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5.3.4.3 Deel 3 van mythe 40: Bhṛgu’s bezoek aan Brahmā
Bhṛgu ontmoet de Grootvader in de wereld van Brahmā. De schepper groet niet terug omdat hij in
een staat van passie (of trance) is. Omdat Brahmā Bhṛgu niet heeft vereerd, vervloekt Bhṛgu hem:
Brahmā zal door niemand meer vereerd worden.
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5.3.4.4 Deel 4 van mythe 40: Bhṛgu’s bezoek aan Viṣṇu
a. Ten slotte komt Bhṛgu aan in de wereld van Viṣṇu aan de noordkust van de oceaan van melk. Hij
wordt eervol onthaald.
b. In de binnenste harem ziet Bhṛgu Viṣṇu, liggend op Ananta, de slang der eeuwigheid, terwijl
Lakṣmī zijn voeten masseert. Bhṛgu wordt boos en geeft Viṣṇu met zijn linkervoet een trap
tegen de borst. Deze springt vol vreugde op en masseert de voet van Bhṛgu. Hij zegt dat de
aanraking door de voet van een brahmaan en de stofdeeltjes eraan hem geluk en zegen zullen
brengen. Daarop vereren Viṣṇu en Lakṣmī hem.
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5.3.4.5 Deel 5 van mythe 40: Bhṛgu’s terugkeer naar de ṛṣi’s
Bhṛgu keert vol dankbaarheid terug naar de wijzen en doet verslag en geeft zijn oordeel:
1. Brahmā en Śiva zijn gebonden aan de kwaliteiten van hartstocht en duisternis. Śiva is misvormd
door zijn ongepaste gedrag.
2. Viṣṇu is zuivere goedheid. Hij alleen mag door priesters vereerd worden. Zij die andere goden
vereren, zullen kluizenaars zijn. Wie slechts aan K ṛṣṇa denkt, wordt verlost van zonden.
3. Viṣṇu kent vele namen:
a. Nārāyaṇa is de hoogste godheid.
b. Hari is hij voor de brahmanen.
c. Viṣṇu, de gemaal van Śrī en de zoon van Vasudeva.
d. Govinda ‘koe-vinder’.
e. Kṛṣṇa.
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5.4 De Puranische mythologie van Śiva en Pārvatī
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5.4.1 Inleiding tot de Puranische mythologie van Śiva en Pārvatī
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5.4.1.1 De mythe van Śiva’s slachting van Kāma en diens wedergeboorte, in de
Saura Purāṇa
a. Verschillen en overeenkomsten tussen Śiva en Kāma:
1. Śiva is een asceet en Kāma is een god van de begeerte.
2. Ze zijn concurrenten t.a.v. de erotiek (liṅga – liefde).
b. De vijf pijlen van Kāma zijn gemaakt van de
1. zonnelotus: dwaze verliefdheid;
2. aśoka-bloem: opwinding;
3. mango: smachten en verdorren;
4. jasmijn: verhitten;
5. blauwe lotus: verstijving en verlamming.
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5.4.1.2 De mythe van Śiva’s verwekking van de onderwatermerrie, in de Śiva
Purāṇa
a. Her verband tussen de onderwatermerrie en Śiva’s zaad (= Skanda) is dat ze allebei het vuur
der onsterfelijkheid vertegenwoordigen.
b. Het vuur van de merrie
1. verteert de wateren (zoals Śiva’s zaad in de Ganges);
2. houdt daarmee de kracht van de wateren en haar eigen vuur in toom;
3. is saumya:
i. ‘zacht’;
ii. ‘van ambrozijn’.
c. Aan het eind der tijden komt de merrie vrij.

Hindoe-mythen - De mythologie van Rudra en Śiva - De Puranische mythologie van Śiva en Pārvatī - Inleiding tot de
Puranische mythologie van Śiva en Pārvatī

5.4.1.3 De mythe van Śiva’s verwekking van Skanda, in de Śiva Purāṇa
a. Er is sprake van onderbreking van het liefdesspel van Śiva en Pārvatī door
1. de goden en Agni;
2. Bhṛgu (in mythe 40 (5.3.4));
3. de heiligen van het Naaldwoud (in diverse versies).
b. De noodzakelijkheid van de onderbreking van het liefdesspel van Śiva en Pārvatī:
De goden doen alle moeite Skanda geboren te laten worden, maar de erotische activiteit van
Śiva mocht niet te groot worden.
c. Er is sprake van verdeling:
1. In andere versies van de mythe van het onderwaterpaard:
Brahmā zoekt een rivier die vuur naar de oceaan wil brengen.
2. Het zaad van Śiva verhuist van de ene middelaar naar de andere.
3. Ganges werpt het zaad in de gedaante van Skanda uit.
4. Ten slotte verandert het brandende zaad in de melk van de godin.
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5.4.1.4 De mythen van Śiva en Andhaka
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5.4.1.4.1

Algemene opmerkingen t.a.v. de mythen van Śiva en Andhaka

De verhouding tussen de goden, Pārvatī, haar ‘zonen’ en Śiva wordt gekenmerkt door angst,
incest en bestraffing:
1. Angst:
a. Sommige goden vrezen de zonen Skanda en Gaṇeśa, andere verwelkomen ze.
b. Andere zonen worden demonen, vijanden van de goden.
2. Incest:
a. De ‘zonen’ van Pārvatī zijn geen echte zonen:
i. Gaṇeśa is zelfs niet normaal geboren.
ii. Het vuur uit Śiva’s derde oog verwekt
(1) Jalaṃdhara;
(2) Andhaka;
(3) de onderwatermerrie.
iii. Pārvatī ‘adopteert’
(1) Jalaṃdhara;
(2) Andhaka;
(3) Skanda.
b. De ‘zonen’ van Pārvatī wedijveren om haar met Śiva, de vader:
i. Jalaṃdhara;
ii. Andhaka;
iii. Gaṇeśa.
3. Bestraffing:
a. Śiva bestraft de ‘zoon’ wegens incest met de moeder.
b. Spiegelbeeld in mythen 3 – 6, 34:
Śiva bestraft de ‘Vader’ wegens incest met de Dochter.
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5.4.1.4.2
De mythe van Śiva’s verwekking van Andhaka, in de Dharma
Saṃhitā van de Śiva Purāṇa
a. Śiva’s ogen zouden zijn:
1. de zon;
2. de maan;
3. het vuur.
b. Andhaka komt voort uit een zweetdruppel, verhit door het vuur uit het derde oog van Śiva.
c. De demon Hiraṇyakaśipu:
1. Genealogie van Hiraṇyakaśipu:
Kaśyapa
┌──────────┴────────┬───────────────────────────────────┐
Hiraṇyakaśipu
Hiraṇyākṣa (= Hiraṇyanetra = Hiraṇyalocana
Maṅkaṇaka
┌┴──────┐
Prahlāda Hrāda
2. Betekenis der namen:
i. Hiraṇyakaśipu: ‘gouden kleding’;
ii. Hiraṇyanetra: ‘gouden oog’;
iii. Hiraṇyākṣa: ‘gouden oog’;
iv. Hiraṇyalocana: ‘gouden oog’.
3. Beide demonen zijn verslagen door Viṣṇu:
i. Hiraṇyakaśipu door de man-leeuw Nṛsiṃha;
ii. Hiraṇyākṣa door het beerzwijn.
Volgens Manu bestaan er twaalf soorten zonen:
4. zes wettige zonen;
5. zes onwettige zonen.

Hindoe-mythen - De mythologie van Rudra en Śiva - De Puranische mythologie van Śiva en Pārvatī - Inleiding tot de
Puranische mythologie van Śiva en Pārvatī - De mythen van Śiva en Andhaka

5.4.1.4.3
De mythe van Śiva’s slachting van Andhaka en diens geestelijke
wedergeboorte, in de Kūrma Purāṇa
Symboliek en motief van het oog:
1. Andhaka is geboren uit een zweetdruppel, verhit door Śiva’s oog.
2. Andhaka (‘blind’) is blind.
3. Andhaka wordt geschonken aan Hiraṇyalocana (‘gouden oog’).
4. Andhaka wordt ‘vernietigd’ door Śiva’s oog (drietandsymboliek).
5. Andhaka wordt gereinigd van zonden door Śiva’s oog en wordt herboren.
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5.4.2 Mythe 41: Śiva’s slachting van Kāma en diens wedergeboorte (Saura
Purāṇa)
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5.4.2.1 Deel 1 van mythe 41: Tāraka
a. Tāraka’s bedreiging van de goden:
De demon Tāraka verkrijgt door ascese een gunst van Brahmā. Hij wordt zo machtig dat hij de
wereld terroriseert en de vrouwen van de goden wegvoert. Hari (= Vi ṣṇu) bestrijdt hem
tevergeefs en de goden gaan naar Brahmā om raad.
b. Brahmā’s raad:
Brahmā vertelt de goden dat hij Tāraka’s wens in vervulling heeft doen gaan dat hij door geen
van de goden gedood zal kunnen worden, behalve door degene die geboren wordt uit de goden
nadat zij zwanger zijn geworden van het zaad van Śiva. Ze moeten dus naar Hara (= Śiva), de
minnaar van Umā, gaan voor hulp.
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5.4.2.2 Deel 2 van mythe 41: Kāma
a. De inroeping van Kāma’s hulp:
Śakra en de andere goden vertellen Viṣṇu wat Brahmā heeft gezegd en deze spoort hen aan een
middel te bedenken om Śiva een zoon te laten verwekken. Indra stelt Kāma, de gemaal van
Rati, voor om deze taak op zich te laten nemen m.b.v. zijn bloemenboog.
b. Kāma bereikt Śiva’s huis:
Kāma, de god met het embleem van de krokodil in zijn banier, gaat samen met Rati en zijn
vriend Lente naar de mediterende Śambhu. Nandin houdt echter de wacht voor Śaṃkara’s
paleis. Daarom neemt Madana (= Kāma) de gedaante van een licht zuidelijk briesje aan.
c. Śiva verbrandt Kāma:
Kāma spant zijn boog en staat zestig miljoen jaar voor Śa ṃkara. Dan ziet Śiva Pārvatī in ascese
voor zich, begrijpt dat Kāma aanwezig is, ziet hem met zijn derde oog en verbrandt hem.
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5.4.2.3 Deel 3 van mythe 41: Pārvatī en Kāma
a. Pārvatī’s klacht en smeekbede:
Pārvatī klaagt dat zonder Kāma er geen geluk en gevoel kan bestaan tussen man en vrouw. Śiva
zegt dat niet hij, maar zijn oog Kāma heeft verbrand. Pārvatī smeekt hem haar niet te
bedriegen, maar Kāma te doen herleven.
b. Kāma’s wedergeboorte:
Hara belooft Kālī (= Pārvatī) dat Kāma zal leven, maar zonder vorm. Smara (= Kāma), de god
van de vijf pijlen, krijgt ten slotte een gunst van Śiva.
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5.4.3 Mythe 42: Śiva’s verwekking van de onderwatermerrie (Śiva Purāṇa)
a. Brahmā verbergt Kāma’s vuur der eeuwigheid in een merrie:
Door de verbranding van Kāma raakt de wereld in verwarring. De hemelse wijzen vragen Brahmā
om raad. Deze houdt het vuur in bedwang en brengt het op verzoek van Śiva in een merrie met
ambrozijnen vlammen in haar mond. Vervolgens brengt Brahmā de merrie naar de oceaan.
b. Brahmā’s verzoek aan de Oceaan:
Brahmā vertelt de Oceaan wat er gebeurd is en verzoekt hem de merrie bij zich te houden tot
de zondvloed, wanneer ze verlost zal worden. De merrie zal water als voedsel hebben, maar de
Oceaan moet oppassen dat ze niet alles verteert.
c. De belofte van de Oceaan:
De Oceaan belooft de vurige onderwatermerrie te zullen onderhouden, waarna het paard de
oceaan binnentreedt en de wereld bevrijd wordt van de toorn van Bhava.
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5.4.4 Mythe 43: Śiva’s verwekking van Skanda (Śiva Purāṇa)
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5.4.4.1 Deel 1 van mythe 43: De onderbreking van het liefdesspel van Śiva en
Pārvatī
a. De angst der goden voor het liefdesspel van Śiva en Pārvatī:
Aangezien de drievoudige wereld te lijden heeft onder het liefdesspel van Śiva en Pārvatī,
vragen de goden Hari om raad. Deze neemt hen mee naar Kailāsa, de woning van Śiva. Ze
vernemen wat er gaande is.
b. Śiva’s wraak voor het onderbreken van het liefdesspel:
Viṣṇu roept Hara en vraagt hem om hulp tegen Tāraka. Śiva onderbreekt ten slotte zijn
liefdesspel met Pārvatī en verschijnt in de deuropening. Hij verzoekt een van de goden zijn
zaad te nemen, dat hij op dat moment op de grond werpt. Agni eet het onmiddellijk op.
c. Pārvatī’s vervloeking der goden:
Dan verschijnt Śivā en ze vervloekt de goden omdat ze egoïstisch zijn en ze het liefdesspel
tussen haar en Śiva hebben onderbroken zodat ze nu onvruchtbaar is. Ze verdoemt de
gemalinnen van de goden tot onvruchtbaarheid en hen zelf en met name Agni tot lijden. Pārvatī
gaat terug en baart Gaṇeśa.
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5.4.4.2 Deel 2 van mythe 43: De verdeling van Śiva’s zaad en de geboorte van
Skanda
a. De zwangerschap der goden:
Door het verrichten van brandoffers (die dus door het vuur, Agni, verteerd worden), krijgen de
goden eveneens het vurige zaad van Śambhu binnen en worden zwanger. Wegens hun ellendige
toestand (koorts) verzoeken ze Śiva hen hiervan te verlossen.
b. Śiva’s raad aan de goden en Agni:
Śiva raadt hen aan zijn zaad onmiddellijk uit te braken. Ze doen dit en er ontstaat een berg van
zaad. Agni weigert, maar verzoekt Śambhu wel hem van zijn koorts te verlossen. Śiva raadt hem
aan zijn zaad in de baarmoeder van een goede vrouw te storten.
c. Nārada’s raad aan Agni:
Agni protesteert omdat hij niet zo’n vrouw zal kunnen vinden. Śiva zendt daarop Nārada, een
zoon van Brahmā en een middelaar, die Agni aanraadt die vrouwen te bevruchten die een bad
nemen tijdens het ochtendgloren in de zomer.
d. De zangerschap van de vrouwen der Zeven Zieners:
De vrouwen van de Zeven Zieners nemen een bad op het desbetreffende tijdstip. Zes van hen
hebben het koud en gaan zich verwarmen bij het vuur, ondanks de waarschuwing van de
zevende vrouw, Arundhatī. Zo worden ze zwanger van Agni, waarna hun gemalen hen verlaten.
De vrouwen bevrijden zich van hun koorts door de embryo’s in de Himālaya achter te laten.
e. De geboorte van Skanda en wederkeer van het geluk:
Himālaya kan het vurige zaad ook niet verdragen en werpt het in de Ganges. Deze werpt het
weer in het riet. Op dat moment wordt Skanda geboren: op de zesde maan-dag, wanneer de
maan in het huis van de Steenbok (= Hertenkop) is. Alles leeft op en er heerst geluk. Pārvatī
geeft zonder duidelijke oorzaak melk. Overal worden gunstige tekenen gezien.
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5.4.5 Mythe 44: Śiva’s verwekking van Andhaka (Dharma Saṃhitā in de Śiva
Purāṇa)
a. De geboorte van Andhaka:
Eens op de berg Mandara sluit Pārvatī op speelse wijze de ogen van Śiva. Op dat moment wordt
de wereld donker. Door haar aanraking verschijnt op zijn voorhoofd een zweetdruppel die verhit
wordt door zijn derde oog en waaruit de demon Andhaka geboren wordt, ‘blind’ wegens de
duisternis.
b. Pārvatī’s verzorging van Andhaka:
Śiva vertelt Pārvatī wie Andhaka is en verzoekt haar samen met haar vriendinnen de demon een
half jaar te beschermen en te verzorgen. Gaurī doet dit.
c. De adoptie van Andhaka door Hiraṇyanetra:
Op het moment van Andhaka’s geboorte verlangt Hiraṇyanetra naar een zoon. Hij verricht
ascese en Śiva verleent hem een gunst. Hiraṇyanetra spreekt de wens uit slechts één zoon te
mogen krijgen. Śiva en Pārvatī geven hem daarop Andhaka. Iedereen is tevreden.
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5.4.6 Mythe 45: Śiva’s slachting van Andhaka en diens geestelijke
wedergeboorte (Kūrma Purāṇa)
a. Wanneer Śiva naar het Naaldwoud gaat, laat hij Pārvatī achter, beschermd door Nandin,
Nārāyaṇa, Brahmā, Śakra, Yama e.a.
b. Dan komt de demon Andhaka naar de berg Mandara om Pārvatī weg te voeren. Rudra grijpt hem
echter en spiest hem op de punt van zijn drietand en begint te dansen. Daarop verdwijnen de
zonden van Andhaka. Ten slotte maakt Śiva hem tot aanvoerder van zijn leger.
c. Hara neemt de zoon van Hiraṇyalocana naar Pārvatī. Andhaka eert haar en zij neemt hem aan
als haar eigen zoon.
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5.5 De dans van de ziener Maṅkaṇaka ten overstaan van Śiva
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5.5.1 Inleiding tot de dans van de ziener Maṅkaṇaka ten overstaan van Śiva
a. De symboliek van de dans:
1. Śiva is de heer van de dans (Naṭarāja):
i. Hij verricht de tāṇḍava, de dans van de dood, bijv. in mythe 45 (5.4.6,met Andhaka).
ii. Hij verricht de dans van de erotiek, bijv. in mythe 39 en mythe 43 (5.3.3 in het
Naaldwoud resp. 5.4.4 tijdens het liefdesspel met Pārvatī).
2. Magie en dans:
i. Maṅkaṇaka verricht een erotische dans en verandert bloed in plantensap.
ii. Śiva verricht een een erotische dans en verandert bloed in as in mythe 39.
b. De symboliek van het bloed en de as:
Het bloed is het zaad van het leven, verbonden met de as, de dood.
c. De heilige rivieren van India:
1. De Sindhu is de oudste heilige rivier.
2. De Sarasvatī:
i. vervangt de Sindhu als heilige rivier;
ii. heeft als heilige plaats Saptasārasvata, waar zeven rivieren in de Sarasvatī
samenvloeien;
iii. is naam van de godin der spraak.
3. De Ganges vervangt eveneens de Sindhu.
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5.5.2 Mythe 46: De dans van de ziener Maṅkaṇaka ten overstaan van Śiva
(Vāmana Purāṇa)
a. De geboorte van de Maruts:
Maṅkaṇaka, zoon van Kaśyapa, gaat samen met Rambhā en andere nimfen baden. Hij wordt
opgewonden en werpt zijn zaad in het water. Dan doet hij het in een pot. Het zaad verdeelt
zich in zeven delen, waaruit de zeven Maruts geboren worden. Deze zeven wijzen ondersteunen
het universum.
b. De verandering van Maṅkaṇaka’s bloed in plantensap:
Eens verwondt de siddha Maṅkaṇaka zijn hand aan de punt van kuśa-gras. Het bloed dat eruit
stroomt, verandert in plantensap. Hij verheugt zich zozeer hierover dat hij een erotische dans
verricht. En de hele wereld danst mee.
c. De verandering van Śiva’s bloed in as:
De goden zijn bezorgd over deze dans en verzoeken Śiva in te grijpen. De Grote God vraagt
Maṅkaṇaka waarom hij zo verheugd is, en deze vertelt het Śiva.
Śiva drukt dan zijn eigen vinger en duim tegen elkaar. Het bloed uit de wond verandert in as.
d. Śiva schenkt Maṅkaṇaka een gunst:
Maṅkaṇaka voelt zich beschaamd en eert Śiva.
De god verleent Maṅkaṇaka een gunst:
1. Zijn ascetische kracht zal toenemen.
2. Iedereen die in de Saptasārasvata zal baden en hem vereert, gaat uiteindelijk naar de
wereld van Sarasvatī.
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6.1 De Vedische avatāra van Viṣṇu: de dwerg (Vāmana)
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6.1.1 Inleiding tot de Vedische avatāra van Viṣṇu: de dwerg (Vāmana)
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6.1.1.1 Algemene opmerkingen t.a.v. de Vedische avatāra van Viṣṇu: de dwerg
(Vāmana)
a. Het welgezinde karakter van Viṣṇu i.t.t. Śiva:
1. Beiden krijgen weinig aandacht in de Ṛg Veda, maar Viṣṇu is meer orthodox, menselijker en
betergezinder dan Śiva.
2. Er zijn slechts drie avatāra’s van Viṣṇu, die vernietiging (en uiteindelijk toch welzijn)
brengen:
i. Kṛṣṇa;
ii. Boeddha;
iii. Kalki.
b. De tien belangrijkste avatāra’s van Viṣṇu:
1. de vis (mythe 51, 6.2.1.3);
2. de schildpad (mythe 72, 8.3.2);
3. het beerzwijn (mythe 54, 6.2.2.4);
4. de man-leeuw (mythe 55, 6.2.2.4);
5. de dwerg (mythe 48, 6.1.2);
6. Rāma (mythe 56, 6.3.1.2);
7. Kṛṣṇa (mythe 57, 6.3.2.1.2);
8. de Boeddha (mythe 62, 6.4.1.2);
9. Kalki (mythe 63, 6.4.2.2);
10. Paraśurāma ( ‘Rāma met de bijl’), de zoon van Jamadagni, die zijn onkuise moeder
onthoofdt en alle kṣatriya’s doodt.
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6.1.1.2 De mythe van Viṣṇu’s drie stappen, in de Ṛg Veda
a. Het is een scheppingsmythe:
Het Vedische scheppingsconcept is meten, spreiden en uiteenzetten. Het heilige getal drie
wordt vaak toegepast in de kosmologie.
b. De mythe heeft de vorm van een lofprijzing op Viṣṇu.
c. Betekenis van het woord pada (vgl. nl. voet, lat. pes):
1. ‘voetstap’.
2. ‘voet’: Viṣṇu’s voeten zijn voorwerp van verering (zie mythe 12, 2.4.4.2).
3. ‘voetafdruk’:
i. Ook voorwerp van verering (zie mythe 60, 6.3.2.2.4.2).
ii. Leidt de gelovige naar het vee.
iii. Saramā’s sporen leiden Indra naar de Paṇi’s.
4. ‘woonplaats’: De derde pada is Viṣṇu’s hemel.
d. Door zijn drie stappen verandert Viṣṇu van een dwerg in een reus.
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6.1.1.3 De mythe van Viṣṇu als dwerg-puruṣa, in de Śatapatha Brāhmaṇa
Kenmerken van deze mythe:
1. Opneming van Vedische motieven:
a. De drie stappen in een andere vorm.
b. Verschuiling in de wortels der planten:
i. zoals Indra deed (zie mythe 26, 3.1.8.4);
ii. zoals Agni deed (zie mythe 29 – 32, 4.2 e.v.);
iii. metempsychosis:
De ziel verhuist tijdelijk naar de planten en het water.
c. Verwerving van een deel van het offer (zie mythe 36, 5.1.4).
Opneming van het Vedische concept van uitbreiding en doordringing:
d. Verandering van Viṣṇu van dwerg naar reus.
e. Vergelijk de microcosmische ziel (ātman) die identiek is aan de macrocosmische godheid
(Brahman) (zie Kṛṣṇa in mythe 59, 6.3.2.2.3.2).
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6.1.1.4 De mythe van Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali, de demon, in de Vāyu
Purāṇa
De verschillen tussen de Puranische en de Vedisch-Brahmanische versie van de mythe:
De kosmologie van de Puranische versie is explicieter:
1. Het hele universum is in Viṣṇu’s lichaam.
2. De voetstappen van Viṣṇu, de zonnegod, zijn opgang, zenith en ondergang van de zon.
3. Er is één individuele demon, Bali (‘offergave’).
4. Viṣṇu i.p.v. Indra is de demonendoder bij uitstek.
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6.1.2 Mythe 47: Viṣṇu’s drie stappen (Ṛg Veda)
a. Viṣṇu wordt geprezen om de scheppingsdaad die hij heeft verricht d.m.v. de drie stappen,
waardoor de wereld ontstond.
b. Viṣṇu, de stier, woont in de bergen. Die hoge woonplaats en de woonplaats der wezens op aarde
heeft hij in drie stappen geschapen. Hij ondersteunt dit alles.
c. We hopen in de hoge woonplaatsen van Viṣṇu en Indra te komen, waar vee is en mensen zijn die
de goden liefhebben en in een roes verkeren.
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6.1.3 Mythe 48: Viṣṇu als dwerg-puruṣa (Śatapatha Brāhmaṇa)
a. De demonen krijgen de overhand in de strijd met de goden en nemen de aarde in bezit door
haar te verdelen met ossenhuiden.
b. De goden gaan met Viṣṇu, het offer, aan het hoofd naar de demonen en vragen hen hun een
deel van de aarde te schenken. Ze krijgen het deel waarop Viṣṇu, die immers een dwerg is,
ligt.
c. De goden omringen Viṣṇu, het offer, met:
1. het gāyatrī-metrum in het zuiden;
2. het triṣṭubh-metrum in het westen;
3. het jagatī-metrum in het noorden;
4. Agni, de opgaande zon, in het oosten.
Door hen te vereren verkrijgen ze de hele aarde. Daarom wordt Viṣṇu ‘het altaar’ (vedi) genoemd,
waarmee de hele aarde verworven is.
d. Viṣṇu raakt uitgeput en verdwijnt in de wortels der planten. De goden gaan hem zoeken en
vinden hem op een diepte van drie vingers. (Daarom is het altaar drie vingers hoog.)
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6.1.4 Mythe 49: Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali, de demon (Vāyu Purāṇa)
a. In de zevende Tretā Yuga heerst de demon Bali, de zoon van Virocana, over de drieledige
wereld. Viṣṇu, in de gedaante van een dwerg, gaat, samen met Bṛhaspati, naar Bali en verzoekt
hem het deel van de wereld te geven ter grootte van drie stappen.
b. Viṣṇu neemt de drie voetstappen over de hemel, het luchtruim en de aarde volgens de drie
standen van de zon. Zo ontneemt hij de demon de drieledige wereld die nu in zijn eigen
lichaam is. Hij is Mādhava, de individuele ziel, de essentie van de elementen en de tijd.
c. De
1.
2.
3.
4.

demonen worden geboeid en naar de hel gezonden, m.n.:
Bali;
Namuci;
Śambara;
Prahlāda.

d. Viṣṇu geeft ten slotte Indra het koningschap over alle onsterfelijken.
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6.2 De Brahmanische avatāra’s van Viṣṇu
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6.2.1 Viṣṇu als vis (matsya)
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6.2.1.1 Inleiding tot Viṣṇu als vis (matsya)
1. De mythe van Manu en de vloed, in de Śatapatha Brāhmaṇa:
a. Deze mythe is oorspronkelijk niet geassocieerd met Viṣṇu:
i. Hij is ouder dan de verering van Viṣṇu en pre-IE.
ii. Hij heeft parallellen met de Semitische zondvloedverhalen.
b. Er is sprake van het motief van uitbreiding: de kleine vis wordt groter.
2. De mythe van Manu en de vloed, in de Matsya Purāṇa:
Verschillen in ontwikkeling tussen beide mythen:
a. Het motief van uitbreiding wordt nu geassocieerd met Viṣṇu, die immers de uitbreider is,
zoals de dwerg de reus wordt in mythe 48 en 49 (6.1.3).
b. Uitbreiding (of verdeling) en vergoddelijking veroorzaken angst door de gevaarlijke
destructieve kracht ervan. Vergelijk:
i. De vergroting van de vis beangstigt Manu.
ii. Bhagavad Gītā:
Viṣṇu’s kosmische gedaante beangstigt Arjuna.
iii. Bhāgavata Purāṇa:
Kṛṣṇa’s kosmische gedaante beangstigt zijn moeder.
c. Bestrijding van het gevaar door wegwerping, dus verdeling (of uitbreiding) van het
gevaarlijke object:
i. Het onderwaterpaard wordt in de oceaan geplaatst en is verbonden met de
wereldondergang (in mythe 42, 5.4.3).
ii. Het vurige zaad van Śiva wordt telkens verplaatst omdat het ondraaglijk is (in mythe 43,
5.4.4).
iii. De vis als de redder van Manu is nu ook de vis van de wereldondergang, die geassocieerd
wordt met het onderwaterpaard van de wereldondergang: wanneer de vis in de oceaan
nederdaalt, verrijst het paard.
d. Manu redt niet alleen zichzelf, maar alle schepselen.
e. Manu wenst de onsterfelijkheid van het menselijk ras.
f.

De naam van de vis is verschillend:
i. Mythe 50 (6.2.1.2):
Jhaṣa: het sterrenbeeld Vissen (onbekende vissoort).
ii. Mythe 51 (6.2.1.3):
Śaphari:
(1) vroeger: soort kleine vis in ondiep water;
(2) later: soort grote karper die op andere vissen jaagt (associatie met angst!).
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6.2.1.2 Mythe 50: Manu en de vloed (Śatapatha Brāhmaṇa)
a. Wanneer Manu zich wast, krijgt hij een vis in zijn handen. De vis verzoekt Manu voor hem te
zorgen tot hij groot is, uit angst door andere vissen te worden opgegeten (anarchie). Als
tegenprestatie belooft de vis Manu redden van de wereldondergang door de zondvloed.
b. De vis groeit op in een pot, daarna in een sloot, vervolgens als jhaṣa in de oceaan. In een
bepaald jaar komt de zondvloed en moet Manu een schip bouwen. Hij maakt het schip met een
touw vast aan de hoorn van de vis, die hem vervolgens naar de berg in het noorden brengt.
c. Vanaf de berg moet Manu de zakkende waterlijn volgen. De berghelling heet sindsdien de
Nederdaling van Manu. Alle schepselen zijn vernietigd, behalve Manu.
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6.2.1.3 Mythe 51: Manu en de vloed (Matsya Purāṇa)
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6.2.1.3.1

Deel 1 van mythe 51: Manu’s wens en ontmoeting met de vis

a. Manu, een koning en kind van de zon, verricht ascese op de berg Malaya en mag een wens doen
bij Brahmā. Manu wenst de mensheid te redden tijdens de wereldondergang.
b. Tijdens een plengoffer krijgt Manu een śaphari-vis in zijn handen, waarmee hij medelijden
krijgt en die hij wil redden. Door zijn groei verhuist de vis telkens. De middelaars zijn:
1. een pot;
2. een voorraadkruik;
3. een waterbron;
4. een meer;
5. de Ganges;
6. de oceaan.
c. Manu wordt bang door de enorme omvang van de vis en ziet in hem Viṣṇu: Hij noemt hem
Vāsudeva, Keśava, Hṛṣīkeśa.
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6.2.1.3.2

Deel 2 van mythe 51: Viṣṇu’s opdracht en voorspelling aan Manu

a. Viṣṇu prijst Manu wegens het houden van zijn belofte en draagt hem op aan het begin van de
pralaya een schip te bouwen dat hij vast moet maken aan de hoorn van de vis, hemzelf. Ook
moet hij de schepselen in het schip plaatsen:
1. die geboren zijn uit zweet;
2. die geboren zijn uit eieren of water;
3. die hun huid afwerpen.
b. Viṣṇu voorspelt dat Manu
1. de Prajāpati van het universum zal zijn;
2. alwetend zal zijn in de Kṛta Yuga, de periode van Manu wanneer hij heerser zal zijn;
3. vereerd zal worden, ook door de goden.
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6.2.1.3.3
Deel 3 van mythe 51: Viṣṇu’s toelichting op zijn voorspelling en
opdracht
a. Viṣṇu voorspelt het verloop van de pralaya:
1. Vernietiging door vuur in chronologische volgorde:
i. Zeven hete stralen.
ii. Zeven maal zeven hete stralen die hete kolen zenden.
iii. Het onderwaterpaard zal giftig vuur spuwen uit de hel.
iv. Het derde oog van Bhava zal het drieledige universum vernietigen.
2. Vernietiging door water in chronologische volgorde:
i. Door de hitte vormt zich stoom in de atmosfeer.
ii. De aarde zal bevloeid worden door de Zeven Wolken van de wereldondergang:
(1) Draaikolk;
(2) Schrikbrul;
(3) Emmer;
(4) Woest;
(5) Kraan;
(6) Bliksembanier;
(7) Bloedrood;
(8) De oceanen zullen samenvloeien tot het drieledige universum één zee is.
b. Viṣṇu’s toelichting op de opdracht aan Manu tijdens de periode van Manu Cāk ṣuṣa (periode van
wereldondergang):
1. Manu moet het zaad van al de schepselen aan boord nemen.
2. De vastmaking van het touw aan de vis (boeiing) zal hem beschermen.
3. Manu zal begeleid worden door:
i. de maan;
ii. de zon;
iii. Brahmā;
iv. Viṣṇu (de vis);
v. de vier Wereldbeschermers;
vi. Narmadā, de heilige rivier;
vii. Mārkaṇḍeya, de wijze;
viii. Bhava;
ix. de Veda’s;
x. de Purāṇa’s en hiervan afhankelijke wetenschappen.
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6.2.1.3.4

Deel 4 van mythe 51: Manu’s voorbereiding op de zondvloed

Manu oefent zich in de touwknooptechniek. Wanneer de pralaya nadert, komt er een slang in de
gedaante van een touw naar hem toe, die hij vervolgens aan de hoorn van de vis vastmaakt. Manu
plaatst alle schepselen aan boord en vereert Viṣṇu.
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6.2.2 Viṣṇu als beerzwijn (Varāha)
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6.2.2.1 Inleiding tot Viṣṇu als beerzwijn (Varāha)
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6.2.2.1.1
De mythe van Prajāpati als beerzwijn en de schepping van de
aarde, in de Taittirīya Saṃhitā
a. Het beerzwijn is oorspronkelijk niet geassocieerd met Viṣṇu, maar met Prajāpati (= Brahmā).
b. Er is sprake van schepping door spreiding en verdeling van de aarde door het zwijn, zodat ze
blijft drijven.
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6.2.2.1.2
De mythe van Prajāpati als beerzwijn en de redding van de aarde,
in de Śatapatha Brāhmaṇa
De voorwaarden voor de associatie van het zwijn met Viṣṇu, gelegd in de Taittirīya Saṃhitā,
worden versterkt:
a. Brāhmaṇa’s:
Viṣṇu helpt Indra een zwijn uit handen van de demonen terug te halen.
b. Het idee van het uitspreiden van de aarde (Pṛthivī ‘de Uitgestrekte’) wordt verbonden met het
aspect van uitbreiding van Viṣṇu.
c. Het idee van de redding van de aarde door het zwijn gaat over op Viṣṇu, zoals de redding van
de mensheid door de vis, later gelijk aan Viṣṇu. In beide gevallen dreigt verdrinking.
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6.2.2.1.3
De mythe van Viṣṇu als beerzwijn en de redding van de aarde, in
de Viṣṇu Purāṇa
a. Twee belangrijke kenmerken van het zwijn:
1. Het is een offerdier.
2. Het is ambivalent:
i. Het zwijn leeft in het water en op het land.
ii. Het woont in de Wereld-niet-Wereld, een kring van bergen op de grens van de zichtbare
en de duistere wereld (orde-chaos).
b. Het scheppingsconcept:
1. Viṣṇu neemt door de zwijn-avatāra de functie van Brahmā als schepper over.
2. Evenals Brahmā schept Viṣṇu de aarde door haar te vinden in het water.
3. Het scheppen geschiedt door herschikking en spreiding in overeenstemming met de
opvatting van het universum als gesloten systeem (zie 1.1-0).
4. Het water is zowel geboorteplaats als schuilplaats van de aarde.
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6.2.2.1.4

De mythe van Śiva en het beerzwijn, in de Kālikā Purāṇa

a. De mythe is de Śaiva versie van de beerzwijnmythe.
De gevaarlijke, destructieve kracht van het zwijn:
1. Het omwoelen van de aarde en het erotische element zijn reeds aanwezig in de Vai ṣṇava
mythen en worden hier benadrukt in negatieve zin.
2. Het zwijn ‘zondigt’ in drie opzichten:
i. Sociaal:
te sterke hechting aan zijn familie;
ii. Ritueel:
paring met een onreine vrouw (vergelijk Agni en de Krtikka’s);
iii. Kosmisch:
geen beheersing van het gevaarlijke vuur door het zwijn.
Gevolgen van de zonden van het zwijn:
3. ad b.2.i:
De beer en de zeug zijn ambivalent: ze weten wat ze moeten doen, maar kunnen het niet
zonder de hulp van Śiva.
4. ad b.2.ii:
Het onreine bloed wordt verzoend door het bloedoffer van de beer.
5. ad b.2.iii:
De duik van de zwijnen (en de vis) in het water is de aankondiging van de wereldondergang:
i. Spelenderwijs duiken de zwijnen in de oceaan.
ii. Ze storten in zee tijdens de strijd.
iii. Ze worden gedood en in de oceaan geworpen.
iv. Viṣṇu neemt de gedaante van een vis aan en redt de Veda’s.
De zoon van Viṣṇu en Aarde:
6. Hier blijft de zoon over wie een voorspelling wordt gedaan, een embryo.
7. In andere versies heet deze kwaadaardige demon:
i. Naraka (‘Mannetje’);
ii. Bhaumya (‘Uit de aarde geboren’).
De man-leeuw heeft waarschijnlijk invloed gehad op het ontstaan van verschijningen van Śiva:
8. Śiva als śarabha.
9. Śiva’s uittreden uit de stenen liṅga om zijn vereerder te redden uit handen van de god van
de dood.
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6.2.2.2 Mythe 52: Prajāpati als beerzwijn en de schepping van de aarde
(Taittirīya Saṃhitā)
a. In het begin bestond het universum uit de oerwateren.
b. Prajāpati wordt de wind en beweegt de oceaan.
c. Prajāpati wordt een beerzwijn, wanneer hij de aarde ziet en grijpt haar.
d. Prajāpati wordt Viśvakarman en slaat de aarde tot ze uitgestrekt ligt (Pṛthivī ‘de
Uitgestrekte’).
e. Prajāpati wordt haar gemaal en bevrucht haar en brengt voort:
1. de goden;
2. de Vasu’s;
3. de Rudra’s;
4. de Āditya’s.
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6.2.2.3 Mythe 53: Prajāpati als beerzwijn en de redding van de aarde
(Śatapatha Brāhmaṇa)
a. In het begin bestond de aarde slechts in haar kleine gedaante ter grootte van een hand.
b. Prajāpati wordt een beerzwijn, Emūṣa, en heft de aarde op.
c. Prajāpati wordt haar gemaal en paart met haar.
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6.2.2.4 Mythe 54: Viṣṇu als beerzwijn en de redding van de aarde (Viṣṇu
Purāṇa)
a. Na de mahāpralaya ontwaakt Brahmā en ziet dat de wereld leeg is. Hij wordt Nārāya ṇa (=
Viṣṇu) genoemd:
1. De wateren heten Nāra, als afstammelingen van Nara (‘man, mens’).
2. Nārāyaṇa leeft in de wateren (ayana ‘woning’).
b. Prajāpati wordt een beerzwijn (het Vedische offer) wanneer hij de aarde ziet, en wil haar
opheffen (zoals hij in andere tijdperken andere gedaanten heeft aangenomen om als verlosser
op te treden).
c. Sanaka (‘de oude’, broer van Sananda ‘vreugdevol’, Sanātana ‘eeuwig’ en Sanatkumāra ‘eeuwig
jeugdig’, de vier uit zijn geest geboren zonen van Brahmā) en de siddha’s prijzen Prajāpati.
d. De beer duikt onder water waar de aarde is. De aarde prijst hem. Hij laat een gemompel
horen en heft de aarde op zijn tand op. Het water dat van hem afdruipt reinigt Sananda en de
siddha’s die in de wereld der mensen vertoeven. De hel wordt opengebroken en de wateren
storten naar beneden.
e. De beer legt de aarde op de oceaan. Door haar uitgestrektheid drijft ze als een schip op het
water. Het zwijn maakt vervolgens
1. de bergen;
2. de zeven continenten;
3. de vier werelden:
i. aarde;
ii. ether (luchtruim);
iii. hemel;
iv. onderwereld.
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6.2.2.5 Mythe 55: Śiva en het beerzwijn (Kālikā Purāṇa)
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6.2.2.5.1

Deel 1 van mythe 55: Śaṃkara’s bevel aan het beerzwijn

a. Nadat Viṣṇu als beerzwijn de aarde weer op haar plaats heeft gezet, prijst Śaṃkara hem voor
zijn redding en zijn genade, want hij is het wezen van het universum en het offer.
b. Toch vraagt Śaṃkara hem zijn beerzwijngedaante af te leggen, want
1. de aarde kan zijn gewicht niet verdragen;
2. de aarde is, hoewel ongesteld, door hem bevrucht. Het onreine embryo zal een zoon
worden, die
i. vrouwen wegvoert die zich niet kunnen beheersen;
ii. als demon goden en gandharva’s kwaad doet.
c. Śaṃkara beveelt Viṣṇu zijn beerzwijngedaante te verlaten, want de tijd van schepping is
voltooid. Een andere keer mag hij zich weer in zijn zwijnengedaante hullen. De beer is
beschaamd en belooft te doen wat Śiva hem heeft gevraagd. De guru, schepper, ondersteuner
en heer van het universum gaat, evenals Śiva, zijn weegs.
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6.2.2.5.2
Deel 2 van mythe 55: De verwoestingen door de zwijnen en de
klacht van de goden
a. De beer gaat naar zijn land Wereld-niet-wereld en paart met de aarde als zeug. Ze krijgen
drie biggen:
1. Suvṛtta (‘Mooi gerond’);
2. Kanaka (‘Gouden’);
3. Ghora (‘Afschuwelijk’).
b. De
1.
2.
3.
4.
5.

zwijnen hebben veel plezier, maar richten ook veel onheil aan:
De aarde buigt in het midden door.
De kop van de slang Ananta wordt gebroken.
De schildpad op de aarde wordt neergetrapt.
De tafellanden van Meru en meren als Mānasa worden verwoest.
De oceanen worden gegeseld en de hemelse rivieren en wensbomen worden vernietigd.

c. De beer en de zeug weten dat ze zich moeten beheersen, maar kunnen het niet. Daarom komen
de goden o.l.v. Śakra tezamen. Ze benaderen Viṣṇu en beklagen zich over de verwoestingen.
Viṣṇu moet de kosmos redden.
d. Viṣṇu hoort hun klacht en is het met hen eens. Hij verzoekt Śaṃkara het zwijn te slachten en
Brahmā moet Śaṃkara vullen met zijn energie. Viṣṇu belooft een groot zoenoffer aan te richten
wegens paring met een menstruerende vrouw en moord op brahmanen.

Hindoe-mythen - De mythologie van Viṣṇu - De Brahmanische avatāra’s van Viṣṇu - Viṣṇu als beerzwijn (Varāha) - Mythe 55:
Śiva en het beerzwijn (Kalika Purāṇa)

6.2.2.5.3

Deel 3 van mythe 55: De strijd tussen śarabha en de zwijnen

a. Eerst ontneemt Mādhava (= Kṛṣṇa) de beer al zijn energie. Dan benadert Śiva, de doder van
Smara (= Kāma), het offerzwijn. De goden geven hem al hun energie, waarna Śiva verandert in
een śarabha, een monster, enkele malen groter dan de beer, zwart, met vier poten onder en
vier boven, reikend tot aan de maan.
b. Suvṛtta, Kanaka en Ghora vergroten zichzelf en vallen de śarabha aan en gooien hem ver in
de oceaan, duiken achter hem aan, evenals de beer zelf uit liefde voor zijn zonen.
c. Wanneer de zwijnen en śarabha door de lucht vliegen
1. verwonden ze goden, van wie sommige naar Mahar, de vierde hemel, vluchten;
2. slaan ze sterrenbeelden uit hun wagens naar beneden;
3. ontstaan door de vallende hemellichamen stormen die bergen opnemen en neerwerpen.
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6.2.2.5.4

Deel 4 van mythe 55: De zondvloed en de redding door Hari

a. Door de val van de dieren en de bergtoppen in de oceaan ontstaat er een grote vloed,
waardoor alle schepselen verdrinken. Het ene deel van de aarde zinkt in het water, het andere
deel rijst op. De Grootvader is bezorgd en verzoekt Hari de wereld te redden.
b. Hari neemt dan de gedaante aan van een rode vis (Cyprinus rohitaka), zet de Veda’s en de
Zeven Wijzen op zijn rug en bouwt een groot schip om hun nakomelingen te beschermen.
c. Vervolgens gaat Hari naar de plaats waar de zwijnen en de śarabha aan het strijden zijn.
Wanneer de beer Hari ziet, herinnert hij zich de Man-leeuw die door die herinnering ook
daadwerkelijk aanwezig is. De beer neemt de energie van de leeuw over. Door de zuchten van
de beer ontstaan veel nieuwe zwijnen.
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6.2.2.5.5
Deel 5 van mythe 55: Verzoek en voorspelling door het beerzwijn
en zijn dood
a. De beer vraagt de śarabha opnieuw hem te doden, opdat hij (Hari) het zwijnenlichaam kan
verlaten en er een offer gebracht kan worden. Ook de andere zwijnen moeten geslacht worden
ten bate van de drie werelden. Uit de offers zullen een nieuwe wereld en nieuwe schepselen
ontstaan.
b. De beer voorspelt dat uit het embryo dat verwekt is toen de aarde zwanger was, de zoon van
zes moeders en Rudra geboren zal worden om zijn taak, hem (de beer) uit zijn lichaam te
verdrijven, te volbrengen.
c. Ten slotte gaat de energie van de beer en zijn zonen over in Vi ṣṇu. De śarabha doodt de
zwijnen, zodat ze hun lichamen verlaten, en gooit ze in de oceaan. Dit veroorzaakt gedreun
en vuur als het vuur van de wereldondergang.
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6.3.1 Viṣṇu als Rāma
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6.3.1.1 Inleiding tot Viṣṇu als Rāma
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6.3.1.1.1

Algemene opmerkingen t.a.v. Viṣṇu als Rāma

Menselijkheid versus goddelijkheid bij Rāma en Sītā:
a. Menselijkheid:
1. Rāma was oorspronkelijk een sterfelijke koning.
2. De Rāmāyaṇa als belangrijkste en oudste bron van Rāma behandelt hem meestal als held.
3. Rāma’s grofheid, opschepperij en ‘blindheid’ benadrukken zijn menselijkheid.
4. Sītā’s tweede dood voltrekt zich wanneer ze binnentreedt in de aarde, haar moeder, zonder
hereniging met Rāma: het zijn mensen.
b. Goddelijkheid:
1. Rāma wordt eeuwen na zijn koningschap verheven tot de avatāra van Viṣṇu.
2. In de Rāmāyaṇa wordt Rāma alleen als god gezien aan het begin en het eind van het
verhaal, die er als raamwerk later aan zijn toegevoegd.
3. De goden openbaren Rāma dat hij een god is, nl. Vi ṣṇu.
4. Sītā’s eerste dood voltrekt zich wanneer ze in het vuur treedt, maar daarna als Lakṣmī met
Rāma als Viṣṇu herenigd wordt.
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6.3.1.1.2
De mythe van Rāma; episode: Rāma’s afwijzing van Sītā, in de
Rāmāyaṇa
a. In deze mythische episode aan het eind van de Rāmāya ṇa worden de menselijkheid en
goddelijkheid van Rāma (en Sītā) tegenover elkaar geplaatst:
1. Eerst is hij onwetend en ‘blind’:
Rāma behandelt Sītā wreed en is egoïstisch en opschepperig.
2. Dan wordt hij zich bewust van zijn ‘blindheid’:
i. Sītā beschouwt hij ‘als een lamp voor iemand met zieke ogen’.
ii. Hij kijkt naar haar ‘met een geelzuchtig (= jaloers) oog’.
3. Ten slotte wordt hij bewust gemaakt van zijn goddelijkheid door de goden. Deze openbaring
doet zijn gesnoef geheel teniet.
4. Na zijn openbaring is Rāma zich bewust van Sītā’s kuisheid, maar vindt de zuivering door
het vuur noodzakelijk. Zo kunnen ze beiden verenigd worden als goden.
b. De betekenis van Sītā als Maithilī:
1. Sītā:
i. Betekenis: ‘de voor’.
ii. Ze is geboren uit de voor (van de aarde, haar moeder) die door koning Janaka van
Videha is geploegd; Janaka is dan haar vader.
2. Maithilī:
i. Betekenis: ‘van Mithilā’, de hoofdstad van Videha.
ii. Maithilī is de bijnaam van Sītā.
c. De overeenkomst tussen Rāma en Agastya:
1. Agastya
i. was kluizenaar ten zuiden van het Vindhya-gebergte;
ii. was de mythische leider van de zieners in Zuid-India;
iii. verdreef de rākṣasa’s met zijn ascetische kracht.
2. Rāma verdrijft de demonen in het zuiden en wint Sītā terug.
d. Verschillen in uiterlijk tussen goden en mensen:
Goden
1. knipperen niet met de ogen;
2. hebben bloemenkransen die niet verdorren;
3. zweten niet;
4. zijn niet bedekt met stof;
5. raken niet de grond met hun voeten.

Hindoe-mythen - De mythologie van Viṣṇu - De epische avatāra’s van Viṣṇu - Viṣṇu als Rāma

6.3.1.2 Mythe 56: Rāma; episode: Rāma’s afwijzing van Sītā (Rāmāyaṇa)
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Rāma’s afwijzing van Sītā (Rāmāyaṇa)

6.3.1.2.1

Deel 1 van mythe 56: Rāma’s vernederende toespraak tot Sītā

a. Rāma snoeft dat hij als sterveling zowel de oneer als zijn vijand teniet heeft gedaan. Hij eert
zijn medestanders Hanumat, Sugrīva en Vibhīṣaṇa.
b. Hij is vertoornd op Sītā. Te midden van de menigte zegt hij zoals Agastya de demonen te
hebben verslagen, niet om haar te redden, maar om zijn eigen eer te redden.
c. Rāma beschouwt Sītā als een lamp voor iemand met zieke ogen. Hij kijkt naar haar met een
jaloers oog, omdat ze volgens hem de liefde met Rāva ṇa moet hebben bedreven. Hij wijst haar
af. Ze mag gaan en een andere man kiezen.
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6.3.1.2.2

Deel 2 van mythe 56: Sītā’s verdediging en zelfmoord

a. Maithilī weent hevig. Ze voelt zich verdrietig, beschaamd en vernederd. Daarna verdedigt ze
zichzelf met woorden. Ze is Rāma altijd trouw gebleven. Sītā vraagt zich af waarom hij haar
niet eerder heeft afgewezen (via Hanumat); dan had hij zich al die moeite kunnen besparen en
had zij een einde aan haar leven gemaakt. Rāma had haar moeten vertrouwen; ze zijn immers
gehuwd.
b. Voor Sītā is er nog maar één uitweg: verbranding door het vuur. Ze geeft Lakṣmaṇa opdracht
een brandstapel te maken. Rāghava (= Rāma) geeft toestemming, Sītā loopt om hem heen,
daarna om het vuur. Ze roept het vuur als beschermer aan, de getuige van alle mensen, en
verklaart dat ze altijd trouw is gebleven aan Rāghava. Daarna betreedt ze het vuur onder
rouwbeklag van de omstanders.
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6.3.1.2.3
Deel 3 van mythe 56: De komst der goden en hun openbaring van
Rāma’s werkelijke aard
a. De
1.
2.
3.
4.
5.
6.

belangrijkste goden komen bijeen:
Kubera;
Yama;
Indra;
Varuṇa;
Śiva;
Brahmā.

b. Ze gaan naar Laṅkā en spreken Rāma toe. Ze vertellen hem wie hij werkelijk is, nl. een god, en
vragen zich af waarom hij Sītā heeft afgewezen alsof hij een gewone mens is. Rāma is
daarentegen
1. Vasu Ṛtadhāman, de voortbrenger der Vasu’s;
2. de Zelfgeschapene;
3. de Achtste Rudra;
4. de Vijfde Sādhya.
Hij heeft de aśvins als oren en de zon en de maan als zijn ogen.
Brahmā verklaart dat Kākutstha (‘afstammeling van Kakutstha (= ‘staand op een bult’)’ = Rāma)
gelijk is aan
5. Nārāyaṇa, die vier wapens draagt:
i. schelphoorn;
ii. discus;
iii. knots;
iv. lotus;
6. het beerzwijn met de ene tand;
7. Viṣṇu, Kṛṣṇa, Prajāpati (en Sītā is Lakṣmī).
Brahmā nodigt Rāma uit de hemel te betreden.
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6.3.1.2.4
Deel 4 van mythe 56: Tenhemelopneming. Toespraken van het
vuur en Rāma
a. Het vuur neemt vervolgens Sītā op en plaatst haar op de schoot van Rāma.
b. Het vuur (de getuige der mensen) verklaart aan Rāma dat Sītā volkomen rein is en hem altijd
trouw is gebleven.
c. Rāma, de onderhouder van dharma, verklaart dat hij zich wel bewust is van de trouw van Sītā.
Rāvaṇa kon haar niet eens benaderen wegens haar energie. Maar de reiniging door het vuur was
toch noodzakelijk, omdat niemand zou kunnen zeggen dat hij naïef was geweest; Sītā had lange
tijd in de woning van Rāvaṇa vertoefd.
d. Ten slotte wordt Rāma door de goden geprezen en in gelukzaligheid met Sītā verenigd.
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6.3.2 Viṣṇu als Kṛṣṇa
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6.3.2.1 Viṣṇu als Kṛṣṇa, het embryo
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6.3.2.1.1

Inleiding tot Viṣṇu als Kṛṣṇa, het embryo
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6.3.2.1.1.1 Algemene opmerkingen t.a.v. Viṣṇu als Kṛṣṇa, het embryo
a. Overeenkomsten tussen Kṛṣṇa en Rāma:
Het zijn beide ‘epische’ figuren:
1. Ze komen in een episch werk voor.
2. Ze zijn als koning en strijder epische helden.
3. Ze zijn sterfelijk.
b. Verschillen tussen Kṛṣṇa en Rāma:
1. Kṛṣṇa is geen centrale figuur zoals Rāma, maar is één uit velen.
2. Kṛṣṇa’s identificatie met Viṣṇu vindt pas aan het eind van het verhaal plaats. (Daarom
wordt de Mahābhārata niet behandeld.)
c. Ontwikkeling van de geboortemythe van Kṛṣṇa:
1. Waarschijnlijk een oude volkslegende uit de niet-Sanskritische traditie.
2. Vage vermelding in de Vedische en epische literatuur.
3. Volledige vertelling in de Harivaṃśa, een Purāṇa bij de Mahābhārata.
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6.3.2.1.1.2 De mythe van Kṛṣṇa’s verwekking en overdracht aan andere
moeders in de Harivaṃśa
De geboortemythe van Kṛṣṇa kent universele motieven, maar de typisch Hindoeïstische motieven
overheersen.
1. Universele motieven:
a. Slachting van de onschuldige kinderen.
b. Opvoeding van het koninklijke of goddelijke kind door eenvoudige pleegouders die
onwetend zijn van zijn majesteitelijkheid.
2. Hindoeïstische motieven:
a. Het gevaarlijke embryo dat verdeeld moet worden (vergelijk mythe 27 (3.2.2) en mythe 33
(4.6)).
b. De gecompliceerde overdracht naar diverse (baar)moeders (vergelijk de Skanda-mythe
(4.6)):
i. De moeders:
(1) Kālī (de waterige onderwereld);
(2) Devakī;
(3) Rohiṇī (krijgt alleen het embryo van Balarāma);
(4) Yaśodā (krijgt Kṛṣṇa en Balarāma in huis).
ii. De complexiteit wordt vergroot door de ruime betekenis van garbha:
(1) ‘baarmoeder’;
(2) ‘moeder’;
(3) ‘embryo’;
(4) ‘nakomeling’.
iii. Gevolgen van de overdracht:
(1) Kṛṣṇa is een koning, vermomd als gewone man.
(2) Kṛṣṇa is een god, vermomd als sterveling.
c. De rol van het derde kind, Kālī, in diverse verschijningen:
i. Skanda-mythe (mythe 33, 4.6):
Kālī is Nacht.
ii. Mythe van de ruzie en de hereniging van Śiva en Pārvatī (mythe 68, 7.4.2):
Kālī maakte Pārvatī, toen ze nog een embryo was, zwart.
iii. Kṛṣṇa-mythe (mythe 57, 6.3.2.1.2):
Kālī verschijnt als
(1) Slaap (een manifestatie van de māyā-kracht van Viṣṇu);
(2) Nacht;
(3) Droom;
(4) Dood.
d. Astrale symboliek (vergelijk de Skanda-mythe, 4.6):
i. Rohiṇī:
Sterrenbeeld en favoriete vrouw van Soma, de maan.
ii. Abhijit (‘Zegevierend’):
(1) Kṛṣṇa wordt geboren onder dit sterrenbeeld, wanneer het zich midden aan de
hemel bevindt boven de berg Kumeru (‘Slechte Meru’) der demonen.
(2) Betekenis:
De demonen zijn ‘zegevierend’ als de zon boven de berg is tijdens de evening
(Sumeru ‘Goede Meru’ is de berg der goden).
iii. De zes embryo’s:
(1) symboliseren misschien de zes wintermaanden, terwijl K ṛṣṇa en Balarāma de eerste
twee maanden van de lente symboliseren;
(2) herinneren aan de zeshoofdige Skanda:
(a) Deze hoofden symboliseren de zes jaargetijden. 
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(b) Zijn geboorte is de geboorte van het jaar.
3. Genealogie van Kālanemi:
Kaṃsa blijkt de vader van Kṛṣṇa te zijn (vlgs O’Flaherty):
Hiraṇyakaśipu
│
Prahlāda
│
Virocana Ugrasena
│
│
Kālanemi = Kaṃsa (incarnatie) = Kāliya (incarnatie)
│
Zes Embryo’s ( Kṛṣṇa en Balarāma)
a. Mythe 57a: Soma en Rohiṇī:
Dakṣa schenkt zijn 27 dochters ten huwelijk aan Soma, de maan, die echter Rohi ṇī voortrekt
ten nadele van de anderen. Dakṣa vervloekt Soma tot kinderloosheid en tijdelijke wegtering
(tijdens de nieuwe maan).
b. Genealogie van Rohiṇī, de vrouw van Soma:
Dakṣa
│
Rohiṇī x Soma
4. Genealogie van Kṛṣṇa:
Rohiṇī x Vasudeva x Devakī
┌────────┼─────┐
Zes Embryo’s Kṛṣṇa Balarāma

Nanda x Yaśodā
│
Kālī

Opmerkingen:
i. Balarāma wordt als Devakī’s embryo geplaatst in de baarmoeder van Rohi ṇī die hem
daarna baart.
ii. Kṛṣṇa (= Viṣṇu) en het meisje Kālī (de godin Kālī) worden na hun geboorte heimelijk
door Vasudeva van ouders verwisseld.
iii. De Zes Embryo’s en Kālī worden meteen na hun geboorte door Ka ṃsa doodgeslagen,
waarna Kālī als godin ten hemel rijst.
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6.3.2.1.2
Mythe 57: Kṛṣṇa’s verwekking en overdracht aan andere moeders
(Harivaṃśa)
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6.3.2.1.2.1 Deel 1 van mythe 57: De voorgeschiedenis
a. Koning Kaṃsa krijgt de voorspelling dat het achtste kind van Devakī hem zal doden. Hij geeft
Vasudeva, haar man, de opdracht hem de kinderen na hun geboorte te geven om hen te doden.
b. Viṣṇu wil voorkomen dat het achtste kind wordt gedood en is van plan zelf plaats te nemen in
het achtste embryo. Om te beginnen denkt hij aan de Zes Embryo’s.
c. Eens mochten zes demonen wegens hun strenge ascese een wens doen van Brahmā. Ze wilden
door niemand gedood kunnen worden. Hun overgrootvader werd kwaad op hen omdat hij
buitengesloten was. Hij voorspelde dat hun vader Kālanemi/Ka ṃsa hen zal doden wanneer ze
embryo’s van Devakī zijn geworden.
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6.3.2.1.2.2 Deel 2 van mythe 57: Viṣṇu’s bevel aan Kālī
a. De Zes Embryo’s slapen in de waterige onderwereld alsof ze in de baarmoeder van de godin
Slaap (= Kālī) liggen. Viṣṇu treedt hen binnen in de gedaante van een droom. Hij beveelt de
godin de embryo’s in te planten in Devakī, waarna ze door Ka ṃsa gedood zullen worden.
b. Het zevende embryo zal van Devakī naar Rohiṇī overgebracht worden. Dit is Balarāma of
Saṃkarṣaṇa. Kaṃsa zal denken dat Devakī een miskraam heeft gekregen.
c. Het achtste embryo van Devakī is Viṣṇu zelf. Intussen moet Kālī het negende embryo worden,
maar dan van Yaśodā, de vrouw van Nanda, de koeherder van Ka ṃsa. Daarna moeten de
kinderen van Devakī en Yaśodā verwisseld worden (Kṛṣṇa resp. het meisje Kālī).
d. Kaṃsa zal de vermeende dochter van Devakī doden, maar het meisje zal als godin opstijgen ten
hemel. Ze zal als Kauśikī (= Kālī) vereerd worden en haar woonplaats zal het Vindhya-gebergte
zijn, waar ze de demonen Śumbha en Niśumbha zal vernietigen.
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6.3.2.1.2.3 Deel 3 van mythe 57: De geboorte van Kṛṣṇa en Kālī
a. Het gebeurt zoals Viṣṇu heeft voorspeld: de zes kinderen van Devakī worden door Ka ṃsa
gedood; het zevende (Balarāma) wordt heimelijk overgebracht naar de baarmoeder van Rohi ṇī.
b. Wanneer de maan in het sterrenbeeld Abhijit (‘Zegevierend’) is, wordt Kṛṣṇa geboren. De
wereld reageert gepast en gandharva’s en apsarasa’s prijzen Kṛṣṇa. Tegelijk baart Yaśodā een
dochter (de godin Kālī). De kinderen worden van moeder verwisseld. Ka ṃsa doodt de
vermeende dochter van Devakī, maar Kṛṣṇa blijft dus leven.
c. Zodra Kaṃsa het meisje doodt, stijgt ze als Kauśikī, de godin Kālī, ten hemel. Volgt een
beschrijving van haar uiterlijk:
1. Ze draagt bloemenkransen en smeersels.
2. Ze heeft loshangend haar en vier armen.
3. Ze wordt als eeuwige maagd geprezen door de goden.
4. Ze draagt donkerblauwe en gouden kleding.
5. Haar borsten zijn als de slapen op olifantshoofden.
6. Haar heupen zijn als wagens.
7. Haar gezicht is als de maan.
8. Haar gelaatskleur is als de bliksem.
9. Haar ogen zijn als jonge zonnen.
10. Haar volle borsten en donderende stem doen vocht vermoeden (melk resp. regen).
11. Ze danst in de duisternis met troepen geesten.
12. Ze is een afschrikwekkende vrouw die uit een enorme beker drinkt.
d. Kālī lacht en spreekt Kaṃsa woedend toe. Ze vervloekt hem en zal hem neerslaan en zijn bloed
drinken. Daarna vertrekt ze en zwerft met haar gevolg door het hemelruim.

Hindoe-mythen - De mythologie van Viṣṇu - De epische avatāra’s van Viṣṇu - Viṣṇu als Kṛṣṇa

6.3.2.2 Viṣṇu als Kṛṣṇa, de koeherder
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6.3.2.2.1

Inleiding tot Viṣṇu als Kṛṣṇa, de koeherder

a. De Bhāgavata Purāṇa vertelt de vier episoden van Kṛṣṇa als gopā (‘koeherder’):
1. Kṛṣṇa als zuigeling en de slachting van Pūtanā (mythe 58, 6.3.2.2.2.2);
2. Kṛṣṇa als kind en de beschouwing van zijn mond (mythe 59, 6.3.2.2.3.2);
3. Kṛṣṇa als jongen en de onderwerping van de slang Kāliya (mythe 60, 6.3.2.2.4.2);
4. Kṛṣṇa als jonge man en de diefstal van de kleren van de Gopī’s (mythe 61, 6.3.2.2.5.2).
b. Uitbreiding van de koeiensymboliek:
1. Vedische literatuur:
Koeien worden beschouwd als rijkdom en buit.
2. Brāhmaṇa’s:
Koeien worden beschouwd als offerdieren.
3. Bhāgavata Purāṇa:
Koeien worden beschouwd als symbool van vātsalya ‘liefde voor het kalf’, d.w.z.
i. moederliefde;
ii. de liefde als devotie van de vereerder voor Kṛṣṇa;
iii. de erotische liefde van de gopī’s voor Kṛṣṇa.
iv. Koeien mogen dus juist niet gedood worden.
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6.3.2.2.2

Kṛṣṇa’s zuigelingentijd
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6.3.2.2.2.1 De mythe van Kṛṣṇa als zuigeling en de slachting van Pūtanā in de
Bhāgavata Purāṇa
a. Er is sprake van het mythologische motief van de ambivalentie of tegenstelling tussen
vermomming of verberging en ware gedaante of aard in de mythologie van Kṛṣṇa de zuigeling,
Viṣṇu de dwerg en andere mythen:
Vermomming
Ware gedaante
______________________________________________________________________________________
1. Nietige sterveling:
1. Grote onsterfelijke:
a. dwerg;
a. reus;
b. zuigeling;
b. god;
c. individuele ziel.
c. universele godheid.
2. Lieflijke vrouw

2. Afzichtelijk monster.

3. Leven gevende melk:
a. de melk van de Paṇi’s;

3. Dodelijk gif:
a. idem die Saramā bedwelmt (mythe 22
(3.1.7.2));
b. idem die dodelijk is (mythe 33, 4.6);
c. idem die gif produceert (mythe 72,
8.3.2).

b. de melk van Skanda’s min;
c. de melk van de gekarnde oceaan.
4. Dodelijk gif:
het gif van Pūtanā’s borst.

4. Leven gevende melk:
idem dat leven gevende melk is.

5. Zuigen van melk.

5. Doden.

6. Doden.

6. Reinigen en heerlijk doen geuren.

7. Voorgewende deugd.

7. Werkelijke deugd.

Ad a.2:
Het verband tussen Pūtanā en Śrī:
1. Pūtanā, het vogelmonster, vermomt zich als Śrī (= Lak ṣmī, gehuwd met Viṣṇu = Kṛṣṇa) en
heeft dus de functie van gemalin.
2. Harivaṃśa:
Pūtanā, het vogelmonster met borsten, geeft Kṛṣṇa te drinken uit haar borst en Śrī betekent
‘welvaart’. Ze hebben dus de functie van moeder.
3. Pūtanā en Śrī dragen beide een lotus.
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6.3.2.2.2.2 Mythe 58: Kṛṣṇa als zuigeling en de slachting van Pūtanā (Bhāgavata
Purāṇa)
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6.3.2.2.2.2.1

Deel 1 van mythe 58: De slachting van Pūtanā door Kṛṣṇa

a. Vasudeva heeft Nanda gewaarschuwd dat diens zoon K ṛṣṇa in gevaar verkeert, waarop Nanda
naar huis snelt.
b. Intussen heeft Kaṃsa een vogelmonster, Pūtanā (‘de stinkende’), gezonden om zuigelingen in
de dorpen te vermoorden.
c. Pūtanā komt in Nanda’s dorp en neemt de gedaante van een lieflijke vrouw aan. De vrouwen
van de koeherders menen dat het Śrī is.
d. Pūtanā ziet in Nanda’s huis Kṛṣṇa liggen. Ze neemt hem op de schoot en geeft hem de borst die
besmeerd is met gif.
e. Kṛṣṇa veinst onwetendheid, maar knijpt haar dan overal hard en drinkt met de melk uit haar
borst ook het leven uit haar. Pūtanā valt krijsend neer en neemt haar eigenlijke gedaante als
vogelmonster weer aan. Haar grote levenloze lichaam wordt vergeleken met delen van een
landschap: bronnen, dammen, grotten, rotsen, stranden, een droog meer enz.
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6.3.2.2.2.2.2

Deel 2 van mythe 58: De vreugde over Kṛṣṇa

a. De omstanders, onder wie de gopī’s en Yaśodā en Rohiṇī, nemen Kṛṣṇa snel weg en beschermen
hem met toverspreuken tegen monsters en ziekten. Yaśodā geeft hem daarop leven gevende
melk uit haar borst.
b. Nanda en de koeherders keren uit Mathurā terug, zien Pūtanā en verbazen zich over de
voorspellende kracht van Ānaka-dundubhi (namen van trommels, die de goden lieten horen bij
Vāsudeva’s geboorte, die de geboorte van Kṛṣṇa voorafschaduwt; dus Ānaka-dundubhi =
Vāsudeva).
c. De dorpelingen hakken het lichaam van Pūtanā in stukken en verbranden het. Toch geeft de
rook een heerlijke geur als van aloë-hout, want door Kṛṣṇa haar borst te geven zijn haar zonden
verdwenen. Daarom stijgt ze op naar de hemel van goede mensen, hoewel ze een vrouwelijke
rākṣasa was, een drinkster van het bloed van zuigelingen. Welk loon krijgen dan wel niet de
geefsters van werkelijke melk en liefde? Deze zullen niet verdoemd zijn tot wedergeboorte die
voortkomt uit onwetendheid.
d. Iedereen hoort het nieuws en is verheugd. Nanda neemt zijn zoon K ṛṣṇa in zijn armen en is blij.
Zo zal eenieder die dit verhaal hoort, zich verheugen in Govinda (‘koevinder’= K ṛṣṇa).
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6.3.2.2.3

Kṛṣṇa’s kindertijd
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6.3.2.2.3.1 De mythe van Kṛṣṇa als kind en de beschouwing van zijn mond in
de Bhāgavata Purāṇa
a. Er is wederom sprake van het mythologische motief van ambivalentie of tegenstelling tussen
vermomming of verberging en ware gedaante of aard:
Vermomming
Ware gedaante
______________________________________________________________________________________
1. Het kleine:
1. Het grote:
a. banaal detail;
a. heilige majesteit;
b. mond.
b. universum.
2. Dood:
verzwolgen worden.

2. Wedergeboorte:
uitgespuwd worden.

3. Deugd.

3. Ondeugd.

4. Ondeugd.

4. Bron van vreugde en welzijn.

Ad a.2:
Tot het mythologische thema van wedergeboorte door verzwelging hoort het mythologische motief
van de open mond:
1. Yaśodā onderzoekt Kṛṣṇa’s mond.
2. De mythe van Mārkaṇḍeya’s betreding van Viṣṇu’s mond (Mb. 3: 183 – 190; Matsya 167):
Na de mahāpralaya drijft de ziener Mārkaṇḍeya op de kosmische oceaan en ziet een jongen
(Viṣṇu) die onder een banyan-boom slaapt. Mārkaṇḍeya betreedt zijn mond, ziet de hele
kosmos en verlaat zijn mond weer.
Ad a.3 en 4:
Het kwade en het goede zijn keerzijden van elkaar:
3. Kṛṣṇa doet of hij deugdzaam is, maar is ondeugend.
4. Zijn ondeugd geeft Yaśodā plezier.
5. De schijnbaar slechte daden van de goden:
i. dood (mythe 08);
ii. ketterij (mythe 62);
iii. paren van tegenstellingen (mythe 09)
leiden tot welzijn.
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6.3.2.2.3.2 Mythe 59: Kṛṣṇa als kind en de beschouwing van zijn mond
(Bhāgavata Purāṇa)
a. Na enige tijd beginnen Rāma (= Balarāma) en Keśava (= K ṛṣṇa) in het dorp te spelen en allerlei
kattenkwaad uit te halen. Yaśodā en de andere moeders moeten er slechts om lachen.
b. Dan komt het bericht dat Kṛṣṇa viezigheid gegeten zou hebben. Yaśodā wordt boos op hem,
maar Kṛṣṇa ontkent dat hij iets gegeten heeft en hij opent zijn mond voor Yaśodā’s ogen.
c. Yaśodā kijkt en ziet het hele universum, ook haar dorp en zichzelf. Ze begrijpt dat Kṛṣṇa een
god is die door zijn māyā-kracht in staat is mensen verkeerde voorstellingen van zaken te laten
hebben.
d. Ten slotte verliest Yaśodā dit inzicht in de ware aard van haar zoon doordat hij door māyākracht de moederliefde in haar doet opkomen. Ze ziet hem weer gewoon als haar zoon en
neemt hem op schoot.
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6.3.2.2.4

Kṛṣṇa’s jongenstijd
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6.3.2.2.4.1 De mythe van Kṛṣṇa als jongen en de onderwerping van de slang
Kāliya, in de Bhāgavata Purāṇa
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6.3.2.2.4.1.1

De ambivalentie tussen gif en amṛta

Er is nu m.n. sprake van de tegenstelling tussen gif en amṛta:
a. De
1.
2.
3.
4.
5.

slang en het water:
De slang Kāliya vergiftigt de vijver.
Kṛṣṇa ‘karnt’ de vijver met zijn voet en maakt het water ‘als amṛta’.
De goden karnen m.b.v. een slang de oceaan tot er amṛta en gif ontstaat.
De oceaan is het graf van de slang en andere vernietigende krachten.
De slang heeft gif in zijn blik, Kṛṣṇa heeft amṛta in zijn blik.

b. De slang en de vogel:
1. De slang staat symbool voor:
i. de vijand van de vogel;
ii. de dood;
iii. gif;
iv. de onderwereld.
2. De vogel staat symbool voor:
i. de vijand van de slang;
ii. leven en geboorte:
(1) Het ei is het zichtbare symbool.
(2) Het wereldei of de Gouden Kiem (Hiraṇyagarbha) is het mythische symbool en ligt in
de oerwateren.
iii. amṛta:
De vogel draagt soma of zaad in zijn bek (mythe 33 (4.6) en mythe 73 (8.4.2)).
iv. de hemel.
c. Viṣṇu en de slang en de vogel:
Viṣṇu verenigt de symbolen van de slang en de vogel:
1. Viṣṇu slaapt op de goede slang der eeuwigheid, Ananta of Śe ṣa.
2. Viṣṇu ontwaakt en berijdt de Garuḍa-vogel
d. Viṣṇu als Kṛṣṇa, de slangendoder:
1. Viṣṇu slacht als Kṛṣṇa de slechte slang Kāliya.
Vergelijk:
Indra slacht de slechte slang Vṛtra.
2. Viṣṇu zuivert als Kṛṣṇa de vijver van gif.
Vergelijk:
Indra bevrijdt de gevangen genomen wateren uit handen van de slang.
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6.3.2.2.4.1.2

De vijandschap tussen Garuḍa en Kāliya, en hun genealogie

a. De genealogie van Garuḍa en Kāliya:
Tārkṣya x Vinatā
│
┌────────────┴──────────┐
Garuḍa = Tārkṣya
de andere
= Suparṇa
vogels

Dakṣa
│
│
Kadrū x Kaśyapa
┌────┴────────┐
Kāliya
de andere nāga’s
of slangen

Opmerkingen:
Tārkṣya, een mythisch wezen:
1. Oorspronkelijk:
een paard.
2. Later:
i. = Garuḍa;
ii. Bhāgavata Purāṇa:
(1) = vader van Garuḍa;
(2) = echtgenoot van Vinatā.
b. Mythe 60a: Vinatā en de slangen (Mb. 1.20):
Inhoud:
1. Kadrū heeft eens een weddenschap met Vinatā en beweert dat het paard Uccaiḥśravas een
zwarte staart heeft.
2. Door list wint Kadrū en maakt Vinatā tot slavin. Alleen als Garu ḍa de amṛta naar de slangen
brengt, zal ze bevrijd worden.
3. Garuḍa steelt de amṛta en legt hem op scherp kuśa-gras. De slangen laten Vinatā vrij en
likken van het gras, waardoor hun tongen gevorkt worden. Maar Indra neemt de amṛta dan
terug.
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6.3.2.2.4.2 Mythe 60: Kṛṣṇa als jongen en de onderwerping van de slang Kāliya
(Bhāgavata Purāṇa)
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6.3.2.2.4.2.1

Deel 1 van mythe 60: De strijd tussen Garuḍa en Kāliya

a. Eens was een overeenkomst afgesloten tussen de slangen en de mensen om de vrede te
bewaren:
1. Aan het begin van elke maand krijgen de slangen van de mensen een offer bij een boom.
2. Aan het begin van de tweewekelijkse periode van de wassende maan krijgt Garu ḍa een deel
van dit offer.
b. Kāliya rebelleert uit trots, veroorzaakt door de kracht van zijn gif, en eet het offerdeel zelf op.
c. Garuḍa wil hem doden en slaat hem met zijn linkervleugel. Kāliya vlucht naar een vijver bij de
rivier de Kālindī, waar Garuḍa hem niet kan bereiken.
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6.3.2.2.4.2.2

Deel 2 van mythe 60: Terugblik en vooruitblik

a. Terugblik: Garuḍa’s vervloeking door Saubhari:
1. Garuḍa is zo hongerig dat hij een vis, toevallig de heer van alle andere vissen in de vijver
van Saubhari, opeet ondanks diens verbod.
2. De ṛṣi Saubhari vervloekt hem, want hij wil de vissen beschermen: Garuḍa zal sterven als hij
weer van de vissen eet.
b. Vooruitblik: het lot van Kāliya:
1. Als enige weet Kāliya van de vervloeking en de bescherming die deze hem geeft, wanneer
hij zich in het water van de vijver zou bevinden.
2. Uiteindelijk onderwerpt niet Garuḍa, maar Kṛṣṇa hem.
c. Vooruitblik: de macht van Kṛṣṇa:
1. Op hun zwerftocht door Vṛndāvana (‘woud van het koor der vrouwen’) zien Kṛṣṇa en
Balarāma mensen en dieren dood liggen aan de oevers van de vijver bij de rivier de Kālindī.
De vijver blijkt door slangen vergiftigd te zijn.
2. Met een blik van zijn ogen, waaruit het amṛta regent, doet Govinda (= Kṛṣṇa) mensen en
dieren uit de dood herrijzen. Iedereen verbaast zich hierover.
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6.3.2.2.4.2.3
Deel 3 van mythe 60: Kṛṣṇa’s sprongen te midden van de
slangen
a. Kṛṣṇa ontdekt dat de vijver vergiftigd is door slangen, want vogels en andere dieren liggen dood
aan de oever.
b. Hij beklimt een kadamba-boom, klapt driemaal in zijn handen en springt in de vijver, waardoor
de slangen nog meer gif spuiten.
c. Kāliya zelf valt nu Kṛṣṇa aan, maar deze blijft ongedeerd en kalm. Hij ziet er sereen uit:
1. Hij heeft lotusvoeten.
2. Hij is licht als een wolk en jeugdig.
3. Hij draagt de śrīvatsa (‘favoriet van Śrī’, een bepaalde lok haar op de borst).
4. Hij draagt gele kleding.
5. Hij glimlacht.
6. Hij speelt onschuldig.
d. De dorpelingen komen angstig en verdrietig naar het tafereel kijken. Er waren slechte
voortekenen verschenen op aarde, in de hemel en in het lichaam. Alleen Bala (= Balarāma)
lacht, want hij alleen weet wie Kṛṣṇa is.
e. Nanda en de anderen volgen het spoor van Kṛṣṇa en de koeien die hij hoedt, gekenmerkt door
1. de lotus;
2. eerste scheuten;
3. de olifantprikkel;
4. de donderhamer;
5. het banier (met het embleem van Garuḍa).
f.

Iedereen is bedroefd als was Kṛṣṇa reeds gestorven. Maar wanneer Nanda en de andere
koeherders de vijver willen betreden, houdt Rāma hen tegen.
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6.3.2.2.4.2.4

Deel 4 van mythe 60: Kṛṣṇa’s dodelijke dans op Kāliya

a. Wanneer Kṛṣṇa ziet dat zijn vrienden verdrietig zijn omdat ze niet zonder hem kunnen, rijst hij
even uit de omsingeling door de slang Kāliya.
b. Kṛṣṇa’s lichaam wordt groter. Alle koppen van Kāliya spuiten gif. K ṛṣṇa loopt snel om hem heen
en springt dan op zijn koppen. Hij begint te dansen.
c. De dodendans van Kṛṣṇa wordt blij aanschouwd door:
1. de vrouwen van de gandharva’s;
2. de siddha’s;
3. de goddelijke cāraṇa’s (‘zwervers’, hemelse rondtrekkende toneelspelers);
4. de goden.
d. Ze eren hem door middel van offergaven:
1. mṛdaṃga-trommels;
2. paṇava-trommels;
3. ānaka-trommels;
4. muziekinstrumenten;
5. liederen;
6. bloemen;
7. eerbetoon.
e. Kāliya spuwt bloed en geeft zich gewonnen in het besef dat Kṛṣṇa Nārāyaṇa is, de Oude Man.
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6.3.2.2.4.2.5
Deel 5 van mythe 60: De weeklacht van de vrouwen van
Kāliya
a. De vrouwen van Kāliya zien hoe hun man wordt vermorzeld en smeken om zijn leven. Ze geven
toe dat Kṛṣṇa zondaren moet straffen om hen te verlossen van zonden. Maar ze vinden ook dat
hij als vredelievende ziel Kāliya moet vergeven.
b. Na de lofprijzing door de vrouwen laat Kṛṣṇa de slang gaan. Kāliya prijst Hari op zijn beurt en
verklaart dat hij onschuldig is aan zijn kwade natuur omdat hij als schepsel zo geboren is. Hij
geeft zich over om de wil van zijn schepper, Kṛṣṇa.
c. Kṛṣṇa verbant Kāliya en de andere slangen naar de oceaan. De vijver wordt een plaats waar
mensen kunnen baden om van hun zonden verlost te worden.
d. Kāliya moet gaan wonen op het eiland Ramaṇaka (‘vreugdevol’). Suparṇa zal hen niet kunnen
eten, nu hij door Kṛṣṇa’s voet is aangeraakt.
e. Kāliya loopt om Kṛṣṇa heen en vertrekt daarna met zijn gevolg naar het eiland in de oceaan. Op
dat ogenblik wordt de Yamunā verlost van gif.
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6.3.2.2.5

Kṛṣṇa’s volwassenheid
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6.3.2.2.5.1 De mythe van Kṛṣṇa als jonge man en de diefstal van de kleren, in
de Bhāgavata Purāṇa
a. In de Kṛṣṇa-mythen komen drie groepen vrouwen voor, die hun beschermheer verloren
hebben:
1. de vissenvrouwen: hun heer (mythe 60, deel 2, 6.3.2.2.4.2.2);
2. de slangenvrouwen: Kāliya (mythe 60, deel 5, 6.3.2.2.4.2.5);
3. de koeherdersvrouwen: Kṛṣṇa (mythe 60, deel 3, 6.3.2.2.4.2.3).
b. In latere episoden komen er t.a.v. de laatste groep vrouwen door omkering van houding twee
aspecten bij:
1. het erotische element:
i. het seksuele verlangen van de gopī’s naar Kṛṣṇa
i.p.v. het verlangen naar bescherming;
ii. de erotische dans in het maanlicht door Kṛṣṇa
i.p.v. de dodendans op Kāliya;
2. het religieuze element:
i. verering van Kṛṣṇa door de vrouwen
i.p.v. het eerdere seksuele verlangen;
ii. uiteengaan van Kṛṣṇa en de gopī’s
i.p.v. een lichamelijke toenadering.
c. Er is een verband tussen de erotische en de religieuze aspecten:
Door listen (de erotische benadering) dwingt Kṛṣṇa de gopī’s tot de juiste houding, nl. verering
van Kṛṣṇa (het religieuze doel):
1. Door hun naaktheid te tonen (omdat ze van hun kleren beroofd zijn), moeten de vrouwen in
rechtstreeks contact met hun god treden.
2. Door hun handen boven hun hoofd samen te vouwen (zodat ze helemaal naakt te zien zijn),
moeten ze de god vereren.
d. Naakt baden als zonde:
1. van de gopī’s tegenover Varuṇa;
2. van de Krtikka’s tegenover Agni.
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6.3.2.2.5.2 Mythe 61: Kṛṣṇa als jonge man en de diefstal van de kleren
(Bhāgavata Purāṇa)
a. De wenseed van de gopī’s:
Elke dag gedurende de eerste maand van de winter vereren de gopī’s de godin Kātyāyanī en
vragen haar een gunst:
1. Ze eten rijst met ghī.
2. Ze baden in de Kālindī bij zonsopgang.
3. Ze maken een beeld van de godin uit zand.
4. Ze offeren haar:
i. wierook;
ii. bloemenkransen;
iii. bladeren, fruit en rijst.
5. Ze richten een smeekbede tot Badrakālī:
Ze wensen Kṛṣṇa als gemaal.
b. Kṛṣṇa’s list:
1. Kṛṣṇa en zijn vrienden komen om de wens van de gopī’s in vervulling te doen gaan.
2. Kṛṣṇa steelt de kleren van de gopī’s en klimt ermee in een nīpa-boom (Nauclea cadamba).
Lachend zegt hij hun de kleren zelf te komen halen.
3. De gopī’s blijven ondanks hun verliefdheid uit schaamte in het koude water. Ze smeken hem
hun kleren te brengen en dreigen hem aan Nanda te verraden.
c. Kṛṣṇa’s bevel:
1. Kṛṣṇa beveelt hen als zijn slavinnen
i. de kleren te komen halen;
ii. hun handen boven hun hoofd samen te leggen en diep te buigen om vergiffenis te
vragen voor hun zonden. (Ze hadden naakt gezwommen in het aangezicht van Varu ṇa,
de god der wateren, terwijl ze onder ede stonden.)
2. De vrouwen gehoorzamen en Kṛṣṇa geeft hen de kleren terug.
d. Kṛṣṇa zendt de gopī’s weg:
1. De gopī’s verheugen zich door zijn aanwezigheid.
2. Kṛṣṇa houdt hun verdere verlangen tegen omdat hun wens is vervuld (zoals gekookt graan
geen zaad zal voortbrengen).
3. De gopī’s dwingen zichzelf terug te gaan naar het dorp.
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6.4.1 Viṣṇu als Boeddha
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6.4.1.1 De mythe van Viṣṇu als Boeddha, in de Viṣṇu Purāṇa
a. De functie van Viṣṇu in zijn gedaante van Boeddha:
Het doel van Viṣṇu is de vernietiging van een kwade leer, het Boeddhisme of Jaïnisme, niet de
assimilatie van het Boeddhisme (en andere ketterijen) in de Vedische leer.
De methode van Viṣṇu ter vernietiging van de Boeddhistische leer:
Aantasting van de deugdzaamheid van de Boeddha door misleiding.
Gevolgen van Viṣṇu’s verschijning als Boeddha:
Er zullen als betreurenswaardig bijproduct altijd mensen zijn die zich tot het Boeddhisme bekeren.
Sociaal-religieuze achtergrond van de mythe:
Vijandige anti-Boeddhistische sentimenten (Boeddhisten zijn demonen.).
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6.4.1.2 Mythe 62: Viṣṇu als Boeddha (Viṣṇu Purāṇa)
a. De goden vragen Viṣṇu om hulp:
De goden verliezen in de strijd tegen de demonen o.l.v. Hrāda (‘brul’). Ze verrichten ascese
tegenover Viṣṇu, aan wie ze verzoeken hen te helpen de demonen te verslaan. De demonen
kunnen namelijk niet gedood worden, want ze volgen het pad van de Veda’s. De goden
betreuren het dat de drieledige wereld verdeeld is, hoewel goden en demonen beide uit Vi ṣṇu
ontstaan zijn.
b. Viṣṇu’s schepping van Māyāmoha:
Viṣṇu laat uit zijn lichaam verschijnen de Māyāmoha, de māyā der misleiding in de gedaante van
een persoon. Deze zal door overtuigingskracht de demonen van het pad der Veda’s afleiden,
zodat ze kwetsbaar worden en vernietigd kunnen worden.
c. De misleiding van de demonen:
De magische misleider is naakt en kaal en draagt een veger van pauwenveren. Bij de rivier de
Narmadā spiegelt hij de demonen een onzuiver dharma voor dat ze moeten volgen, willen ze
verlost worden (mokṣa of nirvāṇa bij de Boeddhisten). Zo worden ze arhats (= Jaina’s, maar
verwijst ook naar Boeddhistische monniken).
d. De vernietiging van de demonen:
Aldus brengen de magische misleider en de bekeerlingen velen af van het pad der Veda’s. Hij
kritiseert het Vedische geloof en ritueel. Nadat de demonen kwetsbaar zijn gemaakt, vallen de
goden hen aan en doden hen.
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6.4.2.1 De mythe van Viṣṇu als Kalki, in de Viṣṇu Purāṇa
a. Functie en oorsprong van Kalki:
1. Kalki is
i. een avatāra van Viṣṇu;
ii. de messias die als ruiter op een wit paard aan het eind van de Kali Yuga de
vreemdelingen en ketters (m.n. Boeddhisten) zal verdrijven.
2. Het beeld van de binnenvallende ruiter is afkomstig van de binnenvallende Scythen en
Parthen (die hij desondanks zal verdrijven).
3. Het idee van een messias en het eind der tijden is afkomstig uit Europa en het MiddenOosten.
b. Functie van Viṣṇu:
1. Viṣṇu daagt de tijdgeest uit, nl. het kwaad als kenmerk van de Kali Yuga.
2. Toch is Viṣṇu slechts een katalysator, een tand in het wiel der tijd, want aan het uiterste
eind van de Kali Yuga zullen de mensen weer deugdzaam worden: de gouden K ṛta Yuga
keert terug.
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6.4.2.2 Mythe 63: Viṣṇu als Kalki (Viṣṇu Purāṇa)
a. De verschrikkingen van de Kali Yuga:
De mensen zullen de hebzuchtige koningen ontvluchten, in armoede in de bergen wonen en door
gebrek uitsterven.
b. Geboorte en daden van Kalki:
1. Een gedeelte van Vāsudeva (= Viṣṇu) zal incarneren in de gedaante van Kalki, die acht
bovennatuurlijke krachten heeft, in het huis van Vi ṣṇuyaśas, het brahmaanse hoofd van het
dorp Śambhala.
2. Kalki zal
i. de vreemdelingen en de Dasyu’s (= ‘slaven’, nl. niet-Ariërs, hier: niet-Hindoes)
vernietigen;
ii. de orde van de juiste dharma herstellen.
c. Verdere geschiedenis van de mensheid:
1. De laatst overgebleven mensen zullen tot inkeer komen en weer zuiver zijn.
2. Hun nakomelingen zullen het pad van dharma volgen in de Kṛta Yuga (omdat dit tijdperk nu
eenmaal deugdzaam is).
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7.1 Inleiding tot de mythologie van Devī, de Godin
Oorsprong en ontwikkeling van de Godin:
1. Verering van de moedergodin vond reeds plaats gedurende de Indus-dalbeschaving (ca 2000).
2. Opneming in het Hindoe-pantheon na Śiva en Viṣṇu (middeleeuwen).
3. Devī’s assimilatie verliep in twee fasen:
a. Personificatie van abstracte, instrumentele krachten in de goddelijke strijd, bijv. Saramā
die de Paṇi’s misleidt, en Pārvatī die Śiva aanzet tot het verkrijgen van een zoon en tot het
verslaan van Andhaka.
Deze godinnen werden aan de goden toegevoegd door een huwelijk en drukken een
kwaliteit van de god uit, bijv. Śrī ‘welvaart’ bij Viṣṇu en Śakti ‘kracht’ bij Śiva.
b. Ontwikkeling van de godinnen tot onafhankelijke persoonlijkheden die nu de goden
gebruiken om hogere doelen na te streven.
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7.2.1 Inleiding tot de mythen van Devī en de buffeldemon Mahiṣa
a. De slachting van de buffeldemon Mahiṣa is een offermythe (vergelijk de onthoofding van Dakṣa,
de geit, en de ondergang van het beerzwijn).
b. De mythe van de geboorte van Devī en de buffeldemon Mahiṣa, in de Skanda Purāṇa:
Devī wordt geschapen uit de verzamelde energieën van de goden (vergelijk mythe 03 (2.2.2.2)
en mythe 37 (5.2.2)).
c. De mythe van Devī’s verleiding van de buffeldemon Mahi ṣa, in de Skanda Purāṇa:
Kenmerken en motieven:
1. De godin is niet doelbewust geschapen (zie mythe 64 (7.2.2)), maar bestond reeds.
2. De godin krijgt geen goddelijke energieën (zie mythe 64 (7.2.2)), maar wapens.
3. Motief van de liefde-dood (Liebestod):
Ze moet de vijand verleiden en doden:
i. Śumbha en Niśumbha (mythe 57 (6.3.2.1.2));
ii. Andhaka (mythe 44 (5.4.5) en mythe 45 (5.4.6));
iii. Śiva.
4. Motieven uit de mythologie van Śiva en Pārvatī:
i. Motief van de deurwacht:
(1) De rollen zijn omgedraaid: de buffel is niet de deurwacht (mythe 41 (5.4.2)), maar
de binnendringer.
(2) De aanstelling van de deurwacht:
(a) Devī plaatst wachten:
(i) vier wachten;
(ii) Vīraka (mythe 68 (7.4.2)).
(b) Śiva plaatst wachten:
(i) ter bescherming tegen Kāma (mythe 41 (5.4.2));
(ii) Bhṛgu (mythe 40 (5.3.4));
(iii) Agni (mythe 43 (5.4.4)).
(3) Verleiding van de deurwachter door een vogel:
(a) De dienaren van de buffeldemon verleiden als vogels de bewakers.
(b) De hulp van Agni is de godin Śivā als Garuḍī (mythe 33 (4.6)).
(4) Vermomming en list door de binnendringer:
(a) De buffel bij Devī.
(b) Śiva bij Gaurī (mythe 44 (5.4.5)).
(5) Weglokking uit de handen van Śiva:
(a) De buffel bij Devī.
(b) Jalaṃdhara en Andhaka bij Pārvatī (mythe 45 (5.4.6)).
ii. Motief van verlossing:
(1) Dood van de buffeldemon als verlossing door de genade van Śiva:
(a) verlossing van zonde;
(b) verlossing uit de buffelgedaante.
(2) Śiva verlost Andhaka (mythe 45 (5.4.6)).
(3) Kṛṣṇa verlost Pūtanā (mythe 58 (6.3.2.2.2.2)).
d. De mythe van Devī’s slachting van de buffeldemon Mahi ṣa, in de Mārkaṇḍeya Purāṇa:
Devī toont niet het lichte, verleidelijke aspect van haar erotiek, maar het donkere, dodelijke
aspect ervan.
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7.2.2 Mythe 64: De geboorte van Devī en de buffeldemon Mahiṣa (Skanda
Purāṇa)
a. De geboorte van Mahiṣa:
In de strijd tussen goden en demonen zijn de zonen van Diti (de Daitya’s) gedood. Diti draagt
haar dochter op een zoon voort te brengen om wraak te nemen. Deze dochter neemt de
gedaante aan van een buffel, verricht ascese tussen vijf vuren (nl. vier plus de zon) en gaat met
de ziener Supārśva mee, die haar belooft dat ze een zoon, Mahiṣa (‘Buffel’), zal krijgen die
Indra zal bestrijden.
b. Het verzoek van de demonen aan Mahiṣa:
Vidyunmālin, de zoon van Vipracitti, vraagt als generaal van de demonen aan Mahi ṣa om de
hemelen terug te veroveren die Viṣṇu als de dwerg Vāmana aan Bali ontstolen heeft. Daarop
trekt Mahiṣa op naar Amarāvatī, de stad van de goden.
c. Het verzoek van de goden aan Viṣṇu en Śiva:
De goden worden in het defensief gedrongen en richten zich o.l.v. Brahmā tot Nārāya ṇa (=
Kṛṣṇa = Viṣṇu) en Śambhu (= Śiva). Indra, Agni, Yama, de zon, de maan, Kubera en Varu ṇa zijn
uit hun posities verdreven. De goden vragen om bescherming.
d. De schepping van Durgā:
Uit de gezamenlijke energieën van de goden ontstaat Durgā:
1. Śiva: haar hoofd;
2. Viṣṇu: haar armen;
3. Brahmā: haar voeten;
4. Indra: haar middel;
5. Yama: haar haar;
6. maan: haar borsten;
7. Varuṇa: haar dijen;
8. aarde: haar heupen;
9. zon: haar tenen;
10. Vasu’s: haar vingers;
11. Kubera: haar neus;
12. de negen Prajāpati’s: haar tanden;
13. Agni: haar ogen;
14. de ochtend- en avondschemering: haar wenkbrauwen;
15. wind: haar oren;
16. andere goden: overige lichaamsdelen.
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7.2.3 Mythe 65: Devī’s verleiding van de buffeldemon Mahiṣa (Skanda Purāṇa)
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7.2.3.1 Deel 1 van mythe 65: Mahiṣa’s wandaden
a. De klacht van de goden:
De goden worden onderdrukt door de buffeldemon en zoeken bescherming bij Gaurī (= Pārvatī,
de vrouw van Śiva). Ze vertellen haar over zijn wandaden t.a.v.
1. heilige dieren en rijdieren:
i. De acht hemelse olifanten die acht hemelsferen bewaken o.l.v. Airāvata, worden naar
het paleis van de buffeldemon gevoerd om te paren met olifantkoeien.
ii. Miljoenen paarden o.l.v. Uccaiḥśravas worden in stallen gehouden.
iii. De ram van Agni wordt bereden door de zonen van de demon.
iv. De buffel van Yama wordt voor een kar gespannen.
2. hemelse vrouwen:
i. De godinnen moeten huishoudelijk werk doen.
ii. De hemelse nymfen moeten hem dienen.
3. kostbaarheden:
Deze worden allemaal door hem weggeroofd.
4. goden:
Deze zijn zijn dienaren geworden.
b. Verdere wandaden van Mahiṣa en verzoek om bescherming door de godin:
1. De destructieve kracht van Mahiṣa als gevolg van Śiva’s domme daad (de toezegging dat
Mahiṣa alleen door Śakti, Śiva’s vrouwelijke helft, gedood kan worden):
i. Hij slaat de oceaan met zijn hoorn en dwingt deze edelstenen af te staan.
ii. Hij ontwortelt bergen met zijn hoorns.
iii. Hij wentelt zich in het stof van fijngemaakte mineralen (uit de bergen).
2. De goden smeken de godin hen te beschermen omdat alleen zij als moeder van het
universum daartoe in staat is.
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7.2.3.2 Deel 2 van mythe 65: Gaurī’s belofte en ascese
a. De belofte van Gaurī aan de goden en haar instructies:
1. Gaurī belooft de goden bescherming, maar zegt dat ze Mahi ṣa nog niet kan doden omdat hij
dharma niet heeft overtreden. Ze moet een list toepassen.
2. Pārvatī verandert in een verleidelijke vrouw en instrueert
i. vier jonge jongens
(1) die de vier pieken van de Taankleurige Berg moeten beschermen:
(a) = Bloedrode Berg;
(b) naam van:
(i) een piek in de Himālaya’s, gewijd aan de Godin;
(ii) de berg Aruṇācala.
(c) De vier pieken in de vier windstreken omsluiten het beschermde gebied.
(2) die alleen een behoeftige mogen doorlaten.
ii. de vier moeders die als dienaressen met de Dochter van de Berg mee moeten gaan naar
de berg Kailāsa:
(1) Dundubhi (‘Pauk’);
(2) Satyavatī (‘Waarheidslievend’);
(3) Anavamī (‘Uitzinnig’);
(4) Sundarī (‘Mooi’).
b. Gaurī’s ascese:
1. Gaurī verricht ascese bij de kluis van Gautama.
2. Er heerst vrede alom:
i. geen rampen/overvloed;
ii. geen angst;
iii. geen ziekte.
3. Het doel van haar ascese is de verwerving van Śiva als gemaal.
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7.2.3.3 Deel 3 van mythe 65: De inval van de demonen
a. De demonen ontmoeten de jonge wachters:
1. De demonen doden het wild en drijven het op tot de grens van het beschermde gebied.
2. De jonge wachters houden hen tegen en verbieden hen de toegang. Alleen zij die
bescherming zoeken en behoeftig zijn, mogen binnentreden.
b. De
1.
2.
3.

demonen dringen Gaurī’s gebied binnen:
De demonen trekken zich eerst terug en vliegen dan als vogels het gebied binnen.
De generaals melden Mahiṣa dat een vrouw van grote schoonheid ascese verricht.
Mahiṣa verandert zich in een oude man, treedt de kluis binnen en vraagt Gaurī’s vrouwelijke
gevolg waarom de godin in ascese is. De vrouwen antwoorden dat Gaurī een huwelijk met
Śiva wenst en daartoe rijke offers zal brengen (w.o. een haan, fruit, rijst en rijkdommen).
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7.2.3.4 Deel 4 van mythe 65: Begin van de strijd en bewapening van Durgā
a. Het gesprek tussen Durgā en Mahiṣa:
1. Mahiṣa verklaart dat hij de juiste echtgenoot is en schept op over zijn vermogens:
i. Hij is heer over de drieledige wereld.
ii. Hij kan elke gedaante aannemen.
iii. Hij kan haar seksueel bevredigen.
iv. Hij heeft wensbomen en –koeien tot zijn beschikking..
v. Hij is rijk en kan alles bemachtigen.
2. Gaurī antwoordt dat zij een machtige man als echtgenoot wenst en dat hij zijn macht moet
tonen door zijn vrouwelijke kant te tonen.
b. De
1.
2.
3.

strijd ontbrandt:
Woedend probeert de buffeldemon de godin te doden.
Durgā verandert in het eindtijdvuur door haar kracht van māyā.
Mahiṣa groeit zo hoog als de berg Meru en werpt met zijn hoorns de bergen omhoog.

c. De
1.
2.
3.

bewapening van Durgā:
Alle goden, onder wie Hari, Śiva, Brahmā en de Wereldwachters, geven haar wapens.
Durgā bestijgt haar rijdier, de leeuw, en toont haar energie aan Mahi ṣa, die vlucht.
Durgā smeedt de list dat ze Mahiṣa moet uitdagen, zodat hij haar wil doden.
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7.2.4 Mythe 66: Devī’s slachting van de buffeldemon Mahiṣa (Mārkaṇḍeya
Purāṇa)
a. De oorlogsdaden van Mahiṣa:
1. Mahiṣa richt een slachting aan onder de troepen van de godin, nadat zijn eigen leger
verslagen is.
2. Hij valt Devī’s leeuw aan.
3. Hij verwondt de aarde, de oceaan en de wolken.
b. De tweestrijd tussen Mahiṣa en Durgā:
1. Devī bindt hem met haar strop, maar de buffeldemon wisselt telkens van gedaante:
i. leeuw (onthoofd door Devī);
ii. man (door pijlen gedood);
iii. olifant (slurf afgehakt);
iv. buffel.
2. Devī ontbrandt in extase door het drinken van de hemelse wijn, gemengd met het bloed van
haar vijanden.
3. Mahiṣa werpt bergen naar haar, die ze verpulvert met haar pijlen.
c. De
1.
2.
3.
4.

dood van Mahiṣa en blijdschap in de wereld:
Devī drinkt rustig haar wijn en dreigt Mahiṣa.
Zij springt op hem, trapt hem in zijn nek en spiest hem met haar drietand.
De geest van de demon ontsnapt, maar Devī onthoofdt hem.
Alle wezens zijn blij. De goden prijzen Devī. Gandharva’s zingen en apsarasa’s dansen.
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7.3.1 Inleiding tot de mythe van de ontleding van Satī’s lijk, in de Devī
Bhāgavata Purāṇa
Kenmerken van de mythe:
1. Een late Dakṣa-mythe.
2. Ontleding:
a. Terugbrenging van het geheel tot de oorspronkelijke samenstellende delen, een proces dat
daarna tot nieuwe schepping en verlossing leidt.
b. De ontleding betreft:
i. Satī;
ii. het universum tijdens de pralaya.
3. Liefde-dood:
a. Śiva’s erotische dans met het lijk van Satī.
b. Latere Tantra mythen:
Satī heeft geslachtsgemeenschap met Śiva’s lijk.
4. Castratie:
a. De thema’s ontleding en liefde-dood komen samen in Śiva’s castratie (mythe 38 – 40 (5.3.2,
5.3.3, 5.3.4)).
b. In sommige varianten komen Śiva’s gecastreerde liṅga (Śiva in de gedaante van een liṅga)
en Satī’s afgeslagen lichaamsdelen samen, in ’t bijzonder haar yoni die in Assam valt.
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7.3.2 Mythe 67: De ontleding van Satī’s lijk (Devī Bhāgavata Purāṇa)
a. Durvāsas en de bloemenkrans:
1. Durvāsas aanschouwt de Godin, spreekt het māyā-gebed uit en ontvangt van de Godin als
gunst een heerlijke bloemenkrans.
2. Daarmee gaat hij naar het huis van Dakṣa, de vader van Satī, om haar uit liefde te
aanschouwen. Hij vertelt Dakṣa hoe hij de krans verworven heeft.
3. Dakṣa eist de krans, die hij op zijn bed legt. Daar bedrijft hij beestachtig de liefde en krijgt
daardoor een haat jegens Śiva en Satī.
b. De suttee van Satī en de gevolgen ervan:
1. Satī is zo gekrenkt door de zonde van haar vader dat ze de dharma van suttee laat gelden
en zich in brandt steekt (vergelijk mythe 35 (5.1.3) en mythe 36 (5.1.4)).
2. Śaṃkara is zo kwaad dat hij de drieledige wereld in vuur zet om deze te vernietigen m.b.v.
de goden Vīrabhadra (zoon of incarnatie van Śiva) en Bhadrakālī (= Durgā).
3. De goden zoeken bescherming bij Śaṃkara. Hij verleent hen die en doet Dakṣa herleven
door hem een geitenkop te geven.
4. Śaṃkara is heel verdrietig, neemt het lijk van Satī op zijn schouder en loopt heen.
c. De ontleding van Satī en Śaṃkara’s belofte:
1. Uit bezorgdheid schiet Viṣṇu telkens met een pijl een lichaamsdeel van Satī’s lijk. Doordat
Śiva blijft lopen, vallen de delen op verscheidene plaatsen.
2. Bij elke plaats neemt Hara een andere gedaante aan, bijv. als liṅga bij de plaats waar haar
yoni valt (in Assam).
3. Śiva’s belofte aan zijn vereerders:
i. Ze kunnen alles verwerven als ze Śiva hier vereren, want hier liggen de lichaamsdelen
van de Moeder, die dus aanwezig is.
ii. Hun gebeden (m.n. het māyā-gebed) worden verhoord als ze hier rituelen verrichten.
4. Śiva blijft op deze plaatsen en is verdrietig over het verlies van Satī.
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7.4.1 Inleiding tot de mythe van de ruzie en de hereniging van Śiva en Pārvatī,
in de Skanda Purāṇa
a. Het thema van de liefde-dood (of seksueel antagonisme) verschijnt op twee niveaus in de
verhouding tussen:
1. Pārvatī en Śiva:
i. Ze hebben ruzie, scheiden en worden herenigd tot de oerandrogyn (figuurlijke liefdedood).
ii. De Godin scheidt zichzelf in
(1) de gouden, erotische Gaurī, verbonden met liefde en leven;
(2) de zwarte, vernietigende Kālī, verbonden met de dood.
2. Āḍi en Śiva:
i. Āḍi (in de vermomming van Pārvatī) probeert d.m.v. seksuele listen Śiva te doden, maar
ondergaat zelf de dood in de liefde (letterlijke liefde-dood).
ii. Āḍi verwisselt van gedaante:
(1) Zijn naam verwijst naar een watervogel (liefde):
(a) Element van verleiding.
(b) Goden als vogels misleiden deurwachters (zie mythe 43 (5.4.4) en mythe 73
(8.4.2)).
(2) Hij verandert in een slang (dood) (zie mythe 60 (6.3.2.2.4.2)).
b. Er is sprake van een steen met daarop de lettergreep van Gaṇeśa (OṂ), een verwijzing naar:
1. de mythe (68a) van Gaṇeśa’s geboorte (Zuid-India):
i. Pārvatī ziet de heilige lettergreep OṂ.
ii. Met haar blik verandert ze deze in twee parende olifanten.
iii. De olifanten brengen Gaṇeśa voort.
iv. De olifanten veranderen weer in de lettergreep OṂ.
2. de naam Śailādi (een naam van Nandin):
Betekenis; er zijn twee mogelijkheden:
i. Śailādi = ‘zoon van śilā’: De moeder van Vīraka (‘kleine held’, nl. Nandin) zou een
steen (śilā) zijn. Later zou ze volgens Pārvatī’s herinterpretatie de naam Steen (śilā)
dragen, maar wel een menselijke vrouw zijn.
ii. Śailādi = ‘zoon van Śilāda’: De vader van Vīraka zou Śilāda kunnen heten.
c. Er is sprake van een bel:
1. Onaanraakbaren dragen een bel om bezitters van een kaste te waarschuwen.
2. Śiva draagt als zwervende bedelaar een bel aan zijn been (zie mythe 39 (5.3.3)).
3. Hier draagt Kauśikī (= Durgā) er één.
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7.4.2 Mythe 68: De ruzie en de hereniging van Śiva en Pārvatī (Skanda Purāṇa)
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7.4.2.1 Deel 1 van mythe 68: De ruzie tussen Śiva en Pārvatī
a. Śiva’s belediging en Pārvatī’s antwoord:
1. Śiva legt zijn arm om Pārvatī’s nek en plaagt haar om haar tot een bepaalde vorm van
ascese te brengen.
2. Hij noemt haar
i. een zwarte slang die om zijn blanke lichaam kronkelt;
ii. de zwarte nacht, beschenen door de maan;
iii. iemand die zijn ogen beledigt.
iv. Pārvatī voelt zich gekrenkt en zegt dat Śarva zelf ook ‘zwart’ is, hij is immers Mahākāla
(1. ‘de Grote Dood’, 2. ‘de Grote Zwarte’).
b. Verder twistgesprek:
1. Śiva probeert haar te verzoenen. Als asceet, bedekt met as, zegt hij iets anders dan hij
denkt. Hij verontschuldigt zich.
2. Maar Pārvatī gaat kwaad weg, waarop Śaṃkara zegt dat ze op haar vader Himālaya lijkt
(hard en ijskoud) en dat ze als een grot is met scherpe stenen.
3. Pārvatī antwoordt dat hij slecht is gemaakt door zijn omgeving:
i. Hij spreekt met ‘gespleten tong’ wegens zijn slangen.
ii. Hij heeft geen liefde (sneha 1. ‘liefde’, 2. ‘olie’ (i.t.t. ‘as’)) wegens de as op zijn
hoofd.
iii. Zijn hart is ontwijd (besmet, verontreinigd) wegens de maan (waarin immers een haas
is).
iv. Hij is angstaanjagend wegens zijn verblijf op de verbrandingsplaatsen.
v. Hij kent geen zedigheid wegens zijn naaktheid.
vi. Hij is walgelijk wegens de schedel die hij draagt.
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7.4.2.2 Deel 2 van mythe 68: Ontmoetingen en ascese
a. Pārvatī’s ontmoeting met haar zoon Vīraka:
1. Vīraka (‘de kleine held’, d.i. Nandin, de deurwachter) verzoekt zijn moeder met haar mee
te mogen gaan uit angst voor zijn vader.
2. Pārvatī beveelt hem te blijven en zijn vader te bespioneren en haar te rapporteren als hij
een andere vrouw verleidt.
3. Zelf gaat ze ascese verrichten om haar zwarte gedaante af te werpen en een gouden (gaurī)
te verwerven.
b. Pārvatī’s ontmoeting met haar zoon Gaṇeśa:
1. Gaṇeśa verzoekt haar hem mee te nemen, hetgeen ze inwilligt.
2. Samen vertrekken ze.
c. Pārvatī’s ontmoeting met haar kennis Kusumāmodinī:
1. Pārvatī ontmoet de berggodin Kusumāmodinī, de vriendin van haar moeder.
2. Ze verzoekt de berggodin haar te rapporteren of Śiva vreemdgaat.
d. Pārvatī’s ascese:
1. Pārvatī bestijgt, vergezeld door Gaṇeśa, een berg en doet haar sieraden af en bekleedt zich
met bast.
2. ’s Zomers verhit ze zich met de vijf vuren.
3. In de regentijd leeft ze in het water.
4. ’s Winters slaapt ze op de harde grond en heeft ze geen voedsel.
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7.4.2.3 Deel 3 van mythe 68: Āḍi’s aanval en dood
a. Āḍi’s ascese:
1. Āḍi (zoon van Andhaka en broer van Bakāsura) verricht ascese om Hara te kunnen verslaan.
2. Brahmā verleent Āḍi de gunst een wens te doen.
3. Āḍi wil onsterfelijkheid, maar dit wordt afgewezen: alle wezens moeten sterven.
4. Daarna wenst Āḍi pas na een gedaantewisseling te mogen sterven, hetgeen wordt
ingewilligd.
b. Āḍi dringt binnen in het paleis van Śiva:
1. Om Vīraka, de deurwachter, te misleiden, verandert Āḍi zich in een slang.
2. Om Śiva te verleiden, verandert Āḍi zich in de aantrekkelijke Umā.
3. Umā heeft tanden in haar vagina geplaatst om Śiva te kunnen doden.
c. Āḍi’s ontmaskering en dood:
1. Śaṃkara vraagt Umā waarom ze is teruggekeerd.
2. De demon antwoordt dat ze ascese heeft verricht, maar dat ze seksuele bevrediging mist.
3. Śiva begint te twijfelen en ziet dat het lotusteken op haar zij ontbreekt.
4. Daarop doet Śiva een wapen op zijn fallus en doodt haar.
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7.4.2.4 Deel 4 van mythe 68: De splitsing van Pārvatī
a. De woede van Pārvatī:
1. Kusumāmodinī meldt Pārvatī d.m.v. een bries dat de demon gedood is.
2. Pārvatī meent dat er een vrouw bij Śiva is geweest en beticht Vīraka ervan dat hij zijn
plicht heeft verzaakt. Ze spreekt de vloek uit dat Vīraka’s (echte) moeder een steen zal
zijn, met de lettergreep van Gaṇeśa erop.
3. Vervolgens verandert Pārvatī’s woede in een leeuw die uit haar mond tevoorschijn komt. Hij
heeft een bek als een grot met tanden.
b. Brahmā’s hulp aan Pārvatī:
1. Pārvatī wil als goede echtgenote suttee plegen en de muil van de leeuw binnengaan.
2. Daarop grijpt Brahmā in en biedt als haar guru zijn hulp aan. Ze mag een wens doen.
3. Pārvatī wenst dat
i. ze een gouden (gaurī) gedaante krijgt om haar echtgenoot te behagen. Hij heeft haar
immers ‘zwart’ genoemd;
ii. ze met haar man tot één lichaam herenigd zal worden (de oerandrogyn).
4. Brahmā zegt toe dat ze de helft van het lichaam van haar man zal bezitten.
c. De geboorte van Kauśikī:
1. Uit Pārvatī’s lichaam verschijnt de godin Kauśikī met als kenmerken:
i. zwart als een donker-blauwe lotus;
ii. angstaanjagend;
iii. drieogig;
iv. met een bel in haar hand;
v. geheel met sieraden bedekt;
vi. met gele en rode kleding.
2. Brahmā verklaart dat Kauśikī Pārvatī’s gehele oorspronkelijke gedaante is (niet slechts een
deel).
d. Brahmā’s bevel aan Kauśikī en Umā’s nieuwe gedaante:
1. Brahmā’s opdrachten aan Kauśikī (‘dochter van de schede’, d.w.z. de buitenste laag van de
Godin):
i. De leeuw is
(1) haar rijdier en
(2) haar banierembleem.
ii. Ze moet naar het Vindhya-gebergte gaan om Śumbha en Niśumbha, de generaals van
Tāraka, te doden.
iii. Pāñcāla, de zoon van Kubera, een yakṣa, zal haar dienen met zijn leger.
2. Kauśikī vertrekt en Umā’s wens is in vervulling gegaan.
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7.4.2.5 Deel 5 van mythe 68: Pārvatī’s voorspelling t.a.v. Vīraka
a. Pārvatī’s tweede ontmoeting met Vīraka:
1. Pārvatī keert, nog steeds vol wrok, naar Śiva’s woning terug, maar wordt door Vīraka
tegengehouden.
2. Vīraka zegt dat hij van Śiva de opdracht heeft gekregen geen enkele vrouw door te laten,
behalve Pārvatī.
3. Ook vertelt Vīraka dat Śiva een demon in de gedaante van een vrouw gedood heeft.
b. Pārvatī’s schaamte en voorspelling:
1. Pārvatī begrijpt dat ze te snel kwaad is geworden op haar zoon, die ze vervloekt heeft.
2. Ze verontschuldigt zich en zegt dat Vīraka herboren zal worden uit een vrouw, genaamd
‘Steen’, en een vader, genaamd ‘Śilāda’, in het Arbuda-woud.
3. In dit woud is Bhava’s liṅga-heiligdom. Na Śiva geëerd te hebben, zal Vīraka de naam
‘Nandin’ krijgen en weer deurwachter worden van Śiva’s paleis.
c. Vīraka’s vreugde en naamsverandering:
1. Vīraka beschouwt de vervloeking als een zegen. Hij zal onmiddellijk naar de berg Arbuda
gaan om daar Bhava te eren. Daarna zal hij terugkeren.
2. Na deze verklaring wordt Vīraka Śailādi.
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7.4.2.6 Deel 6 van mythe 68: Pārvatī’s verzoening met Śiva
a. Wanneer Pārvatī Hara ontmoet, zegt hij: “Vervloekte vrouwen.” Pārvatī beaamt dit en zegt dat
alleen de genade van mannen verlossing brengt.
b. Hara is verheugd. Hij wil haar een zoon schenken. Ze hebben geslachtsgemeenschap. Later
wordt Skanda geboren, maar zonder deelneming van Pārvatī.
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7.5.1 Inleiding tot de mythe van de geboorte van Gaṇeśa, in de Bṛhaddharma
Purāṇa
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7.5.1.1 Seksueel antagonisme, in mythe 69
Het thema van de liefde-dood of seksueel antagonisme komt op twee niveaus tot uitdrukking in de
verhouding tussen:
1. Śiva en Gaṇeśa:
a. De kinderen worden eerder geassocieerd met conflict dan met vrede tussen de ouders Śiva
en Pārvatī:
i. Skanda: geboren buiten Pārvatī om.
ii. Gaṇeśa:
(1) alleen voortgebracht door Pārvatī (parthenogenesis);
(2) dient als bewaker van Pārvatī’s slaapkamer om Śiva tegen te houden.
iii. Vīraka: dient als bewaker van Śiva’s woning, maar weerhoudt hem van vreemdgaan.
b. Gaṇeśa wordt door Śiva behandeld als seksuele opponent. Vergelijk:
i. Kāma: verbrand door Śiva’s derde oog.
ii. Brahmā: onthoofd door aanraking met zijn hand.
iii. Dakṣa: vervanging van zijn hoofd door een geitenkop, dus onthoofd.
iv. Gaṇeśa:
In verschillende mythen andere behandelingen:
(1) mishandeling;
(2) castratie;
(3) onthoofding en vervanging door een olifantskop (zie 7.5.2.2-b en 7.5.2.4-a).
2. Śiva en Pārvatī:
Het seksuele antagonisme richt zich hier voornamelijk op het dualistische karakter van Śiva:
a. Als god der ascese onthoudt hij zich van
i. seksualiteit;
ii. gebondenheid aan kinderen.
b. Als god van de fallus moet hij
i. geslachtsgemeenschap hebben;
ii. kinderen verwekken.
c. Resultaat van deze karakterbotsing:
i. verwekking op onnatuurlijke wijzen;
ii. handelt met tegenzin.
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7.5.1.2 De strijd tussen Śiva en de olifant, in mythe 69
In diverse mythen wordt het thema van de strijd tussen Śiva en een olifant verbonden met de
concurrentie tussen Śiva en Indra:
1. Śiva slacht een olifantdemon en hult zich in zijn huid.
2. Śiva’s dienaar Nandin slacht de olifant van Indra.
3. Nandin is soms een stier die Indra bevecht.
4. Śiva’s embleem is de stier, evenals dat van Indra.
5. Gaṇeśa is de seksuele opponent van Śiva en wordt door hem mishandeld.
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7.5.1.3 De onthoofding van de menselijke Gaṇeśa, in mythe 69
a. Inhoud der gebeurtenis:
1. Śiva onderzoekt het kind Gaṇeśa en verklaart dat de ‘planeet der zelfmoorden’ Gaṇeśa
heeft verwond.
2. Tegelijkertijd kijkt het kind naar het noorden en wordt onthoofd.
b. Commentaar:
1. Saturnus, Śanaiścara (‘Hij die langzaam beweegt’), is de planeet der zelfmoorden die
Gaṇeśa onthoofdt.
2. Naar het noorden kijken is onrein en veroorzaakt zwakte:
i. Airāvata kijkt naar het noorden en wordt onthoofd door Nandin, Śiva’s dienaar.
ii. Mythe 27 (3.2.2):
Diti kijkt naar het noorden en wordt door Indra mishandeld.
3. Het verband tussen Saturnus en Śiva:
i. Diverse mythen van Gaṇeśa’s geboorte:
De god Saturnus wendt zijn blik van de opdringerige Pārvatī af en richt die op Ga ṇeśa,
die daardoor onthoofd wordt.
ii. Mythe 69:
Śiva’s boze oog onthoofdt Gaṇeśa, hoewel Saturnus de schuld krijgt.
iii. De verteller wil verhullen dat Śiva het gedaan heeft.
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7.5.2.1 Deel 1 van mythe 69: Pārvatī’s kinderwens en Śiva’s afwijzing
a. Inleiding door de verteller:
1. Brahmā en Viṣṇu hebben fysieke afstammelingen, maar Śiva (en Pārvatī) heeft geestelijke
afstammelingen:
i. De ziel der mannen heet ‘Śiva’ en die der vrouwen ‘Pārvatī’.
ii. Het universum heeft de vorm van het teken van Śiva (de liṅga, het mannelijk beginsel)
en het teken van Pārvatī (de yoni, het vrouwelijk beginsel).
iii. Het universum bestaat dus uit Śiva’s (geestelijke) afstammelingen.
b. Pārvatī’s verzoek en Śiva’s afwijzing:
1. Pārvatī wenst fysiek nageslacht. Bovendien zou Śiva een zoon moeten hebben om na zijn
dood de rituelen te verrichten.
2. Śaṃkara wijst dit af, want hij is een asceet die geen behoefte heeft aan een kind.
Bovendien sterft hij niet en is een zoon dus niet nodig voor de rituelen.
c. Pārvatī’s herhaalde verzoek en Śiva’s toorn:
1. Pārvatī wenst toch een kind omdat ze behoefte heeft aan de kus van een zoon.
2. De zoon zou celibatair kunnen blijven zodat van verder fysiek nageslacht geen sprake zal
zijn.
3. Śiva loopt kwaad weg, Pārvatī is verdrietig, maar haar vrienden Jayā en Vijayā overtuigen
Śiva terug te keren.
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7.5.2.2 Deel 2 van mythe 69: Gaṇeśa’s geboorte en onthoofding
a. Het wonder van het kleed dat in een kind verandert:
1. Plagerig trekt Śiva Pārvatī’s kleed af en geeft het haar als ware het haar kind.
2. Pārvatī is eerst beledigd, maar het doek verandert in de handen van de godin tot een kind,
dat ze de borst geeft en tot leven wekt.
3. De jongen roept “mamma, mamma”. Hij glimlacht en zij kust hem.
b. Gaṇeśa’s onthoofding:
1. Pārvatī biedt Śiva haar zoon aan om hem te accepteren.
2. Śiva neemt hem aan en verbaast zich over het wonder van de levensverwekking.
3. Hij inspecteert het kind op tekenen i.v.m. horoscoop en noodlot.
4. Denkend aan de vreemde geboorte, zegt hij een verwonding te zien, aangebracht door
Saturnus, de planeet der zelfmoorden. Dit betekent een kort leven, maar een gunstige
dood.
5. Wanneer op dat moment het kind naar het noorden kijkt, valt zijn hoofd eraf.
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7.5.2.3 Deel 3 van mythe 69: De onthoofding van Airāvata door Nandin
a. Hulp uit de hemel:
1. Śiva probeert Pārvatī te troosten en vraagt haar het hoofd van haar zoon weer op de romp
te plaatsen, maar Gaṇeśa komt niet tot leven.
2. Dan wordt een stem uit de hemel gehoord, die aanraadt een hoofd te nemen van iemand
die naar het noorden kijkt.
3. Daarop zendt Śiva Nandin op weg.
b. Nandin vindt de olifant Airāvata:
1. Nandin vindt in Amarāvatī Indra’s olifant Airāvata die naar het noorden kijkt, en wil zijn kop
eraf slaan.
2. Dan komt Śakra, en Nandin legt uit wat er is gebeurd en wat hij van plan is.
c. Het gevecht tussen Nandin en Indra:
1. Indra is kwaad op de volgeling van de wildernisbewoner Śiva en werpt zijn drietand.
2. Nandin weert alle aanvallen van Indra, die zijn drietanden, knuppel en donderhamer werpt,
af.
3. Ten slotte vallen ook de Maruts en de andere goden aan, maar ze kunnen niets beginnen
tegen de machtige Nandin.
4. Uiteindelijk hakt hij Airāvata’s kop eraf.
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7.5.2.4 Deel 4 van mythe 69: De verering van Gaṇeśa
a. Gaṇeśa krijgt zijn olifantskop en allerlei geschenken:
1. Śiva zet de kop op de schouders van zijn zoon.
2. Gaṇeśa is kort en dik, heeft vier armen en drie ogen.
3. Brahmā zalft hem en noemt hem Dikbuik.
4. Sarasvatī geeft hem een pen.
5. Brahmā geeft hem een rozenkrans.
6. Padmāvatī (‘lotusdraagster’ = Lakṣmī) geeft hem een lotus.
7. Śiva geeft hem een tijgervel.
8. Bṛhaspati geeft hem een heilig koord.
9. De godin Aarde geeft hem een rat als voertuig.
b. Gaṇeśa krijgt namen:
Brahmā stelt voor Śambhu’s zoon de volgende namen te geven:
1. Gaṇeśa of Gaṇādhipa of Gaṇapati ‘Legerleider’;
2. Gajānana ‘Olifantkoppige’;
3. Ekadantaka ‘Eentandige’ (De andere slagtand is afgeslagen.);
4. Heramba bījarūpa ‘Stier in de vorm van een zaad’:
i. drav. heramba ‘stier’;
ii. skt. bījarūpa ‘zaadvormig’;
iii. De combinatie der namen is onbegrijpelijk.
5. Lambodara ‘Dikbuik’;
6. Vighneśa ‘Heer der hindernissen’, die voor de vereerders alle hindernissen opruimt vóór ze
een reis of een onderneming aanvangen. Hij zal als eerste en laatste geëerd worden.
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7.5.2.5 Deel 5 van mythe 69: Indra’s verzoek en afsluiting
a. Indra’s verzoek aan Śiva die zijn wens inwilligt:
1. Indra klaagt nederig ten overstaan van Śiva dat Airāvata nu dood is.
2. Śiva belooft Indra twee dingen:
i. Hij moet Airāvata in de oceaan gooien. Bij het karnen van de oceaan zal Airāvata weer
compleet herrijzen (zie mythe 72 (8.3.2)).
ii. Indra krijgt een onsterfelijke stier.
b. Alle goden zijn tevreden:
1. Indra en de andere goden gaan terug naar hun hemel.
2. Pārvatī voedt Gaṇeśa op, die een grote yogin wordt, onthecht van de wereld.
c. Afsluiting door de verteller:
Śambhu krijgt geen afstammelingen, want
1. Gaṇeśa huwt niet omdat hij asceet is;
2. Kārttikeya, de jongeling (‘Kumāra’), houdt zich aan zijn eed van kuisheid (kaumāravrata).

Hindoe-mythen
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De strijd tussen goden en demonen
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8.1 Inleiding tot de strijd tussen goden en demonen
a. Het centrale thema van de Hindoe-mythologie is de strijd tussen goden en demonen in twee
typen:
1. nadruk op de strijd tussen individuele leiders;
2. nadruk op de strijd tussen de massa’s van goden en demonen.
b. Kenmerkend is het gebrek aan onderscheid tussen goden en demonen (zie ook 8.2.1):
1. Beiden hebben bovenmenselijke kracht.
2. Beiden zweten niet of knipperen met de ogen.
3. Beiden hebben hun goede en slechte kanten (morele ambivalentie).
4. De goden hebben het recht aan hun kant, maar er is geen kosmische symboliek van de strijd
tussen licht en duisternis.
5. De ontwikkeling van de moraal van de goden loopt bovendien van goed naar slecht
gedurende de drie fasen van de Hindoe-mythologie:
i. Vedische periode: heroïek;
ii. Epische periode: listen;
iii. Puranische periode: pure misleiding (oorspronkelijk een demonisch kenmerk).
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8.2 De Vedische mythologie van de strijd tussen goden en demonen: het
gevecht om de onsterfelijkheid
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8.2.1 Inleiding tot de Vedische mythologie van de strijd tussen goden en
demonen
1. De mythe van de schepping van goden en demonen en hun vermeende strijd, in de
Śatapatha Brāhmaṇa:
Het vage onderscheid tussen goden en demonen geeft aanleiding tot cirkelredeneringen:
a. Prajāpati maakt de demonen slecht, omdat ze slecht zijn.
b. Prajāpati schept de demonen uit duisternis en maakt ze tot nacht.
c. De strijd tussen goden en demonen is slechts illusie, omdat alles voorbeschikt is.
2. De mythe van de list der goden t.a.v. de demonen, in de Śatapatha Brāhmaṇa:
Het probleem van het onderscheid tussen goden en demonen leidt eveneens tot een conflict
tussen waarheid en leugen:
a. De goden staan voor waarheid, maar ze gebruiken bedrog om te winnen.
b. Volgens de Artha Śāstra zijn waarheidsvolgers zwak en plegers van bedrog sterk, hetgeen
ook uit deze mythe blijkt.
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8.2.2 Mythe 70: De schepping van goden en demonen en hun vermeende strijd
(Śatapatha Brāhmaṇa)
a. Prajāpati voorziet het einde van zijn leven en wenst daarom nageslacht:
1. Hij schept de goden uit zijn uitgaande adem en noemt ze deva’s, omdat ze naar de hemel
(divam) gaan en omdat het daglicht (divā) is.
2. Hij schept de demonen uit zijn ingaande adem. Ze gaan naar de aarde. Omdat het op dat
moment donker is, weet hij dat ze slecht zijn en maakt ze daarom slecht. En omdat ze
slecht zijn, worden ze overwonnen.
b. Volgens een citaat uit de Ṛg Veda (10.54.2) zijn de verhalen over de strijd tussen goden en
demonen niet waar, maar slechts māyā.
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8.2.3 Mythe 71: De list der goden t.a.v. de demonen (Śatapatha Brāhmaṇa)
a. Zowel goden als demonen delen in de erfenis van hun vader, nl. spraak op het gebied van de
waarheid, maar ook op het gebied van de leugen.
b. De goden verwerpen echter de leugen en de demonen de waarheid. Daarom worden de goden
steeds zwakker en armer, en de demonen steeds sterker en rijker.
c. Eens brengen de goden een dierenoffer, maar worden onderbroken door de komst der demonen
en doen dan alsof ze met iets anders bezig zijn. Wanneer de demonen vertrokken zijn, voltooien
de goden het offer en verwerven de waarheid. Daarom worden de demonen overwonnen.
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8.3 De Epische mythologie van de strijd tussen goden en demonen: het karnen
van de oceaan van melk
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8.3.1 Inleiding tot de Epische mythologie van de strijd tussen goden en
demonen
a. Het thema van de desbetreffende mythe is de schepping d.m.v. het opwekken van chaos:
1. Uit de ongedifferentieerde oerwateren ontstaat d.m.v. karnen (chaos) de nieuwe
gedifferentieerde orde der oppositionele paren.
2. De oppositionele paren raken op hun beurt in conflict (chaos), waardoor de schepping
verdergaat.
b. Ontwikkelingsgang der schepping van eenheid (ongedifferentieerdheid) naar tweeheid en
veelheid (gedifferentieerdheid):
Eenheid (ongedifferentieerdheid)
Veelheid (gedifferentieerdheid)
______________________________________________________________________________________
1. De gezamenlijke wezens (de karners).
1. Goden en demonen die oppositie kiezen.
2. De oerwateren of –vloeistof.

2. Splitsing door karnen in:
a. ‘goede’ vloeistoffen:
i. menselijk: melk (mythe 22
(3.1.7.2), mythe 23 (3.1.7.3),
mythe 58 (6.3.2.2.2.2));
ii. ritueel: geklaarde boter (mythe
05 (2.2.3.2));
iii. goddelijk (mythe 13a (3.1.2.2)):
(1) mede;
(2) amṛta;
(3) soma.
b. ‘slechte’ vloeistof: vergif.

Het kosmologisch wereldbeeld dat aan deze mythe ten grondslag ligt, bestaat uit:
1. de aarde, omringd door
2. zeven oceanen:
i. de oceaan van zout water, dat hier gekarnd wordt;
ii. de oceaan van suikerrietsap;
iii. de oceaan van wijn;
iv. de oceaan van geklaarde boter;
v. de oceaan van melk;
vi. de oceaan van wei;
vii. de oceaan van zoet water.
Onthoofdingen en vloeistofhouders:
3. De amṛta wordt opgevangen in de nek van een demon die onthoofd is.
4. Het vergif wordt opgevangen in de nek van de god Śiva, die geassocieerd wordt met
onthoofdingen.
De structurele kracht van de mythe is het gebruik van tweevoudigheid van twee typen:
5. dualisme van de oppositionele paren (god – demon, amṛta – vergif);
6. dualiteit van gelijke paren (twee slangen, twee bergen, twee regens, twee verwervingen
van ambrozijn, twee verduisteringen). 
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Kiṃnara’s:
7. Betekenis:
’Wat? – mensen’.
8. Andere namen:
i. Kimpuruṣa’s;
ii. Aśvamukha’s (‘Paardenkoppen’);
iii. Soort wezens:
Halfgoden met mensenhoofd en paardenlichaam
of paardenhoofd en mensenlichaam.
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8.3.2 Mythe 72: Het karnen van de oceaan van melk (Mahābhārata)
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8.3.2.1 Deel 1 van mythe 72: Het besluit om een berg als karnstok te gebruiken
a. Een beschrijving van de berg Meru:
1. Meru heeft gouden pieken.
2. Goden en gandharva’s bezoeken de berg, maar mensen die in adharma verkeren, kunnen er
niet komen.
3. De berg is bedekt met toverkruiden en allerlei dieren en vogels zwerven er rond. Er
bevinden zich edelstenen en wensbomen.
b. De vergadering der goden en demonen op Meru:
De goden en demonen beraden zich op een plan om amṛta te verkrijgen. Nārāyaṇa stelt Brahmā
voor een berg te gebruiken als middel om de oceaan te karnen, zodat ze zowel de ambrozijn als
de edelstenen en toverkruiden kunnen verwerven.
c. Beschrijving van de berg Mandara:
1. Mandara heeft scherpe pieken.
2. Hemelse nymfen (apsarasa’s), goden en kiṃnara’s bezoeken de berg.
3. De berg is bedekt met wijnstokken en er zwerven dieren en vogels rond.
d. Voorbereidingen voor het karnen:
1. Omdat de berg Mandara niet ontworteld kan worden, laat Brahmā de slang Ananta komen en
Viṣṇu laat de slang de berg opnemen en naar de oceaan brengen.
2. De god van de oceaan eist een deel van de opbrengst omdat zijn wateren beroerd worden.
3. De koning der schildpadden, Kūrma (Viṣṇu zelf), is bereid als draaipunt te fungeren voor de
karnstok, nl. Mandara.
4. De slang Vāsuki wordt als karnkoord gebruikt en de goden en demonen werken samen om de
ambrozijn te verwerven.
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8.3.2.2 Deel 2 van mythe 72: Het karnen van de oceaan
a. De eerste beweging van Vāsuki en de gevolgen hiervan:
1. De demonen aan de kopzijde en de goden aan de staartzijde slingeren de slang heen en
weer in het water.
2. Uit de bek van de slang komen rook en vuur, die onweerswolken worden waaruit regen
neerdaalt op de goden, maar ook bloemen.
3. Er wordt veel verwoest en gedood:
i. Zeedieren, ook in de onderwereld.
ii. Bomen en vogels.
iii. Vuur ontstaat door wrijving van het hout.
iv. Olifanten, leeuwen en andere dieren verbranden.
4. Door de vernietiging ontstaan echter nieuwe levenssappen:
i. Indra dooft het vuur met regen.
ii. Water en sappen van bomen en kruiden vloeien naar de oceaan.
iii. Uit al deze vloeistoffen plus vloeibaar goud ontstaat de onsterfelijkheidsdrank.
iv. Het water van de oceaan verandert door de toevoeging in melk.
v. Uit de melk ontstaat geklaarde boter.
De tweede beweging van Vāsuki en de gevolgen hiervan:
5. Na lang karnen zijn de goden moe, zonder dat de amṛta is verkregen. Brahmā beveelt
Nārāyaṇa de goden kracht te geven, wat hij doet.
6. Schepping van ‘goede zaken’:
i. Soma, de maan, uit de melkoceaan;
ii. de zon uit de melkoceaan;
iii. de godin Śrī in witte kleding uit de geklaarde boter;
iv. de godin van de Wijn;
v. Uccaiḥśravas, het witte paard van de zon;
vi. Kaustubha, de edelsteen van Nārāyaṇa uit de amṛta;
vii. Airāvata, de olifant met zijn vier slagtanden voor Indra.
7. Schepping van ‘slechte zaken’:
i. Kālakūṭa, het vergif dat de drieledige wereld verlamt:
Op verzoek van Brahmā neemt Śiva het gif in zijn keel, terwijl hij de gedaante van een
heilige klank aaneemt. Daarom heet hij de Blauwkelige (Nīlakaṇṭha).
ii. Jyeṣṭha, de ‘Oudste’, godin van het ongeluk in haar donkere kleding, ontstaat uit het
gif.
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8.3.2.3 Deel 3 van mythe 72: Verdeling van de amṛta
a. Verschijning van de amṛta:
1. Na het ontstaan van Śrī, Wijn, de maan en het paard gaan de goden langs het pad der zon
naar de onsterfelijkheid.
2. De wensboom en de wenskoe worden geboren.
3. Dhanvantari, de geneesheer der goden, verrijst met een witte pot amṛta.
b. Begin van de strijd om de amṛta:
1. De demonen nemen de ambrozijn in bezit.
2. Nārāyaṇa neemt de gedaante aan van Mohinī (‘Verleidster’), een hemelse nimf, om de
demonen te misleiden.
3. Ze geven Mohinī de amṛta en zij geeft de goden de drank, maar niet de demonen.
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8.3.2.4 Deel 4 van mythe 72: De strijd tussen goden en demonen
a. De slachting van Rāhu:
1. De demonen vallen de goden aan. Viṣṇu, vergezeld door Nara, neemt de amṛta weg en geeft
hem aan de goden.
2. De demon Rāhu neemt de gedaante aan van een god en begint de ambrozijn te drinken.
3. De maan en de zon melden dit aan Viṣṇu, die met zijn discus Rāhu’s hoofd afhakt. Diens
onsterfelijke hoofd rijst naar de hemel en zal de vijand blijven van de maan en de zon, die
erdoor worden verslonden.
b. Viṣṇu en zijn discus Sudarśana:
1. Viṣṇu neemt zijn oorspronkelijke gedaante weer aan en begint met de andere goden de
demonen aan te vallen. Het is een bloederige strijd.
2. Nārāyaṇa denkt aan zijn discus Sudarśana (‘Mooi’), waarop deze uit de hemel komt en
slachtingen aanricht onder de demonen.
3. De demonen op hun beurt werpen bergen naar de goden.
c. Nara en zijn boog. Eindoverwinning:
1. De god Nara neemt zijn boog en schiet de bergen aan stukken.
2. De demonen verdwijnen in de aarde en de zoute oceaan.
3. De goden eren Mandara wegens de overwinning en plaatsen de berg terug op zijn
oorspronkelijke plaats.
4. Indra geeft de amṛta aan Viṣṇu om de drank te bewaken en allen gaan terug naar hun
woningen.
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8.4 De Puranische mythologie van de strijd tussen goden en demonen: de
verwerving van het geheim der onsterfelijkheid of de diefstal van de
onsterfelijkheidsdrank
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8.4.1 Inleiding tot de Puranische mythologie van de strijd tussen goden en
demonen
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8.4.1.1 Algemene opmerkingen t.a.v. de mythe van de verwerving van de
onsterfelijkheidsdrank
De mythe van de diefstal van de onsterfelijkheidsdrank is IE en komt voor en ontwikkelt zich in de
Vedische, de Epische en de Puranische mythologie.
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8.4.1.2 De Vedische mythologie van de diefstal van de onsterfelijkheidsdrank
De mythe van Indra’s diefstal van de amṛta uit de bek van Śuṣṇa, in de Kāṭhaka Saṃhitā:
a. In dit geval steelt Indra als valk (de vroegere vuurvogel) (zie mythe 24 (3.1.8.2)) het elixer uit
de bek van de demon Śuṣṇa (‘sisser’ of ‘verschroeier’), die volgens de Ṛg Veda:
1. een gehoornde droogtedemon is;
2. eieren legt;
3. de hemelse wateren vrijlaat, wanneer Indra hem doodt.
b. Thema:
Conflict tussen twee soorten onsterfelijkheid:
1. De demonen bedreigen de kosmische orde en (dus ook) de goden d.m.v. opwekking uit de
dood (doen herleven, dus onsterfelijk maken) van de doden, mogelijk gemaakt door de
ambrozijn (zie mythe 14 (3.1.3.2 e.v.)).
2. De goden stelen de ambrozijn om zelf onsterfelijk te worden binnen de kosmische orde.
Onsterfelijkheid wil zeggen: de natuurlijke volle tijd van leven (een lang leven).
c. Methode van diefstal:
Verzwelgen en uitbraken. Het IE motief heeft telkens twee tegengestelde aspecten:
1. Bewust uit eigen vrije wil verzwolgen worden:
Indra wordt als honingdruppel verslonden door Śuṣṇa (in deze mythe).
2. Bewust uit eigen vrije wil verzwelgen:
i. Kronos eet zijn kinderen en tracht Zeus te verzwelgen (IE: eten van potentieel
onsterfelijke vijanden).
ii. Śiva verslindt Śukra (betekenis: 1. ‘schitterend’, 2. ‘zaad’; aanduiding: 1. guru der
demonen, zoon van Bhṛgu, 2. de planeet Venus).
3. Onvrijwillig verzwolgen worden:
Indra wordt verslonden door Vṛtra (zie mythe 25 (3.1.8.3)).
4. Onvrijwillig (door misleiding) verzwelgen:
Atreus eet zijn kinderen.
5. Uitbraken:
i. is een gevolg van en tegengesteld aan verzwelgen;
ii. heeft de vorm van
(1) fysieke strijd;
(2) psychische strijd:
Een rite de passage met de volgende stadia:
(a) De initiant wordt verzwolgen.
(b) Terugkeer naar de baarmoeder.
(c) Verwerving van het geheim der onsterfelijkheid of het verkrijgen van de
substantie, de ambrozijn.
(d) Wedergeboorte door de mond van de vijand.
iii. is gelijk aan gapen:
Indra dwingt Vṛtra te geeuwen, waarna hij hem (op zijn beurt) doodt (zie mythe 25
(3.1.8.3)).
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8.4.1.3 De Epische mythologie van de verwerving van het geheim der
onsterfelijkheid
De mythe van Kaca’s verwerving van het geheim der onsterfelijkheid uit de mond van Śukra, in
de Mahābhārata:
a. Verschillen door ontwikkeling tussen de Vedische en de Epische mythe:
Veda’s
Epiek
______________________________________________________________________________________
1. Antagonisten:
1. Antagonisten:
krijgslieden:
brahmanen:
a. God:
a. God:
Indra (strijder):
Bṛhaspati (guru der goden)
i. vergezeld door de Aṅgirasa’s
i. treedt alleen op;
(zieners) (zie mythe 23 (3.1.7.3));
ii. epitheton:
ii. zelfstandige priestergod, los van
Indra.
Bṛhaspati (‘Heer der heilige
spraak’, Vācaspati).
b. Demon:
b. Demon:
Śukra = Kāvya Uśanas (guru der
Śuṣṇa (strijder).
demonen).
c. Zwakke oppositie door
c. Sterke oppositie als krijgers.
gemeenschappelijke band (zie mythe
20 (3.1.6.2): Triśiras).
2. Eenmalige doding van het slachtoffer.

2. Verscheidene dodingen van het
slachtoffer.

3. Soma van Indra.

3. Rituele formule van Bṛhaspati.

4. Honing of mede.

4.

5. Verleiding door een vrouw als list (zie
mythe 22 (3.1.7.2), mythe 23 (3.1.7.3),
mythe 65 (7.2.3), mythe 72 (8.3.2)):
gedaantewisseling van god in vrouw:
a. Viṣṇu als Mohinī;
b. Indra als vrouwelijke vuurvogel.

5. Verleiding door een man als list.

Wijn.

Het motief van de verleiding van een onsterfelijke vrouw door een sterfelijke man is algemeen
(zie mythe 18 (3.1.5.2)). Na het bereiken van het doel (zoals de onsterfelijkheid) verwerpt de man
de vrouw:
1. Jason verwerpt Medea.
2. Kaca verwerpt Devayānī.
Devayānī en Kaca zijn verwanten:
Genealogie van Devayānī en Kaca:
Prajāpati
┌──────┴─────┐
Bhṛgu
Aṅgiras
│
│
Śukra
Bṛhaspati
│
│
Devayānī
Kaca 
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Kaca is tweemaal geboren:
3. Hij is brahmaan.
4. Hij is wedergeboren.
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8.4.1.4 De Puranische mythologie van de verwerving van het geheim der
onsterfelijkheid
De mythe van Bṛhaspati’s list en redding van de wereld uit handen van Śukra en de Daitya’s:
a. Verschillen door ontwikkeling tussen de Epische en de Puranische mythe:

Epiek
Purāṇa’s
______________________________________________________________________________________
1. Verleiding door een man (Kaca).
1. Verleiding door een vrouw (Jayantī).
2. Demonendochter als opposant (Devayānī).

2. Demonenmoeder als opposant (Śukra’s
moeder = Bhṛgu’s vrouw) (zie mythe 24
(3.1.8.2)).

3. Onthoofding van Kaca.

3. Onthoofding van Śukra’s moeder (=
Bhṛgu’s vrouw) (zie mythe 36 (5.1.4),
mythe 69 (7.5.2), mythe 56 (6.3.1.2)).

4. Śukra verzwelgt Kaca.

4. Śiva verzwelgt Śukra.

5. Moreel dilemma:
Devayānī’s keuze tussen vader en gemaal
(een van beiden sterft) (zie mythe 67
(7.3.2)).

5. Moreel dilemma:
Indra’s keuze tussen wel of niet doden
van een vrouw (een zonde).

6. Devayānī brengt haar vader in gevaar.

6. Jayantī redt haar vader.

7. De ketterij van de demonen is slechts een
feit, waardoor ze de strijd verliezen.

7. De ketterij van de demonen is een
filosofie van onthechting, waardoor ze
vrijwillig afzien van de strijd.

8. De goden winnen.

8. De demonen worden door hun guru tot
hun oorspronkelijke geloof bekeerd en
vangen de strijd weer aan (nieuwe chaos).

Diverse opmerkingen:
1. Overgang van instanties van het demonen- naar het godenrijk:
i. Padma Purāṇa:
Het offer gaat naar de goden.
ii. Matsya Purāṇa:
Śukra en andere demonen lopen over naar de goden.
2. Prahlāda:
i. Betekenis:
‘blijde opwinding’;
ii. demonenkoning;
iii. zoon van Hiraṇyakaśipu;
iv. vereerder van Viṣṇu die hem beschermt (zie mythe 44 (5.4.5), mythe 49 (6.1.4)).
3. Bṛhaspati’s materialistische doctrine:
i. Secte der materialisten:
(1) Lokāyatika’s of Bārhaspatya’s.
(2) Het materialisme wordt beschouwd als de grootste ketterij.
(3) Bṛhaspati zou hun guru zijn. 
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ii. Bṛhaspati beschuldigt Śukra, dus indirect zichzelf, van de verkondiging van de doctrine.
De gunstverlening aan Śukra:
iii. Śiva verzwelgt Śukra (lang geleden), waarna Śukra de kennis, d.i. de magische formule
van herleving, ontvangt.
iv. Śukra verzwelgt rook, waarna hij dezelfde macht ontvangt.
4. Overspel volgens de ketters:
i. Overspel is een zonde die de goden bedrijven.
ii. De vrouw die ontvoerd en/of verleid is, moet verworpen worden (zoals bij Rāma en
Sītā) en niet weer aanvaard worden (zoals bij Bṛhaspati en Tārā).
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8.4.2 Mythe 73: Indra’s diefstal van de amṛta uit de bek van Śuṣṇa (Kāṭhaka
Saṃhitā)
a. De goden en demonen strijden met elkaar, maar omdat de demon Śuṣṇa de ambrozijn in zijn
bek heeft, kan hij zijn gedode medestrijders doen herleven door op hen te blazen. De goden
kunnen dit dus niet.
b. Indra steelt d.m.v. een list de amṛta uit de bek van Śuṣṇa:
1. Indra wordt een druppel honing en wordt door Śuṣṇa gegeten.
2. Indra verandert in een valk, neemt de amṛta en vliegt uit de bek van Śuṣṇa.
c. Uitspraak van de verteller:
Degene die dit alles weet, draagt de amṛta en kan een ander genezen van ziekte (= doen
herleven, uit de dood opwekken) en een volle tijd van leven geven (= onsterfelijk maken).
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8.4.3 Mythe 74: Kaca’s verwerving van het geheim der onsterfelijkheid uit de
mond van Śukra (Mahābhārata)
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8.4.3.1 Deel 1 van mythe 74: Kaca’s ontmoeting met Śukra en Devayānī
a. De strijd tussen goden en demonen:
1. De goden stellen Bṛhaspati aan als huispriester om meer macht te hebben in de strijd tegen
de demonen.
2. De demonen stellen Śukra (= Kāvya Uśanas) aan als priester. Śukra kent echter de
toverspreuk van de onsterfelijkheid, waarmee gedode demonen weer tot leven kunnen
worden gewekt.
b. De opdracht van de goden aan Kaca:
1. De goden vrezen Kāvya Uśanas en verzoeken de brahmaan Kaca, de zoon van B ṛhaspati,
deze kennis, het geheim der onsterfelijkheid, te stelen.
2. Hij moet naar het rijk van de demonenkoning Vṛṣaparvan gaan en bevriend raken met de
brahmaan Śukra en zijn dochter Devayānī, die hij moet verleiden.
3. Kaca stemt hiermee in en vertrekt.
c. Kaca’s vriendschap met Śukra en Devayānī:
1. Kaca verzoekt Śukra zijn guru te worden. Als brahmanenstudent belooft Kaca duizend jaar
kuis te blijven.
2. Kaca verleidt Devayānī (maar blijft kuis) en zij wordt verliefd op hem.
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8.4.3.2 Deel 2 van mythe 74: De drievoudige moord op Kaca
a. De eerste moord op Kaca en zijn wederopstanding:
1. Terwijl Kaca de koeien aan het weiden is, komen de demonen en doden hem omdat ze hun
magische kennis willen beschermen. Ze maken het lijk fijn en voeren het aan de jakhalzen.
2. Wanneer Devayānī ziet dat de koeien terugkomen, begrijpt ze dat Kaca dood is en vraagt,
omdat ze hem liefheeft, haar vader hem met de toverspreuk tot leven te wekken.
b. De twee moord op Kaca en zijn wederopstanding:
1. De demonen doden Kaca weer, maken hem fijn en vermengen hem met het water van de
oceaan.
2. Weer wordt Kaca op verzoek van Devayānī door Śukra tot leven gewekt.
c. De derde moord op Kaca en de twijfel van Śukra:
1. De demonen doden Kaca, terwijl hij bloemen aan het plukken is. Ze verbranden het lijk en
vermengen de as met wijn, die ze Śukra te drinken geven.
2. Devayānī is bedroefd, maar Śukra twijfelt om hem tot leven te wekken, want hij denkt dat
Kaca een geest geworden is. Bovendien vindt hij dat zijn dochter niet moet rouwen om een
sterfelijke man.
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8.4.3.3 Deel 3 van mythe 74: Kaca’s derde wedergeboorte
a. Devayānī’s pleidooi en Kaca’s herleving:
1. Devayānī roemt Kaca omdat hij uit een familie van ṛṣi’s stamt en zelf de goede, kuise
student is.
2. Ze dreigt de hongerdood te zullen sterven.
3. Śukra vreest de haat van de demonen, die niet terugschrikken voor brahmanicide.
4. Toch spreekt Śukra de toverspreuk uit en brengt Kaca, die zich in zijn maag bevindt, weer
tot leven.
5. Hij vraagt hem hoe hij daar gekomen is.
b. Kaca’s relaas van zijn moord:
1. Kaca zegt zijn geheugen te hebben behouden door te denken aan zijn ascetische krachten.
2. Kaca vertelt wat er gebeurd is en zet Śukra ertoe aan de demonen niet te laten winnen.
c. Śukra’s beslissing tot Kaca’s definitieve wedergeboorte:
1. Śukra spreekt eerst tot Devayānī en legt haar het dilemma voor dat hij moet sterven, wil
Kaca leven.
2. Śukra spreekt dan tot Kaca. Hij zegt dat Kaca mag herleven op voorwaarde dat hij hem,
Śukra, op zijn beurt weer tot leven wekt met de magische formule. De belofte wordt gewijd
door dharma.
d. Kaca’s wedergeboorte en Śukra’s opwekking uit de dood:
1. Kaca ontvangt de toverspreuk en breekt door de rechterzij van Śukra, die sterft.
2. Kaca brengt hem weer tot leven en eert zijn guru wegens zijn grote kennis.
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8.4.3.4 Deel 4 van mythe 74: Śukra’s toorn en Kaca’s wens tot vertrek
a. Śukra’s toorn:
1. Śukra is vertoornd over het feit dat hij onheil heeft veroorzaakt door het drinken van wijn.
2. Hij stelt voor alle priesters (de brahmanen) een verbod op het drinken van wijn in als
onderdeel van de dharma van priesters.
3. Śukra is vertoornd op de demonen, die door het lot van hun verstand zijn beroofd.
4. Hij roept hen bijeen en bezweert hen hem niet aan te raken, want Kaca is door het bezit
van de magische formule gelijk geworden aan Brahmā.
b. Kaca’s wens tot vertrek:
1. Na duizend jaar onder ede te zijn geweest, wil Kaca terugkeren naar de woning van de 33
goden.
2. Devayānī probeert Kaca tegen te houden door hem erop te wijzen dat zij zich aan hem
heeft gewijd tijdens zijn eedsperiode en dat hij zich nu aan haar moet wijden nu hij de
magische formule in bezit heeft.
3. Ze vraagt hem ten huwelijk.
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8.4.3.5 Deel 5 van mythe 74: Kaca’s verwerping van Devayānī en zijn vertrek
a. Kaca’s eerste antwoord:
1. Kaca meent dat hij haar volgens dharma eert, omdat zij de dochter is van zijn guru.
2. Devayānī meent dat ze geen naaste familie zijn, maar wel brahmaans zijn; ze noemt hem
‘tweemaal geborene’.
3. Ze vindt dat hij die toch dharma kent, een aan hem toegewijde vrouw niet moet
verwerpen.
b. Kaca’s tweede antwoord en Devayānī’s vervloeking van Kaca:
1. Kaca wijst een huwelijk af als een handeling tegengesteld aan dharma, want aangezien hij
uit dezelfde buik is voortgekomen als Devayānī, is zij zijn zuster.
2. Devayānī spreekt de vloek uit dat Kaca’s magische kennis geen succes zal hebben.
c. Kaca’s derde antwoord en vervloeking van Devayānī:
1. Kaca legt nogmaals uit dat hij haar alleen weigert, omdat ze zijn guru’s dochter is.
Bovendien heeft Śukra hem toestemming gegeven te vertrekken.
2. Omdat zij uit begeerte (en niet op grond van dharma) heeft gehandeld, vervloekt Kaca
haar: ze zal nooit een priesterzoon huwen.
3. De magische formule zal wel succes hebben, want niet Kaca, maar zijn leerling zal de
toverspreuk toepassen.
d. Kaca’s terugkeer:
Kaca keert terug naar de goden, die hem en Bṛhaspati eren.
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8.4.4 Mythe 75: Bṛhaspati’s list en redding van de wereld uit handen van Śukra
en de Daitya’s (Padma Purāṇa)
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8.4.4.1 Deel 1 van mythe 75: De eed van Śukra
a. Terwijl de drieledige wereld geregeerd wordt door Indra, verlaat het offer de demonen en gaat
naar de goden. De demonen, de Daitya’s, willen zich terugtrekken naar de onderaardse
waterhel, maar Kāvya Uśanas (= Śukra) houdt hen tegen en zegt hen te willen helpen. De goden
merken dit echter en vallen hen aan.
b. Bij de aanblik van Kāvya Uśanas trekken de goden zich terug. Kāvya Uśanas houdt de demonen
voor dat strijden geen zin heeft, gezien de afloop van vorige oorlogen (zoals de dwerg die de
wereld won, en de zege op Bali, Jambha en Virocana). Hij belooft hen bij Śiva een zegespreuk
te verwerven.
c. De demonenkoning Prahlāda gaat naar de goden om mee te delen dat de demonen afzien van
strijd en zich zullen toeleggen op ascese. Daarna legt Śukra bij Śiva de eed af duizend jaar lang
met het hoofd naar beneden rook in te ademen om de zegespreuk te verwerven.
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8.4.4.2 Deel 2 van mythe 75: De onthoofding van Śukra’s moeder
a. De goden hebben de list door en vallen o.l.v. Bṛhaspati de demonen aan, die klagen dat zij
slechts ongewapende asceten zijn. De Daitya’s besluiten bescherming te zoeken bij Śukra’s
moeder, zolang de guru zelf niet aanwezig is.
b. Toch vallen de goden weer aan, maar Kāvya Uśanas’ moeder (de vrouw van Bhṛgu) beschermt
de demonen met haar kracht van yoga en ascese en verlamt Indra door een slaapspreuk. Viṣṇu
wil Indra helpen door hem in zich op te nemen.
c. De godin dreigt Viṣṇu te verbranden. Viṣṇu is bevreesd, vooral omdat het hier een vróuw
betreft die hij moet doden. Toch denkt hij aan zij discus, die daarop verschijnt en waarmee hij
haar onthoofdt.
d. Bhṛgu is woedend en vervloekt Viṣṇu, zodat deze zeven maal op aarde zal incarneren om de
wereld te redden en de schending van dharma te herstellen. Daarna plaatst Bhṛgu het hoofd van
zijn vrouw terug op zijn plaats en laat haar herleven.
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8.4.4.3 Deel 3 van mythe 75: Jayantī’s verleiding van Śukra
a. Indra bedenkt een list om Kāvya Uśanas onschadelijk te maken. Hij geeft zijn dochter Jayantī
de opdracht naar Śukra te gaan om hem te dienen en te verzorgen tijdens zijn ascese. Jayantī
dient de demonenguru vele jaren.
b. Na duizend jaar heeft Kāvya Uśanas zijn periode onder ede volbracht, waarna Śiva hem een
gunst verleent. Hij geeft Kāvya Uśanas alle macht en kennis die hij bezit. Kāvya Uśanas moet
hierover zwijgen, maar zal wel onoverwinnelijk zijn.
c. Daarna vraagt Kāvya Uśanas aan Jayantī wie ze is en wat ze wenst, want ze heeft toch niet
voor niets de moeilijke omstandigheden met hem doorstaan. Ze geeft aan dat hij wel weet wat
ze wil. Hij nodigt haar uit met hem mee te gaan naar zijn huis, onzichtbaar voor anderen, en
honderd jaar seksueel verenigd te zijn.
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8.4.4.4 Deel 4 van mythe 75: Het twistgesprek tussen Bṛhaspati en Śukra
a. De Daitya’s gaan naar Śukra’s huis uit vreugde over de beëindiging van zijn eedsperiode, maar
ze vinden hem niet door zijn māyā van onzichtbaarheid.
b. De goden geven dan Bṛhaspati de opdracht naar het rijk der demonen te gaan om hen in zijn
macht te brengen. Bṛhaspati doet dit eerst met Prahlāda, de koning der demonen, waarna hij
zijn huispriester in de gedaante van Kāvya Uśanas wordt. Hij blijft dit honderd jaar lang tot
Kāvya Uśanas terugkeert.
c. De demonen zien nu twee Kāvya Uśanas’s en zijn verward. De echte Kāvya Uśanas beschuldigt
Bṛhaspati ervan dat hij de leerlingen van een andere brahmaan slecht maakt en hen in
verwarring brengt met zijn māyā van vermomming. Hij maant Bṛhaspati terug te keren naar de
goden en herinnert hem eraan dat zijn zoon Kaca door de leiders der demonen is vermoord.
d. Bṛhaspati liegt en beschuldigt Kāvya Uśanas ervan dat hij Bṛhaspati in vermomming van Kāvya
Uśanas is. Hij (Bṛhaspati) beschuldigt Bṛhaspati ervan dat hij de brahmanicide van Indra op V ṛtra
heeft vergoelijkt met zijn materialistische doctrine. Hij geeft opdracht Śukra te boeien en in de
zoute oceaan te werpen.
e. Kāvya Uśanas probeert de demonen ervan te overtuigen dat hij hun guru is en de ander
Bṛhaspati, de zoon van Aṅgiras. Als om zich te bewijzen, vertelt Kāvya Uśanas wat hem vroeger
overkomen is:
f.

Op weg ter redding van zijn leerlingen is hij midden in de wateren door Śambhu verzwolgen.
Na een verblijf van honderd jaar in diens maag komt Śukra (‘zaad’) door de penis van Śiva eruit.
Daarna mag hij een wens doen. Hij wil alles krijgen waaraan hij denkt.

g. De demonen kiezen uiteindelijk voor Bṛhaspati, omdat hij de laatste honderd jaar hun guru is
geweest. Kāvya Uśanas vervloekt hen, zodat ze bedelaars (Jaina’s en Boeddhisten) zullen
worden. Hij vertrekt.
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8.4.4.5 Deel 5 van mythe 75: Bṛhaspati’s ketterse prediking
a. De demonen vragen Bṛhaspati hen die kennis te verschaffen die hen verlost uit de cirkel der
wedergeboorten.
b. Bṛhaspati misleidt hen dan met een ketters geloof:
1. De heilige Veda’s brengen ongeluk.
2. Alleen minderwaardige mensen offeren aan de voorouders.
3. De volgelingen van Viṣṇu en Rudra praktiseren slechte dharma’s:
i. De vrouwen nemen deel aan de rituelen.
ii. Het ritueel bevat een slachting.
iii. Slechte Śaiva ideeën en gewoonten zijn:
(1) Śiva is een androgyn.
(2) Śiva wordt omgeven door geesten en is versierd met beenderen.
(3) Copulatie is een middel ter verlossing.
(4) Met vuil, as, urine en faeces wordt reiniging verkregen.
iv. Er heerst overspel bij de goden:
(1) Tārā, de vrouw van Bṛhaspati, wordt ontvoerd door Soma. Ze krijgt van hem een
zoon, Budha, en keert terug naar Bṛhaspati, die haar aanvaardt.
(2) Ahalyā, de vrouw van Gautama, pleegt overspel met Indra.
c. De demonen zijn enthousiast over zijn prediking. Ze menen verlost te zijn uit de kringloop der
wedergeboorten en wensen te weten welke god ze moeten vereren. Door ascese en offers zijn
ze onthecht geworden en vrij van de plichten van het familieleven.
d. Bṛhaspati laat Viṣṇu komen, die, eerst als naakte man (een Jaina), daarna als man in rode
kleding (een Boeddhist), van de demonen Jaina’s resp. Boeddhisten maakt (zie mythe 62
(6.4.1.2)).
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8.4.4.6 Deel 6 van mythe 75: Twistgesprek tussen goden en demonen, en
voorlopige vrede
a. Bṛhaspati gaat terug naar de goden en vertelt hen wat er gebeurd is.
b. Śakra en de andere goden gaan naar de rivier de Narmadā, waar de demonen zich bevinden
(zonder Prahlāda, die niet bekeerd is) en beschimpen hen als bedelaars (naakt, kale hoofden,
bedelaarsnappen, pauwenveren).
c. De demonen antwoorden dat ze de dharma der zieners hebben aanvaard. Ze vragen Śakra weg
te gaan. Hij mag heersen over de drieledige wereld, hetgeen Śakra accepteert.
d. Later worden de demonen door Śukra tot inzicht gebracht en binden ze de strijd om de
drieledige wereld weer met de goden aan.
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Concordantietabel

Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V)
1. Index van namen
2. Index van categorieën en termen
1. Index van namen
Adharma
Āḍi
Aditi [voorafgegaan door een spatie]
(Aditi
Agastya
Agni
Eter van de offergave
geitenkoppige
Agni Jātavedas
Gṛhapati
Pāvaka
Sahaḥsuta
Saucīka
Vaiśvānara
Yaviṣṭha
Ahalyā
Airāvata
olifant van Indra
Aitareya
Anasūyā
Anavamī
Andhaka
Aṅgiras
Apollinische
Araṇi
berg Arbuda
Ariërs
Arjuna
Aruṇācala

Asiknī

Assam
atharvan
Atreus
Atri [+ spatie]

Adharma (Ind.) (god)
Āḍi (Ind.) (demon)
[Adi]
Aditi (Ind.) (godin)
Aditi (Ind.) (godin)
Agastya (Ind.) (myth. fig.)
Agni (1) (Ind.) (god)
Agni (1): ‘Eter van de offergave’ (Ind.) (god)
Agni (1): ‘geitenkoppige koopman’ (Ind.) (god)
Agni (1): ‘Jātavedas’ (Ind.) (god)
[Jatavedas]
Agni (1): Gṛhapati (1) = Gārhapatya, ~ (Ind.) (god)
[Grhapati,
Grihapati, Garhapati, Garhapatya]
Agni (1): Pāvaka (1) (Ind.) (god)
[Pavaka]
Agni (1): Sahaḥsuta (Ind.) (god)
[Sahahsuta]
Agni (1): Saucīka (Ind.) (god)
[Saucika, Sauchika]
Agni (1): Vaiśvānara (Ind.) (god)
[Vaishvanara, Vaisvanara]
Agni (1): Yaviṣṭha (Ind.) (god)
[Yavistha, Yavishtha]
Ahalyā (Ind.) (myth. fig.)
[Ahalya]
Airāvata (1) (Ind.) (myth. olifant)
[Airavata]
Airāvata (1) (Ind.) (myth. olifant)
[Airavata]
Aitareya, Mahidāsa (Ind.) (auteur) (patron.) (lit.)
[Mahidasa Aitareya]
Anasūyā (Ind.) (myth. fig.)
[Anasuya]
Anavamī (Ind.) (goddelijke dienares)
[Anavami]
Andhaka (Ind.) (demon)
Aṅgiras (Ind.) (auteur en ṛṣi)
[Angiras, rishi]
Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch
Araṇi (Ind.) (vuurstok als ṛṣi)
[Arani, rsi, risi, rshi, rishi]
Arbuda (1) = Arbudaparvata = Abū (Ind.) (berg, Sirohi, Rājasthān)
[Abu]
Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch
[Arya]
Arjuna (Ind.) (myth. fig.)
Aruṇācala = Arunachalam = Aruṇagiri = Aṇṇāmalai Hill =
Sonachalam = Sonagiri = tam. Cōṇakiri (Ind.) (berg, bij
Tiruvaṇṇāmalai, Tiruvaṇṇāmalai, Tamiḷnāḍu)
[Arunacala,
Arunagiri, Annamalai hill]
Asiknī = Candrabhāga = gr. Akesines (Ακεσινης) = (Ptol.) Sandabal
(Σανδαβαλ) = lat. Acesines = hind. Cenāb (Ind.-Pak.)
((rivier)godin, tNv Jammū (Jammū & Kaśmīra) naar Indus tWv Uch
(Pañjāb = Punjab)) [Asikni, Candrabhaga, Chandrabhaga, Chenab]
Assam = assam. Ôxôm (Ind.) (deelstaat)
Atharvan (Ind.) (goddelijke priester), nom. Atharvā, adj.
Ātharvaṇa
Atreus (Ατρευς) (Gr.) (koning)
Atri (Ind.) (goddelijke priester, auteur, ṛṣi en prajāpati), Ātreya
[rishi, prajapati]
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Atri,
Atri;
Avanti
Ayodhyāmāhātmya
Ayodhyā
Badarikāśramamāhātmya

Bakāsura
Bali
Bhaga
Bhīṣma
Bhṛgu
Dharmaketu
Brahmā
(Ka)
Ka [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Pitāmāha
Prajāpati (= Brahmā)
met Prajāpati (= Brahmā)
Prajāpati als beerzwijn
Prajāpati wordt een beerzwijn
Emūṣa
Brahmanicide [hoofdletter]
= Indra (mythe 22
Bṛhaspati
god, onafhankelijk van Indra
Bārhaspatya
Vācaspati
Budha
Candramas
Citra,
Citraratha
Kronos

Atri (Ind.) (goddelijke priester, auteur, ṛṣi en prajāpati), Ātreya
[rishi, prajapati]
Atri (Ind.) (goddelijke priester, auteur, ṛṣi en prajāpati), Ātreya
[rishi, prajapati]
Avanti (Ind.) (mahājanapada, gebied rond het huidige Indore met
de hoofdsteden Ujjayinī en Māhiṣmatī, Madhya Pradeśa) (lit.)
Ayodhyā = Oude = Oudh = Saket (Ind.) (topogr., tOv Lakhnaū =
Lucknow, Faizābād, Uttara Pradeśa) (lit.)
[Ayodhya]
Ayodhyā = Oude = Oudh = Saket (Ind.) (topogr., tOv Lakhnaū =
Lucknow, Faizābād, Uttara Pradeśa) (lit.)
[Ayodhya]
Badarī (2) = Badarīnātha = Badrinathpuri = Badarikāśrama (Ind.)
(topogr., tNOv Śrīnagar, Chamolī, Uttarākhaṇḍa) (lit.)
[Badari, Badarinatha, Badarikashrama, Badarikasrama]
Bakāsura (Ind.) (asura-vogelmonster)
[Bakasura]
Bali (1) (Ind.) (Daitya-asura-koning, zoon van Virocana en
kleinzoon van Prahlāda)
Bhaga (Ind.) (god)
Bhīṣma (Ind.) (myth. fig.)
[Bhisma, Bhishma]
Bhṛgu (Ind.) (goddelijke priester, ṛṣi en prajāpati), Bhārgava
[Bhrgu, Bhrigu, Bhargava, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati]
Boeddha (1): ‘Dharmaketu’ (Ind.-B.) (profeet)
Brahmā (Ind.) (god) (lit.)
[Brahma]
Brahmā: ‘Ka’ (1) (Ind.) (god)
Brahmā: ‘Ka’ (Ind.) (god)
Brahmā: ‘Pitāmāha’ (Ind.) (god)
[Pitamaha]
Brahmā: ‘Prajāpati’, ~ (Ind.) (god)
[Brahma Prajapati]
Brahmā: ‘Prajāpati’, ~: beerzwijn (Emūṣa in de ShB) (Ind.)
(beerzwijn-god)
[Brahma Prajapati, Emusa, Emusha]
Brahmā: ‘Prajāpati’, ~: beerzwijn (Emūṣa in de ShB) (Ind.)
(beerzwijn-god)
[Brahma Prajapati, Emusa, Emusha]
Brahmā: ‘Prajāpati’, ~: beerzwijn (Emūṣa in de ShB) (Ind.)
(beerzwijn-god)
[Brahma Prajapati, Emusa, Emusha]
Brahmā: ‘Prajāpati’, ~: beerzwijn (Emūṣa in de ShB) (Ind.)
(beerzwijn-god)
[Brahma Prajapati, Emusa, Emusha]
Brahmahatyā = Brahmanicide (Ind.) (vrouwelijke personificatie
van de moord op een brahmaan)
[Brahmahatya]
Bṛhaspati (1) = Brahmaṇaspati (Ind.) (abstracte god), Bārhaspatya
[Brhaspati, Brihaspati, Brahmanaspati, Barhaspatya]
Bṛhaspati (1) = Brahmaṇaspati (Ind.) (abstracte god), Bārhaspatya
[Brhaspati, Brihaspati, Brahmanaspati, Barhaspatya]
Bṛhaspati (1) = Brahmaṇaspati (Ind.) (abstracte god), Bārhaspatya
[Brhaspati, Brihaspati, Brahmanaspati, Barhaspatya]
Bṛhaspati (1) = Brahmaṇaspati (Ind.) (abstracte god), Bārhaspatya
[Brhaspati, Brihaspati, Brahmanaspati, Barhaspatya]
Bṛhaspati (1): ‘Vācaspati’ (1) (Ind.) (abstracte god)
[Vacaspati,
Vachaspati]
Budha (1) (Ind.) (god)
Candra (1) = Candramas (Ind.) (god)
[Chandra, Chandramas]
Citra (Ind.) (olifant)
[Chitra]
Citraratha (Ind.) (gandharva), Caitraratha (adj.) (woud van C.)
[Chitraratha, Chaitraratha]
Cronus = gr. Kronos (Κρονος) (Gr.) (titan)
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Dadhyac

Daityasenā
Dakṣa Prajāpati / Āditya
Dakṣa [zonder meer]
Dakṣa Prajāpati / Āditya
Dasyu’s
Dasra
Dattātreya
Devakī
Devasenā
Devayānī
Devī
Jyeṣṭha
Arundhatī
Bhadrakālī
Diti [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Diti)
Diti’s
Diti verzoekt
Diti kijkt
Durgā
Kātyāyanī
Gaurī
Jayantī
Kālī
Dood.
Droom;
Kālikā
Kauśikī
Nacht;
Slaap (een manifestatie
Slaap (=
Dochter van de Berg
Pārvatī
Śivā
Umā S.
Umā,
Umā.
Umā heeft

Dadhyac (= Dadhyañc = Dadhīca = Dadhīci) Ātharva ṇa (Ind.)
(priester van de Atharvan-groep)
[Dadhyanc, Dadhyanch,
Dadhica, Dadhicha, Dadhici, Dadhichi, Atharvana]
Daityasenā (Ind.) (godin)
[Daityasena]
Dakṣa (1) Āditya (Ind.) (god)
[Dakṣa Āditya, Daksa Aditya, Daksha Aditya]
Dakṣa (2) Prajāpati (Ind.) (god)
[Dakṣa Prajāpati, Daksa Prajapati, Daksha Prajapati]
Dakṣa (2) Prajāpati (Ind.) (god)
[Dakṣa Prajāpati, Daksa Prajapati, Daksha Prajapati]
Dāsa = Dasyu (Ind.) (lid van een bep. volk)
[Dasa]
Dasra (Ind.) (aśvin-god)
[ashvin, asvin]
Dattātreya (Ind.) (priester-god, zoon van Atri)
[Dattatreya]
Devakī (Ind.) (myth. fig.)
[Devaki]
Devasenā = drav. Deivayāṉai = Teyvāṉai = Tēvayāṉai (Ind./Ind.-T.)
(godin)
[Devasena, Deivayanai, Teyvanai, Tevayanai]
Devayānī (Ind.) (demon)
[Devayani]
Devī (Ind.) (godin)
[Devi]
Devī: Alakṣmī = Jyeṣṭhādevī (Ind.) (godin)
[Alaksmi, Alakshmi, Jyesthadevi, Jyeshthadevi]
Devī: Arundhatī, avatāra (Ind.) (godin, kṛttikā, vrouw van
Vasiṣṭha)
[Arundhati, avatara, krttika, krittika]
Devī: Bhadrakālī (Ind.) (godin)
[Bhadrakali]
Devī: Diti, avatāra (Ind.) (godin)
Devī: Diti, avatāra (Ind.) (godin)
Devī: Diti, avatāra (Ind.) (godin)
Devī: Diti, avatāra (Ind.) (godin)
Devī: Diti, avatāra (Ind.) (godin)
Devī: Durgā = Durgādevī, avatāra (Ind.) (godin) [Durga, Durgadevi,
Durga Devi, avatara]
Devī: Durgā, avatāra: Kātyāyanī (1) (Ind.) (godin)
[Katyayani]
Devī: Gaurī, avatāra (Ind.) (godin)
[Gauri]
Devī: Jayantī (Ind.) (godin)
[Jayanti]
Devī: Kālī (1), avatāra en mahāvidyā (Ind.) (godin) [Kali, avatara,
mahavidya]
Devī: Kālī (1), avatāra: ‘Dood’ (Ind.) (godin)
Devī: Kālī (1), avatāra: ‘Droom’ (Ind.) (godin)
Devī: Kālī (1), avatāra: ‘Kālikā’ (Ind.) (godin) (lit.)
[Kalika]
Devī: Kālī (1), avatāra: ‘Kauśikī’ (2) (Ind.) (godin)
[Kaushiki,
Kausiki]
Devī: Kālī (1), avatāra: ‘Nacht’ (Ind.) (godin)
Devī: Kālī (1), avatāra: ‘Slaap’ (Ind.) (godin)
Devī: Kālī (1), avatāra: ‘Slaap’ (Ind.) (godin)
Devī: Pārvatī, avatāra (Ind.) (godin)
[Parvati, avatara]
Devī: Pārvatī, avatāra (Ind.) (godin)
[Parvati, avatara]
Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Śivā’ (2) (Ind.) (godin) [Parvati, avatara,
Shiva, Siva]
Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin)
[Parvati,
avatara, Uma Haimavati]
Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin)
[Parvati,
avatara, Uma Haimavati]
Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin)
[Parvati,
avatara, Uma Haimavati]
Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin)
[Parvati,
avatara, Uma Haimavati]
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Umā [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Umā’s
Rambhā
Rati [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Rati,
Śakti
Satī
Dhanvantari
Dharma, Soma
Dharma:
Dhenuka
Dionysische
Vader met zijn Dochter
Vader en Dochter
met de Dochter
Dochter als de Aarde
‘Vader’ wegens incest met de Dochter
O’Flaherty
Droṇa
Duisternis in de Wateren
Dundubhi
Durvāsas
Dvārakāmāhātmya

Europa
Freuds
Gaṇeśa
Ekadantaka ‘Eentandige’
Gaṇādhipa
Gaṇapati
Heramba bījarūpa ‘Stier in de vorm van
Dikbuik
Lambodara
‘Heer der hindernissen’
Vighneśa
Gajānana
Ganges
Garuḍa
Suparṇa
Garuḍī

Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin)
avatara, Uma Haimavati]
Devī: Pārvatī, avatāra: ‘Umā Haimavatī’ (Ind.) (godin)
avatara, Uma Haimavati]
Devī: Rambhā (Ind.) (apsaras-godin)
Devī: Rati (2), avatāra (Ind.) (godin)

[Parvati,
[Parvati,
[Rambha]

Devī: Rati (2), avatāra (Ind.) (godin)
Devī: Śakti (Ind.) (gemalin v. e. god, meestal Pārvatī)
[Shakti,
Sakti]
Devī: Satī, avatāra (Ind.) (godin)
[Sati, avatara]
Dhanvantari (1) (Ind.) (genezergod)
Dharma (Ind.) (god)
Dharma (Ind.) (god)
Dhenuka (2) (Ind.) (topogr., een bedevaartsoort in de Mb.,
misschien Junnara aan de r. Kukadi, Pune, Mahārāṣṭra)
Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch
Dochter (Ind.) (naamloze RV godin, misschien identiek met de
Aarde)
Dochter (Ind.) (naamloze RV godin, misschien identiek met de
Aarde)
Dochter (Ind.) (naamloze RV godin, misschien identiek met de
Aarde)
Dochter (Ind.) (naamloze RV godin, misschien identiek met de
Aarde)
Dochter (Ind.) (naamloze RV godin, misschien identiek met de
Aarde)
Doniger O’Flaherty, Wendy (auteur)
Droṇa (Ind.) (myth. fig.)
[Drona]
Duisternis in de Wateren (Ind.) (ṛṣi, O’Flaherty)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Dundubhi (1) (Ind.) (goddelijke dienares)
Durvāsas (Ind.) (rṣi)
Durvasas, rsi, risi, rshi, rishi]
Dvārakā = Dvāravatī = Kuśasthalī = mod. Dvārkā (Ind.)
(topogr./archeol. site, Devbhūmi Dvārkā, Gujarāt) (lit.)
[Dvaraka, Dwaraka, Dwarka, Dwaravati, Kushasthali, Kusasthali,
Devbhumi Dwarka]
Europa (2) (Eur.) (continent), Europees, Europeaan
Freud, Sigmund (auteur)
Gaṇeśa (Ind.) (god)
[Ganesha, Ganesa]
Gaṇeśa: ‘Ekadantaka’ (Ind.) (god)
Gaṇeśa: ‘Gaṇādhipa’ (Ind.) (god)
[Ganadhipa]
Gaṇeśa: ‘Gaṇapati’ (Ind.) (god)
[Ganapati]
Gaṇeśa: ‘Heramba bījarūpa’ (Doniger) (Ind.) (god)
Gaṇeśa: ‘Lambodara’ (Ind.) (god)
Gaṇeśa: ‘Lambodara’ (Ind.) (god)
Gaṇeśa: ‘Vighneśa’ (1) (Ind.) (god)
[Vighnesha, Vighnesa]
Gaṇeśa: ‘Vighneśa’ (1) (Ind.) (god)
[Vighnesha, Vighnesa]
Gaṇeśa: 'Gajānana’ (‘Olifantkoppige’) (Ind.) (god)
[Gajanana]
Gaṅgā (2) = alg./gr. Ganges (Γαγγης) (Ind.) (rivier, van
Uttarakhaṇḍ tot Bengalen (Baṅgāl))
[Ganga]
Garuḍa (Ind.) (zonne(leeuw)vogel)
[Garuda]
Garuḍa: ‘Suparṇa’ (Ind.) (zonne(leeuw)vogel)
[Suparna]
Garuḍa: Garuḍī (Ind.) (vr. zonne(leeuw)vogel)
[Garudi]
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Gautama

Gautama (2) = Gotama (2) Maharṣi (Ind.) (een der zeven ṛṣi’s, man
van Ahalyā, trad. auteur van RV I en Gautama Dharma Sutra) (lit.)
[Gotama Maharṣi, Gautama Maharṣi, Gautauma Maharsi,
Gautauma Maharisi, Gautauma Maharishi, Maharṣi Gautama,
Maharsi Gautama, Maharishi Gautama]
Ghora
Ghora (1) (Ind.) (myth. zwijn)
Govardhana
Girirāja = Govardhana (Ind.) (heuvel, bij Jatīpurā, tWv Mathurā,
Mathurā, Uttara Pradeśa)
[Giriraja]
Haṃsa
Haṃsa (1) (Ind.) (ṛṣi, zoon van Brahmā)
[Hamsa, Hansa,
rsi, rsi, rishi, rishi]
Hanumat
Hanumat = Hanumān (Ind.) (aapgod)
[Hanuman]
Sundara K.
Hanumat: ‘Sundara’ (lit.) (Ind.) (aapgod)
Hari, de zoon van Tārākṣa
Hari (1) (Ind.) (demon, zoon van Tārākṣa)
Himālaya
Himavat = Himālaya (Ind.) (goddelijke berg), Haimavata, -ī (van
Himavat)
[Himalaya]
Hiraṇyakaśipu
Hiraṇyakaśipu (Ind.) (demon)
[Hiranyakashipu, Hiranyakasipu]
Hiraṇyākṣa
a. Hiraṇyākṣa = Hiraṇyanetra = Hiraṇyalocana (Ind.) (demon)
[Hiranyaksa, Hiranyaksha, Hiranyanetra, Hiranyalocana,
Hiranyalochana]
Hiraṇyalocana
b. Hiraṇyākṣa = Hiraṇyanetra = Hiraṇyalocana (Ind.) (demon)
[Hiranyaksa, Hiranyaksha, Hiranyanetra, Hiranyalocana,
Hiranyalochana]
Hiraṇyanetra
c. Hiraṇyākṣa = Hiraṇyanetra = Hiraṇyalocana (Ind.) (demon)
[Hiranyaksa, Hiranyaksha, Hiranyanetra, Hiranyalocana,
Hiranyalochana]
Hrāda
Hrāda (Ind.) (demon)
[Hrada]
India
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
Indische
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
Zuid-India
India, ZuidIE [voorafgegaan en gevolgd door een
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
spatie]
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
(IE
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
-IE.
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indra
Indra (1) (Ind.) (god)
Śakra
Indra (1): ‘Śakra’ (Ind.) + (Ind.-B.) (god)
[Shakra, Sakra]
Vāsava
Indra (1): ‘Vāsava’ (Ind.) (god)
[Vasava]
Jalaṃdhara
Jalaṃdhara (1) (Ind.) (demon)
[Jalamdhara, Jalandhara]
Jamadagni
Jamadagni (Ind.) (ṛṣi, vader van Paraśurāma) [rsi, risi, rshi, rishi]
Jambha
Jambha (Ind.) (demon)
Janaka
Janaka (Ind.) (koning)
Jason
Jason = lat./gr. Iason (Ιασων) (Gr.) (sagenfig.)
Jayā [voorafgegaan door een spatie]
Jayā (Ind.) (godin, vriendin van Pārvatī)
[Jaya]
Jṛmbhikā
Jṛmbhikā (Ind.) (personificatie van het gapen)
[Jrmbhika, Jrimbhika]
Kaca
Kaca (Ind.) (goddelijke ṛṣi)
[Kacha, rsi, risi, rshi, rishi]
Kadrū
Kadrū (Ind.) (godin, moeder van de slangen)
[Kadru]
Kailāsa
Kailāsa = tib. Gangs Rinpoche (Tib.-Ind.) (1. berg, tNOv Śrīnagar
en tNv het Mānasarovara-meer, 2. godenwoning)
[Kailasa]
Kakutstha
Kakutstha (Ind.) (myth. fig.)
Kālanemi
Kālanemi (1) (Ind.) (asura-demon, zoon van Virocana (Pur.))
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Kāliya
Kaṃsa
Kāma
Madana
Smara
Kamalākṣa
Kanaka
Kardama
Karṇa
kāśa
Kaśyapa
Kāṭhaka
Kauśikī en Ganges

Kauṣītaki
ziener die samen met Rudra gif drinkt
Keśin
demon (Mahābhārata), in de onderhavige
paardendemon, gedood door Kṛṣṇa
Kiṣkindhā K.

Kratu
Kubera

land van de noordelijke Kuru’s
kuśa
Kusumāmodinī
Lakṣmaṇa
Lakṣmī
Śrī
Padmāvatī
Sītā
Maithilī
Laṅkā

Mādhava
Mahiṣa

[Kalanemi, asura]
Kālanemi (1): Kāliya, incarnatie (Ind.) (nāga-asura-demon)
[Kalya, naga]
Kālanemi (1): Kaṃsa, incarnatie (Ind.) (koning- asura-demon)
[Kamsa, Kansa, asura]
Kāma (1) = Kāmadeva (Ind.) (god)
[Kama, Kamadeva, Kamdev]
Kāma (1): ‘Madana’ (Ind.) (god)
Kāma (1): ‘Smara’ (Ind.) (god)
Kamalākṣa (Ind.) (asura-demon)
[Kamalaksa, Kamalaksha]
Kanaka (Ind.) (myth. zwijn)
Kardama (Ind.) (prajāpati-god)
[prajapati]
Karṇa (Ind.) (myth. fig.)
Kāśa (Ind.) (gepers. dienaar van Yama)
[Kasha, Kasa]
Kaśyapa (1) (Ind.) (ṛṣi-god)
[Kasyapa, Kashyapa,
rsi, risi, rshi, rishi]
Kaṭha (1) (Ind.) (filosoof) (fil./lit.), Kā ṭhaka (lit.) [Katha, Kathaka]
Kauśikī (1) = hind. Kosī = nep. Kośi = Saptakośī (Ind.) (rivier, van
Tibet, O-Nepal en Bihār naar Ganges bij Kaṭriyā)
[Kaushiki, Kausiki, Kosi, Koshi, Saptakoshi, Saptakosi]
Kauṣītaki, Kahoḍa of Kahola (Ind.) (auteur), Kauṣītaki (lit.)
[Kahoda Kausitaki, Kahoda Kaushitaki, Kahola Kausitaki,
Kahola Kaushitaki]
Keśin (1) (Ind.) (ṛṣi (RV))
[Keshin, Kesin, rsi, risi, rshi, rishi]
Keśin (2) (Ind.) (asura-demonenleider (Mbh))
[Keshin, Kesin]
Keśin (2) (Ind.) (asura-demonenleider (Mbh))
[Keshin, Kesin]
Keśin (3) (Ind.) (asura-paardendemon (Pur.))
[Keshin, Kesin]
Kiṣkindhā (Ind.) (stad/berg/grot/koninkrijk, streek rond Hampi,
Koppal, Karṇāṭaka en de berg Ṛṣyamukha) (lit.)
[Kiskindha, Kishkindha, Rsyamukha, Risyamukha, Rishyamukha]
Kratu (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
[rsi, risi, rshi, rishi, prajapati]
Kubera = Kuvera (Ind.) (1. rākṣasa- of yakṣa-demonenkoning, 2.
later god, 3. wachter van het noorden (Ind.-B.))
[raksasa, rakshasa, yaksa, yaksha]
Kuru, Uttara (Ind.) (myth. of hist. land tNv de Himālaya)
Kuśa (1) (Ind.) (gepers. dienaar van Yama)
[Kusha, Kusa]
Kusumāmodinī (Ind.) (godin)
[Kusumamodini]
Lakṣmaṇa = Lakhana (Ind.) (myth. fig.)
[Laksmana,
Lakshmana, Laxman]
Lakṣmī = Śrī (2) (Ind.) (godin) [Laksmi, Lakshmi, Laxmi, Sri, Shri]
Lakṣmī = Śrī (2) (Ind.) (godin) [Laksmi, Lakshmi, Laxmi, Sri, Shri]
Lakṣmī: ‘Padmāvatī’ (Ind.) (godin)
[Padmavati]
Lakṣmī: Sītā, avatāra (oorspr. Sondergott) (Ind.) (myth. fig.-godin)
[Sita, avatara]
Lakṣmī: Sītā, avatāra: ‘Maithilī’ (Ind.) (myth. fig.-godin) [Maithili]
Laṅkā (vedda-sing.) = sing. Śrī Laṅkā = Lakdiva = Lakbima = tam.
Ilaṅkai = Īḻam = skt. Tāmraparṇī = pāli Tambapaṇṇi = Tambapaṇṇī
= gr. Taprobana (Ταπροβανα) = Taprobane (Ταπροβανη) = lat.
Serendivis = arab. Serandib = pers. Serendip = gr. (Cosmas 11.13,
6e eeuw) Sielediba (Σιελεδιβα) = Ceylon (e.var.) (Ind.-Lank.) (1.
eilandstaat, 2. godenwoning, demonenwoning) [Lanka, Shri Lanka,
Sri Lanka, Ilankai, Ilam, Izham, Tamraparni, Tambapanni]
Madhu (2) (Ind.) (koning), Mādhava (3) (patr.)
[Madhava]
Mahiṣa = Mahiṣāsura = Ghora (2) (Ind.) (buffeldemon)
[Mahisasura, Mahishasura]

Hindoe-mythen

Malaya
Mānasa

Māṇḍavya
Maṅkaṇaka
Manu
Manu Cākṣuṣa

Manu Sāvarṇi

Manu Svāyambhuva
Marīci
Mārkaṇḍeya
Mathurā
Maya
godin van de illusie, Māyā
Medea
Europa en het MiddenMaithilī

Mṛtyu
Nahuṣa
Namuci
Nanda [voorafgegaan door een spatie]
Nanda en de koeherders
Nanda en de anderen
Nandin
Śailādi
Vīraka
Nara [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Nara,
Nara en zijn boog

Malaya = Agasthiyar Malai = Pothigai Malai (Ind.) (berg, tNOv
Thiruvananthapuram, Westelijke Ghats, Kerala)
Mānasa (3) = Mānasarovara = Mānasasarovara = tib. Ma-p’ang
Yung-Ts’o = Mapam Yumtso (Ind.-Tib.) ((berg en) meer, tNWv
Nepal en tNOv Uttarakhaṇḍa (India) en tZv de berg Kailāsa, pref.
Ngari, Tibet)
[Manasa Sarovara, Manasarovar]
Māṇḍavya (Ind.) (ṛṣi)
[Mandavya, rsi, risi, rshi, rishi]
Maṅkaṇaka (Ind.) (ṛṣi)
[Mankanaka, rsi, risi, rshi, rishi]
Manu (1) (Ind.) (naam van bep. goddelijke scheppers of
voorvaders), Mānava
Manu (1): Cākṣuṣa, ~ (Ind.) (goddelijk wezen)
[Manu Cākṣuṣa,
Manu Caksusa, Manu Chaksusha, Manu Chakshusha, Manu
Chakshusa]
Manu (1): Sāṃvaraṇī = Sāvarṇi (vlgs Bloomfield), ~ (Ind.)
(goddelijk wezen)
[Manu Sāṃvaraṇī, Manu Samvarani,
Manu Sanvarani, Manu Sāvarṇi, Manu Savarni]
Manu (1): Svāyambhuva, ~ (Ind.) (goddelijk wezen)
[Manu Svāyambhuva, Manu Svayambhuva]
Marīci (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
[Marici, Marichi, rsi, risi, rshi, rishi,
prajapati]
Mārkaṇḍeya (Ind.) (ṛṣi) (lit.)
[Markandeya, rsi, risi, rshi, rishi]
Mathurā = mod. Muttra (Ind.) (topogr., tNWv Āgra, Mathurā,
Uttara Pradeśa)
[Mathura]
Maya (1) = Mayāsura (Ind.) (bouwmeester der demonen)
[Mayasura]
Māyā (2) (Ind.) (godin der illusie)
[Maya]
Medea = gr. Medeia (Μηδεια) (Gr.) (myth. fig.)
Midden-Oosten = Nabije Oosten (Azië) (streek, van Egypte, Turkije
en Arabië tot en met Iran), Midden-Oosters
Mithilā (1) (hoofdstad van Videha) = 1. mod. Janakpurdham (Ind.Nep.) (topogr., tZOv Kāṭhmāṃḍau, Dhanuṣā, Pradeśa 2), of 2.
mod. Balirājgadh (Ind.) (topogr., bij Balirājpur ?, tNOv Paṭnā,
Madhubanī, Bihār), Maithila (fem. Maithilī zie Lakṣmī: Sītā,
avatāra (Ind.) (myth. fig.-godin))
[Mithilāpura, Mithila]
Mṛtyu (Ind.) (personificatie van de dood, bode en hond(en) van
Yama)
[Mrtyu, Mrityu]
Nahuṣa (Ind.) (myth. koning)
[Nahusa, Nahusha]
Namuci (Ind.) (asura-demon)
Nanda (1) (Ind.) (myth. fig., man van Yaśodā en pleegvader van
Kṛṣṇa)
Nanda (1) (Ind.) (myth. fig., man van Yaśodā en pleegvader van
Kṛṣṇa)
Nanda (1) (Ind.) (myth. fig., man van Yaśodā en pleegvader van
Kṛṣṇa)
Nandin (1) (Ind.) (deurwachter van Śiva)
Nandin (1): ‘Śailādi’ (patr.) (Ind.) (deurwachter)
[Shailadi, Shailadi]
Nandin (1): Vīraka (Ind.) (deurwachter)
[Viraka]
Nara (1) (Ind.) (een goddelijke ṛṣi, broer van Nārāyaṇa)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Nara (1) (Ind.) (een goddelijke ṛṣi, broer van Nārāyaṇa)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Nara (1) (Ind.) (een goddelijke ṛṣi, broer van Nārāyaṇa)
[rsi, risi, rshi, rishi]

Hindoe-mythen

Nārada

Bṛhannāradīya P.

Upabarhaṇa
Bhaumya
Naraka
Narmadā

Revā

Nāsatya
Niśumbha
Pāñcāla
Pañcaśikha
Parthen
Prabhāsa

Prabhāsakṣetramāhātmya

Pracetas
Prahlāda
Prajāpati
Prajāpati wordt Viśvakarman
Pṛthivī
Pulaha
Pulastya
Puruṣottamakṣetramāhātmya
Pūṣan
Pūtanā
Rāghava
Rāhu
Rāvaṇa
Revanta
Rohiṇī (krijgt alleen
Rohiṇī x Vasudeva
Rohiṇī die hem

Nārada (1) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati, (later) Viṣṇu-avatāra), Nāradīya
(lit.)
[Narada, Naradiya, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati,
Vishnu-avatara]
Nārada (1) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati, (later) Viṣṇu-avatāra), Nāradīya
(lit.)
[Narada, Naradiya, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati,
Vishnu-avatara]
Nārada (1): Upabarhaṇa, incarnatie (Ind.) (gandharva)
[Upabarhana]
Naraka = Bhaumya = Bhauma (Ind.) (asura-demon)
Naraka = Bhaumya = Bhauma (Ind.) (asura-demon)
Narmadā = Narbada = Nerbudda = Revā (Ind.) (rivier en
nāgī/personificatie, van Amarakaṇṭaka (tZOv Jabalpura),
Anuppura, Madya Pradeśa, naar Bharūca, tNv Surat, Bharūca,
Gujarāt) (lit.)
[Narmada, Reva, nagi]
Narmadā = Narbada = Nerbudda = Revā (Ind.) (rivier en
nāgī/personificatie, van Amarakaṇṭaka (tZOv Jabalpura),
Anuppura, Madya Pradeśa, naar Bharūca, tNv Surat, Bharūca,
Gujarāt) (lit.)
[Narmada, Reva, nagi]
Nāsatya (2) (Ind.) (god, de latere naam van één van de aśvins)
[Nasatya]
Niśumbha (Ind.) (asura-demon)
[Nishumbha, Nisumbha]
Pāñcāla (2) = Pāñcālika (Ind.) (yakṣa, zoon van Kubera)
[Pancala, Panchala, Pancalika, Panchalika, yaksa, yaksha]
Pañcaśikha (Ind.) (ṛṣi)
[Pancashikha, Pancasikha,
Panchashikha, Panchasikha, rsi, risi, rshi, rishi]
Parthië = lat. Parthia = operz. Parθava = parth. Parθaw = mperz.
Pahlaw (Ir.) (hist. streek, NO-Iran), Parthisch (mperz. Pahlavi),
Parth (operz. Parθava)
Prabhāsa Pāṭaṇa = Somanātha (Ind.) (topogr., bij Verāval, tZWv
Rājkot, Gir Somnath, Gujarāt), Prabhāsa (lit.)
[Prabhasa Patan, Somanatha]
Prabhāsakṣetra = Saurāṣṭra = Ānarta = mod. Kāṭhiāvāḍ (Ind.)
(streek, schiereiland van Gujarāt) (lit.)
[Prabhasaksetra,
Prabhasakshetra, Saurastra, Saurashtra, Kathiawar, Kathiawad,
Kattywar]
Pracetas (Ind.) (ṛṣi)
[Prachetas, rsi, risi, rshi, rishi]
Prahlāda (Ind.) (‘goede’ demonenkoning)
[Prahlada]
Prajāpati (1) (Ind.) (1. onafhankelijke abstracte god, 2. naam of
titel van div. scheppergoden of andere wezens)
[Prajapati]
Prajāpati (1): Viśvakarman (2) (Brāhmaṇa’s) (Ind.) (abstracte god)
[Vishvakarman, Visvakarman]
Pṛthivī = Pṛthvī (Ind.) (godin)
[Prthivi, Prithivi, Prthvi, Prithvi]
Pulaha (Ind.) (ṛṣi)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Pulastya = Pulatsya (Ind.) (ṛṣi)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Puruṣottamakṣetra (Ind.) ((heilige) streek rond Purī, Oḍiśā)
[Purusottamaksetra, Purushottamakshetra, Puri, Odisha, Orissa]
Pūṣan (Ind.) (god)
[Pusan, Pushan]
Pūtanā (Ind.) (vr. demon)
[Putana]
Raghu (Ind.) (koning), Rāghava (patron.)
[Raghava]
Rāhu (1) (Ind.) (asura-demon)
[Rahu]
Rāvaṇa (Ind.) (demonenkoning)
[Ravana]
Revanta = Raivata (Ind.) (god)
Rohiṇī (1) (Ind.) (vrouw van Vasudeva)
[Rohini]
Rohiṇī (1) (Ind.) (vrouw van Vasudeva)
[Rohini]
Rohiṇī (1) (Ind.) (vrouw van Vasudeva)
[Rohini]

Hindoe-mythen

Rohiṇī overgebracht
baarmoeder van Rohiṇī
Rohiṇī, nemen
Śalya
Samba P.
Śambara
Saṃvarta.
Saṃvartaka
Sanaka
Sananda
Sanātana
Sanatkumāra
Sanskritische
Saptasārasvata

Saramā
Saraṇyū
pseudo-Saṃjñā
schaduw-Saṃjñā
pseudo-Saraṇyū
Saṃjñā
Sarasvatī
De Sarasvatī
Śaryaṇāvat
Śatarūpā
Satyavatī
Saubhari
Śaunaka
Savitṛ
Sāvitrī
Sāyaṇa
Scythen
Semitische
Ananta

Rohiṇī (1) (Ind.) (vrouw van Vasudeva)
[Rohini]
Rohiṇī (1) (Ind.) (vrouw van Vasudeva)
[Rohini]
Rohiṇī (1) (Ind.) (vrouw van Vasudeva)
[Rohini]
Śalya (Ind.) (koning) (lit.)
[Shalya, Salya]
Sāmba = Śāmba (Ind.) (myth.fig.) (lit.)
[Samba, Shamba]
Śambara (Ind.) (demon) [Shambara, Śaṃbara, Sambara, Saṃbara]
Saṃvarta (Ind.) (yogin, zoon van Aṅgiras)
[Samvarta, Sanvarta]
Saṃvartaka (1) (Ind.) (vurig onderwaterpaard van het eind der
tijden)
[Samvartaka]
Sanaka = Sana (Ind.) (ṛṣi)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Sananda = Sanandana (Ind.) (ṛṣi)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Sanātana (1) (Ind.) (ṛṣi)
[Sanatana, rsi, risi, rshi, rishi]
Sanatkumāra (Ind.) (ṛṣi)
[Sanatakumāra, Sanatkumara,
rsi, risi, rshi, rishi]
Sanskriet = Saṃskṛta (Ind.) (taal der Veda’s), Sanskritisch
[Samskrta, Samskrita, Sanskrta, Sanskrita]
Saptasārasvata tīrtha (Ind.) (topogr., onbekende of myth.
badlocatie, waar zeven rivieren samenkomen en de r. Sarasvatī
vormen in Kurukṣetra)
[Saptasarasvata tirtha]
Saramā (Ind.) (hond (teef)), Sārameyā (haar zoon)
[Sarama,
Sarameya]
Saraṇyū (Ind.) (godin)
[Saranyu]
Saraṇyū: ‘Saṃjñā’ = pseudo-Saṃjñā (Ind.) (godin)
[Saranyu,
Samjna, Sanjna]
Saraṇyū: ‘Saṃjñā’ = pseudo-Saṃjñā (Ind.) (godin)
[Saranyu,
Samjna, Sanjna]
Saraṇyū: ‘Saṃjñā’ = pseudo-Saraṇyū (Ind.) (godin)
[Saranyu,
Samjna, Sanjna]
Saraṇyū: ‘Saṃjñā’ = pseudo-Saraṇyū (Ind.) (godin)
[Saranyu,
Samjna, Sanjna]
Sarasvatī (1) (Ind.) (rivier(godin)), Sārasvata (offer)
[Sarasvati,
Saraswati, Saravata, Saraswata]
Sarasvatī (1) (Ind.) (rivier(godin)), Sārasvata (offer)
[Sarasvati,
Saraswati, Saravata, Saraswata]
Śaryaṇāvat (Ind.) (mog. een meer in Kurukṣ etra (Sāyaṇa) of een
berg (Doniger O’Flaherty))
[Sharyanavat, Saryanavat,
Sharyanawat]
Śatarūpā (Ind.) (godin of eerste vrouw)
[Shatarupa, Satarupa]
Satyavatī (2) (Ind.) (goddelijke dienares, moeder van Jamadagni)
[Satyavati]
Saubhari (Ind.) (ṛṣi)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Śaunaka (Ind.) (auteur v. Bṛhaddevatā, zoon van Śunaka)
[Shaunaka, Saunaka]
Savitṛ (Ind.) (abstracte god)
[Savitr, Savitri]
Sāvitrī (1) (Ind.) (dochter van de zon, Sūrya, en vrouw van
Brahmā)
[Savitri]
Sāyaṇa = Sāyaṇācārya = Sāyaṇamādhava (Ind.) (auteur)
[Sayana, Sayanaṇacarya, Sayanaṇacharya, Sayanamadhava]
Scythen = Skythen = gr. Skythai (Σκυθαι) = lat. Scythae (Ir.) (groep
volkeren), Scythisch = Skythisch, Scyth = Skyth
Semieten (Sem.) (groep taalkundig, volkenkundig en cultureel
verwante volken in m.n. het Midden-Oosten en de Hoorn van
Afrika), Semitisch
Śeṣa = Śeṣanāga = Adī Śeṣa = Ananta (Ind.) (nāga)
[Adi Shesa, Adi Shesha, Adi Sesa, Shesanaga, Sesanaga, naga]

Hindoe-mythen

Śeṣa
śilā’
śilā)
Vīraka’s (echte) moeder een steen
‘Steen’
Śilāda
Sindhu
Rudra
Śiva
Bhava

Bhūpati
Digvāsas
Hara [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Hara belooft
Hara neemt
Hara is
Rudra is de Tijd
Mahākāla
Naṭarāja
Blauwkelige (Nīlakaṇṭha)
heer der dieren

paśupati

Śambhu
Śaṃkara

Śarva

Sthāṇu
Rudra Vāstoṣpati
Vidyeśvara
Vīrabhadra
śarabha
Kārttikeya
Skanda
zes moeders en Rudra geboren
Guha
Kumāra
Soma en Śiva
maan, Soma
Agni en Soma

Śeṣa = Śeṣanāga = Adī Śeṣa = Ananta (Ind.) (nāga)
[Adi Shesa, Adi Shesha, Adi Sesa, Shesanaga, Sesanaga, naga]
Śilā (Ind.) ((myth. fig., mog. Vīraka’s / Nandin’s moeder, vlgs
O’Flaherty)
[Shila, Sila]
Śilā (Ind.) ((myth. fig., mog. Vīraka’s / Nandin’s moeder, vlgs
O’Flaherty)
[Shila, Sila]
Śilā (Ind.) ((myth. fig., mog. Vīraka’s / Nandin’s moeder, vlgs
O’Flaherty)
[Shila, Sila]
Śilā (Ind.) ((myth. fig., mog. Vīraka’s / Nandin’s moeder, vlgs
O’Flaherty)
[Shila, Sila]
Śilāda (Ind.) (myth. fig., mog. Vīraka’s / Nandin’s vader, vlgs
O’Flaherty)
[Shilada, Silada]
Sindhu = Sindhunada = Indus = Indus-dal (Ind.-Pak.) (rivier)
Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)
[Shiva, Shiwa, Siva]
Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)
[Shiva, Shiwa, Siva]
Śiva (1): ‘Bhava’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.)
(god)
[Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara,
Sivastamurti-avatara]
Śiva (1): ‘Bhūpati’ (Ind.) (god)
[Bhupati]
Śiva (1): ‘Digvāsas’ (Ind.) (god)
[Digvasas]
Śiva (1): ‘Hara’ (Ind.) (god)
Śiva (1): ‘Hara’ (Ind.) (god)
Śiva (1): ‘Hara’ (Ind.) (god)
Śiva (1): ‘Hara’ (Ind.) (god)
Śiva (1): ‘Kāla’ (2) (Ind.) (god)
[Kala]
Śiva (1): ‘Mahākāla’ (1) (Ind.) (god)
[Mahakala]
Śiva (1): ‘Naṭarāja’ (Ind.) (god)
[Nataraja]
Śiva (1): ‘Nīlakaṇṭha’ (2) (Ind.) (god)
[Nilakantha]
Śiva (1): ‘Paśupati’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.)
(god)
[Pashupati, Pasupati, Shivastamurti-avatara,
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara]
Śiva (1): ‘Paśupati’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.)
(god)
[Pashupati, Pasupati, Shivastamurti-avatara,
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara]
Śiva (1): ‘Śambhu’ (Ind.) (god)
[Shambhu, Sambhu]
Śiva (1): ‘Śaṃkara’ (2) = ‘Śivaśaṃkara’ (Ind.) (god)
[Shamkara, Shankara, Samkara, Sankara, Shivashamkara,
Shivashankara, Shivasamkara, Shivasankara, Sivashamkara,
Sivashankara, Sivasamkara, Sivasankara]
Śiva (1): ‘Śarva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.)
(god)
[Sharva, Sarva, Shivastamurti-avatara,
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara]
Śiva (1): ‘Sthāṇu’ (Ind.) (god)
[Sthanu]
Śiva (1): ‘Vāstoṣpati’ (2) (Ind.) (god)
[Vastospati, Vastoshpati]
Śiva (1): ‘Vidyeśvara’ (Ind.) (god)
[Vidyeshvara, Vidyesvara]
Śiva (1): ‘Vīrabhadra’ (Ind.) (demon-god)
[Virabhadra]
Śiva (1): śarabha, avatāra (Ind.) (monster-god)
[Sharabha,
Sarabha, avatara]
Skanda = Kārttikeya (Ind.) (god)
[Karttikeya, Kartikeya]
Skanda = Kārttikeya (Ind.) (god)
[Karttikeya, Kartikeya]
Skanda = Kārttikeya (Ind.) (god)
[Karttikeya, Kartikeya]
Skanda: ‘Guha’ (Ind.) (god)
Skanda: ‘Kumāra’ (2) (Ind.) (god)
[Kumara]
Soma (Ind.) (god/kruid/drank)
Soma (Ind.) (god/kruid/drank)
Soma (Ind.) (god/kruid/drank)

Hindoe-mythen

Soma, de pijlkop
Agni, Soma
Soma, de maan
door Soma.
Soma tot
Sugrīva
Sukeśa
Kāvya Uśanas

vermomming van Kāvya

Śukra

Śumbha en
Sundarī
Supārśva
Saura
Śuṣṇa
Suvṛtta
Svāhā
Bloedrode Berg
Taankleurige Berg
Tapatī
Tārā)
Tārā,
Tāraka
Tārākṣa
Tārkṣya

Taittirīya
Triśiras
Triṣṭubh
Trita Āptya
Tvaṣṭṛ

Soma (Ind.) (god/kruid/drank)
Soma (Ind.) (god/kruid/drank)
Soma (Ind.) (god/kruid/drank)
Soma (Ind.) (god/kruid/drank)
Soma (Ind.) (god/kruid/drank)
Sugrīva (Ind.) (aapkoning)
[Sugriva]
Sukeśa (Ind.) (ṛṣi)
[Sukesha, Sukesa, rsi, risi, rshi, rishi]
Śukra (1) = Śukrācārya = Asurācārya = Kāvya Uśanas (1) = Uśanas
Kāvya = Kāvya Uśanā = Uśanā Kāvya (Ind.) (ṛṣi)
[Shukra, Sukra, Shukracarya, Sukracarya, Shukracharya,
Sukracharya, Asuracarya, Asuracharya, Kavya Ushanas, Kavya
Usanas, Ushanas Kavya, Usanas Kavya, Kavya Ushana, Kavya
Usana, Ushana Kavya, Usana Kavya, rsi, risi, rshi, rishi]
Śukra (1) = Śukrācārya = Asurācārya = Kāvya Uśanas (1) = Uśanas
Kāvya = Kāvya Uśanā = Uśanā Kāvya (Ind.) (ṛṣi)
[Shukra, Sukra, Shukracarya, Sukracarya, Shukracharya,
Sukracharya, Asuracarya, Asuracharya, Kavya Ushanas, Kavya
Usanas, Ushanas Kavya, Usanas Kavya, Kavya Ushana, Kavya
Usana, Ushana Kavya, Usana Kavya, rsi, risi, rshi, rishi]
Śukra (1) = Śukrācārya = Asurācārya = Kāvya Uśanas (1) = Uśanas
Kāvya = Kāvya Uśanā = Uśanā Kāvya (Ind.) (ṛṣi)
[Shukra, Sukra, Shukracarya, Sukracarya, Shukracharya,
Sukracharya, Asuracarya, Asuracharya, Kavya Ushanas, Kavya
Usanas, Ushanas Kavya, Usanas Kavya, Kavya Ushana, Kavya
Usana, Ushana Kavya, Usana Kavya, rsi, risi, rshi, rishi]
Śumbha (Ind.) (asura-demon)
[Shumbha, Sumbha]
Sundarī (Ind.) (goddelijke dienares)
[Sundari]
Supārśva (Ind.) (ṛṣi)
[Suparshva, Suparsva, rsi, risi, rshi, rishi]
Sūrya (1) (Ind.) (god), Saura (lit.)
[Surya]
Śuṣṇa (Ind.) (Dāsa-slangenmonster)
[Shusna, Shushna, Susna, Dasa]
Suvṛtta (Ind.) (myth. zwijn)
[Suvrtta, Suvritta]
Svāhā (Ind.) (nimf-godin, dochter van Tārā (2))
[Svaha, Swaha]
Taankleurige Berg = Bloedrode Berg (Ind.) (berg in de Himālaya)
Taankleurige Berg = Bloedrode Berg (Ind.) (berg in de Himālaya)
Tapatī = Taptī = Tāpī (Ind.) (rivier(godin), van Multāī = Multapi,
Bētūl, Madhya Pradeśa, naar Surat, Surat, Gujarāt)
[Tapati,
Tapti, Tapi]
Tārā (1) (Ind.) (godin, vrouw van Bṛhaspati)
[Tara, Brhaspati,
Brihaspati]
Tārā (1) (Ind.) (godin, vrouw van Bṛhaspati)
[Tara, Brhaspati,
Brihaspati]
Tāraka = Tārakāsura (Ind.) (asura-demon)
[Taraka, Tarakasura]
Tārākṣa = Tārakākṣa (Ind.) (asura-demon)
[Taraksa, Taraksha,
Tarakasa, Tarakasha]
Tārkṣya (Ind.) (1. oorspr.: goddelijk paard, 2. later:
zonne(leeuw)vogel Garuḍa, 3. vader van Garuḍa (BhPu)) [Tarksya,
Tarkshya]
Tittiri (Ind.) (leraar), Taittirīya (lit.)
[Taittiriya]
Triśiras = (BhPu) Viśvarūpa (1) (Ind.) (asura-demon, zoon van
Viśvakarman = Tvaṣṭṛ) [Trishiras, Trisiras, Vishvarupa, Visvarupa]
Triṣṭubh (Ind.) (goddelijk metrum)
[Tristubh, Trishtubh]
Trita Āptya = Trita (Ind.) (god)
[Trita Aptya, Tṛta Āptya]
Tvaṣṭṛ (Ind.) (abstracte god)
[Tvastr, Tvashtr, Tvastri,
Tvashtri, Tvastar, Tvashtar, Twastr, Twashtar, Twastri, Twashtri]

Hindoe-mythen

Viśvakarman (= Tvaṣṭṛ)
schoonvader, Viśvakarman
Uccaiḥśravas

Ugrasena
Uṣas
hinde (Rohiṇī)
heilige spraak
spraak’
naam van de godin der spraak
Vader met
Vader en Dochter
Vader pleegt
Vader wordt voorgesteld
‘Vader’ wegens incest met de Dochter
Nāgara
Vālmīki

Vārāṇasī
Kāśi Kh.
Varuṇa
Vasiṣṭha
Vastrāpathakṣetramāhātmya
Vasudeva
Ānaka-dundubhi
Vāsuki
Vāyu
Vāyavīya
Veṅkaṭācalamāhātmya

Vibhīṣaṇa
Videha
Vidyunmālin [+ spatie]
Vidyunmālin, de zoon van Vipracitti
Vijayā
Vinatā

Tvaṣṭṛ: Viśvakarman (3) (latere identificatie) (Ind.) (abstracte
god)
[Vishvakarman, Visvakarman]
Tvaṣṭṛ: Viśvakarman (3) (latere identificatie) (Ind.) (abstracte
god)
[Vishvakarman, Visvakarman]
Uccaiḥśravas (1) (Ind.) (mythisch paard)
[Uccaihsravas,
Uccaihshravas, Uchchaihshravas, Uccaiççravas, Uccaiśśravas,
Ucchaishravas, Uchchaihśravas, Uccaiśravas, Uccaishravas]
Ugrasena (Ind.) (koning)
Uṣas = Morgenstond (Ind.) (godin)
[Usas, Ushas]
Uṣas: Rohiṇī (2) (Ind.) (godin)
Vāc (Ind.) (abstracte godin)
[Vac, Vak, Vach]
Vāc (Ind.) (abstracte godin)
[Vac, Vak, Vach]
Vāc (Ind.) (abstracte godin)
[Vac, Vak, Vach]
Vader (Ind.) (naamloze RV god, misschien identiek met de Hemel)
Vader (Ind.) (naamloze RV god, misschien identiek met de Hemel)
Vader (Ind.) (naamloze RV god, misschien identiek met de Hemel)
Vader (Ind.) (naamloze RV god, misschien identiek met de Hemel)
Vader (Ind.) (naamloze RV god, misschien identiek met de Hemel)
Vadnagar = Nagara = Camatkārapura = Ānandapura = Ānarta (Ind.)
(topogr., tNv Ahmedabad, Mehsana = Mahesana, Gujarāt), Nāgara
(lit.)
[Camatkarapura, Anandapura, Anarta]
Vālmīki = geb. Agniśarmā = Ratnākara (Ind.) (auteur)
[Valmiki, Agnisharma, Agnisarma, Agni Sharma, Agni Sarma,
Ratnakara]
Vārāṇasī = kol. Banāras = Benares (Ind.) (topogr., tWv Pa ṭnā,
Vārāṇasī, Uttara Pradeśa)
[Varanasi, Banaras]
Vārāṇasī: ‘Kāśī’ (Ind.) (topogr., tWv Paṭnā, Vārāṇasī, Uttara
Pradeśa) (lit.)
[Kashi, Kasi]
Varuṇa (Ind.) (god)
[Varuna]
Vasiṣṭha (Ind.) (auteur en ṛṣi) (lit.)
[Vasistha, Vasishtha,
rsi, risi, rshi, rishi]
Vastrāpathakṣetra = Girinagar = mod. Junāgadh (Ind.) (topogr.,
tZWv Rājkot, Junāgadh, Gujarāt) (lit.)
[Vastrapathaksetra, Vastrapathakshetra, Junagadh]
Vasudeva (5) (Ind.) (myth.fig., vader van K ṛṣṇa)
Vasudeva (5): ‘Ānaka-dundubhi’ (Ind.) (myth. fig., vader van
Kṛṣṇa)
[Ānakadundubhi, Anaka-dundubhi, Anakadundubhi]
Vāsuki (Ind.) (nāga)
[Vasuki, naga]
Vāyu (2) (Ind.) (god) (lit.), Vāyavīya (lit.)
[Vayu, Vayaviya]
Vāyu (2) (Ind.) (god) (lit.), Vāyavīya (lit.)
[Vayu, Vayaviya]
Veṅkaṭācala = Veṅkaṭādri (Ind.) (berg, bij Tirumala tNv Tirupati,
Cittūr = eng. Chittoor, Āṃdhra Pradeśa) (lit.)
[Venkatacala,
Venkatachalam, Venkatadri]
Vibhīṣaṇa (Ind.) (rākṣasa-demon)
[Vibhisana, Vibhishana, Bibhisana, Bibhishana, raksasa, rakshasa]
Videha = Mithilā (2) = Tīrabhukti = Tirahuta = Trihuta = Tirhut
(Ind.-Nep.) (mahājanapada, oostelijk Bīhar en gebied rond
Janakpurdham, Nepal)
[Mithila, mahajanapada]
Vidyunmālin (1) = Vidyunmālī (1) (Ind.) (asura-demon, zoon van
Tāraka)
[Vidyunmalin, Vidyunmali]
Vidyunmālin (2) = Vidyunmālī (2) (Ind.) (asura-demon, zoon van
Vipracitti)
[Vidyunmalin, Vidyunmali]
Vijayā (Ind.) (godin, vriendin van Pārvatī)
[Vijaya]
Vinatā (Ind.) (godin, moeder der vogels)
[Vinata]

Hindoe-mythen

Vindhya
Vipracitti
Virāj
Vīraṇa
Virāṭa
Virocana
Viśākha
Viṣṇu
Hari [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Hari is hij
Hari neemt
Hari)
Hari, Śiva
Hṛṣīkeśa
Keśava
Mādhava
Nārāyaṇa
Puruṣottamakṣetramāhātmya
Vāsudeva
Viṣṇu ‘het altaar’ (vedi)
Balarāma

Bala [+ spatie]

Rāma (= Balarāma)

Saṃkarṣaṇa
Boeddha
Māyāmoha
Dattātreya
Kalki
Kṛṣṇa
Gopā
Govinda

Vindhya = Vindhyācala = Vindhyagiri (Ind.) (goddelijk gebergte,
m.n. liggend tNv de r. Narmāda, of samen met de Śatpurā-keten
lopend van Gujarāt naar Chattīsgaṛh)
[Vindhyacala]
Vipracitti (Ind.) (asura-demon)
[Viprachitti]
Virāj (1) (RV 10.90.5) (Ind.) (vr. oerwezen, dochter en moeder van
Puruṣa)
[Viraj]
Vīraṇa (Ind.) (prajāpati-god)
[Virana, prajapati]
Virāṭa (Ind.) (koning)
[Virata]
Virocana (Ind.) (asura-demon, zoon van Prahlāda en vader van
Bali)
[Virochana]
Viśākha (Ind.) (god, zoon van Skanda)
[Vishakha, Visakha]
Viṣṇu (Ind.) (god) (lit.), Vaiṣṇava
[Visnu, Vishnu, Vaisnava, Vaishnava]
Viṣṇu: ‘Hari’ (2) (Ind.) (god)
Viṣṇu: ‘Hari’ (2) (Ind.) (god)
Viṣṇu: ‘Hari’ (2) (Ind.) (god)
Viṣṇu: ‘Hari’ (2) (Ind.) (god)
Viṣṇu: ‘Hari’ (2) (Ind.) (god)
Viṣṇu: ‘Hṛṣīkeśa’ (1) (Ind.) (god)
[Hrsikesha, Hrshikesha,
Hrsikesa, Hrshikesa, Hrisikesha, Hrishikesha, Hrishikesa, Hrisikesa]
Viṣṇu: ‘Keśava’ (2) (Ind.) (god)
[Keshava, Kesava]
Viṣṇu: ‘Mādhava’ (2) (Ind.) (god)
[Madhava]
Viṣṇu: ‘Nārāyaṇa’ (3) (Ind.) (god), Nārāyaṇīya (lit.)
[Narayana, Narayaniya]
Viṣṇu: ‘Puruṣottama’ (1) (Ind.) (god) [Purusottama, Purushottama]
Viṣṇu: ‘Vāsudeva’ (3), vyūha-avatāra (Ind.) (god)
[Vasudeva,
vyuha-avatara]
Viṣṇu: ‘Vedi’ (Ind.) (god)
Viṣṇu: Balarāma (= Baladeva (1) = Balabhadra (1) = Halāyudha =
Haladhara) = Saṃkarṣaṇa (2), avatāra (Ind.) (held-god)
[Balarama, Halayudha, Samkarsana, Samkarshana, Sankarsana,
Sankarshana, avatara]
Viṣṇu: Balarāma = Saṃkarṣaṇa (2), avatāra: ‘Bala’ (2) (Ind.) (heldgod)
[Balarama, Samkarsana, Samkarshana, Sankarsana,
Sankarshana, avatara]
Viṣṇu: Balarāma = Saṃkarṣaṇa (2), avatāra: ‘Rāma’ (2), avatāra
(Ind.) (held-god)
[Balarama, Samkarsana, Samkarshana,
Sankarsana, Sankarshana, Rama, avatara]
Viṣṇu: Balarāma = Saṃkarṣaṇa (2), vyūha-avatāra (Ind.) (heldgod)
[Balarama, Samkarsana, Samkarshana, Sankarsana,
Sankarshana, vyuha-avatara]
Viṣṇu: Boeddha (2), avatāra (Ind.) (valse profeet-god)
[Buddha,
avatara]
Viṣṇu: Boeddha (2), avatāra: ‘Māyāmoha’ (Ind.) (valse profeetgod)
[avatara, Mayamoha]
Viṣṇu: Dattātreya, avatāra (Ind.) (priester-god)
[Dattatreya,
avatara]
Viṣṇu: Kalki = Kalkin, avatāra (Ind.) (god) (lit.)
[avatara]
Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra (Ind.) (held-god) (alg.)
[Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara]
Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Gopā’ (2) (Ind.) (held-god)
[Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara, Gopa]
Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Govinda’ (3) (Ind.) (held-god)

Hindoe-mythen

Keśava
Mādhava
Nārāyaṇa (=
de Oude Man
de schildpad (mythe 72
Kūrma
de vis (mythe 51
Matsya
vis, later gelijk aan Viṣṇu
Viṣṇu als vis
Mohinī
man-leeuw

Nṛsiṃha
Paraśurāma
Rāma [hoofdletter, passim]
Vasu Ṛtadhāman

Kākutstha

Rāghava
de dwerg (mythe 48
Vāmana
Viṣṇu als de dwerg Vāmana
beerzwijn
het beerzwijn (mythe 54
Varāha
Viṣṇu als beerzwijn
zwijn-avatāra
Viṣṇuyaśas

[Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara]
Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Keśava’ (3) (Ind.) (held-god)
[Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara, Keshava, Kesava]
Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Mādhava’ (3) (Ind.) (held-god)
[Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara, Madhava]
Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Nārāyaṇa’ (3) (Ind.) (god-held)
[Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara, Narayana]
Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra: ‘Nārāyaṇa’ (3) (Ind.) (god-held)
[Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara, Narayana]
Viṣṇu: Kūrma, avatāra (Ind.) (schildpad-god) (lit.)
[Kurma, avatara]
Viṣṇu: Kūrma, avatāra (Ind.) (schildpad-god) (lit.)
[Kurma, avatara]
Viṣṇu: Matsya (2), avatāra (Ind.) (vis-god)
[avatara]
Viṣṇu: Matsya (2), avatāra (Ind.) (vis-god)
[avatara]
Viṣṇu: Matsya (2), avatāra (Ind.) (vis-god)
[avatara]
Viṣṇu: Matsya (2), avatāra (Ind.) (vis-god)
[avatara]
Viṣṇu: Mohinī, avatāra (Ind.) (nimf-god)
[Mohini, avatara]
Viṣṇu: Narasiṃha = Nṛsiṃha, avatāra (Ind.) (manleeuw-god) (lit.)
[Narasimha, Narasinha, Narasingha, Nrsimha, Nrsinha, Nrisimha,
Nrisinha, Nrisingha, avatara]
Viṣṇu: Narasiṃha = Nṛsiṃha, avatāra (Ind.) (manleeuw-god) (lit.)
[Narasimha, Narasinha, Narasingha, Nrsimha, Nrsinha, Nrisimha,
Nrisinha, Nrisingha, avatara]
Viṣṇu: Paraśurāma, avatāra (Ind.) (held-god)
[Parashurama,
Parasurama, avatara]
Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra (Ind.) (held-god)
[Rama, Ramacandra, Ramachandra, avatara]
Viṣṇu: Rāma (1) = Rāmacandra, avatāra: ‘Vasu (2) Ṛtadhāman’
(Ind.) (held-god)
[Rama, Ramacandra, Ramachandra, avatara,
Vasu Ṛtadhāman, Vasu Rtadhaman, Vasu Ritadhaman]
Viṣṇu: Rāma = Rāmacandra, avatāra: ‘Kākutstha’ (patr.) (Ind.)
(held-god)
[Rama, Ramacandra, Ramachandra, avatara,
Kakutstha]
Viṣṇu: Rāma = Rāmacandra, avatāra: ‘Rāghava’ (patr.) (Ind.)
(held-god) [Rama, Ramacandra, Ramachandra, avatara, Raghava]
Viṣṇu: Vāmana, avatāra (Ind.) (dwerg-god) (lit.)
[Vamana,
avatara]
Viṣṇu: Vāmana, avatāra (Ind.) (dwerg-god) (lit.)
[Vamana,
avatara]
Viṣṇu: Vāmana, avatāra (Ind.) (dwerg-god) (lit.)
[Vamana,
avatara]
Viṣṇu: Varāha, avatāra (Ind.) (beerzwijn-god) (lit.), Vārāha (lit.)
[Varaha, avatara]
Viṣṇu: Varāha, avatāra (Ind.) (beerzwijn-god) (lit.), Vārāha (lit.)
[Varaha, avatara]
Viṣṇu: Varāha, avatāra (Ind.) (beerzwijn-god) (lit.), Vārāha (lit.)
[Varaha, avatara]
Viṣṇu: Varāha, avatāra (Ind.) (beerzwijn-god) (lit.), Vārāha (lit.)
[Varaha, avatara]
Viṣṇu: Varāha, avatāra (Ind.) (beerzwijn-god) (lit.), Vārāha (lit.)
[Varaha, avatara]
Viṣṇuyaśas, Kalki (Ind.) (myth. fig., brahmaan)
[Kalki Visnuyashas, Kalki Vishnuyashas, Kalki Visnuyasas]

Hindoe-mythen

Viśvakarman en de Vasu’s (navel)
Viśvakarman samengesteld
Viśvāmitra
Vivasvat
Voḍhu
Vṛndāvana

Vṛṣaparvan
Vṛtra
Yama
Yamī
Yamunā
Kālindī
Yāska
Yaśodā
Yati,
Yudhiṣṭhira
Zes Embryo’s
Zeus

Viśvakarman (1) (Ind.) (god)
[Vishvakarman, Visvakarman]
Viśvakarman (1) (Ind.) (god)
[Vishvakarman, Visvakarman]
Viśvāmitra (Ind.) (auteur en ṛṣi)
[Vishvamitra, Visvamitra,
rsi, risi, rshi, rishi]
Vivasvat = Vivasvant = nomin. Vivasvān (Ind.) (god), Vaivasvata
[Vivasvan]
Voḍhu (Ind.) (ṛṣi)
[Vodhu. rsi, risi, rshi, rishi]
Vṛndāvana (2) = Bṛndāvana (2) (Ind.) (hist. woud/streek, bij
Gokula tZOv Mathurā en tOv de r. Yamunā = mod. Jumnā, Uttara
Pradeśa)
[Vrndavana, Vrndaban, Vrindavana, Vrindaban, Brndavana,
Brndavan, Brndaban, Brindavana, Brindavan, Brindaban]
Vṛṣaparvan (Ind.) (asura-demonenkoning)
[Vrsaparvan, Vrisaparvan, Vrshaparvan, Vrishaparvan]
Vṛtra (1) (Ind.) (asura-demon-nāga)
[Vrtra, Vritra, naga]
Yama (1) = Yamarāja (Ind.) (1. eerste mens, 2. god, broer van
Yamī)
[Yamaraja]
Yamī (Ind.) (godin, zuster van Yama)
[Yami]
Yamī: Yamunā (1) = mod. Jumnā (post-ved. identificatie) (Ind.)
(rivier(godin))
[Yamuna, Jumna]
Yamī: Yamunā (1): ‘Kālindī’ (2) (Ind.) (rivier(godin))
[Kalindi]
Yāska (Ind.) (auteur)
[Yaska]
Yaśodā (Ind.) (myth. fig.)
[Yashoda, Yasoda]
Yati (2) (Ind.) (ṛṣi, zoon van Brahmā)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Yudhiṣṭhira = Ajātaśatru (3) = Dharmanandana = Dharmarāja (4)
(Ind.) (myth. fig.)
[Yudhisthira, Yudhishthira, Ajatashatru, Ajatasatru, Dharmaraja]
Zes Embryo’s (Ind.) (1. bep. demonen, 2. zie Skanda)
Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god)

Hindoe-mythen

Index van categorieën en termen
grot [+ spatie]
‘de voor’
de voor (van de aarde
Betekenis: ‘de voor’
berg
tafellanden
Krauñca
Kumeru (‘Slechte Meru’) der demonen
Maināka
Mandara
Meru [voorafgegaan door een spatie]
Meru heeft gouden
Sumeru
Aruṇācala
Pārvatī
berghelling
Nederdaling van Manu
dammen
rotsen
edelsteen
edelstenen
Kaustubha
goud
gaurī
hiraṇya
Kanaka
ijzeren
kalk.
stof of activiteit
elementen en de tijd
stofdeeltjes
vuil
stof van fijngemaakte mineralen
bedekt met stof
viezigheid
Prakṛti Kh.
mineralen
vloeistof
zand
zilver
zoute
adem
in te ademen
ingaande adem
uitgaande adem
zuchten
begin
In het begin

Aardformatie: grot
Aardformatie: ploegvoor
Aardformatie: ploegvoor
Aardformatie: ploegvoor: term: sītā (fem.) (godin) (Ind.)
Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg, mythische: ‘Krauñca’ (Mb.) (Ind.) (berg)
[Kraunca, Krauncha]
Aardhoogte: berg, mythische: ‘Kumeru’ (Ind.)
Aardhoogte: berg, mythische: ‘Maināka’ (Ind.)
Aardhoogte: berg, mythische: ‘Mandara’ (Ind.)
Aardhoogte: berg, mythische: ‘Meru ‘= ‘Sumeru’ (3) (Ind.) + (Ind.B.) + (Tib.)
Aardhoogte: berg, mythische: ‘Meru ‘= ‘Sumeru’ (3) (Ind.) + (Ind.B.) + (Tib.)
Aardhoogte: berg, mythische: ‘Meru ‘= ‘Sumeru’ (3) (Ind.) + (Ind.B.) + (Tib.)
Aardhoogte: berg: term: acala, aruṇa- (‘roodachtige berg’)
(heilige berg) (Ind.)
Aardhoogte: berg: term: pārvatī (‘bergdochter’) (godin) (Ind.)
Aardhoogte: berghelling
Aardhoogte: berghelling: ‘Nederdaling van Manu’ (Ind.)
Aardhoogte: dijk (dam)
Aardhoogte: rots
Aardmaterie: edelsteen
Aardmaterie: edelsteen
Aardmaterie: edelsteen: ‘Kaustubha’ (Ind.)
Aardmaterie: goud(en)
Aardmaterie: goud: term: gaurī (adj. fem.) (godin) (Ind.)
Aardmaterie: goud: term: hiraṇya (Ind.)
Aardmaterie: goud: term: kanaka (adj.) (myth. zwijn) (Ind.)
Aardmaterie: ijzer(en)
Aardmaterie: kalk
Aardmaterie: materie
Aardmaterie: materie: element
Aardmaterie: materie: stof (vuil)
Aardmaterie: materie: stof (vuil)
Aardmaterie: materie: stof (vuil)
Aardmaterie: materie: stof (vuil)
Aardmaterie: materie: stof (vuil)
Aardmaterie: materie: term: prakṛti, principe van de materie
(Ind.)
Aardmaterie: mineraal
Aardmaterie: vloeistof
Aardmaterie: zand
Aardmaterie: zilver(en)
Aardmaterie: zout
Adem
Adem: ademhaling
Adem: ademhaling
Adem: ademhaling
Adem: zucht
Begin
Begin: ~ van de tijd (mythische oertijd, in den beginne, in eo
tempore)

Hindoe-mythen

oudste bron van Rāma
Sindhu is de oudste heilige rivier
eerste levende wezen
eerste (sterfelijke) mens
eerste mens
eind
bron van ideeën
bronnen
ontstaan
ontstaat
Oorsprong
oorspronkelijk
Uit het zaad ontstaan
schepping van Agni
Uit het zaad ontstaan
Uit kolen, aarde en as ontstaan
ontstaan m.b.v. de goden
Uit kolen, aarde en as ontstaan
waarvan hij de avondschemering
lichaam, waarvan hij de dag maakt
demonen worden geboren uit zijn dij
piśāca’s, geelachtige vleeseters, worden
rākṣasa’s en yakṣa’s worden geboren
diersoorten geboren
schepping van de dood
gandharva’s, hemelse musici en
van de geboortemythe van Kṛṣṇa
goden uit zichzelf voortbrengt
goden worden geboren uit zijn mond
geboorte van de Maruts
ontstaat de onsterfelijkheidsdrank
verrijst met een witte pot amṛta
mensen worden geboren
mensheid wordt geboren
waarvan hij de morgenstond maakt
lichaam, waarvan hij de nacht maakt
slangen worden uit zijn hoofdhaar
soma, geschapen uit het zaad
Pitṛs worden geboren
oorsprong van de liṅga-verering
Oorsprong: de pre-Vedische Indus
ontstaan van verschijningen van Śiva
Devī wordt geschapen uit de verzamelde
geboorte van Devī
godin is niet doelbewust geschapen
en ontwikkeling van de Godin
schepping van Durgā
van het leven uit de chaoswateren
Uit kolen, aarde en as ontstaan
produceert Puruṣa vuur
Honger en toorn ontstaan
Door van een vraag een verklaring te
Geboorte en daden van Kalki
oorsprong van Kalki
geboorte van Kauśikī
Rāma was oorspronkelijk een sterfelijke

Begin: eerste/oudste bron van Rāma (Ind.)
Begin: eerste/oudste heilige rivier van India, de Sindhu (Ind.)
Begin: eerste/oudste levende wezen
Begin: eerste/oudste mens
Begin: eerste/oudste mens
Begin: einde
Begin: oorsprong (ontstaan, bron, begin)
Begin: oorsprong (ontstaan, bron, begin)
Begin: oorsprong (ontstaan, bron, begin)
Begin: oorsprong (ontstaan, bron, begin)
Begin: oorsprong (ontstaan, bron, begin)
Begin: oorsprong (ontstaan, bron, begin)
Begin: oorsprong van Āditya (‘s) (Ind.)
Begin: oorsprong van Agni (Ind.)
Begin: oorsprong van Bhṛgu (Ind.)
Begin: oorsprong van Bṛhaspati (Ind.)
Begin: oorsprong van de Aṅgirasa’s (Ind.)
Begin: oorsprong van de Aṅgirasa’s (Ind.)
Begin: oorsprong van de avondschemering
Begin: oorsprong van de dag
Begin: oorsprong van de demonen
Begin: oorsprong van de demonen
Begin: oorsprong van de demonen
Begin: oorsprong van de dieren
Begin: oorsprong van de dood
Begin: oorsprong van de gandharva’s (Ind.)
Begin: oorsprong van de geboortemythe van Kṛṣṇa (Ind.)
Begin: oorsprong van de goden
Begin: oorsprong van de goden
Begin: oorsprong van de maruts (Ind.)
Begin: oorsprong van de mede
Begin: oorsprong van de mede
Begin: oorsprong van de mens
Begin: oorsprong van de mens
Begin: oorsprong van de morgenstond
Begin: oorsprong van de nacht
Begin: oorsprong van de slangen
Begin: oorsprong van de soma (Ind.)
Begin: oorsprong van de Vaderen: Pitṛs (Ind.)
Begin: oorsprong van de verering van de liṅga (Ind.)
Begin: oorsprong van de verering van de liṅga (Ind.)
Begin: oorsprong van de verschijningen van Śiva (Ind.)
Begin: oorsprong van Devī (Ind.)
Begin: oorsprong van Devī (Ind.)
Begin: oorsprong van Devī (Ind.)
Begin: oorsprong van Devī (Ind.)
Begin: oorsprong van Devī (Ind.)
Begin: oorsprong van het leven uit de chaoswateren
Begin: oorsprong van het vee (Ind.)
Begin: oorsprong van het vuur
Begin: oorsprong van honger en toorn
Begin: oorsprong van Ka (Ind.)
Begin: oorsprong van Kalki (Ind.)
Begin: oorsprong van Kalki (Ind.)
Begin: oorsprong van Kauśikī (Ind.)
Begin: oorsprong van Rāma (Ind.)

Hindoe-mythen

geboorte van Rudra uit het zaad van
Rudra wordt geboren uit Prajāpati’s zaad
scheppen daartoe Rudra
ontstaan m.b.v. de goden
ontstaan m.b.v. de goden
Ādi P.
Ādi Kh.
pieken
ambachtsman
architect
bouwer
bedelaar
beschermer
bewaker
deurwacht
lijfwacht
moeten beschermen
poortwachter
wacht voor Śaṃkara’s
wachten
Motief van de deurwacht
acht hemelse olifanten
lokapāla
dienaar
dienaren
slaven
Dasyu’s (= ‘slaven’
dienaressen
nymfen moeten hem dienen
slavin
doder
demonendoder
slangendoder
Padmāvatī (‘lotusdraagster’ = Lakṣmī)
Jalaṃdhara
ambrozijn te drinken
drinkt de soma
dronk van de melk
neemt de dronk
soma dronk
soma heeft gedronken
Śilāda
vleeseters
eter [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
functie
rol [voorafgegaan door een spatie]
taak
Bhaga
favoriet
śrīvatsa (‘favoriet van Śrī’
koopman

Begin: oorsprong van Śiva-Rudra (Ind.)
Begin: oorsprong van Śiva-Rudra (Ind.)
Begin: oorsprong van Śiva-Rudra (Ind.)
Begin: oorsprong van Vāc (Ind.)
Begin: oorsprong van Vāsto ṣpati (Ind.)
Begin: oorsprong: term: ādi (lit.) (Ind.)
Begin: oorsprong: term: ādi (lit.) (Ind.)
Berg: bergtop (piek)
Beroep en functie: ambachtsman
Beroep en functie: ambachtsman: bouwmeester
Beroep en functie: ambachtsman: bouwmeester
Beroep en functie: bedelaar
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker van de hemelsferen, dierlijke
Beroep en functie: bewaker van de hemelsferen: term: pāla, loka= dik- (Ind.)
Beroep en functie: dienaar
Beroep en functie: dienaar
Beroep en functie: dienaar: slaaf
Beroep en functie: dienaar: slaaf: term: dāsa of dasyu (Ind.)
Beroep en functie: dienares
Beroep en functie: dienares
Beroep en functie: dienares: slavin
Beroep en functie: doder
Beroep en functie: doder, draken-, slangen- of demonenBeroep en functie: doder, draken-, slangen- of demonenBeroep en functie: drager van de lotus: term: padmāvatī (godin)
(Ind.)
Beroep en functie: drager van water: term: jalaṃdhara (demon,
stad) (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: eter, aren-: term: śilāda (Nandin’s vader)
(Ind.)
Beroep en functie: eter, vleesBeroep en functie: eter: verzwelger
Beroep en functie: functie (taak, rol)
Beroep en functie: functie (taak, rol)
Beroep en functie: functie (taak, rol)
Beroep en functie: gever: term: bhaga (god) (Ind.)
Beroep en functie: gunsteling (begunstigde, favoriet)
Beroep en functie: gunsteling: term: vatsa, śrī- (‘favoriet van Śrī’)
(haarlok) (Ind.)
Beroep en functie: handelaar, koopman

Hindoe-mythen

helpers: de houthakker
medestanders
herder
Kaca de koeien aan het weiden
koevinder
gopā
Govinda
koeherdersvrouwen
van de koeherders menen
Gopī
houthakker
baar)moeders
middelaar
middelaarfunctie
Saramā als boodschapper
wind is de middelaar
Jager
getuige
menner
sūta
musici
raadgever
zuiveraar
Pāvaka (de zuiveraar
asceet
asceten
Yati
yogin
gelovige
initiant
kluizenaar
wildernisbewoner
woudbewoner
woudheiligen
monniken
arhats
vereerder
hem juist volgen
Viṣṇu-aanhanger
volgeling
bekeerlingen
Manu redt niet alleen zichzelf
ziener
de wijzen
een wijze (keel)
andere wijzen
hemelse wijzen
zeven wijzen
wijze;
grote wijze
ṛṣi

Beroep en functie: helper
Beroep en functie: helper
Beroep en functie: herder, koeBeroep en functie: herder, koeBeroep en functie: herder, koeBeroep en functie: herder, koe-: term: gopā, gopāla, govinda
(god/lit.) (Ind.)
Beroep en functie: herder, koe-: term: gopā, gopāla, govinda
(god) (Ind.)
Beroep en functie: herderin, koeBeroep en functie: herderin, koeBeroep en functie: herderin, koe-: term: gopī (volgelinge van
Kṛṣṇa) (Ind.)
Beroep en functie: houthakker
Beroep en functie: intermediair
Beroep en functie: intermediair
Beroep en functie: intermediair
Beroep en functie: intermediair, dierlijke: middelaar
Beroep en functie: intermediair, natuurlijke: middelaar
Beroep en functie: jager (jaagster)
Beroep en functie: jur.: getuige
Beroep en functie: menner
Beroep en functie: menner: term: sūta (Ind.)
Beroep en functie: musicus
Beroep en functie: raadgever
Beroep en functie: reiniger (zuiveraar)
Beroep en functie: reiniger: term: pāvaka (god) (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: asceet
Beroep en functie: rel. persoon: asceet
Beroep en functie: rel. persoon: asceet: term: yati (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: asceet: term: yogin (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: gelovige
Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling
Beroep en functie: rel. persoon: kluizenaar (woudheilige)
Beroep en functie: rel. persoon: kluizenaar (woudheilige)
Beroep en functie: rel. persoon: kluizenaar (woudheilige)
Beroep en functie: rel. persoon: kluizenaar (woudheilige)
Beroep en functie: rel. persoon: monnik
Beroep en functie: rel. persoon: monnik: term: arhat (Ind.-B.)
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder)
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder, volgeling,
aanhanger)
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder, volgeling,
aanhanger)
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder, volgeling,
aanhanger)
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: bekeerling
Beroep en functie: rel. persoon: verlosser, menselijke
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: ṛṣi (Ind.)

Hindoe-mythen

Bṛhaspati misleidt hen dan met een
magische misleider
ruiter
lofredenaar
krijgers
krijgslieden
strijder
krijgsethiek van de Ṛg
kṣatriya’s
leerling
brahmanenstudent
student is.
guru
toneelspelers
verleidster
Mohinī (‘Verleidster’)
min [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
min,
min;
Paṇi’s
vriend
zondaren
bezit
stelen
steelt
beroofd
dwingt deze edelstenen af te staan
ontstolen
weggeroofd
diefstal van de kleren
steelt de kleren van de gopī’s
van hun kleren beroofd
magie van de demonen stelen
koeien stelen
brengt het vuur
vliegt met het zaad naar een witte berg
biedt Śiva haar zoon aan
geschenken
geschonken
schenkende
deel van de opbrengst
loon
verzoend
schenkt zijn 27 dochters ten huwelijk
deel van de aarde te schenken
deel van de wereld te geven
schenkt kennis van de Veda’s
een deel van zijn kracht aan
eigen kracht hem
Leven gevende
liefde schenken
soma schenkende
schenkt zijn eigen onsterfelijkheid aan
aspect van geven en nemen

Beroep en functie: rel. persoon: ziener: valse profeet (misleider)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: valse profeet (misleider)
Beroep en functie: ruiter
Beroep en functie: spreker, redenaar
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder: kṣatriya (Ind.)
Beroep en functie: strijder: kṣatriya (Ind.)
Beroep en functie: studie: leerling
Beroep en functie: studie: leerling: term: brahmacārin
(brahmanenstudent) (Ind.
Beroep en functie: studie: leerling: term: brahmacārin
(brahmanenstudent) (Ind.
Beroep en functie: studie: meester: term: guru (Ind.)
Beroep en functie: toneelspeler
Beroep en functie: verleider
Beroep en functie: verleider: term: Mohinī (f.) (god) (Ind.)
Beroep en functie: voedster (min)
Beroep en functie: voedster (min)
Beroep en functie: voedster (min)
Beroep en functie: vrek: term: paṇi (demon) (Ind.)
Beroep en functie: vriend (vriendin)
Beroep en functie: zondaar
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: diefstal
Bezit en roof: diefstal
Bezit en roof: diefstal (roof)
Bezit en roof: diefstal (roof)
Bezit en roof: diefstal (roof)
Bezit en roof: diefstal (roof)
Bezit en roof: diefstal van de kleren van de Gopī’s (Ind.)
Bezit en roof: diefstal van de kleren van de gopī’s (Ind.)
Bezit en roof: diefstal van de kleren van de gopī’s (Ind.)
Bezit en roof: diefstal van de magie
Bezit en roof: diefstal van de runderen
Bezit en roof: diefstal van het vuur
Bezit en roof: diefstal van het zaad
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: bruid
Bezit en roof: gave: deel van de aarde
Bezit en roof: gave: deel van de aarde
Bezit en roof: gave: kennis van de Veda’s (Ind.)
Bezit en roof: gave: kracht
Bezit en roof: gave: kracht
Bezit en roof: gave: leven
Bezit en roof: gave: liefde
Bezit en roof: gave: mede: soma (Ind.)
Bezit en roof: gave: onsterfelijkheid
Bezit en roof: geven en nemen, principe van

Hindoe-mythen

neemt een deel van Indra’s zonde op
opnemen
Dan doet hij het in een pot
dat hij op dat moment op de grond werpt
door verschillende dieren uitgevoerd
embryo’s in de Himālaya achter te laten
embryo’s in te planten in Devakī
gaat de energie van de beer en zijn
geplaatst in de baarmoeder van Rohiṇī
het lichaam van Pūtanā in stukken
herschikking
goden eveneens het vurige zaad van
kwijtraken
maken hem fijn en vermengen hem
maken het lijk fijn
neemt de energie van de leeuw over
ontleding
overdracht
overgebracht naar de baarmoeder
overgebracht worden
rangschikking
splijt daarop het embryo
spreiden
spreiding
uiteenzetten
uitgestrekt
verdeeld
verdeelt
verdelen
verdeling
vermengen de as met wijn
verspild
verspillen
verspilling
werpt het in de Ganges
weer in het riet
werpt zijn zaad in het water
gouden pot vallen. Dit gebeurt zesmaal
baarmoeder van een goede vrouw te
zijn zaad onmiddellijk uit te braken
Zo worden ze zwanger van Agni
Dadhyac
verlies
beschermheer verloren
verliest Prajāpati een deel van zijn zaad
verlies van identiteit
de beer al zijn energie
kijkt ernaar, maar wordt blind
ogen van Bhaga uit
tanden van Pūṣan uit
tanden verliest
aanvaard
accepteert
accepteren
neemt hem aan
nemen de resten in hun bezit

Bezit en roof: overnemen (op zich nemen)
Bezit en roof: overnemen (op zich nemen)
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling: term: ac, dadhy- (‘hij die de gestremde
melk verspreidt’) (myth. priester) (Ind.)
Bezit en roof: verlies
Bezit en roof: verlies van beschermheer
Bezit en roof: verlies van het zaad
Bezit en roof: verlies van identiteit
Bezit en roof: verlies van kracht
Bezit en roof: verlies van ogen (gezicht)
Bezit en roof: verlies van ogen (gezicht)
Bezit en roof: verlies van tand
Bezit en roof: verlies van tand
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving

Hindoe-mythen

verwerven
wereld won
aarde verworven is
nemen de aarde in bezit
verkrijgen ze de hele aarde
verwerven de waarheid
Verwerving van een deel van het offer
andere man kiezen
Gaurī een huwelijk met
verwerving van Śiva als gemaal
wint Sītā terug
krijgt ten slotte een gunst
verkrijgt door ascese een gunst
verwerving van identiteit
verkrijgen van een zoon
van herleving, ontvangt
verwerving van het geheim der
geheim der onsterfelijkheid of de
ambrozijn meegenomen
ambrozijn te verwerven
amṛta is verkregen
amṛta te verkrijgen
onsterfelijkheidsdrank van de hemel naar
diefstal van de amṛta
diefstal van de onsterfelijkheidsdrank
onsterfelijkheid of de diefstal van de
geheim der onsterfelijkheid, te stelen
neemt de amṛta weg
steelt d.m.v. een list de amṛta
steelt de amṛta
steelt Indra als valk
stelen de ambrozijn
substantie, de ambrozijn
de mythe van de verwerving van de
verwerving van het magische elixer
twee verwervingen
buit [+ spatie]

Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving van de aarde
Bezit en roof: verwerving van de aarde
Bezit en roof: verwerving van de aarde
Bezit en roof: verwerving van de waarheid
Bezit en roof: verwerving van een deel van het offer
Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin)
bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin)
Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin)
Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin)
Bezit en roof: verwerving van genade (gunst)
Bezit en roof: verwerving van genade (gunst)
Bezit en roof: verwerving van identiteit
Bezit en roof: verwerving van nageslacht
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid (of het geheim
ervan)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid (of het geheim
ervan)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid (of het geheim
ervan)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving: buit

Hindoe-mythen

buit.
erfenis
verzameld
ontneemt
Hara [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Hara belooft
Hara neemt
Hara is
brengt Brahmā de merrie
meenam
naar de berg in het noorden brengt
neemt hen mee naar
ontvoerd
weg te voeren
wegvoert
afgewezen
afwijzing
verwerp
verworpen
weiger
wijst dit af
wijst een huwelijk af
wijst haar af
wijst Yamī af
zijn verzoek af
bloed
bloed en gal
menstruatie
menstruerende
ongesteld
bomen
aśoka-bloem
bast
garbha
Viśākha
kadamba
naaldboom
Nauclea cadamba
nīpa
śamī
aśvattha
wensbomen
wensboom
schip
bouw [+ spatie]
bouwen
bouwt
daken
dorp
huis
kluis
kluis (āśrama)
stad [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
steden
steden van de demonen

Bezit
Bezit
Bezit
Bezit
Bezit

en
en
en
en
en

roof: verwerving: buit
roof: verwerving: erfenis
roof: verwerving: verzamelen
roof: wegneming (onteigening)
roof: wegneming: term: hara (part.) (god) (Ind.)

Bezit en roof: wegneming: term: hara (part.) (god) (Ind.)
Bezit en roof: wegneming: term: hara (part.) (god) (Ind.)
Bezit en roof: wegneming: term: hara (part.) (god) (Ind.)
Bezit en roof: wegneming: term: hara (part.) (god) (Ind.)
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bloed
Bloed: godenbloed
Bloed: menstruatie
Bloed: menstruatie
Bloed: menstruatie
Boom
Boom: aśoka (Saraca asoca of indica) (Ind.)
Boom: bast
Boom: boomholte: term: garbha (Ind.)
Boom: boomtak: term: viśākha (adj.) (god, demon) (Ind.)
Boom: kadamba (Neolamarckia cadamba) (Ind.)
Boom: naaldboom
Boom: nīpa (Nauclea cadamba) (Ind.)
Boom: nīpa (Nauclea cadamba) (Ind.)
Boom: śamī (Prosopis cineraria) (Ind.)
Boom: vijgenboom: aśvattha (Ficus religiosa) (Ind.)
Boom: wensboom
Boom: wensboom
Boot
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: dak
Bouwwerk: dorp
Bouwwerk: huis
Bouwwerk: kluis
Bouwwerk: kluis: term: āśrama (Ind.)
Bouwwerk: stad
Bouwwerk: stad
Bouwwerk: stad der demonen

Hindoe-mythen

drie steden van
Tripura
zilveren stad (van) Kamalākṣa
gouden stad (van) Tārākṣa
ijzeren stad (van) Vidyunmālin
stad van de goden
hoofdstad
Śambhala
Tripura
stallen
Badarikāśramamāhātmya
slaapkamer
Zuil
Sthāṇu (= de Zuil)
wezen
onsterfelijke [passim]
van de groep van vier (de ‘wateren’)
belangrijkste
heterodoxie
invloed
ontwikkeling
ontwikkelt
orthodox
traditie
traditionalistische
Verspreiding
vereren
verering
eert [voorafgegaan door een spatie]
eert, [voorafgegaan door een spatie]
eren [voorafgegaan door een spatie]
eren. [voorafgegaan door een spatie]
vereren, hetgeen
liṅga (het beeld
liṅga te vereren
als liṅga te worden
liṅga van Śiva
liṅga-verering
mythologie van de liṅgaverering van de fallus (liṅga)
verering van de liṅga
Brahmā zal door niemand meer vereerd
hem te vereren
verering hervat
verering van Brahmā
hoofd van Brahmā
ter ere van Brahman
Verering van de moedergodin
vereren de gopī’s de godin Kātyāyanī
als Kauśikī (= Kālī) vereerd

Bouwwerk: stad der demonen
Bouwwerk: stad der demonen: ‘Tripura’ (2) (Ind.) (myth. topogr.)
Bouwwerk: stad der demonen: ‘Tripura’ (2): ‘Kamalāk ṣa’ (Ind.)
(myth. topogr.)
Bouwwerk: stad der demonen: ‘Tripura’ (2): ‘Tārākṣa’ (Ind.)
(myth. topogr.)
Bouwwerk: stad der demonen: ‘Tripura’ (2): ‘Vidyunmālin’ (Ind.)
(myth. topogr.)
Bouwwerk: stad der goden
Bouwwerk: stad, hoofdBouwwerk: stad, mythische aardse: ‘Śambhala’ (Ind.)
Bouwwerk: stad: term: pura, Tri- (‘Driestad’) (stad v. demonen)
(Ind.)
Bouwwerk: stal
Bouwwerk: studiecentrum: term: āśrama, Badarika(Badarikāśrama) (locatie) (lit.) (Ind.)
Bouwwerk: vertrek: slaapkamer
Bouwwerk: zuil (paal)
Bouwwerk: zuil: term: sthāṇu (god) (Ind.)
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen, onsterfelijk
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezens, de vier soorten
(‘Wateren’) (Ind.)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: heterodoxie (heterodox)
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: orthodoxie (orthodox)
Cultureel aspect: traditionalisme (traditie)
Cultureel aspect: traditionalisme (traditie)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.)
Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.)
Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.)
Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.)
Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.)
Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.)
Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.)
Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.)
Cultus: beeldenverering: liṅga-verering (Śivaliṅgapūjā) (Ind.)
Cultus: Brahmā-cultus (Ind.)
Cultus: Brahmā-cultus (Ind.)
Cultus: Brahmā-cultus (Ind.)
Cultus: Brahmā-cultus (Ind.)
Cultus: Brahmā-cultus: hoofd van Brahmā (Ind.)
Cultus: Brahman-cultus (Ind.)
Cultus: Devī-cultus (Ind.)
Cultus: Devī-cultus: Durgā-cultus (Durgā Pūjā) (Ind.)
Cultus: Devī-cultus: Kauśikī-cultus (Ind.)

Hindoe-mythen

Hij zal als eerste en laatste geëerd
verering van Gaṇeśa
god ze moeten vereren
ter ere van Kṛṣṇa
vereerd zal worden, ook door de goden
eren Mandara
devotie van de sectarische goden
liefde als devotie
toewijding
Bhava te eren
cultus van Śiva
eert Śiva
en hem vereert
eren Śiva
Śambhu te eren
Śiva geëerd
Śiva hier vereren
Śiva te vereren
Ze eren hem en aanschouwen hem
Hij alleen mag door priesters vereerd
vereert Viṣṇu
verering van Viṣṇu
eren hem door middel van offergaven
moeten ze de god vereren
verering van Kṛṣṇa
houding, nl. verering
Ook voorwerp van verering
Viṣṇu’s voeten zijn voorwerp van
voeten van Viṣṇu
beschaving
Indus-dalbeschaving
beesten
dier
Ghora
Mṛtyu
Saṃvartaka
Ananta
Kanaka
Uccaiḥśravas
Suvṛtta (‘Mooi gerond’)
Suparṇa
Vāsuki
Śeṣa
Citra,
Saramā (‘de snelle’)
Garuḍa
Emūṣa
Nandin
Airāvata
Śailādi
Kāliya
Varāha
gazelle
geit

Cultus: Gaṇeśa-cultus (Ind.)
Cultus: Gaṇeśa-cultus (Ind.)
Cultus: godencultus
Cultus: Kṛṣṇa-Vāsudeva-cultus (Ind.)
Cultus: Manu-cultus (Ind.)
Cultus: natuurcultus: berg, verering van een
Cultus: persoonlijke devotie (toewijding, overgave) aan God
Cultus: persoonlijke devotie (toewijding, overgave) aan God
Cultus: persoonlijke devotie (toewijding, overgave) aan God
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Viṣṇu-cultus (Vaiṣṇava ~) (Ind.)
Cultus: Viṣṇu-cultus (Vaiṣṇava ~) (Ind.)
Cultus: Viṣṇu-cultus (Vaiṣṇava ~) (Ind.)
Cultus: Viṣṇu-cultus: Kṛṣṇa, het goddelijke kind, ~ van (Ind.)
Cultus: Viṣṇu-cultus: Kṛṣṇa, het goddelijke kind, ~ van (Ind.)
Cultus: Viṣṇu-cultus: Kṛṣṇa, het goddelijke kind, ~ van (Ind.)
Cultus: Viṣṇu-cultus: Kṛṣṇa, het goddelijke kind, ~ van (Ind.)
Cultus: voetafdrukken en voeten, verering van
Cultus: voetafdrukken en voeten, verering van
Cultus: voetafdrukken en voeten, verering van
Cultuur: hogere ~ (beschaving)
Cultuur: Indus-dalbeschaving (Ind.)
Dier
Dier
Dier: ‘Afschuwelijk’ (Ghora) (Ind.)
Dier: ‘Dood’ (Mṛtyu) (Ind.)
Dier: ‘Dood’ (Saṃvartaka) (Ind.)
Dier: ‘Eeuwige’ (Ananta) (Ind.)
Dier: ‘Gouden’ (Kanaka) (Ind.)
Dier: ‘Hooggeroemde’ (Uccaiḥśravas) (Ind.)
Dier: ‘Mooi gerond’ (Suvṛtta) (Ind.)
Dier: ‘Mooi gevleugeld’ (Suparṇa) (Ind.)
Dier: ‘Omwikkelaar’ (Vāsuki) (Ind.)
Dier: ‘Overblijfsel’ (Śeṣa) (Ind.)
Dier: ‘Schitterend’ (Citra) (Ind.)
Dier: ‘Snelle’ (Saramā) (Ind.)
Dier: ‘Verslinder’ (Garuḍa, Garuḍī) (Ind.)
Dier: ‘Verstoorder’ (Emūṣa) (Ind.)
Dier: ‘Vreugdevolle’ (Nandin, Nandinī) (Ind.)
Dier: ‘Zoon van de oceaan’ (Airāvata) (Ind.)
Dier: ‘Zoon van Śilāda’ (Śailādi) (Ind.)
Dier: ‘Zwarte’ (Kāliya) (Ind.)
Dier: ‘Zwijn’ (Varāha) (Ind.)
Dier: gazelle
Dier: geit

Hindoe-mythen

hanen
haas
heilige dieren
hert [+ spatie]
herten
hinde
Rohiṇī (‘vrouwelijke gazelle’
Mṛga
hond [+ spatie]
honden
teef
jakhals
jakhalzen
kikker
krokodil
leeuw
man-leeuw
beerzwijn (het Vedische offer)
offerdier
offerhert
offerzwijn
olifant
hemelse olifanten
olifantkoeien
rat [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
geit is later Agni’s voertuig
rijdieren
schapen
ram [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
schildpad
Kūrma
Steenbok
vee [+ spatie]
vee;
vee.
paśavas’s
vis
Cyprinus rohitaka
Jhaṣa
karper
Śaphari
vissenvrouwen
het wild
Wormen
Zeedieren
zwijn
beerzwijn
Varāha
biggen
zeug
Pātāla Kh.
onderwereld
hel [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]

Dier: haan
Dier: haas
Dier: heilig ~
Dier: hert
Dier: hert
Dier: hert: hinde
Dier: hert: hinde: term: rohiṇī (godin, ster) (Ind.)
Dier: hert: term: mṛga (Ind.)
Dier: hond
Dier: hond
Dier: hond: teef
Dier: jakhals
Dier: jakhals
Dier: kikker
Dier: krokodil
Dier: leeuw
Dier: leeuw: man-leeuw
Dier: offerdier
Dier: offerdier
Dier: offerdier
Dier: offerdier
Dier: olifant
Dier: olifant, hemelse
Dier: olifant: olifantkoe
Dier: rat
Dier: rijdier
Dier: rijdier
Dier: schaap
Dier: schaap: ram
Dier: schildpad
Dier: schildpad: term: kūrma (god) (Ind.)
Dier: steenbok
Dier: vee
Dier: vee
Dier: vee
Dier: vee: term: paśu (plur. paśavas) (Ind.)
Dier: vis
Dier: vis: Cyprinus rohitaka
Dier: vis: jhaṣa (Ind.)
Dier: vis: karper
Dier: vis: śaphari (Ind.)
Dier: vis: vrouwelijke Dier: wild ~
Dier: worm
Dier: zeedier
Dier: zwijn
Dier: zwijn: beer
Dier: zwijn: beer: term: varāha (god) (Ind.), vārāha (sūtra, fil.
school)
Dier: zwijn: big
Dier: zwijn: zeug
Dodenrijk: ‘Pātāla’ (lit.) (Ind.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.)

Hindoe-mythen

hel.
hellen
lijk [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
lijk,
lijk.
bestaan
Bhava (‘bestaan’)
Svāyambhuva
dood
gestorven
levenloze
sterft
sterven
verdorren
desintegratie
Uiteenvallen
de Dood
‘Dood’
Dood (fem.)
Dood smeekt
Dood en de ziekten
Dood. [hoofdletter]
‘de Grote Dood’
Kālī, de Dood
Dood. [hoofdletter]
Mahākāla
Mṛtyu
Mṛtyu
Mahāprasthānika P.
Betekenis: ‘ontbinding, verval, dood’
doodsprincipe
baart
geboorte
geboren
tweemaal geboren
Uit de aarde geboren
parthenogenesis
Krṣṇajanma Kh.
groei
Lichamelijke ontwikkeling
leven
familieleven
aards wezen

Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.)
Dood en leven: afgestorvene: lijk
Dood en leven: afgestorvene: lijk
Dood en leven: afgestorvene: lijk
Dood en leven: bestaan (leven, zijn)
Dood en leven: bestaan: term: bhava, bhāva, bhavānī (goden)
(Ind.)
Dood en leven: bestaan: term: bhuva, svāyam- (‘zoon van de op
zichzelf bestaande’) (Manu) (Ind.)
Dood en leven: dood (verval, ontbinding, desintegratie, verdorren,
verwelken, uiteenvallen)
Dood en leven: dood (verval, ontbinding, desintegratie, verdorren,
verwelken, uiteenvallen)
Dood en leven: dood (verval, ontbinding, desintegratie, verdorren,
verwelken, uiteenvallen)
Dood en leven: dood (verval, ontbinding, desintegratie, verdorren,
verwelken, uiteenvallen)
Dood en leven: dood (verval, ontbinding, desintegratie, verdorren,
verwelken, uiteenvallen)
Dood en leven: dood (verval, ontbinding, desintegratie, verdorren,
verwelken, uiteenvallen)
Dood en leven: dood (verval, ontbinding, desintegratie, verdorren,
verwelken, uiteenvallen)
Dood en leven: dood (verval, ontbinding, desintegratie, verdorren,
verwelken, uiteenvallen)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’ (als personificatie)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’ (als personificatie)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’ (als personificatie)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’ (als personificatie)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’ (als personificatie)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’ (als personificatie)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’ (als personificatie)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’: ‘Kālī’ (2) (Ind.)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’: ‘Kālī’ (2) (Ind.)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’: ‘Mahākāla’ (3) (‘de Grote
Dood/Zwarte’) (god) (Ind.)
Dood en leven: dood: ‘de Dood’: ‘Mṛtyu’ (Ind.)
Dood en leven: dood: term: mṛtyu (Ind.)
Dood en leven: dood: term: prasthānika, maha- (‘grote reis’)
(adj.) (lit.) (Ind.)
Dood en leven: dood: term: saṃvartaka (wolk en paard) (Ind.)
Dood en leven: doodsprincipe
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: geboorte: ‘tweemaal geboren’ (Ind.)
Dood en leven: geboorte: aardgeboorte
Dood en leven: geboorte: parthenogenesis
Dood en leven: geboorte: term: janma, Kṛṣṇa- (‘geboorte van
Kṛṣṇa’) (lit.) (Ind.)
Dood en leven: groei
Dood en leven: groei
Dood en leven: leven
Dood en leven: leven, familieDood en leven: levend wezen

Hindoe-mythen

levende wezens
sterfelijke man
sterfelijken
sterveling
levensprincipe
levenssappen
āśrama
levensstadia
onsterfelijk
sterft hij niet
sterfelijke
destructieve
Dodelijk
doden
doding
doodslag
doodt
gedode
gedood
ondergang
slacht
teniet heeft gedaan
val van Tripura
velt
vernietig
verteert
verwoest
trapt hem in zijn nek
vermorzeld
slag op de rug met de donderhamer
binnengegaan, doodt Vṛtra
werpt Indra de donderhamer
spiest hem met haar drietand
spiest hem op de punt van zijn drietand
vernietigd’ door Śiva’s oog
Hetzelfde gebeurt met de śabalāśva’s
Hierdoor verdwijnen ze
door pijlen gedood
met een driedelige pijl doodt
met één pijl zal vernietigen
schiet de bergen aan stukken
schiet Rudra de pijl
hongerdood
muil van de leeuw binnengaan
ook het leven uit haar
doodgeslagen
moord
fratricide
abortus
brahmanendoder
brahmanicide
moord op brahmanen
Slachting van de onschuldige kinderen
gezonden om zuigelingen in
Śiva, die Brahmā’s hoofd
Airāvata’s kop eraf
en wil zijn kop

Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

leven: levend wezen
leven: levend wezen
leven: levend wezen
leven: levend wezen
leven: levensbeginsel
leven: levenssap
leven: levensstadium: term: āśrama (Ind.)
leven: levensstadium: term: āśrama (Ind.)
leven: onsterfelijkheid (onvergankelijkheid)
leven: onsterfelijkheid (onvergankelijkheid)
leven: sterfelijkheid
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging (doden, slachting)
leven: vernietiging: doodtrappen
leven: vernietiging: doodtrappen
leven: vernietiging: door de donderhamer
leven: vernietiging: door de donderhamer
leven: vernietiging: door de donderhamer
leven: vernietiging: door de drietand
leven: vernietiging: door de drietand
leven: vernietiging: door de drietand
leven: vernietiging: door verdwijning
leven: vernietiging: door verdwijning
leven: vernietiging: doorboring met pijl
leven: vernietiging: doorboring met pijl
leven: vernietiging: doorboring met pijl
leven: vernietiging: doorboring met pijl
leven: vernietiging: doorboring met pijl
leven: vernietiging: hongerdood
leven: vernietiging: in de muil van een monster
leven: vernietiging: leegzuigen
leven: vernietiging: moord
leven: vernietiging: moord
leven: vernietiging: moord, broeder- (fratricide)
leven: vernietiging: moord, embryo- (abortus)
leven: vernietiging: moord, brahmanen- (brahmanicide)
leven: vernietiging: moord, brahmanen- (brahmanicide)
leven: vernietiging: moord, brahmanen- (brahmanicide)
leven: vernietiging: moord, kinderleven: vernietiging: moord, kinderleven: vernietiging: onthoofding
leven: vernietiging: onthoofding
leven: vernietiging: onthoofding
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hoofd afhakt
koppen van Triśiras af te slaan
onthoofd
zal Indra Dadhyac’ paardenhoofd
(paarden)hoofd af met de vajra
slaat zijn drie hoofden af
valt zijn hoofd eraf
Hara [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Hara belooft
Hara neemt
Hara is
Agni verbrandt de wereld
dieren verbranden
in vuur zet om deze te vernietigen
met zijn derde oog en verbrandt hem
schepping in vlammen opgaan
Śiva verbrandt Kāma
verbrand door Śiva’s derde oog
verbranding door het vuur
verbranding van Kāma
Vernietiging door vuur
vernietigt met een vlam uit zijn mond
vuur waarmee hij het leven begint
wereldondergang door vuur
zich in brandt steekt
zijn oog Kāma heeft verbrand
betreedt ze het vuur
Alle schepselen zijn vernietigd
zoute oceaan te werpen
verdrinken
verdrinking
Vernietiging door water
einde aan haar leven gemaakt
hongerdood te zullen sterven
zelfmoord
betreedt ze het vuur
suttee
zich in brandt steekt
speel
spelen
naar de worpen van de dobbelsteen
drav. heramba ‘stier’
drie [+ spatie]
(drie
‘drie
drieogig
driedelige pijl:
derde [+ spatie]
trita
driedelige
drieledig
drievoudige
Tripura
Triśiras (‘driekoppig’)
triṣṭubh
triade

Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood

en
en
en
en
en
en
en
en

leven: vernietiging: onthoofding
leven: vernietiging: onthoofding
leven: vernietiging: onthoofding
leven: vernietiging: onthoofding
leven: vernietiging: onthoofding
leven: vernietiging: onthoofding
leven: vernietiging: onthoofding
leven: vernietiging: term: hara (nom. ag.) (god) (Ind.)

Dood en leven: vernietiging: term: hara (nom. ag.) (god) (Ind.)
Dood en leven: vernietiging: term: hara (nom. ag.) (god) (Ind.)
Dood en leven: vernietiging: term: hara (nom. ag.) (god) (Ind.)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: zelfdoding
Dood en leven: vernietiging: zelfdoding
Dood en leven: vernietiging: zelfdoding
Dood en leven: vernietiging: zelfdoding: term: satī of suttee (Ind.)
Dood en leven: vernietiging: zelfdoding: term: satī of suttee (Ind.)
Dood en leven: vernietiging: zelfdoding: term: satī of suttee (Ind.)
Drama: spel
Drama: spel
Drama: spel, bord- en dobbelDravidische termen: heramba
Drie
Drie
Drie
Drie
Drie
Drie: derde
Drie: derde: term: trita (Ind.)
Drie: drievoudigheid
Drie: drievoudigheid
Drie: drievoudigheid
Drie: term: tri (Ind.)
Drie: term: tri (Ind.)
Drie: term: tri (Ind.)
Drie: triade
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triade van de levensdoelen (trivarga)
ede [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
eed [voorafgegaan door een spatie]
belofte
beloof
eed van kuisheid
eed van kuisheid (kaumāravrata)
verdoemt
vloek
wenseed
gelofte van de yoga
één
Ene [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
assimilatie
fusie
Opneming in het Hindoe-pantheon
opneming van Śiva in het orthodoxe
samensmelting
opgenomen in het orthodoxe systeem
Bhāga
eenheid
gezamenlijke
ongedifferentieerd
Eenmalige
geïdentificeerd
gelijkgesteld
identificatie
Indra is eveneens de zon
gelijk is aan
gelijke [voorafgegaan door een spatie]
gemeenschappelijke
identiteit
individuele
Persoonlijk
zelfstandige
reïntegratie
contact
die later één
herenig
komen Śiva’s gecastreerde liṅga
opgenomen door de ongedifferentieerde
samenvloeien
verenig
boter
geklaarde boter
ghī
drank
in extase door het drinken van de
neerslaan en zijn bloed
drinkster van het bloed van zuigelingen
hemelse wijn, gemengd met het bloed
drinkt
gedronken
de borst geeft
drinkt met de melk uit haar

Drie: triade van zaken: term: trivarga (levensdoelen) (Ind.)
Eed
Eed
Eed: belofte
Eed: belofte
Eed: kuisheid, ~ van
Eed: kuisheid, ~ van: term: kaumāravrata (Ind.)
Eed: vervloeking (vloek)
Eed: vervloeking (vloek)
Eed: wenseed
Eed: yoga van de schedel, gelofte van de (Ind.)
Eén
Eén
Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting)
Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting)
Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting)
Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting)
Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting)
Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting)
Eén: deel: term: bhāga (Ind.)
Eén: eenheid (ongedifferentieerdheid)
Eén: eenheid (ongedifferentieerdheid)
Eén: eenheid (ongedifferentieerdheid)
Eén: eenmaligheid
Eén: identificatie
Eén: identificatie
Eén: identificatie
Eén: identificatie
Eén: identiteit (gelijkheid)
Eén: identiteit (gelijkheid)
Eén: identiteit (gelijkheid)
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: integratie
Eén: verbinding (contact)
Eén: vereniging (hereniging, onderdompeling)
Eén: vereniging (hereniging, onderdompeling)
Eén: vereniging (hereniging, onderdompeling)
Eén: vereniging (hereniging, onderdompeling)
Eén: vereniging (hereniging, onderdompeling)
Eén: vereniging (hereniging, onderdompeling)
Eten en drinken: boter, offerEten en drinken: boter: term: ghṛta (= hind. ghī) (Ind.)
Eten en drinken: boter: term: ghṛta (= hind. ghī) (Ind.)
Eten en drinken: drank
Eten en drinken: drank, roesopwekkende (en narcotica)
Eten en drinken: drank: bloed
Eten en drinken: drank: bloed
Eten en drinken: drank: bloed
Eten en drinken: dronk (drinken)
Eten en drinken: dronk (drinken)
Eten en drinken: dronk: zuigen (zogen)
Eten en drinken: dronk: zuigen (zogen)
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geefsters van werkelijke melk
geeft hem daarop leven gevende
geeft hem de borst
geeft Kṛṣṇa te drinken
haar borst te geven
eet [voorafgegaan door een spatie]
eet, [voorafgegaan door een spatie]
eet.
eten [voorafgegaan door een spatie]
gegeten
opeet
likken
door hem in zich op te nemen
opgegeten
verslindt
verslonden
verzwelg
verzwolgen
Garuḍa
Garuḍī
verteer
voedselvertering
Honing
Madhu
mede [+ spatie]
mede;
ambrosia
ambrozijn
elixer
magische elixer
onsterfelijkheidsdrank
saumya
soma [curs., passim]
‘honing’
demonische melk
melk  soma
melk uitbraakt
melk van de koeien
amṛta
melk
wei;
eten rijst
en rijst.
fruit, rijst
suikerrietsap
eten de Vaderen gecastreerde rammen
voedsel
Voeding
voedsel te geven
voeren het aan de jakhalzen
wijn [voorafgegaan door een spatie]
deugd
goede mensen
goede vrouw

Eten en drinken: dronk: zuigen (zogen)
Eten en drinken: dronk: zuigen (zogen)
Eten en drinken: dronk: zuigen (zogen)
Eten en drinken: dronk: zuigen (zogen)
Eten en drinken: dronk: zuigen (zogen)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten: likken
Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden)
Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden)
Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden)
Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden)
Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden)
Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden)
Eten en drinken: eten: verzwelgen: term: garuḍa (garuḍī) (nom.
ag.) (zonnevogel) (Ind.)
Eten en drinken: eten: verzwelgen: term: garuḍa (garuḍī) (nom.
ag.) (zonnevogel) (Ind.)
Eten en drinken: eten: voedselvertering
Eten en drinken: eten: voedselvertering
Eten en drinken: honing (honingdrank)
Eten en drinken: honing: term: madhu (adj. madhumat) (demon,
koning) (Ind.)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank)
Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: soma: ‘honing’ (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: soma: ‘melk’ (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: soma: ‘melk’ (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: soma: ‘melk’ (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: soma: ‘melk’ (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: soma: amṛta (Ind.)
Eten en drinken: melk
Eten en drinken: melk: wei
Eten en drinken: rijst
Eten en drinken: rijst
Eten en drinken: rijst
Eten en drinken: suikerrietsap
Eten en drinken: vlees: gecastreerde rammen
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedselvoorziening (voeding, voeden)
Eten en drinken: voedselvoorziening (voeding, voeden)
Eten en drinken: voedselvoorziening (voeding, voeden)
Eten en drinken: wijn
Ethiek: deugd
Ethiek: goede persoon (wezen)
Ethiek: goede persoon (wezen)
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goed
Satī
moraal
moreel
morele
goede en slechte kanten
morele ambivalentie
omkering van houding
adharma
onschuldig
oordeel
beschuldigen
beschuldigt
beticht
leggen de schuld bij
schuld krijgt
verdoemd
veroordeelt
dharma
boze
kwaad
kwade
slecht
straf
boetedoeningen
straf alle geneugten van het leven
naar de hel gezonden
verbant
spraakvermogen, een passende straf
straffen en scheppen
wraak
wreker
plicht
sociale wet
dharma
Yati
brahmanenethiek
krijgsethiek
verbod op het drinken van wijn
hanen die brahmanen en asceten niet
opeet ondanks diens verbod
Naakt baden als zonde
naakt gezwommen in het aangezicht van
waar men niet mag eten of drinken
Koeien mogen dus juist niet gedood
verbiedt hem op straffe van onthoofding
lust ongepast
verbieden hen de toegang
verontschuldigt
dharma niet heeft overtreden
verderfelijkheid
zonde [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
zonde.
zonde:

Ethiek: goedheid (het goede, goede zaak)
Ethiek: goedheid: term: sat, satī (godin) (Ind.)
Ethiek: moraal (zedelijkheid)
Ethiek: moraal (zedelijkheid)
Ethiek: moraal (zedelijkheid)
Ethiek: morele ambivalentie (goede en slechte kanten)
Ethiek: morele ambivalentie (goede en slechte kanten)
Ethiek: omkering van houding
Ethiek: onrechtvaardigheid: term: adharma (Ind.)
Ethiek: onschuld (schuldloosheid)
Ethiek: oordeel
Ethiek: oordeel: beschuldiging
Ethiek: oordeel: beschuldiging
Ethiek: oordeel: beschuldiging
Ethiek: oordeel: beschuldiging
Ethiek: oordeel: beschuldiging
Ethiek: oordeel: veroordeling
Ethiek: oordeel: veroordeling
Ethiek: rechtvaardigheid: term: dharma (Ind.)
Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid)
Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid)
Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid)
Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid)
Ethiek: straf (straffen)
Ethiek: straf: boetedoening
Ethiek: straf: geneugten van het leven beleven
Ethiek: straf: verbanning (ballingschap, uitstoting)
Ethiek: straf: verbanning (ballingschap, uitstoting)
Ethiek: straf: vermindering van spraakvermogen
Ethiek: straf: wraak
Ethiek: straf: wraak
Ethiek: straf: wraak
Ethiek: streven en verplichting
Ethiek: streven en verplichting
Ethiek: streven en verplichting: term: dharma (Ind.)
Ethiek: streven en verplichting: term: yati (‘strever’) (nom. ag.)
(asceet) (Ind.)
Ethiek: type: brahmanenethiek (Ind.)
Ethiek: type: krijgsethiek
Ethiek: verbod op het drinken van wijn
Ethiek: verbod op het eten van hanen door brahmanen en asceten
Ethiek: verbod op het eten van vis
Ethiek: verbod op het naakt baden
Ethiek: verbod op het naakt baden
Ethiek: verbod op het nuttigen van voedsel en drank
Ethiek: verbod op het offeren van bepaalde runderen: koe
Ethiek: verbod op het verbreiden van de kennis van opwekking uit
de dood
Ethiek: verbod op overspel
Ethiek: verbod op toegang
Ethiek: verontschuldiging
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
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zonde;
zonde)
zonden [voorafgegaan door een spatie]
zondig
adharma
wandaden
broer
dochter
familie
Harivaṃśa
Genealogie van Dakṣa en Skanda
Genealogie van Devayānī en Kaca
genealogie van Diti en Indra
genealogie van Garuḍa
Genealogie van Hiraṇyakaśipu
Genealogie van Kālanemi
genealogie van Garuḍa en Kāliya
Genealogie van Kṛṣṇa
Genealogie van Saraṇyū
Grootvader
Pitāmāha
kind
moeder
garbha
afstammelingen
nageslacht
nakomeling
garbha
ouders
overgrootvader
pleegkinderen
pleegouders
‘zonen’
‘zoon’
schoonvader
tweeling
vader [voorafgegaan door een spatie]
Vaderen (Pitṛs)
(Vaderen)
‘vader’
huisvader
verwant is met de hoofdpersonen
verwanten
voorouders
zonen
zoon
Sahaḥsuta (zoon van kracht)
Voḍhu
twaalf soorten zonen
zuster
filosofie
filosofische
abstracta

Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde: ‘pañca mala’s’: ‘adharma’ (Pāśupata) (Ind.)
Ethiek: zonde: misdadigheid (misdaad)
Familierelaties: broeder
Familierelaties: dochter
Familierelaties: familie
Familierelaties: familie: term: vaṃśa, Hari- (‘Hari’s familie’) (lit.)
(Ind.)
Familierelaties: genealogie van Dakṣa en Skanda (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Devayānī en Kaca (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Diti en Indra (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Garu ḍa (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Hiraṇyakaśipu (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Kālanemi (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Kāliya (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Kṛṣṇa (Ind.)
Familierelaties: genealogie van Saraṇyū (Ind.)
Familierelaties: grootvader
Familierelaties: grootvader: term pitāmāha (god) (Ind.)
Familierelaties: kind
Familierelaties: moeder
Familierelaties: moeder: term: garbha ((O’Flaherty)) (Ind.)
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: nakomeling: term: garbha (Ind.)
Familierelaties: ouders
Familierelaties: overgrootvader
Familierelaties: pleegkind
Familierelaties: pleegouders
Familierelaties: pleegzoon
Familierelaties: pleegzoon
Familierelaties: schoonvader
Familierelaties: tweeling
Familierelaties: vader
Familierelaties: vader
Familierelaties: vader
Familierelaties: vader
Familierelaties: vader
Familierelaties: verwant, familielid
Familierelaties: verwant, familielid
Familierelaties: voorouder
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon: term: suta, sahaḥ- (‘zoon van kracht’) (god)
(Ind.)
Familierelaties: zoon: term: voḍhu (‘(zoon van een vrouw die)
‘gehuwd naar huis is geleid’’) (ṛṣi) (Ind.)
Familierelaties: zoon: twaalf soorten zonen volgens Manu (Ind.)
Familierelaties: zuster
Filosofie
Filosofie
Filosofie: abstractie
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abstracte
donkere zijde
donkere, dodelijke
Kālī, verbonden met de dood
Gaurī, verbonden met liefde en leven
lichte, verleidelijke aspect
alle wezens moeten sterven
concept van de beheersing en verdeling
beeld van de binnenvallende ruiter
universum eindeloos gevarieerd is
orde die uit de chaos oprijst en er weer
idee van het uitspreiden
scheppen geschiedt door herschikking en
schepping door spreiding en verdeling
scheppingsconcept is meten, spreiden en
idee van een messias en het eind der
leven (chaos) uit de dood (orde)
schepping van chaos uit orde
opvatting van het universum als gesloten
universum is een gesloten systeem
steeds zwakker en armer
waarheidsvolgers zwak
motief van uitbreiding
concept van uitbreiding en
kennis
weet [voorafgegaan door een spatie]
weten [voorafgegaan door een spatie]
geheim van de mede
geheim van de soma kent
kennis’ van de soma
kent nu de geheime naam van de koe
kennis over insmeren met as, naaktheid
weet wie Kṛṣṇa is
deze kennis te verbreiden
kennis, die zij ook willen
onderwezen zijn in het geheim
weet hoe de onthoofding
alwetend
geheime ‘kennis’ van de soma
geheim van de soma
geheime naam
geheim van de mede
geheim, zal Indra Dadhyac’ paardenhoofd
geheim der onsterfelijkheid
verwerving van het geheim der
onwetend

Filosofie: abstractie
Filosofie: aspect, negatief (dodelijk, afschuwwekkend)
Filosofie: aspect, negatief (dodelijk, afschuwwekkend)
Filosofie: aspect, negatief (dodelijk, afschuwwekkend)
Filosofie: aspect, positief
Filosofie: aspect, positief
Filosofie: idee dat alle wezens, ook goden, moeten sterven
Filosofie: idee van de beheersing en verdeling van overvloed
Filosofie: idee van de binnenvallende ruiter
Filosofie: idee van de eindeloze gevarieerdheid van de kosmos
Filosofie: idee van de kringloop (Ind.)
Filosofie: idee van de schepping d.m.v. meten, spreiden en
uiteenzetten
Filosofie: idee van de schepping d.m.v. meten, spreiden en
uiteenzetten
Filosofie: idee van de schepping d.m.v. meten, spreiden en
uiteenzetten
Filosofie: idee van de schepping d.m.v. meten, spreiden en
uiteenzetten
Filosofie: idee van een messias en het eind der tijden
Filosofie: idee van het leven uit de dood
Filosofie: idee van het leven uit de dood
Filosofie: idee van het universum als gesloten systeem
Filosofie: idee van het universum als gesloten systeem
Filosofie: idee van het verband tussen waarheid en zwakte, en
tussen bedrog en kracht
Filosofie: idee van het verband tussen waarheid en zwakte, en
tussen bedrog en kracht
Filosofie: idee van uitbreiding en doordringing
Filosofie: idee van uitbreiding en doordringing
Filosofie: kennis (weten)
Filosofie: kennis (weten)
Filosofie: kennis (weten)
Filosofie: kennis van (het geheim van) de soma (Ind.)
Filosofie: kennis van (het geheim van) de soma (Ind.)
Filosofie: kennis van (het geheim van) de soma (Ind.)
Filosofie: kennis van de geheime naam van de koe van Tvaṣṭṛ
(Ind.)
Filosofie: kennis van de Śaiva praktijken (Ind.)
Filosofie: kennis van God
Filosofie: kennis van opwekking uit de dood
Filosofie: kennis van opwekking uit de dood
Filosofie: kennis van opwekking uit de dood
Filosofie: kennis van opwekking uit de dood
Filosofie: kennis: alwetendheid
Filosofie: kennis: geheim (raadsel(achtigheid); heimelijkheid;
verborgenheid)
Filosofie: kennis: geheim (raadsel(achtigheid); heimelijkheid;
verborgenheid)
Filosofie: kennis: geheim (raadsel(achtigheid); heimelijkheid;
verborgenheid)
Filosofie: kennis: geheim (raadsel(achtigheid); heimelijkheid;
verborgenheid)
Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven
Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven
Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven
Filosofie: kennis: onwetendheid
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Pracetas
triade van de levensdoelen (trivarga)
zin van het menselijke leven
Zingeving van het menselijk leven
linkshandigheid
leeg [voorafgegaan door een spatie]
mannelijk beginsel
vrouwelijk beginsel
kosmische wetten, processen, principes
Brahman.
Brahman)
datering is zeer onzeker
gebrek aan onderscheid tussen goden en
probleem van het onderscheid tussen
vage onderscheid tussen goden en
doctrine
Bārhaspatya’s
Lokāyatika’s
omdat hij als schepsel zo geboren is
filosofie van onthechting
filosofie en mythologie in India
Indische filosofie
logica
materialisme
materialist
Lokāyatika’s
voorbeschikt
pad der Veda’s
pad van de Veda’s
Kāṭhaka
Taittirīya
wereldbeeld
voorstellingswereld is Vedisch
aspect
aanduiding
betekenis
Commentaar
complexiteit
gecompliceerde
doel
verbonden
gevolgen
Resultaat
concept
ideeën
opvatting
zienswijze
interpretatie
legt nogmaals uit

Filosofie: kennis: wijsheid: term: pracetas (adj.) (ṛṣi) (Ind.)
Filosofie: levensdoel: term: trivarga (verzamelterm) (Ind.)
Filosofie: levensdoel: zin van het leven
Filosofie: levensdoel: zin van het leven
Filosofie: linkshandigheid, linkerpad (Ind.)
Filosofie: niets (ledigheid)
Filosofie: principe, mannelijk
Filosofie: principe, vrouwelijk
Filosofie: principe, wereldFilosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman (Ind.)
Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman (Ind.)
Filosofie: probleem van de datering van de Hindoe-literatuur
(Ind.)
Filosofie: probleem van het onderscheid tussen goden en demonen
in de Hindoeïstische mythologie (Ind.)
Filosofie: probleem van het onderscheid tussen goden en demonen
in de Hindoeïstische mythologie (Ind.)
Filosofie: probleem van het onderscheid tussen goden en demonen
in de Hindoeïstische mythologie (Ind.)
Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem,
priesterschool, leer, doctrine)
Filosofie: type: ‘Cārvāka’s’ of ‘Lokāyatika’s’ of ‘Bārhaspatya’s’
(Ind.)
Filosofie: type: ‘Cārvāka’s’ of ‘Lokāyatika’s’ of ‘Bārhaspatya’s’
(Ind.)
Filosofie: type: erfelijke bepaaldheid, leer van de
Filosofie: type: heilsleer (verlossingsleer)
Filosofie: type: Hindoeïstische ~ (Ind.)
Filosofie: type: Hindoeïstische ~ (Ind.)
Filosofie: type: logica
Filosofie: type: materialisme (materialist(isch))
Filosofie: type: materialisme (materialist(isch))
Filosofie: type: materialisme: term: lokāyatika (nom. ag.) (Ind.)
Filosofie: type: predestinatie, leer der
Filosofie: type: Vedische ~ (Ind.)
Filosofie: type: Vedische ~ (Ind.)
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Kaṭha’s (2) of Carakakaṭha’s (Ind.), Kāṭhaka
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Taittirīya’s (Ind.)
Filosofie: wereldbeschouwing (wereldbeeld)
Filosofie: wereldbeschouwing (wereldbeeld): Vedisch (Ind.)
Filosofisch aspect: aspect
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: commentaar
Filosofisch aspect: complexiteit
Filosofisch aspect: complexiteit
Filosofisch aspect: doel
Filosofisch aspect: gebondenheid, vaste relatie
Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect)
Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect)
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: interpretatie (exegese, verklaring, uitleg)
Filosofisch aspect: interpretatie (exegese, verklaring, uitleg)

Hindoe-mythen

legt uit
verklaren
verklaring
kritiseert
vindt hij dat
ze vinden ook dat
gezien als
gezien aan
ontkent
veroorzaakt
veroorzaken
voortkomt uit
overeenkomst
parallellen
redenen
cirkelredeneringen
speculatie
fasen
stadia
categorieën
Indeling
patroon
Uttara K.
Uttara Kh.
oppositie
oppositionele
tegengestelde
tegenover
tegenstelling
verband
associatie
geassocieerd
verbonden
verschil
Onderscheid
geest
Kāvya Uśanas
vermomming van Kāvya
andhaka
Hrāda
Hari, de zoon van Tārākṣa
Mahiṣa (‘Buffel’)
Vidyunmālin
Śumbha
Niśumbha
Triśiras
Jṛmbhikā
Hiraṇyakaśipu
Hiraṇyākṣa
Hiraṇyalocana
Hiraṇyanetra
kāśa

Filosofisch aspect: interpretatie (exegese, verklaring, uitleg)
Filosofisch aspect: interpretatie (exegese, verklaring, uitleg)
Filosofisch aspect: interpretatie (exegese, verklaring, uitleg)
Filosofisch aspect: kritiek
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: ontkenning
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: overeenkomst
Filosofisch aspect: parallel
Filosofisch aspect: reden, motief
Filosofisch aspect: redenering, cirkelFilosofisch aspect: speculatie
Filosofisch aspect: stadium (fase, gradatie, trap)
Filosofisch aspect: stadium (fase, gradatie, trap)
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek: laatste: term: uttara (lit.) (Ind.)
Filosofisch aspect: systematiek: volgende: term: uttara (lit.)
(Ind.)
Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie)
Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie)
Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie)
Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie)
Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie)
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verschil
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Geest
Geest: ‘Begerige’ (uśanā(/as)) (Ind.)
Geest: ‘Begerige’ (uśanā(/as)) (Ind.)
Geest: ‘Blinde’ (Andhaka) (Ind.)
Geest: ‘Bruller’ (Hrāda) (Ind.)
Geest: ‘De geelbruine’ (Hari) (Ind.)
Geest: ‘De krachtige’ (Mahiṣa) (Ind.)
Geest: ‘De met bliksem omkranste’ (Vidyunmālin) (Ind.)
Geest: ‘Doder’ (Śumbha, Niśumbha) (Ind.)
Geest: ‘Doder’ (Śumbha, Niśumbha) (Ind.)
Geest: ‘Driekop’ (Triśiras) (Ind.)
Geest: ‘Gaper’ (Jṛmbhikā) (Ind.)
Geest: ‘Goudkleed’ (Hiraṇyakaśipu) (Ind.)
Geest: ‘Goudoog’ (Hiraṇyākṣa, Hiraṇyanetra, Hiraṇyalocana )
(Ind.)
Geest: ‘Goudoog’ (Hiraṇyākṣa, Hiraṇyanetra, Hiraṇyalocana )
(Ind.)
Geest: ‘Goudoog’ (Hiraṇyākṣa, Hiraṇyanetra, Hiraṇyalocana )
(Ind.)
Geest: ‘Gras’ (Kāśa, Kuśa) (Ind.)
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Kuśa
Rāhu
Vṛṣaparvan
Pāñcāla
Bakāsura
Upabarhaṇa (‘met het
Keśin
Rāvaṇa
Kamalākṣa (‘Lotusogige’)
Naraka (‘Mannetje’)
Kubera
Āḍi
Bali
Virocana
Śukra
Vipracitti
Śuṣṇa
Tāraka
Tārākṣa
Pūtanā (‘de stinkende’)
Jambha
Vṛtra
Bhaumya
Maya
Namuci
Kālanemi
Ghora
Vibhīṣaṇa
Śuṣṇa
Dasyu’s
‘blijde opwinding’
Jalaṃdhara
Devayānī
bouwer
architect
bouwmeester der demonen
demonische bouwer (architect)
Kiṃnara’s
Aśvamukha’s
Kimpuruṣa’s
yakṣa
bewakers van de soma
demon
monsters
asura
Sarpa- en
droogtedemon
dwerg
kleine gedaante
hemelse en demonische wezens
cāraṇa’s
gandharva
geestelijk
vleeseters
Piśāca

Geest: ‘Gras’ (Kāśa, Kuśa) (Ind.)
Geest: ‘Grijper’ (Rāhu) (Ind.)
Geest: ‘Hij met de krachtige ledematen’ (Vṛṣaparvan) (Ind.)
Geest: ‘Hij van de vijfhonderd stammen’ (Pāñcāla) (Ind.-B.)
Geest: ‘Kraanvogel’ (Baka) (Ind.) (asura)
Geest: ‘Kussen’ (Upabarhaṇa) (Ind.) (gandharva)
Geest: ‘Langharig’ (Keśin) (Ind.)
Geest: ‘Lawaaimaker’ (Rāvaṇa) (Ind.)
Geest: ‘Lotusogige’ (Kamalākṣa) (Ind.)
Geest: ‘Mannetje’ (Naraka) (O’Flaherty) (Ind.)
Geest: ‘Misvormde’ (Kubera) (Ind.)
Geest: ‘Oevermaina’ (Āḍi) (Ind.)
Geest: ‘Offer’ (Bali) (Ind.) (asura, aapkoning)
Geest: ‘Schitterende’ (Virocana) (Ind.)
Geest: ‘Schittering’ (Śukra) (Ind.)
Geest: ‘Schrandere’ (Vipracitti) (Ind.)
Geest: ‘Sisser’ (Śuṣṇa) (Ind.)
Geest: ‘Ster’ (Tāraka) (Ind.)
Geest: ‘Steroog’ (Tārākṣa = Tārakākṣa) (Ind.)
Geest: ‘Stinkende’ (Pūtanā) (Ind.)
Geest: ‘Tand’ (Jambha, Jamnhala) (Ind.)
Geest: ‘Tegenhouder’ (Vṛtra) (Ind.)
Geest: ‘Uit de aarde geboren’ (Bhauma, Bhaumya) (Ind.)
Geest: ‘Uitmeter’ (Maya) (Ind.)
Geest: ‘Vasthouder’ (Namuci) (Ind.)
Geest: ‘Velg van het rad der tijd’ (Kālanemi) (Ind.)
Geest: ‘Verschrikkelijke’ (Ghora) (Ind.)
Geest: ‘Verschrikkelijke’ (Vibhīṣaṇa) (Ind.)
Geest: ‘Verschroeier’ (Śuṣṇa) (Ind.)
Geest: ‘Vijand’ (Dāsa, Dasyu) (Ind.)
Geest: ‘Vreugde’ (Prahlāda) (Ind.)
Geest: ‘Waterdrager’ (Jalaṃdhara) (Ind.)
Geest: ‘Weg naar de goden’ (Devayānī) (Ind.) (demon)
Geest: ambachtsgeest: bouwmeester
Geest: ambachtsgeest: bouwmeester
Geest: ambachtsgeest: bouwmeester der demonen
Geest: ambachtsgeest: bouwmeester der demonen
Geest: berggeest: kiṃnara = kimpuruṣa = aśvamukha (Ind.)
Geest: berggeest: kiṃnara = kimpuruṣa = aśvamukha (Ind.)
Geest: berggeest: kiṃnara = kimpuruṣa = aśvamukha (Ind.)
Geest: berggeest: yakṣa, yakṣī (Ind.) = yakkha (Ind.-B.)
Geest: beschermgeest van de soma (Ind.)
Geest: demon
Geest: demon
Geest: demon: term: asura (Ind.)
Geest: demonenpaar: kimīdin (Ind.)
Geest: droogtedemon
Geest: dwerg
Geest: dwerg
Geest: hemelgeest
Geest: hemelgeest: cāraṇa (Ind.)
Geest: hemelgeest: gandharva (lit.) (Ind.)
Geest: het geestelijke (i.t.t. het lichamelijke of stoffelijke)
Geest: lijkenetende demon
Geest: lijkenetende demon: piśāca (Ind.)
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rākṣasa
Paṇi’s
nimf
apsarasa’s
hemelse nimf
hun vrouwen
vrouwen heeft verleid
Kṛttikā’s
vrouwen der Zeven Zieners
vrouwen van de ṛṣi’s
vrouwen van de Zeven Zieners
Kārttikeya
Pleiaden
olifantdemon
paardendemon
reus [voorafgegaan door een spatie]
reus:
Puruṣa
Daitya
buffel
vogelmonster
kosmische gedaante
Viṣṇu van een dwerg in een reus
furie
zelf [voorafgegaan door een spatie]
zichzelf
hijzelf
zijzelf
hemzelf
Zelf gaat
het Zelf
ātman
Mānasa
ziel
psychische
ziel der mannen heet ‘Śiva’
en die der vrouwen ‘Pārvatī’
individuele ziel
arhats
de doden
Vaderen
Pitṛs
brul
hrāda
heilige klank
klapt driemaal in zijn handen
gedreun

Geest: lijkenetende demon: rākṣasa (Ind.)
Geest: luchtdemon: paṇi (Ind.)
Geest: nimf
Geest: nimf: hemelnimf: goddelijke prostituee: apsaras (Ind.)
Geest: nimf: hemelnimf: goddelijke prostituee: apsaras (Ind.)
Geest: nimf: hemelnimf: Kṛttikā (alleen pl.) (Ind.), Kārttikeya
(god)
Geest: nimf: hemelnimf: Kṛttikā (alleen pl.) (Ind.), Kārttikeya
(god)
Geest: nimf: hemelnimf: Kṛttikā (alleen pl.) (Ind.), Kārttikeya
(god)
Geest: nimf: hemelnimf: Kṛttikā (alleen pl.) (Ind.), Kārttikeya
(god)
Geest: nimf: hemelnimf: Kṛttikā (alleen pl.) (Ind.), Kārttikeya
(god)
Geest: nimf: hemelnimf: Kṛttikā (alleen pl.) (Ind.), Kārttikeya
(god)
Geest: nimf: hemelnimf: Kṛttikā (alleen pl.) (Ind.), Kārttikeya
(god)
Geest: nimf: hemelnimf: Pleiade (Πλειαδες (alleen pl.) (Gr.)
Geest: olifantdemon
Geest: paarddemon
Geest: reus
Geest: reus
Geest: reus, oer-: puruṣa (lit.) (Ind.)
Geest: reus: Daitya (‘zoon van Diti’) (Ind.)
Geest: runderdemon: buffeldemon
Geest: vogeldemon
Geest: Wezen, het Kosmische
Geest: Wezen, het Kosmische
Geest: wraakdemon (furie)
Geest: zelf
Geest: zelf
Geest: zelf
Geest: zelf
Geest: zelf
Geest: zelf
Geest: zelf: puruṣa, principe van de persoonlijke monade (Ind.)
Geest: zelf: term: ātman (Ind.)
Geest: zelf: term: manas (adj. mānasa (meer); instr. manasā
(godin); manomaya, een ātman) (Ind.)
Geest: ziel
Geest: ziel
Geest: ziel der mannen: ‘Śiva’ (Ind.)
Geest: ziel der vrouwen: ‘Pārvatī’ (Ind.)
Geest: ziel, individuele
Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: arihant (arhat)
(Ind.-J.)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’
Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’: term: pitṛ (Ind.)
Geluid: brullen
Geluid: brullen: term: hrāda (Ind.)
Geluid: klank, heilige
Geluid: klappen van handen
Geluid: lawaai (gedreun)
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loeiende
sisser
Śuṣṇa (‘sisser’
stem [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
donderende stem
stem uit de hemel
zwijgen
trommels, die de goden lieten horen
Liebestod
geschiedenis
verloop
begin van de jaartelling
Begin Christelijke jaartelling
Epische periode
Late epiek (begin van de jaartelling)
middeleeuwen
pre-IE
pre-Vedische
Puranische periode
Kṛṣṇa, het embryo
Kṛṣṇa als jonge man
Kṛṣṇa als jongen
Kṛṣṇa’s jongenstijd
Kṛṣṇa’s volwassenheid
Kṛṣṇa als kind
Kṛṣṇa’s kindertijd
Kṛṣṇa als zuigeling
Kṛṣṇa’s zuigelingentijd
Periode van de Veda’s
Vedische periode
eerstgeschapen
embryo
garbha
jeugdig
jong)
jonge [+ spatie]
jongste
Bāla K.
kaumāra
kumāra
Sanatkumāra (Eeuwig-jong)
Yaviṣṭha (het ‘jongste’ vuur, dat net
jonge man
jongen
jongeling
kind
zuigeling
maagd
man [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
man.

Geluid: loeien van het rund
Geluid: sissen (v.e. slang)
Geluid: sissen: term: śuṣṇa (nom. ag.) (demon) (Ind.)
Geluid: stem
Geluid: stem van God (uit de hemel)
Geluid: stem van God (uit de hemel)
Geluid: stilte (zwijgzaamheid)
Geluid: tromgeroffel
Germ. termen: Liebestod
Geschiedenis
Geschiedenis: aspect: verloop
Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling
Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling
Geschiedenis: epiek, tijd van de (Ind.)
Geschiedenis: epiek, tijd van de (Ind.)
Geschiedenis: Middeleeuwen, Indische (Ind.)
Geschiedenis: pre-IE periode
Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Arische (= pre-Vedische) periode
(Ind.)
Geschiedenis: Purāṇa’s, tijd van de (Ind.)
Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa als embryo (Ind.)
Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa als jonge man (Ind.)
Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa als jonge man (Ind.)
Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa als jonge man (Ind.)
Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa als jonge man (Ind.)
Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa als kind (Ind.)
Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa als kind (Ind.)
Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa als zuigeling (Ind.)
Geschiedenis: type: biografie: Kṛṣṇa: Kṛṣṇa als zuigeling (Ind.)
Geschiedenis: Vedische periode (Ind.)
Geschiedenis: Vedische periode (Ind.)
Geslacht en rijpheid: eerstgeborene
Geslacht en rijpheid: embryo
Geslacht en rijpheid: embryo: term: garbha (lit.) (Ind.)
Geslacht en rijpheid: jeugd
Geslacht en rijpheid: jeugd
Geslacht en rijpheid: jeugd
Geslacht en rijpheid: jeugd
Geslacht en rijpheid: jeugd: term: bāla (lit.) (Ind.)
Geslacht en rijpheid: jeugd: term: kumāra (fem. kumārī; adj.
kaumāra, fem. kaumārī) (god/godin) (Ind.)
Geslacht en rijpheid: jeugd: term: kumāra (fem. kumārī; adj.
kaumāra, fem. kaumārī) (god/godin) (Ind.)
Geslacht en rijpheid: jeugd: term: kumāra, sanat- (‘eeuwig jong’)
(ṛṣi) (Ind.)
Geslacht en rijpheid: jeugd: term: yaviṣṭha (‘jongste’) (god) (Ind.)
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling
Geslacht en rijpheid: maagd, meisje
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
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man,
manman - vrouw;
man (door
mann
Nara (‘man, mens’)
Naraka (‘Mannetje’)
oude man
volwassenen
vrouw
Strī P.
14e
24 parvans
27 dochters
33 goden
99 rivieren
yuga’s (1000, MW),
duizend
honderd
Miljoenen
zestig
zestig miljoen
Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya
massa’s
talrijk
achtste
elf Rudra’s
buigt in het midden door
gewicht
licht als een wolk
licht zuidelijk
heilige getal
omvang
druppel
Mandara
kort
Vāmana
Nietige
reikend tot aan de maan
Grote onsterfelijke
veelheid
Verscheidene
negende
navagva’s
differentiatie
diverse
diversiteit
gedifferentieerd
tien
twaalf
Uitbreiding
vier [voorafgegaan door een spatie]
Vierde dag
vier wachten

Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man: term: nara (ṛṣi; jīva) (Ind.)
Geslacht en rijpheid: man: term: naraka (‘mannetje’, O’Flaherty)
(demon) (Ind.)
Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard)
Geslacht en rijpheid: volwassenheid
Geslacht en rijpheid: vrouw
Geslacht en rijpheid: vrouw: term: strī (lit.) (Ind.)
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf: term: caturaśīti (‘84’) (aantal
liṅga’s/lit.) (Ind.)
Getal: aantal: groot aantal, menigvuldigheid
Getal: aantal: groot aantal, menigvuldigheid
Getal: acht
Getal: elf
Getal: gewicht
Getal: gewicht
Getal: gewicht: licht
Getal: gewicht: licht
Getal: heilig ~
Getal: maat (omvang)
Getal: maat: druppel
Getal: maat: grootheid: term: mandara (adj.) (berg) (Ind.)
Getal: maat: kleinheid (kort)
Getal: maat: kleinheid: term: vāmana (adj.) (god) (Ind.)
Getal: maat: nietigheid
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: meervoudigheid (veelheid, meer dan één)
Getal: meervoudigheid (veelheid, meer dan één)
Getal: negen
Getal: negen: negenledigheid: term: navagva (adj.)
(priestergroep) (Ind.)
Getal: pluralisme (verscheidenheid, differentiatie, diversiteit)
Getal: pluralisme (verscheidenheid, differentiatie, diversiteit)
Getal: pluralisme (verscheidenheid, differentiatie, diversiteit)
Getal: pluralisme (verscheidenheid, differentiatie, diversiteit)
Getal: tien
Getal: twaalf
Getal: vermeerdering (uitbreiding)
Getal: vier
Getal: vier
Getal: vier
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vier jonge
vijf
zes [+ spatie]
zesmaal
zesde
zeshoofdige
zeven
Saptasārasvata
god
onsterfelijke vrouw
Skanda
Achtste Rudra
Kākutstha
Jātavedas
Vaiśvānara (het vuur der
Viśvakarman
Viṣṇu ‘het altaar’ (vedi)
Māyā [niet cursief]
Saṃjñā = ‘beeld’
Rāma [hoofdletter, passim]
Bhava
Sarasvatī
Blauwkelige (Nīlakaṇṭha)
Kusumāmodinī
śabalāśva’s
Śarva
Tvaṣṭṛ
Kadrū
Manu
Trita
Lambodara ‘Dikbuik’
Dochter van de Berg
Kauśikī (‘dochter van de schede’
Kātyāyanī
Maruts
Yama
Yamī
Yamunā
Vāmana
Viṣṇu als dwerg-puruṣa
Ekadantaka ‘Eentandige’
Eter van de offergave
Diti [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Diti)
Diti’s
Diti verzoekt
Diti kijkt
Hari [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Hari is hij
Hari neemt
Hari)
Hari, Śiva
geitenkoppige
Madana

Getal: vier
Getal: vijf
Getal: zes
Getal: zes
Getal: zes
Getal: zes
Getal: zeven
Getal: zeven: term: sapta (Ind.)
God
God
God: ‘Aanvaller’ (Skanda) (Ind.)
God: ‘Achtste Rudra’ (Ind.)
God: ‘Afstammeling van Kakutstha’ (Kākutstha) (Ind.)
God: ‘Albezitter’ (Jātavedas) (Ind.)
God: ‘Aller mensen vuur’ (Vaiśvānara) (Ind.)
God: ‘Alschepper’ (Viśvakarman) (Ind.)
God: ‘Altaar’ (Vedi) (Ind.)
God: ‘Bedrieger’ (f. Māyā, f. Māyāvatī, m. Māyāvin) (Ind.)
God: ‘Beeld’ (Saṃjñā) (Ind.)
God: ‘Bekoorlijke’ (Rāma) (Ind.)
God: ‘Bestaan’ (Bhava) (Ind.)
God: ‘Bezitter van wateren’ (Sarasvatī) (Ind.)
God: ‘Blauwkelige’ (Nīlakaṇṭha, -ī) (Ind.)
God: ‘Bloesemgeurend’ (Kusumāmodinī) (Ind.)
God: ‘Bonte paarden bezittend’ (Śabalāśva) (Ind.)
God: ‘Boogschutter’ (Śarva) (Ind.)
God: ‘Bouwer’ (Tvaṣṭṛ) (Ind.)
God: ‘Bruine’ (Kadrū) (Ind.)
God: ‘Denkende’ (Manu) (Ind.)
God: ‘Derde’ (Trita) (Ind.)
God: ‘Dikbuik’ (Lambodara) (Ind.)
God: ‘Dochter van de Berg’ (Pārvatī) Ind.)
God: ‘Dochter van de schede’ (Kauśikī) (Ind.)
God: ‘Dochter van Kātyāyana’ (Kātyāyanī) (Ind.)
God: ‘Doders’ (Maruts) (Ind.) (godengroep)
God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.)
God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.)
God: ‘Dubbele’ (Yamunā) (Ind.)
God: ‘Dwerg’ (Vāmana) (Ind.)
God: ‘Dwerg’ (Vāmana) (Ind.)
God: ‘Eentandige’ (Ekadantaka) (Ind.)
God: ‘Eter van de offergave’ (Ind.)
God: ‘Gebondenheid’ (Diti) (Ind.)
God:
God:
God:
God:
God:

‘Gebondenheid’ (Diti) (Ind.)
‘Gebondenheid’ (Diti) (Ind.)
‘Gebondenheid’ (Diti) (Ind.)
‘Gebondenheid’ (Diti) (Ind.)
‘Geelbruine’ (Hari) (Ind.)

God:
God:
God:
God:
God:
God:

‘Geelbruine’ (Hari) (Ind.)
‘Geelbruine’ (Hari) (Ind.)
‘Geelbruine’ (Hari) (Ind.)
‘Geelbruine’ (Hari) (Ind.)
‘Geitenkoppige koopman’ (Ind.)
‘Gekmaker’ (Madana) (Ind.)

Hindoe-mythen

Lakṣmī
Bhadrakālī
Rati [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Rati,
Viśākha
Himālaya
Soma en Śiva
maan, Soma
Agni en Soma
Soma, de pijlkop
Agni, Soma
Soma, de maan
door Soma.
Soma tot
Devī
van de Godin:
de Godin;
de Godin, spreekt
de Godin)
de Godin als
de Godin scheidt
Devī, de Godin
Vasu Ṛtadhāman
Vāsava
Vasu’s
Gaurī
Aditi [voorafgegaan door een spatie]
(Aditi
Grootvader
Grote God’
Grote God vraagt
Hanumat
Dakṣa
heer der aarde
Bhūpati
heer der dieren
paśupati
heer der guhyaka’s
‘Heer der hindernissen’
Vighneśa
Vidyeśvara
Prajāpati
heer der onsterfelijkheid en der wezens
Hṛṣīkeśa
spraak’, Vācaspati)
heer der onsterfelijkheid
Bṛhaspati
Gṛhapati
heer van het universum
Svāhā
Brahmā
Bhagavad
Soma en Śiva
maan, Soma

God: ‘Gelukbrengster’ (Lakṣmī) (Ind.)
God: ‘Genadige zwarte’ (Bhadrakālī) (Ind.)
God: ‘Genot’ (Rati) (Ind.)
God: ‘Genot’ (Rati) (Ind.)
God: ‘Gevorkte’ (Viśākha) (Ind.)
God: ‘God van de sneeuwwoning’ (Himālaya) (Ind.)
God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.)
God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.)
God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.)
God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.)
God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.)
God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.)
God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.)
God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.)
God: ‘Godin’ (Devī) (Ind.)
God: ‘Godin’ (Devī) (Ind.)
God: ‘Godin’ (Devī) (Ind.)
God: ‘Godin’ (Devī) (Ind.)
God: ‘Godin’ (Devī) (Ind.)
God: ‘Godin’ (Devī) (Ind.)
God: ‘Godin’ (Devī) (Ind.)
God: ‘Godin’ (Devī) (Ind.)
God: ‘Goede, wiens woning waarheid is’ (Vasu Ṛtadhāman) (Ind.)
God: ‘Goede’ (Vasu, Vasava) (Ind.)
God: ‘Goede’ (Vasu, Vasava) (Ind.)
God: ‘Gouden godin’ (Gaurī, Jagadgaurī) (Ind.)
God: ‘Grenzenloze’(Aditi) (Ind.)
God: ‘Grenzenloze’(Aditi) (Ind.)
God: ‘Grootvader’ (Pitāmāha) (Ind.)
God: ‘Grote god’ (Ind.)
God: ‘Grote god’ (Ind.)
God: ‘Grote kaak’ (Hanumat) (Ind.)
God: ‘Handige’ (Dakṣa) (Ind.)
God: ‘Heer der aarde’
God: ‘Heer der aarde’ (Bhūpati) (Ind.)
God: ‘Heer der dieren’
God: ‘Heer der dieren’ (Paśupati) (Ind.)
God: ‘Heer der Guhyaka’s’ (Guhyakādhipati) (Ind.)
God: ‘Heer der hindernissen’ (Vighneśa) (Ind.)
God: ‘Heer der hindernissen’ (Vighneśa) (Ind.)
God: ‘Heer der kennis’ (Vidyeśvara) (Ind.)
God: ‘Heer der schepselen’ (Prajāpati) (Ind.)
God: ‘Heer der wezens’ (Bhūtapati) (Ind.)
God: ‘Heer der zintuigen’ (Hṛṣīkeśa) (Ind.)
God: ‘Heer van de spraak’ (Vācaspati) (Ind.)
God: ‘Heer van het eeuwige leven (onsterfelijkheid)’ (Ind.)
(oerreus)
God: ‘Heer van het gebed’ (Bṛhaspati) (Ind.)
God: ‘Heer van het huis’ (Gṛhapati) (Ind.)
God: ‘Heer van het Universum’ (Ind.)
God: ‘Heil’ (Svāhā) (Ind.)
God: ‘Heilige’ (Brahmā, Bhagavān, Bhagavat, Bhagavad) (Ind.)
God: ‘Heilige’ (Brahmā, Bhagavān, Bhagavat, Bhagavad) (Ind.)
God: ‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.)
God: ‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.)

Hindoe-mythen

Agni en Soma
Soma, de pijlkop
Agni, Soma
Soma, de maan
door Soma.
Soma tot
Vīraṇa
Dhanvantari
Guha
Śatarudra
Kratu
Kumāra
Yaviṣṭha (het ‘jongste’ vuur
Vīraka (‘kleine held’
Vīraka (‘de kleine held’, d.i. Nandin
gopā
Govinda (‘koevinder’
heer van de dans (Naṭarāja)
Virāj (‘die ver heerst’)
Śakti ‘kracht’
Balarāma
Bala (= Balarāma)
Keśava
Śani
Daityasenā
Leger van de goden
Gaṇādhipa of Gaṇapati ‘Legerleider’
Umā S.
Umā,
Umā.
Umā heeft
Umā [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Umā’s
Marīci
Kāma
Smara
lotusdraagster
Padmāvatī
Candramas
Śakra
Mahākāla
Nṛsiṃha
Māyāmoha
Nara [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Nara,
Nara en zijn boog
Kubera
Moeder Aarde
Moeder, die dus
Droom;
Slaap (een manifestatie
Slaap (=
Digvāsas, een naam van Rudra
Kālī is Nacht
Nacht;

God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:

‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.)
‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.)
‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.)
‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.)
‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.)
‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.)
‘Heldhaftige’ (Vīraṇa) (Ind.)
‘Hemelboogvaarder’ (Dhanvantari) (Ind.)
‘Hij die op een geheime plaats is opgevoed’ (Guha) (Ind.)
‘Honderd Rudra’s’ (Śatarudra, adj. Śatarudriya) (Ind.)
‘Intelligentie’ (Kratu) (Ind.)
‘Jongeling’ (Kumāra) (Ind.)
‘Jongste’ (Yaviṣṭha) (Ind.)
‘Kleine held’ (Vīraka) (Ind.)
‘Kleine held’ (Vīraka) (Ind.)
‘Koeherder’ (Gopā) (Ind.)
‘Koeherder’ (Govinda) (Ind.)
‘Koning der dans’ (Naṭarāja) (Ind.)
‘Kosmische heerser’ (Virāj) (Ind.)
‘Kracht’ (Śakti) (Ind.)
‘Krachtige Rāma’ (Balarāma) (Ind.)
‘Krachtige’(Bala) (Ind.)
‘Langharige’ (Keśava) (Ind.)
‘Langzame beweger’ (Śanaiścara = Śani) (Ind.)
‘Leger der demonen’ (Daityasenā)
‘Leger der goden’ (Devasenā) (Ind.)
‘Legerleider’ (Gaṇeśa, Gaṇādhipa, Gaṇapati) (Ind.)
‘Lichtgodin’ (Umā) (Ind.)
‘Lichtgodin’ (Umā) (Ind.)
‘Lichtgodin’ (Umā) (Ind.)
‘Lichtgodin’ (Umā) (Ind.)
‘Lichtgodin’ (Umā) (Ind.)

God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:

‘Lichtgodin’ (Umā) (Ind.)
‘Lichtstraal’ (Marīci) (Ind.) (prajāpati)
‘Liefde’ (Kāma) (Ind.)
‘Liefdesverlangen’ (Smara) (Ind.)
‘Lotusdraagster’ (Padmāvatī) (Ind.)
‘Lotusdraagster’ (Padmāvatī) (Ind.)
‘Maan’ (Candramas) (Ind.)
‘Machtige’ (Śakra) (Ind.)
‘Mahākāla’ (Ind.)
‘Manleeuw’ (Narasiṃha, Nṛsiṃha) (Ind.)
‘Māyā-verwardheid’ (Māyāmoha) (Ind.)
‘Mens’ (Nara) (Ind.)

God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:

‘Mens’ (Nara) (Ind.)
‘Mens’ (Nara) (Ind.)
‘Misvormde’(Kubera) (Ind.)
‘Moeder’ (Ind.)
‘Moeder’ (Ind.)
‘Mystieke magische kracht’ (Yogamāyā) (Ind.)
‘Mystieke slaap’ (Yoganidrā) (Ind.)
‘Mystieke slaap’ (Yoganidrā) (Ind.)
‘Naakte’ (Digvāsas) (Ind.)
‘Nacht’ (Kālī) (Ind.)
‘Nacht’ (Kālī) (Ind.)

Hindoe-mythen

Dattātreya
Mādhava
Rāghava
Vinatā
Uṣas
Gajānana ‘Olifantkoppige’
Arundhatī
Durgā
Tapatī
Savitṛ
Jyeṣṭha, de ‘Oudste’
Saṃkarṣaṇa
Betekenis: ‘de voor’
Paraśurāma
Śrī
Revanta
Rohiṇī
Aśvins
Śivā
śarabha
Kardama
Bhaga
Saucīka (naaldscherp)
Kaśyapa
Kūrma
Kaca
Śrī
Sundarī
Rudra
Saraṇyū
Ānaka-dundubhi
Dundubhi
Pṛthivī ‘de
Vīrabhadra
Anavamī
Mohinī (‘Verleidster’)
Tārā)
Tārā,
Kalki
Hara [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Hara belooft
Hara neemt
Hara is
Jayā [voorafgegaan door een spatie]
Vijayā
Rambhā
Atri [+ spatie]
Atri,
Atri;
Vijfde Sādhya
Matsya
Śaṃkara (‘heilbrenger’
hāryaśva
Bhṛgu
Agni

God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:

‘Nakomeling van Atri’ (Dattātreya) (Ind.)
‘Nakomeling van Madhu’ (Mādhava) (Ind.)
‘Nakomeling van Raghu’ (Rāghava) (Ind.)
‘Nederige’ (Vinatā) (Ind.)
‘Ochtendgloren’ (Uṣas) (Ind.)
‘Olifantkoppige’ (Gajānana) (Ind.)
‘Ongehinderde’ (Arundhatī) (Ind.)
‘Ongenaakbare’ (Durgā) (Ind.)
‘Opwarming’ (Tapatī) (Ind.)
‘Opwekker’ (Savitṛ, Sāvitrī) (Ind.)
‘Oudste’ (Jyeṣṭha) (Ind.)
‘Ploeger’ (Saṃkarṣaṇa) (Ind.)
‘Ploegvoor’ (Sītā) (Ind.)
‘Rāma met de bijl’ (Paraśurāma) (Ind.)
‘Rijkdom’ (Śrī) (Ind.)
‘Rijke’ (Revanta) (Ind.)
‘Rode’ (Rohiṇī) (Ind.)
‘Ruiter’ (Aśvin) (Ind.)
‘Śakti van Śiva’ (Śivā) (Ind.)
‘Śarabha-monster’ (Śarabha) (Ind.)
‘Schaduw’ (Kardama) (Ind.)
‘Schenker van goede gaven’ (Bhaga) (Ind.)
‘Scherp’ (Saucīka) (Ind.)
‘Schildpad’ (Kaśyapa) (Ind.)
‘Schildpad’ (Kūrma) (Ind.)
‘Schoonhaar’ (Kaca) (Ind.)
‘Schoonheid’ (Śrī) (Ind.)
‘Schoonheid’ (Sundarī) (Ind.)
‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.)
‘Snelle’ (Saraṇyū) (Ind.)
‘Trommel’ (Ānaka-dundubhi) (Ind.)
‘Trommel’ (Dundubhi) (Ind.)
‘Uitgestrekte’ (Pṛthivī; Pṛthu (ṛṣi)) (Ind.)
‘Uitnemende held’ (Vīrabhadra) (Ind.)
‘Uitzinnige’ (Anavamī) (Ind.)
‘Verleidster’ (Mohinī) (Ind.)
‘Verlosser’ (Tārā) (Ind.)
‘Verlosser’ (Tārā) (Ind.)
‘Vernietiger van onreinheid’ (Kalki) (Ind.)
‘Vernietiger’ (Hara) (Ind.)

God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:

‘Vernietiger’ (Hara) (Ind.)
‘Vernietiger’ (Hara) (Ind.)
‘Vernietiger’ (Hara) (Ind.)
‘Verovering’ (Jayā, Vijayā) (Ind.)
‘Verovering’ (Jayā, Vijayā) (Ind.)
‘Verrukking’ (Rambhā) (Ind.)
‘Verslinder’ (Atri) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
‘Verslinder’ (Atri) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
‘Verslinder’ (Atri) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
‘Vijfde Sādhya’ (Ind.)
‘Vis’ (Matsya) (Ind.)
‘Voorspoedbrenger’ (Pūṣan) (Śaṃkara = Śivaśaṃkara)(Ind.)
‘Voskleurige paarden bezittend’ (Hāryaśva) (Ind.)
‘Vurige’ (Bhṛgu) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
‘Vuur’ (Agni) (Ind.)

Hindoe-mythen

Satyavatī
Nārāyaṇa leeft in de wateren (ayana
Śambhu
Śiva (‘welgezind’)
Dharma
god Ka (‘Wie’)
Budha
Pracetas
Vāyu
Dasra
Heramba bījarūpa ‘Stier in de vorm van
Jayantī
Zelfgeschapene
Cākṣuṣa
Kārttikeya
Nārāyaṇa
Āditya
Svāyambhuva
Sāvarṇi
Sahaḥsuta (zoon van kracht)
Maināka
Sthāṇu (= de Zuil)
Pāvaka (de zuiveraar, m.n. de bliksem)
Mahākāla
Kālī
Kṛṣṇa
handen van de god van
heer der doden
koning der doden
koningschap over de Vaderen
chthonische godheid
universele godheid
Ene [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
ambachtsgod
(ambachtsman)
helft van het lichaam van haar man
oerandrogyn
tot één lichaam herenigd
god der ascese
god van de fallus
van de vijf pijlen
berggodin
beschermer der heilige riten
hāryaśva’s
śabalāśva’s
geneesheer der goden
geneesheren der goden
messias
redder
verlosser
helpers: de houthakker en
hemelingen
hemels en een
hoogste god
een scheppergod, geen hoogste

God: ‘Waarheidslievend’ (Satyavatī) (Ind.)
God: ‘Waterwoning’ (Nārāyaṇa) (vlgs VP; Bhandarkar) (Ind.)
God: ‘Welgezind’ (Śambhu) (Ind.)
God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.)
God: ‘Wet’ (Dharma) (Ind.)
God: ‘Wie’ (Ka) (omschrijving) (Ind.)
God: ‘Wijze’ (Budha; Pracetas (ṛṣi, prajāpati)) (Ind.)
God: ‘Wijze’ (Budha; Pracetas (ṛṣi, prajāpati)) (Ind.)
God: ‘Wind’ (Vāyu, Vāta) (Ind.)
God: ‘Wonderdoener’ (Dasra) (Ind.)
God: ‘Zaadvormige stier’ (Heramba bījarūpa) (Ind.)
God: ‘Zegevierende’ (Jayantī) (Ind.)
God: ‘Zelfgeschapene’ (Ind.)
God: ‘Ziener’ (Cākṣuṣa) (Ind.)
God: ‘Zoon der Kṛttikā’s’ (Kārttikeya) (Ind.)
God: ‘Zoon des mensen’ (Nārāyaṇa) (Ind.)
God: ‘Zoon van Aditi’ (Āditya) (Ind.)
God: ‘Zoon van de op zichzelf staande’ (Svāyambhuva) (Ind.)
God: ‘Zoon van de plaatsvervangster’ (Sāvarṇi) (Ind.)
God: ‘Zoon van kracht’ (Sahaḥsuta) (Ind.)
God: ‘Zoon van Menakā’ (Maināka) (Ind.)
God: ‘Zuil’ (Sthāṇu) (Ind.)
God: ‘Zuiveraar’ (Pāvaka) (Ind.)
God: ‘Zwarte’ (Kāla, Kālī; Mahākāla, Mahākālī) (Ind.)
God: ‘Zwarte’ (Kālī) (Ind.)
God: ‘Zwarte’ (Kṛṣṇa) (Ind.)
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod (chtonische god)
God: algod
God: algod
God: ambachtsgod
God: ambachtsgod
God: androgyne ~
God: androgyne ~
God: androgyne ~
God: ascese of yoga, ~ der
God: attribuut: fallische ~
God: attribuut: pijlgod
God: berggodin
God: beschermgod der heilige riten
God: dierlijk asp.: paardgod: term: hāryaśva (Ind.)
God: dierlijk asp.: paardgod: term: śabalāśva (Ind.)
God: geneesheer, goddelijke
God: geneesheer, goddelijke
God: heiland
God: heiland
God: heiland
God: helpergod
God: hemeling
God: hemeling
God: hoogste ~
God: hoogste ~

Hindoe-mythen

godin van de illusie
vergezeld
dienaren van Kubera
zendt Śiva Nandin op weg
boodschapper tussen hemel en aarde
bemiddelaars tussen goden en mensen
Viṣṇu is als onderhouder de middelaar
Viṣṇu is de middelaar
zoon van Brahmā en een middelaar
Kṛṣṇa als kind
Kṛṣṇa als zuigeling
Kṛṣṇa’s kindertijd
kind Gaṇeśa
koning der goden
koning gemaakt over de goden
god van de begeerte
alleen zij als moeder van het
moedergodin
oergod
godin van het ongeluk
oorlogsgod
strijder der goden
onafhankelijke persoonlijkheden
huispriester bij de goden
priestergod
god van de regen
schepper
godin der spraak
windgoden
Bhāgavata
deva’s
Devī
vernietiger
verwoester
god van het vuur
zeven wijzen ondersteunen
ondersteuner
onderhouder
lokapāla
vier Wereldbeschermers
Wereldwachters
heer van het zuiden
god der wateren
god van de oceaan
godin van de Wijn
Wijn, de maan
de moraal en god
zonnegod
Āditya
hāryaśva’s
Maruts
Rudra’s
Śatarudra

God: illusie, godin van de
God: intermediair: begeleider
God: intermediair: dienaar
God: intermediair: dienaar
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: kindgod
God: kindgod
God: kindgod
God: kindgod
God: koning der goden
God: koning der goden
God: liefdesgod
God: moeder van de wereld
God: moedergodin
God: oergod
God: onheil (ongeluk), godin van het
God: oorlogsgod
God: oorlogsgod
God: persoonlijke ~
God: priestergod
God: priestergod
God: regengod
God: schepper
God: spraak, godin van de
God: stormgod (windgod)
God: term: bhagavat, bhāgavata (adj.) (lit.) (Ind.)
God: term: deva (devatā) (Ind.)
God: term: devī (fem.) (ook als naam) (lit.) (Ind.)
God: vernietiger
God: vernietiger
God: vuurgod
God: waarborger (onderhouder, ondersteuner)
God: waarborger (onderhouder, ondersteuner)
God: waarborger, onderhouder
God: wachter van de wereld: term: lokapāla of dikpāla (Ind.)
God: wachter van de wereld: term: lokapāla of dikpāla (Ind.)
God: wachter van de wereld: term: lokapāla of dikpāla (Ind.)
God: wachter van het zuiden
God: watergod
God: watergod: zeegod
God: wijn, godin van de
God: wijn, godin van de
God: zedelijke orde (moraal), ~ van de
God: zonnegod
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Āditya’s’ (1) (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Hāryaśva’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) =
‘Rudriya’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) =
‘Rudriya’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’: ‘Śatarudra’s (Ind.) (lit.),
Śatarudriya (lit.)

Hindoe-mythen

de negen Prajāpati’s
śabalāśva’s
Vasu’s
Aśvins
goddelijke triade
ook in de triade
woning van de 33
Hindoe-pantheon
Asiknī
graf [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
halfgoddelijke
halfgoden
Sādhya’s
Sanatkumāra (Eeuwig-jong)
Sanātana (Eeuwig)
Sanaka (‘de oude’
guhyaka’s
Sananda (Vreugdevol)
guhyaka’s
Sādhya’s
held
Vīraka (‘kleine held’
Vīraṇa
hemelse wijzen
siddha
geregeerd
heerst [voorafgegaan door een spatie]
heersen [voorafgegaan door een spatie]
beheers
houdt het vuur in bedwang
overheersen
Brahmottara Khaṇḍa
eer [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
oneer [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
oneer;
grootsheid
majesteitelijkheid
māhātmya
Aruṇācalamāhātmya
Avantikṣetramāhātmya
Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya
Ayodhyāmāhātmya
Badarikāśramamāhātmya
Bhāgavatamāhātmya

Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Prajāpatí’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Śabalāśva’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Vasu’s’ (1) (Ind.), Vāsava
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (1) (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade, Hindoeïstische (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade, Hindoeïstische (Ind.)
Godenstelsel: pantheon, Hindoeïstisch (Ind.)
Godenstelsel: pantheon, Hindoeïstisch (Ind.)
Godin: ‘Nacht’ (Asiknī) (Ind.)
Graf
Halfgod
Halfgod
Halfgod: ‘Die gunstig gestemd moeten worden’ (Sādhya’s) (Ind.)
Halfgod: ‘Eeuwig jong’ (Sanatkumāra) (Ind.)
Halfgod: ‘Eeuwig’ (Sanātana) (Ind.)
Halfgod: ‘Oud’ (Sanaka, Sana) (Ind.)
Halfgod: ‘Verborgenen’ (Guhyaka’s, Guhya’s) (Ind.)
Halfgod: ‘Vreugdevol’ (Sananda, Sanandana) (Ind.)
Halfgod: groep: ‘Guhyaka’s’ of ‘Guhya’s’ (Ind.)
Halfgod: groep: ‘Sādhya’s’ (Ind.)
Halfgod: held
Halfgod: held: term: vīraka (‘kleine held’) (Nandin) (Ind.)
Halfgod: held: term: vīraṇa (adj.) (god) (Ind.)
Halfgod: term: siddha (Ind.)
Halfgod: term: siddha (Ind.)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij: beheersen
Heerschappij: beheersen
Heerschappij: dominantie
Heerschappij: dominantie: term: uttara, Brahmā- (Brahmottara)
(adj.) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid)
Heerschappij: eer: oneer
Heerschappij: eer: oneer
Heerschappij: gezag: verhevenheid (grootsheid, hoogheid,
majesteit, heerlijkheid)
Heerschappij: gezag: verhevenheid, sublimiteit
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Aruṇācala(‘heerlijkheid van Aruṇācala’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya,
Avantikṣetra- (‘de heerlijkheid van het land Avanti’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya,
Avantisthacaturaśītiliṅga- (‘de heerlijkheid van de 84 liṅga’s in
Avanti’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Ayodhyā(‘heerlijkheid van Ayodhyā’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya,
Badarikāśrama- (‘heerlijkheid van Badarikāśrama’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Bhāgavata(‘heerlijkheid van de Bhāgavata Purāṇa’) (lit.) (Ind.)
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Dvārakāmāhātmya
Kārttikamāsamāhātmya
Mārgaśīrṣamāsamāhātmya

Prabhāsakṣetramāhātmya
Puruṣottamakṣetramāhātmya
Setumāhātmya
Vaiśākhamāsamāhātmya
Vastrāpathakṣetramāhātmya

Veṅkaṭācalamāhātmya
maakt Vinatā tot slavin
onderwerping
onderwerpt
onder dwang (het lot)
onderworpen zijn aan het
buigen voor
dienen
dient als
dient de
gehoorzaamt
gehoorzamen
nederig
Vinatā
hiërarchie
heer der aarde
Bhūpati
heer der dieren
paśupati
Heer der hindernissen
Vighneśa ‘Heer der hindernissen’
Vidyeśvara
Prajāpati, de heer der wezens
heer der wezens
heer der onsterfelijkheid en der wezens
spraak’, Vācaspati)
Bṛhaspati
beschermheer
huisvader
Gṛhapati
koning
koninklijke
heer van de dans (Naṭarāja)
demonenkoning
koning der demonen

Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Dvārakā(‘heerlijkheid van Dvārakā’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya,
Kārttikamāsa- (‘heerlijkheid van de maand Kārttika’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya,
Mārgaśīrṣamāsa- (‘heerlijkheid van de maand Mārgaśīrṣa’) (lit.)
(Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya,
Prabhāsakṣetra- (‘heerlijkheid van Prabhāsakṣetra’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya,
Puruṣottamakṣetra- (‘heerlijkheid van de streek van het Hoogste
Wezen’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya, Setu(‘heerlijkheid van Setu’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya,
Vaiśākhamāsa- (‘heerlijkheid van de maand Vaiśākha’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya,
Vastrāpathakṣetra- (‘heerlijkheid van Vastrāpathakṣetra’) (lit.)
(Ind.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: māhātmya,
Veṅkaṭācala- (‘heerlijkheid van de Veṅkaṭa-heuvel’) (lit.) (Ind.)
Heerschappij: onderwerping
Heerschappij: onderwerping
Heerschappij: onderwerping
Heerschappij: onderwerping: aan de kosmische wet (lot)
Heerschappij: onderwerping: aan de kosmische wet (lot)
Heerschappij: onderwerping: buiging
Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid
Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid
Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid
Heerschappij: onderwerping: gehoorzaamheid
Heerschappij: onderwerping: gehoorzaamheid
Heerschappij: onderwerping: nederigheid
Heerschappij: onderwerping: nederigheid: term: vinatā (fem.)
(adj.) (godin) (Ind.)
Heerschappij: rangorde (hiërarchie)
Heerser: heer der aarde
Heerser: heer der aarde: term: bhūpati (Śiva) (Ind.)
Heerser: heer der dieren
Heerser: heer der dieren: term: paśupati (Ind.)
Heerser: heer der hindernissen
Heerser: heer der hindernissen: term: vighneśa (Gaṇeśa,
Vināyaka) (Ind.)
Heerser: heer der kennis: term: vidyeśvara (god/lit.) (Ind.)
Heerser: heer der schepselen: term: prajāpati (Ind.)
Heerser: heer der wezens
Heerser: heer der wezens
Heerser: heer van de spraak: vācaspati (Ind.)
Heerser: heer van het gebed: term: bṛhaspati (Ind.)
Heerser: heer, beschermHeerser: heer, huis- (heer des huizes)
Heerser: heer, huis-: term: gṛhapati (Ind.)
Heerser: koning
Heerser: koning
Heerser: koning der dans: term: naṭarāja (Ind.)
Heerser: koning, demonenHeerser: koning, demonen-
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koning der schildpadden
heer van alle andere vissen
vissenvrouwen: hun heer
heerser
leider [voorafgegaan door een spatie]
leiders der demonen
demonenleider
aanvoerder
generaal
Legerleider
of Gaṇādhipa of Gaṇapati ‘Legerleider’
mythische leider
hoofd van het dorp
gaṇādhipa
gaṇeśa
Māheśvara Kh.
Vidyeśvara
gaṇapati
Virāj (‘die ver heerst’)
heer over de drieledige wereld
heerst de demon Bali
Hij mag heersen over de drieledige
haar tempels
liṅga-heiligdom
Astrale
hemellichamen
kometen
planeet
onsterfelijke hoofd rijst naar de hemel
planeet der zelfmoorden
Saturnus
Śanaiścara
planeet Venus
Sterogige
‘ster’
Alfa in sterrenbeeld Stier
Rohiṇī (‘vrouwelijke gazelle’
Soma en Rohiṇī
Rohiṇī:
Rohiṇī voortrekt
Rohiṇī, de vrouw van Soma
Rohiṇī x Soma
Sterrenbeeld en favoriete vrouw van
hinde (Rohiṇī)
Sirius
Tāraka (‘helpend’ (O’Flaherty), ‘ster’
sterrenbeeld
Ursa Maior

Heerser: koning, schildpadHeerser: koning, vissenHeerser: koning, vissenHeerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider, demonenHeerser: leider, demonenheerser: leider, militaire
Heerser: leider, militaire
Heerser: leider, militaire
Heerser: leider, militaire: term: gaṇeśa, gaṇādhipa, gaṇapati
(god) (Ind.)
Heerser: leider, mythische
Heerser: leider, volks-: dorpshoofd
Heerser: leider: term: adhipa, gaṇa- (gaṇādhipa) (‘legerleider’)
(god) (Ind.)
Heerser: leider: term: īśa, gaṇa- (gaṇeśa) (‘legerleider’) (god)
(Ind.)
Heerser: leider: term: īśvara: maheśvara (‘grote heer’) (adj.
māheśvara, lit.) (god) (Ind.)
Heerser: leider: term: īśvara: vidyeśvara (‘heer der kennis’)
(god/lit.) (Ind.)
Heerser: leider: term: pati, gaṇa- (‘legerleider’) (god) (Ind.)
Heerser: leider: term: virāj, virāṭ (‘kosmische heerser’)
(oerwezen, god) (Ind.)
Heerser: wereldheerser
Heerser: wereldheerser
Heerser: wereldheerser
Heiligdom: tempel van Satī (Ind.))
Heiligdom: tempel van Śiva (Ind.)
Hemellichaam
Hemellichaam
Hemellichaam: komeet
Hemellichaam: planeet
Hemellichaam: planeet: ‘Rāhu’ (2) (klimmende knoop) (Ind.)
Hemellichaam: planeet: ‘Saturnus’ (2): ‘Śanaiścara’ = ‘Śani’ (Ind.)
Hemellichaam: planeet: ‘Saturnus’ (2): ‘Śanaiścara’ = ‘Śani’ (Ind.)
Hemellichaam: planeet: ‘Saturnus’ (2): ‘Śanaiścara’ = ‘Śani’ (Ind.)
Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): ‘Śukra (2) = Kāvya Uśanas’
(Ind.)
Hemellichaam: ster
Hemellichaam: ster
Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’ (α in Stier) (en ‘Hyades’)
Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (3) (adj. Rauhiṇa) (Ind.)
Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (3) (adj. Rauhiṇa) (Ind.)
Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (3) (adj. Rauhiṇa) (Ind.)
Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (3) (adj. Rauhiṇa) (Ind.)
Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (3) (adj. Rauhiṇa) (Ind.)
Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (3) (adj. Rauhiṇa) (Ind.)
Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (3) (adj. Rauhiṇa) (Ind.)
Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (3) (adj. Rauhiṇa) (Ind.)
Hemellichaam: ster: ‘Sirius’
Hemellichaam: ster: term: tāraka (adj.) (demon) (SHD) (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’ = ‘Ursa Maior’
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Zeven Zieners

ṛṣi’s, de Zeven
Skanda is. De Zeven
gordel van Orion (de Jager)
Hertenkop
Mṛga(śiras) ‘Herten(kop)’
Abhijit (‘Zegevierend’)
Steenbok
Hertenkop
Mṛga(śiras) ‘Herten(kop)’
Jhaṣa
Kṛttikā’s
vrouwen der Zeven Zieners
vrouwen van de ṛṣi’s
vrouwen van de Zeven Zieners
hun vrouwen
vrouwen heeft verleid
Pleiaden
maan in het huis
sterrenbeeld Stier
hoofd
kop
gezicht
schedel
Kāpālika’s
voorhoofd
geitenkop
Herten(kop)
Mṛga(śiras)
drie hoofden
driekoppig
drie koppen
Triśiras (‘driekoppig’)
zes hoofden
zeshoofdige
mensenhoofd
Airāvata’s kop
olifantshoofden
olifantskop
Gajānana
paarden)hoofd
paardenhoofd
paardenkop
aśvamukha
kop van de slang
koppen van Kāliya

Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Ṛkṣās’: ‘Saptarṣi’s’
(‘Zeven Zieners’) (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Ṛkṣās’: ‘Saptarṣi’s’
(‘Zeven Zieners’) (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Ṛkṣās’: ‘Saptarṣi’s’
(‘Zeven Zieners’) (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: gordel van de jager
(Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: hoofd van de jager:
‘Mṛga(śiras)’ = ‘Āgrahāyaṇī’ = ‘Herten(kop)’ (div. auteurs) (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: hoofd van de jager:
‘Mṛga(śiras)’ = ‘Āgrahāyaṇī’ = ‘Herten(kop)’ (div. auteurs) (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Lier’: deel: ‘Abhijit’ =
‘Zegevierend’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Steenbok’ = ‘Capricornus’
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Steenbok’: ‘Mṛga(śiras)’ =
‘Āgrahāyaṇī’ = ‘Herten(kop)’ (O’Flaherty) (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Steenbok’: ‘Mṛga(śiras)’ =
‘Āgrahāyaṇī’ = ‘Herten(kop)’ (O’Flaherty) (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Vissen’: ‘Jha ṣa’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Zevengesternte’: ‘K ṛttikā’s’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Zevengesternte’: ‘K ṛttikā’s’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Zevengesternte’: ‘K ṛttikā’s’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Zevengesternte’: ‘K ṛttikā’s’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Zevengesternte’: ‘K ṛttikā’s’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Zevengesternte’: ‘K ṛttikā’s’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Zevengesternte’: ‘Pleiaden’ (Gr.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: maanhuis
Hemellichaam: sterrenbeeld: Stier
Hoofd
Hoofd
Hoofd: deel: gezicht (aangezicht)
Hoofd: deel: schedel
Hoofd: deel: schedel: term: kāpālika (adj.) (secte) (Ind.)
Hoofd: deel: voorhoofd
Hoofd: geitenkop
Hoofd: hertenkop
Hoofd: hertenkop: term: mṛgaśiras (Ind.)
Hoofd: koppig, drieHoofd: koppig, drieHoofd: koppig, drieHoofd: koppig, drie-: term: triśiras (Ind.)
Hoofd: koppig, veel- (meer dan drie)
Hoofd: koppig, veel- (meer dan drie)
Hoofd: mensenhoofd
Hoofd: olifantskop
Hoofd: olifantskop
Hoofd: olifantskop
Hoofd: olifantskop: term: gajānana (adj.) (Gaṇeśa) (Ind.)
Hoofd: paardenkop
Hoofd: paardenkop
Hoofd: paardenkop
Hoofd: paardenkop: term: aśvamukha (Ind.)
Hoofd: slangenkop
Hoofd: slangenkop
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kopzijde
zijn koppen
als wensen vervullend object fungeert
doet soms wensen van mensen in
hoorn van de vis
zijn hoorn
gehoornde droogtedemon
huid [+ spatie]
huid.
hult zich in zijn huid
ossenhuiden
tijgervel
huw [voorafgegaan door een spatie]
gehuwd
echtgenoot
echtvriend
gemaal
gemalen
haar man
minnaar
echtgenote
gemalin
hun vrouwen
vrouwen heeft verleid
vrouw van
vrouwen van
van de koeherders
wier vrouwen
zijn vrouw
Strī P.
koningschap
Śūdra
vaiśya’s
Onaanraakbaren
drie hoogste klassen
kaste
vier klassen
eenvoudige pleegouders
gewone man
menigte
status
goden komen bijeen
houden de goden beraad
de goden o.l.v. Śakra tezamen
vergadering der goden en demonen
jaloers
Misogynie
angst
bang
vrees
vrezen
afschrikwekkende
angstaanjagend
beangstigt
Afschuwelijk
Afzichtelijk

Hoofd: slangenkop
Hoofd: slangenkop
Hoofd: wenshoofd (-schedel)
Hoofd: wenshoofd (-schedel)
Hoorn: eenhoorn
Hoorn: runderhoorn
Hoorn: slangenhoorn
Huid
Huid
Huid: olifantshuid
Huid: runderhuid: stierenhuid (ossenhuid)
Huid: tijgervel
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin: term: strī (lit.) (Ind.)
Instelling en organisatie: ambt: koningschap (monarchie)
Instelling en organisatie: kaste der śūdra’s (Ind.)
Instelling en organisatie: kaste der vaiśya’s (Ind.)
Instelling en organisatie: kastelozen: Pariah’s of onaanraakbaren
(Ind.)
Instelling en organisatie: kastenstelsel (varna, kaste) (Ind.)
Instelling en organisatie: kastenstelsel (varna, kaste) (Ind.)
Instelling en organisatie: kastenstelsel (varna, kaste) (Ind.)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk)
Instelling en organisatie: status (positie)
Instelling en organisatie: vergadering der goden
Instelling en organisatie: vergadering der goden
Instelling en organisatie: vergadering der goden
Instelling en organisatie: vergadering der goden en demonen
Karakter en gedrag: afgunst (jaloezie)
Karakter en gedrag: afkeer: mysogynie
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
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gruwelijk
walgelijk
Ghora
Vibhīṣaṇa
bedriegen
list [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
list.
list;
list:
listen [voorafgegaan door een spatie]
misleid
spiegelt hij
van het pad der Veda’s afleiden
woordbreuk
wens
begeert
begerig
lust
opgewonden
smachten
verlang
verlangen naar bescherming
verlangen naar nageslacht
strijdlust
kāma
Rambhā
Kāvya Uśanas
‘behulpzaam’)
handig’
Dakṣa is verwant aan lat. dexter
tot inkeer komen
lacht hem uit
bezorgd
blij.
blij [+ spatie]
verheug
vreugde
Nanda [voorafgegaan door een spatie]
Nanda en de koeherders
Nanda en de anderen
Nandin
‘blijde opwinding’
Ramaṇaka (‘vreugdevol’)
Sananda (Vreugdevol)
dankbaar

Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: ghora (adj.) (god;
myth. zwijn, buffeldemon) (Ind.)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: vibhīṣaṇa (adj.)
(demon) (Ind.)
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: begeerte
Karakter en gedrag: begeerte (verlangen, hunkering, smachten)
Karakter en gedrag: begeerte (verlangen, hunkering, smachten)
Karakter en gedrag: begeerte (verlangen, hunkering, smachten)
Karakter en gedrag: begeerte (verlangen, hunkering, smachten)
Karakter en gedrag: begeerte (verlangen, hunkering, smachten)
Karakter en gedrag: begeerte (verlangen, hunkering, smachten)
Karakter en gedrag: begeerte naar bescherming
Karakter en gedrag: begeerte naar nageslacht
Karakter en gedrag: begeerte: strijdlust
Karakter en gedrag: begeerte: term: kāma (god) (Ind.)
Karakter en gedrag: begeerte: term: rambhā (fem.) (apsarasgodin) (Ind.)
Karakter en gedrag: begeerte: term: vaś: uśanā/-as (adj.) (ṛṣi)
(Ind.)
Karakter en gedrag: behulpzaamheid: term: nāsatya (adj.) (god)
(O’Flaherty, MW) (Ind.)
Karakter en gedrag: bekwaamheid
Karakter en gedrag: bekwaamheid: term: dakṣa (adj.) (god) (Ind.)
Karakter en gedrag: berouw (inkeer)
Karakter en gedrag: bespotting
Karakter en gedrag: bezorgdheid
Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde)
Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde)
Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde)
Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde)
Karakter en gedrag: blijdschap: term: nanda (‘vreugde, geluk’)
(myth. fig.) (Ind.)
Karakter en gedrag: blijdschap: term: nanda (‘vreugde, geluk’)
(myth. fig.) (Ind.)
Karakter en gedrag: blijdschap: term: nanda (‘vreugde, geluk’)
(myth. fig.) (Ind.)
Karakter en gedrag: blijdschap: term: nanda: nandin, nandinī
(fem.) (adj.) (‘vreugdevol’) (stier/koe) (Ind.)
Karakter en gedrag: blijdschap: term: prahlāda (demon) (Ind.)
Karakter en gedrag: blijdschap: term: ramaṇaka (adj.) (eiland)
(Ind.)
Karakter en gedrag: blijdschap: term: sananda = sanandana (adj.)
(ṛṣi) (Ind.)
Karakter en gedrag: dankbaarheid

Hindoe-mythen

deugdzaam
Deugdzame
domme [+ spatie]
dwaze
alleen
eenzaamheid
waarheidsvolgers
arhat
onverschilligheid t.o.v. eer of oneer
egoïstisch
gedrag [+ spatie]
gedrag.
geduld
enthousiast
beledig
gekrenkt
verneder
favoriet
voortrekt
gelukzaligheid
geneugten
genot [voorafgegaan door een spatie]
heerlijke
plezier
afzien van de strijd
dat de demonen afzien van
geweldloosheid
hebzuchtige
giftig
opschepper
schept op
snoef
haat
hard
streng
hartstocht
opwinding
passie
Brahmā is Śiva’s hartstochtelijke
kwaliteiten van hartstocht
ijver [voorafgegaan door een spatie]
kattenkwaad
plaagt
Plagerig
eigenschap
karakter
kenmerk
kwaliteit
zijn kwade natuur
essentie
ware aard
werkelijke aard
wezen van het universum

Karakter en gedrag: deugdzaamheid
Karakter en gedrag: deugdzaamheid
Karakter en gedrag: domheid, verkeerd inzicht
Karakter en gedrag: domheid, verkeerd inzicht
Karakter en gedrag: eenzaamheid
Karakter en gedrag: eenzaamheid
Karakter en gedrag: eerlijkheid, openheid
Karakter en gedrag: eerwaardigheid: term: arhat (arihant) (adj.)
(monnik) (Ind.)
Karakter en gedrag: eerzuchtloosheid
Karakter en gedrag: eigenbelang, egocentrisme, egoïsme
Karakter en gedrag: gedrag
Karakter en gedrag: gedrag
Karakter en gedrag: geduld
Karakter en gedrag: gegrepenheid (gedrevenheid, enthousiasme,
geestdrift)
Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit
Karakter en gedrag: gelukzaligheid (zaligheid)
Karakter en gedrag: genieten
Karakter en gedrag: genieten
Karakter en gedrag: genieten
Karakter en gedrag: genieten
Karakter en gedrag: geweldloosheid
Karakter en gedrag: geweldloosheid
Karakter en gedrag: geweldloosheid
Karakter en gedrag: gierigheid
Karakter en gedrag: giftigheid
Karakter en gedrag: grootspraak, opschepperij
Karakter en gedrag: grootspraak, opschepperij
Karakter en gedrag: grootspraak, opschepperij
Karakter en gedrag: haat, gehaatheid
Karakter en gedrag: hardheid, strengheid
Karakter en gedrag: hardheid, strengheid
Karakter en gedrag: hartstocht (passie, opgewondenheid)
Karakter en gedrag: hartstocht (passie, opgewondenheid)
Karakter en gedrag: hartstocht (passie, opgewondenheid)
Karakter en gedrag: hartstocht: term: rajas (guṇa), rājasa (adj.)
(Ind.)
Karakter en gedrag: hartstocht: term: rajas (guṇa), rājasa (adj.)
(Ind.)
Karakter en gedrag: ijver
Karakter en gedrag: ironie, plagerij, kattenkwaad
Karakter en gedrag: ironie, plagerij, kattenkwaad
Karakter en gedrag: ironie, plagerij, kattenkwaad
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie)
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie)
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie)
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie)

Hindoe-mythen

wie hij werkelijk is
sattva
dualistische karakter
karakterbotsing
ambivalent
als god gezien
dat hij een god is
goddelijkheid
Menselijkheid
guṇa
Brahmā is Śiva’s hartstochtelijke
kwaliteiten van hartstocht
rajas
sattva
Viṣṇu is Śiva’s verschijning van goedheid
Agni is Śiva’s donkere verschijning
kwaliteiten van hartstocht en duisternis
tamas
lacht [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
lacht,
lachen
glimlacht
lafheid
gevreesd dan vereerd
liefde
liefhebben
liefheeft
verliefd
moederliefde
erotische liefde van de gopī’s voor Kṛṣṇa
liefde als devotie van de vereerder voor
sneha
mededogen
medelijden
mild
heroïek
naïef
kalm
onaangedaanheid
sereen
gerust
rustig
Śānti P.
ongepaste
onvrede

Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie)
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk: term: sattva (Ind.)
Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur
Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur
Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur (ambivalentie,
tweeslachtigheid)
Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur
Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur
Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur
Karakter en gedrag: karakter: menselijke natuur
Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa (Ind.)
Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: ‘rajas’ (Ind.)
Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: ‘rajas’ (Ind.)
Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: ‘rajas’ (Ind.)
Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: ‘sattva’ (Ind.)
Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: ‘sattva’ (Ind.)
Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: ‘tamas’ (adj. tāmasa)
(Ind.)
Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: ‘tamas’ (adj. tāmasa)
(Ind.)
Karakter en gedrag: karakter: term: guṇa: ‘tamas’ (adj. tāmasa)
(Ind.)
Karakter en gedrag: lach, glimlach
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
vatasalya (Ind.)
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
evenwichtigheid
Karakter en gedrag:
evenwichtigheid
Karakter en gedrag:
evenwichtigheid
Karakter en gedrag:
evenwichtigheid
Karakter en gedrag:
evenwichtigheid
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:

lach, glimlach
lach, glimlach
lach, glimlach
lafheid
liefde (erotische -, verliefdheid)
liefde (erotische -, verliefdheid)
liefde (erotische -, verliefdheid)
liefde (erotische -, verliefdheid)
liefde (erotische -, verliefdheid)
liefde van de moeder voor het kind: term:
liefde voor Kṛṣṇa: term: vātsalya (Ind.)
liefde voor Kṛṣṇa: term: vātsalya (Ind.)
liefde: term: sneha (Ind.)
medelijden, mededogen
medelijden, mededogen
mildheid
moed, dapperheid, heroïek
naïveteit
onaangedaanheid, kalmte, rust, sereniteit,
onaangedaanheid, kalmte, rust, sereniteit,
onaangedaanheid, kalmte, rust, sereniteit,
onaangedaanheid, kalmte, rust, sereniteit,
onaangedaanheid, kalmte, rust, sereniteit,
onaangedaanheid: term: śānti (lit.) (Ind.)
ongepastheid, afkeurenswaardigheid
ontevredenheid (onvrede)

Hindoe-mythen

Onvrijwillig
avatāra’s van Viṣṇu, die vernietiging
geen zedigheid
immoreel seksueel gedrag
onkuise
grofheid
beschaamd
schaamt
scherp
Saucīka (naaldscherp)
sluwheid
Ayāsya
Saramā (‘de snelle’)
somberheid
Standvastigheid
Vastberadenheid
teleurgesteld
tevreden
boos
kwaad
toorn
woede
wrok
troosten
trots
trouw
dilemma
twijfel
ellendige
minachting
minderwaardige
verbaast zich
verbazen zich
verdraagzaamheid
rouwbeklag
rouwen [voorafgegaan door een spatie]
bedroefd
verdrietig
verleidelijke
Rāma [hoofdletter, passim]
moe,
meldt dit aan de goden
meldt het aan de goden
verraad
verraden
vrije wil
vrijwillig
Waarheidslievend
Satyavatī (‘Waarheidslievend’)

Karakter en gedrag: onvrijwilligheid
Karakter en gedrag: onwelgezindheid (ongunstige eigenschap)
Karakter en gedrag: onzedigheid
Karakter en gedrag: onzedigheid
Karakter en gedrag: onzedigheid (onkuisheid, obsceniteit)
Karakter en gedrag: ruwheid, grofheid
Karakter en gedrag: schaamte
Karakter en gedrag: schaamte
Karakter en gedrag: scherpte
Karakter en gedrag: scherpte: term: saucīka (adj.) (Agni) (Ind.)
Karakter en gedrag: sluwheid
Karakter en gedrag: snelheid: term: ayāsya (adj.) (type priester)
(Ind.)
Karakter en gedrag: snelheid: term: Saramā (adj.) (hond) (Ind.)
Karakter en gedrag: somberheid
Karakter en gedrag: standvastigheid, vastberadenheid
Karakter en gedrag: standvastigheid, vastberadenheid
Karakter en gedrag: teleurstelling
Karakter en gedrag: tevredenheid (voldoening)
Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede, wrok
Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede, wrok
Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede, wrok
Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede, wrok
Karakter en gedrag: toorn, kwaadheid, woede, wrok
Karakter en gedrag: troost
Karakter en gedrag: trots
Karakter en gedrag: trouw
Karakter en gedrag: twijfel, onzekerheid, besluiteloosheid,
dilemma
Karakter en gedrag: twijfel, onzekerheid, besluiteloosheid,
dilemma
Karakter en gedrag: verachtelijkheid (minachting,
minderwaardigheid)
Karakter en gedrag: verachtelijkheid (minachting,
minderwaardigheid)
Karakter en gedrag: verachtelijkheid (minachting,
minderwaardigheid)
Karakter en gedrag: verbazing
Karakter en gedrag: verbazing
Karakter en gedrag: verdraagzaamheid
Karakter en gedrag: verdriet
Karakter en gedrag: verdriet
Karakter en gedrag: verdriet
Karakter en gedrag: verdriet
Karakter en gedrag: verleidelijkheid (aantrekkelijkheid)
Karakter en gedrag: verleidelijkheid: term: rāma (‘bekoorlijk’)
(god) (Ind.)
Karakter en gedrag: vermoeidheid
Karakter en gedrag: verraad
Karakter en gedrag: verraad
Karakter en gedrag: verraad
Karakter en gedrag: verraad
Karakter en gedrag: vrijwilligheid
Karakter en gedrag: vrijwilligheid
Karakter en gedrag: waarheidslievendheid
Karakter en gedrag: waarheidslievendheid: term: satyavatī (adj.)
(apsaras/godin) (Ind.)

Hindoe-mythen

wanhopig
betergezinder
genade
gunst
vergeeft
welgezinde
Śambhu
Śaṃkara
Śiva (‘welgezind’)
weent
wil [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
wil.
wil,
wil;
wil:
willen
wilde [+ spatie]
wilden
Woest;
wreed
Lieflijke
‘zacht’
saumya
zedigheid
vertrouwen
beheerst zich
zich niet kunnen beheersen
zich moeten beheersen
kleding
kleren
bekleedt
gekleed
gordel
heilig koord
kleed [voorafgegaan door een spatie]
naakt
kaal
kale hoofden
Digvāsas, een naam van Rudra
Durvāsas
Hiraṇyakaśipu: ‘gouden kleding’
met bast
blauwe
nīla
geelachtige
gele [+ spatie]

Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
(Ind.)
Karakter en gedrag:
(god/auteur) (Ind.)
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:

wanhoop
welgezindheid
welgezindheid
welgezindheid
welgezindheid
welgezindheid
welgezindheid: term: śambhu (adj.) (god)
welgezindheid: term: śaṃkara (adj.)
welgezindheid: term: śiva (adj.) (god) (Ind.)
wenen
wil

Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wildheid, felheid
Karakter en gedrag: wreedheid
Karakter en gedrag: zachtaardigheid (vriendelijkheid,
beminnelijkheid, lieflijkheid)
Karakter en gedrag: zachtaardigheid (vriendelijkheid,
beminnelijkheid, lieflijkheid)
Karakter en gedrag: zachtaardigheid: term: saumya (adj.) (mūrti)
(Ind.)
Karakter en gedrag: zedigheid
Karakter en gedrag: zekerheid, vertrouwen (geloof)
Karakter en gedrag: zelfbeheersing (beheersing van de
ademhaling)
Karakter en gedrag: zelfbeheersing (beheersing van de
ademhaling)
Karakter en gedrag: zelfbeheersing (beheersing van de
ademhaling)
Kleding
Kleding
Kleding: aankleden
Kleding: aankleden
Kleding: gordel
Kleding: gordel, heilige (heilig koord)
Kleding: kledingstuk: kleed (gewaad)
Kleding: naaktheid
Kleding: naaktheid van het hoofd (kaalheid)
Kleding: naaktheid van het hoofd (kaalheid)
Kleding: naaktheid: term: vāsas, dig- (‘met lucht bekleed’) (god/
asceet) (Ind.)
Kleding: naaktheid: term: vāsas, dur- (‘slecht gekleed, naakt’)
(rṣi) (Ind.)
Kleding: term: kaśipu, hiraṇya- (‘gouden kleding’) (demon) (Ind.)
Kleding: type: boombast
Kleur: blauw
Kleur: donkerblauw: term: nīla, nīlā (fem.) (godin) (Ind.)
Kleur: geel
Kleur: geel

Hindoe-mythen

Hari [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Hari is hij
Hari neemt
Hari)
Hari, Śiva
gelaatskleur
taankleurig
Bloedrood
rode
Aruṇācala
Rohiṇī
blanke
wit
aarde
chthonische
grond
Hemel en Aarde
Moeder Aarde
Dochter als de Aarde
Viṣṇu en Aarde
godin Aarde
Bhaumya
Pṛthivī
zenith
zon op haar hoogste punt staat
duistere wereld
eiland Ramaṇaka
gebied
beschermde gebied
vreemdelingen
continenten
grens
Wereld-niet-Wereld

grens van de zichtbare
kust van
stranden
oever
Avantikṣetramāhātmya
hemel
Hemel en
Hemel,
divam
Svarga Kh.
hemelsferen
componenten van
delen van het universum
universum is een gesloten systeem

Kleur: geelbruin: term: hari (god, demon) (Ind.)
Kleur: geelbruin: term: hari (god, demon) (Ind.)
Kleur: geelbruin: term: hari (god, demon) (Ind.)
Kleur: geelbruin: term: hari (god, demon) (Ind.)
Kleur: geelbruin: term: hari (god, demon) (Ind.)
Kleur: gelaatskleur
Kleur: rood
Kleur: rood
Kleur: rood
Kleur: rood: term: aruṇa (Ind.)
Kleur: rood: term: rohita: rohiṇī (godin/myth. fig.) (Ind.)
Kleur: wit (blank)
Kleur: wit (blank)
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.)
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.)
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.)
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.)
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: bhauma, bhaumya (adj.)
(demon) (Ind.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: pṛthivī (fem.) (godin)
(Ind.)
Kosmografie en geografie: centrum: zenit
Kosmografie en geografie: centrum: zenit
Kosmografie en geografie: chaos i.t.t. kosmos
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: ‘Rama ṇaka’ (Ind.)
Kosmografie en geografie: gebied
Kosmografie en geografie: gebied, beschermd
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd,
allochtoon, uitheems)
Kosmografie en geografie: gebied: continent
Kosmografie en geografie: gebied: grens
Kosmografie en geografie: gebied: grens tussen de centraal
gelegen ordelijke wereld der mensen en de chaotische,
demonische buitenwereld: ‘Lokāloka’ (‘Wereld-niet-Wereld’)
(Ind.)
Kosmografie en geografie: gebied: grens tussen een centraal
gelegen ordelijke wereld der mensen en de chaotische,
demonische buitenwereld
Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand)
Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand)
Kosmografie en geografie: gebied: oever
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: kṣetra, Avanti(‘het land Avanti’) (lit.) (Ind.) (topogr.)
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Ind.)
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Ind.)
Kosmografie en geografie: hemel: term: divā (Ind.)
Kosmografie en geografie: hemel: term: svarga (lit.) (Ind.)
Kosmografie en geografie: hemelsfeer
Kosmografie en geografie: kosmische elementen (componenten)
Kosmografie en geografie: kosmische elementen (componenten)
Kosmografie en geografie: kosmologie

Hindoe-mythen

kosmologie
kosmologie van de Puranische versie
kosmologisch wereldbeeld
kosmologische
land
landschap
Bij elke plaats
op deze plaatsen
op verscheidene plaatsen
bedevaartsoord
geboorteplaats
heilige plaats
verschuilt zich (verdeelt zich) o.a. in
schuilplaats
plaats waar de zwijnen en de śarabha
verbrandingsplaatsen
Sabhā P.
verblijfplaats
demonen vinden in Tripura onderdak
huis
huis van Dakṣa
in de wereld der mensen vertoeven
leeft in het water en op het land
Nārāyaṇa leeft in de wateren
onder water verblijvende paard
paleis
Śiva’s huis
verblijf
Verschuiling in de wortels der planten
wereld van Sarasvatī
woning
woonplaats
woont
ziel verhuist tijdelijk naar de planten
wonen
Himālaya
Amarāvatī
ayana ‘woning’
Nārāyaṇa leeft in de wateren (ayana

Ṛtadhāman
Āśramavāsika P.
atmosfeer
hemelruim
lucht [voorafgegaan door een spatie]
luchtruim;
(luchtruim
ether

Kosmografie en geografie: kosmologie
Kosmografie en geografie: kosmologie, Hindoeïstische (Ind.)
Kosmografie en geografie: kosmologie, Hindoeïstische (Ind.)
Kosmografie en geografie: kosmologie, Hindoeïstische (Ind.)
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: landschap
Kosmografie en geografie: plaats waar een lichaamsdeel van Satī
valt (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats waar een lichaamsdeel van Satī
valt (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats waar een lichaamsdeel van Satī
valt (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats, bedevaartKosmografie en geografie: plaats, geboorteKosmografie en geografie: plaats, heilige
Kosmografie en geografie: plaats, schuilKosmografie en geografie: plaats, schuil- zie ook Werkzaamheid:
verbergen (zich -)
Kosmografie en geografie: plaats, strijdKosmografie en geografie: plaats, verbrandings- (crematieplaats)
Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: term: sabhā
(lit./vuur) (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: ālaya, hima(himālaya) (‘sneeuwwoning’) (berg, god) (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: amarāvatī
(‘woning van de onsterfelijken’) (aardse en hemelse plaats) (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: ayana (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: ayana, Nāra(Nārāyaṇa) (oerwateren/god) (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: dhāman, ṛta(‘waarheidswoning’) (god) (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: vāsika, āśrama(‘kluisbewoning’) (adj.) (lit.) (Ind.)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: ruimte: ether

Hindoe-mythen

Kosmisch
kosmos
universele
universum
wereld
drie werelden
drieledige universum
drieledige wereld
over de drieledige
drievoudige wereld
vier werelden
Mahar,

wereld van Brahmā
macrocosmische
microcosmische
grens van de zichtbare
demonen- naar het godenrijk
rijk der demonen
rijk van de demonenkoning
godenrijk
woning van de 33
andere wereld
gebied der onsterfelijken
aardse leven
gebied der sterfelijken
wereld der mensen
wereldse zaken
pad [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
standen van de zon
opgang, zenith en ondergang van de zon
pad der zon
Devayānī
rechts
Dakṣa is verwant aan lat. dexter ‘rechts’
lat. dexter ‘rechts’
spoor van Kṛṣṇa en de koeien
Śatapatha Brāhmaṇa
(Śatapatha
hemelstreken
windstreken
noord

Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum: delen, 03: drieledige wereld
Kosmografie en geografie: universum: delen, 03: drieledige wereld
Kosmografie en geografie: universum: delen, 03: drieledige wereld
Kosmografie en geografie: universum: delen, 03: drieledige wereld
Kosmografie en geografie: universum: delen, 03: drieledige wereld
Kosmografie en geografie: universum: delen, 04: vierledige wereld
Kosmografie en geografie: universum: term: loka, 4e: maharloka =
mahas (‘wereld der verhevenheid’ boven de poolster, Bhṛgu e.a.
(Pūr.) of Brahman (TU)) (Ind.)
Kosmografie en geografie: universum: term: loka, 7e: satyaloka =
satya = Brahmaloka (‘wereld der waarheid’ of ‘wereld van
Brahmā’, Brahmā) (Ind.)
Kosmografie en geografie: universum: type: makrokosmos
Kosmografie en geografie: universum: type: mikrokosmos
Kosmografie en geografie: universum: type: zichtbare wereld der
orde
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: weg (pad)
Kosmografie en geografie:
Kosmografie en geografie:
Kosmografie en geografie:
Kosmografie en geografie:
Devayānī (demon) (Ind.)
Kosmografie en geografie:
Kosmografie en geografie:
(Ind.)
Kosmografie en geografie:
(L/R)
Kosmografie en geografie:
Kosmografie en geografie:
paden’) (lit.) (Ind.)
Kosmografie en geografie:
paden’) (lit.) (Ind.)
Kosmografie en geografie:
Kosmografie en geografie:
Kosmografie en geografie:

weg der zon
weg der zon
weg der zon
weg: pad der goden: term: devayāna:
weg: richting: rechts
weg: richting: rechts: term: dakṣa (god)
weg: richting: rechts: term: dexter
weg: spoor
weg: term: patha, śata- (‘honderd
weg: term: patha, śata- (‘honderd
windstreek (hemel-)
windstreek (hemel-)
windstreek: noorden

Hindoe-mythen

oosten.
west
zuid
kring
Vidyunmālin
uit de cirkel der
uit de kringloop der
kringloop van geboorte en dood
daarna om het vuur
Kāliya loopt om Kṛṣṇa heen
loopt om hem heen
loopt snel om hem heen
daarna om het vuur
Araṇi
wiel der tijd
Kubera
beeld van de godin uit zand
liṅga’s en beenderen
Als Hindoe-iconografie
stenen liṅga
gerond
Suvṛtta (‘Mooi gerond’)
Mooi
schoonheid
Sudarśana (‘Mooi’)
Sundara K.
Sundarī (‘Mooi’)
versierd
Hindoe-iconografie
maken een beeld
schrift
Gouden Kiem (Hiraṇyagarbha)
lat. dexter ‘rechts’
nihilo
fysiek
lichaam
lichamelijke
arm [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
armen
vier armen
baar)moeders
baarmoeder
garbha

Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kosmografie en geografie: windstreek: westen
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kringloop: cirkel (kring)
Kringloop: cirkel: krans: term: mālin, vidyun- (‘omkranst met
bliksem’) (part.) (demon) (Ind.)
Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige
wederkeer)
Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige
wederkeer)
Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige
wederkeer)
Kringloop: rite: locale ~ rond een persoon (of god) als eerbetoon
Kringloop: rite: locale ~ rond een persoon (of god) als eerbetoon
Kringloop: rite: locale ~ rond een persoon (of god) als eerbetoon
Kringloop: rite: locale ~ rond een persoon (of god) als eerbetoon
Kringloop: rite: locale ~ rond het vuur
Kringloop: term: araṇi (part.) (vuurstok) (Ind.)
Kringloop: tijd: tijd (wereldtijdperken), ~ van de (cirkel van de
tijd, kosmische kringloop)
Kubera (Ind.) (1. rākṣasa-koning, 2. later god, 3. wachter van het
noorden (Ind.-B.))
Kunst en schrift: beeld, goden-: Devī: Durgā: Mahiṣamardinī =
Kātyāyanī (Ind.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’
Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’ (Ind.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Śiva: ‘liṅga’ (Ind.)
Kunst en schrift: compositie: rond
Kunst en schrift: compositie: rond: term: vṛtta, su- (‘mooi
gerond’) (myth. dier) (Ind.)
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: sudarśana (adj.)
(discus) (Ind.)
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: sundara (adj.)
(Hanumat/lit.) (Ind.)
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: sundarī (subst.
adj.) (godin) (Ind.)
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: kunst: iconografie
Kunst en schrift: kunst: iconografie
Kunst en schrift: schrift (schrijven)
Kunst en schrift: voorstelling: universum als wereldei:
‘Hiraṇyagarbha’ (Ind.)
Latijnse termen: dexter
Latijnse termen: ex nihilo
Lichaam
Lichaam
Lichaam
Lichaam: arm
Lichaam: arm
Lichaam: arm: veelarmigheid
Lichaam: baarmoeder
Lichaam: baarmoeder
Lichaam: baarmoeder: term: garbha (Ind.)

Hindoe-mythen

zijn been
poten [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
borst
beenderen
gebeente
buik
Lambodara
bult
dij.
dijen
eieren
wereldei
Gouden Kiem (Hiraṇyagarbha)
dik,
Dikbuik
liggend
lighouding
Kakutstha
Kākutstha
haar haar
haren
hoofdhaar
lichaamshaar
langharig
Keśava
Keśin (‘langharig’)
haar hangt los
loshangend haar
lok haar
śrīvatsa
Kaca
hand [voorafgegaan door een spatie]
hart [+ spatie]
heupen
ingewanden
hals)
keel
Blauwkelige (Nīlakaṇṭha)
hun lichamen
paardenlichaam
zwijnenlichaam
mensenlichaam
de delen
delen van de mens
lichaamsdeel
lichaamsdelen
samenstellende delen
Vṛṣaparvan
braaksel
gal

Lichaam: been (poot)
Lichaam: been (poot)
Lichaam: borst
Lichaam: bot (been)
Lichaam: bot (been)
Lichaam: buik
Lichaam: buik: term: udara, lamba- (lambodara) (‘dikbuik’) (god)
(Ind.)
Lichaam: bult
Lichaam: dij
Lichaam: dij
Lichaam: ei (kiem, zaad)
Lichaam: ei: oerkiem
Lichaam: ei: term: garbha, hiraṇya- (‘gouden ei’) (epith. van div.
goden) (Ind.)
Lichaam: gestalte: dik
Lichaam: gestalte: dik
Lichaam: gestalte: liggende houding
Lichaam: gestalte: liggende houding
Lichaam: gestalte: staande houding: term: stha, kakut- (‘staand
op een bult’) (Kākutstha: god) (Ind.)
Lichaam: gestalte: staande houding: term: stha, kakut- (‘staand
op een bult’) (Kākutstha: god) (Ind.)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar, lang
Lichaam: haar, lang: term: keśava (adj.) (god, filosoof) (Ind.)
Lichaam: haar, lang: term: keśin (adj.) (ṛṣi, demon) (Ind.)
Lichaam: haar, loshangend
Lichaam: haar, loshangend
Lichaam: haar: haarlok
Lichaam: haar: haarlok: ‘śrīvatsa’ (Ind.)
Lichaam: haar: term: kaca (god) (Ind.)
Lichaam: hand
Lichaam: hart
Lichaam: heup (lende)
Lichaam: ingewand
Lichaam: keel (hals)
Lichaam: keel (hals)
Lichaam: keel: term: kaṇṭha, nīla- (‘blauwkelig’) (god/filosoof)
(Ind.)
Lichaam: lichaam, dierlijk
Lichaam: lichaam, dierlijk
Lichaam: lichaam, dierlijk
Lichaam: lichaam, menselijk
Lichaam: lichaamsdeel
Lichaam: lichaamsdeel
Lichaam: lichaamsdeel
Lichaam: lichaamsdeel
Lichaam: lichaamsdeel
Lichaam: lichaamsdeel: term: parvan, vṛṣa- (‘met sterke
ledematen’) (demon) (Ind.)
Lichaam: lichaamssap: braaksel
Lichaam: lichaamssap: gal

Hindoe-mythen

tranen
urine
zweet
onderlip
maag [+ spatie]
maag)
merg
haar middel
bek [+ spatie]
bek)
bek.
mond
muil
kus [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
kust hem
nagels
navel
nek [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
neus
neuzen
slurf
ogen [voorafgegaan door een spatie]
oog [voorafgegaan door een spatie]
oog: zon
motief van het oog
derde oog
Śiva’s boze oog
blik [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
blik.
blik,
drie ogen
drieogig
duizendogige
gouden oog
Hiraṇyākṣa
Hiraṇyanetra
Hiraṇyalocana
Lotusogige
Kamalākṣa
Sterogige
Tārākṣa (‘Sterogige’)
Hiraṇyākṣa
Hiraṇyalocana
Hiraṇyanetra
oor: hemelstreken
twaalf oren
als oren
haar oren
romp
rug [voorafgegaan door een spatie]

Lichaam: lichaamssap: traan
Lichaam: lichaamssap: urine
Lichaam: lichaamssap: zweet
Lichaam: lip
Lichaam: maag
Lichaam: maag
Lichaam: merg
Lichaam: middel
Lichaam: mond (bek, snavel)
Lichaam: mond (bek, snavel)
Lichaam: mond (bek, snavel)
Lichaam: mond (bek, snavel)
Lichaam: mond (bek, snavel)
Lichaam: mondgebaar: kus
Lichaam: mondgebaar: kus
Lichaam: nagel
Lichaam: navel
Lichaam: nek
Lichaam: neus
Lichaam: neus
Lichaam: neus: olifantsslurf
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog (gezichtsvermogen)
Lichaam: oog, derde
Lichaam: oog, derde
Lichaam: oog: blik
Lichaam: oog: blik
Lichaam: oog: blik
Lichaam: oog: drieogig
Lichaam: oog: drieogig
Lichaam: oog: duizendogig
Lichaam: oog: goudogig
Lichaam: oog: goudogig: term: hiraṇyākṣa, hiraṇyanetra,
hiraṇyalocana (Ind.)
Lichaam: oog: goudogig: term: hiraṇyākṣa, hiraṇyanetra,
hiraṇyalocana (Ind.)
Lichaam: oog: goudogig: term: hiraṇyākṣa, hiraṇyanetra,
hiraṇyalocana (Ind.)
Lichaam: oog: lotusogig
Lichaam: oog: lotusogig: term: kamalākṣa (demon en stad) (Ind.)
Lichaam: oog: sterogig
Lichaam: oog: sterogig: term: tārākṣa = tārakākṣa (demon) (Ind.)
Lichaam: oog: term: akṣan (var. akṣi; ifc. akṣa) (Ind.)
Lichaam: oog: term: locana (Ind.)
Lichaam: oog: term: netra (Ind.)
Lichaam: oor
Lichaam: oor
Lichaam: oor
Lichaam: oor
Lichaam: romp
Lichaam: rug

Hindoe-mythen

(rug
schoot
schouder
slapen op olifantshoofden
spieren
zwarte staart
staartzijde
tanden [voorafgegaan door een spatie]
tand [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
tand;
Eentandige
slagtand
Ekadantaka ‘Eentandige’
Jambha
heft de aarde op zijn tand op
beerzwijn met de ene tand
haar tenen
tong
faeces
pauwenveren
vet
vinger
duim
vlees
linkervleugel
vleugels
Suparṇa
voet
hoeven
sporen
voetafdruk
spoor van Kṛṣṇa
Ook voorwerp van verering
voetstap
voetstappen van Viṣṇu
heft Yama een voet naar haar op
wenkbrauwen
flanken
haar zij
linkerzij
rechterzij
opengespleten zijde van
donker
duister
Grote Zwarte’)
Kālī
Kālikā
Kāliya

Lichaam: rug
Lichaam: schoot
Lichaam: schouder
Lichaam: slaap
Lichaam: spier
Lichaam: staart
Lichaam: staart: slangenstaart
Lichaam: tand
Lichaam: tand
Lichaam: tand
Lichaam: tand, slag- (olifantstand)
Lichaam: tand, slag- (olifantstand)
Lichaam: tand: term: danta(ka), eka- (‘eentandige’) (adj.) (god)
(Ind.)
Lichaam: tand: term: jambha, jambhala (demon resp. yakṣa)
(Ind.)
Lichaam: tand: zwijnentand
Lichaam: tand: zwijnentand
Lichaam: teen
Lichaam: tong
Lichaam: uitwerpselen (mest)
Lichaam: veer: pauwenveer
Lichaam: vet
Lichaam: vinger
Lichaam: vinger: duim
Lichaam: vlees
Lichaam: vleugel
Lichaam: vleugel
Lichaam: vleugel: term: parṇa, su- (‘mooi gevleugeld’) (adj.)
(myth. vogel) (Ind.)
Lichaam: voet
Lichaam: voet: hoef
Lichaam: voet: voetafdruk (spoor)
Lichaam: voet: voetafdruk (spoor)
Lichaam: voet: voetafdruk: term: pada, Kṛṣṇa- (Ind.)
Lichaam: voet: voetafdruk: term: pada, Viṣṇu- (Ind.)
Lichaam: voet: voetstap
Lichaam: voet: voetstap: term: pada, Viṣṇu- (trīṇi padāni viṣṇoḥ
(‘de drie stappen van Viṣṇu’)) (Ind.)
Lichaam: voet: voetverheffing
Lichaam: wenkbrauw
Lichaam: zij (flank)
Lichaam: zij (flank)
Lichaam: zij (flank)
Lichaam: zij (flank)
Lichaam: zij (flank)
Licht en duisternis: duisternis
Licht en duisternis: duisternis
Licht en duisternis: duisternis: term: kāla (of mahākāla; fem. kālī
of mahākālī, de ‘grote zwarte’) (adj.) (godennaam) (Ind.)
Licht en duisternis: duisternis: term: kāla (of mahākāla; fem. kālī
of mahākālī, de ‘grote zwarte’) (adj.) (godennaam) (Ind.)
Licht en duisternis: duisternis: term: kālikā (fem. adj.) (godin)
(lit.) (Ind.)
Licht en duisternis: duisternis: term: kāliya (‘zwarte’) (slang)
(Ind.)

Hindoe-mythen

Kṛṣṇa
tamas
gloeit
licht en
(licht of
licht)
licht - donker
daglicht
beschenen door de maan
maanlicht
beschijnt
stralen
Marīci
stralenkrans
nacht
Asiknī
schaduw
Kardama
schitterend
Citra,
Śukra (betekenis
verduisteringen
Virocana
literaire werken
Sāyaṇa’s commentaar
demonen (Sāyaṇa’s
Brāhmaṇa’s
Brāhmaṇa-teksten
Brahmanische
Aitareya Brāhmaṇa
Kauṣītaki Brāhmaṇa
zonen (Kauṣītaki
Śatapatha Brāhmaṇa
(Śatapatha
Harivaṃśa
Mahābhārata
Mb.
Ādi P.
Sabhā P.
Āraṇyaka P.
Vana P.
Virāṭa P.
Udyoga P.
Bhīṣma P.
Bhagavad Gītā
Droṇa P.

Licht en duisternis: duisternis: term: kṛṣṇa, fem. kṛṣṇā (god, resp.
godin) (Ind.)
Licht en duisternis: duisternis: term: tamas (adj. tāmasa) (guṇa)
(Ind.)
Licht en duisternis: gloeien
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: licht, dagLicht en duisternis: licht, maanLicht en duisternis: licht, maanLicht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen)
Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen)
Licht en duisternis: licht: term: marīci (prajāpati) (Ind.)
Licht en duisternis: lichtkrans
Licht en duisternis: nacht
Licht en duisternis: nacht: term: asita: asiknī (fem.) (godin) (Ind.)
Licht en duisternis: schaduw
Licht en duisternis: schaduw: term: kardama (prajāpati-god)
(Ind.)
Licht en duisternis: schittering, schijnen
Licht en duisternis: schittering: term: citra (adj.) (olifant) (Ind.)
Licht en duisternis: schittering: term: śukra (adj.) (soma; ṛṣi;
planeet) (Ind.)
Licht en duisternis: verduistering
Licht en duisternis: verlichting: term: virocana (nom. ag.) (demon)
(Ind.)
Literatuur
Literatuur: Bhāṣya, Ṛg Veda (door Sāyaṇa) (Ind.)
Literatuur: Bhāṣya, Ṛg Veda (door Sāyaṇa) (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa (alg.) (Ind.), Brahmanisch
Literatuur: Brāhmaṇa (alg.) (Ind.), Brahmanisch
Literatuur: Brāhmaṇa (alg.) (Ind.), Brahmanisch
Literatuur: Brāhmaṇa, Aitareya = Āśvalāyana Brāhmaṇa (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Śatapatha (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Śatapatha (Ind.)
Literatuur: Harivaṃśa (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 01: Ādi P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 02: Sabhā P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 03: Āraṇya = Āraṇyaka = Vana P.
(Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 03: Āraṇya = Āraṇyaka = Vana P.
(Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 04: Virāṭa P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 05: Udyoga P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 06: Bhīṣma P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 06: Bhīṣma P.: Bhagavad Gītā
(Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 07: Droṇa P. (Ind.)

Hindoe-mythen

Karṇa P.
Śalya P.
Sauptika P.
Strī P.
Śānti P.
Anuśāsana P.
Āśvamedhika P.
Āśramavāsika P.
Mausala P.
Mahāprasthānika P.
Svargārohaṇa P.
Purāṇa
Puranische
Brahma P.
Bhaviṣya P.
Bhaviṣya Purāṇa
(Bhaviṣya
Brahmāṇḍa P.
Brahmāṇḍa Purāṇa
in de Brahmāṇḍa
Brahmavaivarta P.
Brahmavaivarta Purāṇa
Brahma Kh.
Prakṛti Kh.
Gaṇapati Kh.
Krṣṇajanma Kh.
Mārkaṇḍeya P.
Mārkaṇḍeya Purāṇa
(Mārkaṇḍeya
Mārkaṇḍeya P.: Devīmāhātmya
Vāmana P.
Vāmana Purāṇa
Agni P.
Kūrma P.
Liṅga P.
Matsya P.
Matsya Purāṇa
Śiva P.
Śiva Purāṇa
in de Śiva
Dharma Saṃhitā
in de Dharma
Kailāsa S.

Literatuur: Mahābhārata: Parvan 08: Karṇa P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 09: Śalya P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 10: Sauptika P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 11: Strī P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 12: Śānti P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 13: Anuśāsana P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 14: Āśvamedhika = Aśvamedha P.
(Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 15: Āśramavāsika P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 16: Mausala P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 17: Mahāprasthānika P. (Ind.)
Literatuur: Mahābhārata: Parvan 18: Svargāroha ṇa P. (Ind.)
Literatuur: Purāṇa (alg.) (Ind.), Puranisch
Literatuur: Purāṇa (alg.) (Ind.), Puranisch
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma = Ādi (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Bhaviṣya Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Bhaviṣya Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Bhaviṣya Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmāṇḍa Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmāṇḍa Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmāṇḍa Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmavaivarta Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmavaivarta Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmavaivarta Purāṇa:
Khaṇḍa 1: Brahma Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmavaivarta Purāṇa:
Khaṇḍa 2: Prakṛti Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmavaivarta Purāṇa:
Khaṇḍa 3: Gaṇapati Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Brahmavaivarta Purāṇa:
Khaṇḍa 4: Krṣṇajanma Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Mārkaṇḍeya Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Mārkaṇḍeya Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Mārkaṇḍeya Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Mārkaṇḍeya Purāṇa:
Devīmāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Vāmana Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Brahma: Vāmana Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Agni Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Kūrma Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Liṅga Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Matsya Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Matsya Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Dharma Saṃhitā (S.
6, Calcutta) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Dharma Saṃhitā (S.
6, Calcutta) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Kailāsa Saṃhitā (S.
3, Calcutta; S. 6, Bombay/Kashi) (Ind.)

Hindoe-mythen

Koṭirudra S.
Rudra S. [+ spatie]
Sṛṣṭi Khaṇḍa
Satī Khaṇḍa
Pārvatī Khaṇḍa
Kumāra Khaṇḍa
Yuddha Khaṇḍa
Śatarudra S.
Umā S.
Vāyavīya S.
Pūrva Bhāga
Uttara Bhāga
Vidyeśvara S.
Skanda P.
Skanda Purāṇa
in de Skanda
(Skanda
Avanti Kh.
Māheśvara Kh.
Aruṇācalamāhātmya
Kaumārika Khaṇḍa

Kedāra Khaṇḍa
Vaiṣṇava Kh.
Ayodhyāmāhātmya
Badarikāśramamāhātmya
Bhāgavatamāhātmya
Kārttikamāsamāhātmya

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Koṭirudra Saṃhitā
(S. 4, Bombay/Kashi) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra Saṃhitā (S. 2,
Bombay/Kashi) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra Saṃhitā: 1.
Sṛṣṭi Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra Saṃhitā: 2.
Satī Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra Saṃhitā: 3.
Pārvatī Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra Saṃhitā: 4.
Kumāra Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Rudra Saṃhitā: 5.
Yuddha Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Śatarudra Saṃhitā
(S. 3, Bombay/Kashi) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Umā Saṃhitā (S. 5,
Bombay/Kashi) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Vāyavīya Saṃhitā
(S. 7, Bombay/Kashi) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Vāyavīya Saṃhitā:
1. Pūrva Bhāga (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Vāyavīya Saṃhitā:
2. Uttara Bhāga (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Śiva Purāṇa: Vidyeśvara Saṃhitā
(S. 2, Calcutta; S. 1, Bombay/Kashi) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Avanti Khaṇḍa
(Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 1:
Māheśvara Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 1:
Māheśvara Khaṇḍa: 3. Aruṇācalamāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 1:
Māheśvara Khaṇḍa: 2. Kaumārikā Khaṇḍa = Kumārikā Khaṇḍa
(Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 1:
Māheśvara Khaṇḍa: 1. Kedāra Khaṇḍa (1) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2:
Vaiṣṇava Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2:
Vaiṣṇava Khaṇḍa: 8. Ayodhyāmāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2:
Vaiṣṇava Khaṇḍa: 3. Badarikāśramamāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2:
Vaiṣṇava Khaṇḍa: 6. Bhāgavatamāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2:
Vaiṣṇava Khaṇḍa: 4. Kārttikamāsamāhātmya (Ind.)

Hindoe-mythen

Mārgaśīrṣamāsamāhātmya
Puruṣottamakṣetramāhātmya
Vaiśākhamāsamāhātmya
Veṅkaṭācalamāhātmya
Brahma Kh.
Brahmottara Khaṇḍa
Dharmāraṇya Khaṇḍa
Setumāhātmya
Nāgara Kh.
Prabhāsa Kh.
Arbuda Khaṇḍa
Dvārakāmāhātmya
Prabhāsakṣetramāhātmya
Vastrāpathakṣetramāhātmya
Kāśi Kh.
Avanti Kh.
Avantikṣetramāhātmya
Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya
Revā Khaṇḍa
Vāyu P.
Vāyu Purāṇa
in de Vāyu
Bhāgavata P.
Bhāgavata Purāṇa
(Bhāgavata
Garuḍa P.
Padma P.
Padma Purāṇa
(Padma
Ādi Kh.

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2:
Vaiṣṇava Khaṇḍa: 5. Mārgaśīrṣamāsamāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2:
Vaiṣṇava Khaṇḍa: 2. Puruṣottamakṣetramāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2:
Vaiṣṇava Khaṇḍa: 7. Vaiśākhamāsamāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 2:
Vaiṣṇava Khaṇḍa: 1. Veṅkaṭācalamāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 3:
Brahma Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 3:
Brahma Khaṇḍa: 3. Brahmottara Khaṇḍa = Uttara Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 3:
Brahma Khaṇḍa: 2. Dharmāraṇya Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 3:
Brahma Khaṇḍa: 1. Setumāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 6: Nāgara
Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 7:
Prabhāsa Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 7:
Prabhāsa Khaṇḍa: Arbuda (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 7:
Prabhāsa Khaṇḍa: 4. Dvārakāmāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 7:
Prabhāsa Khaṇḍa: 1. Prabhāsakṣetramāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍa 7:
Prabhāsa Khaṇḍa: 2. Vastrāpathakṣetramāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍi 4: Kāśi
Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍi 5: Avanti
Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍi 5: Avanti
Khaṇḍa: 1. Avantikṣetramāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍi 5: Avanti
Khaṇḍa: 2. Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Skanda Purāṇa: Khaṇḍi 5: Avanti
Khaṇḍa: 3. Revā Khaṇḍa = Narmadā Khaṇḍa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Vāyu Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Vāyu Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Śaiva: Vāyu Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Bhāgavata Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Bhāgavata Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Bhāgavata Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Garuḍa Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Ādi Khaṇḍa =
Svarga Khaṇḍa (1 in ASS-editie, 3 in Calcutta-editie) (Ind.)

Hindoe-mythen

Svarga Kh.
Bhumi Kh.
Brahma Kh.
Pātāla Kh.
Sṛṣṭi Kh.
Padma P.: Sṛṣṭi Khaṇḍa
Uttara Kh.
Varāha P.
Varāha Purāṇa
in de Varāha
(Varāha
Viṣṇu P.
Viṣṇu Purāṇa
(Viṣṇu
in de Viṣṇu
Saura Purāṇa
in de Saura
(Saura
Bṛhaddharma P.
Bṛhaddharma Purāṇa
in de Bṛhaddharma
Saura P.
Devī Bhāgavata P.
Devī Bhāgavata Purāṇa
lijk, in de Devī
Devī P.
Kālikā P.
Kālikā Purāṇa
Mahābhāgavata P.
Samba P.
Bṛhannāradīya P.
Kalki P.
Nṛsiṃha P.
Rāmāyaṇa
Bāla K.
Ayodhyā K.
Āraṇya K.
Kiṣkindhā K.
Sundara K.

Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Ādi Khaṇḍa =
Svarga Khaṇḍa (1 in ASS-editie, 3 in Calcutta-editie) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Bhumi Khaṇḍa
(2 in ASS-, 2 in Calcutta-editie) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Brahma
Khaṇḍa (3 in ASS-, 4 in Calcutta-editie) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Pātāla
Khaṇḍa (4 in ASS-, 5 in Calcutta-editie) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Sṛṣṭi Khaṇḍa
(5 in ASS-, 1 in Calcutta-editie) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Sṛṣṭi Khaṇḍa
(Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Padma Purāṇa: Uttara
Khaṇḍa (6 in ASS-, 6 in Calcutta-editie) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Varāha Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Varāha Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Varāha Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Varāha Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Viṣṇu Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Viṣṇu Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Viṣṇu Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Mahā, Vaiṣṇava: Viṣṇu Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Saura (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Saura (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Saura (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, niet-sectarische: Bṛhaddharma Purāṇa
(Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, niet-sectarische: Bṛhaddharma Purāṇa
(Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, niet-sectarische: Bṛhaddharma Purāṇa
(Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Śaiva: Saura Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: Devī Bhāgavata Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: Devī Bhāgavata Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: Devī Bhāgavata Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: Devī Purāṇa (eigenlijke) (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: Kālikā Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: Kālikā Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Śākta: Mahābhāgavata Purā ṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Saura: Sāmba Purāṇa
[Samba Purana, Shamba Purana]
Literatuur: Purāṇa, Upa, Vaiṣṇava: Bṛhannāradīya Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Vaiṣṇava: Kalki Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Purāṇa, Upa, Vaiṣṇava: Nṛsiṃha Purāṇa (Ind.)
Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki) (Ind.)
Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 1. Bāla Kāṇḍa = Ādi Kāṇḍa
(Ind.)
Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 2. Ayodhyā Kāṇḍa (Ind.)
Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 3. Āraṇya Kāṇḍa (Ind.)
Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 4. Kiṣkindhā Kāṇḍa (Ind.)
Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 5. Sundara Kāṇḍa (Ind.)

Hindoe-mythen

Yuddha K.
Uttara K.
Artha Śāstra
epiek
episch
Upaniṣads
Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad
Veda’s
Vedisch
Atharva Veda

Ṛg Veda
wateren, in de Ṛg
krijgsethiek van de Ṛg
Ṛg Vedische
Kāṭhaka Saṃhitā
(Kāṭhaka
Taittirīya Saṃhitā
(Taittirīya
Bṛhaddevatā
Nirukta
lot [+ spatie]
lot)
dobbelsteen
Kali Yuga
Dvāpara Yuga
Tretā Yuga
Kṛta (of Satya) Yuga
noodlot
noodzakelijk
aankondiging van de wereldondergang
Er waren slechte
tekenen [+ spatie]
voorafschaduwt
duik van de zwijnen (en de vis)
maan [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
maan) [voorafgegaan door een spatie]
maan;
maan,
maan. [voorafgegaan door een spatie]
maanmaan: haar
maanperiode
maanlicht
nieuwe maan
volle en nieuwe maan
wassende maan
Candramas
macht van de asceet
de te grote macht van de
śamī

Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 6. Yuddha Kāṇḍa = Laṅkā
Kāṇḍa (Ind.)
Literatuur: Rāmāyaṇa (door Vālmīki): 7. Uttara Kāṇḍa (Ind.)
Literatuur: Śāstra, Artha (door Kauṭilya) (Ind.)
Literatuur: type: epiek, Indiase (Ind.)
Literatuur: type: epiek, Indiase (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad = Vedānta (alg.) (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad, Bṛhad Āraṇyaka (Ind.)
Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch
Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch
Literatuur: Veda, Atharva = Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās =
Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Kāṭhaka Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Kāṭhaka Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Taittirīya Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Taittirīya Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Vedanga: Anukramani: Bṛhaddevatā (door Śaunaka)
(Ind.)
Literatuur: Vedāṅga: Nirukta: Nirukta (door Yāska) (Ind.)
Lot
Lot
Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen
Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen: 1-zijde: term: kali (Ind.)
Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen: 2-zijde: term: dvāpara (Ind.)
Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen: 3-zijde: term: tretā (Ind.)
Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen: 4-zijde: term: kṛta (Ind.)
Lot: noodlot (noodlotsmacht)
Lot: noodzakelijkheid
Lot: voorteken
Lot: voorteken
Lot: voorteken
Lot: voorteken
Lot: voorteken, slecht: onderdompeling in of verrijzenis uit het
water door een dier als - van de wereldondergang
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan: maanfase: nieuwe maan
Maan: maanfase: volle ~
Maan: maanfase: wassende ~
Maan: term: candra(mas) (Ind.)
Macht en kracht: asceet, macht van de
Macht en kracht: asceet, macht van de
Macht en kracht: aspect: inspanning: term: śamī (boom) (Ind.)

Hindoe-mythen

zwak
bovenmenselijke kracht
demonen veel macht
demonen zo talrijk en machtig
Hij wordt zo machtig
macht proberen te verkleinen
macht van Vṛtra
Triśiras’ macht
kracht van zijn gif
goddelijke machten
goden zijn nu minder machtig
macht van Kṛṣṇa
machtig wordt
Skanda’s macht
goden geven hem al hun energie
goden willen de helft van hun eigen
Śaṃkara vullen met zijn energie
een deel van zijn kracht
zijn kracht
instrumentele krachten
kracht
sterk
Bala (= Balarāma)
Mahiṣa (‘Buffel’)
energie
levenskrachten
Śakti
tejas
macht [voorafgegaan door een spatie]
bovennatuurlijke krachten
kracht van māyā
kracht van yoga
māyā-kracht
hij door māyāascetische kracht
kracht van yoga en ascese
siddhi’s
macht van de mens
demonen te gaan om hen in zijn
macht te hebben in de strijd tegen
dezelfde macht
overtuigingskracht
macht van de schepselen
destructieve kracht
vernietigende kracht
voorspellende kracht
en haar eigen vuur in toom
kracht van zijn vuur
kracht van de wateren

Macht en kracht: aspect: zwakte, krachteloosheid
Macht en kracht: bovenmenselijke kracht
Macht en kracht: demonen, macht der
Macht en kracht: demonen, macht der
Macht en kracht: demonen, macht der
Macht en kracht: demonen, macht der
Macht en kracht: demonen, macht der
Macht en kracht: demonen, macht der
Macht en kracht: gif, kracht van het
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze) macht
Macht en kracht: goddelijke kracht (transcendente kracht)
Macht en kracht: goddelijke kracht (transcendente kracht)
Macht en kracht: goddelijke kracht (transcendente kracht)
Macht en kracht: goddelijke kracht (transcendente kracht)
Macht en kracht: goddelijke kracht (transcendente kracht)
Macht en kracht: instrumentele kracht
Macht en kracht: kracht (sterk)
Macht en kracht: kracht (sterk)
Macht en kracht: kracht: term: bala (god) (Ind.)
Macht en kracht: kracht: term: mahiṣa (adj.) (buffeldemon) (Ind.)
Macht en kracht: levenskracht
Macht en kracht: levenskracht
Macht en kracht: levenskracht: term: śakti (adj. śākta) (godin)
(Ind.)
Macht en kracht: levenskracht: term: tejas (Ind.)
Macht en kracht: macht
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht: term: māyā, ~ van (māyāŚakti,
yogamāyā) (godin) (Ind.)
Macht en kracht: magische kracht: term: māyā, ~ van (māyāŚakti,
yogamāyā) (godin) (Ind.)
Macht en kracht: magische kracht: term: māyā, ~ van (māyāŚakti,
yogamāyā) (godin) (Ind.)
Macht en kracht: magische kracht: term: māyā, ~ van (māyāŚakti,
yogamāyā) (godin) (Ind.)
Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi (Ind.) (= vibhūti =
kracht van ascese, = kracht van yoga)
Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi (Ind.) (= vibhūti =
kracht van ascese, = kracht van yoga)
Macht en kracht: magische kracht: term: siddhi (Ind.) (= vibhūti =
kracht van ascese, = kracht van yoga)
Macht en kracht: menselijke macht over de goden
Macht en kracht: object: demonen, macht over de
Macht en kracht: object: demonen, macht over de
Macht en kracht: object: leven en dood, macht over
Macht en kracht: overtuigingskracht
Macht en kracht: schepselen, macht der
Macht en kracht: vernietigingskracht
Macht en kracht: vernietigingskracht
Macht en kracht: voorspellende kracht (mantische kracht)
Macht en kracht: vuur, kracht van het
Macht en kracht: vuur, kracht van het
Macht en kracht: wateren, kracht van de

Hindoe-mythen

macht van het magische woord
grote energie
kracht van de zon
zonnekracht
betovert
magische
slaapspreuk
zegespreuk
bloed uit de wond verandert in as
verandering van Śiva’s bloed in as
verandert bloed in as
van Maṅkaṇaka’s bloed in plantensap
stroomt, verandert in plantensap
verandert bloed in plantensap
māyā van onzichtbaarheid
māyā van vermomming
door Kṛṣṇa haar borst te geven
geeft Viṣṇu met zijn linkervoet een trap
nu hij door Kṛṣṇa’s voet is aangeraakt
māyā-kracht
doordat hij door māyākracht van māyā
magie van de demonen
wonder
wonderlijke daden
Dasra
horoscoop
voorspel
onheilstekenen waargenomen
onheilstekenen
tekenen gezien
astrologisch
die een grote strijd voorspelt
inspecteert het kind op tekenen
beschouwing van zijn mond
opent zijn mond voor Yaśodā’s ogen
mens [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
mens,
mens.
mens’
mens)
mensen
menselijk
mensheid

Macht en kracht: woord, kracht van het
Macht en kracht: zon, kracht van de
Macht en kracht: zon, kracht van de
Macht en kracht: zon, kracht van de
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie: doel: doen inslapen of ontwaken
Magie en mantiek: magie: doel: doen overwinnen
Magie en mantiek: magie: doel: doen veranderen van bloed in as
Magie en mantiek: magie: doel: doen veranderen van bloed in as
Magie en mantiek: magie: doel: doen veranderen van bloed in as
Magie en mantiek: magie: doel: doen veranderen van bloed in
plantensap
Magie en mantiek: magie: doel: doen veranderen van bloed in
plantensap
Magie en mantiek: magie: doel: doen veranderen van bloed in
plantensap
Magie en mantiek: magie: doel: voortbrengen van
schijnvoorstellingen
Magie en mantiek: magie: doel: voortbrengen van
schijnvoorstellingen
Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie: term: māyā (Ind.)
Magie en mantiek: magie: term: māyā (Ind.)
Magie en mantiek: magie: term: māyā (Ind.)
Magie en mantiek: magie: type: demonenmagie
Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening
Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening
Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening: term:
dasra (adj.) (god) (Ind.)
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van droom of visioen
(vreemde waarneming)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van de sterren (astroscopie, astrologie)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van de sterren (astroscopie, astrologie)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het pasgeboren kind
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het pasgeboren kind
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het pasgeboren kind
Mens
Mens
Mens
Mens
Mens
Mens
Mens
Mens

Hindoe-mythen

dorpelingen
omstanders
menselijk ras
mensheid
Kiṃnara’s
Kimpuruṣa’s
bel [+ spatie]
bel:
dans
dodendans
dans van de dood
dodelijke dans
tāṇḍava
Magie en dans
dans van de erotiek
danst erotisch
erotische dans
muziek
muziekinstrumenten
schelphoorn
schelphoorn (attr.)
dezelfde schelphoorn
trommels
pauk
Ānaka-dundubhi
ānaka
Dundubhi
mṛdaṃga
paṇava
mythe
mythische
in de wateren en zijn verdeling
Mythe 30
in de wateren en zijn vervloeking
Mythe 31
schuilplaatsen, verdelingen en
Mythe 32
verleiding door de Kṛttikā’s en de
Mythe 33
Skanda-mythe
vlucht voor de goden en zijn schuilplaats
Mythe 29
Anasūyā’s vervloeking van Brahmā, Viṣṇu

Mens: inwoner: dorpeling
Mens: menigte (massa, omstanders)
Mens: ras (mensheid)
Mens: ras (mensheid)
Mens: term: nara, kiṃ- (‘wat voor mens?’) (halfgod) (Ind.)
Mens: term: puruṣa, kim- (‘wat voor mens?’) (halfgod) (Ind.)
Muziek en dans: bel
Muziek en dans: bel
Muziek en dans: dans
Muziek en dans: dans, doden
Muziek en dans: dans, dodenMuziek en dans: dans, dodenMuziek en dans: dans, doden-: term: tāṇḍava- (Ind.)
Muziek en dans: dans, magische
Muziek en dans: dans, orgiastische (erotische)
Muziek en dans: dans, orgiastische (erotische)
Muziek en dans: dans, orgiastische (erotische)
Muziek en dans: muziek
Muziek en dans: muziekinstrument
Muziek en dans: schelphoorn
Muziek en dans: schelphoorn van Skanda (Ind.)
Muziek en dans: schelphoorn van Skanda (Ind.)
Muziek en dans: trommel
Muziek en dans: trommel
Muziek en dans: trommel: ānaka (Ind.)
Muziek en dans: trommel: ānaka (Ind.)
Muziek en dans: trommel: dundubhi (godin, demon) (Ind.)
Muziek en dans: trommel: mṛdaṃga (Ind.)
Muziek en dans: trommel: paṇava (Ind.)
Mythe
Mythe
Mythe: Agni’s schuilplaats in de wateren en zijn verdeling
(Bṛhaddevatā) (Ind.)
Mythe: Agni’s schuilplaats in de wateren en zijn verdeling
(Bṛhaddevatā) (Ind.)
Mythe: Agni’s schuilplaats in de wateren en zijn vervloeking van
de vis (Taittirīya Saṃhitā) (Ind.)
Mythe: Agni’s schuilplaats in de wateren en zijn vervloeking van
de vis (Taittirīya Saṃhitā) (Ind.)
Mythe: Agni’s schuilplaatsen, verdelingen en vervloekingen
(Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Agni’s schuilplaatsen, verdelingen en vervloekingen
(Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Agni’s verleiding door de Kṛttikā’s en de geboorte van
Skanda (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Agni’s verleiding door de Kṛttikā’s en de geboorte van
Skanda (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Agni’s verleiding door de Kṛttikā’s en de geboorte van
Skanda (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Agni’s vlucht voor de goden en zijn schuilplaats in de
wateren (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Agni’s vlucht voor de goden en zijn schuilplaats in de
wateren (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Anasūyā’s vervloeking van Brahmā, Vi ṣṇu en Śiva (Bhaviṣya
Purāṇa) (Ind.)

Hindoe-mythen

Mythe 12
Bhṛgu’s vervloeking van Śiva om als liṅga
Mythe 40
Śiva, die Brahmā’s hoofd
Brahmā’s vervloeking van Nārada
mythe 11
Bṛhaspati’s list en redding van de
Mythe 75
De onthoofding van Dadhyac
De onthoofding van Dadhyac (Ṛg Veda)
Mythe 13a
De onthoofding van Dadhyac (Śatapatha
Mythe 13b
De schedel van Dadhyac als wensen
Mythe 14c
verklaren de mythe uit de
Mythe 14a
Dadhyac en de vernietiging der demonen
Mythe 14b
De afwijzing van Yamī door Yama (Ṛg
Mythe 18
de dans van de ziener Maṅkaṇaka ten
Mythe 46
De geboorte van de Aśvins, Yama en
Mythe 15
De geboorte van Devī en de buffeldemon
Mythe 64
De geboorte van Triśiras, Saraṇyū en
Mythe 16
De incest van de Vader met zijn Dochter
Mythe 01
De koe van Tvaṣṭṛ (Sāyaṇa’s
Mythe 14d

Mythe: Anasūyā’s vervloeking van Brahmā, Viṣṇu en Śiva (Bhaviṣya
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Bhṛgu’s vervloeking van Śiva om als liṅga te worden
vereerd (Padma Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Bhṛgu’s vervloeking van Śiva om als liṅga te worden
vereerd (Padma Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Brahmā’s verlies van zijn vijfde hoofd (Ind.)
Mythe: Brahmā’s vervloeking van Nārada (Brahmavaivarta Purā ṇa)
(Ind.)
Mythe: Brahmā’s vervloeking van Nārada (Brahmavaivarta Purāṇa)
(Ind.)
Mythe: Bṛhaspati’s list en redding van de wereld uit handen van
Śukra en de Daitya’s (Padma Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Bṛhaspati’s list en redding van de wereld uit handen van
Śukra en de Daitya’s (Padma Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s onthoofding (alg.) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s onthoofding (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s onthoofding (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s onthoofding (Śatapatha Brāhma ṇa) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s onthoofding (Śatapatha Brāhma ṇa) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s schedel als wensen vervullend object
(Bṛhaddevatā) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s schedel als wensen vervullend object
(Bṛhaddevatā) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s schedel en de koe van Tvaṣṭṛ (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s schedel en de koe van Tvaṣṭṛ (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s schedel en de vernietiging der demonen
(Sāyaṇa’s commentaar) (Ind.)
Mythe: Dadhyac’s schedel en de vernietiging der demonen
(Sāyaṇa’s commentaar) (Ind.)
Mythe: De afwijzing van Yamī door Yama (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: De afwijzing van Yamī door Yama (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: De dans van de ziener Maṅkaṇaka ten overstaan van Śiva
(Vāmana Purāṇa) (Ind.)
Mythe: De dans van de ziener Maṅkaṇaka ten overstaan van Śiva
(Vāmana Purāṇa) (Ind.)
Mythe: De geboorte van de Aśvins, Yama en Yamī, en Manu
Sāvarṇi (Nirukta) (Ind.)
Mythe: De geboorte van de Aśvins, Yama en Yamī, en Manu
Sāvarṇi (Nirukta) (Ind.)
Mythe: De geboorte van Devī en de buffeldemon Mahi ṣa (Skanda
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: De geboorte van Devī en de buffeldemon Mahi ṣa (Skanda
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: De geboorte van Triśiras, Saraṇyū en haar nageslacht
(Bṛhaddevatā) (Ind.)
Mythe: De geboorte van Triśiras, Saraṇyū en haar nageslacht
(Bṛhaddevatā) (Ind.)
Mythe: De incest van de Vader met zijn Dochter (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: De incest van de Vader met zijn Dochter (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: De koe van Tvaṣṭṛ (Sāyaṇa’s Ṛg Veda Bhāṣya) (Ind.)*
Mythe: De koe van Tvaṣṭṛ (Sāyaṇa’s Ṛg Veda Bhāṣya) (Ind.)*

Hindoe-mythen

De list der goden t.a.v. de demonen
Mythe 71
De ontleding van Satī’s lijk
Mythe 67
onthoofding van Dakṣa,
de ruzie en de hereniging van Śiva en
Mythe 68
De schepping van Agni door Prajāpati
Mythe 05
05 (2.2.3.2))
De schepping van de dood door Brahmā
Mythe 08
De schepping van de wezens met hun
Mythe 09
De schepping van goden en demonen en
Mythe 70
De schepping van verleidelijke vrouwen
Mythe 07
De verdwijning van Saraṇyū (Ṛg Veda)
Mythe 17

Ṛg Veda-mythe kent slechts twee
De verzoening van Vivasvat en Saṃjñā
Mythe 19
Devī’s slachting van de buffeldemon
Mythe 66
Devī’s verleiding van de buffeldemon
Mythe 65
De geboorte van Gaṇeśa
Mythe 69
mythe (68a) van Gaṇeśa’s geboorte
Het gesprek tussen Saramā en de Paṇi’s
Mythe 23

Mythe: De list der goden t.a.v. de demonen (Śatapatha Brāhma ṇa)
(Ind.)
Mythe: De list der goden t.a.v. de demonen (Śatapatha Brāhma ṇa)
(Ind.)
Mythe: De ontleding van Satī’s lijk (Devī Bhāgavata Purā ṇa) (Ind.)
Mythe: De ontleding van Satī’s lijk (Devī Bhāgavata Purā ṇa) (Ind.)
Mythe: De ontleding van Satī’s lijk (Devī Bhāgavata Purā ṇa) (Ind.)
Mythe: De ruzie en de hereniging van Śiva en Pārvatī (Skanda
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: De ruzie en de hereniging van Śiva en Pārvatī (Skanda
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: De schepping van Agni door Prajāpati (Śatapatha
Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: De schepping van Agni door Prajāpati (Śatapatha
Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: De schepping van Agni door Prajāpati (Śatapatha
Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: De schepping van de dood door Brahmā (Mahābhārata)
(Ind.)
Mythe: De schepping van de dood door Brahmā (Mahābhārata)
(Ind.)
Mythe: De schepping van de wezens met hun kwaliteiten door
Brahmā (Viṣṇu Purāṇa) (Ind.)
Mythe: De schepping van de wezens met hun kwaliteiten door
Brahmā (Viṣṇu Purāṇa) (Ind.)
Mythe: De schepping van goden en demonen en hun vermeende
strijd (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: De schepping van goden en demonen en hun vermeende
strijd (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: De schepping van verleidelijke vrouwen door Brahmā
(Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: De schepping van verleidelijke vrouwen door Brahmā
(Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: De verdwijning van Saraṇyū (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: De verdwijning van Saraṇyū (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: De verdwijning van Saraṇyū (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: De verzoening van Vivasvat en Sa ṃjñā (Mārkaṇḍeya
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: De verzoening van Vivasvat en Sa ṃjñā (Mārkaṇḍeya
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Devī’s slachting van de buffeldemon Mahi ṣa (Mārkaṇḍeya
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Devī’s slachting van de buffeldemon Mahi ṣa (Mārkaṇḍeya
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Devī’s verleiding van de buffeldemon Mahi ṣa (Skanda
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Devī’s verleiding van de buffeldemon Mahi ṣa (Skanda
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Gaṇeśa’s geboorte (Bṛhaddharma Purāṇa) (Ind.)*
Mythe: Gaṇeśa’s geboorte (Bṛhaddharma Purāṇa) (Ind.)*
Mythe: Gaṇeśa’s geboorte (Zuid-India) (Ind.)
Mythe: Het gesprek tussen Saramā en de Paṇi’s (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Het gesprek tussen Saramā en de Paṇi’s (Ṛg Veda) (Ind.)

Hindoe-mythen

Het karnen van de oceaan van melk
Mythe 72
Indra’s brahmanicide (Mahābhārata)
Mythe 26
Indra’s diefstal van de amṛta uit de bek
Mythe 73
Indra’s en Trita Āptya’s slachting van
Mythe 21
Indra’s slachting van het embryo van Diti
Mythe 27
Indra’s slachting van Triśiras (Bṛhaddeva
Mythe 20
20 (3.1.6.2)
Indra’s slachting van Triśiras en Vṛtra
Mythe 25
Indra’s slachting van Vṛtra (Ṛg Veda)
Mythe 24
Ahalyā, de vrouw van Gautama, pleegt
Indra’s verleiding van Ahalyā (Rāmāyaṇa)
Mythe 28
Kaca’s verwerving van het geheim der
Mythe 74
Kṛṣṇa als jonge man en de diefstal van de
Mythe 61
Kṛṣṇa als jongen en de onderwerping van
Mythe 60
Kṛṣṇa als kind en de beschouwing van
Mythe 59
Kṛṣṇa als zuigeling en de slachting van
Mythe 58
Kṛṣṇa’s verwekking en overdracht aan
Mythe 57
Mythe 51
Manu en de vloed (Matsya Purāṇa)

Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Indra’s brahmanicide (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Indra’s brahmanicide (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Indra’s diefstal van de amṛta uit de bek van Śuṣṇa
(Kāṭhaka Saṃhitā) (Ind.)
Mythe: Indra’s diefstal van de amṛta uit de bek van Śuṣṇa
(Kāṭhaka Saṃhitā) (Ind.)
Mythe: Indra’s en Trita Āptya’s slachting van Triśiras (Ṛg Veda)
(Ind.)
Mythe: Indra’s en Trita Āptya’s slachting van Triśiras (Ṛg Veda)
(Ind.)
Mythe: Indra’s slachting van het embryo van Diti (Rāmāya ṇa)
(Ind.)
Mythe: Indra’s slachting van het embryo van Diti (Rāmāya ṇa)
(Ind.)
Mythe: Indra’s slachting van Triśiras (Bṛhaddevatā) (Ind.)
Mythe: Indra’s slachting van Triśiras (Bṛhaddevatā) (Ind.)
Mythe: Indra’s slachting van Triśiras (Bṛhaddevatā) (Ind.)
Mythe: Indra’s slachting van Triśiras en V ṛtra (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Indra’s slachting van Triśiras en V ṛtra (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Indra’s verleiding van Ahalyā (Padma Purā ṇa) (Ind.)
Mythe: Indra’s verleiding van Ahalyā (Rāmāya ṇa) (Ind.)
Mythe: Indra’s verleiding van Ahalyā (Rāmāya ṇa) (Ind.)
Mythe: Kaca’s verwerving van het geheim der onsterfelijkheid uit
de mond van Śukra (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Kaca’s verwerving van het geheim der onsterfelijkheid uit
de mond van Śukra (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa als jonge man en de diefstal van de kleren
(Bhāgavata Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa als jonge man en de diefstal van de kleren
(Bhāgavata Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa als jongen en de onderwerping van de slang Kāliya
(Bhāgavata Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa als jongen en de onderwerping van de slang Kāliya
(Bhāgavata Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa als kind en de beschouwing van zijn mond
(Bhāgavata Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa als kind en de beschouwing van zijn mond
(Bhāgavata Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa als zuigeling en de slachting van Pūtanā (Bhāgavata
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa als zuigeling en de slachting van Pūtanā (Bhāgavata
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa’s verwekking en overdracht aan andere moeders
(Harivaṃśa) (Ind.)
Mythe: Kṛṣṇa’s verwekking en overdracht aan andere moeders
(Harivaṃśa) (Ind.)
Mythe: Manu en de vloed (Matsya Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Manu en de vloed (Matsya Purāṇa) (Ind.)

Hindoe-mythen

Manu en de vloed, in de Matsya Purāṇa
Manu en de vloed (Śatapatha Brāhmaṇa)
Manu en de vloed, in de Śatapatha
Mythe 50
mythe 10
Nārada’s vernietiging van Dakṣa’s zonen
Mythe 53
Prajāpati als beerzwijn en de redding
Mythe 52
Prajāpati als beerzwijn en de schepping
Mythe 03
Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas
Het offer van Puruṣa (Ṛg Veda)
Mythe 02
De Ene die Twee werd (Bṛhad Āraṇyaka
Mythe 06
Mythe 56
Rāma; episode: Rāma’s afwijzing van Sītā
Mythe 34
Rudra’s bestraffing van Prajāpati
De geboorte van Rudra uit het zaad van
Mythe 04
Mythe 22
Saramā’s dronk van de melk van de
Saramā die de Paṇi’s misleidt
de ondergang van het beerzwijn
Mythe 55
Śiva en het beerzwijn
Mythe 39
Naaldwoud-mythe
Śiva’s castratie door de woudheiligen
Pārvatī die Śiva aanzet tot het verkrijgen

Mythe: Manu en de vloed (Matsya Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Manu en de vloed (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: Manu en de vloed (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: Manu en de vloed (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: Nārada’s vernietiging van Dakṣa’s zonen (Vāyu Purāṇa)
(Ind.)
Mythe: Nārada’s vernietiging van Dakṣa’s zonen (Vāyu Purāṇa)
(Ind.)
Mythe: Prajāpati als beerzwijn en de redding van de aarde
(Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: Prajāpati als beerzwijn en de redding van de aarde
(Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: Prajāpati als beerzwijn en de schepping van de aarde
(Taittirīya Saṃhitā) (Ind.)
Mythe: Prajāpati als beerzwijn en de schepping van de aarde
(Taittirīya Saṃhitā) (Ind.)
Mythe: Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas (Aitareya
Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas (Aitareya
Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: Puruṣa’s offer (RV) (Ind.)
Mythe: Puruṣa’s offer (RV) (Ind.)
Mythe: Puruṣa’s splitsing (BAU) (Ind.)
Mythe: Puruṣa’s splitsing (BAU) (Ind.)
Mythe: Rāma; episode: Rāma’s afwijzing van Sītā (Rāmāya ṇa)
(Ind.)
Mythe: Rāma; episode: Rāma’s afwijzing van Sītā (Rāmāya ṇa)
(Ind.)
Mythe: Rudra’s bestraffing van Prajāpati en de verdeling van diens
gevaarlijke zaad (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: Rudra’s bestraffing van Prajāpati en de verdeling van diens
gevaarlijke zaad (Śatapatha Brāhmaṇa) (Ind.)
Mythe: Rudra’s geboorte uit het zaad van Prajāpati’s zonen
(Kauṣītaki Brāhmaṇa) (Ind.)*
Mythe: Rudra’s geboorte uit het zaad van Prajāpati’s zonen
(Kauṣītaki Brāhmaṇa) (Ind.)*
Mythe: Saramā’s dronk van de melk van de Paṇi’s (Bṛhaddevatā)
(Ind.)
Mythe: Saramā’s dronk van de melk van de Paṇi’s (Bṛhaddevatā)
(Ind.)
Mythe: Saramā’s dronk van de melk van de Paṇi’s (Bṛhaddevatā)
(Ind.)
Mythe: Śiva en het beerzwijn (Kālikā Purā ṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva en het beerzwijn (Kālikā Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva en het beerzwijn (Kālikā Purā ṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s castratie door de woudheiligen (Brahmā ṇḍa Purāṇa)
(Ind.)
Mythe: Śiva’s castratie door de woudheiligen (Brahmāṇḍa Purāṇa)
(Ind.)
Mythe: Śiva’s castratie door de woudheiligen (Brahmā ṇḍa Purāṇa)
(Ind.)
Mythe: Śiva’s slachting van Andhaka en diens geestelijke
wedergeboorte (Kūrma Purāṇa) (Ind.)

Hindoe-mythen

Śiva’s slachting van Andhaka en diens
Mythe 45
Mythe 41
Śiva’s slachting van Kāma en diens
vgl. de Dakṣa-mythe
Mythe 36
van Dakṣa’s offer en herstel ervan
van Dakṣa’s offer en herstel ervan in de
van Dakṣa’s offer in de Varāha Purāṇa
Mythe 35
van Dakṣa’s offer en zijn verdeling van
Mythe 37
Śiva’s vernietiging van Tripura
Mythe 44
Śiva’s verwekking van Andhaka
Mythe 42
verwekking van de onderwatermerrie
Mythe 43
Śiva’s verwekking van Skanda
Mythe 38
Śiva’s zelfcastratie
Mythe 57a
Tārā, de vrouw van Bṛhaspati, wordt
Vinatā en de slangen
Mythe 60a
Mythe 54
Viṣṇu als beerzwijn en de redding van
Mythe 62
Viṣṇu als Boeddha
Mythe 49
Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali
Viṣṇu heeft de wereld in drie stappen

Mythe: Śiva’s slachting van Andhaka en diens geestelijke
wedergeboorte (Kūrma Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s slachting van Andhaka en diens geestelijke
wedergeboorte (Kūrma Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s slachting van Kāma en diens wedergeboorte (Saura
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s slachting van Kāma en diens wedergeboorte (Saura
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer (Ind.)
Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en herstel ervan
(Varāha Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en herstel ervan
(Varāha Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en herstel ervan
(Varāha Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en herstel ervan
(Varāha Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en zijn verdeling van
de koorts (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en zijn verdeling van
de koorts (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Śiva’s vernietiging van Tripura (2) (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Śiva’s vernietiging van Tripura (2) (Mahābhārata) (Ind.)
Mythe: Śiva’s verwekking van Andhaka (Dharma Sa ṃhitā in de Śiva
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s verwekking van Andhaka (Dharma Sa ṃhitā in de Śiva
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s verwekking van de onderwatermerrie (Śiva Purā ṇa)
(Ind.)
Mythe: Śiva’s verwekking van de onderwatermerrie (Śiva Purāṇa)
(Ind.)
Mythe: Śiva’s verwekking van Skanda (Śiva Purā ṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s verwekking van Skanda (Śiva Purā ṇa) (Ind.)
Mythe: Śiva’s zelfcastratie (Dharma Saṃhitā van de Śiva Purāṇa)
(Ind.)
Mythe: Śiva’s zelfcastratie (Dharma Saṃhitā van de Śiva Purāṇa)
(Ind.)
Mythe: Soma en Rohiṇī (Ind.)
Mythe: Soma en Tārā (Ind.)
Mythe: Vinatā en de slangen (Ind.)
Mythe: Vinatā en de slangen (Ind.)
Mythe: Viṣṇu als beerzwijn en de redding van de aarde (Viṣṇu
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Viṣṇu als beerzwijn en de redding van de aarde (Viṣṇu
Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Viṣṇu als Boeddha (Viṣṇu Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Viṣṇu als Boeddha (Viṣṇu Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali (Mhb., Ram., Viṣṇu P.,
Bhagav. P., Vāyu P.) (Ind.)*
Mythe: Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali (Mhb., Ram., Viṣṇu P.,
Bhagav. P., Vāyu P.) (Ind.)*
Mythe: Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali (Mhb., Ram., Viṣṇu P.,
Bhagav. P., Vāyu P.) (Ind.)*

Hindoe-mythen

Mythe 47
Viṣṇu’s drie stappen
Viṣṇu als dwerg-puruṣa
Mythe 48
Mythe 63
Viṣṇu als Kalki
hemel van goede mensen
wereld van Brahmā
Mahar,
Amarāvatī
hemel van Viṣṇu
wereld van Viṣṇu
derde pada is Viṣṇu’s hemel
mythen van Agni
mythologie van Agni
late Dakṣa-mythe
mythologie van Devī
mythen van Devī en de buffeldemon
Hindoe-mythen
Hindoe-mythologie
Indische mythen
(orde) in de Indische
Puranische mythe
Puranische mythologie
Tantra mythen
Vedische mythologie
Vedische, de Epische
mythe van Indra
mythen van Indra
mythologie van Indra
De onthoofding van Dadhyac
Indra, Saramā en de Paṇi’s
het huwelijk van Saraṇyū
mythe van Saraṇyū
Saraṇyū-mythe
Yama en Yamī
Yama-mythe
De onthoofding van Triśiras
Indra en Vṛtra
I-V-mythe
Vṛtra-mythe
motief
motieven
koninklijke of goddelijke kind
verberging en ware gedaante
wegwerping, dus verdeling (of
beheersbaar worden

Mythe: Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali (Ṛg Veda) (Ind.)
Mythe: Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali (Śatapatha Brāhmaṇa)
(Ind.)
Mythe: Viṣṇu als dwerg-puruṣa (Śatapatha Brāhmaṇa)
Mythe: Viṣṇu als Kalki (Viṣṇu Purāṇa) (Ind.)
Mythe: Viṣṇu als Kalki (Viṣṇu Purāṇa) (Ind.)
Mythische woning: bewoner: goede mensen, de hemel van
Mythische woning: naam: ‘Brahmaloka’, de ~ van Brahmā (of
Brahman) (= ‘wereld van Brahmā’) (Ind.)
Mythische woning: naam: ‘Maharloka’, de ~ van geesten en
heiligen (= vierde hemel) (Ind.)
Mythische woning: naam: ‘Svarga’, de ~ van Indra: ‘Amarāvatī’
(Ind.) (hemelse stad)
Mythische woning: naam: ‘Vaikuṇṭha’, de ~ van Viṣṇu (Ind.)
Mythische woning: naam: ‘Vaikuṇṭha’, de ~ van Viṣṇu (Ind.)
Mythische woning: naam: ‘Vaikuṇṭha’, de ~ van Viṣṇu: ‘derde
pada’ (Ind.)
Mythologie: Agni, ~ van (Ind.)
Mythologie: Agni, ~ van (Ind.)
Mythologie: Dakṣa, ~ van (Ind.)
Mythologie: Devī, ~ van (Ind.)
Mythologie: Devī, ~ van: Mahiṣa (Ind.)
Mythologie: geo/rel/temp: Hindoeïstische ~ (Ind.)
Mythologie: geo/rel/temp: Hindoeïstische ~ (Ind.)
Mythologie: geo/rel/temp: Hindoeïstische ~ (Ind.)
Mythologie: geo/rel/temp: Hindoeïstische ~ (Ind.)
Mythologie: geo/rel/temp: Puranische ~ (Ind.)
Mythologie: geo/rel/temp: Puranische ~ (Ind.)
Mythologie: geo/rel/temp: Tantra ~ (Ind.)
Mythologie: geo/rel/temp: Vedische ~ (Ind.)
Mythologie: geo/rel/temp: Vedische ~ (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: Dadhyac (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: Saramā en de Pa ṇi’s (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: Saraṇyū (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: Saraṇyū (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: Saraṇyū (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: Saraṇyū: Yama en Yamī (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: Saraṇyū: Yama en Yamī (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: Triśiras (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: V ṛtra (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: V ṛtra (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van: V ṛtra (Ind.)
Mythologie: motief, mythologisch (mythologem)
Mythologie: motief, mythologisch (mythologem)
Mythologie: motief: afstamming van koninklijken bloede
Mythologie: motief: ambivalentie tussen vermomming en ware
gedaante
Mythologie: motief: beheersing van het gevaarlijke object door
verdeling (wegwerping, uitbreiding)
Mythologie: motief: beheersing van het gevaarlijke object door
verdeling: zaad (o.a. door castratie) (Ind.)

Hindoe-mythen

beheersing van het gevaarlijke vuur
gevaarlijke embryo dat verdeeld moet
Het is getemd door verdeling
ongevaarlijk maken van het zaad
ongevaarlijk gemaakt
een asceet kan breken door hem tot lust
doorboring van het offerhert of Prajāpati
offer te vernietigen
pijl naar hem en doorboort hem
eten van potentieel
geboorte van de dood
karnen van de oceaan
demonen: het karnen
bergtop, die Indra met zijn donderhamer
motief van de mishandeling van bergen
verwondt met pijlen de witte berg
kinderen na hun geboorte te geven om
Slachting van de onschuldige kinderen
gezonden om zuigelingen in de
onderbreking van het liefdesspel
Opvoeding van het koninklijke of
reis over water naar de andere wereld
liefde-dood
figuurlijke liefdeseksueel antagonisme
seksuele opponent
rol van het derde kind, Kālī, in diverse
motief van verbergen en vinden
motief van de verleiding van een
verleiding van een vrouw als list
vernietiging van Prajāpati’s offer
Verschuiling in de wortels der planten
verspilling van Prajāpati’s zaad
zaad wordt verspild
derde oog en waaruit de demon Andhaka
die geboren zijn uit zweet
in de handen van de godin tot een kind
geplaatst in de baarmoeder van Rohiṇī
komt voort uit een zweetdruppel
niet normaal geboren
Skanda geboren, maar zonder
Skanda: geboren buiten Pārvatī om
Uit de aarde geboren
uit zijn geest geboren
vreemde geboorte

Mythologie: motief: beheersing van het gevaarlijke object door
verdeling: vuur
Mythologie: motief: beheersing van het gevaarlijke object door
verdeling: gevaarlijk embryo
Mythologie: motief: beheersing van het gevaarlijke object door
verdeling: zaad (o.a. door castratie) (Ind.)
Mythologie: motief: beheersing van het gevaarlijke object door
verdeling: zaad (o.a. door castratie) (Ind.)
Mythologie: motief: beheersing van het gevaarlijke object door
verdeling: zaad (o.a. door castratie) (Ind.)
Mythologie: motief: breken van de macht van een asceet door
hem tot lust of toorn te bewegen
Mythologie: motief: doorboring van het offerhert of Prajāpati
(Ind.)
Mythologie: motief: doorboring van het offerhert of Prajāpati
(Ind.)
Mythologie: motief: doorboring van het offerhert of Prajāpati
(Ind.)
Mythologie: motief: eten van potentieel onsterfelijke vijanden (IE)
Mythologie: motief: geboorte van de dood
Mythologie: motief: karnen van de oceaan van melk (Ind.)
Mythologie: motief: karnen van de oceaan van melk (Ind.)
Mythologie: motief: mishandeling van bergen
Mythologie: motief: mishandeling van bergen
Mythologie: motief: mishandeling van bergen
Mythologie: motief: moord op onschuldige kinderen
Mythologie: motief: moord op onschuldige kinderen
Mythologie: motief: moord op onschuldige kinderen
Mythologie: motief: onderbreking van het liefdesspel
Mythologie: motief: opvoeding van het koninklijke of goddelijke
kind door eenvoudige pleegouders die onwetend zijn van zijn
majesteitelijkheid
Mythologie: motief: reis over water naar de andere wereld waar
men niet mag eten of drinken
Mythologie: motief: rituele liefde-dood (Liebestod, love death)
Mythologie: motief: rituele liefde-dood (Liebestod, love death)
Mythologie: motief: rituele liefde-dood (Liebestod, love death)
Mythologie: motief: rituele liefde-dood (Liebestod, love death)
Mythologie: motief: rol van Kālī in diverse verschijningen (Ind.)
Mythologie: motief: verbergen en vinden
Mythologie: motief: verleiding van een onsterfelijke vrouw door
een sterfelijke man
Mythologie: motief: verleiding van een vrouw als list
Mythologie: motief: vernietiging van Prajāpati’s offer (Ind.)
Mythologie: motief: verschuiling in de wortels der planten (Ind.)
Mythologie: motief: verspilling van Prajāpati’s zaad (Ind.)
Mythologie: motief: verspilling van Prajāpati’s zaad (Ind.)
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte

Hindoe-mythen

zweetdruppel van zijn hoofd, die in
mythologie van Prajāpati en Brahmā
mythologie van Rudra en Śiva
mythologie van Śiva
epische Śiva-mythologie
Puranische mythologie van de liṅgaPuranische mythologie van Śiva en
Vedische mythologie van Rudra
de inleiding tot de Vedische mythologie
thema
beerzwijnmythe
Conflict tussen twee soorten
geboortemythe
offermythe
mythe van het onderwaterpaard
scheppingsmythe
Ene die Twee werd
strijd tussen Śiva en een olifant
thema van de verderfelijkheid
mythe is kosmische vernietiging
zondvloedverhalen
zonnemythe
Epiek
episch
Epische en de Puranische mythe
Epische en de Puranische mythologie
Epische mythologie
epische Śiva-mythologie
oorsprong van de liṅga-verering
mythologie van Viṣṇu
Viṣṇu de dwerg en andere mythen
Kṛṣṇa-mythen
mythologie van Kṛṣṇa
natuurverschijnselen
blazen
bliksem
Pāvaka (de zuiveraar, m.n. de bliksem)
donderende
droog
regens blijven uit
mist voort
De mist
mistbank
nevel
rook
koud
hete [+ spatie]
hitte [voorafgegaan door een spatie]
verhit
verwarmen
bries
stormen
wind [voorafgegaan door een spatie]

Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: Prajāpati en Brahmā, ~ van (Ind.)
Mythologie: Śiva (en Rudra), ~ van (Ind.)
Mythologie: Śiva (en Rudra), ~ van (Ind.)
Mythologie: Śiva (en Rudra), ~ van: epiek (Ind.)
Mythologie: Śiva (en Rudra), ~ van: Purā ṇa’s (Ind.)
Mythologie: Śiva (en Rudra), ~ van: Purā ṇa’s (Ind.)
Mythologie: Śiva (en Rudra), ~ van: Veda’s (Ind.)
Mythologie: Śiva (en Rudra), ~ van: Veda’s (Ind.)
Mythologie: thema, mythologisch
Mythologie: thema: beerzwijn, ~ van het
Mythologie: thema: conflict tussen twee soorten onsterfelijkheid:
opwekking uit de dood en natuurlijke volle tijd van leven
Mythologie: thema: geboorte~
Mythologie: thema: offer~
Mythologie: thema: onderwaterpaard, ~ van het
Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste
geschiedenis van de mens, ~ van de
Mythologie: thema: scheppings~: splitsing van het oerwezen, ~ van
het (oosterse versie)
Mythologie: thema: strijd tussen Śiva en een olifant (Ind.)
Mythologie: thema: verderfelijkheid
Mythologie: thema: wereldondergangs ~
Mythologie: thema: zondvloed~
Mythologie: thema: zonne~
Mythologie: type: epische ~ (Ind.)
Mythologie: type: epische ~ (Ind.)
Mythologie: type: epische ~ (Ind.)
Mythologie: type: epische ~ (Ind.)
Mythologie: type: epische ~ (Ind.)
Mythologie: type: epische ~ (Ind.)
Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~)
Mythologie: Viṣṇu, ~ van (Ind.)
Mythologie: Viṣṇu, ~ van (Ind.)
Mythologie: Viṣṇu, ~ van: Kṛṣṇa (Ind.)
Mythologie: Viṣṇu, ~ van: Kṛṣṇa (Ind.)
Natuurverschijnsel
Natuurverschijnsel: blazen, waaien
Natuurverschijnsel: bliksem (flits, schicht)
Natuurverschijnsel: bliksem: term: pāvaka (god) (Ind.)
Natuurverschijnsel: donder
Natuurverschijnsel: droogte (droog)
Natuurverschijnsel: droogte (droog)
Natuurverschijnsel: mist
Natuurverschijnsel: mist
Natuurverschijnsel: mist
Natuurverschijnsel: mist
Natuurverschijnsel: rook (offer-)
Natuurverschijnsel: termperatuur: koude
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind (storm)

Hindoe-mythen

winden
wind: haar
offer
Bhaga, die aan de zuidzijde van het offer
Bṛhaspati, die het naar Savitṛ brengt
offeren aan de voorouders
slangen van de mensen een offer
Ze offeren haar
krijgt Garuḍa een deel
Pūṣan, die het eet
naar Savitṛ brengt
ritueel bevat een slachting
slachtoffer
zoenoffer
Āśvamedhika P.
Aśvamedha
van dit offer.
deel van het offer
god niet een deel van
haan, fruit, rijst en rijkdommen
offerande
offerdeel
offergave
dierenoffer
paardenoffer
soma-offer
bloedoffer
svāhā
Bali
Aan het begin van elke maand
Aan het begin van de tweewekelijkse
eerste offer
oeroffer
scheppingsoffer
brandoffers
dit in het vuur (Agni)
vuuroffer
plengoffer
paard
śabalāśva’s
merrie van het einde der tijden
hengst
merrie
onder water verblijvende paard
onderdompeling van de vurige merrie
onderwatermerrie
onderwaterpaard
Hari [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Hari is hij
Hari neemt
Hari)
Hari, Śiva
hāryaśva’s
paard van de zon
zonnehengst
paleis

Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Offer
Offer: ~ aan Bhaga (Ind.)
Offer: ~ aan Bṛhaspati (Ind.)
Offer: ~ aan de doden (dodenoffer)
Offer: ~ aan de slangen
Offer: ~ aan Devī (Ind.)
Offer: ~ aan Garuḍa (Ind.)
Offer: ~ aan Pūṣan (Ind.)
Offer: ~ aan Savitṛ (Ind.)
Offer: asp.: offerhandeling: doden van het offerdier
Offer: asp.: slachtoffer (letterlijk en figuurlijk)
Offer: doel: zoenoffer
Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.)
Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.)
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: bloedoffer
Offer: obj.: term: svāhā (Ind.)
Offer: term: bali (huisoffer) (Ind.)
Offer: tijd: maandelijks ~
Offer: tijd: maansoffer: vollemaansoffer
Offer: tijd: oeroffer aan het begin der schepping
Offer: tijd: oeroffer aan het begin der schepping
Offer: tijd: oeroffer aan het begin der schepping
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: plengoffer
Paard
Paard: bont ~: term: śabalāśva (type god) (Ind.)
Paard: eind der tijden, ~ van het
Paard: hengst
Paard: merrie
Paard: onderwaterpaard
Paard: onderwaterpaard
Paard: onderwaterpaard
Paard: onderwaterpaard
Paard: vospaard: term: hari (god) (Ind.)
Paard:
Paard:
Paard:
Paard:
Paard:
Paard:
Paard:
Paleis

vospaard: term:
vospaard: term:
vospaard: term:
vospaard: term:
vospaard: term:
zonnepaard
zonnepaard

hari (god) (Ind.)
hari (god) (Ind.)
hari (god) (Ind.)
hari (god) (Ind.)
hāryaśva (adj., god) (Ind.)

Hindoe-mythen

harem
nirvāṇa
deuropening
priester
huispriester
Aṅgirasa’s
Ayāsya’s
brahmanen
brahmaan
navagva’s
zeven ṛṣi’s
Zeven Wijzen
Zeven Zieners
Zieners, die een soma-offer
Zieners denken
Atharva
tweemaal geborene
besef
Bewust
Ze begrijpt dat Kṛṣṇa
Droom
extase
onder invloed van de demonische melk
opwinding
roes
trance
Uitzinnig
Anavamī
Madana
geheugen
herinnering
herinnert
Smara
mediterende
houding tegenover Śiva
Koeien worden beschouwd als
Budha
waarmee ‘handig’ of ‘intelligent’
Kratu
Vipracitti
Thanatos
Eros
genotsprincipe
ontwaakt
wakker [voorafgegaan door een spatie]

Paleis: harem
Paradijs: ‘Nirvāṇa’ (Ind.) + (Ind.-B.)
Poort
Priester
Priester: functie: huispriester
Priester: groep: ‘Aṅgirasa’s’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Ayāsya’s’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.)
Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.)
Priester: groep: ‘Navagva’s’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’)
(mythische goddelijke priesters) (Ind.)
Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’)
(mythische goddelijke priesters) (Ind.)
Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’)
(mythische goddelijke priesters) (Ind.)
Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’)
(mythische goddelijke priesters) (Ind.)
Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’)
(mythische goddelijke priesters) (Ind.)
Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.)
Priester: term: brāhmaṇa: ‘Tweemaal geborene’ (Ind.)
Psychologie: bewustzijn: bewustheid (besef, bewustwording)
Psychologie: bewustzijn: bewustheid (besef, bewustwording)
Psychologie: bewustzijn: bewustheid (besef, bewustwording)
Psychologie: droom
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase: term: anavama (> A–ī, dienares van Pārvatī)
(adj.) (Ind.)
Psychologie: extase: term: madana (‘gekmaker’) (nom. ag.) (god)
(Ind.)
Psychologie: gedachte: herinnering (geheugen, in herinnering
roepen, herdenken)
Psychologie: gedachte: herinnering (geheugen, in herinnering
roepen, herdenken)
Psychologie: gedachte: herinnering (geheugen, in herinnering
roepen, herdenken)
Psychologie: gedachte: herinnering: term: smara
(‘dwanggedachten aan de liefde’) (god) (Ind.)
Psychologie: gedachte: meditatie
Psychologie: houding t.o.v. de goden
Psychologie: houding t.o.v. koeien
Psychologie: intelligentie: term: budha (god) (Ind.)
Psychologie: intelligentie: term: dakṣa (adj.) (god) (Ind.)
Psychologie: intelligentie: term: kratu (ṛṣi) (Ind.)
Psychologie: intelligentie: term: vipracitti (adj.) (demon) (Ind.)
Psychologie: lust, doods-: thanatos
Psychologie: lust, levens-: eros ≈ wens om lief te hebben
Psychologie: lustprincipe
Psychologie: ontwaken (wekken)
Psychologie: ontwaken (wekken)

Hindoe-mythen

Budha
zinnen niet overwonnen
nirvāṇa (‘het doven van de vlam’)
verstand
Slaap
slapen
Sauptika P.
bedwelmt
fouten
verward
verwarring
Māyāmoha
besprenkelt
onrein
onzuiver
besmet
ondrinkbaar
ontwijd
verontreinigd
verontreinigen
onreine houding
dit in een onreine
onreine lighouding
Kalki
zuiver [voorafgegaan door een spatie]
zuivere
zuiverheid
ascetische zuiverheid
rein [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
sattva
baden de liṅga met water
baden om van hun zonden verlost te
gereinigd van zonden
Reinigen en
reinig [voorafgegaan door een spatie]
zuivering
zuivert
reiniging door het vuur
vindt de zuivering door
Pāvaka (de zuiveraar
wierook
verzorgen
verzorging

Psychologie: ontwaken: term: budha (part.) (god) (Ind.)
Psychologie: opheffing (uitdoving) van de begeerte
Psychologie: opheffing (uitdoving) van de geest: term: nirvāṇa
(Ind.)
Psychologie: rationaliteit (verstand, rede)
Psychologie: slaap
Psychologie: slaap
Psychologie: slaap: term: sauptika (adj.) (lit.) (Ind.)
Psychologie: verdoven, bedwelmen
Psychologie: vergissing
Psychologie: verwarring (psych. chaos)
Psychologie: verwarring (psych. chaos)
Psychologie: verwarring: term: moha, māyā- (‘verwardheid door
māyā’) (Boeddha) (Ind.)
Reiniging en verzorging: besprenkeling
Reiniging en verzorging: onreinheid (onzuiverheid)
Reiniging en verzorging: onreinheid (onzuiverheid)
Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging,
ontwijding)
Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging,
ontwijding)
Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging,
ontwijding)
Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging,
ontwijding)
Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging,
ontwijding)
Reiniging en verzorging: onreinheid: houding met het hoofd naar
het noorden
Reiniging en verzorging: onreinheid: houding met het hoofd naar
het noorden
Reiniging en verzorging: onreinheid: houding met het hoofd naar
het noorden
Reiniging en verzorging: onreinheid: term: kalka (adj.) (kalki,
Viṣṇu-avatāra) (Ind.)
Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid)
Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid)
Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid)
Reiniging en verzorging: reinheid: seksuele zuiverheid
Reiniging en verzorging: reinheid: seksuele zuiverheid
Reiniging en verzorging: reinheid: term: sattva (subst.) (guṇa),
sāttvika (adj.) (Ind.)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): term: pāvaka (adj.) (god)
(Ind.)
Reiniging en verzorging: reinigingsmiddel: wierook
Reiniging en verzorging: verzorging
Reiniging en verzorging: verzorging

Hindoe-mythen

zorgen tot hij groot is
bad [+ spatie]
baden
zich wast
zalft
gaat naar
lopen over naar
reis
begeleid
brengt Saramā Indra naar de Paṇi’s
leiden Indra naar de Paṇi’s
Leidt de gelovige naar het vee
betreden
betreedt ze het vuur
binnendringer
binnengaan
binnengegaan
binnengelaten
binnentreden
binnentreedt
doordringing
dringt binnen
in het vuur treedt
treedt de jaargetijden
treedt de kluis binnen
treedt hen binnen
hemel te betreden
(divam) gaan
godin opstijgen ten
rijst naar de hemel
stijgt ze als Kauśikī, de godin Kālī, ten
stijgt ze op naar de hemel
ten hemel rijst
Tenhemelopneming
Svargārohaṇa P.
klimt
bestijgt, vergezeld
bereikt Śiva’s huis
komst
komt de demon
ziel verhuist tijdelijk naar de planten
toenadering
Durgā
gaan naar de aarde
Nederdaling
uit de hemel komt
bezoek
ontmoet
bereden
berijdt
Mahāprasthānika P.
brengt Agni terug
brengt de koeien terug
gaan terug
gaat terug
keert terug

Reiniging en verzorging: verzorging
Reiniging en verzorging: wassing, bad
Reiniging en verzorging: wassing, bad
Reiniging en verzorging: wassing, bad
Reiniging en verzorging: zalving
Reis
Reis
Reis
Reis: begeleiden (leiden naar)
Reis: begeleiden (leiden naar)
Reis: begeleiden (leiden naar)
Reis: begeleiden (leiden naar)
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming)
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming)
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming)
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming)
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming)
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming)
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming)
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming)
Reis: hemel, ~ naar de: term: svargārohaṇa (lit.) (Ind.)
Reis: klimmen (beklimmen)
Reis: klimmen: berg
Reis: komst
Reis: komst
Reis: komst
Reis: metempsychosis: naar de andere wereld
Reis: naderen (bijeenkomen, dichterbij komen)
Reis: naderen: term: ga, dur- (durga, durgā) (‘moeilijk
benaderbaar’) (adj.) (demon, godin) (Ind.)
Reis: nederdaling (vallen)
Reis: nederdaling (vallen)
Reis: nederdaling (vallen)
Reis: ontmoeten (bezoeken)
Reis: ontmoeten (bezoeken)
Reis: rijden (berijden)
Reis: rijden (berijden)
Reis: term: prasthānika, maha- (‘grote reis’) (adj.) (lit.) (Ind.)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)

Hindoe-mythen

keert vol dankbaarheid terug
keert, nog steeds
keren ze terug
steekt de Rasā weer over naar Indra
terug te gaan
terug te keren
teruggaan
teruggekeerd
terugkeer
terugkeren
terugkomen
terugweg
wederkeer
trekt hij zich teleurgesteld terug in het
trekt zich terug
breekt door de rechterzij van Śukra
door de penis van Śiva eruit
geest van de demon ontsnapt
komen uit
komt naar buiten
stapt uit
Uit het lichaam van Vṛtra verschijnt
uittreden
verlaat zijn lichaam
overgestoken
oversteekt
reis over water naar de andere wereld
weg is over de oceaan
steekt de Rasā weer over
achter te laten
laat hij Pārvatī achter
loopt heen
ontdoet zich van
uiteengaan van Kṛṣṇa en de gopī’s
verlaat
verlaten
vertrek
vertrokken
vragen Śakra weg
cirkelen boven zijn hoofd
vliegen
vliegt
vlucht
zendt de gopī’s weg
zoek [voorafgegaan door een spatie]
ontdek
vinden [voorafgegaan door een spatie]
vindt de paardenkop
rondtrekkende
zwerft
zwerftocht
zwerven
zwervers
cāraṇa’s
raken niet de grond met hun voeten
religieuze

Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugtrekken (zich -) (bijv. in het woud)
Reis: terugtrekken (zich -) (bijv. in het woud)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: varen (zeevaart, overvaren)
Reis: varen (zeevaart, overvaren)
Reis: varen (zeevaart, overvaren)
Reis: varen (zeevaart, overvaren)
Reis: varen (zeevaart, overvaren, oversteken)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vliegen
Reis: vliegen
Reis: vliegen
Reis: vluchten
Reis: wegzenden (van persoon)
Reis: zoektocht (queeste)
Reis: zoektocht: vinden (ontdekken)
Reis: zoektocht: vinden (ontdekken)
Reis: zoektocht: vinden (ontdekken)
Reis: zwerven
Reis: zwerven
Reis: zwerven
Reis: zwerven
Reis: zwerven
Reis: zwerven: term: cāraṇa (nom. ag.) (hemelse rondtrekkende
muzikant) (Ind.)
Reis: zweven (niet met de voeten de grond raken)
Religie

Hindoe-mythen

Boeddhist
geloof
ketterij
ketters
Hindoe
Jaina
Śaiva
Kāpālika’s
Tantra
Vaiṣṇava
Vedische geloof en ritueel
ascese
ascetische
bestijgt, vergezeld
In de regentijd leeft ze in het water
’s Winters slaapt ze op de harde grond
hoofd naar beneden rook in te ademen
doet haar sieraden af en bekleedt zich
heeft ze geen voedsel
verhit ze zich met de vijf vuren
ascese tussen vijf vuren
yoga
van de schedel is de hoogste
heilig
belofte wordt gewijd
voorwerp van verering
altaren
altaar’ (vedi)
drietand
rozenkrans
heilige gras
riten
ritueel
rituelen
verbranden het lijk
inwijdingsrite
tot koning gemaakt
inspecteert het kind op tekenen
Gaṇeśa krijgt namen
geeft hem o.a. de naam
biedt Śiva haar zoon aan om hem te
adoptie
geven hem daarop Andhaka
en zij neemt hem aan
rite de passage
religieuze handelingen
diep te buigen
handen boven hun hoofd samen te leggen
handen boven hun hoofd samen te
olifantdemon en hult zich in zijn huid
eed van kuisheid (kaumāravrata)
gewoonten

Religie: Boeddhisme (Ind.-B.), Boeddhistisch, Boeddhist
Religie: geloof
Religie: geloof: ketterij (ketter)
Religie: geloof: ketterij (ketter)
Religie: Hindoeïsme (Ind.), Hindoeïstisch, Hindoe
Religie: India, ~ van: Jaïnisme (Ind.-J.), Jaina
Religie: Śaivisme (Ind.), Śaiva (lit.)
Religie: Śaivisme: Kāpālika’s = Kāpāla’s (Ind.)
Religie: Śāktisme = Tantrisme (Ind.), Śākta (lit.)
Religie: Vaiṣṇavisme (Ind.), Vaiṣṇava (lit.)
Religie: Vedische ~ (Vedisme) (Ind.)
Religieus fenomeen: ascese
Religieus fenomeen: ascese
Religieus fenomeen: ascese: eenzame afzondering
Religieus fenomeen: ascese: in water
Religieus fenomeen: ascese: lichamelijke pijniging
Religieus fenomeen: ascese: met het hoofd naar beneden rook
inademen
Religieus fenomeen: ascese: naaktheid of schamele bedekking
Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten
Religieus fenomeen: ascese: verhitting tussen vuren
Religieus fenomeen: ascese: verhitting tussen vuren
Religieus fenomeen: ascese: yoga (lit.) (Ind.)
Religieus fenomeen: ascese: yoga van de schedel (Ind.)
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar: term: vedi(ka) (Ind.)
Religieus voorwerp: drietand
Religieus voorwerp: krans, rozenReligieus voorwerp: offerstrooisel
Rite
Rite
Rite
Rite: behandeling van de dode: lijkverbranding
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen)
Rite: overgangsrite: geboorterite: inspectie van het kind op
bijzondere tekens
Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de pasgeborene
Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de pasgeborene
Rite: overgangsrite: geboorterite: overdracht van het kind aan de
vader/moeder
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite)
Rite: overgangsrite: term: rite de passage (Frankr.)
Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling: buiging, diepe
Rite: rituele handeling: handen boven het hoofd samenvouwen
Rite: rituele handeling: handen boven het hoofd samenvouwen
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: term: vrata, kaumāra- (‘kuisheidseed’)
(Ind.)
Rite: volksgebruik

Hindoe-mythen

praktijk
buffel
Mahiṣa (‘Buffel’)
kalf
koe [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
koe’
koe-vinder
koevinder
koeien
koeherder
soma schenkende koe
wensbomen en –koeien
wenskoe
Dhenuka (‘vol koeien’, een
Rohiṇī (‘vrouwelijke gazelle’ of ‘rode
stier
Heramba
Abhijit (‘Zegevierend’)
Ādi [+ spatie]
verwijst naar een watervogel (liefde)
Āḍi
Airāvata
Ongeluk (alakṣmī)
Ānaka-dundubhi (namen van trommels
Anasūyā
Anavamī (‘Uitzinnig’)
Andhaka (‘blind’)
Bṛhaddevatā
Araṇi
Āraṇyaka
Arbuda
arhats
Aruṇācala
Arundhatī
Asiknī
vier levensstadia (āśrama’s)
Aśvamukha’s (‘Paardenkoppen’)
aśvattha-boom, de heilige vijgenboom
avaka
ayana ‘woning’
Ayāsya’s
Bakāsura
Bala (= Balarāma)
Balāhaka ‘kraanvogel’
Balarāma
Bali (‘offergave’)
Bhadrakālī
Bhāga
Bhāgavatamāhātmya
Bhāgavata
Mahābhāgavata
Bhava (‘bestaan’)
Bhūpati
Heramba bījarūpa ‘Stier in de vorm van

Rite: volksgebruik, (praktijk, folklore)
Rund: buffel
Rund: buffel: term: mahiṣa (Ind.)
Rund: kalf
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe die soma schenkt (Ind.)
Rund: koe, wensRund: koe, wensRund: koe: term: dhenukā: dhenuka (‘vol koeien’, O’Flaherty)
(bedevaartsoord) (Ind.)
Rund: koe: term: rohiṇī (‘rode koe’) (Ind.)
Rund: stier
Rund: stier: term: heramba (Gaṇeśa) (Ind.)
Sansk. termen: Abhijit
Sansk. termen: ādi
Sansk. termen: Āḍi
Sansk. termen: Āḍi
Sansk. termen: Airāvata
Sansk. termen: alakṣmī
Sansk. termen: Ānaka-dundubhi
Sansk. termen: Anasūyā
Sansk. termen: Anavamī
Sansk. termen: Andhaka
Sansk. termen: Anukramaṇī: Bṛhaddevatā
Sansk. termen: Araṇi
Sansk. termen: āraṇyaka
Sansk. termen: Arbuda
Sansk. termen: arhat
Sansk. termen: Aruṇācala
Sansk. termen: Arundhatī
Sansk. termen: asita: Asiknī
Sansk. termen: āśrama
Sansk. termen: Aśvamukha
Sansk. termen: aśvattha
Sansk. termen: avaka
Sansk. termen: ayana
Sansk. termen: Ayāsya
Sansk. termen: baka
Sansk. termen: bala
Sansk. termen: Balāhaka
Sansk. termen: Balarāma
Sansk. termen: Bali
Sansk. termen: Bhadrakālī
Sansk. termen: bhaj: bhāga
Sansk. termen: bhaj: bhaga: bhagavat: bhāgavata
Sansk. termen: bhaj: bhaga: bhagavat: bhāgavata
Sansk. termen: bhaj: bhaga: bhagavat: bhāgavata
Sansk. termen: bhū: bhava
Sansk. termen: Bhūpati
Sansk. termen: bīja

Hindoe-mythen

Brahmā
Aitareya Brāhmaṇa
Śatapatha Brāhmaṇa
(Śatapatha
Bṛhaspati (‘Heer der heilige
Budha
Caitraratha-woud
cāraṇa’s (‘zwervers’, hemelse
Lokāyatika’s of Bārhaspatya’s
Citra,
Dadhyac
Daityasenā
Dakṣa is verwant aan lat. dexter ‘rechts’
Dasyu’s (= ‘slaven’, nl. niet-Ariërs, hier:
Dasra (‘die wonderlijke daden verricht’)
Dattātreya
Devasenā, Leger van de goden
Devayānī
Devī
Dharmaketu
Dhenuka (‘vol koeien’, een
Digvāsas, een naam van Rudra, betekent
Diti [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Diti)
Diti’s
Diti verzoekt
Diti kijkt
daglicht (divā)
(divam)
Dundubhi (‘Pauk’)
Durgā
Durvāsas
Dvāpara
Ekadantaka ‘Eentandige’
Emūṣa
Gajānana ‘Olifantkoppige’
Gaṇapati Kh.
Gaṇeśa of Gaṇādhipa of Gaṇapati
Garuḍa P.
Garuḍa
Garuḍī
gouden (gaurī
gāyatrī
Ghora (‘Afschuwelijk’)
gopā (‘koeherder’)
Govinda (‘koevinder’
Govinda ‘koe-vinder’
betekenis van garbha
garbha (‘baarmoeder’, innerlijke holten)
Gṛhapati (het huiselijk haardvuur)
guggulu: bdellium, een mirreachtig
Guha
guhyaka’s (‘verborgenen’, halfgoden
guṇa’s (‘streng’)

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

Brahmā
brāhmaṇa: Aitareya Brāhmaṇa
brāhmaṇa: Śatapatha Brāhmaṇa
brāhmaṇa: Śatapatha Brāhmaṇa
Bṛhaspati = Brahmaṇaspati
Budha
Caitraratha
cāraṇa
Cārvāka
Citra
Dadhyac
Daityasenā
Dakṣa
dāsa of dasyu
dasra
Dattātreya
Devasenā
Devayānī
Devī
Dharmaketu
Dhenuka
Digvāsas
Diti

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

Diti
Diti
Diti
Diti
div: diva
div: diva
Dundubhi
Durgā
Durvāsas
dvāpara
Ekadantaka
Emūṣa
Gajānana
Gaṇeśa
Gaṇeśa of Gaṇādhipa of Gaṇapati
Garuḍa
Garuḍa
Garuḍa: Garuḍī
gaurī
gāyatrī
Ghora
gopā
Govinda
Govinda
grah: garbha
grah: garbha
gṛha: Gṛhapati
guggulu
Guha
guhyaka
guṇa

Hindoe-mythen

Haṃsa (‘gans’)
Hara (= Śiva
Hari [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Hari is hij
Hari neemt
Hari)
Hari, Śiva
hāryaśva’s
skt. bījarūpa ‘zaadvormig’
Heramba bījarūpa ‘Stier in de vorm van
Himavat
Himālaya
hiraṇya
Hiraṇyakaśipu: ‘gouden kleding’
Hiraṇyākṣa: ‘gouden oog’
Hiraṇyalocana: ‘gouden oog’
Hiraṇyanetra: ‘gouden oog’
Hrāda (‘brul’)
jagatī
Jalaṃdhara
Jambha
Jātavedas
Jhaṣa: het sterrenbeeld Vissen
Jayā [voorafgegaan door een spatie]
Vijayā
Jayantī
Jṛmbhikā (‘de Gaper’)
Jyeṣṭha, de ‘Oudste’, godin van het
god Ka (‘Wie’)
Kaca
kadamba
Kadrū
Kailāsa
Kākutstha (‘afstammeling van Kakutstha
Kālakūṭa, het vergif dat de drieledige
Kālanemi
Kali
Kālindī
Kāliya
Kalki P.
messias die als ruiter op een wit paard
Kamalākṣa (‘Lotusogige’)
Kanaka (‘Gouden’)
kāṇḍa
Āraṇya K.
Ayodhyā K.
Bāla K.
Kiṣkindhā K.
Sundara K.
Uttara K.
Yuddha K.
Kāpālika’s (een Śaiva secte), de
Kardama

Sansk. termen: Haṃsa
Sansk. termen: Hara
Sansk. termen: Hari
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:

Hari
Hari
Hari
Hari
hāryaśva
Heramba bījarūpa
Heramba bījarūpa
Himavat
Himavat
hiraṇya
Hiraṇyakaśipu
Hiraṇyākṣa
Hiraṇyākṣa
Hiraṇyākṣa
Hrāda
jagatī
Jalaṃdhara
Jambha
jātavedas
jhaṣa
ji: Jayā
ji: Jayā
ji: Jayantī
Jṛmbhikā
Jyeṣṭha
Ka
Kaca
kadamba
Kadrū
Kailāsa
Kākutstha
kālakūṭa
Kālanemi
kali
Kālindī
Kāliya of Kālīya
Kalki
Kalki
Kamalākṣa
Kanaka
kāṇḍa
kāṇḍa: Āraṇya Kāṇḍa
kāṇḍa: Ayodhyā Kāṇḍa
kāṇḍa: bāla kāṇḍa
kāṇḍa: Kiṣkindhā Kāṇḍa
kāṇḍa: Sundara Kāṇḍa
kāṇḍa: Uttara Kāṇḍa
kāṇḍa: Yuddha Kāṇḍa
Kāpālika
Kardama

Hindoe-mythen

kāśa
Kātyāyanī
Kauśikī (‘dochter van de schede’
Kaustubha
Śukra = Kāvya Uśanas (guru der
Keśava
Keśin (‘langharig’)
khaṇḍa
Svarga Kh.
Ādi Kh.
Avanti Kh.
Brahmottara Khaṇḍa
Dharmāraṇya Khaṇḍa
Kāśi Kh.
Kedāra Khaṇḍa
Nāgara Kh.
Prabhāsa Kh.
Revā Khaṇḍa
Uttara Kh.
Yuddha Khaṇḍa
Kiṃnara’s
Kimpuruṣa’s
Kratu
Kṛṣṇa
Krṣṇajanma Kh.
Kṛta
‘snijders, scheermessen’, ook
Kārttikamāsamāhātmya
Kubera
jongeling (‘Kumāra’)
eed van kuisheid (kaumāravrata)
Kaumārika Khaṇḍa
Kumeru (‘Slechte Meru’) der demonen
Kūrma
kuśa
Kusumāmodinī
Lakṣmī
Lambodara ‘Dikbuik’
liṅga (fallus van Śiva)
Wereld-niet-Wereld
Madana
Mādhava
Mahākāla
Mahar,
māhātmya
Aruṇācalamāhātmya
Avantikṣetramāhātmya
Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya
Ayodhyāmāhātmya
Badarikāśramamāhātmya
Dvārakāmāhātmya
Prabhāsakṣetramāhātmya
Puruṣottamakṣetramāhātmya

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

kāśa
Kātyāyanī
Kauśikī
Kaustubha
Kāvya Uśanas
Keśava
Keśin
khaṇḍa
khaṇḍa: Ādi khaṇḍa
khaṇḍa: Ādi khaṇḍa
khaṇḍa: Avanti Khaṇḍa
khaṇḍa: Brahmottara Khaṇḍa
khaṇḍa: Dharmāraṇya Khaṇḍa
khaṇḍa: Kāśi Khaṇḍa
khaṇḍa: Kedāra Khaṇḍa
khaṇḍa: Nāgara Khaṇḍa
khaṇḍa: Prabhāsa Khaṇḍa
khaṇḍa: Revā Khaṇḍa
khaṇḍa: Uttara Khaṇḍa
khaṇḍa: Yuddha Khaṇḍa
kiṃnara
Kimpuruṣa
kratu
Kṛṣṇa
Krṣṇajanma
kṛta
kṛttikā
kṛttikā: Kārttika = Kārttikamāsa
Kubera
Kumāra
kumāra: kaumāra
Kumārikā = Kaumārikā
Kumeru
Kūrma
kuśa
Kusumāmodinī
Lakṣmī
Lambodara
liṅga
loka: Lokāloka
Madana
madhu: Mādhava
Mahākāla
mahas
māhātmya
māhātmya: Aruṇācalamāhātmya
māhātmya: Avantikṣetramāhātmya
māhātmya: Avantisthacaturaśītiliṅgamāhātmya
māhātmya: Ayodhyāmāhātmya
māhātmya: Badarikāśramamāhātmya
māhātmya: Dvārakāmāhātmya
māhātmya: Prabhāsakṣetramāhātmya
māhātmya: Puruṣottamakṣetramāhātmya

Hindoe-mythen

Setumāhātmya
Vaiśākhamāsamāhātmya
Vastrāpathakṣetramāhātmya
Veṅkaṭācalamāhātmya
Māheśvara Kh.
Mahiṣa (‘Buffel’)
Maināka
Betekenis: ‘van Mithilā’, de hoofdstad
god met het embleem van de krokodil
Mānasa
Mandara
Manu Cākṣuṣa
Svāyambhuva
Mārgaśīrṣamāsamāhātmya
Marīci
Matsya P.
Matsya Purāṇa
Maya
godin van de illusie, Māyā
Māyāmoha, de māyā der misleiding
Mohinī (‘Verleidster’), een hemelse nimf
mṛdaṃga
Mṛga(śiras) ‘Herten(kop)’
Rohiṇī (‘vrouwelijke gazelle’ of ‘rode
Nanda [voorafgegaan door een spatie]
Nanda en de koeherders
Nanda en de anderen
Nandin
Nara (‘man, mens’)
wateren heten Nāra, als afstammelingen
Naraka (‘Mannetje’)
Bhaumya (‘Uit de aarde geboren’)
Nārāyaṇa leeft in de wateren (ayana
Nārada
Nāsatya (trad.: ‘uit de neus’; eig.:
nīpa
nirvāṇa (‘het doven van de vlam’)
lettergreep van Gaṇeśa (OṂ)
Betekenis van het woord pada
Padmāvatī (‘lotusdraagster’ = Lakṣmī)
paṇava
Pāñcāla
Pañcaśikha
Paraśurāma ( ‘Rāma met de bijl’)
parvan
Ādi P.
Anuśāsana
Vana P. of Āraṇyaka P.
Āśramavāsika P.
Āśvamedhika P.
Bhīṣma P.
Droṇa P.
Karṇa P.
Mahāprasthānika P.
Mausala P.

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

māhātmya: Setumāhātmya
māhātmya: Vaiśākhamāsamāhātmya
māhātmya: Vastrāpathakṣetramāhātmya
māhātmya: Veṅkaṭācalamāhātmya
Maheśvara: Māheśvara
Mahiṣa
Maināka
Maithilī
Makara
Mānasa
Mandara
Manu (1) Cākṣuṣa
Manu (1) Svāyambhuva
Mārgaśīrṣa = Mārgaśīrṣamāsa = Agrahāyaṇa
Marīci
matsya
matsya
maya (1)
māyā (2)
Māyāmoha
Mohinī
mṛdaṃga
mṛga
Mṛgavyādha
nanda
nanda
nanda
nanda: Nandin
nara
nara: nāra (of nārā)
nara: Naraka
nara: Naraka
nara: nārāyana
Nārada
nāsatya
nīpa
nirvāṇa
OṂ = AUṂ
pada
Padmāvatī

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

paṇava
Pāñcāla
Pañcaśikha
Paraśurāma
parvan
parvan: Ādi Parvan
parvan: Anuśāsana Parvan
parvan: Āraṇya Parvan
parvan: Āśramavāsika Parvan
parvan: Āśvamedhika Parvan
parvan: Bhīṣma Parvan
parvan: Droṇa Parvan
parvan: Karṇa Parvan
parvan: Mahāprasthānika Parvan
parvan: Mausala Parvan

Hindoe-mythen

Śalya P.
Śānti P.
Sauptika P.
Strī P.
Svargārohaṇa P.
Udyoga P.
Virāṭa P.
dochter van Himālaya
en die der vrouwen ‘Pārvatī’
paśavas’s
heer der dieren zijn (paśupati)
Pātāla Kh.
Pāvaka (de zuiveraar, m.n. de bliksem)
Grootvader (Pitāmāha)
Pracetas
‘blijde opwinding’
Pṛthivī ‘de
Pulaha
Pulastya
Bṛhaddharma
Bṛhannāradīya P.
Mārkaṇḍeya
Padma Purāṇa
(Padma
Samba P.
Saura P.
Saura Purāṇa
in de Saura
(Saura
Śiva Purāṇa
in de Śiva
Skanda P.
Skanda Purāṇa
in de Skanda
(Skanda
Vāmana Purāṇa
Vāyu P.
Vāyu Purāṇa
in de Vāyu
Viṣṇu P.
Viṣṇu Purāṇa
(Viṣṇu
in de Viṣṇu
Pūtanā (‘de stinkende’)
Rāghava
Rāhu
rajas (stof of activiteit)
Rāma
Ramaṇaka (‘vreugdevol’)
Rāmāyaṇa
Rambhā
Rasā
Revanta

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

parvan: Śalya Parvan
parvan: Śānti Parvan
parvan: Sauptika Parvan
parvan: Strī Parvan
parvan: Svargārohaṇa Parvan
parvan: Udyoga Parvan
parvan: Virāṭa Parvan
Pārvatī
Pārvatī
paśu
paśupati
Pātāla
Pāvaka
Pitāmāha
Pracetas
Prahlāda
Pṛthivī
Pulaha
Pulastya
purāṇa: Bṛhaddharma Purāṇa
purāṇa: Bṛhannāradīya Purāṇa
purāṇa: Mārkaṇḍeya Purāṇa
purāṇa: Padma Purāṇa
purāṇa: Padma Purāṇa
purāṇa: Sāmba Purāṇa
purāṇa: Saura Purāṇa
purāṇa: Saura Purāṇa
purāṇa: Saura Purāṇa
purāṇa: Saura Purāṇa
purāṇa: Śiva Purāṇa
purāṇa: Śiva Purāṇa
purāṇa: Skanda Purāṇa
purāṇa: Skanda Purāṇa
purāṇa: Skanda Purāṇa
purāṇa: Skanda Purāṇa
purāṇa: Vāmana Purāṇa
purāṇa: Vāyu Purāṇa
purāṇa: Vāyu Purāṇa
purāṇa: Vāyu Purāṇa
purāṇa: Viṣṇu Purāṇa
purāṇa: Viṣṇu Purāṇa
purāṇa: Viṣṇu Purāṇa
purāṇa: Viṣṇu Purāṇa
Pūtanā
Raghu
Rāhu
rajas
Rāma
Ramaṇaka
Rāmāyaṇa
Rambhā
rasa: Rasā
Revanta

Hindoe-mythen

Rohiṇī (‘vrouwelijke gazelle’ of ‘rode
śabalāśva’s
Sabhā P.
Sahaḥsuta (zoon van kracht)
Śailādi = ‘zoon van śilā’
Śakti ‘kracht’
Śambhala
Śambhu
verdeling in saṃhitā’s
Dharma Saṃhitā
in de Dharma
Kāṭhaka Saṃhitā
(Kāṭhaka
Rudra S. [+ spatie]
Taittirīya Saṃhitā
(Taittirīya
Vidyeśvara S.
śamī-boom
Saṃjñā = ‘beeld’
Saṃvartaka
Śanaiścara (‘Hij die langzaam beweegt’)
Sanaka (‘de oude’
Sanaka (Oud)
Sananda (Vreugdevol)
Sananda ‘vreugdevol’
Sanātana (Eeuwig)
Sanatkumāra (Eeuwig-jong)
Sanatkumāra ‘eeuwig
Śaphari
Saptasārasvata
śarabha, een monster
Saramā
Inleiding tot het huwelijk van Saraṇyū
Śaryaṇāvat
sattva (licht of goedheid)
Śatarūpā
Satyavatī (‘Waarheidslievend’)
Saucīka (naaldscherp)
siddha’s (‘Volmaakten’
siddhi’s (bepaalde
śilā’
śilā)
Vīraka’s (echte) moeder een steen
‘Steen’
Śilāda
vader, genaamd ‘Śilāda’
Betekenis: ‘de voor’
ziel der mannen heet ‘Śiva’
Śivā
Skanda
Kārttikeya
sneha 1. ‘liefde’, 2. ‘olie’
saumya
Śrī ‘welvaart’
śrīvatsa (‘favoriet van Śrī’

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

Rohita: Rohiṇī
śabalāśva
sabhā
Sahaḥsuta
Śailādi
Śakti
Śambhala
Śambhu
saṃhitā
saṃhitā: Dharma Saṃhitā
saṃhitā: Dharma Saṃhitā
saṃhitā: Kāṭhaka Saṃhitā
saṃhitā: Kāṭhaka Saṃhitā
saṃhitā: Rudra Saṃhitā
saṃhitā: Taittirīya Saṃhitā
saṃhitā: Taittirīya Saṃhitā
saṃhitā: Vidyeśvara Saṃhitā
śamī
Saṃjñā
Saṃvartaka
Śanaiścara = Śani
Sanaka
Sanaka
Sananda
Sananda
Sanātana
Sanatkumāra
Sanatkumāra
śaphari
Saptasārasvata
śarabha
Saramā
Saraṇyū
Śaryaṇāvat
sat: sattva (sāttvika (adj.)
Śatarūpā
Satyvati
Saucīka
sidh: siddha
sidh: siddhi
śilā
śilā
śilā
śilā
Śilāda
Śilāda
Sītā
Śiva
Śiva: Śivā
Skanda
Skanda
sneha
soma: saumya
śrī
śrīvatsa
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śrīvatsa-teken (haarlok op Viṣṇu’s borst)
Sṛṣṭi
Sthāṇu (= de Zuil)
Sudarśana (‘Mooi’)
Suparṇa
Suvṛtta (‘Mooi gerond’)
Sāvitrī
Śukra (betekenis
śūdra’s
Sumeru ‘Goede Meru’ is de berg der
Sundarī (‘Mooi’)
Śuṣṇa (‘sisser’ of ‘verschroeier’)
sūta is het type van de menner
svāhā-roep geldt bij offers voor alle
tamas (duisternis, inactiviteit)
Tārā)
Tārā,
Tāraka (‘helpend’ (O’Flaherty), ‘ster’
Tārākṣa (‘Sterogige’)
tejana
tejas (1. zaad, 2. energie)
Tretā
Tripura
Triśiras (‘driekoppig’)
triṣṭubh
Tripura
Triśiras (‘driekoppig’)
triṣṭubh
Uccaiḥśravas
Upabarhaṇa (‘met het
Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad
spraak’, Vācaspati)
Voḍhu
Vaiṣṇava Kh.
Vaiśvānara (het vuur der
Vāmana
Harivaṃśa
Varāha
vaṣaṭ-roep bij een offer aan één
Rudra Vāstoṣpati
Vasu’s
Vasu Ṛtadhāman
Vāsava
Vāsuki
vātsalya ‘liefde voor het kalf’
Viṣṇu ‘het altaar’ (vedi)
Vibhīṣaṇa
Vidyunmālin (‘Omkranst met bliksem’)
Vighneśa ‘Heer der hindernissen’
Vinatā
Vindhya
Vipracitti
Virāj (‘die ver heerst’)
Vīraka (‘de kleine held’, d.i. Nandin

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

sṛṣṭi
Sthāṇu
su (2): Sudarśana
su (2): Suparṇa
su (2): Suvṛtta
sū (3): Sāvitrī
śuc: śukra
śūdra
Sumeru
Sundarī
śuṣ: Śuṣṇa
sūta
svāhā
tamas
Tārā
Tārā
Tāraka
Tārākṣa
tejana
tejas
tretā
tri
tri
tri
tripura
Triśiras
triṣṭubh
Uccaiḥśravas
Upabarhaṇa
upaniṣad: Bṛhad Āraṇyaka Upaniṣad
vācaspati
vah: Voḍhu
Vaiṣṇava
Vaiśvānara
Vāmana
vaṃśa: Harivaṃśa
Varāha
vaṣaṭ
Vāstoṣpati
vasu
Vasu Ṛtadhāman
vasu: Vāsava
Vāsuki
vātsalya
vedi(ka)

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

Vibhīṣaṇa
Vidyunmālin
Vighneśa
Vinatā
Vindhya
Vipracitti
Virāj
Vīraka
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Vīraka (‘kleine held’
Vīraṇa
Virocana
vaiśya’s
Viśākha
Vṛndāvana (‘woud van het koor der
Vṛṣaparvan
Mādhava
Yamunā
Yati
Yaviṣṭha (het ‘jongste’ vuur
yoni
yuga’s (1000, MW), die zijn genoemd
geschapen
scheppen
Schepping
schept
Schepping van ‘goede zaken’
Schepping van ‘slechte zaken’
Manu en zijn vrouw Śatarūpā
t.b.v. de schepping van de
Manu, de eerste mens, incest om het
mensheid wordt geboren
mensen worden geboren
scheppen de goden de Vrouw
schepping van de vrouw
schepping van verleidelijke vrouwen
der demonen, die de Vrouw schept
waarvan hij de avondschemering
schepping van chaos uit orde
schepping van het leven (chaos) uit de
chaos wordt gecreëerd door karnen
lichaam, waarvan hij de dag maakt
schepping van goden en demonen
schept de demonen
de demonen uit zijn ingaande adem
rākṣasa’s en yakṣa’s worden geboren
rākṣasa’s en yakṣa’s worden geboren
piśāca’s, geelachtige vleeseters, worden
demonen worden geboren uit zijn dij
diersoorten geboren
Schepping van dieren
goden schiepen de Dood
produceert een donkere vrouw, de Dood
schepping van de dood
gandharva’s, hemelse musici en
schepping van de aarde
beerzwijn en de schepping van de
spreiding en verdeling van de aarde
heft de aarde op
nieuwe schepping

Sansk. termen: Vīraka
Sansk. termen: Vīraṇa
Sansk. termen: Virocana
Sansk. termen: viś: vaiśya
Sansk. termen: Viśākha
Sansk. termen: Vṛndāvana
Sansk. termen: Vṛṣaparvan
Sansk. termen: Yadu
Sansk. termen: Yamunā
Sansk. termen: Yati
Sansk. termen: Yaviṣṭha
Sansk. termen: yoni
Sansk. termen: yuj: yuga
Schepping
Schepping
Schepping
Schepping
Schepping: ‘goede cq slechte zaken’, ~ van
Schepping: ‘goede cq slechte zaken’, ~ van
Schepping: antropogenie (mens, ~ van de)
Schepping: antropogenie (mens, ~ van de)
Schepping: antropogenie: door incest van de eerste mensen
Schepping: antropogenie: door incest van goden
Schepping: antropogenie: uit het lichaam van een god
Schepping: antropogenie: vrouw, ~ van de
Schepping: antropogenie: vrouw, ~ van de
Schepping: antropogenie: vrouw, ~ van de
Schepping: antropogenie: vrouw, van de
Schepping: avondschemering, ~ van de: uit het sattva-lichaam van
een god (Ind.)
Schepping: chaos, ~ van: uit orde
Schepping: chaos, ~ van: uit orde
Schepping: chaos, ~ van: uit orde door karnen
Schepping: dag, ~ van de: uit het sattva-lichaam van een god
(Ind.)
Schepping: demonen (en reuzen), ~ van de
Schepping: demonen (en reuzen), ~ van de
Schepping: demonen, ~ van de: uit de ingaande adem van een god
Schepping: demonen, ~ van de: uit de rajas en tamas van een god:
rākṣasa’s (Ind.)
Schepping: demonen, ~ van de: uit de rajas en tamas van een god:
yakṣa’s (Ind.)
Schepping: demonen, ~ van de: uit de rajas van een god: piśāca’s
(Ind.)
Schepping: demonen, ~ van de: uit het lichaam van een god (of
reus)
Schepping: dieren, ~ van de: door incest
Schepping: dieren, ~ van de: uit het lichaam van een god
Schepping: dood, ~ van de
Schepping: dood, ~ van de
Schepping: dood, ~ van de
Schepping: gandharva’s, ~ van de: uit de sattva van een god (Ind.)
Schepping: geogenie
Schepping: geogenie
Schepping: geogenie: door spreiding en verdeling
Schepping: geogenie: door verheffing uit de wateren
Schepping: herschepping (nieuwe ordening of ~)
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schepping wordt hervat
schept alles telkens weer
wereld opnieuw te scheppen
Honger en toorn ontstaan
Het zwijn maakt vervolgens
schepping van het universum
waardoor de wereld ontstond
wereld en de goden te creëren
wereld te scheppen
wereldschepping
kosmische schepping
kosmogonie
kosmogonisch
schepping in de Ṛg Veda
Vedische scheppingsconcept
schepping door incest
Schepping door ontleding
schepping d.m.v. het opwekken van
chaos
kosmogonie) geschiedt door splitsing
oeroffer in de vorm van een ontleding
geest en uit het lichaam waarin hij
Uit de offers zullen een nieuwe wereld
zijn lichaam verschijnen de Māyāmoha
schepping van Māyāmoha
door herschikking van de delen
van herhaaldelijke rangschikking
heft de aarde op
Door ascese en verdeling schept
schepping ex
schepping uit iets of niets
scheppen d.m.v. seksualiteit
scheppen door seksualiteit
seksuele schepping
geestelijk-ascetische schepping
schept met zijn geest
wezens die Brahmā uit zijn
meten [voorafgegaan door een spatie]
drie stappen
drie voetstappen
Brahmā schept uit zijn lichaam
lichaam, waarvan hij de morgenstond
lichaam, waarvan hij de nacht maakt
schepping van orde uit chaos
Pitṛs worden geboren
schepsel
die hun huid afwerpen
die geboren zijn uit eieren of water
die geboren zijn uit zweet
slangen worden uit zijn hoofdhaar

Schepping: herschepping (nieuwe ordening of ~)
Schepping: herschepping (nieuwe ordening of ~)
Schepping: herschepping (nieuwe ordening of ~)
Schepping: honger, ~ van de: uit de rajas van een god (Ind.)
Schepping: kosmogonie (wereldschepping)
Schepping: kosmogonie (wereldschepping)
Schepping: kosmogonie (wereldschepping)
Schepping: kosmogonie (wereldschepping)
Schepping: kosmogonie (wereldschepping)
Schepping: kosmogonie (wereldschepping)
Schepping: kosmogonie, Hindoeïstische (Ind.)
Schepping: kosmogonie, Hindoeïstische (Ind.)
Schepping: kosmogonie, Hindoeïstische (Ind.)
Schepping: kosmogonie, Hindoeïstische (Ind.)
Schepping: kosmogonie, Hindoeïstische (Ind.)
Schepping: kosmogonie: door incest
Schepping: kosmogonie: door ontleding
Schepping: kosmogonie: door opwekken van chaos waardoor een
nieuwe orde ontstaat
Schepping: kosmogonie: door splitsing
Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door
ontleding
Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god door de
kwaliteiten ervan
Schepping: kosmogonie: uit offers
Schepping: Māyāmoha, ~ van: uit het lichaam van Viṣṇu (Ind.)
Schepping: Māyāmoha, ~ van: uit het lichaam van Vi ṣṇu (Ind.)
Schepping: methode: ~ door herhaaldelijke rangschikking
Schepping: methode: ~ door herhaaldelijke rangschikking
Schepping: methode: ~ door verheffing uit de wateren
Schepping: methode: door verdeling
Schepping: methode: ex nihilo (L/R)
Schepping: methode: ex nihilo (L/R)
Schepping: methode: fysieke (seksuele) ~
Schepping: methode: fysieke (seksuele) ~
Schepping: methode: fysieke (seksuele) ~
Schepping: methode: gedachte en woord, (geestelijke) ~ door
Schepping: methode: gedachte en woord, (geestelijke) ~ door
Schepping: methode: gedachte en woord, (geestelijke) ~ door
Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten
Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten: term:
trivikrama (Viṣṇu’s drie stappen) (Ind.)
Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten: term:
trivikrama (Viṣṇu’s drie stappen) (Ind.)
Schepping: methode: uit het lichaam van een god
Schepping: morgenstond, ~ van de: uit het rajas-lichaam van een
god (Ind.)
Schepping: nacht, ~ van de: uit het tamasa-lichaam van een god
(Ind.)
Schepping: orde, ~ van: uit chaos
Schepping: Pitṛs, ~ van de: uit het lichaam van een god (Ind.)
Schepping: schepsel
Schepping: schepsel, dat zijn huid afwerpt
Schepping: schepsel, geboren uit eieren of water
Schepping: schepsel, geboren uit zweet
Schepping: slangen, ~ van de: uit het lichaam (het hoofdhaar) van
een god
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Sṛṣṭi
goden maken de pseudo-Saraṇyū
schepping van goden
schept de goden
wereld en de goden te creëren
schepping door een offerande in het vuur
schepping door incest en offerande
schepping van Agni door Prajāpati
goden uit zichzelf voortbrengt
schepping door incest
ruikt aan het zaad, waardoor de Aśvins
schept de goden uit zijn uitgaande adem
Devī wordt geschapen uit de verzamelde
energieën van de goden ontstaat Durgā
goden worden geboren uit zijn mond
uit zijn lichaam en zijn geest alle
Honger en toorn ontstaan
Schepping van dieren en planten
vervuld
vervulling
brengen de Aśvins voort
brengen Gaṇeśa voort
brengen Skanda voort
brengen Yama en Yamī voort
brengt mist voort
brengt Prajāpati
en brengt Satī
brengt Tvaṣṭṛ een zoon voort
brengt vervolgens
brengt voort
geproduceerd
krijgt de tweeling
krijgt Yama
produceert
te maken
vermeerderen
vervaardiging
voort te brengen
voortbrenger
voortbrengt
voortgebracht
voortgekomen
zeug. Ze krijgen
schepping van de wezens
Schepping van wezens
Schepping door incest
Schepping door incest, offerande
Schepping door incest, offerande en
uit zijn lichaam en zijn geest alle
goden en demonen beide uit Viṣṇu
uit zijn lichaam en zijn geest alle
seksualiteit
seksueel

Schepping: term: sṛṣṭi (nom. act.) (lit.) (Ind.)
Schepping: theogonie (goden, ~ van de)
Schepping: theogonie (goden, ~ van de)
Schepping: theogonie (goden, ~ van de)
Schepping: theogonie (goden, ~ van de)
Schepping: theogonie: door een offergave
Schepping: theogonie: door een offergave
Schepping: theogonie: door een offergave
Schepping: theogonie: door incest
Schepping: theogonie: door incest
Schepping: theogonie: door te ruiken aan het zaad
Schepping: theogonie: uit de uitgaande adem van een god
Schepping: theogonie: uit de verzamelde energieën van de goden:
Devī (Ind.)
Schepping: theogonie: uit de verzamelde energieën van de goden:
Durgā (Ind.)
Schepping: theogonie: uit het lichaam van een god: door Brahmā
(Ind.)
Schepping: theogonie: uit het lichaam van een god: door Dak ṣa
(Ind.)
Schepping: toorn, ~ van de: uit de rajas van een god (Ind.)
Schepping: vegetatie, ~ van de: uit het lichaam van een god
Schepping: verwerkelijken
Schepping: verwerkelijken
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: wezens, ~ van de
Schepping: wezens, ~ van de
Schepping: wezens, ~ van de: door incest
Schepping: wezens, ~ van de: door offergave
Schepping: wezens, ~ van de: door ontleding
Schepping: wezens, ~ van de: uit de geest van een god
Schepping: wezens, ~ van de: uit het lichaam van een god
Schepping: wezens, ~ van de: uit het lichaam van een god
Seksualiteit
Seksualiteit
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seksuele
aantrekkelijke
seksueel bevredigen
seksuele bevrediging
castratie
gecastreerd
testikels van Kratu, de vervanger
castreert zichzelf
zelfcastratie
fallus
penis
liṅga
androgyn
bedrijft de liefde
Copulatie
copuleren
die zich verenigen
geslachtsgemeenschap
vereniging (van Agni en Soma)
liefde met Rāvaṇa moet hebben
liefdesspel
paart
paren met
parende
paring
seksueel verenigd
verenigde zon en maan
verenigen zich
ze verenigden zich
vereniging van een hemels en een aards
impotentie
incest
tijdens de paring met
Ze zijn kinderen van Vivasvat
bedrijft hij beestachtig de liefde
celibatair
huwt niet
kuis
onthoudt hij zich van
kaumāra
onkuise
een andere vrouw verleidt
overspel
vreemdgaan
vreemdgaat
vrouw bij Śiva is geweest
erotiek
erotisch
testikels
vagina
yoni
bevrucht
verwek
zaad in de baarmoeder van een goede
zwanger
zaad

Seksualiteit
Seksualiteit: aantrekkelijkheid (verleidelijkheid)
Seksualiteit: bevrediging, seksuele
Seksualiteit: bevrediging, seksuele
Seksualiteit: castratie
Seksualiteit: castratie
Seksualiteit: castratie
Seksualiteit: castratie: zelfontmanning
Seksualiteit: castratie: zelfontmanning
Seksualiteit: fallus
Seksualiteit: fallus
Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.)
Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme,
androgynie)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging)
Seksualiteit: impotentie
Seksualiteit: incest
Seksualiteit: incest
Seksualiteit: incest
Seksualiteit: masturbatie
Seksualiteit: onthouding, seksuele
Seksualiteit: onthouding, seksuele
Seksualiteit: onthouding, seksuele
Seksualiteit: onthouding, seksuele
Seksualiteit: onthouding, seksuele: term: kaumāra (adj.) (Ind.)
Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, onkuisheid)
Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, onkuisheid)
Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, onkuisheid)
Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, onkuisheid)
Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, onkuisheid)
Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, onkuisheid)
Seksualiteit: sensualiteit, zinnelijkheid, erotiek
Seksualiteit: sensualiteit, zinnelijkheid, erotiek
Seksualiteit: testikel (teelbal)
Seksualiteit: vagina
Seksualiteit: vagina: term: yoni (Ind.)
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Seksualiteit: zaad (sperma)

Hindoe-mythen

zaad van al de schepselen
zaad van het leven
zaad) te geven
zaad
Śukra (betekenis
tejas
sieraden
versierd met beenderen
slang
slang der eeuwigheid
ahi-slangen
de Vṛtra’s
ahi-slangen
nāga’s
Sarpa
slangenvrouwen
geestenleger
Daityasenā
Leger van de goden
haar gevolg
zijn gevolg
gevolg waarom
omgeven door geesten
leger
troepen
sectarische
secte
Sociaal
verhouding tussen
staf van de heer der doden
grint
steen [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
‘Steen’
stenen [voorafgegaan door een spatie]
śilā’
śilā)
straffe van onthoofding
aan te vallen
aanval
grijpt haar
vallen de goden aan
gemaakt, vallen de
vallen de goden weer aan
vallen de śarabha aan
vallen hen aan
vallen o.l.v. Bṛhaspati
vallen ook de Maruts
valt Devī’s leeuw aan
valt nu het offer aan
valt nu Kṛṣṇa aan
Skanda
achtervolging
antagonisme
Antagonisten

Seksualiteit: zaad (sperma)
Seksualiteit: zaad (sperma)
Seksualiteit: zaad (sperma)
Seksualiteit: zaad van de (hemel)god
Seksualiteit: zaad: term: śukra (Ind.)
Seksualiteit: zaad: term: tejas (Ind.)
Sieraad
Sieraad: beenderen
Slang
Slang: aarde, ~ der: eeuwigheid (eeuwige leven), ~ der
Slang: groep: ‘Ahi’s’ (Ind.)
Slang: groep: ‘Vṛtra’s’ (2) (Ind.)
Slang: term: ahi (Ind.)
Slang: term: nāga (Ind.)
Slang: term: sarpa (Ind.)
Slang: vrouwelijke ~
Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger)
Sociologie: gemeenschap van geesten: term: daityasenā (godin)
(Ind.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: term: devasenā (godin)
(Ind.)
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten)
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten)
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten)
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten)
Sociologie: gemeenschap, militaire
Sociologie: gemeenschap, militaire
Sociologie: gemeenschap, religieuze
Sociologie: gemeenschap, religieuze
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal)
Sociologie: relatie, seksuele
Staf: godenscepter
Steen
Steen
Steen
Steen
Steen: term: śilā (mogelijk Nandin’s moeder, O’Flaherty) (Ind.)
Steen: term: śilā (mogelijk Nandin’s moeder, O’Flaherty) (Ind.)
Straf: onthoofding
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval: term: skanda (nom. ag.) (god) (Ind.)
Strijd en vrede: achtervolging
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme

Hindoe-mythen

tegenstand
vijand
monster
śarabha
opposant
liefde-dood
figuurlijke liefdeseksueel antagonisme
seksuele opponent
dreig
kwaad doet
onderdrukt
terroriseert
verdedig
weert alle aanvallen
bescherm
bewaken en allen
bewaken o.l.v. Airāvata
bewaken
drijven het op
verdreef
verdreven
verdrijft
verdrijven
dwang
dwing
gehecht
hechting
gevangen
vastgehouden
binnenvallende
dringen Gaurī’s gebied binnen
inval
veroveren
Jayā [voorafgegaan door een spatie]
Vijayā
mishandel
mislukt
strijd verliezen
verliezen in de strijd
verslagen is
worden de demonen overwonnen
worden ze overwonnen
onoverwinnelijk
ontsnapt
geeft zich gewonnen
geeft zich samen met zijn leger aan
overhand

Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme: monster
Strijd en vrede: antagonisme: monster: term: śarabha (1) (god)
(Ind.)
Strijd en vrede: antagonisme: opposant (tegenspeler)
Strijd en vrede: antagonisme: seksueel ~ (liefde-dood, Liebestod,
love death)
Strijd en vrede: antagonisme: seksueel ~ (liefde-dood, Liebestod,
love death)
Strijd en vrede: antagonisme: seksueel ~ (liefde-dood, Liebestod,
love death)
Strijd en vrede: antagonisme: seksueel ~ (liefde-dood, Liebestod,
love death)
Strijd en vrede: bedreiging (dreigen)
Strijd en vrede: belagen, terroriseren, onderdrukken
Strijd en vrede: belagen, terroriseren, onderdrukken
Strijd en vrede: belagen, terroriseren, onderdrukken
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen)
Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen)
Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen)
Strijd en vrede: bewaken (gevangen houden)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: dwingen
Strijd en vrede: dwingen
Strijd en vrede: gebondenheid, onvrijheid, afhankelijkheid,
gehechtheid
Strijd en vrede: gebondenheid, onvrijheid, afhankelijkheid,
gehechtheid
Strijd en vrede: gevangenschap (gevangenneming)
Strijd en vrede: gevangenschap (gevangenneming)
Strijd en vrede: inval (verovering)
Strijd en vrede: inval (verovering)
Strijd en vrede: inval (verovering)
Strijd en vrede: inval (verovering)
Strijd en vrede: inval: term: jayā of vijayā (fem.) (godinnen)
(Ind.)
Strijd en vrede: inval: term: jayā of vijayā (fem.) (godinnen)
(Ind.)
Strijd en vrede: martelen (mishandeling, verminking,
martelaarschap)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: onoverwinnelijkheid (onweerstaanbaarheid)
Strijd en vrede: ontsnapping
Strijd en vrede: overgave
Strijd en vrede: overgave
Strijd en vrede: overwinning

Hindoe-mythen

overwinning
overwonnen
verslaan
verslaat
verslagen
winnen
zege [+ spatie]
zegespreuk
Zegevierend
Abhijit (‘Zegevierend’)
Jayantī
rebelleert
concurrenten
concurrentie
rivaliteit
wedijveren
bestreden
bestrijd
bevecht
gevecht
oorlogen
strijd
tussen licht en duisternis.
motief van de slachting van demonen
Begin van de strijd om de amṛta
demonen krijgen de overhand in de strijd
Śumbha en Niśumbha zal vernietigen
goddelijke strijd
goden en demonen strijden met elkaar
binden ze de strijd om de
strijd tegen de demonen
hebben in de strijd tegen
strijd tussen de goddelijke machten
strijd tussen goden en
strijd van goden en demonen
strijd voorspelt
trekt Vāsava met een leger op
vangen de strijd weer aan
Vṛtra en Indra strijden
conflict
ruzie
twistgesprek
Yuddha K.
Yuddha Khaṇḍa
afgeslagen
afslaat
afslaan
doorboort
doorboring
gegeseld
neerslaan
pijl in de testikels van een man
slaan [voorafgegaan door een spatie]
slaan ze
slaat [voorafgegaan door een spatie]

Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning: term: abhijit (adj.) (sterrenbeeld)
(Ind.)
Strijd en vrede: overwinning: term: jayantī (fem. adj.) (godin)
(Ind.)
Strijd en vrede: rebellie (opstand)
Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie)
Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie)
Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie)
Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd tussen goed en kwaad (licht en duisternis)
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie)
Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie)
Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie)
Strijd en vrede: strijd: term: yuddha (lit.) (Ind.)
Strijd en vrede: strijd: term: yuddha (lit.) (Ind.)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)

Hindoe-mythen

terugslaat
slag [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
doodslag
doodgeslagen
trap
verwond
uitdagen
samenwerken
sluit vrede met hem
verbond [+ spatie]
verzoenen
verzoening
vrede
Śānti P.
vredelievende
bevriend
vriendschap
weddenschap
symbolen
symbool
zon ( Agni) in de Pleiaden ( Kṛttikā’s)
Alfa in sterrenbeeld Stier
as, de dood
handen houdt hij o.a. zijn attributen
bloed is het zaad van het leven
ei is het zichtbare symbool
(Hiraṇyagarbha) is het mythische
symboliseren misschien de zes
liṅga (het beeld van de tijden:
hoofden symboliseren de zes jaargetijden
zes jaargetijden zijn de zes hoofden van
symbool van vātsalya
koe van Tvaṣṭṛ is de zon, die ’s nachts
koe van Tvaṣṭṛ, de ambachtsgod
Kṛṣṇa en Balarāma de eerste
onderwatermerrie en Śiva’s zaad
Driedelige pijl: gordel van Orion (de
Prajāpati: Orion
gepersonifieerd
verzoek aan de Oceaan
vertelt de Oceaan
Oceaan moet oppassen
belofte van de Oceaan
Oceaan belooft
Personificatie
vriend Lente

Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: uitdagen
Strijd en vrede: verbond
Strijd en vrede: verbond
Strijd en vrede: verbond
Strijd en vrede: verzoening (gunstig stemmen)
Strijd en vrede: verzoening (gunstig stemmen)
Strijd en vrede: vrede
Strijd en vrede: vrede: term: śānti (lit.) (Ind.)
Strijd en vrede: vreedzaamheid (vredelievendheid)
Strijd en vrede: vriendschap
Strijd en vrede: vriendschap
Strijd en vrede: weddenschap
Symboliek
Symboliek
Symboliek: Agni en de Kṛttikā’s als symbool van de zon en de
Pleiaden (Ind.)
Symboliek: Alfa in Stier als symbool van Rohiṇī (Ind.)
Symboliek: as als symbool van de dood
Symboliek: attribuut van Skanda (Ind.)
Symboliek: bloed als symbool van het leven
Symboliek: ei als symbool van leven en geboorte
Symboliek: ei als symbool van leven en geboorte
Symboliek: embryo’s [zes] als symbool van de zes wintermaanden
Symboliek: fallus: liṅga als symbool van verleden, heden en
toekomst (Ind.)
Symboliek: hoofden [zes, van Skanda] als symbool van de zes
jaargetijden (Ind.)
Symboliek: hoofden [zes, van Skanda] als symbool van de zes
jaargetijden (Ind.)
Symboliek: koe als het symbool van de moeder en de
moederliefde
Symboliek: koe van Tvaṣṭṛ als symbool van de zon die ’s nachts de
maan beschijnt, waarin de soma verborgen is (Ind.)
Symboliek: koe van Tvaṣṭṛ als symbool van de zon die ’s nachts de
maan beschijnt, waarin de soma verborgen is (Ind.)
Symboliek: Kṛṣṇa en Balarāma als symbool van de eerste twee
maanden van de lente (Ind.)
Symboliek: onderwaterpaard als symbool van het vuur der
onsterfelijkheid (Ind.)
Symboliek: Orion [gordel van -] (Iṣu Trikāṇda) als symbool van de
drieledige pijl (Ind.)
Symboliek: Orion als symbool van Prajāpati (Ind.)
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: personificatie als symbool

Hindoe-mythen

pijl (de essentie van
Jager (Rudra): Sirius
Zijn geboorte is de geboorte van het jaar
slachting van Vṛtra symboliseert
de dood;
de onderwereld.
de vijand van de vogel;
gif;
Prajāpati: Mṛga(śiras) ‘Herten(kop)’
symboliek van de dans
Śiva is de heer van de dans (Naṭarāja)
symboliek van de drieledigheid
drietandsymboliek
Astrale symboliek
van kosmologische gebeurtenissen
kosmische symboliek
Videha is geploegd; Janaka is dan haar
avondschemering is de tijd van
symboliek van het bloed en de as
koeiensymboliek
slang staat symbool voor
symbolen van de slang en de vogel
symbolen van de slang en de vogel
vogel staat symbool voor
Het ei is het zichtbare symbool
Symboliek en motief van het oog
embleem
teken [+ spatie]
teken.
tekenen [+ spatie]
is de stier, evenals dat van Indra
god met het embleem van de krokodil
Śiva’s embleem is de stier
lotusteken
embleem van Garuḍa
śrīvatsa
watervogel (liefde)
amṛta:
de hemel.
de vijand van de slang;
leven en geboorte:
wiel der tijd
der onsterfelijkheid vertegenwoordigen
antwoord
beveelt
bevel
Diti draagt
draagt hem op
geeft Brahmā haar het bevel

Symboliek: pijl als symbool van de drieledige wereld (Ind.)
Symboliek: Sirius als symbool van Rudra, de Jager (Ind.)
Symboliek: Skanda als symbool van het jaar dat met zijn geboorte
begint (Ind.)
Symboliek: slachting van Vṛtra als symbool van 1. de bevrijding
van de wateren en de regens, 2. de overwinning van de Ariërs op
hun vijanden, 3. het ordenen van de hemel (Ind.)
Symboliek: slang als symbool van de dood
Symboliek: slang als symbool van de onderwereld
Symboliek: slang als symbool van de vijand van de vogel
Symboliek: slang als symbool van gif
Symboliek: Steenbok (Mṛga(śiras), ‘Hertenkop’) als symbool van
Prajāpati (Ind.)
Symboliek: symboliek van de dans
Symboliek: symboliek van de dans: Śiva Naṭarāja-symboliek (Ind.)
Symboliek: symboliek van de drieledigheid
Symboliek: symboliek van de drietand
Symboliek: symboliek van de kosmos (astrale ~)
Symboliek: symboliek van de kosmos (astrale ~)
Symboliek: symboliek van de kosmos (astrale ~)
Symboliek: symboliek van de seksualiteit
Symboliek: symboliek van de tijd
Symboliek: symboliek van het bloed en de as
Symboliek: symboliek van het dier: koesymboliek
Symboliek: symboliek van het dier: slangsymboliek
Symboliek: symboliek van het dier: slangsymboliek
Symboliek: symboliek van het dier: vogelsymboliek
Symboliek: symboliek van het dier: vogelsymboliek
Symboliek: symboliek van het ei
Symboliek: symboliek van het oog
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken van Indra: stier (Ind.)
Symboliek: teken van Kāma: makara (Ind.)
Symboliek: teken van Śiva: stier (Ind.)
Symboliek: teken van Umā: lotus (Ind.)
Symboliek: teken van Viṣṇu: Garuḍa (Ind.)
Symboliek: teken van Viṣṇu: śrīvatsa-haarlok op de borst Viṣṇu als
symbool van de aanwezigheid van Śrī (Ind.)
Symboliek: vogel [water-] als symbool van verleiding
Symboliek: vogel als symbool van amṛta (die hij in zijn bek draagt)
(Ind.)
Symboliek: vogel als symbool van de hemel
Symboliek: vogel als symbool van de vijand van de slang
Symboliek: vogel als symbool van leven en geboorte (vgl. het ei)
Symboliek: wiel [draaiend] (of een cirkelende dynamiek) als
symbool van de kringloop van leven en dood en van de tijd
Symboliek: zaad van Śiva (= Skanda) als symbool van het vuur der
onsterfelijkheid (Ind.)
Taal: antwoord
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)

Hindoe-mythen

opdraagt
opdracht
Anuśāsana
citaat
goed verhaal met een voorspelbaar slot
epiek
episch
episch werk
volkslegende
narratieve
verhaal
relaas
verhalen
vertelling
raamwerk
gebed
Ze roept het vuur als beschermer aan
māyā-gebed
smeekbede
smeekt
smeken
dialoog
gesprek
protesteert
twistgesprek
rouwbeklag
klaagt
klacht
klagen
leugen
liegt
zegt ze dat ze de koeien niet heeft
gezangen
hymne
Ṛg
Brahmā Bhṛgu niet heeft vereerd
eerbetoon
eert [voorafgegaan door een spatie]
eert, [voorafgegaan door een spatie]
eren [voorafgegaan door een spatie]
eren. [voorafgegaan door een spatie]
geprezen
lofprijzing
prijst [voorafgegaan door een spatie]
prijzen
roemt
vereren Viṣṇu en Lakṣmī hem
maat
gāyatrī-metrum
jagatī-metrum
triṣṭubh-metrum
genoemd
heten
naam [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
naam,
naam van:

Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel: term: anuśāsana (lit.) (Ind.)
Taal: citaat
Taal: compositie
Taal: epiek
Taal: epiek
Taal: epiek: epos (heldendicht)
Taal: epiek: legende
Taal: epiek: verhaal
Taal: epiek: verhaal
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
Taal: epiek: verhaal: raamvertelling
Taal: gebed (aanroeping)
Taal: gebed (aanroeping)
Taal: gebed: māyā-gebed (Ind.)
Taal: gebed: smeekbede
Taal: gebed: smeekbede
Taal: gebed: smeekbede
Taal: gesprek (dialoog)
Taal: gesprek (dialoog)
Taal: gesprek: debat, discussie
Taal: gesprek: debat, discussie
Taal: klacht
Taal: klacht
Taal: klacht
Taal: klacht
Taal: leugen
Taal: leugen
Taal: leugen
Taal: lied (zang)
Taal: lied, lofTaal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.)
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: lofprijzing
Taal: metrum (maat)
Taal: metrum, gāyatrī- (Ind.) (als god vereerd)
Taal: metrum, jagatī- (Ind.) (als god vereerd)
Taal: metrum, triṣṭubh- (Ind.) (als god vereerd)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)

Hindoe-mythen

genaamd
naams
namen [voorafgegaan door een spatie]
(namen
noemt
bijnaam
epitheton
naamloze
raad [voorafgegaan door een spatie]
raadgever
raadgeving
aanraadt
beraad
beschimpen
krijsend
schreeuwt
Schrikbrul
spraak
formule
magische woord
spreuk
Bṛhaddevatā
māhātmya
boeken
commentaren
(Sāyaṇa’s
Sāyaṇa’s commentaar
episode
Bhāga
kāṇḍa
khaṇḍa
parvans)
saṃhitā’s
thema
spreken Rāma toe
toespraak
Toespraken
svāhā
vaṣaṭ
Uccaiḥśravas
roept Śiva uit
toelichting
Uitspraak
verklaart
verklaring
dit verhaal hoort
hoort het nieuws
prediking
verkondiging
verzen,
varianten
versie
om hen te vragen

Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naamloosheid
Taal: raad(geving, -pleging)
Taal: raad(geving, -pleging)
Taal: raad(geving, -pleging)
Taal: raad(geving, -pleging)
Taal: raad(geving, -pleging)
Taal: schelden
Taal: schreeuw
Taal: schreeuw
Taal: schreeuw
Taal: spraak (spreken)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule)
Taal: tekst, encyclopedische: term: anukramaṇī, bṛhaddevatā(‘Grote (index over de) goden’) (lit.) (Ind.)
Taal: tekst, lofprijzende: term: māhātmya (lit.) (Ind.)
Taal: tekst: boek (document, manuscript, handschrift, codex,
geschrift, schrijftafel)
Taal: tekst: commentaar
Taal: tekst: commentaar
Taal: tekst: commentaar
Taal: tekstgedeelte: episode (passage, verhaalelement)
Taal: tekstgedeelte: term: bhāga (Ind.)]
Taal: tekstgedeelte: term: kāṇḍa (Ind.)
Taal: tekstgedeelte: term: khaṇḍa (Ind.)
Taal: tekstgedeelte: term: parvan (Ind.)
Taal: tekstgedeelte: term: saṃhitā (Ind.)
Taal: thema
Taal: toespraak
Taal: toespraak
Taal: toespraak
Taal: uitroep: ‘svāhā’ (offertgave) (Ind.)
Taal: uitroep: ‘vaṣaṭ’ = ‘vauṣaṭ’ (Ind.)
Taal: uitroep: lofroep: śravas, uccaiḥ- (‘hooggeroemde’) (paard)
(Ind.)
Taal: uitspraak
Taal: uitspraak
Taal: uitspraak
Taal: uitspraak
Taal: uitspraak
Taal: uitspraak: prediking
Taal: uitspraak: prediking
Taal: uitspraak: prediking
Taal: uitspraak: prediking
Taal: vers
Taal: versie (variant)
Taal: versie (variant)
Taal: verzoek

Hindoe-mythen

pleidooi
verzoek
vraagt [passim]
vragen hen hun
vraag [passim]
woorden
Woordspelingen
liederen
zingen
zingt
dag [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
dag;
dag:
-dag
dagen om
dagen van
daglicht
overdag
Elke dag
maan-dag
zesmaal op de eerste dag
dagen van volle en nieuwe maan
parvans
dagen van volle en nieuwe maan
parvans
offerdag
avondschemering
Dageraad
morgenstond
ochtend- en avondschemering
ochtendgloren
divā
eeuwen na
jaar [+ spatie]
jaar,
jaar.
jaartelling
jaren
geboorte van het jaar
jaargetijden
seizoenen
herfst
lente
regentijd
winter
zomer
evening
lenteëvening
maand
Kārttikamāsamāhātmya
Mārgaśīrṣamāsamāhātmya
Vaiśākhamāsamāhātmya
maanperiode van twee weken
tweewekelijkse periode van de wassende

Taal: verzoek
Taal: verzoek
Taal: verzoek
Taal: verzoek
Taal: vraag (om informatie)
Taal: woord
Taal: woordspeling
Taal: zang (zingen, lied)
Taal: zang (zingen, lied)
Taal: zang (zingen, lied)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag)
Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag)
Tijd: dag, maan- (maan-dag, dag m.b.t. de stand van de maan)
Tijd: dag, maan-: dag van nieuwe maan
Tijd: dag, maan-: dag van nieuwe maan
Tijd: dag, maan-: dag van nieuwe maan: term: parvan (Ind.)
Tijd: dag, maan-: dag van volle maan
Tijd: dag, maan-: dag van volle maan: term: parvan (Ind.)
Tijd: dag, offerTijd: dag: avondschemering
Tijd: dag: ochtendschemering
Tijd: dag: ochtendschemering
Tijd: dag: ochtendschemering
Tijd: dag: ochtendschemering
Tijd: dag: term: diva (Ind.)
Tijd: eeuw
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar, nieuwTijd: jaargetijde
Tijd: jaargetijde
Tijd: jaargetijde: herfst (najaar)
Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar)
Tijd: jaargetijde: regenseizoen
Tijd: jaargetijde: winter
Tijd: jaargetijde: zomer
Tijd: jaarperiode: evening
Tijd: jaarperiode: evening, lenteTijd: maand
Tijd: maand (Ind.): Kārttika = Kārttikamāsa = oct.-nov.
Tijd: maand (Ind.): Mārgaśīrṣa = Mārgaśīrṣamāsa (lit.) =
Agrahāyaṇa = nov.-dec.
Tijd: maand (Ind.): Vaiśākha = Vaiśākhamāsa (lit.) = Mādhava =
april-mei
Tijd: maand, half- (twee weken)
Tijd: maand, half- (twee weken)

Hindoe-mythen

periode
periodieke
eerste maand van de winter
elke maand
duizend jaar onder ede
eed af duizend jaar
eedsperiode
zijn periode onder ede
honderd jaar
duizend jaar
half jaar
Datering
oorspronkelijk niet geassocieerd
Ouderdom
eeuwig
Sanātana (Eeuwig)
heden [voorafgegaan door een spatie]
huidige
Uttara
oudste
Ouderdom
oude [+ spatie]
oude’
oud)
oudere
ouder [+ spatie]
jyeṣṭha
Sanaka (‘de oude’
tijdelijk
moment
tijdstip
chronologische volgorde
tijdsindelingen
toekomst
Vooruitblik
Terugblik
verleden
Pūrva
tijdperk
kalpa
Yuga
Dvāpara Yuga
Kali Yuga
Kṛta (of Satya) Yuga
Kṛta Yuga
periode van Manu
Tretā Yuga
compleet
Volmaakten
siddha’s (‘Volmaakten’

Tijd: periode
Tijd: periode
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: eerste maand van de winter
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: elke maand
Tijd: periode, eedsTijd: periode, eedsTijd: periode, eedsTijd: periode, eedsTijd: periode: één eeuw
Tijd: periode: één millennium
Tijd: periode: zes maanden
Tijd: temporaliteit: datering (periodisering)
Tijd: temporaliteit: datering (periodisering)
Tijd: temporaliteit: datering (periodisering)
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: sanātana (adj.) (Ind.)
Tijd: temporaliteit: heden
Tijd: temporaliteit: heden
Tijd: temporaliteit: navolgende periode: term: uttara (Ind.)
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: jyeṣṭha (adj., superl.)
(godin) (Ind.)
Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: sanaka = sana (adj.) (ṛṣi)
(Ind.)
Tijd: temporaliteit: tijdelijkheid (eindigheid)
Tijd: temporaliteit: tijdstip
Tijd: temporaliteit: tijdstip
Tijd: temporaliteit: tijdsverloop (-indeling)
Tijd: temporaliteit: tijdsverloop (-indeling)
Tijd: temporaliteit: toekomst
Tijd: temporaliteit: toekomst
Tijd: temporaliteit: verleden
Tijd: temporaliteit: verleden
Tijd: temporaliteit: voorafgaande periode: term: pūrva (Ind.)
Tijd: wereldtijdperk (kosmisch tijdperk)
Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Kalpa = Brahmakalpa = Brahmadina =
Brahmā-dag (1000 mahāyuga’s)
Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga
Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Dvāpara
Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kali
Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kṛta = Satya Yuga (periode van
Manu)
Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kṛta = Satya Yuga (periode van
Manu)
Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kṛta = Satya Yuga (periode van
Manu)
Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Tretā
Totaliteit: compleetheid
Totaliteit: volmaaktheid, samenvatting
Totaliteit: volmaaktheid: term: siddha (adj.) (halfgod, heilige,
meester) (Ind.)

Hindoe-mythen

vervulling
volbrengen
voltooi
gevuld
twee
paren [passim]
dualisme
dualistische
Paradoxale
tegenstellingen
tweelingen
oppositionele paren
tweeheid
tweevoudigheid
dualiteit
dubbele
herhaald
herhaalt
weerspiegeling
Yamunā
onderling tegengesteld
paren tegenstellingen
drieledige wereld verdeeld is
gespleten
scheiden
scheiding
scheidt zichzelf in
splits
grenssituatie
bedelaarsnappen
bekers
beker [+ spatie]
Emmer
pot [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
pot.
pot,
pot;
schaal
Kālindī
Kauśikī
voorraadkruik
kruiden
planten
bladeren
bloem
lotus
lotusvoeten
lotus;
Padma
zonnelotus
blauwe lotus
helmdraad van een blauwe
gras

Totaliteit: voltooien, compleet maken
Totaliteit: voltooien, compleet maken
Totaliteit: voltooien, compleet maken
Totaliteit: vullen (vol maken, vol)
Twee
Twee
Twee: dualisme
Twee: dualisme
Twee: dualisme
Twee: dualisme
Twee: dualisme
Twee: dualisme: oppositioneel paar
Twee: dualiteit
Twee: dualiteit
Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling)
Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling)
Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling)
Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling)
Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling)
Twee: dualiteit: term: yamunā (godin) (Ind.)
Twee: polariteit
Twee: polariteit
Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling)
Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling)
Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling)
Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling)
Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling)
Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling)
Twee: splitsing: grenssituatie
Vat: bedelaarsnap
Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: emmer
Vat: pot
Vat: pot
Vat: pot
Vat: pot
Vat: schaal
Vat: term: kālindī (godin, rivier) (Ind.)
Vat: term: kauśikī (fem. adj.) (godin) (Ind.)
Vat: voorraadpot
Vegetatie
Vegetatie
Vegetatie: blad
Vegetatie: bloem (bloesem)
Vegetatie: bloem: lotus (alg.)
Vegetatie: bloem: lotus van Viṣṇu (Kṛṣṇa) (Ind.)
Vegetatie: bloem: lotus van Viṣṇu (Kṛṣṇa) (Ind.)
Vegetatie: bloem: lotus, Indische: term: padma (lit.); padmā
(fem.) (godin) (Ind.)
Vegetatie: bloem: lotus, zonneVegetatie: bloem: waterlelie, blauwe = -, Egyptische = blauwe
lotus (‘Nymphaea caerulea’)
Vegetatie: bloem: waterlelie, blauwe = -, Egyptische = blauwe
lotus (‘Nymphaea caerulea’)
Vegetatie: gras

Hindoe-mythen

avaka
bamboe
tejana
kuśa
kāśa
helmdraad
hout
aloë-hout
jasmijn
graan
bloemenkrans
krans verworven
mango
mirreachtig
scheuten
sneha
plantensap
sappen van bomen en kruiden
lotusstengel
rietstengel
kāṇḍa
riet [voorafgegaan door een spatie]
eten rijst
en rijst.
fruit, rijst
toverkruiden
fruit
vruchten
wijnstokken
wortels der planten
bos
woud
Caitraratha-woud
Dharmāraṇya
Naaldwoud
Arbuda-woud
In dit woud
Naaldwoud [hoofdletter]
Āraṇyaka P.
Āraṇya K.
Dharmāraṇya Khaṇḍa
Vṛndāvana (‘woud van het koor der
zaad van al de schepselen
zaad zal voortbrengen
zaad’:
zaadvormig
bīja
Motief van verlossing
bevrijd
komt de merrie vrij
laat Kṛṣṇa de slang gaan
laten Vinatā vrij
onthecht

Vegetatie: gras, moeras-: term: avaka = avakā = saivālā (Ind.)
Vegetatie: gras: bamboe
Vegetatie: gras: bamboe: term: tejana (Ind.)
Vegetatie: gras: term: darbha = kuśa (Poa cynosuroides of
Desmostachya bipinnata) (geest, god) (Ind.)
Vegetatie: gras: term: kāśa (Saccharum spontaneum) (geest) (Ind.)
Vegetatie: helmdraad
Vegetatie: hout
Vegetatie: hout, aloëVegetatie: jasmijn
Vegetatie: koren (graan)
Vegetatie: krans (van vegetatie)
Vegetatie: krans (van vegetatie)
Vegetatie: mango
Vegetatie: mirre(hars)
Vegetatie: plant: scheut
Vegetatie: plantenolie: term: sneha (Ind.)
Vegetatie: plantensap
Vegetatie: plantensap
Vegetatie: plantenstengel
Vegetatie: plantenstengel
Vegetatie: plantenstengeldeel: term: kāṇḍa (tekstgedeelte) (Ind.)
Vegetatie: riet
Vegetatie: rijst
Vegetatie: rijst
Vegetatie: rijst
Vegetatie: toverkruid
Vegetatie: vrucht
Vegetatie: vrucht
Vegetatie: wijnstok
Vegetatie: wortel
Vegetatie: woud
Vegetatie: woud
Vegetatie: woud, heilig: ‘Caitraratha’ (Ind.)
Vegetatie: woud, heilig: ‘Dharmāraṇya’ (Ind.)
Vegetatie: woud, naaldVegetatie: woud: ‘Arbuda’ (4) = ‘Arbudaraṇya’ (Ind.)
Vegetatie: woud: ‘Arbuda’ (4) = ‘Arbudaraṇya’ (Ind.)
Vegetatie: woud: ‘Naaldwoud’ (Ind.)
Vegetatie: woud: term: āraṇya (lit.), āraṇyaka (adj.) (lit.) (Ind.)
Vegetatie: woud: term: āraṇya (lit.), āraṇyaka (adj.) (lit.) (Ind.)
Vegetatie: woud: term: āraṇya, Dharma- (Dharmāraṇya) (lit.)
(Ind.)
Vegetatie: woud: term: vana, Vṛndā- (‘woud van het koor (der
vrouwen)’) (streek/hemel) (Ind.)
Vegetatie: zaad (kiem)
Vegetatie: zaad (kiem)
Vegetatie: zaad (kiem)
Vegetatie: zaad (kiem)
Vegetatie: zaad: term: bīja (Ind.)
Verlossing
Verlossing (bevrijding, verlichting, onthechting)
Verlossing (bevrijding, verlichting, onthechting)
Verlossing (bevrijding, verlichting, onthechting)
Verlossing (bevrijding, verlichting, onthechting)
Verlossing (bevrijding, verlichting, onthechting)

Hindoe-mythen

verlicht
verlossing
verlost
vrijlaat
redding van de aarde
zoals de redding van
redt de Veda’s
bevrijden de koeien
koeien verlost worden
vereerder te redden
bevrijding van de wateren en de regens
bevrijdt de gevangen genomen wateren
hemelse wateren vrijlaat
wateren als loeiende koeien verlost
verlossen ze als bergstromen
zuivert als Kṛṣṇa de vijver
kosmos redden
redding van de wereld uit handen van
redding van het universum
wereld te redden
zwijn uit handen van de demonen
verlost te zijn uit de kringloop der
verlost uit de cirkel der
met toverspreuken tegen monsters en
redding van de wereld uit handen van
zwijn uit handen van de demonen
opdat hij (Hari) het zwijnenlichaam kan
verlossing uit de buffelgedaante
verlost van gif
redden van de demon Keśin
bevrijden zich van hun koorts
hem van zijn koorts te verlossen
hiervan te verlossen
van zijn koorts verlost
redden uit handen van de god van
vrij van de plichten van het familieleven
bevrijd wordt van de toorn van Bhava
Weglokking uit de handen van Śiva
uit handen van de slang
vijver van gif
doden Triśiras en bevrijden de koeien
wateren die hij heeft vastgehouden
gereinigd van zonden
Daarop verdwijnen de
vergeeft hun zonden
vergeven
vragen voor hun zonden
verlossen van zonden
verlossing van zonde
verlost van zonden
verdwenen. Daarom stijgt ze
zonden verlost te worden
genezen
mokṣa
redden
redding

Verlossing (bevrijding, verlichting, onthechting)
Verlossing (bevrijding, verlichting, onthechting)
Verlossing (bevrijding, verlichting, onthechting)
Verlossing (bevrijding, verlichting, onthechting)
Verlossing: object: aarde
Verlossing: object: mensheid
Verlossing: object: Veda’s (Ind.)
Verlossing: object: vee
Verlossing: object: vee
Verlossing: object: vereerder
Verlossing: object: wateren
Verlossing: object: wateren
Verlossing: object: wateren
Verlossing: object: wateren
Verlossing: object: wateren
Verlossing: object: wateren
Verlossing: object: wereld
Verlossing: object: wereld
Verlossing: object: wereld
Verlossing: object: wereld
Verlossing: object: zwijn
Verlossing: separ.: cirkel van wedergeboorten
Verlossing: separ.: cirkel van wedergeboorten
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving)
Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving)
Verlossing: separ.: dierengedaante
Verlossing: separ.: dierengedaante
Verlossing: separ.: gif
Verlossing: separ.: Keśin (2) (Ind.)
Verlossing: separ.: koorts
Verlossing: separ.: koorts
Verlossing: separ.: koorts
Verlossing: separ.: koorts
Verlossing: separ.: machten van het noodlot (god van de dood)
Verlossing: separ.: plichten van het familieleven
Verlossing: separ.: Śiva (Ind.)
Verlossing: separ.: Śiva (Ind.)
Verlossing: separ.: slang
Verlossing: separ.: slang
Verlossing: separ.: Triśiras (Ind.)
Verlossing: separ.: Vṛtra, de slang (Ind.)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: mukti = mokṣa (Ind.)
Verlossing: type: redding
Verlossing: type: redding

Hindoe-mythen

redt
onafhankelijke
devotie van de vereerder voor Kṛṣṇa
Copulatie is een middel ter verlossing
slechts aan Kṛṣṇa denkt, wordt verlost
genade van mannen verlossing brengt
verlossing door de genade van Śiva
kennis te verschaffen die hen verlost uit
mediterende
Door ascese en offers zijn
insmeren om verlost te worden
Smeer u daarom in met as
herstel
eigen hoofd weer opzetten
hoofd terug te plaatsen
hoofd terugplaatsen
door Śukra tot leven gewekt
van herleving, ontvangt
met de toverspreuk tot leven te wekken
tot leven wekkende magie
tot leven wekt met de magische formule
toverspreuk uit en brengt Kaca
toverspreuk van de onsterfelijkheid
brengt hem weer tot leven
brengt Kaca, die zich in zijn maag
herleven, uit de dood opwekken
doet Dakṣa herleven
laat haar herleven
levensverwekking
opwekking uit de
Śiva zet de kop op de schouders van zijn
tot leven gewekt
demonen weer tot leven kunnen
tot leven te wekken
tot leven wekkende
tot leven wekt

Verlossing: type: redding
Verlossing: vrijheid (onafhankelijkheid, ongebondenheid)
Verlossing: weg naar ~: ‘Rūpa Gosvāmi-mārga’ (rasa): bhakti, 1e
stadium: vātsalya (Ind.)
Verlossing: weg naar ~: copulatie
Verlossing: weg naar ~: denken aan Kṛṣṇa (Ind.)
Verlossing: weg naar ~: genade
Verlossing: weg naar ~: genade
Verlossing: weg naar ~: kennis
Verlossing: weg naar ~: meditatie
Verlossing: weg naar ~: offer
Verlossing: weg naar ~: zich insmeren met heilige as (Ind.)
Verlossing: weg naar ~: zich insmeren met heilige as (Ind.)
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)

Hindoe-mythen

uit de dood herrijzen
uit de dood opwekken
heft de aarde op
oprijst
rijst hij
rijst op
verrijst
Svargārohaṇa P.
Alles leeft op
herboren
herleven
herleving
herrijzen
wedergeboorte
wedergeboren
wederopstanding
Wedergeboorte door de mond van de
diens geestelijke
aanwezig
niet aanwezig
ontbreekt
Gaṇeśa is kort en dik, heeft
gedaante
helemaal naakt te zien zijn
hun naaktheid te tonen
levensvormen
manifestatie
uiterlijk
verschijning
vorm
Śatarūpā (‘met honderd vormen’)
Antropomorf
gedaante van een lieflijke vrouw
gedaante van Puruṣa (de Mens)
een persoon. Deze
man (door pijlen gedood)
menselijke Gaṇeśa
verandert in een verleidelijke vrouw
verandert zich in een oude man
Agni, de opgaande zon
gedaante van de zon
in de gedaante van Kāvya
waarna Śiva verandert in
duplicaten

Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de
dood)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: ārohaṇa, svarga(svargārohaṇa) (‘hemelse verrijzenis’) (lit.) (Ind.)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte door de mond van
de vijand
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte, geestelijke
Verschijning: aanwezigheid, goddelijke
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: rūpā, śata- (adj.,
fem.) (‘met honderd vormen’) (godin/eerste vrouw) (Ind.)
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: astrale gedaante: zon
Verschijning: astrale gedaante: zon
Verschijning: demonische gedaante
Verschijning: demonische gedaante
Verschijning: dubbelganger, ‘tweeling’ (gelijke gedaante)

Hindoe-mythen

tweeling
Agni heeft verschillende gedaanten
Indra wordt een druppel honing
concept van uitbreiding
Door zijn groei
groeit op in een pot, daarna in een sloot
groeit zo hoog als de berg Meru
Kṛṣṇa’s lichaam wordt groter
tot hij groot is
uitbreiding
uitbreiding van Viṣṇu
van Viṣṇu van dwerg naar reus
vergroten zichzelf
Viṣṇu van een dwerg in een reus
Indra wordt als honingdruppel
zelf plaats te nemen in
neemt de gedaante van een vis aan
nieuwe gedaante
beerzwijngedaante af te leggen
beerzwijngedaante te verlaten
gedaante aan van
gedaante heeft verwisseld
gedaante van de zon
heilige klank aaneemt
gedaanten heeft aangenomen
gedaantewisseling
gouden (gaurī) gedaante krijgt
in de gedaante van een hengst
in de gedaante van Kāvya
in zijn zwijnengedaante hullen
Indra wordt een druppel honing
kleed dat in een kind verandert
gedaante van een lieflijke vrouw aan
neemt de gedaante van een stier aan
neemt haar eigenlijke gedaante als
neemt Hara een andere gedaante aan
neemt Madana (= Kāma) de gedaante
zijn oorspronkelijke gedaante weer aan
Prajāpati wordt de wind
Prajāpati wordt een beerzwijn
Prajāpati wordt Viśvakarman
veranderen weer in de lettergreep OṂ
verandering in een slang
verandert Āḍi zich
verandert het brandende zaad in de melk
verandert in
verandert Pārvatī’s woede in een leeuw
Viṣṇu van een dwerg in een reus
verandert ze deze in twee parende
verandert zich in
verwisselt van gedaante
Vivasvat een hengst
Vivasvat in een hengst
wisselt telkens van gedaante
wordt een merrie
zich zal voordoen als

Verschijning: dubbelganger, ‘tweeling’ (gelijke gedaante)
Verschijning: elementvormige gedaante
Verschijning: elementvormige gedaante
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)
Verschijning: gedaanteverkleining
Verschijning: gedaanteverkleining
Verschijning: gedaantewisseling
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)

Hindoe-mythen

Zijn lichaam wordt o.a.
zwarte gedaante af te werpen en een
demon in de gedaante van een vrouw
gedaantewisseling van god in vrouw
in de vermomming van Pārvatī
neemt de gedaante aan van Mohinī
verandert Āḍi zich in de aantrekkelijke
Indra als vrouwelijke vuurvogel
doen alsof
doen dan alsof
imiteren
in de gedaante van Kāvya
veinst
verberging
vermom
Voorgewende
Saṃjñā = ‘beeld’
illusie
māyā
verkeerde voorstellingen van zaken
incarnatie
incarneren
zelf plaats te nemen in
avatāra
avatāra van Viṣṇu
avatāra’s van Viṣṇu
zeven maal op aarde zal incarneren
misvormd
gedaante van een licht zuidelijk briesje
Prajāpati wordt de wind
goden openbaren Rāma dat hij een god is
laat uit zijn lichaam verschijnen
Openbaring
epifanie
ontstaan hanen
uit haar mond tevoorschijn
Verschijning van de amṛta
verschijnt
voortekenen verschenen
alles krijgen waaraan hij denkt
denkt aan zijn discus
denkt hij aan zij discus, die daarop
denken aan zijn ascetische krachten
grint
mineralen
rode kalk
zand
zijn zaad: zilver en goud
zijn zaad: zilver en goud

Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: geslachtswisseling
Verschijning: geslachtswisseling
Verschijning: geslachtswisseling
Verschijning: geslachtswisseling
Verschijning: geslachtswisseling
Verschijning: geslachtswisseling
Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen,
voorwenden, doen alsof)
Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen,
voorwenden, doen alsof)
Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen,
voorwenden, doen alsof)
Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen,
voorwenden, doen alsof)
Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen,
voorwenden, doen alsof)
Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen,
voorwenden, doen alsof)
Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen,
voorwenden, doen alsof)
Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen,
voorwenden, doen alsof)
Verschijning: illusie: imitatie: term: Saṃjñā (Ind.)
Verschijning: illusie: term: māyā (Ind.)
Verschijning: illusie: term: māyā (Ind.)
Verschijning: illusie: term: māyā (Ind.)
Verschijning: incarnatie
Verschijning: incarnatie
Verschijning: incarnatie
Verschijning: incarnatie: term: avatāra (Ind.)
Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu- (Ind.)
Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu- (Ind.)
Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu- (Ind.)
Verschijning: misvormdheid
Verschijning: naturalisme (als natuurverschijnsel)
Verschijning: naturalisme (als natuurverschijnsel)
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren: door denken oproepen
Verschijning: openbaren: door denken oproepen
Verschijning: openbaren: door denken oproepen
Verschijning: openbaren: door denken oproepen
Verschijning: overig specifiek: aardmaterie
Verschijning: overig specifiek: aardmaterie
Verschijning: overig specifiek: aardmaterie
Verschijning: overig specifiek: aardmaterie
Verschijning: overig specifiek: aardmaterie
Verschijning: overig specifiek: aardmaterie

Hindoe-mythen

gedaante van een droom
verandert in het eindtijdvuur
heilige klank aaneemt
parfum
gedaante van een touw
universum is in Viṣṇu’s lichaam
wereld die nu in zijn eigen
avaka
kāśa
kuśa
naaldboom
tejana
Zijn lichaam wordt o.a.
al zijn gedaanten
elke gedaante aannemen
verandert zich in diverse zaken
verschillende gedaanten
plaatsen een paardenkop op Dadhyac
pseudo-Saraṇyū
substituut
vervang
verwisseld
zetten hem een paardenkop op
zijn eigen hoofd weer opzetten
vertegenwoordigen
vertegenwoordigt
in de vermomming van Pārvatī
neemt de gedaante aan van een god
Prajāpati wordt Viśvakarman
Śiva’s zaad (= Skanda)
zaad in de gedaante van Skanda
aarde als zeug
als vogels
beerzwijngedaante
Garuḍī-vogel, die het zaad vervoert
gedaante aan van de Garuḍī-vogel
gedaante aan van een buffel
vogelmonster weer aan
gedaante van een hert
gedaante van een stier
gedaante van een vis
geitenkoppige
in de gedaante van een hengst
in de gedaante van een jakhals
Indra als valk
Indra als vrouwelijke vuurvogel
Indra verandert in een valk
de gedaante aan van een rode vis
Prajāpati als beerzwijn
Prajāpati wordt een beerzwijn
Saraṇyū verandert zich in een merrie
schildpadden
verandering in een slang
verandert Āḍi zich in een slang
verandert in een slang
verandert Pārvatī’s woede in een leeuw

Verschijning: overig specifiek: droom
Verschijning: overig specifiek: eindtijdvuur
Verschijning: overig specifiek: heilige klank
Verschijning: overig specifiek: parfum
Verschijning: overig specifiek: touw
Verschijning: overig specifiek: universum
Verschijning: overig specifiek: universum
Verschijning: plantvormige gedaante
Verschijning: plantvormige gedaante
Verschijning: plantvormige gedaante
Verschijning: plantvormige gedaante
Verschijning: plantvormige gedaante
Verschijning: plantvormige gedaante
Verschijning: polymorfisme
Verschijning: polymorfisme
Verschijning: polymorfisme
Verschijning: polymorfisme
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Verschijning: theomorfisme (goddelijke gedaante)
Verschijning: theomorfisme (goddelijke gedaante)
Verschijning: theomorfisme (goddelijke gedaante)
Verschijning: theomorfisme (goddelijke gedaante)
Verschijning: theomorfisme (goddelijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme

Hindoe-mythen

zij zich in diverse dieren, maar hij ook
Viṣṇu als beerzwijn
Viṣṇu als vis
Viṣṇu, de stier
Vivasvat een hengst
Vivasvat in een hengst
wisselt telkens van gedaante
wordt een merrie
verdwijn
Yaśodā kijkt en ziet het hele universum
ziet Indra de strijd
zonder vorm
weerspiegeld
weerspiegeling
ontmaskering
oorspronkelijke gedaante
ware gedaante
vogel
gans
Haṃsa
haan
korhoen
Kraan
kraanvogel
Bakāsura
Balāhaka
mus.
mussen
Āḍi
papegaai
patrijs
pauw
pauw
Bakāsura
valk
watervogel
vuurvogel
object
baldakijn
aan de hoorn van de vis vastmaakt
vastmaking van het touw
‘streng’
guṇa
touw
bed [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
doek
karnstok
middel om de oceaan te karnen
karnkoord
kussen
Upabarhaṇa (‘met het
lamp
matten
scheermes

Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: verdwijning
Verschijning: visioen
Verschijning: visioen
Verschijning: vormloosheid
Verschijning: weerspiegeling (spiegelbeeld) (lett.)
Verschijning: weerspiegeling (spiegelbeeld) (lett.)
Verschijning: werkelijkheid: ware gedaante
Verschijning: werkelijkheid: ware gedaante
Verschijning: werkelijkheid: ware gedaante
Vogel
Vogel: gans
Vogel: gans: term: haṃsa (ṛṣi) (Ind.)
Vogel: haan
Vogel: korhoen
Vogel: kraanvogel
Vogel: kraanvogel
Vogel: kraanvogel: term: baka (asura) (Ind.)
Vogel: kraanvogel: term: Balāhaka (Ind.)
Vogel: mus
Vogel: mus
Vogel: oevermaina: term: āḍi (demon) (Ind.)
Vogel: papegaai
Vogel: patrijs
Vogel: pauw
Vogel: pauw van Skanda (Ind.)
Vogel: reiger: term: baka (asura) (Ind.)
Vogel: valk
Vogel: watervogel
Vogel: zonne(leeuw)vogel (vuurvogel)
Voorwerp
Voorwerp: baldakijn
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: band: term: guṇa (Ind.)
Voorwerp: band: touw
Voorwerp: bed
Voorwerp: doek
Voorwerp: karnstok
Voorwerp: karnstok
Voorwerp: karntouw
Voorwerp: kussen
Voorwerp: kussen: term: upabarha (adj. upabarhaṇa (gandharva))
(Ind.)
Voorwerp: lamp
Voorwerp: mat
Voorwerp: mes, scheer-

Hindoe-mythen

kṛttikā
parfum
bdellium
guggulu
pen [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
pen. [voorafgegaan door een spatie]
olifantprikkel
veger
Kālanemi
giftig
gif
Kālakūṭa
banier
Dharmaketu
vloeistofhouders
vuurstokken
Araṇi
wensen vervullend object
wiel
vlam
vuren
vurig
vuur
as [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
met as.
in as.
as; [voorafgegaan door een spatie]
as,
as: [voorafgegaan door een spatie]
as’ [voorafgegaan door een spatie]
brand
vuur werd ontstoken
verschroeid
verschroeier
Śuṣṇa (‘sisser’ of ‘verschroeier’)
brandstapel
brandstof
dooft
doven
vuur der eeuwigheid
eindtijdvuur
haardvuur
huiselijk vuur
kolen
offervuur
Gṛhapati (het huiselijk haardvuur)
Yaviṣṭha (het ‘jongste’ vuur, dat net
geproduceerd is)
der onsterfelijkheid vertegenwoordigen
vuur uit Śiva’s derde oog
vuur uit Śiva’s oog
merken [voorafgegaan door een spatie]
hoort niets

Voorwerp: mes, scheer-: term: kṛttikā (hemellichaam, nimf) (Ind.)
Voorwerp: parfum
Voorwerp: parfum: term: guggulu (Ind.) = bdellium (L/R)
Voorwerp: parfum: term: guggulu (Ind.) = bdellium (L/R)
Voorwerp: pen
Voorwerp: pen
Voorwerp: prikkel
Voorwerp: veger
Voorwerp: velg: term: nemi, kāla- (‘velg van het rad der tijd’)
(demon) (Ind.)
Voorwerp: vergif (vergiftigen)
Voorwerp: vergif (vergiftigen)
Voorwerp: vergif: term: kālakūṭa (Ind.)
Voorwerp: vlag (banier, vaandel)
Voorwerp: vlag: term: ketu, dharma- (‘met rechtvaardigheid als
banier’) (Boeddha) (Ind.-B.)
Voorwerp: vloeistofhouder
Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok
Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok: term: araṇi (Ind.)
Voorwerp: wensobject
Voorwerp: wiel
Vuur
Vuur
Vuur
Vuur
Vuur: as
Vuur: as
Vuur: as
Vuur: as
Vuur: as
Vuur: as
Vuur: as
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden: term: śuṣṇa (nom. ag.) (demon) (Ind.)
Vuur: brandstapel
Vuur: brandstof
Vuur: doven (trans. en intrans.)
Vuur: doven (trans. en intrans.)
Vuur: eeuwig ~ (eeuwigheid, ~ der)
Vuur: eindtijdvuur
Vuur: haard(vuur), huiselijk vuur
Vuur: haard(vuur), huiselijk vuur
Vuur: kool (houtskool)
Vuur: offervuur
Vuur: offervuur: ‘Gārhapatya’ (Ind.)
Vuur: offervuur: ‘Yaviṣṭha’-vuur (Ind.)
Vuur: onsterfelijkheid, ~ van de
Vuur: oog, ~ uit Śiva’s derde (Ind.)
Vuur: oog, ~ uit Śiva’s derde (Ind.)
Waarneming
Waarneming: horen (luisteren)

Hindoe-mythen

verhoord
geuren
ruikt
stinkende
Kusumāmodinī
Pūtanā (‘de stinkende’)
aangeraakt
aanraking
Onaanraakbaren
aanblik
aanschouwt
heeft gezien
tekenen gezien
gezien de
kijk
ziet
zien immers alles
beschouwing
inspecteert
onderzoekt het kind
beschouwing van zijn mond
opent zijn mond voor Yaśodā’s ogen
blind
‘blind’
‘blinde’
‘blindheid’
andhaka
hebben de list door
inzicht
onzichtbaar
bespioneren
spioneert
staarde
die staart
Manu Cākṣuṣa
voorziet
zichtbare
kar [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
wagen
strijdwagen
Citraratha
voertuig
bedekking
de as.
dissel
koetswerk
pennen van het juk
riemen van het juk
gespannen
wapen
boog
Pināka

Waarneming: horen: verhoren (van een gebed)
Waarneming: ruiken: geur
Waarneming: ruiken: geur
Waarneming: ruiken: geur
Waarneming: ruiken: geur: term: āmodinī, kusuma- (‘geurend
naar bloesem’) (fem.) (adj.) (godin) (Ind.)
Waarneming: ruiken: geur: term: Pūtanā (‘stinkende’) (subst.
adj.) (demon) (Ind.)
Waarneming: voelen: aanraking
Waarneming: voelen: aanraking
Waarneming: voelen: aanraking
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien: alziendheid
Waarneming: zien: beschouwing
Waarneming: zien: beschouwing
Waarneming: zien: beschouwing
Waarneming: zien: beschouwing van Kṛṣṇa’s mond (Ind.)
Waarneming: zien: beschouwing van Kṛṣṇa’s mond (Ind.)
Waarneming: zien: blindheid
Waarneming: zien: blindheid, geestelijke
Waarneming: zien: blindheid, geestelijke
Waarneming: zien: blindheid, geestelijke
Waarneming: zien: blindheid, geestelijke: term: andhaka (adj.)
(god) (Ind.)
Waarneming: zien: inzicht
Waarneming: zien: inzicht
Waarneming: zien: onzichtbaarheid
Waarneming: zien: spionage
Waarneming: zien: spionage
Waarneming: zien: staren
Waarneming: zien: staren
Waarneming: zien: term: cākṣuṣa (adj.) (6e Manu) (Ind.)
Waarneming: zien: vooruitzien (voorzienigheid)
Waarneming: zien: zichtbaarheid
Wagen (kar)
Wagen (kar)
Wagen: strijdwagen
Wagen: term: ratha, citra- (‘van de schitterende wagen’)
(gandharva) (Ind.)
Wagen: voertuig
Wagen: wagenonderdelen
Wagen: wagenonderdelen
Wagen: wagenonderdelen
Wagen: wagenonderdelen
Wagen: wagenonderdelen
Wagen: wagenonderdelen
Wagen: wagenspan
Wapen
Wapen: boog
Wapen: boog van Śiva: ‘Ajagava’ = ‘Pināka’ (Ind.)

Hindoe-mythen

Hij voert een grote boog
bloemenboog
Kāma spant zijn boog
pees
discus
Sudarśana
donderhamer
vajra
knuppel
Mausala P.
pijl
pijlen van Kāma
van de vijf pijlen
schede’
schedel verslaat Indra de demonen
wapen dient om de demonen te verslaan
wapen van Dadhyac’ beenderen
speer
speer
strop
Tijd is Śiva’s wapen
ongewapende
water
stoom
nat [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
nat.
vocht
Rasā
zoet water
wateren
bronnen,
waterbron
Draaikolk
meer dat
in een meer
meer mag
meer;
droog meer
meer Śaryaṇāvat
meren als
vijver
moeras
zee [+ spatie]
zeedieren
oceaan van zout water
zoute oceaan
oceaan
oceanen
oceaan van geklaarde boter
melk van de gekarnde oceaan
melkoceaan
oceaan van melk
demonen: het karnen van de oceaan
oceaan van suikerrietsap
oceaan van wei

Wapen: boog van Skanda (Ind.)
Wapen: boog, bloemenWapen: boog, bloemenWapen: boogpees
Wapen: discus van Viṣṇu: ‘Sudarśana’ = ‘Vajranabha’ (Ind.)
Wapen: discus van Viṣṇu: ‘Sudarśana’ = ‘Vajranabha’ (Ind.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’
(Ind.)
Wapen: knuppel
Wapen: knuppel: term: mausala (adj.) (lit.) (Ind.)
Wapen: pijl
Wapen: pijl of de vijf pijlen van Kāma (Ind.)
Wapen: pijl of de vijf pijlen van Kāma (Ind.)
Wapen: schede (van het zwaard)
Wapen: schedel of beenderen als ~
Wapen: schedel of beenderen als ~
Wapen: schedel of beenderen als ~
Wapen: speer
Wapen: speer van Skanda (Ind.)
Wapen: strop
Wapen: tijd als ~
Wapen: zonder ~ (ongewapend)
Water
Water: stoom
Water: vocht (natheid, vochtigheid)
Water: vocht (natheid, vochtigheid)
Water: vocht (natheid, vochtigheid)
Water: vocht: term: rasā (Ind.)
Water: zoet ~
Wateren
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: draaikolk
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: moeras
Wateren: oceaan (zee, - van zout water, diepte)
Wateren: oceaan (zee, - van zout water, diepte)
Wateren: oceaan (zee, - van zout water, diepte)
Wateren: oceaan (zee, - van zout water, diepte)
Wateren: oceaan (zee, - van zout water, diepte)
Wateren: oceaan (zee, - van zout water, diepte)
Wateren: oceaan van geklaarde boter (Ind.)
Wateren: oceaan van melk (of mede) (Ind.)
Wateren: oceaan van melk (of mede) (Ind.)
Wateren: oceaan van melk (of mede) (Ind.)
Wateren: oceaan van melk (of mede) (Ind.)
Wateren: oceaan van suikerrietsap (Ind.)
Wateren: oceaan van wei (Ind.)

Hindoe-mythen

oceaan van wijn
oceaan van zoet water
Bij het karnen van de oceaan zal Airāvata
waterhel
waterige hel
waterige onderwereld
onderaardse wateren des doods
Rasā
wateren heten Nāra, als afstammelingen
bergstromen
rivier
heilige rivier
heilige rivieren van India
Rasā
chaoswateren
kosmische wateren van de dood
oeroceaan
oerwateren
sloot
grote vloed
wereldondergang door vuur en water
zondvloed
behoefte
behoeftig
gebrek
mist.
armer
armoede
gevaar [voorafgegaan door een spatie]
ongedeerd
Mooi gerond
geluk [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
geluk:
geluk. [voorafgegaan door een spatie]
zegen
Bhaga
Lakṣmī
Śaṃkara (‘heilbrenger’
Śānti P.
honger
kinderloosheid
kwetsbaar
lang leven
volle tijd van leven
lijden [voorafgegaan door een spatie]
lijdt
miskraam
ongevaarlijk
ongeluk
onheil
rampen
verschrikkingen
alakṣmī

Wateren: oceaan van wijn (Ind.)
Wateren: oceaan van zoet water (Ind.)
Wateren: oceaan: term: irāvat: airāvata (‘nakomeling van de
oceaan’) (olifant/slang) (Ind.)
Wateren: oerwateren
Wateren: oerwateren
Wateren: oerwateren
Wateren: oerwateren
Wateren: oerwateren: ‘Rasā’ (Ind.)
Wateren: oerwateren: term: nāra (of nārā) (Ind.)
Wateren: rivier
Wateren: rivier
Wateren: rivier, heilige
Wateren: rivier, heilige: zeven heilige rivieren (Ind.)
Wateren: rivier, mythische: ‘Rasā’ (Ind.)
Wateren: scheppingswateren
Wateren: scheppingswateren
Wateren: scheppingswateren
Wateren: scheppingswateren
Wateren: sloot (greppel)
Wateren: zondvloed(wateren)
Wateren: zondvloed(wateren)
Wateren: zondvloed(wateren)
Welzijn en ziekte: behoefte
Welzijn en ziekte: behoefte
Welzijn en ziekte: behoefte
Welzijn en ziekte: behoefte
Welzijn en ziekte: behoefte: armoede
Welzijn en ziekte: behoefte: armoede
Welzijn en ziekte: gevaar
Welzijn en ziekte: gezondheid
Welzijn en ziekte: gezondheid
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil: term: bhaga (god) (Ind.)
Welzijn en ziekte: heil: term: lakṣmī (fem.) (godin) (Ind.)
Welzijn en ziekte: heil: term: śaṃkara (adj.) (god/auteur) (Ind.)
Welzijn en ziekte: heil: term: śānti (lit.) (Ind.)
Welzijn en ziekte: honger (hongersnood)
Welzijn en ziekte: kinderloosheid
Welzijn en ziekte: kwetsbaarheid
Welzijn en ziekte: lang leven (de natuurlijke volle tijd van leven,
‘onsterfelijkheid’)
Welzijn en ziekte: lang leven (de natuurlijke volle tijd van leven,
‘onsterfelijkheid’)
Welzijn en ziekte: lijden
Welzijn en ziekte: lijden
Welzijn en ziekte: miskraam
Welzijn en ziekte: ongevaarlijkheid
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil: term: alakṣmī (godin) (Ind.)

Hindoe-mythen

onvruchtbaar
rijkdom
rijke [voorafgegaan door een spatie]
is rijk
welvaart
kostbaarheden
overvloed
Revanta
Śrī ‘welvaart’
gelukt
succes
artha
wegtering
verwond
wond [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
wond. [voorafgegaan door een spatie]
wond)
welzijn
ziekte
geelzuchtig
koorts
Koorts wordt nu
monster, Koorts
krijgt Koorts, wordt
geelzuchtig (= jaloers) oog
jaloers oog
zieke ogen
verlam
verstijving
daad
aanzet tot
spoort hen aan
zet Śukra ertoe aan
activiteit
bedekt
Omkranst
omringd
omringen
omsingeling
omsluiten
omspant
Vāsuki
karn
gekookt
beweegt
duik
in de oceaan geworpen
onderdompeling
storten in zee
springt
sprongen
langzaam beweegt

Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
(Ind.)
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn

en ziekte: onvruchtbaarheid
en ziekte: rijkdom (welvaart)
en ziekte: rijkdom (welvaart)
en ziekte: rijkdom (welvaart)
en ziekte: rijkdom (welvaart)
en ziekte: rijkdom: kostbaarheid
en ziekte: rijkdom: overvloed
en ziekte: rijkdom: term: revanta (subst. adj.) (god)
en ziekte: rijkdom: term: śrī (godin/lit.) (Ind.)
en ziekte: succes (lukken)
en ziekte: succes (lukken)
en ziekte: succes: term: artha (Ind.)
en ziekte: verval, organisch (verdorring)
en ziekte: verwonding
en ziekte: verwonding

Welzijn en ziekte: verwonding
Welzijn en ziekte: verwonding
Welzijn en ziekte: welzijn
Welzijn en ziekte: ziekte
Welzijn en ziekte: ziekte: geelzucht
Welzijn en ziekte: ziekte: koorts
Welzijn en ziekte: ziekte: koorts: ‘Koorts’ (Takman) (Ind.)
(demon)
Welzijn en ziekte: ziekte: koorts: ‘Koorts’ (Takman) (Ind.)
(demon)
Welzijn en ziekte: ziekte: koorts: ‘Koorts’ (Takman) (Ind.)
(demon)
Welzijn en ziekte: ziekte: oogziekte
Welzijn en ziekte: ziekte: oogziekte
Welzijn en ziekte: ziekte: oogziekte
Welzijn en ziekte: ziekte: verlamdheid, verstijving
Welzijn en ziekte: ziekte: verlamdheid, verstijving
Werkzaamheid
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: activiteit i.t.t. passiviteit
Werkzaamheid: bedekken
Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten)
Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten)
Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten)
Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten)
Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten)
Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten)
Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vāsuki (‘omwikkelaar’)
(nom. ag.) (slang) (Ind.)
Werkzaamheid: bereiden: karnen
Werkzaamheid: bereiden: koken
Werkzaamheid: bewegen (zich -)
Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)
Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)
Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)
Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)
Werkzaamheid: bewegen: springen
Werkzaamheid: bewegen: springen
Werkzaamheid: bewegen: zich langzaam bewegen

Hindoe-mythen

Śanaiścara (‘Hij die langzaam beweegt’
drijft [voorafgegaan door een spatie]
blijft drijven
gezwommen
bindt hem
geboeid
opdracht Śukra te boeien
afgebroken
breekt Govardhana af
breekt Mandara af
breekt Rudra zijn liṅga af
breken [voorafgegaan door een spatie]
verbreken
gebroken [voorafgegaan door een spatie]
plukken
khaṇḍa
Vinatā
daad van Indra
oorlogsdaden
scheppingsdaad
daden van Kalki
karman
Udyoga P.
jaagt
geploegd
onsterfelijke hoofd rijst naar de hemel
groet
help [voorafgegaan door een spatie]
helpend
hulp
Tāraka (‘helpend’ (O’Flaherty), ‘ster’
hindernissen
Vighneśa ‘Heer der hindernissen’
keuze
kiezen
klieft
klieven
opengespleten
knipperen met de ogen
knipperen niet met de ogen
praktiseren
Methode van diefstal
Maya
touwknooptechniek
naar de aarde gaan

Werkzaamheid: bewegen: zich langzaam bewegen: term:
śanaiścara = śani (subst. adj.) (Saturnus) (Ind.)
Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven
Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven
Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: breken (af-, plukken)
Werkzaamheid: breken (af-, plukken)
Werkzaamheid: breken (af-, plukken)
Werkzaamheid: breken (af-, plukken)
Werkzaamheid: breken (af-, plukken)
Werkzaamheid: breken (af-, plukken)
Werkzaamheid: breken (af-, plukken)
Werkzaamheid: breken (af-, plukken)
Werkzaamheid: breken: term: khaṇḍa (part.) (tekstgedeelte)
(Ind.)
Werkzaamheid: buigen: term: vinatā (fem.) (part.) (godin) (Ind.)
Werkzaamheid: daad, kosmische
Werkzaamheid: daad, oorlogsWerkzaamheid: daad, scheppingsWerkzaamheid: daad, verlossingsWerkzaamheid: daad: term: karman (Ind.)
Werkzaamheid: daad: term: udyoga (lit.) (Ind.)
Werkzaamheid: ec. ~: jacht
Werkzaamheid: ec. ~: ploegen
Werkzaamheid: grijpen: term: rāhu (nom. ag.) (demon, pseudoplaneet) (Ind.)
Werkzaamheid: groeten
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: helpen: term: tāraka (adj.) (demon) (O’Flaherty)
(Ind.)
Werkzaamheid: hinderen (verhinderen, hindernis)
Werkzaamheid: hinderen: term: vighna (nom. ag., persoon en
object) (lid v.e. geestenleger, Keith) (Ind.)
Werkzaamheid: kiezen
Werkzaamheid: kiezen
Werkzaamheid: klieven
Werkzaamheid: klieven
Werkzaamheid: klieven
Werkzaamheid: knipperen met de ogen
Werkzaamheid: knipperen met de ogen
Werkzaamheid: methode (techniek, wijze, praktijk)
Werkzaamheid: methode: - van diefstal van de
onsterfelijkheidsdrank
Werkzaamheid: methode: meten: term: maya (nom. ag.) (demon)
(Ind.)
Werkzaamheid: methode: touwknooptechniek
Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken,
neerstorten)

Hindoe-mythen

nederdaalt
storten naar beneden
zakt
val van de dieren
verdwijnen in de aarde
zakkende
zink
onderhouden
onderhouder
opengebroken
opengespleten
open [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
openen
opent
zijn buik open
braken
spuiten
spuwen
spuwt
uitbraakt
gaapt
gapen
Gaper
geeuwen
spert zijn bek open
Jṛmbhikā
inactiviteit
tamas (duisternis, inactiviteit)
kosmische wetten, processen
rust [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
rust.
insmeren
smeer
zalven
snijden
Pṛthivī ‘de Uitgestrekte’
uitgestrekt ligt (Pṛthivī
ondersteun
onderbreekt
onderbreken

Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken,
neerstorten)
Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken,
neerstorten)
Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken,
neerstorten)
Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken,
neerstorten)
Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken,
neerstorten)
Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken,
neerstorten)
Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken,
neerstorten)
Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen
Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen
Werkzaamheid: openen
Werkzaamheid: openen
Werkzaamheid: openen
Werkzaamheid: openen
Werkzaamheid: openen
Werkzaamheid: openen
Werkzaamheid: openen: braken (spuwen) zie ook Lichaam:
braaksel
Werkzaamheid: openen: braken (spuwen) zie ook Lichaam:
braaksel
Werkzaamheid: openen: braken (spuwen) zie ook Lichaam:
braaksel
Werkzaamheid: openen: braken (spuwen) zie ook Lichaam:
braaksel
Werkzaamheid: openen: braken (spuwen) zie ook Lichaam:
braaksel
Werkzaamheid: openen: gapen (geeuwen)
Werkzaamheid: openen: gapen (geeuwen)
Werkzaamheid: openen: gapen (geeuwen)
Werkzaamheid: openen: gapen (geeuwen)
Werkzaamheid: openen: gapen (geeuwen)
Werkzaamheid: openen: gapen: term: jṛmbhikā (fem. nom. ag.)
(Ind.)
Werkzaamheid: passiviteit
Werkzaamheid: passiviteit: term: tamas (guṇa) (Ind.)
Werkzaamheid: proces, kosmisch
Werkzaamheid: rusten
Werkzaamheid: rusten
Werkzaamheid: smeren (zich insmeren, zalven)
Werkzaamheid: smeren (zich insmeren, zalven)
Werkzaamheid: smeren (zich insmeren, zalven)
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: spreiden: term: pĮtha (IE): pṛthivī (adj.) (godin)
(Ind.)
Werkzaamheid: spreiden: term: pĮtha (IE): pṛthivī (adj.) (godin)
(Ind.)
Werkzaamheid: steunen (onder-, - op)
Werkzaamheid: storen (onderbreken)
Werkzaamheid: storen (onderbreken)

Hindoe-mythen

onderbreking
onderbroken
stromen
stroomt
vloei
nodigen Agni uit
nodigt haar uit
nodigt Rāma uit
onthaald
uitgenodigd
uitnodigen
verberg
verborgen
verdwijnt in de wortels der planten
verhullen
verscholen
verschuil
Guha
guhyaka’s
opheft
heft de aarde op
opheffen (zoals
seksuele listen
verleid
dempt
verzachten
vervoer
meedragen
naar de goden gaat brengen
en de hymnen mee
vervoer
wegvoeren
wil brengen
Voḍhu
voorbereiding
waarschuw
huishoudelijk werk
werken samen
functioneert
masseert
wrijving
geworpen
werp [voorafgegaan door een spatie]
afwerpen
neerwerpen
gooi
in de oceaan geplaatst
telkens verplaatst
verhuist de vis telkens

Werkzaamheid: storen (onderbreken)
Werkzaamheid: storen (onderbreken)
Werkzaamheid: stromen, vloeien
Werkzaamheid: stromen, vloeien
Werkzaamheid: stromen, vloeien
Werkzaamheid: uitnodiging
Werkzaamheid: uitnodiging
Werkzaamheid: uitnodiging
Werkzaamheid: uitnodiging
Werkzaamheid: uitnodiging
Werkzaamheid: uitnodiging
Werkzaamheid: verbergen (zich -)
Werkzaamheid: verbergen (zich -)
Werkzaamheid: verbergen (zich -)
Werkzaamheid: verbergen (zich -)
Werkzaamheid: verbergen (zich -)
Werkzaamheid: verbergen (zich -)
Werkzaamheid: verbergen: term: guha (‘opgevoed op een
geheime plaats’) (subst.) (god) (Ind.)
Werkzaamheid: verbergen: term: guhya(ka) (part.) (halfgod) (Ind.)
Werkzaamheid: verheffen (opheffen)
Werkzaamheid: verheffen: aarde
Werkzaamheid: verheffen: aarde
Werkzaamheid: verleiden, bekoren
Werkzaamheid: verleiden, bekoren
Werkzaamheid: verminderen (dempen, verzachten)
Werkzaamheid: verminderen (dempen, verzachten)
Werkzaamheid: vervoeren
Werkzaamheid: vervoeren (meenemen, overbrengen, wegvoeren
v. dieren, dingen)
Werkzaamheid: vervoeren (meenemen, overbrengen, wegvoeren
v. dieren, dingen)
Werkzaamheid: vervoeren (meenemen, overbrengen, wegvoeren
v. dieren, dingen)
Werkzaamheid: vervoeren (meenemen, overbrengen, wegvoeren
v. dieren, dingen)
Werkzaamheid: vervoeren (meenemen, overbrengen, wegvoeren
v. dieren, dingen)
Werkzaamheid: vervoeren (meenemen, overbrengen, wegvoeren
v. dieren, dingen)
Werkzaamheid: vervoeren: term: voḍhu (‘(zoon van een vrouw
die) ‘gehuwd naar huis is geleid’’) (ṛṣi) (Ind.)
Werkzaamheid: voorbereiden
Werkzaamheid: waarschuwen
Werkzaamheid: werken (arbeiden)
Werkzaamheid: werken (arbeiden)
Werkzaamheid: werking
Werkzaamheid: wrijven (masseren)
Werkzaamheid: wrijven (masseren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)

Hindoe-mythen

wegwerping
zenden
Opvoeding
voedt Gaṇeśa op
zweten
orde [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
orde;
orde.
orde(orde)
ordenen
kosmische orde
kosmische wetten
orde der oppositionele paren
wereldorde
dharma
ordenen van de hemel
sociale orde
juiste
balans
evenwicht
volgorde
waarheden
waarheid [voorafgegaan door een spatie]
‘waarheid
ware [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Werkelijk
waarheden);
niet waar
onwaarheid
Satī
chaos
verwarring
anarchie
overbevolking
overvol wordt
in vuur zet om deze te vernietigen
eind der tijden
eind van de Kali Yuga
einde der tijden
kosmische vernietiging
schepping in vlammen opgaan
met een vlam uit zijn mond de wereld
wereld ten onder gaan
wereld vernietigen
wereldondergang
wereldschepping en –ondergang
pralaya
periode van Manu Cākṣuṣa

Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden
Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden
Werkzaamheid: zweten
Wet en orde: orde
Wet en orde: orde
Wet en orde: orde
Wet en orde: orde
Wet en orde: orde
Wet en orde: orde
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: dharma
(Ind.)
Wet en orde: orde, hemelse
Wet en orde: orde, maatschappelijke (sociale -)
Wet en orde: orde: juistheid
Wet en orde: orde: stabiliteit, evenwicht(igheid),
gelijk(waardig)heid
Wet en orde: orde: stabiliteit, evenwicht(igheid),
gelijk(waardig)heid
Wet en orde: orde: volgorde
Wet en orde: orde: waarheid
Wet en orde: orde: waarheid
Wet en orde: orde: waarheid
Wet en orde: orde: waarheid
Wet en orde: orde: waarheid
Wet en orde: orde: waarheid, kosmische
Wet en orde: orde: waarheid, onWet en orde: orde: waarheid, onWet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī
(godin) (Ind.)
Wet en orde: orde: wanorde, chaos, verwarring i.t.t. orde
Wet en orde: orde: wanorde, chaos, verwarring i.t.t. orde
Wet en orde: orde: wanorde, chaos, verwarring, anarchie i.t.t.
orde
Wet en orde: orde: wanorde: overbevolking
Wet en orde: orde: wanorde: overbevolking
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Pralaya, (Mahā-)’ (Ind.)
Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Pralaya, (Mahā-)’: periode
van Manu Cākṣuṣa (Ind.)

Hindoe-mythen

recht [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
besluit
overeenkomst afgesloten
instemming
overeenkomst met Vṛtra
niet met de wet in overeenstemming
onwettige
instructies
instrueert
opdracht
taak
Dharma
Bṛhaddharma
eist [voorafgegaan door een spatie]
eisen
voorwaarde
wettige
wetenschappen
onderricht
na te gaan
onderzoek
geleerd
leren [voorafgegaan door een spatie]
onderwezen
Veda’s bestudeerde
Veda’s leest
verwant aan
grammatica
lettergreep OṂ
lettergreep van Gaṇeśa
van Devakī en Yaśodā verwisseld
verwisselen
Betekenisverandering
Veda naar de brahmanenethiek
kosmogonie wordt uitgebreid
drieledige universum wordt uitgebreid
verandert elementen van de mythe
naamsverandering
‘Nandin’ krijgen
wordt Vīraka Śailādi
van oppositionele paren, bijzondere
Omkeringen van paren
overgang
verlaat het offer de demonen en gaat
verering van Brahmā vermindert in de
bekeerd
van de demonen Jaina’s resp.
Aan het ritueel en de filosofie van de
verheven
boven de goden gesteld
Vergroting van de rol van Yama
vergoddelijking
verheven tot de avatāra

Wet en orde: recht (rechtssysteem)
Wet en orde: recht: wettelijk besluit
Wet en orde: wet: contract (overeenkomst)
Wet en orde: wet: contract: overeenkomst tussen de goden
Wet en orde: wet: contract: overeenkomst tussen de goden
Wet en orde: wet: onwettelijk (onwettig, illegitiem)
Wet en orde: wet: onwettigheid m.b.t. het huwelijk
Wet en orde: wet: taak (opdracht)
Wet en orde: wet: taak (opdracht)
Wet en orde: wet: taak (opdracht)
Wet en orde: wet: taak (opdracht)
Wet en orde: wet: term: dharma (Ind.)
Wet en orde: wet: term: dharma, bṛhad- (‘grote dharma’) (lit.)
(Ind.)
Wet en orde: wet: voorwaarde (eis)
Wet en orde: wet: voorwaarde (eis)
Wet en orde: wet: voorwaarde (eis)
Wet en orde: wet: wettigheid m.b.t. het huwelijk
Wetenschap
Wetenschap: onderwijs, instructie
Wetenschap: onderzoek
Wetenschap: onderzoek
Wetenschap: studie (leren, lezen)
Wetenschap: studie (leren, lezen)
Wetenschap: studie (leren, lezen)
Wetenschap: studie van de schrift
Wetenschap: studie van de schrift
Wetenschap: taalkunde: etymologie (taalkundige verwantschap)
Wetenschap: taalkunde: grammatica
Wetenschap: taalkunde: lettergreep: ‘OṂ’ (Ind.)
Wetenschap: taalkunde: lettergreep: ‘OṂ’ (Ind.)
Wisseling
Wisseling
Wisseling: betekenisverandering
Wisseling: ethische verandering
Wisseling: mythologische verandering
Wisseling: mythologische verandering
Wisseling: mythologische verandering
Wisseling: naamsverandering
Wisseling: naamsverandering
Wisseling: naamsverandering
Wisseling: omkering van oppositionele paren
Wisseling: omkering van oppositionele paren
Wisseling: overgang
Wisseling: overgang
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering: bekering
Wisseling: religieuze verandering: bekering
Wisseling: religieuze verandering: vernieuwing
Wisseling: statusverandering: verheffing
Wisseling: statusverandering: verheffing
Wisseling: statusverandering: verheffing
Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking
(apotheose)
Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking
(apotheose)

Hindoe-mythen

degradatie
een vurig monster, Koorts, verandert
hemelse rivieren
hemelse wateren
regen [voorafgegaan door een spatie]
wolk
onweerswolken
wolken van het eind der tijden
Zeven Wolken van de wereldondergang
Bliksembanier
Bloedrood
Draaikolk
Emmer
Balāhaka
Kraan
Saṃvartaka
Schrikbrul
Woest;
zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zon;
zon,
zon.
zon)
zonne
zon en maan of
zon:
zon Rudra
ondergang van de zon
opgaande zon
opgang, zenith
zonsopgang
1
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Wisseling: statusverandering: verlaging (degradatie)
Wisseling: zweet in monster, verandering van
Wolk en regen: hemelse wateren
Wolk en regen: hemelse wateren
Wolk en regen: regen
Wolk en regen: wolk
Wolk en regen: wolk, onweers- en regenWolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden (Ind.)
Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden (Ind.)
Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden:
‘Bliksembanier’ (Ind.)
Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Bloedrood’
(Ind.)
Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Draaikolk’
(Ind.)
Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Emmer’ (Ind.)
Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Kraanvogel’
(Balāhaka) (Ind.)
Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Kraanvogel’
(Balāhaka) (Ind.)
Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Ontbinding’
(Saṃvartaka (2)) (Ind.)
[Samvartaka]
Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Schrikbrul’
(Ind.)
Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Woest’ (Ind.)
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon: ‘Rudra’ (Ind.)
Zon: zonsondergang
Zon: zonsopgang
Zon: zonsopgang
Zon: zonsopgang

