
Ivara Līdakas grāmatas 'Cildeno valoda' izvilkums - acīmredzamāk 
radniecīgie vārdi (2510). https://tencinusarunas.wordpress.com/wp-
admin/post.php?post=1854&action=edit 

 ʘ amšuka, amshuka, aṃśu, aṃśuka - apģērbs (ancuks?, vamzis?), virsdrēbes, 
apģērbs, smalkas vai baltas drānas. Drēbes ir septiņu veidu - vilnas, kaņepju 
(raupjas klostera drānas), linu, filca, smalku linu, dzijas, zīda

 ʘ višuva, višuvant, viśuva, viśuvant - dienas pavasara vienāddalījums; 
parasto ļaužu gads, civilais gads. Ekvinokcijas punkts, Lielā diena, vieni no 
diviem lielākajiem vēdiskajiem ziedojumu gada svētkiem. Meṣa-saṅkrānti, 
vaiśākha saṅkrānti, ārtava. Otri lielie svētki ir kuntāpa, kauravya, makar saṅkrānti, 
chawmos, uttara saṅkrānti, mahāvrata, maghi, yāmyāyana jeb Ziemassvētki jeb 
Ziemsvētki, jeb ziemas saulgrieži.

ʘ ābharati, ābhri, abharati, ābhṛ - barot (abra?), piepildīt, nest (arī augļus),
pildīt, piesaistīt, darināt, darīt

ʘ abhidžņā, abhijna, abhijñā - apjēga, virszināšana, gaišredzība
ʘ abhimāna, abhimana - (paš)apmāns, lepnība, egotisms
ʘ abhivāda, abhivada - atvadas, sveiciens
ʘ abi (kalāšu) - mēs, jūs, abi
ʘ abria, abria, abṛa - abra (salīdz. ar ābhṛ). Sena džātu cilts Sindhā un 

'Bahāwalpur'ā. Uzskata, ka tā ir ieviesusi zemkopības mākslu Pendžabas 
dienvidrietumos un Sindhā

ʘ abrukham - sabrukums, posts
ʘ āčha, acha, ácha - eče, rau, turp
ʘ ad, atti - ēst
ʘ adana - ēdiens
ʘ adanīja, adaniya, adanīya - ēdams
ʘ ādara, adara, ādara - goddarīšana, atdarīt
ʘ adhan, adhæn, gudžaratī a.dhən - ēdienam uzvārīts ūdens (āpa, nīra, nara, 

udan, uḍu,  uda, udaka, vārī)
ʘ adina (kalāšu) - piektdiena 
ʘ adman - ēdmaņa, ēšana, maltīte
ʘ adžā, aja, ajā - āzis, vadonis, bars, saules stars, kūdītājs; kušanu aṣiye, 

v.pers. azak, lie. ožỹs
ʘ adžamukhī, ajamukhi, ajamukhī - āžamute, āžaģīmis. Arī ajimukha
ʘ ādžimukha, ajimukha, ājimukha, - āžmute, āžaģīmis - pirmā rinda kaujā. 

Arī ajamukhi
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ʘ ag, gudžaratī ag/<a.gə> - uguns, sanskr. agni - uguns, šumeru ag - 'gari'
ʘ aga, (kalāšu) - jēgā, nomodā esošs, modrs, nomodā, pie apziņas
ʘ agar (kalāšu) - ugunskurs
ʘ agarišti, agarishti (kalāšu) - ugunsvieta
ʘ agau, ægau (gudžaratī) - agrāk, sanskr. agra - pirmais, izcelsme
ʘ agauni, ægauni, ə.ga.ũ.ni (gudžaratī) - agrāks, gudžaratī dial. agrāks. Skat.

agau
ʘ āgnejī, agneyi, āgneyī - uguns padieva piesaukšana, asinis, tīrīts sviests 

(ghee), dienvidaustrumu, zelts; uguns padieva meita, ghī ziedojums ugunij 
jeb ugunī. Agneya - arī Kuru sieva, Dhruvas meita; piederība/saistība ar 
uguni, vai uguns svētība

ʘ Agni, Ægni, gudžaratī əg.ni - Rigvēdas padievs - uguns (Agnis?), uguns 
padievs, skaitlis 3, zelts, žults, kuņģa sula, gremošana, mistisks burta 'r' 
aizvietotājs, ziedokļa uguns, ziedojumu pieņēmējs un nogādātājs padieviem. 
Skat. arī ag, āditya, mātariśvan, tejas, Āngiras, Chāgavāhana. Attiecas arī uz ķermeņa 
iekšējām ugunīm, parasti sauktām par 'segām' reliģiskās temperatūras 
nozīmē.

ʘ agnibhū, agnibhu - uguns būšana, uguns būtība, ziedojuma uguns, uguns 
radīts, seši, ūdens, svētās uguns uzturēšana

ʘ agnidagdha - ugunī dedzis; mirušie uguns uzturētāji, mirušo senču 
kategorija, kuri zemes dzīvē uzturējuši svēto uguni; sadedzināts bēru sārtā, 
piededzināts

ʘ agnidah, ægnidah, gudžaratī əg.ni.dah - ugunsbēres, dedzināšana ugunī, 
gudžaratī dial. kremācijas rituāls

ʘ agnilōka, agniloka - uguns aplis (loks)
ʘ agnimukha - ugunsmute, tāds, kuram uguns padievs mutē, dievība, 

skaņas dziedniecība, bramīns, Semecarpus Anacardium, Plumbago zeylanica, ugunīgs 
dēmons ellē

ʘ agnišvātta, agnishvatta, agniṣvātta - uguns svētīta dvēsele, bēru sārta 
(variants - saules) 'uguns nobaudītā', 'uguns uzlabotā'; ar uguni svētīta 
mirušā dvēsele. [2]: no agni - uguns, ṣvātta - uzlabots ar uguns “garšvielu”, tas 
ir, pacilāts jeb svētīts ar uguni

ʘ agra - agrs, pirmais, gals, virsotne, pirms, priekšējais, labākais, 
galvenais, vadonis, sākums, sākotne, izcelsme; agre - sākumā

ʘ agranī, agrani, agraṇī - pirmais (agrais), galvenais, vadonis, priekšgājējs, 
uguns ziedoklis. Agranī - Agni, vadonis, mūžam nomodā esošs atskārsmes 
izplatītājs un pirmais domāšanas pamatlikums

ʘ agrima - pirmais, agrais, priekšējais, iepriekšējais, vecākais, labākais, 
galvenais



ʘ agrja, agrya - pirmais, agrais,  lietpratīgs, iepriekšējais, augšējais, 
priekšnieks, pirmdzimtais; labi dzejots, rīmēts, sikšņots

ʘ agun (kašmīru) - uguns. Skat. agni
ʘ aha - aha, noteikti
ʘ ahan, ahaṃ - esmu, es, patība, 'es' kā persona; 'esmu'; 'es' atskārsme'; 

'es' apziņa'; pašapzināšanās; 'es' ir tas, ko nav iespējams atmest, nedz 
aizmirst tā nemainīguma, nenovēršamības, mūžīgās klātesamības dēļ; 
'priekšstats par ego'; indivīda dvēsele; patības apziņa; tīra iekšējā patība. 
Skat. adhyātma. 

ʘ ahanbhāva, ahambhava, aháṃbhāvá - 'es' būšana, cilvēka kā indivīda 
stāvoklis, 'es esmu' sajūta; netveramāka par domām, emocijām vai ķermeņa 
apzināšanos

ʘ ahanpratjaja, ahampratyaya, ahaṃpratyaya - 'es' izpratne, pašizpratne, 
pašnovērtējums, pašizziņa. Skat. arī advaita

ʘ ahantā, ahaṃta - 'es' apziņa, paša apziņa
ʘ ai, ay (kalāšu) - sveiks!, ei! sveiks!, hei!
ʘ ains (kušanu) - viens, gotu ains; s.lat oinos, liet. víenas, baznīcas senslāvu inъ
ʘ ajana, ayana - gājiens, iešana ar dziesmām, saules (lēkta vai rieta vietas 

pie apvāršņa) ceļš starp saulgriežiem. Jāņi, saulgrieži, pusgads, aprite, iešana
pa ceļu, taku, kurss, maršruts, patvērums, laika posms, ceļš; yānī. Katrs 
saules gads tiek dalīts divās daļās - ziemeļu (uttarāyaṇa) ceļš un dienvidu 
(dakṣiṇāyaṇa) ceļš. Skat. tos atsevišķi

ʘ ajāna, ayana, ayāna - atjāšana, nākšana, tuvošanās, aprimums, apstāja, 
dabiska norise, piederīgs saulgriežiem (nāk nākdama Jāņu diena)

ʘ ājānadevatā, ayanadevata, āyānadevatā - [526]: atnākošās kā Jānis, atjājošās
cikliskās dievības 

ʘ ājata, ayata, āyata, - aut, uzvilkt;  aotra, avestas aoþra, kušanu hoves, liet. aviù, aunù, 
baznīcas senslāvu obujǫ

ʘ ājāti, ayati (ā-yā), āyāti - atjāt, ierasties, nākt, nonākt, sasniegt, ienākt; 
kušanu ájati - brauc, avestas azaiti

ʘ ājōga, ayoga, āyoga - iejūgs, sajūga, bišu spiets, pilnvara, norīkojums, 
rīcība, saderība, smaržas,  puķu ziedojums, rotājums, krasts

ʘ ajukta, ayukta - jucis, muļķis, nederīgs, nelaipns, neveikls, 
nepieskaitāms, nepatiess, neiejūgts, nepiesiets

ʘ ākāša, akasha, ākāśa - netveramais (netaustāmais, nesakasāmais), debesis,
ēters, atmosfēra, tukšums, telpa kā tukšums, netverams šķidrums, Brahmā,  
piektais elements, izplatījums,  kosmiskā spozme, starojums, neredzamais, 
netveramākais no 5 elementiem; substance, kas pilda un ir viscaur Visumā; 
īpašs dzīvības un skaņas (šabda) nesējs; elements, kurā rodas gar runātās, 



gan dzirdētās skaņas sajūta, arī 'iekšējā' Visuma, tas ir, apziņas telpas (cid-
ākāśa) apzīmējums. Skat. kaṣaṇa - kasīšana, kasīšanās, berzēšana, iezīmēšana, 
zelta pārbaude ar pārbaudes akmeni.

ʘ ākāšakakšā, akashakaksha, ākāśakakṣā - neskaramais kakts, debesu 
paslēptuve, apvārsnis, debesu aploce, debesu vainags. Skat. arī kakṣa

ʘ akha, akhæ, a.khə (gudžaratī), akha - acs. Skat. sanskr. akṣi, cakṣu - acs
ʘ akhi (sindhi val.) - acs, pumpurs
ʘ akhu, akhu (semā val.) - aka, ūdenstilpe; (semā Naga kalnos)
ʘ aki (semā val.) - ēka, ala. Skat. arī okas
ʘ akki, (prākrits) acchi - acs
ʘ ākša, aksha, ākṣa - acīmredzams, sajūtām piederīgs, pasaulīgs, laicīgs
ʘ akšam, aksham, akṣam - riteņa acs, ass, rumba, acs
ʘ akši, akshi, akṣi - acs. Arī avestas aši, gr. ósse, gotu augo, lie. akìs, bazn.s.sl. oko, 

kušanu ek, “eśane klausane ṣeycer-me kartstse yolo lkātsi klyaussisa - tev ir acis un ausis 
labā un ļaunā redzēšanai un dzirdēšanai“ 

ʘ ālasa, alasa - elsošs, laisks, noģībis, iztukšots, noguris, smags, kūtrs, 
miegains, panīcis; liet. alsà

ʘ ālasja, alasya, ālasya - elšana, laiskums, vienaldzība, slinkums. Viens no 
šķēršļiem ceļā uz dievsajūgu

ʘ ālava, alava - pelavas, ālava, grauda vai augļa neauglīgā ne-sēklas daļa
ʘ āling, aling, āliṅg - āliņģis?, apņemt, apskaut; āliṅgī - bundziņas; ekstātiskas 

meditācijas veids
ʘ alka - alkstama meitene; svētbirze; Alcis - alka, tas ir, mīļa līdzjūtīga 

meitene ar gariem burvīgiem matiem. 
ʘ ālme, alme (kušanu) - olūts, avots, skat. arī avatu, avaṭa, udbheda, mukha, kuṇḍa, 

valgita, krivi; arm. aluôts, aɫtiur - dumbrājs, liet. ãlmės. No Kursītes [113]: skaidravota 
ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī) dod īpašu spēku, gudrību utt.: 
“Nogalniekos teikts, ka kāds tēva dēls esot atradis tādu avotu, kur uguns 
degusi, bet nekas nesadedzis - tur vārījušās stipruma zāles, un pašu avotu 
saukuši par stiprības avotu.” Arī valgita

ʘ ālōka, ālokana, aloka, aloka, alokana - lūkošanās, skats, redzējums, 
iztapīgums, mirgošana, gaisma

ʘ alut, alut - uzv. Alutis?, [30]: metāla riņķa vai pakava mešanas uz mieta
spēle

ʘ āmātja, amatya, āmātya - amatā esošs
ʘ amātja, amatya, amātya - būšana mājās, ķēniņa pavadonis, ministrs, amatā

esošs



ʘ Ambā, amba - Mamma, Māte, laba sieviete; dievības Durgā, arī Dēvī, 
Šakti, galvenā, jaukā forma. Viens no Pārvatī vārdiem. Šumeru ama - 'māte, 
mīlestība, labvēlība, dzemde, plašs, turēt; arī karavadonis

ʘ ambarānta, ambaranta - apvārsnis, svārku mala
ʘ ambarjati, ambāryati (ambārya) - krāt (salīdz. ar kambaris)
ʘ ame, æme, gudžaratī ə.me, ame - mēs
ʘ amīlī, amili (semā val.) - mēle
ʘ amota - mājās austs (salīdz. ar amats)
ʘ āmrišati, amrishati, āmṛśati (āmṛś) - skart, (pamirstot?) glāstīt, baudīt 

sievieti, izbaudīt, noberzt, noslaucīt, aizvākt; mest ēnu uz kaut ko
ʘ āmur, amur - grāvējs, sitējs (āmurs)
ʘ andžana, anjana, añjana - ieziešana (Andžāns?), añjas - ziede
ʘ ane, æne, gudžaratī ə.ne - un
ʘ anga, anga, aṅga, anka - eņģe, loceklis, arī pirksta kauliņš, dalījums, 

sastāvdaļa
ʘ anka, anka, aṅka - āķis, ķeksis, klēpis, līkums (locītava?, eņģe?), zīme, 

pazīme, cipars, plankums. 
ʘ anna - ēdiens, (vārds Anna?), ēdams, pārtika, pagatavoti rīsi, graudi, 

ūdens, zeme; pretānna - ēdiens, ko ziedo mirušajam, graudi
ʘ antarā, antara, antarā - otrējs, iekšējs, vidū, laikā, palaikam, pa to laiku, 

pa ceļam, gandrīz, izņemot, bez, gandrīz, starp; āntara - padots, pavalstnieks, 
iekšējs, iekšiene, iekšpuse

ʘ antardvāra, antardvara - iekšējās, otrās durvis, mājas privātās jeb slēptās
durvis

ʘ antarmukha - otra, iekšējā mute jeb seja, iekšēji vērsts, mutē likts, 
iekšējā redze jeb uztvere. Kašmīras šaivismā Šiva ierobežo savus spēkus ar 
iekšējo redzi, tādējādi tiek panākta atturēšanās no pasaulīgā

ʘ anulip, anulimpati - aplipināt, ieziest, aptriept, aplīmēt
ʘ anūpa, anupa -  ūdeņains, pie ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, 

vārī) esošs, ūdeņiem bagāta zeme, dīķis, upes krasts, dīķis
ʘ āpa, ap, āpah, āpas, āpo, kušanu āp - upe, ūdens, ūdeņi, gaiss, atmosfēra; 

svēta darbība, reliģisks rituāls, viens no sešiem pamatelementiem, no kā 
rodas garšas (rasa) sajūta. Arī nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī; senprūšu ape, liet. 
ùpė, hetu hāpa; 'ā' - šumeru 'ūdens, plūdi, plūstošs ūdens, arī roka' 

ʘ āpad, apad - upes plūdi, posts, dabas katastrofa, briesmas, pārmaiņas, 
grūti laiki. Skat. apaddharma, Govardhana

ʘ āpagā, apaga - upe, upes nosaukums; Sura āpagā - Gangā
ʘ apakša, apaksha, apakṣa - apakšpuse, otra puse, pretējs, bez 

atbalstītājiem, nelabvēlīgs



ʘ apākšai, apakshai (kušanu) - apakšu rādošs; cilvēks, kurš izrāda savus 
dzimumorgānus, ekshibicionists

ʘ apakšaja, apakshaya, apakṣaya - lejupslīde, pagrimums, samazinājums, 
izzušana, izsīkšana, pagrimums, sabrukšana, pūšana, trūdēšana. Skat. apakṣa

ʘ apala - apaļš (uzv. Apals?), tapa, caurums, neaizsargāts, piem., “apaļš 
bārenis”, tukšs, bezmiesīgs; sieviete, ko pavedinājis Indra. Pēc mīlēšanās Indra
viņai dāvājis trīs vēlēšanās - atjaunot viņas tēvam zudušo vīrieša spēku, 
padarīt auglīgus viņas laukus un dziedināt viņas ādas slimību. Lai dziedinātu
slimību, viņš viņu izstūmis caur savu ratu riteņu rumbas caurumu.

ʘ Apam napat, apamnapat - padievs Upes Dēls, Ūdeņu Dēls; skat. āditya
ʘ apamāna, apamana - apvainojums (apmānījums), pazemojums, negods, 

necieņa, nicinājums
ʘ Apāmnaptri, apamnaptri, apāṃnaptṛ - upes mazdēls, Agni (Agni kā no 

ūdeņiem cēlušamies apzīmējums). Arī apāṃgarbha. Skat. apas.
ʘ aparā, apara - (aparts, apvērsts?), otrpusējs, zemākais, cits, sekojošs, 

pakļauts, papildus, zemāks, citāds, eksotērisks, vispārpieejama Vēdāntas 
mācība, zemākās zināšanas.

ʘ aparokša, aparoksha, aparokṣa - nepastarpināts, tiešs, nepārņemts, 
uztverams, ne neredzams, pēc viedokļa

ʘ āpi, api, kušanu āpi - ap; “ap”, avestas aipi, grieķu epí, liet. ap(i)
ʘ apida, apida, kušanu āpi - ap galvu valkāts ziedu vainadziņš; pārestība, 

ievainojums, sāpināšana, saspiešana; Sarasvatī kā ziedu vītne. Arī apide
ʘ āpīdita, apidita - rotāts ar vainadziņu
ʘ āpo devīr, apo devir - kosmisko ūdeņu, upes dievišķais spēks, dievišķs
ʘ ar, kalāšu ar - īlens (lemesis?)
ʘ āra, ara - arī, vēl, un, atkal, cits, citādi, kā arī, drīzāk, nākošais
ʘ ārā, ara - griezējrīks, īlens (aramais lemesis?), nazis, zāģis.
ʘ arāīn, arain, rain, arāīṇ - [30]: zemkopju (arāju?) klans (galvenokārt 

Džamnas ielejā; (Rainis, pseidonīma avots Latgalē?); divas atšķirīgas 
nozīmes - Satledžas ielejā un austrumu līdzenumos viņi ir īsta dārzkopju 
kasta, bet pārējās provincēs šis nosaukums tiek lietots attiecībā uz katru 
tirgus dārznieku un ir sinonīms bāghbān, mālī, maliār un pat jāṭ'iem 
Rietumpendžabā

ʘ ārāma, arama - dārzs (ārs, arams? arama vieta?), birze, izpriecu vieta, 
līksme

ʘ aranī, arani, araṇī - saule (āra valdniece?, arāju draugs?), māte (tēlaini); 
araṇi - ērtību trūkums, sāpes, berzējams kociņš uguns iegūšanai, araṇi koks 
(Premna serratifolia). Skat. araṇya, arka. 



ʘ aranja, aranya, araṇya - mežs, ārs, savvaļa, savvaļas dzīvnieks, ar mežu 
saistīts, mežā dzimis, neapdzīvots, tuksnesis, sveša vai tāla zeme. Salīdz. ar 
'lauks un ārs'; birze, kurā dzīvo pašierobežotie (askēti). Nomaļa vieta, 300 
līdz 600 soļus no cilvēku mājokļiem, kas piemērota mūka reliģiskai praksei

ʘ āranjaka, aranyaka, āraṇyaka - ārinieks, āra cilvēks, savvaļa, mežs, mežā 
dzimis, mežā radies, meža dzīvnieks, mežinieks, kokos dzīvojošs, mežs, 
melia azedarach koks. 

ʘ ārati, arati, āraṭi  - ārdīšanās, aurošana, troksnis, rēkoņa
ʘ ārava, arava - ārdīšanās, skaļa ilga ārdīšanās, dārdi, pērkondārdi, 

rībiens, brīkšķis, kliedziens, šķelts, gaudošana, troksnis, bites dūkšana
ʘ ārdhika, ardhika - zemes uzārdītājs, arājs, darbinieks zemes apstrādē
ʘ āre, ære, are, gudžaratī ə.re - āres, ārā, ārpus, tālu, (tīrums, klajums lauks),

bez; arī izsauciens Āre! - sveiks! gudžaratī dial. - pārsteigumu izsakošs 
izsauciens, 'ai'

ʘ āre, are (kušanu) - arkls, I.E. *herh, grieķu aróō, gotu arjan, lie. ariù, baznīcas senslāvu 
orjǫ

ʘ argala - ārgalis (uzv. Ārgalis), tapa, aizšaujamais, kāsis, kavēklis, vāks,
vilnis, elle 

ʘ aritra - airis, irklis, stumšana, vadīšana.
ʘ ārja, arya, aryan, ārya -  ārijs (Ārijs, Ārija), labvēlīgs ārijiem, godavīrs, 

cilvēcīgs, augsti cienīts, pieklājīgs, godājams, cildens, izcils, laipns, 
labvēlīgs, patiess, smalkjūtīgs, lietpratīgs, uzvedas kā ārijs, skolotājs, vaišja, 
draugs, uzticīgs savas zemes reliģijai, tāds, kam kaut kas pieder, laipns, 
vieds, lēnprātīgs, dižciltīgs, piedienīgs, draudzīgs, vērtīgs; arī attīstītā 
civilizācija, krietnais; vaišja jeb uzņēmējs, Buda. Arī avestas airya/airiia, senpersu 
ariya

ʘ ārjabhāva, aryabhava, āryabhāva - āriska, cildena, godājama būšana, 
godājams raksturs vai uzvedība

ʘ ārjadharma, aryadharma, āryadharma - āriska, āriju derība, āriju reliģija. 
Skat. dharma

ʘ ārjadžņāna, aryajnana, āryajñāna - Budas, svēto, zintnieku viedība, kas ir 
pāri sīkumiem, tas ir, pārpasaulīgas patiesības viedība

ʘ ārjamārga, aryamārga, āryamārga - ārisko, cildeno ceļš, kušanu āryamarkṣe - 
cildeno ceļš

ʘ ārjatā, aryata, āryatā - āriska, godājama uzvedība, godājamība
ʘ ārjavāč, aryavach, āryavāc - āriju valodā runājošie. Skat. arī āryabhāṣā, āṛṣa, 

bālhīkabhāṣā, prākrit.
ʘ ārjaveša, aryavesha, āryaveśa - ģērbies kā ārijs,. Skat. veśa



ʘ ārka, arka - saule (arāju draugs?); kritārka saule, saules stars, penis, 
uguns, dziesma, dziedātājs, zibens uzliesmojums, himna, skaitlis 12; saulei 
piederīgs vai attiecas uz sauli, amulets no ārkas auga. Skat. araṇī

ʘ arnava, arṇava - plūstoši ūdeņi; uzvārds Arnava, dziļi saviļņots, 
putojošs, nemierīgs, viļņi, skaitlis, četri, plūdi, gaisa okeāns, okeāns, putaina
jūra

ʘ ārtava, artava - Lielā diena, artava - sīks kārtns ciklisks devums; 
piemērots - ṛtu + a - piemērots, piemērots gadalaikam, dzimumattiecībām 
par labu uzskatīts laikaposms, menstruālie izdalījumi; skat. ṛtu

ʘ arus - saule
ʘ asahu, asahu (semā val.) - ērkšķis, asaka
ʘ asan - asinis
ʘ āsan, asan - mute (ēšanas rīks), žokļi
ʘ asi - asmens, zobens, līkais zobens, nazis (zobena asmens - dhārā), 

haizivs, aligātors
ʘ asi, ah, ahi, astu, avestas 'ångha' - esi
ʘ āsī, asi - biji
ʘ āsja, asya, āsya - ēdamais, seja, žokļi, mute, tā mutes daļa, ar ko veido 

skaņas
ʘ āsjā, asya, āsyā - esība (Asja?), miera vieta, mājošana, mājoklis, sēdēšana
ʘ asmad - indivīda patība, ego, 'es', cilvēka - indivīda patība. Skat. 

adhyātma
ʘ asmāka, asmaka - mēs, mūsu (Sasmaka=Valdemārpils?)
ʘ asmi - esmu
ʘ asmitā, asmita - esisms, egoisms, “es esmu”, “es pastāvu” izjūta; 

individualitātes izjūta. Patandžali astoņlocekļu jōgas jēdziens (PYS II-3). 
Skat. arī avidya, abinivesha, raaga, dwesha.

ʘ asnās, asnas, asnás - asinis
ʘ asra - asara, plīsums, asins
ʘ āsrik, asrik, ásṛk - asara; aśrīka - nelaimīgs
ʘ ast (kalāšu) - astoņi
ʘ āste, aste - svinēt, sēdēt (ēst?), sēdēt, sēdēt ap, godāt, piedalīties, 

izbaudīt, pastāvēt, būt klāt, svinēt, būt rāmam
ʘ asthi - kauls (astes?), kauls, augļa kauliņš
ʘ asti - esme, esi, ir; PIE h₁es - būt, dzīvot, pastāvēt, mājot, piederēties
ʘ astra - (īpašvārds Astra?) metamais, metams ierocis, bulta, 

šaujamloks; mahā-astra - dižens metamais ierocis, daṇḍa-astra - neiedomājams 
ierocis, minēts nostāstos

ʘ astru (kalāšu) - asaras



ʘ asu, gudžaratī a.su, asu - asara. Skat.  aśra
ʘ asuōga (kalāšu) - sulīgs auglis, oga
ʘ aš, ash (kalāšu) - ēst
ʘ āša, asha, āśa - ēšana, ēdiens, dabūšana
ʘ āšā, asha, āśā - gaidas (uz ēšanu?, izsalkums), reģions, virziens, telpa, 

cerība, vēlme, izredzes, Āšā, Vasu sieva kā cerības personifikācija, debesu 
puse, ņemot vērā. Prātarāśa - brokastis; hutaāśa - Agni, uguns (ziedojumu, 
upuru ēdājs), alkas, vēlme

ʘ ašanājā, ashanaya, aśanāyā - ēst gribēšana, izsalkums, bads
ʘ ašani, ashani, aśani - zibens (ašais?), zibens uzliesmojums, krusas grauds
ʘ aši, ashi (kalāšu) - mute (ēšanas rīks?), 1. mute; 2. alas, bedres caurums
ʘ āšījas, ashiyas, āśīyas - aši, ļoti ātri, ātrāk
ʘ āšja, ashya, āśya - ēdams; akadiešu āśu - ezû
ʘ ašmaka, ashmaka, aśmaka - ašmaku tauta (Sasmaka=Valdemārpils?)
ʘ ašman, ashman, aśman - akmens, (akmens, kalts kā asmens? Uzv. 

Ašmanis?, Sasmaka?), dārgakmens, jebkāds akmens rīks, klints, zibens 
spēriens, ēdājs, mākonis, debess jums

ʘ ašnāti, ashnati, aśnāti - ēst, ēd, apēst, baudīt, dabūt (Asnāte?)
ʘ ašnute, ashnute, aśnute, aś - atsteigties (aši ierasties), atnākt, ierasties 

(nelabajam), caurstrāvot, piepildīt, uzkrāt, pārņemt, gūt, sasniegt, baudīt; 
avestas - ayãn (ayare) jimat (jim)

ʘ ašra, ashra, aśra - asara, raudošs, stūris
ʘ ašru, ashru, áśru - asara, pile; kušanu akrūna “asara”, avestas asrū, gr. dákru
ʘ ašta, ashta, aṣṭa - astoņi, iezīmēts, kokā iededzināta zīme, kušanu okt, avestas 

ašta, grieķu oktō, gotu ahtau, liet. aštuonì
ʘ aštamī, ashtami, aṣṭamī - astotā, astotā diena (tithi) augošā vai dilstošā 

mēnesī, astotais
ʘ aštan, ashtan, aṣṭan - astoņi, astoņas daļas no 24 stundu dienas
ʘ aštašatam, ashtashatam, aṣṭaśatam - simtsastoņi, cilvēces 108 nepatikšanas,

saspringumi, uzbudinošas kaislības, iedomas. Tāpēc ir 108 krelles 
rožukronī, 108 Budas vārda atkārtojumi, 108 zvana skaņas utml.

ʘ āšu, ashu, āśu - aši, ātri, tūliņ, tūdaļ; akadiešu ašû salīdz. ar aśva - zirgs
ʘ āšuga, ashuga, āśuga - ašs gājējs, žigls, nasks, bulta, saule, vējš, aša 

kustība
ʘ ašutva, ashutva, aśutva - ašums, ātrums
ʘ ašvā, ashva, aśvā - ašā, ķēve
ʘ ašva, ashva, aśva - zirgs, ašais, ērzelis, strēlnieks, skaitlis 'septiņi'; īpašs 

mīļākā tips; āśu, prāśu - aši, svāśu - ļoti aši, vātāśva - vēja ašs zirgs. Liet. ašvā - 
kumele - zirgs. Avest. aspa, akadiešu asû, anšu, anše. 



ʘ ašvajana, ashvayana, aśvayana, aśvakayana - [30]: zirgu jātnieks; grieķu 
vēsturnieki norāda uz trim kareivīgām ciltīm - astakenois, aspasios, assakenois, kuras
dzīvojušas ZRR no Indas upes, un kuras tur apturējušas Maķedonijas 
Aleksandru viņa karagājienā no Kapisi caur Gandharu. 

ʘ Āšvajudža, ashvayuja, āśvayuja - Āšvinu (iejūga) mēnesis; Ašvinu (aśvin) 
dvīņu mēnesis (septembris-oktobris)

ʘ ašvamukha, ashvamukha, aśvamukha - ar zirga galvu, sieviešu dzimtes 
dabas gariņu (jakšī) veids ar sievietes ķermeni un zirga galvu. Salīdz. ar 
Jumi jeb zirga galvām ēku čukuros

ʘ ašvamukhi, ashvamukhi, aśvamukhi - zirga mute, zirgagalva, zirgaģīmis, 
skat. arī Ūsiņš, Jumis

ʘ ašvapādatra, ashvapadatra, aśvapādatra - zirga pēda, pakavs
ʘ ašvaprija, ashvapriya, aśvapriya - zirgaprieks, mieži. Arī medhya, divya, 

pavitradhānya, kuruvinda
ʘ ašvattha, ashvattha, aśvattha - svētais koks, vīģe, ašvinu mēnesis, trauks no

svētā vīģes koka; Arī pipal
ʘ Ašvin, ashvin, aśvin - (Ašie? salīdz. ar Jumis, Ūsiņš, Zirgagalva, lietuviešu

Ašvienai). Ašvinu dvīņi, dieva dēli; liet. Ašvieniai. Divi ratu vilcēji, zirgu 
dresētājs, zirgiem piederīgs, zirga apseglojums, zvaigznāja nosaukums, 
jātnieks, zirgu bagātība, skaitlis 'divi', divas dievības, dvīņi, kuri parādās 
debesīs pirms rītausmas zelta karietē, ko velk zirgi vai putni, divas vēdu 
dievības, saules debesu zirgupuiši, vienmēr kopā.

ʘ Ašvja, ashvya, aśvya - Ašvas dēls, piederīgs zirgiem, zirgu, īpašums, 
sastāvošs no zirgiem, zirgu skaits

ʘ āta, ata, āṭa - iešana
ʘ atā!, atah (kušanu), ate - atā, projām, tādējādi, tāpēc, tā, šādā nolūkā, kopš,

no; aṭā - paradums klaiņot, atha - nu. I.E. *haetō, sanskr. ataḥ “kopš, tā”, gotu aþ-þan, 
bazn.s.l. otь, liet. ato

ʘ atala - pazeme (Patola valstība), bezdibenis, pazemes valstība. 
ʘ atati, aṭati (aṭi) - iet,  nākt, staigāt, klejot, skriet,  arī klīst, klaiņot, 

pastaigāties
ʘ ate (kušanu) - atā, projām. I.E. *haetō, sanskr. ataḥ “kopš, tā”, gotu aþ-þan, baznīcas 

senslāvu otь, lietuviešu ato
ʘ atha, ath (gudžaratī) - astotais
ʘ atha, atha, ah-tah - tātad (tā, atā?), veicinošs attieksmes vārds; tagad, nu, 

tad, kā citādi?, citādi, noteikti, bet, turklāt, kas?, drīzāk, pēc tam, uz tā, arī, 
vēl.

ʘ atīk, atiik (kalāšu) - ienākt (atiet?)



ʘ atīta, atita -  izgājis, aizgājis, pagājis, miris, pagājis garām, atpalicis, 
pārmērīgs, pārspējis

ʘ ātma, ātman, atma, atman - atmaņa, atģieda, garīgā elpa, patība, dvēsele.
Akadiešu atta, attamannu. Skat. arī  svātman.

ʘ ātmabhāva, atmabhava - atmaņas būšana, dvēseles esība, patība, īstā jeb 
īpašā daba (raksturs), dvēseles mājoklis (ķermenis), Patības daba/būtība, 
patības atskārsme “Esmu Patība” sajūta. Skat. adhyātma

ʘ ātmadža, atmaja, ātmaja - no atmaņas (Patības) dzimis, no saprāta radies, 
spriešanas spēja, paša dzemdināts, dēls

ʘ ātmadžņāna, atmajnana, ātmajñāna - atmaņas, patības, dvēseles jeb 
virsgara atskārsme. Skat. adhyātma, jñāna

ʘ ātmajōga, atmayoga, ātmayoga - atmaņas dievsajūga, sajūgšanās, 
savienošanās ar augstāko garu; dvēseles jōga ar mērķi vienot zemāko un 
augstāko patību un iedibināt uz dievišķo vērstu apziņu. To izkopj ar sadalītās
zemākās apziņas apvienošanu caur jōgas vingrinājumiem holistiskā 
veselumā un saskaņošanu ar augstāko Patību. Skat. sajūgts - sayujya, adhyātma

ʘ ātmakāma, atmakama - atmaņu alkstošs, tāds, kam piemīt pašapjēga, 
patmīlīgs, virsgaru mīlošs, garīgo atbrīvošanos alkstošs, alkstošs pēc 
Patības. Skat. adhyātma

ʘ ātmavidjā, atmavidya, ātmavidyā - atmaņas vieda, dvēseles jeb augstākā 
gara apjēga, mācība par Patību un tās īstenību, Patības apjēga. Skat. adhyātma

ʘ ātmavīra, atmavira -  varens vīrs, dūšīgs vīrs, dvēseles cilvēks, jokdaris, 
dēls, sievasbrālis

ʘ ātmija, atmiya, ātmiya - savējais, draugs, līdzīgs dvēselē
ʘ atti, ad - ēst, ēdājs, vecākā māsa
ʘ au (kalāšu) - maize, pārtika, eu!
ʘ audaka - saistīts ar ūdeni, ūdeņains 
ʘ audara, ōdara - vēdera, kuņģa, vēderā esošs (uzv. Audars?; ielikt aiz 

oderes)
ʘ audarja, audarya - vēderā, vēderā esošs, dzemdē esošs, uguns vēderā; 

apetītes uguns Skat. tejas
ʘ augha - augošs ūdens, plūdi, straume. Arī ogha (Ogre?). Skat. Govardhana
ʘ augrja, augrya - negantums (Ogre?), šausmīgums, briesmīgums
ʘ auk (kušanu) - augt; auk “augt”, I.E. *haeuks, gotu aukan, auknan, s.a.ģerm. ouhhōn,

ģerm. aukō-, s.sakšu ōkian, lie. áugu (áugti), auk
ʘ aulikara - bišu auļu darinātājs? 
ʘ aulon, kušanu auloñ - aulis, bišu strops. I.E. *heuluhen-, gri. aulós, lat. alvus, lie. 

aulýs, senprūšu aulinis, hetu halluwa



ʘ auma - lini, Auma Māte, darināts no liniem; saistīts ar padievi Umā 
(Pārvatī; Kalnu Māte)

ʘ aušadha, aushadha, auṣadha - augs, augi, dziedniecisks augs, zāles
ʘ aušasa, aushasa, auṣasa - rītausma, saistīts ar rītausmu, agrs, rīts, dažu 

sāman'u nosaukums 
ʘ Aušasī, aushasi, auṣasī - Ausma, Austra, rītausma, rīts; šumeru eussi, eizi 

'redzēšana, dienas gaismas uznākšana, Austrumi. Attēlota ar sauli, kāju un 
lāpu. Skat. Uṣas

ʘ aušasika, aushasika, auṣasika - iziešana rītausmā
ʘ aušemije, aushemiye, kušanu auṣämiye - augšējais, virsējais
ʘ auštra, aushtra, auṣṭra, uṣṭra, uṣ  - kamielis, bifelis - (Austra? Austrumi?), 

kamieļu suga, kamieļa daba, bifeļa āda, saistīts ar kamieli, bifeļveidīgs, 
kamieļveidīgs, pārpilns ar kamieļiem vai bifeļiem, rati, asuras vārds

ʘ auta, ota - ieausts, auta, piesaukts, sumināts
ʘ avačaja, avachaya, avacaya - savākšanās, vākšana, krāšana
ʘ avalēpana, avalepana - augstprātība, lepnība; lepana - kažoks, apdare 

(lepns apģērbs?)
ʘ avalōka, avaloka - lūkošanās, vērošana
ʘ avamuč, avamuņčati, avamuch, avamuc, avamuñcati - nomaukt, noaut, 

noģērbt, izjūgt, atbrīvoties
ʘ avasara - veiksme, iespēja, īstais brīdis, labvēlīgs stāvoklis, lietus, vaļas

brīdis (vasara - labvēlīgs gadalaiks?)
ʘ avastha - stāvēt, nostāties, penis
ʘ avata, avaṭa  - avots, aka, caurums zemē, atvērums ķermenī, bedre, 

burvju mākslinieks. Arī avatu, ālme, udbheda, mukha, kuṇḍa, valgita, krivi,  prasthāna 
ʘ avāta, avata - dzidrs, svaigs, neizžuvis, bezvēja
ʘ avatas - pazemē, apakšā, lejas valstībās
ʘ avi - avs, aita, saule, labvēlīgs, laipns, vējš, kalns, siena, kungs, aploks, 

vilnas filtrs. Arī avis, avika; I.E. *howēis, pirmirāņu āvi-či, kušanu awi, ā(u)w, luviešu hāwa/
i, armēņu howiv “aitu gans”, grieķu óis, s.īru ói, s.a.ģerm. ouwi, baznīcas senslāvu ovьca, liet. avìs.

ʘ āvika, avika - aitas piens, vilna; avs, vilnas drāna, aitāda, vilnas apģērbs 
utml.; pancāvika - pieci produkti no aitām

ʘ āvikasautrika, avikasautrika - no vilnas dzijas, āvika-sūtra + ika - sastāvošs 
no vilnas dzijas

ʘ avīra, avira - vājš, nevīrišķīgs, bez dēliem, bez varoņiem
ʘ āvisūtra, avisutra, āvīsūtra - aitas (avs) vilnas dzija
ʘ avja, avya - no aitas vilnas vai dzijas; Sōmas kāstuve



ʘ avjanga, avyanga, avyaṅga - sarkanbalta vidusjosta, burtiski - 'nepabeigts' 
(kalāšu  sieviešu vidukļa josta - pat'i, citrojak). Skat. saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, 
patyak, kalāšu shuman

ʘ ažina, ajina - kazāda, āžāda
ʘ baba (kalāšu) - latgaliski baba. Mīļš un cieņpilns svēta cilvēka 

apzīmējums. Vectēvs, vecajais, vieds vecs cilvēks; persiešu pagodinošs 
nosaukums, ko lieto daudzās Rietum- un Dienvidāzijas kultūrās. Tiek lietots
kā cieņas zīme, uzrunājot sūfiju svētos

ʘ babati (kalāšu) - vērts, (piem., kādas meitenes) cienīgs. Skat. baba
ʘ babhri - dzemdēšana, dzimis (uzv. Babris?)
ʘ babhru - dzeltenbrūns (uzv. Babris?)
ʘ baddha - sabantēts. Sasiets, notverts, ierobežots, piekārts
ʘ bādha, badha - bēda, pārestība, ciešanas, liksta, nelaime, kaite, brūce, 

slimība, aizvainojums, nomelnojums, posts, raizes, nepatikšanas, 
apgrūtinājums, kaitējums, bezjēdzība, izslēgšana, kavēklis, sapīkums, 
nepatika, aizture, šķēršļi, atcelšana, iebildums, uzmācība, pretstats, 
briesmas, dziņa, mocītājs, pārtraukšana, maldi

ʘ bādhaka, badhaka - apbēdinātājs (bada dzeguze?), apbēdinošs, sāpinošs,
aizvainojošs, aizspriedumains, mokošs, nomācošs, traucējošs, apkarotājs, 
noraidītājs, nemiera cēlājs, noliedzējs, nomācējs. Skat. bādha

ʘ bādhati, badhati - bēdāties, raizēties, aizturēt, anulēt, ciest, nelikt mierā,
atgrūst, baiļoties

ʘ badiša, badisha, baḍiśa - makšķere (bada pātaga?), makšķerkāts, 
makšķeres āķis

ʘ Baglamukhī, baglamukhi - Valgamute, savalgojošā, Pītāmbara Māte. Arī
B(v)agala; hinduismā viena no desmit dižviedajām padievēm (mahāvidyā). 
'Dzērvesgalva', Visuma Mātes (Śakti) aspekts, kas attēlota ar dzērves galvu.

ʘ baila - dzīvošana alās (bailēs?) kā dzīvniekiem
ʘ bala - balamutis, bramanis (bāliņš?). Spēks, izturība, veselīgs, raupjš, 

vārna, pusgatavi mieži, masīvs, spējīgums, derīgums, ala, dūša, karaspēks. 
Stiprums, vara (no saknes bal = 'elpot, dzīvot') Skat. bhaga, balek

ʘ bala (kalāšu) - 1. liels, milzīgs; 2. ļauns gars; 3. nepatikšanas, grūtības
ʘ bālā, bala - vientiesīga, bāla meitene, meitenīte, jauka meitene, jauna 

sieviete
ʘ bāla, bālaka, bala, balaka - vientiesīgs, bāls (bāliņš?). Naivs, bērnišķīgs, 

vientiesīgs, muļķīgs, puicisks, nezinošs, kumeļš, jauns zilonis, mazsvarīgs, 
īpaša noslēpumaina mantra, nevainīgs, šķīsts, vājš, agrs, tīrs, gadīga tele, 
jebkurš jauns dzīvnieks, īpaša noslēpumaina lūgsna, jauns, jauneklīgs;  
viena no pārejām, pilnīgumiem - spēks, mērķtiecība



ʘ balakša, balakšī, balaksha, balakṣa, palakṣa - balts (palags?), balta. Mēness 
ciklā mēneša gaišā puse

ʘ balamukhja - karavadonis (bramanis, balamutis?) 
ʘ bālasandhjā, balasandhya - rīta bālums, krēsla, agrs rīta mijkrēslis, 

rītausma
ʘ balek (kalāšu) - puišu dzimumbriedums
ʘ balin, balín - [68]: bāliņš, karavīrs, varens, stiprs, dūšīgs, veselīgs; 

kuilis, bifelis, kamielis, aitu šķirne, čūska, Phaseolus Radiatus, jasmīnu šķirne, 
gļotas, Bala-rāmas vārds; balinī - Sida Cordifolia. Skat. bala, balek

ʘ bāliša, balisha, bāliśa - jauns, bērnišķīgs, nezinīgs, vientiesīgs
ʘ bālja, balya, bālya - bērnišķīgums, vientiesība, muļķīgums. Bērnība, zēna 

gadi, augošs mēness
ʘ balti - bhālu=saule; bal ti skad = 'ūdens ieleja, ūdens (ap, nīra, nara, udan, uḍu,  

uda, udaka, vārī; kalnu upes atspīd baltas) aiza'; tibetiešu valodas atzars, visai 
atšķirīgs no standarta, saglabājis daudzus sentibetiešu vārdus. Skat. arī  bala, 
bāla, abel (mūsdienu burušaski ~ senprūšu? valodā ābele ir báalt), ārya, bālhīka, bahlīka, 
bhallavin, khatr barasarin, bhalla, behl, bhalar, bhalerah, Bhalk, bhallowan, lat, lathar, lāt, 
latūrīā, hela, bharta, jāṭa, śāka, prūśava, kula, gotra, toka, kāmboja, kuru, uttarakuru, gujar, kāfir, 
kanet. Salīdz. ar balþa, *balþa , *balþaz germ. - spēcīgs,  drošs, drosmīgs; no tā 
kareivīgās un ķēnišķās Balt(h)i dinastijas, Baltung, Balthing, Balth(e) nosaukums, kuri 
piederējušies ģermāņu visigotu ciltij. Maķedonijas Aleksandra ģenerālis un 
vēsturnieks Ptolemy ir minējis reģionu Byaltae. Baltistan ir persiešu tulkojums 
vārdam Baltiyul - balti dzimtene. Balti tauta ir dzīvojusi abos Indas krastos, 
augšup, sākot no Kargil rajona.

ʘ bālukā, baluka - smiltis (gaišās, bālās);  norāda uz neskaitāmu 
daudzumu

ʘ bāna, bana, bāṇa - niedres stiebrs; bulta (Uzv. Bānis?)
ʘ bānapatha, banapatha, bāṇapatha - bultas šāviena attālums. Pilskalnam 

apkārt bultas šāviena attālumā jābūt klajumam
ʘ band (kalāšu) - slēgts, saite.
ʘ bandha - bante, saite, sasaiste, enerģijas aizvars, sasiešana, savilkšana, 

pauna, saišķis, stiprinājums, važas, cīpsla, muskulis, pasaulīgās saites, 
saistības, nodoklis (Bandava?), ieslodzījums, jebkāds ķermeņa stāvoklis, 
īpašs dzimumsakara veids, jūgs; aukla, lente, mezgls. Burtiski - 'piesiet jeb 
noenkurot'. Bandha ir mudrā apakškategorija (skat. arī [473])

ʘ bandha trija, bandha triya  - [73]: burtiski 'trīskāršais aizvars', saukts arī 
mahā bandha - vienlaicīga saknes (mūla), vēdera (uḍḍiyāna) un rīkles (jālandhara) 
enerģijas aizture, lai noslēgtu netveramās enerģijas sušumnas kanāla augšējo 
un apakšējo galu, liekot enerģijām ieiet manipura's satecē nabas apvidū, kur 



tās tiek attīrītas un sagatavotas sūtīšanai augšup pa sušumnas “upi” uz 
vainaga čakru galvvirsā. Šo norisi sauc arī par kundalinī celšanu, lai sievišķā
enerģija, kas kā saritinājusies čūska mājo saknes čakrā, var veikt 
savienošanos ar vīrišķo Šivas enerģiju vainaga čakrā. Šo norisi var veikt 
vienatnē, lietojot saites vietnē aprakstītos paņēmienus. Un sieviete-vīrietis 
pāris var sasniegt līdzīgu iznākumu svētā dzimumakta (maithuna) rituālā

ʘ bandhakī, bandhaki - ielasmeita, mauka (salīdz. ar bandubērns);  
nešķīsta sieviete, neauglīga sieviete, pērkāma sieviete. Skat. bandhula

ʘ bandhati, bandh - sasiet, sabantēt. Sasiet, sapīt (zirgam kājas), 
savalgot, savienot, piestiprināt, aizvērt, sodīt, notvert; izklaidēt, lolot

ʘ bāndhava, bandhava - radi, saistība, (nodeva, Bandava?); brālis, rads, 
draugs, ciltsbrālis

ʘ bandhu - banda. Radniecība, radi, saistība, nodeva (Bandava?), 
attiecības, norāde, draugs, apvienība, banda. Arī I.E. *bhondheha-n, avestas 
bandayait, gotu bindan, liet. bandà

ʘ bandhula - bandubērns, jauktenis
ʘ barata, baraṭa - barošana (Bārta?). Graudaugu šķirne, podnieks, kalps
ʘ barbara - neārijs,  barbars, stostiķis, sprogains, berbers, zemas kārtas, 

nožēlojams cilvēks, ieroču troksnis, dejas veids, āmurgalva, tārpu suga, 
barbaru zeme, neaptēsts, muļķis

ʘ baro (kalāšu) - griķi (barotāji?)
ʘ bat, baṭ - tiešām (bet tiešām?)
ʘ bazā, kalāšu  baza - roka (salīdz. ar bāzt)
ʘ bazu - piedurkne (iebāzt roku). Avestas 'bāzu' - roka, piedurkne
ʘ be (khovaru, kalāšu) - bez
ʘ behest, kalāšu behes't - debesis (h-s). Vieta, kur nonāk visi labi cilvēki pēc

nāves, tostarp, visi kalāši
ʘ berar - [30]: sabērti graudi, dažādu labību graudu sajaukums. Berarā ir

dzimta, kas cēlusies no panwār'iem, kuri apprecējuši savas dzimtas atraitnes 
(karewa precības)

ʘ bhadž, bhadžate, bhaj, bhajate - bijāt, cienīt, godāt, dalīties-iegūt. Bhajana 
- dievbijīga, slavēšanas dziesma

ʘ Bhaga - [11]: Rigvēdas padievs; bagātība, labklājība, veiksme, sieviešu
dzimumorgāni, dzimumiekāre, mīlas prieki, daiļums, saule, mēness, cieņa, 
varenība, atbalstītājs, pieķeršanās, izcilība, bezkaislība, vīrieša starpene jeb 
stakle, augstākā dievību joma, visas labās īpašības, viens no dēvu mātes 
Aditi dēliem, bagātības un citu labumu devējs.

ʘ bhāga, bhaga - bagātība, daļa, vienība, piešķīrums, porcija, mantojums, 
apgabals, joma, ceturksnis, aiziešana, veiksmīgais, cildenais, tas, kurš dalās;



latgaļu 'nabogs', senslāvu 'nebog' pretējā nozīmē saistāms ar sanskrita *bhag-, kas nozīmē devēju, 
bagāto, laimīgo

ʘ Bhairava - Baisais, Rudra, baigs, briesmīgs, šaušalīgs, drausmīgs, 
kalns, šakālis, bieds, viens no Rudras visbiedējošākiem veidiem; to piesauc, 
kad jāiznīcina ienaidnieki; viena no piecām Šivas sejām kopā ar Šiva un 
Parvatī

ʘ bhaja, bhaya - bailes, šausmas, trauksme, drebuļi, trīsas, briesmas, 
apdraudējums

ʘ bhajakampa - baiļu trīsas
ʘ bhajānaka, bhayanaka, bhayānaka - baiss, šausmīgs, drausmīgs, draudīgs, 

ļauns, briesmīgs; tīģeris
ʘ bhāla, bhala - spožums, mirdzums, baltums
ʘ bhallaka, bhallūka - balbaks = lācis, lamzaks, mūlāps, lempis
ʘ bhālu, bhalu- saule
ʘ bhanga, bhaṅga - bangas, viļņi, sagraušana, ūdens tecējums, 

saraukšanās, izplešanās, atgrūšana, nemiers, traucējumi, līkumošana, 
paralīze, noraidījums, vilnis, plūdums, nepārtraukta maiņa, graujošs, 
pazemojums, panika; kušanu bangas. Arī I.E. *bhongó, lie. bañgas lietusgāze

ʘ bhangī, bhangi, bhaṅgī - bangošanās, liekvārdība, vilnis, aplinkus, 
liekvārdība, izvairīgums, joks, asprātība, šķitums, izskats, ironija, ateja

ʘ bhānudina, bhanudina - saulesdiena - svētdiena
ʘ Bhānumat, bhanumat - Saules Māte
ʘ bhara - bāršanās, bars, kliegt, strīds, daudz, liels daudzums, 

vairākums, pārpalikums, pārpilnība, guvums, uzturošs, dāvājošs, nesošs, 
svars, smags darbs, kauja, karš; slovēņu barati

ʘ bharana - barošana, uzturošs, uzturēšana, nesošs, apgādāšana, 
atbalstīšana, uzlikšana, barošana, iztika,  nomāšana, valkāšana, skat. bharvati

ʘ bharata - barots, (Bārta?), uzturēts, algotnis, audējs, podnieks, 
dejotājs, akrobāts, aktieris, priesteris, peļņaskārs, barbars, kalnietis u.c. 

ʘ Bhārata, Bharata - barotāja (Bārta?), Indijas nosaukums, uguns, 
darītājs, cilts Harjanā, uzturēt, ziedojuma nesējs (no darbības v. saknes bhṛ
 = 'uzturēt')

ʘ Bhāratī, bharati - runāšana (bāršanās? Bārta?), runas padieve Sarasvatī, 
runa, sacerējums, skandēšana, daiļrunāšana, balss, vārds, paipala, studente, 
indiete, svētais bazilika koks (Ocimum tenuiflorum). 

ʘ bharga - bargs, iznīcinošs, mirdzums, starojums, krāšņums, žilbinošs 
pusdienas saules spožums, zibens enerģija, augsts, balts, spēcīgs; cilts 
nosaukums, visu lietu iznīcinātājs. 

ʘ bhari - barošana, uzturēšana, dzemdēšana



ʘ bhārja, bharya, bhārya - barots, algotnis, uzturēts; citu atbalstīts vai 
uzturēts; karavīrs, algotnis, kalps

ʘ bharman - barība, uzturs, gādība, nasta, atbalsts
ʘ bhartā, bharta - barotājs, uzturētājs, laulātais draugs
ʘ bharti, bhri, bhṛ - bērt, piebērt, piepildīt, ziedot, nest, apgādāt, 

atlīdzināt, dāvināt
ʘ bhartri, bhartṛ - barotājs, atbalstītājs, vadonis, aizstāvis, uzturētājs, 

gādnieks, saimnieks, kungs, laulātais draugs
ʘ bhartsana - bāršanās, apvainojums, lāsts, lamas, atbaidīšana, draudi
ʘ bhāšate, bhashate, bhāṣate - bilst (bāzties pa starpu?), piebalsot, runāt, 

pasludināt, izskaidrot, teikt, saukt, stāstīt, nosaukt, aprakstīt. Arī I.E. *bháṇat, 
senprūšu billīt, lie. bìlstu, bals̃as

ʘ bhāšja, bhashya, bhāṣya - bāšanās, iestarpinājums, runāšana, 
paskaidrojums, komentārs, piezīme

ʘ bhat, bhaṭ - teicējs, runātājs. Sal. ar  bhāṣā, bhauma. 
ʘ bhauma - bauma, stāsts, meli; attiecīgs uz zemi, zemes dzīvi, zemes 

putekļi, graudi, klons, pasaulīgais (no darbības v. saknes bhū = 'būt, tapt'). 
Viens no četriem uguns veidiem Skat. tejas

ʘ bhava - būšana, rašanās, dzimšana, izcelšanās; esība, labklājība, 
dievības vārds.

ʘ bhāva, bhava - esība, būšana, subjektīvs esības stāvoklis; prāta 
attieksme, garastāvoklis, noskaņojums; apjēgas stāvoklis sirdī vai prātā, 
Virsesamība,  raksturs, īstenība, pastāvošais, pasaule, prāta vai ķermeņa 
stāvoklis, dvēsele, jūtas, gars, emocijas, sirds, izturēšanās, stāja, Visums, 
gadījums, varbūtība, dzimšana, pārdabisks spēks, nojauta, priekšnojauta, 
nolūks, uzskats, lieta vai substance, niekošanās, draiskulība, planētu 
stāvoklis, astroloģiskais zvaigznājs jeb mēness mājoklis, dzemde, domāšanas
vai sajūtu veids, mīlestības sajūta, apcere, meditācija, pasaulīgā esība, 
izcelsme, tapšana, pasaule, pastāvēšana, labklājība, ieguvums, pārvēršanās, 
dievība, dzīvība, dzīvību radošs spēks, būšanas stāvoklis; esamība; emocija; 
sajūta; attieksme (no darbības v. saknes bhū = 'būt, tapt').

ʘ bhāvamukha, bhavamukha - esības, būtības mute jeb ieeja, pacilāts 
garīga pieredzējuma stāvoklis, kurā māceklis savu prātu notur uz robežas 
starp Absolūto un Relatīvo, Pastāvīgo un Nosacīto. Šajā stāvoklī viņš var 
apcerēt neaprakstāmo un bezpazīmju Virsīstenību un arī piedalīties 
nosacītību pasaules norisēs, saredzot tajās vien Dieva izpausmes

ʘ Bhāvana, bhavana - būšanas radītājs, Radītājs, daba, izpaudošs, 
parādošs, iztēlojošs, mācošs, radošs, esības cēlonis, cilvēka labklājības 



veicinātājs, doma, būtība, jēdziens, prātā veidots, pieņēmums, nojauta, 
meditācija, staru mežs

ʘ bhāvanā, bhavana - būtība, būtības apjēga, pielūgsmes sajūta, sajūta, 
pareizs priekšstats, apcere, īstenojums, iedvešana, kopšana, fabulas morāle 
jeb būtība, pamatojums, ticība, noskaidrošana, līksms prāts, atgādinoši 
iespaidi, meditācija, apsvēršana, psīholoģiska disciplīna. Skat. adhyātma. 

ʘ bhāvanāmārga, bhavanamarga - būšanas, meditācijas ceļš, garīgā virzība.
Skat. bhāvanam

ʘ bhāvātmaka, bhavatmaka - būtības atmaņa, apliecinošs, īsts, īstenības 
iemiesojums, substances, būtības (dharma) tips džainismā, kas norāda uz 
lietas veidolu un stāvokli

ʘ bhāvja, bhavya, bhāvya - bijis, viegli atminams vai saprotams, uztverams, 
iztēlojams, uztverts, aptverts, pieņemts, apstiprināts, atzīts, izpildīts, 
pabeigts, būt notikušam, paveiktam

ʘ bhel (IE) - bilst
ʘ bhī, bhi - izbīlis, bailes, šausmas, baiļu lēkme, bažas, trauksme, pārbīlis
ʘ bhidaka - baidēklis, zobens, Indras zibens, cirtnis, ievainotājs
ʘ bhikšu, bhikshu, bhikṣu - diedelnieks, reliģisks ubags, sludinātājs (uzv. 

Bikše?)
ʘ Bhīma, bhima - Biedējošais, baigs, baiss, drausmīgs, briesmīgs, 

draudīgs, bargs, milzīgs 
ʘ bhinik (kalāšu) - ( b-p; phinik?) sagatavot aušanai, pīšanai; 
ʘ bhīra, bhira - biedējošs 
ʘ bhīruka, bhiruka -  mežs; baiss, bailīgs, bikls, tramīgs, pūce, lācis, koks
ʘ Bhīšma, bhishma, bhīṣma - Biedējošais, briesmīgs, drausmīgs, šausmas, 

nāve, dēmons, astotais un pēdējais Gangā dēls. Viedais un bruņniecisks 
godavīrs. Dieva (Dyauṣ) inkarnācija, viens no pieciem kuru karavadoņiem. 
Kauravu un Pāndavu cilšu ciltstēvs, par kuru vēstīts Mahābhāratā. Lai 
iepriecētu savu tēvu Śantanu, viņš pieņēmis (šausmīgu) solījumu nekad 
neprecēties, lai viņa tēvs var apprecēt Satyavatī. Mahābhāratas karā bijis viens
no 5 kauravu (kuru) karaspēka vadoņiem 

ʘ bhīta, bhita - nobijies, satraukts, nobažījies, bikls, iebaidīts, gļēvulis 
ʘ bhīti, bhiti - bailes, šausmas, briesmas, bažas, trīsas
ʘ bhjas, bhyas, bhyasate - bīties, baidīties
ʘ bhlāšate, bhlashate, bhlāśate - blāzmot, spīdēt, starot, mirdzēt; slovēņu 

bleščati
ʘ bhōgin - bogans, liekts, saliekts, gredzenā



ʘ Bhōjar, bhursva, bhoyar, bhurswa - Bojārs, auļu padievs, nosaukums 
varbūt no tāda nosaukuma kastas; Basam jeb Baoria ir bišu stropu padievs; 
salīdz. ar  bāuria

ʘ bhrāmana, bhramana, bhrāmaṇa - bramanis?, klejotājs, klejošana, 
griešanās, nepastāvīgums, kļūdīšanās, iešana aplinkus, streipuļošana, pauris, 
svārstīšanās, vieglprātība, šūpošanās, reibonis, aizmukšana, novirzīšanās 
(virpuļojošais dervīšs, persiešu darvīsh?, bramīnu priekštecis? mutes bajārs?) 

ʘ Bhramari - Drebinātāja, Kamene, hindu bišu dievība (bramanis - 
bitenieks?)

ʘ bhramati, bhram -  būt apmulsušam, nenoteikti klejot, klīst šurpu turpu,
plivināties, griezties (kā dervīšam), virpuļot, plivināt, dejot, riņķot, ripot, 
reibt, streipuļot, mēļot, izplatīt ziņas, šaubīties, trīcēt, maldīties, būt visur

ʘ bhrami - griešanās apkārt, virpuļošana; podnieka ripa (bramanis - 
podnieks?)

ʘ bhrātā, bhrata - brālis
ʘ Bhrigu, bhṛgu - Briģi?, krauja, krauja klints, nogāze, reģis, sens viedais,

tik izcils, ka bijis starpnieks dievību ķildās, Mirdzošais - diža reģa (ṛṣi) 
vārds. Bhagavad Gītā [32]: Krišna teic: “No dižajiem reģiem es esmu Bhrigu”. 
Dievišķas izcelsmes uguns iededzējs priesteris vēdiskajā altārī, kas tika 
uzskatīts par pasaules centru un cilvēces dārgumu. 

ʘ Bhū, bhu - būt, dzīvot, notikt, izcelties, nodarboties, uzturēties, rasties, 
veikties, mājot, pastāvēt; ziedojuma uguns, tapt, zeme; materiālā pasaule. 
Bhū - pirmatnēja dievība. Dzīvojusi pirmatnējā okeāna dibenā, un to virspusē
pacēlis Brahmā, lai kļūtu par lotosu.

ʘ Bhūdēva, bhudeva, bhūdeva - “būtošais” dievišķums, zemes dievišķums, 
Virsīstenība, Brahman 

ʘ Bhūdēvī, bhudevi, bhūdevī - Zemes māte, būšanas padieve. Pirmatnēja 
Rigvēdas padieve un Valdnieka Varaha's sieva, Višnu trešā inkarnācija. Tiek 
uzskatīta par padieves Lakšmī auglības aspektu. Skat. arī Dharti Mātā, Dharitri, 
Bhūtamātṛkā, Gandhamātṛ; viens no Pṛthvī epitetiem. Salīdz. ar  Gaush Urva

ʘ bhudži, bhuji - iežogojums, aizsardzība (budzis?)
ʘ bhūkampa, bhukampa - zemestrīce, “būtošā” drebēšana. Arī bhonjow.
ʘ bhūr, bhur - zeme (saistība ar burt? Burtnieks?). Viens no trim 

dižvārdiem (mahāvyāhṛti - bhūr, bhuva, svaḥ - zemes, gaisu/garu un 
debesu/dievišķā valstība); elle. Bhūr - vārds, ko izteicis pirmdzemdinātājs 
Pradžāpati (Brahmā), izraisot Zemes rašanos. norāda uz esību

ʘ bhuranju, bhuranyu, bhuraṇyu - burvīgs, nemierīgs, rosīgs, saviļņots, 
dedzīgs, saule, ātrs, trīsošs,  uguns dievība



ʘ bhurate - burties, trīsēt (no satraukuma), pūlēties, saviļņot, krampjaini 
kustēties, trīsas, cīniņš.

ʘ bhūrdža, bhurja - bērzs, palula dialektā brhuj
ʘ bhurvan - burvīgs, nerimtīga (kā ūdens burbuļošana?) kustība, ņirboņa
ʘ bhūšana, bhushana, bhūṣaṇa - rota, zīme (būtība, grezna būšana?), 

rotājums, greznojums, ornaments
ʘ bhut (kalāšu) - 1. ļauna būtne, ļauns gars, dēmons, spoks, dzīvo avotos, 

pieņem dzīvnieku: buļļa, kazas, suņa, zirga izskatu, niknojas, zog, nogalina, 
pūdē labību; 2. indiešu sieviešu bikses, bikses, apakšbikses

ʘ bhūta, bhuta - bijis, pagātne; būtne, radīta būtne, gars, mājas gars, rēgs, 
spoks, mirušā gars, bērns, velns, palaidnis, draiskulis, dēle, radība, 
labklājība, pasaule, esošs, īsts, patiess, piemērots, pasaule, tas, kas ir radies; 
pretstats neizpaudušamies, katra no piecām Visuma pamatsastāvdaļām, 
elements. 

ʘ bhūtapaņčaka, bhutapanchaka, bhūtapañcaka - būšanas, esības piecnieks, 
piecas pamatsastāvdaļas

ʘ bhūtatā, bhutata - būšana, īstenība, esība
ʘ bhūtavid, bhutavid - būtnes viedošs, visas būtnes zinošs, ļaunos garus 

zinošs
ʘ bhūtedžja, bhutejya, bhūtejya - zemlika, veļu mēnesis, būtņu godāšana, 

bhūt'u vai dēmonu godāšana. Skat. arī caturdhāśānti, sāpiṇḍya, svadhākara, pretoddeśa,
pretānna, nirvāṇapurāṇa. 

ʘ bhūti, bhuti - būšana, esība, varēšana, zeme, rota, pamats, labklājība
ʘ bhuvana - esība, būšana, Zeme, mājoklis, pasaule, cilvēce
ʘ Bhuvanamātri, bhuvanamatri - Būšanas, Pasaules Māte
ʘ bihalak (kalāšu) - bīstams
ʘ bihanjōk, kalāšu  bihanyok - nobijies, bikls; bihik - baidīties
ʘ bīk, kalāšu biik - pīt, aust. Arī bhinik, bhut'ik (b=p)
ʘ bimba - bumba (bimbulis), pika, ripa, ķirzaka, lode
ʘ bindik, kalāšu bind'ik - sabindēt, sasiet virves vai auklas
ʘ bisme (kalāšu) - baiss, nobijies, satriekts
ʘ bitrazik (kalāšu) - trašķīties, šļakstīt, smidzināt, kaisīt (rumulēties?)
ʘ bōmik (kalāšu) - vemt (b=v)
ʘ bōndž, kalāšu bonj -  svētozols, svētais ozols, mūžzaļais ozols. Tam ir 

dzelteni ziedi. To uzskata par rituāli tīru, bet ne tik ļoti kā kadiķi (saras). To 
lieto kā kadiķa aizvietotāju, lai apsvētītu lietas ziedojumam. Arī bon, bonz, 
Urtsun

ʘ bōsmuki (kalāšu) - 1. nepaklausīgs (bosiks?), ietiepīgs, nerātns;  2. 
bezkaunīgs



ʘ brāhmana, brahmana, brāhmaṇa - bramīns (bramanis, ramanis, 
prīmanis?), Virsīstenības priesteris. Pandžābi val. - bāmhan, bāhman, siev. 
bāhmanī

ʘ brahmapavitra - Virsīstenības svētība, kuśa zāle, asa zāle (salīdz. ar 
grīsli); darbha, dharba. 

ʘ brāhmi, brahmi - absolūts, svēts, dievišķs
ʘ bravīti - būt bravurīgam (brūķēt muti?), runāt par kādu cilvēku vai 

lietu, gribēt, pareģot, netaisnīgi runāt vai lemt vai nosodīt, norādīt, uzdoties 
par kaut ko, iecelt pašam sevi, teikt

ʘ brū, bravīti, brūte - teikt, stāstīt, runāt (brūķēt muti?), pareģot 
ʘ bručak brucak, kalāšu bruc'ak - sēklinieki, pauti (bruka?) Arī kuskkul'uk 

(kule?), mus
ʘ bučučik, bucucik, kalāšu buc'uc'ik - 1. atplaukt, atvērties; 2. smaidīt
ʘ bumbur, kalāšu bumbúr - bumbur klans (Bumburjānis bumburēja 

Bumburkalna galiņā?) Krakalā. Bumburet ir kalāšu apdzīvota ieleja
ʘ burušō, prūšava, burusho, buruṣo, bruṣo brusho, prushava, prūśava - prūši, 

Prūšava? Gilgitas buruṣaski?
ʘ but (kalāšu) - bote, kurpe, zābaks
ʘ celeņņ, kušanu celeññ - paceļas, parādās, I.E. *telha' - ceļas. “Cākkär svastik 

nandikāwart ṣotruna enenka celeñiyentär - iekšā parādījās čakras, svastikas un 
nandikavarta zīmes”

ʘ cviņņe, cvinne, kušanu cwiññe - viņa, viņam piederošs
ʘ čā, čjati, chyati, chā, cha - cirst, nocirst
ʘ čāčari, chachari, cācaṛ - zemkopji - arāīni (salīdz. ar čačis, spīļarkls). 

Zemkopju klans Šāhpurā un Multānā, tiek pieskaitīts pie jāt'iem. Arī arāīṇ'u 
klans Pendžabā, Montgomery

ʘ čagana, chagana, cagaṇa - čagans, kaltēta govs pļeka; cāgana - uguns no 
kaltētiem govs mēsliem

ʘ čāja, čai, kalāšu chaya, chay - tēja
ʘ čak, čakate, chak, chakate, cakate, cak  - spodrināt (salīdz. ar čakls?), būt 

apmierinātam, sātam, atvairīt, nepadoties
ʘ čakla, čakkala, chakla, cakla, chakkala, cakkala - apaļš dēlītis mīklas 

izrullēšanai ar belan'u čapati maizītēm (čaklai rullēšanai?)
ʘ Čakšas, chakshas, cakṣas - Acs (Čakša?), Brihaspati, Jupiters, padievu 

skolotājs,  Dēvapurohita, garīgais skolotājs, skats, starojums, skaidrība. Skat. 
akṣi, bṛhaspati

ʘ Čakšu, chakshu, cakṣu, cakṣuh - acs, Oxus jeb Vakṣu jeb Vaṅkṣu jeb Amudarjas
upe. Skat. akṣ, jñānendriya, akṣi 



ʘ čakšus, chakshus, cakṣus - acs, acīgs, Mitras acs, acs, redzēšana, redzes 
spēja, skatiens, redzes viedoklis, gaisma, skaidrība. Skat. akṣi 

ʘ čākšuša, chakshusha, cākṣuṣa - ar aci redzams, acs, uz redzi attiecīgs, redzes 
spēju piešķirošs, no redzes atkarīgs, dievību kategorija 14. manvantarā. Redzes
uztvere. Skat. akṣi

ʘ čala, čalana, chala, cala, calana - čalas, ūdens (ap, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, 
udaka, vārī), apspriešana (salīdz. ar čalis?). Čalošana, maldināšana, pastaiga, 
klaiņošana, kustība, šūpošanās, trīcošs, netikle, draiskule, uzbudinājums, 
aizgriešanās, maldināšana, pārspēšana viltībā, izveicība, nicīgums. Kustība, 
šūpošanās, plivināšanās, trīsēšana. [156]: lhōtā (Naga kalnos) valodā chāli - 
dziedāt, čalot

ʘ čanga, changa, caṅga - pazīstams (Čanga, čangalis? Čangaliena?), 
saprotams, prāvs, izskatīgs, zobu baltums; arbitrs, īpaši izvēles gadījumā. 
Skat. gali (Multānas chāngalā)

ʘ čāngalā, changala, cāngalā - viena no gala grupas tautām Multānā; skat. -gali
ʘ čatur, chatur, catur - četri; avestas cathru, cathware
ʘ čaturdašī, chaturdashi, caturdaśī - četrpadsmitā, mēness divnedēļas 

14.diena
ʘ čāturījā, chaturīya, cāturīyā - ceturtais, svētpamirums, transs, meditācija. 
ʘ čaturjukta, chaturyukta, caturyukta - četrjūgs
ʘ čāturmāsja, chaturmasya, cāturmāsya - četrmēnesis, lietus gadalaiks Indijā, 

jūnijs - septembris (no Śayana-ekādāśī līdz Utthāna-ekādāśī) kurā tiek veikti 
sezonālie ziedojumi, un kura laikā mūki neceļo apkārt. 

ʘ čaturriča, chaturricha, caturṛca - četrrinde, slavinājums četru rindu pantā, 
četru rindu (rič - ṛc) pratējs - četrrindes iedvesto labo īpašību guvējs. 
Hronists Kelhs (savā Livl. Historia, 1695. g.) liecina, ka latviešu prāts nesas uz 
dzejošanu, īpaši sievietes sacer dziesmas bez lielas apdomas. Daudz dzied 
mirušo jeb veļu svētkos

ʘ čaturtha, chaturtha, caturtha - ceturtais dzīves posms, ceturtais, augstāko 
varnu vīrietis pēdējā, ceturtajā dzīves posmā, galīga atsacīšanos no visām 
saiknēm ar ģimeni, sabiedrisko stāvokli, īpašumu. Skat. adhyātma, avasthā, turīya,
caturīya. Arī pārpasaulīgais, pārpasaulīgā Patība, tīrā apziņa, 'ceturtais' 
apziņas stāvoklis pēc bezsapņu miega (susupti)

ʘ čaturthī, chaturthi, caturthī - ceturtā diena mēness kalendāra pusmēnesī, 
ceturtā kāzu diena. Ceturtās mēness kalendāra dienas (tithi) nosaukums katrā 
no abām mēness cikla divnedēļām

ʘ čatušpatha, chatushpatha, catuṣpatha - četru taku krustojums
ʘ čatuštaja, chatushtaya, catuṣṭaya - četrkāršs, sastāvošs no 4 daļām, kvadrāts,

pirmais; galvenais skaitlis, kas ir 3+1



ʘ čaura, chaura, caura - zaglis, laupītājs (caurs?)
ʘ čela, chela, cela - māceklis, cilvēks(?), vergs, kalps, apģērbs, vien 

ārišķība, slikts pārstāvis. Skat. cet-rāmī
ʘ čeleņņ, kušanu celenn, celeññ - ceļas
ʘ čik, kalāšu chik - nāve, miršana (čiks - nekas?)
ʘ čikūra, chikura, cikūra - biezi mati, cekūna (latv. senvārds)
ʘ činha, chinha, cinha - atšķirības zīme (čina)
ʘ čōga, choga, coga - [30]:  sega, arī sāśūka
ʘ čōitra, kalāšu choitra - četras dienas; četras dienas uz priekšu
ʘ čōm, kalāšu chom - zeme. 1. zeme (zmen); 2. grīda, klons mājā
ʘ čōpa, kalāšu chopa - rīt, nākotnē, rīts (uzvārds Čops?)
ʘ čōro, kalāšu coro - ceturtais
ʘ ču, baltu val. - ūdens (čurkstēt, čurāt?)
ʘ čubuka, chubuka, cubuka - čubuks, altāra virsa, zods (pīpes galviņa?)
ʘ čuču, kalāšu chuchu, cucu - cicis, pups, sievietes krūtsgals
ʘ čui, kalāšu chui, cu'i - cope, čupčiks. 
ʘ čukan, kalāšu chukan, cukan' - cūcīgs, netīrs 
ʘ čuruik, kalāšu churuik, curu'ik - tecēt, sūkties (čurkstēt, čurāt?); tecēt 

nepārtrauktā straumē, sūkties, pārplūst, izdalīties (piem., sviedriem)
ʘ dābria, dabria - dabru dzimta (Dabri Sēļu pag.? raini? arāini); [30]: 

Gurgaonas bāur'u lielākās grupas Jarūwālā jeb Latūrīā Dabru dzimta, kas cēlusies no 
Džamnas piekrastes zemēm, saukta par dābria; viņi apgalvo savu izcelsmi no 
panwār'iem vai pat chauhān'iem. Viena no 14 bāuria gotrām. Īpaši godā Masānī Devī,
bet bāuriem kopumā atšķirīgu kultu nav un ir maz īpašu rituālu. Daži no 
viņiem nēsā garus matus par godu Masānī Devī, kurai bezbērnu cilvēki solās 
negriezt matus, ja viņa pagodinās viņus ar tiem.  Dabri ir vieni no arāīn'iem jeb
rain'iem. Skat. arī kuśa, bāuria. 

ʘ dāda, kalāšu dada - 1. tēvs, tētis; 2. tēvabrālis
ʘ dadāti, dadati - dot; nolikt, dāvana, sniegt, ziedot, padot ceļu, dot ražu, 

mācīt, pielikt, tirgoties, atļaut, ļauties dzimumsakaram, atdot, izdot meitu 
pie vīra

ʘ daga - [128]: deglis, dakts; tēlaini - dzīvības dakts, dzīves gaita; 
pavedieni, kas stiepjas audu galos (aušana); bārkstis

ʘ dagari (kalāšu) - Vārnu vai Kraukļu svētki
ʘ dagdha - dedzis (Dagda?); izdedzis, apdedzis, apsvilis, uguns aprīts, 

dedzinošs, sāpīgs, sauss, pliekans, bēdu vai bada sagrauzts, mocīts, 
nomocījies, pretīgs, piededzināšana. Skat. dahati. Šumeru dag - 'diena, spožs, spīdošs,
gaisma', attēlots ar lēcošas saules zīmi.



ʘ dahati - degt, svilt, apdedzināt, piededzināt, cept, sāpināt, spīdzināt, 
uzbudināt, dedzināt, iznīcināt, izžūt. Skat. dagdha

ʘ dahju, dahyu - ugunskurs, liesma
ʘ daina - diena (Daina, Dainis); astronomiskā diennakts, dienas, ik 

dienas, ikdienišķs; arī dainika.
ʘ dainandina - ikdienišķs
ʘ daiva - dievišķs, debešķīgs, dievišķā griba; liktenis, ziedojums 

dievībām (kā daļa?), no dievībām nākošs, debesu, karalisks, dievības 
pavadonis, zīmju pazīšana, pareģošana, precību veids, dievišķa griba, 
veiksme, izdevība

ʘ daivadatta - dievadots, dievišķās gribas, likteņa vai veiksmes dots, 
iedzimts, dabisks

ʘ daivadžņa, daivajna, daivajña - dievišķās gribas zinātājs; pareģe, cilvēku 
likteņa zinātājs, astrologs

ʘ daivagati - dievišķās gribas gaita; likteņa gaita, veiksme
ʘ daivalēkhaka, daivalekhaka - dievišķās gribas izlicējs, zīlnieks, astrologs
ʘ daivika - dievišķs, dievīgs; no dieviem nākošs, pēc dieva gribas, īpašs 

rituāls senču godāšanai (śrāddha)
ʘ daivīm, daivim - pārpasaulīgs, starojošais, devas jeb 'starojošā' stāvoklis, 

labo dvēseļu, kuras attīstās uz dievišķumu, īpašība, dievišķs, saistīts ar 
Višnu, draudīgs

ʘ daivja, daivya - dievišķs; dievišķs spēks, liktenis, veiksme
ʘ dāja, daya, dāya - došana, dāvana, dalīšanās, sadalīšana, ziedojums, 

pārnodošana, novēlējums, mantojums, kāzu iemaksājums, vieta, ironija, 
spēle

ʘ dājaka, dayaka, dāyaka - dodošs, sniedzošs, dodošs, stāstošs, izraisošs, 
veicošs, pēctecis, ciltsbrālis

ʘ dakšinājana, dakshinayana, dakṣiṇāyana - saules dienvidu jājiens; saullēkta 
vietas ceļš uz dienvidiem, ceļš uz Yamas mājokli. Saules pāreja no ziemeļu uz
dienvidu puslodi.  Skat. arī Saņkrānti, Karkataka Saṅkrānti, Makar Saṅkrānti, 
uttarāyaṇa, viṣuvat, saṅkrānti, puṇyakāla, yāna, parṇam, Yoni pūjā, saṅkrānti

ʘ dala - daļa, dalījums; zara daļa, fragments, puse, gabals, ziedlapa, 
panta daļa, nodalīšana, lapa, puduris, kaudze, druska, pakāpe

ʘ dalita  - dalīts uz pusēm
ʘ dana (kalāšu) - gabals, vienība, porcija, piem., pieci rieksti, piecas olas, 

pieci koki
ʘ dāna, dana - dāvināšana; došana, dāvana, žēlsirdība, žēlastības dāvanu 

došana, pašziedošanās, ziedošana, devība, ziedojuma mielasta vai ēdiena 
dalīšana, sniegšana

http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=uttarAyaNa&direct=se&script=ia&link=yes&mode=3


ʘ dānam, danam - devīgums, viena no garīgi veselīga cilvēka īpašībām 
(Bhagavad Gīta [32], XVI; 1., 2. un 3.vārsma); labdarība. Skat. arī adroho, saucam, 
dhritih, kshama, tejah, hrir acaapalam, maardavam, aloluptvam, daya bhutesv, apaishunam, 
shanti, tyagah, akrodhah, satyam, ahimsa, arjavam, tapa, svadhyaya, yajna, dama, danam, 
jnanajōga  vyavasthitih, sattva samshuddhih, abhayam

ʘ danda - spieķis (dandari - dejotāji ar nūjām?, uzraugi?, rīkstes 
dancinātāji?); zizlis; nūja; rīkste; taisnīgums, tiesa; sods - rīkstes; vara; 
piespiešana; miesas sods

ʘ danga - [128]: dundurs
ʘ dar - [30]: durvis; caurums, ieeja. [36]: šumeru dar 'audums, raibs audums, 

drēbes, zeme, teritorija, durvis, veiksmīgs
ʘ dara - caurums; plaisa, sieva, neparastais; plosošs. Skat. dar
ʘ darājati, darayati (dṝ), darāyati - plēst, skaldīt, lauzt, izkaisīt (darīt?)
ʘ darano (kalāšu) - nojume; kalāšiem atvērta siena nojume virs kūts, kalnu

ganībās
ʘ dari - atdarīt, atvērt, šķeļošs
ʘ darī, dari - ala; caurums zemē, ieleja
ʘ dāru, daru - skaldīšana, darināšana no koka; koks, kokmateriāls 

(darva?), koka gabals, laušana, līst mežu, ciedra, dārgmetāls, rūda, zīšana
ʘ dārva, darva - no koka, salīdz. ar 'darva'. Atceroties senu latgaļu vārdu 

'dērva' (tagad lieto dryva), attiecīgas cilts nosaukums nozīmē tieši pretējo, 
proti, ļaudis, kas mežā plēsa dērvas un iekārtoja tīrumus. Līdzīgs lietuviešu 
vārds nozīmē papuvi. Papildinot Bukša rakstīto, var piebilst, ka, krievi no 
'dērvinīki', resp., 'drivinīki' atvasinājuši arī savu sādžas nosaukumu - деревня

ʘ dasa, dasa (prākriti) - desmit
ʘ daš, dash (kalāšu), daśa - desmit; Dash zhe trea - trīspadsmit. Avestas dasan
ʘ dašamī, dashami, daśamī - desmitais; cilvēka dzīves desmitā pakāpe, 

desmitā diena pēc dzimšanas, desmitā mēness kalendāra diena (tithi) katrā 
mēness cikla divnedēļā

ʘ dašaratha, daśaratha - kam ir 10 rati
ʘ dātri, datri, dātṛ - devējs, radītājs, mielasta rīkotāja aizdevējs, dāvinātājs, 

dibinātājs, radītājs, māte, pļāvējs, meitas izdevējs pie vīra, ļaujošs, ziedotājs.
Arī  dhātṛ

ʘ dau (kalāšu) - lielās bungas  (salīdz. ar dauzīt?), ko spēlē kopā ar 
mazajām bungām kalāšu dančos

ʘ dāva, dava - mežs (dāvātājs?)
ʘ dāvanē, davane - dāvināt, dot; arī dāvan - dāvināšana, došana
ʘ dēbēšvara, debeshvara, debeśvara - dvēsele, (debesu spēks?), ķermeņa 

valdnieks 



ʘ dēva, dēvaha, deva, devaha  - debesu būtne, dievība; padievs, liktenis, 
dievišķs, priesteris, dievības tēls, elks, sacensība, mākonis, dievība cilvēku 
vidū, stulbenis, ļauns dēmons, jātnieks-šķēpnesis, zobens, izprieca, rotaļa, 
bērns. Salīdz, ar šumeru 'anunnaki'

ʘ dēvā, dewa, devā - tempļa priesteris
ʘ dēvabala, devabala - dievišķs spēks; tas, kam piemit dievišķs spēks
ʘ dēvabhū, devabhu - būt par padievu; debesis, padievs, kļūt par dievību
ʘ dēvadāru, devadaru - dievišķais koks, padievu koks, priede, ciedra, egle
ʘ Dēvadatta - dievadots, arī vispārējs cilvēka apzīmējums. Godkārīgs 

Budas māceklis. Pantmērs 20/22/10/15 zilbes (ritms a: 5/5/5/5, b: 8/7/7, c: 
5/5, d: 8/7)

ʘ Dēvadēva - Dievudievs, Virsīstenība; Brahman's, Brahmā un Śiva; Viṣṇukṛṣṇa,
Satakarni tituls

ʘ dēvagardžana, devagarjana - padievu gārdzieni, pērkons, debesu rēkoņa
ʘ dēvagati, devagati - pāreja uz cilvēka esību
ʘ dēvāja, devaya, devāya - dievišķs, starojošs. Arī dievbijīgs; dievībai, 

Visaugstākajam raksturīgs.
ʘ dēvajāna, devayana, devayāna - padievu jājiens (sākot ar Ziemsvētkiem, 

līdz Jāņiem), saules ceļš uz Jāņiem (Jānīts nāca par gadskārtu; skat. yānī), 
taka; dēvu - starojošo jājiens; ceļš, kas ved pāri pasaulīgajām pārdzimšanām
un galu galā uz atbrīvošanos; ceļš uz vienību ar Virsīstenību

ʘ dēvajātu, devayatu, devayātu - debesu jātnieks; debesu gars, debesu nācējs 
(Jānis), debesu ceļinieks, debesu burvība, debesu maģija, skat. yātu, yāna

ʘ dēvakša, devaksha, devakṣa - Dieva acs jeb 'trešā acs', arī ājñā, divyacakṣus. 
[107]: tā austrumu okultisti sauc smadzeņu epifīzi, corpus pineale - 

'čiekurveida ķermenis' ir neliels endokrīns dziedzeris, kurš 
mugurkaulniekiem atrodas zem galvas ādas vai galvas smadzeņu dziļumā. 
Tas darbojas kā gaismu uztverošs orgāns vai kā iekšējās sekrēcijas 
dziedzeris, kura aktivitāte ir atkarīga no apgaismojuma. Dažiem 
dzīvniekiem tā ir savienota ar rudimentāru aci, tā saukto čiekurveida aci, un 
tiek pieņemts, ka citiem dzīvniekiem tā ir atlieka no aizmugures vidusacs, 
atrodas 'corpus callosum' aizmugurējā daļā; izdala melatonīnu. 

ʘ dēvala, devala - tikumīgs un dievbijīgs cilvēks
ʘ dēvalōka, devaloka - padievu loks, padievu valstība; debesis, paradīze, 

jebkāda dievišķuma joma. 
ʘ dēvām gatvā, kušanu devam gatva - iešana pie dieva; no budisma 

hibrīdsanskrita - tuvoties dievībām. Divaṅgama - iet vai ved uz debesīm. Kalāšu
dewalok - pārdabiska būtne, eņģelis. “Garu cilvēks klejo augšējās debesīs. Tas
atnāk katros Ziemassvētkos. Tas ir bijis cilvēks, bet pazudis no zemes”



ʘ dēvamadhu, devamadhu - padievu medus (amṛta), svētpamirums jeb 
samādhi

ʘ Dēvamātār, devamatri, devamātṛ - Rigvēdas padieve - Dievmāte, Aditi; 
Neizsmeļamā, debesis un zeme, zeme, viss, neierobežotais, brīvs, govs, 
piens, Mūžības padieve. Arī Devatātmā, Devātmā, Dharti Mātā, Bhudevi, Gandhamātṛ.
Neierobežotā, visu zodiaka garu māte, no kuras kosmiskās matricas dzimuši
debesu ķermeņi (Visuma dzemde - galaktikas centra melnais caurums?, 
planētu māte Saule); būdama debesu māte, visu lietu viencēlonis, saistīta ar 
Visumu (ākāśa) un noslēpumaino runas padievi (Vāk). Vēdiskā telpas dieviete.

ʘ dēvānām annam, devanam annam, devānām annam - ziedošana, upurēšana, 
padievu ēdināšana

ʘ Dēvapatha, devapatha - padievu ceļš; Piena Ceļš. Arī svargapatha, 
svargamārga, svargaṅgā

ʘ Dēvapati, devapati - padievu valdnieks; izcilākais no padieviem, Indra. 
Skat. pati - saimnieks

ʘ dēvapušpa, devapushpa, devapuṣpa - padievu puķe; neļķe 
ʘ dēvara, devara - dieveris; vīra jaunākais brālis, vīrabrālis, vīrs, mīļākais
ʘ dēvariši, devarishi, devarṣi - debesu reģis; zintnieks
ʘ dēvatā, devata, devatā - dieviete; vispārējs sievišķu dievību apzīmējums; 

dabas gars, galvenās dievības, padievi, dievišķums, debesu būtne
ʘ Dēvatātmā, devatatma, devatātmā - Padievu māte; iekšējā dievišķā Patība, 

dievišķais. Skat arī Devamātṛ, Aditi
ʘ Dēvātidēva, devatideva, devātideva - padievu padievs, Šākjamuni jeb Buda.

Dēvu Dēva - vārds, kas dots Siddhārtam (Śākyamuni), kad, viņam ierodoties 
Maheśvara's (Šivas) templī, viņa priekšā zemojušās visu padievu statujas

ʘ dēvatumūla, devatumula - pērkons, padievu kņada; Skat. arī Parjanya, 
gaganem

ʘ dēvatva, devatva - padieva stāvoklis
ʘ dēvavara, devavara - dieva vara; augstākā dievība, dievišķa labvēlība, 

dievišķā svētība
ʘ dēvavidjā, devavidya, devavidyā  - dievišķā viedība, teosofija
ʘ dēvavrata, devavrata  - dievavārds, jebkurš reliģisks solījums (dotais 

godavārds, “dieva vārds, izdarīšu”); nodevies dieviem, reliģiozs; dievu 
mīļākā barība. Skat. arī vrata,  vīravrata, sādhuvāda, ṛta,  praṇidhāna,  iṣṭavrata,  
iṣṭadevatā,  ekavrātya,  divya,  ādityavrata

ʘ Dēvī, Daivī, devi, devī, daivi  - sievišķā Virsdievība, skat. śakti,  devamātṛ.  
Starojošā; dieviete; krāšņā (no darbības v. saknes div = 'starot'); īpašs 
pārdabisks spēks, ķēniņiene, sievišķa dievība, pielūgsme, godbijība, lūgsnas, 
dziedināšana ar vārdošanu. Veiksmes dievība, dievišķa sieviete, dievību 
sievas, arī Māte Gangā, Māte Sarasvatī



ʘ dhā, dadhāti, dha, dadhati, dádhāti - darīt, dot, dāvāt, darināt, padarīt, 
radīt, noteikt, nolikt, uzturēt uguni, iedibināt dievišķo likumu uz zemes ar 
svētās uguns iekārtošanu; uzlikt, aiznest, vadīt, nostiprināt (arī prātu), 
domāt, atrisināt,  iekārtot, izveidot

ʘ dhana - dāvana, dārgums, ieguvums, medījums; dhāna - devums; 
saturošs, ieguldījums, dzīves vieta, ietvars, lāde, trauks, tronis, vieta 

ʘ dhānāha, kušanu dhānāḥ  - dona, maize, graudi, nauda, bagātība. 
Persiešu dāna, liet. dúona

ʘ dhara - darīšana, radīšana, zobens, inde, vieglprātīgs vīrietis, dzemde, 
būtība, kaulu smadzenes, vēnas vai citi ķermeņa cauruļveida vadi, 
uzturēšana, vērtību kaudze, zeme, zemes un ūdensputnu dievība; viena no 
Sarasvatī formām; viena no Kāšjapas sievām, viena no 8 vasu dievībām, kas 
pavada Indru. Arī dhṛ - satvert, saķert, turēt (arī vārdu), uzturēt, saglabāt, 
pārvaldīt;  turēšana, nešana, piederība

ʘ dhārā, dhara - šķautne, asmens 
ʘ dhāraka, dharaka - trauks; turētājs, atmiņā paturošs, ūdens pods, trauks 

vispār, tvertne, pārtika, uzturs; atbalstītājs
ʘ dhāranā, dharana - savākšanās, savaldīšanās, darīšanas noteikumi, 

pastāvīgi noteikumi, krietnums, izpratne, pārliecība, saprāts, noturīgums, 
atbalsts, uzturēšana, turēšana, nešana, turēšana atmiņā, saglabāšana, 
valkāšana, laba atmiņa, uzmanības savākšana, balsts, vaļsirdība, uzticība. 
Skat. dharma, bhāvanam, samādhi

ʘ dharanī, dharani, dharaṇī - darāmais, zeme; darāmais, baļķis, jumta 
spāre, augsne, rinda (vaga?). Arī avestas zam, anghu zeme

ʘ dharati, dharati - darīt, turēt; uzturēt, apgādāt, balstīt, pārvaldīt, lietot, 
tvert

ʘ dharik (kalāšu) - 1. rūpēties, sargāt, glabāt, pieskatīt. “Mēs turam 
vanagu”; 2. turēt, piem., priekšautu, lai ieber;  3. izlikt slazdu

ʘ dhārin, dharin - darošs, turošs; nesošs, balstošs, uzturošs, ievērojošs; 
nogurdinošs

ʘ dhārīvāl, dhariwal, dhārīwāl - zemkopji (darītāji?). Arī dhānī, dhālīwāl - jāt'u 
cilts, it kā bhatti rājput'i

ʘ dhārja, dharya, dhārya - ūdens (Amudarja?); turēts (darīts?); uztiepts, 
turēts, uzturēts, valkāts, uzlikts, iesists, triekts; apģērbs. Skat. arī dhā

ʘ dharma - derība, krietnuma likums - būtiskais pienākums; krietnuma 
likums; dzīve saskaņā ar dievišķo gribu. Augstākā dharma ir atskārst 
Patiesību savā sirdī. Tikums, krietna uzvedība, godbijība, pienākumi, 
Visuma kārtība, atbilstošie riti, normas, likumi, iedibinājumi un mācības. 



Ne no kā neatkarīgs spēks, kas saglabā likumus un paražas. Salīdz. ar 
ēģiptiešu maat - viedības un tikuma iegūšanas zināšanas

ʘ dharmadvāra, dharmadvara - derības durvis; tikumi jeb pienākumi kā 
augstākās viedības sasniegšanas līdzekļi

ʘ dharmadžņāna, dharmajnana, dharmajñāna - derības zināšana
ʘ dharmamegha - derības mākonis, īpašs garīgās saplūsmes veids. 

Beidzamā stadija bodhisattva's ceļā uz pilnveidojumu. “Tas, kas uz zemi 
izlej derību” 

ʘ dharmāranja, dharmaranya, dharmāraṇya - derības birze, svētbirze, rituālu 
birze, svētais mežs;  labu darbu un tikumu birze - budistu zāle vai templis; 
arī svētie raksti

ʘ dharmavid - vieds derībā, tikumīgs, derību zinošs, pienākumu zinošs, 
dievbijīgs

ʘ dharmi - derības uzturētājs. Subjekts; tas, kas uztur derību
ʘ dhārmika, dharmika - derības ievērotājs, krietns, tikumīgs, taisnīgs, 

godbijīgs, tiesnesis, bodhisatva, burvis, mags
ʘ dharmin - derību apjēdzis, sekojošs godbijīgā derībai, pienākumiem, 

derību apjēdzis, tikumīgs, uzticīgs pienākumam
ʘ Dharti Mātā, dhartimata - Dievmāte, Zemes māte, Dārta, Māte 

Barotāja. Skat. arī Bhudevi. Arī Dharitri, Bhūtamātṛkā, Gandhamātṛ; viens no Pṛthvī 
epitetiem. Salīdz. ar Gaush Urva

ʘ dhātu, dhatu - dotais; pirmelements, sakne, cēlonis, piena govs, sūkts 
vai dzerts, slānis, zemes pirmviela - metāls, sastāvdaļa, pirmelements, 
sākotnēja sastāvdaļa, serde, dzīvības dvaša cilvēkā

ʘ dhaukate, ḍhauk - tuvoties, saukt tuvāk (Dauka?)
ʘ dhāv, dhav, dhāvati - skriet (Dāvis?), jāt, plūst, peldēt, planēt, steigties, 

drāzties 
ʘ dhēna, dhena - daina, tautasdziesma (kalāšu daginau); jūra, upe, runa, 

balss, piena govs, jebkāds no piena darīts dzēriens. Sanskr. daina - dienišķs, 
diennakts. Salīdz. ar gāthā

ʘ dhēr, kalāšu d'her - vēders. Skat. sanskr. udara, audara
ʘ dhjā, dhya, dhyā - domāšana, meditācija
ʘ dhjāna, dhyana, dhyāna - domīgums, svētapcere, vērtēšana, uzmanība, 

apcere, doma, nejutīgums, domu veidošanās - meditācijas 1.pakāpe, 
septītais solis Patandžali astoņu eņģu (anga) jōgā, rituāla vizualizācija, 
iekšējais redzējums, jōgas meditācija, pamācība tantriskas dievības 
vizualizācijai. Skat. Samādhi Mārga; salīdz. ar samādhi, turīya, dhī, pratyāhāra, 
dhāraṇā, bhāvanam.



ʘ dhjānajōga, dhyanayoga, dhyānayoga - sajūgums domīgumā, dziļa 
meditācija

ʘ dhjēja, dhyeya - domīgumam, apcerīgumam piemērots, piemērots 
meditācijai, meditācijas objekts, apdomāts vai iztēlots, meditācijas vai 
pielūgsmes objekts; nolūks, kas slēpjas aiz rīcības

ʘ dhrīti, dhriti - darīt apņēmīgi;  pastāvīgums; uzticīgums; apņēmīgums, 
gara spēks, sīkstums, noturīgs; pastāvīgs; pievilcība; neatlaidīgi pūliņi; 
stingrums; pacietība; izturība, noturīgums, neatlaidība, spars, dūša darīt 
apņēmīgi, sīksti; Dhṛti - viens no višvadēvām

ʘ dhruva - paliekošs (druva, iekopts?); miets, debesu miets, stabs, 
polārzvaigzne, apmeties, stingrs, nekustīgs, nemainīgs, noturīgs, drošs, 
ilgstošs; īpašs dzīvesveids, Indijas vīģes koks, šaujamloka auklu kaņepe 
(Sanseviera zeylanica), degungals, mezgls, gaiss, dziesmas sākuma pants, 
ūdensputnu suga, iekārtots, ierīkots, pastāvīgs, māju veids, deguna tips, 
īpašs dzīves veids, stallis, mūžīgs, atmosfēra, ilgstoša skaņa, dziedniecisks 
augs (Desmodium Gangeticum). No A.Kauliņa - labības lauks

ʘ dhū, dhu - upurēšanas, ziedošanas uguns, dūmi, gars
ʘ dhūli, dhuli - dūls, putekļi. pulveris; dhūsara - putekļu krāsa
ʘ dhūma, dhuma - dūmi; asaru gāze, dūmaka, izgarojumi; svētais, arī 

garaiņi, vīraks. Pashai dialektā duuma - tumšs kā dūmi. Skat. arī homa
ʘ dhūmadhūmra, dhumadhumra - tumšs kā dūmi
ʘ dhūmādimārga, dhumadimarga - dūmu ceļš. (Ziedojumu) ceļš uz 

debesīm, kas sākas ar dūmiem
ʘ dhūmala, dhumala - dūmals, dūmu krāsa (Dūmaļa); dūmu krāsā, salikta

krāsa - melns un sarkans; mūzikas instrumentu veids, purpursarkans
ʘ dhūmjā, dhumya, dhūmyā - biezi dūmi, dūmu mākonis
ʘ dhūmra, dhumra - dūmals, dūls, pelēks, dūkans, pelēkbrūns (zirgs), liet. 

dùlas
ʘ dhūmrākša, dhumraksha, dhūmrākṣa - ar pelēkām (dūmainām) acīm
ʘ dhūrti, dhurti - durt, ievainot, bojāt, kaitēt
ʘ didivasa - svētdiena;  divasa - debesis, diena
ʘ digdāha, digdaha - degošs pārdabisks apvāršņa sārtums
ʘ dimbikā, dimbika - iekāres pilna sieviete (salīdz. ar dimba - ķeza?)
ʘ dina - diena, dalīts; rājasthani - dinchhipe, dindhhle - saulriets;  dinuge - 

saullēkts
ʘ dinabandhu - saule, dienas draugs
ʘ dināgama, dinagama - dienas nāciens, dienas ausma
ʘ dinakartavja, dinakartavya - dienas kārtība, ikdienas pienākumi, 

ikdienas rituāli. Arī nityaśrāddha, nityadhṛt, vāsarakṛtya, ahnika, ācāra



ʘ dinanaktam - dienu un nakti
ʘ dinikā, dinika - dienas alga
ʘ dišati, dishati, diśati - dižoties, izrādīties, uzsvērt, piešķirt
ʘ Div - Dievišķā Gaisma, debesis, spožums; gaismas kustība, kas 

izplatās. [128]: 1. Debesis, kas personificētas kā Tēvs; Duhita Divas - 
Rītausma jeb Debesu Meita; 2. diena; 3. dažkārt - paparde (RV. X. 125. 7.) 
Div, deva akadiešu val. - dibur, dimer dingir

ʘ Divākara, divakara - saule, krauklis,  vakara, dienas darinātājs, kas ir 
cits Saules padieva vārds

ʘ divasa - debesis (v-b), diena un nakts. Salīdz ar dyauṣ
ʘ Divaspati - Debesu Pats, 13.manvantaras Indras vārds, arī Nāhuṣa un 

Viṣṇu. Skat. pati - saimnieks
ʘ divāsvapna, divasvapna - dienas sapnis, aizsapņošanās, gaisa pilis, 

fantāzijas
ʘ divaukas - bite, dzeguze, padievs, planēta, mājojošs debesīs, bite, 

dievība, Cucculus melanoleucus, dzeguze, vienmēr izslāpušais putns, kas iztiek 
no lietus pilēm, paipala, briedis. Skat. divokas

ʘ dive, persiešu dive - padievs, vēlāk arī Dievs
ʘ divi - debesis (v-b), zilais sīlis, debesīs, planētu sistēmā, ārējās debesīs 

(ārpus atmosfēras); dienā. Arī cekulains lielākoties zils putns - sīlis
ʘ divira - dieveris, vīrabrālis, galvenais ierēdnis
ʘ Divīša, divisha, divīśa - Debesu valdnieks, valdnieku valdnieks debesīs, 

Āditja; Vasu un Rudra
ʘ divišad, divishad, diviṣad- debesīs mājojošs, padievs
ʘ divja, divya - debesu, dievišķs, spīdošs, pārdabisks, dievošanās, 

godavārds, dievišķs maģisks, debešķīgs, brīnišķīgs, lielisks, pievilcīgs, 
dižens, noslēpumains, bargs pieredzējums, zvērests, svinīgs solījums, ilgas 
pēc debesīm, eņģelisks, smaržīgs tropu augs Syzygium aromaticum; dievišķa 
daba (no saknes div = 'spīdēt, starot'). Skat. arī vrata,  vīravrata, sādhuvāda, ṛta,  
praṇidhāna,  iṣṭavrata,  iṣṭadevatā,  ekavrātya,  devavrata,  ādityavrata

ʘ divjačakšus divyachakshus, divyacakṣus - dievišķā acs, ar skaidrām acīm, ar
dievišķo aci, dievišķā acs, pārdabisks redzējums, pravietiska acs, akls, 
viedība. Ar zilām, pelēkām acīm, pārdabiska redze, smaržu veids, pērtiķis 
Skat. arī devakṣa.

ʘ divjadharmin, divyadharmin - derībā un dievbijībā esošs, tikumīgs, 
patīkams, piemērots; ar dievišķu dabu

ʘ divjagājana, divyagayana, divyagāyana - dievišķs dziedātājs; gandharva, 
dievišķs dziedātājs

ʘ divjakānana, divyakanana, divyakānana - debešķīga birze, debesu birze



ʘ divjalatā, divyalata, divyalatā - dievišķs vītenis, Ceilonas šaujamloka 
stiegru kaņepe (Sanseviera zeylanica)

ʘ divjaprašna, divyaprashna, divyapraśna - prašņājums par dievišķo, 
vaicājums par dievišķām parādībām, pareģojums, Augurium coeleste

ʘ dīvjati, divyati, dīvyati - līksmot, debesoties, ilgas pēc debesīm, līksme, 
aizraušanās, spēlēt, jokot, niekoties, slavēt

ʘ divjaušadha, divyaushadha, divyauṣadha - debesu augs, maģiskas zāles, 
debesu augi (dziednieciski)

ʘ divōkas, divokas - padievs; dzeguze (Cucculus melanoleucus). Skat. divaukas
ʘ djauhu, dyauh, dyauḥ - debesis, ārējās debesis, dievišķais, planētu 

sistēma, šo debesu padievi
ʘ Djauš, dyaush, dyauṣ - [9]: Debesis, Debesu dievs, Tēvs Debesis, salīdz. 

ar tjurku Tengri [388]. Arī pīlumatī
ʘ djuvanī, dyuvani, dyuvanī - debesu birze. Vana (Vāne?) - mežs, birze
ʘ dōāb, doab  - dobe, divupe; [136]: persiešu dōāb no dō - divi (viduspersu) + āb - 

ūdens no senpersu āpi (sanskr. ap, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī). Arī antarvedi - 
apvidus starp Gangā un Jamunā upēm. Zemes josla starp divām upēm, 
Divupe. Skat. vedi - paaugstinājums

ʘ drāti, drati - drāzties, iet, steidzināt, priecāties (drātēties?)
ʘ drava - bišu dārzs?; šķidrums, šķidrs, slapjš, pilošs, izkusis, plūstošs, 

šļāciens, noiešana, orgasms, ātra izdalīšanās, pārplūstošs, izprieca, rotaļa, 
dziņa, noplūde, esence, ekstrakts, sula, plūstamība

ʘ drāvaka, dravaka - bišu (dravas?) vasks, pievilcīgs, valdzinošs, vajātājs, 
brunču mednieks, zaglis, gudrs cilvēks, atjautīgs, zinātājs, netiklis

ʘ drgha - dārgumi, dhara - daudz zelta vai dārgumu kaudze; [137]: 
persiešu dargah - ieeja,  sākumpunkts, slieksnis, svētnīca (parasti pie sūfiju 
svētā kapa), dārgumu glabātava; slavena jōga transs, svētpamirums

ʘ driš, drish - drošs, ar drošu skatienu, drosmīgs, uzbrūkošs, pašapzinīgs, 
izaicinošs, pašpaļāvīgs; acs, skatiens, būt drosmīgam, izaicināt, uzbrukt, 
ievainot, iekarot. Arī dṛṣṇoti, darśayati

ʘ drugar, kalāšu drugar - ļoti garš. Cilvēks var būt garš (drig), bet ne drugar, 
tāds var būt nostāsts, dziesma, ceļš

ʘ druma - koks (apēnots, drūms?)
ʘ drumavalka - koka miza (apģērbs), lūku pinums, vīze
ʘ druminī, drumini -  mežs, koku biežņa
ʘ drust (kalāšu) - viss, pilnībā (Drusti?)
ʘ du (kalāšu) - divi
ʘ dudik - gulēt (dusēt?). Dudim day - eju gulēt



ʘ duik (kalāšu) - 1. degt, sadegt. Arī jukik, ciu karik; 2. izkalst; 3. dedzināt 
(asi sāpēt); 4. dedzināt (no sala)

ʘ dukur (kalāšu) - slaukšanas nojume (Dukurs?)
ʘ dumača, dumacha - apjucis (dumiķis?). Arī markhanda, khamduma, gat'niwac'
ʘ dundu, burušaski dundú - bite (dundurs?)
ʘ dur (kalāšu) - durvis, māja; ļoti slikts, liels noziegums
ʘ durgat (kalāšu) - durvju eja, durvju aploda, sleņģes
ʘ durik (kalāšu) - logs
ʘ duva - divi. Persiešu do
ʘ duve (prākrit) - divi
ʘ dvaita - divējība, divējs, dubultums, duālisms, šaubas Skat. dvi. 
J.A.Grimes [8]: nosaukums Madhvācārya's filozofijas sistēmai. Vēdāntas 

skola, kura māca, ka Dievs - cilvēku dvēseles un matērijas pasaule ir mūžīgi 
nodalīti un abi īsti

ʘ dvaja, dvaya - divkāršs, dubults, pāris, abi. Skat. dvi
ʘ dvaka - divkāršs, divi un divi
ʘ dvandva - divi, pāris, vīrietis un sieviete, dilemma, strīds starp diviem, 

divcīņa, Dvīņu zvaigznājs
ʘ dvāra, dvara - durvis; dvār - vārtiņi, vārti, ceļš, ieeja, caurums, pāreja, 

līdzeklis
ʘ dvi - divi, avestas  divtik
ʘ dvidala - dalīšana divās daļās
ʘ Dvidēvata -  α, β, γ un ι Librae (Viśākhā) zvaigznājs
ʘ dvidžā, dvija, dvijā, divkārt dzimušais, cildenais, ārijs, vienai no trim 

augstākajām hindu kastām - bramīniem piederīgais, kurš saņēmis svēto 
pavedienu (yajnopavita). Arī  dvijāti. 'Divkārt dzimušais' (no darbības v. saknes 
ja = 'būt dzimušam' + dvi = 'divi'); ikkatra triju augstāko kastu locekļa 
nosaukums; iesvētība tiek uzskatīta par otro dzimšanu

ʘ dvidžadēva, dvijadeva - padievs starp divkārt dzimušajiem, zintnieks, 
Virsīstenība, Brahman

ʘ dvidžarši, dvijarshi, dvijarṣi  - priesteris reģis
ʘ dvimārga, dvimarga - divceles, krustceles, taku krustojums
ʘ dvipad - divkājains
ʘ dvipatha - divceles, krustceles, taku krustojums
ʘ dvisvastika - tornītis virs ieejas vai vārtiem (nereti ar svastiku). Skat. 

arī gopuram
ʘ dvitva - divējība, divējs, dubultošanās, pāris. Vaiśeṣik'ā - uzskats, ka 

skaitļi, kas lielāki par vienu, ir prāta izdomājums (viens plus viens utt.)



ʘ dža, ja - dzimis, radīts, sagatavots, piederīgs, uzvarošs, dzimšana, 
gaisma, Višnu, Šiva, bauda, tēvs, vīra brāļa sieva, rēgs, ātrums. Kalāšu ja - 
sieva (dzemdētāja); meitene var kļūt par sievu pirms pubertātes, bet kā 
likums viņai nedrīkst būt dzimumattiecības, pirms sāk iet uz menstruāciju 
māju (bashal'i). Viņas vīrs parasti ir ap divdesmit gadus vecs. Arī istrizha, duray 
gad'eyrak, durey mandiri, moc

ʘ džā, ja - dzimta, dzimis, radīts, rāse, cilts, dzimta, meita, pēcteči
ʘ džājate, jayate, jāyate - iedzimts, dzimt, kļūt, radīt, būt, notikt, pārdzimt
ʘ džāmbha, kušanu jámbha - zobs. Arī I.E. *ǵómbho-.
ʘ džana, jana - dzemdējoša, radošs, cilvēks, rāse, cilts, tauta, dzīva būtne, 

radība
ʘ džanā, jana - dzimšana, publisks, nedzimis - Nārāyaṇa
ʘ džanāha, janah, janaḥ - cilvēki, visi cilvēki, līksmes valstība; dižo padievu 

valstība; cilvēce. Skat. loka
ʘ džanalōka, janaloka - dzimšanas valstība, dzimšanas pasaule, cilvēku 

pasaule, valstība, kas ietver gan augstākos astrālos līmeņus, gan zemākos 
cēloniskos līmeņus

ʘ džanana, janana - dzimšana, dzīvība, dzemdinošs, ciltstēvs, pēctecība, 
radītājs, radošs, izraisošs, karaliene-māte, līdzjūtība

ʘ džanat, kalāšu janat - debesis; vieta, kur, kā uzskata visi kalāši, viņi nonāk 
pēc nāves. Arī behes't', gayp, darga

ʘ džānāti, janati - zināt, apjēgt, aptvert, izpētīt, noskaidrot, izprast, mācīties,
zinošs, pazīstams; I.E. *ǵnh-neha, liet. žinóti, senprūšu posinnat

ʘ džanja, janya - iedzimtais, dzimis, radīts, (laba vai slikta) zīme dzemdību 
brīdī, rumpis, dzimtene, nacionāls, nācija, cilts, tauta, kopiena, znots, cilvēks, 
tēvs, piederība rāsei, dzimtai, tautai, valstij, līgavaiņa draugs vai biedrs, tirgus, 
baumas, cīņa, karš

ʘ džanma, janma - dzemdības, dzimšana, (no jan = 'būt dzimušam')
ʘ džanmabhūmi, janmabhumi - dzimtā zeme, mātes zeme
ʘ džanu, janu - iedzimstošā, dvēsele
ʘ džanus, janus - dzemdības, izcelsme, dzimšanas vieta, radība, būtne, 

radīšana, rase, suga
ʘ džaramarana, džarāmritju jaramarana, kušanu jarāmṛtyu - nāve no vecuma, 

vecums, vārgšana; nāve (no jṛ = 'novecot' + mṛ = 'mirt'). Saskaņā ar budismu, 
pieredzējumu esības rata divpadsmitā saite, atkarība (nidāna). Tās cēlonis ir 
piedzimšana. Skat. pratītyasamutpāda. Arī kušanu jarāmaraṃ

ʘ džasati, jasati - dzēst, izbeigt. Arī liet. gèsti, bazn.s.slāvu gasiti, gotu qist
ʘ džāspati, jaspati, jāspati - dzimtas saimnieks, ģimenes galva



ʘ džāt, džāti, jat, jāt, jāti - dzimums, suga, rāse, suga, kopa, dēls, bērns, 
dzīva būtne, radība, sugas īpatnība, izcelsme, kategorija, dzimšana, pēcnācēji; 
pēctecība, dzimta, iedzimtība, izcelsmes noteikts sabiedriskais stāvoklis, 
pašatspēkojoša atbilde, muskatrieksts, īpašs izteiciens, sapīti mati, 
pārdzimšana, pantmērs, Jasminum grandiflorum, dabiska nosliece, tradīcija, 
ugunsvieta, pavards. Skat. arī śāka, prūśava, ārya, kula, gotra, toka, kāmboja, kuru, 
uttarakuru, gujar, gujarat, kāfir, kalāša

ʘ džāta, jata, jāta - dzimta, iedzimtība, veids, rāse, īpatnības, 
individualitāte, izcelsme, kategoriju veidojošu lietu kopums, pēcnācēji, 
bērns, dēls, dzīva būtne, radība, šķira, dzimums, īpašs stāvoklis, suga, 
dzemdības, pieaudzis, dzimis, radies, izpaudies, izraisīts, esošs, piederīgs. 
Arī kula, gotra, toka

ʘ džātaka, jataka, jātaka - jaundzimušais, dzemdināts, horoskopa 
astroloģisks izskaitļojums, līdzīgu lietu apkopojums, nostāsts par Gautama 
Budas iepriekšējām dzimšanām 

ʘ džātāšti, jatashti, jātāṣṭi - dzemdību ēdiens, maizītes ziedojums 
dzemdībās

ʘ Džātaveda, jataveda, jātaveda - Dzemdību zinātājs, Atalgotājs, Viņš, kurš 
pazīst visas radības' - Agni; vēdu apjēga kā pilnīgs viedības avots

ʘ džātīja, jatiya, jātīya - piederība pie dzimtas, pie kādas sugas, ģints, cilts,
kārtas, rāses; cilvēks gados

ʘ džem, kušanu gem - dzimt, dzemdēt; dzimt, atnākt. I.E. *gwem, liet. gemù
ʘ džhōnav, kalāšu jhonaw - zinātājs, pratējs
ʘ džirati, girati (gṝ), kušanu giráti - dzert, rīt, aprīt, ēst. Arī avestas jaraiti, liet. geriù
ʘ džīv, jiv, jīv - dzīvot, būt dzīvam
ʘ džīva, jiva, jīva - dzīva būtne, būtne ar dvēseli, ar dzīvības dvašu; 

dvēsele. (jvô (jva) m., avestas). Arī rotu šķinda, saules dēls (ravisuta); karṇa. Skat. arī 
prāṇa ; salīdz. ar ajīva

ʘ džīvaghana, jivaghana, jīvaghana - dvēseles mākonis, jebkā dzīva vieta, 
cilvēka dvēseles vieta (mākonis)

ʘ džīvaka, jivaka, jīvaka - dzīvs, koks, ilgi dzīvojošs, dzīvojošs uz citu 
rēķina, dzīvību dodošs elements, ūdens (ap, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī)

ʘ džīvana, jivana, jīvana - dzīvība, esība, dzīvinošs, vējš, dēls, dzīva būtne, 
iztika, dzīvesveids, piens, svaigs sviests, kabacis, ūdens (āpa, nīra, nara, udan, 
uḍu, uda, udaka, vārī), mūžs, maģiskas formulas iedzīvināšana, dzīvību dodošs

ʘ džīvanāša, jivanasha, jīvanāśā - dzīvotkāre, stāvoklis starp dzīvību un nāvi
ʘ džīvanmukta, jivanmukta, jīvanmukta - dzīvs atbrīvojies, garīga 

atbrīvošanās. Džīva ir dzīve, un mukta ir atbrīvošanās. Džīvanmukta ir 
garīga atbrīvošanās, dzīvojot mirstīgajā ķermenī



ʘ džīvati, jivati, jīvati - dzīvot, atdzīvoties, palikt dzīvam, barot, lolot
ʘ džīvātman, jivatman, jīvātman - dzīvojošā patība, dzīvā atmaņa, dzīvības 

princips, cilvēka dvēsele, dzīvojošā jeb personiskā jeb cilvēka dvēsele, 
individuāls gars, dvēsele jeb būtība, cilvēka patība. Skat. arī Paramātman. 
Budismā jīva. Individuāla patība - individualizēta apziņa, kā atšķirīga no 
Virspatības (Parama-atman). Dzīvojošā Pašbūtība - pašapziņas objekts

ʘ džīvātu, jivatu, jīvātu - dzīvība, pārtika, dzīvību dodošs dziedniecisks 
augs

ʘ džīvikā, jivika, jīvikā - iztika. [101]:  trešo daļu no savas dzīves 
saimniekam jeb namturim ir jāstrādā un jāgādā iztika no viņa atkarīgajiem 
(Dakṣa II.35). “Ja viņš ir pārticis, ir jāuztur citi atkarīgie cilvēki, tas ir, 
pēcnācēji un radinieki, cilvēki bez līdzekļiem, bezpalīdzīgie vai kuriem 
devis patvērumu. Teic, ka šajā pasaulē tikai tas vīrietis dzīvo, no kura ir 
atkarīga daudzu iztika; citi, kuri tikai pilda savu vēderu, īstenībā ir dzīvi 
miroņi”. (Dakṣa II.40)

ʘ džīvita, jivita, jīvita - dzīve, esība, dzīvs, dzīva būtne, apveltīts ar dvēseli,
atdzīvināts, pārdzīvojis, iztika, dzīves ilgums. Avestas: ahûm, gaya, jyátum

ʘ džīvitva, jivitva, jīvitva - dzīvība
ʘ džjāni, gyani, jyani, gyāni, jyāni - [30]: zintnieks, cilvēks, kuram piemīt 

dievišķa apjēga, zintnieks, no gyān - dievišķa apjēga vai reliģiska meditācija; 
sikhiem - tradicionāls Granth'u skaidrotājs

ʘ džņā, jna, jñā - zinātājs, gudrs un mācīts cilvēks, vieds, zinošs, saprātīgs,
tāds, kam ir dvēsele, domājoša dvēsele, Marss, Merkurs, dievietes Džņā 
godātājs, lietpratējs, teologs, saprāts

ʘ džņāna, jnana, jñāna - apjēga, lietu zināšana, kādas tās īstenībā ir; 
viedība, zināšanas par kaut ko, augstākās zināšanas, sirdsapziņa, 
piemineklis, izzināšana, Virsīstenības atskārsme, arī spriešana, kuras norisē 
Virsīstenība tiek sasniegta. Parasti šo vārdu lieto, lai apzīmētu zināšanu, ar 
kuru cilvēks apjēdz savu identitāti ar Virsīstenību, patiesa garīga apjēga, tīrs
saprāts; mistiska intuitīva zināšana, kas noved pie atbrīvošanās, gan 
pasaulīga zināšana, gan pārpasaulīga viedība - atkarībā no konteksta. Skat. 
arī prajña; salīdz.ar avidyā

ʘ džņānačakšus, jnanachakshus, jñānacakṣus - zināšanas acs; gaišredzība, 
redzēšana ar iekšējo aci, iekšējā acs, garīgā redze

ʘ džņānajōga, jnanayoga, jñānayoga - dievsajūga caur patiesu apjēgu. Skat. 
sayujya

ʘ džņānam, jnanam, jñānam - neierobežota atskārsme, visa zināšana
ʘ džņānamārga, jnanamārga, jñānamārga - zināšanas, atskārsmes ceļš, 

īsto/neīsto lietu atšķirošas atskārsmes ceļš, kas ved uz vienību ar Dievu



ʘ džņānārnava, jnanarnava, jñānārṇava - zināšanu okeāns, gudrs
ʘ džņānatā, jnanata, jñānatā - apziņa
ʘ džņānātman, jnanatman, jñānātman - zinoša atmaņa, saprātīga dvēsele, 

visviedais
ʘ džņānī, jnani, jñānī - viedais, zinošais, tas, kas lietas redz to patiesībā; 

tas, kas ir modies īstenībai, apjēdzis Augstāko Patību, apjēgas ceļa gājējs; 
atskārtušais - kas zin Patiesību

ʘ džņānin, jnanin, jñānin - zintnieks, apveltīts ar apjēgu vai saprātu; 
pareģis, viedais, astrologs, garīgi apjēgušais, tāds, kuram piemīt reliģiskā 
viedība. Skat. arī daivakovida, daivalekhaka, daivajña, praśnavādin, vipraśnika

ʘ džņāpti, jnapti, jñāpti - izziņa, saprāts, izpratne, aptveršanas spēja, 
noskaidrošana, saprāta spēju vingrināšana, apjēga

ʘ džņātaka, jnataka, jñātaka - zināmais, pazīstams, paziņa, radinieks; kušanu
jñātike

ʘ džņātatā, jnatata, jñātatā - zināms, saprasts, apjēgts stāvoklis; apjēgtība
ʘ džņātri, jnatri, jñātṛ, gnatri, gñâtri - zinātājs, sapratējs, liecinieks, galvotājs, 

pazīšana, apjēgušais
ʘ džņātritva, jnatritva, jñātṛtva - zināšana, apjēga, būt apjēgušajam
ʘ džņēja, jneya, jñeya - izzināmais, iemācīts, saprasts, noskaidrots, izpētīts,

uztverts, iztaujāts, izzināmas lietas, zināms apjēgas objekts
ʘ džōda, joda, joḍa - zods
ʘ džu, kalāšu ju - iejūgs
ʘ džušate, jushate, juṣáte - izbaudīt, just, būt apmierinātam, iepriecināt, būt

patīkamam, ziedoties, būt maigam, izbaudīt. (j=y?)
ʘ ēč, kalāšu ech - acs
ʘ ēčik, kalāšu ecik - adatas acs
ʘ ēi, kalāšu ey - ei!
ʘ Ēkadēva, ekadeva - Vienīgais Dievs, augstākais Pavēlnieks. Skat. eka, dyauṣ
ʘ ēnas, énas - grēks (ēna?)
ʘ ēnkljaušete, kušanu enklyaushette, enklyauṣätte - nesaklausīts, nedzirdēts
ʘ ēpljuvai, kušanu eplyuvai  - peldēšana; I.E. *pleweha-hen
ʘ ērkatte (kušanu) - ērcīgs, nicīgs, naidīgs, nikns; hetu argatiya - nolaisties līdz 

dusmām
ʘ ēšas, eshas, eṣás, eṣā́, etát - šis
ʘ ēšja, eshya, eṣya - “ieša”, tas, kam jānāk, nākotne, pēc kā tiecas, meklējams
ʘ ešuvate, kušanu eshuvatte, eśuwatte - neēdis
ʘ ētat sarvam tava, etat sarvam tava - tas viss ir tavs
ʘ ēti, ēmi, eti, eiti, emi (kušanu) - iet, eimu, doties, nākt, nākšana. Avestas aēiti, 

yeinti, grieķu 'eîmi', s.lie. eîmi, eîti, eimè, hetu īt, luviešu iti. I.E. *hei, *héimi - eju, *héiti - 



viņš iet, *himé - ejam, avestas aēiti, yeinti, hetu īt, luviešu iti, gr. eîmi, eîsi, ímen, íāsi, íthi, lie.
eîsi, ímen, íāsi, íthi, kušanu i

ʘ ēve (kušanu) - auju,  I.E. *howes - uzvilkt, avestas aoþra - apavs, baznīcas s.slāvu 
obujǫ, liet. aviù - valkā kurpes, aunù - aunu kurpes

ʘ ga (kalāšu) - iet (sal. ar gaita)
ʘ gā, ga - dziedāt
ʘ gādha, gadha, gāḍha - vēlme, alkatība, (gādīgums?), brasla dibens, 

pamatīgs, uzticams, ārkārtējs, svarīgs, dziļš, smags, spēcīgs, dedzīgs, daudz 
(bagātīgi); bahu puru

ʘ gagana - debesis, (salīdz. ar gāganu kari: “Nobraukuši muižā, kungs 
pretī: “Kur nauda?” Kad nu sieva sāk stāstīt par gāganu kariem un baltmaizes 
krišanu no debesīm”...), debesu velve, atmosfēra, burtiski - 'Gājējs' viens no 
Debesu (Dyauṣ) vārdiem;  bļaušana, rēkšana (pērkons?)

ʘ gaganapušpa, gaganapushpa, gaganapuṣpa - [140]: debesu puķe, tas ir, 
neiespējamais, nekas

ʘ gaganastha - debesīs stāvošs, debesīs esošs
ʘ gaganem - [140]: bļaut, maut, rēkt, skaļi kliegt (gāgānu kari), skat. gagana
ʘ gahana - [140]: ceļš; gahanagati - slepens ceļš vai noslēpumaina norise
ʘ gaja, gaya - dziedonis, ģimene, īpašums, mājas (salīdz. ar gājēji), iedzīve, 

vēršu šķirne, pēcnācēji, dzīvības elpas, iekarotais, mājturība.
ʘ gājakā, gayaka, gāyakā - dziedonis, muzikants. Gāyakī - dziedone, teicēja?
ʘ gājana, gayana, gāyana - dziedāšana, gājējs dziedātājs, dziedonis, dziesma, 

dziedāšana, teicējs, godātājs, slavētājs, cilvēks, kurš pelna iztiku ar dziedāšanu.
ʘ gak (kalāšu) - 1. govs (vispārējs apzīmējums; salīdz. ar latv. goča); 2. govs 

(ne bullis)
ʘ gak ku (kalāšu) - govju kūts
ʘ gal - [128]: pilēt, krist, izplūst (avots?; skat. avatu, avaṭa, ālme, udbheda, mukha,

kuṇḍa, valgita, krivi,  prasthāna). Salīdz. ar '-gali' kā upes ielejas sākumu
ʘ gala - gals, sākums, sveķi, kakls, virve, sūkšana, rijējs, niedre, rīkle. Skat.

gali, gal
ʘ galagali, kalāšu gal'agal'i - gals un sākums?; sieviešu dziedāšana 

Ziemassvētku pupu ēšanas rituālā (jauna gada sākumam?)
ʘ galaja, galaya - kalnu upes gultne, aiza, ieplaka, salīdz. ar Latgale utml., 

skat -gali
ʘ gālajati, gālayati, gal - izkust, izplūst
ʘ gali, gali, -gali - Salīdz. ar mūsgalā, jūsgalā, zemgaļi, latgaļi, čangaļi, 

Valgale, Salgale, Vērgale, Balgale, Bērzgale, Birzgale, Nīcgale. Tārgale
ʘ Galinda - [69]: (kalinda - saule). Skat. balti, Kalinda. Prūsijas Galinda 

etimoloģiski saistās ar vārdu 'gals', galindi - iedzīvotāji, kas mīt (augštecē? ielejas 
galā?) nomalē



ʘ gama - “gājošs” (salīdz. ar gamašas, puszābaki), ejošs, jājošs, soļošana, 
gaita, iešana, nākšana, nometnes nojaukšana, aiziešana, saiešanās ar sievieti 
(meitās iešana?)

ʘ gamana - gājums, iešana, gaita, pēdu nospiedums, pārciešana, nokļūšana,
pārcelšanās; dzimumakts, nākšana, aiziešana, soļošana, pārvietošanās, darbība,
arī jutekliska tuvība, aiziešana (nāve), pārciešana, (saules) noiešana; sieviete, 
kas sadedzinās kopā ar mirušu vīru

ʘ gamanāgamana, gamanagamana - aiziešana-atnākšana, miršana un 
pārdzimšana

ʘ gāmati, gamati, kušanu gámati - nākt un iet. Arī I.E. *gwem-, gotu qiman, avestas 
jasaiti, liet. gemù - dzimt

ʘ gāmin, gamin - dabūjies, sagājies?; ejošs, sasniedzošs, virzīts, paredzēts, 
dabūts, dzimumsakarā  esošs

ʘ gana - dziedāšana, kopdziedāšana, ganu dziesmas, bara (kop-) dziesmas, 
koris, skaņa. Sinonīms gīta. Skat.  vṛnda

ʘ gana, gaṇa - ganāmpulks, bars, gans, gājiens, saiets, cilts, tauta, pūlis, 
spiets, banda, varza, kopa, kopiena, draudze, apvienība, kompānija, partija, 
šķira, sekotāju grupa, zvaigznājs, pavadoņi, karaspēks; Šivas (kā sekotāju 
vadoņa) sinonīms. Arī janasammarda, mahāgaṇa, saṅgha. Akadiešu gana

ʘ gananā, ganana,  gaṇanā -  skaitīšana, skaits, uzmanīšana, atskaite, 
rēķināšana; ganīšana kā skaita uzmanīšana

ʘ Ganapati, gaṇapati - Barvedis, Gans; karaspēka, sanāksmes vadonis; Šiva 
Skat. Gaṇeśa

ʘ gandōli (kalāšu) - (ganu?) dziesma par kalāšu senajām vietām. To dzied 
pavasara svētkos (zhosh'i)

ʘ gānīja, ganiya, gānīya - muzikāls, dziesma (vai ir kropļota saikne ar 
gānīties-apdziedāties?, anugīta, avagīta, abhigāyati). Skat. gaṇa

ʘ gaņdža, ganja, gañja - ganu apmetne, govju kūts, ganu postenis
ʘ garda, gardha - vēlēties (salīdz. ar gards? Garda?), salīdz. ar gṛdh (ēdelīgs 

u.c.) - vēlēties
ʘ gārdž, garj, gārj - [58]: (gārgt?), izmantojot rīkli (gā); vibrējoši izrunāt r 

skaņu, virzīt uz priekšu (rj), izdot dziļu vai pilnskanīgu skaņu
ʘ gardžana, garjana - gārdzieni, pērkons, rēcieni, dārdi, auri, rūkšana, 

rukšķēšana, kauja, kaisle, kliedzieni, pārmetums, ārkārtīgs sašutums
ʘ Garut - (Garūta?), putna spārns, spārns; śvetagaruta - zoss, skat. haṃsa. 

Suparṇa - ar lieliskiem spārniem; liels plēsīgs putns; mītisks vai pārdabisks 
putns; arī saule un mēness kā “ar lieliskiem stariem” apveltīti (salīdz. ar persiešu 
faravahar, fravarti, Avestas fravaṣ̌i)



ʘ gata -  (Gatis?), gājis, nācis, staigājis, apmeklējis, iešana, pazīstams, 
nonācis, izplatīts, nozudis, gaita, aizgājis, aizgājējs, pagājis, zudis, pārvērties; 
miris. skat, gatve - gātu, gavtu

ʘ gatāgati, gatagati - nākšana un iešana, miršana un atkal dzimšana
ʘ gatārtavā, gatartava - neauglīga sieviete, sieviete menopauzē (ar aizgājušu 

artava)
ʘ gatartha - [140]: (Gatarta?), pagājis darbs, saprotams, padarīts, 1) 

saprotams, nests, 2) padarīts
ʘ gatāsu, gatasu -  aizgājējs, mirušais, cilvēks, kura elpa ir aizgājusi
ʘ gatavirja - nespējīgs vīrietis, tāds, kam nedarbojas dzimumorgāni jeb 

zudusi, aizgājusi vīrišķība, impotents un vājprātīgs
ʘ gatha - ejamā nasta, nasta
ʘ gāthā, gatha - vārsma, dziesma, pants, daina, rinda; sūtras daļa pantmērā; 

deklamētājs, skandētājs.
ʘ gāthānī, gathani - dziesmas vai kora vadīšana, vālīte (diriģenta zizlis?) 

Skat. gaṇa
ʘ gāthapati, gathapati - dziesmu saimnieks, dziesmu valdnieks (teicējs?)
ʘ gāthikā, gathika - episka dziesma
ʘ gāthin, gathin - dziesmu zinātājs (teicējs?), dziedātājs
ʘ gati - gāte, noeja pie ūdens (Bīskapa Gāte, Poļu Gāte Rīgā, Gatis?), gaita,

iešana, ceļš, taka, gaitenis, gājiens, brauciens, iešana, kurss, kustība, līdzeklis, 
patvērums, labs iznākums, stratagēma; dvēseles pārceļošana, dvēseles ceļš 
cauri daudzām dzīvības formām, dzimšana, liktenis, norise. Skat. arī gata, gātu, 
gavtu, padagati, yāta

ʘ gatika - iešana, maršruts, patvērums, nosacījums
ʘ gātri, gatri - [58]: dziedonis
ʘ gātu, gatu - gāte (Bīskapa gāte, Poļu gāte Rīgā), izeja, piekļuve (ūdenim?),

gatve, ceļš, kustībai brīva vieta, iešana, kustība, darbošanās, labklājība, 
dziesma, dziedonis. skat. ghat

ʘ gau, kušanu gáuḥ - govs, Gau(ja); govs. I.E. *gwou, kušanu gwou; avestas gauš, 
armēņu kov 

ʘ gāud, gaud - [58]: dziedāt augstā balsī (gaudot); augstu (ud) dziedāt (gā); 
izteikt prieku

ʘ Gaumata - govs tiek pielīdzināta paša mātei, jo dod pienu; arī zemei un 
auglībai

ʘ gauna - gauneris; pakļauts, tēlains, iezīmīgs, dotēts, uzturēts, 
palīgpersona, nebūtisks. [140]: otršķirīgs



ʘ gava - govs (Gauja?), bullis; avestas gao - liellops, persiešu gâv, gwaus, mâdegâv, 
govs. Salīdz. arī ar Daugava, Jelgava (Lielupe=Jelgava?), Mergava, Mārgava, 
Rīgava.

ʘ gavādana, gavadana - govīm dodamais, lopbarība, ganības, pļavas zāle, 
gurķu šķirne

ʘ gavaja, gavaya - vērsis, piejaucēta liellopu suga (Bos frontalis),  savvaļas vērsis
ʘ gavāmajana, gavamayana, gavāmayana - govs (saules) taka, burt. saullēkta 

vietas virzības ceļš gar apvārsni starp ziemas un vasaras saulgriežiem. 
Uttarāyana's pusgadā saule ceļo uz ziemeļiem, dakshināyana's pusgadā uz 
dienvidiem; skat. yana

ʘ gavate - gājiens, iet, iešana, skaņa (gavote?)
ʘ gavištha, gavishtha, gaviṣṭha - saule 
ʘ gavja, gavya - govs piens (Gauja?), dabūts no govs, kāre pēc piena, piena 

produkts, govs piens, sastāvošs no govīm, derīgs govīm, ziedots govij, govs 
godāšana, govju ganāmpulks, liellopi, ganību zeme 

ʘ gavjūti, gavyuti - ganības, (govju) gājiena attālums, jūdze; arī ganību 
nogabals, ganības, apmešanās vieta, novads

ʘ gavtu - gatve, (govju?) ceļš, maršruts
ʘ gaw (kalāšu) - govs āda, ādas pātaga
ʘ gēgan, geegan - debesis; rādžastani gēgan - debesis. Skat. arī gagan
ʘ gējadžņa, geyajna, geyajña - dziesmu zinātājs(-a) (salīdz. ar teicējs(a))
ʘ gha - gultne (salīdz. ar gaita); kalāšu gha - šaura aiza, rīkle, ieleja vai aiza, 

kur plūst upe vai ir upes gultne. Skat galayati
ʘ ghā, gha, ghā - gājiens, tinkšķoša sieviešu rota, valkājama ap vidu
ʘ ghana, kušanu ghaná - gana, pilns, ļoti daudz. Pietiek, blīvs, saspiests. Arī 

I.E. *gwhen, liet. ganà
ʘ ghat, ghatate, ghaṭate (ghaṭ) - gāte (piem., Bīskapa, Poļu gāte Rīgā uz 

Daugavu); nonākt, sasniegt. Peldvieta - kāpnes, kas ved uz upi, dīķi, 
ūdenskrātuvi. Skat. gātu, ghaṭikā

ʘ ghatikā, ghaṭikā - (uz gurna nesamā?) ūdens krūka
ʘ ghatika, ghaṭika - laivinieks, airētājs, sēžamvieta, gurni
ʘ ghērik (kalāšu) - griezties, apgriezties
ʘ ghriš, ghrish, gharṣati (ghṛṣ)  - grūst (piestā), sagrūst, berzt, sukāt, spiest, rīvēt
ʘ ghrišti, ghrishti, ghṛṣṭi  - griešana, malšana, berzēšana, grūšana, rupja suka, 

sacensība
ʘ ghunda, ghuṇḍa - bite (Gunda?)
ʘ ghur - skanēt (gurkstēt?), nejauks, briesmīgs; skanēt
ʘ glā, gla, kušanu glā - gulēt, nīkuļot. Arī liet. guliù



ʘ gō, go - govs, māte, zeme, saule, ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu, uda, udaka, 
vārī), labklājība, acs, mēness, Sarasvatī, zvaigznes, debesis, runa, dziedātājs, 
gājējs, gaļa, piens, cīpsla, skaitlis 9, saules stars, zibens, ziedojums govs 
veidolā, dievlūdzējs, govis, vērsis, liellopu ganāmpulks, debesu ganāmpulki, 
ķermeņa apmatojums, šaujamloka stiegra, āda. Skat. gava, gavya

ʘ gōgati, gogati - govju taka, govju ceļš
ʘ gōlōka, goloka - govju valstība (govju loks). Śrīmad-Bhāgavatam ir Krišnas 

mūžīgā mājokļa apraksts: “Goloka, saukta arī par Vrindavan, vienmēr ir pilna ar 
govīm. Tur ir daudz ūdenskritumu, kuri vienmēr lej ūdeni, un to skaņa ir tik 
jauka, ka pārmāc circeņu (cikāžu) skaņu. Un tā kā ūdeņi plūst visur, meži 
vienmēr ir zaļi un brīnišķīgi.”  Krišnas debesis, kurās ir paņemta Surabhī (jeb 
Kāmadhenu) Govju Māte vai debesis, kuras Surabhī radījis Brahmā

ʘ gōmanta, gomanta - govju manta,  īpašums, govju ganāmpulks, liellopu 
īpašnieks, liellopu īpašnieku kopums

ʘ Gōmātri, gomatri, gomātṛ - Govju Māte, Govju Mārša, Māra, pārpilnības 
govs, govs mātei. Skat. arī Goloka, Surabhī, Kāmadhenu

ʘ gōpa, gopāla, gopala - govju gans, valdnieks, Krišna, Šiva, Zemes aizstāvis. 
Skat. govind. Ganu puika, govju meitas vīrs, Krišnas bērna un jaunekļa gados 
apzīmējums; ganu puikas Vrindavanā, Krišnas rotaļu biedri. [41]: Gopala (No. 43, 
L. 12): burtiski - 'govju aizstāvis jeb kopējs' - Višnu vai Krišnas vārds

ʘ gōpada, gopada, gospada - govs pēda, govs pēdas nospiedums zemē
ʘ gōpatičāpa, gopatichapa, gopaticāpa - govju saimnieka arka, varavīksne,  

Indras arka
ʘ gōpavēša, gopavesha, gopaveṣa - govju gana apģērbā (vešā), ģērbies kā gans; 

veṣa - apģērbs
ʘ gōpī, gopi - govju meita, govju gane, sardze, aizstāve, govju gana sieva, 

Abrus precatorius, piena meita; Vrāja's govju meitas, Krišnas bērnības biedrenes un
pielūdzējas, mūžīgas sabiedrotās. Tiek godātas kā ideāla ekstātiskas nodošanās 
Dievam stāvokļa iemiesojums

ʘ gōšthā, goshtha, goṣṭhā - govju stāvvieta, vieta, kur tur govis, lopu miteklis, 
laidars, aploks, patvērums, kūts, pulcēšanās vieta, ūdens trauks

ʘ gōtā, gota - govs, govkopība
ʘ gōtra, gotra - govju aploks, laidars, pīts žogs, govju kūts, dzimta, cilts, 

ģints, klans, radi, ģimene, pēctecība, aprindas,  saulessargs, mežs, pūlis, suga, 
lauks, ceļš, mākonis, kalns, iespēju zināšana

ʘ gōtva, gotva - govs daba, govs stāvoklis, govs esība, vērša daba, govs 
būtība, goviskums

ʘ gōvika, kušanu govika - govju gane, gana sieva. Arī sanskr. gopikā



ʘ Gōvinda, govinda - govju gans. Krišnas kā 'Govju sameklētāja' vārds'. 
Govju gans' (no go = 'govs' + inda = 'saimnieks') vai (no go = 'runa' + vid = 
'Zinātājs')' Vēdu Zinātājs. Krišnas apzīmējums. Runas skolotājs. Zemes 
uzturētājs. Zemes glābējs no elles

ʘ gōvīthī, govithi - govju ceļš, mēness ceļa daļa, kas iever zvaigznājus, Revatī 
- piektās mēness konstelācijas nosaukums 

ʘ gōvō, govo (rādžastani) - govju ceļš ciematā
ʘ grā, gra - [58]: sapulcēties, sakopot, sagrābt, savākt (lapas grāmatā, 

sākotnēji nesasietas?), savākties lielā skaitā, dzīvot kopienā, dibināt ciematu
ʘ grābha, grabha - grābējs, sagrābts, grābt
ʘ graha - paņemšana (graķis, čarka), pagrābšana, ziedojums, skat.  ṛtugraha
ʘ grāma, grama - kopiena, kopums (grāmata - lapu kopums?), milzums, 

ciemats, nokrāsu skaits, ģimenes vecākā sieviete, pūlis, iedzīvotāji, tauta, rāse, 
zvīņas, pilns apjoms

ʘ gramadēvata, gramadevata - kopienas dievība, vietējās dievības, kas atbild 
par robežām utml.

ʘ grāmanī, gramani, grāmaṇī - kopienas virsaitis, pārākais, ciema vadonis, 
miertiesnesis, karavadonis, pārvaldnieks, zemniece, zirgupuisis, ciema 
ielasmeita 

ʘ grāmatā, gramata - ciemu (nodaļu?, lapu?) kopums, ļoti daudz ciemu
ʘ gres (kušanu) - draudēt (grasīties?); I.E. *ghres, liet. gresiù
ʘ greud - grūst, sagrūst, malt, saberzt piestā. Arī I.E. *ghreud, liet. grūdžiù. 

Skat. ghṛṣ
ʘ grīva, griva - (grīva?), pudeles kakls, gaitenis. Skat, arī nadīmukha, 

sindhusaṅgama, sindhumukha, sarinmukha, puṭabheda
ʘ grōm divajak, kalāšu grom diwayak - ciemata padievs
ʘ grup (kalāšu) - grupa, saišķis, sanākšana
ʘ guna, guṇa - Guna, rakstura stīgas, talants, tikums, īpašība, visu radīto 

lietu raksturojums, priekšrocība, izcilība, veids, vītne, skaitlis 3, patskanis 'a', 
pavārs, mūzikas instrumenta stīga, saite, pavediens, virve, šaujamloka stīga, 
cīpsla, piederums, prākriti sastāvdaļa, ēdiena piedeva, ietekme, sajūtu orgāns, 
apzīmējums, ķēniņa ārpolitiskās darbības 6 apakšiedalījumi.

ʘ gunadžņa, gunajna, guṇajña - tikumu draugs (rakstura stīgu zinātājs)
ʘ gunasthāna, gunasthana, guṇasthāna - tikuma stāvokļi. Izcilības stāvokļi, 

džainu četrpadsmit attīrīšanās pakāpes, caur kurām cilvēka dvēsele iziet savā 
garīgās pilnveidošanās ceļā

ʘ gunavrata, guṇavrata - tikuma vārds, solījums. Trīs īpašas apņemšanās, 
otršķirīgs solījums jeb pienākums

ʘ gunna (punjab) - deguns



ʘ gunth, guṇṭh - ievilināt slazdā, apklāt (Gunta? upe Gunta Pamirā kā 
ierāvēja krāču slazdā?)

ʘ gurt (kušanu) -  gurt; I.E. *g(h)werhx), liet. gùrti
ʘ gurumušti, gurumushti, gurumuṣṭi - grumšķis, liela sauja, riekšava
ʘ gušik, kušanu gushik - vulva (salīdz. ar kūsis?, kuša, kušķa zāle?)
ʘ hājana, hayana, hāyana - aizejošs (sal. ar gājiens?)
ʘ hal, kalāšu hal' - mērķis (gals?)
ʘ hansa, hamsa, haṃsa - Ansis?, garīgs audzinātājs, dvēsele, gars, zoss, 

gulbis, gulbim līdzīga uzvedība, zoss, gandrs, flamingo, zirgs, viena no 
dzīvības dvašām, burta 'h' mistiskais nosaukums, mantras vai mistiska teksta
veids, kalns, askētu veids, izcils vilcējvērsis, cilvēks ar pārdabiskām spējām, 
kas dzimis zem īpaša zvaigznāja; negodkārīgs monarhs, sudrabs; skaudība, 
ļaunprātība, mērs, īpaša veidojuma templis. Skat. arī ajapā gāyatrī, ajapā-japa, 
so'ham.

ʘ hardi (kalāšu) - sirds (h=s), dvēsele, emocionālais centrs
ʘ hardi lusik, kalāšu hardi l'us'ik - iepriecināt, lustināt (sirdi), patikt
ʘ hardiar (kalāšu) - no sirds, nopietni, aizrautīgi
ʘ hastasvastika - roku sakrustošana
ʘ haš, hash (kalāšu) - zirgs (ašais); kalāšu ķēve - dani. Sanskr. aśva, ašs
ʘ hatavīrja, hatavirya, hatavīrya - zaudējis vīrestību, dūšu; zaudējis 

dzimumspēju
ʘ hati - sišana (h=s), iznīcināšana, graušana, nogalināšana, sagraušana
ʘ hava - saukt, (h=s), sauciens, flirts, piesaukšana
ʘ havate - piesaukt, piesaukt, lūgt. (h=s)
ʘ hēig (heig) - iet (eimu); I.E. *heigh, grieķu oíkhoma, liet. eigà - ceļš, armēņu iǰanem - 

nākt, kāpt, senīru óegi - viesis
ʘ hēiru, kalāšu heyru - zaglis (ķeiris?)
ʘ hēla, sēla, hela, sela, salva - sēļi (h=s) jeb Selonicans; skat. jāt - džāti
ʘ hēman, kalāšu heman (zeman?) - ziema (h=s=z?)
ʘ hērsk (kušanu) - ērkšķis;  I.E. *hersk, slov. rẹ̃šek - mīkstpiene, liet. erškẽtis
ʘ himā, hima - ziema, aukstais gadalaiks, nakts. (h-s-z). Akadiešu ḩimittum
ʘ himāgama, himagama - ziemas, aukstuma nākšana, aukstais gadalaiks
ʘ himaritu, himaṛtu - ziemas gadalaiks
ʘ hōves (kušanu) - aut kājas, apavi. Arī avestas aoþra, lie. aviù, aunù, baznīcas 

senslāvu obujǫ
ʘ hrid, srid - sirds, (h=s), sirds, prāts, dvēsele, krūtis, tas, kas nes gaismas 

enerģiju; skat. hardi. Arī I.E. *kṛd(i)yeha, gr. kardíā, senīru cride, lie. širdìs, bazn.s.sl. 
sьrdьce, armēņu sirt 

ʘ hridaja, sridaja, hridaya, sridaya - sirds, būtība, iet pie sirds, kodols, 
būtība, dārgākais, slēptākais, Vēda, prāts, dvēsele, dievišķā apjēga, arī telpa 



(ākāša), kurā satiekas ieelpa un izelpa - tā ir īstā sirds, prāta kā dvēseles jeb 
dievapjēgas mājokļa funkcija, kaut kā kodols jeb serde; būtība; Patība. 
Psīhofizisks centrs, kurā cilvēks jūt patiku un sāpes. Vieta, kurā elpa vēl ir 
saplūsmes stāvoklī

ʘ idām, ijām, iyám, idám - šitas, tas, šis, izpaustā (materiālā) pasaule, šī 
pasaule 

ʘ īdja, īd, idya, īḍya (īḍ) - lūgts (īdēts?), uzslavas vērts, cildināms, piesaukts,
slavēts

ʘ idro (kalāšu) - varavīksne. Arī indro (salīdz. ar Indra, Indrica)
ʘ igav, kalāšu igaw - 1. gars, ko godā Batrik'as ciematā Bumburetā 

(Igavens?). Mahāndeo draugs, bet daudz vājāks. Tam nav altāra, drīzāk 
svētnīca nogāzē iepretim Batrikas ciematam. Atbild par lopiem un labību; 2.
Ingaw'a svētnīca

ʘ ind - būt ar pārdabisku spēku, inde?; skat. mēness - indu
ʘ Indra - Rigvēdas padievs, labākais, izcils, pirmais, galvenais, princis, 

austrumu puses pavaldnieks, nakts, acs zīlīte, cilvēka dvēsele, atmosfēras un
debesu padievs; zemāko dievību (padievu) ķēniņš, viena no vēdu laiku gaisa 
dievībām

ʘ indra (kalāšu) - gari, ko godā Ziemsvētkos; kalāšiem būtnes, ko godā 
īpaši Ziemsvētkos (Čavmos). Arī in, indr

ʘ Indrani - Indras sieva, (salīdz. ar Indrāni?), kreisās acs zīlīte, Citrullus 
colocynthis, Vitex Negundo, koitus veids, dusmu padieve

ʘ indravrata - Indras godavārds - ķēniņa solījums dalīties ar labumiem, 
kā Indra dalās ar ūdeni - lietu; Indras vadības likumi

ʘ īsati, ishati, īṣati  - iet, steigties, bēgt, uzlasīt vārpas, sasist, uzbrukt, 
vēlēties

ʘ istrišuni, istrishuni (kalāšu) - kuce, kuņa, suņu mātīte 
ʘ Iša Nath, isha nath, iśa nath - Jēzus; skat. arī nath yogi, gorakhnath. Skat. arī 

Nātha Namavali, īśānukathā
[158]: svāmī Vivekananda teic, ka grieķu filosofija ir sākusies ar Pitagoru, 

kurš mācījies Indijā. Neitrāli rietumu vēsturnieki, kā prof. Heeran's, rietumu 
apjēgas un reliģijas sākotni izseko līdz Indijai. Kristus reliģija ir nākusi no 
esēņu un terapeitu filosofijas. Aleksandrijas terapeiti savu filosofiju ir 
sakņojuši budisma theraputta mācībā (domājams, pirmos terapeitus kā sūtņus 
pie faraona Ptolemāja II 250.g.pr.m.ē. ir sūtījis Ašoka. Pāli dialektā Thera-
putta burtiski nozīmē 'vecajo dēls'). Jēzus savos pazušanas gados ir mācījies 
Indijā

ʘ īšā, isha, īṣā  - ilkss, arkla vai ratu ilkss, divi vai v-veida mieti, dēlis, 
īpašs mērs. Rathaiṣā - ratu ilkss 



ʘ išk, kalāšu ishk - ieska, valdzinājums, burvestība, romantiska maģija. 
“Esmu kļuvis par tava valdzinājuma cietumnieku”. Arī arman

ʘ išta, ishta, iṣṭa  - īsts, ērts, atzīts par labu, labs, meklētais, vēlams, derīgs,
laulātais draugs, īstenieks, patīkams, mīļš, lolots, cienīts, ziedojums, svēts 
rits

ʘ ištadēvatā, ishtadevata, iṣṭadevatā  - īstā dievība, īpaši pielūgts, izvēlētā 
aizbildnieciskā dievība, iemīļots padievs. Mājas ikona, dievība, kas pārstāv 
abstrakto īstenību. Dažkārt arī solījums, dots godavārds, zvērests, derība, 
līgums; Tibetas budismā izvēlēta dievība. Skat. vrata,  vīravrata, sādhuvāda, ṛta,  
praṇidhāna,  iṣṭavrata,  ekavrātya,  divya,  devavrata,  ādityavrata

ʘ ištavrata, ishtavrtata, iṣṭavrata  - īsts godavārds; tas, kas labus darbus dara 
veiksmīgus; arī vrata,  vīravrata, sādhuvāda, ṛta,  praṇidhāna,  iṣṭadevatā,  ekavrātya,  
divya,  devavrata,  ādityavrata

ʘ Īšvara, ishvara, īśvara - Pārvaldnieks, Kungs, Virsbūtne, Virsdvēsele, 
Dievs. Arī Īśa, Bhagavān. Gaṇaiśvara - karaspēka vadonis, devaiśvara - padievu 
vadonis; yogaiśvara - svēto zinību skolotājs, mags, dievbijīgas apceres objekts, 
Krišna. Dievs jeb Valdnieks, Kungs Visuma virsvaras, saimnieka, 
pārvaldnieka nozīmē. Īšvaram piemīt visvarenības, visuresamības un visa 
zināšanas spēks. Pārvaldnieks, attiecas vai nu uz Radītāju (Brahmā), vai 
Patandžali Yoga-darshan'ā izpratnē - uz īpašu pārdabisku Patību (purusha). 
Pašpastāvošais, Suverēnais, Neatkarīgais, Absolūtais. Budistiem - Budu un 
bodhisatvu apzīmējums

ʘ it, iṭ - iet
ʘ ita (kalāšu) - nākošs, ito - nācis
ʘ itara - cits, pārējais, viens-otrs, noraidīts, citādi, nekrietns, citādais, ne 

namturis, izraidītais, arī pretējais
ʘ itē - tas, teiktais, domātais, zināmais
ʘ iti - šis tas, tādējādi, tā, tāpēc. 'Tādējādi' nozīmē iti lieto rakstu darba 

beigās, lai norādītu uz slēdzienu
ʘ itthā, ittha - šitā, tiešām, pareizi, labi, īsti, patiesi, tāpat, ļoti dievbijīgs, 

patiesa godāšana, patiesa rīcība
ʘ itthām, ittham - šitā, šādi, šādā veidā, ar šādu paņēmienu
ʘ jā, ya, yā - vagīna. Salīdz. ar 'jāties'
ʘ jābha, yabha, yābha - dzimumakts
ʘ jæm, kušanu yäm - jem, ņem, iegūst
ʘ jājāja, yayaya, yāyāya - ceļojums, pārgājiens, jājiens, karagājiens, 

uzbrukums; skat. yayu
ʘ jājāti, yayati, yā, yāyāti - iet, jāt vai mērķtiecīgi pārvietoties
ʘ jaju, yayu - zirgs; arī kustīgs, ejošs, ātrs, tāds, kam ir gara nūja



ʘ jakan, yakan - aknas
ʘ jakvē, kušanu yakwe - zirgs, jājamzirgs. Arī sanskr. 'aśva', PIE 'heḱwo', 

avestas 'aspa', luviešu 'azu(wa)'
ʘ Jama, yama - jumis, dvīnis, pāris, krauklis, pašierobežošanās, nāves 

dievs, (zirga) laužņi, iemaukti, groži, kučieris, puisis. Skat. aśvin, yugma. 
ʘ jāna, yana, yāna - jāšana, jājiens, (Jānis=Jātnieks, Jāņi?), nāciens, 

gājiens, iešana, ceļojums, rati, kravas rati, laiva, kuģis, došanās ceļā, segtas 
nestuves, jebkāds transporta līdzeklis (arī zirgs), izpausmes līdzeklis, 
apjēgas nākšanas līdzeklis, nesējs, vedējs, pārvietotājs, virzītājs, vedošs, 
vadošs, mācība, vadīšana, vadība, pārvešana, pārcelšana, ceļš. Budismā 
Budas rati, cilvēka nesējs uz pestīšanu. Skat. yānī, yāyāti, ya, yati; yayau, 
dakṣiṇāyana, uttarāyaṇa, ayasit; yasyati; yata; yatum; yatva; -yaya, yatas, avasitasya - 
ceļojošs; devatvam ya - ejošs uz dievišķumu; latīņu janus - pāreja, velvēta eja, 
dievība Janus; skat. arī kaḷáṣa, pənīr, chamani, doa, sacho, roi, parnai, gulak, ishperi, 
istum saras, j'ac', kafir, nuristani devodyāna, varketi, yāga. 

ʘ jāni, yani, yāni - [342]: ikviens, lai kurš, visādi (Jāņabērni?)
ʘ jānī, yani, yānī - taka, ceļš, norise, gaita, maršruts
ʘ jāšu, yashu, yāśu - “jāšanās”;  darbība, dzimumsakars, dzimumakts, 

apskāviens, sēkla, sperma; sēklas izgrūšana
ʘ jāt, kušanu yāt - ejošs, kustīgs, censties; tā kā, ciktāl; iejādīt, pakļaut, 

piejaucēt, spēt
ʘ jāta, yata, yāta - trenkšana, vadīšana, vadīšana ar kājām, piešiem, 

braukšana, gaita, devies, aizgājis, iegājis, aizgājis, bēdzis, glābies, vajāts, 
zināms, purvains, aizritējis, saprasts, pagājis, maršruts

ʘ jatana, yatana - jāšana;  pūliņi, atgriešanās
ʘ jathā, yatha, yáthā - tātad
ʘ jāti, yati, yāti (arī kušanu) - jāt, iet, doties pie sievietes, jāties jeb veikt 

dzimumaktu, staigāt, braukt, soļot, doties ceļā, aiziet, šķērsot, lidot, bēgt, 
pazust, doties uz priekšu, nokļūt, vadāt (piem., zirgu), sasniegt, ieiet, 
aizbēgt, glābties. Arī yā; PIE 'yiyeha', kušanu 'iyā', '(y)iyā', liet. 'jóti', 'jódyti', baznīcas 
senslāvu 'jadǫ'. jāvan, yavan, yāvan - jātnieks.

ʘ jātu, yatu, yātu - jātnieks, ceļinieks, ļaundaris, laiks, burvestība, rīkoties 
pretēji, magu māksla, vējš, dēmons, gars

ʘ jaukk - kušanu yaukk - piejaucēt, iejūgt. Arī sanskr, 'yuj', PIE 'youg-w', 
lietuviešu. 'jaukìnti'

ʘ jauna, yauna - laulību savienība, ar vedībām saistīts; jonietis, grieķis, 
tāds, kurš norobežojas; aizsegs, kvieši, ātrs, straujš zirgs, burkāns, 
sajaukšanās, sāls no sāls dumbrājiem 

ʘ jaušinja, yaushinya, yauṣiṇya - sievišķība (aušība?) 



ʘ jautaka, yautaka - līgavas pūrs, manta, sievietes pūrs, dāvanas, ko kāzās 
līgavai dod viņas tēvs un draugi

ʘ jauvana, yauvana - jaunība, jauneklība, pusaudža gadi, pubertāte, 
precības, saistīts ar precībām, laulības, laulāto pienākumi, saistīts ar 
dzemdi, dzimšanas vietu; bērna ieņemšanas rits

ʘ jāva - kušanu yáva, yāva - iejava, maize, mieži. Arī yava; PIE 'yeb(h)om', 
avestas 'yava' - mieži, liet. 'javaĩ'

ʘ javana, yavana - jaukšana, atšķaidīšana (īpaši ar ūdeni)
ʘ javapišta, yavapishta, yavapiṣṭa - miežu milti
ʘ javasurā, yavasura, yavasurā - alus (miežu vīns; sens vārds) 
ʘ javirā, yavira, yavirā - alus
ʘ jēsti, kušanu yesti - ēst. Arī PIE 'hēds-to-', senprūšu 'īstai', senbulgāru 'jasto'
ʘ jōdha, yodha - jods, karš, kauja, karavīrs, cīnītājs (skat. yudh, salīdz. ar 

kāvi - haskāra).
ʘ jōdhamukhja, yodhamukhya - kara seja, galvenais karavīrs, vadonis, 

virsaitis
ʘ jōdhavīra, yodhavira, yodhavīra - karavīrs, kara varonis
ʘ jōdhin, yodhin - karavīrs, iekarotājs, kareivīgs, cīņa, kauja
ʘ jōdvai, kašmīri yodvai - vai
ʘ jōdžajati, yojayati (yuj) - piejūgt, pievienot, piesiet, iekārtot, mudināt, 

virzīt domas uz; pievērst prātu, sasiet, savienot, aptvert, uzņemties, vadīt uz,
zināt mēness sakritības ar zvaigznājiem

ʘ jōdžana, yojana - jājiens, jūdziens; attālums, kas veicams, nenomainot 
zirgus,  apm. 7,2km (11km?).

ʘ jōga, yoga - dievsajūga, iejūgšanās, saistīšanās, saistība, salikums, 
(zvaigžņu) sakrišana, uzņēmība, nodošanās, secīgums, kārtnums, pareizums,
mērķtiecība,  cītība, prāta savākšana, apcere, meditācija, jōga kā filosofijas 
sistēma, vilkšana, iejūgs, cilvēka derīgums, lietderīgums, sagatavošanās 
darbam, lietojums, paņēmiens, māksla, viltība, maģija, burvība, ieguvums, 
noslēpumains spēks, noslēpumaina prakse. Apziņas un miesas sajūgšana, lai 
sasniegtu to pilnīgu vienotību. Uzskata, ka pirmsākumā šim jēdzienam 
nebija reliģisks saturs, un ka tas nāk no Mohendžo-dāro un Harappas 
civilizācijas. Vēlāk par jōgu nosauca vienu no filosofiskajām skolām, un šis 
jēdziens ieguva ļoti sarežģītu reliģisku raksturu.

ʘ jōgadža, yogaja - J.A.Grimes [8]: pārdabiska, ekstrasensitīva uztvere
ʘ jogajukta, yogayukta - grimt meditācijā, iejūgts meditācijā
ʘ Jōgamātri, yogamatri, yogamātṛ - Dievsajūgas māte
ʘ jōgāņdžana, yoganjana, yogāñjana - dievsajūga kā dziednieciska ziede



ʘ jōgastha, yoga-sthah, yoga-sthaḥ - pastāvošs, noturīgs, neatlaidīgs 
dievsajūgā

ʘ jōgatas, yogatas - sajūgā ar, savienojumā ar, saskaņā ar, atbilstoši, 
piemērots, pienācīgi, kā sekas, caur godāšanu, ar maģijas spēku, ar piepūli,  
piemērotā gadalaikā, ar cilvēka spēkiem

ʘ jōgātman, yogatman, yogātman - cilvēks, kura būtība jeb dvēsele ir 
dievsajūga, jeb kurš nostiprinājies dievsajūgā 

ʘ jōgavid, yogavid - burvis, mags, pareizos paņēmienus zinošs, jōgas 
lietpratējs, zāļu maisījumu gatavotājs, abstraktas meditācijas praktizētājs, 
dievsajūgas mācību piekopējs. Skat. arī dhārmika, vādika, vidyāvrata

ʘ jōgi, yogi - [191]: cilvēks, kurš piekopj jōgu, kurš nopietni tiecas uz 
dievsajūgu; māceklis, kurš mācās kādā garīgas disciplīnas kursā, apcerīgs 
svētais, dievbijīgais; arī burvis, mags, pārņemts ar kaut ko, sajūdzies jeb 
saistīts ar pārdabiskiem spēkiem, pavadībā esošs, burvju mākslinieks, soda, 
sārms, apelsīnu koks. Arī yogin

ʘ jōginī, yogini, yoginī - J.A.Grimes [8]: dievsajūgas praktizētāja sieviete; 
sieviešu kārtas dēmone, kas apveltīta ar maģiskām spējām; feja; burve, 
ragana. Ir teikts, ka Durgā ir radījusi astoņas jōginī

ʘ jōgitā, yogita - dievsajūgtā stāvoklis (Jogita?)
ʘ jōgja, yogya - derīgs iejūgam, piemērots, lietojams, prasmīgs, spējīgs, 

lietpratējs; yogyā - darba sākšana, sagatavošanās, gudra plānošana, 
piekopšana

ʘ Jōni Pītha, yoni pitha, yoni pīṭha  - [367]: slavenākā un svētākā svētvieta. 
Atrodas pie Gauhati, senās Kamarūpas ķēniņvalsts galvaspilsētas (tagad Assam - 
cieši sargāta teritorija Indijas ziemeļaustrumos). Skat.  pīṭha

ʘ jōrō, kušanu yoro - vārīt. Arī liet. 'vìras'
ʘ ju, kušanu yu - jau. PIE yu, arī gotu 'ju', liet. 'jaũ'
ʘ judh, yudh - karš, kauja; skat. yodha
ʘ judž, yuj - jūgt, īpaši zirgu ratos, savienots, sajūgts, iejūgts; vienāds, 

vilkts, dāvinošs, aizraujošs, pārī esošs, dzīvesbiedrs, Dvīņu zvaigznājs. 
Persiešu   Yuq - iejūgs.  Atvasināti vārdi: yuktā, yōga, yugā, yōyana, yōktra, yugya, yōgya

ʘ jugja, yugya - [358]: iejūgts vai jūgšanai derīgs, jūdzams. Vispārīgi var 
nozīmēt arī 'pajūgs, transportlīdzeklis'. 

ʘ jugma, yugma - pāris, dvīņi, dubults, savienojums, salaidums, saplūsme,
Dvīņu zvaigznājs. Skat. yama.

ʘ jūjam, yuyam, yūyam - jūs
ʘ juju, yuyu - zirgs



ʘ jukta, yukta - iejūgs, savienots, salikts, sagatavots, iekārtots, derīgs, 
kopā ar, atkarīgs, prātīgs, nolēmis, labvēlīgs, neapšaubāms, grimis abstraktā 
meditācijā, kalpotājs, ierēdnis, darba grupa, savienojums, krustojums, sateka

ʘ jukti, yukti - [191]: 1. vienība jeb jōga, dievsajūga. Skat. sajūgts - 
sayujya. 

ʘ jūnī, yuni, yūnī - jauna sieviete 
ʘ jušma, yushma, yuṣma - jūs
ʘ jušmadīja, yushmadiya, yuṣmadīya - jūsējais, tavējais, tautietis, novadnieks
ʘ jušmāka, yusmaka, yuṣmāka - jūsu, tavs
ʘ juvanjū, yuvanyu, yuvanyú - mūžīgi jauns
ʘ juvasurā, yuvasura, yuvasurā - alus. Skat. arī mādhuka - medalus.
ʘ juvati, yuvati - jūgt, iejūgt, piestiprināt, turēt, piesiet, sasaistīt, savienot. 

Arī yu, yauti, yute
ʘ Ka, Kā, kaha, kah, kaḥ - kas?, kurš?, sēkla no ūdeņiem, zalkša zīme, 

saules (ar-ka) radošā gaisma, kuṇḍalinī. Augstāko dievību (tas ir, Prajāpati, Bhāg, 
Brahman, Visnu, Ūdeņu, Yājū) vārds. Skat. brahma ka.

ʘ kadā, kada - kad?, pa kuru laiku?, kad vien, vienalga kad, kaut kad, 
kādu dienu, nekad, reiz, kā?

ʘ kærpije, kušanu kärpiye - rupjš, raupjš, kraupjains (kārpīts?, ķērpis?) Arī 
liet. 'kraupùs'

ʘ kærst, kušanu kärst - cirst (k-c). Arī PIE ' kers-T', hetu 'kars', luviešu 'kars'
ʘ kaga, kalāšu kaga ka'ga' - [175]: krauklis vai vārna. 
ʘ kagajak, kalāšu ka'ga'yak - [175]: kraukļa rituāls. To veic nedēļu pēc 

Ziemassvētkiem (Čavmos). Tiek cepts plācenis, pildīts ar gaļu, valriekstu 
iekšām, koriandru un kaltētiem tomātiem. Vakara dziedāšanas laikā tiek 
dziedāti kraukļa slavinājumi. Nākošā rītā ņem pupas un mizas vienā rokā, 
valriekstu kodolus un pupas otrā. Met gliemežvākus pirmajam krauklim 
(vārnai?), ko redz lidojam, un dzied tā apsaukāšanas dziesmu.

ʘ kaitava - kaitēšanās, draiskulība, azartspēle, krāpšana, viltojums, meli
ʘ kaj, kalāšu kay - kad?
ʘ kajā, kaya, kayā - kādā veidā?
ʘ kāja, kaya, kāya - koka stumbrs, resgalis, celmgals (kāja), rumpis, lautas 

korpuss, galvenais, sanāksme, pūlis, krājums, zīme, māja, mājoklis, 
dabiskais temperaments, rokas daļa, ko veltī Prajāpati, mazā pirkstiņa 
pamatne; veltīts dievam Ka. 

ʘ kājasthā, kayastha, kāyasthā - mājošana ķermenī, Virsgars, ērkšķogu 
krūms, svētais baziliks, rakstvežu kasta. [30]: 'cilvēks, kas mājo ķermenī'



ʘ kāka, kākāla, kaka, kakala - krauklis (Kākulis?), kraukļu bars, kovārnis, 
Corvus splendens, nekaunīgs biedrs, sektas zīme, klibais, kroplis; skat. 
mṛtyuvañcana

ʘ kākalaka, kākila, kakalaka, kakila - kaklarota, kaklā valkājams 
dārgakmens, balsene, ādamābols, rīsu veids 

ʘ kakātikā, kakatika, kakāṭikā - kakla aizmugure, skausts; īpaša pieres kaula
daļa

ʘ kakav, kalāšu kakaw - [175]: aušanas ķemme (šķiets? Ķekava?). To lieto,
lai piespiestu jaunu dziju, aužot jostu

ʘ kākola, kakola - krauklis (Kākulis?), laupījuma meklēšana, vepris, 
čūska, podnieks, melnas jeb kraukļa krāsas indes veids, elles nodaļa. Skat. 
mṛtyuvañcana

ʘ kakša, kaksha, kakṣa - kakts (Kaksis?), istaba, josla, iekšēja niša, kluss 
stūris, pagalms, meža vidus, kakts, paduse, puse, sāns, aploce, robeža, josta 
(avyaṅga, saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, patyak), seglu josta, aukla, seglu jostas 
apvidus, slēpnis, vārti, sausa zāle, koks, sauss koks, liels koks, ložņaugs, 
vīteņaugs, pamežs, līdzīgums, bifelis, līdzīgums, grēks, apakštērpa mala, 
drēbes vīle, iebildums, īpaša ratu daļa, aptveroša siena. 

ʘ kakšja, kakshya, kakṣya - kaksha + ya - vītne, apakštērps, ieslēgts pagalms, 
līdzsvara kauss, noteikta ratu daļa (Kaksis?)

ʘ kāla, kala - melns, tumšs, tumši zils, dzelzs (salīdz. ar kalt), laikmets, 
laiks, pasaules laiks, laika sprīdis, Indijas dzeguze, Indijas kobra, Plumbago 
Rosea, Shorea Robusta, melnais Agallochum, melnā kokvilna, miršana no vecuma,
beigas, noliktais laiks, ēdienreize, uzsvērums, prosodija, Saturns, liktenis, 
stunda, pareizais brīdis, iedalījums, gadījums, smaržu veids

ʘ kalāčī, kælāčī, kalachi, kalācī - apakšdelms (Kalāči, uzv. Kalacs?). IPA - 
kəlɑːci

ʘ kalāpa, kalapa - saišķis, aukla, virtene, vidusjosta, josta (siksna, saite 
utml.), ko sievietes valkā ap vidukli; pilnīgums, nevainojamība; bultu maks; 
pāva, gaiļa aste; skat. avyaṅga,  saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, patyak

ʘ Kalāt, kalat - [30]: apvidus Indas augštecē (Kalāči?)
ʘ kalatē, kal - skaļš, skandināt (kalt?), skaitīt. [58]: skandināt, trokšņot, 

izkliegt diennakts stundu
ʘ Kalinda - province Guptā (Galinda?) - [181]: starp provincēm Guptas 

uzraksti min Sukulideśa, Suraṣṭra, Dabṃla, un šai kategorijai varbūt ir pieskaitīta 
arī Kalindi Narmadayor Madhya. Starp apgabaliem ir minēti Lāṭaviṣaya, Tripuriviṣaya,
Arikina, Antarvedi, Valavi, Gayii, Kotivarśa, mahākhushapara and Kundadhani. Skat. 
Galinda, balti.

ʘ kalpaka - 'kalpa + ka' - rituāls, rits (kalpošana? Kalpaks?) 



ʘ kāma lōka, kāma loka - [2]: vēlmju, kāmes loks; pusmateriāla dimensija 
jeb drīzāk pasaule jeb valstība, cilvēciskām būtnēm parasti subjektīva un 
neredzama, kas apņem un arī norobežo mūsu fizisko zemeslodi. Tas ir 
mirušo cilvēku un citu mirušu būtņu astrālo formu - vēlmju ķermeņu 
mājoklis. “Tā ir sengrieķu Hadesa, ēģiptiešu Amenti, Kluso Ēnu zeme” 
(H.P.Blavatsky, dz. Helena Petrovna von Hahn) 

ʘ kāma, kama - kāme, pasaulīga iekāre, kaisle, materiāla kāre, kāre pēc 
sajūtu baudām, dzimumbauda, bauda, mīlestība, kārojošs (izkāmējis), 
gribošs, ilgas, alkas, pieķeršanās, vīrieša sperma, nodoms, slāpes pēc ūdens. 
Kušanu val. - mīlēt, alkt, kārot. Skat. puruṣārtha.

ʘ Kāmadēva, kamadeva - [191]: dailes un kāmes, mīlestības padievs; 
vēdisks Kupidons, kurš šauj ar ziediem, nevis bultām

ʘ kāmalatā, kamalata - pipele, penis, iekāres puķe uz stāva kāta
ʘ kāmukī, kamuki - kāmīga, baudkāra sieviete, alkstoša, mīļākā
ʘ kānana, kanana - birze, reģu birze, mežs (salīdz. ar kānanas kāzas). Arī 

ārāma
ʘ kānda, kanda, kāṇḍa - stumbrs, zars, pūlis, puduris, spiets, ķekars, 

saišķis, kūlis, kaudze, pārpilnība, noslēgtība, daļa, sadaļa, rotājums, garš 
(stilba, delma) kauls, zems, zemisks, ūdens (arī āpa, nīra, nara, udan, uḍu, uda, 
udaka, vārī), stūre, rīkste, iespēja, slava, bulta, glaimi, niedre (cukurniedre?). 
Salīdz. ar Kandava

ʘ kāndava, kandava - cepts dzelzs pannā vai krāsnī (Kandava?)
ʘ kāndavika, kandavika - cepējs, konditors (Kandava?)
ʘ kangar - [30]: arī kingar - ceļojošs podnieks - tirgotājs, kas savu 

tirdzniecību ierobežo ar maziem keramikas darinājumiem, piemēram, kausi 
ar snīpi un īpaši māla figūriņas, par kurām līksmo vietējie bērni. Baden-Powell
sniedz garu stāstījumu par jauna snīpja pielikšanu, ko veicis kangar's no 
Kāngria's. Saskaņā ar H.L.Williams'u, kingar'us sauc arī par Ale Bhole, kas bieži 
tiek turēti aizdomās par sīkumu čiepšanu no kulšanas grīdām un vistu 
laktām; primitīva rāse.

ʘ Kāngria, kangria, kāngṛa - [30]: kalnu grēdas nosaukums, ieleja, apgabals
(salīdz. ar Lielie Kangari). Kangra - apdzīvotākais apgabals Himachal 
Pradesh'as pavalstī.  kāngṛa - strādīga, taupīga un māņticīga tauta, skat. kanet 

ʘ kangru - [30]: ķildīgs (Kangars?)
ʘ Kankar Mata - [110]: viena no Dievmātēm, slimību padieve skat. 

kaṅkara
ʘ kankara, kaṅkara - nederīgs, slikts, pretīgs, nekrietns, kankari
ʘ kānta, kanta - mīļākais (piecirst kanti), mīļš, patīkams, ilgots, vīrs, 

burvīga sieviete, mēness, zeme



ʘ kantha, kaṇṭha, - kante, asums, smaile, šaurums, dzelonis; udakanta - 
krasts, ūdens mala

ʘ kaņčuka, kanchuka, kañcuka - čaula, čūskas āda, krūšu, muguras bruņas, 
ņieburs, korsete, mantija (salīdz. ar kančuks - pīta pātaga, sitamais)

ʘ kārja, karya, kārya - atkarība, saistības, uztiepts, dzinulis, cēlonis, 
vajadzība, nolūks, darīšanas, sarežģīts stāvoklis, piedāvāts, darāms, veicams,
izdarāms, darīšanas vērts, rīcība, darbs, uzdevums, pirkts, iemesls, reliģiska 
darbība, izcelsme, iznākums, tiesas prāva, lieta, vadīšana, darījums, 
apspriede, pasākums, beigas, izturēšanās; tas, kas nav neatkarīgs. Salīdz. ar 
karma, kārana, karika. 

ʘ karma - rīcība kā cēlonis (skat. kārya), darbība, darbs, kustība, 
nodarbošanās; cilvēka darbības nosacīts viņa liktenis, kas darbojas visās 
viņa pārdzimšanās. Burtiski - 'rīcība' kā cēlonis. 

ʘ karman - rīcība kā cēlonis, darbs, nodarbošanās, ražojums; īpašs 
pienākums, agrāki darbi, kas nes nelabus augļus, iznākums, liktenis, 
pienākums, iepriekšējas dzīves darbu sekas, sajūtu orgāns, jebkāds reliģisks 
darbs vai rituāls, darījumi, dziedināšanās ar ķermeņa attīrīšanu. 

ʘ karō, kalāšu karo' - [175]: atriebība (karš?). Arī badela
ʘ karpana, karpaṇa - žebērkļu, šķēpu veids, pīķis; atskarpe (atskabarga)
ʘ karša, karsha, karṣa - vilkšana, aršana (zemes uzkāršana), zemnieks 
ʘ karšana, karshana, karṣaṇa - vilkšana šurpu turpu, augsnes kultivēšana. 

Arī parikarṣate {parikṛṣ} - vilkt apli; vikarṣati {vikṛṣ} - vilkt vagu
ʘ karšatē, karshate, karṣate {kṛṣ} - vilkt, kārst. 
ʘ karšati, karshati, karṣati - vilkt vai vagot
ʘ karšin, karshin, karṣin - arājs, zemkopis, velkošs, arošs, vagojošs 

(kārsošs?), vilinošs. Skat. arāīṇ, āre, ara
ʘ Kārta, karta - Rīkotāja (Kārtotāja) padieve
ʘ kartajati, kartayati (kart) - cirst (k-c). 
ʘ Kārtavīrja, kartavirya, kārtavīrya - Kārtotājs, Rīkotājs
ʘ kartavja, kartavya - darbu kārtība, pienākums, darīšanas vērts, 

darāmais, veicamais, uzdevums, darbs
ʘ Kartri, kartṛ - Rīkotājs, Kārtotājs; pasaules radītājs, darinātājs, 

namdaris (cirst guļbaļķu māju), autors, tas, kurš darīs, priesteris, tāds, kurš 
darbojas rituālā, līdzeklis

ʘ karva, kušanu karwa - krauja, grava. Arī avestas 'grava', PIE 'g(w)rewo', 'kruwā', 
liet. 'kráuju'

ʘ kas, kás, kā́, kát, kím, ka, kaha - kas?, kurš?; kahe (avestas)
ʘ kāsa, kasa - kāss, klepus. Arī PIE 'kwehas', kušanu 'kosi', liet. 'kósiu, kosulýs', 

baznīcas slāvu 'kašelь'



ʘ kāsate, kasate, kāsate (kās) - kāsēt, klepot
ʘ kasmai? - [58]: kuram?, kam?
ʘ kāsvō, kušanu kāswo - kasīt, ādas iekaisums, lepra
ʘ kaša, kasha, kaṣa - kasīšana, skrāpēšana, berzēšana
ʘ kašāja, kashaya, kaṣāya - kašķīgums, bojājums, ērkšķains krūms, Kali 

juga, pieķeršanās pasaulīgām lietām, zemiskums, emocijas, kaisle, čūsku 
suga. [214]: slēpta iekāre, vēlme. 

ʘ kašana, kashana, kaṣaṇa - kasīšana, kasīšanās, berzēšana, iezīmēšana, 
zelta pārbaude ar pārbaudes akmeni

ʘ kašati, kaš, kashati, kaṣati (kaṣ) - kašāt, kasīt, skrāpēt, kasīties, skrāpēt, 
savainot. 

ʘ kāštha, kashtha, kāṣṭha - bluķis, koks (kaste?), baļķis, malka, mērvienība 
ʘ kāšthā, kashtha, kāṣṭhā - saule, saulgrieži (Bluķa vakars?, Ziemsvētki), 

saules ceļš uz apvāršņa starp saulgriežiem, gaita, skrejceļš, debess puse, 
virsotne, galvenais punkts, galējā robeža, ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu, uda, 
udaka, vārī), mērķis, nolūks, sviediens, cikls, zīme, veidols, ingvers. Salīdz. arī
yāmyāyana, mahāsaṅkrānti, mahāviṣuva, mahāvrata, khawsagaw, makar saṅkrānti, maghi, 
nāga.

ʘ katama - kurš?, kurš katrs?, kurais no diviem?, uzsvērts 'kas?', 
labākais, ārkārtīgi izskatīgs

ʘ katarā, katara - kurš?, kurš katrs?, kurš no diviem?
ʘ kath - [176]: runāties, stāstīt, atstāstīt, teikt, ziņot, vēstīt, paziņot, 

skaidrot, aprakstīt, rādīt, apliecināt, likt, rīkot. Salīdz. ar kathi. kathā, katha - 
[176]: saruna, runāšanās; no kurienes?, kā?, kā tā?, kāpēc?, cik vairāk?; 

nostāsts, teika, fabula, izdomāts stāsts kā poētisks sacerējums; kathācchala - 
fabulas viltība; Kathāvatāra - Kathā inkarnācija. 

ʘ kathaka, kathanika, kathika - profesionāls stāstnieks, teicējs, purānu 
publisks teicējs un skaidrotājs, galvenais aktieris, prologu un monologu 
teicējs, Skanda's pavadonis 

ʘ kathām, katham - [176]: kā?, kādā veidā?, no kurienes? 
ʘ kathambhūta, kathambhuta - [176]: kas par (cilvēku)?, kāda būtība? 
ʘ kathamvīrja, kathamvirya, kathamvīrya - cik (cilvēks) spēcīgs? kas viņš 

par vīru?
ʘ kathi - [198]: koka nūja, kathi (teicēju?) tauta. Dasakathia - divi cilvēki, 

kas tēlo un dzied episkas dziesmas, divu koka nūju kā mūzikas instrumentu 
sasitienu pavadībā. Arī laṭā - nūja, runga

ʘ kathja, kathya - [176]: teikts, pieminēšanas vērts; runāts, pārrunāts
ʘ katjājana, katyayana, kātyāyana - kati pēcnācējs



ʘ kau (kušanu) - kaut, nosist, nogalināt. “kawam ṣañ ṣar(sa) - nokāvām ar 
savām rokām”. Arī PIE ' kehaw' - cirst, sist, seno augšģermāņu 'houwan', baznīcas 
senslāvu 'kovǫ' - kalt, liet. 'káuju', avestas 'kušaiti'

ʘ kaukō (kušanu) - pakausis, kauss. Arī liet. 'káušas'.
ʘ kaula - piederīgs ģimenei (kula), no viena kaula; cēlies no cildenas 

ģimenes, laiva, plosts, atsvara veids, klibs, klibošana. Salūdz. ar 'kulšana'
ʘ kaulavrata - dzīve saskaņā ar dzimtas tradīcijām 
ʘ kaulja - [176]: piederīgs dzimtai, dzimtas mantojums, cēlies no 

cildenas dzimtas, piederīgs pie kaulām (kaulas); kreisās rokas rita Šakta 
godātājs, šī mācība un prakses, ezotēriskā 'kaula' mācība; cildena izcelsme 

ʘ kaupīna, kaupina - kaunums, gurnauts, drāniņa, ko nabagi valkā pār 
dzimumorgāniem, dzimumorgāni, vagīna (Kaupiņš?), grēks, nepiedienīga 
rīcība.

ʘ kaupja, kaupya - no avota, akas (kaupiņš- krupis? Kaupiņš?)
ʘ kauravja, kauravya - piederīgs kuru tautai, kuru pēcnācējs; kuru dzimtas 

ļaudis Mahābhāratā, kuri cīnās ar pāṇḍav'ām par varu. Nāgas jeb Čūskas 
vārds

ʘ kāvja, kavya, kāvya - saistīts ar planētu Venēru (Ausekli, Rietekli (kāvi?, 
haskāra, yodha)), dzeja, pravietisks, iedvesmots, dzejisks, ar zintnieka vai 
dzejnieka īpašībām, cēlies no zintnieka, viena akta luga, poēma, laime, 
labklājība, augstas spējas un prasmes, viedība, saprāts; kavya - labdabīgo 
senču garu veids

ʘ kēkā, keka - putnu tēviņa, pāva, gaiļa kliedziens (Ķekava?, ķekatas?). 
Skat arī pattaru

ʘ Kēkaja, kekaya - aizstāvis (vistu?), aizbildnis: akadiešu kikkia. Arī 
Rigvēdas laiku cilts. Bhagavata Purāna liecina, ka irāņu - āriju izcelsmes 
Kekajas (Pakistānā, Pendžabas ziemeļrietumos starp Indas un Vitastā upēm)
princis kopā ar Matsjas, Kosalas, Vidharbhas, Kuru, Srindžajas, 
Kāmbodžas, Usinaras, Madras, Kunti, Anartas, Keralas prinčiem ir saules 
aptumsuma dienā piedalījušies Samanta-pančaka rituālā. Kurukšetras karā 
kekaji ir karojuši abās pusēs. Ķēniņa 'Kaikeyi' māte ir bijusi Kekajas ķēniņa 
Ašvapati (zirgu saimnieka) sieva.Vēlāk, iespējams, migrējuši uz 
Dienvidindiju. Marathi valodā kēkayā nozīmē bāršanos, rāšanos (putnu 
tēviņa?)

ʘ kēl (kušanu) - celt (c-k). Arī liet. 'kélti/keliù'
ʘ kērtte, kertte (kušanu) - cērte (k-c), zobens. Arī sanskr. kartana - ciršana, 

avestas 'karəta', persiešu 'kārd', osetu 'kard' - nazis, gotu 'hairus'
ʘ kēuk, kuk, keuk (kušanu) - kaukt. Arī PIE ' kēuk-', liet. 'kaũkti'
ʘ khādati, khād, khadati, khad - kodīt, kost, košļāt, rīt



ʘ khak (kalāšu) - kakls. [175]: ūka un aukslējas
ʘ khala - kuls, kulšanas klons, zeme, veidne, sile; nosēdumi; saule; 

velnābols
ʘ khalajadžņa, khalayajna, khalayajña - trejdeviņas=sabērtuves; ziedojums, 

ko veic uz kulšanas klona (kula). 
ʘ khāndava, khandava, khāṇḍava - cukurniedre, cukura plūmes, rozīnes, 

cukuroti augļi (Kandava?). Skat, arī kandava, kandavika - konditors. 
ʘ khankara, khaṅkara - matu kušķis (kankars?)
ʘ khapri, khopri - galvaskauss; salīdz. ar 'kapi'
ʘ khasa - kašķis, nieze, neatvairama tieksme
ʘ khē (kalāšu) - kā?
ʘ khjō, kalāšu khyo - [175]: kā? Arī khe, kica
ʘ khōlkremi, pendžabi kholkremi - [30]: kulšana
ʘ khur (kalāšu) - kāja (kurpe?)
ʘ kia (kalāšu) - kas?
ʘ kīla, kila - ķīlis, spunde, spics koka gabals, aizbīdnis, sastiprinājums, 

saules pulksteņa stabiņš, tapa, miets, govs miets, kāts, nagla, nags, liesma, 
plīvojoša liesma, augoņa veids, dunka ar elkoni, ierocis, embrija stāvoklis, 
kas traucē dzemdēt (ķīlējošs)

ʘ kitilī, burušaski - katls
ʘ klausanē (kušanu) - ausis (klausāmais); klautso (kušanu) - auss
ʘ klība, kliba - nespējīgs (klibs, kropls?), slaists, nevīrišķīgs, gļēvulis, 

bezdzimuma, einuhs, izrūnīts, bailīgs, vājš; nav šaubu, ka sanskrita vārdi 
klība, ṣaṇḍa, ṣaṇḍha - impotents, napuṃsaka - bezdzimuma, hermafrodīts utml. 
lietoti, norādot uz homoseksuāļiem. Sanskrita teksti kā Sabda-kalpa-druma, 
Kamatantra, Smriti-ratnavali, Sushruta-samhita un Nārada-smriti uzskaita dažādus vīriešu 
tipus, kuri ir impotenti attiecībā uz sievietēm, un šie teksti skaidri ietver 
trešā dzimuma cilvēkus, kā homoseksuāļus, transgenderus un starpdzimuma
cilvēkus

ʘ kljaus, kušanu klyaus - klausīties. “ñäkcīyai (klau)tsaisa klyaussi - klausīties ar 
dievišķām ausīm”. Arī PIE 'ḱl(e)us', ' ḱlouti-ih', seno augšģermāņu 'hlosēn', baznīcas 
senslāvu 'slyšati', liet. 'klausaũ'; kljaussisa, kušanu klyaussisa - dzirdēšana

ʘ kō (kalāšu) - kāpēc?
ʘ kō nē (kalāšu) - [175]: ko ne?, kāpēc ne? Protams!
ʘ kōč, kalāšu koc - [175]: ķocis, koka kauss
ʘ kōkila - dzeguze (kūkotāja?), melnā dzeguze, ogle, kvēlošas ogles, peļu

suga, čūsku suga, indīgs kukainis. [12]: par dzeguzi jeb kokilu sauc cilvēku, 
kurš, neapjēdzis brīnumaino patiesas nematerialitātes (garīguma) likumu, 
tomēr par to muld. Skat. kokdum



ʘ kōktu (kušanu) - No kušanu etim. vārdnīcas - kakts, stūris (PIE koktu)
ʘ kōlam - J.A.Grimes [8]: zīmējumi. Tradicionāli sarežģītu dekoratīvu 

zīmju, ornamentu zīmējumi pie mājas, tempļa vai reliģisku rituālu vietas 
ieejas. Kōlam zīmējumi tiek veikti ar ūdeņainā pastā sajauktu rīsa pūderi. 
Tos zīmē dievišķās svētības piesaukšanai. Tā ir māksla, ko mātes nodod 
meitām

ʘ kōša, kosha, koṣa, kośa - ķeša, kabata, kule, sēklinieks, pauti, kauss, 
apvalks, apsegs, pārvalks, futrālis, maksts, vulva, kūniņa, kokons, pāksts, 
čaula, rieksta čaumala, olas čaumala, muca, sega, apvāks, aizsegs, ietvars, 
pumpurs, pogaļa, snuķis, trauks, kaste, noliktava, glabātuve, penis, pipele, 
mākonis, ierobežojuma veids, trīs apvalki jeb ietvaru virkne, kas veido 
dažādus ķermeņa ietvarus, kas apņem dvēseli; kušanu - kauss, trauks, 
toveris. Arī liet. 'káušas'.

ʘ kōšani, kalāšu koshani - [175]: laime, līksmības, godības (košums?). 
Kalāšu svinības, kā sariek - izprecinātas meitas godības, ja nik - kāzas, ubujik - 
dēla vai meitas piedzimšana, tiek pieskaitītas pie košani. Arī kraukļu svētki 
(d'agari), pirmā zoba svinēšana (don nisik), māju iesvētības (dur niweshi), 
iesvētīšana par kalāšu (gos't'nik karik), pupu svētki (da'u tatu), lauku darbu svētki
(istum saras, kil'a saras), ražas svētki (precesh). Tās atšķiras no svētkiem ar to, ka 
var notikt jebkurā laikā un ne tik ilgi 

ʘ kōšanmukhi, kalāšu koshanmukhi - [175]: līksms, laimīgs, labdabīgs. 
Skat. mukha 

ʘ krama - krāmēšana, sakārtojums, kārtība, secība, paņēmiens, 
pakāpeniski, soli pa solim, kāja, virkne, cēlonis 

ʘ kratik (kalāšu) - [175]: smieties (kratīties smieklos?)
ʘ krēnt-pelaikne (kušanu) - krietns, tikumīgs. “(pe)laikne tänkwsa pw āñmtsa 

päklyauṣtso pelaikn= ākṣiṃ karttse palkas - paklausīt likumam ar mīlestību un sevi 
visu; likuma pasludinātāju uzlūkot krietni!”

ʘ krimi, kṛmi - ķirmis, zirneklis, skudra, sveķaini izdalījumi, uts, 
kukainis, zīdtārpiņš, tārps

ʘ krišaka, krishaka, kṛṣaka - zemkopis, arājs (Krišs), lemesis, plāns, tievs, 
vērsis, nomnieks, trūcīgs. Skat. karṣate

ʘ krišna, kalāšu kris'na, kṛṣṇa - [175]: melns; krauklis. 
ʘ krišta, krishta, kṛṣṭa - arta zeme, kopta zeme. No saknes '-kṛṣṭ-' - kopt 

(kristīgs - izkopts?). 
ʘ krišti, krishti, kṛṣṭi - izkopts, pievilcīgs, sekas, cilvēki, augsnes kopšana, 

aršana, vilkšana, cilvēku rāsei piederīgs, raža, skolotājs, mācīts cilvēks jeb 
pandits 



ʘ krit, kṛt - cirst (k-c), grebt, kalt, saraut gabalos, plēst, sadalīt, ietvert, 
ieģērbt, vīt, vīties (kā čūskai), pīt, vērpt, veicējs, izpildītājs, pilnveidotājs, 
autors, ražotājs, darošs, veicošs. Arī kartati, kṛṇatti

ʘ kritānta, kritanta, kṛtānta - liktenis (saistās ar iekrīt, vērpjas), nevēlamas 
iepriekšējās dzīves sekas, secinājums, pamattēze. 

ʘ krivī, krivi, kṛvī - stelles, stāvs, šķēres
ʘ krivi, krivi, kṛvi - valsts, tautas nosaukums (krīvi? audēji?). Kraivya - tās 

valdnieks. (Krīvi, Vaives pag.) Arī ādas maiss, avots (arī avatu, avaṭa, ālme, 
udbheda, mukha, kuṇḍa, valgita,  prasthāna), aka, Rudras vārds. [209]: krivi cilts 
bijusi apmetusies gar Indu (Sindhu) un Asikni.

ʘ krō, kalāšu kro' - [175]: krūšukurvis, kaste. Arī pas 
ʘ krukta - līks (kruķis)
ʘ Krūmai, krumai - [1]:  Krumine? “Bija Křumâi - viņi to sauca par 

žēlsirdīgās aizstāves Křumâi (vietu), vai ne? Šīs sievietes - viņa bija svēta 
sieviete. Křumâ, sieviete, Křumâi. Krūmai bija zemāka, vai ne? - šķiet, augstāka,
svarīga, svēta sieviete bija Disaňi. Viena no mūsu tautas padievēm bija Disaňi; 
viņa bija sieviete. Pārējie bija vīrieši, piemēram, Gish un Mone un citi

ʘ krustēn, kušanu krusten - kruvesis, sasalis purvs, aukstums. PIE krustēn, 
krusten

ʘ kšālajati, kshalayati, kṣālayati, kṣal - tīrīt, mazgāt (skalot)
ʘ kšōbha, kshobha, kṣobha - (šķobīšanās?), šūpošana, grūstīšana, 

svaidīšanās, mētāšanās, varmācīga kratīšana, kaitināšana, uzbudinājums, 
emocija, orgasms, spēcīga straume (noplūde?)

ʘ kubdža, kubja - kuprains, līks, mūzikas instrumentu veids, dzēlīga 
ķircināšanās

ʘ kuč, kalāšu kuc - [175]: vēders
ʘ kūča, kucha, kuca, kūca - sievietes krūts, pups (piedziedājums Kūčo-

kūčo? uzv. Kučs). [12]: Kutche (Kucha) - sena ķēniņvalsts un pilsēta 
Turkestānā, ZA no Kashgar'as. Arī payodhara, kucakumbha, kucakalaśa

ʘ kučakumbha, kuchakumbha, kucakumbha - sievietes krūts 
ʘ kučamukha, kucamukha, kuchamukha - krūtsmute - sievietes krūtsgals; arī 

kucataṭāgra
ʘ kudhum (kalāšu) - [175]: dziļš (Kūdums?). Arī gurgunt', khus'
ʘ kudža, kuja - apvārsnis, koks (kā dzimis no zemes), dzimis no zemes, 

zemes dēls, planēta Marss, dēmona Naraka's vārds. Skat. kṣitija
ʘ kudža, kujja - kuprītis
ʘ kuk (kušanu) - sakucis, salīcis, kūko. Arī vidus lejasvācu 'hūken'. 
ʘ kukara - (kukažiņa?), izkaltis
ʘ kukkurī, kukkuri - kuce (Kukurītis?)



ʘ kukuik (kalāšu) - [175]: kūkot, snaust, miegaini klanīties 
ʘ kukūla, kukula - pelavas (salīdz. ar kult), ugunskurs no pelavām, čaula, 

bruņas
ʘ kula - mājas, priekša, dzimta, ģimene, kopa, kopiena, kulšanas talka?,

(kūlēju kopums - dzimtas talka?), kopienas dzīves vieta, cilts, klans, 
daudzums, apdzīvota zeme, spiets, saime, bars, pūlis, pulcēties, karaspēks, 
ganāmpulks, drūzma, darba grupa, ķermenis, klans, pēctecība. Akadiešu 
kullatum

ʘ kuladēva, kuladeva - galvenā padieve, dzimtas dievība
ʘ kulaka - kopums (pirkstu - kulaks; savilkt vīrus vienā kulakā), 

apvienības vadonis, kurmja rakums, peļu suga, zaļā čūska
ʘ kulapati - [12]: ģimenes, dzimtas galva (pati - saimnieks)
ʘ kulavadhū, kulavadhu - cienījama sieviete, tikla sieviete (dzimtas jaunā 

sieva?)
ʘ kulavrata  - dzimtas likums, paraža vai uzvedība
ʘ kulča, kalāšu kulca - [175]: taka (kulties?, kulčināt?) starp mājām 

(dzimtām?) ciematā
ʘ kuldēvi, kuldevi - [30]: dzimtas padieve
ʘ kulīna, kulina - no labas dzimtas, godavīrs, cildens, labas sugas
ʘ kulja, kulya - vētīšanas (kulšanas?) grozs, kauls, piederīgs dzimtai, 

cilvēks ar labu izcelsmi, cienījams, kopējs, miesa, kaulu trauks, draudzīga 
apvaicāšanās par ģimenes lietām. Arī sya.

ʘ kumbha, kumbhāha, kumbhah, kumbhāḥ - kumpis, izcilnis, pieres 
izciļņi, puns, ūdens krūze, krūka, graudu mērpods, vārīta gaļa, krūka, kaulu 
urna, untumains cilvēks, elpas aizture elpas vingrinājumā. 

ʘ kumbhaka - pods, elpas aizture elpas vingrinājumā, mugurkaula 
pamats, izcilnis ziloņa pieres augšpusē. Salīdz. puraka, recaka. Burtiski - 'kā 
pods'

ʘ kumbhān, kumbhan - māla pods.
ʘ kumpa - ar līkām rokām
ʘ kunda, kuṇḍa - sievietes dēls no cita vīrieša, vīram dzīvam esot 

(kunde?); krūka, kauss, ogļu trauks, pika, bedre, aka, avots, apaļš caurums 
zemē, ūdenspods, pods, īpašs mēness izskats. Skat. avatu, avaṭa, ālme, udbheda, 
mukha, valgita, krivi,  prasthāna

ʘ kundrat (kalāšu) - [175]: spēks, stingrums (Kondrāts, Kundrāts?)
ʘ kungu (semā val.) - [156]: (Naga kalnos) - augšā, virsū (kungs?)
ʘ kunijē, kušanu kuñiye - kuņa, kuce
ʘ kura (kalāšu) [175]: 1. kurš?; 2. kurš katrs



ʘ kūrai, kurai - [30]: kūrai klans; lielākā daļa baloch'u Multānā ir korāi, kūrai, 
kaudāi vai rind'i. Aizmirsuši savu seno valodu, nelieto savus senos tērpus un ir 
brīvi saprecējušies ar apkārtējiem iedzīvotājiem, lai gan turpina nēsāt savus 
garos matus

ʘ kuram - [30]: kanet'u grupa - kuram klans Simlas kalnu valstīs Bashahr, 
Jubbal, Balsan u.c., kas satur arī daudzas pēctecības. Kurram - upe

ʘ Kūrān, kuran - [12]: senatnē ķēniņvalsts Tokhar'ā, mūsdienu Garan'ā
ʘ kurāni, kurani - [30]: arī karlārni; no kuriem cēlušās bangašu afgāņu 

ciltis Kurāni izdod savas meitas khash' kanetiem. Bashahr'ā kurāni tiek saukti 
arī par rahū

ʘ kurar - [30]: zemkopju klans Šāhpurā
ʘ kurati, kur - veidot skaņu (kurnēt, kurkt, kurkstēt?)
ʘ kurau (kalāšu) - [175]: maize no miltiem, vīna un valriekstiem 

(Kūravs?). Cep rudenī, kad darināts vīns
ʘ Kurava - [12]: Kurudvīpa jeb Kurava (uzv. Kūrau), jeb Uttarakuru - viens 

no četriem pasaules kontinentiem, ziemeļu jeb otrā pusē (Himalajiem). 
Skat. kuru

ʘ kūrča, kurcha, kūrca - deguna virspuse (Kurciņš?)
ʘ kurēj, kalāšu kurey - [175]: 1. kurējais?; 2. daži
ʘ kurēšī, kureshi, kureshī - [30]: zemkopju klans Šāhpurā; arī quraish
ʘ kūrētānah, kuretanah - [30]: džātu (zemkopju) klans Amritsarā
ʘ kurkuta, kurkuṭa - gailis, (Kurčo?) 
ʘ kūrma, kurma - bruņurupucis (kurmis)?),  Zeme kā ūdeņos peldošs 

bruņurupucis, Višnu otrā inkarnācija, īpašs pirksts salikums, viens no 
ķermeņa ārējiem vējiem, Kādraveya ķēniņa čūskas vārds.

ʘ kurmī, kurmi - [30]: arī kumbhī, kanbī, kīmī, ghirth - liela zemkopju kasta 
(salīdz. ar kurmis), ļoti plaši izplatīta Hindustānas un Deccan'as austrumdaļās.
“No labas kastas ir Kunbin'a, ar kapli rokā viņa ravē laukus kopīgi ar savu 
vīru”. Bet Pendžabas apmetnēs kurm'ieši tāpat kā citi pūrbia's parasti 
nodarbojas ar zāles pļaušanu, aušanu un zirgu kopšanu; ir teikts arī, ka viņi 
tur cūkas. Viņi, protams, ir no ļoti zemas kastas; daudz zemākas sabiedriskā
stāvokļa ziņā kā Pendžabas vietējās kastas. ... kūrmi (ghirth'i) - ja kāds bramīns
cilvēkam teic, ka saule ir noskaņota pret viņu, tas katra mēneša pēdējā 
svētdienā nošķirsies, ēdīs tikai saldu, gulēs uz zemes un agri nākošā rītā uz 
saules pusi izlies ūdeni. 

ʘ kuru - vadonis, darīt, paveikt; cilts (kūri?), kas dzīvojusi Kurukšētrā 
(burtiski - Kurzeme) - Mahābhārātas kauju vietā; valdnieka Kuru pēcnācēji. 
Skat. arī uttarakuru, ārya; viens no višvadēvām; kuru priekštecis; karalisks 
viedais Mahābhāratā; kuru rāses princese. 



ʘ kuru (khovaru) - lauks
ʘ kuru-pravīra, kuru-pravira - labākais no kuru karotājiem
ʘ kuruvinda - miežu šķirne, ziedpumpurs, smaržīga zāle, melnā sāls, 

rubīns, spilgti sarkana krāsa, cinobrs, korunds, mandele; miežu ķēniņš 
(Brahmānda Purāna)

ʘ kuša, kusha, kuśa - kušķa zāle (salīdz. ar kūsis?), svēta graudzāle, lietota 
noteiktos reliģiskās rituālos; viena no divām lielajām Visuma daļām, 
apreibis, traks, ļauns, trūcīgs, aukla; bramīni kušu parasti sauc par darbha 
zāli. Skat. arī brahmapavitra, darbha, pavitra, pavitraka. 

ʘ kušapavitra, kushapavitra, kuśapavitra - kuša zāle kā attīrīšanās līdzeklis
ʘ kušaudaka, kushaudaka, kuśaudaka - ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu, uda, 

udaka, vārī), kas vārīts ar kuša zāli
ʘ kušēk, kalāšu kushek - [175]: kušināt nemierīgu bērnu un aizdzīt cēloni, 

kvēpinot. Pūš uz bērnu sēklu dūmus. Lieto arī kadiķi
ʘ kušti, kushti, kusti, koshti, avestas kuːʃti - zoroastriešu svētā josta. Salīdz. ar 

kuśa, yajnopavita, janeu, avyaṅga,  saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, patyak
ʘ kūta, kuta, kūṭa - priekštelpas tips (kūts savienota ar dzīvojamām 

telpām?), mājoklis, māja, uzturēšanās vieta, virsotne, briežu slazdi, pamats, 
ūdens krūze, iedomas, mīklains jautājums, arkla lemesis, mīkla, kalna 
virsotne 

ʘ kuti, kuṭi - būda (kūts?), darbnīca, zāle, lauku mājas; izliekums 
ʘ kutīra, kutira, kuṭīra - lauku mājas, būda, mājoklis pašnovērošanai, 

šķūnis, nojume, dzimumakts
ʘ kutramu, kalāšu kut'ramu - [175]: 1. dzīvnieciņu darināšanas paraža no 

mīklas Ziemsvētkos (salīdz. ar piparkūkām). 2. nakts Ziemsvētkos, ko sauc 
par Kutramu. “Kutramu naktī viņi taisa maizītes kazu/āžu figūriņu veidā”.

ʘ kužubik, kalāšu kuzhubik [175]: kustēties (kužināties?). “Kusties tu arī, 
ko gaidi uz mani!”

ʘ lābha, labha - labums, labuma gūšana, guvums, sasniegums, peļņa, 
priekšrocība, apķērīgums, uztvere, iekarojums, iepriecinājums 

ʘ labhatē, labh - dabūt 
ʘ labhja, labhya - derīgs (salīdz. ar labietis), piemērots, saprotams (labi - 

saprotu), atļauts, dabūjams, dabūts, atrasts, apgādāts, zināms
ʘ lagna - apvārsnis (līdzens?)
ʘ lakša, laksha, lakṣa - (nolikts?) mērķis, zīme, iezīme, rādītājs, pazīšanas 

zīme, birka 
ʘ lakšana, lakshana, lakṣaṇa - identificējoša jeb atšķirības zīme, iezīme, 

pazīme, birka, svēta zīme, laimīga zīme, raksturojums, definīcija, simbols, 
norāde, norādošs, apzīmējums, īpašība, pēdas, zīmējums, netiešs strups 



teiciens, robežstabs, sitiens, skatiens, izdevība, ietekme, nodoms, mērķis, 
suga, līnija, karote, dzimumorgāns, lēmums, Indijas dzērves mātīte, zoss. 
Skat. lakshyalakshana, lekhana, lekhaka, likhati

ʘ lakšja, lakshya, lakṣya - redzējums, redzams (likšanās?), mērķis, balva, 
piemērs, ideāls, viltojums, izlikšanās, maska, iezīme; uztverams, netieši 
norādāms, pievēršanās punkts, uztveramais objekts, izsakāms, iezīmējams, 
novērojams 

ʘ Lakšmī, lakshmi, lakṣmī, ləkʃmi - labklājība, veiksme, laime, diženums, 
pērle, mirdzums, pārticība, daile, karaliskas spējas, pārdabiskas spējas, arī 
Sitā, Rāmas sieva. Skat. arī Devīśrī, lakṣa. 

ʘ lakšmīpušpa, lakshmipushpa, lakṣmīpuṣpa - neļķe, Lakšmī puķe, rubīns 
ʘ lālajati, lalayati, lālayati, lal - lolot, auklēt, lutināt, būt labvēlīgam, šūpot, 

apmīļot, lūgt, audzināt, saldi runāt, lišķēt, ķircināt
ʘ lalātūla, lalatula, lalāṭūla - ar augstu vai glītu pieri
ʘ lalita - Lalita, eleganta, trausla, burvīga, trīsoša, izdabājama, rotaļīga, 

liega, bikla, apmīļojama, iemīlama, kārojama, saldkaisla, tīkama, dabiska, 
bērnišķīga, lolojama

ʘ langhati, langh, laṅghati, laṅgh - lēkāt, lēkt (Langstiņi?), pārlēkt, pāriet, 
šķērsot, kāpt (kalnā, zirgā), pārkāpt, bēgt, izlaist (ēdienreizi)

ʘ lāpa, lapa - pļāpas, runāšana, saruna
ʘ lasati - laistīties, skanēt, spīdēt, atspīdēt, pacelties, žilbināt, draiskoties,

atbalsoties, parādīties; uzplaiksnīt, atblāzma, zibsnīt, mirdzēt
ʘ lasēk, kalāšu l'asek - [175]: 1. laist, atlaist, izlaist, atbrīvot; 2. nocirst ar 

rīka vēzienu; 3. ļaut; 4. ļaut dzimumsakaru; 5. piedot
ʘ lata, laṭa - bērnišķīgi vai muļķīgi runājošs, kaite, trūkums, zaglis
ʘ latā, lata - Nāṭyaśāstra: norāda uz žestu (āṅgika), ko rāda ar 'dejas rokām' 

(nṛttahasta); rokas ir izstieptas uz sāniem. 
ʘ lāta, lata - saņemts, dots, gūts
ʘ latā, lata, laṭā - vīna stāds, jebkāda sieviete, slaida sieviete, ārstniecisks 

pākšaugu vīteņaugs (Abrus precatorius jeb Rosary Pea - rožu zirņi, lakricas 
aizvietotājs), pantmēra veids, rinda, virkne, svītra, pērļu virtene, pletne vai 
pātaga vai rīkste, runga (skat. sthāvara, mādhavī). 

ʘ lāta, lata, lāṭa (meluhha) - vilnis,  eļļas, cukurniedru spiedes veltnis, kaļķa 
un oļu dzirnavu veltnis, veltnis zemes līdzināšanai, zīlēšanas svārsta šķērsis, 
šķērskoks pār un pirms elka elknamā, garš baļķis vispār, runga. Skat.  lāṭyā

ʘ Lāta, lata, lāṭa, lath - tautas nosaukums; gausa vai bērnišķa valoda, 
novārdzis, noplucis, lēts, bērnišķīgs, vientiesīgs, vecīgs; lātu tautas valsts, 
lātu ķēniņš, nonēsāti apģērbi, padzisuši rotājumi, vārdu atkārtošana, 



piešķirot tiem dažādas nozīmes, kleitas, tērpi; lāṭu ciltij piederīgs (salīdz. ar 
leti, læti, (S)lātava?). Skat. arī āraṭṭa, Lāṭaviṣaya, Lāṭadeśa, Lāṭarāṣṭra, lāṭabhāṣā

ʘ latabha, laṭabha - jauks, glīts, piemīlīgs 
ʘ lātabhāšā, lātabhasha, lāṭabhāṣā - [176]: lātu valoda. Skat. arī prakṛti, 

saṃskṛta, lāṭī
ʘ Lātāčarja, latachārya, lāṭâcārya - [176]: Lātu Skolotājs - astronoma vārds 

Varāha-Mihira's Bṛhat-saṃhitā
ʘ lātadēša, latadesha, lāṭadeśa - lātu zeme. Arī  Lāṭaviṣaya, Lāṭarāṣṭra. Skat.  āraṭṭa
ʘ Lātadindīra, latadindira, lāṭadiṇḍīra - [176]: dzejnieka vārds
ʘ lātadžana, latajana, lāṭajana - [176]: lātiem dzimis; Lātas iedzīvotāji jeb 

Lātas tauta
ʘ lataka, laṭaka - “latelis”, nepiedienīgs, nicināms, slikts cilvēks. Skat.  

laṭṭa; salīdz. ar aśvaka - zirģelis
ʘ lātaka, lataka, lāṭaka - [176]: piederīgs lātiem, lātu paraža. Arī lāṭīya
ʘ lātanārī, latanari, lāṭanārī - [176]: lāṭu sieviete
ʘ lātānuprāša, latanuprasha, lāṭānuprāśa - [176]: muļķīga atkārtošana, lāṭu 

atkārtojumi - vārda atkārtojums ar to pašu nozīmi, bet citā lietojumā 
ʘ Lāṭarāṣṭra (pāli Lalarattha) - identiska ar seno Gudžaratas Lāṭa's 

ķēniņvalsti, par kuras galvaspilsētu Dīpavaṁś'as hronikā ir nosaukta Siṁapura 
(Sīhapura) (B.C. Law, Yx. p. 287.). Arī  Lāṭaviṣaya, Lāṭadeśa; skat.  āraṭṭa

ʘ Lātavišaja, latavishaya, lāṭaviṣaya - lātu zeme, Lātavišajas apgabals Guptā. 
Arī Lāṭarāṣṭra; skat.  āraṭṭa

ʘ Lātēšvara, lateshvara, lāṭēśvara - [176]: lāṭu ķēniņš
ʘ lātha, latha, lāṭha (meluhha) - akas vinda, ietaise ūdens (āpa, nīra, nara, udan, 

uḍu, uda, udaka, vārī) vilkšanai no dziļas akas (no trim stabiem utml.)
ʘ lāthī, lathi, lāṭhī - lata, spieķis, zizlis, nūja, runga, vāle, miets, kārts, 

rokas spieķis. Arī sindhi valodā
ʘ lati, kalāšu l'at'i - [175]: kunkulis, kamols, pika (kaņepju, zirņu kams, 

pītne, pinka, piks), gabals, piem., sāls, cukura, miltu, māla
ʘ lātī, lati - [260]: valodas stils ir starp pāñcālī un vaidarbhī. Vaidarbhī jeb 

'gleznainā' stila burti ir patīkami, nav vai gandrīz nav salikteņu. Pāņčālī burti 
ir atšķirīgi, un tiek veidoti salikteņi no pieciem, sešiem vārdiem

ʘ lātīja, latiya, lāṭīya - [176]: piederīgs lāṭiem, lāṭu paraža. 
Dienvidgudžaratas stils, saistāms ar lātaka, lāṭa

ʘ lātjājana, latyayana, lāṭyāyana - vienkāršs neatlaidīgs neatkarīgs strādātājs. 
[262]: saskaņā ar senu Indijas tradīciju, ir tūkstoš tūkstošu (tas ir, 

neskaitāmu) Sāmaveda's papildinājumu. Tomēr mūsdienās tiek piekopti tikai 
trīs. Tie ir 1. Kauthuma, 2. Ranayaniya un 3. Jaiminiya jeb Talavakara. 
Lāṭyāyanaśrautasūtra, kas aplūko galvenokārt skandējošo priesteru, tas ir, Udgātṛ, 



Prastotṛ, Pratihartṛ un Subrahmaṇya pienākumus Šrauta rituālā īpašā saistībā ar 
Sōma ziedojumu, ir Kauthuma's papildinājums

ʘ lātjājati, latyayati, lāṭyāyati - [176]: dzīvot 
ʘ latjati, latyati, laṭyati - muļķīgi runāt
ʘ Latthivana, Latthivanuyyāna - [261]: Budas birze DR no Rājagaha's. Tajā ir

bijusi svētnīca Supatittha cetiya, kurā apmeties Buda pēc Apskaidrības savā 
pirmajā Rājagaha's apmeklējumā no Gayāsīsa's (kalns pie Gayā). Tur viņu 
apmeklējis Magadhas ķēniņš Bimbisāra ar divpadsmit sekotājiem (nāhut'ām), un
Uruvela Kassapa izklīdinājis viņu šaubas, pasludinot, ka pieņēmis Budu par 
savu skolotāju

ʘ latva, laṭva - zirgs, dejojošs puisis, liels katls, mūzikas instruments, 
īpaša kasta (kalniešu cilts), īpaša rāga, zvirbulis, spēle, nepiedienīga sieviete.
Salīdz. ar aśva, Lāṭaviṣaya, Lāṭadeśa, Lāṭarāṣṭra, lāṭabhāṣā

ʘ latvā, latva, laṭvā, laṭvaḥ - rotaļa, Indijas dižskābaržu suga, sproga uz 
pieres, dēka, nedroša lieta, jebkāds auglis, putnu suga, muļķīga runāšana, 
skandināt, spēlēt, bulta, varde, smaile, šķēps, vaļīgi pīta aukla, Carthamus 
tinctorius, azartspēle, spēle, medījums, Pongamia Glabra koka suga. Salīdz. ar  
Lāṭaviṣaya, Lāṭadeśa, Lāṭarāṣṭra, lāṭabhāṣā

ʘ laukika - tautas (lauķu, laucinieciska?) tradīcija, ieraža, paradums, 
dzīvesveids - atšķirīgs no vēdu tradīcijas (vaidika); pasaulīgais, pārejošais; 
vispār - cilvēks

ʘ laukika-vākja, laukika-vakya, laukika-vākya - J.A.Grimes [8]: ikdienas 
valoda. Izteikumi pieredzējumu apspriešanā

ʘ laukikadēvata,  laukikadevata - [110]: vietējo padievu kategorija 
ʘ laukikatva - kopīgums, ikdienība, vispārēji izplatīts, paraža, 

pasaulīgums, laicīgums
ʘ laukja, laukya - kopīgs, parasts (lauķu), vispārējs, izplatīts pasaulē, 

pasaulīgs, globāls, ikdienišķs, garlaicīgs
ʘ laulja, laulya - karstas ilgas pēc kaut kā (salīdz. ar laulība?), iekāre, 

dedzīgums, kaislība, nepastāvīgums, nemierīgums, alkatība, nenoturīgums, 
mainīgums

ʘ lāva, lava - pļaušana (salīdz. ar (p)ļava), griešana, plūkšana, ciršana, 
novākšana

ʘ lavana, lavaṇa - (lēvenis?); okeāns, jūra, sāļš; kustība, viļņošanās
ʘ lēik (kušanu) - līgt. Arī liet. lygti - kaulēties
ʘ lēkhā, lekha - rakstu zīme (rakstīt - izlikt),  rakstu darbs, rokraksts, 

triepiens, iespiedums, zīmēšana, gleznošana, skice, skramba, līniju vilkšana 
ar smaržvielām; apvāršņa līnija, robeža, bālā jeb neskaidrā jauna mēness 



sirpja svītra, svītra, stīpa,  sekste, gramba, līdzīgums, mala, svārku 
apakšmala

ʘ lēkhaka, lekhaka - izlicējs, rakstītājs, ierēdnis, zīmētājs, gleznotājs, 
rakstvedis, kopētājs, skrīveris

ʘ lēkhja, lekhya - rokraksts, manuskripts, rakstīts dokuments, saraksts, 
zīmējums, rakstīšana, zīmēšana, patīkams dieviem

ʘ lēpana - lipināšana, ieziešana, iesvaidīšana, apmešana, java, apmetums;
kažoks, uniforma, apdare

ʘ lēpjamaja, lepyamaya - darināts (lipināts) no kaļķa vai māla; atliets 
veidnē. Arī vilepya

ʘ ličavi, ličvi, ličiki, lēčavi, lēčaki, lēčai, lichavi, licchavi - lietuvieši? Arī 
licchavī, lecchavi, lecchaki, lichikki, lecchai, licchvi, licchivi - karaliskas cilts, rases 
nosaukums

ʘ līdhaka, prākrita lidhaka, līḍhaka - laizītājs; kārīgs; no saknes lih - laizīt, 
ēst, pagaršot (līdaka?)

ʘ likhāja, likhaya, likhāya - pavēle, likums 
ʘ likhati, likh - iegravēt, iekalt akmenī, darināt uzrakstu, uzlikt (uz 

papīra, akmens; salīdz. ar liktens), iekasīt, rakstīt, attēlot, kopēt, darināt 
uzrakstu, knābt, veikt dzimumaktu ar sievieti; akadiešu lēḩu, lû

ʘ likhita - likts (salīdz. ar liktens, likums), svētie raksti, rakstīts 
dokuments, rokraksts, iekasīts

ʘ līlā, lila - izprieca (dzīvot lillā?), spēle, rotaļa, maskošanās, tēlošana, 
valdzinājums, pantmērs, daiļums, pievilcība, meitenes rotaļīga mīļotā 
tēlošana, izlikšanās, vien šķitums; dievu (Šivas) spontāna draiskulīga 
radīšanas/graušanas izklaide.  Salīdz. ar igauņu lilu laulu; varb. no huņņiem

ʘ lipik, kalāšu l'ipik - [175]: 1. lipināt, ziest, apmest sienu ar slapjiem 
māliem. “Viņi ņem mālus, jauc ar salmiem un apmet sienu”; 2. aizpildīt 
plaisu

ʘ lōgar (kalāšu) - [175]: lopi
ʘ lōka, loka - lauks, aprindas, loks, joma, valstība, dimensija, sabiedrība, 

telpa, sfēra, cilvēku rāse, cilvēce, tauta, kopiena, paraža, pasaulīgas lietas, 
valsts; no sanskr. loc spīdēt, būt spožam, redzamam. Vieta telpā un laikā, kas
pastāv nodalīti un neatkarīgi no fiziskās dimensijas. Daudzi cilvēki, kuri 
nonāk apskaidrības virsotnē, atklāj sevī spēju ceļot pa šīm valstībām. 
Valstības darbojas atšķirīgās svārstību frekvencēs, radītos Visumos. Fiziskā 
pasaule ir viena no tām. Salīdz. ar burvju apli latviešu pasakās. Skat. arī 
arūpa, rūpa, tala.

ʘ lōkačākšus, lokachakshus, lokacākṣus - pasaules acs, saule
ʘ lōkadvāra, lokadvara - debesu vārti, debesu durvis 



ʘ lōkājata, lokayata, lokāyata - pasaulīgais, materiālisms, materiālistisks, 
ateisma filosofijas sistēma. J.A.Grimes [8]: aprobežots ar pasaulīgo jeb 
parasto pieredzi. Cārvāka's (materiālisma) skola 

ʘ Lōkakartri, lokakartri, lokakartṛ - Pasaules Kārtotāja (Kārta?), Radītāja, 
Māte, autore, likteņa izkārtotāja, sadalītāja, dāvātāja, pilnveidotāja, darītāja

ʘ Lōkamātrikā, Lokamata, lokamatrika, lokamātṛkā - [110]: Lakšmī kā 
Pasaules Māte

ʘ lōkanīja, lokaniya, lokanīya - lūkošanas vērts, redzams, uztverams 
ʘ lōkātman, lokatman, lokātman - Visuma dvēsele
ʘ lōkavrata  - vispārpieņemts rīcības, dzīves veids
ʘ lōla - šūpošana (šūpulī; lološana?), kustināšana, svārstošs, trausls; arī 

zibens, penis 
ʘ Lōthal, lothal, IPA:(loˑt ̪h əl - [269]: ievērojama pilsēta senās Indas ielejas 

civilizācijā, atrodas mūsdienu Gudžarātas pavalsts Bhāl reģionā, datēta ar 
3700.g.pr.m.ē. Atklāta 1954.g., izrakumi 1955-1960.gg. 

ʘ ma (khowar) - mans; sanskr. - laiks, inde, maģiska formula, mēness, 
labklājība, ūdens, laime

ʘ Mā, ma - [102]: Māte, Dievmāte bet bieži tiek lietots jebkuras hindu 
dievietes apzīmēšanai, īpaši Mahādevī, Parvatī, Durgā vai kādas no to formām

ʘ mā, ma - nē
ʘ mači, kalāšu mac'hi - [175]: medus. “Sievietes (mājās ražoto) medu neēd,

jo tas ir rituāli tīrs.” Skat. madhu
ʘ madā, mada - medus, iekāre, meklēšanās, dzimumiekāre, 

dzimumbauda, personificēts apskurbums, netiklība, upe, iedomība, vīrieša 
sperma. J.A.Grimes [8]: lepnība; augstprātība; apskurbums; jautrība; 
plānprātība.

[25]: iekāre ir viens no galvenajiem nepatikšanu avotiem, ar ko saskaras 
daudzi. Iekāre sagūsta emocionālo prātu, novārdzina ķermeni, un notrulina 
saprātu. Iekāre, kad tai ļaujies, nes kūtrumu, un kad to apspied, nes dusmas.
Iekāre nav nekas cits kā neatbrīvota pirmatnējā enerģija. Savaldīta tā 
izpaužas kā aizrautība, dzīvīgums, saprāta asums un mīlestība

ʘ Madan, madon - [110]: (Madona?), antigravitācijas gars, kas palīdz 
magiem. Tas viņiem ļauj pacelt šķietami neiespējamus smagumus un 
pacelties gaisā. To iztēlojas kā druķīgu un viscaur spalvainu. Arī Maddan, 
Maddon. Salīdz. ar madā kā apskurbums 

ʘ madana - bite, bišu vasks, mīlestība, mīlestības dievs, velnābols vai 
dažādi citi augi, pavasaris, putns, Vangueria Spinosa, apskāviena veids, 
apreibināšanās, uzmundrināšanās. 



ʘ Mādana, madana - reibinošs (arī mādanīya), sajūsminošs, uzmundrinošs, 
satracinošs, Vangueria Spinosa, velnābols, mīlestības dievs, reibums, 
apstulbinātājs (Madona?)

ʘ madāra, madara - (Madara?), velnābols, smaržu veids, mīlētājs, mīlas 
pāris, brīvdomātājs, brīvlaistais, netiklis, vepris, zilonis

ʘ mādhavī, madhavi - vīteņu suga (rožu zirņi, līdzīgs puķuzirņiem), arī latā
ʘ madhu - medus, jauks, patīkams, salds, pieņemams, nektārs, medus 

smarža; līksme,  medussalds ausīm, mīļotais/-ā, dzimumsaplūsme. Arī 
kušanu madhu, PIE 'médhu', avestas 'maδu'u' - reibinošs dzēriens, grieķu 'méthu' - vīns, 
senīru 'mid', baznīcas senslāvu 'medъ', liet. 'medùs'

ʘ madhudra - bite
ʘ mādhuka, madhuka - medalus, miestiņa, vīndaris 
ʘ mādhūka, madhuka, madhūka - medalus no medus koka (Madhuca longifolia)
ʘ madhukara - bite (medus darītāja) 
ʘ madhukrama - bišu strops (medus krāmētava, krātuve), medus kāre, 

žūpošana
ʘ madhuliha - bite,  medus laizītāja 
ʘ Madhuprija, madhupriya - [110]: Vīnaprieks, Balarama's kā “vīna 

drauga” vārds. Saistīts arī ar Bala-Ram, Bala-Rama, Balahadra, Langali, Halayudha, 
Jain Baladeva 

ʘ madhurasā, madhurasa - vīnogu ķekars, vīns, medalus, kaņepes, viens 
no piensulas augiem, iepriecinājums, vīna palma, cukurniedre, mītiska 
līksmes straume 

ʘ madhuvidjā, madhuvidya - līksmes zinātne. Pašbūtības, Esmes augstākā 
svētlaime, atskārsme kā medus, svētpamirums (samādhi), adhyātma

ʘ madžar, kalāšu majar - [175]: mūžs, paaudze, dzīve, dzīvība
ʘ mæl, kušanu mäl, mälnäsk - malt. Arī PIE 'mḷnhx-sḱe/o', sanskr. 'mṛṇāti', senīru 

'melim', baznīcas senslāvu 'meljǫ', liet. 'málti'
ʘ mæsk, kušanu mäsk - maska. izlikšanās. Arī PIE 'mi-sḱe/o-' “Indre kārpa 

rṣākäññe weṣ myāskate - Indra nonāca un maskējās (izlikās) par gaišreģi”
ʘ maga - saules priesteris, mags; tautas nosaukums
ʘ magaš, kalāšu magash - [175]: mājas muša. Arī magazh
ʘ Magi, kathi val. magi - [152], [271]: magu zvaigzne, Auseklis, auseklīša 

zīme. Arī koliphul
ʘ mahā, maha -  maktens, liels, dižens, milzīgs, varens, pārpilns, spēcīgs, 

ziedojums, gaisma, mirdzums, govs, buivols, pavasara svētki, diži darbi
ʘ Mahādēva, mahadeva - J.A.Grimes [8]: Dižais Dievs. Valdnieka Šivas 

vārds
ʘ mahādža, mahaja, mahāja - liels (maktens) āzis



ʘ mahalum (kalāšu) - [175]: zināšana,  mācēšana
ʘ Mahāmātri, mahamatri, mahāmatara, mahāmātṛ - [110]: Lielmātes, 

Dižmātes, dieves, kas darbojas kā Šivas sievišķās enerģijas (śakti) tā dažādos 
aspektos

ʘ mahān, mahan - liels (makans, maktens), dižens, milzīgs, lielisks, plašs, 
spēks, vara, pārpilnība

ʘ Mahāndēo (kalāšu) - [175]: 1. garīga būtne kalāšiem (Makans); 2. 
Mahāndeo altāris augšpus Batrik'as. Regulāru āžu upurēšanu vieta. Tur ir trīs 
vai četras kokā grieztas zirgu galvas. Salīdz. ar Jumja (Ūsiņa?) zīmi, 
sakrustotām zirgu galvām jumta čukurā

ʘ mahāratha, maharatha - [191]: 'dižs karotājs kaujas ratos'; 11000 loka 
strēlnieku komandieris, kurš brauc savos kaujas divričos

ʘ mahāvākja, mahavakya, mahāvākya - dižvārds, pamata teiciens, jebkāds 
vienlaidus apjomīgs sacerējums vai literārs darbs

ʘ mahāvīra, mahavira - maktens varens vīrs, dižs varonis, zibens, balts 
zirgs, vanags, strēlnieks (loka šāvējs), lauva, dzeguze, vanags; paparžu suga 
(Helminthostachys Laciniata). Skat. jaina

ʘ mahāvrata, mahavrata - dižais pienākums, dižais solījums, 
pamatliekošais pienākums, dižā solījuma turētājs, uzņēmies dižo solījumu, 
Śiva Pāśupata's godātājs, pāšupatu noteikumu ievērošana, dižais zvērests, 
cilvēks, kurš uzņēmies svinīgus reliģiskus pienākumus vai solījumus; dižā 
zvēresta pildīšana, pamatpienākums, dižs reliģisks rituāls. Skat. arī Durgā

ʘ mahir (kalāšu) - [175]: lietpratējs, prasmīgs cilvēks (mācētājs?)
ʘ māi, prākritā mai - [95]: māte
ʘ maidan, kalāšu maydan - [175]: liels lauks (salīdz ar ukr. maidan), liela 

pļava, esplanāde, tirgus laukums; salīdz. ar ukraiņu maidan - laukums, tirgus, 
sapulču vieta

ʘ maithuna - pāris, laulātie, svētais dzimumakts (meitās iešana?), 
pārošanās; dvīņi. Skat. bhagāsana

ʘ mājā, maya, māyā - mājiens, mainīgums, nepastāvīgums, viltojums, 
pārdabisks spēks, maģisks spēks, burvestība, pseidouztvērumi, viltus triks, 
veiklība, neīstums, personificēts šķitums, līdzjūtība, rēgs, viens no 4 
slazdiem, kas sapin dvēseli; viedība, maldi, spoks, viena no 9 Višnu 
sievišķajām enerģijām, burvju mākslas maģija, vilinājums, maldinoša runa. 
Prākritā - māte. Arī māi

ʘ majatē, mayate - mainīt, mīt, maiņas tirdzniecība; arī kušanu. Arī PIE 
'mei', ' mi-sḱe/o', gotu 'gamains', liet. 'maĩnas'

ʘ māju, mayu, māyu - maušana, blēšana, maurošana, dusmas, žultains 
humors, rēkšana, burvestība, žults, nemāksla



ʘ māka (kušanu), maka - maktīgs, pārmācošs, ārkārtīgs, varens. Salīdz ar 
mahā

ʘ makš, maksh, makṣ - muša; maśaka - ods
ʘ mālā, mala - mala, robeža, vītne, vainags, kreļļu virtene, aukla, svītra, 

rinda, virkne, lauks, mežs vai koks ciemata malā, izgudrojums, viltojums; 
Māla - Višnu vārds; viena no 7 salām

ʘ malana - malšana (mâlidan, malt (persiešu)), saberzēšana, saspiešana; 
telts

ʘ mālatsē (kušanu) - piemālējies, piedzēries
ʘ Mālava, malava, malwa - piederīgs (Maliena?) zemei, zirgkopis, baltziedu

lotosmizas koks (Symplocos Racemosa)
ʘ mālika, malika - krāsotājs (mālētājs), gleznotājs
ʘ mama, māmaka,  mjūn, kāšmiri mamaka, māmaka, myoon - mans
ʘ māna, mana - māns, iedoma, iedomība, pašapmāns, lepnība, 

augstprātība, uzpūtība, ārišķīgums, izrādīšanās, īgnums, šķitums, viltota 
cieņa, kāre; norma, mērs, nolūks, apsvērums, priekšstats, uzskats; gods, 
cieņa, pašcieņa, aizvainota goda sajūta, mājoklis, novārījums; mana - 
iedomāts, šķietams, imaginārs, uzskats, doma, ideja, viedoklis, ticība. 
Akadiešu manû

ʘ manaha, manaḥ - maņa, prāts un citas sajūtas, uzmanība, sirds, gods, ar 
meditāciju

ʘ manas - maņa, prāts, uztvere, iztēle, saprāts, sirdsapziņa, izgudrošana, 
gars, griba, vēlme, nosliece, garastāvoklis, raksturs, pieķeršanās, sajūta, 
pārdomas, doma, uzskats, dzīvības dvaša, kas pamet ķermeni mirstot. 
Cilvēka nemateriālais iekšējais orgāns

ʘ Mandūkamātri, maṇḍūkamatri, maṇḍūkamātṛ - Varžu Māte; Clerodendrum 
indicum

ʘ manīšā, manisha, manīṣā - uzmanīgums, saprāts, viedība, apsvēršana, 
apdomīgums, lūgsna, slavas dziesma, vēlme, apcere, vaicājums, doma, 
iecere

ʘ manita - pamanīts, novērots, saprasts, zināms
ʘ mānitva, manitva - apmāns, lepnība, godinājumu pieņemšana, iedomība 
ʘ manthara - nostāstu (garamantu?) nesējs (teicējs?); dārgums, auglis, 

nocietinājums, nostāstu nesējs, noslēpumu zinātājs, kuprains, virpuļojošs, 
nespodrs, vaļsirdīgs, lēns, gauss, laisks, līks, šķērslis, liels, plašs, caurs, 
putošanas jeb kulšanas nūja, Carthamus tinctorius

ʘ mantra vīrja, mantravirya, mantra-vīrya - [299]: mantras spēks, tas ir, 
noslēpums, kas slēpjas burtos. Mums tas ir jāatklāj, un tad tas pulsē 



nevainojamā “Es esmu” apjēgā (purnoham vimarśa, burtiski - absolūtā apjēga). 
Apcerē vimarśa atkal un atkal apliecina savu svētlaimes pilno esību 

ʘ mantra, mæntrə - garamanta, runa, burvju vārdi, mistiska vārsma jeb 
maģiska formula, lūgsnas formula, vēdisks slavinājums, pārveidojoša doma, 
svēti vārdi, kas vērsta uz kādu dievību; piektais zodiaks, noslēpums, 
skandējums, domas rīks, apņemšanās, burvība, padoms, pārdomas. Skat. arī
mantrapada, brahmaghoṣa, mantravarṇa, mantrayoga. Salīdz. ar manthara

ʘ mantrōdaka, mantrodaka - ar svētiem vārdiem jeb mantru  svētīts ūdens 
(āpa, nīra, nara, udan, uḍu, uda, udaka, vārī)

ʘ mantu - padoms (kā manta?), apdoma, nodoms, norādījums, vadība, 
plāns

ʘ Mār, Māra, mar, mara, kušanu Mār-ñäkte - kārdinātājs, velns, pretinieks, 
kosmiskā ļaunuma, iedomu un maldu spēka iemiesojums, šķērslis, graušana,
kaušana, nogalināšana, nāve, dzeloņābele, Ļaunais, Postītājs, sērga, buboņu 
mēris; arī mīlestības dievība, mīlestības kaisle.  Nejaukt ar  mariamman, mariai,
marika, kas ir salīdzināma ar latviešu Māru

ʘ mara - kaušana (lopu), nāve, miršana. Arī budisma hibrīdsanskritā 
ʘ Māradēva, maradeva, māradeva - [12]: iekāres, grēka un nāves padievs; 

Māra's meitas cenšas kārdināt vīriešus līdz tos pazudina
ʘ māradžātaka, marajataka, mārajātaka - Māra's dzemdinātais - kaķis
ʘ māraka, maraka - sadalīšanās, visu radību miršana, izšķīstot Visumam, 

vanags, piekūns, nogalēšana, slepkava, sērga, mēris, buboņu mēris, jebkāda 
nāvējoša slimība  

ʘ marana, maraṇa - miršana kā norise, izbeigšana, nāve, patvērums, 
astotais zodiaks, aiziešana, indes veids

ʘ mārana, marana, māraṇa - nāve, miršana, slakteris, slepkava, nonāvēšana, 
sadalīšanās, iznīcināšana, maģiska ceremonija ar nolūku iznīcināt 
ienaidnieku

ʘ maranabhīruka, maranabhiruka, maraṇabhīruka - bīšanās no miršanas, 
bailes no nāves

ʘ maras (kalāšu) - [175]: slimība. Arī lahaz
ʘ mārdža, marja, mārja - tīrītājs (Mārdža, Māža?) 
ʘ mārdžāra, marjara, mārjāra - kaķis, īpaši savvaļas (Māras draugs; 

paštīrītājs?)
ʘ māri, mari - nonāvēšana, nāve, slepkavība, lietus, plūdi, bakas, sērga
ʘ Māriamman, mariamman, mariai, mārika - [301]: Māras Māte, Dievmāte, 

Māra, Māre, Mārša, Māršaviņa. Nejaukt ar māra, māradeva - ļaunuma, nāves 
un posta dievību

ʘ marīčin, marīcin, marichin - saule, mirdzošs



ʘ mārīja, mariya, mārīya - mīlestības dievam piederīgs
ʘ mārkata, mārkaṭa - mērkaķīgs, dīvains kā mērkaķis
ʘ markata, markaṭa - mērkaķis, pērtiķis, indes veids, putnu suga, 

zirneklis, koitus veids
ʘ marmara - murmināšana, čaukstēšana
ʘ mārša, marsha, mārṣa - godājams cilvēks, cienījams cilvēks (mārša? 

svaine?)
ʘ mārta, marta - mirstīgo pasaule, Zeme, mirstīgs, cilvēks 
ʘ maruta - vējš  (Maruta?), dievs, kara dievs, Bignonia Suaveolens
ʘ māruta, maruta - gaisīgs, vējains, dzīvības dvaša (Maruta?), elpa, 

dzīvības elpa, viens no trim ķermeņa šķidrumiem, maruti, vēja dievi, Svāti 
jeb Arcturus zvaigznājs

ʘ marutā, maruta, maruṭā - sieviete ar augstu pieri (Maruta?)
ʘ mārutavrata, marutavrata - gaisīgi pienākumi; caurstrāvojošs
ʘ mašaka, mashaka, maśaka - ods, moskīts; akadiešu mašku, maškaru
ʘ mātā, mata - māte. Skat. arī mātṛkā
ʘ Mātra, Mātara, Mātrikā, Mātri, matri, matra, matrika, matara, mātṛkā, mātṛ 

- māte, dievišķā māte, apakšējais dzirnakmens, vecāki, tēvs un māte, cilvēks
ar patiesu apjēgu, dievmātes jeb galveno dievību personificētas enerģijas, 
galveno dievību dievišķās mātes jeb sievišķās enerģijas, 8 sievišķo senču 
kategorijas; zeme, gaiss, izplatījums, govs; divi kociņi uguns iedegšanai 
(araṇi), muskuss, sīka ūdenspaparde

ʘ mātribhāsa, matribhasha, mātṛbhāṣā - mātes valoda
ʘ mātribhāva, matribhava, mātṛbhāva - mātes stāvoklis, mātes būšana 
ʘ mātrigāmin, matrigamin, mātṛgāmin - pie mātes gājējs, tāds, kas nodarījis 

asinsgrēku ar savu māti
ʘ mātrigōtra, matrigotra, mātṛgotra - mātes dzimta 
ʘ mātrimātri, matrimatri, mātṛmātṛ - mātesmāte
ʘ mātrimukha, matrimukha, mātṛmukha - ar mātišķu seju (muti); muļķīgs, 

piedauzīgs
ʘ matsi (kušanu) - galvas mati. Arī pirmbaltu mata
ʘ mauli - galva, smaulis 
ʘ maulimālikā, maulimalika - galvas vainags
ʘ mēččhā, meccha, mēč-čhā - meita, meiča, mačka
ʘ mēdhja, medhya - mieži, derīgs ziedojumam, nolemts svētīšanai, tīrs, 

neaptraipīts, saprātīgs, svaigs, stingrs, varens, dūšīgs, sulas pilns, svēts, tīrs, 
vieds, nepakļāvīgs, kaza, muņdža zāle, ko lieto jumtu un grozu darināšanai 
(Saccharum Munjia), govs žultsakmens



ʘ mēgha, megha - mākonis, dēmons, liels daudzums, smidzinātājs; kušanu 
- liels, daudz, dižs. Arī PIE 'maǵ', 'meǵ-ha', grieķu 'mega', pirmķeltu 'magyo', vidusīru 
'maglo', liet. 'mãgulas' - daudz

ʘ mēghadvāra, meghadvara - debesis, mākoņvārti
ʘ mēghadžīvaka, meghajivaka, meghajīvaka - dzeguze, mākoņos dzīvojošs. 

Skat. cātaka
ʘ meghodaka - lietus (mākoņu) ūdens
ʘ meha, mēhana, mehana - mīzali
ʘ mēig (kušanu) - migt, miegt, aizvērt acis. PIE 'meigh-/meik'. Arī liet. 

'(už-)mìgti'
ʘ mēnē, kušanu meñe - mēness, mēnesis. Arī sanskr. 'mās', maniheju 'myn', grieķu

'mēn', gotu 'mēnōþs', liet. 'mėnuo/mėnesį'
ʘ mēs, mes - [341]: ādas maiss
ʘ mih, mehati - migla; mīst, mitrināt, šļakstīt
ʘ mīl, mīlati, mil, milati - aizvērt acis, aizvērt, mirkšķināt
ʘ milana - saskaršanās (mīlināšanās?), sanākšana, sastapšanās, tikšanās, 

pievienošanās, apvienošanās
ʘ mīnāti, minati - mīņāties, pazaudēt ceļu, nomaldīties, grozīties, mainīt, 

mainīties, pārkāpt, samazināt, iznīcināt, pievilt, nenovērtēt
ʘ mīsa (kušanu) - miesa, gaļa. Arī armēņu 'mis', senprūšu 'mensā', albāņu 'mish', 

gotu 'mimz'
ʘ misāšan, kušanu misāśañ - miesas, gaļas ēšana
ʘ miša, misha, miśa - maisījums, sajaukums (“mišungs”)
ʘ miša, misha, miṣa - viltus, krāpšana, māns (salīdz. ar misēties)
ʘ mišari, kalāšu mishari - [175]: maisīts
ʘ mišō, kušanu miśo' - mīzali. Arī mehana, méhati, avestas 'maēzaiti', armēņu 

'mizem' - mīst, serbu-horvātu 'mìžati', liet. 'mę̃žù'
ʘ mišra, mishra, miśra - samaisīts, jaukts
ʘ mith - mīt, mainīt, samaksāt, iesaistīties strīdā, piekabināt, apvienot, 

pāroties; skat. mithūna
ʘ mithja, mithya - sajaukts, nepareizs (mīts, nomainīts?), nepatiess, 

pretējs, veltīgs, apgriezts, mānīgs, melīgs, neatbilstošs [191]: neīsts, nedz 
īsts nedz neīsts, šķietams, nepatiess, nepareizs

ʘ Mitrā, mitrá - Draugs, Saule, saule kā zīme, sabiedrotais (mitriķis?), 
vēdu līdzsvara, vienošanās padievs. Arī avestas Mithra, kušanu mittär (“tavas 
delnas iezīmētas ar diviem riteņiem un divām saulēm”)

ʘ mjūn, kāšmiri myoon - mans
ʘ mōkša, moksha, mokṣa, mokśa - atbrīvošanās (izmukšana), pestīšana, 

tikšana vaļā, brīvība, piedošana, parādu atlaišana, grēku atlaišana, 



atrisinājums, atbrīvošanās no pārdzimšanas, atpestīšana, glābšana, jautājuma
uzdošana. Arī mukta, mukti, muc, muñcáte

ʘ mōsgō (kušanu) - mezgls, mazgis. Arī PIE, liet. 'mãzgas'
ʘ mōud (kušanu) - maut, meklēties; PIE 'moud-no', Arī liet. 'maudžiù/maũsti'
ʘ mram (kalāšu) - [175]: mitrums
ʘ mri, mrijati, mrijate, mriyati, mriyate, mṛ - [58]: mirt
ʘ mrišjate, kušanu mṛṣyate; marṣayati - aizmirst. Arī kušanu 'märs', 'märse', PIE ' 

mers', armēņu 'moṙanam', hotaniešu 'hāmuru', hetu 'marse', liet. 'mirštù' 
ʘ mrita pati, mṛta pati - miris valdnieks, miris dzīvesbiedrs vai saimnieks; 

skat. pati
ʘ mrita-mātaram, mrita-mataram, mritamatrika, mṛta-mātaram, mṛtamātṛka - 

mirusi māte
ʘ mrita, mṛta - miris, mironis, nevajadzīgas lietas
ʘ mritaka, mṛtaka - reliģisks aptraipījums, kas iegūts caur radinieka nāvi, 

netīrība 
ʘ mritjusaņdžīvanī, mrittyusanjivani, mṛtyusañjīvanī - mirušā atdzīvināšanas 

vārdi
ʘ mritjuvaņčana, mṛtyuvañcana - krauklis [303]: mirušā dvēsele; krauklim 

hindu reliģiskos rituālos ir īpaša vieta. Viņu parasti pielīdzina senču 
aizgājušajām dvēselēm. Rituālā piṇḍa pradāna kraukļiem piedāvā vārīta rīsa 
pikas. Arī mahāprāṇa, kākola, kākāla, droṇa, maukali. mrijasva!, mriyasva - ej ellē! 

ʘ muč, muņčate, much, munchate, muc, muñcáte - atbrīvot. Salīdz. ar mokṣa
ʘ mūdha, mudha, mūḍha - mudaks, muļķis, truls, apjucis, nepārliecināts, 

nomaldījies, apstulbis, neskaidrs, kūtrs, aizgrābts, vientiesīgs, bezmērķīgs, 
neizdarīgs

ʘ mudita - sajūsmināts, iepriecināts, līksms, priecīgs (Mudīte?), īpašs 
kalpotāju veids, garīgas pilnveidošanās veids, seksuālas pozas veids

ʘ muk (kušanu) - mukt. Arī sanskr. mucáti, baznīcas senslāvu 'mъknuti sja', liet. 
'mùkti'. Salīdz. ar mokṣa

ʘ mukha - mute, seja (nomazgāt muti), knābis, snuķis, priekša, izskats, 
virsma, caurums, avots, grīva, ieeja, izeja, sākums, krūtsgals, virsotne, 
cēlonis, krūzes snīpis, galvenais, cēlonis, virziens, debess puse; skat. avatu, 
avaṭa, ālme, udbheda, kuṇḍa, valgita, krivi,  prasthāna. Akadiešu muḩḩu

ʘ mukhamadhu - medusmute, salda runāšana
ʘ mukhara - mutīgs, runīgs
ʘ mukhāsvāda, mukhasvada - mutes došana, mutes skūpstīšana
ʘ mukhja, mukhya - seja, mute, galva. [30]: 'runātājs', arī kastas vadonis, 

bet ne chaudhri



ʘ mukta, mukti - [191]: atbrīvojies, ticis vaļā (arī no grēka) (mukt, 
izmucis) cilvēks - parasti garīgās atbrīvošanās jeb mokṣa ziņā. Mukti ir 
svētlaime

ʘ muktačakšus, muktachakshus, muktacakṣus  zagšus skatiens, acu uzmetiens
ʘ muktadžīva, muktajiva, muktajīva - [191]: atbrīvojies cilvēka gars. 
J.A.Grimes [8]: atbrīvojusies cilvēka dvēsele. Saskaņā ar Viśiṣṭādvaita 

Vēdāntu, viens no trim cilvēka dvēseles veidiem 
ʘ mūrdhan, murdhan - galva (morda?), galvaskauss, piere
ʘ mūšaka, mushaka, mūṣaka - pele, žurka, zaglis, laupītājs. J.A.Grimes [8]: 

pele; pārvietošanās līdzeklis (vāhana), kurā jāj Gaṇeśa (no saknes muṣ = 'zagt'). 
Ir teikts, ka tas ir prāta vai Dieva labvēlības vai Patības simbols

ʘ mute durik, kalāšu mut'e durik - [175]: dalīto durvju apakšdaļa. Dalītas 
durvis vēdināšanas u.c. ērtībai bijušas, vismaz, Kurzemē

ʘ na - ne, nedz
ʘ nā, na, nē, nā? (kalāšu) - [175]: vai ne? [58]: ūdens (sanskr. āpa, nīra, nara, 

udan, uḍu, uda, udaka, vārī)
ʘ nābha, nabha - naba, rumba, viduspunkts
ʘ nabhaščakšus, nabhashchakshus, nabhaścakṣus - debesu acs, saule, 

viduspunkts (Zemes orbītas rumba?)
ʘ nābhi, nabhi - naba, vidus, riteņa rumba, savienojuma vieta, satece 

(piem., triveṇī), ceļu krustojums, nabai līdzīgs caurums, saikne, mājas, tuvas 
attiecības, draugs, radniecība, izcelsme, vidus, galvenais, ritenis, valdnieks, 
augstākais pavēlnieks, kšatrijs. Arī nabhya

ʘ nābhīla, nabhila - nabas caurums, izvirzīta naba, sievietes kājstarpe, 
cirkšņi, saspringums, sāpes

ʘ Nadruva - [69]: Madras'a (Nadrava Lietuvā?). [317]: madri 
Rādžastānā

ʘ naf (khovaru) - naba
ʘ nāga, nadžē, naga, naje - čūska, pūķis (naģe? Zalktis, Zaltis, Dzivsvits, 

Atrimpos, Zalkšu karalis), dēmons (aukstasiņu? varde?), saule, kobra, 
haizivs, čūska-dēmons, smagnējs, svins, alva, čūskveidīgs, saistīts ar čūskām 
vai čūskveida dēmoniem, līkumota upe, viena no 5 dzīvības dvašām cilvēka 
ķermenī, nežēlīgs cilvēks, dzimumakta veids

ʘ nāgajadžņōpavīta, nāgayajñopavīta - čūskas āda kā svētais pavediens 
(prievīte), josta; skat.  avyaṅga, saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, nāgayajñopavīta, patyak

ʘ Nāgamātri, nagamatri, nāgamātṛ - Čūsku māte, dievības Manasā vārds; 
sarkanais arsēns

ʘ naguš, kalāšu nagush - [175]: pirksta nags



ʘ nāhuša, nahusha, nāhuṣa - kaimiņš, radinieks, kaimiņu, radniecīgs, tās 
pašas rases

ʘ nāhuta, nahuta - sekotājs (līdznācējs?)
ʘ naitat - nav (naitat tathā - tā tas nav)
ʘ nak (kušanu) - nakts. Arī kušanu 'nakcu', 'nekcīye', PIE 'nekwt', ' nokwtu', grieķu 

'núks', albāņu 'natë', senīru 'i-nnocht', gotu 'nokwtu', baznīcas senslāvu 'noštь', hetu 'nekuts', 
liet. 'naktìs'

ʘ nāka, naka - uznākošas debesis, debesu velve, debesjums, izplatījums, 
saule (uznākoša saule?), alva

ʘ nākapati - dievs, debesu saimnieks
ʘ nakha - nags, daļa, kājas pirksta nags, kāja (ko nagi nes), gaiļa piesis. 

Arī kušanu 'nekw', PIE ' hnogwh', grieķu 'ónuks', liet. 'nagà', baznīcas senslāvu 'noga'
ʘ nakis - [128]: neviens, nekas, nekad
ʘ nakšati, nakshati, nakṣati - nākt, tuvoties, ierasties, nokļūt 
ʘ nakšatra, nakshatra, nakṣatra - zvaigzne, debess ķermenis (nācējs), 

zvaigznājs, plejāde; zvaigznājs, caur kuru nāk un aiziet mēness; mēness 
zodiaks, pērle. J.A.Grimes [8]: zvaigzne, debesu ķermenis; zvaigznājs jeb 
konstelācija

ʘ nakšja, nakshya, nakṣya - atnācis 
ʘ nakta, nakti, naktan, niš, nish, niś - nakts, ēšana tikai naktī
ʘ naktajā, naktaya, naktayā - naktī 
ʘ naktam - naktī 
ʘ naktamukhā, naktamukha - vakars (nakts mute, ieeja naktī), nakts 
ʘ naktan - nakts
ʘ naktāšin, naktashin, naktāśin - ēšana tikai naktī 
ʘ naktavrata - nakts rituāls; ēšana naktī 
ʘ nara - pirmatnējais cilvēks vai pirmatnējais gars; vīrs, varonis 
ʘ nāra, nara - cilvēks, mirstīgais, garīga būtne, sākotnējais cilvēks, saistīts

ar cilvēku, garīgs, ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu, uda, udaka, vārī), cilvēku pūlis, 
kaltēts ingvers, teļš, dzīvnieku mazulis

ʘ nāra, nari - piederīgs cilvēkam
ʘ Nāradēvadēva, naradadevadeva - augstākais pavēlnieks
ʘ narakāmaja, narakamaya, narakāmaya - dvēsele pēc nāves
ʘ nārī, nari - sieviete (nāra?), sieva, sievišķs, ziedojums
ʘ nārīka, narika - sieva, sieviete, viens no 9 pieticības, apmierinātības 

(tuṣṭi) veidiem
ʘ nāsā, nasa - deguns (salīdz. ar nāss); arī nas
ʘ nasi - degunā, ar degunu 
ʘ nāsikā, nasika - deguns 



ʘ nāsikāgra, nasikagra - [347]: degungals 
ʘ nast gag, naču gag, kalāšu nast ga'g, nachu ga'g - [175]: nāss
ʘ nātim daj, kalāšu naṭim day - es dejoju
ʘ nava - (nāve kā atjaunotne?; vairs, vēl nava?) - nesens, nupat, jauns 

(dzīva būtne), jauns (lieta), svaigs (necepts), iesācējs, uzslava, godāšana, 
šķavas, gaiļa dziesma, vārna, jaunā labība

ʘ nāva, nava - ne, nedz, skat. no
ʘ navē (kušanu), nave - nāve; liet. 'nõwė', senkrievu 'navь' un gotu 'naus' - līķis
ʘ navjāms, navyams, návyāṃs - nekad
ʘ nē (kalāšu) - [175]: 1. ne- ; 2. nē!
ʘ ned - nē, nedz, nekādā ziņā
ʘ nēti-nēti, neti-neti - [63]: 'ne tā ne tā' (neaprakstāms) - Bṛhadāraṇyakopaniṣat

izteiciens, kas domāts, lai izteiktu, ka Virsīstenība ir ne šis, ne tas - ārpus 
visiem aprakstiem

ʘ nīča, nicha, nīca - zems, dziļš, pamats, (Nīca - zema vieta?), zemisks 
(nīkulis?), zemāks, īss, punduris, nenozīmīgs

ʘ nīčāvayas, nichavayas, nīcāvayas - cilvēks, kuram iznīcis spēks (nīkulis?)
ʘ nīda, nida - vieta, mājoklis, miera jeb atpūtas vieta (Nida?), ratu kulbas 

iekšpuse
ʘ nidāgha, nidagha - siltums, karstums (sadedzināšana), iekšējs karstums, 

vasara, svīšana, karstais gadalaiks - maijs, jūnijs, sviedri
ʘ nihik (kalāšu) - [175]: 1. iznākt, iziet, pāriet, parādīties; 2. uzaust (saulei

vai mēnesim). Arī dras'nik
ʘ nīra, nira - ūdens (nirt?), arī āpa, nara, udan, uḍu, uda, udaka, vārī, sula
ʘ nirvana - zeme bez mežiem. Salīdz. ar vana (Vāne) - mežs
ʘ nirvāna, nirvana, nirvāṇa - ieniris, nogrimis, nozudis; nāve jeb galīgā 

atbrīvošanās no matērijas un atkalpievienošanās Virsgaram
ʘ nišāpušpa, nishapushpa, niśāpuṣpa - naktspuķe
ʘ nišjūta, nisyuta, niṣyūta - izšūts
ʘ nīta, nita - likt, piespiest, vadīts (salīdz. ar nītis aušanā) 
ʘ nīthā, nitha, nīthā - vadība, dziesma (daina?), muzikāls paņēmiens vai 

gaisotne (dzied rakstā?), triks, izveicība, prasme, veiklība, amats. Salīdz. ar 
sahasranītha - kam ir tūkstoš dziesmas; tūkstoš dziesmās slavēts 

ʘ nīti, niti - ētika, pareiza, krietna vai vieda vai morāla uzvedība (kā 
skaists ir nīšu vadīts audums), moralitāte, morāles filosofija vai priekšraksts; 
ziedošana; vadība; prasme; apdomība; sakarība; atkarība; politika; politiska 
viedība. Arī dharma, bārhaspatya, nītiśāstra

ʘ nītivākja, nitivakya, nītivākya - viedības vārdi 
ʘ nītividjā, nitividya, nītividyā - uzvedības, morāles vai politikas zinātne 



ʘ no, nau - ne, nedz; skat. ned. Arī nāva
ʘ nōudm (kušanu) - nauda. Arī PIE 'noud-m', noudm; liet. 'naudà' - peļņa, 

iepriecinājums
ʘ nritja, nritya, nṛtya - danči (ritums?), deja, dejošana, tēlošana, 

atdarināšana, žestikulācija
ʘ nritjagīta, nrityagita, nṛtyagīta - danči un dziesmas. 
ʘ nū, nu, nú; nūnam, nunam, nūnám - tagad
ʘ nuk (kušanu) - ņuka, kumoss, norīšana. Arī PIE 'ghnu-gh', grieķu 'khnaúō' - 

kumoss
ʘ nūtana, nutana - tagadne
ʘ ōdaka - ūdens dzīvnieks
ʘ ōdaka, audaka - saistīts ar ūdeni (āpa, nīra, nara, udan, uḍu, uda, udaka, vārī)
ʘ ōdana, odana - ēdiens, vārīts rīss, biezputra, jebkāda putra vai biezenis, 

pienā vārīts graudu biezenis
ʘ ōdha, kušanu odha - āda. Arī PIE 'ōdhā', liet. 'óda'
ʘ ōgha, ogha - iespējams, vah + a - straume, drūzma, blīvums, liels ātrums 

(Ogre?). Skat augrya
ʘ ōka, oka - ēka, māja, mājas, mājoklis, mājvieta, patvērums, ērtības; oka 

- uch + a - māja, ēka. Okas - uch + as - dzīves vieta, mājoklis. Vanaokas - 
dzīvojošs mežā, kokos; Svargaokas - mājojošs debesīs, dievība

ʘ ōlāņ (lhotā val.) - [156]: ceļš, olnīca
ʘ ōppīlōņ, kušanu oppīloñ - vītne, vērpums, pinums, aukla. “oppīloṃcceṃ 

pässaksa tetarkuwa rano - kā (tie), kas aplikti ar savītu vītni”
ʘ ōš, kalāšu osh - [175]: 1. aukstums; arī kat'ar, tramona, tsrekhi; 2. sniegs, 

ledus
ʘ ōšt, khowaru osht - astoņi
ʘ ōtu - audi (aušanā, stellēs)
ʘ pačati, kušanu pácati pachati - cept; skat. pec. Arī PIE 'pekw', avestas 'pačaiti', 

albāņu 'pjek', lietuviešu 'kepù'
ʘ pačēk, kalāšu pacek - 1. cept; arī wis'ek; 2. cepināt. “Saule ar savu 

karstumu mani pa īstam cepina”
ʘ pāda, pada, pad; arī prākritā - pēda, kāja, stabs, stars, solis, ceturksnis, 

koka sakne, vārsma, dzejas rinda, grāmatas nodaļa, rats, apakša, ritmiska 
pauze dzejas rindā.

ʘ padagati - gaita, iešana kājām, iešanas maniere. Skat. arī gatī - iešana 
ʘ pādāhati, padahati - sitiens ar kāju (h=s) - kājas spēriens, mīdīšanās, 

stampāšanās, smagu soļu dipoņa 
ʘ padavī, padavi - pēdu, kāju ceļš, taka, ceļš. Arī padya 
ʘ padjā - soļi  (salīdz. ar pēdot)



ʘ pādōdaka, padodaka, pādodaka - kāju ūdens, kāju mazgāšanas ūdens 
ʘ pādukā, paduka - dieva vai svēta cilvēka pēda vai pēdas nospiedums; 

sandales, zoles-siksniņu kurpes; dievības pēdas nospiedums (salīdz. ar 
pēdakmens)

ʘ pælleu, pelle, kušanu pälleu', pelle - pilns (mēness). Arī PIE 'pleh', 'p(e)lhno'
ʘ pælt, kušanu pält, pelt - peld. Arī PIE 'p(e)l-d-', lietuviešu 'példu'
ʘ pænn, kušanu pänn, penn - pīt, pīne, vērpt. Arī PIE '(s)pen', ģermāņu 'spinnan, 

lietuviešu 'pinù'
ʘ pæp, kušanu päp', pep - pē, smird. Arī PIE 'peu(hx)' 
ʘ pærkālne, kušanu pärkālñe - saullēkts (pārkalne) - “poyś[i]ññeṃ kauñäktentso 

pärkālñe - Budas sauļu lēkti” (kušanu priekšstats par saules lēktu pār 
austrumu kalniem)

ʘ pairak, kalāšu payrak - pāri kalnu pārejai vai robežai
ʘ paitrika-bhūmi, paitrika-bhumi, paitṛka-bhūmi - tēvzeme
ʘ pajōdhara, payodhara - sievietes krūts (piena vēders), pupi; payas - piens,

odhara - vēders. Arī  kuca
ʘ pāka, paka - cepšana, vārīšana, gatavināšana, dedzināšana, karstums 

(pekle), gremošana, čūla, virtuves rīki, panna, jebkāds gatavots vai garnēts 
ēdiens, pavards; briedums, vienkāršs, godīgs, dabisks, bērns

ʘ pākala, pakala - pekle, uguns, drudža veids, uzbudinājums, raibais 
ingvers, vējš; pavisam melns, briedinošs, strutošanu izraisošs, Pekols, Pīkols

ʘ pakša, paksha, pakṣa - puse, mājas siena (paksis?) salīdz. ar apakṣa - otra 
puse, (apakša?); mēness fāzes, putna spārns, spārngals, putna spalva, spura, 
sāns, mēness divnedēļa, puse no lunārā mēneša, ēkas spārns, alternatīva, 
flangs, bufete/trauku skapis, plecs, aspekts/viedoklis, piekritējs, labvēlība, 
tīrība, bars, iebildums, tēze, āva, viens no diviem, tuvums, aproce, cipara 2 
apzīmējums, apkaime (puse) 

ʘ palāva, palava - pelavas, sēnalas, miziņas; zivju āķis, klūgu murds
ʘ palē - pelēks, palss
ʘ palita - pelēks, palss, sirms; sirmi mati
ʘ pāna, pana - dzēriens (piens, paniņas?)
ʘ panka, paṅka - dubļi (pančka?)
ʘ paņč, panch, pañc - cilts vadības piecnieks
ʘ paņčabhūta, panchabhuta, pañcabhūta -  piecas būtības, pieci 

pamatelementi, piecas pamatsastāvdaļas, piecas būtības: ēters, izplatījums 
(ākaṣa); gaiss (vāyu); uguns (agni); ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu, uda, udaka, vārī); 
zeme (prithvi, kušanu, kalāšu zamin). Skat. arī mahābhūta

ʘ paņčāgni, panchagni, pañcāgni - pieci ugunskuri. Mācība, pēc kuras uz 
četrām debess pusēm tiek iedegti četri svētie ugunskuri un sēdot starp tiem 



no rītausmas līdz vakara krēslai veikta meditācija (svētapcere). Piektais 
ugunskurs ir saule. Skat. arī pañcatapas 

ʘ paņčājata, panchayata, pañcāyata  - J.A.Grimes [8]: piecnieka padome; 
tradicionāla Indijas ciema pārvaldes padome

ʘ paņčakōša, panchakosha, pañcakośa -  pieci apvalki jeb ķermeņi (ķešas?, 
kūniņas?), kas, kā pieņemts, apņem dvēseli. Skat. arī pañcakañcuka

ʘ paņčānga, panchanga, pancāṅga - piecas eņģes jeb locekļi
ʘ paņčatva, panchatva, pañcatva - pieckāršošanās; īpaši - ķermeņa izšķīšana 

piecos elementos (zeme (kalāšu, kušanu zemin), ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu, uda,
udaka, vārī), uguns (agni), gaiss (vāyu), ēters), tas ir, nāve

ʘ pap (khowaru) - pups, krūts
ʘ pāpa, papa -  (pē?), grēcīgs, slikts, izvirtis, zemisks, nelabs, ļauns, 

ļaunums, neveiksme, nelabvēlīgs, netikums, noziegums, grēks;  dhūtapāpa - 
brīvs no grēka

ʘ pāpalōka, papaloka - elle 
ʘ par (kalāšu) - pērn
ʘ pāra, para - nest pāri, šķērsošana, pārcelšana, otra puse, krasts, otrs 

krasts, robeža, sargs, glabātājs, dzīvsudrabs, kauss, putekšņi, beigas, 
ierobežojums; upes vai jūras pretējais krasts; gals; pilnīgs (tumsa); 
dzīvsudrabs; grūti pārkuģojams, grūti pārvarams; plata upe. (sal. ar 
Pārventa, Pārgauja, Pārdaugava)

ʘ Parā, parama, para - augstākā, pārākā pakāpe, virsaitis, projām, ārā, 
skaitlis 10, augstākā svētlaime, galvenais, pārākais, dzimta, īpašs laika mērs,
sānis, esība; agrākais, pirmais; pāri (upei); pār, pārāks, pārpasaulīgs, garīgs,
sākotnējais, augstāk, ārkārtīgs, galīgā patiesība, dižākais, labākais vai 
sliktākais, no augšas, tīrs, priekšējais, pretējais, galvenais, dedzīgs, Absolūts,
Visuma Dvēsele, Virsīstenība, Augstākais, Vispārākais, Pilnīgais, cits, 
citāds, svešs, vairāk, sekojošs, norūpējies, naidīgs, tāls, pretinieks. Arī kalāšu 
para. 

ʘ paradēvatā, paradevata - augstākā dievība
ʘ paradžņāna, parajnana, parajñāna  - J.A.Grimes [8]: viedība; vispārākā 

apjēga (no para = 'vispārākais' + jñāna = 'apjēga'). Skat. jñāna. Viśiṣṭādvaita 
Vēdānt'ā tā ir dievbijība, ko pamodinājusi šāstru (śāstra - raksti, mācība) 
apjēga. Skat. bhakti

ʘ pāragata, paragata - pārgājis, pārgājis drošībā, cilvēks, kurš sasniedzis 
arhatam pārejamās straumes otru krastu (nonākot nirvānas okeānā) jeb 
dievināts svētais vai skolotājs, svēts, tīrs

ʘ parāha, paraha - nākamā diena, rītdiena
ʘ pārāja, paraya, pāraya - spējīgs, pārvarošs, varošs, piemērots, atbilstošs



ʘ parājana, parayana, parāyaṇa - pārjāšana, pārbraukšana, došanās projām, 
piespiedu, aizjāšana vai aizjāšanas ceļš, galamērķis, galvenais, būtība, 
vadošs vai sekmējošs, vadonis, pilnīgi nodevies vai pievērsies galamērķim, 
pēdējais glābiņš, izklāsts, teksta pārlasīšana, kopsavilkums, reliģiska brālība,
pilns teksts, uzmanības objekts, pārņemts vai nodarbināts ar, viss. Skat. arī 
yāna, pārayati

ʘ pārājati, parayati, pārayati - pārjāt, pāriet, šķērsot, sasniegt otru pusi, 
pārnest, piepildīt, īstenot, spēt, palikt dzīvam, izturēt, pārvarēt, saglabāt, 
aiznest līdz galam, padarīt

ʘ parama - pārākais, absolūts, labākais, tālākais, zemākais, dziļš, 
pamatīgs, uzkrītošs, galvenais, izcilākais, ļoti, pirmkārt, galējs, ļoti liels, 
pēdējais, augstākais, augstākajā pakāpē 

ʘ pāramaka, paramaka - labākais, izcils, galvenais
ʘ paramākhja, paramakhya, paramākhya - saukts par pārāko, uzskatīts par 

augstāko 
ʘ paramānu, paramanu, paramāṇu  - pāri sajūtām, pāri maņām. 
ʘ Paramātman, paramatman - pārpasaulīgā Patība, kas ir viena vienīga 

pretstatā cilvēka pasaulīgajai patībai (jīva-ātman), kas savukārt pastāv 
neskaitāmu dzīvo būtņu veidā. Skat. arī Puruṣa, Viṣṇu Sahasranāman.  Salīdz. ar 
adhyātma, jīvātman

ʘ Paramēšvara, Paramēša, parameśvara, parameśa - pārākā vara -  
augstākais pavēlnieks, Pārākais Kungs, dievs, Virsbūtne, Virsvaldnieks, 
attiecīgs, vai nākošs no augstākā dieva, džains. Arī Eśvara, Aiśvara, Īśvara;  
Sūrya's (Saules) kā radītāja vārds

ʘ paramparā, pāramparja, pārampārya - paraža, pārmantojums, 
pārnodevums, tradīcija, cilvēku sekošana citiem, nepārrauta virkne, dzimta, 
nākošs, secīgs, pārejošs no viena pie otra, pēctecība, mantojums, 
turpinātība, starpniecība, kārtība, pēcnācēji. Skat. guru paramparā 

ʘ pārāpāra, parapara - jūras krasti (pārjūra?), okeāns, jūra, abi krasti, 
tuvais un tālais krasts 

 ʘ parāri, parari - aizpērn 
 ʘ parāritna, pararitna - aizpērnais 
 ʘ paras - pāri, virs, augstāk, vairāk, tālu, tālāk, pēc tam, nākotnē, otrā 

pusē, projām, bez, izņemot, ārkārtēji
ʘ parašvas, paraśvas - parīt
ʘ paratva - pārākums, atšķirība, tālums, nākamība, nošķirtība, svešums, 

iznākums. 
ʘ pārāvāra, paravara - burt. pārūdens; aizjūra, tuvs vai tāls krasts, jūra



ʘ parāvarta, paravarta - pārvērtība, apvēršana, apmaiņa, maiņas 
tirdzniecība, izteikuma apvēršana, atjaunošana, pagriešanās atpakaļ vai 
griešanās apkārt

ʘ pārāvatī, paravati - īpaša govju ganu dziesma (gavilēšana, pāri vējiem?),
ērkšķogu krūms Averrhoa Acida. Salīdz. ar gava, gavya, gaya, gāyana, gāyakā, gāyatra, 
abhigāyati

ʘ parāvidjā, paravidya, parāvidyā - pārākā viedība, Pārākā Atskārsme, 
Pārpasaulīgā Vieda

ʘ parāvritti, paravritti, parāvṛtti - pārvērtība, apvēršana, ritināšana, 
apgriešanās, apmaiņa, maiņas tirdzniecība, izteikuma apvēršana, atsitiens, 
pagriešanās atpakaļ vai griešanās apkārt, īpašuma atjaunošana. Skat. arī 
parāvarta

ʘ parda - aizplīvurošanās sievietēm, biezi mati. Arī pirdiens, dārdiens, 
varbūt paparde (parṇa, mahāvīra) kā zemes plīvurs (skat. garbhavant). Sal. arī 
baltkr., kr. 'Пяру́н', 'Перун' - pērkons; 'пердеть'; 'пёрнуть' - вострубить, подвзбзднуть, 
пукнуть, пустить ветры, пустить шептуна; испортить воздух. Salīdz. ar parjanya. 
pardati, pardate, pard - pirst, nolaist gāzes. Skat. arī div

ʘ Pardžanja, parjanya - Pērkons kā padievs
ʘ Pardžanja, parjanya, paryanya - pērkons, lietus mākoņi, lietus, ūdens (āpa, 

nīra, nara, udan, uḍu, uda, udaka, vārī); lietus pārvaldnieks (skat. arī paryayaṇa). 
Lietus personifikācija, lietus dievība. Skat. arī devatumūla, parda (dārdiens, 
pirdiens). Lietus dievs. Viens no Āditjām. Dyauṣ dēls. Daži teic, ka Mēness 
(Sōmas) tēvs. Dažos vēstījumos Pardžanja ir iztēlots kā debesu govs, kas ir 
lietus mākoņu iemiesojums, tās piens veido lietu. Vēlāk viņš dažos 
vēstījumos ir pielīdzināts Indram. Arī Parjanya-vata. 

ʘ parējivas, pareyivas - aizgājējs, mirušais
ʘ pari - ap, apkārt, apmēram, pāri, pār-, pārpilnībā, uz, no, ārā, ārpus, 

beidzoties, pret, virs, aiz, projām, ap, apkārt, apmēram, izņemot, uzvilkt, 
uzlikt, vairāk, pilnībā, saskaņā ar, veiksmīgi

ʘ pāri, pari - varu, spēju, pārvaru (nā pāri - nevaru)
ʘ paribhava - pārestība, necieņa (būšana pārākumā), pazemošana, 

nekaunība; vērā neņemšana
ʘ paribhū, paribhu - pārvaldošs, pāri esošs,  ietverošs, apņemošs, saturošs,

piepildošs, ietekmējošs, pārvaldošs
ʘ paridadāti, paridadati - nogādāt, pārnodot, dāvāt, dot, uzticēt, ļauties, 

deponēt, noguldīt
ʘ pāridžāta, pārijāta -debesu koks (sal.- zaros dzīvojot prūšu, latv. dievi), 

paradīzes koks, pārākais radītais, dzemdinātais; pilnīgi attīstījies, cēlies no, 
dzemdināts, smarža, naktī ziedošs korāļu jasmīns (nyctanthes arbor-tristis), 



erythrina indica. Salīdz. ar pāriṣada, Ūrdhvamūla - koks ar saknēm debesīs, zariem 
zemē

ʘ parigačati, parigacchati, parigam - pāriet kādā stāvoklī, apiet apkārt, 
aplenkt, iežogot, iegūt, dabūt, iet cauri (salīdz. ar pārgājiens). Skat. parikrama,
gama - gājiens, iešana, ceļš

ʘ parigha - mākoņu svītra pār sauli saulrietā vai saullēktā. Salīdz, ar  
parigacchati

ʘ parikara - vēdera josta (pārkārta?), josta apģērba saturēšanai, seglu 
josta, palīgs vai palīglīdzeklis, pavadoņi, sekotāji, svīta, sēklas aizmetnis, 
josla, procesija, pārpilnība, slepens vai netiešs mājiens par gaidāmu 
notikumu sazvērestībā; īpašs daiļrunīgs izteikums, kurā apgalvojuma 
pastiprināšanai secīgi lietoti daudzi zīmīgi epiteti vai īpašības vārdi. Skat.  
avyaṅga, saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, nāgayajñopavīta, patyak

ʘ parikrama - svētuma, ugunskura, druvas, upes apiešana pa saulei, 
cilpa, kārtība, secība, pāreja, izplatīšanās, apiešana apkārt, dziedniecisks 
līdzeklis, iziešana (caur norisi), iešana gar upi lejup no iztekas līdz ietekai un
tad gar otru krastu atpakaļ, klejošana, rinda, virkne, svīta. Indijā ir paraža 
iet apkārt svētiem objektiem un vietām, vienmēr virzoties pa saulei, tā, ka 
svētā lieta vai vieta vienmēr ir dievbijīgajam labajā pusē. Vedībās līgavainis 
ar līgavu tā iet ap ugunskuru. Skat. arī paribhramaṇa, pāryaiti, parigam, pariṇayate, 
vedh, parṇa

ʘ parīkšate, parikshate, parīkṣate, pari- īkṣ - pārieskāt, pārlūkot, novērot, 
izklausīt, skatīties apkārt, uztvert, pārbaudīt, mēģināt. Skat. īkṣate

ʘ parilekhati, pari-likh - pārlikt (pārrakstīt, pārtulkot?), kopēt
ʘ parimēha - urīna rituāls (kā dezinficēšana?), maģisks rituāls, kurā tiek 

izšļakstīts urīns
ʘ parimukta - atbrīvojies no, atsvabinājies (pārmucis)
ʘ parināma, parinama, pariṇāma - pārveide, (pārņemšana?), pārstrāde, 

pārmaiņa, iznākums, pārtaisīšana, nogatavošanās, briedums, novīšana, 
panīkums, attīstība, augšana, sekas, sagremošana, izbeigšanās, slēdziens, 
runas paņēmiens, kad kāda objekta īpašības tiek pārceltas uz to, ar ko tiek 
salīdzināts

ʘ parinīta, pariṇīta - kāzas, vedības, burtiski - ap ugunskuru vedis, vesta. 
Skat. pariṇaya,  niveśana; vedana, vedhana, vādhūya, vivāhana

ʘ pāriplava, pariplava - svārstīgs, pārplūstošs, nepastāvīgs, uzbudināts, 
riņķojošs, šūpojošs, trīcošs, peldošs, laiva, dievu kategorija piektajā 
manvantarā; noteiktu nostāstu skandēšana noteiktās laika atstarpēs gadā, kas
noteikts zirga upurēšanai - aśvamedha. Skat. plava. pariplavati - peldēt apkārt 

ʘ paripračati, paripracchati - prasīt, lūgt



ʘ pariprašna, pariprashna, paripraśna - izprašņāšana, izprasīšana, 
pratināšana, izmeklēšana, jautāšana

ʘ paripūrna, paripurna, paripūrṇa - saturs, viss, pavisam pilns pūrs, pilnīgi 
piepildīts vai pārklāts, piesātināts, pilnīgi apmierināts, apvaldīts, nosvērts, 
sevī noslēdzies, pabeigts, nevainojams, pārņemts

ʘ paristara - pārkaisīšana, izstreijāšana, noklāšana, apbēršana
ʘ pariškara, parishkara, pariṣkara - rota, iesvētīšana, attīrīšanās, 

pašsavāktība, izgreznojums, apģērbs, mājas darbarīki
ʘ parišuška, pariśuṣka - pavisam sauss, pārkaltis
ʘ paritas - vispāri, caurcaurēm, visapkārt, visur
ʘ parivāda, parivada - zākāšana, apvainojums, nopēlums
ʘ parivarta, parivartana - pārvērtība, apgrieziens, planētas griešanās, gads, 

ritums, pārveide, apvēršanās, velšanās, vārtīšanās, aizstāvēšanās, 
norēķināšanās, maiņas tirdzniecība, apmaiņa, norēķināšanās, revolūcija, 
pasaules gals, saviļņojums, krasa uzskatu maiņa, nepastāvība, šurpu-turpu 
kustība

ʘ parivēdanā, parivedana, parivedanā - apdomība, vērīgums, uztvere, 
atjautība, peļņa, apspriešana, jaunākā brāļa precības pirms vecākā

ʘ parivēša, parivesha, pariveṣa - vainags vai kronis; aploce, virsdrēbes, 
uzvilkšana; saules vai mēness ripa ar halo ap to; brūces apsējs, jebkas 
apņemošs vai sargājošs. Skat. veṣa, pavasta - apģērbs

ʘ pārja, parya, pārya - pāri (upei - Pārdaugava, Pārventa, Pārgauja utml.), 
pretējais,  veiksmīgs, virsa, beidzamais, beigas, izlēmīgs, izdarīgs, spējīgs, 
beidzamais, augšējais, izšķirošs, lēmums

ʘ parjaiti, paryaiti, paryaiti - iet ap (ugunskuru, lauku?),  apiet apkārt, nākt 
atpakaļ, atgriezties, klejot. Skat. arī pariṇayate, parikrama, parṇa

ʘ parjāja, paryaya, paryāya - pāriešana, ceļš, maršruts, secība, pienācīga 
uzvedība, veids, paņēmiens, pagrieziens, alternatīva, aizvietojums, 
pārmaiņa, pretstats, novirze, atkārtota virkne vai formula, aptīšana, īpašs 
atkārtots izteikums, izelpa, sinonīms, iespēja, radīšana, jauns, radīšana, cita 
iespēja, aizstājējs, secība, paņēmiens, iešana pa apli, griešanās apkārt, 
nemitīga atgriešanās, izdevība, pienācīgā kārtība. Skat. yāna 

ʘ parjajana, paryayana, paryayaṇa - riņķošana, iešana, jāšana apkārt 
(pradakṣiṇa); zirga sedli vai pajumte, apsaitēšanai piemērots

ʘ parjāna, paryana, paryāṇa - riņķojums, cikliskums (skat. arī Jāņi); sedli, 
segli 

ʘ parjatati, paryatati, pāryaṭati - apceļot (pārjāt?), apbraukāt, klaiņot
ʘ parjeti, paryeti - riņķot, iet apkārt, klejot, skriet pretī, apiet pretējā 

virzienā, aptvert, uztvert, sasniegt, atgriezties



ʘ parjukta, paryukta - apvārdots, vārdu apburts (pārjūgts? nojucis?)
ʘ parna, parṇa - spārns, spārnagals, paparde, lapa, zaļumi, putna spalva, 

butea frondosa; (salīdz. arī ar parda - plīvurs, varb. zemes plīvurs),  arī meža 
uguns, arī raibhi. Skat.  mahāvīra

ʘ parnin, parṇin - (s)pārnots, spalvots, lapots
ʘ pāršni, parshni, pārṣṇi - spēriens, spārdīt, papēdis, aizmugure, muļķīga 

vai izvirtusi sieviete, jautājums
 ʘ pāru, paru - saule

ʘ Parun (khowaru) - mītisks ciems, kas esot pastāvējis tagadējās 
Nuristānas apvidū (Pērkons?)

ʘ pārušja, parushya, pāruṣya - pārestība, pāridarījums, skarbums, rupjība, 
pārmetums, pinkainums, netīrība, aloe koks, Indras birze

ʘ parut - pērn. Arī kušanu, PIE 'per-hen', gotu 'faírneis', lietuviešu 'pérnai'. 
paruttna - pērnais

ʘ paščā, pashcha, paścā -  pēcāk, aiz, vēlāk, rietumpusē; kušanu - pēcāk. 
Arī PIE 'post', baznīcas senslāvu 'pozde', albāņu 'pas', lietuviešu 'pãstaras'

ʘ pašu, pashu, paśu - lops, īpašums, upurdzīvnieks, dažkārt necienīga 
cilvēka apzīmējums; ierobežotas būtnes dvēsele, cilvēka dvēsele kā atšķirīga 
no Visuma dievišķās dvēseles.

 ʘ patākā, pataka - [12]: karogs, simbols. Arī dhvaja, ketu - vimpelis, 
lozungs, karogs, zīme

ʘ pātāla, patala - pasaules apakšējie reģioni, Patols?, kāds no 7 pazemes 
reģioniem un čūsku (nāgu) un dēmonu mājoklis, pilsēta čūsku valstībā; 
bedre, caurums zemē; zemūdens uguns (vulkāna krāteris?), caurums zemē, 
ceturtais mājoklis; Jupitera gada (361 diena) nosaukums; taktsmērs mūzikā.

Pazemes valstība, daudzu izpriecu vieta. Pātālai ir septiņi noteikti reģioni,
ko sauc par Atala, mahātala, Nitala (Patala), Rasatala, Sutala, Talatala, Vitala, ko katru 
pārvalda savs ķēniņš. Zem šīm valstībām ir dažādas elles un čūska Šeša, kas 
tur pasauli. Cits Pātālas apraksts ir - varena māja, asuru mājoklis. 

J.A.Grimes [8]: elle; apakšējā pasaule. Bhū-loka's apakšējais pols 
ʘ pātālaukas, patalaukas -  asura, elles, pātālas iemītnieks
ʘ pathati - iet (pēdot?), kustēties, lidot
ʘ pāthēja, patheya, pātheya - ceļamaize (ceļakāja?), dzērieni, ceļanauda, 

svētais vakarēdiens
ʘ pati - saimnieks, saimniece, kungs, valdnieks, sieva, vīrs,  mantiniece, 

īpašnieks, īpašniece, valdnieks, laulātais draugs (salīdz. ar “vai tad pats/pate 
mājās?”). Kušanu val. - pats, saimnieks, saimniece, vīrs, sieva. Arī PIE 'poti', avestas 'paiti', 
grieķu 'pósis', lietuviešu 'pàts'. 



ʘ pati, kalāšu pat'i - austa sieviešu vidukļa josta. No aitu vilnas, 4-5 collas 
plata, apmēram 3 jardus gara, izrakstīta un ar bārkstīm katrā galā. Valkā 
apsietu ap vēderu, saturot apģērbu; skat.  avyaṅga, saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, 
nāgayajñopavīta, patyak

ʘ pāti, pati - vīrs, kungs, saimnieks, pamanīt, vadīt, līksmot, rīt, dzert (arī
reibinošus dzērienus), iemalkot, tempt, iztukšot, mieloties, uzņemt, cienāt, 
novērot, aizsargāt, uzturēt, pārvaldīt, ņemt nopietni, dot patvērumu, 
aizstāvēt, vadīt, pārvaldīt; persiešu panâh, negahbâni, postibâni - aizsardzība 

ʘ patījati, patiyati, patīyati - kļūt stipram, gribēt kļūt par saimnieku, ņemt par 
vīru

ʘ patīk, kalāšu patiik - 1. ticēt (ko saka); 2. pieņemt  (kādu), piekrist 
(salīdz. ar patikt?)

ʘ patikā, patika, paṭikā - austa (izrakstīta, patīkama?) drāna. Skat. patighui, 
patiik

ʘ patipatnī, patipatni - precēta sieviete (saimnieka sieva). Skat. patni
ʘ patjak, kalāšu patyak - austa josta vai dažādi izrakstīts vainadziņš. Arī 

shokhek, shuman, citro'yak. Parasti tiek dāvināta Pavasara svētkos (zhoshi, joshi) un
ir platāka kā parastā un skaista. To auž stellēs. Skat.  avyaṅga, saṃvītin, trāgi, 
nāgamauñjin, nāgayajñopavīta

ʘ patni - sieva; skat. pati 
ʘ pātra, pātrī, patra, patri - pods, kanna, trauks, dzeršanas trauks, kauss, 

bļoda, jebkāds trauks, mērtrauks, alva, tilpuma mērs; tas, kurš ir vērtīgs vai 
piemērots; ķēniņa padomnieks, aktieris spēlē, rupja maluma milti, ēdiens. 
Skat. piṭhara

ʘ pātrata, patrata, pātraṭa - pods, robains nelīdzens (nevirpots? lipināts?) 
pods, poda turētājs; skrandains apģērbs, plāns; vērtīgums

ʘ pāuda, pauda  - (paust); viens no vidusindoāriju vietējiem prākritiem, 
(vienkāršajām) valodām, (śaurasenī, śuru valodā), kas cēlušās no senās indoāriju 
valodas. Skat. arī prākṛta, saṃskṛta

ʘ paušna, paushna, pauṣṇa - veltīts Pūṣan'am. tas ir, Saulei
ʘ pavaru - ēdamie zaļumi (salīdz. ar pavārs)
ʘ pavīra, pavira - ierocis ar metāla smaili, pīķis, šķēps 
ʘ pavīrava, pavirava - zibens bulta; radies no/sakarā ar zibeni; tāds, kam ir

metāla lemesis. Arī mahāvīra, meghabhūti
ʘ pāvīravī, paviravi - pērkons, zibens meita, pērkona dārdi
ʘ pavitra - līdzeklis attīrīšanai, vētīšanai, sijāšanai, kāšanai. Prievīte, 

svēts, tīrs, bezgrēcīgs, attīrošs, ļaunumu novēršošs, svētījošs, labdarīgs, 
prāta attīrīšanas jeb dzidrināšanas līdzeklis, attīroša mantra vai lūgsna, 
sezama sēkla, kāstuve, medus, ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu, uda, udaka, vārī), 



kuša zāle, kuša zāles gredzens, ko īpašos gadījumos valkā uz ceturtā 
pirksta, nostiepta drāna, kausēts sviests, lietus; varš, siets, trauks, kurā 
pasniedz argha ziedojumu, pieņemot viesi, bramīnu svētā aukla, pīne 
(prievīte?). Skat. arī pavitraka, pavīta, pravītin, sāvitra.

ʘ pavitrin - attīrošs, šķīstošs
ʘ pāvitrja, pavitrya, pāvitrya - tīrība, rituālā tīrība (gatavība veikt vai 

piedalīties rituālā), skaidrība, šķīstums, nevainība
ʘ pēč, kalāšu pec - karsts (cepts, cepinošs?); skat. pácati
ʘ pēk (kušanu) - post, uzpost. Arī PIE 'peḱ', lietuviešu 'puõšti'; 'puošmuõ' - rota
ʘ pēln (kušanu), peln - peļņa. Arī PIE 'peln', baznīcas senslāvu 'plěnъ', lietuviešu 

'pelnyti', 'pelñas'
ʘ pēran (kalāšu), peran - pāri (ūdeņiem), šķērsām vai pāri upei vai ezeram 

vai okeānam. “Pārgāju pa tiltu”
ʘ pēša, pesha, peṣa - sagrūšana, saberšana (piestā). Skat. piṣṭa 
ʘ pēšajati, piš, peshayati, pish, peṣayati, piṣ - malt, sagrūst piestā. Skat. piṣṭa
ʘ pēšana, peshana, peṣaṇa - dzirnakmens. Arī peṣaṇaśilā
ʘ pēšana, peshana, peṣana - piedarbs, kuļamklons
ʘ petaka, peṭaka - kastīte, šķirstiņš, groziņš, viesi, daudzums (uzvārds 

Petaks?)
ʘ phalaka - planka, lata, plāksne, plakana virsma (palags?), gurnu apsējs,

plauksta, vairogs, slānis, iegūt, menstruācija, sēžamvieta, auglis, lapa, miza, 
āda, koka ķeblis, lotosa augļapvalks

ʘ phēluka - pauti (saistīts ar pipele?), kule, scrotum
ʘ phista (kalāšu) - penis, pipele (salīdz. ar pist?). Arī pind'or, pucuk, sharum
ʘ phus (kalāšu) - elpa (pūsma). “Viņš nopūtās, viņa elpa aizgāja” - viņš 

nomira
ʘ phusik, kalāšu phus'ik - 1.  uzpūst uguni; 2. nopūst sveci, aizpūst kaut ko 

“Ak, Dievs, aizpūt bailes un ciešanas”; 3. uzpūst ādas maisu; 4. pūst, 
dzesējot; 5. elst, kad aizkusis

ʘ pičikā, picchika, picchikā - pāva (gaiļa) astes spalvu pušķis
ʘ pikul (kušanu) - briedums, raža, gads, pekle (cept), Pīkols?;  “śāmnaṃts 

śaul ṣai ṣkas tmane pikula - cilvēka dzīve bija sešus tūkstošus gadu ilga”. PIE 
pekwḷ; ' päkwäl', 'päk' - cept

ʘ pinda, piṇḍa -  pika, kumoss, kamus, pītne, pinka, puns, kaudze, ķekars,
lode, bumba, iztika, žēlastības dāvana, rumpis,  pumpurs, ziedojums 
senčiem - gaļas kumoss vai pienā mērcēta rīsa, biezpiena, ziedu bumbiņa, 
bēru kūka, augs jonesia ashoka  

ʘ pindaka, piṇḍaka - kumoss, pika (salīdz. ar Pindaks?), miltu pīrāgs, rīsu
pika, ziedojums senčiem, puns uz ziloņa pieres, gabals, gaļīga kautķermeņa 



daļa, vīrāks, mirre, sīpolveidīgs augs, savvaļas burkāns (daucus carrota), grēks, 
kas izteikts skaitļos, zābaka stulma teļāda. 

ʘ pindika, piṇḍika - penis (pincis? pimpis?) 
ʘ pippala - svētais vīģes koks, kura lapas kustas bez vēja (pipele?), jo uz

tām sēdot dievi (ficus religiosus; (salīdz. ar pīlādzis?), garie pipari, svētās vīģes 
augļi, jutekliska bauda; gudžaratī - pipal, pii.pə.ɭə - koku suga (vīģe). Skat arī 
aśvattha

ʘ pisaka - viens no vēsturiskiem kāzu ritiem, kas minēts Manu likumos: 
vīrietis zagšus paved meiteni, kura ir miegā vai reibumā, vai kura ir mentāli 
nelīdzsvarota vai nepilnvērtīga. To gandrīz nevar atšķirt no izvarošanas, un, 
paldies dievam, mūsdienu Indijā tas nepastāv

ʘ piš, pish, piṣ, pinaṣṭi, piṃṣati -  malt, berzt, samīcīt. Skat. piṣṭa
ʘ pišta, pishta, piṣṭa - saberzt, saberzts, saspiests (ar piestu), milti, rupja 

maluma milti, mīkla, plācenis, satverts, sagatavots, mīcīts, izrotāts, 
izveidots, jebkas pamatīgs

ʘ pištapašu, pishtapashu, piṣṭapaśu - svēta dzīvnieka atveidojums no miltiem 
vai mīklas;  cepums dzīvnieka veidā; salīdz. ar kalāšu āža izskata cepumiem 
Ziemsvētkos - kut'ramu. Skat. piṣṭa

ʘ pitaka, piṭaka - pīts grozs
ʘ pītha, pitha, pīṭha - sēdeklis, celms, sols, pamatne. Skat  yoni pīṭha
ʘ pitridēvata, pitridevata, pitṛdevata - turēt cilvēces ciltstēvus par dievībām
ʘ pitrikānana, pitrikanana, pitṛkānana - senču birze, mirušo vieta, vieta, ko 

bieži apmeklē senči. Salīdz. ar devāraṇya
ʘ plætk, kušanu plätk - plats. Arī PIE 'plōt(h)-sḱe/o', sanskr. 'práthate', 'pṛthú', 

avestas 'pərəθu', grieķu 'platús' (Platons), lietuviešu 'splečiù', 'plėtóti'u', grieķu 'platús' (Platons), lietuviešu 'splečiù', 'plėtóti'
ʘ plāvate, plu, plavate - plivināties, lēkāt, dejot, trīcēt, peldēt, mazgāties, 

plūst, planēt, pūst (vējam), burāt, būt izstieptam, kuģot, lidot, pārcelties ar 
laivu; kušanu - peld, planē, lido. Arī kušanu 'plus', PIE 'pleu', grieķu 'pléō', baznīcas senslāvu
'pluti', liet. 'pláuti' - mazgāt

ʘ plenkha, pleṅkha - grīļošanās, šūpošanās (plencis?)
ʘ plōšati, ploshati, ploṣati - degt, svilināt, apsvilt (salīdz. ar ploška?, 

plosīties?); ploṣaṇa - dedzināšana, svilināšana
ʘ plu, plēvē, kušanu plu, plewe - plosts. Arī PIE 'plowó' 
ʘ Pluti - plūdi, arī pārplūšana, pārkļūšana, lēciens, zirga lēciens ar 

pievilktām kājām, lēkāšana, plašs, stiepta izruna. Skat. arī Govardhana (govis 
+ ēdināšana) - svēta klints Vrindāvanā pie Mathuras, kur lietus un zibens dievs
Indra appludinājis ciematu, pretojoties Krišnas popularitātes pieaugumam

ʘ pōganda, pogaṇḍa - puika (puģelis?), 5-16 gadus vecs; jauns, 
nepieaudzis, lieks vai nepietiekams vīrieša dzimumloceklis



ʘ pōndž, kalāšu, khovaru ponj - pieci
ʘ pōšana, poshana, poṣaṇa - kopšana  (pošana?), uzturēšana, stāvokļa 

uzturēšana, barošana, lološana,  audzināšana, aizsargāšana. Skat. pek
ʘ pōši, kušanu poshi - puse. Arī PIE ' pusiyeha', lietuviešu 'pùsė'
ʘ potra - Somas trauks (pods?)
ʘ prā, pra  - projām
ʘ Prabhū, prabhu - Pirmbūtne, varens, kungs, vadonis, valdnieks, 

īpašnieks, saimnieks, pārākais, spējīgs, mūžīgs, bagāts, vārds, dzīvsudrabs;  
Višnu kā saules personifikācijas tituls, Brahmā

ʘ prabhūti, prabhuti - pirmavots, avots, spēks, izcelsme, kungs, valdnieks, 
pieticība

ʘ prāč, prach, prāc, pṛcchati - prasīt, lūgt, ubagot, vaicāt, vaicāt zīlniekam, 
pieprasīt, ilgoties, tiekties (prasties?)

ʘ pračētas, prachetas, pracetas - prātīgs, vieds, sajūsmināts, laimīgs, prātīgs, 
rūpīgs, uzmanīgs, vērīgs, gudrs

ʘ pračōdajati, prachodayati, pracodayati {pra-cud} -  prasīt, pieprasīt, lūgt, 
pavēlēt, iedvesmot, mudināt, atklāt, pasludināt, aicināt, rosināt, izraisīt. Skat.
Gāyatrī

ʘ pradāna, pradana - meitas izdošana pie vīra, ziedojums, maksājums, 
dāvāšana, nodošana, sniegšana, došana, paziņošana

ʘ pradžā, praja, prajā - dzimta, pēctecis, pēcnācēji, radīšana, sēkla, 
sperma, laikmets, ataudze, atāls, atvase, rāse, dzīvnieks, cilvēks, bērns

ʘ pradžādharma, prajadharma, prajādharma - bērnu audzināšanas noteikumi
(derība)

ʘ pradžākāma, prajakama, prajākāma - vēlme pēc pēcnācējiem
ʘ prādžana, prajana, prājana - radīšana, dzemdināšana, bērna ieņemšana 

(apaugļošanās), tas, kurš apaugļo, ciltstēvs, dzinulis, pātaga
ʘ Pradžāpati, prajapati, prajāpati - pasaules Radītājs, Radību Saimnieks, 

dievs Brahmā, arī Ādideva - pirmais dievs (Pramšans, Okopiernis, liet. 
Pramżimas, Praamzius?). Mītisks pasaules radītājs, augstais būtņu, radības 
Valdnieks, priekštecis. Ieņemšanas un dzemdēšanas dievība, dzīvības 
sargātājs

ʘ pradžņā, pradžņāna, pradžņātman, prajñā, prajñāna, pradžņātman, - īsta 
jeb pārpasaulīga viedība, saprāts, atskārsme, apjēga, prāta spējas, 
spriestspēja, spriedums, gudrība, izpratne, mentalitāte, psīhiska ievirze, 
domāšanas veids, īstu un neīstu lietu atšķiršanas spēja, Virspatība, īpaša 
sievišķā enerģija vai enerģija, viedoklis, gudrs, saprātīgs, zinošs, lietpratīgs, 
izglītots cilvēks, vērīgums, plāns, vieds, apdomīgs, gudra vai prātīga 



sieviete, Sarasvatī, mistiska dieviete Guhyeśvarī jeb Prajñā jeb Vidyā. Salīdz. ar 
adhyātma

ʘ pradžņa, prajna, prajña - vieds, gudrs, atšķirībā no “prāts ir labs kalps, 
bet slikts saimnieks”

ʘ prajōga, prayoga  - paraža, mēģinājums, savienojums, izgudrojums, 
līdzeklis, dzinulis, plāns, cēlonis, ziedojums, rotaļa, skandēšana, grāda 
piešķiršana,  zirgs, nodarbošanās, ieguldījums, skandējama formula, svēts 
teksts, ceremoniāla forma

ʘ prajunkte, prajudž, prayunkte prayuṅkte, prayuj - sajūgt, iejūgt, iekustināt, 
savienot, nodarbināt, skandēt, skubināt. prayuj arī zirgu daudzjūgs

ʘ pralabhatē, pralabhate - dabūt, iegūt, piemuļķot, pielabināt, apkrāpt, 
pievilt. Skat. labhate, labh - dabūt mantu; labhya - labs, derīgs, dabūjams, 
skaidrs, saprotams

ʘ pramātri, pramatri, pramātṛ - mātesmāte, autoritāte, autoritatīvs cilvēks, 
īpaša ierēdņu kategorija, tas, kas īstenojis pareizu ideju

ʘ pramēhati, pramih - nolaist ūdeni, nomīsties, pamīst (s-h). Arī pramīḍha
ʘ prāmšu, pramshu, prāṃśu - liela auguma, garš, augsts (Pramšāns?)
ʘ pramudita - līksms, patīkams, līksme, jautrība, izpriecas (salīdz. ar 

Mudīte?). 
ʘ pramukha - zintnieks, galvenais, vadonis (galvenā mute=seja), 

pirmais, priekšējais, izcilākais, acis piesaistošs, cienījams, godājams, 
sākums, grēda, pūlis, seja

ʘ prānta, pranta, prānta - mala, apģērba malas ieloce, apmale, dzīvošana 
pie robežas, aizmugure, gals (salīdz. ar latv. praņa)

ʘ prastara - parasts (prasts), vienkāršs, saprotams, atklāts, vaļsirdīgs
ʘ prasthāna, prasthana - izcelsmes vieta, sākumpunkts, norise, maršruts, 

iedibināšana, algoritms, avots, veikšana, cēlonis; skat. arī  avatu, avaṭa, ālme, 
udbheda, mukha, kuṇḍa, valgita, krivi

ʘ prasvāpa, prasvapa - sapnis, miegs, krist miegā, iemidzinošs
ʘ prāšā, prasha, prāśā - karsta vēlēšanās (prasās padzerties)
ʘ prašna, prashna, praśna - prasība, prasījums, vaicājums, jautājums, 

apstrīdējums, uzdevums, pratināšana, apspriede, strīds, vaicājums par 
nākotni, problēma,  pamācība; arī pinums, pīts grozs, pretruna; gūḍha-praśna 
- mīkla. Arī pṛcchati {prach}, kušanu prāśśäṃ

ʘ prašnajati, prashnayati, praśnayati - prašņāt, jautāt, iztaujāt, pratināt, 
jautājums

ʘ prāšnika, prashnika, prāśnika - jautājumus saturošs; pratinātājs, 
šķīrējtiesnesis, tiesnesis, starpnieks, sanāksmes vadītājs (priekšnieks?), viltus
liecība; kušanu prāśnike - priekšnieks, šķīrējtiesnesis



ʘ praštha, prashtha, praṣṭha - priekšstāvis, priekšējais, priekšnieks, 
galvenais, labākais, vadītājs

ʘ praštum, prashtum, praṣṭum - vaicāt, prasīt
ʘ prāta, prata - rīts (nākt pie prāta?, rīts gudrāks par vakaru?)
ʘ prathā, pratha - paraža, paradums, paradums (protamais, prātā esošais),

kaisīšana, piedienīgs, atzinīgs, kopšana, izplatīšana, ilgstošs
ʘ prathatē - nākt (prāta) gaismā, pieaugt (prātā?), izcelties, izplatīties, 

izplesties, notikt, pieaugt, kļūt godājamam, nākt gaismā, parādīties 
ʘ prathita - protams, labi zināms, izplatīts, pastāstīts, izziņots, parādīts, 

iesaistījies, nodevies, slavens, plaši pazīstams
ʘ prati - pretī, pretēji, pretstatā, pretējā virzienā, aci pret aci, atpakaļ, uz,

attiecībā, salīdzinājumā, dēļ, līdzās, atkal, attiecībā uz, atsevišķi, 
proporcionāli, pirms, lejup

ʘ pratibala - pretinieka karaspēks
ʘ pratibhā, pratibha - prāta klātbūtne, apdāvinātība, talants, asprātība, 

starojums, mirdzums, radošums, attēls, saprāts, iztēle, gaisma, izpratne, 
pārdrošība, piemērotība, ideja, parādīšanās

ʘ pratigha - pretošanās (iešana pret), dusmas, niknums, cīnīšanās, kauja,
ienaidnieks, naidīgums

ʘ pratīka, pratika - apliecinājums, pazīšanās zīme, zīme, simbols, 
ģerbonis, pirmais vārds, seja, āriene, priekšpuse, virsa, pretējs, pagriezts uz, 
pret kalnu ejošs, pretēji, vārsmas pirmā daļa, tēls, svētbilde, kopija. (pratika/ 
cihna/ mudrā - zīme/ nospiedums/ spiedogs)

ʘ pratikāma, pratikāma - patīkams, pieņemams, atbilstošs vēlmei, vēlams, 
iemīļots

ʘ pratīkšja, pratikshya, pratīkṣya - patīkams, gaidīts, vērots, cienījams, 
vērtīgs, vērā ņemams, pamazām

ʘ pratim (kušanu) - prāts, saprāts, spriedums, lēmums, apjēga, 
atrisināšana, pievēršana

ʘ pratimā, pratima - attēls, atspulgs, kopija, paraugs, glezna, simbols 
(latvju rakstu zīme)? skat. arī cihna, yantra), līdzība, figūra, statuja, garīgs tēls,
elks, imitācija. Skat. arī pratibimba

ʘ pratipakša, pratipaksha, pratipakṣa - pretējā puse, sāncensis
ʘ pratipatti - prašanās, saprāts, pārliecība, apjēga, likums, ticība, 

vērīgums, noteikšana, atjautība, apgalvojums, secinājums, pieņēmums, 
atzīšana, iemantošana, paveikšana, noskaidrošana, valdīšana, augsta cieņa, 
godbijība, uzņemšana, atzinība, līdzeklis, gūšana, rīcība, uztvere, došana, 
dāvāšana, sākšana

ʘ pratiprašna, pratiprashna, pratipraśna - pretjautājums, pretprasījums



ʘ pratiprija, pratipriya - pretlaipnība, pretpakalpojums
ʘ pratišthā, pratishtha, pratiṣṭhā - pastāvēšana, noturīgums, vārda turēšana, 

neatlaidība, izturība, stāvēšana, solījuma pildīšana, pārākums, pamats, 
pamati, robeža, balsts, rāmums, lauku mājas, jebkāda ceremonija 
pārdabisku un maģisku spēju iegūšanai, svinīga darbība, mājošana, 
viedoklis, nostāja, labā slava

ʘ pratištha, pratishtha, pratiṣṭha - stingri stāvošs, slavens, nelokāms, 
pretojošs; atbalsta punkts, jebkā centrs vai pamats

ʘ pratīti, pratiti - protams, prasme, pārliecība, apķērība, atskārsme, 
skaidra nojauta, vērīgums, pats par sevi saprotams, ticība, laba slava, 
uzticamība, pārliecība, sajūsma, paļāvība. J.A.Grimes [8]: uztvere; spēja 
aptvert

ʘ prativākja, prativakya, prativākya - atbilde, (pretvārdi), atbildams, atbilde 
uz jautājumu. 

ʘ prativīra, prativira - pretinieks, piemērots pretinieks, sacīkstes
ʘ pratjritu, pratyritu, pratyṛtu - ik gadalaikus
ʘ Pratjuša, pratyusha, pratyuṣa - Rītausma, rīta saule, mijkrēslis; skat. Uṣas. 
[110]: viena no 8 Indras pavadītājdievībām (gaisma) 
ʘ pratna - sens, protams, bijis, tradicionāls, pierasts, pantmēra veids
ʘ pravačana, pravachana, pravacana - vārdošana, klāstīšana, ierosinājumi, 

paziņošana, izplatīšana, budistu, džainu svētie raksti, izteikums, 
skaidrojums, mutiski norādījumi, mācība, daiļrunība, runāšana, skandēšana.
Skat. vacana - izteikums, runāšana, norādīšana; śabda, śruta; kušanu - svēts 
vārds, svēts teksts. Arī kušanu pravacaṃ

ʘ pravāčja, pravachya, pravācya - vārdos minams, slavējams, izslavēts, 
cildināts, pasludināts, uzrunāts, slavens, literārs darbs 

ʘ pravara - senču pēctecība, godājams, galvenais, izcilākais, labākais, 
dižākais, vecākais, galvenais, atšķirība, dievības Agni piesaukšanas veids 
ziedojuma ritā, aloe koks, rāse, dzimta

ʘ pravīra, pravira - varoni pārspējošs, varonis, vadonis, izcils cilvēks, 
princis. Salīdz. ar vīra - vīrietis, tēviņš, drošsirdīgs, varonīgs, godājams, 
spēcīgs

ʘ pravit - prievīte; [110]: svētā aukla, josta; trīskārša aukla, ko puikam 
dod iesvētībās. Kokvilnas aukla, kuras krāsa ir atbilstoša kastai - sarkana 
kšatrijiem, balta bramīniem, dzeltena vaišjām. Trīs pavedieni pārstāv tumsu,
aizrautību un īstenību. Galā ir trīskāršs mezgls, kas pārstāv Brahmā, Šivas 
un Višnu trīsvienību. Dažos avotos tā tiek pielīdzināta svētajai auklai. 
Persiešiem tā ir sešu dzīslu josta, ko dod zoroastriešu ticības bērnam 
vecumā starp 12 un 15 gadiem; tā sastāv no septiņdesmit diviem 



pavedieniem (velkiem, šķēriem, metiem?), kas atbilst Yasna's 72 nodaļām 
(skat. kushti, kuːʃti). Reizēm saukta par svēto auklu. Skat.  sāvitra, pravītin,  
avyaṅga, saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, nāgayajñopavīta, patyak

ʘ prēta, preta - spoks, ķēms (pretīgs?), līķis, ļauna būtne, mirušā gars, 
nelaiķis, aizgājušais (no šīs pasaules), miris, pēcnāves stāvoklis, aizkapa 
dzīve, nākošā dzīve, nākošajā valstībā

ʘ prētavana - mirušo birze, kapsēta, sārta vieta. Salīdz. ar devāraṇya, skat. 
vana 

ʘ prī, pri - laipns, priecīgs, iepriecināts, līksms
ʘ prī, prīṇāti, prīṇīte, prīyate - iepriecināt, ielīksmot, līksmot, labvēlīgi 

noskaņot
ʘ prija, priya - labvēlīgs, mīļš, iemīļots, iepriecinošs, dārgs, labvēlība, 

vēlams, savējais, draugs, vīrs, laipnība, līksme, labprāt. Var nozīmēt arī 
laimi, līksmi vai prieku, ko jūt, redzot mīļu objektu 

ʘ prijagīta, priyagita, priyagīta - lakstīgala (prieka dziesma)
ʘ prijam, priyam - priecīgs, līksms, laipns, pieņemams, līksmi (Trojas 

Priāms?)
ʘ prijavādin, priyavadin, priyavādin - glaimīgi vai patīkami runājošs, lišķis 
ʘ prijavrata, priyavrata - patika pildīt solījumus, turēt vārdu
ʘ prišat, prishat, pṛṣat - apslakošs (spricējošs), kaisošs, ūdens (āpa, nīra, nara, 

udan, uḍu, uda, udaka, vārī) pile; dābolains, plankumains, raibs; kušanu - 
spurslāt. Arī kušanu 'pärs', PIE 'pers', hetu 'pappars', baznīcas senslāvu 'prachъ'. Salīdz. 
ar prišs - svaigs

ʘ priške, kušanu prishke - prasīt. Arī prāc; PIE ' prēḱ', 'pṛḱsḱe/o', kušanu 'ərsaiti', 
gotu 'fraihnan', baznīcas senslāvu 'prositi', lietuviešu 'prašaũ'

ʘ prišta, prishta, pṛṣṭa - prasīts, gribēts, iztaujāts, vaicāts, gaidīts 
ʘ prīti, priti - prieks, līksme, labvēlība, pievilcība, pieķeršanās, laipnība, 

laimīgums, mīlestība, draudzība, apmierinājums; skat. priya
ʘ prītivačas, prītivacas, pritivachas - draudzīgi vārdi, draudzīga saruna
ʘ pru, pravate - uzplaukt, izdīgt (izspraukties?)
ʘ pruk (kušanu) - sprukt. Arī kušanu 'pruśiya', PIE '(s)preug', baznīcas senslāvu 

'prygnutь', lietuviešu 'sprūgti', sennorvēģu 'frauki' - varde
ʘ prukčamō, kušanu pruccamo - pārāks, izcils
ʘ pruš, prush, pruṣ, pruṣṇoti, pruṣṇute, pruṣyati, pruṣita - šļakstīt, spricēt, slapināt, 

mitrināt (salīdz. ar udadhi - rumulēšanās); skat. pruṣvā
ʘ Prūšava, prushava, prūśava, burusho - Prūšava. Skat. pruṣ, pruṣṇoti, pruṣṇute, 

pruṣyati, pruṣvā, pruṣva
ʘ prušjati, pruš, prushyati, prush, pruṣyati, pruṣ - dedzināt



ʘ prušvā, prushva, pruṣvā, pr/uṣvā- - ledus, sarma, ūdens (āpa, nīra, nara, udan, 
uḍu, uda, udaka, vārī) pile. Skat.  prūśava

ʘ pū, pu -  tīrīšana (pūšana?)
ʘ pučha, puccha - aste (pušķis?)
ʘ pūga, puga - apvienība, savienība, pūlis, pudurs, ķekars (uzv. Puga?); 

beteļpalma, tās rieksts
ʘ pūjāti, pūj, puyati, pūyati, pūy - pūt, (sapujis), smirdēt, aptraipīties
ʘ pūra, pura - piepildīšana (pūrs? uzv. Purs?), plūdi, uzplūdi, daudz 

ūdens (purvs?), neraudzēts attīrītā sviestā vai eļļā cepts plācenis, 
apmierināšana, upes vai jūras uzplūdi, citronkoks, brūces iztīrīšana, 
smaržvielu veids, guggul koka (commiphora wightii) sveķi 

ʘ purā, pura - sen, reiz, vispirms, sākumā, iepriekš, iepriekšējā esībā, 
iesākumā, līdz šim, līdzās, drīzumā, balsts, cietoksnis, droši, izņemot

ʘ pūrajati, purayati, pūrayati - piepildīt (pūru?), piekraut, papildināt, 
bagātināt, apdāvināt, pabeigt, īstenot, aizpildīt, ēdināt, aplenkt, apņemt, 
pilnīgi apsegt, piepūst

ʘ pūraka, puraka - piepildošs, apmierinošs, reizinātājs, plūšana, plūsma, 
plūdi, citronkoks, labās nāss aizspiešana ar rādītājpirkstu un ieelpa caur 
kreiso nāsi. Skat. pūraka kumbhaka, prānāyāma, pūra

ʘ pūrana, purana, pūraṇa - burtiski - 'pildījums'; piepildošs, velkošs, 
apmierinošs, paveicošs, vīt, dambis, tilts, vairošana, apgādāšana, jūra, lietus,
audi - šķērspavedieni aušanā, uztūkšana, uzplūdi, piepildīšana, 
papildinājums 

ʘ pūrnā, purna, pūrṇā - kāda no mantru (dziesmu?) sacerētājām (teicējām? 
salīdz. ar dziesmu pūrs)

ʘ pūrna, purna, pūrṇa - pilns (pūrs), pilnība, pabeigts, uz pilnību vērsts, 
viss, viscaur, spējīgs, pabeidzis, apmierināts, bagāts, pārpilnība, pilnskanīgs,
runīgs un labvēlīgs, savtīgs, īpaša saules forma, cipars 0 vai burts 'o', ūdens 
(āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī) 

ʘ pūrnam, purnam, pūrṇam - pilnveidotība, pilnīgums, pabeigtība, pilnīgs 
līdzsvars, nepaliek vietas vēlmēm 

ʘ pūrnimā, purnima, pūrṇimā - pilnmēness diena, pilnmēness nakts, 
pilnmēness diennakts

ʘ purogava - priekšbullis, priekšgājējs, vadonis
ʘ pūru, puru - cilvēks, ļaudis
ʘ pūrva, purva - pirmais, priekšējais, sākotnējs, priekša, iepriekšējais, 

iepriekšteiktais, agrākais, agrs, austrumpuses, pagājušais, apakšējais, 
ierastais, tradicionālais, sens, jaunība, priekštecis, vecākais brālis. 



J.A.Grimes [8]: Pūrva, tas ir, 'Pirmie' (teksti) - četrdesmit džainu 
kanoniskā grāmatas; iepriekšējais

ʘ Pūšan, pushan, pūṣan - P u sans, viens no Saules aspektiem; saule zelta 
laivā; arī Zeme, pieaugums, augšana; lauku, ceļu, saules dievība, audējs jeb 
pinējs sarežģītā idejā par vēstures adīšanu. Pūṣan's ir apgaismojošs un ir 
palīdzējis padieviem uzvarēt tumsas izmantotājus

ʘ pušik, kalāšu pushik - pušķis, izrakstīšanas (pušķošanas?) motīvs; 1. 
puķes zied, ziediņi. Datele zied; 2. sīks rotājums sievietes galvassegas 
priekšā. Skat. puṣ, puṣpa

ʘ pušpa, pushpa, puṣpa - puķe (puķu pušķis?), topāzs, laipnība, galantums, 
ziedošs, smaržas, menstruālie izdalījumi, mīlestības mājiens. Skat. puṣ. 

ʘ pušpabhanga, pushpabhanga, puṣpabhaṅga - puķu vītne 
ʘ pušpabhūšana, pushpabhushana, puṣpabhūṣaṇa -  ziedu rotājums, ornaments
ʘ pušpada, pushpada, puṣpada - puķu došana, rīsu šķirne, koks
ʘ pušpadrava, pushpadrava, puṣpadrava - ziedu uzlējums, ziedu sula
ʘ pušpalikša, pushpaliksha, puṣpalikṣa, puṣpalih - [394]: bite puķu laizītāja
ʘ pušpamālā, pushpamala, puṣpa-mālā - puķu vainadziņš, puķu vītne
ʘ pušpamāsa, pushpamasa, puṣpamāsa - puķu mēnesis, pavasaris 
ʘ pušpapadavī, pushpapadavi, puṣpapadavī - vulva (puķu taka; treju taku 

vēderiņi), sievietes ārējie dzimumorgāni
ʘ pušpavarša, pushpavarsha, puṣpavarṣa - puķu lietus, ziedu lietus pār varoni 

katrā dižā gadījumā
ʘ pušpāvavačaja, pushpavachaya, puṣpāvacaya - puķu vākšana
ʘ pušpavēnī, pushpaveni, puṣpaveṇī - puķu vainadziņš vai vītne 
ʘ pušpin, pushpin, puṣpin - pušķota, puķaina (runāšana), pārsmalcināts, 

plaukstošs, ziedošs
ʘ pušpita, pushpita, puṣpita - pilnos ziedos, puķains, raibs, pārsmalcināts 

stils, plankumains, ziedus nesošs, plaukstošs, uzziedējis, pilnīgi attīstījies, 
pilnīgi izpaudies, ar ziediem līdzīgām iezīmēm, sieviete menstruāciju laikā; 
izelpa vai smarža, kas vēsta par tuvu nāvi

ʘ pušti, pushti, puṣṭi - pilnība, uzaudzēšana, labi barots, apliecinājums, 
zelšana, plauksme, kuplošana, augšana, leknums, auglīgums, pārpilnība, 
tuklums, ērtība (salīdz. ar pušķis)

ʘ pūta, puta - notīrīts (nopūsts?)
ʘ puttalī, puttali - elks (pūtelis? Pūteļu mājas?)
ʘ račajati, rachayati, racayati - rakstīt, izrakstīt, greznot, sakārtot, veidot, 

izstrādāt, darināt, apdarināt. Skat.  shuman, citroyak, 
ʘ račanā, rachana, racanā - radīšana, kārtība (Rita), sakārtošana, ražošana, 

būvēšana, veikšana, darināšana



ʘ radžuk, kalāšu rajuk - kazas vilnas virve (Ražuks?). Savij divas vai trīs 
dzīslas

ʘ ragana - safrāns, safrāndzeltena krāsa
ʘ ragēsti, kalāšu rages't'i - agri
ʘ rāgh, ragh - apdāvināts, lietpratīgs, spējīgs, iedarbīgs cilvēks
ʘ raghu, siev.dz. raghvī - skrejošs, ātrs, žigls, viegls, rikšotājs
ʘ rāgin, ragin - vieglprātīga dēkaina sieviete (viena no 'ragana' 

nozīmēm?), netikle, kaislīgs, kvēls, iemīlējies, mīlošs, alkstošs, sarkans, 
ielīksmojošs, sajūsminošs, krāsojošs, krāsains, mīļākais, labības šķirne

ʘ rai - skaņa, riešana, troksnis, labumi, bagātības (rai ritam - ritmiska 
skaņa?)

ʘ raik (kalāšu) - riet
ʘ rain (salīdz. ar pseidonīma Rainis izcelsmi Latgalē) - [30]: cilts 

(galvenokārt Džamnas ielejā); divas atšķirīgas nozīmes - Satledžas ielejā un 
austrumu līdzenumos īsta dārzkopju kasta, bet pārējās provincēs tirgus 
dārznieki. Paši apgalvo, ka ir ieradušies no Uch'as un ir līdzīgi kamboh'iem. Arī
arāīṇ'u klans Pendžabā, Montgomery

ʘ raina - [30]: mags, kas kara laikā palīdz valdniekiem ar skandējumiem,
buramvārdiem

ʘ Rāma, rama - rāms, piemīlīgs, jauks, patīkams, pievilcīgs (Ramana, 
latv.senvārds - droša, mierīga vieta), zirgs (rāms, izrāmīts ērzelis atšķirībā 
no vaislinieka bījāśva?), briežu suga, balts, tumšs, izprieca, līksme

ʘ rāmā, rama - upe, sarkanie māli, jauna burvīga sieviete, daiļa sieviete, 
sieva, tumša - zemas izcelsmes sieviete. Arī ramaṇā 

ʘ Ramana, ramaṇa, - patīkams, pievilcīgs, apburošs (Ramanis?)
ʘ ramatē, ramate - rāms, izbaudīt, rotaļāties, viesoties, niekoties, 

uzjautrināt, mierināt, apklust, uzjautrināties, miesīgi baudīt, kopoties, klusēt,
nekustēties, būt mierā, atslābt, pāris, mājot, aplaimot 

ʘ rāmī, rami - nakts (rāmais laiks), tumsa. Arī rāmyā
ʘ ramja, ramya - jauks, patīkams, burvīgs, patīkams mājoklis; vīrieša 

sperma
ʘ rāmjā, ramya, rāmyā - nakts
ʘ ramjam dina, ramyaṃ dina - rāma, jauka, skaidra diena
ʘ Ramon (kalāšu) - gars, ko godā Bumburetā (Ramona?)
ʘ rānta, ranta - rante, mala? (apvārsnis, svārku, tērpa mala - ambarānta)

ʘ ras, rasati, rasjati, rasajati, rasyati, rasayati - sagaršot, izbaudīt, just, 
manīt (salīdz. ar rasi - jašu, kazi, varbūt)

ʘ rasa - vīns (Rasa?), limfa, ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī), 
pirmā sula, sula, sīrups, dzēriens, esence, sāls, eliksīrs, vēlme, samākslotība,



sirds vai prāta noslieces, garastāvoklis, vilinoša bauda, zāļu deva, bieza 
migla, būtiskais, kausēts metāls, zelts, sperma, labākais, jūtas, noskaņojums,
smarža, mēle, mērce, mirres, garšviela, garša, garšas objekts, lociņi, buljons,
piens, nektārs, malks, dzīvsudrabs, gaume, kausēts sviests, šķidrums, inde, 
brīnumdzēriens, maģisks dzēriens, liķieris, aizgrābtība, sajūsma, reliģiskas 
jūtas, pantmērs, sveķi, dzintars, kāre, rakstura nosliece, mīlestība, burvīga 
tīksme

ʘ rasā, rasa - rasa, miklums, mitrums, zeme, augsne, apakšējā pasaule, 
elle, mēle, mītiska straume, kas it kā plūst ap pasauli un atmosfēru

ʘ Rasamātri, rasamatri, rasamātṛ, rasamātṛkā - Garšas Māte, mēle
ʘ rasāpuš, rasapush, rasāpuṣ  - [394]: bite. Skat. arī puṣpa
ʘ rasati, ras - (ai rillasā ai rasasā?); slavināt, lūgt, rēkt, kliegt, aurot, 

spiegt, atbalsoties 
ʘ rāsnā, rasna - josta  (salīdz. ar resns, Rāzna?)
ʘ rāsnāva, rasnava - apjozies; skat.  avyaṅga, saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, 

nāgayajñopavīta, patyak
ʘ rašanā, rashana, raśanā - sievietes vainadziņš, josta, siksna, seglu josta, 

groži, aukla, virve, atkarīgs, iemaukti, gaismas stars, mēle
ʘ rašanākalāpaka, rashanakalapaka, raśanākalāpaka - austa josta (sievietes); 

sievietes josta, darināta no dažādām auklām vai pavedieniem; skat.  avyaṅga, 
saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, nāgayajñopavīta, patyak

ʘ rašmi, rashmi, raśmi - stiegra (Rasma, Rašmanis?), gaismas stars, barība,
pātaga, rīkste, groži, iemaukti, streņģe, siksna, aukla, virve, bikstāmais, 
pieši, mēraukla, diženums. Skat. arī raśanā

ʘ ratha - rati, divriči, divriteņu rati, kara divriči, jebkāds transporta 
līdzeklis, karavīrs, cīnītājs, varonis, darbīgs cilvēks, dalībnieks, daļa, ritenis,
rats; salīdz. ar ritums, ritēt. Akadiešu redû, radāᴝu

ʘ rathaišā, rathaisha, rathaiṣā - ratu ilkss
ʘ rathajāna, rathayana, rathayāna - braukšana ratos
ʘ rathajōga, rathayoga - ratu iejūgs
ʘ rathākša, rathaksha, rathākṣa - garuma mērs - ratu ass
ʘ rathakšōbha, rathakshobha, rathakṣobha - ratu šūpošanās (šķobīšanās) 
ʘ rathanābhi, rathanabhi - riteņa rumba
ʘ ratharjati, rathāryati - braukt vai ceļot ratos
ʘ Rathasaptami - Septiņjūga Ratu svētki, saules dzimšanas diena janv.-

febr.
ʘ rathaspati - ratu vai izpriecu dievība, ratu īpašnieks
ʘ rathaspriš, rathasprish, rathaspṛś - ratu apspricēšana, pārbaude
ʘ rathasvana - ratu grabēšana (zvanīšana)



ʘ rathāšva, rathashva, rathāśva - ratu vilcējs zirgs
ʘ rathēšthā, ratheshtha, ratheṣṭhā - ratos stāvētājs, karavīrs, kurš cīnās no 

divričiem
ʘ rathī, rathi - kučieris, cīnīties kara divričos, arī vadītājs, kungs, 

valdnieks
ʘ rathja, rathya - pajūgu sacīkstes, zirgs 
ʘ raud, rōditi, rud - raudas, raudāt; arī vaimanas, bēdas, slimība, sāpes 
ʘ Raurava - aurošanas, kliegšanas jeb ruru elle; Baismīgā, vaimanu elle, 

negodīgs, nepastāvīgs, briesmonis, mežonis, ruru koka auglis, darināts no 
ruru brieža ādas. Bhagavata Purān'ā, tā tiek noteikta cilvēkam, kurš rūpējas par 
savu un ģimenes labumu, bet kaitē citām dzīvām būtnēm un vienmēr skauž 
citus. Tāda cilvēka sāpināti cilvēki pieņem mežonīga čūskveidīga zvēra 
veidu un šādu cilvēku moka. Višnu Purāna šo elli uzskata par piemērotu 
viltus lieciniekiem un meļiem

ʘ reid (kušanu) - raidīt. PIE reidh
ʘ rēšana, reshana, reṣaṇa - vilka gaudošana (riešana?), aurošana
ʘ rēusv, kušanu reusw - raut, ravēt. Arī kušanu 'räss'ä/e',  PIE (hx)r(e)us
ʘ rhuta (kalāšu) - 1. pārklāts; 2. krāsots (Ruta?)
ʘ rhuži, kalāšu rhuzhi - 1. reģe, burvis, burve, ragana, gars, feja. Spēj teikt 

burvju vārdus un pārvērsties dažādos izskatos; 2. nelabais, velns. Skat.  rāgin
ʘ ri, ṛ -  ritēt, iet; pienācīgs, skat.  ṛta
ʘ ribhu, ṛbhu - kalējs, namdaris, amata meistars (salīdz. ar ribot); 

apdomīgs, gudrs, prasmīgs, atjautīgs. Rigvēdas padievi, trīs pusdievības, tie 
parasti parādās kā Indras pavadoņi, dievību kategorija; Pērkoņdēli, budreļi; 
(liet. Budrajcis)

ʘ riddhi, ṛddhi - (salīdz. ar ridāt?) pilnība, laba veiksme, veiksme, 
pārdabiska spēja, labklājība, maģija, pārpilnība, dziedniecisku augu veids, 
pieaugums; ṛdh + ti - pārticība; labklājība; uzplaukums; nevainojamība; 
labklājības dieve

ʘ riddhipāda, riddhipada, ṛddhipāda - [12]: padieva (kā saridātāja?) pēdas 
visuresamība; pārdabiska spēja pēc vēlēšanās parādīties jebkurā vietā, lidot 
vai iet bez šķēršļiem, būt absolūti brīvam. Pirmajā, piektajā un devītajā 
mēnesī (labvēlīgie mēneši, kuri ir svarīgākie labdarībai, ar ko iegūst labu 
slavu garīgajā pasaulē) padievi dodas visapkārt pa pasauli. Arī ṛddhi-
sākṣātktiyā

ʘ riši, rishi, ṛṣi - reģis, tas ir, dziesminieks jeb svēto himnu sacerētājs; sens 
svētais; dievbijīgs cilvēks, īpaši vientuļnieks. gaismas stars, reģis, gaišreģis, 
Patiesību Redzošais, svētais, dievišķs viedais, Vēdu laika gaišreģis; 



piederīgais pie vēdisko bramīnu izcilākajām ģimenēm, kuras tika aprakstītas
Vēdās (ṛṣ + i). Akadiešu eršum

ʘ rišikā, rishika, ṛṣikā - zemāka reģa sieva. Salīdz. ar ragh, rāgin - kaisla 
sieviete, rāgh - iedarbīgs, kṛtya- maģija, burvīgums, valdzinājums, ļaunu garu 
veids; ragana - safrāns, safrāndzeltena krāsa. Arī siddhayoginī, pāparākṣasī,  yoginī  
- burve, ragana, apveltīta ar maģisku spēku, kaśyapā - sievišķa reģe, kalāšu 
rhuzhi. [408]: seno normāņu mara, A.S. more, mare, O.H.G. mara f - demonas (mare 
nakties košmaruose) = sen. slavų mara - ragana, demonas, goblinas, iran. mor-[r]igain, galų

ʘ rit - ritošs, kustošs, plūstošs
ʘ Rita, ṛta - ritums, Rita, krietns (ritīgs, riktīgs), iedibināta kārtība, saule,

personificēta patiesība, dievišķais likums, likums,  ticība, labklājība; rits, 
aizritējis, apskaidrots, apdāvināts, īsts, ar labu slavu, piemērots, pareizs, 
spējīgs, godīgs, godāts, cienīts,  sāpināts, godināts, vaļsirdīgs, patiess, 
skaidrs, dūšīgs, taisnīgs, godavārds, dievišķa patiesība, patiesība vispār, 
ziedošana, īpašs ziedojums, dievišķs likums, paražas, solījums, pārliecība, 
ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī), sapulce, labklājība, svēta vai 
dievbijīga rīcība, patiešām (salīdz. ar rīts kā kārtns dienas iesākums; ritums,
rai-ritam). Akadiešu rīdu, riddu. Skat. vrata,  vīravrata, sādhuvāda,  praṇidhāna,  
iṣṭavrata,  iṣṭadevatā,  ekavrātya,  divya,  devavrata,  ādityavrata

ʘ ritam, ṛtam - ritīgi, īsti, pareizi, pienācīgi, skaidri (salīdz. ar rā-ritam) 
ʘ Ritambhara, ṛtambhara  - ṛta + m-bhṛ - Brahman'a, Virsīstenības vārds; 

izpratne. Skat. arī  Para, AUṂ, KĀ, Parāsaṁvit, Parameṣṭhin,  Paraṁdhāma,  
Paramātman,  Parabrahman, Ubhaya-liṅgatva, Dharmakāya, Dharmadhātu, Svarūpa-jñāna, 
Sūrya, Sāvitra, Sthala, Ṣaṭ-sthala, Satčitānanda, Pāramārthika, Brahma, Brahman, Brahmasmi,
Nirguṇa Brahman, Saguṇa Brahman, Ātmabhū, Bhūdeva, Bhuma, Devadeva, Paraśiva, Īśvara, 
Niṣprapañca, neti-neti, Kūṭastha. Arī  Prājapati, Hiraṅyagarbha, Sutrātman, Prāṇa kā 
Virsīstenības pirmo izpausmi, kā arī brahmavidyā, ekam-eva-advitīyam

ʘ ritasjajōni, ritasyayoni, ṛtasyayoni - [128]: centrālā vieta svētai darbībai vai
godāšanai - šajā saulē altāris jeb ziedoklis, viņsaulē svētākais no svētākā 

ʘ Ritaspati, ṛtaspati - dievbijīgu darbu valdnieks
ʘ ritavja, ritavya, ṛtavya - atttiecīgs uz gadalaiku, veltīts gadalaikam 
ʘ ritavrata, ṛtavrata - patiess; tas, kura vārds, solījums ir patiess
ʘ rite, ṛte -  trūkstošs, izņemot, bez (aizritējušais?) 
ʘ rīti, rīta, riti, rita - ritēt (rīts kā ritmiska parādība?), tecēt, rinda, dzejas 

rinda, norise, ritums, rits, veids, paņēmiens, uzvedība, paraža, norise, 
secība, sistēma, regulas 

ʘ riti, ṛti - taka, ceļš
ʘ rītidžņa, ritijna, rītijña - ritus, iedibinātas paražas un paradumus zinošs
ʘ Ritu, ṛtu - dievības, kas vada gadalaikus; laikmets, gadalaiks, secība, 

ritums, kalendārs, Lielā Diena jeb Ārtava, darbībai noteikts laiks, 



menstruāciju cikls, menstruālie izdalījumi; dzimumattiecībām atļautie, 
piemērotie laikposmi, likums, gaisma, laikposms. Akadiešu itu, iti, itud

ʘ ritugana, ṛtugaṇa - visi gadalaiki, gadalaiku kopums 
ʘ ritumati, ṛtumati -  ṛtu + mant + i - sieviete savos ciklos; precama 

meitene; sieviete dzimumattiecībām atļautajos laikposmos 
ʘ ritumukha, ṛtumukha - gadalaika sākums vai gadalaika pirmā diena 

(ieeja)
ʘ ritunātha, ritunatha, ṛtunātha - pavasaris, gadalaiku valdnieks
ʘ rituparjāja, rituparyaya, ṛtuparyāya - gadalaiku maiņa; skat. paryayana
ʘ ritupašu, ritupashu, ṛtupaśu - noteiktā gadalaikā upurējams dzīvnieks
ʘ rituvritti, ṛtuvṛtti - gadalaiku maiņa, gads
ʘ Ritvidž, ritvij, ṛtvij - Visuma Pamatlikums (Brahman), hotṛi, adhvaryu, udgātṛi 

priesteri
ʘ roda - apraudāšana, vaimanas
ʘ rodana - raudas, raudāšana
ʘ ru - rūkt, rēkt, aurot, gaudot, ķērkt, dārdēt, rībēt, vaukšķēt, kliegt, dūkt 

Arī ruvati, runduik
ʘ ručira, ruchira, rucira - rutks
ʘ rudhira - ruds, asinskrāsas, sarkans, sarkandzeltens; Marss
ʘ rudita - raudošs (Rudīte?), vaimanājošs, mikls no asarām, raudāšana, 

vaimanāšana; skat. roda
ʘ rukma - zelts, zeltains, zelta rota (Rukmanis?) 
ʘ rukmaratha - zelta rati, kariete
ʘ runa - [385]: mags, burvis (runātājs?)
ʘ runddhe, rudh - asara; skat. raud
ʘ runduik (kalāšu) - 1. rūkt, ņurdēt uz kādu; 2. dusmīgi runāt ar kādu; 

skat. ru
ʘ rūšana, rushana, rūṣaṇa - rūsēšana, notriepšana, pārklāšana
ʘ ruta - [12]: skaļa skaņa vai balss (rūkšana? Ruta?); skat. ru
ʘ sad, sīdati, sidati - sēdēt, mājot
ʘ sāda, sada - sēdēšana, jāšana, nosliece, tīrība, skaidrība, izkārnīšanās, 

zaudējums, bojāeja, trūdēšana, izsīkums, grimšana, vājums, bezcerība, 
apnicība

ʘ sadana - atslābināšanās, sirgšana, iztukšošanās, atslābums, ūdens (āpa, 
nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī), mājas, mājošana, sēdvieta, salikšana kopā, 
izkārtošana, vieta, grimšana, miera gūšana, ziedošanas telpa, apmešanās.

ʘ sadaspati - sēdes, ziedošanas sanāksmes vadītājs
ʘ sadhamāda, sadhamada - pasēdēšana, brālība, arī iedzeršana, uzdzīve, 

līksmošanās, dzīres, kompānija, bohēma



ʘ sādhanta, sadhanta - diedelētājs; ubags, arī faquīr. 
ʘ sādhu, sadhu - svētais, krietns, veicīgs, tiešs, labprātīgs, spēcīgs, 

prasmīgs, tīrs, laipns, labvēlīgs, mierīgs, taisnīgs, nemaldīgs, godājams, labi 
dzimis, piemērots, veiksmīgs, drošs, paklausīgs, izcils, cildens, tikumīgs, 
neiejaukts, kārtns, augļotājs, tirgotājs, zintnieks, gaišreģis, juvelieris, svēta 
sieviete, pietiekošs, labvēlība, taisnīgi, prasmīgi, nešaubīgi, pienācīgi, 
laipnība, godīgums. 

ʘ sādhuvāda, sadhuvada - godavārds, labā slava, pacilātība, labi teikts; arī 
vrata,  vīravrata, ṛta,  praṇidhāna,  iṣṭavrata,  iṣṭadevatā,  ekavrātya,  divya,  devavrata,  
ādityavrata

ʘ sādja, sadya, sādya - jājamzirgs, sedlu zirgs
ʘ sadžana, sajjana - no labas dzimtas, tikumīgs, cienījams, labs vai 

tikumīgs cilvēks, burvis, modrība, sargs, sagatavošanās, piederumi, kāpnes 
uz ūdeni 

ʘ sadžātja, sajatya, sajātya - kopīga dzimta, radniecība, rāse, izcelsme, 
attīstība; interešu vai raksturu tuvība; līdzība, brālība

ʘ sæda, gudžaratī sə.da - vienmēr (Seda?). Skat. sanskr. sadā - vienmēr, 
mūžīgi 

ʘ sælah, gudžaratī sə.lah - padoms (Sēlija?)
ʘ sælat, gudžaratī sə.lat - mūrnieks. Skat. sanskr. lepaka - mūrnieks, apmetējs, 

atlējējs veidnē
ʘ sæli, gudžaratī sə.ɭi - tieva apaļa nūja (Sēlija?)
ʘ sagači, kalāšu sagaci - vilnas sagša, seģene, villaine vai mētelis. Arī bidzi, 

ghu'i
ʘ sagai, kalāšu saga'i - vecajo saiets (sagājiens?)
ʘ sahi (kalāšu) - patiess, godīgs (saki?)
ʘ sāhitja, sahitya, sāhitya - sakāmais, saziņa, daiļruna, literatūra, dzeja, 

sacerējums, vienprātība, sabiedrība (salīdz. ar teicēji)
ʘ saika - piesaistīts (saikne? Saikava Praulienā?), plus viens
ʘ saikata - smilšains, sēre, smilšu sēklis
ʘ saim (kušanu) - saime, patvērums
ʘ sajudžja, sayujya, sāyujya - sajūgts, cieši vienots, dziļi vienots; 

identificēšanās, cieša savienība, līdzība. Kļūt vienotam ar Dievu jeb 
dievsajūgtam;  savienošanās jeb saplūsme; skat. yoga

ʘ sākam, sakam, sākám - kopā
ʘ saki, kalāšu s'aki - sakumi, sekumi. Divzaru - (du-s'aki), trīszaru siena 

dakšas, trizuļi (ponj s'aki zhuk; sanskr. triśūla)
ʘ sākšāt, sakshat, sākṣāt - acīmredzami



ʘ sākšin, sakshin, sākṣin - aculiecinieks, liecība, skatīšanās ar acīm, 
novērošana, ego; vērojošā patība, dvēsele (kūṭastha), kas neiejaucoties novēro 
ķermeņa un sajūtu darbības; redzētāja, intuīcija; vērošana, liecība 
(acīgums), pierādījums

ʘ sakta - sākt, piespraust (sakta), piestiprināts, piegulošs, pielipināts, 
savelkošs, piestiprināts, nostiprināts, turošs, sākts, sagaidāms, aizņemts, 
uzticēts, vērsts

ʘ salila - lietus (salīt), lietus ūdens, asaras, viļņi, bangas, plūdi; 
nepastāvīgs, plūstošs, bangojošs

ʘ samādhi, samadhi - samedojums, svētpamirums, transs; arī  devamadhu.
ʘ samāsa, samasa - [12]: sanāksme
ʘ sambandha, sambandha - piesaiste, piederīgums
ʘ sana - sens (sæns), vecs, ilgstošs;  ilgs, guvums, ziloņa ausu 

plivināšanās, ziedošana
ʘ sanadža, sanaja - sens, vecs
ʘ Sanaka - Senais; viens no 4 Kumar'ām, no Brahmā prāta dzimušajiem reģiem
ʘ sanātana, sanatana - mūžīgs, sens, pirmatnējs 
ʘ sanga, sańga - pārāk daudz saiešanos ar sievietēm
ʘ sanga, sanga, saṅga - sanākšana, saiets, saplūšana, sapulcēšanās, 

savienošanās, kopiena, savienība, pievilcība, sakari, vēlēšanās 
ʘ sangalē, sengal, sangale, sangal - (zemgaļi?); [30]: adamzād'u klans no 

kopīgiem senčiem ar katori un khushwaktē (chitrali sangal - burt. 'svētā ķēde'). 
Skat. gali

ʘ sangama, sangama, saṅgama - saiets, tikšanās, vienība, saplūsme, saskaņa,
prasme, dzimumsakars, saskarsme, savienojums, krustpunkts, pielāgošanās

ʘ sangata, sangata, saṅgata - sanākšana, biedrošanās, piederība kopienai, 
pievienojies

ʘ sangava, sangava, saṅgava - laiki, kad ganībās govis tiek sadzītas 
slaukšanai, vai kad tās ir kopā ar teļiem

ʘ sangha, sangha, saṅgha - J.A.Grimes [8]: sanākšana; kopiena
ʘ sanskritāvāk, sanskritavak, saṃskṛtāvāk - sanskrita valoda, sanskrits. Skat. 

arī  prākṛta, ardha-māgadhī
ʘ sanvāda, samvada, saṃvāda - saruna, saziņa
ʘ sanvītin, samvitin, saṃvītin - apjozies ar svēto auklu, jostu
ʘ saņdžņā, sanjna, sañjñā - skaidra apjēga jeb priekšstats jeb izpratne
ʘ sapakša, sapaksha, sapakṣa - J.A.Grimes [8]: līdzīgs, sapasošs, sakrītošs 

piemērs
ʘ sapta - septiņi; akadiešu šibî, šebîtu
ʘ saptadina - septiņas dienas, nedēļa



ʘ saptakī, saptaki - sievietes (septiņvelku?) josta; skat.  avyaṅga, saṃvītin, trāgi,
nāgamauñjin, nāgayajñopavīta, patyak

ʘ saptamātri, saptamātrikā, saptamātṛ, saptamātṛkā- [12]: septiņas mātes, 7
dievišķās mātes jeb personificētas galveno dievību enerģijas: Cāmuṇḍā, Gaurī, 
Vaiṣṇavī, Kaumārī, Indrāṇī (Aindrī, Māhendrī), Raudrī, Vārāhī

ʘ Saptariši, saptarishi, saptaṛṣi - septiņi reģi, Brahmā prāta dēli. “Septiņi 
zintnieki”; Dižās Būtnes, kas ir Radīšanas galvgalī un to pārrauga. Skat. arī 
Manas Putras

ʘ saptārnava, saptarnava, saptārṇava - septiņi okeāni; septiņu okeānu 
apņemts

ʘ Saptasindhu  - Septiņupes apvidus (Saraswati, Sutudri (Sutlej), Vipasa (Beas), 
Asikni (Chenab), Parosni (Ravi), Vitasta (Jhelum), Sindhu (Indus))

ʘ saptāšva, saptashva, saptāśva - saule, septiņu zirgu vestā
ʘ sar (kalāšu) - ezers, īpaši kalnu ezers
ʘ saras - ezers, liels ūdens klājums (Sārnate?)
ʘ saras (kalāšu) - kadiķis. “Visi ir ziedojuši kadiķus. Ej aši arī tu, noliec 

un nāc atpakaļ!” Kadiķi lieto rituālos, tos uzskata par rituāli tīriem (onjes't'a). 
Tos kvēpina un lieto upurēšanas rīku attīrīšanai. Kadiķi, ja nav pieejams, 
var aizvietot ar svēto ozolu (bonj)

ʘ Sarasvatī, Sarasvati - ūdeņiem, ezeriem bagāts apvidus (Ezerzeme); 
ikkatra upe, mītiska upe Sarasvatī (ziemeļu S. - Oxus, Vahša jeb Amudarja; 
dienvidu S. - blakām Indai, izsīkusi); debesu balss, runas spēja, govs, 
izglītības un zināšanu padieve, izcila sieviete, mācīta viedība

ʘ sarga - pasargāšana, šaujambulta, aizšaujamais (salīdz. ar sargs),  
šautra, pīķis, steiga, uzbrukums, bars, karaspēks; radīšana, radība, daba, 
pēcnācējs; sārgaḍa - aizslēgts. Arī karamukta, sphurati

ʘ sarma (persiešu) - aukstums
ʘ sārnata, sarnata - (sara- ezers + nata- izsīkstošs; Sārnate?) 
ʘ Sārnath, sarnath - [12]: (Sārnate?); arī Mṛgadāva, Briežu dārzs ZA no 

Vārāṇaṣī, Śākyamuni (Budas) iemīļota vieta, mūsdienu Sārnath pie Benaresas. 
Sārnath ir atvasināts no sanskrita Sāraṅganātha, kas nozīmē 'Briežu Kungs'

ʘ sarpis - attīrīts sviests (šķidrs, kad silts, ciets, kad atdzesēts). Arī ghṛta, 
ghee, usli ghee, ghī

ʘ sarvavīra, sarvavira, sarvavīra - [128]: (izgājis no kaujas) ar visiem vīriem;
nezaudējot nevienu vīru, nevienu varoni

ʘ sas, sā, tat, sa - tas  (šis?), viņš, viņa. Arī tad, tā, tādā veidā
ʘ sasjāvāpa, sasyavapa, sasyāvāpa - sēja, labības sēja
ʘ sāšūka, sashuka, sāśūka - sega; skat. adata - śūci
ʘ sata (kalāšu) - septiņi



ʘ sāta, sata - sāts, pietiek, pabeigts, bauda, bagātība, tīksme, patika, 
dāvana, dabūts, iegūts, beidzies, dots, piešķirts

ʘ satanu - iemiesota būtne, kopā ar fizisko ķermeni (salīdz. ar Sātans)
ʘ satī, sati - tikla, tikumīga, dievbijīga sieviete, pašierobežota sieviete, 

viņas augstība, sieva, smaržīga zeme
ʘ satra - sēta;  četrstūraina iežogota vieta ar četriem vārtiem (Jāņa Sēta?)
ʘ sāttja, sattya, sāttya - sāts, mērens, atturīgs
ʘ sāttra, sattra - sārts, ugunskurs, uguns rituāls
ʘ saudāmanī, saudamani - (salīdz. ar šaudīties); iespējams, sazarots zibens;

zibens vai īpaša veida zibens
ʘ saulabhja, saulabhya - J.A.Grimes [8]: viegla pieejamība; labvēlība. 

Viśiṣṭādvaita Vēdānt'ā Dievs saviem pielūdzējiem ir viegli pieejams. Skat. labhya
ʘ saura - saule  (r-l), saules dēls, saules godātājs; uz sauli (Sūrya) attiecīgs,

solārs, garīgs reibums, saistīts ar, piederīgs vai Saules dieva svētīts; dievišķs,
debesu; saules zodiaka zīme, ko lieto kāzu ceremonijā;  saules kalendāra 
diena, govs, koriandrs, saulei veltītu himnu krājums, labā acs; sastāvošs no 
alkoholiska dzēriena. Tapatī, ķēniņa Kuru mātes, sauktas arī Vaivasvatī, tēva 
vārds

ʘ sauradharma - [423]: saules derība; otrā pakāpe derību (dharmu) 
hierarhijā aiz Śākta-dharma's (Bhaktivinoda Ṭhākur); godātāji apjēdz siltuma 
pārākumu pār trulu matēriju un godā saules dievu Sūry'u kā siltuma avotu; 
šajā dharmā dominē neziņas un kaisles (tamas-rājas) īpašības (guṇa). Viena no 
Saura Upapurāṇ'ām

ʘ sauradhrī, sauradhri - stīgu instruments (kokle?)
ʘ sauradivasa - solārā diena
ʘ sauranakta - īpašs reliģisks rituāls naktī: kad sakrīt svētdiena un Hasta

zodiaks, tad  Sūrya bimba laikā, tas ir, kad saules ēna ir divtik gara kā cilvēka 
garums un ir sauranakta, ēd tikai naktī un veic mahāvishnu meditāciju, lai tiktu 
vaļā no visām slimībām

ʘ saurapata - saules godātājs 
ʘ Saurāštra, saurashtra, saurāṣṭra -  'Saules zeme', misiņš, zvanu metāls; 

smaržīga zeme Suratā; piederīgs Suratas (Soruth, Soraṭh) valstij. Salīdz. ar 
sauromat

ʘ Saurī, sauri - saules dieva sieva
ʘ sauria - ļaunā gara izdzinēji
ʘ saurika - debesis
ʘ saurja, saurya - saur(l?)ya, saules dēls (arī ravisuta), uz sauli attiecīgs, saulei

piederīgs, solārs, saules radošais spēks, gads
ʘ sauromat - (no Saules Māte?); skat. saura mata, śāka



ʘ savajas, savayas - savējais, vienāda vecuma, vienāda spēka, draudzene, 
draugs, uzticības persona, laikabiedrs, vienaudzis, biedrs. Salīdz. ar savya

ʘ savēša, savesha, saveṣa - savietis, tērpts, rotāts, kaimiņu, tuvs
ʘ savira - ar vīriem; ar vasaļiem vai sekotājiem; vadonis
ʘ savīrja, savirya, savīrya - varens, spēcīgs, veselīgs, tikpat spēcīgs; vadonis
ʘ Savita, Savitar, savitṛ - saule kā mudinātājs, rosinātājs, skubinātājs; no 

saknes su - rosināt, izraisīt, skubināt, iekustināt; saule un saules dzīvības 
spēka padievs Rigvēdā, kurš pārrauga pasauli, redz visu, kas ir aiz debesīm, 
zemes un pirmatnējiem ūdeņiem, saule asādha mēnesī. Piešķir cilvēkiem 
gaišreģa spējas, ārstē un saglabā dzīvību

ʘ savitarsutadina, savitṛsutadina - sestdiena 
ʘ sāvitarsūtra, savitarsutra - svētā aukla, svētais pavediens
ʘ sāvitra, savitra - saule, saulei piederīgais, svētais pavediens, svētā aukla, 

iesvētība divkārt dzimušo kārtā, kas notiek, skandējot Sāvitri (Gājatrī) 
vārsmu un iesvētāmajam dāvājot svēto pavedienu (pīni, prievīti) visam 
mūžam, ko saņem otrās dzimšanas - iesvētību ritā un valkā pār kreiso plecu 
un zem labās rokas

ʘ sedhati - ieslodzīt, sodīt, turēt prom, padzīt, aizliegt (iesēdināt)
ʘ sēla, hēla, hala, sela, hela - (sēļi?). [155]: arī sel, sail, shail, selaniya, selania (s-

h). Skat. arī 'balti'. Džātu gotra, kas rodama Rādžastānā un Madhjapradēšā
ʘ siara - sijājošs lietus, vēja dzīts lietus, lietus piles
ʘ sič, sich, sic - siets, tīkls, režģis, divas robežas, tas ir, apvārsnis, 

karaspēka spārni (flangi)
ʘ sičjatē, sichyate sicyate - sijāts, bārstīts (sīks?)
ʘ sīdati, sidati - sēdēt, sēsties, atlaisties; krist nepatikšanās vai izmisumā, 

sabrukt, minstināties, vilcināties, grimt (grūtsirdībā), nogurt, iekārtoties, 
grīļoties, padot ceļu, būt nomāktam, nīkt, novērot, aplenkt, zaudēt dūšu

ʘ siddha - reģis, zintnieks. 
ʘ siddhavana - svētbirze. Skat. devāraṇya
ʘ siddhi - nevainojamība, pilnīgums, pilnīgs apmierinājums, veiksme, 

gatavība, svētlaime, atbrīvošanās, dziedināšana, atrisinājums, piepildījums, 
sasniegums, labklājība, spēcinājums, neparastas spējas; hindu labas 
veiksmes padieve

ʘ sīdja, sidya, sīdya - [12]: laisks, slinks, slaists, sliņķis (sēdētājs)
ʘ sīk, kalāšu siik - 1. šūt; 2. pīt grozu
ʘ sikara - sīks, smalks lietus, līņāt, smidzināt. Skat. siara
ʘ sīman, siman - apvārsnis, virsotne (Sīmaņu tirgus?), kalngals, tālākais 

plašums, īpaši liels skaitlis, ietvars, krasts,  robežas, pierobeža, mala, 
galapunkts, galējā robeža jebkam, skausts, pakausis, sēklinieka maisiņš, 



vaga (grava, kalna kore, ūdensšķirtne utml.) kas iezīmē lauka vai ciema 
robežu, taisna matu šķirtne, galvaskausa šuve

ʘ Sindhumātri, sindhumatri, sindhumātṛ  - Straumju Māte, jūra kā māte
ʘ sīta, sita - sasiets, sapīts, spožs, gaišs, balts, tīrs, atklāts, bāls, glīta 

sieviete, mēnesgaisma, mēneša gaišā puse (no jauna līdz pilnam mēnesim), 
sudrabs, sandals

ʘ sīvana, sivana - šuve, šuvums, vīle. Arī sevanī 
ʘ sīvjati, sivyati, sīvyati - šūt, savienot 
ʘ sja, sya - vētīšanas (sijāšanas) grozs. Arī kulya (kuļamais)
ʘ sjas, sjā, tjat, syas, sya, tyat, syás, syā, tyát - šis, tas
ʘ sjūta, syuta, syūta - šūts
ʘ Skanda - lēkātājs, lēcējs; uzbrucējs, ievainojošs, izvirdums, ķēniņš, 

princis, gudrs un mācīts vīrs, dzīvsudrabs. Padievs Kartikeya, arī Murugan, arī 
Subhramanya

ʘ skandamātri, skandamatri, skandamātṛ - varoņu māte
ʘ skri  (kušanu) - skriet. PIE (s)kri-sḱe/o-, skri , arī lietuviešu 'skriẽti'
ʘ smaja, smaya - apsmiešana, lepnība, augstprātība, uzpūtība, izbrīns, 

pārsteigums
ʘ smājajati, smayayati, smāyayati - izraisīt smaidu, likt smaidīt; smaids, 

viegli smiekli, vaļsirdīgs, atplaucis
ʘ smajan, smayan - smiešana, izbrīns, mulsums
ʘ smajana, smayana - smaidīšana, smaids, arī viegli smiekli. Arī smayamāna 
ʘ smajantī, smayanti - smaidīgs
ʘ sōmavīrja, somavirya, somavīrya - sōmas spēkā
ʘ spandate - spārdīt
ʘ spardh - cīnīties (spārdīties?) 
ʘ sphurati - spert ar kāju, iespert (zibenim), mest, ievainot, graut, 

purināt, raustīt
ʘ spreud (kušanu) - spraust. Arī PIE (s)preudh-sḱe/o), lietuviešu 'spráusti' - 

spraukties
ʘ sprišati, sprishati, spṛśati - spricēt, apslacīt, apsmidzināt, iemalkot
ʘ srāva, srava - strāva, straume, strūkla, plūsma, noplūde, izdalījumi; arī 

plūstošs, ūdenskritums, iztukšošanās, mīzali. Arī sru, sravati, susrava, asravit; 
sravis- yati, sruta, lietuviešu srav-j-u - straume

ʘ stambha - stampa, stabs, pālis, pīlārs, balsts, miets, stumbrs, kāts, 
rokturis, sacietēt, piebāzt, piestampāt, nostiprināšana, nekustīgums, 
sastingums, nekustīgums, pildījums, biezums, stingrums, uzpūtība, kavēklis,
apspiešana, aizsprostošanās, nostiprināšana, piepildīšana, apstulbums; 

J.A.Grimes [8]: Visuma balsts jeb pamats. Visuma stabs; salīdz. ar dhruva



ʘ stanati - stenēšana, neartikulētu skaņu izlaišana; pērkons, dārdi. Arī 
svana, tondar, âsmânqorres, pērkons (persiešu)

ʘ staras -  Vēdu sanskr. zvaigzne; skat. tara; salīdz. ar stars
ʘ stha - stāvošs, mājojošs, iesaistīts, nodarbināts, pamatne, vieta
ʘ sthala - uzkalns (stallis?), jumts, līdzena vieta, sausa zeme, kūts, 

atrašanās vieta, stingrs
ʘ sthāna, sthana - ziedoklis, sanākšanu vieta, svēta vieta, astroloģisks 

zvaigznājs, pilnīga klusuma stāvoklis u.c. 
ʘ sthānu, sthanu, sthāṇu - statne, stāvošs, nekustīgs, stingrs, stabs, miets, 

pālis, stumbrs, stublājs, kāts, šķēpa vai šautras veids, celms, saules pulksteņa
stabiņš, arkla daļa, īpaša sēdus poza

ʘ sthāvara, sthavara - stāvošs (stāvs, stelles), iedibināts, stingrs, pastāvīgs, 
nemainīgs, nekustīgs, nekustams, šaujamloka stīga, dzimtas īpašums, 
noturīgs, stabils, stabilitāte, stacionārs, augu pasaulei piederīgs, ilgstošs, 
nostiprināts, dzimtas īpašums, mierā stāvošs, kalns

ʘ sthavi - audējs (steļļu stāvs)
ʘ sthavira - [12]: vecajais, 20-50-gadīgs mūks, kurš cienīts jau 10 gadus
ʘ stri, stṛ - [128]: zvaigznes (varbūt 'gaismas streijātājas' vai 'izstreijātās'), 

kas ir izstreijātas pa debesīm
ʘ strī, stri - strīpa (šķirba?), vagīna, sievišķs, kundze, sieviete, sieva, 

mātīte, baltā skudra, pantmēra veids
ʘ strīdharma, stridharma - sieviešu  dzimumdzīves derība, menstruācijas, 

noteikumi sievietēm, pienākumi
ʘ strijatē, striyate - strijāts, streijāts, izkaisīts
ʘ strīmukha, strimukha - sievietes mute
ʘ strinōti, stṛṇoti - izstreijāt
ʘ Strīrādžja, strirajya, strīrājya - amazoņu apdzīvots apvidus (ap Donu?). 
ʘ striti, stṛti - izstreijāt, nokaisīt, apgāzt, nogalēt
ʘ strīvāsas, strivasas - dzimumsakaram piemērots tērps
ʘ sučakšus, suchakshus, sucakṣus - acīgs, vērīgs, gudrs vai mācīts vīrs, ar 

skaistām acīm
ʘ sūčī, suci, sūcī - šujamadata (salīdz. ar šūt), adata, skuja, tapa, skatiens, 

konuss. Skat. arī sūcika - šuvējs, pārtiek no adatas; vayana - adīšana, aušana
ʘ sūčika, suchika, sūcika - šuvējs, tas kas pārtiek no savas adatas 
ʘ sūdana, sudana - izvirdums (lavas, sūda?), izmešana, iznīcinošs, 

iznīcināšana, nogalinošs, nogalināšana, slepkavība, sakārtojošs, pareizi 
vadošs, piekrišana vai solījums

ʘ sugata - patīkama gaita, labi aizgājis galā - Budas apzīmējums; labi 
apdāvināts, labi atvadījies; budists, budistu skolotājs



ʘ suii (sindhi) - šujamadata, pulksteņa rādītājs
ʘ sūkarī, sukari - cūka. Arī sūkara
ʘ sumnā, sumna, sumná - suminājums, himna, dievbijība, labvēlība, 

labdarība, lādzīgums, pagodinājums, patīkams, laime, prieks
ʘ sunīta, sunita, sunīta - labi vadīts (skat. nīti), labi darīts, labi sagatavots, 

laba uzvedība, viedība
ʘ sūnu, sunu - zēns, dēls
ʘ sūpa, supa - zupa, mērce, vira, buljons, pavārs, virēja, pods, panna, 

vārīti pākšaugi
ʘ suptadžņāna, suptajnana, suptajñāna - uztvere miegā, sapnis, sapņošana 
ʘ suptavākja, suptavakya, suptavākya - vārdi, ko izrunā miegā
ʘ sura - saule (r-l), zintnieks, mācīts cilvēks, dievības attēls, simbolisks 

skaitļa 33 nosaukums, elks, dievība, dievišķums; dievišķa būtne, padievs, 
tāds, kurš ir gaismas pilns

ʘ sūra, sura - saule, vieds vai mācīts cilvēks, mudinātājs, skolotājs 
ʘ surādžana, surajana, surājana - padievu dzimums, rāse. [30]: saules rāse
ʘ surajāna, surayana, surayāna - padievu rati
ʘ surapušpa, surapushpa, surapuṣpa - dievu puķe, debesu puķe
ʘ surariši, surarishi, surarṣi - dievišķs viedais, tas ir, reģis; reģis, kas mājo 

kopā ar dievībām, dievības un reģi
ʘ suri (kalāšu) - saule, saules gaisma
ʘ suri mō (kalāšu) - saulgrieži (gan vasaras, gan ziemas). “Saule ir 

sasniegusi savu vietu, tur tā uznāk”. Ja saule savā vietā paliek uz 12 dienām, 
vasara būs laba, labība būs nobriedusi. Ja tā savā vietā paliek uz 9 dienām, 
labība nenobriedīs. Skat. arī nel'a thon - vasaras saulgrieži, heman thon - ziemas 
saulgrieži

ʘ Sūrja Šašthī, Šašti, sūrya ṣaṣṭhī, ṣaṣṭi - pateicības saulei svētki; arī Chhatha
svētki - , neskarams kultūras mantojums no tāliem laikiem

ʘ Sūrja, surya - vēdu padievs, saules dievs, kam Rigvēdā veltītas 8 
himnas. Saukts dažādos vārdos, kas pārstāv dažādus saules redzamos 
raksturojumus

ʘ Sūrjaratha, suryaratha, sūryaratha - kāds ķēniņš; [433]: kad pirmais 
Kulikas ķēniņš, Mandžušrikirti (Manjushrikirti), sludināja saviem padotajiem 
kalacakra tantr'u, (reģu vadonis) Sūrjaratha (Sūryaratha) no tā norobežojās, un 
viņam pievienojās viņa sekotāji reģi (riši). Viņi deva priekšroku izraidīšanai 
no Šambalas, lai sekotu Dimanta ceļam (Vajrayana). Tomēr, kad viņi bija 
devušies Indijas virzienā un jau pārgājuši ķēniņvalsts robežu, Mandžušrikirti
iegrima dziļā meditācijā, ar maģisku spēku apstulbināja izceļotājus un lika 
dēmonu putniem atvest viņus atpakaļ



ʘ Sūrjāvādhūja, suryavadhuya, sūryāvādhūya - saules meitas vedības; Sūrjā, 
Savitara meitas (Sūryā Savitari) kāzas ar Mēnesi (Sōma); jauna gada sākums 
vasaras saulgriežos, Jaungada eifēmisms? (līgavas māsa Raibhi = paparde)

[434]: Rigvēdas 10.85 himna ir par Saules (Sūryā, Saules dieva 
sieva/meita; nejaukt ar Sūrya) kāzām ar Mēnesi (Sōma). Svarīga tāpēc, ka 
izgaismo visai daudz lietu Rigvēdas sacerētāju dzīvēs. Saules un Mēness kā 
līgavas un līgavaiņa personifikācijai varbūt ir dzejiska nozīme, tomēr sīks 
kāzu ceremonijas apraksts nevar būt iedomu vai poētiskas vaļības lieta

ʘ sūrjavāra, suryavara, sūryavāra - saules diena, svētdiena
ʘ susvāpa, susvapa - dziļš miegs, labi sapņi
ʘ sūšas, sushas, sūṣas - labvēlīgas rītausmas vai laimīga rīta baudītājs
ʘ sūta, suta - sūtnis, izsūtāmais, mudināts, izraisīts, izvirzīts, dzimis, 

jauns četrkājainis, kučieris, zirgu puisis/iejādītājs, ratnieks, saule
ʘ sūtra, sutra - svītra, svētā josta, pavediens, dzija, aukla, stīga; sapīts kā 

ziedu vainags; tas, kas satur kopā, vārsma, rinda, vītne; svētais pavediens jeb
svētā aukla, ko valkā trīs augstākās kastas, mežģīnes; plāns, īss apraksts, 
aforisms, saruna, rokasgrāmata, kas sastāv no noteikumu grožiem, kas 
karājas kā vītnes. Skat. avyaṅga, saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, nāgayajñopavīta, patyak

ʘ sūtrin, sutrin - svītrains; ar pavedieniem; vārna; pārraugs jeb pieredzējis 
daudzas kaujas

ʘ suvāč, suvach, suvāc - vārda (pieminēšanas) vērts
ʘ suvīra, suvira, suvīra - īsti vīrišķīgs; varonīgs, kareivis, kareivīgs, bagāts 

ar vīriem vai varoņiem; tāds, kuram ir varonīgi pēcteči
ʘ sva, svajam, svayam - savs, paša, mūsu viņu, mans, tavs, viņa, radinieks, 

ciltsbrālis, savas tautas vai cilts cilvēks, ego, sava manta, cilvēka dvēsele. Arī
svaka - draugi utml. 

ʘ svabhāva, svabhava - iekšējā pašesamība, pašbūtība, patība, raksturs, 
iekšējā daba, dotības, iekšējā nosliece, dziņa, dabiskais stāvoklis, dzimtā 
vieta. Skat. adhyātma, guṇa, prakṛti

ʘ svadhā!, svadha - izsauciens jeb svētība, ziedojot dieviem vai senčiem; 
svētki

ʘ svadharma - sava derība, cilvēka paša pienākumi, iedzimtais tikums, 
kas pamatojas paša karm'ā un mentālajās pēdās (saṃskāra). Pašuzlikti dzīves 
pienākumi saskaņā ar mūžības likumu. 

ʘ svādhīna, svadhina - latg. svādīna?; atkarīgs tikai no sevis; paša ziņā; 
paša rīcībā, neatkarīgs, brīvs; daivādhīna - likteņa ziņā

ʘ svādhipatja, svadhipatya, svādhipatya - augstākā vara
ʘ svādīn, svadin - cilvēka paša ziņā, cilvēka rīcībā



ʘ svadža, svaja - čūska, pats savs, pašdzimis, pašveidojies, dzimis no 
piederības savai pašbūtībai; čūska, kā no savas ādas “dzimstoša” 

ʘ svah, svaḥ - ārējās (zvaigžņu) debesis (svēts?), Visaugstā mājoklis, 
garīgā valstība, dievišķais, planētas

ʘ svāhā!, svaha - godājošs, cieņpilns sveiciens; lai esam svētībā!; uz 
veselību! sveiks! Lai svētība pār tevi! sveiks! Izsauciens ziedojot padieviem.
Mantra, ko lieto, ziedojot svētajā ugunī maizītes

ʘ svairagati - brīva staigāšana
ʘ svairatā, svairata - pašpaļāvība (svaira-ratha - kura rati brauc brīvi); 

Jyotishmat dēla vārds; viena no 9 Zemes daļām, kurā valdījis Svairatha
ʘ svaka - savi ļaudis
ʘ svakija, svakiya - savieši 
ʘ svāna, svana - troksnis, skaņa (zvans, salīdz. ar 'zvana ausīs')
ʘ svanita - zvanīts, skanošs, skandināts, skaņa, troksnis, pērkona 

grāviens, vēja auri
ʘ svāpa, svapa - sapnis, sapņi, tūļīgums, nejutīgums, gulēšana, miegainība,

neziņa, vienaldzība, laiskums, sajūtu zudums, locekļu gurdums, sapņainība 
ʘ svapna - miegs, gulēt; arī miegainība, tūļīgums, laiskums, blāvums, 

miglainums. Miega stāvoklis atšķirībā no nomoda
ʘ svapnādēša, svapnadesha, svapnādeśa - sapnī saņemts norādījums
ʘ svapnājate, svapnayate, svapnāyate - sapņot, atcerēties sapni
ʘ svapnamukhā, svapnamukha - sapņu tēls
ʘ svar, sīar, siiar - saule, zvērot  (salīdz. ar sijāt), mirdzums, ūdens (āpa, 

nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī), izplatījums starp sauli un polārzvaigzni, 
spožais izplatījums jeb debesis, debesis, saules gaisma, gaisma (senpersiešu 
svaryas, Avestas hvare< *svare = saule)

ʘ svāra, svara - (muzikāls) uzsvars, taktsmērs, ritms, jauka skaņa, nots 
uzsvars

ʘ svarasa - jūtas pret savu tautu
ʘ svārasika, svarasika - J.A.Grimes [8]: pats par sevi saprotams 
ʘ svasič, svasic - pašbirstošs
ʘ svasja, svasya - drošs, savs, veselīgs, starojošs
ʘ svastha - pašnoturīgs, pašpaļāvīgs, neuzbudināts, pacietīgs, 

nepiespiesti, savaldīgs, neatkarīgs, patstāvīgs, neievainojis savu dvēseli, 
pastāvošs savā pašbūtībā, veselīgs, dabisks, apņēmīgs, ērts

ʘ svasthatā, svasthata - labklājība, veselība, dabiskums
ʘ svāsthja, svasthya, svāsthya - veselīgums (ķermeņa un dvēseles), veselība, 

apmierinātība, labklājība, ērtība, rāmums, pašpaļāvība, bezrūpība



ʘ svasti - svētība, labklājība, veiksmīgs, veiksme, laime, laimīgs, sveiks! 
Svasti! - cieņpilns vai pagodinošs sveiciens-izsauciens

ʘ svastidā, svastida - svētība, svētlaime, tas, kas piešķir laimi, labklājību 
ʘ svastika - mistisks veiksmes krusts, ko liek uz cilvēkiem vai lietām, lai 

sagaidītu labu veiksmi; krustveida pārsējs; trīsstūrains ķiveres dārgakmens, 
trīsstūrains matu cekula dārgakmens; četrlapu āboliņš, gailis, dziesminieku 
veids, brīvdomātājs, plāceņu veids, ceļu krustojums, trīsstūrains simbols, 
jebkāda veiksmi nesoša lieta, ķiploku šķirne; arī satya, kušanu svastik (salīdz. ar
pērkonkrusts, skat. swaixtix, kṣa)

ʘ svastikadāna, svastikadana - roku sakrustošana
ʘ svastikakarna, svastikakarṇa - iezīmēts ar svastikas zīmi ausī 
ʘ svastikānka, svastikāṅka - ar govs mēsliem uz durvīm uzzīmēta svastika, 

kad Rādžastānā piedzimst puika; iezīmēts ar svastikas krustu. [113]: 
Laimes krusts ir svastika 

ʘ svastikavrata - saules godāšana
ʘ svastimukha - bramīns, dziesminieks; tas, kuram mutē vārds svasti
ʘ svastivāč, svastivach, svastivāc - svētība, apsveikums; vārda svasti teikšana. 

Arī svastivācaka, svastyayana
ʘ svastivāčanika, svastivachanika - svasti vārda, svētības izteikšana jebkam 
ʘ svastja, svastya - apmierināts, bezrūpīgs, rāms, veiksmīgs, laimīgs, 

veselīgs miesā un garā, patstāvīgs, veiksmīgs
ʘ svastjajana, svastyayana - labvēlīgs, svētība, labu veiksmi nesošs vai 

izraisošs, svētīgs, veiksme, labklājības sasniegšanas līdzeklis, mantra, ko 
skandē labai veiksmei vai tās skandēšana, apsveikums, ar ūdeni pilns trauks,
ko nes gājiena, procesijas priekšā

ʘ Svāt, swāt - (Svēte?); [30]: ieleja Kohistānā starp Čitrālu un Kašmīru 
(vienkāršoti - kalāšiem un burušiem), dēvēta par paradīzes ieleju

ʘ svātman, svatman - cilvēka (sava) patība
ʘ svātta, svatta - uzlabots ar garšvielu (apsvētīts pārnestā nozīmē kā Jēzus 

teicienā par sāli? Svēte?)
ʘ svēda, sveda - sviedri, svīšana, izsvīdums, garaiņi, tvaiks, karstums 
ʘ svēdati, svid, svedati, svid - svīst
ʘ svija, sviya - savi ļaudis jeb radi, arī  savayas
ʘ šāhi, shah, ṣāh - persieši; salīdz. ar sakā; śaka 

 ʘ šakā, shaka, śakā - putnu vai mušu vai garausainu dzīvnieku (zaķu - śaśa) 
suga

ʘ šakhā, shakha, śākhā - žākle, stakle, zars, nozare, sazarojums, dzimta, 
pirksts, roka vai kāja, (bikšainie atšķirībā no Indijas pamatiedzīvotājiem?).  



J.A.Grimes [8]: dažādi Brāhmaṇ'u atzari, kas vēlāk noveduši pie dažādu 
skolu rašanās - piem., Aitareya, Kauṣītakī u.c.

ʘ Šākja, shakya, śākya - galvenais mūsu laikmeta buda; dzimis Kapilavastu 
566.g.pr.m.ē. Viņa tēvs Suddhodana ir bijis šā apgabala rādža. Viņa māte ir 
bijusi Mayadevī, un viņa paša sākotnējais vārds bijis Siddhartha. Viņš piederējis
pie Kṣatriya Śakya cilts, bet Gautama, domājams, norāda uz rāsi, kurai 
piederējusi viņa dzimta; skat. arī maurya, buddha, sarmatae, sauromat

ʘ šākja, shakya, śākya - žāklis, stakle, šekums, atzars; (sakumi - divzaru 
dakšas?)

ʘ šālā, shala, śālā - zāle, skola, darbnīca, nojume, garš zars, māja, liela 
telpa

ʘ šamana, shamana, śamana - dziedināšana, nomierināšana, remdēšana 
(salīdz. ar šamanis), atvieglošana, mazināšana, košļāšana, malkošana, rīšana,
izzušana, beigas, apstāja, iznīcināšana, iznīcinātājs, zirņu šķirne, antilopu 
suga, nometnieks, zākāšana, nolādēšana, nogalēšana, upurēšana

ʘ šangavī, shangavi, śaṅgavī - govju, liellopu svētīšana
ʘ šaš, shash, ṣaṣ - seši (persiešu sas)
ʘ šašaka, šaša, shashaka, shasha, śaśaka, śaśa - [12]: zaķis, trusis; no 'mēness 

zaķis' > śaśin - mēness
ʘ šašta, shashta, ṣaṣṭa - sestais, dienas sestā stunda
ʘ Šašthī, Šašti, shashti, ṣaṣṭhī, ṣaṣṭi - mēness kalendāra sestā diena; prākriti 

daļas personifikācija. bērnu aizbildne padieve. Akadiešu šeššu. šiššu, šeduštu. 
Dažās versijās - Durgā vai Umā forma. Jājot uz kaķa. Sestās dienas pēc 
dzemdībām sargātāja un savu godātāju pasargātāja no bakām

ʘ šatam, kušanu shatam, śatám - simts. Arī avestas 'satəm', lietuviešu 'šim̃tas', likiešu 
'sñta'

ʘ šatamūrdhan, shatamurdhan, śatamūrdhan - simtgalvains; skudru pūznis
ʘ šauča, shaucha, śauca - tīrība, skaidrība, godīgums, pašattīrīšanās, 

atvieglošanās. (Salīdz. ar “Voi tu tiksi saučam, skraučam, voi tam 
škrypačam'i”?)

ʘ šauk, kušanu shauk, śauk'ä/e - saukt. Arī lietuviešu 'šaũkti'
ʘ šaul, kušanu shaul - šī saule (pretstatā viņsaulei), dzīve, dzīvība (šai 

saulē). “śaul attsaik totka śāmnaṃts ñke wrīyeṣṣe pältakwä atyaṃts a[k]entasa - cilvēka 
dzīve tagad ir ļoti īsa (kā) ūdens pile zāles galā”; “śaul ka oräñ-c tā kektseño pw 
alecci cai tākañ-co - tava dzīvība gandrīz atsacīsies no šā ķermeņa; tas viss tev 
būs svešs”; “arempa rittowo mā no wnolmy aikenträ - (būtņu) dzīve ir grūta un ļoti 
īsa un saistīta ar ciešanām, bet būtnes (to) neapjēdz”; “śaultsa auṣap paṣṣīmar 
śīlaṣṣana sälyaino - kaut es viscaur dzīvē turētos labas uzvedības ietvaros!”; 
“kāñmeṃ spänteṃnträ onwaññe śaul - viņi smej un rotaļājas un tic - dzīve (ir) 



mūžīga”; “mant kättankäṃ śaulanma mā ṣp wtentse klautkonträ - tā dzīve paiet un 
vairs neatgriežas”

ʘ šauvana, shauvana, śauvana - suņa daba, suņu varza
ʘ šavita, shavita, śavita - ;salīdz. ar šāviņš, šaut, šautra) [53]: ieroču veids 

(šķēps, žebērklis, pīķis. Vārds definēts Dhanurveda-saṃhitā, kas satur ne mazāk
kā 117 ieroču sarakstu. Šo darbu esot sacerējis zintnieks Vasiṣṭha, kurš 
savukārt pārnodevis zintnieku tradīciju, kas galu galā var būt nākusi no 
Šivas un Brahmā

ʘ šēva, sheva, śeva - zivs
ʘ šiņdž, shinj, śiñj - džinkstēt, trinkšķēt, trallināt. Arī jhaṇati, śiṅkte
ʘ šiš, kalāšu ṣiṣ - galva (šiška?)
ʘ Šītalā, Šītalā māta, sheetala mata, śītalā māta - Drebuļu Māte, auksts, 

mierīgs, nesāpīgs, drudzī, atvēsinošs, smiltis, sarkana govs, bakas, baku 
dieve, jēlumu, vampīru, pūtīšu un slimību dieve

ʘ šlēša, shlesha, śleṣa - piesliešanās, divdomība, slēpta doma, piekārums, 
pielīšana, savienojums, izvairīgums, atrunāšanās, kalambūrs, vārdu spēle 

ʘ šōa tari, kalāšu sho'a tari - suņu zvaigzne, zvaigzne vai planēta, kas spīd 
sarkanā krāsā. Kalāši uzskata, ka, tai parādoties, suņi iemieg, un nāk zagļi. 
Tā varbūt ir Marss

ʘ šōa, kušanu sho'a - suns
ʘ šōdašamātrikā, shodashamatrika, ṣoḍaśamātṛkā - 16 dievmātes
ʘ šōg, kalāšu shog - koka zars (nenocirsts). Salīdz. ar sanskr. śākya; žagars; 

j'ac' shog
ʘ šōi, kalāšu ṣoi - šeit, netālu

 ʘ šramana, shramana, śramaṇa - pašierobežotais, šamanis; sarmanai, samanaioi, 
grieķiem germanai, iespējams identiski tungusu šaman; skat. arī śamana

ʘ šravas, shravas, śrávas - slava (r-l?)
ʘ šu, kalāšu shu - šausmas, bailes, raizes. “Dievs, pasargā mūs. Padzen tālu 

prom ļaunumu. Aizpūt bailes un ciešanas”
ʘ šūkā, shuka, śūkā - (čūska?), dzelonis, jebkas, kas dzeļ, asa zāle, šaubas
ʘ šūkara, shukara, śūkara - kuilis, vepris (cūka)
ʘ šuna, shuna, śuna - klausīšanās
ʘ šunaha, shunah, śunaḥ  - suņa
ʘ šunaka, shunaka, śunaka - šunelis; jauns vai mazs suns, jebkāds suns
ʘ šuni, shuni, śuni - suns
ʘ šūnja, shunya, śūnya - tukšs (šķūnis?)
ʘ šušjati, shushyati, śuṣyati - susināt, nokalst, novīst, izsīkt, izkaltēt, 

novārdzināt, mocīt, sairt, arī nīkuļot
ʘ šuška, shushka, śuṣka - sauss, izžuvis, izžāvēts, nosusināts



ʘ šuškavrikša, shuskavriksha, śuṣkavṛkṣa - sauss, nokaltis koks
ʘ šušmin, shushmin, śuṣmin - (šausmīgs?), spēcīgs, ārkārtīgi 

dzimumiekārīgs, ātrsirdīgs, brāzmains, drosmīgs, rēcošs, aurojošs
ʘ šuvā, kušanu ś(u)vā - suns. Arī armēņu 'šun', luviešu 'zuwana/i', grieķu 'kúōn', gotu 

'hunds', hetu 'kuwas', PIE 'ḱuwonṃ', lietuviešu 'šuõ' 
ʘ šuvabhīru, shuvabhiru, ś(u)vabhīru - bailes no suņa
ʘ šuvāna, shvana, ś(u)vāna - suns; arī troksnis, pūst uz, tarkšķēt; taisīt 

troksni - svāna 
ʘ švānā, shvana, śvānā - kuce - (sûnahe (avestas)) 
ʘ švānī, shvani, śvānī - kuce, suņu vadonis
ʘ švaniša, shvanisha, śvaniśa - suņu nakts, kurā suņi rej un gaudo
ʘ švānta, shvanta, śvānta - rāms, lēns (Šventa, Venta, Svēte?)
ʘ švapada, shvapada, śvapada - suņa pēda, tīģeris, zvērs
ʘ švapukča, shvapuccha, śvapuccha (burtiski - suņa astes pušķis) - 

sirdspaparde (Hemionitis cordifolia); ar raibām lapām
ʘ švātta, shvatta, ṣvātta -  ar garšvielu, ar smaržu, ar nokrāsu, tas ir, 

uzlabots, pacilāts (Jēzum - garšviela kā svētuma līdzība), arī svātta
ʘ švēta, shveta, śveta - balts (svēts? Svēte?), spožs, balts mākonis, balts 

jūras gliemežvāks, piena un ūdens sajaukums 1:1, acs baltums, balts zirgs, 
īpaša komēta, alauns, noslēpumains burta 's' apzīmējums, kristāls, planēta 
Auseklis-Rieteklis (Venēra), sudrabs 

ʘ švētagaruta, shvetagaruta, śvetagaruta - (baltā) zoss, gulbis (Garūta)
ʘ švētaratha, shvetaratha, śvetaratha - baltie rati, Auseklis, Rīta zvaigzne, 

Venēra; skat. arī śukra
ʘ švētāšva, svetashva, śvetāśva - balts, svēts zirgs - pīyūṣavarṇa, śvetahaya, kokāha, 

śvetavājin, śveta, karka, śvetāśva, mahāvīra
ʘ tadā kadā, tada kada - tad, kad
ʘ tadā, tadānīm, tad, tada, tadanim - tad, tādā gadījumā, tāpēc, tagad, viņš, 

viņa, tas, šis, arī, tādējādi, tātad, turp, tāpat 
ʘ tælp, kušanu tälp - telpa, iztukšots, atbrīvota vieta. Arī PIE 'telp', lietuviešu 

'tilp̃ti (telpù)', 'talpà', sanskr. 'tálpa' - atpūtas vieta, senīru ' telpnā-' rast vietu
ʘ tærnā, pirmkušanu tärnā - runāt (tērgāt?). Arī PIE 'ter', hetu 'tariyanu', 'tar', 

lietuviešu 'tart̃i'
ʘ tāka, taka, ṭāka - skopulis
ʘ takarī - klitors, īpaša sievietes vagīnas vieta, buramvārds veiksmīgām 

dzemdībām, vārds lietots maģiskā skandējumā veiksmīgām dzemdībām: 
AV, TS; īpašs smaržīgs pulveris. Salīdz. ar čakarēties

ʘ takla, kalāšu takl'a - stiprs, spējīgs (Tekla?). Arī takatwar, t'amt'uc, cimta
ʘ taku - [58]: tecēt, teku, ātri iet, steigties, skriet



ʘ tala (kušanu) - tāle, plakans apvidus. Arī PIE 'tēlu', armēņu 't`aɫ' - apvidus, 
senīru 'talam' - zeme, senprūšu 'talus' - telpas grīda, lietuviešu 'pãtalas' - upes gultne

ʘ talava - muzikants (Tālava?)
ʘ tālavādja, talavadya - plaukstu sasišana, uzturot ritmu
ʘ talavia - tauta Pakistānā, populācija 800 cilvēku, sindhi valoda, hinduisti
ʘ tamas - tumsa, drūmums, saules, mēness aptumsums, elle, neziņa, 

iedomas, maldi, gara tumsība; trulums, muļķība, neziņa - viena no trim 
pamatīpašībām (guṇa), kas izraisa apātiju, laiskumu, apmātību

ʘ tāmasa, tamasa - tumšs, tumsa, ļauns cilvēks, pūce, čūska, miegs
ʘ tāmasī, tamasi, nakts
ʘ tāmasika, tamasika - tumsonīgs
ʘ tamisrā, tamisra - tumšs, tumša nakts, elle, dusmas, mēneša tumšā puse 

(kad ir nodilis-augt sācis mēness)
ʘ tamō-jōgin, tamo-yogin - tumsonības jūgā esošs; J.A.Grimes [8]: cilvēku

dvēseles, kas lemtas nonākt ellē. 1. Dvaita Vēdāntā šie cilvēki ir ar 
tumsonības, tamas, pārsvaru, ļaunas būtnes. Tie nekad nevar gūt 
atbrīvošanos. 2. Skat. svarūpa-traividhya

ʘ tamsika - [110]: tumsoņi, spoku un garu, kā bhuta, preta utml. pielūdzēji
ʘ tandate - atslābt, rībēt, dancot (dandari?)
ʘ tāndava, tandava, tāṇḍava  - [182]: Šivas kosmiskā radīšanas un 

iznīcināšanas deja, viņa dievišķās līlā divi aspekti. Uzskata, ka pirmsākumā 
tā bija auglības deja

ʘ Tandu - [110]: danču padievs (uzv. Dancis?), Šivas galvenais māceklis
ʘ tapas - [58]: kosmosa karstums, garīgā kvēle, dziļš garīgums, 

pašierobežojums, princips, kas ir kustības, dzīvības un domas pamatā. Tas 
dzemdē Vienīgo (eka), rada dievišķo likumu (ṛta) un patiesību (satya) (Rigvēda
X, 129). 

ʘ tāpin, tapin - karstuma vai slimības nomākts, sāpinošs, uzbudinošs, 
kvēlojošs (tāpiņš?) 

ʘ tara - stari, krustceles
ʘ tārā, tara - [12]: zvaigzne, starojums, sievišķa dieve. Skat. arī staras; 

Dhāraṇī - spēj uzturēt labo un aizturēt ļauno; arī maģiskas formulas tantrismā
ʘ tāra, tara - tīrs, starojošs, stars, aizstāvošs, dievs, labs, skaidrs, augsts, 

zvaigzne, stāvzvaigzne
ʘ tāraka, taraka - burtiski 'pārcēlājs' (pasaulīgajai esamībai), garīgais 

pavadonis, zvaigznēm piederīgs, krītošā zvaigzne, meteors 
ʘ tārākša, taraksha, tārākṣa - ar zvaigžņotām (starojošām) acīm; kalnietis
ʘ tari (kalāšu) - zvaigzne, zvaigznājs



ʘ tarka - tarkšķēšana, prātošana,  šaubas, pieņēmums, vēlmes, dzinulis, 
loģika, atspēkošana

ʘ tarōik, kalāšu t'aroik- runāt par daudz, tarkšķēt, pļurkstēt 
ʘ tārpja, tarpya, tārpya - [101]: zīda tērps
ʘ tas (kalāšu) - cilvēka klātbūtnes, personības spēks, personība, izturība, 

izrīkošanas ietekme
ʘ tāsa (kalāšu) - tas, tā, viņš, viņa (klāt neesošs; āsa - klātesošs)
ʘ Tat - J.A.Grimes [8]: Tas. Nekatrais vietniekvārds, kas izsaka 

neaprakstāmo Virsīstenību (Absolute, Parabrahman); skat. tat-tvam-asi. 
Virsīstenība pretstatā izpaustajai (materiālajai) pasaulei

ʘ Tat tvam asi- Tas tu esi, 'Augstākā Īstenība jeb Brahma ir tava Patība',
viens no dižvārdiem (mahāvākya) (sāma veda, Chandogya Upanishad 6.8.7), kas 
apraksta apskaidrību.

ʘ tāta, tata - tētis
ʘ tatatata - tēvatēvs
ʘ tathā, tatha - tā, tāpat, līdzīgi 
ʘ tathāgata, tathagata - J.A.Grimes [8]: 'tā gājējs'. 1. Budas tituls
ʘ tathātā, tathata - cilvēka īstā daba, tādība. J.A.Grimes [8]: tādība; ir-ība;

lietas, kādas tās ir
ʘ tathja, tathya - īsts, īstums, īstenība, patiess, patiesība
ʘ tattvabhāva, tattvabhava - īstā būtība jeb daba
ʘ tattvadžņa, tattvajna, tattvajña - patiesības apjēga, pamatīga apjēga, īstās 

dabas, būtības apjēga, 'kas ir kas' zināšana; filosofs
ʘ tatva, tathja, tattva, tattvatā, tathya, tattvata - tādība, būtība, īstenība, 

princips
ʘ tatvadžņāna, tatvajnana, tatvajñāna - būtības zināšana, filosofija
ʘ taupē (kušanu) - taupīts, krāts, krātuve
ʘ taurja, taurya - nākošs no mūzikas instrumenta (taurēts? Taurkalne?)
ʘ tauti - būt stipram (kā tautai? Tautvaldis?), būt varā, ievainot, doties
ʘ tava - tavs
ʘ tēk (kušanu) - tek, plūst, skrien. Arī sanskr. 'tákti' - steidzas, PIE tek, avestas 

'tačati' - skrien, plūst, lietuviešu 'tekù' - steidzas, plūst, ceļas (saule)
ʘ tēk, kalāšu t'ek - tuk; klauvēt pie durvīm
ʘ tēlki (kušanu) - talka, ziedojums. Arī PIE ' tolko', lietuviešu 'talkà', krievu 

'toloká'
ʘ tēnē (kušanu) - te
ʘ tēvan, tevan - tēvainis, kungs, pavēlnieks; tamilu deva
ʘ tēvi - sieva (t-s?)
ʘ thēdi (kalāšu), thedi - tagad



ʘ thum (kalāšu) - dūmi, skat. dhūma
ʘ tidž, tedžate, tij, tejate - [58]: tecināt, asināt, dzelt
ʘ tilaka - vasaras raibumi, dzimumzīme, rotājums, zīme uz pieres, zirgu 

veids; (uzv. Tilaks); gudžaratī tilæk, ti.lək - labvēlīga zīme uz pieres
ʘ timira - tumsa; acu slimība, kas izraisa dubultošanos vai 

aptumšošanos; glaukoma
ʘ tīra, tira - krastmala, krasts, trauka mala
ʘ tīrjōdaka, tiryodaka - svētais ūdens. Skat. āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, 

udaka, vārī
ʘ tīro burušaski - cīrulis
ʘ tīrtha, tirtha - [458]: svēta vieta, svētceļojumu vieta svētas upes, strauta 

krastā, apmazgāšanās vieta; svētceļojums, taka uz ziedokli, kāpnes, kas ved 
upē, godāšanas objekts, vulva, uguns, svēts objekts. Skat. arī triveṇī

ʘ titikšā, titiksha, titikṣā - iztikšana, pacietība, izturība, lēnprātīgums
ʘ tjad, tjat, tyad, tyat - tas, tāds, tā
ʘ tjēp, kalāšu tyep - cip, čiep; cāļu sasaukšana
ʘ tōka, kalāšu t'oka - joks
ʘ tōsati, tus - veidot skaņu, tusnīt?
ʘ tra - trīs
ʘ trai-ēšaim, kušanu trai-eshaim - trejacis
ʘ trasa - trīsas, kustīgs, sirds, dzīvo būtņu kopīgais ķermenis
ʘ trāsa, trasa - trīcēšana, bailes, šausmas. Skat. kurkuṭa
ʘ trasati - trīsēt, trīcēt, drebēt, izbiedēt, likt drebēt
ʘ trasjati, trasyati, tras - tricināt, drebināt, baidīties, kratīt, saviļņot, 

iebiedēt, pārbīties
ʘ trē, trēa (kalāšu) - trīs
ʘ trēdžis, kalāšu trejis - trīskāršs
ʘ trēhaki, kalāšu treha'ki - trizulis, trīszaru dakšas (trejzaru sakumi, h-s). 

Skat. sanskr. triśūla
ʘ trētinī, tretini - ziedokļa triju uguņu trejkāršā liesma
ʘ trī, tri, avestas tishrô - trīs
ʘ tridiva - trešās, tas ir, svētākās, augstākās debesis
ʘ trigartā, trigarta - juteklīga sieviete (ar trim alām, caurumiem, salīdz. ar 

“triju taku vēderiņš”), sieviete, pērle
ʘ trighana - 3x3x3, 27, (trejdeviņi?; skaitlis 9 ir senās nedēļas mērs; arī 

saptaviṃśati); skat. khalayajña 
ʘ triguna, triguṇa - J.A.Grimes [8]: trīs īpašības - sattva, rājas, tamas 



ʘ trika - jebkāda triāde, trīsvienība; augstākā triāde (bhūr bhuvaḥ svaḥ),  
trīskāršais vārds (vyāhṛti), ko katrs bramīns izrunā savā ikdienas sandhyā 
godinājumā; parasti pēc AUṂ. Skat. mahāvyāhṛti

ʘ trika kalāšu t'rika - rituāli netīrs, nepieskarams, tabū. Attiecas uz ēdienu 
un nozīmē 'ļoti netīrs', bet tikai Ziemsvētkos (Čavmos). “Ēdiens, kas ir 
mājās, jāapēd šodien, jo rīt tas būs netīrs un būs jāizmet vai jāizliek ārā un 
jāēd pēc Ziemsvētkiem” 

ʘ trikāla, trikala - pagātne-tagadne-nākotne
ʘ Trilōka - trīs valstības - bhur, bhuvah, swah. Citās versijās ir septiņas vai 

vairāk valstības. Skat. vyahrti, trailokya, tribhuvana, kāmadhātu
ʘ trimphati, trimph, tṛmphati, tṛmph - apmierināt, remdēt (Trimpus, 

Potrimps, Potrimpus (liet. Potrimpos, Atrimpos?)
ʘ trimūrdha, trimurdha - trīsgalvains. J.A.Grimes [8]: hinduistu 

trīsvienība - Brahma, Višnu, Šiva 
ʘ trinava, trinava, triṇava - sastāvošs no trejdeviņām jeb 3x9 daļām 

(mēnesis?); skat. khalayajña 
ʘ trīni, trini, trīṇi - trīs, trīnis
ʘ tripakšaka, tripaksaka, tripakṣaka - trijspārne, meža liesma [butea frondosa]; 

viens no nosaukumiem
ʘ Tripitaka, tripiṭaka  - [12]: Trīs Grozi, sak'u jeb śāky'u tezaurs, budisma 

svētie raksti (kanons). Arī Brahmaveda (vēdu apjēga, svēto mantru vai 
buramvārdu veda - Atharvaveda); piṭaka - pīts grozs

ʘ tris, trikritvas, trikṛtvas - trīskārt, trīs reizes 
ʘ trisatja, trisatya - trīskāršs zvērests
ʘ triša, trisha, triśa - trīsdesmit
ʘ trišatja, trishatya, triṣatya - trīskārt patiesi - domās, vārdos, darbos 
ʘ trišnā, trišā, trishna, trisha, tṛṣṇā, tṛṣā - slāpes, alkas, kārība, iekāre 

(trīcēšana?). Sajūtu kāre. Ārkārtīga vai nepiedienīga kārība, ciešanu cēlonis
ʘ trišūla, trishula, triśūla - trizulis - trejzaru siena dakšas, šķēps, žebērklis ar

trim žuburiem. Šivas ierocis, tā trīs žuburi pārstāv trīs Šivas - radītāja, 
saglabātāja un iznīcinātāja aspektus, kā arī trīs spējas (šakti) - gribu, darbību 
un viedību

ʘ tritīja, tritiya, tṛtīya - trešais. Arī kušanu; PIE 'triyos', avestas 'θu', grieķu 'platús' (Platons), lietuviešu 'splečiù', 'plėtóti'ritya', gotu 'þridja', 
grieķu 'trítos', albāņu 'tretë', lietuviešu 'trẽčias'

ʘ Trivēnī, triveni, triveṇī - triju svēto upju - Gangā, Yamuna un Saraswati, satece,
kas atrodas ārpus svētās pilsētas Rudraprayag (mūsdienu Allahabad). Tiek 
uzskatīta par vislabāko šķīstīšanās peldēm

ʘ trjakša, tryaksha, tryakṣa - trejacis



ʘ Trjambaka, tryambaka - Trejacis. Agni, Trita (Zibens), Sūrya (Saule), 
kopnosaukums. Vēdas apjēgušais; trijās valstībās esošais; trejacis Rudra jeb 
Śiva (arī Tri-ambaka); plācenīša ziedojums Rudram Trejacim; skat.  
mahāmṛtyuñjaya mantra

ʘ trjangula, tryangula, tryaṅgula - trīs pirkstu platums 
ʘ trojēs, PIE tróyes - trīs, (Troja?). Arī avestas 'θu', grieķu 'platús' (Platons), lietuviešu 'splečiù', 'plėtóti'rāyō', albāņu 'θu', grieķu 'platús' (Platons), lietuviešu 'splečiù', 'plėtóti'rāyō', sanskr. 

'tráyaḥ', grieķu 'treĩs', senīru 'tri', lietuviešu 'trýs'
ʘ tron (kalāšu) - stelles. Tās uzskata par rituāli “netīrām” un tur ārpus 

mājas. Sastāvdaļas - apakšējais un augšējais karkass (tron gu'a), rievota lata 
(bhinuni gond'ak), dzijas kamols, ko attin atspole (ul'ik), audēja atspole (ul'ik 
gond'ak), aušanas zobens (bem), nīšu lata (kus'pik gond'ak), aušanas ķemme 
(kakaw), velku atdalītājs (purgon)

ʘ truk (kušanu, PIE) - pārtrūkt, nocirst, nolauzt, noplēst. Arī velsiešu 'trwch', 
lietuviešu 'trūkti'

ʘ trunksmikō, PIE truhx-m-iko - trunēt, pūt, trūdēt. Arī lietuviešu 'trūnėti'
ʘ Tsiam, Tsijam, t'siyam (kalāšu) - zeme, no kuras esot nākuši kalāši. Tas 

varētu norādīt uz Sīriju, ko urdu un arābu valodās sauc 'Sham'. Salīdz. ar 
'Ciems'. (Shalaksa - karavadonis no Tsiam, kurš saskaņā ar kalāšu folkloru un 
dziesmu atvedis kalāšus uz viņu patreizējo dzīves vietu)

ʘ tu (khowaru, kalāšu) - tu
ʘ Tu, ṭu - mīlestība, zelts, mīlestības dievs, cilvēks, kurš pēc patikas 

maina savu izskatu
ʘ tukča, tuccha - tukšs, tukšums, pelavas, veltīgs, neīsts, nabadzīgs, 

pliekans, novazāts, nenozīmīgs, trūcīgs, izsīcis, izžuvis
ʘ tukčajati, tucchayati - tukšot; persiešu tohi - tukšs 
ʘ tukčam, tuccham - J.A.Grimes [8]: skaidri neīsts (atyanta-asat); tukšs. 
ʘ tukčja, tucchya - tukšs, tukšums, neīsts, veltīgs
ʘ turati - izturēt, būt glābtam, izdzīvot, pārvarēt, steigties; arī savainot, 

spiest uz priekšu
ʘ turi, tuṛ - [58]: celt (turēt?), cietināt, būt uzpūstam
ʘ turīja, čaturīja, čaturtha, turīya, chaturīya, chaturtha, turīya, caturīya, caturtha 

- ceturtais, tīrā apziņa; apziņas apziņa, absolūta dievapziņa, svētpamirums 
(samādhi), apziņa pāri individualitātes apziņai; pārpasaulīgais, tīrā apziņa, 
ceturtais apziņas stāvoklis aiz bezsapņu miega (susupti). Skat. arī atiratha, 
Mandūkya Upanišad, kāmakalā

ʘ tuš, tušjati, tushyati, tuṣyati - kuš, apklust, apmierināt, izpatikt, 
nomierināt, pieklusināt, izdabāt

ʘ tušāgni, tushagni, tuṣāgni - pelavu uguns



ʘ tušti, tushti, tuṣṭi - apmierinātība, pieticība, laimīgums esošajā stāvoklī, 
gausums, bezdarbība; gandarījums (Tušķi?); dziedniecisks augs (jīvabhadrā, 
vṛddhi); skat. parāpara

ʘ tva, tvam, tvā - tu, tev, tavs
ʘ tvān dhanjan vadāmi, tvam dhanyam vadami, tvāṃ dhanyaṃ vadāmi - paldies 

tev!
ʘ ubha - abi. Arī kušanu ubhau avestas 'uwā', lietuviešu 'abù', baznīcas senslāvu 'oba', 

gotu 'bai'
ʘ ubhaja, ubhaya - abi, abējādi, abpus
ʘ učā, uchcha, uccā - augšup, ucināšana

 ʘ uda, udaka - ūdens; udan + ka; arī āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī

 ʘ udadhi - ūdenskrātuve, ūdens tvertne, okeāns, jūra, upe, mākonis, 
ūdens izliešanas ceremonija bērēs, reliģiska aplaistīšanās (rumulēšanās), 
apmazgāšanās, neobligāta ūdens ziedošana. Skat.  udan, uḍu, prokṣana,  
udakaśuddha, saṁskāra

ʘ udaja, udaya - okeāna celšanās, uzplūdi, paisums, mēness celšanās, rīta 
blāzma; kalni austrumos, aiz kuriem ceļas saule; sākums, parādīšanās, 
pārticība, sekas, guvums 

ʘ udakānta, udakanta - krasts, ūdens mala
ʘ udakašuddha, udakashuddha, udakaśuddha - attīrīts ar apliešanu, rumulēts
ʘ udan - ud +an - ūdens; arī  āpa, nīra, nara, uḍu,  uda, udaka, vārī
ʘ udanimant, udanimat - ūdeņiem bagāts, viļņu vai ūdeņu pārpilns 
ʘ udanja, udanya - ūdeņains 
ʘ udanjā, udanya, udanyā - slāpes
ʘ udapātra, udapatra - ūdens pods
ʘ udaplava - ūdens plūdi. Skat. arī Govardhana
ʘ udapū, udapu - attīrīties ar ūdeni 
ʘ udara - vēders, dzemde, dobums, iekšpuse, resnais gals, kaušana.  ud-ṛ 

+ a - vēders, kuņģis; iekšas. Arī Ganeša
ʘ udarathi - okeāns, saule
ʘ udarinī, udarini, udariṇī - grūtniece, (vēderainā)
ʘ udavāha, udavaha - ūdens nešana 
ʘ udgamana - ud-gam + ana - uznākšana, uzdīgšana, parādīšanās
ʘ Udīčja, udichya, udīcya - zeme ziemeļos un rietumos no Sarasvatī (Śarāvatī 

- niedrēm pilnā - Amudarja/Sarasvatī?) upes (Donas, Dņepras, Volgas, 
Donavas, Daugavas baseini?), tās iedzīvotāji

ʘ udu, uḍu - ūdens (arī āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī)
ʘ uhū, uhu - nešana



ʘ uk, ug (kalāšu) - 1. ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī). Avota 
(avatu, avaṭa, ālme, udbheda, mukha, kuṇḍa, valgita, krivi) ūdeni kalāši uzskata par 
rituāli tīrāku (onjes't'a) kā sniegu, un tajā mazgājas pirms upurēšanas, 
ziedošanas. Ja avots nav pieejams, lieto sniegu

ʘ Ukča, uccha, ucca - augsts, dziļš, spēcīgs, skaļš, augša; prūšu ucka - 
augstākais, izcilākais (visupirmais dievs Occopirmus ~ Augšpirmais). Skat. arī 
Adhidaiva = Bhū = Bhūdevi - pirmatnējā dievība; Ādideva - pirmais dievs; Ādikara =
Dhātṛi - pirmradītājs; Prajāpati = Brahmā, Vāc - Vārds, Radītāja dievība kopā ar 
Prajāpati;  Aditi = Devī = Devamātara, Devamātṛ - dievmāte; radītājs dievs kopā ar 
Tvaṣṭṛ - Ratu Meistaru; Dyauṣ - debesu dievs; Ganeša - dievs Gans, šķēršļu 
novācējs; Indra - acs zīlīte, Pirmais, Galvenais. Salīdz. ar Pērkonu

ʘ upa - augšā, lejā, u.c. (opā?), zem, uz, pie; blakām (apukš)
ʘ Upadžīka, upajika, upajīka - ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka, vārī) 

dievība
ʘ upadžņa, upajna, upajña - zemapziņa, instinkts, nemācīta jeb pirmatnēja 

apjēga, paša atrasta apjēga, līdz šim nezināts
ʘ upajāta, upayata, upayāta - tuvojies seksuāli, jājies
ʘ upakūlam, upakulam - pie (upes) krasta
ʘ upalā, upala - akmens (apaļš), augšējais un apakšējais dzirnakmens. 

Rasaupala - pērle
ʘ upamātri, upamatri, upamātṛ - pamāte, aukle, kopēja, tuva radiniece; 

portretists
ʘ upari - augšā, augšup, pāri (salīdz. ar upā!, opā)
ʘ upastha - klēpis, vīrieša vai sievietes dzimumorgāni, stāvošs penis, 

droša vieta, gurns
ʘ upavīta, upavita - arī avyanga, svētā aukla, tieva apsvētīta aukla, kas savīta

no atšķirīgiem kokvilnas diegiem; to valkā, lai apzīmētu piemērotību veikt 
Vēdu izvilkumu skandējumus trīs dienas pārejas brīžos - rīta un vakara 
krēslā, pusdienas zenītā, kā arī skandēt Gājatrī mantru. Arī bratabandha, 
janivaara, jandhyam, poita, pūṇūl, janeu, lagun, yajnopavita, yagyopavit, yonya un zunnar. 
Skat. arī upanayana

ʘ uraskata, uraskaṭa - prievīte ap kaklu un uz krūtīm
ʘ urdra - ūdrs
ʘ Urvara - aramzemes, tīrumu padievs
ʘ usar - vas + ar - rītausma, rīts (vasara kā agru rītu laiks?). Arī pratyuṣa, 

uṣas
ʘ usrījā, usriya, usríyā - stars
ʘ uš, ush, uṣ - rītausma, agrs rīts
ʘ ūša, usha, ūṣa - auss atvērums, vilka rīkle, caurums



ʘ Ušanas, ushanas, uśanas - Auseklis, Rītazvaigzne, Vakarzvaigzne, Venēra;
arī śukra, sitara, asuraguru, śvetaratha. Skat. arī uṣā, uṣa, uṣas - rītausma. “Venēra ir 
visneizprotamākā un noslēpumainākā no visām planētām; tās ietekme un 
saistība ar Zemeslodi ir vismanāmākā”  (H.P.Blavatsky, The Secret Doctrine 2:30-1)

ʘ Ušapati, ushapati, uṣapati - rītausmas padievs
ʘ ušas, ushas, uṣas (Rigvēdā) - [3]: skat. arī tālāk uṣas
ʘ ušāsānaktā, ushasanakta, uṣāsānaktā - rītausma-nakts
ʘ ušasī, ushasi, uṣasī - mijkrēslis

 ʘ ušma, ushma, uṣma - dusmas, karstums, degsme, dedzīgums, kaislīgums,
spars, karstais gadalaiks. (Usma?) Akadiešu ušša, umšum

 ʘ ušna, ushna, uṣṇa - dedzinošs (usne?), karsts, silts, kvēls, sīvs, kodīgs, 
ass, kaislīgs, rosīgs, karstums, siltums, sīpols, karstais gadalaiks, dusmas 

ʘ ušra, ushra, uṣra, uṣra vartani - rītausma, Austra, spozme, govs, rīta gaisma,
diena, vērsis, bullis, gaismas stars, saule. Skat arī uṣas

ʘ utkuna, utkuṇa - uts, blakts
ʘ uttarājana, uttarayana, uttarāyaṇa - vasaras saulgrieži kā augstākais punkts 

starp pavasara un rudens saulstāvjiem; arī saules gaita no Lieldienām līdz 
Miķeļiem. Skat. arī ayaṇa, dakṣiṇāyana

ʘ uttarakuru - [526]:  Otrējā jeb Ziemeļu Kuru. Ardžuna teic “Šeit ir 
Uttarakuru ļaudis, ar kuriem neviens nemēģina karot.” (Mahābhārata, 
Sabhā-Parvan, 28.nod.) To, ka Uttara Kuru nav bijusi izdomāta zeme, rāda 
tas, ka kalnu, tautu un pilsētu ar nosaukumu  Ottorocorra ir minējis Ptolemy, un
Lassen uzskata, ka Megasthenes, runājot par hiperborejiem, ir domājis 
uttarakurus. Muir izmanto izteikumu no Sānkhyāyana's vai Kaushitakî Brâhmana's 
(VII, 6), kur Pathyâ Svasti jeb runas dievība esot zinājusi ziemeļu apvidu 
(udīchīm disham), un mums ir teikts, ka “Tādējādi ziemeļu apvidos valoda ir 
labāk zināma un tiek labāk runāta, un mācīties runāt cilvēkiem jādodas uz 
ziemeļiem.”

ʘ vāčā, vacha, vācā - svēts vārds, svēts teksts, runa, runas dieviete, zvērests, 
lāsts

ʘ vāčaka, vachaka, vācaka - pavēstīts; vēstnesis, runātājs, skandētājs
ʘ vāčāla, vachala, vācāla - runāt blēņas (tenku vācele; čalas), troksnis, 

kņada, pļāpīgs, pļāpāšana, plātīšanās, klabēšana, cilvēks, kurš daudz runā 
bez jēgas

ʘ vačana, vachana, vacana -  runa, izruna
ʘ vačas, vachas, vacas - vārdi, orākula vēstījums, padoms, dziesma, balss 
ʘ vačti, vachti, vacti - runāšana, runa; arī ukti
ʘ vad, vādati, vadati -  runāties (vadīt laiku, saukt - vadāt?), vārdot, pareģot,

teikt, mācīt, runāt, skandēt, slavēt, muzicēt, skanēt, dziedāt, apspriest, 



apgalvot, atzīt, pavēstīt, izkliegt, būt izcilam, strīdēties, svinēt uzvaru, 
pareģot, atsaukties, norādīt, uzrunāt, saukt, gavilēt, slavēt, slavināt, prasīt, 
pacelt balsi, apzīmēt, sarunāties, ieteikt, ietekmēt, pļāpāt

ʘ vāda, vada -  runa, valodas, tenkas, baumas, strīds, ķilda, sauciens, 
skaņa, dziesma, skanēšana, pārrunas, izteikšanās, spriešana, apspriede, 
mācība, doktrīna, teorija, apgalvojums, skaidrojums, pamatojums, padoms, 
teiciens, paruna, ierosinājums, pārmetums, uzstāšanās, atbilde, atsauksme, 
izrietošs, slēdziens, vienošanās, rotaļīgs

ʘ vadāvada, vadavada - daiļrunīgs, daudzvārdīgs, runātājs, labs runātājs
ʘ vadhū, vadhu - vedekla, jauna sieva, jauna sieviete, līgava, jebkādu 

dzīvnieku mātīte, govs, ķēve
ʘ vādhūja, vadhuya, vādhūya - vedības, kāzas, vedību, kāzu tērps. Skat. arī  ,

vedana, vivāhana, grihapūjā, sūryāvādhūya, strīdharma, sariek karik
ʘ vadhūpatha, vadhupatha - līgavas, vedeklas ceļš
ʘ vadhūtva, vadhutva - līgavas, vedeklas stāvoklis
ʘ vādika, vadika - burvis, mags, burvju mākslinieks, uzturošs, teicošs, 

runājošs, vērtējošs
ʘ vādin, vadin - vārdotājs, teicējs, runājošs, vadītājs, pasludinošs, 

norādošs, teicošs, pārrunājošs, skandinošs; muzikants, tonika - galvenā 
skaņa, strīdnieks, prasītājs, apsūdzētājs, aizstāvis, pamatdoma, (galvenais) 
runātājs, apgalvotājs, skolotājs, spriešanas ierosinātājs, kādas mācības 
piekritējs 

ʘ vādinī, vadini - vārdotāja, teicēja, muzikante, norādītāja 
ʘ vāgara, vagara - vagars, pārliecināšanās, drošs cilvēks, vilks, izglītots 

cilvēks, varonis, kavēklis
ʘ vāgdāna, vagdana - jāvārda došana, saderināšanās, meitenes solījums 

precēties, vārdisks līgums, vārdiska vai mutiska dāvana
ʘ vagri - [117]: (salīdz. ar Vagris) viena no apdraudētām tautām Indijā, 

savu nosaukumu it kā ieguvuši no sanskrita wagura, kas nozīmē tīklu, slazdu; 
daudzi vagri ir bijuši profesionāli mednieki. Runā vaghri valodā. Pakistānā 
viņi ir bezzemnieki un vietējās spēcīgās Sodha Rajput kopienas diskriminēti; 
arī hinduisti tāpat kā Indijā. Arī ciems Gudžaratas pavalstī,  Vansda Taluka, 
Navsari

ʘ vah, vāhati, vahati - vākt, vāķīt?, vadīt, nest. Arī kušanu vahati, PIE ' weǵh', 
avestas 'vazaiti', baznīcas senslāvu 'wegan', lietuviešu 'vežù'. vāha, vaha

ʘ vahni - uguns 
ʘ vaida - vieds cilvēks, vaidelotis, zinošs, mācīts, zintnieks? (Skat. 

vaitālika, vaidika, vaitānika, vaidyā)
ʘ Vaidhava - Mēness dēls (Vaidava?)



ʘ vaidhika - ritam piederīgs, noteikumiem atbilstošs, pamācošs, 
ceremoniāls. Salīdz. ar  bhakti attieksmi, vaideļi, vaithāla

ʘ vaidika - vēdisks, ar Vēdām saistīts, Vēdās pamācīts, vēdu pamācība, 
vēdu izteiciens, vēdisks priekšraksts, vēdu zinātājs priesteris, viedā stāvoklis 
(skat. vaidyā, vaitalika, vaithāla, salīdz. ar vaideļi)

ʘ vaidjā, vaidya, vaidyā - prasmīgs dziednieks (vaidelis, vaidelotis?), ārsts, 
terapeits; vēdisks, pakļāvīgs Vēdām, vēdu lietpratējs, bramīns, mācīts 
cilvēks, izglītots, lietpratējs zinātnēs. (Skat. vaitalika, vaithāla, salīdz. ar vaideļi) 

ʘ vaira - atvairošs, vairīšanās, nepatika, Vaira, naidīgs, nelabvēlīgs, 
kaitīgs, atriebīgs, ķilda, naidošanās, bezbailība, varonība, nauda par 
slepkavību 

 ʘ vaitāla, vaitala - saistīts ar gariem, spokiem, rūķiem (vetāla)
ʘ vaitālika, vaitalika, vaːitɑ̪ːlikə (IPA) - cilvēks, kuram piemīt vetāla (gars, 

rūķis) spējas, burvis, mags, burvju mākslinieks, dziesminieks, bards, vetāla's 
pārņemts, vetālas godātājs, vetālas kalps, sargs, ķēniņa slavas dziesmu 
dziedātājs, vēstītājs (kura pienākumos ir arī paziņot dienas stundas), kādas 
no 64 mākslām prašana; nepareizi, neritmiski dziedošs; vaidelis / vaidelots - 
zinošs, izglītots, gudrs cilvēks, bramīns. Sundarī (Vaitālika,  Vaitālīya) - pantmēra
veids. Skat. arī vaidika, vaitānika, vaidyā

 ʘ vaitālikavrata, vaitalikavrata - vaideļa, dziesminieka dots vārds, solījums 
 ʘ vaitānika, vaitanika - svēts, upurēšana ar dedzināšanu

ʘ vaithāla, vaithala - saistīts ar gariem, spokiem
ʘ vaja, vaya - audējs (vijējs?) 
ʘ vāja, vaya, vāya - pavediens, josta, siksna, aušana, audējs; skat.  avyaṅga, 

saṃvītin, trāgi, nāgamauñjin, nāgayajñopavīta, patyak
ʘ vājaka, vayaka, vāyaka - audējs (vijējs?), sējējs, ritms, liels daudzums, 

kaudze
ʘ vajana, vayana - aušana, adīšana
ʘ vajati, vayati {ve} - vērpt, pīt (bizi, lentu)

 ʘ Vāju, vayu, vāyu - vējš, vēja dievs, maruts, gaiss, dzīvības dvaša, elpa, 
gāze, ķermeņa gāzes, vājš, noguris, alkatības, trakuma, vējagrābslības 
dēmons 

 ʘ Vājumat, vayumat, vāyumat - ar vēju (Vēja māte, Vētras māte?)
ʘ vakala - vācele, lūki, krija
ʘ vakhōik, kalāšu wakhoik - vaukšķēt, taisīt kņadu. “Šis suns vaukšķ bez 

mitas”
ʘ vaki, kalāšu waki -  vākšana, nolasīšana, piem., vīnogu, ābolu atšķirībā no

pļaušanas (l'etr)



 ʘ vākja, vakya, vākya - vārdi, runa, vārdi, runa, vibrācija, teiciens, teikums,
aforisms, apgalvojums, pamatojums, novērtējums, iztirzājums, runa, 
saderināšanās, putnu dziesma, laikposms

 ʘ vākjasvara, vakyasvara, vākyasvara - uzsvars vārdā
 ʘ vākpušpa, vakpushpa, vākpuṣpa - vārdu puķes, augsti pacilāti vārdi, runas 

ziedi, pacilāta runa, daiļrunība
ʘ vakš, vaksh, vakṣ - vākt, savākt; uzpūsties, piktoties

 ʘ Vakšu, vakshu, vakṣu, vaṅkṣu - [12]: Oxus, Amudarja, Zilā upe, viena no 
četrām lielajām upēm Jambudvīpā, kas iztek rietumu pusē Anavaptata ezeram 
Tibetā un plūst uz ziemeļrietumu, tas ir, Kaspijas jūru. Arī ziemeļu jeb 
Pārhimalaju Sarasvati

ʘ vala - ala, liela, dziļa ala; baļķis, kārts, aploks, iežogojums, mākonis
 ʘ valana - valstīšanās, velšanās, viļņošanās, griešanās
 ʘ valati, kušanu válati, válate - velties. Arī PIE ' wel', kušanu 'aul', grieķu 'eiléō', 

albāņu 'vjel', gotu 'walwjan', lietuviešu 'veliù'
ʘ valgā, valga - valgs, groži, iemaukti, zirga laužņi
ʘ valgita -  avots; skat. arī  avatu, avaṭa, ālme, udbheda, mukha, kuṇḍa, krivi
ʘ valka - pārvalks (Valka?), pārklājs, lūki, lūku pinums, koka miza, zivs 

zvīņas, maša, apsegs; aprunātājs (vārdu valkātājs?)
ʘ vālka, valka - darināts no lūkiem; drāna vai apģērbs, darināts no lūkiem,

lūku apģērbs, apģērbs, darināts no mizas (valkāt) 
ʘ valkajati, valkayati {valk} - runāt (valkāt vārdu)

 ʘ vama - vemjošs, izdzenošs, izejošs
 ʘ vāma, vama - vemšana, pretdabisks, kaitīgs, čūska, greizs, līks, kārs, 

stūrgalvīgs, nežēlīgs, nelabs, nekrietns, negodīgs, nepareizs, veiksme, 
neveiksme, likstas, nepatīkams, aizrāvies, tiecošs, pretstats, zems; apzinoša 
būtne, atbilstošs, mērens, tīrs, jauks, cildens, lielisks, mīļš, bikls, stingrs, 
īpaša sievišķā enerģija, īpaša Durgā forma, mīlestības dievs, kreisā roka, 
kreisajā pusē esošs, patīkams, saistīts ar ķēvi, ēzeļmāte, šakāļu mātīte, 
kamieļu mātīte, jauna ziloņu mātīte, dzīvnieks, čūska, sievietes krūts, 
labklājība

 ʘ vamanaka - punduris, rūķis
 ʘ vana - mežs (Vāne?). Arī vanī

 ʘ Vanadēvatā, vanadevata - meža dieve, Meža māte, meža dievība, meža 
nimfa, driāda

 ʘ vanagahana - meža dziļums, biežņa 
 ʘ vanalatā, vanalata - meža ložņaugs (vītenis? staipeknis?)
 ʘ vanamālā, vanamala - vainadziņš no meža puķēm, vainadziņš, kādu 

valkājis Krišna, pantmēra veids



 ʘ vanaršad, vanarshad, vanarṣad - sēdēšana kokos vai mežā
 ʘ vanašvan, vanashvan - mežasuns, savvaļas suns, šakālis, tīģeris, 

civetkaķis 
 ʘ vanaugha - aizaudzis, biezs mežs, ūdens milzums
 ʘ vanavahni - liels meža ugunsgrēks
 ʘ vanavāta, vanavata - meža vējš (šalkas?)
 ʘ vānejapušpa, vaneyapushpa, vāneyapuṣpa - meža puķe

ʘ vanghate, vangh, vaṅghate, vaṅgh - strauji kustēties, aiziet (strauts, vanga, 
Vangstrēbēju mājas Zlēkās)

 ʘ vanjā, vanya, vanyā - liels mežs 
ʘ vanka, vaṅka  - jūra (švankāties?), okeāns, upes līkums, dīkdienis, 

klaidonis, melīgs, blēdīgs (švoņģers)
 ʘ vanōpala - meža akmens (apaļais)

ʘ vara (avestas) - [526]: aploks, iežogojums (vara vārti?). 'Fargard' 
apraksta laimīgo dzīvi, ko vada šīs Vara iedzīvotāji, par kuras saimniekiem 
jeb pārraugiem nosaukti Zaratuštra un viņa dēls Urvatadnara. Yima’s Vara 
aprakstīta līdzīgi Noasa šķirstam. Tomēr Avestas plūdi ir sniegs un ledus. ...
Un šīs Vara's iedzīvotājiem “gads šķita kā viena diena”, un saule un 
zvaigznes “tur pacēlās tikai vienreiz.” ... Plūdu stāsts ir rodams tik senā 
grāmatā kā Shatapatha Brāhmana, kuras datējums tagad ir noskaidrots kā ne 
vēlāks par 2500.g.pr.m.ē. - no fakta, ka Kṛittikā, jeb Plejādes ir austrumos.  
Tāpēc ir redzams, ka plūdu stāsts ir ar ārju izcelsmi, un Avestas un Vēdu 
vēstij par plūdiem jābūt no viena avota. Jāatzīmē arī, ka Yima (Avestas Yama), 
kurš esot uzbūvējis Vara (Avestā) tur ir aprakstīts kā Vīvanghat, un Manu, 
indiešu stāsta varonis, lai gan viņam nav apzīmējuma sakarā ar plūdiem 
Shatapatha Brāhman'ā, ir ļoti bieži aprakstīts kā Vivasvat (Vaivasvata), irāņu 
Vīvanghat'a dēls, (Shat. Brāh. XIII, 4, 3, 3; Rigv. VIII, 52, 1). Arī Yama ir Rigvēdā (X,
14, 1) skaidri nosaukts par Vaivasvata

 ʘ vāra, vara, (vṛ) - durvis, vārti, vēršana, pavērsiens, izdevība (paveras), 
nedēļas diena; akadiešu pârum

 ʘ varēnja, varenya, vareṇya - varens, izcils, izcilākais, labākais, vēlams, 
augstākā svētlaime, īpaša senču kategorija, safrāns; skat. varuṇa, vārī

ʘ vārī, vari - ūdens, arī āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka

 ʘ vārtta, vartta - veltīgs, nevērtīgs (salīdz. ar novārtā?), veselīgs, pareizs, 
labklājība, parasts, viduvējs, pelavas

ʘ Varuna, varuna, varuṇa - jūras dievs, ūdens (āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, 
udaka, vārī) dievs; skat.  vareṇya, vārī

ʘ vāruna, varuna, vāruṇa - ūdens (vārī, āpa, nīra, nara, udan, uḍu,  uda, udaka)



ʘ vāsara, vasara - agrs (salīdz. ar vasaras rīts), rītausma, tas, kas parādās 
no rīta; mija, laiks, secība, diena, nedēļas diena 

ʘ vaskat, kalāšu waskat' - veste
 ʘ Vēda Dharma, veda dharma - vēdu tikumi, viedas derība

ʘ vēda, veda - vieda, atskārsme, patiesās jeb svētās zināšanas, svētā 
tradīcija, svētais pārmantojums, rituālu zināšanas

ʘ vēdh, vēdana, vedh, vedana - vedības, kāzas; no IE 'uedh' - vest, precēt (skat. 
pariṇayate). Skat. arī  vādhūya, vivāhana,  vivāhapraśna

ʘ vēdja, vedya - precēts

ʘ vēlā, vela, velā - laiks, laika sprīdis, dienas laiks, stunda, pēdējā stunda, 
mirstamā stunda, ēdamreize, gadalaiks, plūdmaiņa; kā velā? - cik vēls?

 ʘ vēllana, vellana - mīklas veltnis
ʘ vērb, verb - vērties, raudzīties, uzraudzīt. PIE wer-b(h); senprūšu 'warbā' - 

pasargāt
ʘ vērsōro, pirmkušanu wers-ōr-o- - vārsmis, placinātu graudu kaudze
ʘ vēša, vesha, veṣa - apģērbs (veša), drānas, sieviešu tērps, rotājums, 

kaimiņš, tuvākais, rosīgs, aizņemts, darbīgs
ʘ Vēšō, kušanu vesho - varbūt galvenā dievība Kušanu panteonā (Vāyu?). 

Tā ir uzskatīta par saistītu ar irāņu (vēja) dievību Vāju (Vāyu, vējš, “vēš”). Tā
parādās uz gandrīz visu Kušanu valdnieku monētām. Parasti Vēšo ir rādīts 
turot valdnieka diadēmu. Otrā monētas pusē valdnieks parasti tur zizli vai 
trijzari, kas ir Vēšo simboli. Vēšo var būt sena kušanu dievība, varbūt 
valdnieku personiska dievība. Protams, viņš valdniekam piešķir autoritāti

 ʘ vēštana, veshtana, veṣṭana  - [12]: iežogojums (Vestiena?)
 ʘ vetāla, vetala - mājas gars, gars (skat. vaidyā, vaitalika, vaithāla, vaideļi), 

spoks, asinssūcējs, durvju sargs, mirušo biržu spoks, līķu dēmons, dēmonu 
veids. Arī pitṛvanecara

ʘ vētta, vetta - viedais
ʘ vibhanga, vibhaṅga - vilnis, banga, graušana, locīšana, laušana, 

pārraušana, vaga, gramba, krunka, nekārtības, maldināšana, aizsērēšana
ʘ vibhūti, vibhuti - visuresošs, caurstrāvojošs, svētie pelni (bhasma) no 

ugunsziedojuma, govs mēslu pelni, pārpilns, vadošs, varens,  ķēniņa vara, 
dižums, veiksme, īpaša enerģija, pārcilvēcisks (Dieva, Īšvaras) spēks, 
attīstība, vairošanās, slava, bagātīgs, varens, augstākā vara, labklājība, 
izplešanās, cēlums

 ʘ vičakšana, vichakshana, vicakṣaṇa - acīgs, vērīgs, vieds, gudrs, prasmīgs, 
pieredzējis, ievērojams, tālredzīgs, apdomīgs, apķērīgs



ʘ vid - apcerēt; atsacīšanās pēc Virsīstenības apjēgas sasniegšanas. 
Askētisms, kas iestājas viedajam (jñānin) un pilnveidotajam (siddha). Akadiešu
idûm (Idumeja?, Idums? ap Braslas upi), edû(m)

 ʘ vidatha - vieds spriedums, pārliecinoša apjēga, viedība, atskārsme, 
svētais, zintnieks, zinātnieks, dievbijīgais, apjēga, savienība, sapulce, 
sapulces padome, vadība, namatēvs, kopiena, norādījums, pašierobežotais, 
cīņa, karš, karaspēks, izkārtojums, izvietojums, komanda, noteikums

ʘ vidati  - vīdēt, stāvēt gaismā
 ʘ vidjā, vidya, vidyā - vieda, viedība, (atskārsmes sniegta) noslēpumaina 

prasme, ezotēriskas apjēgas veids, atskārsme, zvaniņš, filosofija, zināšanas, 
izziņa, izglītība, zinātne, apjēga, skaidrība, spoža, skaidra apskaidrība,  
dievsajūgas, Virsīstenības viedība; arī dhāraṇī jeb mistiskās viedības mantras

 ʘ vidjābala, vidyabala - (atskārsmes sniegts) maģijas spēks 
 ʘ vidjādāna, vidyadana, vidyādāna - zināšanu, viedības sniegšana, došana

ʘ vidjut, vidyut - zibens (Vidvuds, Vītauts?), mirdzošs, žilbinošs, spožs, 
rītausma, elektrība

 ʘ vidman - viedība, apjēga, saprāts
ʘ vidu (kušanu) - vieds, saprātīgs, piesardzīgs

 ʘ vidušā, vidusha, viduṣā, vidús - vieds, apjēdzis, gudrs, laipns, saprotošs, 
piesardzīgs; gudrs cilvēks

 ʘ vidušī, vidushi, viduṣī - vieda sieviete
 ʘ vīdža, vija, vīja, bīja - [12]: sēkla, dīglis (uzv. Vidzis?)

ʘ vidžate, vijate - zibenīgi kustēties (vidžināt?)
ʘ vigā, vidžagāti, viga, vijagati, vijagāti - viga (izsīkstošs strauts), aiziet, 

izzust, izsīkt
ʘ vīkšatē, vikshate, vīkṣate - vīkšties, dzirties, posties, grasīties; ieskatīties 

sirdī.  Skat. udvikṣaṇa
ʘ vilāsa, vilasa - lakstošanās (vilināšana?)
ʘ vilēpja, vilepya - lipināts, darināts no javas vai māla; klāts vai apmests, 

rīsu tume
ʘ vilikhati - vilkt (līniju), iezīmēt, vagot
ʘ viprašnika, viprashnika, vipraśnika - astrologs, pareģis. Skat. arī daivakovida, 

daivalekhaka, daivajña, jñānin, praśnavādin
 ʘ virā, vira - precēta sieva, reibinošs dzēriens

ʘ vīra, vira - vīrietis, vīrs, dēls, virsaitis, varonis, tēviņš, drosmīgs, 
darītājs, brašs, izcils, varens vīrs, īpaša svētā uguns, ingvera sakne, smaržīgs
augs Chrysopogon zizanioide, smaržviela vīriešiem; svētā jeb ziedokļa uguns, 
vilkatis - skat. pāvana; agnihotra  avestas viro

 ʘ vīragati, viragati - drošsirdīgo debesis



 ʘ vīrakarma, virakarma - penis, pipele, vīrišķa darbība
 ʘ Virakšētra, virakshetra, virakṣetra - burt. 'karavīru zeme' - trešā lielākā 

pilsēta Gudžaratas pavalstī, saukta arī Virawati; tagad Vadodar, arī Vadpatraka, 
Wadodara, Baroda, kas, iespējams, ir sanskrita vārda Vatodar (burt. - banyan koka
serde) kropļojums. Atrodas Viśvamitri upes krastā. 5-6.gs. slavens džainisma 
centrs Ankottaka (tagad Akota)

 ʘ vīramātri, viramatri, vīramātṛ - puikas vai varoņa māte
 ʘ viran, viraṇ - gara karavīri; būtnes, kas Ayyanar'a vadībā pa naktīm jāj 

apkarot dēmonus
 ʘ vīrapāna, virapana, vīrapāṇa - karavīru vai varoņu dzēriens
 ʘ vīrapēšas, virapeshas, vīrapeśas - varoņu rotas, varoņa rotājums
 ʘ vīrāsana, virasana - varoņa sēdēšanas poza, stāvēšana paaugstinātā vietā,

sardzes vieta, kaujas lauks, gulēšana ārā, nometne zem klajas debess, īpaša 
sēdus poza, kā sēd askēti, atbalsts uz viena ceļa

 ʘ vīrasū, virasu - varoņa māte, karavīra māte, varoņa dzemdētāja, dēla 
māte; arī vīravatsā

 ʘ vīrašaiva, virashaiva, vīraśaiva - [22]: apņēmīguma un stingrības šaivisms.
Godāts tiek tikai Šiva. Linga, ko viņi valkā, vīrašaivītus atšķir no citām 
šaivisma sektām piederīgajiem. Tā kā vīrašaivas piešķir lielu nozīmi 
lingamam (linga) jeb falla simbolam un bullim Nandi, viņus mēdz saukt arī 
par liṅgayati

 ʘ vīratā, virata - vīrišķība, varonība
 ʘ vīratara, viratara - šaujambulta
 ʘ vīratrina, viratrina, vīratṛṇa - vīru zāle, Andropogon muricatus, Anatherum 

zizaniodes, Chrysopogon zizanioides (Ushira), Vetiveria zizanioides, vetiver, khas-khas, khus-
khus

 ʘ virāva, virava - rēkšana, aurošana, troksnis, klaigas, dūkšana (kā bites), 
kaujas sauciens

 ʘ vīravāda, viravada - slava 
 ʘ vīravrata, viravrata  - vīravārds, godavārds, apņemšanos cieši pildoša 

vīra rīcība, varonība; skat. arī vrata, sādhuvāda, ṛta,  praṇidhāna,  iṣṭavrata,  iṣṭadevatā, 
ekavrātya,  divya,  devavrata,  ādityavrata

 ʘ vīrēšvara, vireshvara, vīreśvara - varoņu vadonis, virsaitis
 ʘ vīrinī, virini, vīriṇī - dēlu māte
 ʘ vīrja, virya, vīrya - vīrišķība, varoņdarbs, vīra spēks, spars, drosme, 

dedzīgums, sīkstums, dūša, varonība, cīņas spēja, veiklība, treniņos un 
novērojumos gūts spēks, spējas, karavīri, sperma, spermas enerģija

 ʘ vīrjādhāna, viryadhana, vīryādhāna - bērna dzemdināšana (apaugļošana), 
vīrieša būtības apliecinājums
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ʘ visara - pārpilnība, pārticība (visa gana); arī kaudze, izvēršanās
ʘ viš, višanin, vish, viṣ, viś, viṣanin -  visi, vaišjas, visi āriji, ļaudis, parastie 

brīvcilvēki, piederīgie, radi, rāse, tautība, cilts, tauta, cilts, kopiena, 
pavalstnieki, apmetne, vaiśya; skat. viśa; salīdz. ar Viṣnu

 ʘ viša, visha, viśa - tauta (visi?). Ķīniešu val. yuè zhī (indoeiropiešu tauta 
Tarimas ieplakā Ķīnas teritorijā)

ʘ višāda, vishada, viṣāda - vājums (visādi iet?), melanholija, samulsums, 
apjukums, nomāktība, nožēla, gurdums, pagurums, riebums, grūtsirdība, 
nejūtīgums, bezcerība, vājums, nepatika, trulums, vienaldzība (visādi iet?)

ʘ višaja, vishaya, viṣaya - viss; viss ar maņām tveramais, neorganiskā 
matērija, vīrieša sperma, teritorija, apvārsnis, redzesloks, valsts, valsts ar 
vairāk kā 100 ciematiem, apgabals, reģions, mājoklis, patvērums, telpa, 
jebkāds uzmanības vai rūpju objekts, joma, lauks, apgabals, skaitļa 5 
simbolisks apzīmējums, reliģiskas paražas, reliģisks pienākums, tēma, 
saturs, problēma, lietas būtība, ķēniņvalsts, galvenais vadonis, virkne, 
juteklība, sajūtu baudas. Sajūtu objekti, uztverami, baudāmi objekti, 
uztveres pieredzējums

ʘ višāla, vishala, viśāla - milzeņu kauli, milzis, liels, ievērojams, plašs, dižs, 
varens, milzīgs 

ʘ višaudžas, vishaujas, viśaujas - tautas vadīšana
ʘ višēša, vishesha, viśeṣa - visādība
ʘ višišta, vishishta, viśiṣta - īpašs, ievērojams, izcils, labākais
ʘ višištakula, vishishtakula, viśiṣṭakula - izcilas rāses pēcnācējs
ʘ višištatama, vishishtatama, viśiṣṭatama - labākais, galvenais, vadonis, 

virsaitis. Skat. arī vīra, pravara, yodhamukhya
ʘ Višnu, vishnu, viṣṇu -  Visuma saglabātājs. [182]: lielās hindu triādes 

(līdz ar Brahmā un Šiva) dalībnieks, labestības un žēlsirdības pilns; 
''Visuresošais“, Dievs-Saglabātājs, Visums

ʘ višpati, vishpati, viśpati - apmetnes vai cilts vai tautas virsaitis, māju 
(ļaužu) saimnieks, ķēniņš, lieltirgotājs. Prūšu wais-patti-n - saimniece; liet. vesz-pat-s
- kungs

ʘ vištara, vishtara, viṣṭara - plašums (vistīm?), izplešanās, elpa, (augošs) 
koks, sēdeklis, sēdeklis no 25 kuša zāles dzinumiem, kas sasieta kūlī; zāles 
klājums. Arī vistīrṇa - plašs, izstreijāts, plaši skanošs

ʘ višu, vishu, viṣu - visās pusēs (visur), abās pusēs, no abām pusēm, uz 
abām pusēm, vienādi, līdzīgi.

ʘ Višuva sankrānti,  viṣuva-sańkrānti -  Lielā diena, pavasara ekvinokcija, 
diena, kad saule nonāk Auna zvaigznājā. Lieldienas, ārtava. Arī mahāviṣuva, 



sūryapūjā, sūryopāsana, haripada. Tulā-sańkrānti ir diena, kad saule rudenī nonāk 
Svaru zvaigznājā. Abas šīs dienas ir tikai reizi gadā

 ʘ višuvadina, višuvadivasa, vishuvadina, vishuvadivasa, viṣuvadina, viṣuvadivasa - 
ekvinokcijas diena Lielajā dienā vai rudenī

 ʘ Višva-Ātmani, vishva-atmani, viśva-ātmani - visu būtņu Augstākā Dvēsele
 ʘ višva-bhāvana, vishva-bhavana, viśva-bhāvana - visu cēloņu cēlonis, visa 

visums, labvēlis 
 ʘ višva, vishva, viśva, viśvam -  viss, Vispārējā Visuma gaisma, kas staro 

visur.  Salīdz. ar sarva - viss viengabalainībā. Visums, ikkatrs, visuresošs un 
visu saturošs, dievību kopums, viss kopā, veselums, holisms, visa pasaule, 
zeme, spēja saredzēt ķermenī personību, skaņas Ō (AU) mistisks nosaukums,
mirres; individuālas spējas jeb indivīds tveramajā ķermenī

 ʘ Višvačakšus, vishvachakshus, viśvacakṣus - Visu Redzošā Acs - acs visām 
lietām; Cakṣus - Mitra-Varuṇa acs

ʘ višvadēva, vishvadeva, viśvadeva - Visuma padievi, desmit padievi, Visuma
pārvaldnieki - galēji labdabīgi un pārstāv sākotnējās, dievišķās, radošās 
dzirksteles pamatliekošos tikumus. Tos var saukt par 'labs', nozīmi Visumā

 ʘ višvagvāta, vishvagvata, viṣvagvāta - neveselīgs vējš, ka pūš no visām 
četrām debess pusēm 

 ʘ višvāhā, vishvaha, viśvāhā - vienmēr 
 ʘ višvājana, vishvayana, viśvāyana - visu caurstrāvojošs (visur jājošs); visu 

zinošs
 ʘ Višvajōni, vishvayoni, viśvayoni - Visuma avots, visuma dzemde jeb 

radītājs
 ʘ višvāju, vishvayu, viśvāyu - visa tauta; vispārīgs
 ʘ Višvamātri, vishvamatri, viśvamātṛ - visu, Visuma māte 

ʘ Višvāmitra, vishvamitra, viśvāmitra - Visu Draugs, īpašs skandējums, 
izteikums, atkārtojums, 4 īpašas dienas, burtiski - viśu jeb tautas draugs. 

Brahmariši Višvāmitra - viens no senindiešu godājamākiem riši - 
svētajiem jeb viedajiem. Sākumā bijis kšatrijs, bet ar atturības piekopšanu 
ieguvis brahmarṣi apzīmējumu. Tiek uzskatīts arī par Rigvēdas 3. grāmatas, 
tostarp Gājatrī mantras, autoru

 ʘ Višvan, vishvan, viśvaṅ - visuresoša Dieva personība
 ʘ višvaņč, vishvanch, viṣvañc - vispārējs, visuresošs, visapkārt, uz visām 

pusēm, nošķirti vai savrup ejošs, nodalījies, nonākt jebkādā stāvoklī, 
ekvinokcija 

ʘ višvāsa, vishvasa, viśvāsa - paļāvība
 ʘ višvāsajōgja, vishvasayogya, viśvāsayogya - uzticības vērts
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 ʘ Višvātman, vishvatman, viśvātman - Visuma gars, Visuma dvēsele, saule 
 ʘ višvāvasu, vishvavasu, viśvāvasu - labvēlīgs pret visiem, nakts, visu 

labklājība 
ʘ višvēdēvā, vishvedeva, viśvedevā - “visi padievi”; Indras vadīti dažādi 

Rigvēdas padievi; tiem ar šo nosaukumu Rigvēdā veltīti 70 slavinājumi. 
Uzskata, ka tie ir mūžīgā morālā likuma jeb Rituma (ṛta) sargi. Iznīcina savu
godātāju ienaidniekus. Aizstāv katru krietnu cilvēku un nodrošina labvēlīgu 
mājvietu. Salīdz. ar  viśvadeva

ʘ Višvēša, vishvesha, viśveśa - Visaugstākais Gars
ʘ višvjā, vishvya, víśvyā - visur

 ʘ vitapa, viṭapa - vītenis, jauns zariņš, dzinums
ʘ vītasūtra, vitasutra - svētais pavediens jeb aukla
ʘ vīthi, vithi - ceļš (vijas), gatve, aleja, tirgus, steliņģis
ʘ vitpati, viṭpati - vaišju vadonis (salīdz. ar liet. Vītis, Vītauts?), galvenais 

tirgonis, cilvēku vadonis, ķēniņš, princis, meitas vīrs, znots; skat. pati
ʘ vivāda, vivada - J.A.Grimes [8]: pārrunas; skat. vāda
ʘ vivāhana, vivahana - vedības; arī  vedana
ʘ vivāhaprašna, vivahaprashna, vivāhapraśna - precināšana, saderināšanās

 ʘ vivajatē, vivē, vivayate, vive - ievīt, ieaust, savīt
 ʘ vivāna, vivana - vīšana, pīšana

ʘ vivartate - vārtīties, grozīties
ʘ vjupavīta, vyupavita, vyupavīta - bez svētās prievītes
ʘ vōjā, pirmkušanu woyā - vajāt. Arī avestas 'vayeiti', sanskr. 'véti', lietuviešu 'vajóti'
ʘ vrata - godavārds, solījums vai stingra apņemšanās, svinīgs zvērests, 

tas, kurš devis vārdu mācīties Vēdas, svēta prakse, svēts likums, dievišķs 
priekšraksts, bauslis, uzvedība, dzīves veids, noteikums, vērtīga 
dievkalpošanas vai pašierobežošanās darbība, noteikums, paraža, uzdevums,
rituāls, lēmums, pārtikšana tikai no piena, darbības joma, paklausība, vara, 
kalpošana, mājoklis, griba. Skat. arī vīravrata, sādhuvāda, ṛta,  praṇidhāna,  iṣṭavrata, 
iṣṭadevatā,  ekavrātya,  divya,  devavrata,  ādityavrata

 ʘ vrātja, vratya, vrātya - izvērstā bramīnisma žņaugiem nepakļāvīgie; 
ārpuskastas cilvēks, zema slāņa cilvēks, klaidonis, diedelnieks; varbūt 
budisma aizmetņi; skat. arī magus, sakus un ličavus

 ʘ vrātjastōma, vratyastoma, vrātyastoma - ziedojums (vrātju jeb nepakļāvīgo 
vārti?)

 ʘ vrika, vṛka - vilks, tīģeris (meža, savvaļas dzīvnieks, skat. vṛkṣa), saule, 
priedes sveķi, arkls, mēness, zibens (Meža dievs, Meža tēvs?). Skat. arī 
vanarāja, araṇyanṛpati

 ʘ vrikasālā-vrika, vrikasala-vrika, vṛkasālā-vṛka - vilki-suņi



 ʘ Vrikōdara - Bhīma kā 'Vilkvēderis', kas atspoguļo viņa rijību. Arī 
Bhimasena, Jihma-yodhin

 ʘ vrikša, vriksha, vṛkṣa - koks, koka zars, (brikšņi, brīkšķēt?) statne, zārks 
ʘ vrinda, vṛnda - koris, daudz, visi, spiets, puduris (rinda?)
ʘ vrindagājaka, vrindagayaka, vṛndagāyaka - kora dziedātājs vṛnda+gāyaka= 

daudz+dziedātājs
ʘ vriša, vrisha, vṛṣa, vṛṣan - vērsis, bullis, kuilis, tēviņš, spēcīgs (erotiski) 

vīrietis, sperma, vīrs, taisnīga vai tikumīga rīcība, mājas būvei derīgs zemes
gabals, ūdens, tikums; tikums, kas personificēts kā Šivas vērsis, ienaidnieks, 
galvenais jeb labākais, pele vai žurka, sieviešu istabas, pāva (gaiļa?) spalvas, 
ingvers 

ʘ vritta, vṛtta - pantmērs, ritms
ʘ vritti, vṛtti - virpulis, viļņojums, ritums, ritms, ritēšana, noskaņojums, 

prāta svārstības, viļņi prāta ezerā, prāta nemiers, prāta dīdīšanās, ripošana, 
rīcība, nodarbošanās, vaļasprieks, darbs, uzņēmējdarbība, uzvedība, 
pelnīšana, esība, likums, iztika, tieksme, skaidrojums; eksistence, iztikšana, 
iztika, izgrozīšanās

ʘ zamana (kalāšu) - laiki, laikmets. “Laiki palikuši slikti”
ʘ zēmin, zemin (kalāšu, kušanu) - zeme. “Ia zemin may dadaa ashis” - Šī zeme 

bija mana tēvu zeme. Arī kalāšu zmen, avestas 'zå',, sindhi 'zamīna' (sakne zəm), 
lietuviešu 'žẽmė', baznīcas senslāvu 'zemlja'

ʘ zēmindar, zemindar (kalāšu) - zemnieks
ʘ žindrik, kalāšu zhindrik - zviegt (zirgam)
ʘ žō, kalāšu zho - mieži


