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1.1 Inleiding tot het ritueel in de Ṛg Veda
De rituelen van de Sūtra’s stemmen overeen met de teksten van de Yajur Veda en de Sāma Veda,
maar niet met de Ṛg Veda. In de loop der tijd moeten de rituelen in detail zijn veranderd en
aangepast aan nieuwe inzichten.
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1.2 De priesters
a. De rituelen in de Ṛg Veda zijn reeds gecompliceerd en er komen veel soorten priesters in voor.
De samenstelling van de groep priesters verschilt per familie en verandert in de loop der tijd.
Genoemd worden:
Groep a:
1. hotṛ
2. adhvaryu
3. āvayās
4. agnimindha
5. grāvagrābha
6. śaṃstṛ

Groep b:
1. hotṛ
2. potṛ
3. neṣṭṛ
4. agnīdh
5. praśāstṛ
6. adhvaryu
7. brāhmaṇa

Groep c:
1. upavaktṛ
2. udagrābha
3. purohita
4. sāmaga
5. sāmanya
6. śamitṛ
7. śamitṛ

b. De latere literatuur toont veranderingen:
1. A5 en C2 verdwijnen; hun taak wordt door de assistenten van de adhvaryu overgenomen.
2. B5 of C1 wordt de maitrāvaruṇa, die de hotṛ aanwijzingen geeft.
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1.3 De relatie teksten – priesters
a. De teksten zijn gebonden aan bepaalde priesters:
1. Hotṛ-priesters:
Uktha en śaṃsa verwijzen naar hun recitaties.
2. Sāman-zangers:
Hun teksten worden gekenmerkt door:
i. het gāyatrī- en het pragātha-metrum;
ii. triaden van verzen als strofen.
3. Adhvaryu-priesters:
formules in proza.
b. Commentaar:
1. Ad a.1:
Uktha’s zijn litanieën (verzamelingen hotṛ-hymnen) waarin nivids en purorucen
voorkomen, formules waarin die goden geëerd worden, die aan de offers deelnemen.
2. Ad a.2:
i. De sāman-zangers worden verdeeld in:
(1) udgātṛs;
(2) prastotṛs.
ii. De sāmans worden verdeeld in:
(1) bṛhat;
(2) rathāntara;
(3) śākvara.
3. Ad a.3:
De adhvaryu geeft het sein tot het begin van de ceremonie; zijn antwoord is ook bekend,
evenals de uitroepen astu śrauṣaṭ, vaṣaṭ en svāhā.
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1.4 De ceremoniemeester
a. De brāhmaṇa, de ceremoniemeester van de gehele offerplechtigheid, komt niet voor in de Ṛg
Veda.
b. In de Ṛg Veda is alleen sprake van een Brāhmaṇācchaṃsin, die wel als brāhmaṇa wordt
aangeduid.
c. Ook wordt in de Ṛg Veda de purohita van de koning genoemd, die evenwel waarschijnlijk een
ondergeschikte positie heeft.
d. De hotṛ, de componist van de hymnen, is waarschijnlijk de leidende priester. (hotṛ = Av.
Zaotar, < hu ‘gieten’ of < hve ‘roepen, noemen’. De hotṛ is dus de ‘offeraar’.)
e. De adhvaryu voert de eigenlijke handeling uit.
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1.5 Priester als beroep
De priesters zwerven rond of verhuren zich. Ze worden door de opdrachtgever gekozen ( ṛtvigvaraṇa).
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1.6 Het karakter van de offerplechtigheid
a. Algemene kenmerken van de offerplechtigheid:
1. Het offer is een nauwkeurige procedure ten behoeve van een rijke persoon.
2. De sterfelijke offeraar wordt soms Vivasvant genoemd.
3. De Vedische Indiërs kennen geen tempels.
4. In het huis wordt een altaar, vedi, opgericht met daarvóór het vuur. Later komen twee
altaren, vedi en uttaravedi (‘het noordelijke altaar’), in gebruik.
5. De persstenen zijn aanwezig.
6. Een hoop gras ligt er voor de goden om op te zitten.
7. De vuurplaats in het huis heet de Gārhapatya. Later komen de Āhavanīya en de Dakṣiṇa
erbij.
8. Verplaatsing van het vuur van het ene altaar naar het andere.
9. Men eert het vuur met offers, hout en hymnen driemaal per dag.
10. Ter bereiding gebruikt men twee soorten lepels, de sruc en twee darvī’s.
11. Men offert melk, boter, graan, koeken; geit, stier, koe, schaap en paard.
b. De Aśvamedha:
1. Het houwen en versieren van de offerpaal.
2. Het offeren van de geit die het paard voor moet gaan.
3. Het leggen van het gouden dek over het paard.
4. Het koken van zijn vlees.
5. De verdeling hiervan onder de priesters.
c. Het soma-offer:
1. Het belangrijkste offer van de Ṛg Veda.
2. Er zijn drie persingen:
i. ’s morgens (later: prapitva) met gāyatrī-metrum; de ochtendpersing wordt later
belangrijker;
ii. ’s middags met triṣṭubh-metrum; Indra en de Maruts worden aangeroepen;
iii. ’s avonds (later: abhipitva) met jagatī-metrum; hier worden de Ṛbhu’s aangeroepen.
3. Er zijn vier offerbekers, waarvan slechts de terminologie verandert:
i. Kośa, waarin men soma en water vermengt; later: ādhavanīya ‘mengvat’;
ii. Camū’s (2), waarin de vloeistof uit de kośa wordt vermengd met melk; later: pūtabhṛt
‘bevattende gezuiverde soma’ en droṇakalaśa ‘houten vat’;
iii. Kalaśa’s voor het gebruik tijdens de rite.
4. Graha’s worden gebruikt bij de offers aan de goden.
5. De Pravargya-ceremonie van het verhitten van de melk.
6. Het offeren van een koek aan Agni Sviṣṭakṛt aan het eind van het ritueel.
d. Andere offergaven:
1. Surā (later in de Sautrāmaṇī- en Vājapeya-riten).
2. Honing (later in de Vājapeya-rite).
e. Het priesterloon:
Aan het eind van de rite krijgt de priester geschenken.
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1.7 De relatie hymnen – offers
a. Er worden verschillende hymnen gebruikt bij de offers:
1. Verzen die later voorkomen in de Praugaśāstra van de Agniṣṭoma.
2. De āprī-hymnen in de vooroffers van het dierenoffer.
3. Anuvakya- en yājyā-verzen t.b.v. het geitenoffer in de Agniṣṭoma.
4. Anuvakya-verzen t.b.v. koek- en curdoffers.
5. Een hymne voor de zalving van de offerpaal.
6. Hymnen t.b.v. het ontsteken van het vuur.
7. Coupletten van drie verzen die later de Vaiśvadeva śāstra openen.
8. Er zijn weinig hymnen in de Ṛg Veda die met huisoffers te maken hebben (ploegen, vee,
ziekte, huwelijk, dood enz.).
b. De rituelen worden vooral in de latere literatuur beschreven, m.n. in de Sūtra’s. Deze literatuur
bevat oud materiaal uit de tijd van de Ṛg Veda, maar ook jonger materiaal door het religieuze
veranderingsproces.
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2.1 Het offer als gave
a. Het belangrijkste doel van de offers is het verkrijgen van de steun en de hulp van de goden.
Alleen t.a.v. Rudra (en misschien Varuṇa) probeert men door het offer diens aanwezigheid af te
weren.
b. De cultus van de goden is principieel anders dan de cultus der doden.
c. In de cultus der goden ontbreekt de tempel. De sabhā- en āvasatha-vuren worden slechts zo nu
en dan gebruikt. Er is ook geen openbare cultus. In het eenvoudige huis worden de god voedsel
en drank aangeboden. Rijke gaven gaan naar de priesters (die zich immers goden noemen).
d. Het opgeven van raadsels, gezang, dans en spelen is ter ere van de god. Magie speelt een grote
rol, maar is bijna altijd secundair.
e. Do ut des is het principe van het Vedische ritueel. Men geeft dus eerst, opdat men daarna iets
terugkrijgt. Het dankoffer komt slechts sporadisch voor, maar is wel verwant aan het do ut desoffer. Andere offers lijken dankoffers (men krijgt iets, waarna een offer volgt), maar zijn het
niet, bijv. het offer van de eerste vruchten van de oogst.
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2.2.1 Verandering van het offer in de richting van magie
a. In de Ṛg Veda wordt aan het offer niet de magische kracht toegekend, die het heeft in de
Brāhmaṇa’s en andere latere literatuur, waarin het offer zelfs de goden kan dwingen. Wel zijn
er aanwijzingen dat de grootheid van het offer in ontwikkeling is:
1. Indra wordt achtervolgd door de priesters met melk.
2. Een gebed om heer te worden over Agni.
3. De verzekering dat eer, namas, boven de goden staat.
4. De Vasiṣṭha’s trekken Indra weg van Pāśadyumna’s offer naar hun eigen offer.
5. Door Atharvans offer wordt de zon geboren.
6. De schatten van de paṇi’s worden verkregen door de offers van de Aṅgirasa’s.
7. Het eerste offer door de goden van de reus Puruṣa, waaruit de hymne en het metrum
worden geboren.
8. Het mensenoffer kan uit zichzelf iets voortbrengen.
9. De ochtend-Agnihotra kan de zon doen rijzen.
10. De purohita Devāpi kan het laten regenen.
b. Ook proberen de priesters details in het offer aan te brengen, die magische kracht zouden
hebben. Er is dus een tendens van religie naar magie, zoals bij de Romeinen.
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2.2.2 De theorie van de periodieke moord op de korengeest
1. Frazer:
Hij ziet in het oorspronkelijke offer een magische handeling t.b.v. de voortzetting van het leven
(de oude vegetatieriten). In het Vedische ritueel is een dergelijke zienswijze nauwelijks aan te
tonen.
2. Hillebrandt:
a. Er is sprake van een mensenoffer in het Paardenritueel: een afzichtelijke man (Varu ṇa)
wordt met het offer aan Jumbaka (Varuṇa) op het hoofd het water ingedreven. Deze rol
wordt gespeeld dor een Ātreya-priester, die gekocht wordt.
b. Hillebrandt verbindt deze traditie met de mythe van het offer van Śunaḥśepa, die gekocht is
ter vervanging van Hariścandra’s zoon die aan Varuṇa zou moeten worden geofferd: een
rituele koningsmoord.
3. Kritiek van Keith op Hillebrandt:
a. Ad 2.a.:
i. Het offer aan Jumbaka behoort tot de rituelen van uitdrijving van het kwade; het water
reinigt slechts.
ii. Zo is er een verhaal dat dorpsboeven op dezelfde wijze van hun zonden ontdaan
worden.
iii. Het kwade wordt uitgedrukt door een afzichtelijk voorkomen (vgl. gr. φαρμακος).
iv. De afzichtelijke trekken kunnen niet aan Varuṇa toebehoren.
v. De hoge prijs van de Ātreya/Śunaḥśepa is logisch: het is geen hoogstaande taak om de
zonden van de dorpsboeven te verdrijven.
b. Ad 2.b.:
Śunaḥśepa’s mythe heeft niets met een vader- of koningsmoord van doen (de zoon wordt
geofferd!) en de Ātreya staat niet voor de oude koning.
4. Conclusie:
De Aśvamedha zelf is geen vegetatierite, aangezien de gedachte hieraan bij de Vedische Indiërs
niet aanwezig is, noch een magisch zonneritueel, omdat het offer niet periodiek is. Dit geldt
ook voor het geitenoffer voor Pūṣan. De gaveoffertheorie ligt het meest voor de hand en is het
simpelst.
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2.3.1 Algemene kenmerken van het zondoffer
Het zondoffer is een bijzondere vorm van een gaveoffer. Door het gaveoffer stemt men de god mild,
zodat hij niet de zondige zal straffen (het passieve standpunt). Bijvoorbeeld het offer aan Agni
Vaiśvānara.
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2.3.2 Het magische element ter verdrijving van zonden in de offers
1. De Varuṇapraghāsās (een zondoffer en het tweede viermaandelijkse offer):
Boven het Dakṣiṇa-vuur wordt gerst geroosterd. Hiervan wordt pap gemaakt en aan Varuṇa
aangeboden. Verder worden door een magische handeling de zonden opgeheven, maar het
uitwissen door het vuur (het roosteren), te vergelijken met het reinigende water, vormt de
belangrijkste magische handeling. Een voorbeeld is de overspelige vrouw van de offeraar.
2. Het soma-offer:
De priesters werpen splinters van de offerpaal, waarin men de zonden heeft geplaatst, ter
uitwissing op het vuur.
3. Het Sautrāmaṇī-offer (een zondoffer):
Men stuurt een bootje die de zonden vervoert, het water op.
4. Andere offers:
a. Het werpen van boeien met zonden in het schuim van het water.
b. Het spoelen van de mond met water.
c. Het ronddragen van vuur.
d. Het gebruik van de Apāmārga-plant.
e. Het aanroepen van Agni Vaiśvānara, Agni Gārhapatya, Savitṛ, Pūṣan, de Maruts ,
Viśvakarman en de Algoden.
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2.3.3 Beschouwing van het kwade
a. Het kwade wordt gezien als een ziekte en moet als zodanig behandeld worden.
b. De interpretatie van het kwade is ruim: elke afwijking van de orde der dingen.
c. Voor de priesters zijn de zondoffers een goede bron van inkomsten, getuige de prāyaścittalijsten van offers.
d. De zondoffers zijn in religieus opzicht onbelangrijk door hun eenvoud en magie.
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2.3.4 Openbare boetedoeningen
a. Literatuur:
1. De zondige brāhmaṇa-student offert een ezel aan Nirṛti, eet een deel van de penis en
draagt de huid van de ezel terwijl hij bedelt.
2. De zondige echtgenoot draagt eveneens een ezelshuid en bedelt.
3. De moordenaar gaat gekleed in de huid van een ezel of hond, draagt de schedel van de
vermoorde, drinkt eruit en bedelt.
b. Verklaringen:
1. Het element van bekentenis is aanwezig, waardoor het kwaad wordt verzacht.
2. De waarschuwing aan anderen dat er een slechte persoon aanwezig is, die bovendien niet
met hen in aanraking mag komen.
3. De schedel van de dode en het drinken hieruit.
i. Oldenberg:
De moordenaar wordt vergeleken met een demon, die immers uit een schedel drinkt.
ii. Keith:
We weten niet wat ouder is, de gewoonte of het geloof.
4. De schedel van de dode en het dragen hiervan.
i. Oldenberg:
De misdaad moet volledig gemaakt worden.
ii. Keith:
Het is oorspronkelijk de beheersing van de boze geest van de dode door de
koppensneller, hetgeen verwordt tot een straf van de moordenaar (speculatie).
5. Het dragen van de huid van de ezel of de hond.
Keith:
i. Het dragen van de huid heeft geen relatie met het offer.
ii. De hond is onrein en wordt niet gegeten. Het dragen van zijn huid is een teken van
zondigheid.
iii. De ezel is een viriel dier. De drager van zijn huid krijgt zijn viriliteit terug.
iv. Het dragen van de ezelsvacht is later een teken van zondigheid.
6. Het geslachte offer als vervanging van de persoon.
Keith:
Hij wijst dit idee af als te zwaar in verhouding tot de zonde en wijst op het speculatieve
karakter van de teksten. Hij vergelijkt de offers in de Varuṇapraghāsās, die werkelijke
personen zouden vervangen.

Het Vedische ritueel - Aspecten van het Vedische offer

2.4 Communie en sacrament van het offer (1)
a. Algemene opmerkingen over de offermaaltijd:
1. Frazer:
De offermaaltijd, het samen eten van het bloed en het vlees van de god ten einde de band
tussen god en mensen te vernieuwen en te versterken, is het oudste offer. Het gaveoffer is
slechts een uitvloeisel van dit magische offer.
2. Keith:
Men kan niet bewijzen dat de offermaaltijd het enige oudste offer is. Bovendien kan het
gaveoffer een onafhankelijk soort offer zijn.
b. Twee onafhankelijke elementen van de heilige communie:
1. De gemeenschap of de band komt tot stand door de gezamenlijke maaltijd, waaraan de god
ook deelneemt.
2. Het slachtoffer wordt als goddelijk gezien:
i. Het is de god zelf.
ii. Het wordt door de goddelijke geest aangeraakt. Vergelijk:
(1) De Homerische rite;
(2) De Atheense Bouphonia;
(3) Het Romeinse ritueel van het sprenkelen van mola salsa;
(4) Het Vedische ritueel van de gesmolten boter.
c. De voorwaarden voor deelneming aan de heilige communie:
Alleen gekwalificeerde personen, goden, priesters en offeraars, kunnen aan de offermaaltijd
deelnemen. Deze regel is reeds in historische tijd in werking. Voorbeelden:
1. In de Aitareya Brāhmaṇa mag de koning niet van de soma drinken.
2. Het gṛhya-ritueel: van alles wat men eet, moet men iets offeren.
3. Een snātaka (brahmaanse student) eet van het offer aan de manes.
4. Een vrouw die nageslacht wil, eet van het offer aan de Vaderen.
5. De familie eet van het offer aan Kṣetrapati in stierengedaante.
6. In het madhuparka-offer krijgen eerst de Rudra’s, de Āditya’s en de Algoden het eten, dan
de offeraar en ten slotte de brāhmaṇa. Deze brāhmaṇa is overigens niet altijd aanwezig bij
het huisritueel.
d. De relatie tussen offeraar en offer:
1. Als de offeraar niet het offer eet, neemt hij er niet aan deel.
2. Het is een serieuze aangelegenheid: sommige offerspijzen kunnen gevaarlijk zijn, zoals in
het Dadhigharma-offer.
3. De gemeenschap wordt benadrukt:
i. in het huwelijksceremonieel, waarin bruid en bruidegom gezamenlijk van het offer
eten;
ii. tijdens de initiatie van een leerling, wanneer het offervoedsel wordt aangeraakt,
waardoor vertrouwelijkheid wordt geschapen;
iii. wanneer een moeder eet van het offervoedsel voor haar kind;
iv. in het ezelsoffer van de brāhmaṇa-student, waardoor het slachtoffer werkzaam wordt
met het oog op zijn doel.
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2.5 Communie en sacrament van het offer (2)
a. Het aanrakingsoffer:
Het doel van het offer kan ook bereikt worden door aanraking van het offer in plaats van het te
eten. Voorbeelden:
1. De bruid en de bruidegom wrijven elkaars hart met het offer.
2. Een defect aan een wagen wordt aangeraakt door het offer.
3. Paarden ruiken aan het offer om snelheid te verkrijgen (Vājapeya).
4. Koeien ruiken de geur van het brandoffer.
5. De offeraar wrijft zich met het offer in om kracht en genezing te ontvangen (soma-offer,
Vājapeya, bouwen van de brandstapel, Sautrāmaṇī).
6. De offeraar raakt het offer (dier, koeken) aan om kracht te ontvangen.
b. Het gevaarlijke, niet-eetbare offer aan demonische godheden:
1. Dit offer is niet geschikt voor menselijke consumptie. Het betreft voornamelijk offers aan
de doden of chthonische godheden. Er is vermijding van aanraking. Voorbeelden:
i. Rijstkoeken voor de Vaderen worden niet gegeten.
ii. Het offer aan Rudra wordt niet gegeten.
iii. Een offer voor een stervende, waaraan alleen geroken mag worden.
iv. Het Dadhigharma-melkoffer wordt alleen gegeten door priesters; anderen ruiken er
alleen aan wegens het gevaar.
v. Het wegzien in de richting tegenovergesteld aan die van de woonplaats van de god of
dodengeest aan wie men offert (Vaderen in het zuiden, Rudra in het noorden).
2. In bijzondere gevallen mag van dergelijke offers wel gegeten worden, bijv. door een
ernstig zieke. Het offer is immers vervuld van heilige kracht.
c. Consumptie van bloed:
Bloed is niet onrein, maar vervuld van goddelijke kracht, omdat het de zetel is van het leven:
1. India:
Het bloed wordt aangeboden aan de rākṣasa’s of aan slangen als vertegenwoordigers van de
aardgeest.
2. Arabië:
De aanbidders drinken het bloed.
3. Griekenland:
Door reiniging met bloed treedt men in gemeenschap met de aardgodin.
d. Het slachtoffer en de god:
De Vedische Indiërs zien in de dood van het slachtoffer niet de dood van de god. Deze dood kan
dus ook niet beklaagd worden, zoals bij de Grieken. Ook een verwantschap tussen het
slachtoffer en de mens wordt door de Vedische Indiërs niet aangenomen.
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2.6 Communie en sacrament van het offer (3)
a. Extase als roes door consumptie van het offer:
1. De verschijning der goden:
Het gevoel van gemeenschap treedt op door de sensatie van de waarneming der goden.
Voorbeelden:
i. De aanbidders zien demonen en tovenaars bij gebeden voor het oog van Agni.
ii. Men ziet demonen door intoxicatie van een plant.
iii. De dobbelaar ziet de dansende apsarasa’s.
iv. Tijdens de strijd ziet men goden, tot wie men bidt.
v. Vooral Indra, de Maruts en de Aśvins worden, als helpende goden, gezien.
vi. In de āprī-hymnen wordt de goden verzocht zich te tonen.
vii. De Vaderen doen zich voor als hun eigen aanbidders.
2. De consumptie van het offer:
i. De soma-drank geeft in Ṛg Veda X : 119 vreugde, lichtheid, grootheid en een machtig
gevoel. Hij geeft onsterfelijkheid, die de Vedische mysticus en de yogin nastreven.
ii. De odana-pap is vol goddelijke kracht en heeft dezelfde effecten.
iii. In de Agni-verering komen verfijndere vormen van extase voor.
b. De offertheorie van Hubert en Mauss:
1. De theorie:
i. De offeraar en het slachtoffer worden vervuld van heilige kracht, waardoor er een
communicatie (gemeenschap) is tussen de profane en de heilige wereld.
ii. Het offerdier krijgt zijn eigen karakter tijdens de plechtigheid vanuit de hemel of de
aarde, waar de bron van het leven huist. De offeraar plaatst een substituut (het offer)
tussen hemzelf en de goddelijke krachten, aangezien direct contact gevaarlijk is.
iii. Doel van het offer:
(1) contact met de goden;
(2) vermeerdering en versterking van de soort (kudde).
iv. Karakter van het offer:
(1) ontkenning van het individu;
(2) versterking van het goddelijke dat de sociale eenheid vertegenwoordigt.
v. Later wordt de god zelf geofferd, zonder substituut.
2. Kritiek van Keith:
i. Hubert en Mauss, evenals Durkheim, zien het Vedische offerritueel als te doordacht, te
ingewikkeld.
ii. Het geheiligde dier en de dood van de god zijn secundair:
(1) Het offer is in de eerste plaats een gaveoffer: men geeft de god iets om hem mild
te stemmen, zoals men tijdens de gezamenlijke maaltijd een gast iets te eten
geeft.
(2) De dood van de god (zoals bij de Europese korenriten) is in de Vedische cultus niet
duidelijk terug te vinden: boze geesten kunnen ook worden gedood en de
Brāhmaṇa’s geven een te filosofisch beeld van het offer.
c. De offertheorie van Jevons:
1. De theorie:
i. Eerst was de bedoeling van het offer om de angst voor de god weg te nemen, vervolgens
om genade van de god te ontvangen.
ii. Het offer zelf werd heilig, goddelijk en de god zelf.
iii. Er is geen sprake van een gaveoffer, verbondsoffer of gemeenschapsoffer. Een god iets
geven is een belediging en zelfs irreligieus.
2. Kritiek van Keith:
Het gaveoffer is een primitief offer waardoor van de god een gunst verlangd wordt.
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2.7 Het offermateriaal
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2.7.1 Algemene kenmerken van het offermateriaal
a. Als
1.
2.
3.
4.

gaveoffer wordt datgene gebruikt dat men zelf het liefst eet:
melk en melkproducten, w.o. gestremde melk en boter;
graan, w.o. gerst en rijst, en producten hiervan, zoals koeken en pap;
dieren;
soma.

b. De soma- en dierenoffers zijn de meest exclusieve gaven, maar worden minder vaak gebracht
dan de eenvoudige offers.
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2.7.2 Het verband tussen offers en de goden
a. Enkele voorbeelden:
1. Water (geen bloed) voor de doden. Associatie: de Vaderen hebben dorst.
2. Wilde producten voor Rudra. Sesam wordt geassocieerd met de doden.
3. Melk:
i. van een zwarte koe voor Nacht;
ii. van haar witte kalf voor de Morgenstond.
4. Zwarte rijst voor Nirṛti.
5. Koeken:
i. voor Agni op 8 potscherven;
ii. voor Indra op 11 potscherven;
iii. voor de Āditya’s op 12 potscherven.
b. De aantallen verwijzen naar het aantal lettergrepen in metra.
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2.7.3 Dierenoffers
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2.7.3.1 Enkele bekende of veel voorkomende dierenoffers
a. Lijst van dierenoffers in de Brāhmaṇa’s:
1. De mens.
2. Het paard.
3. De os: een veel voorkomend offer.
4. Het schaap: een veel voorkomend offer.
5. De geit: het meest voorkomende offer.
b. De Aśvamedha:
1. De enorme lijst begeleidende offers zullen wel niet in de praktijk zijn uitgevoerd.
2. Het eten van paardenvlees komt zelden voor, hetgeen in tegenstelling staat tot het offer.
Volgens Von Schroeder is het eten en offeren van paardenvlees aan de zon Indo-Europees.
3. Doel van het offer. Mogelijkheden:
i. Het indirect overbrengen van de snelheid en de kracht van het paard, via de god, op de
mens (de offeraar).
ii. Het direct overbrengen hiervan op de offeraar.
iii. Het grootste offer verlangt het edelste dier.
c. Het ezelsoffer aan Nirṛti:
Het ezelsoffer aan Nirṛti is een magische rite ten einde de viriliteit van de ezel over te brengen
op de offeraar.
d. Het otteroffer aan Apāṃnapāt:
Mogelijkheden:
1. Magisch: de otter brengt het gewenste water.
2. Assimilatie van de otter met het karakter van de god.
e. Dieren die men niet mag offeren:
1. Wilde dieren (worden zelden gegeten).
2. Vissen (worden zelden gegeten).
3. Vogels (worden zelden gegeten).
4. Varkens (worden niet gegeten).
5. Honden (worden niet gegeten).
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2.7.3.2 Assimilatie van het offer aan een aspect van de god
1. De assimilatieregel:
Men stelt zich een god niet als een bepaald dier voor, maar het dier vertegenwoordigt een
bepaald aspect van de god, waarvan de kwaliteit tot uitdrukking wordt gebracht. Voorbeelden:
a. Indra ontvangt runderen, waarvan de kracht overgaat op hem en de mensen.
b. Pūṣan: geiten.
c. Agni (vuur en rook): geiten met een zwarte nek.
d. De Maruts (hun moeder is gevlekt): een gevlekte koe of ander dier.
e. De Aśvins (rood): een rode geit.
f. De zon: een witte geit.
g. Yama: een zwarte geit.
h. Tvaṣṭṛ (i.v.m. mythe): een bijzonder soort geit.
2. Afwijkingen van de assimilatieregel:
Assimilatie in karakter, geslacht of kleur wordt niet strikt toegepast. Voorbeelden:
a. De Maruts: een onvruchtbare koe of ooi.
b. Sarasvatī: een bok (i.p.v. een geit). Keuze van geslacht is waarschijnlijk onbelangrijk,
evenals bij Grieken en Romeinen.
c. Mitra en Varuṇa: een onvruchtbare koe.
d. Doel van het offer (i.p.v. god) assimileert met de kleur. Voorbeelden:
i. Regen: een zwart offer.
ii. Vernietiging van een vijand: een rood offer door een in rood gewaad gehulde priester.
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2.7.3.3 Wijze van offeren: wurging en verdeling
a. Wijze en volgorde van offeren:
1. Wurging:
i. Doel hiervan is dat geluid en verspilling van bloed achterwege moeten blijven.
ii. De dood zou niet werkelijk intreden.
2. Verdeling (in volgorde):
i. Het omentum (deel rijk aan vet) wordt eerst geofferd.
ii. De overige delen van het dier worden verdeeld:
(1) Een rijstkoek wordt geofferd.
(2) Offer van een deel van de resten van het dier.
(3) Consumptie van een ander deel van de resten van het dier.
(4) De staart voor het einde van het ritueel.
b. Het Aṣṭakā-offer aan de Vaderen kent dezelfde ceremonie, die zeer oud moet zijn.
c. Het omentum:
De bijzondere behandeling van het omentum, dat als het zelf van het slachtoffer wordt gezien,
komt voor bij:
1. de Iraniërs (Strabo): alleen de ziel en een stukje omentum van het slachtoffer worden aan
de god geofferd;
2. de Joden (Leviticus 4 en 7);
3. de Romeinen in hun behandeling van de exta;
4. de Zoeloes die het als reukoffer gebruiken door het in het vuur te werpen.
d. Het bloed en andere minderwaardige delen (faeces e.d.):
Deze worden aan de rākṣasa’s geofferd, aangezien zij chtonische machten zijn, zoals slangen
bloed ontvangen.
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2.7.3.4 Het dierenoffer als gave aan de goden
Theorie van Keith over het dierenoffer:
a. Het dierenoffer is geen totemisme, niet het doden van de vegetatiegeest of de geest van het
dierenleven om een kudde jong te houden.
b. Dergelijke ideeën verklaren niet de keuze van het dier.
c. Ze verklaren ook niet de wurging (stille dood).
d. Ze verklaren ook niet het afgewende gelaat van de offeraars (vgl. lat. capite operto).
e. Het slachtoffer is vol goddelijkheid, maar ook vol woede.
f. Het is een gewoon dier dat aangeboden wordt.
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2.7.4 Mensenoffers
a. Literatuur:
Er zijn weinig gegevens over mensenoffers:
1. Śatapatha Brāhmaṇa:
De hoofden van vijf slachtoffers, w.o. een mens, worden in het altaar gebouwd en de
lichamen in het water gegooid, waaruit de klei wordt gehaald voor de bakstenen van het
altaar ten einde het sterkte te geven. Hieruit blijkt de associatie met de geesten die de
doden bewaken (Keith).
2. De Puruṣamedha, ‘mensenoffer’:
De mythe van Puruṣa’s offer heeft misschien zo nu en dan gediend als model voor een
mensenoffer.
3. De legende van Śunaḥśepa:
Koning Hariścandra koopt Śunaḥśepa, zoon van de brāhmaṇa Ajīgarta, ter vervanging van
zijn eigen zoon die hij heeft beloofd te offeren aan Varuṇa. De koning krijgt waterzucht
(waarschuwing van Varuṇa) en wanneer Ajīgarta wil gaan offeren, wordt de zoon door de
goden bevrijd en geadopteerd door priester Viśvāmitra. De koning wordt genezen.
b. Conclusie van Keith:
1. Heel misschien is de legende van Śunaḥśepa een herinnering aan het offer van een
koningszoon in tijden van nood of als zondoffer.
2. Mensenoffers kwamen bij de Vedische Ariërs zeer zelden voor i.t.t. de inheemsen die tot
voor kort geregeld mensenoffers brachten (Kālī).
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2.7.5 Het soma-offer
De Ṛg Veda is voornamelijk gebaseerd op het soma-offer:
a. Soma:
We weten niet welke plant men bedoelde, die bij de Vedische Indiërs bekend stond als de somaplant. De soma-plant van het moderne India is onsmakelijk. Misschien was de plant populair bij
de massa.
b. Surā:
Meestal dronk men surā, een bedwelmende drank, die was bereid uit diverse planten en zelden
werd gebruikt in de offerceremonie (Sautrāmaṇī en Vājapeya). De av. hura werd zeker gebruikt
bij het offer.
c. Madhu:
1. Oldenberg:
Soma was de onsmakelijke vervanger van de IE mede. De Grieken vervingen mede door wijn
o.i.v. de Thraciërs. Wijn en bloed zijn nauw verbonden bij Grieken en Romeinen.
2. Keith:
i. De mede werd juist vervangen door een smakelijker drank, soma of madhu.
ii. Madhu, eig. ‘honing’ (niet in Avesta), komt voor in het Dadhigharma-offer aan de Aśvins
en in hun mythologie.
iii. Meestal echter werd melk gebruikt. Madhu is dan misschien een mengsel van honing,
melk en soma (madhu is ook koeienmelk en regenwater) en is een smakelijke drank.
iv. Later werd de drank, wegens de afstand tot het groeigebied van de soma, minder
populair.
d. Het karakter van het soma-offer:
1. Het soma-offer is een gaveoffer aan de goden, m.n. Indra, in de vorm van een
bedwelmende en opvrolijkende drank.
2. De mythologie over het doden van koning Soma is slechts priesterlijke speculatie, geen
godsdienst.
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2.7.6 Onbruikbaar materiaal in pro forma-offers
Offers waarin bijv. haren, uitwerpselen of splinters worden aangeboden, zijn eigenlijk magische
riten en slechts pro forma-offers. Ook de Aśvamedha kan als zodanig worden opgevat: kracht en
snelheid als aspect van het paard gaat op de offeraar over.
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2.8 Vuur en offer
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2.8.1 Functies van het vuuroffer
Het vuur dient zowel het magische als het religieuze aspect van de Vedische cultuur:
1. Verdrijving van demonen:
a. Het Sūtikāgni-vuur voor pasgeborenen ter verdrijving van boze geesten.
b. Haarknippen van het kind ten westen van het vuur.
c. Initiatie van een leerling (= tweede geboorte) bij een vuur, maar met een offer.
d. Inwijding van een soma-offeraar bij een vuur.
e. Vuur bij een sterfgeval.
f. Vuur tijdens de strijd.
g. Eenderde van de heilige vuren dient dit doel.
h. Bij een offer aan de Vaderen worden de demonen verdreven, die deel willen nemen aan het
offer.
2. Katharsis:
a. De materialen die worden gebruikt bij het offer en die vol zijn van gevaarlijke krachten,
worden verbrand:
i. het gras dat het altaar bedekt;
ii. de svaru, de splinter van de offerpaal, bij het dierenoffer;
iii. de zalf voor de stapelaar van het altaar;
iv. de twijg waarmee de kalveren worden verdreven bij de nieuwe- en vollemaansoffers;
v. de spitten bij het dierenoffer.
b. Het spit voor het hart van het slachtoffer wordt heimelijk begraven.
c. Het reinigende bad aan het eind van het offer en dingen laten wegdrijven op het water.
3. Reukoffer en consumptie door de goden:
a. Het omentum dat wordt verbrand, dient deels als reukoffer.
b. Verering van het vuur door de gaven erin te werpen.
c. Het verbranden van het offer is de consumptie door de goden.
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2.8.2 Historische ontwikkeling van het vuuroffer
a. Mogelijke oorsprong van het Vedische vuuroffer:
1. De Iraniërs gebruikten alleen de barəsman, een hoop gras, waarop het slachtoffer werd
gelegd en daarna kon worden opgegeten e.d. (Herodotos). Men spreidde het gras uit (Av.
fra-star ‘uitspreiden’). Later bundelde men het gras. De magos sprak hymnen uit boven het
offer.
2. De Indiërs gebruikten de barhis, het stro waarnaar de goden kwamen om het offer te
ontvangen (zoöok Ovidius). Het gras werd uitgespreid (Ved. stṛ ‘uitspreiden’). Maar het vuur
was het centrale punt binnen het altaar.
3. Deze Vedische tweeslachtigheid vindt men terug bij Agni die zowel het offer naar de goden
brengt als hen uitnodigt voor het offer, waarna ze op het gras gaan zitten en op dit gras het
offer wordt gelegd.
4. Mogelijk proces van ontwikkeling:
i. Een reukoffer om de goden aan te trekken.
ii. Het stro en de resten van het offer werden verbrand (reiniging).
iii. Het vuur verjoeg de demonen.
iv. Het vuur was de eigenlijke god aan wie werd geofferd.
b. Andere offers blijven voortbestaan:
1. Gaven worden in water geworpen voor watergoden.
2. Het plaatsen van voedsel in kuilen voor de doden.
3. Offers voor Rudra e.a. in mierenhopen (ingang naar de aarde).
4. Offers die in bomen worden gehangen.
5. Offers die in de lucht worden gegooid (voor hemelse goden).
c. Verdere ontwikkeling van het Vedische vuuroffer:
1. Het huiselijke vuur en de andere vuren:
i. Het Vedische ritueel kent reeds het vuuroffer.
ii. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
(1) het huiselijke vuur;
(2) het huiselijke vuur plus drie andere vuren (bij rijkere mensen en priesters).
iii. In beide gevallen moeten bepaalde ceremoniën worden verricht:
(1) het Agnihotra-offer ’s morgens en ’s avonds;
(2) de nieuwe- en vollemaansoffers;
(3) graan- en dierenoffers.
iv. Het huiselijke vuur met uitsluiting van andere wordt gebruikt bij offers in privé-zaken.
v. Het soma-offer wordt uitsluitend verricht op de drie andere vuren.
d. Conclusie:
1. Het huiselijke vuur is waarschijnlijk de oudste vorm. Later wordt dit vuur in drieën
verdeeld.
2. De naam Gārhapatya, een der drie vuren, verwijst nog naar dat enkele, huiselijke vuur.
3. Logisch, maar niet bewezen, is dat de ontwikkeling van de drie vuren bij het soma-offer
begon en dat er oorspronkelijke verschillende vuurcultussen bestonden.
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2.8.3 De drie vuren
1. Gārhapatya:
a. Dit vuur wordt voortdurend onderhouden.
b. Het neemt een centrale positie in, bijv. wanneer iemand op reis gaat en afscheid neemt
van de Gārhapatya.
c. Boven dit vuur wordt het offervoedsel gekookt en worden de schotels verwarmd (magisch).
2. Āhavanīya:
a. Dit vuur wordt niet steeds onderhouden.
b. Het is een afgeleide van de Gārhapatya.
c. Van de Āhavanīya wordt als tweede afscheid genomen wanneer iemand op reis gaat.
d. Boven dit vuur wordt het in de Gārhapatya gekookte offervoedsel naar de goden gezonden.
e. Hillebrandt:
Āhavanīya = Vaiśvānara in de Ṛg Veda.
f. De functies van Āhavanīya en Gārhapatya worden soms omgedraaid.
3. Dakṣiṇa:
a. Andere namen: Dakṣiṇāgni of Anvāhāryapacana (i.v.m. maansoffers).
b. Doel van de Dakṣiṇa is waarschijnlijk afweer van demonen, gezien zijn ligging op het
zuiden, waar ook de Vaderen wonen, en om offers te brengen aan dergelijke geesten.
c. De Dakṣiṇa wordt gebruikt bij:
i. afweer van gevaar van de Vaderen;
ii. de koninklijke inwijdingsrite;
iii. een offer aan Nirṛti;
iv. de maandelijkse offers aan de Vaderen;
v. het offer aan de Vaderen tijdens het derde viermaandelijkse offer, de Sākamedhās
(śrauta-ritueel).
d. De Dakṣiṇa is een afgeleide van de Gārhapatya.
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2.8.4 De ontbranding van het offervuur
Vuur kan op twee wijzen verkregen worden:
1. Het oeroude gebruik van de wrijving van vuurstokken:
a. Het vuur is nieuw en zuiver.
b. Gebruikt bij:
i. de viermaandelijkse offers;
ii. het soma-offer;
iii. het dierenoffer.
c. Het nieuwe vuur wordt verenigd met de Āhavanīya ter verversing.
d. De Punarādheya-rite wordt verricht wanneer de oude vuren geen geluk meer brengen en
een nieuw vuur noodzakelijk is.
2. Het onttrekken van vuur aan een ander vuur:
De belangrijkste moedervuren zijn:
a. het vuur van een groot offeraar of persoon rijk aan vee; dit vuur is dan bestemd is voor
ceremoniën die rijkdom moeten bevorderen;
b. het laatstaangemaakte vuur van de huisheer als brāhmaṇa-student om zijn heiligheid te
continueren;
c. het vuur dat gebruikt is tijdens de huwelijksceremoniën in verband met offers die het
huwelijk doen voortduren.

Het Vedische ritueel (Vedisch India) – Aspecten van het Vedische offer

2.9 De verrichters van het offer

Het Vedische ritueel – Aspecten van het Vedische offer - De verrichters van het offer

2.9.1 Algemene opmerkingen over de verrichters van het offer
a. De yajamāna is de offeraar, het individu uit wiens naam het offer verricht wordt.
b. De belangrijkste offeraars zijn de koning en alle welgestelde mensen.
c. In het geval van de koning is het offer bedoeld voor de verhoging van de welstand van het
individu, de koning, en slechts zelden voor die van het rijk en het volk. De gebeden bij de
koningswijding en de Aśvamedha tonen dit aan.
d. Het offer is dus bedoeld voor een individu, behalve in de Sattra’s, ‘offersessies’, die wel een
jaar kunnen duren en waarin sprake is van een groep offeraars, brāhmaṇa’s die voor zichzelf
offeren. Deze ceremoniën zijn waarschijnlijk zuiver priesterlijke uitvindingen door de voorliefde
van de priesters voor het ritueel.
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2.9.2 De Vedische priesterschappen in IE verband
a. De priesters maken zichzelf onmisbaar bij de śrauta-offers.
b. Het priesterschap is erfelijk.
c. Er zijn reeds priesterfamilies in de Vedische tijd, zoals de Viśvāmitra’s en de Vasi ṣṭha’s.
d. De priestergemeenschappen kunnen zich niet verder ontwikkelen zoals bij andere IE
volkeren. Oorzaken:
1. Er bestaan geen openbare offers zoals bij de Romeinen, waar de Fratres Arvales of de Salii
deze leiden. Bij de Vedische Indiërs ontbreekt de staat of het permanente karakter ervan.
De priesters richten zich meer op bepaalde personen, zoals koningen of rijke mensen.
2. Er zijn geen bepaalde goden of riten waarover een priesterfamilie moet waken, zoals bij
de Griekse priesterfamilies, die bovendien een openbaar ambt bij de staat bekleden (bijv.
in Eleusis). Bij de Vedische Indiërs bestaat daarnaast op grote schaal syncretisme.
3. De tempel ontbreekt en dus ook de centrale positie van een openbare verering door de
staat.
4. De priesters houden ervan te zwerven van de ene patroon naar de andere. Vernieuwingen
worden hierdoor tegengehouden, behalve in details.
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2.9.3 De purohita
a. De purohita, ‘praepositus’, is nauw met de koning verbonden en minder met personen van
andere klassen.
b. Hij heeft de algemene controle over de priesters.
c. Hij staat meestal in dienst van één bepaalde koning, zolang de verhouding goed blijft, of zelfs
een alliantie van koningen.
d. De relatie tussen de koning en de purohita wordt vastgelegd in een formele rite uit de
huwelijkssfeer.
e. De purohita vervangt de koning als zijn alter ego en heeft dus machtige functies:
1. Hij is de leraar van de koning.
2. Hij is de raadgever van de koning bij zijn plichten.
3. Hij spreekt recht in de plaats van de koning.
4. Hij heeft een stem bij de opvolgingskwestie van de koning.
5. Er zijn verhalen over de almacht van de purohita.
6. Hij leidt de huisriten t.b.v. oorlogvoering, vrede, juiste oordeel door de koning en de
welvaart van het volk.
7. De purohita heeft magische kracht in oorlogvoering (Ṛg Veda) of strijdspreuken (Atharva
Veda). Bṛhaspati is de hemelse purohita die de asura’s verslaat (Brāhmaṇa’s).
8. De purohita heft fouten op die de koning gemaakt heeft.
9. In het huis van de purohita worden bepaalde offers gebracht bij het paardenritueel.
f.

Ontwikkeling van de purohita:
1. Niet de purohita, maar de eigenlijke offerpriester, de hotṛ, is de werkelijk belangrijke
priester in de Ṛg Veda; de purohita kan evenwel diens plaats innemen:
i. Devāpi is zowel purohita als hotṛ.
ii. Agni is zowel purohita als hotṛ.
iii. Āprī-hymnen: De twee goddelijke hotṛs zijn ook purohita’s.
2. Met de uitbreiding van het ritueel en het mindere belang van de poëzie krijgt de purohita
als opzichter meer macht ten nadele van de hotṛ.
3. Brāhmaṇa’s:
i. De purohita is de brāhmaṇa’s-priester.
ii. De Vasiṣṭha’s zijn purohita’s en brāhmaṇa’s.
iii. Bṛhaspati is de goddelijke brāhmaṇa’s-priester.
4. Maar zelfs in de Brāhmaṇa’s heeft de purohita nog niet zijn hoogste macht bereikt: hij kan
zelfs optreden als sāman-zanger.

g. De verhouding tussen purohita’s en overige priesters:
1. Na de Vedische periode neemt de macht van de purohita, die actief kan ingrijpen in
menselijke zaken, toe.
2. De afstand tussen de purohita en de gewone offerpriesters neemt hierdoor toe, zodat de
purohita nauwelijks invloed op hen als geheel heeft.
3. Het priesterschap wordt in deze periode ingrijpend veranderd door vereringen in tempels
met de bijbehorende priestergemeenschappen. De purohita is dus een incidentele factor.
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2.9.4 Lijsten van gewone priesters in de Ṛg Veda
a. De zeven hotṛs ( de Zeven Zieners) worden vaak genoemd.
b. Agni wordt geïdentificeerd met de zeven priesters:
1. hotṛ (= av. zaotar)
2. adhvaryu
3. agnīdh (zelfde functie als av. ātrə-vaxš-)
4. praśāstṛ (later = upavaktṛ en maitrāvaruṇa)
5. potṛ (zelfde functie als av. āsnatar)
6. neṣṭṛ
7. brāhmaṇa
8. (heer des huizes)
c. Lijst i.v.m. de soma-persing:
1. hotṛ
2. adhvaryu I en adhvaryu II (later = pratiprasthātṛ)
3. praśāstṛ I en praśāstṛ II (later = acchāvāka)
4. brāhmaṇa
5. potṛ
6. neṣṭṛ
7. āgnīdhra
d. De priesterschappen van Indiërs en Iraniërs komen in aantal en functies slechts oppervlakkig
overeen.
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2.9.5 De zeven priesters
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2.9.5.1 Hotṛ, adhvaryu, agnīdh, upavaktṛ
1. De hotṛ en zijn functies:
a. Oorspronkelijk is de hotṛ de verrichter van het offer èn de spreker, maar nog tijdens de
Indo-Iraanse periode wordt er onderscheid gemaakt tussen de twee functies.
b. Er zijn twee soorten offers:
i. Yajati’s met één spreker en actor, de adhvaryu wegens het belangrijkste onderdeel.
ii. Juhoti’s met één actor, de adhvaryu, en één spreker, de hotṛ.
c. De belangrijkste verzen, uitgesproken door de hotṛ:
i. De puronuvākyā, waarmee de god voor het offer wordt uitgenodigd. Ook andere
hymnen kunnen gebruikt worden, zoals nivids of mada’s, oude uitnodigingen aan de god
om de soma te nuttigen.
ii. De yājyā, wanneer de adhvaryu het offer in het vuur werpt. Indeling van de yājyā:
(1) Inleiding: de ye yajāmahe-formule.
(2) De eigenlijke yājyā-hymne.
(3) Ten slotte als afsluiting de Anuvaṣaṭkāra (de ‘bijkomende vaṣaṭ’):
(a) vauṣaṭ-formule.
(b) Vers, waarin de god verzocht wordt te genieten van het offer.
(c) vauṣaṭ-formule.
iii. De nivid en de ye yajāmahe-frase waren misschien eens de enige tekst die de hotṛ
uitsprak.
2. De adhvaryu en zijn functies:
a. Hij leidt het praktische deel van het offer.
b. Hij bereidt de koeken.
c. Hij filtert de soma.
d. Hij ordent de offergereedschappen.
e. Hi werpt de offers in het vuur.
f. Hij spreekt enige formules uit.
3. De agnīdh en zijn functies:
a. Hij assisteert de adhvaryu, met wie hij een nauwe band heeft.
b. Hij ontsteekt het vuur (vandaar de naam).
c. Hij houdt het vuur brandend.
4. De upavaktṛ of praśāstṛ of maitrāvaruṇa en zijn functies:
a. Hij assisteert de hotṛ.
b. Hij geeft aanwijzingen, de praiṣa’s, aan de hotṛ, bijv. voor de yājyā (vandaar de namen
upavaktṛ en praśāstṛ).
c. Hij draagt verzen voor bij het dierenoffer (een taak die hij hier deelt met de hotṛ).
d. Hij als enige draagt verzen voor, gericht aan Mitra en Varu ṇa (vandaar de naam
maitrāvaruṇa), bij het soma-offer. De twee hemelse hotṛs komen overeen met de aardse
hotṛ en maitrāvaruṇa.
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2.9.5.2 Potṛ, neṣṭṛ, brāhmaṇa en sāman-zangers
1. De potṛ en zijn functies:
Onbelangrijke priester. Hij is de wasser van de soma. Zijn naam is verbonden met Soma
Pāvamāna.
2. De neṣṭṛ en zijn functies:
Onbelangrijke priester. Hij komt voor bij het soma-offer, waarbij de agnīdh op de schoot zit van
de neṣṭṛ, die de udgātṛ en de vrouw des huizes een vruchtbaarheidsrite laten uitvoeren.
3. De brāhmaṇa en zijn functies:
a. Ṛg Veda: waarschijnlijk de opzichter van het ritueel.
b. Latere literatuur: dezelfde als de brāhmaṇācchaṃsin.
c. Hij is de assistent van de hotṛ.
d. Hij draagt een litanie aan Indra voor bij het soma-offer.
e. Later is hij belangrijker dan alle andere priesters tezamen. Hij zit in meditatie bij het
hoofdvuur om fouten in het ritueel te herstellen.
f. Hij is vooral belangrijk bij de Vasiṣṭha’s, later ook in de andere families.
4. De sāman-zangers:
a. Ze worden onderverdeeld in:
i. udgātṛ;
ii. prastotṛ;
iii. pratihartṛ
b. De gezangen:
i. De stijl is primitief: gebruik van betekenisloze lettergrepen voor muzikale doeleinden.
ii. Twee klassen gezangen:
(1) gericht aan Soma Pāvamāna. Deze worden het eerst gezongen en verschillen van de
andere hymnen in vorm en in hun plaats in boek IX.
(2) gericht aan de gewone goden bij het soma-ritueel. Deze gezangen zouden parallel
moeten lopen met de voordrachten van de hotṛ, hetgeen in de praktijk echter niet
wordt bereikt.
c. Anciënniteit van de sāman-zangers:
i. De zangers zijn waarschijnlijk tamelijk laat verschenen:
(1) Ze komen niet voor op de Avestijnse lijst.
(2) Ze komen niet voor bij de zeven hotṛs.
ii. De gezangen zelf kunnen wel oud zijn en bijv. gezongen zijn door de potṛ.

Het Vedische ritueel – Aspecten van het Vedische offer - De verrichters van het offer

2.9.6 Offeraars en de keuze van de offerpriesters
a. Priesters die bij de offers vereist zijn:
1. Agnihotra:
adhvaryu.
2. Het stapelen van de vuurblokken, de Agnyādheya:
hotṛ, adhvaryu, āgnīdhra, brāhmaṇa.
3. De viermaandelijkse offers:
idem plus pratiprasthātṛ.
4. Het dierenoffer:
adhvaryu, maitrāvaruṇa en de śamitṛs.
5. Het soma-offer:
i. Vier maal vier priesters.
ii. Dit is evenwel een kunstmatig arrangement dat in de praktijk niet werkte.
6. De kauṣītakins kennen 17 priesters.
7. Priesters die alleen toezicht houden, de sadasya’s, zitten in de sadas bij het offer.
b. De verhouding tussen priesters en offeraars:
1. De offeraar kiest de priester op grond van zijn vermeende capaciteiten en ontvangt het
resultaat van het offer.
2. De priester heeft nu de macht om het offer te laten lukken of mislukken en stelt de vraag of
de offeraar geschikt is e.d.
3. Offeraars kunnen behoren tot de brāhmaṇa’s, kṣatriya’s, vaiśya’s, rathakāra’s
(wagenmakers, maar superieur aan de śūdra’s) en niṣāda’s (waarschijnlijk niet-Arisch).
4. De plichten van de offeraar:
i. Hij moet bepaalde formules uitspreken.
ii. Hij mag het offer in het vuur werpen.
iii. De vrouw van de offeraar speelt een kleinere rol in de ceremonie.
iv. Zijn belangrijkste plicht is het verstrekken van een passend offerloon (bijv. een zwart
dier bij een dodenoffer), de dakṣiṇā.
c. Overige priesters:
1. Subrahmaṇya, voor het uitspreken van een bepaalde formule, vergelijkbaar met de Bahrām
Yašt uit de Avesta.
2. Acchāvāka, die pas laat geïntroduceerd wordt.
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3.1 De dīkṣā
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3.1.1 Beschrijving van de dīkṣā
a. Definitie:
De dīkṣā is een inwijdingsrite die de offeraar en zijn vrouw moeten volbrengen vóór het somaoffer.
b. Verloop van de dīkṣā:
1. In een hut bij een vuur wordt de rite verricht.
2. De offeraar baadt zich, knipt zijn haar, wordt gezalfd, doet schone kleding aan, gordt zich
met het heilige koord en gaat zitten op een heilige antilopenvacht.
3. De offeraar bedekt zijn hoofd en kan zich bij jeuk krabben met een antilopenhoorn.
4. De offeraar wacht in stilte op de nacht, drinkt gekookte melk en blijft wakker of gaat
slapen.
5. De offeraar verhit zichzelf gedurende deze inwijdingsrite. Dit proces heet tapas. De
offeraar moet stamelen, als hij spreekt, en zijn vuisten half ballen.
c. Tapas:
1. Het proces van verhitting kan gemakkelijk verbroken worden door fouten.
2. De Aṅgirasa’s gebruiken tapas als machtig wapen.
3. Hiermee kunnen de Vaderen worden aanschouwd.
4. Spraak is geboren uit tapas.
5. Dromen worden opgeroepen door tapas.
6. Het brengt een goddelijke toestand teweeg.
7. Een brāhmaṇa kan met tapas een koning ruïneren.
8. Indra verkrijgt onsterfelijkheid met tapas.
9. Prajāpati krijgt zijn scheppingskracht door tapas en brengt de sterren voort.
10. Tapas is een van de belangrijkste concepten van het Indische denken en is verbonden met
scheppingskracht en extase.
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3.1.2 Verklaring van de dīkṣā

Het Vedische ritueel - Aanvullende riten bij het offer - De dīkṣā - Verklaring van de dīkṣā

3.1.2.1 Het element van extase
a. Deze ceremonie waarbij extase wordt opgeroepen om de offeraar in goddelijke sferen te
brengen, komt wereldwijd voor, bijv. de rite van de Bacchanten in Griekenland.
b. De langharige Muni, gekleed in vuile kleren, begeeft zich in de winden en voelt zich
halfgoddelijk. Hoewel de tapas ontbreekt, zien we hier de geëxalteerde asceet of sjamaan of
mysticus.
c. De gewone huid moet a.h.w. wegsmelten door de tapas om de gemeenschap met het goddelijke
te bereiken.
d. De antilopenvacht wordt vooral door de brāhmaṇa-student gedragen om kracht te verkrijgen of
om zich onzichtbaar te maken voor de boze geesten. Het gebruik van de antilopenvacht is niet
religieus, maar louter conservatief: de Vedische Indiërs dragen vaak zulke kleding.
e. De offeraar draagt schoenen van antilopenhuid.
f.

De antilopenhoorn dient voor het krabben, aangezien de hand het heilige lichaam niet mag
aanraken. Hij wordt ook gebruikt bij de koningszalving.

g. De resten van het offer worden onder de antilopenhuid gelegd als offer aan de rākṣasa’s.
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3.1.2.2 De dīkṣā als rite van wedergeboorte
a. De rite van wedergeboorte:
1. Brāhmaṇa’s:
Een niet-brāhmaṇa wordt tijdelijk veranderd in een brāhmaṇa.
2. Ṛg Veda:
De offeraar wordt herboren.
3. De wedergeboorte wordt gesymboliseerd door:
i. de terugkeer naar de staat van de embryo;
ii. het gebruik van melk;
iii. het stamelen;
iv. de vuistvorming.
b. Kritiek van Oldenberg:
1. Het idee van wedergeboorte is te primitief (Keith: Maar de Ṛg Veda kent het reeds).
2. Het stamelen is het moment van extase en heeft een parallel in het stamelen van de
priesteres in Delphi.
c. Commentaar:
1. Keith:
De wedergeboorte-interpretatie verdient de voorkeur.
2. Anderen:
i. De dīkṣā-inwijding is een dood.
ii. Er is een verwijzing naar de kikkerhymne.
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3.1.2.3 De zelfverbrandingstheorie van Hillebrandt
a. De theorie:
1. Dīkṣā < dah ‘verbranden’ i.p.v. < dāś ‘verering (van een god)’. Het is eigenlijk een vrijwillig
zelfverbrandingsoffer (vgl. Kalanos van Tak ṣaśilā), maar de offeraar koopt zich af door het
offer van een dier aan Agni en Soma, dat niet gegeten mag worden.
2. Het stamelen zou gebaseerd zijn op het offer van vijanden met hun vreemde taal.
b. Kritiek van Keith:
1. Er is geen traditie van zelfverbranding noch van het bijbehorende pessimisme in de
Vedische tijd.
2. Het doel van het offer is daarentegen een lang leven en welvaart.
3. De verlossing van de dood (afkopen) door een offer is slechts een priesterlijke vinding.
4. Het slachtoffer mag niet gegeten worden, omdat het zo heilig is, nl. in verhouding tot Agni
en Soma.
5. Offers van vijanden zijn niet bekend in de Vedische tijd.
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3.2 De Avabhṛtha en andere wasrituelen
1. Beschrijving van de Avabhṛtha:
a. Definiëring:
i. Avabhṛtha = ‘afsluitend bad’. Hubert en Mauss: Er zijn parallellen bij de Hebreeën, de
Grieken en de Katholieke mis.
ii. De Avabhṛtha is een rite die het soma-offer afsluit.
b. Verloop:
i. De antilopenhuid, de heilige koorden, het offergereedschap dat met de soma in
aanraking is geweest worden in het water geworpen.
ii. De offeraar en zijn vrouw nemen hierin een bad, wrijven elkaars rug en doen schone
kleding aan.
iii. Er worden offers gebracht aan Varuṇa ter vergeving van zonden.
c. Commentaar:
De Avabhṛtha is niet een afwassen van zonden, maar een afwassen van de heilige kracht,
verkregen door de inwijding en de tapas, die aan de voorwerpen en offeraars kleeft.
2. Andere wasrituelen:
a. De bad na de studieëed:
Na de eedaflegging legt de brāhmaṇa zijn antilopenvacht, gordel en staf neer en neemt een
bad.
b. Het bad in het paardenritueel:
Het water is vervuld van heilige kracht door de voorwerpen die erin zijn gegooid, en
daardoor in staat ook de zonden te verdrijven van de baders.
c. De Jumbaka-rite:
i. Definiëring:
Deze rite uit het paardenritueel heeft tot doel de Ātreya-priester die de zonden van de
gemeenschap op zich heeft genomen, te verlossen van deze zonden.
ii. Verloop:
(1) De man, met een lelijk aanzien, wordt het water ingedreven tot zijn mond dit
raakt.
(2) Op zijn hoofd worden offers gebracht aan:
(a) Jumbaka;
(b) de dood;
(c) het doden van een embryo.
(3) De man wordt daarna weggedreven.
iii. Verklaring:
(1) Betekenis, gegeven in de literatuur:
(a) Śatapatha Brāhmaṇa:
De man met het lelijke aanzien is een symbool voor Varuṇa.
(b) Sūtra’s:
De man is een zondebok. (Dit is de werkelijke betekenis.)
(2) Mogelijke betekenis van de offers:
(a) Zonden worden op het hoofd van de man overgedragen door dit aan te raken.
(b) Het hoofd van de zondebok is de juiste plaats voor een offer aan Varu ṇa.
(3) Weber:
De rite is bedoeld als mensenoffer dat door de heilige kracht van het water tot
stand wordt gebracht.(Keith: Er zijn geen bewijzen hiervoor. Bovendien wordt de
man verdreven.)
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3.3 Taboes
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3.3.1 Baden
1. Baden houdt in het afspoelen van vuil en zonden, maar ook van de heilige kracht.
Voorbeelden:
a. Vóór de dīkṣā door de offeraar.
b. Vóór het huwelijk door bruid en bruidegom.
c. Na vruchtbaarheidsspreuk door de vrouw.
d. Een brāhmaṇa-student mag zich uit praktische overwegingen wel baden.
2. Niet baden is het behoud van heilige kracht.
Voorbeelden:
a. I.v.m. de haarknipceremonie mag de jongeman zich één jaar niet baden.
b. I.v.m. de viermaandelijkse ceremoniën baadt de offeraar zich pas bij het afsluitende bad.
c. De asceten wassen zich niet, zoals de vuile Muni.
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3.3.2 Haarknippen
Het (wel of niet) haarknippen is nauw verbonden met (wel of niet) baden:
1. Het haarknlppen is het verwijderen van het oude of het onreine.
Voorbeelden:
a. Het haarknippen van het kleine kind.
b. Bij de volwassingwording. De kapselkenmerken van de stam worden daarbij gevolgd.
c. Bij de nieuwe- en vollemaansoffers.
d. Bij de dīkṣā.
e. Bij de viermaandelijkse offers.
f. Bij het overlijden van een familielid.
2. Het afzien van haarknippen.
Voorbeelden:
a. Bij de huwelijksceremonie mogen haar en nagels niet ingewreven worden met het offer.
b. De asceet draagt lang haar.
c. I.v.m. de haarknipceremonie mag het haar één jaar lang niet geknipt worden.
d. I.v.m. de koninklijke inwijdingsrite mag het haar een jaar wel geknipt, maar niet
afgeschoren worden.
e. I.v.m. het paardenritueel mogen de manen van de paarden in het rijk niet geknipt worden.
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3.3.3 Andere geboden en verboden en verklaringen hiervan
1. Geen seksuele gemeenschap.
Verklaring: angst voor het verlies van kracht.
2. Vasten.
Verklaring:
a. Brāhmaṇa’s: voor de opwekking van tapas.
b. Brāhmaṇa’s: uit hoffelijkheid t.g.o. de goden en om ervoor te zorgen dat de goden genoeg
voedsel krijgen.
c. Uit angst voor de geesten die de eter kunnen binnendringen.
d. Het verlangen om alle profijt te trekken uit het heilige offervoedsel.
3. Alleen speciaal voedsel.
4. Op de grond slapen.
Verklaring: het verlangen de kracht van de aardgeest te ontvangen (vgl. priesters van Zeus in
Dodona).
5. Wakker liggen.
6. Geen vlees eten.
Verklaring: uit angst voor de geest van het gedode dier.
7. Geen zout eten.
Verklaring: uit angst voor onvruchtbaarheid (niet zeker).
8. De ogen sluiten.
Verklaring: uit angst de grootsheid van het werk te aanschouwen.
9. Alleen zoete melk drinken.
10. Niet lachen.
Verklaring: angst voor het verlies van kracht. Lachen wordt vergeleken met licht en bliksem.
11. Zwijgen.
Verklaring: angst voor het binnendringen van geesten bij geopende mond.
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3.3.4 Bijzondere taboes
1. De offeraar moet afzien van bepaald voedsel na een zekere handeling, bijv. het niet eten van
vogels omdat het altaar een vogelvorm heeft. De student van de Jyeṣṭha sāman heeft dit taboe
overgenomen.
2. De leraar en de leerling moeten alles vermijden dat met de dood te maken heeft: bloed,
begraafplaatsen, bepaalde dieren, crematieplaatsen, spiegelbeeld, het beklimmen van bomen
(lijkkisten), geen contact met de aarde, alleen hoofdwegen bewandelen.
3. Er zijn taboes, verbonden met kraamvrouwen en vrouwen die ongesteld zijn.
4. Taboes op het gebruik van aardewerken vaten voor:
a. de melk van de ingewijde persoon;
b. de boter bij de Tānūnaptra-dienst;
c. voor het voedsel van de student van de Jyeṣṭha sāman;
d. voor de melk bij de maansoffers.
e. Verklaring:
De vaten moeten van metaal zijn, aangezien aardewerk (aarde) in verband staat met de
dood.
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3.3.5 Gedragsbepalende regels bij het verkrijgen van het object
1. De studie van de śakvarī-verzen:
a. Verloop en voorwaarden:
i. Duur van de studie: 12 tot 1 jaar.
ii. Driemaal daags water aanraken.
iii. Het dragen van zwarte kleding.
iv. Het eten van zwart voedsel.
v. De student moet zich naakt aan de regen blootstellen.
vi. Hij mag niet stromend water oversteken.
vii. Hij moet vermijden met een schip te reizen.
viii. Na het lezen van de verzen moet hij zijn handen steken in water waarin groente drijft.
b. Verklaring:
i. De kracht van de Śakvarī-verzen ligt in het water.
ii. De gedragsregels laten zien dat het om gebrahmaniseerde regenmagie gaat. Ook de
gewone student moet zich aan de regen blootstellen.
2. Gedragsregels t.o.v. de zon:
a. Sāma Veda-studenten mogen zich slechts één kledingstuk bedekken tegen de zon. Alleen
bomen mogen tussen hen en de zon komen.
b. De Pravargya-ceremonie: Men mag zich niet beschermen tegen de zon en alleen ’s nachts
bij een licht eten.
c. De hete melk bij het soma-offer dient om de hitte te vergroten.
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3.4 De vormen van gebed
a. Gebeden en offers:
1. Gebeden met offers:
Priesters bieden gaarne formules als gebeden aan, maar dringen er ook op aan een offer te
brengen, waarvan lijsten bestaan voor elk geval.
2. Gebeden zonder offers:
i. Deze komen veel voor, m.n. aan de Aśvins.
ii. De Prātaranuvāka, de ochtendlitanie van de Agniṣṭoma, kent geen offers.
iii. Het huisritueel:
De student aanbidt de ochtendschemering in het bos. Daarna zegt hij de heilige
woorden ‘bhū (‘aarde’), bhuva (‘luchtruim’), svar (‘hemel’)’.
iv. Het Upasthāna-ritueel:
Men aanbidt het vuur om de aandacht van de goden te trekken.
b. Vorm en inhoud van de gebeden:
1. Vorm:
i. De gebeden hebben in beginsel een poëtische gedaante.
ii. De prozateksten zijn beperkt tot formules, behorend bij bepaalde offers.
iii. Er zijn echter ook gebeden in proza (bij de maansoffers en de Aśvamedha).
2. Inhoud:
i. Vrijwel altijd bestaat het gebed in een verzoek aan de god om een lang leven en
materiële welvaart.
ii. De priester wijst de god op zijn vroegere goede daden en op de voorouderlijke
verwantschap die er tussen hem en de offeraar bestaat.
iii. Terwijl de adhvaryu meent dat de offers het belangrijkste middel zijn, vindt de hotṛ dat
de hymnen de beste gave zijn om de god te verheugen.
c. De verwording van het gebed tot magie:
1. De liefde voor de poëzie en dus voor het zuivere gebed sterft al na enkele eeuwen uit.
2. Gedurende de Brāhmaṇa-periode wordt ook nieuwe poëzie in traditionele stijl geschapen.
3. De overtuiging van de priesters dat de hymnen zo’n macht hebben dat ze invloed kunnen
uitoefenen op de goddelijke wereld, maakt de gebeden tot toverspreuken. Zelfs de
gedachte in het hoofd van de priester wordt tot wapen.
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4.1 Algemene kenmerken van het śrauta-ritueel
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4.1.1 De indeling der śrauta-riten
a. Overeenkomsten tussen de śrauta-riten:
1. Drie vuren of ten minste één, i.p.v. het huisvuur.
2. Bediening door 1 tot 16 of 17 priesters.
3. Hulpdiensten van dienaren en lagere priesters, zoals de śamitṛs.
b. Verschillen tussen de śrauta-riten:
1. Veel onbelangrijke details, die niet afdoen aan de bedoeling van het offer.
2. Verschillen tussen de aantallen offers:
i. Pañcāvattins: degenen die vijf offers verrichten, zoals de Jamadagni- en Bhṛgu-familie;
ii. Caturavattins: degenen die vier offers verrichten, zoals andere families.
3. Tanūnapāt en Narāśaṃsa, godheden in de āprī-litanieën, worden per familie anders
beoordeeld.
4. Haardracht is verschillend, afhankelijk van sociale gebruiken.
c. Onderverdeling van de śrauta-offers naar model:
1. De offers onderscheiden zich naar hun modellistische opbouw:
i. De prakṛti’s zijn basisoffers.
ii. De vikṛti’s (‘verandering’) zijn op prakṛti’s gebaseerd.
2. Voorbeelden:
i. Maansoffers zijn modeloffers voor het iṣṭi-offer en dierenoffers.
ii. De Agniṣṭoma is het modeloffer voor het soma-offer, deze weer voor de Dvādaśāha,
deze weer voor de Sattra’s.
d. Andere onderverdeling van de śrauta-offers:
1. Yajati’s
2. Juhoti’s
e. Onderverdeling van het enkele śrauta-offer:
1. Pradhāna’s, de (variabele) hoofdbestanddelen waardoor het śrauta-offer zich onderscheidt
van andere.
2. Aṅga’s, aanvullende (vaste) offerhandelingen die het raamwerk (tantra) van het offer
vormen.
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4.1.2 De onderverdeling van de sāman en groepen verzen
a. Algemene kenmerken van de sāman:
1. Elk Ṛg Veda-vers heeft zijn eigen sāman of melodie, aangegeven door letters of syllaben (ca
15).
2. De sāmans verschillen zeer, zoals de bṛhat en de rathāntara.
3. De melodie bestaat uit zeven noten.
b. Samenstelling van de sāman:
1. Onderverdeling:
i. Prastāva, geïntroduceerd door huṃ (huṃkāra), gezongen door de prastotṛ.
ii. Udgītha, geïntroduceerd door OṂ, gezongen door de udgātṛ.
iii. Pratihāra, geïntroduceerd door huṃ, gezongen door de pratihartṛ.
iv. Nidhana, de finale, gezongen door alle drie.
2. Afwijkingen of toevoegingen:
i. De pratihāra kent soms twee delen, w.o. de upadrava, gezongen door de udgātṛ.
ii. De hiṃkāra (H) als apart element vóór drie gelijkluidende verzen (zie c.2.i.(2)).
iii. Vergezellend ho-gezang, gezongen door drie upagātṛs.
c. Groepen verzen:
1. Stotra’s, het zingen van meer dan één vers (w.o. de pragātha, een driedelig dubbelvers, of
een triplet: abc).
2. Stoma’s, verschillende wijzen van zingen van stotra’s. Varianten:
i. De belangrijkste Agniṣṭoma-stoma’s:
(1) Trivṛt:
(a) De eerste stoma van de Agniṣṭoma
(b) 9 verzen in 3 groepen:
(i) Udyati-vorm (adg, beh, cfi)
(ii) Parivartinī-vorm (abc, def, ghi)
(iii) Kulāyinī-vorm (abc, efd, igh)
(2) Pañcadaśa (15 verzen in 3 groepen: Haaabc, aHbbbc, abHccc)
(3) Saptadaśa
(4) Ekaviṃśa
ii. Overige stoma’s:
(1) Pañcaviṃśa
(2) Triṇava
(3) Trayastriṃśa
(4) Caturviṃśa
(5) Catuścatvāriṃśa
(6) Aṣṭacatvāriṃśa
iii. Behalve de trivṛt zijn alle stoma’s uitsluitend gebaseerd op de gewone stotra (abc).
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4.1.3 Volgorde van de sāmans
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4.1.3.1 Algemeen model van de volgorde van de sāmans
a. Volgorde:
1. Toestemming van de brāhmaṇa en de maitrāvaruṇa door het uitspreken van ‘OṂ stuta’ en
de Stomabhāga’s (formules).
2. Stotra.
3. Aankondiging eṣā ‘dit is het laatste vers’.
4. Toestemming van de adhvaryu aan de hotṛ.
5. Śāstra, gereciteerd door de hotṛ.
b. Gewoonlijk worden in de dagelijkse litanieën hymnen met nivids en purorucen samengevoegd.
Ook in andere gevallen gebeurt deze vermenging van verzen, m.n. in de:
1. Vālakhilya-hymnen;
2. Mahānāmnī-verzen;
3. Āpyāyana-vers.
c. Onderverdeling van de śrauta-offers naar toepassing van sāmans:
1. soma-offers met sāman-zangers;
2. Haviryajña’s, geen soma-offer, maar wel ermee verbonden en zonder sāmans.
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4.1.3.2 De dagelijkse litanieën
1. De ochtendlitanie:
a. Toestemming van de brāhmaṇa, die een Stomabhāga zingt, en de maitrāvaruṇa, die de
woorden ‘OṂ stuta’ uitspreekt.
b. Stotra, afgesloten door eṣā.
c. Uitspreken van syllaben.
d. Gemompeld gebed aan Mātariśvan en de kavi’s.
e. Toestemming van de adhvaryu aan de hotṛ.
f. Eerste śāstra (voordracht door de hotṛ):
i. Tūṣṇīṃjapa (zwijgende lofprijzing);
ii. Puroruc (formule).
g. Tweede śāstra:
i. Toestemming van de adhvaryu aan de hotṛ;
ii. Zeven purorucen;
iii. Triplet.
2. De middaglitanie:
a. Toestemming van de brāhmaṇa en de maitrāvaruṇa (‘OṂ stuta’ en Stomabhāga’s).
b. Stotra, afgesloten met eṣā.
c. Toestemming van de adhvaryu aan de hotṛ.
d. Eerste śāstra, de Marutvatīya śāstra:
i. Pratipad;
ii. Anucara;
iii. Pragātha aan Indra;
iv. Pragātha aan Bṛhaspati;
v. Dhāyya’s (aanvullende verzen);
vi. Pragātha aan de Maruts ;
vii. Tūṣṇīṃjapa;
viii. toestemming van de adhvaryu aan de hotṛ;
ix. Hymne met nivid
e. Tweede śāstra, de Niṣkevalya śāstra:
i. Stotriya;
ii. Anurūpa;
iii. Dhāyya’s;
iv. Sāmapragātha;
v. Hymne met nivid;
vi. Ukthavīrya;
vii. Offervers en plengoffer.
3. De avondlitanie:
a. Toestemming van de brāhmaṇa en de maitrāvaruṇa (‘OṂ stuta’ en Stomabhāga’s).
b. Stotra, afgesloten door eṣā.
c. Toestemming van de adhvaryu aan de hotṛ.
d. Eerste śāstra, de Vaiśvadeva śāstra:
i. Pratipad;
ii. Anucara;
iii. Tūṣṇīṃjapa;
iv. Toestemming van de adhvaryu aan de hotṛ;
v. Hymne met nivid;
vi. Vers aan Vāyu;
vii. Hymne met nivid aan hemel en aarde;
viii. Hymne met nivid aan de Ṛbhu’s;
ix. Drie geïsoleerde verzen;
x. Hymne met nivid aan de Algoden.
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e. Tweede śāstra, de Āgnimāruta: 
i. Hymne met nivid aan Vaiśvānara;
ii. Dhāyya;
iii. Hymne met nivid aan de Maruts ;
iv. Stotriya;
v. Anurūpa;
vi. Hymne met nivid aan Jātavedas;
vii. Overige verzen aan de wateren enz.
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4.2 Het instellen en herinstellen van de vuren
a. De tijd van het ontsteken van de vuren:
1. Jaargetijden:
i. Lente: brāhmaṇa’s
ii. Zomer: kṣatriya’s
iii. Regenseizoen: rathakāra’s
iv. Herfst: vaiśya’s
2. Nieuwe- of vollemaan
b. Het instellen van de vuren:
1. De eerste dag: voorbereidingen:
i. Het Gārhapatya-altaar is rond en wordt geplaatst onder een afdak.
ii. Het Āhavanīya-altaar is vierkant en wordt geplaatst onder een afdak.
iii. Het Dakṣiṇa-altaar is halvemaanvormig en wordt geplaatst ten zuiden van het
Gārhapatya-altaar.
2. De nacht van de eerste dag: de offeraar brengt deze wakend door.
3. De tweede dag: het ontsteken van de vuren:
i. Het Gārhapatya-vuur wordt ontstoken door hout te wrijven, of vuur te halen uit het huis
van een belangrijk persoon. Er is een paard aanwezig (zonnesymboliek).
ii. Er worden sāmans gezongen.
iii. De voorouders worden geprezen door:
(1) een Aṅgirasa voor Aṅgiras;
(2) een bhārgava voor de Bhṛgu’s;
(3) een rājanya voor Indra;
(4) een kṣatriya voor Varuṇa;
(5) een vaiśya voor Manu Grāmaṇī ( het dorpshoofd);
(6) een rathakṛt voor de Ṛbhu’s.
iv. Sāmans worden gezongen door een brāhmaṇa of adhvaryu.
v. Het Āhavanīya-vuur wordt ontstoken met vuur van het Gārhapatya-vuur.
vi. Het Dakṣiṇa-vuur wordt ontstoken op diverse wijzen.
vii. Boteroffers aan Agni.
viii. Verrichting van de Agnihotra.
4. Na twaalf dagen:
i. De Tanūhavis-offers voor Agni in drie van zijn vormen:
(1) de Pavamāna;
(2) de Pāvaka;
(3) de Śuci.
ii. De offeraar moet zich aan allerlei voorschriften houden, ook voor de rest van zijn leven.
c. Het herinstellen van de vuren:
Als de vuren geen geluk brengen, worden ze heringesteld. Het verloop is hetzelfde als voordien,
behalve:
1. het gebruik van kuśa-gras i.p.v. hout;
2. het uitspreken van vibhakti’s, naamvalsvormen voor Agni;
3. de beloning voor de priester, die bestaat uit gerepareerde dingen.
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4.3 Het offer aan de vuurgod of Agnihotra
a. Het verloop van het Agnihotra-offer:
De Agnihotra wordt ’s morgens bij zonsopgang of ’s avonds bij zonsondergang gebracht:
1. De vuren worden opgestookt of gehaald uit het Gārhapatya-vuur.
2. Melkoffer (van ‘Arische’ melk uit een ‘Arische’ emmer). De melk wordt verhit en geplengd.
3. Vier plengoffers van water aan:
i. de goden;
ii. de Vaderen;
iii. de Zeven Zieners;
iv. Agni op aarde.
4. De Agnyupasthāna, de ceremonie van eerbewijzen aan de vuren, wordt tijdens de Agnihotra
verricht.
5. De offeraar noemt de naam van zijn zoon, de opvolger.
b. Het verband tussen de Agnihotra en het huis:
Bij het verlaten van het huis eert men het vuur en offert aan Vāstoṣpati, de Heer van het huis.
c. Doel van de Agnihotra:
1. Een magische handeling om de zon te helpen opgaan. Vergelijk de cultus van Hestia, Vesta
en de vuurcultus bij de Litouwers en de Iraniërs.
2. De bediening van de huisgod d.m.v. een uitgebreid familievuur in het śrauta-ritueel of
eenvoudig huisvuur in het gṛhya-ritueel.
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4.4 De offers van nieuwemaan en vollemaan (Darśapūrṇamāsa)
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4.4.1 Kenmerken van de maansoffers
1. Ze vormen het model voor de iṣṭi-offers t.b.v. een bijzonder doel.
2. De essentie van het maansoffer:
a. Het vollemaansoffer is de gave van koeken aan Agni en Soma.
b. Het nieuwemaansoffer is de gave van koeken aan Agni en Indra.
3. De maan ontvangt meestal geen offer.
4. Duur van het maansoffer:
a. Twee dagen t.b.v. het vollemaansoffer.
b. Eén dag t.b.v. het nieuwemaansoffer.
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4.4.2 Verloop van de maansoffers
1. Eerste dag: voorbereidingen:
a. Voorbereidingen van het vuur.
b. Voorschriften, uitgevoerd door de offeraar.
c. Het wegdrijven van de kalveren met een twijg van palāśa- of śamī-hout.
2. Tweede dag: voorbereidingen en offer:
a. Bereiding van rijst.
b. Bereiding van koeken.
c. Klaarmaken van het altaar.
d. Omgorden van de vrouw van de offeraar.
e. Kijken naar een pot boter.
f. Bedekken van het altaar met gras.
g. Plaatsen van stokken om boze geesten te weren.
3. Het eigenlijke offer:
a. Vijftien sāmidheni-verzen bij het ontsteken van het vuur.
b. Eerste aghara, een boterplengoffer.
c. Pravara, het noemen van de voorouders en zieners.
d. Uitnodiging aan de goden.
e. Tweede aghara.
f. Keuze van de hotṛ door de adhvaryu en de āgnīdhra.
g. Voorafgaande boteroffers aan:
i. de vuurstokken;
ii. Tanūnapāt of Narāśaṃsa;
iii. het offervoedsel (iḍā);
iv. de uitgenodigde goden.
h. De Ajya-boteroffers aan Agni en Soma met:
i. verzen die het woord vṛdh ‘groeien’ inhouden (nieuwemaan);
ii. verzen die over de dood van Vṛtra gaan (vollemaan).
i. Een koek voor Agni.
j. Een boteroffer aan Agni en Soma.
k. Het belangrijkste offer aan Agni en Soma (vollemaan) of Agni en Indra (nieuwemaan).
l. Een offer aan Agni Sviṣṭakṛt (‘die het offer correct uitvoert’).
m. Het eten van de offerkoeken (iḍā) door de:
i. brāhmaṇa, die de prāśitra krijgt;
ii. āgnīdhra, die de ṣaḍavatta krijgt;
iii. andere priesters, die de iḍā aanroepen.
n. Uitnodiging aan de Vaderen om te eten.
o. De beloningen worden gegeven.
p. Anuyāja-offers voor:
i. het offerstro;
ii. Narāśaṃsa;
iii. Agni Sviṣṭakṛt.
q. Sūktavāka-verzen met een gelukwens en een gebed.
r. De prastara, een bundel gras (die de offeraar vertegenwoordigt) wordt in het vuur
geworpen.
s. Śaṃyuvāka-verzen voor welvaart, en verbranding van de perkstokken.
t. Offer aan de Algoden.
u. Vier Patnīsaṃyāja-boteroffers aan:
i. Soma;
ii. Tvaṣṭṛ;
iii. de vrouwen van de goden;
iv. Agni Gṛhapati.
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v. Aanvullende riten waarin resten worden verbrand en de offeraar Viṣṇu’s drie stappen
nadoet.
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4.4.3 Gecombineerde nieuwe- en vollemaansoffers
a. Wijziging van het maansoffer:
Gewoonlijk wordt de rite het hele leven verricht, maar korter kan ook; in dat geval worden
beide offers gecombineerd. Dan worden eraan toegevoegd:
1. De Anvārambhaṇīyā Iṣṭi:
i. Inhoud:
(1) een koek op elf potscherven voor Viṣṇu;
(2) pap voor Sarasvatī;
(3) een koek op twaalf potscherven voor Sarasvat.
ii. Gelegenheid:
Bij het eerste gecombineerde maansoffer.
iii. Tijd:
Op de eerste dag van vollemaan na de Agnyadhana en de Agnihotra.
2. Eventueel een offer aan Aditi en Indra Vaimṛdha aan het eind van de rite. Gebruik van soma
is toegestaan, evenals de Haviryajña’s.
b. Opmerking:
Oldenberg: De combinatie van Agni en Soma komt in de loop der tijd tot stand, o.a. door de
gelijkstelling van Soma met de maan.
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4.5 De viermaandelijkse offers of seizoensoffers (Caturmāsya’s)
1. Algemene kenmerken van de seizoensoffers:
a. Het verband met de jaargetijden wordt aangegeven door:
i. de formules;
ii. de namen van de maanden;
iii. het knippen van het haar.
b. Volgorde:
i. De eerste offeraar verricht eerst een
(1) iṣṭi aan Agni Vaiśvānara en Parjanya
(2) of een Anvārambhaṇīyā iṣṭi.
ii. Dan volgen vijf plengoffers aan Agni, Soma, Savit ṛ, Sarasvatī en Pūṣan.
2. De Vaiśvadeva:
a. Algemeen karakter:
i. De Vaiśvadeva is het lenteoffer (minst belangrijk).
ii. Symbolen:
(1) Boom met uitbottende knoppen als hout voor het vuur.
(2) Stro van uitlopende planten.
b. Volgorde:
i. De eerste offeraar verricht eerst een
(1) iṣṭi aan Agni Vaiśvānara en Parjanya
(2) of een Anvārambhaṇīyā iṣṭi.
ii. Dan volgen vijf plengoffers aan Agni, Soma, Savit ṛ, Sarasvatī en Pūṣan.
iii. Koekoffers aan de Maruts .
iv. Melkoffers aan de Algoden.
v. Koekoffers aan hemel en aarde.
3. De Varuṇapraghāsās:
a. Belangrijkste kenmerken:
i. De Varuṇapraghāsās is het regenseizoensoffer.
ii. Bereiding van een ram en een ooi van gerst door de adhvaryu resp. de pratiprasthātṛ.
iii. De priester en zijn vrouw voorzien de namaakdieren van wol en geslachtsorganen
(i.v.m. vruchtbaarheid van de kudde).
iv. Offers aan Indra, Agni, Varuṇa (de ram), de Maruts (de ooi) en Ka. De rest wordt
gegeten.
v. De vrouw van de priester moet haar minnaars noemen en karambha (pap) offeren
(zondoffer).
vi. De echtgenoten nemen een bad en wassen elkaar.
b. Opmerking:
Het vruchtbaarheids- en het zondoffer worden verbonden met Varuṇa door zijn connectie
met water en zonden.
4. De Sākamedhās:
a. Belangrijkste kenmerken:
i. Het belangrijkste element van de Sākamedhās is de (Mahā)pitṛyajña, een dodenfeest,
waarin de Vaderen als Somavanta’s (‘verbonden met Soma’) worden geëerd, terwijl ze
op het stro zitten als ‘verbrand door Agni’. Plaats is het zuiden en de term svadhā wordt
uitgesproken.
ii. Offer aan Tryambaka (= Rudra) in het noorden, waarin op een vuur bij een kruising
koeken worden geofferd aan Rudra met het verzoek weg te gaan. Beloning voor de
priester: een witte (gevlekte) stier.
iii. Offer aan Śunāsīrau, een ploegoffer, gericht aan:
(1) Śunāsīrau of Indra Śunāsīrīya (een koek);
(2) Vāyu (melk of gerstepap); 
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(3) Sūrya (een koek).
Beloning voor de priester: ploegdieren, een wit paard e.d.
b. Opmerkingen:
i. De Kaṭha’s vieren de Sākamedhās in de maanverlichte helft van Phālguna.
ii. De Sākamedhās heet Pṛṣṭhya Ṣaḍaha, wanneer soma wordt gebruikt en dieren worden
geofferd. De Pṛṣṭhya Ṣaḍaha duurt zes dagen.
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4.6 Eerste-oogstoffer (Āgrayaṇa iṣṭi) en andere iṣṭi’s
a. Er zijn twee soorten oogstoffers:
1. Een rijstoffer in het najaar en een gerstoffer in het voorjaar in de vorm van koeken:
i. Deze zijn gericht aan Indra, Agni en de Algoden.
ii. Beloning voor de priester: een kleed en een gerepareerde wagen.
2. Een bamboezaadoffer in de zomer en een gierstoffer in de herfst of regentijd:
i. Deze zijn gericht aan Soma.
ii. Beloning voor de priester: het eerstgeboren kalf.
b. Varianten:
1. De nieuwe- en vollemaansoffers i.p.v. de Iṣṭi’s.
2. De Agnihotra i.p.v. de iṣṭi’s.
3. Rijst en gerst worden als offer aan een koe te eten aangeboden en melk van deze koe wordt
in de Agnihotra geofferd.
4. Commentaar van Keith:
Dit zijn normale offers, maar met melk i.p.v. de eerste oogst als offer.
c. Andere iṣṭi’s:
Ze zijn gebaseerd op de maansoffers, maar hebben alle een ander doel. Voorbeelden:
1. De Kārīrīṣṭi, oorspronkelijk een regenceremonie.
2. Echte maansoffers, zoals Munyayana, Turāyaṇa en Vasiṣṭhayajña.
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4.7 Het dierenoffer (Paśubandha)
a. Er zijn twee soorten belangrijke dierenoffers:
1. Het onafhankelijke dierenoffer, de Nirūḍhapaśubandha.
2. De Agnīṣomiya. Kenmerken:
i. Ze is verbonden met het soma-offer.
ii. Er wordt een geit zonder gebreken geofferd aan Agni en Soma.
iii. Dit geitenoffer dient als prakṛti voor andere dierenoffers (zie beneden).
iv. De Agnīṣomiya wordt soms vervangen door de Nirūḍhapaśubandha, een onafhankelijk
dierenoffer.
v. De Agnīṣomiya wordt verricht door degene die vlees gaat eten en de vuren instelt.
vi. Tijd: jaarlijks of halfjaarlijks, gedurende een of twee dagen tijdens de heldere
zonnetijd.
vii. Als model dient het nieuwemaansoffer, maar een dier i.p.v. melk aan Indra of
Mahendra.
viii. De maitrāvaruṇa geeft aanwijzingen aan de hotṛ.
ix. De geit wordt geofferd aan Indra en Agni, of aan Sūrya of aan Prajāpati.
b. Andere dierenoffers:
1. Meestal ossen of schapen.
2. Bij de Aśvamedha en mensenoffer zijn er in theorie veel slachtingen.
3. Nirṛti krijgt duif, uil en haas.
4. De rākṣasa’s krijgen de zwarte hond, ezel met hangoren en tarakṣu.
5. Vaak ongeschikt als offer: hond, durvarāha ‘slecht beerzwijn’ en eḍaka ‘slecht ram’.
c. Commentaar van Keith:
1. De dierenoffers dienen bepaalde doelen.
2. De dierenoffers zijn uitsluitend een gave.
3. Het dierenoffer is niet:
i. de rituele dood van een god;
ii. een ceremonie waarin de aanwezigen d.m.v. een gemeenschappelijk maal de vereniging
met de god hernieuwen.
d. Het verloop van de Agnīṣomiya:
1. Productie van de offerpaal uit een boom en het bevestigen van een band aan de paal.
2. Plaatsing van altaren en vuren.
3. Klaarleggen van gebruiksvoorwerpen en gereedschappen.
4. Het vastbinden en drenken van het slachtoffer.
5. Liederen, boteroffers, zalving en negen vooroffers.
6. Het tiende vooroffer: de śamitṛ doodt het slachtoffer zonder geluid, het omentum wordt
gekookt en op de uttaravedi geplaatst.
7. Het elfde vooroffer: offeren van het hele omentum en afsluiting van de vooroffers.
8. Bereiding van rijstkoeken en het snijden van het slachtoffer in delen die geofferd worden,
en consumptie.
9. De elf naoffers aan het stro, de goddelijke deuren enz. met aanvullende offers, w.o. de
splinter en de prastara (‘bundel gras’). Ook aan de vrouwen van de goden en Varuṇa wordt
geofferd.
10. Plaatsing van twijgen op de uttaravedi.
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4.8 Het soma-offer
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4.8.1 Enige algemene kenmerken van het soma-offer
1. De prakṛti van het soma-offer:
De Agniṣṭoma, eig. de laatstgezongen sāman aan Agni, is het model voor het soma-offer dat op
één dag wordt verricht, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds.
2. Tijdstip van viering:
Niet duidelijk. Volgens Keith is Hillebrandts voorstel van een lentefestival waarin Koning Soma
wordt geofferd niet adequaat.
3. Dierenoffers in het soma-offer:
a. Offer van een geit aan Agni en Soma.
b. Offers aan Agni of Indra of Sarasvatī, afhankelijk van de vorm van het soma-offer.
c. Koeienoffers aan Mitra en Varuṇa, de Algoden en Bṛhaspati.
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4.8.2 Verloop van het soma-offer
1. Algemeen:
a. Aankomst van de priesters.
b. Duur: van één dag tot een jaar.
c. Aankoop van de soma (nabootsing van het winnen van de soma uit handen van de
gandharva’s).
d. Uitnodiging aan Indra.
e. Gastoffer aan de soma.
f. Aanbieden van madantī-water.
g. De Avāntaradikṣā-rite.
h. De Pravargya-rite.
i. Drie dagen van Upasads: offers aan de ijzeren, zilveren en gouden vorm van Agni en het
opstellen van altaren, vuren enz.
2. De eerste dag:
a. Presentatie als familieritueel.
b. De Avāntaradikṣā-rite.
c. De Pravargya-rite met het eigenlijke offerritueel.
3. De tweede dag:
a. Prātaranuvāka, ‘ochtendlitanie’, aan Agni, Uṣas en de Aśvins.
b. Bereiding van koeken voor Indra Harivant, Indra en Pū ṣan, Sarasvatī, Bharatī, Indra, Mitra en
Varuṇa.
c. Ceremonie van het halen van het mengwater.
d. Offers van curds, boter of soma.
e. Upāṃśusavana-rite, tijdens welke enkele soma-stengels worden geperst voor de Upāṃśubeker.
f. De ochtendpersing (korte weergave):
De adhvaryu, de pratiprasthātṛ en de unnetṛ verrichten de eigenlijke persing en zeving en
gebruiken daarbij kommen met speciale namen voor het overhevelen:
i. Uit de Ādhavanīya-ketel komt soma uiteindelijk in de Dhārāgraha-kommen:
(1) Antaryāma-kom;
(2) Maitrāvaruṇa-kom;
(3) Śukra-kom;
(4) Manthin-kom;
(5) Āgrayaṇa-kom;
(6) Ukthya-kom;
(7) Dhruva-kom.
ii. Met behulp van het Pariplavā-vaatje gaat de soma naar andere kommen.
iii. In de Pūtabhṛt blijft het meeste van de rest van de soma.
iv. De Camasa’s, de bekers van de priesters, worden eveneens gevuld.
g. De Bahiṣpavamāna stotra en de offers van soma, dieren en koeken.
h. Offers aan Indra en Vāyu, Mitra en Varuṇa en de Aśvins; daarna aan de demonen Śaṇḍa en
Marka (om namelijk van hen af te komen).
i. Plaatsing van de hervulde kommen onder de soma-wagen, die de naam ‘Narāśa ṃsa’
ontvangen.
j. Aankomst van de acchāvāka.
k. Twaalf of veertien seizoensoffers.
l. Ajya śāstra.
m. Offer van de soma-kom.
n. Tweede stotra en Praugaśāstra.
o. Offers aan Mitra en Varuṇa, Indra en Indra en Agni en plengoffers voor de stotra’s en
śāstra’s.
p. De middagpersing:
Bijna gelijk aan de ochtendpersing, behalve de volgende punten: 
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i. Ander gebruik van de kommen.
ii. Deelneming van de grāvastut-priester.
iii. De eerste stotra is nu de Mādhyaṃdina Pavamāna stotra.
iv. De dadhigharma, zure melk die als plengoffer wordt gebruikt.
v. Het geven van de beloningen, alles strikt volgens de regels.
vi. Offers van drie Marutvatīya-kommen.
vii. De eerste Pṛṣṭha stotra en Niṣkevalya śāstra en plengoffer aan Mahendra.
viii. Offers aan Agni, Indra en Sūrya.
ix. Na het offer van drie ukthya-kommen nog een aantal stotra’s en śāstra’s.
q. De avondpersing:
Enige verschillen met de ochtendpersing:
i. Aanvang met de Āditya-kom.
ii. Papoffer.
iii. Het Udayanīya-offer van een koe aan Mitra en Varuṇa.
iv. Het Udavasānīya-offer.
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4.8.3 De goden en het soma-offer
1. Indra speelt de belangrijkste rol in het soma-offer, vooral bij de middagpersing. Zijn naam valt
vaak in de śāstra’s die zijn gebaseerd op de Ṛg Veda.
2. Opvallend is de minder belangrijke rol van:
a. de Ṛbhu’s;
b. de Āditya’s;
c. de vrouwen van de goden;
d. Savitṛ;
e. Agni, die vooral verbonden is met andere goden;
f. Rudra, wegens zijn vijandige karakter.
3. Indra is echter in de Veda’s niet de enige of eerste soma-drinker.
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4.8.4 Het doel van het soma-offer
1. Keith:
Het soma-offer is een regenrite, dat wil zeggen het offer wordt als zodanig gebruikt, maar
vormt niet de kern.
2. Hillebrandt:
a. De symboliek van de soma hangt samen met Soma als de maan.
b. Commentaar van Keith:
Dit is een volledig verkeerde benadering; bovendien is Soma niet de maan in de Ṛg Veda.
3. Keith:
Het soma-offer is een offer aan de god van de roesopwekkende drank, welke laatste de
conceptie van een god Soma oproept. Pas de latere Brāhmaṇa’s stellen Soma gelijk aan de
maan.
4. Von Schroeder:
a. Het doel van het soma-offer is de kracht van de maan te ontvangen door assimilatie van de
kracht met het symbool van de maan, het soma-sap.
b. Commentaar van Keith:
Hiervoor is geen bewijs.
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4.9 Het Pravargya- of Hete-melkoffer
a. Verloop van het Pravargya-offer:
1. Het wordt verricht tweemaal in de loop van elke Upasad-dag.
2. In een mahāvīra-pot wordt de melk van een koe en een geit verhit.
3. De melk wordt geofferd aan de Aśvins en twee Rauhiṇa-koeken aan de dag en de nacht.
4. Er wordt een sāman gezongen.
5. Potten en gereedschap worden gerangschikt in de vorm van een man.
b. Verklaring van het Pravargya-offer:
1. Waarschijnlijk is de Pravargya oorspronkelijk een apart ochtendoffer.
2. Aitareya Brāhmaṇa en Geldner:
i. Het is de mystieke eenwording van de goden, waardoor de offeraar een nieuw lichaam
krijgt.
ii. Keith:
De mahāvīra-pot is niet de liṅga.
3. Keith:
Het is een zonnerite:
i. Het deksel is van goud.
ii. Alles gloeit, ook de melk.
iii. Terwijl de zon heter wordt, drinkt de offeraar de melk.
iv. De Aśvins zijn de voorboden van de morgen.
v. Śatapatha Brāhmaṇa:
De pot is de zon. De zon is het ‘hoofd’ van het universum en de pot is het ‘hoofd’ van
de offeraar: een kosmisch aspect.
vi. Kauṣītaki Brāhmaṇa:
Door het soma-offer is het lichaam van de offeraar voltooid; daarna mag het hoofd erop
d.m.v. de Pravargya.
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4.10 Het Aikādaśina-dierenoffer
a. Enige kenmerken:
1. Dit offer vervangt een eenvoudiger offer tijdens de Agniṣṭoma.
2. Er worden elf slachtoffers gebruikt i.p.v. één.
b. Verloop:
1. Gebruik van 13 offerpalen; de upaśaya is niet opgesteld; de pātnīvata dient voor een apart
offer aan het eind van de ceremonie.
2. Dierenoffers aan Agni, Sarasvatī, Soma, Varuṇa enz.
3. Offer van het omentum van de anūbandhyā-koe.
4. Het slachtoffer voor Tvaṣṭṛ aan de pātnīvata-paal wordt losgelaten.
5. Boteroffer als vervanger.
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4.11 Andere vormen van Jyotiṣṭoma
Jyotiṣṭoma is de verzamelnaam van de somayajña’s in de rituele teksten. In de oudere saṃhitā’s
zijn dat er nog vier; drie worden er later aan toegevoegd wegens het heilige getal zeven:
1. Agniṣṭoma (belangrijkste)
2. Atyagniṣṭoma (toegevoegd):
a. lijkt op de Ṣoḍaśin;
b. vormt samen met twee Atirātra’s een Dvādaśāha-rite.
3. Ukthya:
a. naam wegens de ukthya-kom;
b. meer śāstra’s en stotra’s;
c. andere sāmans;
d. toevoeging van een geitenoffer.
4. Ṣoḍaśin:
a. toevoeging van een ramsoffer aan Indra;
b. toevoeging van een 16e kom;
c. offer van een kleine koe met rode oren.
5. Vājapeya (toegevoegd)
6. Atirātra:
a. meer śāstra’s en stotra’s;
b. naam wegens het nachtelijk karakter;
c. een vierde geitenoffer voor Sarasvatī.
7. Aptoryāma (toegevoegd):
a. duurt meer dan één dag;
b. meer stotra’s en śāstra’s.
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4.12 Andere eendaagse soma-offers
De Agniṣṭoma is het model voor talloze andere offers ten einde een wens in vervulling te doen
gaan. Het zijn alle ekāha’s, eendaagse soma-offers. Voorbeelden:
1. Viśvajit, waarin een man al zijn bezit offert.
2. Sādyaḥkra’s (6), waarin ondersteuning van de hemel wordt gevraagd of vee of overwinning op
de vijand.
3. Vrātyastoma’s (4), waarin bijzondere mensen toegang willen tot de brāhmaṇa-kaste.
4. Upahavya, waarin de goden niet bij hun eigen naam genoemd mogen worden.
5. Sarvasvāra voor degene die wil sterven.
6. Bṛhaspati sava voor degene die purohita wil worden.
7. Apaciti’s voor degene die iemand wil eren.
8. Go sava, waarin incest geboden is.
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4.13 De Vājapeya of Krachtdronk
a. Algemene kenmerken van de Vājapeya:
1. Oorspronkelijk volks karakter.
2. Waarschijnlijk een herfstfestival.
3. Een onafhankelijk offer of deel van de Sarvamedha (een algemeen offer, waarin alle bezit
wordt geofferd).
4. Duur: 17 dagen tot een jaar.
5. 17 stotra’s en śāstra’s.
6. Gebruik van meer kommen.
7. Toegevoegd: een koe voor de Maruts en een geit voor Prajāpati.
b. Verloop van de Vājapeya:
1. Middagpersing, waarin een krijger 17 pijlen gebruikt om een renbaan uit te zetten.
2. Een formele wedstrijd met wagens en paarden.
3. Een brāhmaṇa beklimt een offerpaal waarop een wiel is vastgemaakt.
4. Een offer aan Bṛhaspati.
5. Een soma- en surā-offer en gebruik van een kop honing.
6. De offeraar beklimt een offerpaal met wiel.
7. De offeraar zet zich op een troon en wordt besprenkeld.
8. Vājaprasavīya-plengoffers
9. 17 ujjiti’s, zegenspreuken.
c. Nadere toelichting op de Vājapeya:
1. Naam:
i. Traditie: ‘voedsel en drank’.
ii. Oldenberg: ‘krachtdronk’.
iii. Weber: ‘de bescherming van kracht’ (door Keith afgewezen).
2. Offeraar:
Ook een rijke vaiśya kan dit offer verrichten.
3. Doel:
Verkrijging van hoge welvaart en rang.
4. Symboliek:
i. Behalen van de overwinning.
ii. Vruchtbaarheidszinnebeelden, zoals het zonnewiel.
5. Oorspronkelijk karakter:
Niet duidelijk. Het is een mengeling van een overwinningsfeest, een landbouwrite en veel
andere elementen, waardoor het tot een algemeen offer wordt, dat elk succesvol persoon
kan verrichten.
6. Positie:
Er heerst verwarring in de teksten omtrent de positie van de Vājapeya. Waarschijnlijk is het
een offer, verricht door de koning vóór de Rājasūya, en door de brāhmaṇa vóór de Bṛhaspati
sava.
7. Priesterlijk aspect:
Bṛhaspati en Prajāpati benadrukken het priesterlijke aspect van het offer.
d. Andere offers die hoge rang produceren:
1. Sūta sava;
2. Grāmaṇī sava;
3. Sthapati sava;
4. Go sava.
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4.14 De koninklijke inwijding of Rājasūya
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4.14.1

Algemene kenmerken en verloop van de Rājasūya

a. Algemene kenmerken van de Rājasūya:
1. Een soma-offer met veel voorbereidende offers.
2. Mythologisch verbonden met de wijding van Indra of Varu ṇa.
3. Veel volkse elementen door de collectieve gebeurtenis. De edelen, purohita’s en het volk
spelen een belangrijke rol.
4. Verbonden met de Vedische geschiedenis: genoemd worden de Bharata-stam en zijn
opvolger de Kuru-Pañcāla’s.
b. Verloop van de Rājasūya:
1. Aanvang op de 1e Phālguna.
2. Offers aan Anumati en Nirṛti.
3. Seizoens-, maans- en zonneoffers.
4. 1e Phālguna het jaar daarop: Śunāsīrīya-offers.
5. Offers aan allerlei goden.
6. Ratnināṃ Havīṃṣi-offers door de hofhouding.
7. Plengoffers.
8. 1e Caitra: de Ukthya-rite voor de zalving:
i. Wateroffers met Marutvatīya-kommen.
ii. Inwijding met āvid-formules.
iii. Zalving van de offeraar tot koning door de adhvaryu in het bijzijn van een rājanya (een
prins) en een vaiśya (= het volk).
9. Pārtha-plengoffers.
10. De koning imiteert de stappen van Viṣṇu en overhandigt de krachtdrank aan zijn oudste
zoon.
11. Offer waarbij de namen van vader en zoon worden genoemd.
12. Een namaakplundertocht en verdeling van de buit.
13. Afdaling van de koning van zijn strijdwagen, waarbij hij niet met blote voeten de grond mag
raken.
14. Een namaakdobbelspel, waarbij de koning wint.
15. Verloop als in een gewoon soma-offer tot het badritueel.
16. Offer aan Indra en Viṣṇu.
17. Daśapeya-offer:
i. Een dīkṣā met tien Saṃsṛpāṃ Havīṃṣi.
ii. Oorspronkelijk een onafhankelijk offer.
iii. Tien kommen waaruit tien groepen personen drinken.
18. Verbod op haarknippen voor een jaar.
19. Enige minder belangrijke offers aan de Āditya’s, de Maruts e.a.
20. In Jyaishtha, een jaar later, volgt de Keśavapanīya: het knippen van het haar.
21. Vyuṣṭi-offers (2).
22. Kṣatradhṛti-rite.
23. Uitreiken van de zeer grote beloningen.
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4.14.2

Nadere opmerkingen over de Rājasūya

a. Commentaar van Keith op de Rājasūya:
1. Het aangeven van de vier windstreken vormt een parallel met de kroning van de Koning van
Hongarije.
2. Vruchtbaarheidssymboliek:
i. De koning roert met een hoorn in de krachtdrank.
ii. Door het verbod op haarknippen blijft heiligheid behouden. Vergelijk de Frankische
koningen.
3. Dobbelspel: Dit moet welvaart brengen, maar levert bovenal de koning rijkdom op. Het
wordt in de sabhā (‘vergaderhuis’) verricht.
b. Overige vormen van koningswijding:
Aitareya Brāhmaṇa:
1. Herinwijding van een reeds ingewijde vorst.
2. De grote wijding, abhiṣeka, van Indra,
i. betreft alleen de zalving;
ii. legt de nadruk op een vreemde drank, maar soma is verboden.
3. De oudere Yajur Veda kent een andere versie.
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4.15 De Aśvamedha
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4.15.1

Algemene kenmerken en verloop van de Aśvamedha

a. Algemene kenmerken van de Aśvamedha:
1. De Aśvamedha (‘paardenoffer’) is een ahīna-rite (een soma-offer), die meer dan één dag
duurt, hier drie dagen.
2. Doel: een door de koning verricht offer om zijn rijk te vergroten.
3. Het paard moet aan uiterlijke kenmerken voldoen.
b. Verloop van de Aśvamedha:
1. Eerste dag (de 8e of 9e Phālguna of in de zomer):
i. Het koken van rijst.
ii. De koning brengt de nacht door bij het Gārhapatya-vuur.
2. Tweede dag:
i. Besprenkeling van het paard.
ii. Het doden van een hond.
iii. Koekoffers aan Savitṛ.
iv. Het paard mag nu een bepaalde periode (van enkele weken tot een jaar) rondzwerven,
begeleid door 100 paarden en 400 prinsen e.a.
3. De periode tussen het vertrek en de terugkeer van het paard:
i. Intussen worden aan het hof verhalen over oude koningen verteld door de hotṛ, nl. de
Pariplava Ākhyāna’s.
ii. Plengoffer in het Dakṣiṇa-vuur.
iii. Dhṛti-plengoffers in het Āhavanīya-vuur.
iv. De rājanya zingt drie gātha’s over oorlogsoverwinningen door de offeraar.
v. Bij de terugkeer van het paard wordt de koning vereerd als behorende tot de goden.
4. De eerste dag van persing:
Opstelling van 21 offerpalen voor 21 slachtoffers aan Agni en Soma.
5. De tweede dag van persing:
i. Na het eerste gehinnik: stotra en śāstra en bad.
ii. Zalving van het paard door de koningin en voedselaanreiking.
iii. De brahmodya: het opgeven van raadsels.
iv. Aan de palen worden honderden dieren vastgebonden, maar niet (allemaal) geofferd.
v. Het doden van het paard.
vi. Copulatie van het dode paard en de koningin, en strijddialogen.
vii. Tweede brahmodya.
viii. Het koken van het paardenbloed.
ix. Vleesoffer aan Prajāpati.
x. Bloedoffer tijdens het Sviṣṭakṛt-offer e.a.
xi. Plantenoffers.
6. De derde dag van persing:
i. Laatste bad en offer van een mensenhoofd.
ii. Het geven van de grote beloningen.
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4.15.2

Nadere opmerkingen over de Aśvamedha

1. De Aśvamedha in de Ṛg Veda:
a. Ook hier zijn al weinig slachtoffers: een geit die het paard voorafgaat.
b. Het is reeds een soma-offer.
2. De betekenis van de Aśvamedha:
a. Oldenberg:
i. Het is een offer van een paard aan Indra, waardoor de offeraar magische kracht
ontvangt of hulp ontvangt van Indra.
ii. De hond is misschien een bewaker (vgl. de Avesta) of symbool van destructieve
krachten.
iii. De scene van de koningin en het paard en de obscene taal is een vruchtbaarheidsrite.
b. Eggeling:
i. Het paard wordt geïdentificeerd met Prajāpati.
ii. Het paard wordt ook geïdentificeerd met het zonnepaard.
iii. Dit paard rijdt langs de hemeloceaan van Varuṇa. Varuṇa is dan de oorspronkelijke god
aan wie geofferd wordt.
3. Oorspronkelijk doel van de Aśvamedha:
a. Vergelijking met het Oktober-paard in Rome.
b. Het lijkt een vegetatierite, maar het paard is geen vegetatiegeest.
c. Von Negelein:
i. Een zonneoffer: Het paard is de zon die gesterkt moet worden.
ii. Zoals Indra, verslaat de koning-offeraar de asura’s met het paard.
iii. Later is eerst Varuṇa, dan Prajāpati de eigenaar van het paard.
d. Keith:
i. Het paard is niet verbonden met Indra noch met de zon, maar met het water, waarover
Varuṇa heerst. Vergelijk: offers van paarden aan de wateren in Griekenland. Indra
verschijnt als natuurlijke indringer in de rite.
ii. Alternatieve zienswijze:
Het paard is wel het zonnepaard, geofferd aan de zon, die echter niet de ontvanger is,
maar Indra. In de Vājasaneyi Saṃhitā is het paard Dadhikrāvan, een zonnepaard.
iii. Mogelijke oplossing:
De vermenging van de rite van het waterpaard en die van het zonnepaard. Het is
mogelijk dat Varuṇa d.m.v. de rite van het laatste bad invloed kreeg. Prajāpati is een
latere toevoeging.
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4.16 Het mensenoffer (Puruṣamedha)
a. Enkele kenmerken:
1. Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra en Vaitāna Sūtra:
De basis is de Aśvamedha. Het slachtoffer is een brāhmaṇa of kṣatriya die het paard
vervangt.
2. Śatapatha Brāhmaṇa:
166 slachtoffers aan 11 palen.
b. Commentaar:
1. De Ṛg Veda kent geen mensenoffers.
2. In de Śatapatha en andere Brāhmaṇa’s is het offer slechts symbolisch.
3. De offers in de late Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra en Vaitāna Sūtra zijn slechts fantasie.
4. Ook andere mensenoffers zijn fantasie:
i. Verbranding van een man op het altaar.
ii. Gebruik van het hoofd van een man.
iii. De mythe van Śunaḥśepa wordt slechts verteld.
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4.17 Andere ahīna-riten
1. Sarvamedha:
a. Deze zou tien persingsdagen duren.
b. De Sarvamedha is evenwel slechts de mythe van het zelfoffer van Brahman Svāyambhū in
het begin van de wereld. Vergelijk de mythe van Naciketas.
c. Zoals de Sarvamedha zijn er veel typisch priesterlijke ahīna-riten.
2. Śabalīhoma, een volkse lenterite om de kudde te doen toenemen:
a. Verloop van de Śabalīhoma:
i. De geschoren offeraar ligt twaalf nachten neer en drinkt hete melk.
ii. Het vuur moet blijven branden en de offeraar zwijgen.
iii. 12e dag: plengoffers en formules aan Śabalī.
iv. De offeraar gaat naar een bos en roept ‘Śabalī’.
v. Hij krijgt wel of geen succes, afhankelijk van het ‘antwoord’ (van een dier) dat hij
krijgt.
b. Commentaar:
i. Henry:
Śabalī is de regenwolk in de gedaante van een koe, rijk aan melk.
ii. Oorspronkelijk een regenrite, later ook andere bedoelingen.
iii. In de Pañcaviṃśa Brāhmaṇa is Śabalī echter de wonderkoe die Vāc, ‘Spraak’,
vertegenwoordigt.
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4.18 De sattra’s of ‘offersessies’
a. Algemene kenmerken van de sattra’s:
1. Een sattra heeft meer dan 12 soma-persingdagen (een ahīna 2 t/m 12).
2. Het model van de sattra is de dvādaśāha, de rite van twaalf dagen.
3. De offeraars zijn brāhmaṇa’s die voor dit offer één god vereren en die elkaar inwijden.
4. De brāhmaṇa’s moeten aan allerlei voorschriften voldoen.
5. Hun vrouwen worden ook ingewijd.
6. Er zijn geen beloningen.
7. Doelen: verkrijging van rijkdom e.d.
b. Gavām Ayana sattra:
1. Algemeen:
i. Betekenis:
‘Weg der koeien’.
ii. Een der belangrijkste sattra’s.
iii. Duur:
Eén jaar.
2. Verloop van de sattra:
i. Begin in de maanden Phālguna of Caitra vóór of tijdens vollemaan.
ii. De Viṣuvat-dag verdeelt de sattra in twee spiegelende helften; verrichting van
zonneoffers.
iii. Zeer ingewikkeld schema van offers en gezangen gedurende het jaar.
iv. De Mahāvrata-dag:
(1) Festival van de winterzonnewende.
(2) Verjaging van demonen door tromgeroffel.
(3) De hotṛ zwaait op een schommel om de baan van de zon weer te geven en hem
kracht te geven.
(4) Vruchtbaarheidsriten: copulatie tussen twee mensen.
(5) Schijngevecht om wit rond vel (de zon).
(6) Regenrite: beschieten van een koeienhuid.
(7) Optreden van vrouwen in de ceremonie.
(8) Vereniging van zon en aarde: een priester raakt de schommel en tegelijkertijd de
aarde aan: ‘God is verenigd met de godin’.
(9) De Mahāvrata stotra of Pṛṣṭha stotra als persoon:
(a) Deze stotra bevat vijf sāmans:
(i) gāyatra
- hoofd
(ii) rathāntara
- rechterarm/-vleugel
(iii) bṛhat
- linkerarm/-vleugel
(iv) bhadra
- benen/staart
(v) rājana
- romp
(b) De Agnicayana, ‘het bouwen van het vuuraltaar’, wordt gezien als het creëren
van de universele vader, Prajāpati die geïdentificeerd wordt met Puru ṣa; met
de stotra, dus met gezang, bouwt men de god.
c. Andere sattra’s:
1. De Dārṣadvata sattra: een offer, verricht aan de oevers van de rivier de Dṛṣadvatī.
2. De Sārasvata sattra: een offer, verricht aan de oevers van de rivier de Sarasvatī:
i. De offeraar offert aan Apā ṃnapāt bij de samenkomst van de rivier de Sarasvatī en de
Dṛṣadvatī.
ii. De offeraar offert aan Agni (als ‘Kāma’) bij de bron van de rivier de Sarasvatī, Plak ṣa
Prāsravaṇa.
iii. Drijving van runderen in het bos.
iv. Merrie of vrouw wordt weggegeven.
v. Finaal bad bij Kārapacava aan de Yamunā (Keith: Kāravapacava).
3. Beide offers bevatten verwijzingen naar plaatsen in het land van de Kuru’s, het centrum van
het Brahmanisme.
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4.19 De Sautrāmaṇī
a. Algemene kenmerken van de Sautrāmaṇī:
1. De Sautrāmaṇī is volgens de Sūtra’s een haviryajña, waarin surā geofferd wordt.
2. Ze heeft twee vormen:
i. de Caraka;
ii. de Kaukilī.
b. De Caraka:
1. Deze maakt deel uit van een ander offer, zoals de Rājasūya of de Agnicayana.
2. Belangrijkste kenmerk: een man die soma overgeeft of uit wie soma stroomt.
3. De rite hoort bij de school van de Zwarte Yajur Veda, die ook Caraka heet.
4. Hillebrandt:
verwijzing naar de medische leraar Caraka (Keith: dit is niet bewezen).
c. De Kaukilī:
1. Verloop van de Kaukilī:
i. De brāhmaṇa zingt sāmans.
ii. De vierde dag is gebaseerd op de vierde dag van het soma-offer. Offers:
(1) surā, gemengd met kruiden en haren van een leeuw, een tijger en een wolf. Ook de
Vaderen ontvangen een surā-dronk. Verder melk en dierlijk vet; deze drie gaven
worden tegelijk met 2, 3 en 4 aangeboden.
(2) Een stier aan Indra.
(3) Een schaap aan Sarasvatī.
(4) Een geit aan de Aśvins.
(5) Een stier aan Agni (i.p.v. een geit aan Agni en Soma in het soma-offer).
(6) De offeraar zit op muñja-gras tussen twee vedi’s. Later wordt hij besprenkeld met
dierlijk vet en gaat hij op een tijgervel zitten.
(7) Daarna volgen offers van dierlijk vet, melk aan Mitra en Varu ṇa en een stier aan
Indra Vayodhas (i.p.v. een onvruchtbare koe bij het soma-offer).
2. Commentaar:
i. Hillebrandt:
De rite is overgenomen van een niet-brahmaanse stam. De Vasiṣṭha’s gebruiken surā,
pas later soma (Keith: geen bewijzen).
ii. Keith:
De rite is gebaseerd op een mythe, waarin Indra te veel soma drinkt en ziek wordt. Hij
wordt genezen door de Aśvins en Sarasvatī (zie Ṛg Veda).
iii. Klaus Mylius:
De Sautrāmaṇī is een prāyaścitta, een zoenoffer.
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4.20 De bouw van het vuuraltaar (Agnicayana)
a. Gebruik van de rite van de bouw van het vuuraltaar:
1. De rite hoeft niet verricht te worden en komt zelden voor.
2. Bronnen (die naar het noordwesten en Iran wijzen):
i. Śatapatha Brāhmaṇa:
(1) Śāṇḍilya (heilige);
(2) Tura Kāvaṣeya (priester, die de rite bij Kārotī verrichtte);
(3) Nagnajit Gāndhāra (koning).
ii. Yājñavalkya
b. Verloop van de rite van de bouw van het vuuraltaar:
1. Offers van dieren en mensen, wier hoofden in het altaar worden gebouwd en wier lichamen
in het water worden gelaten, waaruit de klei voor het altaar wordt gehaald.
2. Het halen van de klei m.b.v. een paard, een ezel en een geit. De vervaardiging van de
tegels en de vuurpan.
3. De eigenlijke bouw met 100.800 tegels.
4. Het plaatsen van een gouden mannenfiguur (= Agni).
5. 425 plengoffers aan de Rudra’s.
6. Het ontsteken van het vuur.
7. Plengoffers (aan):
i. Vaiśvānara;
ii. de 49 winden;
iii. de rijkdom;
iv. Agni (372);
v. de namen der maanden (13);
vi. Agni (16);
vii. het Pārtha-offer;
viii. een offer, ingevoerd door de mythische koning Pṛthī Vainya;
ix. Vājaprasavīya’s (14).
8. Zalving van de offeraar die op een huid zit.
9. Plengoffers:
i. Pārtha-offers (6);
ii. Rāṣṭrabhṛts (12);
iii. aan de winden (3) (vervangen de wagenpaarden).
10. Eerste dag van persing:
Het ‘aanspannen’ van het vuur vóór de Prātaranuvāka en het ‘losmaken’ ’s nachts.
11. Gewone soma-rite plus offers aan Anumati, Kuhū, Rākā en Sinīvālī.
12. Udayanīya iṣṭi plus offer aan Dhātṛ.
13. Melkoffer aan Mitra en Varuṇa.
c. Voorschriften voor de offeraar (taboes):
1. Voorschriften:
i. Hij mag zich niet in de regen begeven.
ii. Hij mag geen vogelvlees eten (het altaar wordt voorgesteld als vogel of mens).
iii. Beperkingen betreffende de relaties met vrouwen.
2. Doel:
Vermijding van aantasting van het heilige vuur in hemzelf. De vogel is het symbool van het
vuur. 
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d. Betekenis van de rite van de bouw van het vuuraltaar:
1. Uitbeelding van de schepping van de wereld uit de ontleding van een oerreus,
waartegenover de opbouw van het vuuraltaar staat.
2. De brandstapel staat voor:
i. het universum;
ii. het zich eeuwig herhalende kosmische offer.
3. De rite is bovenal een brahmaanse uitvinding: de belichaming van een filosofische theorie.
Ze is dus geen echt offer.
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4.21 Rituele formules en voorschriften
1. De hotṛ-formules:
a. Inhoud:
Priesters worden geïdentificeerd als goden en voorwerpen.
b. Indeling:
Volgens aantal priesters: De formules heten dan de Caturhotṛ, de Pañcahotṛ enz.
c. Gebruik:
Bij belangrijke riten of bij onafhankelijk gebruik verricht met o.a. de kreet ‘Svāhā’.
d. Ontwikkeling:
Oorspronkelijk Upaniṣadisch; ze vertegenwoordigen dus mentale processen. Later worden
het toverspreuken.
2. De boetedoeningen:
a. Oorsprong van de boetedoeningen:
i. Wegens de ‘onnauwkeurigheid’ (Keith) van de Indische geest in de Vedische periode,
moeten er veel regels voor de verrichting van het offer worden gemaakt.
ii. Op overtreding hiervan en voor andere zonden volgt een boetedoening.
iii. Het zijn typisch brahmaanse vindingen.
b. Voorbeelden van boetedoeningen in:
i. Taittirīya Āraṇyaka:
Kuṣmāṇḍa (bij zonden).
ii. Latere Brāhmaṇa’s en Sūtra’s:
De meeste boetedoeningen.
iii. Kauśika Gṛhya Sūtra:
(1) Bij het ‘verwonden’ van de aarde.
(2) Bij het eten van in de grond begraven voedsel.
(3) Bij het trouwen vóór een oudere broer.
(4) Tegen Agni als Kravyād (het vuur waarmee de doden worden verbrand).
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5.1 Het algemene karakter van de huisoffers
a. Gebruik van de huisoffers (de offers van het gṛhya-ritueel):
1. Het haardvuur wordt gebruikt, soms een vuur buitenshuis.
2. Toepassing bij:
i. huwelijken;
ii. verdeling van de huisraad;
iii. terugkeer van de student;
iv. dood van de heer des huizes.
3. Ontbranding van het haardvuur door:
i. frictie;
ii. vuur van een rijke man;
iii. vuur van iemand die veel offert.
4. Het vuur moet brandend gehouden worden of hersteld.
5. Voor en na een reis: het groeten van het vuur en de huisgenoten.
b. Offeraars van het huisoffer:
1. De huisheer:
Normaal, vooral bij de Pāka-offers.
2. De huisvrouw:
Bij ochtend- en avondplengoffers en de avond-Bali; verder bij huwelijken.
3. De brāhmaṇa:
i. M.n. bij de Dhanvantari-offers en het spitosoffer (Śūlagava).
ii. Een stropop i.p.v. een brāhmaṇa wordt ook gebruikt.
c. Kenmerken van de huisoffers:
1. De indeling varieert sterk wegens onenigheid bij de religieuze autoriteiten. Er zijn o.a.
zeven soorten Pāka-offers.
2. Offermateriaal: melk- en plantenproducten, soms een dier. Het boteroffer is simpel.
3. Verschillen tussen Pāka- en śrauta-offers. Pāka-offers hebben:
i. geen voor- en naoffers;
ii. geen aanroeping van de Iḍā;
iii. geen speciale spreuken, zoals de nigada’s.
iv. toevoeging van de Yajñavāstu-rite met een offer aan Rudra als heer der dieren, dat ook
dient als voedsel voor de vogels.
d. Het dierenoffer in het huisritueel:
1. Gebruik bij:
i. offers aan de Vaderen;
ii. gasten;
iii. een huwelijk.
2. Het spitosoffer (Śūlagava, maar soms een geit) lijkt op de śrauta-rite:
i. het aanraken van het slachtoffer;
ii. het instellen van een śāmitra-vuur;
iii. het omentumoffer;
iv. het snijden van het vlees en goede aanleiding voor een vleesmaaltijd.
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5.2 De verschillende huisoffers
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5.2.1 De dagelijkse offers
1. Nachtelijke offers aan Agni en Prajāpati.
2. Ochtendlijke offers aan Sūrya en Prajāpati.
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5.2.2 De grote huisoffers (mahāyajña’s)
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5.2.2.1 Algemene indeling van de grote huisoffers
De vijf grote huisoffers:
1. Devayajña:
’s morgens en ’s avonds vóór de maaltijd een offer aan de goden in het vuur.
2. Bhūtayajña of Bali:
een offer op de grond (dus zonder vuur) voor allerlei wezens. Dit waren volgens Gobhila:
a. de aarde;
b. Vāyu;
c. de Algoden;
d. Prajāpati;
e. de god van het water (in de waterpot);
f. planten en bomen (bij de middelste palen);
g. de lucht (bij de huisdeur);
h. Kāma (in bed);
i. rākṣasa’s (in de vuilnisbak);
j. slangen enz.
3. Pitṛyajña:
een offer van Bali-resten met water aan de Vaderen.
4. Brahmayajña:
reciteren van de Veda.
5. Manuṣyayajña:
het voeden van brāhmaṇa’s, gasten en bedelaars.

Het Vedische ritueel - Het gṛhya-ritueel - De verschillende huisoffers - De grote huisoffers (mahāyajña’s)

5.2.2.2 De grote huisoffers volgens de Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra
1. Vaiśvadeva-offers:
’s morgens en ’s avonds in het vuur aan:
a. Agni;
b. Viṣṇu;
c. Bharadvāja Dhanvantari;
d. Viśvedevās;
e. Prajāpati;
f. Aditi;
g. Anumati;
h. Agni Sviṣṭakṛt.
2. Eigenlijke Bali’s:
a. midden op de vloer aan dezelfde goden als bij 1;
b. gevolgd door Bali’s aan:
i. het Brahman;
ii. de brāhmaṇa’s;
iii. Vāstoṣpati.
3. Bali’s in de windstreken aan:
a. Indra;
b. Yama;
c. Varuṇa;
d. Soma;
e. Bṛhaspati.
4. Bali’s in de richting van de zon aan:
a. Aditi;
b. de Āditya’s;
c. de Nakṣatra’s;
d. jaargetijden;
e. maanden;
f. halfmaanden;
g. dagen en nachten;
h. jaren.
5. Bali’s op de drempel aan:
a. Pūṣan (de wegbereider);
b. Dhātṛ;
c. Vidhātṛ;
d. de Maruts.
6. Bali’s op de maalsteen aan Viṣṇu.
7. Bali’s op de mortier aan de boom.
8. Bali’s op de kruidenbewaarplaats aan de kruiden.
9. Bali’s bij de waterpot aan:
a. Parjanya;
b. de wateren.
10. Bali’s bij het hoofdeinde van het bed aan Śrī.
11. Bali’s bij het voeteneinde van het bed aan Bhadrakālī. 
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12. Bali’s in de wc aan Sarvānnabhūti.
13. Bali’s in de lucht:
a. ‘s avonds aan de nachtlopers;
b. ’s morgens offers aan de daglopers.
14. Bali’s in het noorden aan:
a. de onbekende goden;
b. Dhanapati, de heer der rijkdom.
15. Bali’s in het zuiden aan de Vaderen.
16. Voeden van bepaalde personen.
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5.2.2.3 Toelichting op de Bali’s en andere grote huisoffers
1. De Bali-offers zijn grondoffers (dus geen gebruik van vuur) en ze zijn oud. Ze komen voor in
Iran (Herodotos), bij de Slaven, Litouwers en Germanen.
2. Taboes: men mag niet eten zonder de goden te offeren.
3. Varianten bij Manu Smṛti en de Kauśika Gṛhya Sūtra.
4. Ontwikkeling van de grote huisoffers:
a. De Bhūtayajña, het eigenlijke Bali-offer, vormt de kern en is de oudste van de vijf offers.
b. De Pitṛyajña en de Manuṣyayajña zijn ervan afgeleid.
c. De Devayajña en de Brahmayajña zijn latere toevoegingen als priesterlijke vuuroffers met
priesterlijke goden.
5. Overige vuurloze offers:
a. Śrauta-rite waarbij offers in bomen worden gehangen voor Rudra (vgl. Germaans ritueel).
b. Dodenoffers die in putten worden geplaatst.
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5.2.3 De nieuwe- en vollemaansoffers van het huisritueel
a. Algemene kenmerken van de gṛhya-maansoffers:
1. Verschillen met de śrauta-pendant:
i. papoffer i.p.v. koeken;
ii. geen offers aan Indra of Mahendra;
iii. vervanging van andere goden.
2. Offer door de vrouw van de offeraar aan allerlei vreemde personen.
3. De offeraar en zijn vrouw vertellen elkaar verhalen.
b. Het lentefestival in de maand Caitra:
1. Het lentefestival wordt in slechts één Sūtra vermeld.
2. Dieren van meel: een vegetatierite, zoals in de Varuṇapraghāsās (śrauta).
c. Het maansoffer in de maand Śrāvaṇa:
1. Tijd vóór het regenseizoen, waarin slangen gevaarlijk worden.
2. Offers bij het vuur voor de slangen en voor veel goden.
3. Offer aan de slangen.
4. Een Bali aan de slangen van de drie regionen.
5. Plaatsing van bedden op de grond aan het eind van het regenseizoen en verdrijving van
slangen met water.
d. Het vollemaansoffer in de maand Prauṣṭhapada:
1. Eén Sūtra vermeldt een boteroffer aan:
i. Indra;
ii. Indrāṇī;
iii. de eenpotige geit;
iv. de slang van de zee;
v. de Proṣṭhapada’s (Nakṣatra-tweelinggoden).
2. Eén Sūtra vermeldt een Bali voor de Maruts .
e. Het vollemaansoffer in de maand Āśvina:
1. Een melk- en boteroffer (Pṛṣātaka) aan (AGS 2.2.1):
i. Paśupati;
ii. Śiva;
iii. Śaṃkara;
iv. Pṛṣātaka.
2. Het is misschien een offer voor het welzijn van de kudde, maar de goden verschillen zeer.
f.

Het Āgrahāyaṇī-festival in de maand Mārgaśīrṣa:
1. Op de dag van de vollemaan en het begin van het nieuwe jaar.
2. Schoonmaken van het huis en doorroken (vgl. Germaans ritueel).
3. De wijding met water van de waterkruik waarin Bali’s geofferd worden.
4. Gebruik van 6 of 9 planten (vgl. Germaans ritueel: 9).
5. Bedden worden weer geplaatst.
6. De leden van de familie richten zich verzoenend tot de aarde.
7. Offers aan de slangen, zoals de vijfkoppige slang van klei.
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5.2.4 Gelegenheidsoffers in het huisritueel
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5.2.4.1 De Arghya
a. De Arghya is een eerbetoon aan speciale gasten:
1. de leraar;
2. de priester;
3. een snātaka (student);
4. een familielid;
5. een vriend.
b. Giften:
1. een of twee krukken;
2. voetenwater;
3. argha-water voor de handwassing;
4. mondwater;
5. de madhuparka, een mengsel van curds, honing en ghī;
6. gerstegrutten.
c. Voedseldistributie door de gast:
De gast herverdeelt wat hij gekregen heeft, maar een koeienoffer mag hij weigeren.
d. Goden aan wie geofferd wordt:
Deze verschillen naar gelang van de gasten.
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5.2.4.2 Voorschriften voor het bouwen van een huis
Voorbeelden:
1. De volgende bomen mogen niet in de nabijheid van het huis staan:
a. Aśvattha van de Aśvins: brand;
b. Palāśa van Yama: dood;
c. Nyagrodha van Varuṇa: strijd;
d. Udumbara van Prajāpati: slechte ogen.
2. Een waterstroom moet het huis driemaal omringen.
3. De voedselkamer moet op het hoogste punt staan.
4. De deur is in het westen.
5. Een Avaka-plant onder de palen.
6. Kuśa-gras, water, rijst en gerst op de vloer om de aardgeest te eren.
7. Een gezalfde steen wordt begraven.
8. Een offer voor Vāstoṣpati.
9. Het voeden van brāhmaṇa’s.
10. Een offer van een zwarte koe of witte geit (vgl. een zwarte haan in Griekenland).
11. Tien Bali’s aan de windstreken.
12. Geen mensenoffers, misschien wel later wanneer men stenen huizen gaat bouwen.
13. Offeraar, oudste zoon en vrouw treden binnen met voedsel, en eten honing en boter om het
welzijn te bevorderen.
14. Geluksformules bij vertrek en terugkeer.
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5.2.4.3 Landbouwriten
Voorbeelden:
1. Spreuken bij het opdrijven van het vee.
2. Handelingen die de vruchtbaarheid van het vee moeten vergroten:
a. Het markeren van een stierkalf en een koekalf.
b. Papoffer aan:
i. Agni;
ii. Pūṣan;
iii. Indra;
iv. Īśvara.
c. Een eerbetoon aan de stier.
d. Een offer aan:
i. Varuṇa;
ii. Yama.
e. Een eerbetoon aan het paard.
f. Het spitosoffer (Śūlagava). Varianten:
i. Een offer aan Rudra, ’s nachts buiten het dorp in na- of voorjaar.
ii. Offers aan:
(1) Rudra’s vrouwen: Rudrāṇī, Śarvāṇī en Bhavani;
(2) Indrāṇī.
g. Rijstoffers aan:
i. een stier;
ii. een koe;
iii. een kalf.
h. De dieren worden śūlagava (‘milddadige’) of īśāna (‘heerser’) genoemd. Tijdens het offer
worden Rudra, zijn vrouw en Jayanta aangeroepen, die door de dieren worden voorgesteld.
Het is een late rite.
3. De Bauḍhyavihāra:
a. Zoenoffer voor Rudra en zijn gevolg.
b. Een mand van palāśa-bladeren met rijst en boter wordt in een boom gehangen.
c. Een offer aan Kṣetrapati als stier.
4. Het markeren van het vee tijdens nieuwemaan na vollemaan in Phālguna.
5. Het loslaten van een stier tijdens de vollemaan in Kārttika:
a. Ontsteken van een vuur tussen de koeien.
b. Zes plengoffers van boter en pap aan Pūṣan.
c. Een vers aan Rudra en het loslaten van een stier.
d. Alle koeien leveren melk voor een maaltijd voor de brāhmaṇa.
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5.2.4.4 Eigenlijke landbouwriten
1. De ploegrite:
a. Het aanbinden van de ploeg.
b. Aan de oostzijde van de akker offers aan:
i. de hemel en de aarde;
ii. Indra;
iii. Parjanya;
iv. de Aśvins;
v. de Maruts;
vi. Udalākāśyapa;
vii. Svātikārī;
viii. Sītā;
ix. Anumati e.a.
x. De stieren ontvangen honing en boter.
2. Het ploegvooroffer (PGS 2.17):
a. Een vuur wordt ontstoken op een reine plaats.
b. Rondstrooien van darbha-gras, rijst of gerst.
c. Boteroffers aan:
i. Indra;
ii. Sītā;
iii. de ploegvoor;
iv. Urvarā, de akker.
d. Voedseloffers aan:
i. Sītā, de ploegvoor;
ii. Yajā, het gepersonifieerde offer;
iii. Śamā, inspanning;
iv. Bhūti, voorspoed.
e. Een offer op kuśa-gras aan de bewakers van de voor, w.o. Bhūti, Bhūmi, Pārṣṇi en
Śunaṃkuri.
f. Offers voor vrouwen.
3. Het dorsvloeroffer
4. Het zaaioffer
5. Het oogstoffer
6. Het dorsoffer
7. Het offer tegen muizen of mollen aan de koning der muizen of mollen (vgl. Apollo Smintheus
als verdelger der muizen (σμινθοι))
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5.2.4.5 Latere huisoffers
1. Caitya-offer, waarin de offeraar niet aanwezig mag zijn bij de ceremonie.
2. Dhanvantari-offer.
3. Ṣaṣṭhī-offer: Ṣaṣṭhī is Śrī.
4. Offer aan de Vināyaka’s.
5. Nejameṣa-offer.
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5.2.4.6 Eerste-oogstoffers
1. Plengoffers, zowel gṛhya als śrauta, aan:
a. Indra;
b. het Brahman;
c. Vāsuki.
2. Āsasyabali
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5.3 Geboorteceremoniën en andere riten
Er zijn veel saṃskāra’s, reinigende riten rond geboorte en jeugd, beginnend vóór de
zwangerschap:
1. Puṃsavana, poging een mannelijk kind te krijgen in de derde maand of later in de
zwangerschap.
2. Rite ter beveiliging van het embryo.
3. Sīmantonnayana (rite van de haarscheiding), vanaf de vierde maand:
a. De offeraar scheidt het haar van zijn vrouw.
b. Een speciale gātha die eindigt met de naam van de rivier waarbij de familie woont.
c. Hulp van brahmaanse vrouwen.
d. De vrouw raakt een kalf aan en zegt de vyāhṛti’s, nl. bhū, bhuva en svar.
4. Riten voor de eigenlijke geboorte:
a. De plaats wordt gezalfd tegen de rākṣasa’s.
b. Losmaken van de knopen in het huis (vgl. Germaanse rite van het sloten openen).
c. Het beroken van het kind om het te reinigen.
d. Tien dagen lang: offers van sesam en rijst.
e. Twaalfde dag: ingebruikstelling van het oude vuur. De reiniging van moeder en kind is
voltooid.
5. Āyuṣya, ceremonie ter bevordering van lang leven, meteen na de geboorte:
a. De vader beademt het kind en geeft het te eten met een gouden lepel.
b. Het kind wordt gevraagd een steen en een bijl te worden.
c. Het kind wordt berookt.
6. Medhājanana, het toedelen van verstand:
a. Een gebed aan Savitṛ, Mitra en Varuṇa in het oor van het kind.
b. Met een goudbedekte vinger wordt het kind te eten gegeven.
c. De navelstreng wordt doorgesneden.
d. Het kind wordt gewassen en de moeder wordt onder de bescherming van het water
geplaatst.
7. Nāmakarman (rite van de naamgeving):
a. Het kind krijgt gewoonlijk twee namen:
i. De geheime naam, alleen bekend aan de ouders.
ii. De gewone naam, op de 100e dag of de 12e of een jaar later. Voorwaarden:
(1) De naam met bepaalde klankvoorwaarden heeft een even aantal syllaben voor
jongens en oneven voor meisjes.
(2) Samenstelling met:
(a) śarman ‘bescherming’ (brāhmaṇa);
(b) varman ‘wapenrusting’ (kṣatriya);
(c) gupta ‘beschermd’ of ‘verborgen’ (vaiśya).
(d) Een dergelijke naamvorming is typisch Indo-Europees.
b. Andere namen:
i. De Nakṣatra-naam van een maanhuis; misschien de geheime naam.
ii. De naam als student; kan ook de geheime naam zijn.
iii. Een extra naam voor soma-drinkers.
8. Offers:
a. Geboorteoffers aan:
i. Prajāpati;
ii. de dag van de geboorte;
iii. de Nakṣatra van die dag;
iv. de god van de Nakṣatra.
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b. Verjaardagsoffers aan: 
i. Agni;
ii. Indra;
iii. Hemel;
iv. Aarde;
v. de Algoden;
9. De tiende- of twaalfdedagceremonie:
a. Wassing van ouders en kind.
b. Reiniging van het huis.
c. Offers aan:
i. de geboortedag;
ii. de drie constellaties;
iii. Agni;
iv. Soma.
d. Het oude vuur neemt de plaats in van het speciale vuur.
e. Naamgeving en opneming in het volle leven (vgl. Salische wet betreffende de negende dag).
De negen in dit verband is ouder.
10. De overdrachtsceremonie van de derde dag van de derde maand:
a. Verering van de maan.
b. Wassing van de moeder.
c. Overdracht van het kind aan de vader en terug aan de moeder.
11. Niṣkramaṇa (de rite van het naar buiten brengen):
In de vierde maand wordt het kind voor het eerst naar buiten gebracht en aanschouwt de zon.
12. Annaprāśana (de rite van het aanbieden van vast voedsel):
a. In de zesde maand wordt het kind voor het eerst vast voedsel aangeboden.
b. Offer aan kracht en spraak.
13. Muṇḍana of Cūḍākarman (scheerceremonie):
a. In het derde jaar (vijfde: kṣatriya; zevende: vaiśya).
b. Het darbha-gras dat op het hoofd is gelegd, wordt met het haar in of bij water geworpen.
c. Kapsel volgens familietraditie.
d. Beloningen: aan de kapper rijst en boter; aan de familieleraar een koe.
e. In het zestiende jaar (22e: kṣatriya; 24e: vaiśya): scheren van de baard en ander haar.
f. Beloningen: aan de kapper een geit; aan de priester twee stuks vee.
g. Tijdelijk moet de jonge man ongeschoren blijven en zich seksueel onthouden.
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5.4 Leerlingschap
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5.4.1 Aanvang en aanvaarding van het leerlingschap
a. Tijd van aanvang van het leerlingschap:
1. Dit verschilt per kaste:
i. brāhmaṇa: 8e tot 16e jaar;
ii. kṣatriya: 11e tot 22e jaar;
iii. vaiśya: 12e tot 24e jaar.
2. Na die tijd volgen verboden op:
i. het uitspreken van het Savitri-vers;
ii. het aanvaarden van een leerlingschap;
iii. te worden aangenomen als schoonzoon;
iv. het recht op sacramenten (na drie generaties).
b. De ceremonie van de ontvangst van de leerling:
1. Nieuw vuur wordt ontstoken.
2. Plaatsing van voorwerpen en veel voorschriften voor uiterlijke zaken.
3. De jongen staat op een steen, krijgt voedsel en maakt een plengoffer mee.
c. De ceremonie van de aanvaarding van het leerlingschap:
1. Dialoog tussen leraar en leerling.
2. Contactriten, waarin ze elkaar aanraken en waarbij Savit ṛ wordt genoemd en Bṛhaspati als
leraar.
3. De leraar fluistert spreuken en vertrouwt de leerling aan de goden toe.
d. Het leren van het Savitri-vers:
1. De leraar leert de student het Savitri-vers.
2. De leerling werpt hout op het vuur en krijgt de staf.
3. Gedurende drie dagen eet de student geen zout of scherpe spijzen.
e. De eerste taken van de leerling:
1. Hij moet hout halen in het bos en de ochtend- en de avondschemering vereren.
2. Hij moet bedelen voor voedsel voor zichzelf en de leraar.
3. Hij moet op de grond slapen en geen vrouwen bezoeken.
4. Hij moet zijn leraar gehoorzamen en beleefd tegen hem zijn.
f.

De wijze van leren door de leerling:
1. Leraar en leerling zitten tegenover elkaar en de student leert de hymnen of delen hiervan.
2. Aard en hoeveelheid stof hangen af van de leerling en zijn kaste.
3. Aan het eind van iedere les wordt een bal van kuśa-gras op mest overgoten met water.
4. Fouten worden bestraft met 24 uur vasten.
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5.4.2 De geloften tijdens het leerlingschap
a. Op een initiatierite volgt een gelofte (vrata) en dan de studie van de leerstof.
b. Voor de geloften 2 t/m 4 geldt:
1. Duur: een jaar.
2. Ze bevatten de geheime verzen; de Ṛg Veda moet daarom eerst bestudeerd zijn.
3. De leraar omwindt het hoofd van de leerling, die zijn tijd moet doorbrengen in een bos, een
tempel of een Agnihotra-plaats.
4. De leraar onderwijst hem in het bos.
c. De geloften:
1. De Śukriyavrata, drie dagen tot een jaar, vóór de studie van de Ṛg Veda.
2. De Śākvaravrata, vóór de Mahānāmnī-verzen:
i. Een populaire rite.
ii. De drie stotra’s van de sāman worden geopenbaard.
iii. De leerling ontvangt hen, terwijl hij vast en zijn ogen gesloten zijn (wegens de macht
van de verzen).
3. De Vrātikavrata, vóór de Mahāvrata.
4. De Aupaniṣadavrata, vóór de Upaniṣads.
5. Extra gelofte:
i. Gelofte vóór de studie van de Jyeṣṭha sāman.
ii. Verbod op het eten van vogelvlees.
iii. Verbod op contact met śūdra-vrouwen.
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5.4.3 De studietijd
a. Opening van het studiejaar:
1. De opening vindt plaats meestal aan het begin van het regenseizoen tijdens de Nakṣatra
Hasta of Śravaṇa met offers aan:
i. Medhā ‘intelligentie’;
ii. Dhāraṇā ‘vastzetten in de herinnering’;
iii. Śraddhā ‘vertrouwen, geloof’;
iv. Anumati ‘gunst’;
v. Sadasaspati ‘heer van de offervergadering’.
2. Drie dagen studieverlof en vele andere onderbrekingen.
b. Einde van het studiejaar:
1. In Māgha of Taisha.
2. Eigenlijke duur varieert sterk: 4 tot 6 maanden of langer.
3. Het Utsarga-festival (‘ontslag’) met offers en baden.
4. Offer aan de Vaderen (vgl. Hiraṇyakeśin).
c. Einde van de studietijd:
1. Limiet: 48 jaar, 12 voor elke Veda.
2. Finaal bad en knippen van haar, nagels e.d.
3. Het haar wordt naast een udumbara-boom of darbha-gras in een koeienstal geworpen.
4. De snātaka, ‘hij die heeft gebaad’, werpt zijn kleding in het water en hult zich in nieuwe.
5. De snātaka zwijgt tot de avond, vereert dan de windstreken, gaat naar zijn vrienden en
ontvangt de Argha-gave.
6. De dagen daarna rusten veel vreemde taboes op de snātaka , zoals het verbod op het
noemen van onwenselijke zaken.
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5.5 Het huwelijk
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5.5.1 Voorbereidingen en bruiloft
a. Algemene opmerkingen:
Het huisritueel geeft nauwkeurige regels voor het eerbare en legitieme huwelijk en geeft
geen aandacht aan de oneerbare en illegitieme verbintenissen, nl.:
1. huwelijken door geweld en schaking;
2. liefdeshuwelijken zonder ouderlijke toestemming met vormen van de Gandharva, Āsura,
Paiśāca en Rākṣasa;
3. de svayaṃvara: de aanwijzing door een bruid van de aanstaande bruidegom (vgl. de
opdeproefstelling van minnaars door de koning, en Kleisthenes).
b. Voorwaarden voor het huwelijk:
1. Toestemming van ouders of leraar.
2. Aantal bruiden is gebaseerd op de regel dat een man een vrouw uit de eigen en elke lagere
kaste kan krijgen.
3. Latere teksten: bruid uit eigen kaste en land, maar niet van dezelfde gotra (eig. ‘stal’) of
sapiṇda (familie).
4. Meisjes mogen geen namen dragen die rivieren, bomen of sterren bevatten enz.
5. Jongens moeten van goeden huize komen en gezond zijn.
6. Het idee van de familie stijgt uit boven intelligentie, schoonheid of rijkdom.
c. De eerste fase van de huwelijksprocedure:
1. Huwelijksarrangement door de wederzijdse ouders.
2. De bruidegom zendt zijn vader en de ācārya naar de ouders van de bruid, waarna beklinking
van de overeenkomst volgt.
3. De bruid wordt gewassen en zegt een vers aan Kāma.
4. De bruidegom offert aan :
i. Indra;
ii. Indrāṇī;
iii. Vaiśravaṇa (= Kubera);
iv. Īśāna.
5. Vrouwen dansen in het huis van de bruid.
6. De bruidegom wordt naar haar huis begeleid door jonge vrouwen. Daarna volgt soms een
argha-offer.
7. De bruidegom geeft de bruid kleding, een zalving, een stekel (van een stekelvarken als
haarpin) en een spiegel. Van anderen krijgt ze een koord met drie amuletten en madhūkabloemen.
d. De eigenlijke huwelijksceremonie:
1. Voorbereidingen van het materiaal.
2. De bruid wordt overgedragen aan de bruidegom.
3. Neerzitting en boterplengoffers.
4. De bruid stapt op een steen en ontvangt granen waarmee ze de drie offers verricht aan:
i. Varuṇa;
ii. Aryaman;
iii. Pūṣan.
5. De bruid neemt zeven stappen en wordt met water besprenkeld.
6. De bruidegom grijpt de hand van de bruid en geeft hiermee aan wat voor nageslacht hij wil.
7. Schenking van gaven aan de ācārya (misschien een bruidkoop).
8. De bruid wordt naar het huis van de bruidegom gebracht of naar het huis van een
brahmaanse vrouw.
9. De bruidegom toont de bruid de poolster en de Arundhatī-sterren (standvastigheid).
10. De bruid mag de drempel van het nieuwe huis niet aanraken of wordt eroverheen getild.
11. De bruid krijgt een kind in haar armen en granen in haar handen.
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5.5.2 De tijd van seksuele onthouding
a. Kenmerken van de seksuele onthouding:
1. Drie dagen tot een jaar onthoudt het paar zich van geslachtsgemeenschap en hete spijzen.
2. Een staf in een doek ligt tussen hen in. Deze verwijst naar de gandharva Viśvāvasu.
3. Commentaar:
Het verhaal van de gandharva Viśvāvasu, die erom bekend staat vrouwen ook na hun
huwelijk te bezitten, is in de rite opgenomen door de onthouding van drie dagen, waardoor
het idee heeft postgevat dat de gandharva haar gedurende die tijd bezit.
b. Einde van de tijd van seksuele onthouding:
Deze heeft de volgende kenmerken:
1. Offers in het vuur aan:
i. Agni;
ii. Vāyu;
iii. Sūrya;
iv. Aryaman;
v. Pūṣan;
vi. Varuṇa;
vii. Prajāpati;
viii. Sviṣṭakṛt;
ix. Candra (volgens anderen);
x. Gandharva (volgens anderen).
2. Delen van de adhyandā-plant worden geplaatst in de neusgaten van de bruid ter bevordering
van de conceptie.
3. Spreuken.
4. Soms: verering van de udumbara-boom in het dorp.
5. Vis als Bali-offer aan watervogels.
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5.5.3 Toelichting op de huwelijksceremonie en de initiatieriten
1. De huwelijksrite:
a. De rite kent veel parallellen bij andere volkeren.
b. Er is slechts los verband met de religie.
c. De belangrijkste huwelijkshymne over het huweljk van Sūryā en Soma is een latere
toevoeging.
d. Agni is het belangrijkste object van verering.
2. Andere initiatieriten:
a. Initiatieriten zijn heel oud. De brāhmaṇa’s hebben echter veel toegevoegd of veranderd.
b. De initiatierite is een vorm van een tweede geboorte.
c. De aanvaarding van het leerlingschap is een aanpassing van de huwelijksrite.
d. De Vedische Indiërs hebben oorspronkelijk vreemde en pijnlijke initiatieriten in gematigde
zin aangepast.
e. Meisjes kennen geen initiatierite.
f. Een motief voor de initiatierite bij de Vedische Indiërs wordt niet gegeven: misschien
oorspronkelijk verdrijving van demonen.
g. De rite van de haarscheiding. Mogelijke motieven:
i. Weglokken van de demonen.
ii. Vergemakkelijken van de binnenkomst van het kind in de vrouw ab extra.
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6.1 Inleiding tot magie in het ritueel
a. De relatie tussen magie en religie:
1. De theorie dat magie aan religie voorafgaat, is onhoudbaar. Over de relaties tussen beide
kan wel gesproken worden:
i. Ṛg Veda:
(1) Over magie wordt vrijwel niet gesproken.
(2) Magie wordt nog verafschuwd, maar ze bestaat dus wel.
ii. Atharva Veda:
een boek over priesterlijke magie en enige theosofie.
iii. Brāhmaṇa’s:
(1) Offers zijn feitelijk magie geworden; ze zijn veranderd van een verzoek aan de
goden tot de macht die groter is dan de goden.
(2) Magie mag evenwel alleen door een man worden verricht.
(3) Voorbeelden:
(a) De manier waarop het koord aan de offerpaal gebonden wordt, bepaalt de
hoeveelheid regen.
(b) De priester kan met magische manipulaties een koninkrijk te gronde richten.
2. In elke godsdienst komt magie voor, maar de Vedische religie kan de magie niet inperken.
Iemand kan zelfs voor zijn plezier met het geloof breken, zonder door Varuṇa gestraft te
worden.
b. Het karakter van de Vedische magie:
1. Er zijn twee soorten magische krachten, die evenwel niet te scheiden zijn:
i. de onpersoonlijke kracht (animatisme);
ii. de persoonlijke kracht van geesten (animisme).
iii. Voorbeelden van magische krachten:
(1) Een fout in het offer.
(2) De natuur van de vrouw die ongeluk kan brengen.
(3) De kracht van de tijger die overgaat op zijn vacht en zijn haar en vervolgens op de
offeraar.
(4) De schittering van de lach van de demon Makha die overgaat op de gierst.
(5) Takman, koorts, die de patiënt doet rillen.
2. De basis van de magie is gevestigd op:
i. waarneming van feiten (magie is voorloper van wetenschap);
ii. fantasie, zoals analogie, waarop ook de waarzeggerij is gebaseerd.
3. De middelen waarmee magie wordt bedreven, zijn:
i. woorden;
ii. voorwerpen (bijv. poppen of dingen die verbonden zijn met het object);
iii. tijd (bijv. ’s nachts);
iv. plaats (bijv. kruisingen).
4. De literatuur die magische riten beschrijven:
i. Atharva Veda;
ii. Kauśika Gṛhya Sūtra;
iii. Pariśiṣṭa’s (aanhangsel) van de Atharva Veda;
iv. Sāmavidhāna Brāhmaṇa;
v. Ṛgvidhāna (door Śaunaka).
5. De meeste riten zijn zeer oud, maar vele zijn innovaties, gebaseerd op mythische ideeën.
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6.2 Het verdrijven van vijandige invloeden
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6.2.1 Belangrijkste middelen ter verdrijving van demonische invloeden
1. Verzoening:
Voorbeelden:
a. De rākṣasa’s krijgen de graanresten van het offer.
b. De slangen krijgen de ingewanden.
c. Takman, de ziekte, wordt als god vereerd.
2. Verdrijving of verzoek tot heengaan; deze wordt vaak aan de verzoening toegevoegd:
Voorbeelden:
a. De jakhals wordt vereerd en verdreven.
b. De slangen wordt geofferd en er wordt water rond het huis gegoten om ze weg te houden.
3. Bedrog en zelfbedrog; men probeert de demonen om de tuin te leiden of men vertoont
vermijdingsgedrag:
Voorbeelden:
a. Men vast om de demonen geen kans te geven het lichaam binnen te treden.
b. Men verbergt het haar van een pasgeborene in de stal (dit kan ook ter bevordering van de
vruchtbaarheid van de koeien zijn gebeurd).
c. Het gebruik van verschillende deuren.
d. Het plaatsen van stokken rond de offerplaats.
4. Reiniging door water:
a. De bruid wordt gewassen om haar te reinigen van demonische invloeden.
b. Het gezicht wordt gewassen na boze dromen.
c. De urine van een koe heeft een sterk reinigende werking.
d. De wassing van de pasgeborene.
e. Vuur heeft eveneens een reinigende werking.
5. Verdrijving door geluid:
a. De trommels in de Mahāvrata-rite.
b. Het geluid van de stenen bij de soma-persing.
c. Het geluid van de sāman.
d. Het slaan van de gong.
e. Het slaan van de prins door de priester.
6. Het gebruik van een staf:
a. Aan de student wordt een staf gegeven.
b. Na zijn studie krijgt de student een nieuwe staf die moet beschermen tegen menselijke
vijanden, maar ook rākṣasa’s en piśāca’s.
c. De soma-offeraar heeft een staf.
d. De maitrāvaruṇa-priester heeft een staf waarmee hij demonen kan verjagen.
e. Een houten zwaard wordt eveneens als wapen tegen demonen gebruikt, evenals pijltjes.
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6.2.2 Overige middelen ter verdrijving van demonische invloeden
1. Schudden:
Uitschudden van de zwarte antilopenvacht of kleding.
2. Weggooien:
Weggooien van resten surā op een mierenhoop.
3. Kammen.
4. Passeren van kleine ruimten of gaten:
a. De mythe van Apala, waarin Indra deze door de gaten in de wagen trok om een huidziekte
te genezen.
b. Vergelijk het onder het juk doorgaan van het Romeinse leger.
c. Probleem: blijft het kwade in de holte achter of is het een vorm van bedrog van de
demonen?
5. De overdracht van kwaad op iets of iemand anders:
a. Het principe van de zondebok, bijv. bij het finale bad in de Aśvamedha.
b. De lap waarmee iemand is afgeveegd, wordt in een boom gehangen.
c. Het verwijderen van offerwerktuigen.
d. Bij hoofdpijn het verwijderen van de hoofdtooi.
e. Verbanning van slapeloosheid naar Trita Āptya en van koorts naar de bewoners van
Gandhāra en de Mūjavats (volkeren).
f. Overdracht van dorst naar een derde en van koorts naar een kikker.
g. De lotusbladeren waarmee een vrouw met een longziekte wordt gewreven, worden naar het
westen weggegooid.
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6.3 De aantrekking van goede substanties en krachten
Zoals de offeraar de vijanden verjaagt met dezelfde middelen die de vijanden gebruikt, zo heeft
het aanraken eveneens twee kanten: het kan niet alleen ongunstige, maar ook gunstige krachten
overbrengen:
1. Staan op een tijgervacht (ter verwerving van koninklijke macht).
2. Staan op een steen (ter verwerving van standvastigheid).
3. Het plaatsen van aarde uit een mierenhoop bij het altaar (mieren zijn vinders van water).
4. Het aanbrengen van substanties aan of in het lichaam:
a. Eten:
i. Het nuttigen van bijzondere spijzen en dranken ter bevordering van:
(1) landbouwriten;
(2) het krijgen van een kind;
(3) wensen.
ii. Het gemeenschappelijk maal: hij die een ander (die eveneens deelneemt aan het maal)
verwondt, verwondt zichzelf.
b. Zalven en insmeren:
i. Insmeren met zweet van pijlpunten die geofferd worden.
ii. Zalving van de koning en de offeraar.
c. Beademen van de pasgeborene.
d. Substantie in de neus voor nageslacht.
5. De gunstige invloed van zien:
a. Ondanks de taboes op kijken (bijv. bij de snātaka) kan zien ook gunstig zijn (het oog van
Mitra).
b. Ongunstig zijn de blik van de slang en van de bruid (het boze oog).
6. De gunstige invloed van voorwerpen:
De voorwerpen houden verband met het doel:
a. Voor een balling: klei van zijn rijk op het altaar.
b. De lepel van bādhaka-hout om mieren te verdrijven (bādhaka ‘verdrijven’).
7. Het begraven en opgraven van objecten voor een gunstig effect:
a. Het begraven van haar en nagels.
b. Riten om deze weer op te graven, bijv. in de Taittirīya Sa ṃhitā.
8. Het gebruik van amuletten:
Het idee achter hetgeen amuletten voorstellen, is waarschijnlijk animatistisch: amuletten
kunnen worden opgevat als levende substantie. Animisme (een levende geest die los van het
voorwerp gezien kan worden) is dan niet nodig.
9. Naaktheid als gunstige kracht:
Voornamelijk bij regenriten en verwekken van slaap.
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6.4 Mimetische magie (nabootsing)
Door imitatie kan men het doel bereiken:
1. De koning wint met dobbelen: bevestiging van zijn positie.
2. Seksuele handelingen om de vruchtbaarheid te bevorderen.
3. De offeraar wint met paardenrennen: bevestiging van zijn positie.
4. Regenmagie: offers van zwarte dieren.
5. Vernietiging van een pop om iemands dood te bewerkstelligen.
6. Het geven van de juiste antwoorden die het doel verwoorden.
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6.5 Waarzeggerij en godsgericht
1. Waarzeggerij is gebaseerd op imitatie, maar het idee is dat de toekomst getoond wordt door
de goden:
a. Uit het gedrag van dieren (vogels, koeien enz.) kan men de toekomst aflezen.
b. De bewegingen van het vuur tonen wie wint in de strijd.
c. De inhoud van dromen laat de toekomst zien.
d. Er worden waarzeggers genoemd in de Ṛg Veda en de Atharva Veda (nl. de śakadhūma),
maar necromantie en het schouwen van ingewanden komt niet voor.
2. Het godsgericht is eigenlijk een zelfbeproeving: men verdoemt zichzelf als hij iets doet wat
verboden is:
a. De mythe van Vatsa waarin deze door een vuur loopt om zijn brahmaanse oorsprong te
bewijzen.
b. Er zijn gif- en waterbeproevingen.
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6.6 De toverspreuk
a. Bronnen:
Spreuken komen voor in :
1. proza: de formules van de adhvaryu’s;
2. poëzie: verzen uit de religieuze literatuur, vaak zonder verband met het doel.
b. Kenmerken:
1. Het noemen van zoveel mogelijk godennamen en lichaamsdelen (die de ziekte moet
verlaten) of daarentegen het juiste gebruik van de juiste naam.
2. Het trekken van vergelijkingen, bijv. met iets dat groot en sterk is, en het toepassen van
termen als ‘groeien’ en ‘in vereniging’.
3. De vervloeking. Bijv. de vervloeking door de brāhmaṇa’s van de offeraar die een fout
maakt. Alles wat in zijn nadeel wordt gezegd, komt uit.
4. De eed:
i. Hierop staat straf bij overtreden.
ii. Men zweert bij koeien, water of Varuṇa.
iii. Later raakt men zich aan bij het uitspreken van de eed. Dit kan het hoofd zijn, getuige
eden op welker overtreding het hoofd getroffen wordt.
iv. Bekend is de mythe van Soma en de gebroken eed.
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6.7 Het toveroffer
a. Zoals de mystieke spreuken van de hotṛ zijn gedegradeerd tot toverspreuken, zo is het offer
gedegradeerd voor magische doeleinden:
1. De regels worden omgedraaid: een beweging van zuid naar noord, van links naar rechts
wordt omgekeerd. Een offer aan Indra wordt gericht aan de Maruts .
2. De Kauśika Gṛhya Sūtra bevat beschrijvingen van zwarte magie.
3. Het offer is nu niet alleen de grote macht in het universum, maar ook een middel om bijv.
een koning van de troon te stoten.
b. Algehele verandering van het karakter van het offer: men dwingt het doel af door ‘het doel’
te offeren:
1. Voor een rivaal worden rietpunten geofferd.
2. Om schapen te verwerven, worden twee schapen geofferd.
c. Kleine veranderingen en gebruik van bijzondere ingrediënten in een verder normaal offer:
1. Sampāta, de rest van een boteroffer van een maanfestival.
2. Het verrichtten van het offer in de noordwesthoek.
3. Ajya en iṅgiḍa.
4. Aarde uit een mierenhoop:
i. Mieren zijn handig, vlijtig en griezelig, dus de aarde bevat blijkbaar waarde, waardoor
de priester, wanneer hij door de mierenhoop kijkt, demonen kan onderscheiden.
ii. Henry:
vergelijk het Duitse bijgeloof dat mollenveldragers tovenaars kunnen zien.
5. Lood en zijn vervangers:
i. ijzervijlsel;
ii. gedroogd rivierschuim;
iii. een hagedissenkop.
6. Veel soorten hout.
7. Veel ingrediënten die moeilijk te krijgen zijn of van ver komen. Vandaar dat de hogere
cultuur de lagere ziet als in het bezit van superieure magische krachten.
d. Verschillen tussen het reguliere offer en het toveroffer zijn minimaal, bijv. de beloning, maar
de doelen zijn hetzelfde. Ze bestrijken elke wens in het bestaan, vooral op het gebied van de
geneeskunst.
e. De offeraars in de magische ceremonie:
1. De huisman.
2. De brahmaanse priester, m.n. in de Kauśika Gṛhya Sūtra.
3. Commentaar:
Volgens Henry is de religie uit de magie ontstaan, maar volgens Keith betekent Brahman
(masc. en neutrum) ‘priester’ en ‘gebed’ en niet ‘tovenaar’ en ‘toverspreuk’. Religie kan
niet uit iets ontstaan dat essentieel niet-religieus is.
f.

Keuze en gebruik van de goden:
Behalve de gewone Vedische goden, gebruikt de tovenaar ook nieuwe of verandert de oude:
1. Rudra, vereerd als Bhava en Śarva, staat boven Vi ṣṇu.
2. Viṣṇu’s drie stappen worden gebruikt om de kracht van de handeling te versterken.
3. De apsarasa’s worden verbonden met het dobbelspel wegens het gebruik van de term krīḍ
‘spelen’.
4. Apvā, de geest van de paniek, in oorlogsspreuken.
5. Triṣaṃdhi, een god, maar duidelijk Indra’s donderhamer vajra.
6. Arbudi en Nyarbudi.
Commentaar:
i. Henry: Arbudi (en Namuci) = Indra.
ii. Bloomfield: Arbudi = slangendemon, verslagen door Indra.
iii. Keith: demon. 
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7. Asura, altijd in kwade zin (Atharva Veda).
8. Abstracte godheden, bijv.
i. Arāti, gierigheid t.o.v. priesters;
ii. Nirṛti, verderf.
Commentaar:
Henry en Speijer: Nirṛti = Nerthus.
9. Trita of Tṛta i.v.m. trouwen vóór een oudere broer.
Commentaar:
Max Müller en Henry:
Tṛta = ondergaande zon.
10. Sūṣan (sū ‘baren’), gebaseerd op het model van Pūṣan (AV 1.11).
g. Overige veranderingen:
1. De sectie Kuntāpa van de Atharva Veda bevat gestereotypeerde volksvreugde (raadselen en
een lofrede op een koning), die de offerriten begeleiden.
2. De belangrijkste innovaties zijn riten betreffende de aanbieding van geschenken aan de
priesters (sava’s), zoals pap, een geit, een huis, een koe enz., waaraan veel hymnen in de
Atharva Veda zijn gewijd.
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6.8 Yoga-praktijken
De Yoga-filosofie heeft nauwelijks enige basis in de Vedische literatuur:
a. Nauwelijks verband:
1. De regeling van de adem:
i. Aan ademhaling wordt nauwelijks aandacht besteed, hoewel het idee van vijf soorten
adem oud is.
ii. Śuṣma als verwijzing naar extase is zeer onzeker.
2. Zweten verwijst wel naar het beleven van extase, maar is geen deel van een rite (zoals bij
de Scythen, de Aborigines en de Indianen).
3. Zithoudingen worden niet genoemd:
i. De dhiṣaṇā (een bepaalde zithouding?) heeft niets met dhiṣaṇā ‘macht der goden’ te
maken.
ii. De uttānapad uit de Ṛg Veda, een kosmische levenbrengende macht, heeft niets met de
latere foetushouding te maken, die verband houdt met de mystieke wedergeboorte.
4. Zwijgen en eenzaamheid i.v.m. extase wordt nauwelijks genoemd.
5. Vuil op lichaam en kleding wordt slechts zelden genoemd.
b. Enig verband:
1. Vasten drukt de magische kracht uit van onthouding en de rite van de voortplanting. Zie de
hymne van Lopāmudrā en Agastya (RV 1: 179).
2. De mystieke eenwording van god en vereerder komt niet in de Veda’s voor, maar wel in de
latere Śakti-cultus in Bengalen.
3. Dansen dat extase opwekt, komt niet voor, wel de goden als dansers.
4. Muziek en gezang om extase te veroorzaken, komt wel voor (Sāma Veda). Vipra, een term
voor ‘dichter’, hangt samen met vip ‘trillen door goddelijke inspiratie’.
5. Beschrijving van de muni in Ṛg Veda X. Hij verschilt zeer van de brāhmaṇa’s of de
wijdeling:
i. Zijn extase is niet verbonden met het offer, de hulpriten of de inwijding.
ii. Zijn lichaam wordt gezien, maar hijzelf is tussen of bij:
(1) de apsarasa’s;
(2) de gandharva’s;
(3) de wilde dieren;
(4) het oosten;
(5) de westelijke oceaan;
(6) Vata, de hengst;
(7) Vāyu, zijn vriend.
iii. Hij is geïnspireerd door de goden.
iv. Hij kent geheime wensen.
v. Hij is een goede vriend.
vi. Hij steunt Agni en de werelden.
vii. Hij is de hemel en het licht.
viii. Zijn extase wordt veroorzaakt door een drank die hij samen met Rudra nuttigt.
ix. Hij heeft lang haar en een vuile, gele mantel.
x. Commentaar op de muni:
(1) De beschrijving in de Ṛg Veda staat op zichzelf, omdat hij buiten het normale
religieuze leven valt.
(2) Hij lijkt op de vrātya uit de Atharva Veda, een figuur met kosmische macht, die een
jaar op één been staat. Maar het verband is te vaag.
(3) De muni zou als yogin door het land trekken onder bescherming van de kṣatriya’s,
vergezeld van o.a. de hetaera en de Māgadha. Zo’n gevolg is echter vreemd voor
Indische gebruiken.
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Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V)
1. Index van namen
2. Index van categorieën en termen
1. Index van namen
Aborigines
Aditi
Agastya
Agni
Jātavedas
Agni (als ‘Kāma’)
Agni als Kravyād
Agni Sviṣṭakṛt
Tanūnapāt
Agni Gārhapatya
Agni Gṛhapati
Narāśaṃsa
Pāvaka;
Pavamāna;
Śuci.
Vaiśvānara
Aitareya
de eenpotige geit
Ajīgarta
Aṅgiras
Anumati
Apāṃnapāt
Apollo Smintheus
Apvā
Arabië
Arāti
Arbudi
Arische
Vedische Ariërs
Aryaman
Atharvan
Atheense
Bengalen
Bharatī

Aborigines (Aus.) (volk)
[Aboriginals]
Aditi (Ind.) (godin)
Agastya (Ind.) (myth. fig.)
Agni (1) (Ind.) (god)
Agni (1): ‘Jātavedas’ (Ind.) (god)
[Jatavedas]
Agni (1): ‘Kāma’ (2), ~ (Ind.) (god)
[Kama]
Agni (1): ‘Kravayād’ (Ind.)
[Kravyad]
Agni (1): ‘Sviṣṭakṛt’, ~ (Ind.) (god)
[Svistakrt, Svistakrit,
Svishtakrt, Svishtakrit]
Agni (1): ‘Tanūnapāt’ (Ind.) (god)
[Tanunapat]
Agni (1): Gṛhapati (1) = Gārhapatya, ~ (Ind.) (god)
[Grhapati,
Grihapati, Garhapati, Garhapatya]
Agni (1): Gṛhapati (1) = Gārhapatya, ~ (Ind.) (god)
[Grhapati,
Grihapati, Garhapati, Garhapatya]
Agni (1): Narāśaṃsa (Ind.) (god), Nārāśaṃsī
[Narashamsa,
Narashansa, Narasamsa, Narasansa, Narashamsi, Narashansi,
Narasamsi, Narasansi]
Agni (1): Pāvaka (1) (Ind.) (god)
[Pavaka]
Agni (1): Pavamāna (3) (Ind.) (god)
[Pavamana]
Agni (1): Śuci (1) (Ind.) (god)
[Shuci, Suci, Shuchi, Suchi]
Agni (1): Vaiśvānara (Ind.) (god)
[Vaishvanara, Vaisvanara]
Aitareya, Mahidāsa (Ind.) (auteur) (patron.) (lit.)
[Mahidasa Aitareya]
Aja Ekapad (Ind.) (bokkengod)
Ajīgarta (Ind.) (priester)
[Ajigarta]
Aṅgiras (Ind.) (auteur en ṛṣi)
[Angiras, rsi, risi, rshi, rishi]
Anumati (Ind.) (godin)
Apāṃnapāt (Ind.) (god)
[Apamnapat, Apannapat]
Apollo (1): ‘Smintheus’, ~ (Σμινθευς) = lat. ‘Sminthius’, ~ (Gr.)
(god)
[Apollo Smintheus, Απολλων Σμινθευς, Apollo Sminthius]
Apvā (Ind.) (ziektegeest)
[Apva]
Arabië = Arabisch schiereiland (Azië) (streek), Arabisch, Arabier
(Arabisch sprekende inwoner van M.O. en N-Afrika)
Arāti (Ind.) (demon)
[Arati]
Arbudi (Ind.) (god en nāga)
[naga]
Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch
[Arya]
Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch
[Arya]
Aryaman (Ind.) (god)
Atharvan (Ind.) (goddelijke priester), nom. Atharvā, adj.
Ātharvaṇa
Athene = lat. Athenae = gr. Athenai (Αθηναι) = ngr. Athina (Αθηνα
(2)) (Gr.) (topogr., Attica), Atheens, Athener
Bengalen (Baṅgāl) = mod. West-Bengalen + Bangladesh (Azië)
(streek), Bengaals, Bengalees
Bharatī (Ind.) (godin)
[Bharati]
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bhārgava
Bhṛgu
Bhūti
Bloomfield
Bṛhaspati
Candra
medische leraar Caraka
Kleisthenes
Dadhikrāvan
Delphi
Devāpi
Jyeṣṭha
Arundhatī-sterren
Bhadrakālī
Bhavani
Bhūmi
Kālī
Indrāṇī

Rudrāṇī

Śarvāṇī
Śakti
Dhanvantari
Bharadvāja Dhanvantari
Dhāraṇā
Dhātṛ
Dodona

Dṛṣadvatī

Dārṣadvata
Duitse
Durkheim
Eggeling
Eleusis

Bhṛgu (Ind.) (goddelijke priester, ṛṣi en prajāpati), Bhārgava
[Bhrgu, Bhrigu, Bhargava, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati]
Bhṛgu (Ind.) (goddelijke priester, ṛṣi en prajāpati), Bhārgava
[Bhrgu, Bhrigu, Bhargava, rsi, risi, rshi, rishi, prajapati]
Bhūti (Ind.) (godin)
[Bhuti]
Bloomfield, Maurice (auteur)
Bṛhaspati (1) = Brahmaṇaspati (Ind.) (abstracte god), Bārhaspatya
[Brhaspati, Brihaspati, Brahmanaspati, Barhaspatya]
Candra (1) = Candramas (Ind.) (god)
[Chandra, Chandramas]
Caraka (Ind.) (leraar)
[Charaka]
Clisthenes = Cleisthenes = gr. Kleisthenes (Κλεισθενης) (Gr.)
(staatsman)
Dadhikrāvan = Dadhikrā (Ind.) (goddelijk paard)
[Dadhikravan,
Dadhikra]
Delphi = gr. Delphoi (Δελφοι) = Pytho (Πυθω) (Gr.)
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), CentraalGriekenland), Delphisch, Delphiër, Pythisch, Pythiër
Devāpi Ārṣṭiṣeṇa (Ind.) (priester)
[Devapi Arstisena, Devapi Arshtishena]
Devī: Alakshmi = Jyeṣṭhadevi (Ind.) (godin)
Devī: Arundhatī, avatāra (Ind.) (godin, kṛttikā, vrouw van
Vasiṣṭha)
[Arundhati, avatara, krttika, krittika]
Devī: Bhadrakālī (Ind.) (godin)
[Bhadrakali]
Devī: Bhavani (Ind.) (godin)
Devī: Bhūmi (1) = Bhūmī-Devī = Bhū-Devī, avatāra (Ind.) (godin)
[Bhumi, Bhumi Devi, Bhu Devi]
Devī: Kālī (1), avatāra en mahāvidyā (Ind.) (godin) [Kali, avatara,
mahavidya]
Devī: Mātṛkā: Indrāṇī = Aindrī = Māhendrī = Pulomajā = Paulomī =
Śacī (Ind.) (godin) [Indrani, Aindri, Mahendri, Pulomaja, Paulomi,
Shaci, Shachi, Saci, Sachi, Matrka, Matrika]
Devī: Mātṛkā: Māheśvarī = Raudrī = Rudrāṇī = Maheśī (Ind.) (godin)
[Maheshvari, Mahesvari, Raudri, Rudrani, Maheshi, Mahesi,
Matrka, Matrika]
Devī: Pārvatī: ‘Śarvāṇī’ (Ind.) (godin) [Parvati, Sharvani, Sarvani]
Devī: Śakti (Ind.) (gemalin v. e. god, meestal Pārvatī)
[Shakti,
Sakti]
Dhanvantari (1) (Ind.) (genezergod)
Dhanvantari (1): ‘Bharadvāja’ (Ind.) (genezergod)
[Bharadvaja]
Dhāraṇā (Ind.) (abstracte godin)
[Dharana]
Dhātṛ (Ind.) (abstracte god)
[Dhatar, Dhatr, Dhatri]
Dodona = Dodone (dor. Δωδωνα = ion./att. Δωδωνη) = ngr. Dodoni
(Δωδωνη) = loc. dial. Dodoni (Δωδωνι) (Gr.) (topogr./archeol. site
(tNOv Dodoni (dorp), tZWv Ioannina, Epirus)
Dṛṣadvatī (Ind.) (vrm. rivier in Rājasthān), Dārṣadvata (offer)
[Drsadvati, Drshadvati, Drisadvati, Drishadvati, Darsadvata,
Darshadvata]
Dṛṣadvatī (Ind.) (vrm. rivier in Rājasthān), Dārṣadvata (offer)
[Drsadvati, Drshadvati, Drisadvati, Drishadvati, Darsadvata,
Darshadvata]
Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser
Durkheim, Émile (auteur)
Eggeling, Julius (auteur)
Eleusis (1) (Ελευσις (1)) = ngr. Elefsina (Ελευσινα) (Gr.)
(topogr./archeol. site, aan de Golf van Elefsina tNWv Athene,
Attica), Eleusinisch, Eleusiër
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Europese
Frankische
Salische
Frazer
Gandhāra

Gāndhāra

Geldner
Germaans
Germanen
Gobhila
Griek
Kuhū
Hariścandra
Henry
Herodotos
Hestia
Hillebrandt
Hiraṇyakeśin
Homerische
Hongarije
Hubert
Iḍā
India
Indiërs
Indische
Vedische Indiërs
Indianen
Indo-Europees
Indra
Indra Harivant
Mahendra
Śunāsīrīya
Indra Vaimṛdha
Indra Vayodhas
Iran

Īśāna

Europa (2) (Eur.) (continent), Europees, Europeaan
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Franken: Salische Franken = Saliërs = lat. Salii (Germ.) (volk),
Salisch
Frazer, James Georges (auteur)
Gandhāra = (later) Gāndhāra = av. Vaēkərəta = operz. Para-uparisena (Ind.-Pak.) (mahājanapada, gebied rond mod. Chassada en
Peshawar, prov. Khyber Pakhtunkhwa, aan de r. Swat en Kabul)
[Gandhara]
Gandhāra = (later) Gāndhāra = av. Vaēkərəta = operz. Para-uparisena (Ind.-Pak.) (mahājanapada, gebied rond mod. Chassada en
Peshawar, prov. Khyber Pakhtunkhwa, aan de r. Swat en Kabul)
[Gandhara]
Geldner, Karl Friedrich (auteur)
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Gobhila (Ind.) (auteur)
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Guṅgū = Kuhū (Ind.) (godin)
[Gungu, Kuhu]
Hariścandra (Ind.) (koning)
[Harishcandra, Hariscandra, Harishchandra, Harischandra]
Henry, Victor (auteur)
Herodotus = gr. Herodotos (Ήροδοτος) (Gr.) (auteur)
Hestia (Έστια) (Gr.) (godin)
Hillebrandt, Alfred (auteur)
Hiraṇyakeśin (Ind.) (auteur) (lit.)
[Hira nyakeshin, Hiranyakesin]
Homerus = gr. Homeros (Όμηρος) (Gr.) (auteur), Homerisch
Hongarije = Magyarország (Eur.) (land), Hongaars, Hongaar [Hong.]
Hubert, Henri (auteur)
Iḍā (3) = Ilā (Ind.) (godin), Aiḍa = Aila (Purūravas)
[Ida, Aida]
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India: Vedische Indiër
Indianen (Am.) (oorspr. inwoners van Amerika), Indiaans, Indiaan
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indra (1) (Ind.) (god)
Indra (1): ‘Harivant’ (Ind.)
Indra (1): ‘Mahendra’ (2) (Ind.) (god)
Indra (1): ‘Śunāsīra’ = Śunāsīrīya, ~ (Ind.) (god)
[Shunasira,
Sunasira, Shunasiriya, Sunasiriya]
Indra (1): ‘Vaimṛdha’ (Ind.) (god)
[Vaimrdha, Vaimridha]
Indra (1): ‘Vayodhas’ (Ind.) (god)
Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz.
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris =
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch,
Pers (Ir.)
[Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris]
Īśāna (1) (Ind.) (offerrund)
[Ishana, Isana]
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Hebreeën

Jamadagni
Jayanta
Jevons
Kalanos van Takṣaśilā
Kāma
Kārapacava
Kārotī
Kaṭha
Kauśika
Kauṣītaki
Keith
Kṣetrapati
Dhanapati
Vaiśravaṇa (= Kubera)
Kuru

land van de Kuru’s, het centrum van

Śrī

Ṣaṣṭhī
Sītā
Litouwers
Lopāmudrā

Māgadha
Makha
Manu
Manu Grāmaṇī
Marka
Mātariśvan
Mauss
Max Müller
Medhā
Mitra [+ spatie]

Israël: Hebreeërs = Hebreeën = hebr. ‘Iḇrîm = ‘Iḇriyyîm = gr.
Hebraioi (Έβραιοι) = lat. Hebraei (NW-Sem.) (volk), Hebreeuws,
Hebreeër
[Ibrim, Ivrim, Ibriyyim, Ivriyyim]
Jamadagni (Ind.) (ṛṣi, vader van Paraśurāma) [rsi, risi, rshi, rishi]
Jayanta (Ind.) (god, misschien een Rudra)
Jevons, Frank (auteur)
Kalanos = Calanus = Kalyāṇa (?) van Takṣaśilā = Svāmi Sphines
(Ind.-J.) (asceet)
[Kalyana, Taksashila, Takshashila, Takshasila,
Taksasila, Taxila]
Kāma (1) = Kāmadeva (Ind.) (god)
[Kama, Kamadeva, Kamdev]
Kārapacava (Ind.) (onbekende locatie bij de Yamunā)
[Karapacava, Karapachava, Yamuna]
Kārotī (Ind.) (onbekende locatie of rivier)
[Karoti]
Kaṭha (1) (Ind.) (filosoof) (fil./lit.), Kā ṭhaka (lit.) [Katha, Kathaka]
Kauśika (1) (Ind.) (auteur van de Kauśika (Gṛhya) Sūtra) (lit.)
[Kaushika, Kausika]
Kauṣītaki, Kahoḍa of Kahola (Ind.) (auteur), Kauṣītaki (lit.)
[Kahoda Kausitaki, Kahoda Kaushitaki, Kahola Kausitaki,
Kahola Kaushitaki]
Keith, Arthur Berriedale (auteur)
Kṣetrasya Pati = Kṣetrapati (Ind.) (god (Sondergott))
[Ksetrasya Pati, Kshetrasya Pati, Ksetrapati, Kshetrapati]
Kubera: ‘Dhanapati’ (Ind.) (god)
Kubera: ‘Vaiśravaṇa’ (patron.) (1) (Ind.) (rākṣasa- of yakṣademonenkoning-god)
[Vaishravana, Vaisravana, raksasa, rakshasa, yaksa, yaksha]
Kuru (Ind.) (1. lid van het volk der (Dakṣiṇa) Kuru’s, 2. naamgever
van de Kuru’s, 3. mahājanapada, gebied in NW-India rond de
hoofdsteden Āsandīvat (Assandh), Indraprastha, Hāstināpura),
Kaurava
Kuru (Ind.) (1. lid van het volk der (Dakṣiṇa) Kuru’s, 2. naamgever
van de Kuru’s, 3. mahājanapada, gebied in NW-India rond de
hoofdsteden Āsandīvat (Assandh), Indraprastha, Hāstināpura),
Kaurava
Lakṣmī = Śrī (2) (Ind.) (godin) [Laksmi, Lakshmi, Laxmi, Sri, Shri]
Lakṣmī: Ṣaṣṭhī (Ind.) (godin)
[Sasthi, Shashthi]
Lakṣmī: Sītā, avatāra (oorspr. Sondergott) (Ind.) (myth. fig.-godin)
[Sita, avatara]
Litouwen = lit. Lietuva = eng. Lithuania (Eur.) (land), Litouws,
Litouwer
[Litauen, Lithauen]
Lopāmudrā = Kauśītakī = Varapradā (Ind.) (vr. filosoof, ṛṣikā en
gemalin van Agastya)
[Lopamudra, Kaushitaki, Kausitaki,
Varaprada, rsika, risika, rshika, rishika]
Magadha (Ind.) (vrm. koninkrijk, in Zuid-Bihār, tZv Pāṭaliputra),
Māgadha
Makha (Ind.) (demon)
Manu (1) (Ind.) (naam van bep. goddelijke scheppers of
voorvaders), Mānava
[Manava]
Manu (1): Grāmaṇī, ~ (Ind.) (personificatie)
[Manu Grāmaṇī,
Manu Gramani]
Marka (Ind.) (asura-demon)
Mātariśvan (Ind.) (god)
[Matarishvan, Matarisvan]
Mauss, Marcel (auteur)
Max Müller, Friedrich (auteur)
Medhā (Ind.) (godin/personificatie)
[Medha]
Mitras*: Mitra (Ind.) (god)
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Mitra)
Mūjavats
Klaus Mylius
Naciketas
Nagnajit Gāndhāra
Namuci
Von Negelein
Nejameṣa
Nerthus
Nirṛti
Nyarbudi
Oldenberg
Pañcāla’s

Parjanya
Pārṣṇi
Pāśadyumna
Prajāpati
Pṛṣātaka
Pūṣan
Rākā
voor Nacht
Rome
Sadasaspati
Śamā
Śaṇḍa
Śāṇḍilya
Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra
Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra
Sarasvat.
Sarasvatī
Sārasvata
rivier de Sarasvatī
Sarvānnabhūti
Śaunaka
Savitṛ
Von Schroeder

Mitras*: Mitra (Ind.) (god)
Mūjavat (2) = Mūjavant (2) (Macdonell) (Ind.) (volk in de
Hindukush), Maujavata (3)
[Mujavat, Mujavant]
Mylius, Klaus Albert Robert Curt (auteur)
Naciketas = Naciketa = Naciketā = Naciketan (Ind.) (myth. fig.)
[Nachiketas, Nachiketa, Nachiketā, Nachiketa, Nachiketan]
Nagnajit Gāndhāra (Ind.) (koning)
[Nagnajit Gandhara]
Namuci (Ind.) (asura-demon)
Negelein, Julius von (auteur)
Nejameṣa = Nemesa = Naigameṣa = Naigameya (Ind.) (1.
kinderschrik-demon; 2. later: god)
[Nejamesa, Nejamesha,
Naigamesa, Naigamesha, Nemeso]
Nerþuz*: Nerthus (Germ.) (godin)
Nirṛti (Ind.) (godin/personificatie)
[Nirrti, Nirriti]
Nyarbudi (Ind.) (god en nāga)
[naga]
Oldenberg, Hermann (auteur)
Pañcāla (1) (Ind.) (mahājanapada, gebied tNv de r. Yamunā, tZv
de Himālaya, tOv Kuru en tWv Kośalā, rond de hoofdsteden
Ahicchattra = Ahikṣatra (mod. Aonla, tZWv Barelī = eng. Bareilly
(stad), Barelī, Uttara Pradeśa) en Kampilya = Kā ṃpilya (mod.
Kampīla, tNWv Farrukhābād (stad), Farrukhābād, Uttara Pradeśa)
[Pancala, Panchala, Ahiksatra, Ahikshatra, Kampil]
Parjanya (Ind.) (god)
Pārṣṇi (Ind.) (landbouwgeest)
[Parsni, Parshni]
Pāśadyumna Vāyata (Ind.) (myth. fig.)
[Pashadyumna Vayata,
Pasadyumna Vayata]
Prajāpati (1) (Ind.) (1. onafhankelijke abstracte god, 2. naam of
titel van div. scheppergoden of andere wezens)
[Prajapati]
Pṛṣātaka (Ind.) (god, vlgs Āśvalāyana)
[Prsataka, Prshataka,
Prisataka, Prishataka, Ashvalayana, Asvalayana]
Pūṣan (Ind.) (god)
[Pusan, Pushan]
Rākā (Ind.) (godin)
[Raka]
Rātri = ‘Nacht’ (Ind.) (godin)
[Ratri]
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Sadasaspati = Sadaspati (Ind.) (god)
Śamā (Ind.) (godin/personificatie)
[Shama, Sama]
Śaṇḍa = Ṣaṇḍa (Ind.) (asura-demon)
[Shanda, Sanda]
Śāṇḍilya (Ind.) (auteur, ṛṣi) (lit.)
[Shandilya, Sandilya,
rsi, risi, rshi, rishi]
Śāṅkhāyana (1), (onbekende voornaam) (Ind.) (auteur v. ShShS)
(lit.)
[Shankayana, Sankhayana]
Śāṅkhāyana (3), Suyajña (Ind.) (auteur v. ShGS) (lit.)
[Suyajña Śāṅkhāyana, Suyajna Shankhayana, Suyajna Sankhayana]
Sarasvat (Ind.) (god)
Sarasvatī (1) (Ind.) (rivier(godin)), Sārasvata (offer)
[Sarasvati,
Saraswati, Saravata, Saraswata]
Sarasvatī (1) (Ind.) (rivier(godin)), Sārasvata (offer)
[Sarasvati,
Saraswati, Saravata, Saraswata]
Sarasvatī (1) (Ind.) (rivier(godin)), Sārasvata (offer)
[Sarasvati,
Saraswati, Saravata, Saraswata]
Sarvānnabhūti (Ind.) (godin)
[Sarvannabhuti]
Śaunaka (Ind.) (auteur v. Bṛhaddevatā, zoon van Śunaka)
[Shaunaka, Saunaka]
Savitṛ (Ind.) (abstracte god)
[Savitr, Savitri]
Schroeder, Leopold Alexander von (auteur)
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Scythen
Sinīvālī
Rudra
Bhava

Īśāna

Īśvara
Paśupati

Śaṃkara

Śarva

Tryambaka (= Rudra)
Slaven
Soma [hoofdletter, niet cursief]
Soma Pāvamāna
naam is verbonden met Soma
Speijer
Śraddhā
Śrī.
Strabo
Śunaḥśepa
Śunaṃkuri
Sūrya
Sūryā
Sūṣan
Svātikārī
Takman
Takṣaśilā

Thraciërs

Taittirīya
Triṣaṃdhi
Triṣṭubh
Trita
Tṛta
Tura Kāvaṣeya

Scythen = Skythen = gr. Skythai (Σκυθαι) = lat. Scythae (Ir.) (groep
volkeren), Scythisch = Skythisch, Scyth = Skyth
Sinīvālī (Ind.) (godin)
[Sinivali, Siniwali]
Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)
[Shiva, Shiwa, Siva]
Śiva (1): ‘Bhava’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.)
(god)
[Shivastamurti-avatara, Shivashtamurti-avatara,
Sivastamurti-avatara]
Śiva (1): ‘Īśāna’ (2) (Pañcabrahma-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.)
(god)
[Ishana, Isana, Pancabrahma-avatara, Panchabrahma-avatara]
Śiva (1): ‘īśvara’ (1) (Ind.) (god)
[Ishvara, Isvara]
Śiva (1): ‘Paśupati’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.)
(god)
[Pashupati, Pasupati, Shivastamurti-avatara,
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara]
Śiva (1): ‘Śaṃkara’ (2) = ‘Śivaśaṃkara’ (Ind.) (god)
[Shamkara, Shankara, Samkara, Sankara, Shivashamkara,
Shivashankara, Shivasamkara, Shivasankara, Sivashamkara,
Sivashankara, Sivasamkara, Sivasankara]
Śiva (1): ‘Śarva’ (Śivāṣṭamūrti-avatāra vlgs Śiva Purāṇa) (Ind.)
(god)
[Sharva, Sarva, Shivastamurti-avatara,
Shivashtamurti-avatara, Sivastamurti-avatara]
Śiva (1): ‘Tryambaka’ (Ind.) (god), Traiyambaka
[Tryaṃbaka]
Slaven (Eurazië) (groep volken die een Slavische taal spreken),
Slavisch, Slaaf
Soma (Ind.) (god/kruid/drank)
Soma: ‘Pāvamāna’ (1) (Ind.) (god/kruid/drank)
[Pavamana]
Soma: ‘Pāvamāna’ (1) (Ind.) (god/kruid/drank)
[Pavamana]
Speijer, Jacob Samuel (auteur)
[Speyer]
Śraddhā (1) (Ind.) (godin/personificatie)
[Shraddha, Sraddha]
Śrī (1) (Ind.) (godin (Vedische Sondergott))
[Shri, Sri]
Strabo = gr. Strabon (Στραβων) (Gr.) (auteur)
Śunaḥśepa Ājīgarti (Ind.) (ṛṣi)
[Shunahshepa Ajigarti,
Sunahsepa Ajigarti, rsi, risi, rshi, rishi]
Śunaṃkuri (Ind.) (landbouwgeest)
[Shunamkuri, Shunankuri, Sunamkuri, Sunankuri]
Sūrya (1) (Ind.) (god), Saura (lit.)
[Surya]
Sūryā (2) (Ind.) (godin)
[Surya, zonnemaagd, sun maiden,
Surya, dochter, daughter]
Sūṣan = Sūṣaṇā (Ind.) (godin/personificatie)
[Susan, Sushan, Susana, Sushana]
Svātikārī (Ind.) (godin)
[Svatikari]
Takman (Ind.) (demon/personificatie van de koorts)
Takṣaśilā = pāli Takkasilā = mod. Takshila = Taxila (Ind.-Pak.)
(topogr./archeol. site, tNWv Islamabad, Rawalpindi, Pañjāb),
Taxili (het hier wonende, zo door de Grieken genoemde volk)
[Taksashila, Takshashila, Taksasila, Takkasila, Taksila]
Thracië = gr. Θρᾳκη = Θρῃκη = lat. Thracia = Threcia = Thraca
(Eur.- Thrac.) (hist. streek en vrm. koninkrijk, tZv de r. Donau en
tOv Macedonië), Thracisch, Thraciër
Tittiri (Ind.) (leraar), Taittirīya (lit.)
[Taittiriya]
Triṣaṃdhi (Ind.) (god/personificatie)
[Trisamdhi, Trisandhi,
Trishamdhi, Trishandhi]
Triṣṭubh (Ind.) (goddelijk metrum)
[Tristubh, Trishtubh]
Trita Āptya = Trita (Ind.) (god)
[Trita Aptya, Tṛta Āptya]
Trita Āptya = Trita (Ind.) (god)
[Trita Aptya, Tṛta Āptya]
Tura Kāvaṣeya (Ind.) (priester)
[Tura Kavaseya, Tura Kavasheya]
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Tvaṣṭṛ
Udalākāśyapa
Urvarā
Morgenstond
uttānapad
Vāc
Śabalī
Varuṇa
Jumbaka
Vāstoṣpati
Vāsuki
Vatsa
Vāyu
Vesta
Vidhātṛ
Viṣṇu
Pṛthī Vainya
Viśvakarman
Viśvāmitra
Viśvāvasu
offeraar wordt soms Vivasvant genoemd
Vṛtra
Weber
Yajā
Yājñavalkya
Yama
Yamunā
Zeus
Zoeloes

Tvaṣṭṛ (Ind.) (abstracte god)
[Tvastr, Tvashtr, Tvastri,
Tvashtri, Tvastar, Tvashtar, Twastr, Twashtar, Twastri, Twashtri]
Udalākāśyapa (Ind.) (godin)
[Udalakashyapa, Udalakasyapa]
Urvarā (Ind.) (apsaras, Sondergott)
[Urvara]
Uṣas = Morgenstond (Ind.) (godin)
[Usas, Ushas]
Uttānapad (Ind.) (kosmische macht)
[Uttanapad]
Vāc (Ind.) (abstracte godin)
[Vac, Vak, Vach]
Vāc: ‘Śabalī’ (PB) (Ind.) (godin-koe)
[Shabali, Sabali]
Varuṇa (Ind.) (god)
[Varuna]
Varuṇa: ‘Jumbaka’ (Ind.) (god)
Vāstoṣpati (1) (Ind.) (Sondergott)
[Vastospati, Vastoshpati]
Vāsuki (Ind.) (nāga)
[Vasuki, naga]
Vatsa (Ind.) (ṛṣi, stiefbroer van Maitreya)
[rsi, risi, rshi, rishi]
Vāyu (2) (Ind.) (god) (lit.), Vāyavīya (lit.)
[Vayu, Vayaviya]
Vesta (L/R) (godin)
Vidhātṛ (1) (Ind.) (abstracte god)
[Vidhatr, Vidhatri]
Viṣṇu (Ind.) (god) (lit.), Vaiṣṇava
[Vishnu, Visnu, Vaishnava,
Vaisnava]
Viṣṇu: Pṛthī = Pṛthu Vainya, avatāra (Ind.) (koning-god)
[Prthi Vainya, Prithi Vainya, Prthu Vainya, Prithu Vainya, avatara]
Viśvakarman (1) (Ind.) (god)
[Vishvakarman, Visvakarman]
Viśvāmitra (Ind.) (auteur en ṛṣi)
[Vishvamitra, Visvamitra,
rsi, risi, rshi, rishi]
Viśvāvasu (Ind.) (gandharva)
[Vishvavasu, Visvavasu]
Vivasvat = Vivasvant = nomin. Vivasvān (Ind.) (god), Vaivasvata
[Vivasvan]
Vṛtra (1) (Ind.) (asura-demon-nāga)
[Vrtra, Vritra, naga]
Weber (1), Albrecht (auteur)
Yajā (Ind.) (godin/personificatie)
[Yaja]
Yājñavalkya (Ind.) (filosoof)
[Yajnavalkya]
Yama (1) = Yamarāja (Ind.) (1. eerste mens, 2. god, broer van
Yamī)
[Yamaraja]
Yamī: Yamunā (1) = mod. Jumnā (post-ved. identificatie) (Ind.)
(rivier(godin))
[Yamuna, Jumna]
Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god)
Zoeloes = Amazulu = (zoeloe) amaZulu (Afr.) (volk)
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2. Index van categorieën en termen
kuilen
putten
ploegvoor
Sītā, de ploegvoor
aardewerken
goud
hiraṇya
ijzer
klei [+ spatie]
klei.
Lood
materialen
substantie
splinters
svaru
ingrediënten
materiaal in pro forma-offers
offermateriaal
Vuil op lichaam en kleding
metaal
vloeistof
zilveren
zout
adem
ademhaling
Beademen
beademt
begin
aanvang van het leerlingschap
opening
Anvārambhaṇīyā Iṣṭi
oudste offer
eerste oogst
Eerste-oogst
huiselijke vuur is waarschijnlijk de oudste
eind
Nidhana
Bronnen
oorspronkelijk
Oorspronkelijk doel van de Aśvamedha
Oorsprong van de boetedoeningen
Ontwikkeling van de grote huisoffers
Oorspronkelijk Upaniṣadisch
Volgens Henry is de religie uit de magie
Oorspronkelijk een regenrite
Oorspronkelijk karakter
Waarschijnlijk een herfstfestival
oorsprong van het Vedische vuuroffer
Yoga-filosofie heeft nauwelijks enige
basis
wagenmakers
rathakāra’s

Aardformatie: aardgroeve: offerput
Aardformatie: aardgroeve: offerput
Aardformatie: ploegvoor
Aardformatie: ploegvoor: term: sītā (fem.) (godin) (Ind.)
Aardmaterie: aardewerk (keramiek)
Aardmaterie: goud(en)
Aardmaterie: goud: term: hiraṇya (Ind.)
Aardmaterie: ijzer(en)
Aardmaterie: klei (leem)
Aardmaterie: klei (leem)
Aardmaterie: lood
Aardmaterie: materie
Aardmaterie: materie
Aardmaterie: materie: brok
Aardmaterie: materie: brok: term: svaru (Ind.)
Aardmaterie: materie: offermaterie
Aardmaterie: materie: offermaterie
Aardmaterie: materie: offermaterie
Aardmaterie: materie: stof
Aardmaterie: metaal
Aardmaterie: vloeistof
Aardmaterie: zilver(en)
Aardmaterie: zout
Adem
Adem: ademhaling
Adem: beademen
Adem: beademen
Begin
Begin: ~ van het leerlingschap
Begin: aanvangen (openen)
Begin: aanvangen: term: Anvārambhaṇīyā (‘wat begonnen moet
worden’) (adj.) (offer) (Ind.)
Begin: eerste/oudste offertype
Begin: eerste/oudste oogst
Begin: eerste/oudste oogst
Begin: eerste/oudste vorm van het vuuroffer (Ind.)
Begin: einde
Begin: einde: term: nidhana (finale van een sāman) (Ind.)
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong van de Aśvamedha (paardenoffer) (Ind.)
Begin: oorsprong van de boetedoeningen m.b.t. fouten bij het
Vedische offerritueel (Ind.)
Begin: oorsprong van de grote huisoffers (Ind.)
Begin: oorsprong van de hotṛ-formules (Ind.)
Begin: oorsprong van de religie
Begin: oorsprong van de Śabalīhoma (Ind.)
Begin: oorsprong van het Vājapeya-offer (Ind.)
Begin: oorsprong van het Vājapeya-offer (Ind.)
Begin: oorsprong van het Vedische vuuroffer
Begin: oorsprong van yoga (Ind.)
Beroep en functie: ambachtsman: wagenmaker
Beroep en functie: ambachtsman: wagenmaker: term: rathakāra =
rathakṛt (Ind.)
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rathakṛt
balling
bedelaars
beroep
bewaker
bewakers van de voor
Vaimṛdha
eigenaar
dansers
componist van de hymnen
dichter
Vipra
moordenaar
verdelger
koppensneller
pratihartṛ
mollenveldragers
soma-drinker
soma drinken
soma drinkt
soma te nuttigen
eter [voorafgegaan door een spatie]
Functie
rol [voorafgegaan door een spatie]
gast
spreekt recht
kapper
Sūta
dorpsboeven
ontvanger
raadgever
potṛ (zelfde functie als av. āsnatar)
potṛ (zelfde functie als av. āsnatar)
asceet
asceten
muni
yogin
ingewijde persoon
wijdeling
mysticus
actor
door de koning verricht offer
offeraar
opdrachtgever
verrichter van het offer
verrichters van het offer
soma-offeraar

Beroep en functie: ambachtsman: wagenmaker: term: rathakāra =
rathakṛt (Ind.)
Beroep en functie: balling
Beroep en functie: bedelaar
Beroep en functie: beroep
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker van de ploegvoor
Beroep en functie: bewaker: term: vaimṛdha (‘die de vijand
afweert’) (god) (Ind.)
Beroep en functie: bezitter (eigenaar)
Beroep en functie: danser
Beroep en functie: dichter (hofdichter)
Beroep en functie: dichter (hofdichter)
Beroep en functie: dichter: vipra (Ind.)
Beroep en functie: doder
Beroep en functie: doder
Beroep en functie: doder: koppensneller
Beroep en functie: doder: term: pratihartṛ (priester) (Ind.)
Beroep en functie: drager van een mollenhuid
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: eter
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: gast
Beroep en functie: jur.: rechter
Beroep en functie: kapper
Beroep en functie: menner: term: sūta (Ind.)
Beroep en functie: misdadiger
Beroep en functie: ontvanger van het offer
Beroep en functie: raadgever
Beroep en functie: reiniger: term: āsnatar (priester) (Ir.)
Beroep en functie: reiniger: term: potṛ (priester) (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: asceet
Beroep en functie: rel. persoon: asceet
Beroep en functie: rel. persoon: asceet: term: muni (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: asceet: term: yogin (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling, ingewijde
(noviet, initiant, myste)
Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling, ingewijde
(noviet, initiant, myste)
Beroep en functie: rel. persoon: mysticus
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar: soma-offeraar (Ind.)
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adhvaryu voert de eigenlijke handeling
uit
Caturavattins
Pañcāvattins
yajamāna
sjamaan
stapelaar van het altaar
aanbidders
vereerder
waarzeggers
zieners
kavi’s
śakadhūma
Caraka
vrātya
spreekt enige formules uit
spreker
krijger
kṣatriya
rājanya
leerling
student
brāhmaṇa-student
snātaka
leraar
ācārya
tovenaars
φαρμακος
Vināyaka’s
paṇi’s
vriend
wegbereider
zangers
prastotṛ
udgātṛ
upagātṛs
zondige
bezit
bezit van superieure magische krachten
behoud
verspilling van bloed achterwege
plundertocht
buit.
gave
geeft
geschenken
Giften
overgedragen
overhandigt

Beroep en functie: rel. persoon: offeraar: term: adhvaryu (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar: term: caturavattin
(Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar: term: pañcāvattin (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar: term: yajamāna (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: sjamaan
Beroep en functie: rel. persoon: stapelaar van het altaar
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: kavi (Ind.), kāvya
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: śakadhūma (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term:
caraka (offer/fil. school) (Ind.)
Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term:
vrātya (2) (god) (Ind.)
Beroep en functie: spreker (redenaar)
Beroep en functie: spreker (redenaar)
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder: kṣatriya = rājanya (Ind.)
Beroep en functie: strijder: kṣatriya = rājanya (Ind.)
Beroep en functie: studie: leerling
Beroep en functie: studie: leerling
Beroep en functie: studie: leerling: term: brahmacārin
(brahmanenstudent) (Ind.
Beroep en functie: studie: leerling: term: brahmacārin: snātaka
(Ind.)
Beroep en functie: studie: meester (leraar)
Beroep en functie: studie: meester: term: ācārya (Ind.)
Beroep en functie: tovenaar (magiër, wonderdoener), menselijke
Beroep en functie: tovenaar: term: φαρμακος (Gr.)
Beroep en functie: verwijderaar van hindernissen: term: vināyaka
(god/demon) (Ind.)
Beroep en functie: vrek: term: paṇi (demon) (Ind.)
Beroep en functie: vriend (vriendin)
Beroep en functie: wegbereider en kenner der paden
Beroep en functie: zanger
Beroep en functie: zanger: term: prastotṛ (‘lofzanger’) (priester)
(Ind.)
Beroep en functie: zanger: term: udgātṛ (‘beginzanger’) (priester)
(Ind.)
Beroep en functie: zanger: term: upagātṛ (‘toezanger’) (Ind.)
Beroep en functie: zondaar
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: bezit van toverkracht
Bezit en roof: bezit: behoud
Bezit en roof: bezit: behoud
Bezit en roof: diefstal (roof)
Bezit en roof: diefstal: gestolen goed (buit)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk, geven, overdracht)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk, geven, overdracht)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk, geven, overdracht)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk, geven, overdracht)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk, geven, overdracht)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk, geven, overdracht)
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Uitreiken
vertrouwt de leerling aan de goden toe
aanbieding van geschenken aan de
afkopen
beloning
inkomsten
koopt zich af
offerloon
priesterloon
prijs
Rijke gaven gaan naar de priesters
Merrie of vrouw wordt weggegeven
dakṣiṇā
Merrie of vrouw wordt weggegeven
Nāmakarman
geeft onsterfelijkheid
herverdeelt
ontleding
snijden van het slachtoffer in delen
verdeeld
verdeling
verdeling hiervan onder de priesters
Voedseldistributie
Caturavattins
Pañcāvattins
vibhakti’s, naamvalsvormen voor Agni
Dadhikrā
Bauḍhyavihāra
verlies van kracht
verspilling
terugkrijgt
aanvaarding
ontvangt
verkregen
winnen van de soma
krijgt de staf
Do ut des
door het offer diens aanwezigheid af te
jakhals wordt vereerd en verdreven
aan Rudra met het verzoek weg te gaan
rond het huis gegoten om ze weg te
houden
verzoek tot heengaan; deze wordt vaak
verzoek tot heengaan; deze wordt vaak

Bezit en roof: gave (gift, geschenk, geven, overdracht)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk, geven, overdracht)
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling: merrie
Bezit en roof: gave: betaling: term: dakṣiṇā (Ind.)
Bezit en roof: gave: betaling: vrouw
Bezit en roof: gave: naam: term: nāmakarman (geboorterite)
(Ind.)
Bezit en roof: gave: onsterfelijkheid
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling: term: avattin, catur- (‘in vieren
verdelend’) (type offeraar) (Ind.)
Bezit en roof: verdeling: term: avattin, pañca- (‘in vijven
verdelend’) (type offeraar) (Ind.)
Bezit en roof: verdeling: term: bhaj: bhakti, vi- (nom. act.)
(naamval)svorm) (Ind.)
Bezit en roof: verdeling: term: krā(van), dadhi- (‘hij die de
gestremde melk verspreidt’) (myth. paard) (Ind.)
Bezit en roof: verdeling: term: vihāra, Bauḍhya- (‘verdeling’ van
palāśa-bladeren) (zoenoffer) (Ind.)
Bezit en roof: verlies van kracht
Bezit en roof: verlies: verspilling
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving (aanvaarden, aannemen, verkrijgen,
ontvangen)
Bezit en roof: verwerving (aanvaarden, aannemen, verkrijgen,
ontvangen)
Bezit en roof: verwerving (aanvaarden, aannemen, verkrijgen,
ontvangen)
Bezit en roof: verwerving van de soma (Ind.)
Bezit en roof: verwerving van de staf
Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase:
‘do ut des’ (L/R)
Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase:
‘do ut abeas’ (L/R)
Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase:
‘do ut abeas’ (L/R)
Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase:
‘do ut abeas’ (L/R)
Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase:
‘do ut abeas’ (L/R)
Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase:
‘do ut abeas’ (L/R)
Bezit en roof: verwerving van genade (gunst)
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god een gunst verlangd
kracht en genezing te ontvangen
goden kwamen om het offer te
resultaat van het offer
hulp ontvangt
kracht en genezing te ontvangen
kracht te verkrijgen
kracht van de aardgeest te ontvangen
kracht van de maan te ontvangen
de offeraar magische kracht
om kracht te ontvangen
verwerving van koninklijke macht
ingrediënten die moeilijk te krijgen zijn
verkrijgt onsterfelijkheid
verkrijging van rijkdom
krijgt zijn scheppingskracht
verwerving van standvastigheid
bedelen
bedelt
erfelijk
Aankoop
gekocht
koopt
Viśvajit
weg te nemen
naar het huis van de bruidegom gebracht
zowel het offer naar de goden
schaking
bloed
paardenbloed
paardenbloed
bomen
boom
iṅgiḍa
bādhaka
twijg
madhūka
palāśa
śamī
Aśvattha
Nyagrodha
Sarasvatī, Plakṣa
udumbara
bootje
schip
plaatsen van stokken rond de offerplaats
gotra (eig. ‘stal’)
bouw [voorafgegaan door een spatie]
opbouw
gebouwd
bouw van het vuuraltaar
in het altaar gebouwd

Bezit en roof: verwerving van genade (gunst)
Bezit en roof: verwerving van heil
Bezit en roof: verwerving van het offer
Bezit en roof: verwerving van het resultaat van het offer
Bezit en roof: verwerving van hulp
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana)
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana)
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana)
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana)
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana)
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana)
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana)
Bezit en roof: verwerving van offermaterie
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid
Bezit en roof: verwerving van rijkdom
Bezit en roof: verwerving van scheppingskracht
Bezit en roof: verwerving van standvastigheid
Bezit en roof: verwerving: bedelen
Bezit en roof: verwerving: bedelen
Bezit en roof: verwerving: erfenis
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: term: jit, viśva- (‘alles verwervend’)
(adj.) (offer) (Ind.)
Bezit en roof: wegneming (onteigening)
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bloed
Bloed: offerbloed (slachtoffer, ~ van het)
Bloed: paardenbloed
Boom
Boom
Boom: amandelboom: term: iṅgiḍa (Terminalia catappa) (Ind.)
Boom: bādhaka (Ind.)
Boom: boomtak
Boom: madhūka (Bassia latifolia of Madhuca longifolia) (Ind.)
Boom: palāśa = parṇa (Butea monosperma of frondosa) (Ind.)
Boom: śamī (Prosopis cineraria) (Ind.)
Boom: vijgenboom: term: aśvattha (Ficus religiosa) (Ind.)
Boom: vijgenboom: term: banyan = nyagrodha = vaṭa (Ficus
benghalensis = indica) (Ind.)
Boom: vijgenboom: term: plakṣa (Ficus infectoria) (Ind.)
Boom: vijgenboom: term: udumbara (Ficus racemosa) (Ind.)
Boot
Boot
Bouwwerk: afscheiding
Bouwwerk: afscheiding: term: gotra (Ind.)
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw van het vuuraltaar (offervuur) [zie ook Rite:
rituele handeling: stapelen van de vuurblokken]
Bouwwerk: bouw van het vuuraltaar (offervuur) [zie ook Rite:
rituele handeling: stapelen van de vuurblokken]
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stapelen van de vuurblokken
Agnyādheya
Agnicayana
afdak
Kulāyinī
dorp
drempel
sadas [+ spatie]
renbaan
huis
huizen
gṛhya
hut
ingang naar de aarde
Pratipad
koeienstal
stal (dit kan ook ter bevordering
wc
voedselkamer
vloer
palen
aan de paal
offerpaal
offerpalen
palen worden honderden dieren
slachtoffers aan 11 palen
pātnīvata
upaśaya
wezens
belang
waarde [voorafgegaan door een spatie]
conservatief
invloed
motief
motieven
ontwikkelen
ontwikkeling
primitief
traditie
traditionele
verfijndere
Agni is het belangrijkste object van
verering
Agni-verering
abhiṣeka
Śakti-cultus
jakhals wordt vereerd
cultus der doden
Vaderen als Somavanta’s (‘verbonden met
Katholieke mis

Bouwwerk: bouw van het vuuraltaar (offervuur) [zie ook Rite:
rituele handeling: stapelen van de vuurblokken]
Bouwwerk: bouw: term: ādheya, Agny- (‘plaatsen (of ontsteken)
van de vuurblokken (of het vuur)’) (vuurritueel) (Ind.)
Bouwwerk: bouw: term: cayana, Agni- (‘stapelen of verzamelen
(van de elementen) voor het vuuraltaar’) (rituele altaarbouw)
(Ind.)
Bouwwerk: dak (afdak)
Bouwwerk: dierenverblijf: volière: term: kulāyinī (versvorm)
(Ind.)
Bouwwerk: dorp
Bouwwerk: drempel
Bouwwerk: feestgebouw: term: sadas (Ind.)
Bouwwerk: hippodroom (renbaan)
Bouwwerk: huis (gebouw)
Bouwwerk: huis (gebouw)
Bouwwerk: huis: term: gṛhya (adj.) (rite/lit.) (Ind.)
Bouwwerk: hut
Bouwwerk: ingang (toegang)
Bouwwerk: ingang: term: pratipad (eerste vers van een śāstra)
(Ind.)
Bouwwerk: stal, koeienBouwwerk: stal, koeienBouwwerk: vertrek: toilet
Bouwwerk: vertrek: voedselkamer
Bouwwerk: vloer
Bouwwerk: zuil (paal)
Bouwwerk: zuil: paal, offerBouwwerk: zuil: paal, offerBouwwerk: zuil: paal, offerBouwwerk: zuil: paal, offerBouwwerk: zuil: paal, offerBouwwerk: zuil: paal, offer-: ‘Pātnīvata’ (Ind.)
Bouwwerk: zuil: paal, offer-: ‘Upaśaya’ (Ind.)
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen (gestalte, figuur)
(alg.)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: conservatisme
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: motief (alg.)
Cultureel aspect: motief (alg.)
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: primitiviteit
Cultureel aspect: traditionalisme (traditie)
Cultureel aspect: traditionalisme (traditie)
Cultureel aspect: verfijndheid
Cultus: Agni-cultus (Ind.)
Cultus: Agni-cultus (Ind.)
Cultus: beeldenverering: term: abhiṣeka (Ind.)
Cultus: Devī-cultus: Śakti-cultus (Ind.)
Cultus: dierenverering: jakhalscultus
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus: Vaderen (Pitṛ’s) (Ind.)
Cultus: geogr./rel.: Christelijke ~ (kerkdienst, mis) (Chr.)
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Vedische cultus
Vedische ritueel
cultus van de goden
één god vereren
goden geëerd
koning vereerd als behorende tot de
goden
vereringen in tempels
Verering van de maan
ochtend- en de avondschemering vereren
vereert dan de windstreken
Rudra, vereerd
Takman, de ziekte, wordt als god vereerd
Apaciti’s
dāś ‘verering (van een god)’
verering van de udumbara
korenriten
bediening van de huisgod
eert het vuur
Verering van het vuur
vuurcultus
cultus van Hestia
cultus van Hestia, Vesta
Vandaar dat de hogere
lagere ziet als in het bezit
Vedische cultuur
dierlijk
Śabalī
Arbudi
Nyarbudi
īśāna
Vāsuki
Śūlagava
Dadhikrā
antilopen
ezel [voorafgegaan door een spatie]
geit
φαρμακος
zondebok
man is een zondebok. (Dit is de
werkelijke
haas
hagedis
hond
mier
jakhals
kikker
kudde
leeuw
mollen
muizen
σμινθοι
gewoon dier dat aangeboden wordt
offerdier
ongeschikt als offer

Cultus: geogr./rel.: Vedische ~ (Ind.)
Cultus: geogr./rel.: Vedische ~ (Ind.)
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus
Cultus: koningscultus
Cultus: loc.: tempelcultus
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: ochtend- en de avondschemering, verering
van de
Cultus: natuurcultus: windstreken, verering van de
Cultus: Śiva-cultus (Rudra-cultus, Śaiva ~) (Ind.)
Cultus: Takman-cultus (Ind.)
Cultus: term: apaciti (Ind.)
Cultus: term: dāś (Ind.)
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering:
udumbara (Ind.)
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: landbouwcultus
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus: Hestia (Gr.)
Cultus: vuurcultus: Vesta (L/R)
Cultuur: hogere ~ (beschaving)
Cultuur: lagere ~ (volkscultuur)
Cultuur: Vedische ~ (Ind.)
Dier
Dier: ‘Gevlekte’ (Śabala (-ī) (Ind.)
Dier: ‘Gezwollene’ (Arbuda, Arbudi, Nyarbudi) (Ind.)
Dier: ‘Gezwollene’ (Arbuda, Arbudi, Nyarbudi) (Ind.)
Dier: ‘Heer’ (Īśāna) (Ind.)
Dier: ‘Omwikkelaar’ (Vāsuki) (Ind.)
Dier: ‘Spitos’ (Śūlagava) (Ind.)
Dier: ‘Verspreider van gestremde melk’ (Dadhikrā(van)) (Ind.)
Dier: antilope
Dier: ezel
Dier: geit
Dier: geit: bok, menselijke zonde-: term: φαρμακος (Gr.)
Dier: geit: bok, zondeDier: geit: bok, zonde-: ‘Jumbaka’ (Ind.)
Dier: haas
Dier: hagedis
Dier: hond
Dier: insect: mier
Dier: jakhals
Dier: kikker
Dier: kudde
Dier: leeuw
Dier: mol
Dier: muis
Dier: muis: term: σμινθος (Gr.)
Dier: offerdier
Dier: offerdier
Dier: offerdier, niet geschikt als
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durvarāha
eḍaka
otter
schaap
schapen
ooi [voorafgegaan door een spatie]
ram [voorafgegaan door een spatie]
eḍaka
Nejameṣa
stekelvarken
tarakṣu
tijger
ploegdieren
vee [+ spatie]
vee,
vee;
vee.
Vis
Wilde dieren
wolf
Varkens
beerzwijn
durvarāha ‘slecht beerzwijn’
de dode
een doden
der doden
vermoorde
dode paard
het bestaan
dood
overlijden
sterfgeval
sterven
dood van de god
dīkṣā-inwijding is een dood
baren
geboorte
geboren
het krijgen van een kind
Puṃsavana, poging een mannelijk kind te
sū ‘baren
groeien
kudde te doen toenemen
uitbottende
uitlopende
vṛdh
leven
zijn leven
Āyuṣya

Dier: offerdier, niet geschikt als: durvarāha (Ind.)
Dier: offerdier, niet geschikt als: eḍaka (Ind.)
Dier: otter
Dier: schaap
Dier: schaap
Dier: schaap: ooi
Dier: schaap: ram
Dier: schaap: ram: term: eḍaka (‘slecht ram’) (ongeschikt
offerdier) (Ind.)
Dier: schaap: ram: term: meṣa, naiga- (‘boeman’) (demon) (Ind.)
Dier: stekelvarken
Dier: tarakṣu (onbekend dier of hyena) (Ind.)
Dier: tijger
Dier: trekdier (ploegdier)
Dier: vee (huisdieren, tam ~)
Dier: vee (huisdieren, tam ~)
Dier: vee (huisdieren, tam ~)
Dier: vee (huisdieren, tam ~)
Dier: vis
Dier: wild ~
Dier: wolf
Dier: zwijn (varken, ever)
Dier: zwijn: beer
Dier: zwijn: beer: term: varāha, dur- (‘slecht beerzwijn’)
(ongeschikt offerdier) (Ind.)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene: dode offerdier
Dood en leven: bestaan
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood: dood van de god
Dood en leven: dood: symbolische dood (schijndood)
Dood en leven: geboorte (baren, bevalling)
Dood en leven: geboorte (baren, bevalling)
Dood en leven: geboorte (baren, bevalling)
Dood en leven: geboorte (baren, bevalling)
Dood en leven: geboorte: term: savana, puṃ- (‘een jongen
baren’) (geboorterite) (Ind.)
Dood en leven: geboorte: term: sū (vb.) (Ind.)
Dood en leven: groei (gedijen, spruiten, uitbotten, (doen)
toenemen)
Dood en leven: groei (gedijen, spruiten, uitbotten, (doen)
toenemen)
Dood en leven: groei (gedijen, spruiten, uitbotten, (doen)
toenemen)
Dood en leven: groei (gedijen, spruiten, uitbotten, (doen)
toenemen)
Dood en leven: groei: term: vṛdh (vb.) (Ind.)
Dood en leven: leven (alg.)
Dood en leven: leven van de mens (dagelijkse leven)
Dood en leven: leven: term: āyuṣya (adj.) (rite) (Ind.)
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bron van het leven
zetel is van het leven
onsterfelijkheid
sterfelijke
verderf
gedode
gedood
het doden
iemands dood te bewerkstelligen
te gronde richten
Vernietiging
rituele dood van een god
vader- of koningsmoord
koningsmoord
moord op de korengeest
op welker overtreding het hoofd getroffen
Nirṛti, verderf
Verbranding van een man
zelfverbranding
doodt het slachtoffer zonder geluid
Wurging
zelfverbranding
spelen
dobbel
krīḍ
beschieten van een koeienhuid
3 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
winden (3)
drie
derde [voorafgegaan door een spatie]
eenderde
Triṇava
Trivṛt
Trayastriṃśa
Triṇava
Trivṛt
triaden
eden [voorafgegaan door een spatie]
eed [voorafgegaan door een spatie]
eedaflegging
gelofte
beloofd
gebroken eed
zweert bij koeien, water of Varuṇa
zweert bij koeien, water of Varuṇa
studieëed
gelofte (vrata)
vervloeking
verdoemt zichzelf
raakt men zich aan bij het uitspreken
zweert bij koeien, water of Varuṇa
1 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
één
assimilatie

Dood en leven: levensbron
Dood en leven: levensbron
Dood en leven: onsterfelijkheid
Dood en leven: sterfelijkheid
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging: moord, godenDood en leven: vernietiging: moord, vader- (patricide)
Dood en leven: vernietiging: moord, konings- (regicide)
Dood en leven: vernietiging: moord, korengeestDood en leven: vernietiging: onthoofding (en koppensnellen)
Dood en leven: vernietiging: term: nirṛti (godin) (Ind.)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verstikking
Dood en leven: vernietiging: wurgen (wurger)
Dood en leven: vernietiging: zelfdoding
Drama: spel (spelen)
Drama: spel, bord- en dobbelDrama: spel: term: krīḍ (vb.) (Ind.)
Drama: spel: velschieten (Ind.)
Drie
Drie
Drie
Drie: derde
Drie: derde
Drie: driemaal: term: triṇava (‘driemaal negen’) (stoma) (Ind.)
Drie: drievoudigheid: term: trvṛt (adj.) (stoma) (Ind.)
Drie: term: tri (Ind.)
Drie: term: tri (Ind.)
Drie: term: tri (Ind.)
Drie: triade
Eed
Eed
Eed
Eed
Eed: belofte
Eed: eedbreuk
Eed: object: koeien, ~ op de
Eed: object: water, ~ op het
Eed: studieëed
Eed: term: vrata (Ind.)
Eed: vervloeking (vloek)
Eed: vervloeking, zelfEed: vorm: aanraken van het eigen hoofd
Eed: vorm: aanroeping van de goden als getuigen: Varuṇa (Ind.)
Eén
Eén
Eén: assimilatie
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assimileert
stemmen overeen
geïdentificeerd
gelijkstelling
stellen Soma gelijk
individu
personen
persoon
privé
Gecombineerd
Samenstelling
communicatie (gemeenschap)
contact
gemeenschap met
gemeenschap wordt benadrukt
gemeenschappelijk
gezamenlijk
verenigd
vereniging
vermenging
Triṣaṃdhi
boter
Ajya
ghī
drank
krachtdrank
mengsel
madhuparka
bedwelmende drank
roesopwekkende drank
surā
bloed en het vlees van de god
drinken het bloed
drenken
drinken
drinkt
Krachtdronk
Vājapeya of Krachtdronk
drinken het bloed
surā-dronk
eetbare
consumptie
eet [voorafgegaan door een spatie]
eten [voorafgegaan door een spatie]
gegeten
nuttigen
het maal
gemeenschappelijk maal
maaltijd
consumptie door de goden
Kravyād
gerstegrutten
honing
Madhu, eig. ‘honing’

Eén: assimilatie
Eén: harmonie (overeenstemming)
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: samenstelling (combinatie)
Eén: samenstelling (combinatie)
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eén: vereniging: term: saṃdhi, tri- (‘met drie verbindingen’)
(vajra/god) (Ind.)
Eten en drinken: boter
Eten en drinken: boter, offer-: term: ājya (Ind.)
Eten en drinken: boter: term: ghṛta (= hindī ghī) (Ind.)
Eten en drinken: drank
Eten en drinken: drank, krachtEten en drinken: drank, mengEten en drinken: drank, meng-: term: madhuparka (Ind.)
Eten en drinken: drank, roesopwekkende (en narcotica)
Eten en drinken: drank, roesopwekkende (en narcotica)
Eten en drinken: drank, roesopwekkende: term: surā (Ind.)
Eten en drinken: drank: bloed
Eten en drinken: drank: bloed
Eten en drinken: dronk (drinken, drenken)
Eten en drinken: dronk (drinken, drenken)
Eten en drinken: dronk (drinken, drenken)
Eten en drinken: dronk, krachtEten en drinken: dronk, kracht-: term: vājapeya (offer) (Ind.)
Eten en drinken: dronk, offerEten en drinken: dronk, offerEten en drinken: eetbaarheid
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten: maaltijd
Eten en drinken: eten: maaltijd
Eten en drinken: eten: maaltijd
Eten en drinken: eten: maaltijd, godenEten en drinken: eten: sarkofagie: term: kravyād (adj.) (demon)
(Ind.)
Eten en drinken: graan: grutten (ontkiemde graankorrels)
Eten en drinken: honing (honingdrank)
Eten en drinken: honing: term: madhu (adj. madhumat) (demon,
koning) (Ind.)
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koek
rijstkoek
Rauhiṇa-koeken
mola salsa
mede
hura
soma [cursief]
Madhu
Surā
melk
curds
gestremde melk
Śaṇḍa
koeienmelk
madhu is ook koeienmelk
dadhigharma
pap
karambha (pap)
odana-pap
groente
rijst
vlees
vlees
eet een deel van de penis
paardenvlees
vogelvlees
spijzen
voedsel
in de grond begraven voedsel
offerspijzen
offervoedsel
plaatsen van voedsel
gezamenlijk van het offer
ṣaḍavatta
iḍā
prāśitra
zwart voedsel
eten gegeven
geeft het te eten
krijgt voedsel
melk voor een maaltijd voor de brāhmaṇa
te eten aangeboden
gast iets te eten
voeden
voedsel aangeboden
voedselaanreiking
Annaprāśana
wijn [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
geboden en verboden
geboden is
Gedragsbepalende regels
Vasten.
afzien van bepaald voedsel na een
zekere
bij een licht eten

Eten en drinken: koek (baksel)
Eten en drinken: koek, rijstEten en drinken: koek, rijst-: ‘Rauhiṇa’ (Ind.)
Eten en drinken: koek: term: mola salsa (L/R)
Eten en drinken: mede
Eten en drinken: mede: term: hura (Ir.)
Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: soma: ‘madhu’ (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: surā (Ind.)
Eten en drinken: melk
Eten en drinken: melk, gestremde
Eten en drinken: melk, gestremde
Eten en drinken: melk, gestremde: term: śaṇḍa (demon) (Ind.)
Eten en drinken: melk, koeienEten en drinken: melk, koeien-: term: ‘madhu’ (symb.) (Ind.)
Eten en drinken: melk: term: dadhigharma (‘warme zure melk’)
(plengoffer) (Ind.)
Eten en drinken: pap
Eten en drinken: pap: term: karambha (Ind.)
Eten en drinken: pap: term: odana (Ind.)
Eten en drinken: plant als levensmiddel (voedingsgewas, groente)
Eten en drinken: rijst
Eten en drinken: vlees
Eten en drinken: vlees, offerEten en drinken: vlees: ezelspenis
Eten en drinken: vlees: paard
Eten en drinken: vlees: vogel
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel, in de grond begraven
Eten en drinken: voedsel, offerEten en drinken: voedsel, offerEten en drinken: voedsel, offerEten en drinken: voedsel, offerEten en drinken: voedsel, offer-: koek: term: ṣaḍavatta (Ind.)
Eten en drinken: voedsel, offer-: term: iḍā = ilā (godin) (Ind.)
Eten en drinken: voedsel, offer-: term: prāśitra (‘eten’) (Ind.)
Eten en drinken: voedsel, zwart
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening: term: annaprāśana (Ind.)
Eten en drinken: wijn
Ethiek: gebod [zie ook Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel]
Ethiek: gebod [zie ook Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel]
Ethiek: gebod [zie ook Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel]
Ethiek: gebod van vasten
Ethiek: gebod van vasten: afzien van bepaald voedsel na een
zekere handeling
Ethiek: gebod: alleen ’s nachts bij een licht eten
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dragen van zwarte kleding
Driemaal daags water aanraken
Alleen speciaal voedsel.
eten van zwart voedsel
handen steken in water waarin groente
van alles wat men eet, moet men iets
Op de grond slapen.
De ogen sluiten.
Alleen zoete melk drinken
alles vermijden dat met de dood te
maken
Magie mag evenwel alleen door een man
Wakker liggen.
mogen zich slechts één kledingstuk
zich naakt aan de regen blootstellen
Zwijgen
goede daden
oordeel door de koning
slechte persoon
boze
het kwade
kwaad
slecht
straf
bedelt
boetedoening
Openbare boetedoeningen
Kuṣmāṇḍa
prāyaścitta
draagt de huid van de ezel
draagt eveneens een ezelshuid
dragen van de ezelsvacht
dragen van de huid
dragen van zijn huid
gekleed in de huid van een ezel of hond
draagt de schedel van de
schedel van de dode en het dragen
hiervan
bestraft met 24 uur vasten
Verbanning
nastreven
plicht
verboden
mag zich niet beschermen tegen de zon
Verbod op contact met śūdra-vrouwen
hand het heilige lichaam niet mag
het aanvaarden van een leerlingschap;
Meisjes mogen geen namen dragen die
mag de koning niet van de soma drinken
soma is verboden
hond is onrein en wordt niet gegeten
dier aan Agni en Soma, dat niet gegeten
slachtoffer mag niet gegeten worden

Ethiek: gebod: dragen van zwarte kleding
Ethiek: gebod: driemaal daags water aanraken
Ethiek: gebod: eten van een bepaald dieet
Ethiek: gebod: eten van zwart voedsel
Ethiek: gebod: handen steken in water waarin groente drijft
Ethiek: gebod: offeren van iets wat men eet
Ethiek: gebod: slapen op de grond
Ethiek: gebod: sluiten van de ogen
Ethiek: gebod: uitsluitend drinken van zoete melk
Ethiek: gebod: vermijden alles wat met de dood te maken heeft
Ethiek: gebod: verrichten van magie uitsluitend door een man
Ethiek: gebod: wakker liggen
Ethiek: gebod: zich bedekken met één kledingstuk tegen de zon
Ethiek: gebod: zich naakt aan de regen blootstellen
Ethiek: gebod: zwijgen
Ethiek: goede daad
Ethiek: oordeel
Ethiek: slechte persoon (wezen)
Ethiek: slechtheid
Ethiek: slechtheid
Ethiek: slechtheid
Ethiek: slechtheid
Ethiek: straf (straffen)
Ethiek: straf: bedelen
Ethiek: straf: boetedoening
Ethiek: straf: boetedoening, openbare
Ethiek: straf: boetedoening: ‘Kuṣmāṇḍa’ (Ind.)
Ethiek: straf: boetedoening: term: prāyaścitta (Ind.)
Ethiek: straf: dragen van de huid van een bepaald wezen
Ethiek: straf: dragen van de huid van een bepaald wezen
Ethiek: straf: dragen van de huid van een bepaald wezen
Ethiek: straf: dragen van de huid van een bepaald wezen
Ethiek: straf: dragen van de huid van een bepaald wezen
Ethiek: straf: dragen van de huid van een bepaald wezen
Ethiek: straf: dragen van de schedel van de vermoorde
Ethiek: straf: dragen van de schedel van de vermoorde
Ethiek: straf: vasten gedurende 24 uur
Ethiek: straf: verbanning
Ethiek: streven en verplichting
Ethiek: streven en verplichting
Ethiek: verbod
Ethiek: verbod op bescherming tegen de zon
Ethiek: verbod op contact met śūdra-vrouwen (Ind.)
Ethiek: verbod op het aanraken van het eigen lichaam met de
hand
Ethiek: verbod op het aanvaarden van een leerlingschap
Ethiek: verbod op het dragen van de naam van een rivier, boom of
ster
Ethiek: verbod op het drinken van soma (Ind.)
Ethiek: verbod op het drinken van soma (Ind.)
Ethiek: verbod op het eten van hondenvlees
Ethiek: verbod op het eten van offerdieren, bestemd voor Agni en
Soma (Ind.)
Ethiek: verbod op het eten van offerdieren, bestemd voor Agni en
Soma (Ind.)
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Geen vlees eten.
Hij mag geen vogelvlees eten
Verbod op het eten van vogelvlees
eet de student geen zout of scherpe
spijzen
Geen zout eten
Taboes op het gebruik van aardewerken
afzien van haarknippen
Verbod op haarknippen
niet met blote voeten de grond mag
Niet baden
goden niet bij hun eigen naam genoemd
noemen van onwenselijke zaken
men mag niet eten zonder de goden te
Dieren die men niet mag offeren
mag niet stromend water oversteken
het recht op sacramenten (na drie
moet vermijden met een schip te reizen
het uitspreken van het Savitri-vers;
Hij mag zich niet in de regen begeven
niet van dezelfde gotra (eig. ‘stal’) of
Niet lachen
Geen seksuele gemeenschap
te worden aangenomen als schoonzoon;
taboes op kijken
taboes
taboes, verbonden met kraamvrouwen
en
overtreden
overtreding
zonde [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zondebok
zonden [voorafgegaan door een spatie]
(zonden
zonden worden
zondige
zondoffer
misdaad
verwantschap die er tussen hem en de
gotra
sapiṇda
broer
Fratres Arvales
familie
Bharata-stam
Vasiṣṭha’s
Viśvāmitra’s
rājana
priesterfamilie
generaties
kind

Ethiek: verbod
Ethiek: verbod
Ethiek: verbod
Ethiek: verbod

op
op
op
op

het
het
het
het

eten
eten
eten
eten

van vlees
van vogelvlees
van vogelvlees
van zout of scherpe spijzen

Ethiek: verbod op het eten van zout of scherpe spijzen
Ethiek: verbod op het gebruik van aardewerken vaten
Ethiek: verbod op het knippen van haar
Ethiek: verbod op het knippen van haar
Ethiek: verbod op het met blote voeten de grond raken
Ethiek: verbod op het nemen van een bad
Ethiek: verbod op het noemen van de naam
Ethiek: verbod op het noemen van onwenselijke zaken
Ethiek: verbod op het nuttigen van voedsel zonder de goden te
offeren
Ethiek: verbod op het offeren van bepaalde dieren
Ethiek: verbod op het oversteken van stromend water
Ethiek: verbod op het recht op sacramenten (na drie generaties)
(Ind.)
Ethiek: verbod op het reizen met een schip
Ethiek: verbod op het uitspreken van het Savitri-vers (gāyatrīmantra)(Ind.)
Ethiek: verbod op het zich blootstellen aan de regen
Ethiek: verbod op huwelijk binnen dezelfde gotra of sapiṇda (Ind.)
Ethiek: verbod op lachen
Ethiek: verbod op seksuele gemeenschap
Ethiek: verbod op te worden aangenomen als schoonzoon (Ind.)
Ethiek: verbod op zien van bepaalde zaken
Ethiek: verbod: taboe
Ethiek: verbod: taboe, vrouwenEthiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde
Ethiek: zonde: misdadigheid (misdaad, vergrijp)
Familierelaties
Familierelaties: afstamming: term: gotra (Ind.)
Familierelaties: afstamming: term: sapiṇda (Ind.)
Familierelaties: broeder
Familierelaties: broeder: term: fratres arvales (‘akkerbroeders’)
(priestergroep) (L/R)
Familierelaties: familie (geslacht, clan)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Bharata’s’ (Ind.)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Vasi ṣṭha’s’ (Ind.)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Viśvāmitra’s’ (Ind.))
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: term: rājana (‘van de
koninklijke familie’) (adj.) (sāman)) (Ind.)
Familierelaties: familie: priestergeslacht
Familierelaties: geslacht (generatie, leeftijdsgroep)
Familierelaties: kind
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Apāṃnapāt
moeder
kraamvrouwen
nageslacht
ouderlijke
ouders
schoonzoon
vader
universele vader
familielid
leden van de familie
voorouder
zoon
viering
Utsarga
herfstfestival
lentefestival
Festival van de winterzonnewende
Bacchanten
dodenfeest
overwinningsfeest
filosofisch
in kwade zin
idee heeft postgevat dat de gandharva
haar
idee is dat de toekomst getoond wordt
door
Beschouwing van het kwade
concepten van het Indische denken
hoewel het idee van vijf soorten
idee van wedergeboorte
bekend aan
geheime
Upāṃśusavana
principe
Brahman
Brahman Svāyambhū
dīkṣā als rite van wedergeboorte
zelfverbrandingstheorie van Hillebrandt
theorie van de periodieke moord op de
Theorie van Keith over het dierenoffer
offertheorie van Hubert en Mauss
offertheorie van Jevons
Indische denken
kauṣītakins
Yoga-filosofie
tantra
theosofie
Vājasaneyi Saṃhitā

Familierelaties: kind: term: napāt, apāṃ- (‘kind van de wateren’)
(god) (Ind.)
Familierelaties: moeder
Familierelaties: moeder: kraamvrouw
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: ouders
Familierelaties: ouders
Familierelaties: schoonzoon
Familierelaties: vader
Familierelaties: vader, universele
Familierelaties: verwant, familielid
Familierelaties: verwant, familielid
Familierelaties: voorouder
Familierelaties: zoon
Feest
Feest: 1. naam: Utsarga (Ind.)
Feest: 3. tijd: najaarsfeest (herfstfeest)
Feest: 3. tijd: voorjaarsfeest (lentefeest)
Feest: 3. tijd: zonnewendefeest, winterFeest: 5. type: Bacchanten-feest (Gr.)
Feest: 5. type: doden- of zielenfeest, openbaar
Feest: 5. type: overwinningsfeest
Filosofie
Filosofie: aspect, negatief
Filosofie: idee dat de gandharva Viśvāvasu de bruid gedurende
drie dagen na haar huwelijk bezit (Ind.)
Filosofie: idee dat de toekomst d.m.v. mantiek getoond wordt
door de goden
Filosofie: idee van het kwade
Filosofie: idee van tapas (Ind.)
Filosofie: idee van vijf soorten adem (Ind.)
Filosofie: idee van wedergeboorte
Filosofie: kennis (weten)
Filosofie: kennis: geheim
Filosofie: kennis: geheim: term: upāṃśu (adv.) (rite) (Ind.)
Filosofie: principe (wezen of grond der dingen)
Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman = ātman
(Ind.)
Filosofie: principe, wereld-: Absolute: term: Brahman svāyambhū
(Ind.)
Filosofie: theorie over de dīkṣā als (symbolische)
wedergeboorterite (Keith)
Filosofie: theorie over de dīkṣā als (symbolische)
zelfverbrandingsrite (Hillebrandt)
Filosofie: theorie over de periodieke moord op de korengeest
(Frazer)
Filosofie: theorie over het dierenoffer (Keith)
Filosofie: theorie over het offer (Hubert en Mauss)
Filosofie: theorie over het offer (Jevons)
Filosofie: type: Hindoeïstische ~ (Ind.)
Filosofie: type: Ṛg Veda-school: Kauṣītakins (Ind.)
Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga: Yoga = Rājayoga = leer van yoga
(Ind.)
Filosofie: type: term: tantra (Ind.)
Filosofie: type: theosofie
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Witte: Vājasaneyins (Ind.)
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school van de Zwarte Yajur Veda, die ook
Kaṭha’s
Taittirīya
analogie
aspect
element
betekenis
bewezen
bewijs
bewijzen
tonen dit aan
Commentaar
te doordacht, te
beeld van het offer
doel
ideeën
mythische ideeën
stelt zich
Uitbeelding van de schepping van de
wereld
gestereotypeerde
Definiëring
interpretatie
verklaren
Verklaring
Kritiek
niet aangenomen
opgevat
overtuiging
zien in
gezien
zien het
zien we
ziet in
ziet als
zienswijze
object
ontkenning
Oorzaken
Overeenkomsten
Anurūpa
parallel
speculatie
gerangschikt
indeling
onderverdeeld
onderverdeling
raamwerk
schema
verdeeld in

Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Kaṭha’s (2) of Carakakaṭha’s (Ind.), Kāṭhaka
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Kaṭha’s (2) of Carakakaṭha’s (Ind.), Kāṭhaka
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Taittirīya’s (Ind.)
Filosofisch aspect: analogie (vergelijking)
Filosofisch aspect: aspect (kant, zijde, element)
Filosofisch aspect: aspect (kant, zijde, element)
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: commentaar
Filosofisch aspect: complexiteit
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee: stereotype (vaste voorstelling)
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: kritiek
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: object
Filosofisch aspect: ontkenning
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst: term: anurūpa (Ind.)
Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger)
Filosofisch aspect: speculatie
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
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volgorde
tantra
anucara
tegenstelling
theorie
relatie
verband
associatie
connectie
geassocieerd
verbonden
trekken van vergelijkingen
onderscheid
Verschillen
verschilt
verwant aan
geest
Urvarā, de akker
Nejameṣa
Marka
Ṛbhu
Makha
Vṛtra
Namuci
Śunaṃkuri
Vināyaka’s
Śaṇḍa
Apvā
Vaiśravaṇa
aardgeest
geest van de paniek
doden bewaken (Keith)
boze geest
demon
Vināyaka’s
Asura
Vināyaka’s
geest van het gedode dier
vegetatiegeest of de geest van het
Ṛbhu’s
gandharva
piśāca’s
rākṣasa’s
daglopers
nachtlopers
paṇi’s
apsarasa’s
oerreus
Puruṣa
vegetatiegeest
korengeest
omentum, dat als het zelf van het
Vaderen
Somavanta’s

Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek: term: tantra (Ind.)
Filosofisch aspect: systematiek: volgende: term: anucara (tweede
deel van een śāstra) (Ind.)
Filosofisch aspect: tegenstelling
Filosofisch aspect: theorie
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: vergelijken
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verwantschap
Geest
Geest: ‘Akker’ (Urvarā) (Ind.) (apsaras)
Geest: ‘Boeman’ (Naigameṣa) (Ind.)
Geest: ‘Grijper’ (Marka) (Ind.)
Geest: ‘Handvaardige’ (Ṛbhu) (Ind.)
Geest: ‘Offer’ (Makha) (Ind.)
Geest: ‘Tegenhouder’ (Vṛtra) (Ind.)
Geest: ‘Vasthouder’ (Namuci) (Ind.)
Geest: ‘Veroorzaker van groei en voorspoed’ (Śunaṃkuri) (Ind.)
Geest: ‘Verwijderaar van hindernissen’ (Vināyaka) (Ind.)
Geest: ‘Wrongel’ (Śaṇḍa) (Ind.)
Geest: ‘Ziekte’ (Apvā) (Ind.)
Geest: ‘Zoon van Viśravas’ (Vaiśravaṇa) (Ind.)+ (Ind.-B.)
Geest: aardgeest
Geest: angstdemon
Geest: beschermgeest van de doden (doodgenius)
Geest: demon (alg.)
Geest: demon (alg.)
Geest: demon: groep: ‘Vināyaka’s’ (1) (Ind.)
Geest: demon: term: asura (Ind.)
Geest: demon: vināyaka (Ind.)
Geest: dier, ~ van het
Geest: dierenleven, ~ van het
Geest: groep: ‘Ṛbhu’s’ (Ind.)
Geest: hemelgeest: gandharva (lit.) (Ind.)
Geest: lijkenetende demon: piśāca (Ind.)
Geest: lijkenetende demon: rākṣasa (Ind.)
Geest: luchtdemon: dagloper
Geest: luchtdemon: nachtloper
Geest: luchtdemon: paṇi (Ind.)
Geest: nimf: hemelnimf: goddelijke prostituee: apsaras (Ind.)
Geest: reus, oer- (groot oerwezen)
Geest: reus, oer-: puruṣa (lit.) (Ind.)
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en
weidegeest)
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest
Geest: zelf: term: omentum (L/R)
Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’
Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’: term: pitṛ: ‘Somavat’ (Ind.)
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manes
geluid
slaan van de gong
gehinnik
klank
OṂ, gezongen
‘OṂ
hiṃkāra
ho-gezang
huṃ, gezongen
slaan van de prins door de priester
hiṃkāra
huṃ
geluid van de stenen bij de soma-persing
geluid en verspilling van bloed achterwege
stille
zonder geluid
zwijg
tromgeroffel
trommels in de Mahāvrata-rite
gebeurtenis
Verloop
Brāhmaṇa-periode
historische tijd
Indo-Iraanse periode
Historische ontwikkeling van het vuuroffer
Vedische geschiedenis
Vedische periode
Vedische tijd
eerstgeboren
embryo
Vayodhas
jonge man
jongeman
jongens
kind
pasgeborene
meisjes
man [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
man. [voorafgegaan door een spatie]
man; [voorafgegaan door een spatie]
jongeman
mannenfiguur
mannelijk
huisman
vrouw
100.800
100 paarden
13
(14)
15)
(15
16 of
(16)

Geest: ziel: dodengeest: manes paterni (pl.) (L/R)
Geluid
Geluid: gong, slaan van de
Geluid: hinniken en snuiven van paarden
Geluid: klank
Geluid: klank, heilige: ‘OṂ’ (Ind.)
Geluid: klank, heilige: ‘OṂ’ (Ind.)
Geluid: klank: ‘hiṃ’ (Ind.)
Geluid: klank: ‘ho’ (Ind.)
Geluid: klank: ‘huṃ’ (Ind.)
Geluid: klappen (slaan van iem. of zichzelf)
Geluid: loeien van het rund: term: hiṃ (Ind.)
Geluid: loeien van het rund: term: huṃ (Ind.)
Geluid: persing van de soma, ~ van de (Ind.)
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Geluid: tromgeroffel
Geluid: tromgeroffel
Geschiedenis
Geschiedenis: aspect: verloop
Geschiedenis: Brahmanistische periode (Ind.)
Geschiedenis: historische periode
Geschiedenis: Indo-Iraanse periode (Ind.- Ir.)
Geschiedenis: type: religieuze ~: cultus
Geschiedenis: Vedische periode (Ind.)
Geschiedenis: Vedische periode (Ind.)
Geschiedenis: Vedische periode (Ind.)
Geslacht en rijpheid: eerstgeborene
Geslacht en rijpheid: embryo
Geslacht en rijpheid: jeugd(igheid): term: vayodhas (adj.) (god)
(Ind.)
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling
Geslacht en rijpheid: maagd, meisje
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: vrouw
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
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166
17
21
24
372
400
425
48
49
honderden
veertien
Vier maal vier
Vijftien
zestien
Aṣṭacatvāriṃśa
Caturviṃśa
Catuścatvāriṃśa
Ekaviṃśa
Pañcadaśa
Pañcaviṃśa
Ṣoḍaśin
Trayastriṃśa
aantal
8 potscherven
Aṣṭakā
11 potscherven
11 palen
elf [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Aikādaśina-dierenoffer
even [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
lichtheid
heilige getal
groot
bṛhat
9 verzen
9 planten
9)
negen
oneven
sapta
tien [voorafgegaan door een spatie]
Tien kommen
Tien Bali’s
Tien dagen
12
twaalf
vier [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
vier; [voorafgegaan door een spatie]
vierde

Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf: term: aṣṭacatvāriṃśa (‘48e’) (stoma)
(Ind.)
Getal: ~ boven de twaalf: term: caturviṃśa (‘24e’) (stoma) (Ind.)
Getal: ~ boven de twaalf: term: catuścatvāriṃśa (‘44e’) (stoma)
(Ind.)
Getal: ~ boven de twaalf: term: ekaviṃśa (‘21e’) (stoma) (Ind.)
Getal: ~ boven de twaalf: term: pañcadaśa (‘15’) (stoma) (Ind.)
Getal: ~ boven de twaalf: term: pañcaviṃśa (‘25e’) (stoma) (Ind.)
Getal: ~ boven de twaalf: term: ṣoḍaśa: Ṣoḍaśin (‘16e’) (offer)
(Ind.)
Getal: ~ boven de twaalf: term: trayastriṃśa (‘33e’) (stoma)
(Ind.)
Getal: aantal (hoeveelheid, grootte)
Getal: acht
Getal: acht: term: Aṣṭakā (‘achtledig’) (maan-dag, offer) (Ind.)
Getal: elf
Getal: elf
Getal: elf
Getal: elf: term: ekādaśa: aikādaśina (dierenoffer) (Ind.)
Getal: even
Getal: gewicht: licht
Getal: heilig ~
Getal: maat: grootheid
Getal: maat: grootheid: term: bṛhat (adj.) (sāman/lit.) (Ind.)
Getal: negen
Getal: negen
Getal: negen
Getal: negen
Getal: oneven
Getal: term: sapta (Ind.)
Getal: tien
Getal: tien
Getal: tien
Getal: tien
Getal: twaalf
Getal: twaalf
Getal: vier
Getal: vier
Getal: vier
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viermaandelijks
vierkant
Vier Patnīsaṃyāja-boteroffers
vier plengoffers
vier maal
vijf [+ spatie]
vijfkoppige
vijfde
6 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
(6)
zes [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zes plengoffers
zesde
Ṣaṣṭhī
zeven
god
hemelse
Jātavedas
Viśvedevās
Viśvakarman
Vaimṛdha
Vidhātṛ
Bhava
Harivant
Sarasvat.
Sarasvatī
Śarva
Tvaṣṭṛ
Dhāraṇā ‘vastzetten in de herinnering’
Manu
Maruts
Triṣaṃdhi
Yama
Aja Ekapad
Rākā
Bhadrakālī
Pṛṣātaka
Śabalī
Pāvamāna
Soma [hoofdletter, niet cursief]
Aditi
Mahendra
Anumati ‘gunst’
heer der dieren
Dhanapati, de heer der rijkdom
Sadasaspati ‘heer van de
offervergadering’
Vāstoṣpati, de Heer van het huis
Kṣetrapati
Soma [hoofdletter, niet cursief]
Dhanvantari
Mātariśvan
Śamā, inspanning

Getal: vier
Getal: vier
Getal: vier
Getal: vier
Getal: vier
Getal: vijf
Getal: vijf
Getal: vijf
Getal: zes
Getal: zes
Getal: zes
Getal: zes
Getal: zes
Getal: zes: term: ṣaṣṭhī (ord., fem.) (Ind.)
Getal: zeven
God
God
God: ‘Albezitter’ (Jātavedas) (Ind.)
God: ‘Algoden’ (Viśvedevās) (Ind.)
God: ‘Alschepper’ (Viśvakarman) (Ind.)
God: ‘Beschermer tegen de vijand’ (Vaimṛdha) (Ind.)
God: ‘Beschikker’ (Vidhātṛ) (Ind.)
God: ‘Bestaan’ (Bhava) (Ind.)
God: ‘Bezitter van geelbruine paarden’ (Harivant) (Ind.)
God: ‘Bezitter van wateren’ (Sarasvat) (Ind.)
God: ‘Bezitter van wateren’ (Sarasvatī) (Ind.)
God: ‘Boogschutter’ (Śarva) (Ind.)
God: ‘Bouwer’ (Tvaṣṭṛ) (Ind.)
God: ‘Concentratie’ (Dhāraṇā) (Ind.)
God: ‘Denkende’ (Manu) (Ind.)
God: ‘Doders’ (Maruts) (Ind.) (godengroep)
God: ‘Drievoegige’ (Triṣaṃdhi) (Ind.)
God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.)
God: ‘Eenpotige bok’ (Aja Ekapad) (Ind.)
God: ‘Geefster’ (Rākā) (Ind.)
God: ‘Genadige zwarte’ (Bhadrakālī) (Ind.)
God: ‘Gevlekte’ (Pṛṣātaka) (Ind.)
God: ‘Gevlekte’ (Śabalī) (Ind.)
God: ‘Gezuiverde’ (Pāvamāna) (Ind.)
God: ‘God van de soma’ (Soma) (Ind.)
God: ‘Grenzenloze’(Aditi) (Ind.)
God: ‘Grote Indra’ (Mahendra) (Ind.)
God: ‘Gunst’ (Anumati) (Ind.)
God: ‘Heer der dieren’
God: ‘Heer der rijkdom’ (Dhanapati) (Ind.)
God: ‘Heer van de offervergadering’ (Sadas(as)pati) (Ind.)
God: ‘Heer van de woning’ (Vāstoṣpati) (Ind.)
God: ‘Heer van het geploegde veld’ (Urvarāpati, Kṣetrasya Pati)
(Ind.)
God: ‘Heilvocht’ (Soma) (Ind.)
God: ‘Hemelboogvaarder’ (Dhanvantari) (Ind.)
God: ‘Hij die in zijn moeder groeit’ (Mātariśvan) (Ind.)
God: ‘Inspanning’ (Śamā) (Ind.)
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Medhā ‘intelligentie’
Indra Vayodhas
Apāṃnapāt
koning Soma
Sarvānnabhūti
Kāma
Agni als Kravyād
Candra
Smintheus
voor Nacht
Uṣas
Yajā, het gepersonifieerde offer
Iḍā
Arundhatī
Savitṛ
Śunāsīrau
Śunāsīrīya
Sītā, de ploegvoor
Parjanya
Śrī
Narāśaṃsa
Aśvins
Indrāṇī
Rudrāṇī
Dhātṛ
Śuci
Śrī
Rudra
Rudra’s
Nakṣatra’s
Pṛthī Vainya
Sviṣṭakṛt
Kuhū
Nirṛti, verderf
Atri
Śraddhā ‘vertrouwen, geloof’
Bhūti, voorspoed
Sūṣan (sū ‘baren’)
Aryaman
Śarvāṇī
Bharatī
Bhṛgu
Agni
Ka. [voorafgegaan door een spatie]
uttānapad
Jayanta
Ṣaṣṭhī
Sūrya
Sūryā
Āditya
Vaiśravaṇa
Tanūnapāt
Kālī
chthonische godheden

God: ‘Intelligentie’ (Medhā) (Ind.)
God: ‘Jonge’ (Vayodhas) (Ind.)
God: ‘Kind van de wateren’ (Apāṃnapāt) (Ind.)
God: ‘Koning Soma’ (Ind.) (god)
God: ‘Kracht van al het voedsel’ (Sarvānnabhūti) (Ind.)
God: ‘Liefde’ (Kāma) (Ind.)
God: ‘Lijkeneter’ (Kravyād) (Ind.)
God: ‘Maan’ (Candramas) (Ind.)
God: ‘Muizenverdelger’ (Σμινθευς) (Gr.)
God: ‘Nacht’ (Rātri) (Ind.)
God: ‘Ochtendgloren’ (Uṣas) (Ind.)
God: ‘Offer’ (Yajā) (Ind.)
God: ‘Offervoedsel’ (Iḍā = Ilā) (Ind.)
God: ‘Ongehinderde’ (Arundhatī) (Ind.)
God: ‘Opwekker’ (Savitṛ, Sāvitrī) (Ind.)
God: ‘Ploegschaar-ploeg’ (Śunāsīrau, Śunāsīra) (Ind.)
God: ‘Ploegschaar-ploeg’ (Śunāsīrau, Śunāsīra) (Ind.)
God: ‘Ploegvoor’ (Sītā) (Ind.)
God: ‘Regenwolk’ (Parjanya) (Ind.)
God: ‘Rijkdom’ (Śrī) (Ind.)
God: ‘Roem der mensen’ (Narāśaṃsa) (Ind.)
God: ‘Ruiter’ (Aśvin) (Ind.)
God: ‘Śakti van Indra’ (Aindrī, Indrāṇī) (Ind.)
God: ‘Śakti van Rudra’ (Raudrī, Rudrāṇī) (Ind.)
God: ‘Schepper’ (Dhātṛ) (Ind.)
God: ‘Schitterende’ (Śuci) (Ind.)
God: ‘Schoonheid’ (Śrī) (Ind.)
God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.)
God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.)
God: ‘Ster’ (Nakṣatra) (Ind.)
God: ‘Uitgestrekte’ (Pṛthivī; Pṛthu (ṛṣi)) (Ind.)
God: ‘Uitstekende offeraar’ (Sviṣṭakṛt) (Ind.)
God: ‘Verborgene’ (Guṅgū, Kuhū) (Ind.)
God: ‘Verderf’ (Nirṛti) (Ind.)
God: ‘Verslinder’ (Atri) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
God: ‘Vertrouwen’ (Śraddhā) (Ind.)
God: ‘Voorspoed’ (Bhūti) (Ind.)
God: ‘Voortbrenger’ (Sūṣan) (Ind.)
God: ‘Vriend’ (Aryaman) (Ind.)
God: ‘Vrouw van Śarva’ (Śarvāṇī) (Ind.)
God: ‘Vrouwe van de Bharata’s’ (Bharatī) (Ind.)
God: ‘Vurige’ (Bhṛgu) (Ind.) (ṛṣi, prajāpati)
God: ‘Vuur’ (Agni) (Ind.)
God: ‘Wie’ (Ka) (omschrijving) (Ind.) (Ind.)
God: ‘Wijdbeens’ (Uttānapad) (Ind.)
God: ‘Zegevierende’ (Jayanta) (Ind.)
God: ‘Zesde dag’ (Ṣaṣṭhī) (Ind.)
God: ‘Zon’ (Sūrya) (Ind.)
God: ‘Zon’ (Sūryā) (Ind.)
God: ‘Zoon van Aditi’ (Āditya) (Ind.)
God: ‘Zoon van Viśravas’ (Vaiśravaṇa) (Ind.)
God: ‘Zoon van zichzelf’ (Tanūnapāt) (Ind.)
God: ‘Zwarte’ (Kālī) (Ind.)
God: aardgod

Het Vedische ritueel

demonische godheden
aardgodin
Abstracte godheden
huisgod
helpende goden
hemelse goden
Rudra en zijn gevolg
stellen Soma gelijk aan de
god van de Nakṣatra
goddelijke brāhmaṇa’s-priester
goddelijke hotṛs
hemelse purohita
vuur was de eigenlijke god
god van het water
watergoden
Nakṣatra’s;
Āditya’s
Maruts
Rudra’s
Viśvedevās
Algoden
Śunāsīrau
tweelinggoden
Aśvins
Caitya
Smintheus
φαρμακος
halfgoddelijk
mahāvīra
heerst
Antaryāma
een stem bij
ordent
Dhṛti
eer, [voorafgegaan door een spatie]
grootheid
grootsheid
beleefd tegen hem zijn
Bediening
Hulpdiensten
in dienst van
gehoorzamen
opvolgingskwestie
rang [voorafgegaan door een spatie]
staat boven Viṣṇu
de staat
koninkrijk
heer der dieren
heer der rijkdom
Dhanapati, de heer der rijkdom
heer van de offervergadering

God: aardgod
God: aardgodin
God: abstracte ~
God: beschermgod van het huis en de familie
God: helpergod
God: hemelgod
God: intermediair: begeleider
God: maangod
God: Nakṣatra-god (Ind.)
God: priestergod
God: priestergod
God: priestergod
God: vuurgod
God: watergod
God: watergod
Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Nakṣatra’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Āditya’s’ (1) (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) =
‘Rudriya’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) =
‘Rudriya’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Viśvedevās’ (Ind.), Vaiśvadeva
Godenstelsel: godengroep: 01.: type: algoden (al de goden)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Śunāsīrau’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden, Hindoeïstische (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (1) (Ind.)
Graf: 3. type: brandgraf: term: caitya (Ind.)
Griekse termen: Σμινθευς (Smintheus)
Griekse termen: φαρμακος
Halfgod
Halfgod: held: term: vīra, mahā- (‘grote held’) (profeet, pot)
(Ind.)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij: beheersen: term: antaryāma (nom. act.) (beker,
offer) (Ind.)
Heerschappij: beheren
Heerschappij: beheren
Heerschappij: beheren: term: dhṛti (nom. act.) (offer) (Ind.)
Heerschappij: eer
Heerschappij: gezag: verhevenheid (sublimiteit)
Heerschappij: gezag: verhevenheid (sublimiteit)
Heerschappij: onderwerping: beleefdheid (hoffelijkheid)
Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid
Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid
Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid
Heerschappij: onderwerping: gehoorzaamheid
Heerschappij: opvolging
Heerschappij: rangorde (hiërarchie)
Heerschappij: rangorde (hiërarchie)
Heerschappij: vorm: staat
Heerschappij: vorm: staat: koninkrijk
Heerser: heer der dieren
Heerser: heer der rijkdom
Heerser: heer der rijkdom: term: dhanapati (Ind.)
Heerser: heer van de offervergadering
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Sadasaspati ‘heer van de
offervergadering’
Vāstoṣpati, de Heer van het huis
Kṣetrapati
patroon
heer des huizes
huisheer
huisman
koning
koninklijke
koning der muizen of mollen
koningin
heerser
heer [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
(heer
huisheer
‘heer [+ spatie]
religieuze autoriteiten
controle over de priesters
deze leiden
leidende priester
leidt de huisriten
leidt het praktische deel van het offer
als opzichter meer macht
opzichter van het ritueel
dorpshoofd
Grāmaṇī
īśāna (‘heerser’)
Sthapati
praśāstṛ
huisvrouw
vrouw des huizes
opvolger
prins
rājanya
tempel
Caitya
sterren
Rauhiṇa
Hasta of Śravaṇa
poolster
Hasta of Śravaṇa
Proṣṭhapada’s
Hasta of Śravaṇa
constellaties
maanhuis
Nakṣatra
hoofd [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
‘hoofd’
hoofden
mensenhoofd
hoofdpijn

Heerser: heer van de offervergadering: term: sadas(as)pati (Ind.)
Heerser: heer van de woning: term: vāstoṣpati (god) (Ind.)
Heerser: heer van het geploegde veld: term: urvarāpati of
kṣetrasya pati = kṣetrapati (Ind.)
Heerser: heer, bescherm- (patroon)
Heerser: heer, huis- (heer des huizes)
Heerser: heer, huis- (heer des huizes)
Heerser: heer, huis- (heer des huizes)
Heerser: koning (heer)
Heerser: koning (heer)
Heerser: koning, mollenHeerser: koningin
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider, religieus
Heerser: leider, religieus: leider der (offer)riten
Heerser: leider, religieus: leider der (offer)riten
Heerser: leider, religieus: leider der (offer)riten
Heerser: leider, religieus: leider der (offer)riten
Heerser: leider, religieus: leider der (offer)riten
Heerser: leider, religieus: leider der (offer)riten
Heerser: leider, religieus: opzichter (controleur) der (offer)riten
Heerser: leider, volks-: dorpshoofd
Heerser: leider, volks-: dorpshoofd: term: grāmaṇī (Ind.)
Heerser: leider: term: īśāna (rund/god) (Ind.)
Heerser: leider: term: pati, stha- (‘hogere functionaris’) (Ind.)
Heerser: leider: term: praśāstṛ (priester) (Ind.)
Heerser: leidster: vrouw des huizes
Heerser: leidster: vrouw des huizes
Heerser: opvolger (op de troon e.d.)
Heerser: prins
Heerser: prins: term: rājanya (Ind.)
Heiligdom: type: tempel, Indiase (Ind.)
Heiligdom: type: tempel, Indiase: term: caitya (Ind.)
Hemellichaam: ster
Hemellichaam: ster: ‘Aldebaran’: ‘Rohiṇī’ (3) (adj. Rauhiṇa) (Ind.)
Hemellichaam: ster: ‘Altaïr’: ‘Śravaṇa’ (Ind.)
Hemellichaam: ster: ‘Poolster’
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Arend’: ‘Śravaṇa’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Pegasus’: ‘Pro ṣṭhapada, Purva resp.
Uttara’ (adj. Prauṣṭhapada, tevens een maand) (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Raaf’: ‘Hasta’ (Ind.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: maanhuis
Hemellichaam: sterrenbeeld: maanhuis
Hemellichaam: sterrenbeeld: maanhuis: term: nakṣatra (Ind.)
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
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hoofdtooi
gezicht
schedel
wier hoofden
hagedissenkop
vijfkoppige
mensenhoofd
wier hoofden
hoorn
antilopenhoorn
huid
antilopenhuid
antilopenvacht
wit rond vel
ezelshuid
ezelsvacht
huid van de ezel
huid van een ezel
dragen van zijn huid
huid van de ezel of de hond
huid van een ezel of hond
mollenvel
koeienhuid
tijger die overgaat op zijn vacht
tijgervacht
tijgervel
huwelijk
huwelijksrite
trouwen
verbintenissen
Gandharva, Āsura,
Gandharva, Āsura,
Paiśāca en Rākṣasa
Paiśāca en Rākṣasa
echtgenoten
bruidegom
echtgenoot
minnaars
bruid [+ spatie]
bruiden
bruid.
bruidkoop
Hun vrouwen
Rudra’s vrouwen
vrouw van
vrouwen van
zijn vrouw
God is verenigd met de godin
rite van de voortplanting
Vereniging van zon en aarde
aanwijzing door een bruid van de
svayaṃvara
huwelijksprocedure
bruidkoop
liefdeshuwelijken
openbaar ambt bij de staat

Hoofd
Hoofd: deel: gezicht (aangezicht)
Hoofd: deel: schedel
Hoofd: dierenkop
Hoofd: hagedissenkop
Hoofd: koppig, veel- (meer dan drie)
Hoofd: mensenhoofd
Hoofd: mensenhoofd
Hoorn
Hoorn: antilopenhoorn
Huid
Huid: antilopenvel
Huid: antilopenvel
Huid: dierenvel
Huid: ezelshuid
Huid: ezelshuid
Huid: ezelshuid
Huid: ezelshuid
Huid: hondenhuid
Huid: hondenhuid
Huid: hondenhuid
Huid: mollenvel
Huid: runderhuid: koeienvel
Huid: tijgervel
Huid: tijgervel
Huid: tijgervel
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk: ‘Āsura’ (Ind.)
Huwelijk: ‘Gandharva’ (Ind.)
Huwelijk: ‘Paiśāca’ (Ind.)
Huwelijk: ‘Rākṣasa’ (Ind.)
Huwelijk: echtpaar (bruidspaar)
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: heilig ~
Huwelijk: heilig ~
Huwelijk: heilig ~: kosmisch ~ tussen hemel(god) en aarde
(aardgodin)
Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen
Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen: term: svayaṃvara
Huwelijk: huwelijksprocedure (arrangement)
Huwelijk: koophuwelijk
Huwelijk: liefdeshuwelijk
Instelling en organisatie: ambt, openbaar staat-
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śūdra
vaiśya
niṣāda’s
kaste
klassen
van goeden huize
edelen [voorafgegaan door een spatie]
offervergadering
sadas [+ spatie]
potṛ (zelfde functie als av. āsnatar)
barəsman, een hoop gras, waarop het
fra-star ‘uitspreiden’
magos
verafschuwd
angst [voorafgegaan door een spatie]
paniek
griezelig
Bedrog
om de tuin te leiden
verlangen
vrouw die nageslacht wil
wens
handig
capaciteiten
opvrolijkende
verheugen
vreugde
śarman
eenzaamheid
eerbare
gedrag
belediging
liefde voor de poëzie
populair
voorliefde
Subrahmaṇya
genieten
plezier
gierigheid
Arāti, gierigheid
milddadige
heimelijk
hoffelijkheid
vlijtig
karakter
Kenmerken
kwaliteit
natuur van
essentie
kern
tweeslachtigheid

Instelling en organisatie: kaste der śūdra’s (Ind.)
Instelling en organisatie: kaste der vaiśya’s (Ind.)
Instelling en organisatie: kaste: subkaste der niṣāda’s (Ind.)
Instelling en organisatie: kastenstelsel (varna, kaste) (Ind.)
Instelling en organisatie: klassenstelsel (klasse)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse (elite)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel)
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze:
offerbijeenkomst
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze:
offerbijeenkomst: term: sadas (Ind.)
Iraanse termen: āsnatar
Iraanse termen: barəsman
Iraanse termen: fra-star
Iraanse termen: magus
Karakter en gedrag: afkeer
Karakter en gedrag: angst (huivering, paniek)
Karakter en gedrag: angst (huivering, paniek)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: begeerte
Karakter en gedrag: begeerte
Karakter en gedrag: begeerte
Karakter en gedrag: bekwaamheid
Karakter en gedrag: bekwaamheid in het functioneren als priester
Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde)
Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde)
Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde)
Karakter en gedrag: blijdschap: term: śarman (naamvorming)
(Ind.)
Karakter en gedrag: eenzaamheid (alleen zijn)
Karakter en gedrag: eerbaarheid
Karakter en gedrag: gedrag
Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit, belangstelling
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit, belangstelling
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit, belangstelling
Karakter en gedrag: geliefdheid: term: subrahmaṇya (‘geliefd bij
de brāhmaṇa’s’) (priester/god) (Ind.)
Karakter en gedrag: genieten
Karakter en gedrag: genieten
Karakter en gedrag: gierigheid
Karakter en gedrag: gierigheid: term: arāti (Ind.)
Karakter en gedrag: gulheid (milddadigheid)
Karakter en gedrag: heimelijkheid
Karakter en gedrag: hoffelijkheid
Karakter en gedrag: ijver (vlijt)
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie)
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie)
Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur (ambivalentie,
tweeslachtigheid)

Het Vedische ritueel

lach [voorafgegaan door een spatie]
liefde
mild
oneerbare
nadeel
Ongunstig
sferen
snelheid
pessimisme
standvastigheid
woede
vertrouwelijkheid
vertrouwen, geloof
Śraddhā ‘vertrouwen, geloof’
pravara
genade
gunst
Anumati ‘gunst’
regeling van de adem
lijkkisten
kleding
kleren
door de brāhmaṇa-student gedragen
gordel
heilige koord
Omgorden
bedekt zijn hoofd
hoofdtooi
kleed
gouden dek over het paard
Naaktheid
student moet zich naakt
blote
schoenen
een in rood gewaad gehulde priester
rood gewaad gehulde priester
rood gewaad
zwarte kleding
kleur
Harivant
gevlekt
Pṛṣātaka
Śabalī
rode
rood
wit
aarde [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
aarde, [voorafgegaan door een spatie]
aarde)
‘aarde’
aarde;
aarde.
aarde:
Aarde uit

Karakter en gedrag: lach, glimlach
Karakter en gedrag: liefde
Karakter en gedrag: mildheid
Karakter en gedrag: oneerbaarheid
Karakter en gedrag: onwelgezindheid (ongunstig, schadelijk)
Karakter en gedrag: onwelgezindheid (ongunstig, schadelijk)
Karakter en gedrag: sfeer
Karakter en gedrag: snelheid
Karakter en gedrag: somberheid (pessimisme)
Karakter en gedrag: standvastigheid, vastberadenheid
Karakter en gedrag: toorn
Karakter en gedrag: trouw (betrouwbaarheid, vertrouwen)
Karakter en gedrag: trouw (betrouwbaarheid, vertrouwen)
Karakter en gedrag: trouw: term: śraddhā (godin) (Ind.)
Karakter en gedrag: uitnemendheid: term: pravara (adj.) (litanie)
(Ind.)
Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig)
Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig)
Karakter en gedrag: welgezindheid: term: anumati (Ind.)
Karakter en gedrag: zelfbeheersing: beheersing van de ademhaling
Kist: doodskist (sarcofaag, lijkkist)
Kleding
Kleding
Kleding: aankleden
Kleding: gordel, heilige (heilig koord)
Kleding: gordel, heilige (heilig koord)
Kleding: gordel, heilige (heilig koord)
Kleding: hoofddeksel (hoofdbedekking)
Kleding: hoofddeksel (hoofdbedekking)
Kleding: kledingstuk: kleed (gewaad)
Kleding: kledingstuk: kleed van goud voor het offerpaard (Ind.)
Kleding: naaktheid
Kleding: naaktheid
Kleding: naaktheid van de voeten (barrevoets)
Kleding: schoen
Kleding: type: cultusdracht: offerkleding
Kleding: type: cultusdracht: priesterlijke ~ (en uitrusting)
Kleding: type: kleur: rode ~
Kleding: type: kleur: zwarte ~
Kleur
Kleur: geelbruin: term: harivant (‘geelbruine (paarden)
bezittend’) (god) (Ind.)
Kleur: gevlektheid (gespikkeldheid)
Kleur: gevlektheid: term: pṛṣātaka (offer, god) (Ind.)
Kleur: gevlektheid: term: śabala (-ī) (adj.) (dier/godin) (Ind.)
Kleur: rood
Kleur: rood
Kleur: wit (blank)
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie

en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:

aarde
aarde
aarde
aarde
aarde
aarde
aarde
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chthonische
grond
Bhūmi
bhū (‘aarde’)
bhū,
Bhūmi
centrale punt
centrale positie
Kuru’s, het centrum van
groeigebied
akker [voorafgegaan door een spatie]
Arvales
Urvarā, de akker
inheemsen
vreemd
oevers
hemel
svar (‘hemel’)
het rijk
land [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
land, [voorafgegaan door een spatie]
zijn rijk
plaats
begraafplaatsen
mierenhoop
mierenhopen
juiste plaats voor een offer
Op zijn hoofd worden offers
Agnihotra-plaats
offerplaats
Yajñavāstu
crematieplaatsen
vergaderhuis
sabhā
huis van de purohita
woonplaats
woont
zuiden, waar ook de Vaderen wonen
in de lucht
lucht (bij de huisdeur);
luchtruim
bhuva
kleine ruimten of gaten
kosmisch
universele
universum
goddelijke wereld
heilige wereld
aardse

Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Bhūmi) (Ind.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: bhū (Ind.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: bhū (Ind.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: bhūmi (godin) (Ind.)
Kosmografie en geografie: centrum (midden)
Kosmografie en geografie: centrum van de menselijke samenleving
(zoals de haard)
Kosmografie en geografie: centrum, religieus
Kosmografie en geografie: gebied, groei- en leefKosmografie en geografie: gebied: akker
Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: arvalis (adj.)
(L/R)
Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: urvarā (apsaras)
(Ind.)
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen,
autochthoon, inheems)
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd,
allochtoon, uitheems)
Kosmografie en geografie: gebied: oever
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: hemel: term: svar (Ind.)
Kosmografie en geografie: land (rijk, stuk land)
Kosmografie en geografie: land (rijk, stuk land)
Kosmografie en geografie: land (rijk, stuk land)
Kosmografie en geografie: land (rijk, stuk land)
Kosmografie en geografie: plaats (locaal)
Kosmografie en geografie: plaats, begraaf- (dodenplaats)(alg.)
Kosmografie en geografie: plaats, dierenverblijf- (nest, leger)
Kosmografie en geografie: plaats, dierenverblijf- (nest, leger)
Kosmografie en geografie: plaats, offerKosmografie en geografie: plaats, offerKosmografie en geografie: plaats, offerKosmografie en geografie: plaats, offerKosmografie en geografie: plaats, offer-: term: yajñavāstu
(rite/offer) (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats, verbrandings- (crematieplaats)
Kosmografie en geografie: plaats, vergaderKosmografie en geografie: plaats, vergader-: term: sabhā
(lit./vuur) (Ind.)
Kosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht-: term: bhuva = bhuvas
(Ind.)
Kosmografie en geografie: ruimte: gat (holte)
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
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profane en de heilige wereld
hoofdwegen
kruising
richting
richting tegenovergesteld aan die van de
links
rechts
Ayana
Munyayana
Śatapatha
windstreken
noord
uttaravedi
noordwest
oostzijde
westen
zuid
Dakṣiṇa
omringen
baan van de zon
ronddragen van vuur
ronddragen van vuur
ayana
gouden mannenfiguur (= Agni)
mannenfiguur
pop [+ spatie]
stropop
Dieren van meel
namaakdieren
ram en een ooi van gerst
vijfkoppige slang van klei
halvemaanvormig
is rond
rond vel
vierkant
vogelvorm
afzichtelijk
lelijk
schoonheid
versieren
houwen [voorafgegaan door een spatie]
letters
markeren
capite operto
exta;
mola salsa
omentum
lichaam
lichamen
armen
linkerarm
rechterarm

Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
Kosmografie en geografie: weg (pad, route)
Kosmografie en geografie: weg: kruising van wegen
Kosmografie en geografie: weg: richting
Kosmografie en geografie: weg: richting, tegengesteld aan de
woonplaats van de god
Kosmografie en geografie: weg: richting: links
Kosmografie en geografie: weg: richting: rechts
Kosmografie en geografie: weg: term: ayana (Ind.)
Kosmografie en geografie: weg: term: ayana, muny- (‘weg van de
extase’) (maansoffer) (Ind.)
Kosmografie en geografie: weg: term: patha, śata- (‘honderd
paden’) (lit.) (Ind.)
Kosmografie en geografie: windstreek (hemel-)
Kosmografie en geografie: windstreek: noorden
Kosmografie en geografie: windstreek: noorden: term: uttara
(Ind.)
Kosmografie en geografie: windstreek: noordwesten
Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kosmografie en geografie: windstreek: westen
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden: term: dakṣiṇa
(Ind.)
Kringloop
Kringloop: hemel: zon, ~ der
Kringloop: rite: locale ~: reinigende ~ (lustratie)
Kringloop: rite: locale ~: vuurommegang
Kringloop: rite: temporaire ~: term: ayana (Ind.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Agni (Ind.)
Kunst en schrift: beeld, mannenKunst en schrift: beeld: pop
Kunst en schrift: beeld: pop, stroKunst en schrift: beeld: pop: dier van meel
Kunst en schrift: beeld: pop: opgezet dier
Kunst en schrift: beeld: pop: opgezet dier
Kunst en schrift: beeld: pop: slang van klei
Kunst en schrift: compositie: halvemaanvorm
Kunst en schrift: compositie: rond
Kunst en schrift: compositie: ronde schijf
Kunst en schrift: compositie: vierkant
Kunst en schrift: compositie: vogelvorm
Kunst en schrift: esthetiek: lelijkheid (misvormdheid)
Kunst en schrift: esthetiek: lelijkheid (misvormdheid)
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid (gratie, pracht)
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: kunst, houtsnijKunst en schrift: schrift: letterteken
Kunst en schrift: schrift: markeren (een teken aanbrengen)
Latijnse termen: capite operto
Latijnse termen: exta
Latijnse termen: mola salsa
Latijnse termen: omentum
Lichaam
Lichaam
Lichaam: arm
Lichaam: arm, linkerLichaam: arm, rechter-
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been
benen
eenpotige
de eenpotige geit;
uttānapad
foetushouding
liggen
ligt twaalf nachten neer
upaśaya
Arbudi
jongen staat op een steen
Staan op
Upasthāna
Agnyupasthāna
zet zich op
zit van [voorafgegaan door een spatie]
zit. [voorafgegaan door een spatie]
zit in
zit op
niṣāda’s
sattra
Upasad
ander haar
haar en nagels
haar, nagels
haarknip
haarknippen
haarpin
haarscheiding
haren
het haar
van haar
zijn haar
lang haar
langharige
ongeschoren
Haardracht
kapsel
manen van de paarden
wol [+ spatie]
hand [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
handen
handwassing
Hasta
vuist
grijpt de hand van de bruid
hart [voorafgegaan door een spatie]
ingewanden
exta;
wier lichamen

Lichaam: been (poot)
Lichaam: been (poot)
Lichaam: been (poot): eenpotigheid
Lichaam: been (poot): eenpotigheid: term: ekapad (adj.) (Ind.)
Lichaam: gestalte: barende houding: term: uttānapad (Ind.)
Lichaam: gestalte: foetushouding
Lichaam: gestalte: liggende houding
Lichaam: gestalte: liggende houding
Lichaam: gestalte: liggende houding: term: upaśaya (nom. act.)
(offerpaal) (Ind.)
Lichaam: gestalte: opgezwollenheid: term: arbuda, arbudi,
nyarbudi (demon) (Ind.)
Lichaam: gestalte: staande houding
Lichaam: gestalte: staande houding
Lichaam: gestalte: staande houding: term: upasthāna (nom. act.)
(gebed) (Ind.)
Lichaam: gestalte: staande houding: term: upasthāna, Agny(nom. act.) (rite) (Ind.)
Lichaam: gestalte: zittende houding
Lichaam: gestalte: zittende houding
Lichaam: gestalte: zittende houding
Lichaam: gestalte: zittende houding
Lichaam: gestalte: zittende houding
Lichaam: gestalte: zittende houding: term: niṣāda (‘gezetene’)
(adj.) (niet-Ariër) (Ind.)
Lichaam: gestalte: zittende houding: term: sattra (offer) (Ind.)
Lichaam: gestalte: zittende houding: term: upasad (‘nederzitting’)
(iṣṭi) (Ind.)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar, lang
Lichaam: haar, lang
Lichaam: haar, ongeknipt (ongeschoren)
Lichaam: haar: haardracht (kapsel)
Lichaam: haar: haardracht (kapsel)
Lichaam: haar: manen (v.h. paard)
Lichaam: haar: wol
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand: term: hasta (Ind.)
Lichaam: hand: vuist
Lichaam: handgebaar: handreiking (een hand geven)
Lichaam: hart
Lichaam: ingewand
Lichaam: ingewand: term: exta (L/R)
Lichaam: lichaam, dierlijk
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wier lichamen
lichaamsdelen
deel van de resten van het dier
delen van het dier
resten van het offer
urine
zweet
mond
nagels
navelstreng
geiten met een zwarte nek
neus
ogen [voorafgegaan door een spatie]
ogen gesloten
blik [+ spatie]
boze oog
blik van de slang en van de bruid
blik van de slang en van de bruid
zijn (het oog van
hangoren
oor [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
rode oren
romp
rug [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
schoot
staart
faeces
uitwerpselen
vet
omentum
vinger
vleugel
voet
uttānapad
neemt zeven stappen
stappen
stapt
Afdaling
zwart
kālī
een licht
maanverlichte
nacht
heldere
schittering
puroruc
Śuci
literatuur
Pariplava Ākhyāna’s
Mahānāmnī-verzen
Taittirīya Āraṇyaka

Lichaam: lichaam, menselijk
Lichaam: lichaamsdeel
Lichaam: lichaamsdeel, dierlijk
Lichaam: lichaamsdeel, dierlijk
Lichaam: lichaamsdeel, dierlijk
Lichaam: lichaamssap: urine
Lichaam: lichaamssap: zweet
Lichaam: mond
Lichaam: nagel
Lichaam: navelstreng
Lichaam: nek: geitennek
Lichaam: neus
Lichaam: oog
Lichaam: oog, gesloten
Lichaam: oog: blik
Lichaam: oog: blik, boze
Lichaam: oog: blik: blik van de bruid
Lichaam: oog: blik: blik van de slang
Lichaam: oog: blik: blik van Mitra (Ind.)
Lichaam: oor
Lichaam: oor
Lichaam: oor
Lichaam: romp
Lichaam: rug
Lichaam: schoot
Lichaam: staart
Lichaam: uitwerpselen (mest)
Lichaam: uitwerpselen (mest)
Lichaam: vet
Lichaam: vet: term: omentum (‘darmscheil’) (L/R)
Lichaam: vinger
Lichaam: vleugel
Lichaam: voet
Lichaam: voet: term: pad, uttāna- (‘met uitgestrekte voeten’)
(kosmische, vrouwelijke macht) (Ind.)
Lichaam: voet: voetstap
Lichaam: voet: voetstap
Lichaam: voet: voetstap
Lichaam: voet: voetstap
Licht en duisternis: duisternis (zwart)
Licht en duisternis: duisternis: term: kāla (of mahākāla; fem. kālī
of mahākālī, de ‘grote zwarte’) (adj.) (godennaam) (Ind.)
Licht en duisternis: licht, kaars- (lamp- e.d.)
Licht en duisternis: licht, maanLicht en duisternis: nacht
Licht en duisternis: schittering
Licht en duisternis: schittering
Licht en duisternis: schittering: term: ruc, puro- (‘in het oosten
schijnend’) (type mantra) (Ind.)
Licht en duisternis: schittering: term: śuci (part.) (soma/god)
(Ind.)
Literatuur
Literatuur: Ākhyāna, Pariplava (Ind.)
Literatuur: Āraṇyaka, Aitareya: Mahānāmnī-verzen (Ind.)
Literatuur: Āraṇyaka, Taittirīya (Ind.)
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Avesta
Avestijnse
vergelijkbaar met de Bahrām
Leviticus
Brāhmaṇa’s
Aitareya Brāhmaṇa
Kauṣītaki Brāhmaṇa
Pañcaviṃśa Brāhmaṇa
Sāmavidhāna Brāhmaṇa
Śatapatha Brāhmaṇa
Śatapatha en andere Brāhmaṇa’s
Ṛgvidhāna (door Śaunaka)
Manu Smṛti
Sūtra’s
AGS
Kauśika Gṛhya Sūtra
PGS
Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra
Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra
Vaitāna Sūtra
Upaniṣads
Upaniṣadisch
Veda
Vedisch
Atharva Veda
strijdspreuken (Atharva
(AV
Pariśiṣṭa’s (aanhangsel) van de Atharva
Veda
Kuntāpa
Ṛg Veda
Āprī-hymnen
āprī-litanieën
Āpyāyana-vers
kikkerhymne
RV 1: 179
Vālakhilya-hymnen
Sāma Veda
Yajur Veda
Vājasaneyi Saṃhitā
Zwarte Yajur Veda
Taittirīya Saṃhitā
Salische wet
onmisbaar
Stomabhāga
maan [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]

Literatuur: Avesta (Ir.), Avestijns
Literatuur: Avesta (Ir.), Avestijns
Literatuur: Avesta: Yašt, Bahrām (Ir.)
Literatuur: Bijbel: Leviticus (Isr.)
Literatuur: Brāhmaṇa (alg.) (Ind.), Brahmanisch
Literatuur: Brāhmaṇa, Aitareya = Āśvalāyana Brāhmaṇa (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Kauṣītaki = Śāṅkhāyana (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Pañcaviṃśa = Prauḍha = Tāṇḍya (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Sāmavidhāna (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Śatapatha (Ind.)
Literatuur: Brāhmaṇa, Śatapatha (Ind.)
Literatuur: Ṛgvidhāna (door Śaunaka) (Ind.)
Literatuur: Śāstra, Dharma: Manu Smṛti = Mānava Dharma Śāstra
(Ind.)
Literatuur: Sūtra (alg.) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Āśvalāyana (door Āśvalāyana) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Kauśika (door Kauśika) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Pāraskara (door Pāraskara) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Śāṅkhāyana (door Śāṅkhāyana) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Śāṅkhāyana (door Śāṅkhāyana) (Ind.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Vaitāna (door anon.) (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad = Vedānta (alg.) (Ind.)
Literatuur: Upaniṣad = Vedānta (alg.) (Ind.)
Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch
Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch
Literatuur: Veda, Atharva = Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās =
Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda (Ind.)
Literatuur: Veda, Atharva = Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās =
Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda (Ind.)
Literatuur: Veda, Atharva = Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās =
Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda (Ind.)
Literatuur: Veda, Atharva: Atharva Veda Pariśiṣṭa (Ind.)
Literatuur: Veda, Atharva: Kuntāpa (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg: Āprī-hymnen (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg: Āprī-hymnen (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg: Āpyāyana-vers (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg: Kikker-hymne = hymne aan de maṇḍūka’s
(Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg: Lopāmudrā-en-Agastya-hymne (Ind.)
Literatuur: Veda, Ṛg: Vālakhilya-hymnen (Ind.)
Literatuur: Veda, Sāma (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Witte: Vājasaneyi Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte (Kṛṣṇa) (Ind.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Taittirīya Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: wet: Lex Salica (Germ.)
Lot: noodzakelijkheid
Lot: term: bhāga, stoma- (‘degene wiens deel de stoma is’)
(spreuk) (Ind.)
Maan
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maans [voorafgegaan door een spatie]
maan,
maansoffer
maan.
maanshalvemaanvormig
maanverlichte
maanhuis
maanfestival
nieuwe- en vollemaan
Nieuwe- of vollemaan
nieuwemaan
vollemaan
Candra
almacht
inspanning
Śamā, inspanning
śamī
kracht te geven
versterken
versterking
chtonische machten
symbool van destructieve
gevaarlijke krachten
goddelijke kracht
macht der goden
dhiṣaṇā
heilige kracht
hoogste macht
koninklijke macht
kosmische levenbrengende macht
kracht
sterk
Sarvānnabhūti
ukthavīrya
kosmische levenbrengende macht
machtig
śākvara
magische kracht
klei van zijn rijk op het altaar
gebruik van amuletten
kracht van de maan
gunstig zijn (het oog van
magische kracht uit van onthouding
purohita heeft magische kracht
bādhaka-hout om mieren te verdrijven
natuur van de vrouw die ongeluk kan
Beademen van de pasgeborene
begraven van haar en nagels

Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan: maanfase: nieuwe maan
Maan: maanfase: nieuwe maan
Maan: maanfase: nieuwemaan
Maan: maanfase: vollemaan
Maan: term: candra(mas) (Ind.)
Macht en kracht: almacht
Macht en kracht: aspect: inspanning
Macht en kracht: aspect: inspanning: term: śamā (Keith) (godin)
(Ind.)
Macht en kracht: aspect: inspanning: term: śamī (boom) (Ind.)
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: chtonische macht
Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad), macht
van de
Macht en kracht: gevaarlijke kracht
Macht en kracht: goddelijke kracht (transcendente kracht)
Macht en kracht: goddelijke macht
Macht en kracht: goddelijke macht: term: dhiṣaṇā (Ind.)
Macht en kracht: heilige kracht
Macht en kracht: hoogste macht
Macht en kracht: koninklijke macht
Macht en kracht: kosmische kracht
Macht en kracht: kracht (sterk) (alg.)
Macht en kracht: kracht (sterk) (alg.)
Macht en kracht: kracht: term: bhūti, sarvānna- (‘kracht van al
het voedsel’) (godin) (Ind.); Offer: ~ aan Sarvānnabhūti (Ind.)
Macht en kracht: kracht: term: vīrya, uktha- (‘kracht van de lof’)
(mantra) (Ind.)
Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van;
vrouwelijk
Macht en kracht: macht (machtig) (alg.)
Macht en kracht: macht: term: śākvara (adj.) (sāman) (Ind.)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht van de aarde
Macht en kracht: magische kracht van de amuletten (bracteaten)
Macht en kracht: magische kracht van de hemellichamen: maan
Macht en kracht: magische kracht van de hemellichamen: zon
Macht en kracht: magische kracht van de onthouding
Macht en kracht: magische kracht van de priester
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: bādhaka-hout
(Ind.)
Macht en kracht: magische kracht van de vrouw
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam:
adem
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam: haar
en nagels
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Naaktheid als gunstige kracht
invloed van zien
Insmeren met zweet van pijlpunten
macht die groter is dan de goden
offer aan te brengen, die magische kracht
offer is immers vervuld van heilige kracht
offer niet de magische kracht
offer zelfs de goden kan dwingen
hymnen zo’n macht hebben dat ze
invloed
kracht van de Śakvarī-verzen
van de verzen)
hymnen zo’n macht hebben dat ze
invloed
macht om het offer te laten lukken of
offer is nu niet alleen de grote macht in
scheppingskracht
Magie
magisch
magische rite
eigenlijk magische
aantrekking van goede substanties en
bevestiging van zijn positie
kan de zon doen rijzen
magische handeling om de zon te helpen
wordt de zon geboren
die het doel verwoorden
die de ziekte moet
om iemands dood te bewerkstelligen
kan het laten regenen
koord aan de offerpaal gebonden wordt
regenceremonie
regenmagie
regenrite
schatten van de paṇi’s worden verkregen
met magische manipulaties een koninkrijk
baan van de zon weer te geven en hem
om de vruchtbaarheid te bevorderen
gebruik van de Apāmārga-plant
magische handeling de zonden opgeheven
ronddragen van vuur
spoelen van de mond met water
uitwissing op het vuur
werpen van boeien met zonden in het
Vedische magie
aanraken eveneens twee kanten
drager van zijn huid krijgt zijn viriliteit
Het wordt door de goddelijke geest
overdracht van kwaad op iets of iemand
overgedragen door dit aan te raken

Macht en kracht: magische
naaktheid
Macht en kracht: magische
Macht en kracht: magische
zweet
Macht en kracht: magische
Macht en kracht: magische
Macht en kracht: magische
Macht en kracht: magische
Macht en kracht: magische
Macht en kracht: magische

kracht van het menselijk lichaam:
kracht van het menselijk lichaam: oog
kracht van het menselijk lichaam:
kracht van het offer
kracht van het offer
kracht van het offer
kracht van het offer
kracht van het offer
kracht van het woord: hymnen

Macht en kracht: magische kracht van het woord: Śakvarī-verzen
(Ind.)
Macht en kracht: magische kracht van het woord: Śakvarī-verzen
(Ind.)
Macht en kracht: object: goden, macht over de
Macht en kracht: object: welslagen van het offer, macht over het
Macht en kracht: offer, kracht van het
Macht en kracht: scheppingskracht (creativiteit)
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie: doel: aantrekking van goede krachten
Magie en mantiek: magie: doel: bevestiging van iemands positie
Magie en mantiek: magie: doel: doen verrijzen (geboren laten
worden) van de zon
Magie en mantiek: magie: doel: doen verrijzen (geboren laten
worden) van de zon
Magie en mantiek: magie: doel: doen verrijzen (geboren laten
worden) van de zon
Magie en mantiek: magie: doel: een wens in vervulling doen gaan
Magie en mantiek: magie: doel: genezing
Magie en mantiek: magie: doel: iemands dood bewerkstelligen
Magie en mantiek: magie: doel: regen (regenmagie, regenrite)
Magie en mantiek: magie: doel: regen (regenmagie, regenrite)
Magie en mantiek: magie: doel: regen (regenmagie, regenrite)
Magie en mantiek: magie: doel: regen (regenmagie, regenrite)
Magie en mantiek: magie: doel: regen (regenmagie, regenrite)
Magie en mantiek: magie: doel: rijkdom verkrijgen
Magie en mantiek: magie: doel: vernietiging van een koninkrijk
Magie en mantiek: magie: doel: versterking van de zonnekracht
Magie en mantiek: magie: doel: versterking van levenskracht en
groei (bevordering van de vruchtbaarheid)
Magie en mantiek: magie: doel: zonden opheffen
Magie en mantiek: magie: doel: zonden opheffen
Magie en mantiek: magie: doel: zonden opheffen
Magie en mantiek: magie: doel: zonden opheffen
Magie en mantiek: magie: doel: zonden opheffen
Magie en mantiek: magie: doel: zonden opheffen
Magie en mantiek: magie: geogr./rel.: Vedische - (Ind.)
Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie

Het Vedische ritueel

plaatsen van aarde uit een mierenhoop
bij
Staan op een steen
Staan op een tijgervacht
Door imitatie kan men het doel bereiken
hotṛ zwaait op een schommel om de baan
Mimetische magie (nabootsing)
middelen die de vijanden gebruikt
middelen ter verdrijving van demonische
middelen waarmee magie wordt
bedreven
Offers zijn feitelijk magie geworden
priesterlijke magie
zwarte magie
magische handeling
aanbrengen van substanties aan of in het
begraven en opgraven van objecten voor
gebruik van amuletten
gunstige invloed van voorwerpen
demonen kan verjagen
gebruik van een staf
staf die moet beschermen tegen
menselijke
wapen tegen demonen gebruikt
Verdrijving door geluid
geven van de juiste antwoorden
gunstige invloed van zien
Bedrog en zelfbedrog
Naaktheid als gunstige kracht
Verdrijving of verzoek tot heengaan
Verzoening:
offers van zwarte dieren
De koning wint met dobbelen
De offeraar wint met paardenrennen
Reiniging door water
Seksuele handelingen
Vernietiging van een pop
Kammen.
Schudden:
Weggooien:
water rond het huis gegoten
Passeren van kleine ruimten of gaten:
waarzeggerij

Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie:
Magie en mantiek: magie:
Magie en mantiek: magie:
magie
Magie en mantiek: magie:
magie
Magie en mantiek: magie:
magie
Magie en mantiek: magie:
Magie en mantiek: magie:
Magie en mantiek: magie:

methode: contagieuze magie
methode: contagieuze magie
methode: imitatieve of homeopatische
methode: imitatieve of homeopatische
methode: imitatieve of homeopatische
middel van middel van middel van -

Magie en mantiek: magie: type: offermagie
Magie en mantiek: magie: type: priesterlijke Magie en mantiek: magie: type: zwarte - (hekserij,
schadeberokkenende magie)
Magie en mantiek: magische handeling
Magie en mantiek: magische handeling: aanbrengen van
substanties aan of in het lichaam (eten, zalven enz.)
Magie en mantiek: magische handeling: begraven en opgraven van
voorwerpen
Magie en mantiek: magische handeling: gebruik van amuletten
Magie en mantiek: magische handeling: gebruik van een gunstig
voorwerp
Magie en mantiek: magische handeling: gebruik van een staf
Magie en mantiek: magische handeling: gebruik van een staf
Magie en mantiek: magische handeling: gebruik van een staf
Magie en mantiek: magische handeling: gebruik van een staf
Magie en mantiek: magische handeling: geluid maken
Magie en mantiek: magische handeling: geven van de juiste
antwoorden
Magie en mantiek: magische handeling: gunstige blik
Magie en mantiek: magische handeling: misleiding
Magie en mantiek: magische handeling: naaktheid
Magie en mantiek: magische handeling: offer [zie ook onder Offer]
Magie en mantiek: magische handeling: offer [zie ook onder Offer]
Magie en mantiek: magische handeling: offeren van zwarte dieren
Magie en mantiek: magische handeling: overwinning in een
wedstrijd
Magie en mantiek: magische handeling: overwinning in een
wedstrijd
Magie en mantiek: magische handeling: reiniging met water
Magie en mantiek: magische handeling: seksuele handelingen
Magie en mantiek: magische handeling: vernietiging van een pop
Magie en mantiek: magische handeling: verwijdering
(uitschudden, weggooien, kammen)
Magie en mantiek: magische handeling: verwijdering
(uitschudden, weggooien, kammen)
Magie en mantiek: magische handeling: verwijdering
(uitschudden, weggooien, kammen)
Magie en mantiek: magische handeling: water rond het huis gieten
Magie en mantiek: magische handeling: zich door een holte of gat
te verplaatsen
Magie en mantiek: mantiek
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De inhoud van dromen laat de toekomst
zien
godsgericht
De bewegingen van het vuur tonen wie
wint
schouwen van ingewanden
Uit het gedrag van dieren (vogels, koeien
necromantie
mens
bewoners
stam [+ spatie]
volk
dans
gong
Muziek
muzikale
trom [voorafgegaan door een spatie]
mythe
mythische
mythe van het zelfoffer van Brahman
mythe van Naciketas
mythe van Puruṣa’s offer
mythe van Soma en de gebroken eed
over het huweljk van Sūryā en Soma
legende van Śunaḥśepa
mythe van het offer van Śunaḥśepa
mythe van Śunaḥśepa
Śunaḥśepa’s mythe
mythe van Vatsa
Dadhigharma-offer aan de Aśvins
met de wijding van Indra of Varuṇa
mythologie over het doden van koning
Soma
met de wijding van Indra of Varuṇa
rook
śakadhūma
wegsmelten
gesmolten
gloeit
hete [+ spatie]
heteheter wordt
hitte [voorafgegaan door een spatie]
verhitten
winden
offer
Aditi;
offer aan Aditi
Agni (372);
Agni (vuur en rook):
Agni op aarde.
Agni;
Ajya-boteroffers aan Agni en Soma
boteroffer aan Agni en Soma

Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van droom of visioen
(vreemde waarneming)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een godsoordeel
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van de bewegingen van het vuur
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van de ingewanden: lever (hepatoscopie)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het gedrag van dieren: term: augurium (L/R)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie
Mens
Mens: inwoner (bewoner)
Mens: volk
Mens: volk
Muziek en dans: dans (cultusdans)
Muziek en dans: gong
Muziek en dans: muziek (muzikaal)
Muziek en dans: muziek (muzikaal)
Muziek en dans: trommel
Mythe
Mythe
Mythe: Brahman Svāyambhū’s zelfoffer (Ind.)
Mythe: Naciketas en Vājaśravas (Ind.)
Mythe: Puruṣa’s offer (RV) (Ind.)
Mythe: Soma en Rohini (Ind.)
Mythe: Soma en Sūryā (Ind.)
Mythe: Śunaḥśepa’s offer (Ind.)
Mythe: Śunaḥśepa’s offer (Ind.)
Mythe: Śunaḥśepa’s offer (Ind.)
Mythe: Śunaḥśepa’s offer (Ind.)
Mythe: Vatsa’s vuurproef (Ind.)
Mythologie: Aśvins, ~ van de (Ind.)
Mythologie: Indra, ~ van (Ind.)
Mythologie: Soma, ~ van (Ind.)
Mythologie: Varuṇa, ~ van (Ind.)
Natuurverschijnsel: rook (offer-)
Natuurverschijnsel: rook: term: dhūma, śaka- (‘mestrook’)
(waarzegger) (Ind.)
Natuurverschijnsel: smelten
Natuurverschijnsel: smelten
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Offer
Offer: ~ aan Aditi (Ind.)
Offer: ~ aan Aditi (Ind.)
Offer: ~ aan Agni (Ind.)
Offer: ~ aan Agni (Ind.)
Offer: ~ aan Agni (Ind.)
Offer: ~ aan Agni (Ind.)
Offer: ~ aan Agni (Ind.)
Offer: ~ aan Agni (Ind.)
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Boteroffers aan Agni
aan Agni, Sarasvatī, Soma, Varuṇa
geit aan Agni en Soma
gebreken geofferd aan Agni en Soma
Indra en Agni, of aan Sūrya of aan
Prajāpati
gericht aan Indra, Agni en de Algoden
koek voor Agni
koeken aan Agni en Soma
Agni en Soma (vollemaan) of Agni en Indra
offer van een dier aan Agni en Soma
offers aan Agni en Prajāpati
Offers aan Agni of Indra of Sarasvatī
Offers aan Agni, Indra en Sūrya
ijzeren, zilveren en gouden vorm van Agni
Offers aan Indra, Agni
Mitra en Varuṇa, Indra en Indra en Agni
plengoffers aan Agni, Soma, Savitṛ,
Sarasvatī
slachtoffers aan Agni en Soma
stier aan Agni
Tanūhavis-offers voor Agni
voor Agni op 8 potscherven
Agni Gṛhapati.
offert aan Agni (als ‘Kāma’)
Agni Sviṣṭakṛt.
offer aan Agni Sviṣṭakṛt
offeren van een koek aan Agni Sviṣṭakṛt
Sviṣṭakṛt;
Sviṣṭakṛt-offer
iṣṭi aan Agni Vaiśvānara en Parjanya
Agni Vaiśvānara.
Vaiśvānara;
de eenpotige geit;
Anumati ‘gunst’;
Anumati e.a.
Anumati;
Offers aan Anumati en Nirṛti
offers aan Anumati, Kuhū, Rākā en Sinīvālī
offert aan Apāṃnapāt
otteroffer aan Apāṃnapāt
Aryaman;
voeteneinde van het bed aan Bhadrakālī
Bharadvāja Dhanvantari;
Dhanvantari-offer
Sarasvatī, Bharatī, Indra, Mitra
Rudrāṇī, Śarvāṇī en Bhavani;
Bhūti, Bhūmi, Pārṣṇi en
Bhūti, Bhūmi, Pārṣṇi en
Bhūti, voorspoed.
Brahman;
Bṛhaspati.
Mitra en Varuṇa, de Algoden en Bṛhaspati
offer aan Bṛhaspati

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan

Agni (Ind.)
Agni (Ind.)
Agni (Ind.)
Agni (Ind.)
Agni (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

Agni
Agni
Agni
Agni
Agni
Agni
Agni
Agni
Agni
Agni
Agni
Agni

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

Agni (Ind.)
Agni (Ind.)
Agni (Ind.)
Agni (Ind.)
Agni Gṛhapati (Ind.)
Agni Kāma (Ind.)
Agni Sviṣṭakṛt (Ind.)
Agni Sviṣṭakṛt (Ind.)
Agni Sviṣṭakṛt (Ind.)
Agni Sviṣṭakṛt (Ind.)
Agni Sviṣṭakṛt (Ind.)
Agni Vaiśvānara (Ind.)
Agni Vaiśvānara (Ind.)
Agni Vaiśvānara (Ind.)
Aja Ekapad (Ind.)
Anumati (Ind.)
Anumati (Ind.)
Anumati (Ind.)
Anumati (Ind.)
Anumati (Ind.)
Apāṃnapāt (Ind.)
Apāṃnapāt (Ind.)
Aryaman (Ind.)
Bhadrakālī (Ind.)
Bharadvāja Dhanvantari (Ind.)
Bharadvāja Dhanvantari (Ind.)
Bharatī (Ind.)
Bhavani (Ind.)
Bhūmi (Ind.)
Bhūti (Ind.)
Bhūti (Ind.)
Brahman (Ind.)
Bṛhaspati (Ind.)
Bṛhaspati (Ind.)
Bṛhaspati (Ind.)

(Ind.)
(Ind.)
(Ind.)
(Ind.)
(Ind.)
(Ind.)
(Ind.)
(Ind.)
(Ind.)
(Ind.)
(Ind.)
(Ind.)
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Candra (volgens anderen);
Aarde;
Koekoffers aan hemel en aarde
om de aardgeest te eren
Bali’s op de mortier aan de boom
brāhmaṇa’s;
de dag van de geboorte;
de geboortedag;
dagen en nachten;
Rauhiṇa-koeken aan de dag en de nacht
offers aan de daglopers
dodenoffer
offer aan de manes
de doden of chthonische godheden
offers te brengen aan dergelijke geesten
voedsel in kuilen voor de doden
Water (geen bloed) voor de doden
offer aan de Vaderen
Aṣṭakā-offer aan de Vaderen
Bali’s in het zuiden aan de Vaderen
de Vaderen;
offer aan de Vaderen
Bali-resten met water aan de Vaderen
offers aan de Vaderen
Rijstkoeken voor de Vaderen
Vaderen ontvangen een surā-dronk
Gandharva (volgens anderen).
naoffers aan het stro, de goddelijke
deuren
de goden;
worden de god voedsel
Goden aan wie geofferd wordt
goden te offeren
naar de goden gezonden
offer aan de goden
Offers aan allerlei goden
offers aan de goden
vuur voor de slangen en voor veel goden
uitgenodigde goden.
de doden of chthonische godheden
de Āditya’s;
offers aan de Āditya’s, de Maruts
voor de Āditya’s op 12 potscherven
de Algoden;
gericht aan Indra, Agni en de Algoden
Koeienoffers aan Mitra en Varuṇa, de
Algoden
Melkoffers aan de Algoden
Offer aan de Algoden
Viśvedevās;
Aśvins (rood):
Dadhigharma-offer aan de Aśvins
de Aśvins;
geit aan de Aśvins
geofferd aan de Aśvins
Indra en Vāyu, Mitra en Varuṇa en de
Aśvins

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan Candra (Ind.)
aan de aarde
aan de aarde
aan de aardgeest
aan de bomen (boom) (Ind.)
aan de brāhmaṇa’s (Ind.)
aan de dag van de geboorte (Ind.)
aan de dag van de geboorte (Ind.)
aan de dagen en nachten (Ind.)
aan de dagen en nachten (Ind.)
aan de daglopers (Ind.)
aan de doden (dodenoffer)
aan de doden (dodenoffer)
aan de doden (dodenoffer)
aan de doden (dodenoffer)
aan de doden (dodenoffer)
aan de doden (dodenoffer)
aan de doden: de Vaderen (Ind.)
aan de doden: de Vaderen (Ind.)
aan de doden: de Vaderen (Ind.)
aan de doden: de Vaderen (Ind.)
aan de doden: de Vaderen (Ind.)
aan de doden: de Vaderen (Ind.)
aan de doden: de Vaderen (Ind.)
aan de doden: de Vaderen (Ind.)
aan de doden: de Vaderen (Ind.)
aan de Gandharva (Ind.)
aan de goddelijke deuren (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

de goden
de goden
de goden
de goden
de goden
de goden
de goden
de goden
de goden
de goden
de goden van de onderwereld (aardgoden)
de goden: Āditya’s (Ind.)
de goden: Āditya’s (Ind.)
de goden: Āditya’s (Ind.)
de goden: algoden
de goden: algoden
de goden: algoden

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

de goden: algoden
de goden: algoden
de goden: algoden: Viśvedevās (Ind.)
de goden: Aśvins (Ind.)
de goden: Aśvins (Ind.)
de goden: Aśvins (Ind.)
de goden: Aśvins (Ind.)
de goden: Aśvins (Ind.)
de goden: Aśvins (Ind.)
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offer aan de god van de
roesopwekkende
de god van het water (in de waterpot);
voor hemelse goden
de Maruts.
koe voor de Maruts
Koekoffers aan de Maruts
Maruts (hun moeder is gevlekt):
Maruts:
offer aan Indra wordt gericht aan de
Maruts
offers aan de Āditya’s, de Maruts
Varuṇa (de ram), de Maruts (de ooi) en Ka
plengoffers aan de Rudra’s
Bali voor de Maruts
de onbekende goden;
voor watergoden
aan de vrouwen van de goden en Varuṇa
de vrouwen van de goden;
halfmaanden;
de hemel en de aarde;
Hemel;
Koekoffers aan hemel en aarde
jaren.
mollen aan de koning der muizen of
mollen
de kruidenbewaarplaats aan de kruiden
de lucht (bij de huisdeur);
maan ontvangt meestal geen offer
de namen der maanden (13);
maanden;
aan de nachtlopers;
de drie constellaties;
de Nakṣatra van die dag;
de Nakṣatra’s;
de god van de Nakṣatra.
planten en bomen (bij de middelste
palen);
de ploegvoor;
aangeboden aan de rākṣasa’s of aan
slangen
Deze worden aan de rākṣasa’s geofferd
offer aan de rākṣasa’s
rākṣasa’s (in de vuilnisbak);
rākṣasa’s krijgen de graanresten van
rākṣasa’s krijgen de zwarte hond
de rijkdom;
jaargetijden;
de Zeven Zieners;
de slang van de zee;
Bali aan de slangen van de drie regionen
aangeboden aan de rākṣasa’s of aan
slangen
Offer aan de slangen
Offers aan de slangen

Offer: ~ aan de goden: god van de soma (Ind.)
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

de goden: god van het water
de goden: hemelgoden
de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.)
de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.)
de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.)
de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.)
de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.)
de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.)
de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.)
de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.)
de goden: Maruts (Rudra’s) (Ind.)
de goden: onbekende goden (Ind.)
de goden: watergoden
de godinnen: vrouwen van de goden
de godinnen: vrouwen van de goden
de halfmaanden (Ind.)
de hemel
de hemel
de hemel
de jaren (Ind.)
de koning der mollen (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

de kruiden (Ind.)
de lucht
de maan
de maanden
de maanden
de nachtlopers (Ind.)
de Nakṣatra (’s) (Ind.)
de Nakṣatra (’s) (Ind.)
de Nakṣatra (’s) (Ind.)
de Nakṣatra (’s) (Ind.)
de planten en bomen

Offer: ~ aan de ploegvoor
Offer: ~ aan de rākṣasa’s (Ind.)
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

de rākṣasa’s (Ind.)
de rākṣasa’s (Ind.)
de rākṣasa’s (Ind.)
de rākṣasa’s (Ind.)
de rākṣasa’s (Ind.)
de rijkdom
de Ṛtu’s (Ind.)
de Saptarṣi’s (Ind.)
de slang van de zee (Ind.)
de slangen
de slangen

Offer: ~ aan de slangen
Offer: ~ aan de slangen

Het Vedische ritueel

Offers bij het vuur voor de slangen
zijn, zoals slangen
slangen enz.
slangen krijgen de ingewanden
slangen wordt geofferd
Gastoffer aan de soma
De stieren ontvangen honing en boter
plengoffers voor de stotra’s
Offer aan de Vināyaka’s
offer aan watervogels
Offers voor vrouwen
vuur was de eigenlijke god aan wie werd
offer aan de vuurgod
vuurstokken;
de wateren.
offers van paarden aan de wateren
aan de winden
de 49 winden;
Bali’s aan de windstreken
geofferd aan de zon
offeren van paardenvlees aan de zon
zon: een witte geit
zonneoffer
mensenoffers brachten (Kālī)
Dhanapati, de heer der rijkdom.
Dhāraṇā ‘vastzetten in de herinnering’;
Dhātṛ;
offer aan Dhātṛ
een kalf.
een koe;
een stier;
offer voor een stervende
naoffers aan het stro, de goddelijke
deuren
offerstro;
eert het vuur met offers, hout en hymnen
offervoedsel (iḍā);
Indra en Agni, of aan Sūrya of aan
Prajāpati
gericht aan Indra, Agni en de Algoden
Indra ontvangt
Indra;
koeken aan Agni en Indra
koeken voor Indra
Agni en Soma (vollemaan) of Agni en Indra
offer aan Indra
offer van een paard aan Indra
Offers aan Agni of Indra of Sarasvatī
Offers aan Agni, Indra en Sūrya
Offers aan Indra
Offers aan Mitra en Varuṇa, Indra en Indra
onvruchtbare koe bij het soma-offer
ramsoffer aan Indra
stier aan Indra
voor Indra op 11 potscherven
koeken voor Indra Harivant
dier i.p.v. melk aan Indra of

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan de slangen
aan de slangen
aan de slangen
aan de slangen
aan de slangen
aan de soma (Ind.)
aan de stieren (Ind.)
aan de stotra’s en śāstra’s (Ind.)
aan de vināyaka’s (Ind.)
aan de vogels
aan de vrouwen
aan de vuurgod
aan de vuurgod
aan de vuurstokken (Ind.)
aan de wateren (zee, rivier)
aan de wateren (zee, rivier)
aan de winden
aan de winden
aan de windstreken
aan de zon
aan de zon
aan de zon
aan de zon
aan Devī (Ind.)
aan Dhanapati (Ind.)
aan Dhāraṇā (Ind.)
aan Dhātṛ (Ind.)
aan Dhātṛ (Ind.)
aan een rund
aan een rund
aan een rund
aan een stervende
aan het offerstro

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan

het offerstro
het vuur
Iḍā (het offervoedsel) (Ind.)
Indra (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra (Ind.)
Indra Harivant (Ind.)
Indra Mahendra (Ind.)

Het Vedische ritueel

geen offers aan Indra of Mahendra
plengoffer aan Mahendra
offer aan Aditi en Indra Vaimṛdha
Indra Vayodhas (i.p.v.
Indrāṇī;
Īśāna.
Īśvara.
offer aan Jumbaka (Varuṇa)
Varuṇa (de ram), de Maruts (de ooi) en Ka
Kāma (in bed);
Offer aan kracht en spraak
offer aan Kṣetrapati
Vaiśravaṇa (= Kubera);
offers aan Anumati, Kuhū, Rākā en Sinīvālī
aan de demonen Śaṇḍa en
Medhā ‘intelligentie’;
koe aan Mitra en Varuṇa
Sarasvatī, Bharatī, Indra, Mitra
Koeienoffers aan Mitra en Varuṇa
melk aan Mitra en Varuṇa
Melkoffer aan Mitra en Varuṇa
Mitra en Varuṇa:
Offers aan Indra en Vāyu, Mitra en Varuṇa
Offers aan Mitra en Varuṇa
Narāśaṃsa;
Tanūnapāt of Narāśaṃsa;
Nejameṣa-offer
ezelsoffer aan Nirṛti
Nirṛti krijgt duif, uil en haas
offer aan Nirṛti
Offers aan Anumati en Nirṛti
offert een ezel aan Nirṛti
rijst voor Nirṛti
iṣṭi aan Agni Vaiśvānara en Parjanya
Parjanya;
Bhūti, Bhūmi, Pārṣṇi en
Paśupati;
geit voor Prajāpati
Indra en Agni, of aan Sūrya of aan
Prajāpati
offers aan Agni en Prajāpati
offers aan Sūrya en Prajāpati
Prajāpati;
Vleesoffer aan Prajāpati
geitenoffer voor Pūṣan
koeken voor Indra Harivant, Indra en
Pūṣan
aan Agni, Soma, Savitṛ, Sarasvatī en Pūṣan
plengoffers van boter en pap aan Pūṣan
Pūṣan (de wegbereider);
Pūṣan.
Pūṣan:

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan Indra Mahendra (Ind.)
aan Indra Mahendra (Ind.)
aan Indra Vaimṛdha (Ind.)
aan Indra Vayodhas (Ind.)
aan Indrāṇī (Ind.)
aan Īśāna (Ind.)
aan Īśvara (Ind.)
aan Jumbaka (Ind.)
aan Ka (Ind.)
aan Kāma (Ind.)
aan kracht en spraak
aan Kṣetrapati (Ind.)
aan Kubera Vaiśravaṇa (Ind.)
aan Kuhū (Ind.)
aan Marka (Ind.)
aan Medhā (Ind.)
aan Mitra (Ind.)
aan Mitra (Ind.)
aan Mitra (Ind.)
aan Mitra (Ind.)
aan Mitra (Ind.)
aan Mitra (Ind.)
aan Mitra (Ind.)
aan Mitra (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

Narāśaṃsa (Ind.)
Narāśaṃsa (Ind.)
Nejameṣa (Ind.)
Nirṛti (Ind.)
Nirṛti (Ind.)
Nirṛti (Ind.)
Nirṛti (Ind.)
Nirṛti (Ind.)
Nirṛti (Ind.)
Parjanya (Ind.)
Parjanya (Ind.)
Pārṣṇi (Ind.)
Paśupati (Ind.)
Prajāpati (Ind.)
Prajāpati (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan
aan

Prajāpati (Ind.)
Prajāpati (Ind.)
Prajāpati (Ind.)
Prajāpati (Ind.)
Pūṣan (Ind.)
Pūṣan (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan
aan
aan
aan
aan

Pūṣan (Ind.)
Pūṣan (Ind.)
Pūṣan (Ind.)
Pūṣan (Ind.)
Pūṣan (Ind.)

Het Vedische ritueel

Pūṣan;
offers aan Anumati, Kuhū, Rākā en Sinīvālī
van een zwarte koe voor Nacht
Rudrāṇī, Śarvāṇī en Bhavani;
plengoffers en formules aan Śabalī
Sadasaspati ‘heer van de
offervergadering’.
Śamā, inspanning;
Śaṃkara;
aan de demonen Śaṇḍa en
koek op twaalf potscherven voor Sarasvat
aan Agni, Sarasvatī, Soma, Varuṇa
geitenoffer voor Sarasvatī
Indra Harivant, Indra en Pūṣan, Sarasvatī
Offers aan Agni of Indra of Sarasvatī
pap voor Sarasvatī
plengoffers aan Agni, Soma, Savitṛ,
Sarasvatī
Sarasvatī:
schaap aan Sarasvatī
Rudrāṇī, Śarvāṇī en Bhavani;
Bali’s in de wc aan Sarvānnabhūti
Ṣaṣṭhī-offer
Koekoffers aan Savitṛ
plengoffers aan Agni, Soma, Savitṛ,
Sarasvatī
offers aan Anumati, Kuhū, Rākā en Sinīvālī
Sītā, de ploegvoor;
Sītā;
offer aan Rudra
Zoenoffer voor Rudra
Offers voor Rudra
Śiva;
Wilde producten voor Rudra
Ajya-boteroffers aan Agni en Soma
boteroffer aan Agni en Soma
aan Agni, Sarasvatī, Soma, Varuṇa
geit aan Agni en Soma
gebreken geofferd aan Agni en Soma
gericht aan Soma
koeken aan Agni en Soma
Agni en Soma (vollemaan) of Agni en Indra
offer van een dier aan Agni en Soma
plengoffers aan Agni, Soma, Savitṛ,
Sarasvatī
slachtoffers aan Agni en Soma
Soma.
Soma;
Śraddhā ‘vertrouwen, geloof’;
bij het hoofdeinde van het bed aan Śrī
Śunaṃkuri.
Indra en Agni, of aan Sūrya of aan
Prajāpati
Offers aan Agni, Indra en Sūrya
offers aan Sūrya en Prajāpati

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan Pūṣan (Ind.)
aan Rākā (Ind.)
aan Rātri (Ind.)
aan Rudrāṇī (Ind.)
aan Śabalī (Ind.)
aan Sadasaspati (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan Śamā (Ind.)
aan Śaṃkara (Ind.)
aan Śaṇḍa (Ind.)
aan Sarasvat (Ind.)
aan Sarasvatī (Ind.)
aan Sarasvatī (Ind.)
aan Sarasvatī (Ind.)
aan Sarasvatī (Ind.)
aan Sarasvatī (Ind.)
aan Sarasvatī (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan Sarasvatī (Ind.)
aan Sarasvatī (Ind.)
aan Śarvāṇī (Ind.)
aan Sarvānnabhūti (Ind.)
aan Ṣaṣṭhī (Ind.)
aan Savitṛ (Ind.)
aan Savitṛ (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan Sinīvālī (Ind.)
aan Sītā (Ind.)
aan Sītā (Ind.)
aan Śiva-Rudra of
aan Śiva-Rudra of
aan Śiva-Rudra of
aan Śiva-Rudra of
aan Śiva-Rudra of
aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)

Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~
Offer: ~

aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)
aan Soma (Ind.)
aan Śraddhā (Ind.)
aan Śrī (Ind.)
aan Śunaṃkuri (Ind.)
aan Sūrya (Ind.)

Offer: ~ aan Sūrya (Ind.)
Offer: ~ aan Sūrya (Ind.)

liṅga
liṅga
liṅga
liṅga
liṅga

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

Het Vedische ritueel

Sūrya;
Svātikārī;
Tanūnapāt of Narāśaṃsa;
slachtoffer voor Tvaṣṭṛ
Tvaṣṭṛ (i.v.m. mythe):
Tvaṣṭṛ;
Udalākāśyapa;
Urvarā, de akker.
van haar witte kalf voor de Morgenstond
aan de vrouwen van de goden en Varuṇa
aan Varuṇa zou moeten worden geofferd
aan Agni, Sarasvatī, Soma, Varuṇa
koe aan Mitra en Varuṇa
Sarasvatī, Bharatī, Indra, Mitra
Koeienoffers aan Mitra en Varuṇa
melk aan Mitra en Varuṇa
Melkoffer aan Mitra en Varuṇa
Mitra en Varuṇa:
offer aan Varuṇa
offeren aan Varuṇa
Varuṇa (de ram), de Maruts (de ooi) en Ka
Offers aan Mitra en Varuṇa, Indra en Indra
offers gebracht aan Varuṇa
Op zijn hoofd worden offers gebracht aan
pap gemaakt en aan Varuṇa
Varuṇa is dan de oorspronkelijke god
Varuṇa;
offer voor Vāstoṣpati
offert aan Vāstoṣpati
Vāstoṣpati.
Vāsuki.
Offers aan Indra en Vāyu, Mitra en Varuṇa
Vāyu;
Vidhātṛ;
Bali’s op de maalsteen aan Viṣṇu
koek op elf potscherven voor Viṣṇu
Offer aan Indra en Viṣṇu
Viṣṇu;
Yajā, het gepersonifieerde offer;
Yama.
Yama:
Yama;
offer, verricht aan de oevers
offerhandelingen
spitosoffer (Śūlagava, maar soms een
geit)
Verloop van de Kaukilī
Verloop van de rite van de bouw van het
Verloop van de sattra
Verloop van de Śabalīhoma
doodt het slachtoffer zonder geluid
Het doden van het paard
slachtingen

Offer: ~ aan Sūrya (Ind.)
Offer: ~ aan Svātikārī (Ind.)
Offer: ~ aan Tanūnapāt (Ind.)
Offer: ~ aan Tvaṣṭṛ (Ind.)
Offer: ~ aan Tvaṣṭṛ (Ind.)
Offer: ~ aan Tvaṣṭṛ (Ind.)
Offer: ~ aan Udalākāśyapa (Ind.)
Offer: ~ aan Urvarā (Ind.)
Offer: ~ aan Uṣas (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Varuṇa (Ind.)
Offer: ~ aan Vāstoṣpati (Ind.)
Offer: ~ aan Vāstoṣpati (Ind.)
Offer: ~ aan Vāstoṣpati (Ind.)
Offer: ~ aan Vāsuki (Ind.)
Offer: ~ aan Vāyu (Ind.)
Offer: ~ aan Vāyu (Ind.)
Offer: ~ aan Vidhātṛ (Ind.)
Offer: ~ aan Viṣṇu (Ind.)
Offer: ~ aan Viṣṇu (Ind.)
Offer: ~ aan Viṣṇu (Ind.)
Offer: ~ aan Viṣṇu (Ind.)
Offer: ~ aan Yajā (Ind.)
Offer: ~ aan Yama (Ind.)
Offer: ~ aan Yama (Ind.)
Offer: ~ aan Yama (Ind.)
Offer: asp.: offerhandeling (alg. en div.)
Offer: asp.: offerhandeling (alg. en div.)
Offer: asp.: offerhandeling (alg. en div.)
Offer: asp.:
Offer: asp.:
Offer: asp.:
Offer: asp.:
Offer: asp.:
Offer: asp.:
Offer: asp.:

offerhandeling (alg. en div.)
offerhandeling (alg. en div.)
offerhandeling (alg. en div.)
offerhandeling (alg. en div.)
offerhandeling: doden van het offerdier
offerhandeling: doden van het offerdier
offerhandeling: doden van het offerdier

Het Vedische ritueel

koken van het paardenbloed
offer in het vuur werpen
offer in het vuur werpt
werpt de offers in het vuur
houdt het vuur brandend
ontsteekt het vuur
Aṅga’s
hoofdbestanddelen
Pradhāna’s
geslachte offer
slachtoffer
dankoffer
verbondsoffer
vruchtbaarheids- en het zondoffer
offers ten einde een wens in vervulling
Verzoening:
Zoenoffer
Dadhigharma-melkoffer wordt alleen
gevaarlijke, niet-eetbare offer
offer aan Rudra wordt niet gegeten
offer voor een stervende, waaraan alleen
Rijstkoeken voor de Vaderen worden niet
wegzien in de richting
sprake is van een groep offeraars
kosmische offer
magische ceremonie
magische offer
offer als magie
toveroffer
pro forma-offers
rood offer
Vedische offer
zwart offer
aghara
Agnihotra
Agnīṣomiya
Agniṣṭoma
Āgrayaṇa iṣṭi
ahīna
Aikādaśina-dierenoffer
Ajya-boteroffers
Anvārambhaṇīyā Iṣṭi
Apaciti’s
Aptoryāma
argha-offer
Arghya
Āsasyabali
Aṣṭakā-offer
Aśvamedha
Paardenoffer [hoofdletter]
Pṛṣātaka
vollemaansoffer in de maand Āśvina
Atirātra
Atyagniṣṭoma
offer op de grond (dus zonder vuur) voor
Bali

Offer: asp.: offerhandeling: koken van het bloed
Offer: asp.: offerhandeling: offer in het vuur werpen
Offer: asp.: offerhandeling: offer in het vuur werpen
Offer: asp.: offerhandeling: offer in het vuur werpen
Offer: asp.: offerhandeling: onderhouden van het offervuur
Offer: asp.: offerhandeling: ontsteking van het offervuur
Offer: asp.: offerhandeling: term: aṅga (Ind.)
Offer: asp.: offeronderdeel
Offer: asp.: offeronderdeel: term: pradhāna (Ind.)
Offer: asp.: slachtoffer (letterlijk en figuurlijk)
Offer: asp.: slachtoffer (letterlijk en figuurlijk)
Offer: doel: dankoffer
Offer: doel: verbondsoffer
Offer: doel: vruchtbaarheidsoffer
Offer: doel: wensoffer
Offer: doel: zoenoffer
Offer: doel: zoenoffer
Offer: kar.: gevaarlijk ~ (niet eetbaar, niet aanraakbaar)
Offer: kar.: gevaarlijk ~ (niet eetbaar, niet aanraakbaar)
Offer: kar.: gevaarlijk ~ (niet eetbaar, niet aanraakbaar)
Offer: kar.: gevaarlijk ~ (niet eetbaar, niet aanraakbaar)
Offer: kar.: gevaarlijk ~ (niet eetbaar, niet aanraakbaar)
Offer: kar.: gevaarlijk ~ (niet eetbaar, niet aanraakbaar)
Offer: kar.: groepsoffer
Offer: kar.: kosmisch ~
Offer: kar.: magisch ~ (toveroffer)
Offer: kar.: magisch ~ (toveroffer)
Offer: kar.: magisch ~ (toveroffer)
Offer: kar.: magisch ~ (toveroffer)
Offer: kar.: pro forma-offer
Offer: kar.: rood ~
Offer: kar.: Vedische ~ (Ind.)
Offer: kar.: zwart ~
Offer: naam: ‘Āghāra’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Agnihotra’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Agnīṣomiya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Agniṣṭoma’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Āgrayana iṣṭi’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Ahīna’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Aikādaśina’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Ājya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Anvārambhaṇīyā iṣṭi’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Apaciti’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Aptoryāma’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Arghya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Arghya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Āsasyabali’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Aṣṭakā’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.)
Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.)
Offer: naam: ‘Āśvinī’ = ‘Pṛṣātaka’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Āśvinī’ = ‘Pṛṣātaka’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Atirātra’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Atyagniṣṭoma’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Bali’ = ‘Bhūtayajña’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Bali’ = ‘Bhūtayajña’ (Ind.)
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Bhūtayajña
Bauḍhyavihāra
Brahmayajña
Bṛhaspati sava
Caitya-offer
Dadhigharma
Dadhigharma-offer
Dārṣadvata sattra
Darśapūrṇamāsa
Daśapeya-offer
Devayajña
Dhṛti
Dvādaśāha
ekāha
Gavām Ayana sattra
Go sava
Grāmaṇī sava
haviryajña
Kārīrīṣṭi
Kṣatradhṛti-rite
madhuparka
(Mahā)pitṛyajña
Manuṣyayajña
Āgrahāyaṇī-festival in de maand
Munyayana
Nirūḍhapaśubandha
Pāka- en śrauta-offers
Pāka-offer
Pārtha-offer
Pārtha-plengoffers
Patnīsaṃyāja
maandelijkse offers aan de Vaderen
Pitṛyajña
gras (die de offeraar vertegenwoordigt)
splinter en de prastara (‘bundel gras’)
de Proṣṭhapada’s (Nakṣatratweelinggoden).
in de maand Prauṣṭhapada
Pravargya
prāyaścitta
offer door de goden van de reus Puruṣa
Puruṣamedha
Rāṣṭrabhṛts
Ratnināṃ Havīṃṣi
Śabalīhoma
Sādyaḥkra
Sākamedhās
Pṛṣṭhya Ṣaḍaha
Saṃsṛpāṃ Havīṃṣi
Sārasvata sattra
Sarvamedha
Sarvasvāra
Sattra’s, ‘offersessies’
Sautrāmaṇī

Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:

naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:

‘Bali’ = ‘Bhūtayajña’ (Ind.)
‘Bauḍhyavihāra’ (Ind.)
‘Brahmayajña’ (Ind.)
‘Bṛhaspati sava’ (Ind.)
‘Caitya’ (Ind.)
‘Dadhigharma’ (Ind.)
‘Dadhigharma’ (Ind.)
‘Dārṣadvata sattra’ (Ind.)
‘Darśapūrṇamāsa’ (Ind.)
‘Daśapeya’ (Ind.)
‘Devayajña’ (Ind.)
‘Dhṛti’ (Ind.)
‘Dvādaśāha’ (Ind.)
‘Ekāha’ (Ind.)
‘Gavām Ayana sattra’ (Ind.)
‘Go sava’ (Ind.)
‘Grāmaṇī sava’ (Ind.)
‘Haviryajña’ (Ind.)
‘Kārīrīṣṭi’ (Ind.)
‘Kṣatradhṛti’ (Ind.)
‘Madhuparka’ (Ind.)
‘Mahāpitṛyajña’ (Ind.)
‘Manuṣyayajña’ (Ind.)
‘Mārgaśīrṣa’- of ‘Āgrahāyaṇī’-offer (Ind.)
‘Munyayana’ (Ind.)
‘Nirūḍhapaśubandha’ (Ind.)
‘Pākayajña’ (Ind.)
‘Pākayajña’ (Ind.)
‘Pārtha’ (Ind.)
‘Pārtha’ (Ind.)
‘Patnīsaṃyāja’ (Ind.)
‘Piṇḍapitṛyajña’ (Ind.)
‘Pitṛyajña’ (Ind.)
‘Prastara’-offer (Ind.)
‘Prastara’-offer (Ind.)
‘Prauṣṭhapada’-offer (Ind.)

Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:
Offer:

naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:
naam:

‘Prauṣṭhapada’-offer (Ind.)
‘Pravargya’ (Ind.)
‘Prāyaścitta’ (Ind.)
‘Puruṣamedha’ (= 1. offer van Puruṣa
‘Puruṣamedha’ (= 1. offer van Puruṣa
‘Rāṣṭrabhṛt’ (Ind.)
‘Ratnahavis’ (Ind.)
‘Śabalīhoma’ (Ind.)
‘Sādyaḥkra’ (Ind.)
‘Sākamedhās’ (Ind.)
‘Sākamedhās’: ‘Pṛṣṭhya Ṣaḍaha’ (Ind.)
‘Saṃsṛpāṃ Havis’ (Ind.)
‘Sārasvata sattra’ (Ind.)
‘Sarvamedha’ (Ind.)
‘Sarvasvāra’ (Ind.)
‘Sattra’ (Ind.)
‘Sautrāmaṇī’ (Ind.)
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Caraka
Kaukilī

Ṣoḍaśin
maansoffer in de maand Śrāvaṇa
Sthapati sava
Offer aan Śunāsīrau
Śunāsīrīya
Sūta sava
Tanūhavis-offers
de Pāvaka
de Pavamāna
de Śuci
koeken worden geofferd aan Rudra
Offer aan Tryambaka (= Rudra)
Turāyaṇa
Udavasānīya
Udayanīya iṣṭi
Udayanīya-offer
Ukthya
Upahavya
Upasad
Vaiśvadeva
Vājapeya
Vājaprasavīya
Varuṇapraghāsās
Vasiṣṭhayajña
Viśvajit
Vrātyastoma
Vyuṣṭi-offers
Yajñavāstu
Bouphonia
Jyotiṣṭoma
exclusieve gaven
gave aan de goden
gaven erin te werpen
Gaven worden
deze drie gaven
offergaven
delen die geofferd worden
dier i.p.v. melk
gebruikt en dieren worden
dieren;
dierenoffer
offer (dier, koeken
offer van een dier
Offers van dieren en mensen
offers van soma, dieren en koeken
offers van zwarte dieren
soms een dier
Nirṛti krijgt duif, uil en haas
ezelsoffer
offert een ezel aan Nirṛti
zwarte hond, ezel met hangoren en
tarakṣu
geit aan de Aśvins

Offer: naam: ‘Sautrāmaṇī’: ‘Caraka’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Sautrāmaṇī’: ‘Kaukilī’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Ṣoḍaśin’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Śrāvaṇa-offer’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Sthapati sava’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Śunāsīrā’ = ‘Śunāsīrīya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Śunāsīrā’ = ‘Śunāsīrīya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Sūta sava’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Tanūhavis’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Tanūhavis’: ‘Pāvaka’ (2) (Ind.)
Offer: naam: ‘Tanūhavis’: ‘Pavamāna’ (2) (Ind.)
Offer: naam: ‘Tanūhavis’: ‘Śuci’ (2) (Ind.)
Offer: naam: ‘Traiyambakahoma’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Traiyambakahoma’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Turāyaṇa’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Udavasānīya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Udayanīya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Udayanīya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Ukthya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Upahavya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Upasad’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Vaiśvadeva’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Vājapeya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Vājaprasavīya’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Varuṇapraghāsās’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Vasiṣṭhayajña’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Viśvajit’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Vrātyastoma’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Vyuṣṭi’ (Ind.)
Offer: naam: ‘Yajñavāstu’ (Ind.)
Offer: naam: ‘βουφονια’ (Gr.)
Offer: naam: Jyotiṣṭoma (verzamelterm) (Ind.)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: duivenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: ezelsoffer
Offer: obj.: dierenoffer: ezelsoffer
Offer: obj.: dierenoffer: ezelsoffer
Offer: obj.: dierenoffer: geitenoffer
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geit voor Prajāpati
geit wordt geofferd
geit zonder gebreken geofferd
geit.
geit: het meest voorkomende offer.
geiten met een zwarte nek
geiten.
geitenoffer
Offer van een geit
offer van een zwarte koe of witte geit
offeren van de geit
offert melk, boter, graan, koeken; geit
slachtoffers: een geit
bok (i.p.v. een geit).
een zwarte haan in Griekenland)
Nirṛti krijgt duif, uil en haas
zwarte hond, ezel met hangoren en
tarakṣu
otteroffer
Het paard.
offer van een paard
offers van paarden
stier, koe, schaap en paard
Paardenritueel
zonnepaard, geofferd
gevlekte koe
koe of ooi.
koe voor de Maruts
koe.
koeienoffer
Koeienoffers
offer van een kleine koe met rode oren
offer van een koe
offer van een zwarte koe of witte geit
stier, koe, schaap en paard
onvruchtbare koe bij het soma-offer
Meestal ossen of schapen
os: een veel voorkomend offer.
spitosoffer
Śūlagava
stier, koe, schaap en paard
stier aan Indra
Varuṇa en een stier aan
Meestal ossen of schapen
stier, koe, schaap en paard
schaap aan Sarasvatī
schaap: een veel voorkomend offer.
schapen geofferd
koe of ooi.
Maruts (de ooi)
ramsoffer
Varuṇa (de ram)
zwarte hond, ezel met hangoren en
tarakṣu
Paśubandha

Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:

dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer
dierenoffer: geitenoffer: bokoffer
dierenoffer: hanenoffer
dierenoffer: hazenoffer
dierenoffer: hondenoffer

Offer: obj.: dierenoffer: otteroffer
Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: koeienoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: ossenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: ossenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: ossenoffer: spitosoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: ossenoffer: spitosoffer:
term: śūlagava (Ind.)
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: stierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: stierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: stierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer: ooi-offer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer: ooi-offer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer: ramsoffer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer: ramsoffer
Offer: obj.: dierenoffer: tarakṣu-offer (Ind.)
Offer: obj.: dierenoffer: term: paśubandha (Ind.)
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Nirūḍhapaśubandha
Nirṛti krijgt duif, uil en haas
Vis als Bali-offer
drank aangeboden
(melk of gerstepap)
melk aan Mitra en Varuṇa
melk- en boteroffer
melk en dierlijk vet
melk en melkproducten
melk- en plantenproducten
melk van deze koe wordt
melk wordt geofferd
Melk:
Melkoffer
offert melk, boter, graan, koeken; geit
Offers van curds, boter of soma
offers van soma, dieren en koeken
soma- en dierenoffers
Soma- en Surā-offer
soma.
soma-offer
somayajña
’s avonds (later: abhipitva)
abhipitva
’s middags met triṣṭubh-metrum
’s morgens (later: prapitva)
prapitva
ontvangen een surā-dronk
Surā (later in de Sautrāmaṇī- en Vājapeya
surā geofferd
surā, gemengd met kruiden
Surā-offer
god zelf geofferd
lentefestival waarin Koning Soma
bloed en andere minderwaardige delen
Offer van een deel van de resten van het
Offers waarin bijv. haren, uitwerpselen of
Onbruikbaar materiaal in pro forma-offers
bloed en andere minderwaardige delen
bloed wordt aangeboden aan de rākṣasa’s
Bloedoffer
bloed ontvangen
behandeling van het omentum
Offer van het omentum
offeren van het hele omentum
omentum (deel rijk aan vet) wordt eerst
omentum van het slachtoffer worden aan

Offer: obj.: dierenoffer: term: paśubandha, nirūḍha(‘onafhankelijke dierenoffer’) (Ind.)
Offer: obj.: dierenoffer: uilenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: visoffer
Offer: obj.: drankoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer: avondoffer voor de Ṛbhu’s
(Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer: avondoffer voor de Ṛbhu’s:
term: abhipitva (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer: middagoffer voor Indra (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer: ochtendoffer voor Indra (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: soma-offer: ochtendoffer voor Indra:
term: prapitva (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: surā-offer (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: surā-offer (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: surā-offer (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: surā-offer (Ind.)
Offer: obj.: drankoffer: surā-offer (Ind.)
Offer: obj.: god, ~ van de (sacramenteel ~)
Offer: obj.: god, ~ van de: Koning Soma, ~ van (Ind.)
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: bloedoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: bloedoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: bloedoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: bloedoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: ingewandenoffer: omentumoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: ingewandenoffer: omentumoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: ingewandenoffer: omentumoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: ingewandenoffer: omentumoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: ingewandenoffer: omentumoffer
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omentumoffer
behandeling van de exta
melk en dierlijk vet
offers van dierlijk vet
offer van een mensenhoofd
offeren van paardenvlees
Vleesoffer
De mens.
die hij heeft beloofd te offeren aan
Varuṇa
mensenoffer
Offers van dieren en mensen
(de zoon wordt
koningszoon in tijden van nood
Puruṣamedha, ‘mensenoffer’
offer van vijanden
Offers van vijanden
graanresten van het offer
krijgen de ingewanden
offer van Bali-resten
rest van een boteroffer
resten van het offer
Sampāta
offer van de eerste vruchten van de oogst
oogstoffer
reukoffer
worden de god voedsel
Voedseloffers
boteroffer
Boterplengoffer
w.o. gestremde melk en boter
Offers van curds, boter of soma
offert melk, boter, graan, koeken; geit
plengoffers van boter en pap aan Pūṣan
rijst en boter wordt in een boom
gehangen
stieren ontvangen honing en boter
homa
Śabalīhoma
curdoffers
Offers van curds, boter of soma
stieren ontvangen honing en boter
(een koek)
gave van koeken
in de vorm van koeken
koek- en curdoffers
koek op elf potscherven
koek op twaalf potscherven
koeken voor
koeken worden geofferd
Koeken:
offer (dier, koeken
offeren van een koek
offers van soma, dieren en koeken

Offer: obj.:
offer
Offer: obj.:
offer (L/R)
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:
Offer: obj.:

lichaamsdelen, ~ van: ingewandenoffer: omentumlichaamsdelen, ~ van: ingewandenoffer: term: extalichaamsdelen,
lichaamsdelen,
lichaamsdelen,
lichaamsdelen,
lichaamsdelen,
mensenoffer
mensenoffer

~
~
~
~
~

van: ingewandenoffer: vetoffer
van: ingewandenoffer: vetoffer
van: mensenhoofdoffer
van: vleesoffer
van: vleesoffer

Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer
Offer: obj.: mensenoffer: term: puruṣamedha (Ind.)
Offer: obj.: mensenoffer: vijandoffer
Offer: obj.: mensenoffer: vijandoffer
Offer: obj.: offerrestant
Offer: obj.: offerrestant
Offer: obj.: offerrestant
Offer: obj.: offerrestant
Offer: obj.: offerrestant
Offer: obj.: offerrestant: term: sampāta (Ind.)
Offer: obj.: oogstoffer
Offer: obj.: oogstoffer
Offer: obj.: reukoffer
Offer: obj.: spijsoffer (voedseloffer, etensrestanten)
Offer: obj.: spijsoffer (voedseloffer, etensrestanten)
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer: term: homa (Ind.)
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer: term: homa, Śabalī- (‘offer aan
Śabalī’) (Ind.)
Offer: obj.: spijsoffer: curdoffer
Offer: obj.: spijsoffer: curdoffer
Offer: obj.: spijsoffer: honingoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
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offert melk, boter, graan, koeken; geit
papoffer i.p.v. koeken
rijstkoek wordt geofferd
zoals koeken en pap
(melk of gerstepap)
karambha (pap) offeren
pap gemaakt en aan Varuṇa
pap voor Sarasvatī
Papoffer
plengoffers van boter en pap aan Pūṣan
zoals koeken en pap
melk- en plantenproducten
Plantenoffers
bamboezaadoffer
gerstoffer
Kuśa-gras, water, rijst en gerst
Rijst en gerst worden als offer
gierstoffer
graan- en dierenoffers
graan, w.o. gerst
offert melk, boter, graan, koeken; geit
Kuśa-gras, water, rijst en gerst
graan, w.o. gerst en rijst
Kuśa-gras, water, rijst en gerst
offers van sesam en rijst
rijst en boter wordt in een boom
gehangen
Rijst en gerst worden als offer
rijst voor Nirṛti
rijstoffer
offers van sesam en rijst
Wilde producten voor Rudra. Sesam
pijlpunten die geofferd worden
rietpunten geofferd
Offer van de soma-kom
Offers van drie Marutvatīya-kommen
splinter en de prastara (‘bundel gras’)
Kuśa-gras, water, rijst en gerst
plengoffers van water
Water (geen bloed) voor de doden
Wateroffers
zelfoffer
ziel en een stukje omentum van het
dorsoffer
dorsvloeroffer
Geboorteoffers
Gelegenheidsoffers
gemeenschapsoffer
huisoffer
Plengoffers, zowel gṛhya als śrauta
openbare offers
śrauta-offer
śrauta-pendant
Plengoffers, zowel gṛhya als śrauta
zaaioffer

Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: koekoffer
Offer: obj.: spijsoffer: papoffer
Offer: obj.: spijsoffer: papoffer
Offer: obj.: spijsoffer: papoffer
Offer: obj.: spijsoffer: papoffer
Offer: obj.: spijsoffer: papoffer
Offer: obj.: spijsoffer: papoffer
Offer: obj.: spijsoffer: papoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: bamboezaadoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: gerstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: gerstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: gerstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: gierstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: graanoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: graanoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: graanoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: grasoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: rijstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: rijstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: rijstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: rijstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: rijstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: rijstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: rijstoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: sesamoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: sesamoffer
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van (wijgeschenken)
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: rietpunten, ~ van
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: soma-vatoffer (Ind.)
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: soma-vatoffer (Ind.)
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: svaru-offer (brok van de
offerpaal, ~ van de) (Ind.)
Offer: obj.: wateroffer
Offer: obj.: wateroffer
Offer: obj.: wateroffer
Offer: obj.: wateroffer
Offer: obj.: zelfoffer
Offer: obj.: zieloffer
Offer: rel.: dors(vloer)offer
Offer: rel.: dors(vloer)offer
Offer: rel.: geboorteoffer
Offer: rel.: gelegenheidsoffer
Offer: rel.: gemeenschapsoffer
Offer: rel.: huisoffer
Offer: rel.: huisoffer: term: gṛhya-offer (Ind.)
Offer: rel.: openbaar ~
Offer: rel.: openbaar ~: term: śrauta-offer (Ind.)
Offer: rel.: openbaar ~: term: śrauta-offer (Ind.)
Offer: rel.: openbaar ~: term: śrauta-offer (Ind.)
Offer: rel.: zaaioffer
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aan Varuṇa ter vergeving van zonden
offert een ezel aan Nirṛti
zondoffer
Āhavanīya
Bali
Ratnināṃ Havīṃṣi
Saṃsṛpāṃ Havīṃṣi
Tanūhavis-offers
Upahavya

iṣṭi
Kārīrīṣṭi
Makha
Aśvamedha (‘paardenoffer’)
Puruṣamedha, ‘mensenoffer’
Sarvamedha
sava’s
sava [voorafgegaan door een spatie]
sava.
sava,
sava;
Bṛhaspati sava
Go sava
Grāmaṇī sava
Sthapati sava
Sūta sava
Rājasūya
Vaitāna
Yajā, het gepersonifieerde offer
Bhūtayajña
Brahmayajña
haviryajña
mahāyajña’s
Manuṣyayajña
somayajña
Vasiṣṭhayajña
maandelijkse offers
maanfestival
maans- en zonneoffers
maansoffer
offers van nieuwemaan en vollemaan
Seizoens-, maans- en zonneoffers
nieuwe- en vollemaansoffer
nieuwemaansoffer
en vollemaan (Darśapūrṇamāsa)
gṛhya-maansoffers
en vollemaansoffers van het huisritueel

Offer: rel.: zondoffer (een gaveoffer ter voorkoming van straf)
Offer: rel.: zondoffer (een gaveoffer ter voorkoming van straf)
Offer: rel.: zondoffer (een gaveoffer ter voorkoming van straf)
Offer: term: āhavanīya (Ind.)
Offer: term: bali (huisoffer) (Ind.)
Offer: term: havis, ratna- (‘juweel-offer’)
Offer: term: havis, saṃsṛpāṃ (‘kruipoffer’) (Ind.)
Offer: term: havis, tanū- (‘offer aan de vorm’) (Ind.)
Offer: term: havya, upa- (‘toegevoegd offer’) (Ind.)
Offer: term: iṣṭakṛt, sv- (‘die het offer correct uitvoert’) (adj.)
(Agni) (Ind.)
Offer: term: iṣṭi (Ind.)
Offer: term: iṣṭi, kārīra- (‘kapperoffer’) (oorspr. regenoffer) (Ind.)
Offer: term: makha (god of demon) (Ind.)
Offer: term: medha (Ind.)
Offer: term: medha, puruṣa- (‘mensenoffer’) (Ind.)
Offer: term: medha, sarva- (‘universeel offer’) (Ind.)
Offer: term: sava (Ind.)
Offer: term: sava (Ind.)
Offer: term: sava (Ind.)
Offer: term: sava (Ind.)
Offer: term: sava (Ind.)
Offer: term: sava, Bṛhaspati- (Ind.)
Offer: term: sava, Go- (‘Koe-offer’) (eendaags soma-offer) (Ind.)
Offer: term: sava, Grāmaṇī- (‘Dorpshoofd-offer’) (soma-offer)
(Ind.)
Offer: term: sava, Sthapati- (‘Functionarisoffer’) (soma-offer)
(Ind.)
Offer: term: sava, Sūta- (‘Wagenmenneroffer’) (soma-offer) (Ind.)
Offer: term: sūya, rāja- (kroningsrite) (Ind.)
Offer: term: vaitāna (adj.) (sūtra) (Ind.)
Offer: term: yaja: Yajā (godin) (Ind.)
Offer: term: yajña, bhūta- (‘offer aan de wezens’) (huisoffer)
(Ind.)
Offer: term: yajña, Brahma- (‘Brahman-offer’) (recitatie als
huisoffer) (Ind.)
Offer: term: yajña, havir- (‘offer van een eenvoudige gave ter
verbranding’) (spijsoffer) (Ind.)
Offer: term: yajña, mahā- (‘groot offer’) (een van de vijf
huisoffers) (Ind.)
Offer: term: yajña, manuṣya- (‘offer aan de mens’) (huisoffer)
(Ind.)
Offer: term: yajña, soma- (‘soma-offer’) (śrauta-offer) (Ind.)
Offer: term: yajña, vasiṣṭha- (‘beste offer’) (maansoffer) (Ind.)
Offer: tijd: maandelijks ~
Offer: tijd: maansoffer (nieuwe- en volle-)
Offer: tijd: maansoffer (nieuwe- en volle-)
Offer: tijd: maansoffer (nieuwe- en volle-)
Offer: tijd: maansoffer (nieuwe- en volle-)
Offer: tijd: maansoffer (nieuwe- en volle-)
Offer: tijd: maansoffer: nieuwemaansoffer
Offer: tijd: maansoffer: nieuwemaansoffer
Offer: tijd: maansoffer: term: darśapūrṇamāsa (Ind.)
Offer: tijd: maansoffer: term: darśapūrṇamāsa, gṛhya (Ind.)
Offer: tijd: maansoffer: term: darśapūrṇamāsa, gṛhya (Ind.)
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śrauta-pendant
vollemaansoffer
naoffers
Anuyāja
ochtendoffer
offer door de goden van de reus Puruṣa
Seizoens-, maans- en zonneoffers
seizoensoffers
viermaandelijkse ceremoniën
viermaandelijkse offer
Caturmāsya
lenteoffer
lenterite
lentefestival in de maand Caitra
regenseizoensoffer
Verjaardagsoffers
voor- en naoffers
voorbereidende offers
vooroffer
vikṛti’s (‘verandering’) zijn op prakṛti’s
vikṛti’s (‘verandering’) zijn op prakṛti’s
dierenoffers zijn uitsluitend een gave
gaveoffer
offer als gave
iṣṭi
Juhoti
mahāyajña’s
basis is de Aśvamedha
basisoffers
model van de sattra
modeloffers
offers naar model
prakṛti
prakṛti’s zijn basisoffers
Yajati
Wijze en volgorde van offeren
Wijze van offeren
aangeraakt door het offer
aanrakingsoffer
offervoedsel wordt aangeraakt
raakt het offer (dier, koeken) aan
ruiken aan het offer
ruiken de geur van het brandoffer
wrijft zich met het offer in
wrijven elkaars hart met het offer
Pāka- en śrauta-offers
Pāka-offer
brandoffer
Offers in het vuur
omentum dat wordt verbrand
verbranden van het offer
vuur door de gaven erin te werpen
vuuroffer
grondoffers
gerst op de vloer om de aardgeest te eren

Offer: tijd: maansoffer: term: darśapūrṇamāsa, śrauta (Ind.)
Offer: tijd: maansoffer: vollemaansoffer
Offer: tijd: naoffer
Offer: tijd: naoffer: term: anuyāja (Ind.)
Offer: tijd: ochtendoffer
Offer: tijd: oeroffer aan het begin der schepping
Offer: tijd: seizoensoffer, viermaandelijks
Offer: tijd: seizoensoffer, viermaandelijks
Offer: tijd: seizoensoffer, viermaandelijks
Offer: tijd: seizoensoffer, viermaandelijks
Offer: tijd: seizoensoffer, viermaandelijks: term: caturmāsya
(Ind.)
Offer: tijd: seizoensoffer: lenteoffer
Offer: tijd: seizoensoffer: lenteoffer
Offer: tijd: seizoensoffer: lenteoffer: Caitra-offer (Ind.)
Offer: tijd: seizoensoffer: regenseizoensoffer
Offer: tijd: verjaardagsoffer
Offer: tijd: vooroffer (voorbereidend offer)
Offer: tijd: vooroffer (voorbereidend offer)
Offer: tijd: vooroffer (voorbereidend offer)
Offer: type: afgeleid ~ (~ gebaseerd op het modeloffer)
Offer: type: afgeleid ~: term: vikṛti (Ind.)
Offer: type: gaveoffer
Offer: type: gaveoffer
Offer: type: gaveoffer
Offer: type: iṣṭi (Ind.)
Offer: type: juhoti (Ind.)
Offer: type: mahāyajña (Ind.)
Offer: type: modeloffer (offermodel)
Offer: type: modeloffer (offermodel)
Offer: type: modeloffer (offermodel)
Offer: type: modeloffer (offermodel)
Offer: type: modeloffer (offermodel)
Offer: type: modeloffer: term: prakṛti (Ind.)
Offer: type: modeloffer: term: prakṛti (Ind.)
Offer: type: yajati (Ind.)
Offer: wijze, offer- (offermethode)
Offer: wijze, offer- (offermethode)
Offer: wijze: aanrakingsoffer
Offer: wijze: aanrakingsoffer
Offer: wijze: aanrakingsoffer
Offer: wijze: aanrakingsoffer
Offer: wijze: aanrakingsoffer
Offer: wijze: aanrakingsoffer
Offer: wijze: aanrakingsoffer
Offer: wijze: aanrakingsoffer
Offer: wijze: bakoffer: term: pākayajña (Ind.)
Offer: wijze: bakoffer: term: pākayajña (Ind.)
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: grondoffer
Offer: wijze: grondoffer

Het Vedische ritueel

offer op de grond (dus zonder vuur)
in bomen worden gehangen
rijst en boter wordt in een boom
gehangen
in mierenhopen
Saṃsṛpāṃ Havīṃṣi
plaatsen van voedsel in kuilen
in de lucht worden gegooid
gieten
plengoffer
Agnihotra
hu ‘gieten’
Gaven worden in water geworpen
paard
Merrie
Oktober-paard
Harivant
waterpaard
zonnepaard
deur
goddelijke deuren
priester
ceremoniemeester
Priesters die alleen toezicht houden
purohita
Sāman-zangers
assisteert
assistent
dienaren en lagere priesters
Aṅgirasa
Ātreya-priester
Bhṛgu-familie
Bhṛgu’s
bhārgava
brahmaan
gebrahmaniseerde
Fratres Arvales
Salii
zeven hotṛs
Zeven Zieners
potṛ
priesterschap
priesteres in Delphi
priesters van Zeus in
acchāvāka
adhvaryu
agnīdh
āgnīdhra
agnimindha
āsnatar
Atharva
ātrə-vaxš-

Offer: wijze: grondoffer
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: in een mierenhoop leggen
Offer: wijze: kruipoffer: term: saṃsṛpāṃ havis (Ind.)
Offer: wijze: kuiloffer (in een kuil leggen)
Offer: wijze: luchtoffer (in de lucht gooien)
Offer: wijze: plengoffer
Offer: wijze: plengoffer
Offer: wijze: plengoffer: term: hotra, agni- (‘plengen (van melk)
in het vuur’) (Ind.)
Offer: wijze: plengoffer: term: hu (vb.) (Ind.)
Offer: wijze: wateroffer (bron-, rivier-) (in het water werpen)
Paard
Paard: merrie
Paard: Oktober-paard (L/R)
Paard: vospaard: term: harivant (‘geelbruine (paarden)
bezittend’) (god) (Ind.)
Paard: waterpaard
Paard: zonnepaard
Poort
Poort: type: goddelijke deur
Priester
Priester: functie: ceremoniemeester (toezichthouder)
Priester: functie: ceremoniemeester (toezichthouder)
Priester: functie: huispriester (familiepriester)
Priester: functie: sāman-zanger (Ind.)
Priester: functie: tempeldienaar (assistent)
Priester: functie: tempeldienaar (assistent)
Priester: functie: tempeldienaar (assistent)
Priester: groep: ‘Aṅgirasa’s’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Atri’s’ of ‘Ātreya’s’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Bhṛgu’s’ of ‘Bhārgava’s’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Bhṛgu’s’ of ‘Bhārgava’s’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Bhṛgu’s’ of ‘Bhārgava’s’ (Ind.)
Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.)
Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.)
Priester: groep: ‘Fratres Arvales’ (L/R)
Priester: groep: ‘Salii’ (Saliërs) (L/R)
Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’)
(mythische goddelijke priesters) (Ind.)
Priester: groep: ‘Saptarṣi’s’ (‘Zeven Zieners’ = ‘Zeven hotṛs’)
(mythische goddelijke priesters) (Ind.)
Priester: potṛ (Ind.)
Priester: priesterschap als ambt
Priester: spec. god: Apollo-priesteres (Gr.)
Priester: spec. god: Zeus-priester (Gr.)
Priester: term: acchāvāka (Ind.)
Priester: term: adhvaryu (Ind.)
Priester: term: agnīdh (Ind.)
Priester: term: āgnīdhra (Ind.)
Priester: term: agnimindha (Ind.)
Priester: term: āsnatar (Ir.)
Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.)
Priester: term: ātrə-vaxš- = ātra-vaxš- (Ir.)
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āvayās
brāhmaṇa
brāhmaṇācchaṃsin
grāvagrābha
grāvastut
hotṛ
Caturhotṛ
Pañcahotṛ
magos
neṣṭṛ
maitrāvaruṇa
praśāstṛ
upavaktṛ
prastotṛ
pratihartṛ
pratiprasthātṛ
purohita
ṛtvig
sadasya’s
sāmaga
sāmanya
śamitṛ
śaṃstṛ
Subrahmaṇya
udagrābha
udgātṛ
unnetṛ
zaotar
priesteres in Delphi
aandacht
vastzetten in de herinnering
Dhāraṇā ‘vastzetten in de herinnering’
goddelijke sferen
goddelijke toestand
wakend
wakker
dromen
boze dromen
effecten
soma-drank geeft
beleven
extase
geëxalteerde
mystieke eenwording
Vipra
gedachte
herinnering
meditatie
inspiratie
intelligentie
verstand
dhiṣaṇā

Priester: term: āvayās (Ind.)
Priester: term: brāhmaṇa (brahmaan) (Ind.)
Priester: term: brāhmaṇa: brāhmaṇācchaṃsin (Ind.)
Priester: term: grāvagrābha (Ind.)
Priester: term: grāvastut (Ind.)
Priester: term: hotṛ (Ind.) (plengpriester)
Priester: term: hotṛ, catur- (mantra) (Ind.)
Priester: term: hotṛ, pañca- (mantra) (Ind.)
Priester: term: magu- (operz.) = magus (pl. magi) (lat. en alg.)
(Ir.)
Priester: term: neṣṭṛ (Ind.)
Priester: term: praśāstṛ = upavaktṛ = maitrāvaruṇa (Ind.)
Priester: term: praśāstṛ = upavaktṛ = maitrāvaruṇa (Ind.)
Priester: term: praśāstṛ = upavaktṛ = maitrāvaruṇa (Ind.)
Priester: term: prastotṛ (Ind.) (sāman-zanger)
Priester: term: pratihartṛ (Ind.) (sāman-zanger)
Priester: term: pratiprasthātṛ (Ind.)
Priester: term: purohita (Ind.) (huispriester)
Priester: term: ṛtvik (Ind.)
Priester: term: sadasya (Ind.) (toezichthouder)
Priester: term: sāmaga (Ind.) (sāman-zanger)
Priester: term: sāmanya (Ind.)
Priester: term: śamitṛ (adj. śāmitra) (Ind.) (offerpriester)
Priester: term: śaṃstṛ (Ind.)
Priester: term: subrahmaṇya (Ind.)
Priester: term: udagrābha (Ind.)
Priester: term: udgātṛ (Ind.) (sāman-zanger)
Priester: term: unnetṛ (Ind.) (plengpriester)
Priester: term: zaotar (Ir.) (plengpriester)
Priester: term: Πυθια = Pythia (Gr.) (priesteres)
Psychologie: bewustzijn: aandacht (concentratie)
Psychologie: bewustzijn: aandacht (concentratie)
Psychologie: bewustzijn: aandacht: term: dhāraṇā (Ind.)
Psychologie: bewustzijn: goddelijke toestand
Psychologie: bewustzijn: goddelijke toestand
Psychologie: bewustzijn: stadium: waaktoestand
Psychologie: bewustzijn: stadium: waaktoestand
Psychologie: droom
Psychologie: droom: term: nachtmerrie (boze droom) (Germ.)
Psychologie: effect van de extase
Psychologie: effect van de extase
Psychologie: ervaring (beleving)
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase: mystieke eenwording
Psychologie: extase: term: vipra (adj) (Ind.)
Psychologie: gedachte (denken)
Psychologie: gedachte: herinnering (geheugen, in herinnering
roepen, herdenken)
Psychologie: gedachte: meditatie
Psychologie: inspiratie
Psychologie: intelligentie (verstand)
Psychologie: intelligentie (verstand)
Psychologie: intelligentie: term: dhiṣaṇā (Ind.)
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Medhā ‘intelligentie’
mentale processen
slapen
verwekken van slaap
fantasie
bedwelmende
intoxicatie
fout
besprenkeld
Besprenkeling
aghara
onrein
vuil
wassen zich niet
reine [voorafgegaan door een spatie]
schone
zuiver
niet onrein
Śuci
afgeveegd
Katharsis
reinigen
reiniging
Jumbaka-rite
reinigt slechts
beroken van het kind om het te reinigen
kind wordt berookt
reiniging met bloed
worden verbrand:
het offer werden verbrand (reiniging)
uitwissing op het vuur
uitwissen door het vuur
Vuur heeft eveneens een reinigende
werking
urine van een koe heeft een sterk
reinigende
heimelijk begraven
dingen laten wegdrijven op het water
pāvamāna
Schoonmaken
doorroken
Avabhṛtha
afspoelen
wassen
baadt
bad
gewassen
reinigende water
Reiniging door water

Psychologie: intelligentie: term: medhā (godin) (Ind.)
Psychologie: psychisch proces
Psychologie: slaap (slaper)
Psychologie: slaap: doen inslapen
Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk)
Psychologie: verdoven, bedwelmen
Psychologie: verdoven, bedwelmen, intoxicatie
Psychologie: vergissing
Reiniging en verzorging: besprenkeling
Reiniging en verzorging: besprenkeling
Reiniging en verzorging: besprenkeling: term: āghāra (‘sprenkelen
van geklaarde boter op het vuur’) (Ind.)
Reiniging en verzorging: onreinheid (onzuiverheid, vuil,
ongewassen)
Reiniging en verzorging: onreinheid (onzuiverheid, vuil,
ongewassen)
Reiniging en verzorging: onreinheid (onzuiverheid, vuil,
ongewassen)
Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid)
Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid)
Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid)
Reiniging en verzorging: reinheid: rituele zuiverheid
Reiniging en verzorging: reinheid: term: śuci (adj.) (soma, god)
(Ind.)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): ‘Jumbaka’-rite (Ind.)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, waterReiniging en verzorging: reiniging(srite): door beroken
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door beroken
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door bloed
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door urine van een koe
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): heimelijke begraving van
materiaal
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): laten wegdrijven op het
water
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): term: pāvamāna (‘die
wordt gereinigd’) (part.) (god/lit.) (Ind.)
Reiniging en verzorging: reiniging, gewone (schoonmaken)
Reiniging en verzorging: reiniging, gewone: doorroken
Reiniging en verzorging: reiniging: term: avabhṛtha (wasritueel)
(Ind.)
Reiniging en verzorging: wassing, bad (bader)
Reiniging en verzorging: wassing, bad (bader)
Reiniging en verzorging: wassing, bad (bader)
Reiniging en verzorging: wassing, bad (bader)
Reiniging en verzorging: wassing, bad (bader)
Reiniging en verzorging: wassing, bad (bader)
Reiniging en verzorging: wassing, bad (bader)
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wasrituelen
wassing
Finaal bad
finale bad
Avabhṛtha
snātaka
handwassing
gezalfd
Zalven
zalving
koningszalving
abhisheka
reis [voorafgegaan door een spatie]
binnen te treden
binnendringen
binnenkomst
beklimmen van bomen
beklimt een offerpaal
Aankomst
waarnaar de goden kwamen
water oversteken
rijdt
terugkeer
naar buiten brengen
naar buiten gebracht
Niṣkramaṇa
met een schip te reizen
Dhanvantari
op reis gaat
verlaten
vertrek
afscheid
bewandelen
vinders
door het land trekken
zwerven
godsdienst
religie
Katholieke
geloof
bijgeloof
met het geloof breken
Śraddhā ‘vertrouwen, geloof’
Brahmanisme
Joden
irreligieus
animatistisch
onpersoonlijke kracht (animatisme)
Animisme
totemisme
Vedische religie
jaar op één been staat

Reiniging en verzorging: wassing, bad (bader)
Reiniging en verzorging: wassing, bad (bader)
Reiniging en verzorging: wassing, bad: rite van het laatste bad
Reiniging en verzorging: wassing, bad: rite van het laatste bad
Reiniging en verzorging: wassing, bad: rite van het laatste bad:
‘Avabhṛtha’ (Ind.)
Reiniging en verzorging: wassing, bad: term: snātaka (nom. ag.)
(student) (Ind.)
Reiniging en verzorging: wassing, handReiniging en verzorging: zalving
Reiniging en verzorging: zalving
Reiniging en verzorging: zalving
Reiniging en verzorging: zalving
Reiniging en verzorging: zalving: term: abhiṣeka (Ind.)
Reis
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: klimmen: boom
Reis: klimmen: offerpaal
Reis: komst (aankomst)
Reis: komst (aankomst)
Reis: oversteken (te voet) (doorwaden, doortrekken)
Reis: rijden (berijden, rit)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: uittreden (naar buiten gaan, brengen)
Reis: uittreden (naar buiten gaan, brengen)
Reis: uittreden: term: niṣkramaṇa (nom. act.) (rite) (Ind.)
Reis: varen
Reis: varen: term: tari, dhanvan- (‘die de (hemel)boog is
overgevaren’) (part.) (god) (Ind.)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken: afscheid
Reis: wandelen
Reis: zoektocht: vinden (ontdekken)
Reis: zwerven
Reis: zwerven
Religie
Religie
Religie: Christendom: Rooms-Katholicisme (Chr.), Katholiek
Religie: geloof
Religie: geloof, bijReligie: geloof: ketterij (ketter, geloofsafval)
Religie: geloof: term: śraddhā (godin) (Ind.)
Religie: Hindoeïsme: Brahmanisme
Religie: Israël, ~ van: Judaïsme (Isr.), joods, jood (Isr.)
Religie: religieusiteit, irReligie: type: animatisme of naturalisme (het geloof in de
bezieling van de externe natuurverschijnselen)
Religie: type: animatisme of naturalisme (het geloof in de
bezieling van de externe natuurverschijnselen)
Religie: type: animisme (geloof in en de verering van de doden)
Religie: type: totemisme
Religie: Vedische ~ (Vedisme) (Ind.)
Religieus fenomeen: ascese: lange tijd op één been staan
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onthouding
afzien van bepaald voedsel
het niet eten van
vasten
hij vast
tapas
Yoga-praktijken
aan de regen blootstellen
heilige
heiligheid
geheiligde
ingewijd
inwijden
wijding
wijding met water van de waterkruik
mystieke
altaar
altaren
Āhavanīya-altaar
Dakṣiṇa-altaar
Gārhapatya-altaar
vuuraltaar
vedi,
vedi en
uttaravedi
amuletten
wit rond vel
beschieten van een koeienhuid
wit rond vel
bundelde men het gras
gras ligt er voor de goden om op te zitten
gras werd uitgespreid
het gras gaan zitten en op dit gras
hoop gras
stro [+ spatie]
stro;
stro,
barəsman
barhis
ceremonie
ceremoniën
plechtigheid
rite
ritueel
rituelen
ceremonie van eerbewijzen
eerbetoon
eert men het vuur
riten betreffende de aanbieding van
Agnyupasthāna
familieritueel
Homerische rite
huisriten
huisritueel
gṛhya

Religieus fenomeen: ascese: onthouding
Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten
Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten
Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten
Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten
Religieus fenomeen: ascese: verhitting: term: tapas of tapasya
(Ind.)
Religieus fenomeen: ascese: yoga (lit.) (Ind.)
Religieus fenomeen: ascese: zich blootstellen aan de regen
Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal)
Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de kruik
waarin Bali’s geofferd worden (Ind.)
Religieus fenomeen: mystiek
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar, ‘Āhavanīya’- (Ind.)
Religieus voorwerp: altaar, ‘Dakṣiṇa’- (Ind.)
Religieus voorwerp: altaar, ‘Gārhapatya’- (Ind.)
Religieus voorwerp: altaar, vuur- (brandoffer-)
Religieus voorwerp: altaar: term: vedi(ka) (Ind.)
Religieus voorwerp: altaar: term: vedi(ka) (Ind.)
Religieus voorwerp: altaar: term: vedi, uttara- (Ind.)
Religieus voorwerp: amulet (bracteaat, medaillon)
Religieus voorwerp: fetisj: vacht
Religieus voorwerp: fetisj: vacht
Religieus voorwerp: fetisj: vacht: schild, cultisch
Religieus voorwerp: offerstrooisel
Religieus voorwerp: offerstrooisel
Religieus voorwerp: offerstrooisel
Religieus voorwerp: offerstrooisel
Religieus voorwerp: offerstrooisel
Religieus voorwerp: offerstrooisel
Religieus voorwerp: offerstrooisel
Religieus voorwerp: offerstrooisel
Religieus voorwerp: offerstrooisel: term: barəsman (Ir.)
Religieus voorwerp: offerstrooisel: term: barhis (Ind.)
Rite
Rite
Rite
Rite
Rite
Rite
Rite: eerbewijsceremonie
Rite: eerbewijsceremonie
Rite: eerbewijsceremonie
Rite: eerbewijsceremonie
Rite: eerbewijsceremonie: ‘Agnyupasthāna’ (Ind.)
Rite: familieritueel
Rite: Homerische ~ (Gr.)
Rite: huisritueel (private cultus)
Rite: huisritueel (private cultus)
Rite: huisritueel: term: gṛhya-ritueel (Ind.)
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inwijdingsrite
initiatierite
inwijding
Ukthya-rite voor de zalving
Inwijding van een soma-offeraar
Herinwijding van een reeds ingewijde
vorst
koningswijding
koningszalving
koninklijke inwijding
kroning
Rājasūya
aanvaarding van het leerlingschap
initiatie van een leerling
dīkṣā
Avāntaradikṣā
rite van wedergeboorte
loslaten van een stier tijdens de
vollemaan
openbare cultus
openbare verering
śrauta
Geboorteceremoniën
riten rond geboorte
Annaprāśana
Āyuṣya
Medhājanana
Niṣkramaṇa
Puṃsavana
Riten voor de eigenlijke geboorte
Losmaken van de knopen in het huis
rite van het sloten openen
rite van de naamgeving
Nāmakarman
Overdracht van het kind
overdrachtsceremonie
Rite ter beveiliging van het embryo
rite van de haarscheiding
Sīmantonnayana
tiende- of twaalfdedagceremonie
Twaalfde dag: ingebruikstelling
opneming in het volle leven
geadopteerd
bruid krijgt een kind in haar armen en

Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: initiatierite: Inwijding van een soma-offeraar (Ind.)
Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen)
Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen)
Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen)
Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen)
Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen)
Rite: initiatierite: kroningsrite: ‘Rājasūya’ (Ind.)
Rite: initiatierite: leerlingrite
Rite: initiatierite: leerlingrite
Rite: initiatierite: term: dīkṣā (Ind.)
Rite: initiatierite: term: dikṣā, Avāntara- (Ind.)
Rite: initiatierite: wedergeboorterite
Rite: loslaten van een stier in de maand Kārttika (Ind.)
Rite: openbare ~
Rite: openbare ~
Rite: openbare ~: term: śrauta-ritueel (Ind.)
Rite: overgangsrite: geboorterite (en opneming in de
gemeenschap)
Rite: overgangsrite: geboorterite (en opneming in de
gemeenschap)
Rite: overgangsrite: geboorterite: ‘Annaprāśana’ (Ind.)
Rite: overgangsrite: geboorterite: ‘Āyuṣya’ (Ind.)
Rite: overgangsrite: geboorterite: ‘Medhājanana’ (Ind.)
Rite: overgangsrite: geboorterite: ‘Niṣkramaṇa’ (Ind.)
Rite: overgangsrite: geboorterite: ‘Puṃsavana’ (Ind.)
Rite: overgangsrite: geboorterite: magische voorzorgsmaatregelen
Rite: overgangsrite: geboorterite: magische
voorzorgsmaatregelen: ontknopen en ontsluiten
Rite: overgangsrite: geboorterite: magische
voorzorgsmaatregelen: ontknopen en ontsluiten
Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de pasgeborene
Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de
pasgeborene: ‘Nāmakarman’ (Ind.)
Rite: overgangsrite: geboorterite: overdracht van het kind aan de
vader/moeder
Rite: overgangsrite: geboorterite: overdracht van het kind aan de
vader/moeder
Rite: overgangsrite: geboorterite: rite ter beveiliging van het
embryo (Ind.)
Rite: overgangsrite: geboorterite: rite van de haarscheiding
Rite: overgangsrite: geboorterite: rite van de haarscheiding:
‘Sīmantonnayana’ (Ind.)
Rite: overgangsrite: geboorterite: tiende- of
twaalfdedagceremonie (Ind.)
Rite: overgangsrite: geboorterite: tiende- of
twaalfdedagceremonie (Ind.)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: aanreiking van
een kind en granen aan de bruid
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granen waarmee ze de drie offers verricht
bruidegom grijpt de hand van de bruid
bruid wordt naar het huis van de
bruidegom
Neerzitting en boterplengoffers
bruid mag de drempel van het nieuwe huis
bruid wordt overgedragen aan de
bruidegom
Schenking van gaven aan de ācārya
bruid stapt op een steen
bruiloft
toont de bruid de poolster en de
Arundhatī
zeven stappen en wordt met water
saṃskāra
volwassingwording
bouwen van de brandstapel
stapelen van de vuurblokken
bouw van het vuuraltaar
Agnicayana
bouw van het vuuraltaar (Agnicayana)
haarknipceremonie
haarknippen
knippen van haar, nagels
knippen van het haar
scheerceremonie
Keśavapanīya
Muṇḍana of Cūḍākarman
rite van de haarscheiding
scheidt het haar
ceremonie
Verloop van de rite van de bouw van het
Verloop van het Paardenoffer
Contactriten
gezalfde steen wordt begraven
ritueel van het sprenkelen van mola salsa
Āpyāyana
Tānūnaptra-dienst
Ceremonie van het halen van het
mengwater
de offeraar Viṣṇu’s drie stappen
markeren van een stierkalf en een koekalf
markeren van het vee

Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: graanoffers aan
Varuṇa, Aryaman en Pūṣan
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: handreiking
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: heenleiding van
de bruid naar het huis van de bruidegom
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: neerzitting en
boterplengoffers
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: over de
drempel dragen van de bruid
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: overdracht van
de bruid aan de bruidegom
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: schenking van
gaven aan de ācārya (Ind.)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: steenbetreding
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: term: bruiloft
(e. var.) (Germ.)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: tonen van de
poolster en de Arundhatī-sterren aan de bruid (Ind.)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: zeven stappen
en waterbesprenkeling
Rite: overgangsrite: term: saṃskāra (Ind.)
Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de
Rite: rituele altaarbouw (brandstapel)
Rite: rituele altaarbouw (brandstapel)
Rite: rituele altaarbouw (brandstapel)
Rite: rituele altaarbouw: ‘Agnicayana’ (Ind.)
Rite: rituele altaarbouw: ‘Agnicayana’ (Ind.)
Rite: rituele haarknippen
Rite: rituele haarknippen
Rite: rituele haarknippen
Rite: rituele haarknippen
Rite: rituele haarknippen
Rite: rituele haarknippen: ‘Keśavapanīya’ (Ind.)
Rite: rituele haarknippen: ‘Muṇḍana’ = ‘Cūḍākarman’ (Ind.)
Rite: rituele haarscheiding [zie ook overgangsrite: geboorterite:
rite van de haarscheiding]
Rite: rituele haarscheiding [zie ook overgangsrite: geboorterite:
rite van de haarscheiding]
Rite: rituele handeling (cultushandeling, religieuze handeling)
(alg. en div.)
Rite: rituele handeling (cultushandeling, religieuze handeling)
(alg. en div.)
Rite: rituele handeling (cultushandeling, religieuze handeling)
(alg. en div.)
Rite: rituele handeling: aanraken van de andere persoon
(contactrite)
Rite: rituele handeling: begraven van een gezalfde steen
Rite: rituele handeling: besprenkeling met mola salsa (L/R)
Rite: rituele handeling: bevochtiging van de soma: term: āpyāyana
(Ind.)
Rite: rituele handeling: eedshandeling: ‘Tānūnaptra’ (Ind.)
Rite: rituele handeling: halen van het mengwater
Rite: rituele handeling: imitatie van Viṣṇu’s drie stappen (Ind.)
Rite: rituele handeling: markeren van het vee
Rite: rituele handeling: markeren van het vee
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op een tijgervel zitten
dragen van de huid van de ezel of de
hond
avondpersing
middagpersing
ochtendpersing
Upāṃśusavana-rite
sacramenten
Communie
Consumptie van een ander deel van de
gezamenlijke maaltijd
offermaaltijd
sacrament van het offer
Consumptie van bloed
consumptie van het offer
daarna kon worden opgegeten
eet van het offervoedsel
gemeenschappelijk maal de vereniging
het offer eet
offer in plaats van het te
geschikt voor menselijke consumptie
Ka. De rest wordt
gezamenlijk van het offer
Bereiding van een ram en een ooi van
gerst
eten van het bloed en het vlees van de
god
Aupaniṣadavrata
Mahāvrata
Śākvaravrata
Śukriyavrata
Vrātikavrata
verbranding van de perkstokken
riten waarin resten worden verbrand
verhitten van de melk
wegdrijven van de kalveren met een twijg
werpt zijn kleding in het water
haar wordt naast een udumbara-boom
Vedische ritueel
Gebruik
gewoonte
lenterite om de kudde te doen toenemen
vruchtbaarheidsrite
Mahāvrata
Yajñavāstu
landbouwrite
vegetatierite
ploegrite
instellen van de vuren
ontsteken van de vuren
Agnyādheya
Punarādheya

Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: persing van de soma (avond) (Ind.)
Rite: rituele handeling: persing van de soma (middag) (Ind.)
Rite: rituele handeling: persing van de soma (ochtend) (Ind.)
Rite: rituele handeling: persing van de soma: ‘Upāṃśusavana’
(Ind.)
Rite: rituele handeling: sacrament (heilige levenshandeling,
sacramentaliteit)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: praghāsas,
Varuṇa- (‘Varuna-feestmaal’) (seizoensoffer) (Ind.)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: theofagie
Rite: rituele handeling: term: vrata, Aupaniṣada- (Ind.)
Rite: rituele handeling: term: vrata, Mahā- (feestdag, rite) (Ind.)
Rite: rituele handeling: term: vrata, Śākvara- (Ind.)
Rite: rituele handeling: term: vrata, Śukriya- (Ind.)
Rite: rituele handeling: term: vrata, Vrātika- (Ind.)
Rite: rituele handeling: verbranding van de perkstokken
Rite: rituele handeling: verbranding van resten
Rite: rituele handeling: verhitten van de melk
Rite: rituele handeling: wegdrijven van de kalveren met een twijg
van palāśa- of śamī-hout (Ind.)
Rite: rituele handeling: wegwerpen van de oude kleding
Rite: rituele handeling: wegwerpen van het haar
Rite: Vedische ~ (Ind.)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: vruchtbaarheidsrite
Rite: vruchtbaarheidsrite
Rite: vruchtbaarheidsrite: ‘Mahāvrata’ (Ind.)
Rite: vruchtbaarheidsrite: ‘Yajñavāstu’ (Ind.)
Rite: vruchtbaarheidsrite: landbouwrite (vegetatierite)
Rite: vruchtbaarheidsrite: landbouwrite (vegetatierite)
Rite: vruchtbaarheidsrite: landbouwrite: ploegrite (aanbinden v.d.
ploeg)
Rite: vuurritueel: ontsteking van het vuur
Rite: vuurritueel: ontsteking van het vuur
Rite: vuurritueel: ontsteking van het vuur: ‘Agnyādheya’ (Ind.)
Rite: vuurritueel: ontsteking van het vuur: ‘Punarādheya’ (Ind.)
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zonnerite
zonneritueel
runderen
kalf
kalveren
koe [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
koe,
koe.
koe;
koeien
wonderkoe
koekalf
wonderkoe
anūbandhyā-koe
Gavām
Śabalī
koekalf
stier
ossen [voorafgegaan door een spatie]
spitosoffer
śūlagava
stierkalf
astu śrauṣaṭ
eṣā ‘dit is het laatste vers’
ye yajāmahe
abhipitva
grote wijding, abhiṣeka, van Indra
acchāvāka
Ādhavanīya
adhyandā
aghara, een boterplengoffer
Agnicayana, ‘het bouwen van het
agnīdh (zelfde functie als av. ātrə-vaxš-)
āgnīdhra
Doel van de Agnihotra
offer aan de vuurgod of Agnihotra
agnimindha
Agnīṣomiya. Kenmerken:
Agniṣṭoma, eig. de laatstgezongen sāman
Agniṣṭoma-stoma’s
Agnyādheya
Āgrayaṇa
Eerste-oogstoffer (Āgrayaṇa iṣṭi)
ahīna-rite
Aikādaśina-dierenoffer
Ajya
Pariplava Ākhyāna’s
Aṅga’s, aanvullende (vaste)
Annaprāśana
Antaryāma
anūbandhyā-koe
Anucara
Anumati ‘gunst’
Anurūpa
Anuyāja

Rite: zonnerite
Rite: zonnerite
Rund
Rund: kalf
Rund: kalf
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe
Rund: koe des overvloeds (wonderkoe)
Rund: koe, anūbandhyā- (offerkoe) (Ind.)
Rund: koe: term: go (gen. pl. gavām) (Ind.)
Rund: koe: term: śabalī (‘gevlekte koe’) (Ind.)
Rund: koekalf
Rund: stier
Rund: stier: os
Rund: stier: os
Rund: stier: os: term: gava, śūla- (‘spitos’) (offerstier) (Ind.)
Rund: stierkalf
Sansk. termen: ‘astu śrauṣaṭ’
Sansk. termen: ‘eṣā’
Sansk. termen: ‘ye yajāmahe’
Sansk. termen: abhipitva
Sansk. termen: abhiṣeka
Sansk. termen: achāvāka
Sansk. termen: Ādhavanīya
Sansk. termen: adhyandā
Sansk. termen: āghāra
Sansk. termen: Agnicayana
Sansk. termen: agnīdh
Sansk. termen: āgnīdhra
Sansk. termen: Agnihotra
Sansk. termen: Agnihotra
Sansk. termen: agnimindha
Sansk. termen: Agnīṣomiya
Sansk. termen: Agniṣṭoma
Sansk. termen: Agniṣṭoma-stoma’s
Sansk. termen: Agnyādheya
Sansk. termen: Āgrayaṇa
Sansk. termen: Āgrayaṇa iṣṭi
Sansk. termen: ahīna
Sansk. termen: aikādaśina
Sansk. termen: ājya
Sansk. termen: ākhyāna: Pariplava Ākhyāna
Sansk. termen: aṅga
Sansk. termen: Annaprāśana
Sansk. termen: Antaryāma
Sansk. termen: anūbandhyā
Sansk. termen: anucara
Sansk. termen: Anumati
Sansk. termen: anurūpa
Sansk. termen: anuyāja
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Anvārambhaṇīyā Iṣṭi
Apaciti’s
Apāmārga
āprī
Aptoryāma
Apvā
Āpyāyana-vers
Arāti, gierigheid t.o.v. priesters
Arbudi
Arghya
Āsasyabali
Aṣṭacatvāriṃśa
Aṣṭakā
Gandharva, Āsura
Āśvina
Atirātra
Atyagniṣṭoma
Avabhṛtha = ‘afsluitend bad’
Avaka
Avāntaradikṣā
āvayās
āvid-formules
‘Weg der koeien’
Munyayana
Turayana
Gavām Ayana
Agnicayana
Sīmantonnayana
Āyuṣya, ceremonie ter bevordering
bādhaka ‘verdrijven’
Bhūtayajña of Bali
Eigenlijke Bali’s
Toelichting op de Bali’s
barhis, het stro waarnaar de goden
kwamen
Bauḍhyavihāra
bhadra
bhārgava
‘bhū (‘aarde’), bhuva (‘luchtruim’), svar
Bhūti, voorspoed
Sarvānnabhūti
Brahman (masc. en neutrum)
Brahman Svāyambhū
brāhmaṇa en zijn functies
Brāhmaṇācchaṃsin
Śatapatha
Brahmayajña
brahmodya: het opgeven van raadsels
Bṛhaspati sava
bṛhat
Caitra
Caitya-offer
Camasa’s, de bekers van de priesters
Camū’s

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

Anvārambhaṇīyā Iṣṭi
Apaciti
apāmārga
āprī
Aptoryāma
Apvā
āpyāyana
Arāti
Arbudi
Arghya
Āsasyabali
aṣṭacatvāriṃśa
Aṣṭakā
asura
Āśvina
Atirātra
Atyagniṣṭoma
Avabhṛtha
avaka
Avāntaradikṣā
āvayās
āvid
ayana
ayana
ayana
ayana
ayana
ayana
Āyuṣya
bādhaka
Bali of Bhūtayajña
Bali of Bhūtayajña
Bali of Bhūtayajña
barhis

Sansk. termen: Bauḍhyavihāra
Sansk. termen: bhadra
Sansk. termen: Bhṛgu
Sansk. termen: bhū, bhuva, svar (= bhūr, bhuvaḥ, svaḥ (MW) =
bhūr, bhuvar, svar (SHD))
Sansk. termen: Bhūti
Sansk. termen: bhūti: Sarvānnabhūti
Sansk. termen: Brahman
Sansk. termen: Brahman svāyambhū
Sansk. termen: brāhmaṇa
Sansk. termen: brāhmaṇa
Sansk. termen: brāhmaṇa: Śatapatha Brāhmaṇa
Sansk. termen: Brahmayajña
Sansk. termen: brahmodya
Sansk. termen: Bṛhaspati sava
Sansk. termen: bṛhat
Sansk. termen: Caitra
Sansk. termen: caitya
Sansk. termen: camasa
Sansk. termen: camū

Het Vedische ritueel

Caraka
Caturavattins: degenen die vier offers
Caturmāsya’s
Caturviṃśa
Catuścatvāriṃśa
dadhigharma, zure melk die als plengoffer
Dadhikrā
Dakṣiṇa
Dārṣadvata sattra
Daśapeya-offer
Devayajña
Dhanapati, de heer der rijkdom
Dhanvantari
Dhāraṇā ‘vastzetten in de herinnering’
Dhātṛ
Dhāyya’s
dhiṣaṇā ‘macht der goden’
Dhṛti
Dhruva
Dīkṣā < dah ‘verbranden’ i.p.v. < dāś
dīkṣā is een inwijdingsrite
durvarāha ‘slecht beerzwijn’
dvādaśāha, de rite van twaalf dagen
eḍaka ‘slecht ram’
ekāha’s, eendaagse soma-offers
Ekaviṃśa
Gandharva, Āsura
gātha
gāyatra
Savitri-vers
gotra
Āditya-kom
Dhārāgraha
Graha’s
grāvagrābha
Marutvatīya-kommen
udagrābha
grāvastut
Gārhapatya:
gṛhya
Kuhū
‘beschermd’ of ‘verborgen’ (vaiśya)
Harivant
Nakṣatra Hasta
haviryajña
hiṃkāra
ho-gezang
homa
Āhavanīya:
eigenlijke offerpriester, de hotṛ
hotṛ en zijn functies
hotṛ, de componist van de hymnen
zeven hotṛs
hotṛ-formules

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

Caraka
caturavattin
Caturmāsya
caturviṃśa
catuścatvāriṃśa
dadhigharma
Dadhikrāvan of Dadhikrā
Dakṣiṇa
Dārṣadvata sattra
Daśapeya
Devayajña
Dhanapati
Dhanvantari
Dhāraṇā
Dhātṛ
dhāyya
dhiṣaṇā
Dhṛti
dhruva
dīkṣā
dīkṣā
durvarāha
dvādaśāha
eḍaka
ekāha
ekaviṃśa
Gandharva
gātha
gāyatra
gāyatrī
gotra
grah: ādityagraha
grah: Dhārāgraha
grah: graha
grah: grāvagrābha
grah: marutvatīyagraha
grah: udagrābha
grāvastut
gṛha: Gārhapatya
gṛha: gṛhya
Guṅgū = Kuhū
gupta
Harivant
hasta
haviryajña
hiṃkāra = hiṅkāra
ho
homa
hu: Āhavanīya
hu: hotṛ
hu: hotṛ
hu: hotṛ
hu: hotṛ
hu: hotṛ

Het Vedische ritueel

Caturhotṛ
Pañcahotṛ
Juhoti
Ratnināṃ Havīṃṣi-offers
Saṃsṛpāṃ Havīṃṣi
Tanūhavis-offers
Upahavya
huṃ
offervoedsel (iḍā)
iṅgiḍa
īśāna (‘heerser’)
iṣṭi-offers t.b.v. een bijzonder doel
īśvara
Jayanta
Jumbaka-rite
Jyeṣṭha sāman
Jyotiṣṭoma is de verzamelnaam van de
Kalaśa’s
Kāma
karambha (pap)
Kārīrīṣṭi, oorspronkelijk een
Kaṭha’s
Kaukilī:
kauṣītakins
Keśavapanīya: het knippen van het haar
Kośa
Agni als Kravyād (het vuur waarmee de
krīḍ ‘spelen’
Kārttika
Kṣatradhṛti-rite
Kulāyinī-vorm (abc, efd, igh)
Kuntāpa
Kuṣmāṇḍa (bij zonden)
mada’s
formules waarin die goden geëerd worden
madantī
Madhu, eig. ‘honing’ (niet in Avesta)
madhūka
madhuparka, een mengsel van curds,
honing
Mādhyaṃdina Pavamāna stotra
Mahānāmnī
mahāvīra-pot wordt de melk van een koe
en
De grote huisoffers (mahāyajña’s)
Mahendra
Makha
Manthin
Manu Grāmaṇī
Manuṣyayajña
Mārgaśīrṣa
Marka
Darśapūrṇamāsa
Aśvamedha (‘paardenoffer’)

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

hu: hotṛ
hu: hotṛ
hu: juhoti
hu: Ratnahavis (pl. Ratnināṃ Havīṃṣi)
hu: Saṃsṛpāṃ havis
hu: Tanūhavis
hu: Upahavya
huṃkāra = huṅkāra
iḍā
iṅgiḍa
īśāna
iṣṭi
īśvara
ji: Jayanta
Jumbaka
Jyeṣṭha sāman
jyotiṣṭoma
kalaśa
kāma
karambha
Kārīrīṣṭi
Kaṭha
Kaukilī
kauṣītakin
Keśavapanīya
kośa
kravyād
krīḍ
kṛttikā: Kārttika
Kṣatradhṛti
kulāyinī
Kuntāpa
Kuṣmāṇḍa
mada
mada
madantī
madhu
madhu: madhūka
madhuparka

Sansk. termen: Mādhyaṃdina Pavamāna stotra
Sansk. termen: Mahānāmnī
Sansk. termen: mahāvīra-pot
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:

mahāyajña
Mahendra
Makha
manthin
Manu (1) Grāmaṇī
Manuṣyayajña
Mārgaśīrṣa
Marka
māsa: darśapūrṇamāsa
medha

Het Vedische ritueel

Medhā ‘intelligentie’
Algemene kenmerken van de Aśvamedha
Puruṣamedha
Sarvamedha (een algemeen offer, waarin
Medhājanana, het toedelen van
verstand
Muṇḍana of Cūḍākarman
muñja
Munyayana
Nejameṣa
eer, namas
Nāmakarman (rite van de naamgeving)
neṣṭṛ en zijn functies
Nidhana, de finale, gezongen door alle
drie
nigada’s
Nirṛti, verderf
Nirūḍhapaśubandha
niṣāda’s
Niṣkramaṇa (de rite van het naar buiten
nivids en purorucen
Nyagrodha
odana
OṂ stuta
zeven soorten Pāka-offers
Palāśa
Pañcadaśa
Pañcāvattins
Pañcaviṃśa
Pariplavā
Pariśiṣṭa’s
Parivartinī
Pārṣṇi
Pārtha
dierenoffer (Paśubandha)
Patnīsaṃyāja
pātnīvata
Pāvaka
pāvamāna
Pavamāna
Bahiṣpavamāna stotra
Paiśāca en Rākṣasa
Pitṛyajña
Plakṣa Prāsravaṇa
potṛ (zelfde functie als av. āsnatar)
Pradhāna’s
pragātha
praiṣa’s
prakṛti’s zijn basisoffers
prapitva
Maitrāvaruṇa
upavaktṛ of praśāstṛ of maitrāvaruṇa
prāśitra
prastara, een bundel gras (die de offeraar

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

medhā
medha: Aśvamedha
medha: Puruṣamedha
medha: Sarvamedha
Medhājanana

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

Muṇḍana = Cūḍākarman
muñja
Munyayana
Naigameṣa
nam: namas
Nāmakarman
neṣṭṛ
nidhana

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

nigada
Nirṛti
nirūḍhapaśubandha
niṣāda
Niṣkramaṇa
nivid
nyagrodha
odana
OṂ: OṂ stuta
pākayajña
palāśa = parṇa
pañcadaśa
pañcāvattin
pañcaviṃśa
Pariplavā
pariśiṣṭa
parivartinī
Pārṣṇi
Pārtha
paśubandha
Patnīsaṃyāja
pātnīvata
Pāvaka
pavamāna / pāvamāna
pavamāna / pāvamāna
pavamāna: Bahiṣpavamāna stotra
piśāca: paiśāca

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

Pitṛyajña
Plakṣa Prāsravaṇa
potṛ
pradhāna
pragātha
praiṣa
prakṛti
prapitva
praśāstṛ
praśāstṛ of upavaktṛ of maitrāvaruṇa
prāśitra
prastara

Het Vedische ritueel

Prastāva
prastotṛ
Prātaranuvāka
Pratihāra
pratihartṛ
Pratipad
pratiprasthātṛ
Prauṣṭhapada
Proṣṭhapada’s
Pravara
Pravargya- of Hete-melkoffer
prāyaścitta
Pṛṣātaka
Pṛṣṭha stotra
Pṛṣṭhya Ṣaḍaha
Puṃsavana
Punarādheya
purohita, ‘praepositus’
puronuvākyā
rājana
rājanya
koninklijke inwijding of Rājasūya
Paiśāca en Rākṣasa
Rāṣṭrabhṛts
rathakāra’s
rathakṛt
rathāntara
Rudrāṇī
Rauhiṇa-koeken
gekozen (ṛtvigŚabalī is de regenwolk in de gedaante van
Śabalīhoma, een volkse lenterite
sabhā (‘vergaderhuis’)
sadas [+ spatie]
Sadasaspati ‘heer van de
offervergadering’
ṣaḍavatta
Sādyaḥkra
śakadhūma
Sākamedhās:
śākvara
Śakvarī
Śamā, inspanning
sāmaga
Algemene kenmerken van de sāman
sāmanya
Sāman-zangers
Sāmapragātha
sāmidheni-verzen
śamitṛ
śāmitra-vuur
Sampāta
śaṃsa
saṃskāra’s

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

prastāva
prastotṛ
Prātaranuvāka
pratihāra
pratihartṛ
pratipad
pratiprasthātṛ
Prauṣṭhapada
Prauṣṭhapada
pravara
Pravargya
prāyaścitta
Pṛṣātaka
Pṛṣṭha stotra
Pṛṣṭhya
Puṃsavana
Punarādheya
purohita
puronuvākyā
rājana
rājanya
Rājasūya
rākṣasa
Rāṣṭrabhṛt
rathakāra
rathakṛt
rathāntara
Raudrī

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

Rohita: Rohiṇī: Rauhiṇa
ṛtvig-varaṇa
Śabalī
Śabalīhoma
sabhā
sadas
Sadasaspati

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

ṣaḍavatta
Sādyaḥkra
śakadhūma
Sākamedhās
śākvara
śakvarī
Śamā
sāmaga
sāman
sāmanya
sāman-zanger
sāmapragātha
sāmidheni
śamitṛ
śāmitra-vuur
sampāta
śaṃsa (MW), śaṅs (Keith)
saṃskāra

Het Vedische ritueel

śaṃstṛ
Śaṃyuvāka
Śaṇḍa
sapiṇda
Saptadaśa
Sarasvat
śarman
Śarvāṇī
Sarvasvāra
Ṣaṣṭhī-offer
śāstra (voordracht door de hotṛ)
Āgnimāruta śāstra
Ajya śāstra
Marutvatīya śāstra
Niṣkevalya śāstra
Praugaśāstra
Vaiśvadeva śāstra
sattra’s of ‘offersessies’
Sattra’s, ‘offersessies’
Gavām Ayana sattra
Sārasvata sattra
Algemene kenmerken van de Sautrāmaṇī
geschenken aan de priesters (sava’s)
Go sava
Grāmaṇī sava
Sthapati sava
Sūta sava
Sīmantonnayana (rite van de
haarscheiding)
Śunāsīrīya
Śunāsīrau
Sītā, de ploegvoor
snātaka (brahmaanse student)
snātaka, ‘hij die heeft gebaad’
Ṣoḍaśin
Soma was de onsmakelijke vervanger
We weten niet welke plant men bedoelde
Vaderen als Somavanta’s (‘verbonden met
somayajña’s
Śraddhā ‘vertrouwen, geloof’
maand Śrāvaṇa
Hasta of Śravaṇa
indeling der śrauta-riten
twee soorten lepels, de sruc en twee
darvī’s
Stomabhāga’s (formules)
Ved. stṛ ‘uitspreiden’
Stoma’s, verschillende wijzen van zingen
Stotra’s, het zingen van meer dan één
vers
Stotriya
Upāṃśusavana-rite
Subrahmaṇya
Sūktavāka
Sviṣṭakṛt (‘die het offer correct uitvoert’)

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

śaṃstṛ
śaṃyuvāka
Śaṇḍa
sapiṇda
saptadaśa
Sarasvat
śarman
Śarva: Śarvāṇī
Sarvasvāra
Ṣaṣṭhī
śāstra
śāstra: Āgnimāruta śāstra
śāstra: Ājya śāstra
śāstra: Marutvatīya śāstra
śāstra: Niṣkevalya śāstra
śāstra: Praugaśāstra
śāstra: Vaiśvadeva śāstra
sattra
sattra
sattra: Gavām Ayana sattra
sattra: Sārasvata sattra
Sautrāmaṇī
sava
sava: Go sava
sava: Grāmaṇī sava
sava: Sthapati sava
sava: Sūta sava
Sīmantonnayana

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

sīra: Śunāsīra = Śunā-sīra
sīra: Śunāsīra = Śunā-sīra
Sītā
snātaka
snātaka
ṣoḍaśa: Ṣoḍaśin
Soma
Soma
somavanta
somayajña
Śraddhā
sru: śravaṇa
sru: śravaṇa
śru: śruti: śrauta
sruc

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

stomabhāga
stṛ
stu: stoma
stu: stotra

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

stu: stotriya
su (1): Upāṃśusavana
su (2): subrahmaṇya
su (2): sūktavāka
su (2): Sviṣṭakṛt

Het Vedische ritueel

sū ‘baren’
Sūṣan (sū ‘baren’), gebaseerd op het
model
Sūtikāgni
Śuci
Śukra
Śukriyavrata
śūlagava (‘milddadige’)
Meestal dronk men surā, een
bedwelmende
Surā (later in de Sautrāmaṇī- en Vājapeya
Śuṣma
svadhā
svaru
Svātikārī
svayaṃvara: de aanwijzing door een bruid
Śunaṃkuri
Takman
raamwerk (tantra) van het offer
Tānūnaptra
proces van verhitting
tarakṣu
Trayastriṃśa
Trayastriṃśa
Triṇava
Trivṛt
Triṇava
Triṣaṃdhi
Trivṛt
Turayana
Tūṣṇīṃjapa (zwijgende lofprijzing)
Udalākāśyapa
Udavasānīya-offer
Udayanīya iṣṭi
Udayanīya-offer van een koe aan Mitra
udgātṛ
Udgītha, geïntroduceerd door om,
gezongen
Udumbara
Udyati-vorm (adg, beh, cfi)
ujjiti’s, zegenspreuken
Uktha
Ukthya
Ukthavīrya
unnetṛ
upadrava
upagātṛs
Drie dagen van Upasads: offers aan
upaśaya
Upasthāna
Agnyupasthāna, de ceremonie van
upavaktṛ
Urvarā, de akker
Utsarga-festival (‘ontslag’)

Sansk. termen: sū (4)
Sansk. termen: sū (4): Sūṣan
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:
Sansk. termen:

sū (4): Sūtikāgni = Sūtakāgni
śuc: śuci
śuc: śukra
śuc: Śukriyavrata
śūlagava
surā

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

śuṣ: śuṣma
svadhā
svaru
Svātikārī
svayaṃvara
śvi: Śunaṃkuri
Takman
tantra
Tānūnaptra
tapas of tapasya
tarakṣu
trayastriṃśa
tri
tri
tri

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

triṇava
Triṣaṃdhi
trivṛt
Turayana
tūṣṇīṃjapa
Udalākāśyapa
Udavasānīya
Udayanīya iṣṭi
Udayanīya iṣṭi
udgātṛ
udgītha

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

udumbara
udyati
ujjiti
uktha
uktha: ukthya
ukthavīrya
unnetṛ
upadrava
upagātṛ
Upasad
upaśaya
Upasthāna
Upasthāna: Agnyupasthāna
upavaktṛ
Urvarā
Utsarga
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uttānapad uit de Ṛg Veda, een kosmische
uttaravedi
Vaimṛdha
Vaiśvadeva
Vaitāna
Vājapeya of Krachtdronk
Vājaprasavīya
Vālakhilya-hymnen
varman ‘wapenrusting’ (kṣatriya)
Varuṇapraghāsās:
vaṣaṭ
Anuvaṣaṭkāra (de ‘bijkomende vaṣaṭ’)
Vasiṣṭhayajña
Vāstoṣpati, de Heer van het huis
Vayodhas
Atharva Veda
strijdspreuken (Atharva
uttaravedi (‘het noordelijke altaar’)
vibhakti’s, naamvalsvormen voor Agni
Ṛgvidhāna (door Śaunaka)
Vināyaka’s
Vipra, een term
Viṣuvat-dag
Viśvajit
Viśvedevās;
Aupaniṣadavrata
Mahāvrata-dag
Śākvaravrata
Vrātikavrata
Vrātyastoma
vṛdh ‘groeien’
vyāhṛti
Vyuṣṭi-offers
Yajā, het gepersonifieerde offer
yajamāna
Yajati
Yajñavāstu
yājyā
schepping van de wereld uit de ontleding
Dromen worden opgeroepen door tapas
scheppingskracht door tapas en brengt
Spraak is geboren uit tapas
stappen van Viṣṇu
Viṣṇu’s drie stappen
vinding
bouwt men de god
brengt een goddelijke toestand teweeg
creëren
extase wordt opgeroepen
geschapen
is geboren uit
Productie

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

uttānapad
uttara
Vaimṛdha
Vaiśvadeva
Vaitāna
Vājapeya
Vājaprasavīya
Vālakhilya
varman

Sansk. termen: Varuṇapraghāsās
Sansk. termen: vaṣaṭ
Sansk. termen: vaṣaṭ: Anuvaṣaṭkāra
Sansk. termen: Vasiṣṭhayajña
Sansk. termen: Vāstoṣpati
Sansk. termen: Vayodhas
Sansk. termen: veda: Atharva Veda
Sansk. termen: veda: Atharva Veda
Sansk. termen: vedi: uttaravedi
Sansk. termen: vibhakti
Sansk. termen: vidhā: Ṛgvidhāna
Sansk. termen: Vināyaka
Sansk. termen: vipra
Sansk. termen: viṣuvat
Sansk. termen: Viśvajit
Sansk. termen: viśvedeva
Sansk. termen: vrata: Aupaniṣadavrata
Sansk. termen: vrata: Mahāvrata
Sansk. termen: vrata: Śākvaravrata
Sansk. termen: vrata: Vrātikavrata
Sansk. termen: Vrātyastoma
Sansk. termen: vṛdh
Sansk. termen: vyāhṛti
Sansk. termen: Vyuṣṭi
Sansk. termen: Yajā
Sansk. termen: yajamāna
Sansk. termen: yajati
Sansk. termen: Yajñavāstu
Sansk. termen: yājyā
Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door
ontleding
Schepping: methode: door tapas (Ind.)
Schepping: methode: door tapas (Ind.)
Schepping: methode: door tapas (Ind.)
Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten: term:
trivikrama (Viṣṇu’s drie stappen) (Ind.)
Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten: term:
trivikrama (Viṣṇu’s drie stappen) (Ind.)
Schepping: uitvinding (vinding)
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
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verkrijgt onsterfelijkheid met tapas
voortbrengen
gerepareerde
Medhājanana
Seksuele
deel van de penis
liṅga
geslacht
copulatie
geslachtsgemeenschap
seksuele gemeenschap
geslachtsorganen
incest
Geen seksuele gemeenschap
geen vrouwen bezoeken
seksueel onthouden
seksuele onthouding
overspelige
hetaera
conceptie
zwangerschap
slangen
slang van de zee
deelnemen
ceremonie waarin de aanwezigen
deel willen nemen
deelneemt
Deelneming
neemt hij er niet aan deel
toegang willen tot de brāhmaṇa-kaste
gemeenschap op zich
sociale eenheid
huisgenoten
vergezeld van
Bacchanten
groep offeraars, brāhmaṇa’s
priesterfamilie
priestergemeenschap
priesterschappen
Griekse priesterfamilies
Fratres Arvales of de Salii
Vedische priesterschappen
verhouding tussen priesters en offeraars
relatie tussen de koning en de purohita
zolang de verhouding goed blijft

Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen: herstellen
Schepping: voortbrengen: term: janana, medhā- (adj.)
(‘intelligentie voortbrengend’) (rite) (Ind.)
Seksualiteit
Seksualiteit: fallus, ezelsSeksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.)
Seksualiteit: geslachtelijkheid (kunne, sekse)
Seksualiteit: geslachtsdaad
Seksualiteit: geslachtsdaad
Seksualiteit: geslachtsdaad
Seksualiteit: geslachtsorgaan
Seksualiteit: incest (bloedschande)
Seksualiteit: onthouding, seksuele
Seksualiteit: onthouding, seksuele
Seksualiteit: onthouding, seksuele
Seksualiteit: onthouding, seksuele: na huwelijksvoltrekking
Seksualiteit: promiscuïteit
Seksualiteit: prostitutie
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Slang
Slang: wereldslang: wateren, ~ van de hemelse
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap)
Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap)
Sociologie: gemeenschap van het huis (huisgenoten)
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: Maenades (Μαιναδες) =
Bacchanten (Βακχαι) (Gr.)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: offergenoten
Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap
Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap
Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap
Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap,
Griekse (Gr.)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap,
Romeinse (L/R)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap,
Vedische (Ind.)
Sociologie: relatie tussen priesters en offeraars
Sociologie: relatie, menselijke
Sociologie: relatie, menselijke
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tussen purohita’s en overige priesters
tussen god en mensen te vernieuwen
gemeenschap of de band
relaties met vrouwen
staf
staf in een doek ligt tussen hen in
werpt hout op het vuur en krijgt de staf
student wordt een staf gegeven
een nieuwe staf die moet beschermen
soma-offeraar heeft een staf
staf waarmee hij demonen kan verjagen
gordel en staf
stokken
steen
stenen
bakstenen
tegels
Dṛṣadvatī
upadrava
achtervolgd
rivaal
vijand
bescherm
waarover een priesterfamilie moet waken
gupta
śarman
Drijving
ingedreven
om ze weg te houden
opdrijven
verdreven
verdrijven
verjaagt
verjagen
Verjaging
verjoeg
wegdrijven
weggedreven
bādhaka ‘verdrijven’
dwingen
geweld
zijn rijk te vergroten
overwinning
verslaat
verslagen
wint.
wint [+ spatie]
Jayanta
ujjiti
oorlog
strijd
Schijngevecht
paardenrennen
wedstrijd met wagens en paarden

Sociologie: relatie, priesterlijke
Sociologie: relatie, religieuze
Sociologie: relatie, religieuze
Sociologie: relatie, seksuele
Staf
Staf: onthouding, ~ van
Staf: scepter: demonenverdrijvingsstaf
Staf: scepter: demonenverdrijvingsstaf
Staf: scepter: demonenverdrijvingsstaf
Staf: scepter: demonenverdrijvingsstaf
Staf: scepter: demonenverdrijvingsstaf
Staf: scepter: priesterstaf
Staf: stok
Steen
Steen
Steen: bouwsteen (baksteen, tegel)
Steen: bouwsteen (baksteen, tegel)
Steen: term: dṛṣadvatī (‘rotswater’) (rivier) (Ind.)
Strijd en vrede: aanval: term: upadrava (deel van een sāman)
(Ind.)
Strijd en vrede: achtervolgen
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen: term: gupta (part.) (alg. naam)
(Ind.)
Strijd en vrede: beschermen: term: śarman (nom. act.) (Ind.)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven: term: bādhaka (Ind.)
Strijd en vrede: dwingen
Strijd en vrede: geweld
Strijd en vrede: kolonisatie (kolonialisme, in bezit nemen van
land, gebiedsuitbreiding)
Strijd en vrede: overwinning (verslaan)
Strijd en vrede: overwinning (verslaan)
Strijd en vrede: overwinning (verslaan)
Strijd en vrede: overwinning (verslaan)
Strijd en vrede: overwinning (verslaan)
Strijd en vrede: overwinning: term: jayanta (adj.) (god) (Ind.)
Strijd en vrede: overwinning: term: ujjiti (spreuk) (Ind.)
Strijd en vrede: strijd
Strijd en vrede: strijd
Strijd en vrede: strijd, schijn- (schijngevecht)
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden
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verwonden
verwondt
verzoenend
Verzoening
āprī
vrede
Symbolen
symbolisch
- benen/staart
brandstapel staat voor
- linkerarm/-vleugel
Dobbelspel: Dit moet welvaart brengen
ezelsvacht is later een teken van
zondigheid
dragen van zijn huid is een teken van
wedergeboorte wordt gesymboliseerd door
gāyatra
kapselkenmerken van de stam
symbool van destructieve
een hoorn in de krachtdrank
Boom met uitbottende knoppen als hout
lelijke aanzien is een symbool voor Varuṇa
Manu Grāmaṇī ( het dorpshoofd)
gepersonifieerde
poolster en de Arundhatī-sterren
pot is de zon
- romp
rathāntara
symbool van de maan, het soma-sap
staf in een doek ligt tussen hen in
Stro van uitlopende planten
zonnesymboliek
symboliek van de soma
Vruchtbaarheidssymboliek
Vruchtbaarheidszinnebeelden
Symboliek:
wit rond vel (de zon)
verbod op haarknippen blijft heiligheid
vogel is het symbool van het
taal [voorafgegaan door een spatie]
antwoord
Aankondiging
aanwijzingen
praiṣa
dank

Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: verzoening
Strijd en vrede: verzoening
Strijd en vrede: verzoening: term: āprī (type hymne) (Ind.)
Strijd en vrede: vrede
Symboliek
Symboliek
Symboliek: bhadra sāman als symbool van de benen/staart (Ind.)
Symboliek: brandstapel als symbool van het universum en het zich
eeuwig herhalende kosmische offer (Ind.)
Symboliek: bṛhat sāman als symbool van de linkerarm/-vleugel
(Ind.)
Symboliek: dobbelspel als symbool van vruchtbaarheid (welvaart,
rijkdom)
Symboliek: dragen van een huid [ezel, hond] als symbool (teken)
van zondigheid
Symboliek: dragen van een huid [ezel, hond] als symbool (teken)
van zondigheid
Symboliek: embryonale houding als symbool van wedergeboorte
Symboliek: gāyatra sāman als symbool van het hoofd (Ind.)
Symboliek: haarkapsel als symbool (teken) van de stam
Symboliek: hond als symbool van de dood
Symboliek: hoorn in de krachtdrank als symbool van
vruchtbaarheid
Symboliek: hout van uitbottende bomen voor het vuur als symbool
van de lente
Symboliek: man [lelijke] als symbool van Varuṇa (Ind.)
Symboliek: Manu Grāmaṇī als het symbool (de personificatie) van
het dorpshoofd
Symboliek: personificatie
Symboliek: poolster en Arundhatī als symbool van standvastigheid
Symboliek: pot [mahāvīra] als symbool van de zon en het ‘hoofd’
van het offer (Kramrisch) of van de offeraar (Keith) (Ind.)
Symboliek: rājana sāman als symbool van de romp (Ind.)
Symboliek: rathāntara sāman als symbool van de rechterarm/vleugel (Ind.)
Symboliek: soma als symbool van de maan (Von Schroeder) (Ind.)
Symboliek: staf (in de gedaante van de Gandharva Viśvāvasu) die
als symbool van onthouding tussen echtelieden wordt gelegd
Symboliek: stro van uitlopende planten voor het offerritueel als
symbool van de lente
Symboliek: symboliek van de kosmos: zonnesymboliek
Symboliek: symboliek van de soma (Ind.)
Symboliek: symboliek van de vruchtbaarheid
Symboliek: symboliek van de vruchtbaarheid
Symboliek: symboliek van het offer: Vājapeya-symboliek (Ind.)
Symboliek: vel [dieren-] als symbool van de zon
Symboliek: verbod op haarknippen als symbool van vruchtbaarheid
(heiligheid)
Symboliek: vogel als symbool van het vuur
Taal
Taal: antwoord (geven of ontvangen)
Taal: bericht
Taal: bevel
Taal: bevel: term: praiṣa (Ind.)
Taal: dankzegging
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Ākhyāna’s
gātha
verhaal
verhalen
verteld
Ākhyāna’s
Pariplava Ākhyāna’s
fluistert spreuken
aangeroepen
aanroepen
aanroeping
bidt
gebed
m.n. aan de Aśvins
aanbidt de ochtendschemering
aanbidt het vuur
Upasthāna
formules als gebeden
Brahman
Tūṣṇīṃjapa
Dialoog
strijddialogen
beklaagd
gezangen
Liederen
hymne
vers aan Rudra
Agniṣṭoma
Anuvaṣaṭkāra
Āprī-hymnen
āprī-litanieën
sāmidheni
yājyā
Prastāva
puronuvākyā
Ṛg
gātha
gāyatra
pragātha
bij de zeven hotṛs
Lijst i.v.m. de soma-persing
Lijsten van gewone priesters in de Ṛg
Veda
Avestijnse lijst
lijst begeleidende offers
Lijst van dierenoffers
brengen, waarvan lijsten bestaan
getuige de prāyaścitta
litanie
avondlitanie
middaglitanie
ochtendlitanie
Prātaranuvāka
Tūṣṇīṃjapa
Pravara

Taal: epiek: epos: term: ākhyāna (Ind.)
Taal: epiek: epos: term: gātha (Ind.)
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
Taal: epiek: verhaal: term: ākhyāna (lit.) (Ind.)
Taal: epiek: verhaal: term: ākhyāna, pariplava (‘cyclisch verhaal’)
(lit.) (Ind.)
Taal: fluisteren
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed aan de Aśvins (Ind.)
Taal: gebed aan de schemering
Taal: gebed aan het vuur
Taal: gebed aan het vuur: Upasthāna (Ind.)
Taal: gebed: gebedsformule
Taal: gebed: term: brahman (Ind.)
Taal: gebed: term: tūṣṇīṃjapa (‘zwijgende lofprijzing’) (Ind.)
Taal: gesprek (dialoog)
Taal: gesprek (dialoog)
Taal: klacht
Taal: lied (zang, cultuslied)
Taal: lied (zang, cultuslied)
Taal: lied, lofTaal: lied, lof- ter ere van Rudra (Ind.)
Taal: lied, lof-: ‘Agniṣṭoma’ (Ind.)
Taal: lied, lof-: ‘Anuvaṣaṭkāra’ (Ind.)
Taal: lied, lof-: ‘Āprī’ (Ind.)
Taal: lied, lof-: ‘Āprī’ (Ind.)
Taal: lied, lof-: ‘Sāmidheni’ (Ind.)
Taal: lied, lof-: ‘Yājyā’ (Ind.)
Taal: lied, lof-: term: prastāva (deel van een sāman) (Ind.)
Taal: lied, lof-: term: puronuvākyā (uitnodigend lied) (Ind.)
Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.)
Taal: lied: term: gātha (Ind.)
Taal: lied: term: gāyatra (Ind.)
Taal: lied: term: pragātha (Ind.)
Taal: lijst van priesterschappen (Ind.)
Taal: lijst van priesterschappen (Ind.)
Taal: lijst van priesterschappen (Ind.)
Taal:
Taal:
Taal:
Taal:
Taal:
Taal:
Taal:
Taal:
Taal:
Taal:
Taal:
Taal:

lijst van priesterschappen (Ir.)
lijst, offer(leverings)- (Ind.)
lijst, offer(leverings)- (Ind.)
lijst, offer(leverings)- (Ind.)
lijst, offer(leverings)-: prāyaścitta-lijst (Ind.)
litanie (gebed of lied)
litanie, avondlitanie, middaglitanie, ochtendlitanie, ochtend-: term: prātaranuvāka (Ind.)
litanie: term: japa, tūṣṇīṃ- (gebed) (Ind.)
litanie: term: pravara (Ind.)
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eerbewijzen aan de vuren
lofprijzing
degene die iemand wil eren
eerbetoon
geprezen
lofrede op een koning
namas
stoma
Agniṣṭoma
Atyagniṣṭoma
jyotiṣṭoma
stotra
stotriya
grāvastut
Ukthya
Uktha
metra
metrum
gāyatrī
jagatī
pragātha-metrum
śakvarī-verzen
triṣṭubh
naam
namen
noemen
goden niet bij hun eigen naam
godennamen
geheime naam
extra naam voor soma-drinkers
naam als student
naamvorming
gupta
śarman
varman
Nakṣatra-naam
mogelijk godennamen en lichaamsdelen
obscene taal
poëtische
poëzie
poëzie
proza
raadsel
brahmodya
spraak
spreekt
uitgesproken

Taal: lofprijzing (op goden)
Taal: lofprijzing (op goden)
Taal: lofprijzing (op mensen: prijs-, lof- en eerbetuiging,
eerbetoon)
Taal: lofprijzing (op mensen: prijs-, lof- en eerbetuiging,
eerbetoon)
Taal: lofprijzing (op mensen: prijs-, lof- en eerbetuiging,
eerbetoon)
Taal: lofprijzing (op mensen: prijs-, lof- en eerbetuiging,
eerbetoon)
Taal: lofprijzing: term: namas (Ind.)
Taal: lofprijzing: term: stoma (zang) (Ind.)
Taal: lofprijzing: term: stoma: Agniṣṭoma (‘lof aan Agni’) (bep.
offer) (Ind.)
Taal: lofprijzing: term: stoma: Atyagniṣṭoma (‘een extra lof aan
Agni’) (bep. offer) (Ind.)
Taal: lofprijzing: term: stoma: Jyotiṣṭoma (‘lof aan het licht’)
(groep offers) (Ind.)
Taal: lofprijzing: term: stotra (adj. stotriya) (zang) (Ind.)
Taal: lofprijzing: term: stotra (adj. stotriya) (zang) (Ind.)
Taal: lofprijzing: term: stut, grāva- (‘prijzend de stenen’)
(priester) (Ind.)
Taal: lofprijzing: term: uktha (voordracht) (adj. ukthya (offer))
(Ind.)
Taal: lofprijzing: term: uktha (voordracht) (adj. ukthya (offer))
(Ind.)
Taal: metrum (maat)
Taal: metrum (maat)
Taal: metrum, gāyatrī- (Ind.) (als god vereerd)
Taal: metrum, jagatī- (Ind.) (als god vereerd)
Taal: metrum, pragātha- (Ind.)
Taal: metrum, śakvarī- (Ind.)
Taal: metrum, triṣṭubh- (Ind.) (als god vereerd)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam, godenTaal: naam, godenTaal: naam, persoons-: bijnaam: geheime naam
Taal: naam, persoons-: bijnaam: naam als soma-drinker (Ind.)
Taal: naam, persoons-: bijnaam: naam als student
Taal: naam, persoons-: naamvorming
Taal: naam, persoons-: naamvorming: ‘Gupta’ (Ind.)
Taal: naam, persoons-: naamvorming: ‘Śarman’ (Ind.)
Taal: naam, persoons-: naamvorming: ‘Varman’ (Ind.)
Taal: naam, persoons-: Nakṣatra-naam (Ind.)
Taal: namen van goden in genezingsmagie, noemen van de
Taal: obscene ~
Taal: poëzie (dichtkunst, gedicht) [zie ook lied]
Taal: poëzie (dichtkunst, gedicht) [zie ook lied]
Taal: poëzie, religieuze
Taal: proza
Taal: raadsel, woordTaal: raadsel, woord-: term: brahmodya (Ind.)
Taal: spraak (spreken)
Taal: spraak (spreken)
Taal: spraak (spreken)
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uitsprak
uitspreken
Gemompeld
stamelen
Sūktavāka
formule
spreuk
vruchtbaarheidsspreuk
‘bhū (‘aarde’), bhuva (‘luchtruim’), svar
OṂ stuta
Śaṃyuvāka
ye yajāmahe
Savitri-vers
hotṛ-formules
Caturhotṛ
Pañcahotṛ
Śaṃyuvāka
ujjiti’s, zegenspreuken
Ukthavīrya
āvid-formules
nigada’s
mada’s
nivid
puroruc
Stomabhāga
Sūktavāka
vāka
stijl
tekst
literatuur die magische riten beschrijven
śrauta
religieuze literatuur
aanhangsel
Pariśiṣṭa’s
verzamelingen
saṃhitā’s
kreet
uitroep
astu śrauṣaṭ
e ṣā
roept ‘Śabalī’
svadhā
svāhā
vaṣaṭ
vauṣaṭ
Anuvaṣaṭkāra
roepen, noemen
hve ‘roepen, noemen’
upavaktṛ
vyāhṛti
vyāhṛti
nivids
-vers
vers,

Taal: spraak (spreken)
Taal: spraak (spreken)
Taal: spraak: stamelen (mompelen)
Taal: spraak: stamelen (mompelen)
Taal: spraak: term: vac: vāka, sūkta- (‘uitspreken van een
loflied’) (mantra) (Ind.)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: spreuk, vruchtbaarheidsTaal: spreuk: frase: ‘bhūr, bhuvaḥ, svaḥ’ (Ind.)
Taal: spreuk: frase: ‘OṂ stuta’ (Ind.)
Taal: spreuk: frase: ‘śaṃ yoḥ’ of ‘śaṃ ca yos’ (Ind.)
Taal: spreuk: frase: ‘ye yajāmahe’ (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra, ‘Gāyatrī-’ of ‘Sāvitrī-’ (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra, hotṛ- (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra, hotṛ-: ‘Caturhotṛ’ (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra, hotṛ-: ‘Pañcahotṛ’ (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: ‘Śaṃyuvāka’ (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: ‘Ujjiti’ (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: ‘Ukthavīrya’ (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: āvid (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: nigada (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: nivid of mada (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: nivid of mada (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: puroruc (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: stomabhāga (Ind.)
Taal: spreuk: term: mantra: sūktavāka (Ind.)
Taal: spreuk: term: vāka (Ind.)
Taal: stijl
Taal: tekst
Taal: tekst over magie
Taal: tekst, geopenbaarde: term: śruti (adj. śrauta (lit.)) (Ind.)
Taal: tekst, religieuze
Taal: tekst, toegevoegde (aanhangsel, appendix)
Taal: tekst, toegevoegde: term: pariśiṣṭa (Ind.)
Taal: teksten, verzameling
Taal: teksten, verzameling: term: saṃhitā (div.) (lit.) (Ind.)
Taal: uitroep
Taal: uitroep
Taal: uitroep: ‘astu śrauṣaṭ’ (Ind.)
Taal: uitroep: ‘eṣā’ (Ind.)
Taal: uitroep: ‘Śabalī’ (Ind.)
Taal: uitroep: ‘svadhā’ (Ind.)
Taal: uitroep: ‘svāhā’ (offertgave) (Ind.)
Taal: uitroep: ‘vaṣaṭ’ = ‘vauṣaṭ’ (Ind.)
Taal: uitroep: ‘vaṣaṭ’ = ‘vauṣaṭ’ (Ind.)
Taal: uitroep: ‘vaṣaṭ’: ‘anuvaṣaṭkāra’ (Ind.)
Taal: uitroep: roepen (noemen)
Taal: uitroep: roepen: term: hve (Ind.)
Taal: uitroep: term: upavaktṛ (nom. ag.) (priester) (Ind.)
Taal: uitroep: vyāhṛti-roep (Ind.)
Taal: uitspraak: opzeggen: term: vyāhṛti (Ind.)
Taal: uitspraak: term: nivid (type mantra) (Ind.)
Taal: vers
Taal: vers
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vers [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
vers’
vers aan
offervers
verzen
Dhāyya’s
versie.
Anurūpa
pragātha
Sāmapragātha
stotra
Mahāvrata stotra
Pṛṣṭha stotra
stoma
Agniṣṭoma-stoma’s
Ekaviṃśa
Pañcadaśa
Trivṛt
Kulāyinī
Parivartinī
Udyati
Saptadaśa
Aṣṭacatvāriṃśa
Caturviṃśa
Catuścatvāriṃśa
Pañcaviṃśa
Trayastriṃśa
Triṇava
Bahiṣpavamāna stotra
Mādhyaṃdina Pavamāna stotra
Stotriya
strofen
Triplet
verzocht
verzoek
draagt een litanie aan Indra voor
draagt verzen voor
gereciteerd
recitaties
reciteren
spreekt enige formules uit
tekst die de hotṛ
uitspreken
verzen, uitgesproken door de hotṛ
voordrachten
Brahmayajña
Anuvakya
nigada’s

Taal: vers
Taal: vers
Taal: vers
Taal: vers
Taal: vers
Taal: vers: term: dhāyya (‘aanvullend vers’) (Ind.)
Taal: versie (variant)
Taal: versvorm: anurūpa (Ind.)
Taal: versvorm: pragātha (Ind.)
Taal: versvorm: sāmapragātha (Ind.)
Taal: versvorm: stotra (groep van drie gezongen verzen) (Ind.)
Taal: versvorm: stotra, Mahāvrata (Ind.)
Taal: versvorm: stotra, Pṛṣṭha (Ind.), Pṛṣṭhya (adj.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma- (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Ekaviṃśa’
(Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Pañcadaśa’
(Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’ (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’: vorm:
‘Kulāyinī’ (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’: vorm:
‘Parivartinī’ (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’: vorm:
‘Udyati’ (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: saptadaśa
(Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Aṣṭacatvāriṃśa’ (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Caturviṃśa’ (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Catuścatvāriṃśa’ (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Pañcaviṃśa’ (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Trayastriṃśa’ (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Triṇava’ (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: pavamāna, Bahiṣ- (Ind.)
Taal: versvorm: stotra: pavamāna, Mādhyaṃdina (Ind.)
Taal: versvorm: stotriya (Ind.)
Taal: versvorm: strofe
Taal: versvorm: triplet
Taal: verzoek
Taal: verzoek
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing: ‘Brahmayajña’ (Ind.)
Taal: voorlezing: anuvakya (Ind.)
Taal: voorlezing: term: nigada (type mantra) (Ind.)
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śaṃsa
śaṃstṛ
śāstra
Āgnimāruta śāstra
Ajya śāstra
Marutvatīya śāstra
Niṣkevalya śāstra
Praugaśāstra
Vaiśvadeva śāstra
anucara
Pratipad
het woord
woorden [voorafgegaan door een spatie]
woorden;
Daarna zegt hij de heilige
terminologie
gezang
gezongen
zingt
melodie
sāman
bhadra
bṛhat
gāyatra
Jyeṣṭha sāman
rājana
śākvara
Nidhana
Prastāva
Pratihāra
upadrava
Udgītha
rathāntara
hiṃkāra
huṃkāra
sāmanya
Udgītha
zegenspreuken
tijd [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
tijd. [voorafgegaan door een spatie]
tijd, [voorafgegaan door een spatie]
tijd: [+ spatie]
tijd vóór
tijd van
tijd (bijv.
tijden van
studietijd
regentijd
zonnetijd
daags
dag [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
dag.

Taal: voorlezing: term: śaṃsa (Ind.)
Taal: voorlezing: term: śaṃstṛ (nom. ag.) (priester) (Ind.)
Taal: voorlezing: term: śāstra (Ind.)
Taal: voorlezing: term: śāstra, Āgnimāruta (Ind.)
Taal: voorlezing: term: śāstra, Ājya (Ind.)
Taal: voorlezing: term: śāstra, Marutvatīya (Ind.)
Taal: voorlezing: term: śāstra, Niṣkevalya (Ind.)
Taal: voorlezing: term: śāstra, Prauga- (Ind.)
Taal: voorlezing: term: śāstra, Vaiśvadeva (Ind.)
Taal: voorlezing: term: śāstra: deel: anucara (Ind.)
Taal: voorlezing: term: śāstra: deel: pratipad (Ind.)
Taal: woord
Taal: woord
Taal: woord
Taal: woord, heilig (cultisch)
Taal: woord: terminologie
Taal: zang (zingen, gezang)
Taal: zang (zingen, gezang)
Taal: zang (zingen, gezang)
Taal: zang: melodie (wijs)
Taal: zang: melodie: term: sāman (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Bhadra’ (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Bṛhat’ (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Gāyatra’ (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Jyeṣṭha’ (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Rājana’ (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Śākvara’ (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: deel: nidhana (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: deel: prastāva (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: deel: pratihāra (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: deel: pratihāra: deel:
upadrava (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: deel: udgītha (Ind.)
Taal: zang: melodie: term: sāman: rathāntara (Ind.)
Taal: zang: term: hiṃkāra (Ind.)
Taal: zang: term: huṃkāra (Ind.)
Taal: zang: term: sāmanya (‘die goed kan zingen’) (adj.) (priester)
(Ind.)
Taal: zang: term: udgītha (Ind.)]
Taal: zegening (met woorden)
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
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dag:
dag;
dag)
dagen
daglopers
twaalfdedagceremonie
dagelijkse
dag van de geboorte
Mahāvrata-dag
dag van de vollemaan
vóór of tijdens vollemaan
Ṣaṣṭhī
Aṣṭakā
Viṣuvat-dag
vierde dag
Verjaardag
avond
’s avonds (later: abhipitva)
avondschemering
middag
Āgrahāyaṇī
morgen
ochtend
’s morgens (later: prapitva)
ochtend- en de avondschemering
ochtendschemering
Vyuṣṭi
ekāha’s, eendaagse soma-offers
eeuwen
jaar [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
jaar. [voorafgegaan door een spatie]
jaar)
jaar;
jaar,
studiejaar
jaren
jaarlijks
nieuwe jaar
jaargetijden
seizoen
herfst
na- of voorjaar
najaar
Lente
voorjaar
regenseizoen
regentijd
winter
zomer
winterzonnewende
zomerzonnewende
maandelijks
maanden
Āśvina
Caitra
Jyaishtha

Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag, elke (dagelijks)
Tijd: dag, geboorteTijd: dag, kortste: ‘Mahāvrata’ (Ind.)
Tijd: dag, maan-: dag van volle maan
Tijd: dag, maan-: dag van volle maan
Tijd: dag, maan-: dag, 06e: term: ṣaṣṭhī (Ind.)
Tijd: dag, maan-: dag, 08e: term: aṣṭakā (Ind.)
Tijd: dag, middelste: term: viṣuvat (Ind.)
Tijd: dag, offerTijd: dag, verjaarTijd: dag: avond
Tijd: dag: avond: term: abhipitva (Ind.)
Tijd: dag: avondschemering
Tijd: dag: middag
Tijd: dag: nieuwjaarsdag: ‘Āgrahāyaṇī’ (Ind.)
Tijd: dag: ochtend (’s morgens)
Tijd: dag: ochtend (’s morgens)
Tijd: dag: ochtend: term: prapitva (Ind.)
Tijd: dag: ochtendschemering (dageraad, morgenstond)
Tijd: dag: ochtendschemering (dageraad, morgenstond)
Tijd: dag: ochtendschemering: term: vyuṣṭi (offer) (Ind.)
Tijd: dag: term: ahan, eka- (ééndagsoffer) (Ind.)
Tijd: eeuw
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar, nieuwTijd: jaargetijde (seizoen)
Tijd: jaargetijde (seizoen)
Tijd: jaargetijde: herfst (najaar)
Tijd: jaargetijde: herfst (najaar)
Tijd: jaargetijde: herfst (najaar)
Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar)
Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar)
Tijd: jaargetijde: regenseizoen
Tijd: jaargetijde: regenseizoen
Tijd: jaargetijde: winter
Tijd: jaargetijde: zomer
Tijd: jaarperiode: zonnewende, winterTijd: jaarperiode: zonnewende, zomerTijd: maand
Tijd: maand
Tijd: maand (Ind.): Āśvina = sept.-okt.
Tijd: maand (Ind.): Caitra = Madhu = maart-april
Tijd: maand (Ind.): Jyaishtha = mei-juni
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Kārttika
Māgha
Mārgaśīrṣa
Phālguna
Prauṣṭhapada
Śrāvaṇa
Taisha
Oktober
halfmaanden
studietijd
Duur
periode
periodieke
Duur van het maansoffer
meer dan 12 soma-persingdagen
één dag wordt verricht
Duur: van één dag tot een jaar
Eén dag t.b.v. het nieuwemaansoffer
een of twee dagen tijdens de heldere
zonnetijd
eendaagse
ekāha’s, eendaagse soma-offers
een of twee dagen tijdens de heldere
zonnetijd
Twee dagen t.b.v. het vollemaansoffer
ahīna-rite (een soma-offer), die meer dan
één dag duurt, hier drie dagen
Pṛṣṭhya Ṣaḍaha duurt zes dagen
Pṛṣṭhya Ṣaḍaha
tien persingsdagen
dvādaśāha
Duur: 17 dagen tot een jaar
Duur: van één dag tot een jaar
Eén jaar.
driemaal per dag
eerste dag van vollemaan
dagelijkse offers
maandelijkse [voorafgegaan door een
spatie]
jaarlijks of halfjaarlijks
jaarlijks of halfjaarlijks
viermaandelijkse
derde dag
Drie dagen
derde maand
een jaar
jaar kunnen duren
jaar op één been
één jaar
negende dag
vierde maand
viermaandelijks
Ṣaṣṭhī
zesde maand
tijd van seksuele onthouding

Tijd: maand (Ind.): Kārttika = Kārttikamāsa (lit.) = oct.-nov.
Tijd: maand (Ind.): Māgha = jan.-febr.
Tijd: maand (Ind.): Mārgaśīrṣa = Mārgaśirṣamāsa (lit.) =
Agrahāyaṇa = nov.-dec.
Tijd: maand (Ind.): Phālguna = febr.-maart
Tijd: maand (Ind.): Prauṣṭhapada = Bhādrapada = aug.-sept.
Tijd: maand (Ind.): Śrāvaṇa = juli-aug.
Tijd: maand (Ind.): Taisha (Pausha) = dec.-jan.
Tijd: maand (mod.): oktober
Tijd: maand, halfTijd: opleidingstijd (studietijd)
Tijd: periode
Tijd: periode
Tijd: periode
Tijd: periode, cultus- (offer-, sacrale -) (alg.)
Tijd: periode, cultus-: duur: > 12 dagen
Tijd: periode, cultus-: duur: 01 dag
Tijd: periode, cultus-: duur: 01 dag
Tijd: periode, cultus-: duur: 01 dag
Tijd: periode, cultus-: duur: 01 dag
Tijd: periode, cultus-: duur: 01 dag
Tijd: periode, cultus-: duur: 01 dag: term: ekāha (Ind.)
Tijd: periode, cultus-: duur: 02 dagen
Tijd: periode, cultus-: duur: 02 dagen
Tijd: periode, cultus-: duur: 02-12 dagen: term: ahīna (Ind.)
Tijd: periode, cultus-: duur: 06 dagen
Tijd: periode, cultus-: duur: 06 dagen: term: ṣaḍaha (Ind.)
Tijd: periode, cultus-: duur: 10 dagen
Tijd: periode, cultus-: duur: 12 dagen: term: dvādaśāha (Ind.)
Tijd: periode, cultus-: duur: 17 dagen tot een jaar
Tijd: periode, cultus-: duur: één jaar
Tijd: periode, cultus-: duur: één jaar
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: driemaal daags
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: eerste dag van vollemaan
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: elke dag
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: elke maand
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: halfjaarlijks
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: jaarlijks
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: viermaandelijks
Tijd: periode: drie dagen
Tijd: periode: drie dagen
Tijd: periode: drie maanden
Tijd: periode: één jaar
Tijd: periode: één jaar
Tijd: periode: één jaar
Tijd: periode: één jaar
Tijd: periode: negen dagen (negen nachten)
Tijd: periode: vier maanden
Tijd: periode: vier maanden
Tijd: periode: zes dagen: zesde dag: term: ṣaṣṭhī (godin) (Ind.)
Tijd: periode: zes maanden
Tijd: seksuele onthouding, ~ van

Het Vedische ritueel

continueren
doen voortduren
permanente
eeuwig
moderne
Anciënniteit
oud [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
oud. [voorafgegaan door een spatie]
oud,
oude [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
oude:
ouder [+ spatie]
ouder.
oudere
oudste
tijdelijk
Tijdstip
toekomst
weken
defect
voltooid
saṃskāra
vervuld
vol [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
troon
Twee
herhalende
verdeelt de sattra in twee spiegelende
Sīmantonnayana
vaten
kop honing
offerbekers
drinken hieruit
drinkt eruit
uit een schedel drinkt
Camasa’s
Dhārāgraha-kommen
Dhruva-kom
Maitrāvaruṇa-kom
Manthin-kom
Śukra-kom
Ukthya-kom
Āgrayaṇa-kom
Antaryāma-kom
Graha’s
Kalaśa’s
ādhavanīya
Kośa
Upāṃśu
emmer
houten vat
droṇakalaśa
mahāvīra-pot
mengvat

Tijd: temporaliteit: continuïteit
Tijd: temporaliteit: continuïteit
Tijd: temporaliteit: continuïteit
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid
Tijd: temporaliteit: heden (modern)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: tijdelijkheid (eindigheid)
Tijd: temporaliteit: tijdstip
Tijd: temporaliteit: toekomst
Tijd: week
Totaliteit: onvolmaaktheid
Totaliteit: voltooien, compleet maken
Totaliteit: voltooien: term: saṃskāra (nom. act.) (rite) (Ind.)
Totaliteit: vullen (vol maken, vol)
Totaliteit: vullen (vol maken, vol)
Troon
Twee
Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling)
Twee: splitsing
Twee: splitsing: haarscheiding: term: sīmantonnayana (rite) (Ind.)
Vat
Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: beker: schedel als Vat: beker: schedel als Vat: beker: schedel als Vat: beker: term: camasa (Ind.)
Vat: beker: term: dhārāgraha (Ind.)
Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘dhruva’ (Ind.)
Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘maitrāvaruṇa’ (Ind.)
Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘manthin’ (Ind.)
Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘śukra’ (Ind.)
Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘ukthya’ (Ind.)
Vat: beker: term: dhārāgraha-kom: ‘āgrayaṇa’ (Ind.)
Vat: beker: term: dhārāgraha-kom: ‘antaryāma’ (Ind.)
Vat: beker: term: graha (‘schepvaatje’) (Ind.)
Vat: beker: term: kalaśa (Ind.)
Vat: beker: term: kośa = ādhavanīya (Ind.)
Vat: beker: term: kośa = ādhavanīya (Ind.)
Vat: beker: term: pātra: ‘Upāṃśupātra’ (Ind.)
Vat: emmer
Vat: houten ~
Vat: houten ~: term: droṇakalaśa (Ind.)
Vat: ketel, offer-: ‘Mahāvīra-pot’ (Ind.)
Vat: mengvat
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ādhavanīya
Ādhavanīya-ketel
pot [+ spatie]
potscherven
-kom
16e kom
kommen
schotels
‘Narāśaṃsa’
Pariplavā-vaatje
soma-kom
Āditya-kom
Camū’s
droṇakalaśa
pūtabhṛt
Marutvatīya-kommen
pūtabhṛt
Camū’s
vuurpan
waterkruik
waterpot
kruiden
plant
Wilde producten
Apāmārga
bladeren
lotusbladeren
lotus
adhyandā
gras
Avaka
bamboe
darbha
kuśa
zit op muñja-gras
muñja-gras
bundel gras
prastara
hout
vuurblokken
Kārīrīṣṭi
graan
granen
gerst
gierst
meel
stengels
rietpunten
rijst
Sesam
soma
bos
sesam

Vat: mengvat: term: ādhavanīya (Ind.)
Vat: mengvat: term: ādhavanīya (Ind.)
Vat: pot
Vat: potscherf
Vat: schaal (schotel, bekken, kom)
Vat: schaal (schotel, bekken, kom)
Vat: schaal (schotel, bekken, kom)
Vat: schaal (schotel, bekken, kom)
Vat: schaal: ‘Narāśaṃsa-kom’ (Ind.)
Vat: schepvat: ‘Pariplavā’ (Ind.)
Vat: soma-vat (Ind.)
Vat: soma-vat: ‘Ādityagraha’ (‘Āditya-kom’) (Ind.)
Vat: soma-vat: ‘Camū’ = ‘Pūtabhṛt’ = ‘Droṇakalaśa’ (Ind.)
Vat: soma-vat: ‘Camū’ = ‘Pūtabhṛt’ = ‘Droṇakalaśa’ (Ind.)
Vat: soma-vat: ‘Camū’ = ‘Pūtabhṛt’ = ‘Droṇakalaśa’ (Ind.)
Vat: soma-vat: ‘Marutvatīyagraha’ (‘Marut-kom’) (Ind.)
Vat: term: bhṛt, pūta- (‘bevattende zuivere (soma)’) (Ind.)
Vat: term: camū (‘drankvat’) (Ind.)
Vat: vuurpan
Vat: waterkruik
Vat: waterkruik
Vegetatie
Vegetatie
Vegetatie
Vegetatie: apāmārga (Achyranthes aspera) (Ind.)
Vegetatie: blad
Vegetatie: blad, lotusVegetatie: bloem: lotus (alg.)
Vegetatie: fluweelboom: term: adhyandā (Ind.)
Vegetatie: gras (takjes)
Vegetatie: gras, moeras-: term: avaka = avakā = saivālā (Ind.)
Vegetatie: gras: bamboe
Vegetatie: gras: term: darbha = kuśa (Poa cynosuroides of
Desmostachya bipinnata) (geest, god) (Ind.)
Vegetatie: gras: term: darbha = kuśa (Poa cynosuroides of
Desmostachya bipinnata) (geest, god) (Ind.)
Vegetatie: gras: term: muñja (Saccharum bengalense of munja)
(Ind.)
Vegetatie: gras: term: muñja (Saccharum bengalense of munja)
(Ind.)
Vegetatie: grasbundel
Vegetatie: grasbundel: term: prastara (Ind.)
Vegetatie: hout(en)
Vegetatie: hout: vuurblok
Vegetatie: kapperstruik: term: karīra (Ind.)
Vegetatie: koren (graan)
Vegetatie: koren (graan)
Vegetatie: koren: gerst
Vegetatie: koren: gierst
Vegetatie: koren: meel
Vegetatie: plantenstengel
Vegetatie: riet
Vegetatie: rijst
Vegetatie: sesam
Vegetatie: soma (Ind.), plant uit de bergen
Vegetatie: woud
Vegetatie: zaad, sesam-
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bevrijd
losgelaten
loslaten
offeren, wordt de zoon door de goden
bevrijd
af te weren
afweer van demonen
afweer van gevaar van de Vaderen
moeder wordt onder de bescherming van
het water geplaatst
plaats wordt gezalfd tegen de rākṣasa’s
Plaatsen van stokken om boze geesten te
weren
verdrijven van vijandige invloeden
Verjaging van demonen
demonen verdreven
rituelen van uitdrijving van het kwade
verdrijving van boze geesten
verdrijving van demonen
vuur verjoeg de demonen
Weglokken van de demonen
offeren, wordt de zoon door de
verlossing van de dood (afkopen)
verwijderen van het oude of het onreine
uitwissen van zonden door offers en magie
van hun zonden ontdaan
vergeving van zonden
verlossen van deze zonden
zonden te verdrijven
zonden van de dorpsboeven te verdrijven
genezen
genezing
Losmaken van de knopen
meditatie
verlossing van de dood (afkopen)
hernieuwen
herstellen
Punarādheya
herboren
tweede geboorte
wedergeboorte
aanwezig
diens aanwezigheid
is ook geen
ontbreekt
voorkomen
zijn vormen
Tanūhavis

Verlossing
Verlossing
Verlossing
Verlossing: object: slachtoffer
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving)
Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving)
Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving)
Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving)
Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving)
Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving)
Verlossing: separ.: dood
Verlossing: separ.: dood
Verlossing: separ.: onreinheid
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: losmaken van knopen, sloten, deuren e.d.
Verlossing: weg naar ~
Verlossing: weg naar ~: offer
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term:
punarādheya (vuurritueel) (Ind.)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte, symbolische
(geestelijke)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte, symbolische
(geestelijke)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte, symbolische
(geestelijke)
Verschijning: aanwezigheid
Verschijning: aanwezigheid, goddelijke (geestes-)
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: tanū (Ind.)
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altaar wordt voorgesteld als vogel of mens
gerangschikt in de vorm van een man
ijzeren, zilveren en gouden vorm van Agni
imitatie
imiteert
Mimetische
nabootsing
namaakdobbelspel
namaakplundertocht
nadoet
gebreken
geopenbaard
doen zich voor
verschijning der goden
zich te tonen
getoond
laat de toekomst zien
laten zien
tonen
toont
in de plaats van
zin aangepast
plaats innemen
stropop i.p.v. een brāhmaṇa
substituut
veranderd van een verzoek aan de
vervang
vervingen
die door de dieren worden voorgesteld
vertegenwoordig
altaar wordt voorgesteld als vogel of mens
Kṣetrapati als stier
regenwolk in de gedaante van een koe
stierengedaante
sterft al na enkele eeuwen uit
helpende goden, gezien
Vaderen doen zich voor als hun eigen
Dromen worden opgeroepen door tapas
waarneming der goden
wordt de goden verzocht zich te tonen
zien demonen en tovenaars
ziet de dansende apsarasa’s
ziet demonen
ziet men goden
model
voorbeeld
spiegelbeeld
vogel
duif
haan
uil [voorafgegaan door een spatie]
watervogels
dingen [voorafgegaan door een spatie]
objecten
voorwerp
band aan de paal
boeien

Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: elementvormige gedaante
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: misvormdheid (verminking, lichaamsgebrek)
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen)
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: verdwijning
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: voorbeeld (mythisch -, rolmodel, ideaalbeeld)
Verschijning: voorbeeld (mythisch -, rolmodel, ideaalbeeld)
Verschijning: weerspiegeling (spiegelbeeld) (lett.)
Vogel
Vogel: duif
Vogel: haan
Vogel: uil
Vogel: watervogel
Voorwerp
Voorwerp
Voorwerp
Voorwerp: band
Voorwerp: band
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koord
bed [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
bed) [voorafgegaan door een spatie]
bijl
deksel
doek
lap [voorafgegaan door een spatie]
haarpin
huisraad
knopen
kruidenbewaarplaats
lepel
darvī
sruc
maalsteen
mand [voorafgegaan door een spatie]
mortier
persstenen
ploeg
sīrau
sīrīya
śunā
schommel
sloten [voorafgegaan door een spatie]
spiegel
spit
krukken
proṣṭhapada
gifvuilnisbak
vuurstokken
gereedschappen
offergereedschap
offerwerktuigen
wiel
brand
vuren
vuur
branden
heringesteld
ingebruikstelling van het oude vuur
instellen
ontbranding
ontsteekt
ontsteken
ontstoken
verbrand
vuren instelt
Vuur kan op twee wijzen verkregen
worden
gehaald uit het Gārhapatya-vuur
onttrekken van vuur aan een ander vuur
vuur te halen uit het huis
vuur van een rijke man;
vuur van iemand die veel offert
frictie;

Voorwerp: band
Voorwerp: bed
Voorwerp: bed
Voorwerp: bijl
Voorwerp: deksel
Voorwerp: doek
Voorwerp: doek
Voorwerp: haarpin
Voorwerp: huisraad
Voorwerp: knoop (in koord e.d.)
Voorwerp: kruidenbewaarplaats
Voorwerp: lepel
Voorwerp: lepel: term: darvī (Ind.)
Voorwerp: lepel: term: sruc (Ind.)
Voorwerp: maalsteen
Voorwerp: mand (korf)
Voorwerp: mortier
Voorwerp: perssteen
Voorwerp: ploeg
Voorwerp: ploeg: term: sīra (goddelijk voorwerp) (Ind.)
Voorwerp: ploeg: term: sīra (goddelijk voorwerp) (Ind.)
Voorwerp: ploegschaar: term: śunā (goddelijk voorwerp) (Ind.)
Voorwerp: schommel
Voorwerp: slot
Voorwerp: spiegel
Voorwerp: spit
Voorwerp: stoel (kruk)
Voorwerp: stoelpoot: term: proṣṭhapada (nakṣatra) (Ind.)
Voorwerp: vergif
Voorwerp: vuilnisbak
Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok
Voorwerp: werktuig (gereedschap)
Voorwerp: werktuig, offerVoorwerp: werktuig, offerVoorwerp: wiel (rad)
Vuur
Vuur
Vuur
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden: ontsteking (wijze van -)
Vuur:
Vuur:
Vuur:
Vuur:
Vuur:
Vuur:

branden: ontsteking
branden: ontsteking
branden: ontsteking
branden: ontsteking
branden: ontsteking
branden: ontsteking

door een ander vuur
door een ander vuur
door een ander vuur
door een ander vuur
door een ander vuur
door wrijving
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hout te wrijven
wrijving van vuurstokken
dah ‘verbranden’
sāmidheni
brandstapel
vuur buitenshuis
haardvuur
huiselijke vuur
huisvuur
vuurplaats in het huis
familievuur
heilige vuren
heilige vuur in hemzelf
Tapas
vuur waarmee de doden worden verbrand
moedervuren
offervuur
Āhavanīya
sabhā- en āvasatha-vuren
Anvāhāryapacana
Dakṣiṇa
Dakṣiṇāgni
Gārhapatya
sabhā- en āvasatha-vuren
śāmitra-vuur
Sūtikāgni-vuur
Sūtikāgni-vuur
Śuṣma
waarneming
śrauta
onsmakelijk
zoete
zure
smakelijker
geroken
ruiken [voorafgegaan door een spatie]
geur
Gandharva
raakt men zich aan
aanraking
raakt
raken
aanschouwen
aanschouwt
kijken
zien demonen
zien: [voorafgegaan door een spatie]
zien ook
kunnen zien
wegzien
gezien, maar
ziet demonen

Vuur: branden: ontsteking door wrijving
Vuur: branden: ontsteking door wrijving
Vuur: branden: term: dah (Hillebrandt) (Ind.)
Vuur: branden: term: sāmidhena (nom. act.): sāmidheni (ṛc) (Ind.)
Vuur: brandstapel
Vuur: buitenshuis, ~
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: haard(vuur), sibbe- (familie-)
Vuur: heilig ~ (cultusvuur)
Vuur: innerlijk ~
Vuur: innerlijk ~: term: tapas (adj. tapasya) (Ind.)
Vuur: lijkverbrandingsvuur
Vuur: moedervuur (als bron voor andere vuren)
Vuur: offervuur
Vuur: offervuur: ‘Āhavanīya’ (Ind.)
Vuur: offervuur: ‘Āvasathīya’-vuur (Ind.)
Vuur: offervuur: ‘Dakṣiṇa-’ = ‘Dakṣiṇāgni-’ = ‘Anvāhāryapacanavuur’ (Ind.)
Vuur: offervuur: ‘Dakṣiṇa-’ = ‘Dakṣiṇāgni-’ = ‘Anvāhāryapacanavuur’ (Ind.)
Vuur: offervuur: ‘Dakṣiṇa-’ = ‘Dakṣiṇāgni-’ = ‘Anvāhāryapacanavuur’ (Ind.)
Vuur: offervuur: ‘Gārhapatya’ (Ind.)
Vuur: offervuur: ‘Sabhā’-vuur (Ind.)
Vuur: offervuur: ‘Śāmitra’ (Ind.)
Vuur: offervuur: ‘Sūtikāgni’ (Ind.)
Vuur: term: agni, sūtika- (sūtikāgni) (‘geboortevuur’) (Ind.)
Vuur: term: śuṣma (Ind.)
Waarneming
Waarneming: horen: term: śru (śruti (part.), śrauta (adj.),
śravaṇa (nom. act.)) (Ind.)
Waarneming: proeven: onsmakelijkheid
Waarneming: proeven: smaak: zoet
Waarneming: proeven: smaak: zuur
Waarneming: proeven: smakelijkheid
Waarneming: ruiken
Waarneming: ruiken
Waarneming: ruiken: geur
Waarneming: ruiken: geur: term: gandharva (‘van de heerlijke
geur’) (hemelgeest) (Ind.)
Waarneming: voelen: aanraking
Waarneming: voelen: aanraking
Waarneming: voelen: aanraking
Waarneming: voelen: aanraking
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
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ziet men goden
onderscheiden
schouwen
Kijken naar een pot boter
afgewende gelaat van de offeraars
wegzien in de richting tegenovergesteld
capite operto
ogen sluiten
onzichtbaar
toezicht
wagen
soma-wagen
strijdwagen
wapen
Triṣaṃdhi
Indra’s donderhamer vajra
gedachte in het hoofd van de priester
pijlen
pijltjes
pijlpunten
wapenrusting
varman
zwaard
water
Argha-gave
argha-water
madantī
mengwater
mondwater
rivierschuim
voetenwater
het water op
wateren
bron van de rivier
Sarasvatī, Plakṣa
Plakṣa Prāsravaṇa
rivier
waterstroom
Apāṃnapāt
Sarasvat
dorst
gevaar
rākṣasa
gezond
geluk
voorspoed
Bhūti, voorspoed
jeuk
lang leven
ongeluk
ruïneren
tijden van nood
onvruchtbaarheid

Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien: beschouwing
Waarneming: zien: beschouwing
Waarneming: zien: beschouwing van een pot boter (Ind.)
Waarneming: zien: niet zien (wegkijken, de blik afwenden)
Waarneming: zien: niet zien (wegkijken, de blik afwenden)
Waarneming: zien: niet zien: frase: ‘capite operto’ (L/R)
Waarneming: zien: ogen sluiten
Waarneming: zien: onzichtbaarheid
Waarneming: zien: toezicht
Wagen
Wagen: soma-wagen (Ind.)
Wagen: strijdwagen
Wapen
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra:
‘Triṣaṃdhi’ = ‘Arbudi’ = ‘Nyarbudi’ (Ind.) (goddelijk wapen)
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’
(Ind.)
Wapen: gedachte
Wapen: pijl
Wapen: pijl
Wapen: pijlpunt
Wapen: wapenrusting
Wapen: wapenrusting: term: varman (Ind.)
Wapen: zwaard
Water
Water: argha-water (Ind.)
Water: argha-water (Ind.)
Water: borrelend ~: term: madantī (Ind.)
Water: mengwater
Water: mondwater
Water: schuim, rivierWater: voetenwater
Wateren
Wateren
Wateren: bron
Wateren: bron, offer-; te Plakṣa Prāsravaṇa (Ind.)
[Plaksa Prasravana, Plaksha Prasravana]
Wateren: bron: term: prāsravaṇa, plakṣa- (‘bron van de wuivend
bladige vijgeboom’) (subst. adj.) (Ind.)
Wateren: rivier (beek, stroom)
Wateren: rivier (beek, stroom)
Wateren: term: āpas (Ind.)
Wateren: term: haraxvaitī: sarasvat (adj.) (god) (Ind.-Ir.)
Welzijn en ziekte: dorst
Welzijn en ziekte: gevaar (risiko)
Welzijn en ziekte: gevaar: term: rākṣasa (demon) (Ind.)
Welzijn en ziekte: gezondheid
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil: term: bhūti (godin) (Ind.)
Welzijn en ziekte: jeuk
Welzijn en ziekte: lang leven
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onvruchtbaarheid
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onvruchtbare
vrouwen die ongesteld
rijkdom
rijke [voorafgegaan door een spatie]
schatten
welgestelde
welstand
welvaart
rijk aan vee
vermeerdering en versterking van de soort
rijk aan
argha
Arghya
lukken
succes
mislukken
jong te houden
viriel
viriliteit
vruchtbaarheid
welzijn
patiënt
ziek
hoofdpijn
koorts
Takman
longziekte
slapeloosheid
Śravaṇa
waterzucht
proces
werkzaam
bevorderen
bevordering
opgeroepen
opwekking
opwekt
vergroten
veroorzaken
bewerkstelligen
Śunaṃkuri
upavaktṛ
Nirūḍhapaśubandha
Bedekken
omwindt het hoofd van de leerling
begraven
gif- en waterbeproevingen
opdeproefstelling van minnaars
door een vuur loopt om zijn brahmaanse
waterbeproevingen
zelfbeproeving

Welzijn en ziekte: onvruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: onvruchtbaarheid: ongesteldheid
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom van de veestapel
Welzijn en ziekte: rijkdom van de veestapel
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed (gedijen)
Welzijn en ziekte: rijkdom: term: argha (‘waarde’) (water als
eerbewijs) (Ind.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: term: arghya (‘waardevol’) (adj.)
(offer) (Ind.)
Welzijn en ziekte: succes (lukken)
Welzijn en ziekte: succes (lukken)
Welzijn en ziekte: succes: mislukken
Welzijn en ziekte: verjonging
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid (viriliteit)
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid (viriliteit)
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid (viriliteit)
Welzijn en ziekte: welzijn
Welzijn en ziekte: ziekte (zieke)
Welzijn en ziekte: ziekte (zieke)
Welzijn en ziekte: ziekte: hoofdpijn
Welzijn en ziekte: ziekte: koorts
Welzijn en ziekte: ziekte: koorts: ‘Koorts’ (Takman) (Ind.)
(demon)
Welzijn en ziekte: ziekte: longziekte
Welzijn en ziekte: ziekte: slapeloosheid
Welzijn en ziekte: ziekte: verlamdheid: term: śravaṇa (adj.)
(nakṣatra; maand Śrāvaṇa) (Ind.)
Welzijn en ziekte: ziekte: waterzucht
Werkzaamheid
Werkzaamheid
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten: term: kari: kuri, Śunaṃ- (‘veroorzaker
van groei en voorspoed’) (nom. ag.) (god) (Ind.)
Werkzaamheid: aanzetten: term: upavaktṛ (nom. ag.) (priester)
(Ind.)
Werkzaamheid: afzonderen: term: nirūḍha (adj.) (Ind.)
Werkzaamheid: bedekken
Werkzaamheid: bedekken
Werkzaamheid: bedekken: begraven (alg.)
Werkzaamheid: beproeven: gifproef
Werkzaamheid: beproeven: huwelijkskandidaten
Werkzaamheid: beproeven: vuurproef
Werkzaamheid: beproeven: waterproef
Werkzaamheid: beproeven: zelfbeproeving
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bereiding
bereidt de koeken
Āpyāyana
gekookt
koken van zijn vlees
meng [voorafgegaan door een spatie]
‘mengvat’
vermeng
gemengd
Ādhavanīya
overhevelen
geperst
persing
savana
Rājasūya
geroosterd
roosteren
verhitten
Pravargya
wasser van de soma
filtert
zeving
bewegingen
rillen
trillen
Vip
Saṃsṛpāṃ
Schudden
Manthin
zwaait op een schommel
Pariplavā
Pariplava
wegdrijven
gebonden
vastbinden
bundelde
kleeft
anūbandhyā-koe
barhis
dorsoffer
dorsvloeroffer
oogst [voorafgegaan door een spatie]
oogstoffer
ploeg
zaai
gegoten

Werkzaamheid: bereiden
Werkzaamheid: bereiden
Werkzaamheid: bereiden: bevochtigen: term: āpyāyana (‘doen
zwellen’) (m.b.t. de soma-plant) (Ind.)
Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen)
Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen)
Werkzaamheid: bereiden: mengen
Werkzaamheid: bereiden: mengen
Werkzaamheid: bereiden: mengen
Werkzaamheid: bereiden: mengen
Werkzaamheid: bereiden: mengen: term: ādhavana: ādhavanīya
(‘mengvat’) (Ind.)
Werkzaamheid: bereiden: overhevelen
Werkzaamheid: bereiden: persen
Werkzaamheid: bereiden: persen
Werkzaamheid: bereiden: persen: term: su: savana, upāṃśu(nom. act.) (bep. soma-persing) (Ind.)
Werkzaamheid: bereiden: persen: term: sūya (nom. act.) (rite)
(Ind.)
Werkzaamheid: bereiden: roosteren
Werkzaamheid: bereiden: roosteren
Werkzaamheid: bereiden: verhitten
Werkzaamheid: bereiden: verhitten: term: pravargya (‘wat verhit
moet worden’) (rite) (Ind.)
Werkzaamheid: bereiden: wassen
Werkzaamheid: bereiden: zeven (filteren)
Werkzaamheid: bereiden: zeven (filteren)
Werkzaamheid: bewegen (zich -)
Werkzaamheid: bewegen: beven (trillen, rillen)
Werkzaamheid: bewegen: beven (trillen, rillen)
Werkzaamheid: bewegen: beven: term: vip (Ind.)
Werkzaamheid: bewegen: kruipen: term: saṃsṛp (nom. act.)
(offer) (Ind.)
Werkzaamheid: bewegen: schudden
Werkzaamheid: bewegen: schudden: term: manthin (part.)
(beker) (Ind.)
Werkzaamheid: bewegen: zwaaien (heen en weer bewegen)
Werkzaamheid: bewegen: zwaaien: term: pariplava (pariplavā
(lit./schepvat)) (Ind.)
Werkzaamheid: bewegen: zwaaien: term: pariplava (pariplavā
(lit./schepvat)) (Ind.)
Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven
Werkzaamheid: binden
Werkzaamheid: binden
Werkzaamheid: binden: bundelen
Werkzaamheid: binden: kleven (vastzitten)
Werkzaamheid: binden: term: anūbandhyā (part.) (‘die moet
worden vastgemaakt om te worden geofferd’) (koe) (Ind.)
Werkzaamheid: breken: term: barhis (‘pluksel’) (offerstrooisel)
(Ind.)
Werkzaamheid: ec. ~: dorsen
Werkzaamheid: ec. ~: dorsen
Werkzaamheid: ec. ~: oogst (opbrengst)
Werkzaamheid: ec. ~: oogst (opbrengst)
Werkzaamheid: ec. ~: ploegen
Werkzaamheid: ec. ~: zaaien
Werkzaamheid: gieten
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unnetṛ
grāvagrābha
udagrābha
Marka
groeten
gehangen
helpende
hulp
ondersteuning
Kammen
keuze
keuze van de offerpriesters
offeraar kiest de priester
Ze worden door de opdrachtgever gekozen
opdrachtgever gekozen (ṛtvighet liefst
Ṛgvidhāna (door Śaunaka)
vermijdingsgedrag
vermijden
houdt het vuur brandend
onderhouden
geopende
soma overgeeft
afsluit
heft fouten op
ontslag
Udavasānīya
Udayanīya
Utsarga-festival (‘ontslag’)
rest
purohita, ‘praepositus’
śamitṛ
Takman
gesloten
Pratihāra
ingewreven
Insmeren
zalf
zalving
doorgesneden
geschoren
knip
scheer
Muṇḍana of Cūḍākarman
Keśavapanīya
Muṇḍana of Cūḍākarman
spreidde het gras uit

Werkzaamheid: gieten: term: unnetṛ (nom. ag.) (‘uitgieter’)
(priester) (Ind.)
Werkzaamheid: grijpen: term: grābha, grāva- (‘die de perssteen
hanteert’) (nom. ag.) (priester) (Ind.)
Werkzaamheid: grijpen: term: grābha, uda- (‘die het water
vasthoudt’) (nom. ag.) (priester) (Ind.)
Werkzaamheid: grijpen: term: marka (nom. ag.) (demon) (Ind.)
Werkzaamheid: groeten
Werkzaamheid: hangen (ophangen) (transit.)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: kammen
Werkzaamheid: kiezen (uitverkiezing)
Werkzaamheid: kiezen van een priester
Werkzaamheid: kiezen van een priester
Werkzaamheid: kiezen van een priester
Werkzaamheid: kiezen van een priester: term: ṛtvig-varaṇa (Ind.)
Werkzaamheid: kiezen: voorkeur
Werkzaamheid: methode: term: vidhāna, ,rg- (‘toepassing van ṛcverzen’) (lit.) (Ind.)
Werkzaamheid: mijden
Werkzaamheid: mijden (vermijden)
Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen
Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen
Werkzaamheid: openen
Werkzaamheid: openen: braken (spuwen)
Werkzaamheid: opheffen
Werkzaamheid: opheffen (tenietdoen, ontslag)
Werkzaamheid: opheffen (tenietdoen, ontslag)
Werkzaamheid: opheffen: term: udavasānīya (offer) (Ind.)
Werkzaamheid: opheffen: term: udayanīya (offer) (Ind.)
Werkzaamheid: opheffen: term: utsarga (ceremonie) (Ind.)
Werkzaamheid: overblijven (resteren, achterblijven)
Werkzaamheid: plaatsen, voorop-: term: purohita (part.)
(priester) (Ind.)
Werkzaamheid: rustig maken: term: śamitṛ (‘die (zijn geest)
kalmeert’) (priester) (Ind.)
Werkzaamheid: samentrekken: term: takman (nom. act.)
(koortsdemon) (Ind.)
Werkzaamheid: sluiten (dicht doen)
Werkzaamheid: sluiten: term: pratihāra (nom. act.) (deel van een
sāman) (Ind.)
Werkzaamheid: smeren (zalf, zich insmeren, zalven, strijken)
Werkzaamheid: smeren (zalf, zich insmeren, zalven, strijken)
Werkzaamheid: smeren (zalf, zich insmeren, zalven, strijken)
Werkzaamheid: smeren (zalf, zich insmeren, zalven, strijken)
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: snijden: term: cūḍākarman (‘vormen van het haar
boven op het hoofd’) (nom. act.) (rite) (Ind.)
Werkzaamheid: snijden: term: keśavapanīya (nom. act.) (rite)
(Ind.)
Werkzaamheid: snijden: term: muṇḍana (nom. act.) (rite) (Ind.)
Werkzaamheid: spreiden (uitspreiden)
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uitgespreid
uitspreiden
fra-star
stṛ ‘uitspreiden’
Rāṣṭrabhṛts
Kṣatradhṛti
stromend
stroomt
Dhārā
uitgenodigd
Uitnodiging
uitnodigt
acchāvāka
verborgen
verbergt
Kuhū
gupta
wordt eroverheen getild
Udyati
goden aan te trekken
hete
verhit
verwarmd
saṃskāra
Klaarmaken
voorbereiding
waarschuwing
werk [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
werking
gewreven
wrijft
wrijven
beschieten
gegooid
geworpen
gezonden
Verplaatsing
verwijderen van
Weggooien
werp
Zweten
orde der dingen
regels worden omgedraaid
juiste
verwarring in de teksten
afwijking
recht [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
toegestaan

Werkzaamheid: spreiden (uitspreiden)
Werkzaamheid: spreiden (uitspreiden)
Werkzaamheid: spreiden: term: fra-star (Ir.)
Werkzaamheid: spreiden: term: stṛ (Ind.)
Werkzaamheid: steunen: term: bhṛt, rāṣṭra- (‘de staat
ondersteunend’) (part.) (offer, apsaras) (Ind.)
Werkzaamheid: steunen: term: dhṛti, kṣatra- (nom. act.)
(‘ondersteuning van de koninklijke macht’) (offer) (Ind.)
Werkzaamheid: stromen, vloeien
Werkzaamheid: stromen, vloeien
Werkzaamheid: stromen: term: dhārā (nom. ag.) (type beker)
(Ind.)
Werkzaamheid: uitnodiging
Werkzaamheid: uitnodiging
Werkzaamheid: uitnodiging
Werkzaamheid: uitnodiging: term: acchāvāka (nom. ag.) (priester)
(Ind.)
Werkzaamheid: verbergen
Werkzaamheid: verbergen (zich -)
Werkzaamheid: verbergen: term: guṅgū, kuhū (‘verborgene’)
(fem.) (godin) (Ind.)
Werkzaamheid: verbergen: term: gupta (part.) (Ind.)
Werkzaamheid: verheffen: mens
Werkzaamheid: verheffen: term: udyati (nom. act.) (versvorm)
(Ind.)
Werkzaamheid: verleiden, bekoren, lokken
Werkzaamheid: verwarmen (zich -)
Werkzaamheid: verwarmen (zich -)
Werkzaamheid: verwarmen (zich -)
Werkzaamheid: voorbereiden: term: saṃskāra (nom. act.) (rite)
(Ind.)
Werkzaamheid: voorbereiding
Werkzaamheid: voorbereiding
Werkzaamheid: waarschuwen
Werkzaamheid: werken (arbeiden)
Werkzaamheid: werking
Werkzaamheid: wrijven (masseren, strijken)
Werkzaamheid: wrijven (masseren, strijken)
Werkzaamheid: wrijven (masseren, strijken)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zweten
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde, tegen- (omgekeerde orde)
Wet en orde: orde: juistheid
Wet en orde: orde: wanorde, chaos, verwarring, anarchie
Wet en orde: orde: wanorde: afwijking
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht: toestemming
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toestemming
ouderlijke toestemming
Toestemming van ouders of leraar
verzekering
bekentenis
legitieme
verbondsoffer
bruid, waarna beklinking
alliantie
illegitieme
taken
regels
voorschriften
Voorschriften voor het bouwen van een
huis
het eerbare en legitieme huwelijk
Voorwaarden voor het huwelijk
regels
Rituele formules en voorschriften
voorwaarden
moet aan uiterlijke kenmerken voldoen
vereist
voorwaarden
wetenschap
geneeskunst
medische
Assimilatie van de otter met het karakter
Assimilatie van het offer aan een aspect
van
assimilatieregel
leraar leert de student
les [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
onderwijst
lezen van de verzen
leren van het Savitri-vers
studie
leert de hymnen
Ṛg Veda moet daarom eerst bestudeerd
studie van de Śakvarī-verzen
lettergrepen
syllaben
naamvalsvormen
vibhakti’s
innovaties
verandering
verandert
omgedraaid
verwording van het gebed tot magie
Bij hoofdpijn het verwijderen van de
hoofdtooi
bootje die de zonden vervoert, het water
op
dorst naar een derde
koorts naar de bewoners van Gandhāra

Wet
Wet
Wet
Wet
Wet
Wet
Wet
Wet
Wet
Wet
Wet
Wet
Wet
Wet

en orde: recht: toestemming
en orde: recht: toestemming voor het huwelijk
en orde: recht: toestemming voor het huwelijk
en orde: recht: waarborging
en orde: rechtspraak: bekentenis
en orde: wet (wetboek, wetstekst, wettelijk, legitiem)
en orde: wet: contract
en orde: wet: contract, huwelijksen orde: wet: contract: alliantie (tussen leiders, staten)
en orde: wet: onwettelijk (illegitiem)
en orde: wet: taak (opdracht)
en orde: wet: voorschrift
en orde: wet: voorschrift
en orde: wet: voorschrift, bouw-

Wet en orde: wet: voorschrift, huwelijksWet en orde: wet: voorschrift, huwelijksWet en orde: wet: voorschrift, ritueel
Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel
Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel
Wet en orde: wet: voorwaarde (eis)
Wet en orde: wet: voorwaarde (eis)
Wet en orde: wet: voorwaarde (eis)
Wetenschap
Wetenschap: geneeskunde
Wetenschap: geneeskunde
Wetenschap: godsdienstwetenschap: assimilatieregel t.a.v. de
relatie tussen god en offer
Wetenschap: godsdienstwetenschap: assimilatieregel t.a.v. de
relatie tussen god en offer
Wetenschap: godsdienstwetenschap: assimilatieregel t.a.v. de
relatie tussen god en offer
Wetenschap: onderwijs, instructie
Wetenschap: onderwijs, instructie
Wetenschap: onderwijs, instructie
Wetenschap: studie
Wetenschap: studie (leren, lezen)
Wetenschap: studie (leren, lezen)
Wetenschap: studie van de schrift
Wetenschap: studie van de schrift
Wetenschap: studie van de schrift
Wetenschap: taalkunde: lettergreep
Wetenschap: taalkunde: lettergreep
Wetenschap: taalkunde: naamvalsvorm
Wetenschap: taalkunde: naamvalsvorm: term: vibhakti (Ind.)
Wisseling
Wisseling
Wisseling
Wisseling: functiewisseling
Wisseling: gebed in magie, verandering van
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
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koorts naar een kikker
kracht van de tijger die overgaat op zijn
vacht en zijn haar
lach van de demon Makha die overgaat op
de gierst
lap waarmee iemand is afgeveegd, wordt
in een boom gehangen
naar het westen weggegooid
overdracht van kwaad op iets of iemand
anders:
principe van de zondebok
splinters van de offerpaal, waarin men de
zonden heeft geplaatst
Verbanning van slapeloosheid naar Trita
Āptya
verwijderen van offerwerktuigen
werpen van boeien met zonden in het
schuim van het water
kracht en snelheid als aspect van het
paard gaat op de offeraar over
kracht overgaat op hem en de mensen
overbrengen hiervan op de offeraar
overbrengen van de snelheid en de kracht
van het paard
viriliteit van de ezel over te brengen op
de offeraar
priesterschap wordt in deze periode
ingrijpend veranderd
de rituelen in detail zijn veranderd en
aangepast aan nieuwe inzichten
groep priesters verschilt per familie en
verandert in de loop der tijd
religieuze veranderingsproces
offer gedegradeerd voor magische
doeleinden
spreuken van de hotṛ zijn gedegradeerd
tot toverspreuken
tendens van religie naar magie
verandering van het karakter van het
offer
Verandering van het offer in de richting
van magie
verwording van het gebed tot magie
rite is overgenomen van een nietsyncretisme
Vernieuwingen
wordt tijdelijk veranderd in een brāhmaṇa
koning van de troon te stoten
vikṛti’s (‘verandering’)
ingebruikstelling van het oude vuur
oude vuur neemt de plaats in van het
hemeloceaan

Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: overdracht van kracht: door het offer
Wisseling: overdracht van kracht: door het offer
Wisseling: overdracht van kracht: door het offer
Wisseling: overdracht van kracht: door het offer
Wisseling: overdracht van kracht: door het offer
Wisseling: priesterschap, verandering van het
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie: offers naar magie
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie: religieuze spreuken naar toverspreuken
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie: offers naar magie
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie: offers naar magie
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie: religieuze spreuken naar toverspreuken
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze of culturele elementen (ontlening)
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze elementen: syncretisme
Wisseling: religieuze verandering: vernieuwing (hervorming,
revival) van de religie
Wisseling: statusverandering
Wisseling: statusverandering: verlaging (degradatie, onttroning,
aftreden)
Wisseling: term: vikṛti (afgeleid offer) (Ind.)
Wisseling: vuur, ~ van
Wisseling: vuur, ~ van
Wolk en regen: hemelse oceaan
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regen [voorafgegaan door een spatie]
regen:
Regenseizoen: rathakāra’s
Regenrite: beschieten
Regenmagie: offers
madhu is ook koeienmelk en regenwater
regenwolk
zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zon:
zon.
zon,
zon)
zonne
zonnewiel
ondergaande zon
zonsondergang
zon doen rijzen
zon te helpen opgaan
zonsopgang
1

Keith 1

Wolk
Wolk
Wolk
Wolk
Wolk
Wolk
Wolk
Zon

en
en
en
en
en
en
en

regen: regen
regen: regen
regen: regen
regen: regen
regen: regen
regen: regen: term: ‘madhu’ (symb.) (Ind.)
regen: wolk, onweers- en regen-

Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon: zonnewiel (zonnerad)
Zon: zonsondergang
Zon: zonsondergang
Zon: zonsopgang
Zon: zonsopgang
Zon: zonsopgang

