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SAMENVATTING

Toen G. M. Boll ingen en J. von Negelein in 1909 de Parií istas van de Atharvaveda

uitgaven. deelden zij in de inleiding mede dat het in hun voornemen lag deze uit-
gave te completeren met een publicatie waarin de vele grammaticale en lexico-
graphische bijzonderheden aan de orde zouden komen. Daarna hoopten zij hun

werk af te ronden met een vertaling van deze teksten. Deze plannen werden door
hen nimmer gerealiseerd. In de loop der ti jden is slechts een beperkt aantal hoofd-

stukken of gedeelten ervan vertaald en van een commentaar voorzien. Voor deze

trage voortgang kan men een paar redenen noemen. Allereerst maakt de tamelijk

corrupte toestand van de tekst het vertalen ervan niet tot een onverdeeldgenoegen.

Bovendien zijn deze teksten te veel beschouwd als alleen maar supplementen bij

de Atharvaveda. ondanks het feit dat zij in menig opzicht een gedetail leerd, infor-

matief en waardevol overzicht geven van verschillende religieuze praktijken. die in
bepaalde kringen gebruikeli jk waren gedurende de late Vedische en vroege Hindu
periode.

In dit proefschrift worden de hoofdstukken 21 -29 van de Atharvaveda-Pariíista
vertaald en van een inleiding en commentaar voorzien. Zij geven onder meer infor-
matie over bepaalde rituele gebruiken en voorwerpen. Hoofdstuk 2l behandelt de
offerrekwisieten en geeft voorschriften die vermoedeli jk betrekking hebben op een
lustratie ritueel. Hoofdstuk 22 gaat over de vuurboor. Hoofdstuk 23 geeft onder
andere een beschrijving van een aantal gereedschappen die bij het offerritueel ge-

bruikt worden. Hoofdstuk 24 bevat fragmenten van een tekst over het offerbed en
over de omina van het vuur. Hoofdstuk 25 geeft aanwijzingen voor de vorm van de
rituele vuurhaarden. Hoofdstuk 26 gaat over bepaalde stukjes hout die aan het
begin van een brandoffer in het vuur geworpen worden. Hoofdstuk 27 behandelt
de kleine offerlepel. Hoofdstuk 28 geeft aanwijzingen met betrekking tot het ge-

bruik van de handen br1 het offeren. Hoofdstuk 29 geeft een beschrijving van de
omina van het vuur.

De meeste van deze hoofdstukken zijn samengesteld uit fragmenten die vermoe-
deli jk behoord hebben tot verschil lende mondelinge of schrifteli jke overleveringen

van de Atharvavedins. Van de 72 hoofdstukken van de Atharvaveda-Pariíista kun-
nen deze negen hoofdstukken nog het best als supplementen worden gekenschetst.
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