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Het Jaïnisme 

1 Ontwikkeling van het Jaïnisme 

 
a. Algemene opmerkingen:1 

1. Het Jaïnisme is reeds vóór het Boeddhisme ontstaan met de Heer Pārśva, maar Mahāvīra is 
de grote leermeester en tijdgenoot van Boeddha. 
 

2. De leer van het Jaïnisme lijkt op die van Boeddha, maar heeft als kenmerk de weigering om 
te doden. 
 

b. Boeddha en Mahāvīra:2 
1. Overeenkomsten: 

i. Mahāvīra (gestorven 485 v. Chr.), tijdgenoot en rivaal van Boeddha (gestorven 483 v. 
Chr.). 

ii. Afkomstig uit het gebied beneden Benares, het heilige land van de woudheiligen. 

iii. Beiden waren kṣatriya’s, geen Brahmanen. 

iv. Beiden verlieten na hun huwelijk het wereldlijke leven en werden zwervende verlossers 
van ascetische groepen leerlingen. 

v. Ze onderwezen doctrines van verlossing (mokṣa) van verlangen (kāma) en dood (māra) 

door middel van een progressief systeem van geloften. 
 

2. Verschillen: 
i. a. Boeddha volgt een Middenweg. 

b. Mahāvīra volgt een radicale weg, gekenmerkt door een 
(a) extreem dualisme tussen geest en stof; 
(b) afkeer van de vermenging van beide principes zoals aanwezig in het universum; 

(1) onvermoeibare wil zich aan de kringloop te onttrekken; 
(2) een desondanks buitengewone liefde voor alle dingen die er zijn, aangezien de 

dingen levende geesten zijn die in de val zijn gelopen van hun eigen misleide 
oordeel. 

ii. a. Boeddha predikte een nieuwe doctrine. 
b. Mahāvīra predikte een oeroude doctrine. 
 

c. De mythe van Pārśva en de slangen:2 

Heer Pārśva (ca 872 – 772 v. Chr.), een wereldverlosser vóór Mahāvīra, bereikt zijn 
vervolmaking geheel naakt, terwijl hij wordt aangevallen door een demon, Meghamālin (lijkend 
op de heer der demonen, Māra, zie Boeddha). Hij wordt aan beide zijden beschermd door de 

slangenkoning en diens koningin, de godin Śrī Lakṣmī in slangengedaante (vergelijk het Indus-

zegel). 
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2 Mahāvīra 

 



Het Jaïnisme - Mahāvīra 

2.1 De zestien dromen van Triśalā 1 

 
a. Triśalā, Mahāvīra’s moeder, droomt over de geboorte van een zoon en zijn toekomstige 

grootheid: 
1. Een witte olifant. 
2. Een witte stier. 
3. Een witte leeuw. 

4. Śrī of Lakṣmī. 

5. Geurige māndara-bloemen. 
6. De maan die het universum beschijnt. 
7. De stralende zon. 
8. Een opspringende vis: vreugde. 
9. Een gouden kruik. 
10. Een meer vol lotusbloemen. 
11. Een oceaan van melk. 
12. Een hemels oord. 
13. Een vaas ter grootte van Meru, vol edelstenen. 
14. Een vuur, gevoed door offerboter. 
15. Een robijnrode, diamanten troon. 
16. Een hemelse koning die over de aarde heerst. 

 

b. Haar zoon zou een keizer worden, dan wel een tīrthaṃkara. Dit is: 

1. een wezen, hoger dan de goden; 
2. leraar op aarde; 
3. iemand die verlicht is door kennis van de vijf soorten waarheden. 
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2.2 Mahāvīra’s leven 1 

 
a. Familierelaties en geboorte: 

1. Genealogie van Mahāvīra: 
 

Triśalā of Priyakāriṇī  Devānandā 
                 │                                │ 
                 └─────────┬──────┘ 
                                     │        
                          Vardhamāna = Mahāvīra 
 

2. De goden nemen het ongeboren kind uit Devānandā en plaatsen dit in de baarmoeder van 
Triśalā. Ze krijgt een sterke zoon, die als kind een olifant overwint en zich ontworstelt aan 
een god. 

 
b. Mahāvīra’s verlichting: 

1. Na 2,5 dag onder een aśoka-boom te hebben gevast, wordt Vardhamāna verlicht. De goden 
plaatsen hem op een troon en noemen hem Mahāvīra. 
 

2. Hij geeft zijn kleding aan Vaiśravaṇa (= Kubera). De secte van de Digambara’s (‘met lucht 

gekleden’) stellen hem naakt voor; de Śvetāmbara’s zien hem in een wit kleed, geschonken 
door Indra. 

 
c. Aanvallen op Mahāvīra en redding door Indra: 

1. Somadatta steelt het kleed van Mahāvīra. 
 

2. Herders pijnigen hem. 
 

3. Een boer verdenkt Mahāvīra van diefstal en wil hem doden, maar Indra komt tussenbeide. 
 
d. Mahāvīra’s prediking en dood: 

1. Tot zijn dood predikt Mahāvīra tot alle koningen over zijn wereldbeeld en het verbod op 
doden. Een mens moet veel stilzitten en vasten, zodat zelfs insecten niet kunnen worden 
gedood. 
 

2. Mahāvīra sterft op de zevende dag op een troon zonder dat iemand het ziet. De lichten van 
het universum doven. 
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2.3 Mahāvīra als tīrthaṃkara siddha1 

 
Mahāvīra wordt erkend als lid van de hoogste orde der siddha’s: 
a. Siddha’s zijn bevrijde zielen die alwetend zijn en bevrijd van karman (handelingen in een vorig 

leven, waardoor de kringloop der geboorten ontstaat). 
 

b. De hoogste orde der siddha’s is die der tīrthaṃkara’s. Kenmerken: 

1. Betekenis: 

Hij die de saṃsāra is overgestoken en aldus aan het rad des levens is ontsnapt. 

2. Hij bezit de vijf soorten waarheden. 
3. Hij is leraar geweest op aarde. 
4. Hij moet vier stadia hebben doorlopen: 

i. sādhu’s, asceten. 
ii. upākhyāya’s, leraren. 
iii. acarya’s, ordehoofden. 
iv. arhats, bevrijde zielen die wel alwetend zijn, maar nog gebonden zijn aan het 

sterfelijke leven (het rad des levens). 
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3 De weg van de rook: filosofie van het Jaïnisme 

 



Het Jaïnisme - De weg van de rook: filosofie van het Jaïnisme 

3.1 De kosmische kringloop 

 
a. Mythische tijdperken:2 

1. Mahāvīra was de 24e wereldverlosser. Vergelijk het prediluviale Mesopotamische en bijbelse 
systeem van koningslijsten. 
 

2. De wereldperioden worden weergegeven door de twaalf spaken van een wiel: de 
neergaande zijn de slechter wordende tijden, de opgaande de beter wordende tijden. 

 
b. De kringloop van de tijd in het Jaïnisme:1 

1. Utsarpiṇī: de opwaartse draaiing in zes stadia. 

 

2. Avasarpiṇī: de neerwaartse draaiing in zes stadia, waarna de geboorte van een nieuwe 

Utsarpiṇī plaats heeft. De Avasarpiṇī doet denken aan de Mahāyuga’s. 

 
c. Incarnaties:2 

1. Incarnaties bestaan zowel uit levende stof, planten, dieren en mensen als uit goden, alles 
minutieus geordend en gecatalogiseerd. Ook goden ontkomen niet aan de eeuwige 
kringloop. Alles verandert slechts voortdurend van status. 
 

2. Een schepper heeft nooit bestaan. Alles heeft eeuwig bestaan. 
 
d. De Jaïnitische heiligen en het Hindoe-geloof:1 

1. Elke Utsarpiṇī en Avasarpiṇī produceert 24 tīrthaṃkara’s en andere heiligen, die in 

verband staan met het Hindoe-geloof. 
 

2. De Jaina goden komen ook uit het Hindoe-geloof, behalve de gedachte dat goden pas 
bevrijding ontvangen nadat ze eerst mens zijn geweest. 
 

3. Voorbeelden van connecties met het Hindoeïsme: 

i. Śalākāpuruṣa’s: 

(a) 24 tīrthaṃkara’s: 

(1) Ṛṣabhadeva (de 1e) verkrijgt het nirvāṇa op de berg Kailāsa van Śiva. 

(2) Candraprabha (de 7e) wordt geboren nadat zijn moeder het ‘maanlicht’ heeft 
gedronken. 

(3) De ouders van Śreyāṃsanātha, de 11e tīrthaṃkara heten beiden Viṣṇu (Viṣṇu 

Rāja en Viṣṇu Devī Rāṇī). Hij ontvangt nirvāṇa op Kailāsa. 

(4) Neminātha (de 22e) wordt geboren in Dvārakā en is de neef van Kṛṣṇa. 

(b) 12 cakravartins 

(c) 9 nārāyaṇa’s of vāsudeva’s 

(d) 9 pratinārāyaṇa’s of prativāsudeva’s 

(e) 9 balabhadra’s of baladeva’s 
ii. Overige heiligen: 

(a) 9 nārada’s 
(b) 11 rudra’s 
(c) 24 kāmadeva’s 
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3.2 Het Jaina universum 

 
a. Voorstelling:1 

Het Jaina universum wordt voorgesteld als een man zonder hoofd met drie delen: 
1. Benen: de hellen waarin lagere goden en demonen huizen. 
2. Middel: de aarde in ringen rond de berg Meru. 
3. Romp: de hemelen: 

i. Kalpa, de laagste hemel; 
ii. Kalpātīta-hemel, de middelste hemel; 
iii. Siddhaśilā (de woning van de siddha’s), de hoogste hemel. 

 
b. Weergave van Campbell: 2 

1. De kosmos wordt gezien als een menselijk wezen, meestal vrouwelijk, met rond het middel 
concentrische continenten, gescheiden door oceanen en in het midden de berg Meru. 

2. Levende wezens zwerven als vormen door dit wezen en veranderen voortdurend van 
gedaante, maar blijven in de kringloop. 

 
c. Doel van de kosmische voorstelling2 : 

1. Het Jaina systeem: 
i. Het Jaïnisme is een godsdienst zonder god en doet mechanisch, pseudo-

wetenschappelijk aan. Men zoekt eigenlijk naar eeuwige wetten die in tijd en ruimte 
bestaan. Feiten vallen geheel buiten deze orde. 
 

ii. Doel is juist het universum uit te wissen. Het doel is psychologisch: het wegnemen van 
de wil om te leven en van de gerichtheid van de sentimenten op het aardse bestaan. 
Wanneer dit bizarre wereldbeeld werkt (op de psyche), is het waar. 
 

iii. Het systeem van de Jaïns heeft invloed gehad op het hele Oosten en zelfs op Dante, 
maar was zeer bizar en verregaand gerationaliseerd. 

 
2. De kosmos in Oost en West: 

i. Nieuw aan het Jaïnisme is de absolute en radicale afwijzing van de wereld, die nergens 
anders voorkomt. De melancholie is onuitsprekelijk groot i.t.t. die van de Grieken. 
 

ii. Ook het idee van de eindeloze, onmeetbare ruimte is uniek, i.t.t. de Griekse kosmos, 
die de som van harmonieus geordende lichamen vormde, geen gebied van ruimte en 
kracht. 
De Grieken bouwen hun kosmos op vanuit het zichtbare en dan enigszins de ruimte in. 
De Indiërs beginnen hun kosmologie met de ruimte (ākāśa) en bouwen een in elk opzicht 
onmetelijk groot universum op. 
 

iii. Zelfs het verdriet is zo groot dat aards verdriet hierbij vergeleken niets is. Deze houding 
t.o.v. van dit eeuwige leven-in-dood is kenmerkend voor de Indische ziel. De oneindige 
ruimte wordt gevuld met een zelf geproduceerde, gerationaliseerde nachtmerrie. De 
ellende die we zien, is maar een fractie van de werkelijke (universele) ellende. 
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4 De weg van het vuur: methode van verlossing volgens het Jaïnisme 2 

 
a. De weg naar verlossing loopt via het verbranden van het karmische stof. De yogi wekt tapas, 

‘hitte’, op en reinigt zich aldus. 
 

b. De aspiranten moeten onder leiding van een leraar een bepaalde methode volgen: 
1. Het afleggen van twaalf geloften en het nastreven van elf deugden. 
2. Afscheid nemen van familie en zich toeleggen op meditatie, ascetisme e.d. 
3. Het afleggen van alle angsten, verlangens e.d. 
4. Het tot stand brengen van zelfidentiteit in yoga en idem zonder yoga, zoals Pārśva het 

deed, die na alles doorstaan te hebben een berg opklom en daar de laatste fase 

(zelfidentiteit zonder yoga) binnentrad en als schitterende levensmonade naar het nirvāṇa 

(‘zonder wind’) opsteeg boven de kringloop uit. 
 
 
 



Het Jaïnisme 

5 Concordantietabel 

 
Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de 
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V) 
 
1. Index van namen 
2. Index van categorieën en termen 
 
1. Index van namen 
 

Boeddha Boeddha (1) = Buddha (Ind.-B.) (profeet) (alg.) 

Candraprabha Candraprabha (Ind.-J.) (tīrthaṃkara)                   [Chandraprabha, 

tirthamkara, tirthankara] 

Dante Dante Alighieri = Durante di Alighiero degli Alighieri (It.) (auteur) 

Devānandā Devānandā (Ind.-J.) (echte moeder van Mahāvīra)       [Devananda, 
Mahavira] 

Dvārakā Dvārakā = Dvāravatī = Kuśasthalī = mod. Dvārkā (Ind.) 
(topogr./archeol. site, Devbhūmi Dvārkā, Gujarāt) (lit.)  
    [Dvaraka, Dwaraka, Dwarka, Dwaravati, Kushasthali, Kusasthali, 
Devbhumi Dwarka] 

Griek Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

INDIA India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Indiërs India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Indische India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

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

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

Vaiśravaṇa (= Kubera) Kubera: ‘Vaiśravaṇa’ (patron.) (1) (Ind.) (rākṣasa- of yakṣa-

demonenkoning-god)   
          [Vaishravana, Vaisravana, raksasa, rakshasa, yaksa, yaksha] 

Lakṣmī Lakṣmī = Śrī (2) (Ind.) (godin)    [Laksmi, Lakshmi, Laxmi, Sri, Shri] 

Śrī Lakṣmī = Śrī (2) (Ind.) (godin)    [Laksmi, Lakshmi, Laxmi, Sri, Shri] 

Mahāvīra Mahāvīra = geb. Vardhamāna = Nigaṇṭha Jñātaputta (Ind.-J.) 

(tīrthaṃkara)           [Mahavira, Vardhamana, Nigantha Nataputta, 

tirthamkara, tirthankara] 

Vardhamāna Mahāvīra = geb. Vardhamāna = Nigaṇṭha Jñātaputta (Ind.-J.) 

(tīrthaṃkara)           [Mahavira, Vardhamana, Nigantha Nataputta, 

tirthamkara, tirthankara] 

Meghamālin Meghamālin (bij Hemacandra en Bhāvadeva) = Śambara (bij 
Guṇabhadra) (Ind.-J.) (asura-demon)  
                                                [Meghamalin, Shambara, Sambara] 

Mesopotamische Mesopotamië = aram. Bêṯ Nahrayn = Bêṯ Nahrawwāṯā = Meṣʿaṯ 
Nahrawwāṯā = gr. (Polybius) Mesopotamia (Μεσοποταμια) = hebr. 

ʼĂrâm Nahărayim (= N-Mesopotamië) = arab. (Bilād mā) Bayn Al-
Nahrayn = Bilād ar-Rāfidayn (Azië) (hist. streek, gelegen tussen de 
r. Eufraat en Tigris, NO-Syrië en Irak), Mesopotamisch = aram. 
Nahrāyā, Mesopotamiër                       [Beth Nahrin, Beth Nahrain, 
Bet Nahrayn, Bilād mā bayn Al-Nahrayn, Bilad ar-Rafidayn] 

Neminātha Neminātha (Ind.-J.) (tīrthaṃkara)          [Neminatha, tirthamkara, 

tirthankara] 

Pārśva Pārśva = Pārśvanātha = Pārasnātha (Ind.- J.) (tīrthaṃkara)  

             [Parshva, Parsva, Parshvanatha, Parsvanatha, Parasnatha, 
tirthamkara, tirthankara] 
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Ṛṣabhadeva Ṛṣabha (1) = Ṛṣabhanātha = Ṛṣabhadeva = Ādinātha (Ind.-J.) 

(tīrthaṃkara)                      [Rsabha, Risabha, Rshabha, Rishabha, 

Rsabhanatha, Risabhanatha, Rshabhanatha, Rishabhanatha, 
Rsabhadeva, Risabhadeva, Rshabhadeva, Rishabhadeva, Adinatha, 
tirthamkara, tirthankara] 

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

Somadatta Somadatta (Ind.-J.) (myth. fig.) 

Śreyāṃsanātha Śreyāṃsanātha = Śreyāṃsa (Ind.-J.) (tīrthaṃkara)  

                       [Shreyamsanatha, Shreyansanatha, Sreyamsanatha, 
Sreyansanatha, tirthamkara, tirthankara] 

Priyakāriṇī Triśalā = Priyakāriṇī (Ind.-J.) (moeder van Mahāvīra)       [Trishala, 

Trisala, Priyakarini] 

Triśalā Triśalā = Priyakāriṇī (Ind.-J.) (moeder van Mahāvīra)       [Trishala, 

Trisala, Priyakarini] 

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

Vārāṇasī, Uttara Pradeśa)                                [Varanasi, Banaras] 

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

                                             [Visnu, Vishnu, Vaisnava, Vaishnava] 

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

                                       [Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara] 

Viṣṇu Rāja Viṣṇudeva = Viṣṇurāja (Ind.-J.) (koning, vader van Śreyāṃsanātha)  

           [Visnudeva, Vishnudeva, Visnuraja, Vishnuraja, Visnu Raja, 
Vishnu Raja] 

Viṣṇu Devī Rāṇī Viṣṇudevī = Veṇudevī = Viṣṇu Devī Rāṇī (Ind.-J.) (koningin, moeder 

van Śreyāṃsanātha)                   [Visnudevi, Vishnudevi, Venudevi, 

Visnu Devi Rani, Vishnu Devi Rani] 
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2. Index van categorieën en termen 
 

berg Aardhoogte: berg 

Meru Aardhoogte: berg, mythische: ‘Meru ‘= ‘Sumeru’ (3) (Ind.) + (Ind.-
B.) + (Tib.) 

Siddhaśilā  Aardhoogte: rots(partij): term: śilā (Ind.) 

edelstenen Aardmaterie: edelsteen 

diamanten Aardmaterie: edelsteen: diamant 

gouden Aardmaterie: goud(en) 

stof Aardmaterie: materie (materiaal, substantie) 

levende stof  Aardmaterie: materie, levende 

ontstaat Begin: oorsprong 

Jaïnisme is reeds vóór het Boeddhisme Begin: oorsprong van het Jaïnisme 

Herders Beroep en functie: herder 

boer Beroep en functie: landbouwer (boer, planter) 

ascetische Beroep en functie: rel. persoon: asceet 

heiligen Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

kāmadeva’s Beroep en functie: rel. persoon: heilige: ‘kāmadeva’ (‘liefdesgod’) 
(Ind.-J.) 

nārada’s Beroep en functie: rel. persoon: heilige: ‘nārada’ (3) (Ind.-J.) 

rudra’s Beroep en functie: rel. persoon: heilige: ‘rudra’ (4) (Ind.-J.) 

Śalākāpuruṣa’s Beroep en functie: rel. persoon: heilige: ‘śalākāpuruṣa’ (Ind.-J.) 

balabhadra’s of baladeva’s Beroep en functie: rel. persoon: heilige: ‘śalākāpuruṣa’: 

‘balabhadra’ (2) of ‘baladeva’ (3) (Ind.-J.) 

cakravartins Beroep en functie: rel. persoon: heilige: ‘śalākāpuruṣa’: 

‘cakravartin’ (Ind.-J.) 

nārāyaṇa’s of vāsudeva’s Beroep en functie: rel. persoon: heilige: ‘śalākāpuruṣa’: 

‘nārāyaṇa’ (4) of ‘vāsudeva’ (6) (Ind.-J.) 

pratinārāyaṇa’s of prativāsudeva’s Beroep en functie: rel. persoon: heilige: ‘śalākāpuruṣa’: 

‘pratinārāyaṇa’ of ‘prativāsudeva’ (Ind.-J.) 

woudheiligen Beroep en functie: rel. persoon: kluizenaar (woudheilige) 

verlosser Beroep en functie: rel. persoon: verlosser, menselijke 

sādhu’s Beroep en functie: rel. persoon: zwervende bedelaar: term: sādhu 
(Ind.) 

kṣatriya’s Beroep en functie: strijder: kṣatriya = rājanya (Ind.) 

aspiranten Beroep en functie: studie: beginner (aspirant) 

leerlingen Beroep en functie: studie: leerling 

leermeester Beroep en functie: studie: meester (leraar) 

leraar Beroep en functie: studie: meester (leraar) 

leraren Beroep en functie: studie: meester (leraar) 

tīrthaṃkara Beroep en functie: studie: meester: term: tīrthaṃkara (Ind.-J.) 

upākhyāya’s Beroep en functie: studie: meester: upākhyāya (Ind.-J.) 

diefstal Bezit en roof: diefstal 

steelt het kleed van Mahāvīra Bezit en roof: diefstal van het kleed van Mahāvīra (Ind.-J.) 

geeft zijn kleding aan Vaiśravaṇa Bezit en roof: gave: kleding 

kleed, geschonken Bezit en roof: gave: kleding 

afwijzing Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping 

aśoka-boom Boom: aśoka (Saraca asoca of indica) (Ind.) 

Siddhaśilā  Bouwwerk: verhoging: term: śilā, Siddha- (myth. woning) (Ind.) 

Siddhaśilā  Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale: deel: term: śilā 
(Ind.) 

 wezen [voorafgegaan door een spatie] Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen (gestalte, figuur) 
(alg.) 

invloed Cultureel aspect: invloed 

Ontwikkeling Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie) 

dieren Dier 
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insecten Dier: insect 

leeuw Dier: leeuw 

olifant Dier: olifant 

vis Dier: vis 

hellen Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.) 

dood Dood en leven: dood 

gestorven Dood en leven: dood 

sterft Dood en leven: dood 

Māra Dood en leven: dood: ‘de Dood’: ‘Māra’ (Ind.) 

dood (māra) Dood en leven: dood: term: māra (Ind.) 

geboorte Dood en leven: geboorte 

leven, waardoor Dood en leven: leven van de mens 

Mahāvīra’s leven Dood en leven: leven van de mens 

Levende wezens Dood en leven: levend wezen 

sterfelijke Dood en leven: sterfelijkheid 

doden Dood en leven: vernietiging 

gedood Dood en leven: vernietiging 

uit te wissen Dood en leven: vernietiging 

 drie [voorafgegaan door een spatie] Drie 

geloften Eed 

de 1e Eén 

harmonieus Eén: harmonie (overeenstemming) 

vermenging van beide principes Eén: vereniging 

offerboter Eten en drinken: boter, offer- 

gedronken Eten en drinken: dronk (drinken, drenken) 

melk Eten en drinken: melk 

deugden Ethiek: deugd 

beter Ethiek: goedheid 

verdenkt Ethiek: oordeel: beschuldiging 

slechter Ethiek: slechtheid 

wereldbeeld en het verbod op Ethiek: verbod op het doden 

kenmerk de weigering om Ethiek: verbod op het doden 

Familierelaties Familierelaties 

Genealogie van Mahāvīra Familierelaties: genealogie van Mahāvīra (Ind.-J.) 

moeder Familierelaties: moeder 

neef Familierelaties: neef 

ouders Familierelaties: ouders 

familie Familierelaties: verwant, familielid 

zoon Familierelaties: zoon 

bevrijding ontvangen nadat ze eerst Filosofie: idee dat goden pas bevrijding ontvangen nadat ze eerst 
mens zijn geweest (Ind.-J.) 

idee van de eindeloze, onmeetbare Filosofie: idee van de eindeloze, onmeetbare kosmische ruimte 

som van harmonieus geordende lichamen Filosofie: idee van de harmonieus geordende kosmische ruimte 

kennis van de vijf soorten waarheden Filosofie: kennis van de vijf soorten waarheden (Ind.-J.) 

alwetend Filosofie: kennis: alwetendheid 

principes zoals aanwezig in het Filosofie: principe, wereld- (kosmologisch -) 

doctrines Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem, 
priesterschool, leer, doctrine) 

doctrines van verlossing Filosofie: type: heilsleer (verlossingsleer) 

leer van het Jaïnisme Filosofie: type: Jaina ~ (Ind.-J.) 

filosofie van het Jaïnisme Filosofie: type: Jaina ~ (Ind.-J.) 

gerationaliseerd Filosofie: type: rationalisme 

mechanisch Filosofie: type: rationalisme 

weg van de rook Filosofie: type: Vedānta: vuur en rook, leer van (Ind.) 

wereldbeeld Filosofie: wereldbeschouwing 

radicale afwijzing van de wereld Filosofie: wereldverzaking (afwijzing van de wereld) 

Doel Filosofisch aspect: doel (zin) 
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Voorstelling Filosofisch aspect: idee 

oordeel Filosofisch aspect: mening 

Overeenkomsten Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

stadia Filosofisch aspect: stadium (fase, gradatie, trap) 

geordend en gecatalogiseerd Filosofisch aspect: systematiek 

systeem Filosofisch aspect: systematiek 

connecties Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verband Filosofisch aspect: verband (relatie) 

Verschillen Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

geest Geest 

Meghamālin Geest: ‘De door wolken omkranste’ (Meghamālin) (Ind.-J.) 

Vaiśravaṇa Geest: ‘Zoon van Viśravas’ (Vaiśravaṇa) (Ind.)+ (Ind.-B.) 

demon Geest: demon (alg.) 

levensmonade Geest: zelf: monade (onpersoonlijk zelf) 

psyche Geest: ziel 

bevrijde zielen Geest: ziel, individuele levende; verloste 

arhats Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: arihant (arhat) 
(Ind.-J.) 

siddha Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: siddha (Ind.-J.) 

tīrthaṃkara Geest: ziel, individuele levende; verloste: term: siddha, 

tīrthaṃkara (Ind.-J.) 

dingen levende geesten Geest: ziel: bezieling, bezield zijn 

ongeboren kind Geslacht en rijpheid: embryo 

kind Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling 

 man [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geslacht en rijpheid: man 

vrouwelijk Geslacht en rijpheid: vrouw 

22 Getal: ~ boven de twaalf 

24 Getal: ~ boven de twaalf 

zestien Getal: ~ boven de twaalf 

11 Getal: elf 

 elf [voorafgegaan door een spatie] Getal: elf 

9 Getal: negen 

12 Getal: twaalf 

twaalf Getal: twaalf 

vijf Getal: vijf 

de 7e Getal: zeven 

zevende Getal: zeven 

god God 

Lakṣmī God: ‘Gelukbrengster’ (Lakṣmī) (Ind.) 

Śrī God: ‘Rijkdom’ (Śrī) (Ind.) 

Śrī God: ‘Schoonheid’ (Śrī) (Ind.) 

Śiva God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.) 

Vaiśravaṇa God: ‘Zoon van Viśravas’ (Vaiśravaṇa) (Ind.) 

Kṛṣṇa God: ‘Zwarte’ (Kṛṣṇa) (Ind.) 

hemelse koning God: koning der goden (heersergod) 

schepper God: schepper 

Mahāvīra Halfgod: held: term: vīra, mahā- (‘grote held’) (profeet, pot) 
(Ind.) 

heerst Heerschappij (heersen, regering) 

grootheid Heerschappij: gezag: verhevenheid (sublimiteit) 

keizer Heerser: keizer 

koningen Heerser: koning 

slangenkoning Heerser: koning, slangen- 

diens koningin Heerser: koningin, slangen- 

Heer [+ spatie] Heerser: leider 

heer der demonen Heerser: leider, demonen- 
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ordehoofden Heerser: leider, religieus: hoofd van een orde 

acarya’s Heerser: leider, religieus: hoofd van een orde: term: acarya (Ind.-
J.) 

cakravartins Heerser: wereldheerser: term: cakravartin (Ind.-J.) 

hoofd [+ spatie] Hoofd 

huwelijk Huwelijk 

status Instelling en organisatie: status (positie) 

afkeer Karakter en gedrag: afkeer 

angsten Karakter en gedrag: angst (huivering, paniek) 

in de val zijn gelopen Karakter en gedrag: bedrog (list, misleiding) 

misleide Karakter en gedrag: bedrog (list, misleiding) 

verlangen Karakter en gedrag: begeerte 

kāma Karakter en gedrag: begeerte: term: kāma (god) (Ind.) 

vreugde Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

bizarre Karakter en gedrag: eigenaardigheid (bizarheid, afwijkendheid) 

kenmerk Karakter en gedrag: karakter 

liefde Karakter en gedrag: liefde 

melancholie Karakter en gedrag: somberheid 

verdriet Karakter en gedrag: verdriet 

Aśoka Karakter en gedrag: verdriet: term: śoka, a- (‘zonder verdriet’) 
(adj.) (boom, koning) (Ind.) 

wil Karakter en gedrag: wil 

wil om te leven Karakter en gedrag: wil, levens- 

kleding Kleding 

kleed Kleding: kledingstuk: kleed (gewaad) 

naakt Kleding: naaktheid 

Digambara’s (‘met lucht Kleding: naaktheid 

Digambara’s (‘met lucht Kleding: naaktheid: term: ambara, dig- (‘met lucht bekleed’) 
(adj.) (Jaina secte) (Ind.) 

wit kleed Kleding: type: kleur: witte ~ 

Śvetāmbara’s zien hem in een wit kleed Kleding: type: kleur: witte ~: term: ambara, śveta- (Śvetāmbara) 
(adj.) (Jaina secte) (Ind.) 

robijnrode Kleur: rood 

witte Kleur: wit (blank) 

aarde Kosmografie en geografie: aarde 

midden de berg Meru Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: navel der aarde (wereldnavel) 

Afkomstig uit het gebied Kosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland 

continenten Kosmografie en geografie: gebied: continent 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

Grieken bouwen hun kosmos Kosmografie en geografie: kosmologie, Griekse (Gr.) 

Griekse kosmos Kosmografie en geografie: kosmologie, Griekse (Gr.) 

Indiërs beginnen hun kosmologie Kosmografie en geografie: kosmologie, Hindoeïstische (Ind.) 

dit bizarre wereldbeeld Kosmografie en geografie: kosmologie, Jaina (Ind.-J.) 

Jaina systeem Kosmografie en geografie: kosmologie, Jaina (Ind.-J.) 

Jaina universum Kosmografie en geografie: kosmologie, Jaina (Ind.-J.) 

systeem van de Jaïns Kosmografie en geografie: kosmologie, Jaina (Ind.-J.) 

heilige land van de woudheiligen Kosmografie en geografie: land van woudkluizenaars (Ind.) 

die de saṃsāra is overgestoken Kosmografie en geografie: plaats, doorwaadbare: term: tīrtha 
(Ind.) 

huizen Kosmografie en geografie: plaats, woon-  

woning Kosmografie en geografie: plaats, woon-  

ruimte Kosmografie en geografie: ruimte 

ruimte (ākāśa)  Kosmografie en geografie: ruimte: bovenwereld: term: ākāśa 
(Ind.) 

eindeloze, onmeetbare ruimte Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid 

oneindige Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid 

onmetelijk groot Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid 
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kosmische Kosmografie en geografie: universum 

kosmos Kosmografie en geografie: universum 

universele Kosmografie en geografie: universum 

universum Kosmografie en geografie: universum 

aardse bestaan Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen 

neerwaartse Kosmografie en geografie: weg: richting: neerwaarts 

Oost Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

West Kosmografie en geografie: windstreek: westen 

concentrische Kringloop: cirkel (kring) 

ringen [+ spatie] Kringloop: cirkel (kring) 

Meghamālin Kringloop: cirkel: krans: term: mālin, megha- (‘door wolken 
omkranst’) (part.) (demon) (Ind.) 

blijven in de kringloop Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

boven de kringloop uit Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

kringloop. Alles verandert Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

kringloop der geboorten Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

rad des levens Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

saṃsāra Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven: term: saṃsāra 

(Ind.) 

kringloop van de tijd Kringloop: tijd: tijd (wereldtijdperken), ~ van de (cirkel van de 
tijd, kosmische kringloop) 

kosmische kringloop Kringloop: tijd: tijd (wereldtijdperken), ~ van de (cirkel van de 
tijd, kosmische kringloop) 

vergelijk het Indus Kunst en schrift: afbeelding: zegel, cilinderzegel 

dit wezen Kunst en schrift: voorstelling: universum als een man (Ions) of een 
vrouw (Campbell) zonder hoofd met drie delen (Ind.-J.) 

een man zonder hoofd met drie delen Kunst en schrift: voorstelling: universum als een man (Ions) of een 
vrouw (Campbell) zonder hoofd met drie delen (Ind.-J.) 

menselijk wezen, meestal vrouwelijk Kunst en schrift: voorstelling: universum als een man (Ions) of een 
vrouw (Campbell) zonder hoofd met drie delen (Ind.-J.) 

baarmoeder Lichaam: baarmoeder (moederschoot) 

Benen Lichaam: been (poot) 

stilzitten Lichaam: gestalte: zittende houding 

drie delen Lichaam: lichaamsdeel 

Middel: Lichaam: middel 

rond het middel Lichaam: middel 

Romp Lichaam: romp 

De lichten van Licht en duisternis: licht, hemelse 

maanlicht Licht en duisternis: licht, maan- 

Candraprabha Licht en duisternis: licht, maan-: term: candraprabha 

(tīrthaṃkara) (Ind.-J.) 

beschijnt Licht en duisternis: schittering 

schitterende Licht en duisternis: schittering 

stralende Licht en duisternis: schittering 

het universum doven Licht en duisternis: verduistering (donker worden) 

bijbelse Literatuur: Bijbel (Isr.) 

maan Maan 

kracht Macht en kracht: kracht (sterk) (alg.) 

Balabhadra’s Macht en kracht: kracht: term: balabhadra (myth. fig.) (Ind.) 

mens Mens 

Mythische Mythe 

mythe van Pārśva en de slangen Mythe: Pārśva en de slangen (Ind.-J.) 
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Kalpātīta Mythische woning: bewoner: ‘Kalpātīta’s’, de ~ van de (= 
middelste hemel der Jaina’s) (Ind.-J.) 

Kalpa, Mythische woning: naam: ‘Kalpa’, de onderste hemel der Jaina’s 
(Ind.-J.) 

Siddhaśilā Mythische woning: naam: ‘Siddhaśilā’, de ~ der siddha’s (deel v.d. 
hoogste hemel der Jaina’s) (Ind.-J.) 

rook Natuurverschijnsel: rook (offer-) 

‘hitte’ Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte 

(‘zonder wind’) Natuurverschijnsel: windstilte: term: nirvāṇa (Ind.) 

nirvāṇa Paradijs: ‘Nirvāṇa’ (Ind.-J.) 

Brahmanen Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.) 

psychologisch Psychologie 

dromen Psychologie: droom  

droomt Psychologie: droom  

wereldbeeld werkt (op de psyche) Psychologie: effect van een kosmisch systeem op de psyche 

meditatie Psychologie: gedachte: meditatie 

t.o.v. van dit eeuwige leven-in-dood Psychologie: houding t.o.v. het leven 

de wil om te leven en van de gerichtheid Psychologie: opheffing (uitdoving) van de gerichtheid op het 
aardse bestaan 

tot stand brengen van zelfidentiteit Psychologie: zelfverwerkelijking (tot stand brengen van 
zelfidentiteit) 

‘hitte’, op en reinigt zich Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door tapas (Ind.) 

saṃsāra Reis: doorlopen: term: saṃsāra (nom. act.) (metempsychosis) 

(Ind.) 

berg opklom Reis: klimmen: berg (hoogte) 

Kalpātīta Reis: overgaan: term: atīta, Kalpa- (Kalpātīta) (part. perf.) (soort 
god) (Ind.-J.) 

overgestoken Reis: oversteken (te voet) (doorwaden, doortrekken) 

Afscheid nemen Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten) 

onttrekken Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten) 

verlieten Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten) 

zwerven Reis: zwerven 

godsdienst Religie 

Boeddhisme Religie: Boeddhisme (Ind.-B.), Boeddhistisch, Boeddhist 

Hindoeïsme Religie: Hindoeïsme 

Hindoe-geloof Religie: Hindoeïsme 

Jaïnisme Religie: India, ~ van: Jaïnisme (Ind.-J.), Jaina 

Jaina Religie: India, ~ van: Jaïnisme (Ind.-J.), Jaina 

Digambara’s Religie: India, ~ van: Jaïnisme: Digambara-secte (Ind.-J.) 

Śvetāmbara’s Religie: India, ~ van: Jaïnisme: Śvetāmbara-secte (Ind.-J.) 

gevast Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten 

vasten Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten 

verbranden van het karmische stof Religieus fenomeen: ascese: verhitting: term: tapas of tapasya 
(Ind.) 

yoga Religieus fenomeen: ascese: yoga (lit.) (Ind.) 

heilige Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal) 

stier Rund: stier 

Ṛṣabha Rund: stier: term: ṛṣabha (div. personen, goddelijke wezens en 

demonen) (Ind.) 

acarya’s, ordehoofden Sansk. termen: ācārya 

arhats, bevrijde zielen die wel alwetend Sansk. termen: arhat (arhant) 

Aśoka Sansk. termen: aśoka 

Avasarpiṇī: de neerwaartse draaiing in Sansk. termen: Avasarpiṇī 

balabhadra’s of baladeva’s Sansk. termen: Baladeva 

cakravartins Sansk. termen: cakravartin 

Candraprabha Sansk. termen: Candraprabha 

Digambara’s (‘met lucht Sansk. termen: Digambara 
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Jaina Sansk. termen: ji: jina: Jaina 

Kailāsa Sansk. termen: Kailāsa 

Kalpa, de laagste hemel Sansk. termen: Kalpa 

Kalpātīta Sansk. termen: Kalpātīta 

kāmadeva’s Sansk. termen: kāma 

karman (handelingen in een vorig Sansk. termen: karman 

māndara-bloemen Sansk. termen: māndara(va)-bloemen 

dood (māra) Sansk. termen: māra 

Meghamālin Sansk. termen: Meghamālin 

nārāyaṇa’s of vāsudeva’s Sansk. termen: nara: nārāyana 

nārada’s Sansk. termen: Nārada 

(‘zonder wind’) Sansk. termen: nirvāṇa 

pratinārāyaṇa’s of prativāsudeva’s Sansk. termen: pratinārāyaṇa of prativāsudeva 

Śalākāpuruṣa’s Sansk. termen: puruṣa: śalākāpuruṣa 

Ṛṣabha Sansk. termen: Ṛṣabha 

rudra’s Sansk. termen: Rudra 
sādhu’s, asceten Sansk. termen: sādhu 

Siddha’s zijn bevrijde zielen Sansk. termen: sidh: siddha 

Siddhaśilā (de woning van de siddha’s) Sansk. termen: śilā: Siddhaśilā 

Śvetāmbara’s Sansk. termen: Śvetāmbara 

‘hitte’, op en reinigt zich aldus Sansk. termen: tapas of tapasya 

Hij die de saṃsāra is overgestoken Sansk. termen: tīrthaṃkara 

tīrthaṃkara. Dit is Sansk. termen: tīrthaṃkara 

tīrthaṃkara’s. Kenmerken Sansk. termen: tīrthaṃkara 

upākhyāya’s, leraren Sansk. termen: upākhyāya 

Utsarpiṇī: de opwaartse draaiing in zes Sansk. termen: Utsarpiṇī 

nārāyaṇa’s of vāsudeva’s Sansk. termen: Vāsudeva 

slangen Slang 

lid van de hoogste orde der siddha’s Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

tijdgenoot Sociologie: gemeenschap van tijdgenoten 

secte Sociologie: gemeenschap, religieuze (cultus-, geloofs-; secte) 

wereldlijke leven Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

aangevallen Strijd en vrede: aanval 

Aanvallen Strijd en vrede: aanval 

beschermd Strijd en vrede: beschermen 

gebonden zijn Strijd en vrede: gebondenheid 

ontkomen niet aan Strijd en vrede: gebondenheid 

ontsnapt Strijd en vrede: ontsnapping 

overwint Strijd en vrede: overwinning 

Jaina Strijd en vrede: overwinning: term: jina: jaina (subst. adj.) (rel.) 
(Ind.) 

rivaal Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 

koningslijsten Taal: lijst, konings- (stamtafel) 

predik Taal: uitspraak: prediking  

 tijd [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd 

tijden Tijd 

dag Tijd: dag(indeling) 

eeuwig Tijd: temporaliteit: eeuwigheid 

toekomstige Tijd: temporaliteit: toekomst 

Mythische tijdperken Tijd: wereldtijdperk  (kosmisch tijdperk) 

wereldperioden Tijd: wereldtijdperk  (kosmisch tijdperk) 

Mahāyuga’s Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Mahāyuga (4 yuga’s) 

twaalf spaken van een wiel Tijd: wereldtijdperk (Ind.-J.): ‘Twaalfspakig wiel’ 
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Avasarpiṇī Tijd: wereldtijdperk (Ind.-J.): ‘Twaalfspakig wiel’: deel: 

‘Avasarpiṇī’ 

Utsarpiṇī Tijd: wereldtijdperk (Ind.-J.): ‘Twaalfspakig wiel’: deel: 

‘Utsarpiṇī’ 

prediluviale Tijd: wereldtijdperk (Mes.)+ (Isr.): prediluviale periode 

troon Troon 

dualisme Twee: dualisme 

kruik Vat: kruik 

vaas Vat: vaas 

planten Vegetatie 

māndara-bloemen Vegetatie: bloem, hemelse: māndara(va), mandārapuṣpa (Ind.) 

lotus Vegetatie: bloem: lotus (alg.) 

bevrijd Verlossing 

verlicht Verlossing 

vervolmaking Verlossing 

zich ontworstelt aan Verlossing: separ.: God (god) 

mokṣa Verlossing: type: mukti = mokṣa (Ind.) 

redding Verlossing: type: redding (behoud) 

bepaalde methode Verlossing: weg naar ~ 

methode van verlossing Verlossing: weg naar ~ 

ontvangt nirvāṇa Verlossing: weg naar ~ 

verkrijgt het nirvāṇa Verlossing: weg naar ~ 

weg naar verlossing Verlossing: weg naar ~ 

kennis van de vijf soorten waarheden Verlossing: weg naar ~: kennis van de vijf soorten waarheden 
(Ind.-J.) 

meditatie Verlossing: weg naar ~: meditatie 

Middenweg Verlossing: weg naar ~: Middenweg (Ind.-B.) 

weg van het vuur Verlossing: weg naar ~: weg van het vuur (Ind.-J.) 

opgaande Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

opsteeg Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

opwaartse Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

Utsarpiṇī Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: utsarpiṇī (fem.) 

(subst. adj.) (wereldperiode) (Ind.) 

aanwezig Verschijning: aanwezigheid 

vormen Verschijning: alg. verschijningsvorm 

veranderen voortdurend van Verschijning: gedaantewisseling 

Incarnaties Verschijning: incarnatie (materialisatie) 

slangengedaante Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

spaken Voorwerp: spaak (van wiel) 

wiel Voorwerp: wiel (rad) 

vuur Vuur 

verbranden Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken 

tapas Vuur: innerlijk ~: term: tapas (adj. tapasya) (Ind.) 

zonder dat iemand het ziet Waarneming: onwaarneembaarheid 

Geurige Waarneming: ruiken: geur 

zichtbare Waarneming: zien: zichtbaarheid 

meer vol lotusbloemen Wateren: meer, lotus- 

oceanen Wateren: oceaan (zee) 

oceaan van melk Wateren: oceaan van melk (of mede) (Ind.) 

pijnigen Welzijn en ziekte: lijden (intrans. en trans.: pijnigen, martelen, 
geselen) 

ellende Welzijn en ziekte: onheil 

handelingen Werkzaamheid 

opspringende Werkzaamheid: bewegen: springen 

karman Werkzaamheid: daad: term: karman (Ind.) 

karmische Werkzaamheid: daad: term: karman (Ind.) 



Het Jaïnisme 

komt tussenbeide Werkzaamheid: helpen 

neergaande Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, 
neerstorten) 

Avasarpiṇī Werkzaamheid: neervallen: term: avasarpiṇī (fem.) (subst. adj.) 

(wereldperiode) (Ind.) 

afleggen van Werkzaamheid: opheffen 

wegnemen van Werkzaamheid: opheffen 

geordende Wet en orde: orde 

waar. Wet en orde: orde: waarheid 

vijf soorten waarheden Wet en orde: orde: waarheid: ‘Vijf Waarheden’ (Ind.-J.) 

erkend Wet en orde: recht: erkenning 

wetten Wet en orde: wet 

onderwezen Wetenschap: onderwijs, instructie 

plaatsen dit in de baarmoeder van Wisseling: overdracht van een foetus 

verandert slechts voortdurend van status Wisseling: statusverandering 

zon. Zon 

 
 
 
Stand van de eindnoten: 

1 Ions 1 
2 Campbell 1 
2 Campbell 1 
1 Ions 1 
1 Ions 1 
1 Ions 1 
2 Campbell 1 
1 Ions 1 
2 Campbell 1 
1 Ions 1 
1 Ions 1 
2 Campbell 1 
2 Campbell 1 
2 Campbell 1 
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