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  آن یها بت و انیبام کهن
 

 
  ک ی  بود  یاریبس  یها   کاروان  یرایپذ  و  داشته  قرار  شمیابر  جاده  ریمس  در  آنکه  از  جدا  انیبام  دور  یها  گذشته  در

 ل یتما  با  مختلف  یکشورها  مردم  ،  کشاند  یم  خود  یسو  به  را  یاریبس  زائران   که  رفتی م  ارشم  به  هم  یمذهب  مهم  شهر
 هم   یگرید  {  اند  نوشته  هم  متر  ۳۵  را  آن  ارتفاع  که  }  یمتر  ۳۸  سیتند  که  بودا  یمتر  ۵۳  مجسمه  مشاهده  یبرا  کامل

 یک ی  در  بودا  از  هم  یگری د  کرهیپ  ،  سیتند  دو  نیا  کنار  در  ،  کردندیم  سفر  انیبام  به  داشت  قرار  آن  یمتر  ۴۰۰  در
  نیآئ  در  رواناین  .  کردی م   مجسم  رواناین  در  را  بودا  حالت  و  است  مشهور  دهیخواب  یبودا   به  که  بود  انیبام   معابد  از
 است   یا  واژه  رواناین  واژه  ییایض  دکتر  گفته  به  ،  شودیم  پنداشته  نجات  راه  تنها  و  است  سلوک  مرحله  نیآخر  یودائب

  اشتقاق   وجوه  یبررس  در  و  دهدیم  را  شده  خاموش  یسلب   یمعنا  ،  یلغو  ثیح  از  و  دارد  تیسانسکر  نزبا  در  شهیر  که
  یمعنا  به va " " و  نه  یمعنا  به " ni " واژه  دو  از  است  یبیترک  واژه   این  شهیر  الف(  میشود:  دیده  قول دو  واژه  این
 ی معنا  به  كه  است nisvai فعل  از  مفعول  اسم nirvaina“ “صورت  این  در  كه  است  دنیدم  و  زدن  باد  ،  دنیوز

  قول   براساس  است.   فرونشسته  و  شده   سرد  شده،  خـاموش  یمعنا  به nirvaina و  آن   مانند  و  آتش  چراغ،   شدن  خاموش
  در   كه  است  بطل  و  ی تشنگ   شهوت،  یمعنا  به vaina و  گرداندن  رو  یمعنا  به nir کلمه   دو  از  مشتق  هواژ  این  دوم،
 (۱) . است شهوت از زیپره و یدور یمعنا به nirvaina صورت این
 
  آموزه   ،   آورد  وجود  به   ی ا  تازه  نیآئ  و  کرد  ظهور  الدیم  از  شیپ  سال   پانصد  حدود   شد  دهینام  بودا  بعدها  که  دهارتایس
  ( ۲  )  .   درگذشت  یسالگ   دهشتا  سن   در   ۴۸۷  ای  و   ۵۴۴  سال   در   بودا   ،  بود  ی ودائ  نید یها  آموزه از  یانشعاب او  یها
  نیا  از   یک ی  ساختند  را  او  یها  مجسمه   مختلف  یها  ن یزمسر  در   او  روانیپ  و  افتی  گسترش  زمان   مرور  به   او  نیآئ

 ابتدا   آنها  گفته  به  و  است  برده  زمان  ها   قرن  ها  سیتند  نیا  ساختن  که  معتقدند  شناسان  .باستان  بود  انیبام  ها  نیسرزم
  کوچکتر  سیتند در که ییها یکاست و کم چون اند ساخته را بزرگتر سیتند آن از پس و شده ساخته یمتر ۳۸ سیتند

 زائران   یبودائ  نیآئ  تی اهم  شدن  کمرنگ  با  و  زمان  مرور  به (۳)  شد.  ینم  دهید  تر  بزرگ سیتند  در  بود  مشاهده  قابل
 ی عنی  ایدن  بزرگ  بیعجا   از   یک ی  دن ید  یبرا   جهان  ی ها  گوشه  و   کنار  از  که  سپردند  یجهانگردان  به   را   شان   یجا
  حاضر  حال  در  ،  نکاست  انیبام  تیاهم  از  زائران  شدن  کم  خاطر  نیهم   به  و   کردندیم  سفر  جا  آن  به  انیبام   یها  سیتند
 هم  ریام  بند  مانند  یعی طب   مناظر  و  یستیتور  یها  جاذبه  اکنون  آنکه  با  و  ندیآ  یم  انیبام  به  یاریبس  یها  گردشگر  هم

 ان یبام یها سیتند یخال  یجا بتواند یگرید زیچ چیه  رسد  ینم نظر به  اما خواند یفرام خود  یسو به  را جهانگردان
 تسانگ   وانیه  زائران  نیا  از  یک ی  ،  میگفت  سخن  کردندیم  دیبازد  انیبام  از  که  یزائران  از   قبل  یسطرها  در  .  کند  پر  ار

  کوه   داخل  در  مملکت  نیا  :سدینو  یم  انیبام  مورد  در  او   ،  بود  کرده  دن ید  انیبام  از  ۶۳۲  سال  در  که  بود  ینیچ  زائر
 ی محل  لیوسا  از  استفاده  با  آنجا  شهرها  در  و  استفاده  یکوهستان   یها  یکار  از  آن  ساکنان  ،  است  شده  واقع  پربرف  یها

  از   شهر  ن یا  طول  کندیم  عبور   دره  از   و  است  یمتک   کوه  یسنگ   جدار   به  یمتک   مملکت  بزرگ  تختیپا  .  کنندیم  یزندگ
  _شرق مالش  به  :  دیگویم  انیبام  یها  سیتند  مورد  در  و  {  لومتریک  ۴  تا  مین  و  ۳  معادل  }  (۴)  .  است  .   .  .   یل  ۷  ی ال  ۶
  وجود   یمعبد  سموچ  آن  مشرق  به  و  است  قدم  ۱۵۰  آن  ارتفاع   که  ستادهیا  بودا  یسنگ   مجسمه  کی  کوه  بغل  در  یاهش

  ،   است  قدم  ۱۰۰  بایتقر  آن  ارتفاع  که  دارد  وجود  بودا (  یامونیساک   )  یبرنج  مجسمه  ،  معبد  نیا  شرق  طرف   به  .  دارد
  نات ی.تزئ  دارد  طول  قدم  هزار  و  شودیم  داخل  قبر  یعنی  رواناین  در  که  شودیم  دهید  بودا  دهیخواب  مجسمه  کی  معبد  کی  در

 (۵) . است نیتحس قابل ها مجسمه نیا تمام
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