ﯾﺎدداﺷت ﮐوﺗﺎھﯽ در ﺑﺎره ﺗﺎﯾﻠﻧد
ﺟﻣﺷﯾد ﺟﻣﺷﯾدی

اﺧﯾرن ﻓرﺻﺗﯽ دﺳت داد ﺗﺎ ﺳﻔری ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﮐﺷور ﺗﺎﯾﻠﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﯾﺎدداﺷت ﭘﯾش رو ﮐﻧﺟﮑﺎوی
ﻣﺧﺗﺻری اﺳت در ﺑﺎره اﯾن ﮐﺷور ﮐﮫ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔرم ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ام.

ﺳرآﻏﺎز -ﻧﺎم "ﺗﺎﯾﻠﻧد" ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺳﺎل  1939ﺑر اﯾن ﮐﺷور ﻧﮭﺎده ﺷد .ﺗﺎ ﻗﺑل از آن ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻠﻧد
ﮐﺷور ﺳﯾﺎم) (Siamﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد .اﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺳﺎل  1945ﺗﺎ  1948ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﻧﺎم
ﺳﯾﺎم ﺑﺟﺎی ﺗﺎﯾﻠﻧد ﺑر اﯾن ﮐﺷور ﻧﮭﺎده ﺷود .ﻧﮭﺎﯾﺗن در ﺳﺎل  1949ﺑود ﮐﮫ ﺳﯾﺎم رﺳﻣن ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻠﻧد ﺗﻐﯾﯾر
ﻧﺎم داد .رﯾﺷﮫ اﯾن واژه ،واژه " "Sayamﺳﺎﻧﺳﮑرﯾت ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "ﺳﯾﺎه" اﺳت .اﮔر
ﭼﮫ در ﻣرﺟﻊ  1ﺳﯾﺎم را ﺑﮫ "ﮐﺷور دارای ﻓﯾل ھﺎی ﺳﻔﯾد" ﻣﻌﻧﺎ ﮐرده اﺳت اﻣﺎ ﺳﺑب ﻧﺎم ﺳﯾﺎم ھﻧوز
در ﭘرده ای از اﺑﮭﺎم ﺑﺎﻗﯽ اﺳت؟ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎرﻧده در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧود ﻣوﻓﻖ ﻧﺷدم ﺑﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﻗﺎﺑل
ﭘذﯾرﺷﯽ ﺑرای ﻣﻌﻧﺎی "ﺳﯾﺎه" در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺷور دﺳت ﺑﯾﺎﺑم ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش را
ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ داﻧش ﺑﯾﺷﺗری دارد ﺑﮫ ﻓرﺻت دﯾﮕری ﻣوﮐول ﻣﯽ ﮐﻧم.
اﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎی واژه ﺗﺎﯾﻠﻧد؟ ﺗﺎﯾﻠﻧد را "ﺳرزﻣﯾن آزدﮔﺎن"" ،ﺳرزﻣﯾن ﺑﺷر" و ﯾﺎ "ﺳرزﻣﯾن ﻣردم ﻗوم
ﺗﺎی" ﻣﻌﻧﺎ ﮐرده اﻧد.
ﺗﺎﯾﻠﻧد ﮐﺷور ﺑوداﺋﯽ -ﺗﺎﯾﻠﻧد ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﮐﺷور"ﺳرزﻣﯾن ﭘوﺷش ھﺎی زرد" ﯾﺎ" The Land
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 "of Yellow Robesﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت .ﻣﺻداق"ﺳرزﻣﯾن ﭘوﺷش ھﺎی زرد" اﺷﺎره ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ھﺎی
زرد ﮐﺎھﻧﺎن و ﻣﻌﺎﺑد و ﺑﻧﺎھﺎی ﺑوداﺋﯽ در اﯾن ﮐﺷور دارد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻌداد آن ھﺎ ھم ﮐم ﻧﯾﺳت)ﻓرﺗور
.(1

ﻓرﺗور  1زردﭘوﺷﺎن ﺑوداﺋﯽ.

طﺑﻖ ﺳرﺷﻣﺎری ﺳﺎل  1960در ﺗﺎﯾﻠﻧد از ﺟﻣﻌﯾت  25519965ﺑﯾش از  94درﺻد ﻣردم ﭘﯾرو آﺋﯾن
ﺑودﯾﺳم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﺷﻣﺎری ﺑﺳﯾﺎر ﻗدﯾﻣﯽ اﺳت و از آﻣﺎر ﺟدﯾد اطﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳت
ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ظﺎھرن در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﻧﮑوک ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾن و آﺋﯾن ﺑودﯾﺳم
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﻌﻼوه اﯾن ﮐﮫ اﺻوﻟن ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾرو آﺋﯾن ﺑودﯾﺳم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن
ﺿﻣﺎﻧت اﺟراﺋﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﯾﺎﻧﮫ ﺧود از اﮔر و اﻣﺎھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﻣﮑﺗب ﺑودﯾﺳم ﺗﺎﯾﻠﻧد اﮐﺛرن از ﻧوع ﻣوج اول ﯾﺎ "ﺑودﯾﺳم ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧوب" اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی
آﺳﯾﺎی ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﯾﻠﻧد ،ﮐﺎﻣﺑوج ،ﻣﯾﺎﻣﺎ)ﺑرﻣﮫ ﺳﺎﺑﻖ( و ﻻﺋوس ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .آﺋﯾن ﺑودا
در ﺣدود ﻗرن ﺳوم ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد از ھﻧدوﺳﺗﺎن در دوره اﻣﭘراﺗوری آﺷوﮐﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻠﻧد ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷود .آﺋﯾن ﺑودﯾﺳم ﺗﺎﯾﻠﻧد را ﺗراوادا))(Teravadaﺑودﯾﺳم ﺳﺎﻟﮑﯾن( ﯾﺎ ھﯽ ﻧﺎﯾﺎﻧﺎ) (Hirayanaﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی "ﺳﻔﯾﻧﮫ ﮐوﭼﮏ" در ﻣﻘﺎﺑل ﻣوج دوم ﺑودﯾﺳم ﯾﺎ ﻣﺎھﺎﯾﺎﻧﺎ) (Mahayanaاﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در
ﭼﯾن و ژاﭘن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "ﺳﻔﯾﻧﮫ ﺑزرگ" اﺳت و ﻧﻣوﻧﮫ ی ﻓرﮔرد)ﺗﮑﺎﻣل( ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾن
آﺋﯾن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد .در ﺑودﯾﺳم"ﺳﻔﯾﻧﮫ ﺑزرگ" ﺑر ﺧﻼف ﺑودﯾﺳم ﺗراوادا ﮐﮫ در اﻧﺣﺻﺎر ﺳﺎﻟﮑﯾن
اﺳت ﻣردم ﻋﺎدی ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ذﮐر و ورد ﺧواﻧﯽ ﺑوداﺋﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣطﻠﻖ ھوﺷﯾﺎر ﺷوﻧد.
ﻓﻠﺳﻔﮫ ،ادﺑﯾﺎت)ﻧﻔوذ ﻓرھﻧﮓ واژه ھﺎی ﺳﺎﻧﺳﮑرﯾت( ،اﺧﻼﻗﯾﺎت و ﻓرھﻧﮓ و ﺟﺷن و رﺳوﻣﺎت
ﺗﺎﯾﻠﻧد ﺳﺧت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻓرھﻧﮓ ھﻧدو و ﺑوداﺋﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺗﺎﯾﻠﻧد از رژﯾم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑرﺧوردارﺳت و طﺑﻖ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﮐﺷور ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺗﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﺎورﻣﻧد
ﺑﮫ آﺋﯾن ﺑودﯾﺳم ﺑوده و ﺑﺎ وﻓﺎداری و ﻓداﮐﺎری در اﺷﺎﻋﮫ و ﺣﻔظ آن ﺑﮑوﺷد.
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اﯾن ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎﯾﻠﻧد از ﻣﺟﺑوﺑﯾت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑرﺧوردارﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ﻗﺿﺎوت آن ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻧﮕﺎره اﯾن
ﯾﺎدداﺷت ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﺗﺻوﯾر او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﭼﺷم ﮔﯾر در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ،ﻓروﺷﮕﺎه
ھﺎف ھﺗل ھﺎ و ﻓرودﮔﺎه ﺗزﺋﯾن ﻣﯽ ﺷود)ﻓرﺗور .(2

ﻓرﺗور  2ﺗﺻوﯾر ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎﯾﻠﻧد " "Rama IXﺟﻧب رودﺧﺎﻧﮫ ی ﻣرﮐز ﺷﮭر ﺑﺎﻧﮑوک)ﭘﺎﯾﻧده ﺑﺎد ﺷﺎه(.

واژه راﻣﺎ) (Ramaﮐﮫ ھﻣراه ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎه در ﭘراﻧﺗز ﻣﯽ آﯾد ﻧﺳل ﺗﻧﺎﺳﺧﯽ او را ﻣﻌﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﺎﯾﻠﻧد ﻧﺳل ﻧﮭم ﺗﻧﺎﺳﺦ) (Rama IXﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾزد وﯾﺷﻧو) (Vishnuﯾﺎ
ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎ) (Narayanaدر ھﻧدو اﺳت .ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ اﯾزد اﺻﻠﯽ ھﻧدو اﺳت .او اﯾزدی ورای
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑوده و ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﻣطﻠﻖ ﭼرخ ﮐﺎﯾﻧﺎت ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد .از ﻧﺎف او ﮔل ﻟوﺗﺎس ﺳﺑز
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از آن اﯾزد ﺑرھﻣﺎ ﻣﺗوﻟد ﺷده و ﺷﯾوا اﯾزد ﺳوم ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾزد ﺗﺧرﯾب ﻟﻘب ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت از
ﺑراھﻣﺎ ﻣﺗوﻟد ﻣﯽ ﺷود .ﺿﻣﻧن ﺑودا ھم ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد.
ﻣﻌﺎﺑد ﺗﺎﯾﻠﻧد -ﺗﻌداد ﻣﻌﺎﺑد و ﺑﻧﺎھﺎی ﺑوداﺋﯽ را در ﺗﺎﯾﻠﻧد ﺣدود  21ھزار ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽ زﻧﻧد واز اﯾن
ﺗﻌداد ﺣدود  200ﻣﻌﺑد در ﺑﺎﻧﮑوک ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻣﻌﺎﺑد ﺟزء ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﺟذاب ﺑرای
ﺗورﯾﺳت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد .ﻣﻌﺎﺑد ﺗﺎﯾﻠﻧد ﯾﺎ اﺻوﻻ ﻣﻌﺎﺑد ﺑوداﺋﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن را
ﮐﮫ اﻟﮕو ﺑرداری از ﻣﻌﺎﺑد ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑوده و ھﻣﮕﯽ از ﺑرج ھﺎی طوﯾل ﺑرﺧوردارﻧد
ﭘﺎﮔودا) (Pagodaﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .در ﺑﺎره رﯾﺷﮫ اﯾن واژه ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اراﯾﮫ ﺷده اﺳت .اﺻل
اﯾن واژه را زﺑﺎن ﭘرﺗﻐﺎﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ رﯾﺷﮫ آن را ﺑُﺗﮑده ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد.
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در ﻓرﺗور  4 ،3ﻧﻣوﻧﮫ ای از اﯾن ﻣﻌﺎﺑد را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺗورﯾﺳت ھﺎ از ﺟذاﺑﯾت واﻓﯽ
ﺑرﺧوردارﺳت.

ﻓرﺗور  3ﻧﻣوﻧﮫ ی ﯾﮏ ﭘﺎﮔودا در ﺑﺎﻧﮑوک.
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ﻓرﺗور  4ﭘﺎﮔودای طﻼﺋﯽ در ﺟﻧب ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﺎﻧﮑوک .اﯾن ﻣﻌﺑد از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی زﯾﺑﺎ ﺑﺎ
ﻣﻌﻣﺎری ھﺎی ﺑﯽ ﻧظﯾر و ﻧﻘوش ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت.

ﻓرﺗور  5ﻧﺎم ﺑﺧش ھﺎی
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﯾﮏ ﭘﺎﮔودا.
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ﺗﻔﺎوت ﭼﺷﻣﮕﯾری ﮐﮫ در ﻣﻌﺎﺑد درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺑد ژاﭘن اﺣﺳﺎس ﺷد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ورود ﺑﮫ داﺧل آن
ھﺎ ﻣﺟﺎز ﻧﺑود .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎزدﯾد ﻣﻌﺎﺑد در ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎط و از ظﺎھر آن ھﺎ ﻣﻣﮑن ﺑود.
ﺷب ﺳﺎل ﺗﺣوﯾل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی اﺗﻔﺎﻗﯽ از ﯾﮏ ﻣﻌﺑد دﯾدار ﻣﯽ ﮐردﯾم ﺻﺣﻧﮫ ﺟﺎﻟب دﻋﺎﺧواﻧﯽ
ﻣراﺟﻌﯾن ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﮐرد .در ﻣﺣوطﮫ وﺳﯾﻊ ﻣﻌﺑد زن و ﻣرد در ﺟوار ھم ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و ﮐﺎھن
ﺑوداﺋﯽ داﺧل ﻣﻌﺑد از طرﯾﻖ ﺑﻠﻧدﮔو ﺑﺎ ﺻدای رﺳﺎ ﻣﺷﻐول ورد ﺧواﻧﯽ ﺑود .ﺣﺿﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺦ
ھﺎﺋﯽ ﭘﯾﭼﯾده ﺑﮫ ﺳر در اﺗﺻﺎل ﺑﮭم ورد ﺧواﻧﯽ ﮐﺎھن را ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد)ﻓرﺗور  .(6ﺑﻧظر ﻣﯽ
آﻣد اﺗﺻﺎل ﺣﺿﺎر ﻧﮭﺎﯾﺗن ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎھن ﺑﮫ اﻧدرون ﻣﻌﺑد اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ظﺎھرن ﺑﺎ اﯾن روش ﭘﯾوﻧد
ﻗﻠب ھﺎ را ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾدﻧد!.

ﻓرﺗور  6ﺑﺎورﻣﻧدان آﺋﯾن ﺑوداﺋﯽ ﺑﺎ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺷﻐول دﻋﺎ و ورد ﺧواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﻧﻣﺎدھﺎ -آرم رﺳﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ﺗﺎﯾﻠﻧد ﮐﮫ در ﻣدارک و ﻣراﺳﻼت اﯾن ﮐﺷور ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرد ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت .اﯾن آرم ﻣﺎﻧﻧد ﭘدﯾده ھﺎی دﯾﮕر رﯾﺷﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن دارد.
آرم ﮔﺎرودا) (Garudaﮐﮫ در زﺑﺎن ھﻧدی "ﺳﺎرواراﺗﯽ" ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺳواری ﺧدای وﯾﺷﻧو ﯾﺎ ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮔﺎرودا ﭘرﻧده ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻣﻘدﺳﯽ ،ﻣﺗﺷﮑل از اﺟزای ﭘرﻧده و اﻧﺳﺎن اﺳت .از ﺻورت ،ﻣﻧﻘﺎر،
ﭼﻧﮓ و ﺑﺎل ھﺎ ،ﻋﻘﺎب اﺳت و از ﺗﻧﮫ اﻧﺳﺎن )ﻓرﺗور  .(7ﮔﺎرودا در ﺗﻣﺎم ﻣواﻗﻊ ھﻣراه ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎ اﺳت
و ﺑﺎ وﻓﺎداری و ﻗدرت از او ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺿﻣن ﮔﺎرودا دﺷﻣن ﻣﺎر اﺳت و اﻧﺳﺎن ھﺎ را از
آزار و اذﯾت آن ﺣﻔﺎظت ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻓرﺗور  8ﮔﺎرودا آرم رﺳﻣﯽ دوﻟت ﺗﺎﯾﻠﻧد را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد .ﻣردم ﺗﺎﯾﻠﻧد ﭘﺎدﺷﺎه اﯾن ﮐﺷور را ﺗﻧﺎﺳﺦ ﺧدای ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﮔﺎرودا را ﻧﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه.
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ﮔﺎرودای ھﻧدی -ﭘرﻧده ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻣﻘدس،
ی
ﻓرﺗور 7
ﺳواری ﺧدای ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎ.
ی

ﺗﺎﯾﻠﻧد.
ﻓرﺗور  8آرم رﺳﻣﯽ دوﻟت ﺗﺎﯾﻠﻧ

ﺟﻠوی ﻣﻌﺎﺑدی ھم ﺑﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻓظ اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻘدس ﻗد ﻋﻠم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻓرﺗور 9
ﮔﺎرودا در وی
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.

ﻣﻌﺑد.
ﺣﺎل ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻌﺑ
ﻓرﺗور  9ﮔﺎرودا در ل

ﻧدوﻧزی و ﺑوﺗﺎن ھم ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﺣدود ﺑﮫ دوﻟت ﺗﺎﯾﻠﻧد ﻧﯾﺳت ،در اﻧدوﻧزی
ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫﮫ آرم ﮔﺎرودا ﻣﺣ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻓرﺗور  10ﻧﻣوﻧﮫ آن ھﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت اﻣﺎ ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ آرم رﺳﻣﯽ ﺧود ررا از اﺳﺗوره ھﺎی
ری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧ
اﻧدوﻧزی ﮐﺷوری
ﮐﺷور ھم "ﮔﺎرودا اﯾر
ھواﭘﯾﻣﺎﺋﯽ اﯾن ﮐﺷو
ﺑﻌﺎرﯾت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑد ﻧﯾﺳت ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷرﮐت اﭘﯾﻣﺎﺋﯽ
ھﻧد ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺎرﯾت
ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را از اﯾن ﻣﺟﻣل!.
ﺑﺧوان ﺗﻔﺎوت ﮐﺷو
وی" اﺳت .ﺧوان
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.(اﻧدوﻧزی)راﺳت( و ﺑوﺗﺎن)ﭼپ
ﮔﺎرودا در اﻧدوﻧز
 آرم ﺎرودا10 ﻓرﺗور
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