
Lampang 

 - Lampang )الم بانج (  مدینة  

بالقرب من تشانیغ ماى ھناك بعض المدن الصغیرة التي تستحق المشاھدة فیمكنك االتفاق مـع احدي 
المكاتب السیاحیة لمدة نصف یوم لرؤیتھ وما تحتویھ من أمـاكن سیاحیة ونــذكركم بـان الفنادق 
أغلبـھا لدیـھا خدمة سیاحـة لمن یرید رؤیة المعــالم السیـاحیة للمـدینة التـي یقیم بـھـا وسـوف 

 نقــوم بالحـدیث عـن مـدینة الم بانج ومـا یمـكن مشاھدتھ من األماكن السیاحیة فیھا .

ھذه المدینة تتمیز بالھدوء الرائع فھي مـن 
مـدن تــایلند الھـادئة مـن أھــــم معـالمھـــا 

 السیاحیة , معبد:
 Wat Phra That Lampang Luang 

عام تقریبا وھو یعد من أھم  600وقد تم بناءه قبل 
وأشھر المعـابد في ھذه المدینة و تشاینغ ماى 

بأكملھا ویبعد ھـذا المعبد عـن مـدینة 
Lampang      كیلـو متر  فـي بعـض  18حوالي

المعـابد یمكنك مشاھدة مجسمـات للحیوانات شتي 
الدیك ....وغیر ذلك ھذه رمز األبراج -مثل البقرة 

الصینیة ویتھافت الناس الذین تحتوي المعابد على 
 أبراجھم للصالة .



 یمكنك أن ترى حظك وتحقق أمنیتك 

 ً ربما تتساءل  كیف أستطیع ذلك ؟ ؟   في ھذا المعبد یـوجد تمثال لفیل صغیر ولكنة ثقیل جدا
وعلیك حملـة بإصبعك البنصـر فـإن استطعت أن تحمـلھ فـإن أمنیتك سـوف تتــحقق وحـظك 

 سوف یكون جید جداً 

  أوال 

 ثانیا

أما الطریقة األخرى فھـي عبارة عـن عصا طویلـة بھـا خـط معیــن لونھ أصفـــر تضع ھـــذه العصا 
على امتداد الصدر مع فتح یدیك فـإن خـرجت یدیك عن الخط األصفر فان أمنیتك سوف تتحقق وحظك 

 سوف یكون رائع .
 شيء مسلي فجربوه وحتى إن كنتِ ترتدین العباءة  یمكنك تجربتھ بكل سرور ودون خجل .



Lampang 

تقــریبـا وھــو مختلف تمامـــا   600تــم بنــاء ھــذا المعبـد قبــل 
 0عـن بـاقي المعـابـد حیث انـھ سیـطر  علیـھ الطابع البرمي 

إن أجمـــل مـــا فـي ھـــذا المعـبـد تلك الحكـایـة التـي ارتبطت بھ  
یحكى  أن امــــرأتاً وجـدت بطیخـة غــریبــة الشكل فجـاءت بھـــا 
إلــى أحـــــد رجــال الدیــن ھنــاك وعنـــدمــا قــام بفتحـھـا وجــد 
بداخلھـــا بــوذا الزمردي فبني المعبـــد في نفس المكـــان الـــذي 
وجــــدت ھــذه المــرأة البطیخــة ، ویمكنـك مشــــاھــــدة  رجــل 
الــدین والمــرأة وبینھما البطیحة على شكل مجسـم خـــارج ھــذا 

 المعبد .

Wat Phra Kaew Don Tao 

                                                    Chiang Mai        تشانیغ ماى            


