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BIRMANIA (EGUNGO MYANMAR),
1860KO URRIAREN 14A. Mindom Min
Birmaniako azkenaurreko erregearen
aginduz munduko libururik handiena
eta astunena idazten edo, hobe esan-
da, eraikitzen hasi ziren Mandalayko
errege jauregitik hurbil. Mendebalde-
ra hainbat bidaia egin eta gero, Min-
don Minek erresuma modernizatu
zuten teknologiak eta metodoak era-
man zituen eta, hala, biztanleen bizi
kalitatea hobetzea lortu zuen. Horrez
gain, Kuthodawko urrezko pagoda
Theravada budismoaren ohorezko
obra monumental batez osatu nahi
izan zuen. Budismoaren adar horre-
tako printzipioak Paliko Kanon edo
Tipitaka izeneko lanak jasotzen
zituen, baina ordura arte printzipio
horien transmisioa ahozko tradizioa-
ren eta idatzi bakan batzuen bidez
egin zen. Erregeak marmolezko har-
lauzetan bilduko zuen obra osoa.

Tipitakaren egungo paperezko
edizioek 12.000 orrialde inguru izan
ohi dituzte, 40 liburukitan banatuta.
Mindon Minen edizioa, aldiz, 152
zentimetro luze, 106 zentimetro
zabal eta hamabi zentimetro lodi
diren marmolezko harlauzek osatzen

dute. Harlauza bakoitza alde bietatik
dago idatzita eta, hala, lanak 730 har-
lauza eta 1.460 orrialde ditu.

Marmola Zagyin muinoko harro-
bitik erauzi zuten eta Irrawaddy
ibaian behera ontzi txikietan garraia-
tu zuten Mandalayraino. Idazlariek
testuak arreta handiz kopiatzen zituz-
ten harrian. Ondoren eskultoreek
letrak banan-banan zizelkatzen zituz-
ten eta, azkenik, ildoak urrezko tintaz
betetzen zituzten. Idazlari bakoitzak
hiru egun behar zituen orrialde bat
kopiatzeko eta zizelkatzaileek aldiz
eguneko hamasei lerro besterik ezin
zuten egin. Harlauza bakoitza gorde-
tzeko tenplu txiki zuri bana eraiki
zuten, guztira 730. Liburuaren orrial-
deak eraztunetan antolatuta daude,
erlojuaren orratzen zentzuan.

Ia zortzi urte behar izan zituzten
lanak burutzeko eta, azkenean,
1868ko maiatzaren 4an, liburu
monumentala publikoari aurkeztu
zioten. Mindon Minen esanetan,
Theravada budismoaren printzipioei
bizirik eusteko liburuak gutxienez
5.000 urte iraun behar zuen. Zeregi-
na betetzeko 4.850 urte besterik ez
zaizkio geratzen.

Munduko libururik
handiena

Arrastoak

Venusen eta
Erromaren tenplua

zaharberrituta

Ezkerrean, Mindon Min (1808-1878) Birmaniako erregea. Erdian, haren aginduz
eraikitako liburu eskergaren “azala”; marmolezko orrialde bakoitza horrelako eraikin
txuri banaz estalita dago. Eskuinean, orrialde horietako bat.
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ADRIANO ENPERADOREAK K.o.
121. urtean eraikiarazi zuen
Venusen eta Erromaren ten-
plua bisitarientzat berriro zabal-
du dute, ia 30 urtez zaharberri-
tze lanetan aritu eta gero.

Koliseotik metro gutxira
dagoen tenplua Erromatar
Inperioko hiriburuko tenplu-
rik handiena izan zen bere
garaian, baina  higadurak kalte
handiak eragin dizkio.

Berritze lanei esker, ten-
pluaren jatorrizko bi ziegak,
Venusi eta Erromari eskainita-
koak, mendetan horma batek
bereizita egon direnak, berriro
batu dituzte. Horrez gain, hau-
tsitako eta higatutako zenbait
horma berregin dituzte,
zimenduak indartu dituzte eta
eremuaren isurbide sistema
hobetu dute filtrazioak eta lur
mugimenduak saihesteko.

Venusen eta Erromaren
tenpluaren arrastoak
zaharberritze lanak amaitu 
baino lehen.
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