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AARRSSIITTEEKKTTUURR  RREELLIIJJIIUUSS  
PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEEEEMMPPAATT  ––  111100331100  

TTHHEE  FFOORRMMAATTIIVVEE  PPEERRIIOODD  ==  

PPEERRIIOODDAA  PPEEMMBBEENNTTUUKKAANN  ((LLAANNJJUUTTAANN))  

  

BB..  AARRSSIITTEEKKTTUURR  KKRRIISSTTEENN  DDAALLAAMM  PPEERRIIOODDAA  PPEEMMBBEENNTTUUKKAANN  

SSeennii  ddaann  AArrssiitteekkttuurr  KKrriisstteenn  AAwwaall    KKaarryyaa  sseennii  ddaann  ggeedduunngg  ddiipprroodduukkssii  ddii  

aannttaarraa  aabbaadd  33  ––  77  uunnttuukk  ggeerreejjaa  KKrriisstteenn..  

SSaammppaaii  ddeennggaann  EEddiicctt  ooff  

MMiillaann  ((331133))    KKaaiissaarr  

CCoonnssttaannttiinnee  mmeennyyaattaakkaann  

KKrriissttiiaanniittaass  sseebbaaggaaii  ssaallaahh  

ssaattuu  ddaarrii  aaggaammaa--aaggaammaa  

nneeggaarraa  KKeekkaaiissaarraann  

RRoommaawwii,,  SSeennii  KKrriisstteenn    

tteerrbbaattaass  ppaaddaa  ddeekkoorraassii  

tteemmppaatt--tteemmppaatt  

ppeerriibbaaddaattaann    ccaattaaccoommbbss  

ddaann  rruummaahh--rruummaahh  uunnttuukk  

ppeerrtteemmuuaann    ttiittuullaaee  

((rruummaahh  ttiinnggggaall  yyaanngg  ddiiuubbaahh  ffuunnggssiinnyyaa))..  

EEaarrllyy  CChhrriissttiiaann  CCaattaaccoommbb,,  RRoommee..  EExxaammpplleess  ooff  eeaarrllyy  CChhrriissttiiaann  ffrreessccoo  

ppaaiinnttiinngg  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  uunnddeerrggrroouunndd  ttoommbbss,,  ssuucchh  aass  tthhee  ccaattaaccoommbbss  

oonn  VViiaa  LLaattiinnaa  iinn  RRoommee,,  sshhoowwnn  hheerree..  EEaarrllyy  CChhrriissttiiaann  aarrttiissttss  bboorrrroowweedd  mmoottiiffss  

ffrroomm  RRoommaann  mmyytthhoollooggyy  aanndd  ggaavvee  tthheemm  CChhrriissttiiaann  ssiiggnniiffiiccaannccee..  TThhee  ffiigguurree  

ooff  HHeerrccuulleess  kkiilllliinngg  tthhee  sseerrppeenntt,,  oonn  tthhee  lleefftt,,  ccaammee  ttoo  ssyymmbboolliizzee  JJeessuuss  CChhrriisstt  

ttrriiuummpphhiinngg  oovveerr  SSaattaann..  TThhee  ppeeaaccoocckkss  oonn  tthhee  ttoommbb  ssttaanndd  ffoorr  rreessuurrrreeccttiioonn  

bbeeccaauussee  ooff  aa  bbeelliieeff  tthhaatt  tthheeiirr  fflleesshh  ddooeess  nnoott  ddeeccaayy  aafftteerr  ddeeaatthh..  WWooooddffiinn  

CCaammpp  aanndd  AAssssoocciiaatteess,,  IInncc..//GG..  NNeerrii..  MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099  [[DDVVDD]]..  

RReeddmmoonndd,,  WWAA::  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn,,  22000088..  

AARRSSIITTEEKKTTUURR  KKRRIISSTTEENN  AAWWAALL  

TTwwoo  BBaassiicc  CChhuurrcchh  PPllaannss..  TThhee  ttwwoo  bbaassiicc  ddeessiiggnnss  iinn  CChhrriissttiiaann  cchhuurrcchh  

aarrcchhiitteeccttuurree  aarree  tthhee  bbaassiilliiccaa  aanndd  tthhee  cceennttrraalliizzeedd  ssttrruuccttuurree..  RRoommee’’ss  SSaannttaa  

CCoossttaannzzaa  ((AADD  335500??)),,  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  cceennttrraalliizzeedd  ppllaann,,  ffeeaattuurreess  aa  

ddoommeedd  ccyylliinnddrriiccaall  ccoorree  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  aa  cciirrccuullaarr  aammbbuullaattoorryy..  SStt..  SSeerrnniinn  

((11008800??--11112200)),,  tthhee  RRoommaanneessqquuee  ccaatthheeddrraall  aatt  TToouulloouussee,,  FFrraannccee,,  pprroovviiddeess  

aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  bbaassiilliiccaa..  SShhaappeedd  lliikkee  aa  ccrroossss,,  iitt  ffeeaattuurreess  aa  lloonnggiittuuddiinnaall  

fflloooorr  ppllaann,,  iinntteerrsseecctteedd  aatt  oonnee  eenndd  bbyy  aa  ttrraannsseepptt..  ©©  MMiiccrroossoofftt  
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DDii  bbaawwaahh  dduukkuunnggaann  kkeekkaaiissaarraann  ddaann  EEddiicctt  ooff  

MMiillaann,,  aarrssiitteekkttuurr  KKrriisstteenn  AAwwaall  bbeerrkkeemmbbaanngg  ddii  

sseelluurruuhh  ppeennjjuurruu  kkeekkaaiissaarraann  ddaallaamm  sskkaallaa  

mmoonnuummeennttaall..  TTeerrddaappaatt  dduuaa  jjeenniiss  ggeedduunngg  

aarrssiitteekkttuurr  KKrriisstteenn  AAwwaall    tthhee  lloonnggiittuuddiinnaall  hhaallll  ==  

hhaall  ppaannjjaanngg  ==  bbaassiilliiccaa  ==  bbaassiilliikkaa,,  ddaann  

cceennttrraalliizzeedd  bbuuiillddiinngg  ==  ggeedduunngg  tteerrppuussaatt  sseerriinnggkkaallii  uunnttuukk  bbaappttiisstteerryy  ==  

tteemmppaatt  ppeemmbbaappttiissaann  aattaauu  mmaauussoolleeuumm  ==  mmaakkaamm  bbeessaarr  bbiiaassaannyyaa  iinnddaahh  

ddaann  ddiilleennggkkaappii  ffaassiill iittaass  ppeenndduukkuunngg..  

BBAASSIILLIIKKAA  

KKeeggiiaattaann  ppeerriibbaaddaattaann  KKrriisstteenn  yyaanngg  bbeerrjjeemmaaaahh  mmeemmeerrlluukkaann  rruuaannggaann  

bbeessaarr..  BBaassiill iikkaa  RRoommaawwii  ––  sseemmuullaa  mmeerruuppaakkaann  cciivviicc  hhaallll  ==  rruuaanngg  ppuubbll iikk  ––  

mmeennjjaaddii  mmooddeell  tteerrbbaaiikk  bbaaggii  ggeerreejjaa  bbeessaarr  mmaauuppuunn  kkeecciill ..  DDii  RRoommaa  kkuuiill--kkuuiill  

bbeessaarr    mmeennjjaaddii  tteemmppaatt--tteemmppaatt  sseejjuummllaahh  bbaassiill iikkaa  bbeerraattaapp  kkaayyuu,,  

sseelluurruuhhnnyyaa  ddiibbaanngguunn  ppaaddaa  aabbaadd  44  ddaann  55,,  ddii  aannttaarraannyyaa  ::  SSaaiinntt  PPeetteerr  ttuuaa  

((ddiiggaannttii  ppaaddaa  aabbaadd  1166)),,  SSaaiinntt  PPaauull  ddii  lluuaarr  bbeenntteenngg  ddaann  SSaannttaa  MMaarriiaa  

MMaaggggiioorree..  

DDeennaahh  bbaassiill iikkaa  sseerriinnggkkaall ii  mmeemmiill iikkii  sseebbuuaahh  aattrriiuumm  ==  rruuaanngg  tteerrbbuukkaa  ddii  

tteennggaahh  ggeedduunngg  ddiikkeell iill iinnggii  rruuaanngg--rruuaanngg  ==  ffoorreeccoouurrtt    ++  sseebbuuaahh  nnaarrtthheexx  ==  

ppoorrcchh  ==  bbeerraannddaa;;  sseebbuuaahh  nnaavvee  ==  bbaaggiiaann  tteennggaahh  ggeerreejjaa  ppaannjjaanngg  ==  

cceennttrraall  hhaallll  ==  hhaall  tteerrppuussaatt  yyaanngg  ddiiaappiitt  oolleehh  ssiiddee  aaiisslleess  ==  ggaanngg--ggaanngg  ddii  

tteeppii;;  sseebbuuaahh  ttrraannsseepptt  hhaallll  ==  bbaaggiiaann  yyaanngg  bbeerrppoottoonnggaann  tteeggaakk  lluurruuss  

ddeennggaann  nnaavvee;;  ddaann  sseebbuuaahh  sseemmii  ll iinnggkkaarraann  aattaauu  aappssee  ppooll iiggoonn  ((bbaaggiiaann  

aakkhhiirr  ddii  ssiissii  ttiimmuurr  kkaappeell,,  ddiippeerrssiiaappkkaann  uunnttuukk  kkeeppeennddeettaaaann  ==  cclleerrggyy))  

bbeerrsseebbeerraannggaann  ddeennggaann  nnaavvee..  DDii  ddeeppaann  aappssee,,  aallttaarr  ddiittaattaa  llaannggssuunngg  ddii  

aattaass  tteemmppaatt  yyaanngg  ddiissuucciikkaann..  

AAnn  EEaarrllyy  

CChhrriissttiiaann  

BBaassiilliiccaa..  TThhee  

bbaassiilliiccaa  iiss  aann  

aanncciieenntt  RRoommaann  

bbuuiillddiinngg  ttyyppee  

oonn  wwhhiicchh  eeaarrllyy  

CChhrriissttiiaann  

cchhuurrcchh  ddeessiiggnnss  

wweerree  bbaasseedd..  

BBaassiilliiccaass  hhaavvee  

aa  lloonngg  cceennttrraall  

hhaallll,,  oorr  nnaavvee,,  

sseeppaarraatteedd  ffrroomm  

ssiiddee  aaiisslleess  bbyy  

rroowwss  ooff  

ccoolluummnnss..  AAtt  tthhee  
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eenndd  ooff  tthhee  nnaavvee  iiss  aa  rraaiisseedd  ppllaattffoorrmm,,  oorr  bbeemmaa,,  

wwhheerree  aann  aallttaarr  ttyyppiiccaallllyy  ssttoooodd..  BBeehhiinndd  tthhee  

bbeemmaa  iiss  aa  sseemmiicciirrccuullaarr  aappssee..  PPeeooppllee  eenntteerr  tthhee  

bbaassiilliiccaa  tthhrroouugghh  aa  rrooooffeedd  ppoorrcchh,,  oorr  nnaarrtthheexx,,  

tthhaatt  ffaacceess  oonnttoo  aa  ssqquuaarree  ccoouurrttyyaarrdd  ccaalllleedd  aann  

aattrriiuumm..  TThhee  rrooooffeedd  wwaallkkwwaayyss  oonn  tthhee  ssiiddee  ooff  tthhee  

aattrriiuumm  ffoorrmm  aann  aammbbuullaattoorryy..  MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099  [[DDVVDD]]..  RReeddmmoonndd,,  

WWAA::  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn,,  22000088..    

GGEERREEJJAA  TTEERRPPUUSSAATT  

BBaappttiisstteerriieess  ==  tteemmppaatt  ppeemmbbaappttiissaann  

mmaauussoolleeuummss  ==  mmaakkaamm  bbeessaarr,,  iinnddaahh,,  

ddaann  lleennggkkaapp  ddeennggaann  ffaassiill iittaass  

ppeennuunnjjaanngg,,  ddaann  mmaarrttyyrriiaa  ((mmaarrttyyrr  

sshhrriinneess))  ==  tteemmppaatt--tteemmppaatt  ssuuccii  bbaaggii  

ppaarraa  ssuuhhaaddaa    ppaaddaa  uummuummnnyyaa  

ddiibbaanngguunn  ddeennggaann  bbeennttuukkaann  

tteerrppuussaatt,,  bbaaiikk  bbeerruuppaa  ll iinnggkkaarraann  

mmaauuppuunn  ppooll iiggoonn    ddeennggaann  oobbjjeekk  

vveenneerraattiioonn  ==  mmeemmaannddaanngg  ddeennggaann  

ppeennuuhh  hhoorrmmaatt,,  sseeppeerrttii  ::  tthhee  

bbaappttiissmmaall  ffoonntt  ==  kkoollaamm  

ppeemmbbaappttiissaann,,  tthhee  ssaarrccoopphhaagguuss  ==  

ppeettii  mmaattii  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaattuu  aattaauu  

tteemmppaatt--tteemmppaatt  ssuuccii  llaaiinn  yyaanngg  

ddaappaatt  tteerrll iihhaatt  oolleehh  ppaarraa  jjeemmaaaahh  

ddaarrii  ccllooiisstteerr  ==  bbeerraannddaa  aattaauu  aaiissllee  ==  

ggaanngg  yyaanngg  mmeennggeell iill iinnggii  ttaappaakk..  

BBaappttiisseerrii  TTiippiikkaall    yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddeekkaatt  SSaann  GGiioovvaannnnii,,  LLaatteerraannoo,,  

RRoommaa,,  331133..  SSeelluurruuhhnnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaarraanngg  rraammppaassaann..  GGeedduunngg  

bbeerrbbeennttuukk  ll iinnggkkaarraann  yyaanngg  eelleeggaann  mmeemmppuunnyyaaii  ppiinnttuu  mmaassiiff  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  

bbrroonnzzee  ddaann  uunnttuukk  kkoollaamm  ppeemmbbaappttiissaann    sseebbuuaahh  kkoollaamm  ppoorrpphhyyrryy  ==  vveerryy  

bbeeaauuttiiffuull  aanndd  hhaarrdd  rroocckk  bbeessaarr,,  kkeedduuaannyyaa  ddaarrii  BBaatthhss  ooff  CCaarraaccaallllaa..  

BBaappttiisstteerryy  ooff  SSaann  GGiioovvaannnnii..  TThhee  BBaappttiisstteerryy  ooff  SSaann  GGiioovvaannnnii  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  

FFlloorreennccee  CCaatthheeddrraall  ccoommpplleexx..  CCoommpplleetteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  66tthh  cceennttuurryy  aanndd  

tthhee  99tthh  cceennttuurryy,,  iitt  iiss  ffaammoouuss  ffoorr  iittss  ggiilltt--bbrroonnzzee  ddoooorrss  iinn  hhiigghh  rreelliieeff  bbyy  IIttaalliiaann  

aarrttiissttss  AAnnddrreeaa  PPiissaannoo  aanndd  LLoorreennzzoo  GGhhiibbeerrttii..  AArrtt  RReessoouurrccee,,  NNYY//  SSccaallaa..  
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MMaauussoolleeuumm  ttiippiikkaall    GGeedduunngg  bbeerrbbeennttuukk  

ll iinnggkkaarraann  ddeennggaann  ddoommee  GGeerreejjaa  SSaannttaa  

CCoossttaannzzaa,,  aabbaadd  44,,  RRoommaa,,  ddiibbaanngguunn  sseebbaaggaaii  

mmaakkaamm  bbaaggii  CCoonnssttaannttiiaa,,  ppuuttrrii  kkaaiissaarr  

CCoonnssttaannttiinnee  tthhee  GGrreeaatt  ==  KKoonnssttaannttiinn  AAgguunngg..  

MMaakkaammnnyyaa  yyaanngg  ccaannttiikk  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaattuu  

yyaanngg  ddiiuukkiirr  ssaaaatt  iinnii  bbeerraaddaa  ddii  MMuusseeuumm  VVaattiiccaann,,  RRoommaa,,  bbeerraaddaa  ddii  bbaawwaahh  

ddoommee..  MMaauussoolleeuumm  llaaiinn  yyaanngg  jjuuggaa  ddiibbaanngguunn  ddeennggaann  bbeennttuukk  eeqquuaall--aarrmmeedd  

GGrreeeekk  ccrroossss    TToommbb  ooff  GGaallllaa  PPllaacciiddiiaa,,  aabbaadd  55,,  RRaavveennnnaa..  

GGaallllaa  PPllaacciiddiiaa..  TThhee  55tthh--cceennttuurryy  GGaallllaa  PPllaacciiddiiaa  iinn  RRaavveennnnaa,,  IIttaallyy,,  iiss  aann  EEaarrllyy  

CChhrriissttiiaann  mmaauussoolleeuumm  bbuuiilltt  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  GGrreeeekk,,  oorr  eeqquuaall--aarrmmeedd  ccrroossss..  TThhiiss  

ttyyppee  ooff  cceennttrraalliizzeedd  ppllaann,,  bboorrrroowweedd  ffrroomm  ccllaassssiiccaall  aarrcchhiitteeccttuurree,,  uussuuaallllyy  

ffeeaattuurreess  aa  rroouunndd  oorr  ppoollyyggoonnaall  bbuuiillddiinngg  ttooppppeedd  wwiitthh  aa  ddoommee..  TThhee  ssttrruuccttuurreess  

wweerree  uusseedd  ffoorr  EEaarrllyy  CChhrriissttiiaann  mmaauussoolleeuummss,,  bbaappttiisstteerriieess,,  aanndd  mmaarrttyyrr  sshhrriinneess..  

MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099  [[DDVVDD]]..  RReeddmmoonndd,,  WWAA::  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn,,  22000088..    

MMaarrttyyrriiaa  tteerrkkeennaall    GGeerreejjaa  ddeennggaann  ddoommee  HHoollyy  SSeeppuullcchhrree,,  aabbaadd  44,,  

JJeerruussaalleemm,,  ddaann  tteemmppaatt  ppeerriibbaaddaattaann  bbeerrbbeennttuukk  ookkttaaggoonn  GGeerreejjaa  NNaattiivviittyy,,  

aabbaadd  44,,  ddiibbaanngguunnaa  kkeemmbbaall ii  aabbaadd  66  ddaann  sseellaannjjuuttnnyyaa,,  BBeettlleehheemm..  KKeedduuaannyyaa  

mmeemmiill iikkii  bbaassiill iikkaa--bbaassiill iikkaa  yyaanngg  ddiihhuubbuunnggkkaann  uunnttuukk  mmeennaammppuunngg  sseejjuummllaahh  

jjeemmaaaahh..  

TTIIPPOOLLOOGGII  FFUUNNGGSSIIOONNAALL  SSTTRRUUKKTTUURR--SSTTRRUUKKTTUURR  RREELLIIJJIIUUSS  

PPaaddaa  GGBBPPPP  tteellaahh  ddiippeerrkkeennaallkkaann  iissttiillaahh  FFuunnccttiioonnaall  TTyyppoollooggyy  ooff  RReelliiggiioouuss  

SSttrruuccttuurreess  ==  SSttrruukkttuurr--ssttrruukkttuurr  TTiippoollooggii  FFuunnggssiioonnaall  RReell iijjiiuuss    JJeenniiss  AArrssiitteekkttuurr  RReell iijjiiuuss  

bbeerrddaassaarrkkaann  FFUUNNGGSSIINNYYAA,,  yyaanngg  tteerrddiirrii  aattaass  ::  

11..  SSttrruuccttuurreess  ffoorr  pprraayyeerr  ==  SSttrruukkttuurr--ssttrruukkttuurr  uunnttuukk  KKeeggiiaattaann  BBeerrddooaa  ::    

  BBaassiilliiccaa  

  CCeennttrraalliizzeedd  

22..  SSttrruuccttuurreess  ffoorr  

rreelliiggiioouuss  eedduuccaattiioonn  

==  SSttrruukkttuurr--ssttrruukkttuurr  

uunnttuukk  ppeennddiiddiikkaann  

kkeeaaggaammaaaann  ::    

  SSeekkoollaahh  kkhhuussuuss  

sseeppeerrttii    BBiibbllee  

SScchhooooll  ddaann  

sseebbaaggaaiinnyyaa..  

  PPeerrgguurruuaann  

TTiinnggggii  sseeppeerrttii  

  CChhuurrcchh  

HHiissttoorryy  ddaann  

sseebbaaggaaiinnyyaa..  
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33..  MMoonnaassttiicc  SSttrruuccttuurreess  ==  SSttrruukkttuurr--ssttrruukkttuurr  

MMoonnaassttiikk  ::  

MMoonnaassttiissiissmmee  BBaarraatt  ttiippiikkaall    aabbbbeeyyss  ==  

kkoommuunniittaass  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  uunnttuukk  bbiiaarraawwaann  yyaanngg  

ddiippiimmppiinn  oolleehh  sseeoorraanngg  aabbbboott  aattaauu  bbiiaarraawwaattii  

ddiippiimmppiinn  oolleehh  sseeoorraanngg  aabbbbeessss..  DDii  ddaallaamm  

ddiinnddiinngg  aabbbbeeyy  tteerrddaappaatt    ggeerreejjaa  aabbbbeeyy,,  aassrraammaa,,  rreeffeeccttoorryy  ==  ddiinniinngg  hhaallll  

==  rruuaanngg  mmaakkaann  bbeerrssaammaa,,  ddaann  gguueesstt  hhoouussee  uunnttuukk  ppeennddaattaanngg..  GGeedduunngg  

mmeennggeell iill iinnggii  rruuaanngg  tteerrbbuukkaa  yyaanngg  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  ddiikkeell iill iinnggii  oolleehh  ccllooiisstteerr  

==  bbeerraannddaa  aattaauu  sshheelltteerreedd  aarrccaaddee  ==  aarrkkaaddee  tteerrttuuttuupp..  SSaallaahh  ssaattuu  yyaanngg  

tteerrttuuaa  ddaann  tteerrbbeessaarr    mmeeddiieevvaall  aabbbbeeyyss  ::  MMoonnttee  CCaassssiinnoo,,  ddiibbaanngguunn  oolleehh  

SStt..  BBeenneeddiicctt,,  552299..    

44..  MMeemmoorriiaall  SSttrruuccttuurreess  ==  SSttrruukkttuurr--ssttrruukkttuurr  MMeemmoorriiaall  ::    

  MMaauussoolleeuumm..  

CC..  AARRSSIITTEEKKTTUURR  HHIINNDDUU  DDAALLAAMM  PPEERRIIOODDAA  PPEEMMBBEENNTTUUKKAANN  

HHiinndduuiissmm  ==  

HHiinndduuiissmmee    ttrraaddiissii  

kkeeaaggaammaaaann  

ppeenndduudduudduukk  aassll ii  

IInnddiiaa  mmeell iippuuttii  

kkeeyyaakkiinnaann  ++  

pprraakktteekk--pprraakktteekk  

HHiinndduuss..  KKaattaa  HHiinndduu  

ddiiaammbbiill   ddaarrii  ssuunnggaaii  

SSiinnddhhuu  ==  IInndduuss,,  

ppaaddaa  aawwaallnnyyaa  

mmeerruuppaakkaann  iissttiillaahh  

ggeeooggrraaffii  uunnttuukk  IInnddiiaa  

aattaauu  ddaaeerraahh  ddeekkaatt  

IInnddiiaa  ==  SShhiinndduu,,  66  aabbaadd  SSMM..  HHiinndduuiissmm  mmeemmaassuukkii  bbaahhaassaa  IInnggggrriiss  ddii  aawwaall  

aabbaadd  1199    mmeennjjeellaasskkaann  kkeeyyaakkiinnaann  ddaann  pprraakktteekk--pprraakktteekk  ppeenndduudduukk  IInnddiiaa  

yyaanngg  ttiiddaakk  bbeerraall iihh  aaggaammaa  mmeennjjaaddii  iissllaamm  aattaauu  KKrriisstteenn  ddaann  ttiiddaakk  

mmeemmpprraakktteekkkkaann  JJuuddaaiissmmee  ddaann  ZZoorrooaassttrriiaanniissmm  ==  aaggaammaa  yyaanngg  ddiitteemmuukkaann  

oolleehh  ppeemmuukkaa  aaggaammaa  PPeerrssiiaa  yyaaiittuu  ZZoorraasstteerr    ddeennggaann  kkoonnsseepp  kkeettuuhhaannaann  

ddaann  kkoossmmooss  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  aajjaanngg  kkoonntteess  aannttaarraa  bbaaiikk  ddaann  bbuurruukk..  
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TThhee  HHiinndduu  TTeemmppllee..  TThhee  tteemmppllee  ooff  DDeevvii  

JJooggaaddaannttaa  iinn  KKhhaajjuurrāāhhoo,,  IInnddiiaa,,  eexxeemmpplliiffiieess  tthhee  

ssyymmbboolliicc  cchhaarraacctteerr  ooff  HHiinndduu  tteemmppllee  

aarrcchhiitteeccttuurree..  TThhee  ssyymmmmeettrriiccaall  llaayyoouutt  ooff  tthhee  

ssttrruuccttuurree  iiss  aa  mmiiccrrooccoossmm  ooff  tthhee  uunniivveerrssee,,  wwiitthh  iittss  ffoouurr  qquuaarrtteerrss  aanndd  

cceelleessttiiaall  rrooooff..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  ttoowweerriinngg  ssppiirree  rreesseemmbblleess  aa  mmoouunnttaaiinn  aanndd  

rreeccaallllss  tthhee  aaxxiiss  mmuunnddii,,  oorr  ccoossmmiicc  ppiillllaarr,,  wwhhiicchh  iinn  aarrcchhaaiicc  rreelliiggiioouuss  tthhoouugghhtt  

rreepprreesseennttss  tthhee  cceenntteerr  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..  TThhee  ppaassssaaggee  ooff  tthhee  wwoorrsshhiippeerr  

ttoowwaarrdd  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  ddeeiittyy  aatt  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  ssyymmbboolliizzeess  aa  

ssppiirriittuuaall  jjoouurrnneeyy  ttoowwaarrdd  mmookksshhaa,,  oorr  rreelleeaassee  ffrroomm  tthhee  ccyyccllee  ooff  ddeeaatthh  aanndd  

rreebbiirrtthh..  AArrtt  RReessoouurrccee,,  NNYY//  SSccaallaa..  MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099  [[DDVVDD]]..  

RReeddmmoonndd,,  WWAA::  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn,,  22000088..    

DD..  AARRSSIITTEEKKTTUURR  BBUUDDHHAA  DDAALLAAMM  PPEERRIIOODDAA  PPEEMMBBEENNTTUUKKAANN  

BBuuddddhhiissmm  ==  BBuuddhhiissmmee,,  ssaallaahh  ssaattuu  aaggaammaa  bbeessaarr  dduunniiaa,,  ddiitteemmuukkaann  

ppeerrttaammaa  kkaall ii  ddii  ttiimmuurrllaauutt  IInnddiiaa    bbeerrddaassaarr  ppaaddaa  aajjaarraann  SSiiddddhhaarrtthhaa  

GGaauuttaammaa  yyaanngg  ddiikkeennaall  sseebbaaggaaii  BBuuddddhhaa  ==  PPeemmbbaawwaa  PPeenncceerraahhaann..  

DDiiaawwaall ii  ddeennggaann  ppeerrggeerraakkaann  mmoonnaassttiikk  ddii  ddaallaamm  ttrraaddiissii  BBrraahhmmaann,,  BBuuddiissmmee  

bbeerrkkeemmbbaanngg  sseeccaarraa  ppeessaatt  kkee  sseeggaallaa  ppeennjjuurruu..  BBuuddddhhaa  ttiiddaakk  hhaannyyaa  

mmeennoollaakk  aassppeekk--aassppeekk  ssiiggnniiffiikkaann  ffiilloossooffii  HHiinndduu  aakkaann  tteettaappii  jjuuggaa  

mmeennaannttaanngg  oottoorriittaass    pprriieesstthhoooodd  ==  hhaall--hhaall  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  

kkeeppeennddeettaaaann,,  mmeennggiinnggkkaarrii  vvaall iiddiittaass  kkiittaabb  ssuuccii  VViiddii,,  ddaann  mmeennoollaakk  ttrraaddiissii  

ssaakkrraall  yyaanngg  bbeerrddaassaarr  ppaaddaannyyaa..  

LLeebbiihh  jjaauuhh  BBuuddddhhaa  mmeemmbbuukkaa  ppeerrggeerraakkaannnnyyaa  bbaaggii  sseelluurruuhh  kkaassttaa  ddaann  

mmeenneennttaanngg  bbaahhwwaa  nniillaaii  ssppiirriittuuaall  mmaannuussiiaa  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  

kkeellaahhiirraannnnyyaa..  

AAnncciieenntt  BBuuddddhhiisstt  TTeemmppllee..  

BBuuddddhhiissmm  oorriiggiinnaatteedd  iinn  

IInnddiiaa  iinn  tthhee  66tthh  cceennttuurryy  BBCC..  

AA  ppeerriioodd  ooff  rrooyyaall  

ppaattrroonnaaggee  bbeeggaann  wwiitthh  

tthhee  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  tthhee  

IInnddiiaann  rruulleerr  AAssookkaa  iinn  tthhee  

33rrdd  cceennttuurryy..  TThhiiss  BBuuddddhhiisstt  

tteemmppllee,,  kknnoowwnn  aass  tthhee  

GGrreeaatt  SSttuuppaa,,  wwaass  

ccoonnssttrruucctteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  

33rrdd  cceennttuurryy  BBCC  aanndd  tthhee  

eeaarrllyy  11sstt  cceennttuurryy  AADD..  AArrtt  

RReessoouurrccee,,  NNYY//SSccaallaa..  
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