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واحد من أكبر اآلثار البوذیة في العالم ، ویعتبر بوروبودور لیس یعتبر معبد بوروبودور من عجائب الدنیا السبع ، وھو 

 ھما میرابي وسیندورو، معبدا فریدا من نوعھ وحسب ، بل حظى بموقع استراتیجي ممیز كذلك حیث یحیط بالمعبد جبالن 
 . كما یحیط بھ نھران ھما بروجو ونھر ایلو 

 
بسبب ارتفاع خصوبتھا ) حدیقة جافا تقع (كیلومترا من یوجیاكارتا في منطقة خصبة واستراتیجیة  40ما یقرب من 

 "الزراعیة

 Borobudurبوروبودور                                
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القرن الثامن المیالدي ، حیث ویعود تاریخ المعبد الى 
سنة ، وتم  75یعتقد بان البناء استغراق اكثر من 

 .میالدي  830االنتھاء منھ في عام 
 
 

وال توجد سجالت موثقة ، لمعرفة الغرض المقصود من 
بناء تحفة كھذه ، اال وھو بوروبدور ولقد خضع المعبد 
عدة مرات  للترمیم ، الى ان وصل الى الشكل النھائي 

 .الحالي 
كان بوروبودور مختبئًا لعدة قرون ، تحت طبقات من  

الرماد البركاني ، ونمو الغابة المھجورة في القرن 
 .الرابع عشر

 
 

  1816-1811خالل اإلدارة البریطانیة االستعماریة 
في المنطقة، خالل ھذه الفترة الحاكم العام توماس 

 1814ستامفورد رافلز ، اكتشف بوروبودور في عام 
ویتكون المعبد  من ستة أرصفة ، ذات الشكل المربع و 

، یحتوي أیضا على ثالثة ساللم تأخذ شكل الدائرة 
 .یعلوھا قبة مركزیة

 
 

و یحتوي بداخلھ على حوالي أكثر من ألفي و ستة مائة 
و أثنان و سبعون نقوش على الجداران بارزة كما أنھ 

یحتوي أیضا على خمسة مائة و أربعة تمثال لبوذا حیث 
یقوم بوصف أھم نظریات بوذا عن مفھوم الكون و 

یجب على الشخص الذي یرید الوصول الحیاة عامة ، 
 .إلى مرحلة بوذا أن یمر بكل مرحلة من ھذه المراحل

" العوالم"ترمز األقسام الثالثة للنصب التذكاري إلى و
 .الثالثة لعلم الكونیات البوذي
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وھي عالم (      Kamadhatuتعرف القاعدة باسم  -1
 .) الرغبات في حیاة اإلنسان 

 
 
المدرجات الثانیة والثالثة والرابعة و الخامسة وتعرف   -2

من اجل مواجھة  الرغبة، (     Rupadhatuباسم 
المتعة القصوى، األلم الشدید، والغضب، والجشع في عالم 

 .) المعیشة 
 
وتعرف التراسات الثالثة التالیة باسم  - 3

Arupadhatu    )  لتحریر الروح من الشھوة والعاطفة
 .) و شغف 
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تعرف الدائرة النھائیة في األعلى حالة 

 .وھي حالة بوذا   السكینة ، أو التحریر

 

 
باالضافة الى كل ھذه الممیزات فان 

اطاللھ بوروبدور ال تقاوم ، حیث یسعي 
الكثیر من السیاح لمشاھدة شروق 

الشمس وغروبھا من خالل مبنى المعبد 
 .المذكور 

 
 

والجدیر بالذكر انھ تم ضم معبد 
بوروبدور الى منظمة التراث العالمي 

 . 1991الیونسكو وذلك في عام 

 
 

كیف یمكنك الذھاب الى معبد 
 : بوروبدور 

 
یوجیاكارتا تقوم بتوفیر العدید من وسائل االنتقال و المواصالت من  الحافالت العامة و التي تقوم بالتوصیل من قلب   

 . المدینة حتى ھذا المعبد
 
حوالي (كما أنھ یوجد أیضا بعض شركات السیاحة التي توفر رحالت لھذا المعبد ، من والى الفندق المقیم بھ بقیمة   

 ) .غیر شاملة رسوم الدخول  -روبیة  75000
 

 .میاه شرب مجانیة عند المدخل  -) یمكن الدفع بالروبیة كذلك (  $ US  25: رسوم الدخول للبوروبودور ھو
 

العدید من شركات السیاحة تقدم جولة ، معبد بوروبودور مع معبد برامبانان وھذا یعطیك فرصة اكبر ،  لمشاھدة االثار التي 
 . حظت بھا یوجیاكارتا 

 
 . افضل االوقات لزیارة معبد بوروبودور وقت الغروب ،  فیصبح المكان عالم اخر كلوحة فنیة ، غربت الشمس من خاللھا 


