
                                                                      Ο ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ 

Εργασία των μαθητών του Α1: Ερμή και Τσαπαδίκου. 

 

 

Ο βουδισμός είναι μια από της μεγαλύτερες θρησκείες στον κόσμο. Αναπαπτύχθηκε πριν από 2.500 χρόνια από έναν Ινδό 
δάσκαλο, τον Γκαοντάμα Σιντάρτα, που έγινε γνωστός ως Βούδας(φωτισμένος).Υπάρχουν πάνω από 500 εκατομμύρια 

βουδιστές στον κόσμο. Οι περισσότεροι ζουν σε χώρες της ανατολικής Ινδίας, αλλά έχει εξαπλωθεί στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α., 

στην Αυστραλία καθώς και στην Νέα Ζηλανδίας. 

 
 

 

      
 

 

 
                                                                                                           Ο ΒΟΥΔΑΣ 

 

 
 

Κυρίως εκπρόσωπος του βουδισμού, είναι ο μεγάλος Ινδός δάσκαλος, Γκαοντάμα Σιντάρτα. Ο Σιντάρτα γεννήθηκε πιθανότητα 

γύρο 563π.Χ.,στο Λουμπίνι του Νετίας. Ο πατέρας του ήταν ηγεμόνας αυτού του μικρού βασιλείου που βρισκόταν στην βόρεια 
Ινδία. Σύμφωνα με τον μύθο, ένας μάντης προφήτευσε ότι ο Συντάρτα θα γινόταν μεγάλος αυτοκράτορας αν δεν έβλεπε τις εξής 

4 εικόνες έναν άρρωστο, έναν γέροντα έναν πεθαμένο και έναν καλόγερο. Αν ωστόσο έβλεπε αυτές τις εικόνες θα ακολουθούσε 

τη ζωή ενός περιφερόμενου αγίου.O πατέρας του Σιντάρτα  ήθελε ο γιος του να κυβερνήσει μετά από αυτόν ,έτσι ορκίστηκε να 
τον κρατήσει μακριά από τέτοιες συναντήσεις. Ο Συντάρτα ζούσε στο παλάτι μέσα στην πολυτέλεια ,ήταν καλός και ευγενής 

,νυμφεύτηκε κι απέκτησε έναν γιο.  

 

                                                                          

 

                                                                                              Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
 

 

Όμως η ανιαρή ζωή του άρχισε να τον προβληματίζει. Μια μέρα που βγήκε από το παλάτι αντίκρισε και τα 4 θεάματα. Ο 
Σιντάρτα κατάλαβε πως ακόμη και ο πιο πλούσιος και ισχυρός ηγεμόνας δεν μπορεί να γλιτώσει από τον πόνο της αρρώστιας 

και τον θάνατο. Έτσι σε ηλικία 29 ετών έκοψε τα μαλλιά του ,φόρεσε τα ρούχα ενός ζητιάνου κι έγινε ένας περιφερόμενος άγιος 

άνθρωπος. Ο Σιντάρτα έζησε κοντά σε άγιους ανθρώπους ψάχνοντας για λύσεις στα βάσανα των ανθρώπων. 
 

                                                                                              Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

   Με το ξημέρωμα, είδε  το νόημα όλων των πραγμάτων να ξεδιπλώνεται μπροστά του, φωτίστηκε. Από εκείνη την στιγμή ο 
Σιντάρτα μετονομάζεται σε Βούδας. Με τον φωτισμό , ο πλέον βούδας ,κέρδισε την νιρβάνα. Ελευθερώθηκε από την 

συνεχιζόμενη ζωή έσπασε δηλαδή την αλυσίδα της αναγέννησης και η παράδοση  αναφέρει πως ο Σιντάρτα  ένα βράδυ κάθισε 

κάτω από ένα δέντρο σε ένα ναό  του θεού Βίσνου. Έμεινε εκεί όλη τη νύχτα σε βαθύ διαλογισμό.  Ετσι ελευθερώθηκε από τον 
πόνο. Από εκείνη την στιγμή ο βούδας άρχισε το κήρυγμά του.   

  

 
                                                                                              ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ 

 

 
 

Λένε πως ο Βούδας έγειρε στο πλάι και εισήλθε στην  νιρβάνα του θανάτου. Έζησε μέχρι την ηλικία των 80 ετών και πέθανε 

στην Κουσιναγκόρ της Ινδίας 
 

 

 
 

                                                                                  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΒΟΥΔΙΣΜΟ 
 

 

 
 Λέγεται ότι η θεια του βούδα τον είχε ακολουθήσει μαζί με άλλους μαθητές στη φώτιση .Είχε κάνει όλη την προετοιμασία ,είχε 

νηστέψει, είχε ξυρίσει το κεφάλι της και τη μεγάλη μέρα μαζεύτηκαν όλοι οι μαθητές για να πάρουν τα νάματα της σοφίας του 

Βούδα .Δυστυχώς η θεια του βούδα απορρίφτηκε επειδή ήταν γυναίκα .Σύμφωνα με το βουδισμό μόνο οι άντρες μπορούσαν να 



καταφέρουν να φτάσουν στη νιρβάνα . Όσες γυναίκες προσπάθησαν να γίνουν μονάχες υπέστησαν βασανιστήρια καθώς και 

άλλες κακουχίες όπως ακρωτηριασμούς. Κάτι όμως άλλαξε τα τελευταία 10 χρόνια. Μια ομάδα αποφασισμένων γυναικών 

κατάφεραν να ανατρέψουν μια παράδοση αιώνων. Ανάμεσα τους η 28χρονη Ντέλεκ Γιάνγκι η οποία βρίσκεται ένα βήμα πριν 

γίνει μοναχή 

 

 
 

 

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ Ο βουδισμός είναι πολύ διαδεδομένος στους αστέρες του Χόλλυγουντ και 
της μουσικής . Μερικοί από τους πιο γνωστούς είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ  ,ο Άστον Κούτσερ ,ηΑλίσια Σίλβερστουν ,η Είμι 

Γουαινχάουζ , Ντέμι Μούρ και οΝτέιβιντ Άρκετ. 

 
 

 

                                                                                     ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ  
 

 

Οι δύο αυτές θρησκείες  φέρνουν πολλές ομοιότητες καθώς και διαφορές .(Ομοιότητες) (α)  πίστη στην μεταθάνατον ζωή. (β) Οι 
καλές πράξεις βοηθούν σε καλή μεταθανάτια κατάσταση. (γ) Η νιρβάνα είναι η ένωση με το απόλυτο, όπως στον χριστιανισμό 

είναι η ένωση με τον Θεό.(Διαφορές) (1) Δέχονται την μετενσάρκωση που στον χριστιανισμό απορρίπτεται. (2) Ατομισμός, 

ανθρωποκεντρισμός στο βουδισμό, κοινωνικότητα στον χριστιανισμό. Μονοθεΐα στον χριστιανισμό αθεΐα –πολυθεΐα στον 
βουδισμό.    

 
 

 

 
                                                                                       ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ  

 

 
Το πιο ιερό σύμβολο του βουδισμού είναι το Οκταπλό Μονοπάτι. Το Οκταπλό Μονοπάτι η μέση οδύς που ακολούθησε ο 

βούδας στην προσωπική του αναζήτηση για τον Φωτισμό. Είναι κώδικας για να ζει ένας βουδιστής.    

 
 

 

 
                                                                                      

(1) Σωστή Αντίληψη-κατανόηση Ευγενικών αληθειών. 

(2)Σωστή Πρόθεση –προσπάθεια να ενεργείς διακριτικά. 

(3)Σωστή Ομιλία –αποφυγή θυμού, ψέμα και κουτσομπολιού. 
(4)Σωστή Ενέργεια –αποφυγή εργασιών που μπορούν βλάψουν κάποιον 

(5) Σωστή Εργασία –να ζεις τίμια και να μην βλάπτεις ζωντανά πλάσματα. 

(6)Σωστή Προσπάθεια- να προσπαθείς σκληρά να ξεπεράσεις την επιθυμία και την προσκόλληση. 
(7) Σωστή Σκέψη –να σκέφτεσαι πριν πράξεις κάτι. 

(8) Σωστό Διαλογισμό-να ελευθερώσεις το μυαλό σου από τις απολαύσεις και να οδηγηθείς στον φωτισμό και τη νιρβάνα.  

Επίσης στο βουδισμό υπάρχουν και ιερά κείμενα. Μια σημαντική συλλογή γραπτών κειμένων είναι η «Τιπίκατα» που σημαίνει 
«Τρεις κάλαθυ». Η Τιπίκατα περιλαμβάνει λόγια του βούδα και κανόνες για τους μοναχούς. 

 

 
 

   


