
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ



• Το πραγματικό όνομα του Βούδα (= 
«αφυπνισμένος» ή «φωτισμένος») είναι 
Σιντάρτα Γκαουτάμα και γεννήθηκε στο 
σημερινό Νεπάλ, τον μήνα Βεσάκ (Μάιο), σημερινό Νεπάλ, τον μήνα Βεσάκ (Μάιο), 
μεταξύ των ετών 624 και 544 π.Χ ή 448 και 
368 π.Χ.





• Ο πατέρας του Σουντοντάνα ήταν βασιλιάς 
της φυλής των Σάκια. 

• Η μητέρα του Μαχαμάγια, πριν από τη 
γέννησή του, τον ονειρεύτηκε να μπαίνει 
στη μήτρα της με τη μορφή λευκού 
ελέφαντα. Οι Βραχμάνοι (ιερείς) 
ερμήνευσαν το όνειρο, λέγοντας ότι το ερμήνευσαν το όνειρο, λέγοντας ότι το 
παιδί που θα γεννιόταν θα γινόταν 
αυτοκράτορας ή φωτισμένος (βούδας).

Πηγή: https://www.sansimera.gr/biographi
es/2305





• Ένας σοφός, ο Ασίτα, προείπε στον 
πατέρα του Σιντάρτα τη μελλοντική  
εξέλιξη του παιδιού, ο Σουντοντάνα όμως, 
που ήθελε να τον διαδεχθεί ο γιος του στο που ήθελε να τον διαδεχθεί ο γιος του στο 
θρόνο, του απέκρυψε αυτή την πρόβλεψη. 



Mαθητές:

• Κανλή Κυριακή

• Μάνθου Αριάδνη

• Λάππα Κωνσταντίνα

• Κυρίτση Σοφία• Κυρίτση Σοφία





• Η μητέρα του μικρού Σιντάρτα αρρώστησε 
βαρειά και πέθανε. 

• Ο πατέρας του αποφάσισε να μη γνωρίσει 
ποτέ ο γιος του τη δυστυχία.

• Χάρισε λοιπόν στο Σιντάρτα τρείς • Χάρισε λοιπόν στο Σιντάρτα τρείς 
επαύλεις: μια για το χειμώνα, μια για το 
καλοκαίρι και μια για την περίοδο των 
βροχών. 



• Μέσα τους ζούσαν πολλοί υπηρέτες και ο 
νεαρός πρίγκηπας ζούσε ευτυχισμένος με 
κάθε είδους διασκεδάσεις, χωρίς ποτέ να 
βγαίνει στον αληθινό κόσμο.βγαίνει στον αληθινό κόσμο.





• Σε ηλικία δεκαέξι χρόνων ο Σιντάρτα
κέρδισε σε μια μονομαχία τη Γιασοντάρα, 
την οποία νυμφεύθηκε και απόκτησε μαζί 
της ένα γιο, το Ραχούλα.της ένα γιο, το Ραχούλα.



Μαθητές:

• Καραφέρης Χαρίλαος

• Κουφόπουλος Σωτήρης

• Κυροδήμος Παντελής

• Μούτσελος Δαυΐδ• Μούτσελος Δαυΐδ



• Ο Σιντάρτα, παρά την πολυτέλεια στην 
οποία ζούσε, αναρωτήθηκε κάποτε πώς  
είναι και ο κόσμος έξω από τα παλάτια του 
και θέλησε να τον γνωρίσει. και θέλησε να τον γνωρίσει. 

• Σε ηλικία λοιπόν τριάντα χρονών, βγήκε 
από την ασφάλεια του ανακτόρου. Η 
απόφασή του αυτή, θα επηρέαζε 
καταλυτικά τη ζωή του.





• Κυκλοφορώντας ανάμεσα στον απλό λαό, 
ο νεαρός πρίγκηπας είδε θεάματα που 
μέχρι τότε δεν είχε ξανασυναντήσει: ένα 
γέρο, έναν άρρωστο, ένα νεκρό που γέρο, έναν άρρωστο, ένα νεκρό που 
μεταφερόταν για να αποτεφρωθεί και έναν 
ασκητή.



• Η επαφή του με την ανθρώπινη δυστυχία 
τον έκανε να συνειδητοποιήσει τον τον
επώδυνο χαρακτήρα της ύπαρξης (η 
συνάντηση με τους τρεις πρώτους), αλλά συνάντηση με τους τρεις πρώτους), αλλά 
και μια πιθανή διέξοδο από τη δυστυχία με 
τη μη προσκόλληση στα πράγματα του 
κόσμου (η συνάντηση με τον τέταρτο), 



• Ο Σιντάρτα αποφασίζει λοιπόν να 
αναζητήσει τη λύτρωση από τα 
προβλήματα του κόσμου και των 
ανθρώπων.ανθρώπων.

Πηγή: https://el.wikipedia.org



Μαθητές:

• Κουρέτας Άρης

• Μακρής Γιώργος

• Μαργαρίτης Μιχαήλ

• Κόλλια Ευγενία• Κόλλια Ευγενία





• Aφού συνειδητοποίησε τι του έκρυβε τόσα 
χρόνια ο πατέρας του, ο Σιντάρτα
αποφάσισε να φύγει από το παλάτι και να 
ζήσει στον έξω κόσμο.

• Παρότι η γυναίκα του είχε γεννήσει το γιό • Παρότι η γυναίκα του είχε γεννήσει το γιό 
του, το κενό και η στενοχώρια που ένιωθε 
ήταν μεγάλα.





• Κατάφερε λοιπόν να φύγει από το παλάτι, 
αφού όλοι οι φρουροί είχαν αποκοιμηθεί.

• Για να μην τον ανακαλύψει ο πατέρας του, 
ο Σιντάρτα έκοψε τα μαλλιά του και 
αντάλλαξε τα βασιλικά του ρούχα με τα αντάλλαξε τα βασιλικά του ρούχα με τα 
κουρέλια ενός ζητιάνου.

• Φτάνοντας σε ένα δάσος, συνάντησε 
πέντε ασκητές που έγιναν τελικά οι πρώτοι 
του μαθητές.



Μαθητές:

• Οσμάνι Ελισσάβετ

• Μπούντι Γιάννα

• Σάχνικας Ανδρέας

• Ζήση Βασιλική• Ζήση Βασιλική

• Κακαριάρης Γιώργος





• Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Σιντάρτα
και οι άλλοι ασκητές ζούσαν στο δάσος 
έτρωγαν και έπιναν ελάχιστα και η 
εγκράτεια τους έκανε να αγνοούν τις 
σωματικές τους επιθυμίες.

• Κάποτε ωστόσο, ο Σιντάρτα άκουσε ένα 
μουσικό να λέει πως μια χορδή κιθάρας 
δεν πρέπει ούτε να την αφήνεις χαλαρή 
αλλά ούτε και να την παρατεντώνεις…





• Κατάλαβε τότε ο Σιντάρτα πως μέχρι τότε 
ακολουθούσε λάθος δρόμο και πως η 
«μέση οδός» οδηγεί στη λύτρωση.

• Έφαγε λοιπόν για πρώτη φορά ένα πιάτο 
ρύζι που του πρόσφερε μια κοπέλα και ρύζι που του πρόσφερε μια κοπέλα και 
καθάρισε το σώμα του.

• Οι ακόλουθοί του ασκητές, όμως, 
θεώρησαν πως τους πρόδωσε και τον 
εγκατέλειψαν.



Μαθητής

• Μιχαλάτος Παναγιώτης





• Τελικά, μετά από μακροχρόνια αναζήτηση,  
στη διάρκεια μιας ολονύκτιας 
περισυλλογής κάτω από ένα δέντρο στην 
περιοχή Μπούνταγκάγια, είχε μια 
πνευματική εμπειρία που θεώρησε ως 
φωτισμό. φωτισμό. 

• Έτσι έγινε Βούδας (=φωτισμένος). Τις 
αλήθειες που γνώρισε εκεί, συνέχισε να τις 
διδάσκει μέχρι το τέλος της φυσικής του 
ζωής.





Μαθητές: 

• Κουρτζής Φώτης

• Μπατσούλης Σωτήρης

• Σούμπασι Μαρτίν

• Πρέντι Εμμανουήλ• Πρέντι Εμμανουήλ

• Χασάνι Αιμιλιάνο



ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ


