
ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ

Ο Βουδισμός εμφανίστηκε γύρω 

στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα 

π.Χ.στη βόρεια Ινδία ,την περιοχή 

του σημερινού Νεπάλ.Πηγή της 

βουδιστικής διδασκαλίας 

θεωρείται ο Σιντάρτα Γκαουτάμα 

που επονομάστηκε Βούδας 

δηλαδή «Φωτισμένος».



ΣΙΝΤΑΡΤΑ ΓΚΑΟΥΤΑΜΑ

 Γεννήθηκε το 563 στο Λουμπίνι

του Νεπάλ. Ήταν γιος του 

βασιλιά Σουντοντάνα. Στην 

ηλικία των 29 ετών 

εγκατέλειψε το παλάτι για να 

αναζητήσει το νόημα της 

οδύνης. Έπειτα απο διαλογισμό 

και έχοντας κατανοήσει πλήρως 

τις «Τέσσερις Ευγενείς 

Αλήθειες» έφτασε στη Νιρβάνα . 

Κατόπιν περιπλανήθηκε στη 

βορειοανατολική Ασία 

διδάσκοντας την άτραπο του 

Ντάρμα. Η διδασκαλία του 

Βούδα είναι καταγεγραμμένη 

στην επονομαζόμενη Τριπίτακα.



ΝΙΡΒΑΝΑ

 κοπός του Βουδισμού είναι 

να οδηγηθεί ο άνθρωπος στη 

Νιρβάνα (στη φώτιση). Να 

αποδεσμευτεί απο τον 

ανηλεή κύκλο της γέννησης 

και του 

θανάτου(αμσάρα).Αυτό είναι 

δυνατόν αν ακολουθηθεί μια 

μέθοδος 8 σταδίων, το 

επονομαζόμενο« Οκταπλό 

Μονοπάτι».



Ο Μποντισάτβα 

έπειτα απο 

άπειρες ζωές 

κατορθώνει 

κάποτε να φτάσει 

στη Νιρβάνα αλλά 

αυτός την 

αναβάλλει με 

σκοπό να 

παραμένει σε 

κάποιο ουράνιο 

κόσμο με σκοπό να 

σώσει όλα τα 

όντα.Αυτοί οι 

Μποντισάτβα 

ονομάζονται 

Βούδες

ΜΠΟΝΣΙΑΣΒΑ



Ο διαλογισμός και ο 

αυτοβυθισμός

ΛΑΣΡΕΤΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ



ΓΙΟΡΣΕ ΒΟΤΔΙΣΩΝ
 Η γέννηση του Βούδα.

 Η κάθοδος του Βούδα για 

την τελευταία του 

αναγέννηση σε ανθρώπινο 

σώμα.

 Η ανάληψη του Βούδα στον 

ουρανό



 Σο πέρασμα στη Νιρβάνα μπορούν 

να το καταφέρουν μόνο οι άνδρες

 Οι μοναχές είναι υποχρεωμένες 

να υπακούν τους μοναχούς και να 

κάνουν τις καθημερινές δουλειές

 Εξαιρούνται απο τη μελέτη και 

τον διαλογισμό

Η ΘΕΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΟΝ 

ΒΟΤΔΙΜΟ



ήμερα υπολογίζεται ότι 

περίπου μισό δισεκατομμύριο 

άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

ακολουθούν τον Βουδισμό.Οι 

χώρες που αναγνωρίζουν τον 

Βουδισμό ως επίσημη θρησκεία 

είναι η Ιαπωνία, η Μογγολία,η 

Μιανμάρ,η Νότια Κορέα,η 

ριλάνκα,η ιγκαμπούρη, 

ηΣαιλάνδη και η Σαιβάν.την 

Ευρώπη η χώρα με τους 

περισσότερους οπαδούς του 

Βουδισμού είναι η Γαλλία.

ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΟ ΠΛΤΘΗΜΟ



Ο Βουδισμός στην χώρα μας 

εμφανίστηκε το 1975 όταν 

Έλληνες ενδιαφερόμενοι για 

τον Βουδισμό, προσκάλεσαν 

τον Λάμα Όλε Νύνταλ για να 

διδάξει.ήμερα υπάρχουν 

τρια βουδιστικά 

κέντρα,ανάμεσα τους η 

τούπα Κάρμα Μπέρτσεν που 

βρίσκεται στην ορεινή 

Κορινθία. Φτίστηκε το 2010.

Ο ΒΟΤΔΙΜΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΒΟΤΔΙΣΙΚΑ ΤΜΒΟΛΑ

 Η βουδιστική 

σημαία

 Ο θόλος

 Ο λωτός

 Σα δυο χρυσόψαρα

 Σο κέλυφος

 Ο τροχός Ντάρμα

 Σο βάζο

 Ο ατελείωτος 

κόμπος

 Σο πανό της νίκης 

του Βούδα



Οι βουδιστικοί ναοί έχουν 

σχεδιαστεί για να συμβολίζουν 

πέντε στοιχεία τη φωτιά,τον 

αέρα,τη γη, το νερό και τη 

σοφία

ΒΟΤΔΙΣΙΚΟΙ ΝΑΟΙ



Ο μεγαλύτερος βουδιστικός 

ναός στον κόσμο είναι ο 

αρχαίος ναός 

Μπορομπουντούρ.Βρίσκεται 

στην Ινδονησία και 

κατασκευάστηκε μεταξύ του 

8ου αιώνα π.Φ.και του 9ου 

αιώνα π.Φ. Ο ναός φιλοξενεί 

500 αγάλματα του Βούδα σε 

έκταση 2500 τ.μ.

ΜΠΟΡΟΜΠΟΤΝΣΟΤΡ



Βρίσκεται στην 

Μπανγκόκ.Σο μήκος 

του Βούδα είναι 

περίπου 46 μέτρα και 

το ύψος του τα 15 

μέτρα.Σο γλυπτό είναι 

καλυμμένο με χρυσό 

.Σα μάτια και τα 

πέλματα είναι 

μαργαριτάρια.

ΝΑΟ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ



ΝΑΟ ΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Βρίσκεται στην 

Σαιλάνδη.Θεωρείται η 

μεγαλύτερη δομή του 

δέντρου σε ολόκληρο 

τον κόσμο χωρίς ένα 

καρφί.Σο κύριο 

χαρακτηριστικό του 

είναι η άπειρη 

κατασκευή.Η 

εκτιμώμενη 

ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της 

εργασίας είναι το 2025



Ο ναός βρίσκεται στη Νότια 

Κορέα.Φτίστηκε το 802 και 

ξαναχτίστηκε τον 19ο αιώνα 

αφού κάηκε το 1817.Ωστόσο 

ο μεγαλύτερος θησαθρός του 

ναού είναι ένα πλήρες 

αντίγραφο των βουδιστικών 

γραφών γραμμένο σε 81258 

ξύλινες πλάκες, ο οποίος 

επέζησε απο την φωτιά

Ο ΝΑΟ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ Ε 

ΟΜΑΛΗ ΘΑΛΑΑ



Ο μεγαλύτερος κύλινδρος προσευχής στον κόσμο 

καλυμμένος απο φύλλα χρυσού βρίσκεται στην 

Κίνα. Έχει ύψος 24,62 μ.και διάμετρο 9 μ.Μέσα 

στον κύλινδρο υπάρχουν 880.000 πήλινες και 

ζωγραφιστές σε χαρτί φιγούρες του Βούδα μαζί με 

200.000 πήλινες και ζωγραφιστές παγόδες.τον 

βουδισμό το γύρισμα του τροχού θεωρείται ως μια 

προσευχή και φέρνει καλή τύχη στους πιστούς

ΚΤΛΙΝΔΡΟΙ ΠΡΟΕΤΦΗ



Βρίσκεται στην Μιανμάρ.Είναι ο 

μεγαλύτερος ξαπλωμένος Βούδας 

στον κόσμο.Έχει μήκος 90 

μ.Φτίστηκε το 1991 και είναι 

κοίλος στο 

εσωτερικό επιτρέποντας στους 

επισκέπτες να περπατήσουν μέσα 

στο άγαλμα απο την κορυφή ως τα 

νύχια.Μέσα υπάρχουν μεταλλικές 

εικόνες του Βούδα και των 

μαθητών του που απεικονίζουν 

διάφορα σημαντικά γεγονότα απο 

τη ζωή του Βούδα.

ΜΟΝΙΒΑ ΒΟΤΔΑ



Βρίσκεται στο Φονγκ- Κονγκ.Είναι το 

μεγαλύτερο χάλκινο άγαλμα του 

Βούδα σε εξωτερικό χώρο, 

χρειάστηκε 12 χρόνια για να 

ολοκληρωθεί .Θεωρείται το κέντρο 

της επικράτειας του Βουδισμού.Έχει 

ύψος 34 μ.και ζυγίζει 250 

τόνους.Διαθέτει επίσης μια τεράστια 

σκαλιστή καμπάνα,που χτυπάει 

κάθε 7 λεπτά συμβολίζοντας την 

απελευθέρωση των 108 ειδών της 

ανθρώπινης ταλαιπωρίας.

Ο ΒΟΤΔΑ TIAN-TIAN



Βρίσκεται στην επαρχιακή 

πολη Ζαοκούν της Κίνας 

έχει ύψος 130 μέτρα και 

είναι το ψηλότερο άγαλμα 

στον κόσμο.Σο τεράστιο 

ατσάλινο σημείο χτίστηκε 

το 2002

ΑΓΑΛΜΑ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ



Έχει ύψος 92 μ.Η 

σφραγίδα είναι 

κατασκευασμένη απο 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Έξω απο αυτό 

καλύφθηκε με στρώμα 

επίχρυσων.Η κατασκευή 

του διήρκησε 18 χρόνια.

Ο ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΤΔΑ 

ΣΗ ΣΑΪΛΑΝΔΗ



Βρίσκεται στην 

Κίνα .Είναι ένα 

ψηλό πέτρινο 

άγαλμα 71 μ.που 

χτίστηκε μεταξύ 

του 713 μ.Φ και 

του 803 μ.Φ.Είναι 

το μεγαλύτερο και 

ψηλότερο πέτρινο 

άγαλμα του Βούδα 

στον κόσμο.Η 

τοποθεσία είναι 

προστατευμένη 

απο την Unesco.

Ο ΓΙΓΑΝΣΑ ΒΟΤΔΑ ΛΕΑΝ



Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου ο ελληνικός 

πολιτισμός εισήλθε στον ινδικό 

και βουδιστικό 

πολιτισμό.Αποτέλεσμα ήταν η 

ελληνοβουδιστική τέχνη.

ΕΛΛΗΝΟΒΟΤΔΙΣΙΚΗ ΣΕΦΝΗ



ΓΛΤΠΣΑ ΚΑΙ ΣΟΙΦΟΓΡΑΥΙΕ 

Ε ΒΟΤΔΙΣΙΚΑ ΠΗΛΑΙΑ



Η τέχνη τάνγκα είναι μια θιβετιανή 

μορφή ζωγραφικής πάνω σε 

μεταξωτό ύφασμα,συνήθως με 

κέντημα που απεικονίζει μια 

βουδιστική θεότητα ιστορική σκηνή 

ή κάποιου είδους μάνταλα.

ΘΙΒΕΣΙΑΝΗ ΣΑΝΓΚΑ



την βουδιστική παράδοση ένας 

μεγάλος ρόλος ανατίθεται σε μουσικά 

όργανα.Ένας ειδικός τρόπος ανάγνωσης 

προσευχών είναι το τραγούδι του 

λαιμού.Ο ήχος υποδηλώνει φρίκη σε 

κακά πνεύματα, συμβάλλει στον 

καθαρισμό και την επούλωση

Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΟΝ ΒΟΤΔΙΜΟ



ΔΑΛΑΙ ΛΑΜΑ



ΠΗΓΕ

 El.m.wikipedia gr.

 Kathimerini gr.

 Total fish ru.

 Gr.-theologia gr

 www.ienews gr com.

 www.arcaiologia gr.

http://www.ienews
http://www.arcaiologia

