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Budda 

Najważniejszą postacią w buddyzmie jest Budda. Urodził się on w Indiach jako bogaty książę 

(prins) Siddhartha Gautama. Mieszkał w zamku (slott) i nie znał świata poza jego murami. Jak 

dorósł, chciał dowiedzieć się więcej o świecie, więc wraz ze swym służącym (tjener) pojechał 

do miasta. Tam zobaczył osoby, których nigdy wcześniej nie widział: niedołężnego starca, a 

także chorego, którego ciało było pokryte ranami oraz zmarłego. Wtedy Siddhartha 

stwierdził, że nie może czuć się szczęśliwy (lykkelig) wiedząc, że świat jest pełen cierpienia 

(lidelse) i śmierci. 

Książę ponownie opuścił zamek i tym razem napotkał mnicha (munk). Miał on zgolone włosy 

i prosty płaszcz. Był bezdomny i posiadał tylko to, co miał na sobie. Ludzie dawali mu 

jedzenie, gdyż uważali że jest mądry i nikomu nie robi krzywdy. Mnich żył w ten sposób by 

odnaleźć sens życia (meningen med livet). 
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Siddhartha zaczął zastanawiać się nad własnym życiem, po czym zdecydował się żyć tak, jak 

napotkany mnich. Opuścił zamek i pojechał nad rzekę. Tam zdjął swoje piękne szaty i ozdoby 

(smykker). Obciął czarne, długie włosy i nałożył skromny płaszcz. Polecił służącemu zabrać 

jego rzeczy i konia do zamku. Odtąd Siddhartha rozpoczął nowe, ubogie życie. Pewnego razu 

Siddhartha siedział pod drzewem i rozmyślał długo o życiu i świecie. W końcu zrozumiał sens 

istnienia. Buddyści mówią, że się obudził i poznał prawdę o życiu. Wtedy stał się buddą, co 

oznacza „oświecony”. Swoje nauki przekazał następnie innym ludziom. 

Buddyści wierzą, że Budda odradzał się wiele razy zanim osiągnął nirwanę, czyli wyzwolenie z 

pożądania i wieczny spokój. W niektórych życiach wcielał się w różne zwierzęta, na przykład 

małpę, papugę lub słonia. Opowiadania o jego życiu w tych wcieleniach mówią o dobrych 

uczynkach Buddy. Czasami oddawał on też życie za innych ludzi. 

 

 

 

Pytania (odpowiedz całym zdaniem):  

 

1. Jak naprawdę nazywał się Budda?  

 

 

2. Wymień 4 osoby, które spotkał Siddhartha gdy opuścił zamek.  

 

 

3. Co oznacza słowo „budda”?  


