


•   Сидарта Гаутама (санскрит) или Сиддхаттха Готама (пали) је био духовни учитељ 
који је живео на северу Индије од око 566. п. н. е. до 486. п. н. е.[1]. Такође је 
познат под именом Сакјамуни, што значи мудрац из племена Сакја. Често се 
назива само Буда, што значи будан, пробуђени. Будисти верују да је Гаутама Буда 
постигао комплетно и потпуно просветљење, односно пробуђење. Он је један у 
низу од 28 Буда према Теравада будизму. 
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Краљ и краљица дуго година нису имали деце, све док једне ноћи краљица Маја 
није уснила необичан сан у којем је видела како јој будући Буда као бели слон 
улази у утробу, након чега је затруднела. До порођаја је дошло у шумарку 
Лумбини, за време Маха Мајиног путовања између Капилаватхуа и њеног 
родитељског дома. Дворјани који су се затекли уз њу отпратили су мајку и дете 
натраг у Капилаватху. Краљево је весеље било изузетно и сина је назвао Сидхарта, 
што значи „свака жеља испуњена“.[3] Међутим, на краљеву двору, срећу је убрзо 
затамнила туга, јер је краљица Маја преминула након седам дана. Њена млађа 
сестра, Махапрађапати, усвојила је дете и неговала га с љубављу. 





 



Према предању, пустињак Ашита, који је живео у оближњим планинама, сишао је 
до двора да види дете, и тада је изрекао следеће пророчанство: „Овај ће 
краљевић, ако остане на двору, кад одрасте постати велик краљ и подјармиће 
читав свет. Али, ако напусти дворски живот и посвети се вери, постат ће Буда, 
спаситељ света." Пошто се његовом оцу више свиђало прво пророчанство, млади 
краљевић је био обасут најбољим стварима које су постојале на земљи како у 
свом животу не би познавао незадовољство и непријатне ствари. Његов отац је 
изградио три палате у којима је Сидарта проводио све своје време окружен 
раскоши.[4] Још као сасвим млад, у шеснаестој (или деветнаестој) години, био је 
ожењен за прелепу и одану младу принцезу Јасодару, кћи Супрабуде, владара 
дворца Девадаха и брата покојне краљице Маје.[3] 



    BUDA   =      SLOBODAN   =  RADAN 





 
У доби од 29 година, родио му се син првенац, Рахула. Непосредно по његовом 
рођењу, Сидарта је напустио (пабађа) породицу и краљевство само у пратњи 
слуге Чандаке и свога омиљеног коња, снежно белог Кантхаке. Годинама је као 
аскета тумарао долином Ганга, сретао чувене верске учитеље, проучавао и 
следио њихове системе и подвргавао себе најстрожем аскетизму. У Бенаресу је 
студирао под вођством два веома цењена учитеља, Арада Каламе и Удрака 
Рамапутре.[6] Након што је неко време вежбао, схватио је да њихово учење не 
даје решење за проживљавање патње. Након тога, сам је наставио живот пун 
строгости и одрицања. Крстарио је Индијом, живео далеко од друштва сам у 
шумама и хранио се веома оскудно поставши тако мршав да је малтене умро. 
Храбрио је себе мишљу да "ниједан аскета у прошлости није, као ни у 
садашњости, а ниједан неће у будућности вежбати озбиљније од мене." А опет, 
притом није стекао никакву духовну корист[5]. 
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