
 

 

ఫౌదద  భతం 

 గౌతభ ఫుదద డు క్రీ. ూ. 56౩ లో ల ైళహఖ వుదధ  ూరణిభ రోజున ల ంబితు అనే గహీ భంలో తార ై అనే రదేవంలో 

జతుమంఙాడు. తలి్ల భామాదేవి(క్ొల్లమ ఴంవం) , తండ్రర ళోదదద దనడు ( ళహఖయ ఴంవం). ఫుదద డు ుట్టిన ఏడు 

రోజులక్ే భామాదేవి భయణ ంచంది. ద ంతో నతలి్ల అయన గౌతమీ అతతుతు  ంచ తోృ ఴంచంది. ఫుదద డ్ర అషల  

ేయు వదాద యుు డు..ఆతతు చననతనంలో క్ౌడ్రనయడు అనే ండ్రతుడు జాతకం ఙేబూతు రహఫో యే రోజులో ఫుదద డు 

గొ షనాయవయ ై ఎందరణక్ో భాయగదయశక డు అఴుతాడతు ేరొొనానయు ( ఇదే క్ౌడ్రనయడు బుదధ డ్ర ఐదగురణతు 

వృశుయలోి  కొడ్రగహ భాయడు ). బుదధ డు షనాయవగహ భాయక ండ్ా వుదదద దనడు అతున రమతానల  ఙేళహడు . ఒ 

రహక భరణడ్రగహ  ంఙాడు ముకుఴమష రహగహనే మళోధయతో విలహసం జరణంఙాడు. లహరణక్ర రహసృల డు అనే 

క భాయుడు జతుమఙాడు. క్హతూ షనాయవ ఙెందే తుజమ ైంది గౌతభుడు రహజకక ండ్ా బుదద డ్ెైనాడు.  

   ఙేనానడు అనే యథవెహయధితో కలవ బుదద డు కంట్క అనే అవవం ై కలఴషు  విధలోి  ల ళ్ు ండగహ ఴయుషగహ  

భుషల్ల లహడ్రతు, రోగ గీషు తున,వలహతున షనాయవగహ  చఽవెహు డు. అది చఽవ అతతు భషష ఙేల్లంచతృో యనది. 

అట్టఴయక  బుదిధతుక్ి ‘ జనమ, భాతుయ, జరహ , లహయది ‘ అనే విశమాల  తెల్లమద . అంటే్ జనమ , భాతుయఴు 

భధయలో జరహ ( భుషల్లతనం ) లహయది అనే అఴషథలన అనబవింఙాల్లసందేనా  అతు కలత ఙెందితు ఫుదద డు తన 

29ఴ ఏట్ ఇల ి  ఴదిల్ల జాా నానేవశణక  ఫమల దేరహడు. 

 ఫుదద డు ముదట్ ల ైళహల్లలోతు అలాయకభ ఴదద   వృశయరణకం ఙేరహడు. ఫుదద డ్ర ముదట్ట గుయుఴు అలాయక్హభ. ఆ 

తరహవత రహజగాసంలోతు ఉదాకరహభుతర ఴదద  క్ొతున రోజుల  వృశయరణకం ఙేవెహడు.క్హతూ తనక  క్హలహల్లసన 

షభాధానం లభంచకతోృ ఴడంతో అకొడ్ర నంచ ఫమల దేరణ వెహధన తీఴరతయం ఙెమాయలతు షంకల్లంఙాడు. 

తుదార వేరహల  భాతు తీఴరధాయన తుభగునడమాయడు. ద ంతో వరీయం ఎభుకల గుడుగ భారణతోృ యంది. క దవలో 

షాస క్ోలోయన దవలో షజాత అనే వు ీ తృహమషం ఇచి యక్రంచంది. ఆ తరహవత కట్ోయ ఆవేయ తుమభాల , 

వెహధనాల  ఙేమకూడదతు అతున భధయషు ంగహ ఉండ్ాలతు తుయియంచక నానడు. అందక్ే ఫుదద డు రఴశ ంచన 

భారహగ తున ‘భధేయభాయగం’ అతు అంట్ాయు. తుజాతుక్ి బగఴద గ తలో ‘షవల భషయ ధయమవయ’ అతు ఙెంది క డ్ా ఈ 

భధేయ భాయగం గురణంచ. ఫుదద డు ఉదమంలేళ అయణయంలో తుయంజనా నది తియణ ల ైళహక వుదదతృౌయిమి రోజు తన 

35ఴ ఏట్ జాా నోదమం తృ ందాడు. ఈ రోజు ఫుదిదడ్రగహ భారహడు.  ఫుదధ  అంటే్ రణూయుి డు(జాా తు) అతు అయథం.  

 ఫుదద డుగహ భారణన తరహవత ముదట్గహ వెహయనాథ్ లోతు జంకల ఴనంలో ఐదగురణక్ి జాా న ఫో ధ ఙేవెహడు. దాతునే 

ధయమచకీ రణఴయున అంట్ాయు. ఆ ఐదగుయు వృశుయలోి  క్ౌండ్రనయడు, జష, వెహరణుతర, ఉతిశయ, ఉతృహల్ల ఉనానయు. 



 

 

వీరణక్ి ఙెన వెహరహతున ంచవౄల అతు అంట్ాయు. అవి : షతయమే లకలే, అవేుమం( దదంగతనం ఙేమరహద), 

అరణగీసం ( ఆవథతుకూడ ఫెటి్రహద), భతుు భందల  వేవించరహద, ఴయభఙాయం ఙెమయరహద. 

ఫుదద డ్ర  ఆయయ షతాయల  :  
1. రంచభంతా దఖభమం 

2. దుఃఖాతుక్ి క్హయణం 

3. దఖ విమోచనం క్ోరణకలన జయంచడం 

4. అవహి ంగ భాయగం క్ోరణకలన జయంచడం వయణయం 

ఫుదద డ్ర అవహి ంగ భాయగం : 

1) షభయక్ ఆలోచన 

2) షభయక్ లహక ొ 

3) షభయక్ క్ిీమ 

4) షభయక్ జీఴనం 

5) షభయక్ కాఴ 

6) షభయక్ తువిమం 

7)  షభయక్ విళహవషం/ ధాయనం 

8) షభయక్ దాఴి 

ఫౌదదభతంలోతు ళహఖల  : 

 ఫౌదద  భతంలోతు రధానంగహ భూడు ళహఖల  ఉనానయ. 

 భవేమానం : ఫుదద తు విగీవేల  ఙెక్ిొ బగఴంతుడ్రగహ ుజవెహు యు. ( ఆంధరలో ఆఙాయయ నాగహయుు నడు 

భవేమాన లహయు  ఎంతగహనో కాఴ ఙేళహడు.) 

 శీనమానం : ద తులో ఫుదిదడ్రతు షంషొయుగహ, భాయగదయశక డ్రగహ భావించ క్ొల వెహు యు.  

 ఴజర మానం: తాంతిరక లహదం, ఫల ల  ఇఴవడం. ఇది తారహనాధ్ అధవయయంలో ట్టఫెట్ లో ఏయడ్రంది. ఇందలో 

ఫుదిదడ్ర భాయయలన తాయలన ుజవెహు యు. 

 ఫౌదద  వివేరహల  : ఫౌదద  భక్షుఴుల  తుఴవంఙే గావేల  



 

 

 ఆరహభాల  : ఫౌదద  బిక్షుఴుల  విళహీ ంతి భందిరహల  

 ఫుదిదతు బియుదల  : 1. ళహకయభుతు ( ఇది సృమాన్ తాసంగ్ క డ్ా ఉంది.) 2. అంగణయక డు 3. తథాగతుడు 4. 

Light of Asia ( ఎడ్రవన్ ఆరహనల్్డ) 5. Light of world ( ర ైస్ డ్ేవిడ్సస) 

 ఫౌదదభత వెహశ తయం : 
 తిరట్క్హల  : తృహళీ భాశలో ఉనానయ.  

 1. వినమ ట్టక : ఫౌదద  భక్షుఴుల తుమభ, తుబందనల , దితున షంకలనం ఙేవనది ఉతృహళీ. 

 2. షతు  ట్టక : ఫుదద తు ఫో ధనల . దితున షంకలనం ఙేవనది ఆనందడు. 

 3. అభధయమ ట్టక్ి : ఴషఫందడు 

 మిళందనవ : ఫౌదద  ఆఙాయయ నాగవేనడు, గీీక  రహజు మినాండర్ భధయ షంభాశణ. 

 దిఴంవం , భవేఴంవం : వీౄలంక తృహళలో 

 తమిళ ఫౌదద  భత గీందాల  : వృలదికయం : ఇలంగో ఆదిగళ్ 2) భణ మేకల ై : వతల ై షతునార్( ఫౌదద  భతాతున 

తీషక నన తమిళ ఴతుత భతుమేకల ై) 

 ఇతయ షభాఙాయభు:  

 తిరట్క్హల  : శ నమానాతుక్ి ఫెైబిల్ల ఴంట్టవి. 

 లల్లత వివెహు యం : భవేమానాతుక్ి ఫెైబిల్డ ఴంట్టది. 

  షతు  ట్టకంలోతు అంగుతుయవిక్హమ : ముదట్టవెహరణగహ వీౄ భవేజన దాల గురణంచ రవెహు వింఙాయు. 

 గహంధాయ కళ : ఫౌదధంఙే ేరరేచఫడ్రనద ి

 ఫౌదద  భతంలోతు వునయలహదం ఆది వంకరహఙాయుయతు భామాలహడ్ాతుక్ి రతీకగహ ఏయడ్రంది. 

 జఴక డు : ఫౌదద  బిక్షఴుల ల ైదయడు 

 దేఴదతుు డు : ఫుదద తు ఫాలయ వేనశ తుడు 

 క్ ిమ ంట్ : ఫుదద తు గురణంచ రవెహు వించన తొల్ల విదేవౄముడు. అలేగుండ్రరమా దేవషథ డు. 

 ఫౌదదభత philosophy  రతితవషభుతాదన అతు అంట్ాయు. అనగహ కయమల ఴలనే జీఴుడు ఫంద విభుక ు డు 

అఴతాడు.  

 ఫుదద డు ఎక ొఴవెహయుి  యయట్టంచన రదేవం : ళహీ ఴవు  

 ఉతుయ భాయత దేవంలో ఫౌదాద తున రహజంతంగహ వవకరణంచంది : తృహలరహజుల  

 దక్రణ భాయత దేవంలో ఫౌదాద తున రహజమతంగహ వవకరణంచన లహయు : ఇక్వవక ల  



 

 

 ఫౌదాద తున తీషక ననలహయు : 

 ఴయుక ల  : తువెహస, భలిన్ 

 వీఴవులోతు ర ైతు : షభంగల్డ 

 ఫార సమణుల  : రణ ుతు , ముగగన 

 వూదర ల  : ఉతృహల్ల, షతూతా, ునానర్ 

 వు ీల  : రజాతి గౌతమీ ( ఫౌదద  భతం వవకరణంచన ముదట్ట భశ ఱా ) 

 షజాత ( ఫుదద తు న ైలేదయం  ట్టిన వు ీ ) 

 ఆభరతృహల్ల : ( ల ైళహల్ల నగయ లేవయ ) 

 తృహరణతృో య ఴచిన వ ైతుక ల , ఫాతుషల , వు ీలక  షంఘంలో వెహథ నం లేద. క్హతు ఫుదిదతు నతలి్ల గౌతమీ, రమ 

వృశుయడు ఆనందడ్ర తోృర తాససంతో వు ీలక  షంఘంలో ఙోట్ు లభంచంది. 

 ఫౌదద  భత లహయు  :  
 ఫుదద తు రంఙాతుక్ి రణచమం ఙేవన ముదట్ట రహజు : అళోక డు 

 భధయ ఆవమ లో ఫౌదదభత లహయు క్ి కాఴ ఙేవనది : కతుశుొడు. అందక్ే ఇతతున ర ండఴ అళోక డు అంట్ాయు. 

 ముదగహ బింబివెహయుడు, తన క భాయుడు అజాతవతుర ఴు, రవేనజతుు  ఫౌదద  భతాతున ఎంతగహనో ఆదరణంఙాయు. 

 సయుష డు క డ్ా భవేమాన ఫౌదదతుక్ి ఎంతగహనో కాఴ ఙేళహడు.  

ఫౌదద  భత క్రనత : 
 ల ైదయం, యవెహమన, తయొ ళహషు ీం అభఴాదిదక్ి ఆఙాయయ నాగహయుు న ఴంట్ట ండ్రతుల  ఎంతగహనో కాఴ ఙేళహయు. క ల 

ఴయఴషథ  అంతరహల  తగణగంచడ్ాతుక్ి, షయవభానఴ వెౌఫార తాతావతుక్ి ఎంతగహనో కాఴ ఙేవెహయు. అయనట్టక్ర ఫౌదధం 

అచయక్హలంలోనే బయత్ నంచ లామనం చతుగణంఙాల్లస ఴచింది. అందక  క్హయణాల  :  

 భవేమాన ఫౌదద  భతషు ల  షంషొాతాతున ఉయోగణంచడం లహళళ షంభనయ రజలక  దఽయమ ైంది. 

 శ ందఽ భతం తన లోతృహలన షరణదిదద క్ోఴడంతో క్ిీ. ూ. 12 వతాఫదం నంచ బయతేదవం నంచ కీభంగహ 

కనభయుగ ైంది.  

 భుఖయ క్హయణం : ఫుదద డు ఆజఴన యయంతం షయవం దుఃఖభమం. రతిది నవృంఙేదే, క్షణ కమే అనన ఫో దనల  

భానఴుతులోతు అనఴషయ ల ైరహగయం, అఙేతన భాఴం ఆకయనాతమకలన ేరరేంచంది. తరహవత భతుఴ] 

క్హయయయశ తుడ క్హలహల్లస ఴచింది.  



 

 

 ఉదా : ఫుదద డ్ర అశ ంవెహ వదాద ంతాలన అనషరణంచ క్ొందయు రహజుల  ( అళోక డు , లరహజు ) తభ క్షతిరమ 

ధరహమతున, కయులహయతున భరణఙాయు. తదావరహ క్ొతున రహజఴంళహల  తవరణతంగహనే క్రణ దవక  ఙేయుక నానయ. 

  ఆదివంకరహ ఙాయుయడ్ర తృహతర : వంకయుడు ఫుదద డు ఙెన షయవం దుఃఖం, షయవం క్షణ కం అననదాతుక్ి షరణక్ొతు  

తుయవచనం ఙెతృహడు. అది “దుఃఖభక్షతుకం: అనగహ అంతా దుఃఖం అంత క్షతుకమ ైనుడు దుఃఖం క డ్ా 

క్షణ కమే అనన వంకయుడ్ర జాా న కడగ ం భుంద ఫౌదధం ల లల ల తోృయంది. శ భాలమాల  దాట్ట షరణసదద  దేళహలోి  

వథయ డ్రంది.  

 క్హనొక షందయభంలో చనన మ క లి క్ోషం తన తృహర ణాలనే పణంగహ  ట్టిన ఆ దిలహయతమన ( ఫుదద డు) భాన్ 

గుండ్ెలోి   ట్ుి క్ోలహల్ల. అలాగే జాా నంలో ఆక్హవమే సదద గహ గ ఆదివంకరహఙాయుయతున భా భవుశొంలో ఉంఙాల్ల. 

అుడ్ే భన అఖండ భాయతం అభయ భాయతం అభాత భాయతమ ై ల ల షు ంది. షాఴిక్ే లేల గ తుషు ంది. 

ంచ కఱాయణాల   :  

 ఫుదద డ్ర ుట్ుి క : దమం / ఎదద  తో షఽచవెహు యు 

 భవేభతుశ ర్భనం ( ఇల ి  విడ్రచ ల ళళడం) : గుయీంతో షఽచవెహు యు. 

 భవేషంఫో ది ( జాా నోదమం) : ఫో ధి ఴాక్షం తో షఽచవెహు యు. 

 తొల్ల ఉదేవం : ధయమ చకీం తో షఽచవెహు యు. ( తన 80 ఴ ఏట్ భల ి ల రహజధాతు అయన క వృ నగయంలో 

చండుడు  ట్టిన షకయ భదదన అనే దాయథం తితు చతుతోృ తాయు.) 

 ంచ కఱాయణాల  నాగహయుు న క్ొండ, అభరహఴతి షు తృహలన ఙెక్ిొ ఉనానయ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ఫౌదద  భత షంగణతుల  : 

రహజు రదేవం అధయక్షుడు విళేవహల  
I I1. అజాతవతుర ఴు 
 

 

రహజగాస 

 

 

భవేకశయఴుడు 
 

 

షత, వినమ ట్టకలన షంకలనం 
ఙేవెహయు 

 

2. క్హలాళోక డు 
 

 

ల ైళహల్ల 

 

 

షభాకమి 

 

 

భవేవెహంఘ క ల (భాయుక్ోరేలహయు), 
తెయఴదల గహ విడ్రతృో మాయు 

3. అళోక డు 
 
 
 
 
 

తృహతల్లుతరం 

 
 
 
 
 

ముగల్లుతు  తిషస 
 
 
 
 
 

 

ఫౌదద  బిక్షుఴులోి  అన ైకయత 
తొలగణంచడభు దితు లక్షయం. అభదయమ 
ట్టకన షంకలనం ఙేళహయు 

 
 

4 కతుశుొడు  

 
 

క ండలఴనం 

 
 

ఴషమితుర డు 

  
 

భవేమానం, శీనమానంగహ 
చీల్లతృో యంది. తాభర తార ల మిద 
అందరణ అభతృహర మాలూ షంషొాతంలో 
రహవ షఽు ం కట్టి  దాతులో 
ఫదరరణఙాయు. 
    
 

 

 

 

  


