
4ο ΓΔΚ ΛΤΣΘΚΖΜΖ 

χολικό έτος 2014-2015 β΄ τετράμημο 
Ιαηξεπηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ζηηο 

ζξεζθείεο ηνπ θόζκνπ 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ 



ΚΑΣΡΔΤΣΘΙΔ ΤΠΟΦΡΔΩΔΘ  

• 1.Ζ νκνινγία ηεο πίζηεσο όηη δελ ππάξρεη θαλείο άιινο αιεζηλόο Θεόο 
πέξα από ηνλ Αιιάρ θαη ν Κσάκεζ είλαη ν κεγαιύηεξνο πξνθήηεο ηνπ  

• 2.Ζ πξνζεπρή  

• 3.Σν θήξπγκα ιόγνπ πέξα από ηελ θαζεκεξηλή ππνρξέσζε ηεο 
πξνζεπρήο, θάζε Παξαζθεπή  

• 4.Ζ λεζηεία θαηά ην Ρακαδάλη  

• 5.Ο θαζαξηζκόο ηνπ ζώκαηνο πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζεπρήο θαη ζε 
άιιεο πεξηζηάζεηο  

• 6.Ζ ειεεκνζύλε  

• 7.Ζ ηεξή απνδεκία ή πξνζθύλεκα ζηε Κέθθα  

 



Ζ ΠΡΟΔΤΦΖ ΣΩΜ ΛΟΤΟΤΚΛΑΜΩΜ  

 
 Ζ πξνζεπρή, σαλάτ (ή σαλάχ), ε 

νπνία πξέπεη λα γίλεηαη πέληε 
θνξέο ηελ εκέξα θαηά πξνηίκεζε 
ζην ηδακί θνηηάδνληαο πξνο ηε 
Κέθθα. Σν πξσί κεηαμύ ραξαπγήο 
θαη αλαηνιήο ηνπ ήιηνπ, ην 
κεζεκέξη, γύξσ ζηηο 3 ην 
απόγεπκα, κεηά ηελ δύζε ηνπ 
ήιηνπ, θαη ην βξάδπ όηαλ είλαη 
ζθνηάδη. Σν Θνξάλην αλαθέξεη 
κόλν ηξεηο ππνρξεσηηθέο 
πξνζεπρέο ηνλίδνληαο θπξίσο ηελ 
κεζεκβξηλή πξνζεπρή. ηε 
Υαληίζ όκσο μεθαζαξίδεηαη ν 
αξηζκόο ησλ πξνζεπρώλ θαη ε 
ρξνληθή ζηηγκή πνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαη. 



ΟΤΥΘΛΟ 

(ΛΩΑΛΔΗΑΜΘΟ ΛΟΜΑΦΘΛΟ) 
 Ο ζνπθηζκόο, κε κηα απιντθή πξνζέγγηζε, 

ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί κηα θίλεζε 
ζξεζθεπηηθνύ κνλαρηζκνύ ζηνλ ρώξν ηνπ 
Ηζιάκ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο 
απνηειεί έλα ηδενινγηθό θαη θηινζνθηθό 
θίλεκα βαζύηαηα επεξεαζκέλν από ηε 
ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, ηελ ηλδηθή 
θηινζνθία, ηνλ Βνπδηζκό θαη άιια 
πνιηηηζηηθά θαη ηδενινγηθά ξεύκαηα. 

 
Έλα κνλαρηθό ηάγκα είλαη νη δεξβίζεδεο, 
νη νπνίνη πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνλ 
εαπηό ηνπο γηα λα ελσζνύλ κε ην Θεό. 



ΜΖΣΔΘΑ 

 Ραμαζάνι είλαη Θξεζθεπηηθή -κνπζνπικαληθή- ενξηή λεζηείαο. Απνηειεί νλνκαζία ηνπ 
έλαηνπ κήλα ηνπ κνπζνπικαληθνύ έηνπο όπνπ ζύκθσλα κε ηε παξάδνζε δόζεθε ην 
Θνξάλη ζηνπο αλζξώπνπο πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ νη θαλόλεο ηνπ, νδεγόο ηεο δσήο 
ηνπο. Έηζη ην Ρακαδάλη ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο από ηνπο «πέληε ζηύινπο» ηνπ Ηζιάκ κε 
ραξαθηήξα ππαθνήο, εμηιαζκνύ θαη πξνζεπρήο πξνο ην Θεό. 

 ε όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα απηό, δηάξθεηαο ελόο κελόο, νη κνπζνπικάλνη απέρνπλ 
ππνρξεσηηθά, από αλαηνιήο κέρξη δύζεσο ηνπ Ζιίνπ, από θάζε είδνπο ηξνθή αθόκε θαη 
λεξό, πνιύ δε πεξηζζόηεξν από θάπληζκα, πνηό, αξώκαηα θαη ζεμνπαιηθέο επαθέο, όρη 
όκσο ζην ππόινηπν δηάζηεκα κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ Ζιίνπ. 

 



ΙΟΤΡΛΠΑΜ ΛΠΑΨΡΑΛΘ 

Σν Θνπξκπάλ Κπατξάκη ή αιιηώο Κπατξάκ ζεσξείηαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο θηλεηέο 
κνπζνπικαληθέο ενξηέο. Γηνξηάδεηαη 70 κέξεο κεηά ην ηέινο ηεο λεζηείαο ηνπ ζξεζθεπηηθνύ 
κελα Ρακαδάλ (Ρακαδάλη). 

 

Κε ηε γηνξηή απηή νη κνπζνπικάλνη γηνξηάδνπλ ηελ άθημε ηνπ Αβξαάκ. Θπκίδεη θάηη από ην 
Πάζρα ηεο Υξηζηηαλνζύλεο. «Θνπξκπάλ» ιέγεηαη επεηδή ζπζηάδνπλ δών θαη «Κπατξάκη» 
ζεκαίλεη γηνξηή. Δίλαη γλσζηή σο ε «Γηνξηή ηεο Θπζίαο», γηαηί πξνζθέξνληαη δώα γηα ζπζία, 
ζε αλάκλεζε ηεο ζπζίαο ηνπ Αβξαάκ θαη ζπκπίπηεη κε ηελ Ηεξή Απνδεκία ηνπ Κσάκεζ. «Ζ 
ζπζία» απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθά πξνζθπλήκαηα ησλ Κνπζνπικάλσλ θαη θαηέρεη κηα 
ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζξεζθεπηηθή ηνπο δσή. 



ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ 



ΟΘ ΚΑΣΡΔΤΣΘΙΔ ΟΛΑΔΔ ΣΟΤ ΘΜΔΟΤΘΛΟΤ 
Ἡ ιαηξεπηηθή δσή ζηνλ ηλδνπηζκό εκθαλίδεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε 
από πεξηνρή ζε πεξηνρή, από θάζηα ζέ θάζηα, από ζεό ζέ ζεό. Γηα 
ηνλ επιαβή Ηλδό, απηό πνύ έρεη ζεκαζία είλαη λα ιαηξεύεη Θάηη ἤ 
Θάπνηνλ κε όιε ηνπ ηελ θαξδηά. Θαηά ζπλέπεηα ζρεκαηίζηεθαλ 
δηάθνξνη ιαηξεπηηθνί θιάδνη πνύ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ιαηξείαο 
ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζενύ, κε ηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή 
ηδηαηηέξνπ ιαηξεπηηθνύ ηππηθνύ. Πέληε είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο 
νκάδεο ιαηξείαο, πνύ ζπγθεληξώλνπλ εθαηνκκύξηα νπαδνύο. 
νη νκάδεο απηέο είλαη νη: 
1. Ζ Βατζλάβα 
2. Ζ άηβα 
3. Ζ άθηα 
4. Ζ  Γθαλαπάηπα 
5. Ζ άνπξα 



Ζ ΚΑΣΡΔΘΑ ΣΟΤ ΓΑΓΓΖ 

Οη ηλδνπηζηέο ζεσξνύλ ηα λεξά ηνπ Γάγγε 
ηεξά θαη κπαίλνπλ ζε απηά γηα λα 
ζεξαπεπηνύλ. ηηο όρζεο ηνπ ππάξρνπλ ηεξέο 
πόιεηο όπνπ νη πηζηνί πάλε λα πξνζθπλήζνπλ. 
Οη πξνζθπλεηέο ρύλνπλ επίζεο λεξό κέζα ζην 
Γάγγε σο πξνζθνξά ζηνπο ζενύο ηνπο. Οη 
ηλδνπηζηέο ην κήλα Φεβξνπάξην ή Κάξηην 
γηνξηάδνπλ ηελ επηζηξνθή ηεο άλνημεο. Σόηε 
βγαίλνπλ ζηνπο δξόκνπο, αλάβνπλ θσηηέο θαη 
ξαληίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν κε ζθόλεο ή 
ρξσκαηηζκέλν λεξό.  



Ζ ΘΔΡΖ ΠΟΚΖ 

Θαη' εμνρήλ, ηεξή πόιε ησλ Ηλδώλ 
ζεσξείηαη ην Βαξαλάζη, γλσζηό θαη 
σο Κπελάξεο, ζηηο όρζεο ηνπ Γάγγε 
πνηακνύ, δηόηη εθεί θήξπμαλ κεγάινη 
ζνθνί θαη πξνθήηεο ηνπ ηλδνπηζκνύ. 
Πηζηεύνπλ όηη είλαη ην θέληξν ηνπ 
θόζκνπ, έρεη ρηιηάδεο λανύο θαη 
βσκνύο θαη ζπξξέεη θαζεκεξηλά 
πιήζνο πξνζθπλεηώλ γηα λα 
ηειέζνπλ ηα ηειεηνπξγηθό ηνπο 
ινπηξό (ζύκβνιν εμαγληζκνύ θαη 
θάζαξζεο) θαη λα αθνύζνπλ ηα 
θεξύγκαηα δηαθόξσλ δηδαζθάισλ 
θαη ζθεηώλ (γθνπξνύ). 



ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ 



ΙΘΜΔΕΘΙΔ ΣΔΚΔΣΔ 

  Οη ηειεηέο έρνπλ κηα πνιύ ζεκαληηθή ζέζε κέζα ζηελ ζξεζθεπηηθή 
παξάδνζε ηεο θίλαο. Τπήξραλ ηειεηέο ελαξθηήξηεο π.ρ. ηνπ έηνπο θαη 
ησλ επνρώλ θαη ησλ κελώλ. Θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο ν απηνθξάηνξαο 
έθαλε πξνζθνξέο ζηνλ ήιην θαη επρέο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιήο 
ρξνληάο, θαιήο ζνδηάο θηι. Οη λεθξηθέο ηειεηέο ήηαλ πνιύ ζεκαληηθέο. 
Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ ζεσξνύληαλ δύζθνιε θαη επίπνλε γηα ηελ 
ςπρή θαη πίζηεπαλ όηη έπξεπε λα ηεο δίλεηαη βνήζεηα κέζσ ησλ 
ηειεηώλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα.  Πνιύ ζεκαληηθέο θαη πνιύ 
δηαδεδνκέλεο ήηαλ νη ηειεηέο πξνο ηηκήλ ησλ πξνγόλσλ. Δμέθξαδαλ 
ηελ πίζηε ζε απηνύο αιιά θαη ζπλέρηδαλ κηα πνιύ βαζεηά 
πξνγνλνιαηξηθή παξάδνζε. Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο γέλλεζεο θαη 
ηνπ ζαλάηνπ ησλ πεζακέλσλ ηεινύληαλ νπσζδήπνηε ηειεηέο κε 
πξνζθνξέο πξνο ηνλ λεθξό. 

 



Ζ ΒΟΤΔΘΣΘΙΖ ΠΘΣΖ 

Αλαγλσξίδνληαη γεληθά δύν ζρνιέο Βνπδηζκνύ: ε Καραγηάλα θαη ε Σεξαβάληα. Ζ θάζε ζρνιή 
δηαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή θύζε ηεο Ληξβάλα, ηε ζεκαληηθόηεηα θαη θαλνληθόηεηα ησλ 
δηαθόξσλ δηδαζθαιηώλ θαη θεηκέλσλ θαζώο θαη ηηο κνλαζηηθέο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο. 

Θεληξηθό ζεκείν ηεο πίζηεο, αλεμαξηήησο δόγκαηνο είλαη ην κε-Δγώ (anātman), ε απόιπηε κε-
ύπαξμε ηνπ αηνκηθνύ πξνζώπνπ. Γηα ηνπο βνπδηζηέο ην θεληξηθό δήηεκα δελ είλαη ε Θεόηεηα ή 
κε ηνπ Βνύδα αιιά ε Αιήζεηα ηεο Οδύλεο (dukkha) θαη ε Γηδαζθαιία γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο. 
Σν ζεκέιην ηεο βνπδηζηηθήο παξάδνζεο θαη πξαθηηθήο είλαη νη Σξεηο Θεζαπξνί: ν Βνύδαο, ην 
Ληάξκα (ε Γηδαζθαιία) θαη ε άλγθα (ε Κνλαζηηθή Θνηλόηεηα). 

 



ΘΔΡΑ ΚΔΘΧΑΜΑ 

Ηεξά ιείςαλα. Ο ίδηνο ν Βνύδαο θαζνδήγεζε 
ηνλ αγαπεκέλν ηνπ καζεηή γηα ην πώο ζα 
έπξεπε λα θπιάζζνληαη ηα ιείςαλα. Έηζη 
ρηίδνληαλ νη ληάγθακπα – παγόδεο, νγθώδε 
θηίζκαηα, όπνπ ηνπνζεηνύζαλ ηα ιείςαλα 
ζαλ ζπέξκαηα, ηα νπνία εμέπεκπαλ κηα εηδηθή 
αθηηλνβνιία, δηαηεξώληαο γηα ράξε όισλ ησλ 
αλζξώπσλ ηηο πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ηνπ 
Βνύδα. 



ΘΔΡΟ ΔΔΜΣΡΟ 

Ηεξό δέληξν (κπόληη). Θάησ 
από απηό βξήθε ν Βνύδαο ηνλ 
νξηζηηθό θσηηζκό, ζπλέιαβε 
ηελ ηξαγηθόηεηα ηεο ύπαξμεο , 
αιιά θαη ηνλ ηξόπν ππέξβαζήο 
ηεο. ηα κνλαζηήξηα, 
ππάξρνπλ κεγάια ή κηθξά 
κπόληη, αλάινγα κε ηελ ειηθία 
ηνπ κνλαζηεξηνύ. Δπίζεο 
αθηεξώκαηα κπόληη από 
ρξπζό ή άξγπξν. 

 



ΑΓΑΚΛΑ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ 
Άγαλμα ηος Βούδα άλλοηε όπθιορ να καλεί και να 

ενιζσύει ηοςρ πιζηούρ, άλλοηε καθιζηόρ ζε ζηάζη 

πεπιζςλλογήρ, άλλοηε ξαπλωμένορ. 



Σο χωριό τωμ 40.000 βουδιστώμ μομαχώμ  
 Έλα από ηα πην ηδηαίηεξα κέξε 

ηνπ πιαλήηε νλνκάδεηαη Sêrtar 
θαη βξίζθεηαη πεξίπνπ 600 ρηι. 
από ηελ πόιε Chengdu ηεο 
Θίλαο.  

 

 Πιένλ, θηινμελεί 40,000 
Βνπδηζηέο κνλαρνί θαη κνλαρέο, 
νη νπνίνη έξρνληαη αληηκέησπνη 
κε δύζθνιεο θιηκαηηθέο 
ζπλζήθεο γηα λα δηδαρζνύλ ηνλ 
Βνπδηζκό.  



ΤΑΟΪΣΜΟΣ 



ΔΘΔΑΙΑΚΘΑ ΣΟΤ ΣΑΟΨΛΟΤ 

 
 Ο Σαντζκόο νξγαλώζεθε ζαλ ζξεζθεία 

ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ Βνπδηζκνύ. Πξηλ 
από ηηο δηάθνξεο ηειεηέο, νη νπαδνί ηνπ 
Σαντζκνύ ππνβάιινληαη ζε λεζηείεο θαη 
απνκνλώζεηο, νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο 
γηα ηελ άθεζε ησλ ακαξηηώλ. ηε ιαηξεία ηνπ 
Σαντζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξεο 
πξαθηηθέο, όπσο ν πλεπκαηηζκόο, ε 
γεσκαληεία, νη εμνξθηζκνί θαζώο θαη θάζε 
είδνπο καγεία. Οη νπαδνί ηνπ Σαντζκνύ 
δηαθξίλνληαη ηδηαίηεξα γηα ην κπζηηθηζκό ηνπο 
θαη ηελ πίζηε ηνπο ζε θάζε είδνπο παξάινγν ή 
ππεξθπζηθό γεγνλόο. 

 



ΛΑΜΣΘΙΖ 

 Ζ καληηθή ηέρλε αζθήζεθε ζηελ θίλα από 
παλάξραηεο επνρέο θαη εθθξάζηεθε κέζα 
από έλα πιήζνο πξαθηηθώλ νη νπνίεο 
πάληα γίλνληαλ κε ηειεηνπξγηθό 
ραξαθηήξα. Υξεζηκνπνηνύληαλ θόθαια 
δώσλ, θαβνύθηα ρειώλαο, κάζθεο αγγεία 
θαη άιια. Πνιύ θαζηεξσκέλε ήηαλ ζηελ 
καληηθή ε ρξήζε ηνπ Πα Θνύα ( ησλ 
ζπκβνιηθώλ ηξηγξάκκσλ) θαη γηλόηαλ κε 
ηειεηνπξγηθό ηξόπν. 



υμμετείχαμ οι μαθητές 

• ΓΘΑΓΘΟΤΙΖ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ 
• ΘΑΘΘΑΡΟ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

• ΘΟΤΣΘΟΤΓΖ ΚΗΥΑΔΙΑ   Τπεύθυμη καθηγήτρια 
• ΙΑΠΠΑ ΘΩΚΑ    ΘΑΡΑΒΑΗΙΖ ΓΖΚΖΣΡΑ 
• ΙΑΘΑΡΖ ΔΤΣΑΘΗΟ 
• ΠΑΛΑΓΖ ΔΤΣΑΣΗΟ 
• ΠΑΣΟ ΚΗΥΑΖΙ 
• ΤΡΟΘΩΣΑ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 
• ΣΕΗΣΕΗΡΑ ΚΑΡΗΟ 
• ΥΗΩΣΔΙΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 


