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Siddhartha Hermann Hesse Hent PDF Forlaget skriver: Siddhartha er en buddhistisk inspireret
dannelsesroman skrevet i en enkel lyrisk stil. Den foregår i Indien på Buddhas tid og fortæller om den

smukke, velbegavede brahmanersøn Siddhartha, der forlader sit barndomshjem i søgen efter en højere mening
og et harmonisk selv. Hans søgen går fra et flerårigt liv sammen med de asketiske samanaer til et møde med
Buddha og videre til et verdsligt liv med elskov og materielle goder, som han siden forlader i lede. Hans

senere år tilbringer han som fattig færgemand langt fra verdens virak, men nu i harmoni med sig selv og med
en erkendelse af, at harmoni og mening ikke kan opnås gennem teoretiske studier og lære, men kun gennem
levet liv og egne erfaringer. Siddharta blev i 1960’erne sammen med Kerouacs On the Road en kultroman for

flowerpower-hippierne og var fast inventar til festivaller og på rygsækrejser.
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