Lumbini är den plats där Buddha, den så kallade Tathagata, en som har
funnit sanningen, föddes. Det är den plats som skall besökas och ses av
en person full av hängivenhet för Buddhismen.
Lumbini, är som ett Mekka för alla buddhister och är en av de fyra heliga
platser i Buddhism. I Parinibbana Sutta sägs det att Buddha själv
identifierat fyra platser för framtida pilgrimsfärd: platsen för hans födelse,
upplysning, första diskurs och död. Alla dessa händelser har hänt ute i
naturen under träd. Det finns inte någon särskild betydelse i detta, annat
än att det kanske förklarar varför buddhister alltid har respekterat
naturens lagar.
FÖDELSE scen

Lumbini ligger vid foten av Himalaya i Nepal. I Buddhas tid var Lumbini en vacker trädgård
full av gröna och lummiga träd, och kallades (Shorea).
Trädgården och dess lugna
omgivningar ägdes av både Shakyas och Kolias klaner. Kung Suddhodana, far till Gautama
Buddha var av Shakya dynastin som hör till Kshatriya eller krigarkasten. Maya Devi, hans
mor, födde barnet på väg till hennes föräldrars hem i Devadaha under ett träd i maj månad år
642 före Jesu födelse. Skönheten i Lumbini trädgården beskrivs i Pali och Sanskrit litteraturen
Maya Devi sägs ha varit trollbundit av naturens prakt i Lumbini. Medan hon stod under trädet
påbörjades förlossningen och hon tog tag i en nedhängande gren av salträdet och barnet, den
framtida Buddha, föddes.
Historien och monument skildrar Maya Devi sons födelse som ett nyfött barn stående på ett
kronblad av lotusblomman, som sprider en oval halo, ett helgonsken, runt dess huvud.
Konstverket ovan installerades av Malla kungarna i Naga dynastin omkring 11 till 15-talet i
Karnali området i Nepal.

År 249 f Kr, då kejsaren Ashoka besökta Lumbini var
denna ort en blomstrande stad. Ashoka konstruerade
fyra stupor och en stenpelare med en siffra på en häst
på toppen. Stenpelaren bär en inskription, som i svensk
översättning, lyder: "Kung Piyadasi (Ashoka), själv gjorde ett
kungligt besök här där Buddha Sakyamuni föddes och lät bygga
en stenpealre till hans, Bhagavan, ära. Lumbini byns
beskattning ska minskas under åtta år.”

Maya Devi-templet
Lumbini förföll i århundraden. 1895, kom Feuhrer, en berömd
tysk arkeolog och upptäckte den stora pelaren. Under en
noggrann undersökning av området upptäckte han ett tempel
byggd av tegel och en sandstensskulptur som skildrar scener av
Buddhas födelse.
Idag vet man att detta tempel byggdes ovanpå ett ännu tidigare
tempel eller ”stupa”. På södra delen av Maya Devi tempel finns
den berömda heliga badpoolen som kallas Puskarni. Man tror att Maha Devi tog ett bad i poolen innan hon
födde sin son Buddha. Vid sidan av Ashoka pelaren finns det en flod som rinner mot sydost och kallas "Ol
'floden”. År 1996, under en ny arkeologisk undersökning, hittades en" vacker sten "som placerades där av
den indiske kejsaren Ashoka år 249 före Kristus, för att markera den exakta platsen för Buddhas födelse för
mer än 2600 år.
På senare tid har flera vackra helgedomar byggts av Buddhismens anhängare. Ett besök i Lumbini, där
Buddha föddes ger en andlig upplevelse värt att minnas.
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