
Var och när föddes Buddha?

De buddhistiska källorna anger att Buddha avled antingen 218 år innan eller 100 år innan den 
buddhistiske kejsaren Asoka kröntes i Indien. Asoka kröntes 268 f.v.t. Alla källor är överens om att 
Buddha var 80 år gammal när han dog. Hans livstid blir då antingen 566 – 486 f.v.t eller 448-368 
f.v.t. Man tendera numera att betrakta det senare tidsspannet som mera sannolikt. Vilket skulle 
betyda att Buddha levde större delen av sitt liv på 400-talet och inte på 500-talet som man tidigare 
antagit.

Arkeologerna är nu helt säkra på att ha funnit det rum där 
Buddha (Siddhatta) föddes, meddelade Nepals 
premiärminister Sher Bahadur Deupa. Man har funnit 
reliker under ett tempel i sydvästra Nepal som otvetydigt 
bekräftar legenderna, sade han.

Buddhas (Siddhatta  Gautomas) födelseplats har varit 
omdiskuterad. Några experter har hävdat att han föddes i 
norra Indien. Men Deupa sade att det nu står utom all 
tvivel att det skedde där Mayadevi-templet nu ligger i 
Lumbini. 

Arkeologerna från Nepal, Indien, Pakistan, Sri Lanka och 
Japan gjorde sina upptäckter för nästan 9 månader sedan. Men Nepals regering väntade på 
bekräftelse från fler experter innan den officiella beskedet nu gavs.

Forskarna har bland annat funnit en minnessten placerad på sju lager tegelstenar från Kejsar Asokas 
tid. Denne besökte Lumbini år 249 f. kr och det har berättats att han lade en sten på tegel vid 
Buddhas födelseplats och lät resa en pelare i närheten. Pelaren finns fortfarande kvar.

Enligt legenden var drottningen Mayadevi år 623 f. kr på sin resa till sina föräldrar i Rangram när 
tiden för hennes nedkomst närmade sig. Värkarna började när hon var i Lumbini. Hon tog då ett bad i 
en helig damm och gick 25 steg för att sätta fart på födsloarbetet. Så gav hon liv åt prins Siddhatta. 
När Siddhatta (Buddha) föddes så avled hans mamma efter 7 dagar.

Siddhatta (att uppnå sitt mål) Gotama (namnet på den klan/adel inom vilken Buddha föddes) – han 
som senare blev en Buddha (upplyst, vaken) och gav upphov till en av de stora världsreligionerna.
Ibland så kallas Buddha för Sakyamuni. Betydelsen av detta namn kan brytas ner i två delar, den 
första, Sakya, som är namnet på den stam/adel Buddha kom ifrån och muni som kan betyda ”den 
vise” eller ”den tyste”, en som är from eller helig.

Få eller inga som tagit del av den buddhistiska läran förblir oberörda och det kan man kalla för en 
invigning (öppning, start på något). Ingen som har läst något av Buddhismens heliga pali-skrifter kan 
undgå att förtrollas av den vishet och insikt som förmedlas av Buddha. Buddha är utan tvekan en av 
de största religiösa tänkare som mänskligheten frambragt.
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Källor

Das lexikon des Buddhismus.
Knut.A.Jacobsen – Buddhismen.

Tidningsutklipp från 6/2, 1996 från Buddha-bok i ett antikvariat som 
heter Gekko och som finns i Chiang Mai. Jag hittade det när jag var där 
nere nu i juli månad, 2011. Man kan gå in på deras hemsida som är 
www.geckobooks.net  .   Jag är alltid där när jag är i Chiang Mai. Och det 
finns ett underbart café i närheten. Jag vet ej från vilken tidning det 
kommer ifrån.

Länkar:
www.wikepeida.org

Dietmar Dh Kröhnert.
Sammanställt detta material idag den 20/09, 2011, i Malmö.
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