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O nascimento
de Buda

Há 2.500 anos, havia um país
chamado Kapiravastu que fica
situado no norte da Índia.

Viviam neste país o Rei chamado
Suddhodana e a rainha Maya. Os
dois eram muito gentis e tinham o
coração puro. O único problema é
que não conseguiam ter filhos.

Certa noite a rainha teve um sonho
misterioso. Era um sonho com o
elefante branco com seis presas
descendo do céu e ele entrou no
ventre da rainha.

A rainha ficou surpresa e contou
o sonho ao rei. O rei perguntou
ao vidente sobre este misterioso
sonho.

Este elefante branco com seis
presas significa um enviado dos
deuses. Na próxima primavera irá
nascer um grande príncipe.

Conforme a previsão do vidente, a
rainha ficou grávida e para ter seu
bebê ela viajou para sua terra natal
junto com as damas de companhia.
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1. O nascimento de Buda

A rainha e suas acompanhantes
fizeram uma parada para descansar
no jardim denominado Lumbini.
Quando a rainha estendeu
seu braço para pegar uma flor
perfumada, de repente sentiu uma
dor e, o príncipe nasceu, ele parecia
uma bolinha.

Dizem que, nesse instante, caiu do
céu uma chuva de néctar.

Relata-se que assim que o príncipe
nasceu ele deu sete passos em
direção ao norte, sul, leste e oeste.
E o príncipe apontou para o céu e a
terra e disse com uma voz pura:

“Tenjo tengue yuiga dokuson.”

Desta forma existe uma série de
lendas misteriosas que contam
o nascimento do príncipe. Mas é
também, uma forma de expressar
o esplendor do príncipe que
posteriormente vem a ser tornar um
Buda. O príncipe recebeu o nome
de Siddhartha que significa aquele
que concretiza todos os desejos.

Para celebrar o nascimento do
príncipe, muitas pessoas vieram ao
castelo.

Conforme a profecia do eremita
Ajita, o príncipe abandonou o
castelo e tornou-se monge e após
práticas ascéticas severas, ele
entrou em profunda meditação e
atingiu a iluminação, tornando-se o
fundador do budismo.

Shakyamuni Buda nasceu no dia 8
de abril, esta é uma das três datas
mais importantes do budismo,
a Cerimônia do nascimento de
Buda. Ela é conhecida também
como Festa das flores, onde
nós comemoramos banhando a
imagem do Buda criança com chá
adocicado.

Que significa: Neste universo,
todas as coisas são igualmente
preciosas, possuem a mesma vida
do Buda, isto é, são todos preciosos
e insubstituíveis, é uma palavra que
expressa verdade do budismo.

Um eremita de nome Ajita disse o
seguinte: Se no futuro o príncipe
seguir o trono será capaz de unificar
o mundo. Mas, se ele se tornar um
monge, ele se tornará um Buda.

