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Hedensted

”Buddhisme handler om at føre et godt liv - det er det vigtigste. Vi har Buddha som 
 en lærer eller guide, men vi må selv finde vores egen måde at praktisere vores tro  
og leve vores liv på.” 

LUANG PI SANDER, BUDDHISTISK MUNK 

En ”alt for høj” dansker klædt i hvidt -  buddhismens farve.  
Avisens udsendte fik lov til at være med til buddhistisk ceremoni  
i Gramrode.  

Nim, nim, num, 
num, beo, beo. 

En messende 
stemme fra en 

thailandsk munk fylder 
rummet. Den kommer fra 
højttalere bagved, og foran 
viser to skærme en ceremo-
ni, transmitteret direkte fra 
Thailand. 

Her i Gramrode ved Juels-
minde sidder to munke 
klædt i orange foran om-
kring 50 herboende buddhi-
ster - de fleste af dem thai-
lændere samt enkelte dan-
ske ægtefæller. 

Avisen har fået lov at kom-
me med til søndagsceremo-
ni i det buddhistiske tempel 
i Gramrode, hvor den thai-
landske buddhistiske mun-
keorden Phra Dhammakaya 
holder til. 

Jeg sidder sammen med 
25 thailandske kvinder, der 
ligesom jeg er klædt i hvidt. 
Både nederdelen og skjor-
ten stumper på arme og 
ben, fordi jeg ”simpelthen 
er for høj”, som flere af de 
thailandske kvinder grinen-
de påpeger, da ikke engang 
deres største størrelse pas-
ser mig. Men hvid er bud-
dhismens farve, og derfor er 
vi klædt sådan. 

Krystalkugle
Den første søndag i hver må-
ned holdes en større cere-
moni i det gamle cafeteria i 
Gramrode. Ceremonien be-
gynder med en meditation 
på en halv til en hel time. 
Meditationen er en af de vig-
tigste dele af den buddhisti-
ske tro, fordi man gennem 
meditationen kan frigøre sig 
fra at blive genfødt og træde 
ind i nirvana. 

Historien bag Dhammaka-
ya-meditationen går om-

kring 100 år tilbage. Grund-
læggeren af Dhammakaya-
meditationen Phramon-
gkolthepmuni havde medi-
teret i 11 år uden at have for-
stået kernen af den visdom, 
Buddha havde undervist.

Han var derfor blevet en 
anelse utålmodig og bestem-
te sig for ikke at stoppe med 
at meditere, før han havde 
set nogle resultater. Det si-
ges, at hans meditation gik 
dybere og dybere, indtil han 

opdagede dhammakaya 
som en krystalkugle i sit in-
dre i centeret af kroppen.

Sovende fod 
Stilheden breder sig i det 
hvide rum, da meditationen 
begynder. Jeg skynder mig 
at lukke øjnene. Min højre 
fod begynder at sove efter et 
par minutter, men jeg forsø-
ger at vippe lidt med den 
uden at lave for meget støj.

Det eneste, der høres, er 

en mand, som går rundt i 
rummet og tager billeder. 

Jeg oplever ikke overna-
turlige fænomener som den 
førnævnte krystalkugle, 
men det er behageligt bare 
at skulle være stille og kon-
centrere sig om sin vejrtræk-
ning. Tiden går hurtigere, 
end jeg havde regnet med, 
og efter en halv time er me-
ditationen færdig. Min tål-
modighed havde nok ikke 
rakt til at meditere i 11 år 
uden resultat. 

Generøsitet 
Efter nogle minutter går sel-
ve ceremonien i gang. Den 
næste time er der bøn og 
svar samt gaver, som bæres 
ind i guldkar. De knælende 
kvinder samler penge ind i 
en konvolut, som de sender 
rundt, mens munkene præ-
diker. 

Som forberedelse til mit 
besøg i templet læste jeg fle-
re steder, at Dhammakaya-
retningen i Thailand kritise-
res for mere at være en 
strømlinet salgsorganisation 
end et tempel. Specielt skul-
le den aggressive fundrai-
sing være kontroversiel. Le-
dere af organisationen er 
også blevet beskyldt for un-
derslæb og korruption. 

I første omgang bliver jeg 
derfor lidt forarget over den 
åbenlyse pengeindsamling, 
der foregår under ceremo-
nien. Men efter en snak med 
munkene begynder jeg dog 
at forstå, hvad den ceremo-
nielle handling går ud på.  

- Det handler om at øve sig 
i at praktisere gode daglige 
vaner som generøsitet. Vi 
øver os i at give noget til an-
dre, fortæller munken Lu-
ang Pi Sander. 

Det bliver endnu mere ty-

deligt, da vi til sidst giver 
nudler, vandflasker og ris til 
de fattige, som bliver samlet 
i et plastikkar. 

Oveni kan det buddhisti-
ske tempel jo heller ikke få 
del i de over seks mia. kr., 
som folkekirken kradser ind 
i kirkeskat hvert år, så de er 
afhængige af, at medlem-
merne støtter templet øko-
nomisk, tænker jeg.      

Thailandske koner 
Efter ceremonien er der 
middagsmad, og jeg kom-
mer til at sidde sammen 
med fire mænd, som alle har 
thailandske koner, der kom-
mer i templet. 
Preben Knudsen fra Ran-
ders er sammen med sin ko-
ne Benja Punyakom taget til 
søndagsceremoni, og han 
kan godt huske første gang, 
han var til ceremoni i temp-
let i Gramrode. 

- Jeg tænkte, at her kom-
mer jeg aldrig mere. Jeg 
kendte ikke en sjæl. Men nu 
er vi kommet her i mange år 

og er en lille gruppe, der 
kender hinanden. Og jeg vil 
jo gerne støtte min kone i 
hendes kultur, siger han hen 
over smørrebrødet. 

Alle mændene insisterer 
på, at jeg skal have thai-
landsk mad i stedet for 
smørrebrød, så jeg spiser 
nudler med peanuts og æg. 

Udvikling som  
menneske
Som en sidste del af min 
buddhistiske oplevelse for 
en dag, får jeg til sidst lov til 
at stille de to munke Luang 
Pi Sander og Luang Pi Jitra-
korn nogle spørgsmål om 
den buddhistiske tro.   

- Buddhisme handler først 
og fremmest om at udvikle 
sig selv som menneske med 
Buddha som forbillede. Det 
handler om at leve et etisk 
og moralsk liv med medita-
tion og visdom, siger Luang 
Pi Sander. 

Gennem sit liv er han ble-
vet gradvist mere og mere 
interesseret i buddhismen, 

Buddhist  
for en dag

 n Kom med avisens udsendte  til buddhistisk ceremoni  
i et tempel i Gramrode


