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Hedensted

BUDDHISME 
 n Buddhisme  er en  

samlebetegnelse for religioner 
og livsfilosofier, der alle  
sammen relaterer sig til Buddha 
(ca. 560-480 f.v.t.) som  
religionens grundlægger. 

 n Der bor flest buddhister  
i Indien, Tibet, Vietnam,  
Thailand, Kina og Japan. 

 n Buddhismen samler sig  
i tre hovedretninger: theravada, 
mahayana og vajrayana. 

 n Theravada betyder   
”de ældstes skole”, og  
buddhisterne inden for denne 
retning ser sig selv i direkte linje 
til Buddha . De findes primært 
på Sri Lanka, i Vietnam og  
Thailand. 

 n Mahayana betyder  ”Det 
store fartøj” og modsat  
theravada er der fokus på de 
manges og gerne alles frelse. 
Mahayana er den mest  
udbredte retning, som i høj grad 
også har taget elementer fra 
den lokale folkereligiøsitet til sig. 
Retningen er især kendt  
i vesten som zen-buddhisme, 
der har sin oprindelse i Kina og 
er udviklet i Japan  
i 12. århundrede. 

 n Den tredje retning er  
vajrayana, ”diamanttordenkile-
fartøjet”. Den opstod som en 
blandingsform mellem  
tibetansk folkereligion og  
buddhismen i det 7. århundrede 
e.v.t. Den mest kendte  
repræsentant for denne form 
for buddhisme er Dalai Lama. 
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Det buddhistiske tempel  
 i Gramrode åbnede i 2007. 
Templet er det jyske  
hovedsæde for den  
buddhistiske retning Phra 
Dhammakaya. Stedet er  
grundlagt af cirka 300 dansk-
thailandske borgere.  

Buddhist  
for en dag

 

hvad tror  
du på?
 
For nogle fylder tro og religion 
meget i deres hverdag. Det kan 
bestemme deres grundlæggende 
værdier, traditioner eller levemåder. 
For andre er tro og religion ikke 
særlig vigtigt. 

Hen over det næste par uger sætter 
Folkebladet fokus på tro og religion  
i Hedensted Kommune. Hvor meget 
tror vi, og hvad tror vi på?   

Munkene Luang Pi Sander (t.v.) og Luang Pi Jitrakorn stod for den buddhistiske søndagsceremoni i templet, som tidligere husede cafeteriaet i Gramrode. En del af  
ceremonien foregik også over to tv-skærme, som transmitterede ceremonien direkte, mens den foregik i Thailand. Ceremonien i Thailand foregik i den religiøse bevægelse 
Phra Dhammakayas hovedkvarter 30 km uden for Thailands hovedstad Bangkok, som har verdens største religiøse forsamlingssal. Her er der plads til over 300.000.  

og han har nu været munk i 
næsten 10 år. Som munk er 
der flere grundlæggende 
regler, som han må følge. 
Bl.a. ikke slå levende væse-
ner ihjel, afholde sig fra sek-
suel omgang, at lyve og drik-
ke alkohol. Han fortæller, at 
buddhismen handler om at 
føre et godt liv, hvor man ta-
ger ansvar for sine handlin-
ger og har en positiv indvirk-
ning på verden. 

- Jeg synes, det er inspire-
rende at kunne træne sindet 
til at blive et bedre, stærkere 
og gladere menneske. Det 
handler ikke om ord, men 
om handling. Det er, hvad 
du gør og ikke, hvem du er, 
der betyder noget. 
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