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Historia powstania tybetañskich sierociñców
w indyjskiej wsi Dolanji w zachodnich Himalajach

P

o zajêciu Tybetu Centralnego i Zachodnie
go przez Chiny w 1959 roku, wielu Tybetañczyków uciek³o do Nepalu i Indii, wród
nich tak¿e rodziny wyznaj¹ce star¹, tradycyjn¹
religiê tybetañsk¹ zwan¹ bön, która przez wieki
wymiesza³a siê z buddyzmem. Zarówno
w Tybecie, jak i na emigracji wyznawcy bön
traktowani byli przez pozosta³ych Tybetañczyków, wyznaj¹cych buddyzm tybetañski, a stanowi¹cych zdecydowan¹ wiêkszoæ populacji, pejoratywnie, jako osoby prymitywne,
niedouczone, wierz¹ce w zabobony. Dzieci bön
w szko³ach czêsto by³y dyskryminowane przez
tybetañskich nauczycieli buddyjskich. Warto
tutaj dodaæ, ¿e bonpowie stanowi¹ zaledwie
1% wszystkich Tybetañczyków na emigracji.
Do koñca lat 60-tych wiêkszoæ przebywaj¹cych wtedy na emigracji Tybetañczyków bönpo
pracowa³a w Himalajach przy budowie dróg.
Ta ekstremalnie ciê¿ka praca spowodowa³a
mieræ wysokiego odsetka populacji bönpo,
tak¿e XXXII opata Menri  Sherab Lodro (czyt.:
sierab lodro) w 1963 roku, który zmar³ w wieku 28 lat. Opat klasztoru Menri jest uznawany za g³owê religii i szko³y bön, tak jak dalaj
lama jest g³ow¹ szko³y gelukpa.
W celu integracji tej mniejszoci na
uchodstwie i ochrony jej przed zanikiem
w przewa¿aj¹cej masie wyznawców innych
szkó³ buddyjskich, g³ówny nauczyciel szko³y
bön w Tybecie, Lopon Sangye Tenzin Rinpoche (czyt.: lopon sandzie tenzin rinpocze), który równie¿ wraz z mnichami wyemigrowa³
w 1959 roku, uzyska³ od Dalajlamy XIV  g³owy Tybetañskiego Rz¹du Na Uchodstwie,
oraz od Rz¹du Indyjskiego Jawaharlala Nehru pozwolenie na osiedlenie siê w Stanie Himachal Pradesh (czyt.: himaæal prade) w Indiach we wsi Dolanji (czyt.: dolandzi). W 1965
roku Rz¹d Indyjski udzieli³ zezwolenia na
zarejestrowanie Tibetan Bon Foundation,
a w 1966/1967 Lopon Sangye Tenzin Rinpoche otrzyma³ od w³adz lokalnych ziemiê na
terenie i wokó³ wsi Dolanji, któr¹ wykupi³ od
miejscowych w³acicieli dziêki pomocy Fundacji Katolickiej. Teren ten znalaz³ jako najodpowiedniejszy dla wspólnoty bönpo Lopon
Tenzin Namdak Rinpoche, który obecnie jest
g³ównym nauczycielem linii jungdrung bön na
wiecie i urzêduje w klasztorze Triten Norbutse w Kathmandu. Miejscu temu nadano imiê
Thopgyal  od wioski w Tybecie, gdzie mieci³
siê klasztor macierzysty. Zaczêto jednak nazywaæ je potocznie Osiedle Dolanji. Tybetañczycy wyznania bön zaczêli przybywaæ
z ró¿nych stron Indii i Nepalu oraz z Tybetu
i osiedlaæ siê w Dolanji. Pierwsz¹ grupê osiedleñców stanowi³o 68 rodzin robotników drogowych z Manali. Ka¿da rodzina otrzyma³a
dom i kawa³eczek ziemi. W 1968 roku zmar³
Lopon Sangye Tenzin Rinpoche, opiekun Dolanji. Wybrany zosta³ XXXIII Trizin  do dzi
sprawuj¹cy sw¹ funkcjê, geshe Sangye Tenzin Yongdong (czyt.: gesze sandzie tenzin jongdong), który otrzyma³ imiê Lungtok Tenpai
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Nyima Rinpoche. W tym samym roku wraz
z Loponem Tenzinem Namdakiem Rinpoche,
który zosta³ g³ównym nauczycielem z tytu³em
Yongzin (czyt.: jongdzin) Najstarszy, rozpocz¹³ budowê wi¹tyni i klasztoru. Nakazali
oni mnichom bönpo, by przybyli do klasztoru
w Dolanji w celu ponownego rozpoczêcia ¿ycia
monastycznego (po ucieczce z Tybetu wielu
mnichów bönpo pracowa³o i mieszka³o razem
z cywilami lub przy buddyjskich klasztorach).
W ten sposób w latach 60-tych powsta³ jedyny obóz uchodstwa tybetañskiego przeznaczony wy³¹cznie dla wyznawców bön. Celem
by³a opieka nad nimi, integracja i przetrwanie
unikatowej kultury, która na pewno zanik³aby
wród pozosta³ych uchodców tybetañskich,
w przewa¿aj¹cej czêci  buddyjskich.
W³adze osiedla w Dolanji sprowadza³y
tutaj przez lata z Nepalu i Indii rodziny bön,
a od lat 80-tych tak¿e i same dzieci do za³o¿onych tam sierociñców i szko³y. W 1983 g³owa klasztoru, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e dzieci
uchodców rozsianych po Himalajach praktycznie pozbawione s¹ edukacji, a tym bardziej tradycyjnego nauczania religii bön, za³o¿y³ hostel dla ch³opców, zwany Bon Childrens
Welfare Centre (BCWC) i wyznaczy³ na organizatora i dyrektora m³odego wówczas, bo
23-letniego, lecz bardzo energicznego mnicha
Tenzina Namgyala Chongtula Rinpoche (czyt.:
tenzin namdzial czongtul rinpocze). Pierwsza
grupa dzieci liczy³a 30-40 ch³opców. Celem
tego orodka by³o i jest dostarczanie ¿ywnoci i odzie¿y ma³ym Tybetañczykom oraz zapewnienie im wykszta³cenia i wychowania do
momentu uzyskania pe³noletnoci i ukoñczenia szko³y, a tak¿e przygotowanie ich do ¿ycia
zakonnego. Sporód tych kandydatów na
mnichów obecnie oko³o 8% wstêpuje w wieku doros³ym do klasztoru rozpoczynaj¹c naukê w Szkole Dialektycznej (za³o¿onej tu

w 1978 roku), a wiêkszoæ kszta³ci siê w innych zawodach, rozpoczynaj¹c wieckie ¿ycie.
Pocz¹tkowo wiele dzieci w BCWC by³o sierotami lub pó³sierotami z najbiedniejszych wiosek himalajskich w Indiach i Nepalu oraz
z Tybetu. Hostel spe³nia³ wtedy g³ównie rolê
sierociñca. Obecnie rodziny bönpo odsy³aj¹ tam
swoich synów w celu przygotowania do ¿ycia
klasztornego, niezale¿nie od sytuacji rodzinnej
i statusu maj¹tkowego. Ch³opcy ucz¹ siê
w miejscowej rz¹dowej szkole indyjskiej dla Tybetañczyków  Central School for Tibetans at
Dolanji. Popo³udniami ucz¹ siê w klasztorze
modlitw, rytua³ów i historii bönpo. Uczestnicz¹c we wszystkich ceremoniach religijnych
bezporednio poznaj¹ swoj¹ tradycjê. Wiêkszoæ z tych ch³opców posiada indywidualnych
sponsorów z Zachodu, którzy p³ac¹ na ich edukacjê. Sponsorami BCWC s¹ na ogó³ wyznawcy religii bön, dla których pomoc w przygotowaniu ch³opca do ¿ycia klasztornego jest
wysoce cenion¹ religijn¹ zas³ug¹. Obecnie
w BCWC mieszka ponad 180 dzieci w wieku
od 3/4 lat do 18/19. 75% Tybetañczyków pochodzi z rodzin osiad³ych w Nepalu, g³ównie
z terenów przygranicznych z Tybetem (Dolpo,
Humla). Pozostali urodzili siê w Dolanji lub na
terenie Kinnauru, Spiti, Samlingu, Manali, Uttaranchal i Bhutanu. Dzieci w internacie podzielone s¹ na klasy. Kiedy opanuj¹ pamiêciowo przewidzian¹ partiê materia³u i wyka¿¹ siê
umiejêtnoci¹ przed nauczycielem religii, przechodz¹ do nastêpnej klasy. Coraz silniej zaznacza siê tendencja wród buddyjskich Kinnaurców do wysy³ania swych synów do klasztoru
Menri. W 2004 roku z okolicy góry Kinnaur
Kailash przyby³o 43 ch³opców. Dziêki coraz liczniejszym dotacjom finansowym od sponsorów
wybudowano w 2001 roku nowe pomieszczenia dla dzieci, plac do gry  g³ównie w krykieta,
oraz utworzono bibliotekê.

Sierociniec Bon Childrens Home

W 1988 roku Dalajlama XIV wizytowa³
osiedle Dolanji i przychyli³ siê do proby przeora klasztoru Menri, by rozszerzyæ dzia³alnoæ
miejscowej szko³y z zaledwie piêciu klas do
omiu. Od 2004 roku szko³a posiada 10 klas
(do pe³nego redniego wykszta³cenia brak klasy 11 i 12, o które zabiega Zarz¹d Osiedla
Dolanji u w³adz stanowych). Równoczenie
g³owa klasztoru Menri wyznaczy³ lamê z rodowej linii tybetañskiej Latri  geshe Nyima
Dakpa Rinpoche (czyt.: gesze nima dakpa rinpocze) do za³o¿enia sierociñca dla ch³opców
i dziewcz¹t pozbawionych rodziców i z rodzin
najubo¿szych pod nazw¹ Bon Childrens
Home (BCH). Nyima Dakpa uda³ siê w podró¿ po himalajskich wioskach bönpo i sprowadzi³ pierwsz¹ grupê 45 dzieci. W 2003 roku
by³o ju¿ 217 dzieci, a do kwietnia 2004 oko³o 270. Warunki ¿ycia w BCH s¹ o wiele gorsze ni¿ w BCWC z kilku przyczyn, z których
nej ich rodzin oraz przygotowanie nowego pokolenia dzia³aczy na rzecz rozwoju w³asnych
spo³ecznoci lokalnych, z których pochodz¹.
Dzieci mieszkaj¹ce w obu sierociñcachhostelach stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoæ
ca³ej populacji Dolanji. Od prze³omu XX i XXI
wieku na rzecz dzieci dzia³a coraz wiêcej organizacji charytatywnych, g³ównie z USA,
Szwajcarii, Austrii, Francji, Holandii, a tak¿e
z Polski. Uzale¿nione jest to od rozwoju organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na rzecz najubo¿szych na wiecie oraz od prê¿noci wspólnot wyznawców religii bön w poszczególnych
krajach wiata zachodniego. Jest to efekt coraz wiêkszej popularnoci tej kultury na Zachodzie, dziêki licznym wizytom tybetañskich
nauczycieli, ich publikacjom i modzie na buddyzm. Ponadto od 2003 roku dzia³a na terenie BCH szwajcarska Fundacja SOS Wioska
Dzieciêca, która sponsoruje budowê nowych
pomieszczeñ mieszkalnych dla dzieci (dotychczas dzieci mieszka³y w lepiankach).
najwa¿niejsze to: wiêksza iloæ dzieci i mniejsza iloæ sponsorów.
Dzieci uczêszczaj¹ do miejscowej szko³y
i uczestnicz¹ w uroczystociach wi¹tynnych,
poznaj¹c w ten sposób swoj¹ rdzenn¹ kulturê
i religiê. Kontakt z rodzinami maj¹ sporadyczny ze wzglêdu na odleg³oci i koszta. W ci¹gu
roku przybywa od 20 do 60 nowych dzieci,
na ogó³ w okresie zimowym, by z³agodziæ szok
klimatyczny (Dolanji le¿y w strefie monsunowej, w przeciwieñstwie do wiêkszoci wysokogórskich wiosek himalajskich, z których
pochodz¹ dzieci). System sprowadzania dzieci do opiera siê na regularnych kontaktach
lamów z liderami wioskowych spo³ecznoci,
w których mieszkaj¹ wyznawcy bön. Liderzy
wybieraj¹ dzieci i w grupach przysy³aj¹ je do
Dolanji. Od 2001 roku coraz wiêcej rodzin
i liderów wioskowych wysy³a dzieci do osiedla w obawie przed brank¹, jak¹ stosuj¹ partyzanci maoistowscy w Nepalu.
Celem prowadzenia BCH jest przetrwanie
i rozwój tradycji, jêzyka i religii bön jako pierwotnej kultury Tybetu, bêd¹cej podstaw¹ to¿samoci tej spo³ecznoci, a tak¿e zapewnienie
dzieciom wykszta³cenia umo¿liwiaj¹cego wyrwanie siê z biedy spo³ecznej i nêdzy materialNr 1/2005
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3. poszukiwaniu sponsorów indywidualnych dzieci, czyli tzw.
adopcja serca (do chwili obecnej 15 dzieci);
4. zbiórce odzie¿y; komputerów, leków;
5. nagraniu materia³ów filmowych i stworzeniu filmu Children
Village in the Himalayas;
6. organizacji wyk³adów, prelekcji i wystaw fotograficzno-plastycznych przybli¿aj¹cych opinii publicznej los dzieci.
7. inicjowaniu kontaktów przyjacielskich miêdzy dzieæmi z BCH
a zaprzyjanionymi przedszkolami i szko³ami w Polsce.

W Polsce pomoc dla dzieci z Dolanji rozpoczêto w 2001 roku,
a od 2004 jest ona doæ regularna. Do padziernika 2005, 15 dzieci
posiada polskich sponsorów indywidualnych. Ponadto jest kilku darczyñców przekazuj¹cych pieni¹dze na potrzeby ogólne. Wielu sponsorów stara siê odwiedzaæ sierociñce w Dolanji. Wysy³ane i przekazywane s¹ tak¿e paczki z odzie¿¹, lekami, zabawkami itp. Dotychczas
oko³o 5 woluntariuszy z Polski pomaga³o w sierociñcach w ramach
swoich urlopów wakacyjnych. Sponsorzy indywidualni nawi¹zali osobiste relacje ze swoimi podopiecznymi, a niektórzy z nich planuj¹
zapraszaæ dzieci na wakacje do Polski, czy nawet na studia.
Dzia³acze spo³eczni i sponsorzy w celu zintegrowania pomocy na rzecz dzieci z Dolanji
za³o¿yli fundacjê pod nazw¹ Nyatri  Fundacja
Pomocy Dzieciom Tybetu. Dotychczasowe dzia³ania wspieraj¹ce dzieci skupia³y siê na:
1. koncertach charytatywnych w wielu miastach Polski z udzia³em grup Karpaty Magiczne
i The Band of Endless Noise zakoñczone wydaniem p³yty CD z nagraniami w/w zespo³ów i piewem dzieci;
2. zbieraniu pieniêdzy (aukcje i zbiórki okolicznociowe);

8. osobistym sponsorowaniu poszczególnych dzieci i potrzeb doranych obu sierociñców (ka¿dy z cz³onków Fundacji osobicie sponsoruje jedno z dzieci).
W chwili obecnej dzia³acze Fundacji
pracuj¹ w nastêpuj¹cych zadaniach:
1. S¹ w trakcie za³atwiania zaproszeñ
pierwszej dwójki m³odzie¿y, która przyjedzie do Polski w styczniu 2006 na 3-letnie
stypendium edukacyjne w Liceum Miêdzynarodowym w Warszawie oraz zbieraj¹ pieni¹dze na bilety lotnicze dla w/w dwójki
stypendystów.
2. Poszukuj¹ dotacji z funduszy europejskich i miêdzynarodowych.
3. Organizuj¹ pobyt w sierociñcu na
okres pó³roczny dwójki lekarzy.
4. Staraj¹ siê znaleæ kolejnych sponsorów dla poszczególnych
dzieci i na cele dorane sierociñca BCH, takie jak zakup agregatorów, komputerów, ³ó¿ek, materacy, pocieli, biurek, przyborów szkolnych itp.
5. Poszukuj¹ sponsorów na dofinansowanie budowy nowego domu
dla najm³odszych dziewczynek, które wci¹¿ mieszkaj¹ w zniszczonej
lepiance.
6. Poszukuj¹ sponsorów na sfinansowanie przelotu i pobytu w Polsce dzieciêco-m³odzie¿owej grupy taneczno-muzycznej z BCH.
Dzieci przybywa coraz wiêcej, dlatego ka¿da pomoc jest niezbêdna.
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