Nyidrak Rinpoche är andlig ledare på klostret Zabsang Choekhorling i norra Indien.

Dalai Lama inviger klostret Zabsang Choekhorling i norra Indien.

Zabsang Choekhorling
– hem och skola för tibetanska flyktingpojkar

Den 28 april invigde Dalai Lama klostret Zabsang Choekhorling i norra Indien. Det var Dalai
Lamas initiativ att bygga klostret här för att bevara en gren av buddhismen som annars
skulle försvinna. Zabsang Choekhorling ska nu bli skola för unga och vuxna munkar som
annars inte skulle ha möjlighet till utbildning.
Text och foto: lisa jansson och Tenzin Choejor/OHHDL (bilden på dalai lama)
– jag bodde med min syster och mamma i
Nepal och hjälpte till hemma. Vi gick inte i
skolan för mamma hade inte råd, berättar
Shedrup Thenley som är 8 år och har varit
munk här i ett år.
De flesta pojkarna här på Zabsang
Choekhorling har samma historia att
berätta. Oavsett om de själva är flyktingar
eller barn till flyktingar i Nepal eller Indien,
så har de ofta inte tillgång till någon
utbildning. De har kanske mist en förälder
och den andra kämpar för att få mat på
bordet. Eller så är föräldrarna arbetslösa
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och barnen måste jobba. De som dessutom
är föräldralösa har det allra värst.
– Vi vill ge pojkarna en grund att stå på.
De får utbildning i buddhism och filosofi,
som är viktigt för att de inte ska glömma
sin kultur, men även andra ämnen som
tibetanska, science, matematik och engelska, berättar Nyidrak Rinpoche, som är
arvtagaren av Nyidrak-linjen och andlig
ledare på Zabsang Choekhorling.
Dalai Lama upptäckte honom som Nyidrak
Rinpoches reinkarnation när han var ton-

åring och hade helt andra planer. Men det
var självklart att axla rollen och själv studera
buddhismen på ett djupare plan.
– Jag tycker att det är roligt att läsa och
lära sig och vi är så bra vänner här. När jag
blir stor vill jag bli lama, säger Kelsang som
är 12 år och kom hit från Nepal för två år sen.
Det finns självklart tid för lek och munkarna sprudlar av energi och bus.
– Själva utbildningen är ganska sträng,
men de ska också ha roligt och vara fria
emellanåt, säger Nyidrak Rinpoche. W

Res till Dharamsala och
Zabsang monastery 2015
2015 kommer en grupp från Tibetkommittén att arrangera
resor till Dharamsala där det även ingår besök med övernattning på Zabsang monastery.
Vi planerar en 10-dagarsresa med ett samlat program som
innehåller kultur, politik, religion, konsthantverk, utbildning
och historia. Dessutom får du en naturupplevelse i Himalaya
och en dags sightsing i Delhi.
Låter det intressant? Maila intresseanmälan till stk@tibet.se
så bjuder vi in dig till en informationsträff i höst, eller skickar
information till dig som inte kan komma till Stockholm.
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