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Queridos amigos,
Mais uma vez eu busco entrar em
contato com todos os nossos amigos
do mundo inteiro através desse boletim
informativo Gatsal.
Em novembro de 2007 fiz uma viagem
de um mês à África do Sul. É um belo
país e lá encontramos um povo caloroso
e amigável, mas com muitos problemas
sociais e políticos gerando muita tensão por
todo o lugar, e sinceramente espero que a
mensagem do Dharma possa trazer algum
conforto e claridade àquela situação.
Então em fevereiro fui ao Nepal a convite
de sua Santidade o Gyalwang Drukpa, chefe
supremo da tradição Drukpa Kagyudpa.
Ele muito generosamente decidiu me
promover à condição de Jetsunma ou
mestre venerável como gesto de respeito
e reconhecimento por todas as mulheres
praticantes. [ver pág. 7]
Em março fui à uma conferência em
Jaipur, Rajastão, sobre “Abrindo caminho
para o feminino – pelo benefício da
comunidade mundial”, onde compareceram
muitas pessoas inclusive três das mais
importantes mulheres gurus da Índia:
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a “Mãe do Abraço”, Amritananda-mayi
(Ammachi), a surpreendente Dada Janki,
de 93 anos, líder de Brahma Kumaris e a
dinâmica Anandamurti Guruma. Mulheres
e homens de todo o mundo comparecera,
especialmente do Afeganistão, Paquistão,
Irã, Iraque, com Israelenses e Palestinos
como também pessoas de outras partes da
Ásia e África.
Em abril 2008, cinco de nossas monjas
superiores iniciaram o tradicional retiro de
3 anos no nosso recém construído centro
de meditação. Todas as monjas do DGL
estavam felizes e lacrimosas ao ofertarem
às retirantes lenços brancos antes de
fecharem as portas para o mundo. Togden
Achoe é responsável por seu treinamento
e vem de tempos em tempos para dar-lhes
instruções. [ver pág. 6]
Em abril/maio parti para Austrália para
ministrar palestras e retiros em várias
cidades. É muito agradável reencontrar
velhos amigos e fazer muitos outros
novos. O circuito atingiu seu clímax
com a conferência sobre “Felicidade e
suas Causas”, ocorrida em Sidnei sob o
patrocínio da organização FPMT Dharma.
Haviam muitos psicólogos, sociólogos e
neurocientistas eminentes participando ao

lado de alguns palestrantes Budistas e uma
audiência em torno de 2000 pessoas.
Em maio as monjas prestaram exames de
Filosofia Budista e Inglês e como sempre
elas nunca se saem tão mal quanto temem
sair! Em meados de julho fui a Mongólia
para a conferência das mulheres Budistas
Sakhiadita e no fim da primeira quinzena,
as monjas iniciaram seu retiro anual de dois
meses. Em setembro estaremos recebendo
um novo ingresso de mulheres jovens para
novamente expandir o número em nosso
Convento.
Atualmente temos artistas Butaneses
esculpindo estátuas de barro para as
várias salas de santuário. Há também
entalhadores Nepaleses criando elaborado
santuário em madeira. Somos afortunadas
por ainda existirem artesãos dedicados
disponíveis para empreender esse trabalho
tradicional e de tanta habilidade.
Mais uma vez agradeço com gratidão
a todos os nossos bondosos amigos e
patrocinadores por ajudarem a fazer do
nosso DGL um contínuo sucesso.
Com os melhores desejos do Dharma,
Tenzin Palmo
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INICIAÇÃO PARA MONJAS DO DGL
POR SUA SANTIDADE SAKYA TRIZIN

T

POR

odo ano nós vamos a outros monastérios para receber diferentes
iniciações e transmissões de
Rinpoches diferentes. Eles são como Buda
no samsara e muito úteis para nós na prática do Dharma.
Iniciações e transmissões são importantes a serem relacionados com todos os
textos do Dharma. Não somos autorizadas
a ler ou reciclar texto do Dharma sem a
transmissão de determinados professores
do Dharma. Agora, em abril, fomos ao Instituto Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro
em Chauntra para recebermos grande
transmissão de um texto especial de sua
Santidade Sakya Trizin, que é o chefe da
tradição Sakyapa do Budismo Tibetano.
Foi a segunda iniciação que recebi dele. A
primeira foi iniciação Namgyalma (Ushnisha Vijaya), ministrada por ele no monastério Dzongsar em Bir. Nesse momento
ele nos abençoou com o mantra da deidade
trantrica Hevajra, chamada Kye-Dorjey em
Tibetano. Eu senti que seus verdadeiros
pensamentos eram muito bons. Todos os
Rinpoches nos ensinam o Dharma com
grande amor e compaixão. Primeiro tomamos refúgios nas três jóias. Ele também
nos explicou seu significado. Significa que
não existe rumo na existência sem o refúgio no Buda. As três jóias do refúgio têm a
capacidade de nos livrar do Samsara.

ANI RINZIN CHODON

D

urante a transmissão ele nos deu
o sagrado cabo de vassoura para
que experimentássemos nos
nossos sonhos, colocando-o sob o nosso
travesseiro enquanto dormimos. Seu impacto em nós podia ser visualizado nos
sonhos. Mais tarde ele nos deu os votos
“Hevajra”, Hevajra é uma deidade tântrica do Budismo. Sua Santidade Sakya
Trizin nos avisou que não violássemos os
votos solenes. Os votos mais importantes
dessa tradição são a leitura do seu texto
todos os dias. Depois disso, Sua Santidade

Sakya Trizin ordenou cada uma de nós
com um nome auspicioso e nos pediu que
o guardássemos em segredo até à morte.
Antes da jornada final podemos revalá-lo
a quem for celebrar Puja para nós depois
de mortas. Ele removerá nossos obstáculos
e nos habilitará a derrotar o poder maligno dentro e fora de nós. Recebemos dele
muito conhecimento e experiência. Ele é
muito simples e muito precioso. Adoramos
seus ensinamentos. Estamos aguardando
receber dele mais iniciações e transmissões
no futuro.

COMO PATROCINAR AS MONJAS NO DGL

Tenzin Palmo e as monjas do Dongyu Gatsal Nunnery agradecem seus patrocinadores do fundo
do coração. Sua generosidade ajuda nosso convento a florescer e a manter vivo o Dharma. Patrocinar
uma monja custa o equivalente a US$ 365 por ano.
Cheques deveriam ser nominais a “Dongyu Gatsal Ling Trust” e endereçados a:

Dongyu Gatsal Ling Nunnery
VILLAGE LOWER MUTT
P.O. PADHIRKHAR, VIA TARAGARH
DISRTICT KANGRA (HP) 176081 - INDIA

Quem se interessar em fazer doação a DGL Nunnery através da conta de Tenzin Palmo nos seus países
de origem envie por Swift ou transferência telegráfica, favor enviar e-mail para Eliz Dowling
para detalhes em eliz_palmo@hotmail.com
Para mais informações ou para contactar venerávelTenzin Palmo favor mandar e-mail para DGL
e dgl.nunnery@yahoo.com. Dongyu Ling Trust está registrado na Índia como organização caritativa destinada
ao sustento do Dongyu Gatsal Ling Nunnery e suas atividades.
G A T S A L
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Inicia-se o
Paisagismo do
Convento

N

os últimos meses as monjas e os
funcionários começaram a tentar
organizar os jardins e as paisagens ao
redor do Convento. As monjas têm
aprendido técnicas e questões relacionadas
ao ambiente e problemas de conservação
do solo, tratamento da água, coleta de
lixo, reciclagem e reutilização. Nós agora
transformamos em adubo todo o lixo
biodegradável.
Também
planejamos
organizar nosso próprio viveiro de plantas,
uma estufa para ervas e no devido tempo
uma horta. Esperamos tornar Dongyu
Gatsal Ling um lugar ecologicament5e
responsável de estudo Budista.
Estamos encantadas que Dhruv Sud, um
arquiteto e paisagista local que incrementou
os jardins no Instituto Norbulingka, se
voluntariou a guiar e inspirar nossas
monjas nos seus trabalhos de jardinagem.

Website do DGL

E

stamos contentes em anunciar que
nosso website evoluiu bastante desde a
última vez que foi visitado. Nosso projetista
local, Brian Sebastian, é um mágico com a
tecnologia e agora poderão ser lidos artigos
de todo mundo, ouvidos ensinamentos e
até mesmo vistos a metragem do vídeo da
entronização da Jetsunma.
Descubra maneiras de se envolver em “Ajude
DGL”. Desde que solicitamos voluntários
para ajudarem com as traduções dos
ensinamentos de Jetsunma, conseguimos um
time de treze nacionalidades, que ajudam a
divulgar o Dharma a uma audiência cada vez
maior possível. Obrigado!
A vasta galeria de fotos continua a crescer.
Esperamos que você desfrute dais mais recentes,
incluindo as fotografias extraordinárias tiradas
por Karen Harris e Teh Li Lian, no ano passado,
no Tibete com Jetsunma.
Em nossa loja do Website há muitos
ensinamentos dos dois últimos anos de viagens
de Jetsunma que estão disponíveis em CD,
MP3 e DVD, bem como fotografias e pacotes
com cartões.
Então, não perca, visite tenzinpalmo.com para
informações mais recentes sobre o convento
Dongyu Gatsal Ling e sobre as atividades de
Jetsunma Tenzin Palmo.
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Suman Parmar, Professora de Inglês do DGL

E

stamos felizes em anunciar que a Sra.
Suman Parmar, professora de inglês
altamente qualificada faz parte do corpo docente
do DGL. No passado fomos apoiados por
voluntários estrangeiros com nosso programa
de inglês e a despeito disso ter proporcionado
às nossas monjas uma intrigante variedade
de personalidades, metodologias de ensino
e sotaques, nós finalmente chegamos à
conclusão que seria melhor empregarmos
uma experiente e qualificada professora de
inglês da região. A verba de uma organização
em Hamburgo tornou isso possível.

Suman é uma mulher encantadora com
dois MA em inglês e Filosofia bem
como um B. Ed em educação. Ela tem
ensinado em escolas particulares locais
há alguns anos e aparentemente concluiu
que ensinar monjas Budistas seria um
desafio interessante! As monjas a amam
e a respeitam e sentem que o sentimento
é recíproco. O marido de Mrs Palmar
é professor da Universidade Palampur.
Estamos muito felizes de ter Suman
conosco e esperamos que ela permaneça
aqui por muitos anos.

N Ú M E R O
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Despedida a
Khenpo Tsering

K

henpo Tsering veio do Dzongsar
Institute, perto de Bir, em 2003, como
professor de Filosofia Budista para o Dongyu
Gatsal Ling Nunnery. Apesar de pertencer
a tradição Sakyapa, ele sempre adotou uma
postura não-sectária nos seus ensinamentos
e até mesmo participou como mestre Vajra
durante os pujas realizados pelas monjas
nas datas especiais do calendário lunar.
Durante os 5 anos em que morou conosco,
ele sempre se mostrou muito escrupuloso
no tratar cotidiano até mesmo ministrando
aulas extras a noite, ele também ensinou
práticas iniciais às monjas júnior durante as
férias anuais. Talvez nossos trabalhadores
indianos pensem que nossas monjas são
muito briguentas, pois todas as tardes
elas envolvem-se em animados debates
filosóficos sob os olhares vigilantes de
Khenpo e Lopons!
Viver e trabalhar nesse ambiente tão
feminino deve ter trazido a Khenpo muitos
desafios, mas seu senso de humor e gosto
pela cozinha internacional o mantiveram
animado e de bom humor! Enquanto esteve
conosco no DGL, Khenpo fez grandes
progressos no comando da língua inglesa
como também aprendeu a dirigir em nosso
carro bolero, passando muito bem no teste
de direção pela 1ª vez.
Somos profundamente gratas a Khenpo
Tsering por esses anos passados conosco.
Ele foi de todas as maneiras dedicado
e comprometido com a transmissão da
sabedoria e cultura do Dharma para nossas
monjas. Desejamos a ele felicidade e sucesso
em todos seus empreendimentos futuros.
A G O S T O
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L O P O N N G A WA N G P E L J U N G

A

LOPON RIGZIN CHODRON

Adeus a Lopons
N

s Lopons (professoras monjas) do
Convento Namgyal Ling de Sua
Santidade Penor Rimpoche usualmente
ficam conosco um ano. Por isso mais uma
vez devemos dizer adeus a essas excelentes
monjas gentilmente vem ensinar o Dharma
para suas irmãs. Lopon Neawang Peljung
e Lopon Rigzen Chodron nos ajudaram
ensinando durante esse ano e somos muito
agradecidas por seus esforços desejamos
muito sucesso em suas futuras atividades. É
muito inspirador termos monjas formadas
e instruídas encorajando: nossas monjas
em seus estudos.

o próximo semestre nossas monjas
superiores ficarão com as turmas
de recém-chegadas e as turmas júnior de
Filosofia e Lógica. Portanto, será necessária
apenas uma monja Lopon de Nangyal Ling
para ajudar com as aulas de revisão mais
superiores e com os debates. Da mesma
forma, no futuro, algumas das monjas do
DGL serão qualificadas para tornaremse lopons e khenmos fazendo com que o
Convento seja independente contando
apenas com nossas próprias monjas para
ensinar e transmitir extensivamente o
Dharma.

Jetsunma
Tenzin Palmo
comes to
the United States
this Fall
Albuquerque, NM
Portland, OR
Berkeley, CA
Anderson Valley, CA
Santa Cruz, CA
Please visit

www.palmousa.org
for details

G A T S A L
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O primeiro retiro jA feito no Convento DGL
Por

T

O período mais importante na vida
de uma monja é quando faz retiro. As
emoções perturbadoras vão gradualmente
desaparecendo. Por isso, cinco de nossas
monjas escolheram esse caminho. Entre elas
há três do Tibete (Thupten, Lhamo,Kunsang
Chodron e Dechen Paldon), e uma é de
Kinnaur (Tsewang Chodron) e uma de
Ladakn (Wangchuk Chodron).
De acordo com o calendário o Tibetano
Toeden Achoe (O Yogi de Tashi Jone)
encontrou dia e hora auspiciosos para mudar
suas acomodações e realizar puja antes que
fossem residir no centro de retiro. Naquele
dia Togden Achoe, nossas três professoras e
todas às monjas superiores realizaram puja
junto com as cinco candidatas. Elas então
finalmente partiram em 29 de março de
2008 para o retiro de um ano.
Presentemente elas praticam Phagmo duas
faces e fazem prostações. Há quatro sessões
durante o dia, elas acordam as 4 horas da
manhã e vão dormir as 10 da noite. Elas
também fazem puja Sur e Ioga.

A N I D R I M AY P A L M O

Sua subsistência está a cargo de nossas
monjas Ani Rinchen Dolma e Ani Jigme
Chodron. Elas deixam comida na cozinha
para as praticantes quando toca o sino. Se as
praticantes precisarem de algo elas deixarão
um bilhete para as monjas encarregadas de
estabelecer a ligação.
Antes de iniciar o retiro elas tiveram que
organizar muitas coisas. Elas solicitaram
a H. E Khamtrul Rinpoche os textos
das escrituras traduzidas pois são textos
sagrados e muitos difíceis de adquirir. Assim
é que a preparação para retiro demandou
vários dias.
O centro de retiro é um lugar muito
agradável e tranqüilo. As monjas estão em
quartos individuais mas praticam juntas.
Elas se esforçaram arrumando seus quartos
e o salão de puja. Nossa professora Gen
Jinpa as ajudou em tudo que foi preciso. Ele
tem sido muito bondoso conosco. Jetsuma
La e Monica Ji estavam preocupadas para
que não faltassem fotos de Buda e de outras
deidades, pois o altar do salão de puja é

decorado temporariamente mas mesmo
Assim é lindo. Elas precisavam de muitas
coisas para utilizar durante a prática de puja
e muitos artigos foram comprados no Nepal
e em Deli.
Isso trouxe muitas alegria à nossa
Jetsunma La e a todas as monjas do DGL. A
meta de nossa Jetsunma é organizar retiros
longos. Nós, monjas do DGL estamos
extremamente contentes por termos sido
capazes de realizar sua ambição. Acho que
no samsara muitas pessoas possuem corpos
dotados de liberdade e recursos. É raro que
entre essas pessoas exista alguém que saiba
usar sua vida preciosa como o fazem nossas
cinco monjas.
Mais monjas estão esperando pelo
momento em que poderão realizar um
retiro longo. Por enquanto terão que estudar
bastante por seis nãos até que possam buscar
condições para realizá-lo.
Que todos os seres pratiquem o verdadeiro
Dharma e estejam bem e felizes.

Os muros externos do Convento estão quase
prontos, assegurando assim seu perímetro
e os níveis de terreno remanescentes estão
sendo preparados para futuras trilhas e
paisagens. Dois fossos de esterco foram
cavados para uso nos jardins que estão em
fase de término.
Carpinteiros estão trabalhando nos altares
para o salão de puja nas salas de santuários
do centro de retiro e de estudos, de modo

que essas possam receber as estátuas
que estão sendo feitas pelos artesãos de
estátuas Butaneses presentemente no
local.
É realmente estimulante ver o quanto tem
sido realizado pelo nosso administrador
local, Manu, seus assistentes Sanju e
Krisman e equipe, como também pelo
nosso excelente empreiteiro civil e outros
fornecedores.

NOTÍCIA SOBRE
A CONSTRUÇÃO
DO CONVENTO

N

Por

MONICA JOYCE

ós todos estamos encantados com o
término do centro de retiro bem a
tempo de cinco monjas superiores entrarem
em retiro de longa duração mais cedo este
ano. O acabamento final do centro de estudos
sofreu atraso por problemas de encanamento
mas agora está terminado e aguarda apenas a
pintura do exterior que, por causa da chegada
prematura das monções terá que ser feita
depois das chuvas. Contudo, estará pronto
para as monjas ocuparem no início do novo
ano letivo em setembro.
A construção do templo acelerou desde meu
último relatório e o porão está pronto. As
paredes do andar térreo estão de pé, o teto
está sendo feito e um andaime foi construído
para o telhado do templo principal apesar
de o trabalho ter desacelerado por causa
das monções. Continua o trabalho de
encanamento externo para o templo como
também para a clínica que ainda não recebeu
pintura externa.
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Sua Santidade o Décimo Segundo Gyalwang Drukpa
Concede A Tenzin Palmo O Título De Jetsunma
É
com muita alegria que participamos
a todos os amigos de Tenzin Palmo
e do Dongyu Gatsal Ling Nunnery que
foi concedido a Tenzin Palmo o título de
JETSUNMA que significa mestre venerável,
por sua santidade o décimo segundo
Gyalwang Drukpa, chefe da linhagem
Drukpa Kagiudpa. Sua Santidade concedeu
essa honra a Tenzin Palmo no Montanha
Druk Amitabha em Katmandu, um
Convento de 150 monjas, no aniversário
dele em 16 de fevereiro de 2008. Ele o fez
em reconhecimento por suas realizações
espirituais e por seus esforços em promover
o estatus das mulheres praticantes no
Budismo Tibetano.
Durante na cerimônia, Sua Santidade
explicou que Je significa “Realização de
uma Yogini” e Tsun significa “Realização do
caminho de uma Bhikshuni”. Ele prosseguiu
dizendo “Aos homens sempre foi dado o
A G O S T O
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privilégio de fazer todas as práticas mas o
mesmo não foi dado as mulheres. Isso é
muito triste. Mas agora é diferente. Seria
grosseiro de minha parte não dar o título
de Jetsunma à venerável Tenzin Palmo para
benefício de todas as mulheres do mundo e
da linhagem Palden Drukpa.
Jetsunma Tenzin Palmo diz “Sua Santidade o
Galwang Drukpa”, tem estado há muito tempo
preocupado em elevar o padrão das mulheres
praticantes e dar a elas o devido respeito.
Como parte dessa campanha em benefício
das mulheres, ele decidiu me “promover” à
condição de Jetsunma, usando isso como
expressão de sua consideração pelas mulheres
no Dharma. A princípio quando ouvi isso
de Sua santidade, fiquei muito chocada e
intimidada, mas o retorno de todo mundo
foi tão positivo que eu compreendi que esta
honra não era só para mim, mas era extensiva
a todas as mulheres praticantes no caminho.

A cerimônia em Katmandu foi assistida
por muitos dos amigos mais queridos
da Jetsunma e por três monjas do
Dongyu Gatsal Ling, que são Trustes,
representando o DGL Nunnery. Elas
dizem “estamos realmente felizes por
termos esta oportunidade de estarmos
com Jetsunma em sua entronização. Todas
as monjas do DGL estão muito orgulhosas
de ser Jetsunma a primeira mulher na
linhagem Drukpa Kargyu a receber esta
rara homenagem. Isso é um bom exemplo
para todas as mulheres Budistas. As monjas
DGL estão felizes de o título de Jetsunma
ter sido dado à nossa Tenzin Palmo.
Mais fotos, slides e vídeos incluindo
o discurso que Sua santidade o décimo
segundo Gyalwang Drukpa fez nesse evento
histórico, podem ser vistos e ouvidos no
nosso site atualizado www.tenzinpalmo.
com em Jetsunma Tenzin Palmo, Media.
G A T S A L
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New Teachings on DVD, MP3 and Audio CD
The Nature of Mind

How Negative Thoughts Create Our Difficulties

Melbourne, Australia -May 2008 - 2 DVD Set

Tel Aviv, Israel - September 2006 - Audio CD

The nature of mind is clear and knowing. the root of all
our problems is the creation of the ‘I’ or ego through
wrong identication with our thoughts andfeelings.
Meditation is the means to peel away these layers of false
identication and bring us back to who we really are. This
DVD set includes some clear and simple instructions on
meditation which is the foundation of the spiritual path.

We project our version of the world through the distortions
of our consciousness polluted with delusion, greed and
aversion - and so we suffer. Usually we blame the outside
situation and other people for our problems, rather than
accept our responsibility. However the good news is we
can develop a peaceful and happy mind. In reality the
nature of mind is our most precious discovery.

The Six Perfections

Using Daily Life as Our Spiritual Practice

Tuval, Israel - September 2006 - MP3 CD

Shambala, New York - October 2004 - DVD Video

This teaching explores how far from being an obstacle
to our practice, everything that we do when performed
with the right attitude can be used in daily life as our
means for transformation. Applying the Six Perfections
- generosity, ethics, patience, effort, meditation and
wisdom - throughout the day, is a way to give meaning
to our life and until we use our daily life as our spiritual
practice we are never ever going to change.

There is always a temptation to regard our Dharma
practice as separate from ordinary life: attending talks,
meditation courses or sitting for meditation - and the rest
of the time spent with our family, friends and job is just
worldly activity. In this DVD Jetsunma Tenzin Palmo
makes practical observations and suggestions on how to
use our everyday life to enhance our practice no matter
who we are with or what we are doing.

Buddhism in Daily Life

The Three Yanas

Melbourne, Australia - May 2008 - DVD Video

Shambala, New York - May 2008 - MP3 CD

Due to the tendency to separate what we think of as
our Dharma practice and our everyday life we greatly
misapprehend what being a Dharma practitioner is all
about. In this teaching Jetsunma Tenzin Palmo makes
practical observations and suggestions on how to bring
the two together and use our everyday life to enhance our
practice no matter who we are with or what we are doing.

The Three Yanas or Three Vehicles are the Buddhists
schools: Hinayana, Mahayana and Vajrayana, which deal
with our motivation for practice. These talks cover the
main topics in each of these schools: The Four Noble
Truths, Bodhisattva motivation, Yogacharya School and
an introduction to Vajrayana.

These titles and more are now available at http://www.tenzinpalmo.com/shop
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