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Kepada Teman-teman,

Sekali lagi setahun hampir tiba dan
semester baru sudah sedang berjalan.
Pada kenyataannya, tahun ini kita sudah
mempunyai banyak perkembangan: para
Bhikkhuni sudah mempunyai seorang guru
filosofi baru yang bernama Khenpo Ngawang
Zangpo, yang berasal dari Vihara Khampagar,
dan untuk membantu dia ada juga seorang
Bhikkhuni Bhutan bernama Gen Yeshe Lhamo
yang telah belajar selama 18 tahun di sebuah
vihara di India Selatan. Selain itu, kita juga
telah mempunyai seorang guru Bahasa Inggris
baru – Charanjit Singhotra – yang merupakan
seorang teman lama dan juga salah seorang
dari penanggungjawab DGL kita.
Kami terutamanya sangat gembira bahwa
dua dari Bhikkhuni senior sudah bergabung
dengan staff pengajar kami: Dolkar Palmo
mengajarkan bacaan Bahasa Tibet dan
Tsultrim Palmo mengajarkan tulisan kepada
kelas pemula, sementara Drimey Palmo
memberikan arahan kepada Bhikkhuni
junior dalam logika Buddhis. Setiap siang,
suara Bhikkhuni yang sedang melakukan
perdebatan Buddhis terdengar melalui
jendela kantor saya yang berseberangan
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dengan halaman depan tempat belajar kami.
Terutamanya, semester baru tahun
ini diperingati dengan pembukaan tempat
belajar yang dikonsekrasikan oleh Yang Mulia
Dorzong Rinpoche. Tempat belajar ini bukan
hanya mempunyai beberapa ruangan kelas,
tetapi juga terdiri dari sebuah perpustakaan,
ruangan-ruangan guru, aula puja besar,
ruangan yoga, dan sebuah ruangan resepsi
untuk para Bhikkhuni menerima keluarga
maupun teman-teman mereka yang datang
berkunjung. Semester ini, kami telah
menerima 14 orang pemudi dari Tibet, Spiti,
Kinnaur dan Zanskar yang sekarang ini telah
menerima pentahbisan mereka dari Y. M.
Khamtrul Rinpoche.
Di awal bulan Desember, saya kembali
dari tur 5 minggu di New Mexico, Oregon
dan California. Di setiap tempat kita diterima
dengan kebaikan dan itikad baik. Tentu saja,
ini merupakan waktu yang susah dikarenakan
oleh keterpurukan ekonomi, tetapi ramai
orang masih berharap kepada perubahan
berangsur ke arah yang lebih baik. Dalam
waktu yang serba tidak pasti dan stress ini,
Dharma dapat menjadi sebuah sumber

kebijaksanaan dan inspirasi.
Pada Januari 2009, ditemani oleh empat
Bhikkhuni DGL kita dan satu Bhikkhuni
dari Singapura, saya akan berkunjung ke
Drikung Kagyu Nunnery dekat Dehradun
untuk seminar 3 hari dalam mempromosikan
kepercayaan diri dan kualitas kepemimpinan
dari para bhikkhuni. Kekurangan kepercayaan
diri merupakan salah satu hambatan yang
dihadapi oleh para bhikkhuni tradisi Tibet,
dan sangat menghambat perkembangan
intelektual dan spiritual mereka. Cara
pandang budaya ini perlu dikerjakan secara
terampil untuk membantu para bhikkhuni
supaya bisa mendapatkan sebuah keyakinan
dan kemandirian yang diperlukan untuk
perkembangan dan kemampuan mereka dalam
memberikan manfaat kepada yang lain.
Sekali lagi, kami menyampaikan rasa
terima kasih kami secara tulus kepada semua
teman dan orang-orang yang membantu dari
seluruh dunia. Kalian selalu berada dalam
pikiran dan doa kami.
Semoga semuanya selalu baik dan
berbahagia,
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Jetsunma

Seorang Panutan
oleh Drimay Palmo

W

alaupun ada berjuta-juta orang
hidup di dunia ini, hanya sedikit
orang yang benar-benar mengerti
makna dari sebuah kehidupan. Jetsunma
Tenzin Palmo adalah seseorang yang telah
membuktikan kepada dirinya sendiri tujuan dari
kehidupan ini. Menurut pendapat saya dengan
segala kerendahan hati, tujuan hidup ini adalah
untuk memberikan layanan tanpa pamrih
kepada seluruh makhluk yang menderita,
dengan mengatasi segala pertimbangan tentang
kasta, warna dan komunitas, kaya dan miskin,
tinggi dan rendah. Dia telah berjuang tanpa
rasa takut untuk memberikan harapan, tujuan
dan kehormatan kepada para Bhikkhuni pada
belahan dunia ini.
Sementara dia bertekad untuk melihat para
Bhikkhuni ini mencapai ketinggian spiritual
dan kebiarawanan yang besar, dia membiarkan
segala sesuatu seperti apa adanya untuk mebuat

kondisi yang ideal dalam mewujudkannya.
Sekarang, impiannya telah dapat diwujudkan di
dalam bentuk ‘DGL Nunnery’ yang mana telah
menjadi lambang dukungan spiritual wanita,
pengembangan, dan penghormatan. Sekarang,
Jetsunma Tenzin Palmo telah menyediakan
kepada kami segalanya yang telah kami harapkan
ataupun impian kami sebagai bhikkhuni. Dia telah
membuat kondisi terbaik yang memungkinkan

pembelajaran dan praktek agama. Saya selalu
melihat dia sebagai panutan saya.
Sifat pengorbanan, dedikasi dan tekadnya
selalu menjadi sebuah sumber inspirasi kepada
kami semua di vihara ini. Semua bhikkhuni di
DGL tidak akan pernah melupakan keagungan,
keuletan dan ketulusan tujuannya. Saya berdoa
kepada Tiga Permata untuk kepanjangan hidup
dan kebaikan kesehatannya.

Trinley Wangmo, Jangsem Dolma & Sherab Lhamo

Ajaran
di
Sherabling
oleh

Tai Situ
Rinpoche
oleh
Drimay Palmo

P

ada Oktober 2008, kami, semua bhikkhuni DGL, pergi ke Sherabling.
Hari itu adalah hari yang sangat penting dalam kehidupan kami. Kami
semuanya pergi dengan sebuah bus. Beberapa orang bhikkhuni pergi
dengan kenderaan kecil. Hari itu adalah sebuah hari yang istimewa karena
Y. M. Tai Situ Rinpoche akan memberikan ajaran ‘Kala Chakra’. Untuk
bisa mendengar dari beliau, banyak bhikkhu-bhikkhuni dan umat awam
bergabung di sana. Bahkan ada beberapa orang yang datang dari jauh seperti
Kinnaur. Sebagian besar dari mereka berasal dari tempat sekitar. Di sana tidak
ada tempat untuk memarkirkan kendaraan. Selain dari Tai Situ Rinpoche,
terdapat banyak Rinpoche yang juga berada di sana. Kita mempunyai
kesempatan bagus untuk mendapatkan ‘Darshan’ langsung dari mereka dan
itu mengisi batin kita dengan kebahagiaan dan ketenangan yang berlimpah.
Kami sangat takjub melihat ukuran dan keanggunan dari Vihara Sherabling
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ini. Banyak sarana tersedia di vihara ini. Sebelum tiba di Sherabling, kita
berkesempatan melihat ‘Stupa’ utama di sana.
Dan, pada kenyataannya, di sana terdapat banyak stupa. Keseluruhannya
berjumlah 108 buah. Beberapa orang berjalan mengelilingi stupa-stupa
tersebut. Ketika sudah sore, ajarannya telah selesai, kami semua masuk
ke dalam vihara tersebut untuk melihat berbagai patung yang disimpan di
dalamnya. Kami ditakjubkan dengan patung berukuran raksasa Jampa
Gonpo [Maitreya] dan Kyilkhor [mandala]. Itu sungguh merupakan sebuah
pengalaman yang sangat bagus dan mengesankan. Tempat itu sungguh
pantas untuk dikunjungi. Kami kemudian kembali ke vihara kami pada pukul
8 malam. Kami selalu berharap dan berdoa bahwa Tai Situ Rinpoche akan
selalu panjang umur.
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Lhabab Duchen
oleh Sherab Lhamo

T

anggal 19 November 2008 merupakan
hari yang amat penting bagi kami. Hari
itu dirayakan sebagai sebuah ‘Lhabab
Duchen’. Ini dikatakan bahwa dulunya pada
hari ini Sang Buddha kembali dari surga setelah
menghabiskan tiga bulan di sana. Beliau telah
ke sana untuk membabarkan Dharma kepada
Ibu-Nya. Kami merayakan ketibaan-Nya dengan
sangat antusias. Kami kemudian melakukan
sebuah puja panjang pada sore harinya.
Pada hari pagi itu juga, kami membersihkan
vihara kami secara keseluruhan. Semua bhikkhuni
sangat sibuk melakukan banyak hal. Bhikkhuni
senior kami mendekorasi ruangan puja. Ruangan
puja tersebut kelihatan sangat cantik. Pada
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jam 12 siang, kita makan siang. Setelah makan
siang, persiapan untuk puja segera dilakukan.
Pada jam 6 sore, kita menyalakan banyak lilin,
lampu minyak dan lampu listrik. Puja penting
itu kemudian mulai pada jam 7 malam. Dalam
Puja tersebut, Khenpo la, Genlas kami dari Tashi
Jong, Ani Genla dan seluruh staf kantor juga
bergabung dengan kami. Kami melakukan puja
selama 3 jam. Ketika kami menyelesaikan Puja
tersebut, para juru masak melayani kami dengan
teh manis, nasi manis, kue dan banyak manisan.
Kemudian, tiga bhikkhuni memberikan ajaran
tentang Dharma. Mereka mengajarkannya
dengan sangat baik. Setelah itu, semua bhikkhuni
berikut serta dalam sebuah perdebatan tentang

filosofi Buddhis. Puja tersebut kemudian berakhir
pada jam 10 malam. Semua bhikkhuni sangat
menikmati hari itu. Kami semua berdoa bersama
untuk kebaikkan semua makhluk. Puja ini
mengisikan saya dengan perasaan keseimbangan
batin dan kebahagiaan yang luar biasa, dan
menghidupkan kembali di dalam diri saya tekad
untuk penerangan spiritual.
Saya berharap agar kami semua akan
berkumpul bersama lagi di tahun depan dan
banyak tahun lagi setelah merayakan ‘Lhabab
Duchen’ dengan semangat antusias dan
kesenangan yang sama. Saya tidak akan pernah
melupakan acara mengesankan in dalam
kehidupan saya.
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Selamat Datang
Y.M. Khamtrul Rinpoche
oleh Ngawang Chozom

P

ada tanggal 21 Oktorber, kami semua
bhikkhuni DGL Nunnery pergi ke
Tashi Jong untuk menyambut hangat
kedatangan Y. M. Khamtrul Rinpoche.
Beliau telah pergi ke Taiwan selama 2 bulan
untuk memberikan ajaran-ajaran. Pada hari
kepulangannya, semua vihara, tanah, halaman,
dan jalan dibersihkan dan dihiasi dengan
baik. Semuanya memakai pakaian perayaan.
Banyak gambar-gambar bagus dan bungabunga ditaburkan di jalanan. Pada beberapa
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tempat, beberapa gerbang sambutan besar juga
telah dibuat dalam keagungannya. Rinpoche
tiba pada sore hari. Semua pengikutnya telah
berbaris di kedua sisi jalan, dalam pakaian
istimewa mereka. Beberapa Bhikkhu datang
dengan alat musik mereka untuk menyambut
Rinpoche. Mereka mengiringi prosesi
bersamaan dengan beberapa bhikkhu kecil
yang sambil membawa persembahan Mandala
(lihat foto) diikuti dengan Y. M. Khamtrul
Rinpoche. Pada waktu itu, semua Rinpoche

dan para Yogi dari Tashi Jong sudah berada di
sana. Mereka melakukan sebuah ‘Puja” kecil
kemudian kami pergi mendengarkan Rinpoche.
Beliau pun memberkati kami. Banyak terdapat
orang-orang yang datang untuk bertemu
dengan Rinpoche. Semua orang lokal dari Tashi
Jong, tua dan muda, bhikkhu dan bhikkhuni
sangat bergembira dan penuh dengan antusias
karena sudah lebih dari dua bulan kami baru
mendapatkan kesempatan untuk bertemu
dengan Y. M. Khamtrul Rinpoche.
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Pembuat Patung
dari Bhutan
di DGL

S

ejak April 2008, sudah terdapat satu tim seniman
Bhutan di DGL yang membuat patung tanah liat
untuk berbagai ruangan altar. Sebelum bekerja di
DGL, mereka membuat patung-patung untuk Vihara Y. M.
Choegon Rinpoche di Bhuntar, sekitar 6 jam perjalanan.
Pemimpin timnya berumur 27 tahun, Ugyen Dorji, dari
Trashiyangtse di Bhutan Timur, yang mana telah membuat
patung selama 8 tahun diikuti dengan 6 tahun masa pelatihan.
Yang lainnya adalah Jigme Wangchuk yang berumur 24
tahun, juga berasal dari Trashiyangtse; dan sepasang suamiistri dari Thimphu (Ibukota Bhutan), Richen dema dan
Thubten Kuenkhen. Semuanya telah menyelesaikan 6 tahun
latihan di Institut Nasional Bhutan untuk Zorig Chusum, di
mana ketigabelas seni tradisional dan ukiran diajarkan. Adik
laki-laki Ugyen Dorji adalah pemula dari tim tersebut.
Telah terdapat tradisi lama dalam pembuatan patung
tanah liat di Bhutan. Semuanya di mulai beberapa abad lalu
di sebuah perkampungan Paro Hayphu, di mana patung
pertama dibuat oleh Tekko Zeen untuk Shabdrung yang
pertama, Ngawang Namgyal, kepala agama Bhutan. Tekko
Zeen juga pernah bekerja di Tibet. Dia mempunyai banyak
murid dan perlahan-lahan selama beraba-abad, pembuat
patung dari Bhutan telah menjadi ternama untuk kualitas
kerja mereka.
Patung-patungnya terbuat dari tanah liat, kertas buatan
tangan orang Bhutan atau Tibet, wayar tembaga dan lem.

Campuran tanah liat dan kertas untuk menghambat retakan
dan wayar tembaga membuat patung kuat dan tahan lama.
Rinchen Dema adalah wanita pertama yang tamat dari
Institut Nasional Bhutan untuk Zorig Chusum. Dia tumbuh
dewasa berdekatan dengan para pembuat patung ini, dan
dimulai dari usia dini dia akan duduk dan melihat mereka
bekerja. Dia kemudian menjadi sangat tertarik dalam
kesenian istimewa ini dan memutuskan untuk mendaftarkan
diri untuk pelatihan setelah menyelesaikan 4 tahun sekolah
dasar pemerintah. Sekarang sudah terdapat beberapa
orang pemudi yang sedang belajar membuat patung di
Bhutan, tetapi Rinchen Dema merupakan yang pertama
menyelesaikan latihannya. Dia, seperti yang lainnya di
dalam tim, suka untuk membuat patung Bodhisattva yang
bagus. Mereka melihat pekerjaannya sebagai persembahan,
sebuah bentuk praktek. Ini memang benar-benar merupakan
pekerjaan yang suci dan mereka mengatakan bahwa sangat
penting bagi para pembuat patung untuk menjalankan hidup
yang bagus dan bersih, menjauhkan diri dari penggunaan
rokok, alcohol dan berbagai obat-obatan terlarang.
Para seniman berbakat dari grup muda ini akan berada
di DGL paling tidak selama satu tahun, setelah patungpatung ruangan altar telah diselesaikan, mereka akan
berlanjut untuk membuat patung yang lebih besar lagi di
vihara yang berbentuk tradisi Tibet.
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Ugyen Thinley

Jigme Wangchuk

Rinchen Dema

Thubten Kuenkhen
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Tsultrim Palmo, Drimay Palmo & Dechen Chodron

Apa yang saya ingin jadi
T

ujuan saya di kehidupan ini adalah untuk
menjadi seorang Bhikkhuni. Saya ingin
menjadi bhikkhuni untuk alasan yang
berbeda. Terdapat banyak kebencian dan masalah
di dunia sekarang ini. Terdapat pertandingan
yang seperti memotong tenggorokkan di manamana. Semua ini membuat saya sedih dan tidak
berbahagia.
Kita, umat manusia, kelihatannya sudah
melupakan sifat sejati dan alami kita. Sifat sejati
kita adalah kedamaian dan cinta kasih. Sebenarnya,
setiap dari kita ingin hidup secara damai dan
harmonis. Tetapi, semua itu kelihatannya seolah-

oleh Tsultrim Palmo
olah telah dibayangi oleh emosi-emosi seperti
kebencian, kemarahan, kedengkian, keakuan
dan kesombongan yang mengembang. Semua
ketidakbaikkan ini telah mengotori lingkungan
ini. Ini telah mengakibatkan berbagai macam
kejahatan. Tingkat kejahatan meningkat dari hari ke
hari. Banyak hubungan yang putus. Peperangan dan
perseturuan muncul ke permukaan di mana-mana.
Sekarang ini, diperlukan ketekunan pria dan
wanita yang dapat mengajarkan pesan besar dari
ketidakkekerasan dan welas asih yang disampaikan
oleh Sang Buddha. Dengan alasan ini, saya telah
memutuskan untuk melayani semua penderitaan

manusia tersebut. Saya merasa saya dapat
melakukannya dengan menjadi seorang biarawati
Buddhis. Saya ingin menjadi sari dari cinta dan welas
asih. Saya akan menjalani kehidupan pengorbanan,
apa adanya dan kesucian. Saya akan mencoba untuk
menyebarkan pesan Sang Buddha dari sudut yang
berbeda. Saya akan mengajarkan kepada khalayak
ramai tujuan sebenar dari sebuah kehidupan.
Saya berdoa kepada Sang Buddha untuk
memberikan saya kekuatan dan inspirasi untuk
mencapai tujuan yang rendah hati ini. Saya ingin
meninggalkan dunia ini sebagai tempat yang penuh
dengan kebaikan dan harmonis.

Penanggungjawab DGL Menjadi Guru Inggris Biara

S

uma Sharma, guru Inggris pertama local
yang dipekerjakan di biara, dengan sedih
meninggalkan DGL sebelum permulaan
tahun pendidikan baru pada bulan September
dikarenakan oleh pemindahan suaminya ke
sebuah kota di tempat yang jauh. Sebuah pencarian
untuk penggantian tidaklah berhasil dilakukan
dan Jetsunma Tenzin Palmo menghampiri
Penanggungjawab Pembangungan DGL, Charanjit
Singh, seorang Kepala sekolah yang telah pensiun
dan juga merupakan seorang guru Inggris.
Charanjit menyetujui untuk menjadi guru lakilaki bahasa Inggris yang pertama di DGL. Dia juga
berbahasa Tibet dan Lama Lindungannya adalah
guru dari Jetsunma sendiri, Khamtrul Rinpoche
yang lalu, Y. M. Dongyu Nyima. Para biarawati
tersebut sangatlah senang dengan adanya seorang
guru yang sangat berpengalaman dan baik.
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Progress
Vihara
oleh Monica Joyce

S

angat menggembirakan melihat Vihara
DGL bertradisi Tibet sudah mulai
mengambil bentuk. Struktur utama
sudah hampir selesai dengan tembok dan
atap yang sudah dibangun. Tugas selanjutnya
adalah menyelesaikan dempulan bagian luar
dan dalam bangunan. Dempulan depan hanya
dilakukan pada batas sanggahan bangunan,
di mana di bawahnya akan terdapat batu
pelindung. Ini akan dilakukan pada tahap
terakhir pembangunan dalam menyelaraskan
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pembuatan batu tersebut di bangunanbangunan vihara yang lain.
Jetsunma Tenzin Palmo telah memutuskan
atas sekelompok tim seniman Nepal untuk
menghiasi teras pintu depan, kolom-kolom
bagian dalam dan tembok Vihara DGL.
Mereka akan segera melakukannya setelah
pekerjaan dempulan telah diselesaikan dan
ini akan memakan cukup banyak waktu
untuk menyelesaikannya. Seniman-seniman
ini sangatlah terampil dan merupakan bagian

dari sebuah tim yang sedang bekerja di Vihara
Palpung di Sherab Ling yang berdekatan dengan
DGL Nunnery, dan di sebuah vihara baru dari
Yongey Mingyur Rinpoche di Bodh Gaya.
Pekerjaan pada tembok sanggahan
di sekitar Vihara DGL dan jalan kora
(pengitaran) juga berada dalam tahap
pengerjaan. Peninggian tanah di depan vihara
juga sudah hampir selesai dan di masa yang
akan datang, ini akan dibuat area penanaman
pohon dan tanaman.
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EUROPEANTOUR2009
JETSUNMA TENZIN PALMO’S LAST TEACHING TOUR

Don’t miss this opportunity to see and hear Jetsunma Tenzin Palmo in Europe. A renowned Buddhist
teacher, she combines her long experience in the Dharma and western sensibilities to make her
teachings particularly accessible.

England

France

Netherlands

London 6th & 10th May
Worcester 7th May
Norwich 9th May

Paris 13th & 14th May
Plouray 16th & 17th May
Strasbourg 4th June

Amsterdam

Coordinator: Tessa Heron
Email: tessaheron@yahoo.co.uk
Phone: 07929128826

Coordinator: Gabriela Frey
Email: gabriela.frey@free.fr
Phone: 0033 609 77 29 85

Germany

Switzerland

Italy

Hamburg 22nd, 23rd, 24th May
Berlin 27th, 30th, 31st May
Kassel 1st June
Frankfurt 2nd June

Zurich 5th June
Unspunnen 6th & 7th June
Bern 9th June

Milan 10th June
Pomaia 11th & 13th June
Rome 20th & 21th June
Naples 23rd June

Coordinator: Gabriele Rabkin
Email: Gabriele.Rabkin@li-hamburg.de
Phone: 040 451781
Mobile: 01794380034

Coordinator: Marlies Kornfeld
Email: mkornfeld@bluewin.ch
Phone: 0041 31 332 74 79
Mobile: 0041 79 344 64 22

Tour information will be updated regularly on the DGL Nunnery website. Our
website shop also has many new teaching titles from Jetsunma’s last two years of
touring, available on CD, MP3 & DVD, as well as new photographs and packs of cards.
Please visit www.tenzinpalmo.com for the latest information on Dongyu Gatsal Ling
Nunnery and Jetsunma Tenzin Palmo’s activities.

19th, 20th, 21st May

Coordinator: Ani Jinba
Email: Anijinpa@cs.com
Phone1: 0031-20-6841460
Phone2: 0031-6539-43486

Contact: Brigitte Branche
Email: brigitte.branche@france-italia.it
or

Contact: Samantabhadra Institute
Phone: (0039) 06 65 31 777
or for Pomaia

Contact: Carla Freccero
Email: spc@iltk.it

How to Support the Nuns at DGL
Jetsunma Tenzin Palmo and the nuns at Dongyu Gatsal Ling Nunnery thank our supporters in a most
heartfelt manner. Your kindness helps our Nunnery to flourish and keep the Dharma alive. Sponsoring
a nun costs the equivalent of US$365 a year.
Cheques should be made payable to ‘Dongyu Gatsal Ling Trust’ and posted to:
Dongyu Gatsal Ling Nunnery
Village Lower Mutt, P.O. Padhiarkhar, Via Taragarh
Distt. Kangra, H.P. 176081, India
Anyone wishing to make a donation to DGL Nunnery via Tenzin Palmo’s account in their own country
by Swift or Telegraphic Transfer, please email Eliz Dowling for details on eliz_palmo@hotmail.com
For further information or to contact Tenzin Palmo please email DGL on dgl.nunnery@yahoo.com
Dongyu Gatsal Ling Trust is registered in India as a charitable organization designated for the support of
Dongyu Gatsal Ling Nunnery and its activities.
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Berkelana
ke Dalam
Ketidaktahuan
oleh

Jude Avery

S

aya tidak mempunyai ide apa yang saya
akan terlibat ketika, pada bulan April
2006, setelah mengulangi pelajaran 10
hari ‘Pengenalan terhadap Buddhisme’, saya
diberitahukan bahwa Ven. Tenzin Palmo, sekarang
Jetsunma, sedang mencari seorang relawan
pribumi Inggris. Saya, sudah dengan ganasnya
mengambil catatan ketika sedang menonton
ajaran Tenzin Palmo yang sangat menantang dan
memikat ‘Sifat Alami Pikiran’ di sebuah DVD,
tetapi belum pernah bertemu dengan beliau.
Pandangan saya terhadap diri sendiri adalah sangat
berbeda dengan seseorang yang saya bayangkan
tengah hidup di sebuah biara, tetapi keinginan
belajar saya menutupi kekhawatiran saya yang
dalam. Saya tahu bahwa itu adalah hadiah terbesar
yang dapat saya berikan kepada diri sendiri.
Dua belas bulan sebelumnya, di dalam
sebuah bar di Saigon, beristirahat dengan sebuah
peta, bir di tangan, saya merencanakan rute
perjalanan melalui atap dunia, dari China, melalui
Tibet dan memasuki Nepal. Ketika saya sampai
di Kathmandu, terasa masih ada yang belum
diselesaikan, saya mendapatkan sebuah brosur yang
ditempelkan pada tembok sebuah restoran. Cukup
secara kebetulan, saya secara tidak sadar telah
menemukan Pusat Meditasi Buddhis Himalaya
(Himalayan Buddhist Meditation Centre). Saya
selalu mempunyai semangat berkelana dan selalu
tertarik pada budaya lain yang tidak seperti
pada umumnya. Dari College Kesenian melalui
beberapa tahun berikutnya di luar negeri, saya
telah hidup sebagai seorang jiwa bebas (free spirit).
Tetapi, setelah seminggu mendengarkan Mark
Smith, di HBMC, saya diperkenalkan dengan
sebuah gaya berpikir yang sama sekali berbeda.
Saya mengikuti nasehatnya dan pergi ke India
untuk menghadiri pengenalan pada Lam Rim
oleh Yang Mulia Bhikkhuni Ani Rita. Kata-kata
beliau membeberkan kekurangan saya dan masuk
langsung ke hati saya. Tergoyah dan terhayati
saya langsung mengambil perlindungan dengan
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Lama Zopa. Saya bercita-cita untuk melakukan
pekerjaan relawan di dalam lingkungan Dharma.
Tetapi tidak pernah sekalipun dalam impian terliar
saya, saya melihat saya sebagai seorang asisten dari
seorang Jetsunma.
Ketika saya mengunjungi Dongyu Gatsal
Ling Nunnery, Jetsunma menjelaskan bahwa dia
memerlukan seseorang dengan Bahasa Inggris
yang lancar, yang dapat menulis surat ucapan
terima kasih yang sopan. Kami berbincangbincang selama setengah jam dan saya
menerangkan latar belakang saya sebagai guru
seni yang pernah tinggal di Kenya, Istanbul dan
Vietnam. Kehawatiran beliau hanyalah bahwa
saya tidak akan menemukan kehidupan di biara
dengan cara hidup yang berbeda, tetapi, jika saya
menginginkannya, saya sudah mendapatkan
pekerjaan itu! Kemungkinan bekerja untuk
seorang meditator begitu yang handal dan
dihormati sungguh membuat saya takut tetapi
ingin melompat kegirangan!
Jadi ketika musim monsun 2006, setelah
kunjungan sejenak ke UK, saya tiba di DGL, masih
saja kebingungan bagaimana saya bisa sampai
di sini. Untuk mengatakan bahwa pekerjaan
itu menantang adalah sebuah pernyataan yang
meremehkan. Diskusi-diskusi yang dibumbui
dengan perbendaharaan kata secara Dharma
dan nama spiritual orang-orang yang belum
pernah saya dengar, kelihatannya di luar batas
kemampuan percakapan saya. Walaupun dihadapi
dengan kekalangkabutan India dan pekerjaan
harian yang panjang di depan sebuah komputer
dengan seringnya mati listrik yang sungguh
tidak dapat dipercayai, saya mencoba untuk
menjaga standard dan etika kerja barat saya.
Tantangan-tantangan ini membantu memupuk
sebuah rasa humor dan tekad. Jetsunma sangat
percaya bahwa pencapaian spiritual wanita dapat
dengan segala cara yang sama, dan seringkali
lebih dalam daripada saudara-saudara laki-laki
beliau pada umumnya. Ini menggambarkan

sebuah kelompok wanita yang tangguh dari
seluruh sudut dunia. Tinggal dan bekerja dalam
lingkungan yang mendukung dan tangguh ini
pada awalnya memang membuat was-was. Tetapi
dengan cepat saya mulai menghargai keberadaan
para wanita luar biasa ini sebagai kesempatan
untuk membangung karakter yang berharga.
Sunggung
menyenangkan
untuk
membangung sebuah kompetensi kerja dengan
Brian Sebastian pada halaman web vihara yang
luar biasa, suratkabar Gatsal dan produksi dari
sebuah seri ajaran Jetsunma di CD dan DVD!
Saya sangat terinspirasi dengan ketenangan
dan keyakinan diri yang tak tergoyahkan dari
rekan-rekan kerja Tibet Yeshi, akuntan kita,
dan Keither, resepsionis kita. Berhubungan dan
bertemu dengan orang-orang dari seluruh dunia
yang mendukung dan mendorong Nunnery ini
sungguh membuka hati saya. Ini seringkali terasa
seperti berada sebagai pihak penerima sebuah
hotline untuk dasar kebaikan manusia.
Ini sungguh merupakan sebuah kehormatan
dapat tinggal dan bekerja di Mandala Vihara ini
dan mempunyai kesempatan untuk membantu
Jetsunma dan Dongyu Gatsal Ling Nunnery,
bahkan hanya dalam cara kecil saja. Jetsunma
adalah seorang panutan kebaikan yang luar
biasa, yang mana sikapnya selalu selaras
dengan ajaran-ajarannya. Beliau ‘menjalankan
ceramahnya’ dan itu, untuk saya, sudah
menjadi sebuah ajaran dari semuanya. Hati saya
sungguh terharu oleh kesucian dan kedamaian
yang dipancarkan oleh para bhikkhuni ini.
Saya merasakan ini ketika saya bergabung
dalam puja-puja di mana suara harmonis para
bhikkhuni menggetarkan Gompa. Semoga para
bhikkhuni Dongyu Gatsal Ling Nunnery terus
terjaga dan berbunga menjadi pempraktek dan
pemimpin yang berkeyakinan dan antusias.
Semoga harapan Dharma Jetsunma menjadi
terwujud dan suara-suara perempuan muncul
dalam jalan-jalan baru yang kuat.
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Jetsunma Tenzin Palmo 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 and feelings.
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 available at http://www.tenzinpalmo.com/shop
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