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Mais uma vez está em tempo de publicar 
outra edição do nosso boletim Gatsal e 
informá-los do que está acontecendo no 
convento Dongyu Gatsal Ling

No momento em que escrevo, final de 
julho, a maioria das nossas monjas estão 
no retiro anual de 2 meses. As monjas são 
divididas em grupos com práticas diferentes 
e durante este tempo elas mantêm a regra 
do nobre silêncio, exceto quando cantam. 
Mas as recém-chegadas, que não sabem 
ainda o Tibetano razoavelmente bem, 
são alojadas no centro de estudos onde 
não incomodam as retirantes e podem 
continuar seus estudos de leitura, escrita e 
gramática tibetanas.

É meu desejo que as monjas do 
convento tenham escolaridade. Isso 
assegura que tenham educação básica e 
estejam aptas para a concentração este 
ano, contudo, temos sido procuradas por 
várias meninas mais jovens que aspiram 
tornar-se monjas. Eu aceitei as primeiras 
muito relutante, mas elas adaptaram-se 
tão bem e seu desempenho foi tão bom 
nos estudos que nós fomos encorajadas 
a aceitar outras, (meninas mais jovens) 
depois de avaliarmos cuidadosamente 
sua motivação para tornarem-se monjas. 
Khenpo Ngawang e o professor de inglês 
Charanjit Singh nos encorajaram muito 
dizendo que as jovens monjas, sem exceção 

estão se superando nos estudos, então 
temos esperança que ela sejam capazes 
de assumir mais responsabilidades com o 
passar do tempo.

Recentemente Sua Eminência Dorzong 
Rinpoche, auxiliado por Khenpo Losal, 
Popa Rinpoche e 7 monjes veteranos do 
Monastério Khampagar em Tashi Jong 
concederam Getsulma ou ordenação de 
noviças em 12 das nossas monjas. Esta 
é sempre uma feliz ocasião e as monjas 
estavam resplandescentes nos seus mantos 
de darma amarelos.

Khenpo Ngawang, o professor de 
filosofia das monjas, está de férias por 2 
meses, enquanto as monjas encontram-
se em retiro. Ele está em meditação com 
os Togdens no templo de Yamantaka em 
Tashi Jong. Nosso butanês Genla também 
tirou dois meses de férias e temos sorte de 
ter uma professora substituta do Convento 
Dolma Ling para ensinar, durante o retiro 
das monções, leitura, escrita e gramática 
tibetanas.

Fevereiro passado compareci 
ao Conselho Anual Drukpa (CAD) 
presidido por Sua Santidade Gyalwang 
Drukpa no convento Montanha Druk 
Amitabha situado em uma colina atrás 
do grande Estupa Swyambhunath, no 
Nepal. Haviam mais de 1.000 pessoas 
participando, incluindo monjes e leigos 

do Butão e muitas pessoas das regiões 
de Ladakh, Lahaul e Kinnaur, todos em 
seus trajes tradicionais. Foi também uma 
oportunidade para muitos Rinpoches e 
Khenpos da linhagem congregarem-se e 
reunirem-se para discussões ao mesmo 
tempo em que ministravam ensinamentos 
para o público.

Durante os meses de maio e junho estive 
na Europa ministrando palestras sobre o 
Dharma, dando entrevistas e encontrando-
me com pessoas maravilhosas. Estive 
acompanhada durante toda a viagem pela 
minha amiga monja Tenzin Dolma que é 
fluente em várias línguas européias e é a 
afabilidade e generosidade personificadas. 
Sendo suíça é também muito organizada! 
Durante essa turnê fomos convidadas a 
falar em vários centros Drukpa Kagyu 
e foi com prazer que vimos o Dharma 
florescendo na Europa.

Como esta foi a minha última viagem 
prolongada, gostaria de agradecer 
novamente a todos os coordenadores da 
turnê e seus assistentes bem como a todos 
que contribuíram com traduções, que 
providenciaram acomodações, refeições 
e transporte para nós, etc. Em todos os 
lugares as pessoas foram tão amáveis e sou 
profundamente grata a todos os envolvidos. 
Gostaria também de agradecer a todos que 
fizeram doações em

Queridos amigos,
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 espécie ou em itens para o convento, 
a todos os que têm escrito para o nosso 
escritório oferecendo sua ajuda para 
traduções e transcrições dos Boletins e 
dos Ensinamentos. A ajuda que temos 
recebido para o convento tem sido muito 
gratificante.

O templo continua a tomar forma e 
nosso time de jovens – artesãos Nepaleses 
têm estado ocupados com os ornamentos 
de cimento para os frisos e colunas. 
Presentemente eles estão trabalhando 
nos dragões que enrolam-se em volta das 
pilastras – olhando para fora para invocar 
paz e afastar os obstáculos, de acordo com 
nossa tradição. Este convento pertence 
a linhagem Drukpa Kagyu e a palavra 
“Druk” significa dragão. Enquanto isso no 
santuário do Centro de Estudos um time 
de jovens artistas de Tashi Jong pintam 
o santuário entalhado em madeira com 
cores recomendáveis suavizadas (pelos 
padrões Tibetanos). As estátuas dos 
Centros de Estudos e de Retiro foram 
lindamente embelezadas e pintadas 
parecendo resplandescentes e refinadas. 
Gen Lodro tem estado muito envolvido 
com o preenchimento das estátuas com 
/zung/ (rolos de mantra impressos) e 
substâncias preciosas. Esse é um trabalho 
que exige muita habilidade e somos 
profundamente gratas ao Lama Lodro por 
sua constante assistência nesses assuntos 
técnicos ocultos.

No momento em que escrevo, as 
chuvas das monções estão caindo e é a 
estação de tempestades magníficas onde 
trovões e relâmpagos ricocheteiam nas 
montanhas por horas a fio. (Então, claro 
temos as inevitáveis falhas de eletricidade 
e de internet!!) É um grande alívio que os 
leitos dos rios estejam cheios de água e que 
o campo esteja exuberante e novamente 
verde. Os fazendeiros locais estão 
plantando arroz que irá alimentar suas 
famílias no ano vindouro.

Queridos amigos, continua

Lama Lodro tem estado associado 
ao DGL desde seu início. Naqueles dias 
ele ensinava escrita Tibetana para nosso 
primeiro grupo de monjas em Tashi Jong. 
Ele é um monge com muitos talentos 
práticos incluindo pintura, preenchimento 
de estátuas e estupas. Ele também tem um 
olho clinico para detalhes e em muitas 
ocasiões apontou aparentemente pequenas 
discrepâncias, o que foi de grande ajuda, 
para nós.

Quando as estátuas estavam sendo 
preenchidas Lama Lodro ficou no 
Convento por vários dias consecutivos, 
conduzindo Pujas na medida em que 
os mantras eram colocados dentro das 
estátuas. É importante haver um monge 
altamente treinado com pura disciplina 
e devoção para realizar essas tarefas. 
Lama Lodro tem sido uma ajuda valiosa 
e confiável para nós através dos anos e 
parece fazê-lo com prazer. As monjas 
gostam de trabalhar com ele pois está 
sempre risonho sempre rindo.

Lama Sonam Lodro nasceu em 
10 de setembro de 1980 e recebeu sua 
ordenação monástica inicial  na  presença 
do grande Khempo Lekshey no Mosteiro 
Nubgon que é um braço do Mosteiro 
de Khampagar, no leste do Tibete. Ele 
continuou seus estudos no mosteiro por 

15 anos durante os quais assegurou sua 
educação monástica básica incluindo o 
estudo da filosofia Budista sob a direção 
de Ratrul Rinpoche, Khenpo Talo e outros 
mestres.

Ao deixar o Tibete Lama Lodro 
ficou sob a orientação de Sua Eminência 
Dorzong Rinpoche de quem recebeu 
ordenação de noviço bem como muitos 
ensinamentos. Lama Lodro recebeu os 
votos de Bhikshu (ordenação completa) 
de Sua Santidade Penor Rinpoche.

Recentemente Lama Lodro 
trabalhou como professor de língua 
Tibetana na Escola de jovens monjes o 
mosteiro Khampagar em Tashi Jong e, 
claro, ensinou nossas monjas do convento 
Dongyu Gatsal Ling. Lama Lodro também 
teve papel importante na construção 
da Estupa no convento DGL e agora é o 
conselheiro que orienta a decoração do 
nosso Templo principal e do salão de Puja 
do Centro de Estudos.

Lama Sonam Lodro
An Appreciation
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Para sermos felizes e sobrevivermos 
devemos contar com ajuda mútua. Desde 
o nosso nascimento, nossa mãe nos 
alimentou e então através da generosidade 
dos outros adquirimos habilidades para 
vivermos em comunidade. Tudo o que 
vocês e eu temos realizado até agora 
precisou do apoio de outras pessoas. 
Como uma pequena árvore que precisa 
de elementos para crescer forte, nós não 
podemos realizar nada sozinhos. Não 
podemos bater palmas com uma só mão!

O mundo é feito de pessoas de diferentes 
religiões e culturas. Para vivermos felizes 
juntos é importante que aprendamos a 
respeitar uns aos outros. Conseguimos isso 
desenvolvendo a paciência, a tolerância e a 

bondade amorosa. Quando não apoiamos 
uns aos outros desperdiçamos nosso 
poder. Uma vara sozinha é fácil de quebrar 
mas um feixe delas torna-se muito forte. 
Nossos conventos são o que fazemos deles 
e qualquer ato de generosidade grande ou 
pequeno causa em todas nós um impacto. 
Cada uma de nós tem algo a oferecer. Um 
pequeno sorriso, sendo um bom ouvinte, 
ajudando de forma prática ou usando 
nosso raciocínio ajudamos a criar uma 
atmosfera de paz e harmonia.

Tenho ajudado as monjas do Convento 
Dongyu Gatsal Ling durante seus retiros. 
Elas dependem de mim e de outras para 
providenciarem comida, gás, roupas, 
remédios e itens para seus Pujas. Ser capaz 

de ajudá-las me traz satisfação e me sinto 
muito feliz.

O estudo do Darma é muito difícil. 
Aproveitando a oportunidade de 
ajudarmos umas as outras elevamos nossa 
auto-estima e confiança.

Sinto-me privilegiada por viver num 
convento onde posso estudar e praticar 
o Darma. Ajudando e apoiando uma as 
outras poderemos tirar o melhor desta 
oportunidade especial. Somente dando é 
que recebemos e somente amando é que 
somos amadas.

Como ajudarmos uns aos outros
Por Ani Dechen Chodron
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Por Charanjit Singh

Foi uma grande sorte tornar-me 
ligado ao Convento DGL, primeiro como 
curador e depois como professor de inglês 
das monjas. Na verdade meu contato com 
a fundadora do Convento vem desde o 
final dos anos sessenta quando Jetsunma, 
então Anila Tenzin Palmo morava no 
povoado vizinho de Andretta. Ela parecia 
ser motivada e praticante dedicada do 
Darma. Ela já praticava vivendo num chalé 
solitário no topo de uma alta colina acima 
do povoado cercado por densa floresta.

Ela descia para “Mirage” pertencente a 
família  do professor Jai Dayal, onde suas 
irmãs de Dharma Ani Lodro, Ani Jinba e 
Ani Pema vivam. Jetsunma Tenzin Palmo 
vinha para essa casa buscar alimento e 
outras provisões.

Foi durante uma dessas visitas que 
a conheci e interei-me de seu desvelo e 
compaixão por entender o Buda Darma 
que ela seguia ao pé da letra. Ela parecia 
já naquela época incorporar à sua própria 
vida seus princípios da forma mais religiosa 
e sincera possíveis mesmo a menor e mais 
insignificante criatura (como um mosquito) 
era mais querido para ela que qualquer 
outro ser vivente.

Uma vez eu a visitei em “Mirage” 
durante as monções, o lugar estava muito 
úmido e cheio de mato e erva daninha. 
Estava infestado por enxames de mosquitos. 
Eu fiquei comovido ao vê-la pegando-
os, quando pousavam nos seus braços ou 
nos seus pés e cuidadosamente levando-
os para fora da sala. Este era seu amor e 
cuidado para com essas pequenas criaturas 
sugadoras de sangue.

Ela carrega consigo o mesmo tipo 
de amor que só tem se desenvolvido e 
aprofundado com os anos. Ela sempre foi 
entusiasta com a questão das mulheres, 

particularmente com seu empobrecimento 
e com sua existência sem esperança, 
especialmente nesta parte do mundo 
e particularmente com mulheres dos 
conventos budistas.

A grande manifestação do seu amor 
sem fronteiras pode ser vista hoje na forma 
do Convento DGL perto do Mosteiro Tashi 
Jong no norte da Índia. No momento o 
Convento conta com mais de 60 monjas, 
realmente é um tributo aos seus incansáveis 
esforços e humildade para atestar que ela 
criou a melhor forma de infra-estrutura 
disponível para as monjas, que na sua 
maioria são de origem modesta.

Ela sempre se preocupa com os muitos 
empreendimentos incompletos e com a 
conservação do Convento. Ela trabalha 
duro para oferecer a melhor formação 
acadêmica e religiosa e proporcionar 
condições de vida ideais. Jetsunma está 
sempre muito ocupada trabalhando para 
este fim. Ela é inegavelmente uma fonte de 
inspiração para nós.

Sinto-me comovido quando vejo tanta 
gente vindo ao convento. São budistas, 
hindus, cristãos e judeus de todas as 
nacionalidades. Jetsunma os recebe de 
braços abertos. Ela sente-se feliz com 
tanta gente vindo ao convento. Ela adora 
discutir com eles vários problemas e temas 
de interesse comum. Ela desenvolveu uma 
cultura muito cosmopolita de pessoas 
interessadas em ajudar o convento. Ela não 
se fechou em um casulo e livremente se 
mistura com todos.

Na minha opinião é disso que o mundo 
de hoje necessita. Não deveríamos ficar 
correndo em diferentes direções ditadas 
pelo nosso ego inflado. Ao contrário, 
deveríamos nos reunir e partilhar nossos 
pontos de vista. A verdadeira religião une 

as pessoas ao invés de separá-las, essa é a 
essência da religião e foi bem compreendida 
por Jetsunma. Ela segue essa filosofia ao pé 
da letra.

Jetsunma trata a todos igualmente e não 
aceita comida especialmente feita para ela. 
Ela compartilha do que houver na cozinha. 
Sua cozinheira sempre faz as refeições com 
ela na sua mesa.

Hoje em dia, todo mundo parece estar 
muito ocupado amealhando bens materiais, 
há uma corrida louca para encher os cofres, 
jogando o respeito ao vento, colocando suas 
próprias vidas, e o meio ambiente em risco. 
O resultado dessa corrida está aí exposto 
para nós, em muitos países. Eu me encho 
de alegria ao ver Jetsunma fazendo coisas 
para os outros ao invés de si mesma.

Comparada a Jetsunma, minha 
contribuição para o convento é pequena 
e de pouca significância. Lembro-me da 
história de um pequeno pardal em uma 
certa floresta. Alguém ateou fogo na 
floresta. O pequeno pardal ao ver o incêndio 
dispôs-se a ajudar quem tentava apagá-
lo. Começou então a coletar em seu bico 
a água de um riacho próximo e a jogá-la 
nas chamas. Alguém observando o esforço 
do passarinho não resistiu e perguntou, 
“você tem esperança de extinguir o fogo 
dessa maneira?” o pardal humildemente 
respondeu “sei que não posso, sendo tão 
pequeno, mas amanhã quando essa história 
for escrita, meu nome será incluído na lista 
daqueles que tentaram apagar o fogo e não 
na daqueles que atearam o fogo ou naqueles 
que ficaram parados e nada fizeram”.

Minha
Associação
com o
Convento DGL
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O trabalho no templo continua durante 
a estação das monções e a cada semana 
vemos avanços e mudanças. Apesar de ser 
de tamanho modesto seu traçado é bem 
tradicional. Eventualmente caberão 150 
monjas sentadas em fileiras. Recebemos 
uma oferta muito generosa do trono 
principal e da mesa. Eles serão feitos de 
madeira entalhada.

Há belos dragões entalhados enrolados 
em volta dos quatro pilares internos. Terá 
três estátuas principais, Buda Shakyamuni 
ladeado por Tara Verde e Buda Akshobya. 
Planejamos colocar afrescos de particular 
relevância para mulheres, como as 21 
Taras, Machig Labdron etc.

Temos também, já autorizados 
vitrais nas janelas feitos por uma monja 
canadense especializada em criar lindas 
imagens vitrais. Elas serão de Taras e 
Prajnaparamita.

Esperamos que o trabalho do templo 
esteja completo, no próximo ano.

Templo 
DGL
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Meu nome é Lhamo Yangzom. 
Tenho 20 anos, minha mãe não está 

mais entre nós mas tenho pai e quatro 
irmãos. Eles ainda estão no Tibete. Meu pai 
é agricultor.

Nossas famílias são Khampas e nosso 
lar é em Markham. Já que não existem 
escolas para garotas como eu no Tibete, 
ocupava-me com a casa e nos cuidados 

com as vacas e iaques.
Decidi que minha vida seria mais 

valiosa como monja e fui ordenada no 
Tibete por um Rinpoche que estava de 
visita. Logo depois, em 2006, tive a chance 
de vir para a India onde eu esperava ver o 
Dalai Lama e estudar.

Haviam 80 pessoas no nosso grupo. 
Era janeiro ou fevereiro e o clima estava 
frio de rachar. Devido aos guardas de 
segurança chineses, não pudemos viajar em 
veiculo. Andamos para a Índia houveram 
muitas provações. Tínhamos que viajar à 
noite e durante o dia nos escondíamos em 
cavernas.

Nós nos revezamos em turnos, nos 
adiantando do grupo para observar o 
caminho e ver se não haviam soldados 
chineses a nossa espera. Um dia os 
chineses apanharam um rapaz que fazia 
o reconhecimento. Nós escutamos o que 
se passava e nos escondemos. Estavamos 
apavorados e quando nos vimos a salvo, 
retornamos para o Tibete. Não sabemos o 
que houve com o rapaz – poderia ter sido 
qualquer um de nós. 

Reiniciamos a viajem depois de um mês 
e depois de 23 dias, finalmente chegamos 
ao Nepal. Permanecemos lá por 2 meses 
enquanto aprontava nossa documentação e 
então fomos levados de ônibus a Nova Deli. 

De lá fomos colocados num outro ônibus 
para Dharamsala. Fui encaminhada para 
uma escola de recém-chegados.

Logo depois, através de amigos, 
ouvi falar do Convento DGL. Informei-
me se poderia ser admitida. Gosto daqui 
porque é um lugar calmo, pacifico e com 
ótimas dependências para estudo. Tenho 
patrocínio e sou muito grata a eles por me 
darem a oportunidade de passar a minha 
vida estudando, orando e me dedicando ao 
bem estar de todos os seres sencientes.

Nesses últimos meses estive doente 
com TB e abcesso no fígado. Tive que 
ser isolada no meu quarto para não 
contaminar as outras monjas. No início 
fiquei muito triste por estar sozinha sem 
amigos e perguntei-me porque eu não era 
como as outras. Passei esse tempo lendo 
e orando. Pensei que desde que todas as 
coisas são impermanentes e têm um fim, eu 
conseguiria superar essa tristeza um dia. Os 
médicos me disseram que estou saudável e 
já posso conviver com as outras monjas.

Sou muito grata a Jetsunma Tenzin 
Palmo por essa oportunidade. Agora já 
posso falar e escrever um pouco em inglês. 
Desejo poder dedicar minha vida a ajudar 
os outros e quem sabe, um dia, como 
professora.

Viva e deixe viver deveria ser o lema de cada um de nós. 
Os outros nos deixarão viver somente se os deixarmos viver. 
Não podemos esperar por uma vida pacifica se perturbamos 
a paz dos outros. Todas as religiões do mundo dão a maior 
importância ao amor entre os semelhantes. O amor por 
seu país, religião ou comunidade não deveria execrar o dos 
outros.
A existência pacífica deveria ser a meta de todo indivíduo, 
de toda comunidade, de toda nação. Somente essa maneira 
de pensar poderá salvar a humanidade de um desastre 
iminente. Nós monjas vivemos numa comunidade fundada 
por Jetsunma Tenzin Palmo. Ela sempre nos ensina essa 
nobre maneira de pensar. No momento ela está nos 
ensinando as seis perfeições nobres. As seis perfeições nobres 
são, generosidade, moralidade, paciência, esforço jubiloso, 
concentração e sabedoria. Nós tentamos sempre incorporar 
esses valores no nosso dia-a-dia para assim, contribuir um 
pouco para a restauração da paz e da felicidade no mundo.

Por Drimay Palmo 

Viva e 

deixe viver
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Om Tara.  Que privilégio é conhecer 
Jetsunma Tenzin Palmo. E o que seria mais 
prazeroso do que fazer parte do seu esforço 
para despertar consciências para o Fundo 
de Doações do Dongyu Gatsal Ling?
Conheci Jetsunma na sua primeira turnê 
de ensinamentos em Nova York, em 2002, 
no Centro de Meditação Shambala cuja 
diretora executiva era Déborah Garrett. 
Então, acho muito auspicioso que sete 
anos depois, Déborah e eu estejamos 
colaborando como diretores de incremento 
do recém criado fundo de doações do 
DGL, que tem como meta obter dois 
milhões de dólares americanos para 
assegurarem a longo prazo, educação e 
bem-estar das monjas e do convento. Com 
o apoio de Jetsunma, Monica Joyce, Eliz 
Dowling e muitos outros. Déborah e eu 
esperamos oferecer muitas oportunidades 
aos patrocinadores de Jetsunma Tenzin 
Palmo e do Convento Dongyu Gatsal  Ling 
de ajudarem a criar esta dotação para que 
o convento possa continuar a prosperar e 
realizar seu propósito.
Minha inspiração tornou-se mais forte este 
ano quando visitei o convento pela primeira 
vez e captei por completo o esforço de 
Jetsunma. Senti-me totalmente enlevado 
pela sua sincera sabedoria implantada nas 
dependências e na programação visando 
encorajar essas jovens mulheres a serem 
poderosas e representantes amorosas 
do Darma. As monjas já começaram a 
exercer sua liderança fora do convento. 
Numa conferencia regional sobre o 
Darma no inicio do ano elas falaram para 
suas irmãs de outros conventos sobre o 
desenvolvimento da confiança. Muito tem 
sido realizado em tão pouco tempo e isso é 
apenas o começo.
Como é do conhecimento de muitos de 
vocês,  Jetsunma  planeja 
liderar uma peregrinação a uma “caverna 

na neve” no outono de 2010 com o 
objetivo de angariar fundos para o Fundo 
de Doações do Dongyu Gatsal Ling. Quem 
estiver interessado em participar por favor 
email Deborah e eu no pilgrimage@gatsal.
org, e Lesley Kovitz, nossa coordenadora 
do “tour” entrará em contato com 
vocês. É claro, nos mandem email para 
endowment@gatsal.org para qualquer 
pergunta sobre o Fundo de Doações do 
DGL.
Quanta honra é apoiar a missão de 
Jetsunma de nutrir a nova geração de 
monjas do budismo tibetano das regiões 
do Himalaia a concretizar seu potencial 
espiritual e intelectual. Não é necessário 

dizer que esse profundo anseio e expressão 
de Tara, o divino feminino, se estenda a 
todos nós.  

Que assim seja.
Evan Zazula

O Fundo de Doação Dongyu Gatsal Ling

Em 
Adoração 
a 
Tara
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O time do Convento DGL está 
encantado em dar boas vindas a Evan 
Zazula e Deborah Garret. Evan e Deborah 
vivem em Nova York e estão nos ajudando 
a levantar capital para o Fundo de Doação. 
Esse fundo é muito importante para o 
futuro do convento, já que hoje em dia 
as instituições monásticas não são mais 
subvencionadas pelas famílias dos monjes 
ou pelas cidades do encontro.

Os juros do total levantado serão 
utilizados com as monjas na compra de 
roupa, comida, despesas médicas, salário 
dos funcionários e na manutenção dos 
prédios dando as monjas alguma segurança 
básica para que possam continuar com 
seus estudos e suas práticas.

Por isso estamos muito gratos 
por pessoas tão talentosas como Evan 
e Deborah terem se voluntariado para 
dirigir esse projeto. Eles trazem consigo 
uma riqueza de experiência em negócios 
e organização que serão muito úteis para 

alcançarmos nossas metas.
Conheço Evan há vários anos (veja 

artigo de Evan) sei que é um homem 
caloroso e inteligente com muita devoção 
ao Darma.

Deborah Garrett é também muito 
calorosa e praticante sincera do Darma. 
Ela foi diretora executiva do Centro de 
Meditação Shambala de Nova York de 
2002 a 2005. Hoje ela devota seu tempo 
a prática e ao trabalho voluntário. Ela é 
vice presidente do “Shambala Trust” e 
está no conselho do “Mountain Institute” 
uma organização internacional centrada 
na preservação cultural, desenvolvimento 
econômico e conservação ambiental dos 
Himalaias.

Tenzin Lakpa esta conosco 
substituindo Yeshi Lhamo. Ela é outra 
mulher inteligente e altamente qualificada 
do mosteiro Tashi Jong – que parece ter 
um suprimento interminável de talentos!

Estamos felizes em ter Lhakpa 
conosco pois o trabalho de contador 
necessita de alguém integro com a mente 
clara e certamente bom com números.

Encontrei pela primeira vem com 
Heather Conte no aeroporto em Adelaide, 
Austrália fazendo parte do grupo de boas 
vindas. Era o último dia de seu trabalho 
profissional pois ela aposentara-se mais 
cedo e procurava por “alguma coisa útil 
e relacionada ao Darma” para encher seu 
tempo.

Heather havia anteriormente passado

dois anos trabalhando em Deli e estava 
em casa trabalhando na India. Para nossa 
alegria ela concordou em ficar conosco no 
DGL e assumir o trabalho de Jude como 
minha assistente. Heather, originalmente 
capacitada como enfermeira passou 
grande parte de sua vida trabalhando na 
área médica.

Mais uma vez ficamos face a face 
com a lei da mudança quando duas de 
nossos estimados membros da equipe nos 
deixaram para viver suas vidas em outras 
paragens.

Primeiro nos despedimos de nossa 
talentosa contadora/secretária e Yeshi 
Lhamo que esteve conosco por três anos 
e lidava com nossos complicados assuntos 
financeiros com muita competência. Yeshi 
é filha do mestre artista em Tashi Jong e 
mudou-se para Nova York para morar 
com seu irmão.

Jude Avery trabalhou no convento 
como minha assistente durante 2 anos 
organizando minhas viagens e outras 
coisas. Sendo uma artista por formação 
ela foi de uma ajuda valiosa trabalhando 
com o “Webmaster” do convento Brian 
Sebastian no nosso “design website” e 
nos boletins do Gatsal. Jude seguiu em 
frente para dedicar seu futuro previsto ao 
desenvolvimento espiritual, em retiro e 
recebendo ensinamentos.

Desejamos a essas duas adoráveis e 
talentosas jovens mulheres felicidade e 
sucesso nos caminhos que escolheram. 

Bem vindos e até logo

Como patrocinar as monjas do DGL
JJetsunma Tenzin Palmo e as monjas do Convento Dongyu Gatsal Ling agradecem sinceramente aos 
nossos patrocinadores. Sua benevolência ajuda nosso convento a florescer e a manter vivo o Darma. 

Sustentar uma monja custa equivalente a US$ 365 ao ano.

Cheques deveriam ser nominais ao “Dongyu Gatsal Ling Trust” e endereçados a:
Dongyu Gatsal Ling Nunnery

Village Lower Mutt, P. O Padhiakhar, Via Taragarh
Distt. Kangra, H. P. 176081, Índia

Aqueles que desejarem fazer doações ao Convento DGL através da conta de Tenzin Palmo, no seu próprio país 
por Swift ou Transferência Telegráfica, por favor email Eliz Dowling para detalhes ou eliz_palmo@hotmail.com

Dongyu Gatsal Ling Trust está registrado na Índia como organização caritativa designada para patrocinar o 
Convento Dongyu Gatsal Ling e suas atividades.
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Depois de deixarem o Tibete meus pais vieram para 
a colônia Phunstok Ling em Orissa. Foi onde nasci. 
Fui mandado para o Mosteiro Mindroling em 

Clementown em Orissa para aprender arte com pintores. 
Gostei de aprender a pintar com os mestres durante a 
reconstrução do antigo templo. Achei que era algo que eu 
poderia fazer e aproveitei bastante. Fui em seguida para 
o Mosteiro Nyingma em Bykaluppe, Namdroling para 
continuar meus estudos.

Há 14 anos que pinto estátuas. Gosto mais disso do que 
de desenhos, outros tipos de pinturas, e é maravilhoso ver 
as estátuas prontas. Sou budista e gosto de ver os Budas 

parecendo belos.
Arranjo trabalhos de pinturas com facilidade. Já pintei em 

Rewalsar, Bir e Nepal e já estive em muitos lugares pintando 
estátuas em diferentes Mosteiros.

Quando sou chamado para pintar uma estátua, me 
informo detalhadamente de como a desejam e trabalho perto 
dos escultores para ter certeza de que tudo estará certo.

Espero retornar ao Convento Dongyu Gatsal Ling para 
pintar as estátuas do templo quando o mesmo estiver quase 
pronto. Gostei de trabalhar para o convento, mas gosto do 
meu trabalho em qualquer lugar porque pinto Budas. Entre 
um e outro trabalho com estátuas, eu pinto thankas. 

NOSSO PINTOR DE 
ESTÁTUAS TIBETANO

PEMA TASHI



VI A  A É R E A

De:

Para:

Convento Dongyu Gatsal Ling
VILLAGE LOWER MUTT

P.O. PADHIARKHAR, VIA TARAGARH

DISRTICT KANGRA (HP) 176081 – INDIA

De 20 de setembro 
A 7 de outubro de 2010
Para mais informações visite nosso website
www.tenzinpalmo.com

ou email pilgrimage@gatsal.org para
informações adicionais

PEREGRINAÇÃO
À

CAVERNA NA NEVE


