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Đã đến lúc tôi phải đặt bút viết cho 
Lá Thư Gatsal để chia xẻ cùng các 
bạn những gì đang diễn ra tại Ni Viện 
Dongyu Gatsal Ling.

 Bây giờ là cuối tháng bảy, 
phần lớn ni chúng đã bắt đầu vô hạ. 
Trong hai tháng hạ, đại chúng được 
chia thành từng nhóm nhỏ và thực tập 
những nghi thức khác nhau, mọi người 
đang thực tập thinh lặng trừ thời gian 
tụng kinh.  Với những vị mới tập tu, vì 
chưa thông thạo tiếng Tây Tạng, được 
sắp nghĩ riêng một khu để có thể thực 
tập đọc, viết và học ngữ pháp Tây 
Tạng để không làm xáo động đến sự 
thực tập im lặng của đại chúng. 

 Tôi hằng mong rằng những cô 
gái khi xin xuất gia tại ni viện đều nên 
tốt nghiệp các chương trình giáo dục 
căn bản. Điều kiện này sẽ giúp cho 
các em có được một kiến thức sơ cấp 
cũng như một tinh thần học hỏi rất có 
lợi trong cuộc sống tập thể cũng như 
quá trình tu học. Tuy nhiên năm nay có 
một số bé gái tuổi còn rất nhỏ, nhưng 
đã tha thiết xin được xuất gia, ban 
đầu tôi còn hơi do dự khi chấp nhận 
lời xin của các em, nhưng khi thấy sự 
nổ lực của các em để hòa nhập với 
nếp sống của ni viện cũng như sự tiến 
bộ rất mau trong các môn học, tôi đã 
không ngại và đón nhận những vị trẻ 

sau khi đã thử thách và xem xét kỹ 
lưỡng lý do tại sao các em muốn xuất 
gia.  Khenpo Ngawang và thầy giáo 
anh ngữ Charanjit Singh là những vị 
lạc quan nhất về việc này, hai người 
đã nói rằng các chúng mới đã tự phấn 
đấu học tập và chứng tỏ mình có khả 
năng và thông đạt các môn học một 
cách xuất sắc, họ hy vọng các em sẽ 
trưởng thành và có khả năng đảm 
đương nhiều trọng trách mai sau. 

 Gần đây ngài Dorzong 
Rinpoche cùng với Khenpo Losal, 
Popa Rinpoche và bảy vị trưởng 
thượng khác từ tu viện Khampagar ở 
Tashi Jong đã làm lễ thọ giới cho 12 ni 
của ni viện.  Đây là một sự kiện quan 
trọng và niềm phấn khởi vì cho quý ni, 
các cô trông thật rực rỡ trong chiếc 
những chiếc y vàng. 

 Khenpo Ngawang, vị giáo thọ 
môn tâm lý học của viện đã được nghĩ 
phép hai tháng trong suốt thời gian đại 
chúng nhập hạ. Hiện nay thầy đang 
tham thiền cùng các Togden tại chùa 
Yamantaka ở Tashi Jong.  Thầy dạy 
các môn học phổ thông của chúng tôi 
cũng đang nghĩ phép, may mắn thay 
chúng tôi vừa tìm được người dạy thế 
từ Ni viện Dolma Ling để dạy các cô 
mới xuất gia học đọc, viết và ngữ pháp 
Tây Tạng trong hai tháng hạ.  

 Tháng hai năm trước tôi có 
tham dự chương trình thường niên 
Drukpa [ADC] do Đức Gyalwang 
Drukpa tổ chức tại ni viện Druk A Di 
Đà nằm trên ngọn đồi phía sau tháp 
Swyambhunath tại Nepal.  Có hơn 
1.000 người tham dự phần lớn là chư 
tăng, chư ni và cư sĩ trong y phục cổ 
truyền đến từ Bhutan và các vùng 
khác như Ladakh, Lahaul và Kinnaur.  
Đây là cơ hội cho các Rinpoche và 
Khenpos của tông môn gặp nhau, 
thảo luận và thuyết pháp. 

 Tháng 5 và 6 tôi đi du hóa 
tại Châu Âu và gặp gỡ rất nhiều con 
người tuyêt vời!  Cùng đi với tôi là Ni 
Sư Tenzin Dolma, người thông thạo rất 
nhiều ngôn ngữ trong khối cộng đồng 
Châu Âu, Ni sư là hiện thân của lòng 
từ bi và hòa ái. Tại Thụy sĩ, ni sư đã 
tổ chức công việc thật chu đáo. Trong 
suốt chuyến đi, chúng tôi được mời 
nói chuyện tại các Trung Tâm Drukpa 
Kagyu, thật là một điều đáng mừng 
khi thấy Phật pháp đang pháp triển tại 
Châu Âu.

 Nhân đây tôi cũng xin cám ơn 
tất cả các vị đã đóng góp công sức 
trong chuyến hoằng hóa này, quý vị đã 
tận tình giúp đỡ chúng tôi trong các 
công việc dịch thuật, sắp xếp chổ nghỉ, 
thức ăn và phương tiện giao thông v.v.  

Các bạn thân mạn,
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Bất cứ nơi nào tôi đến thăm đều được 
sự giúp đỡ nồng ấm của quý vị Phật 
tử.  Tôi cũng xin tri ân các thí chủ đã 
đóng góp tài vật cho ni viện, cũng như 
những vị đã liên kết và giúp đỡ chúng 
tôi trong các công việc dịch thuật.  Sự 
hổ trợ của quý vị là phần thưởng lớn 
nhất mà chúng tôi được nhận. 

 Công việc xây dựng tại DGL 
đang tiếp tục phát triển, các nghệ công 
trẻ người Nepal đang bận rộn đúc các 
cột bê tông và chạm trổ các hoa văn. 
Hiện tại các chú đang chạm trổ những 
con rồng cuốn quanh những trụ đá và 
xoay mặt hướng ra ngoài, đây là biểu 
tượng khơi dây sự bình an và phá 
tan những chướng ngại theo phong 
tục Tây Tạng. Ni viện DGL thuộc hệ 
phái Drukpa Kagyu, chữ “Druk” có 
nghĩa là rồng.  Chánh điện trong khu 
giảng đường đang được nhóm nghệ 
công trẻ từ Tashi Jong vẽ và chạm 
trổ những hoa văn và màu sắc theo 
truyền thống và tiêu chuẩn nghệ thuật 
Tây Tạng. Các bức tượng thờ tại khu 
giảng đường và thiền đường được 
vẽ màu thật rực rỡ và hoàn hảo. Gen 
Lodro đảm trách công việc lắp đặt các 
cuộn kinh và những vật dụng khác 
vào bên trong các tôn tượng Phật và 
Bồ tát.  Đây là một công việc rất quan 
trọng vì nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm 
cũng như tinh thần, chúng tôi rất cảm 
kích sự hỗ trợ của Lama Lodro trong 
các công việc có tính cách kỹ thuật đặt 
biệt này.

 Tôi đang viết thư cho các bạn 
trong những cơn mưa hạ, khi những 
cơn giông và sấm chớp đang dội hàng 
giờ xuống các dãy núi. (dĩ nhiên sau 
những cơn dông là cúp điện và mất 
sóng internet!)  Tuy nhiên có một điều 
thú vị là các con sông khô cạn nay 
được đầy nước và những cánh đồng 
lại xanh tươi và phì nhiêu. Các nông 
phu đang cần cù gieo hạt để chuẩn 
bị cho một năm mới sung túc và bình 
an. 

Dear friends, continued

Lama Lodro đã gắn bó với 
chúng tôi từ những ngày đầu của 
viện.  Thời gian ấy, thầy phụ trách 
dạy môn luận văn cho các chúng 
trong khóa đầu tiên.  Thầy có rất 
nhiều tài từ hội họa, lắp tượng và 
tháp. Thầy có cái nhìn sắc bén và tỉ 
mỉ, trong rất nhiều dịp, thầy đã chỉ 
ra những chi tiết thiếu sót dường 
như rất nhỏ nhưng vô cùng quan 
trọng. Những bức tượng do Lama 
Lodro lắp tại ni viện diễn ra trong 
nhiều ngày bao gồm lễ an vị Phật 
khi các bản kinh được đặt bên 
trong thân tượng.  Điều đáng lưu ý 
là chúng tôi có được một cao tăng 
với tinh thần tu tập thanh khiết và 
lòng nhiệt huyết trong công việc 
thực hiện những công việc này. 
Lama Lodro là nhân tài và là nơi 
đáng tin cậy của chúng tôi trong 
nhiều năm, dường như thầy cũng 
rất thích giúp đỡ ni viện.  Quý vô 
luôn vui vẽ khi làm việc với thầy vì 
lúc nào thầy cũng mĩm cười. 

 Lama Sonam Lodro sinh 
ngày 10 tháng 9 năm 1980, thọ giới 
dưới sự chứng minh của Khenpo 

Lekshey tại Tu viện Nubgon, là 
một chi chánh của Khampagar, 
đông Tây Tạng. Thầy tu tập tại 
tu viện suốt 15 năm, trong thời 
gian ấy thầy học các chương trình 
Phật học căn bản và môn triết lý 
Phật giáo dưới sự hướng dẫn 
của Ratrul Rinpoche, Khenoi Talo 
và các vị giáo thọ khác. Rời Tây 
Tạng, Lama Lodro theo học dưới 
sự hướng dẫn của đức Dorzong 
Rinpoche, thầy cũng được thọ 
giới và tiếp nhận sự giảng dạy cỷa 
Dorzong Rinpoche.  Thầy thọ giới 
tì kheo dưới sự chứng minh của 
Đức Penor Rinpoche. 

 Gần đây, Lama Lodro đảm 
trách công việc giảng dạy tại các 
trường đào tạo tăng trẻ tại Tu viện 
Khampagar vùng Tashi Jong và tại 
ni viện của chúng tôi. Thầy cũng 
nắm vai trò lãnh đạo trong công 
việc dựng tháp tại ni viện và là cố 
vấn mỹ thuật trong công việc trang 
trí chánh điện và các đại sãnh tại 
khu giảng đường. 

Lama Sonam Lodro
Lòng biết ơn



4       G AT S A L S ố  2 3

Để sống và hạnh phúc chúng ta cần 
phải nương tựa vào sự giúp đỡ của 
nhau. Ngay từ giây phút vừa cất tiếng 
khóc chào đời, ta đã nhận được dòng 
sữa mẹ. Bằng sự thương yêu và lòng tốt 
của mọi người, chúng ta học hỏi và có 
được những kiến thức căn bản để có thể 
sống trong tập thể. Giống như cây con 
cần sự chăm bón để vươn lên, chúng 
ta không thể làm một điều gì riêng bản 
thân mình. Chúng ta không thể vỗ tay 
chỉ bằng một bàn tay! Thế giới được lập 
ra từ những con người với nhiều đức tin 
và văn hóa khác nhau. Để có thể chung 
sống với nhau trong hòa bình, điều cần 
thiết là chúng ta phải học cách tôn trọng 
nhau. Chúng ta có thể thực hiện điều 
này bằng cách thực tập tính kham nhẫm 

và lòng từ bi. Khi chúng ta không ủng hộ 
nhau, chúng ta sẽ không còn sức mạnh. 
Một cái que thì rất dễ bị bẽ gãy, nhưng 
một bó thì không dễ chút nào. Ni viện 
của chúng ta sẽ là nơi mà chúng ta muốn 
thiết lập theo ý của mình, mỗi hành động 
hòa ái dù lớn hay nhỏ đều có ảnh hưởng 
đến tập thể. Mỗi chúng ta đều có một cái 
gì từ nhiều khía cạnh khác nhau để có 
thể cống hiến và chia xẻ. Một nụ cười, 
một người biết lắng nghe, sự giúp đỡ 
bằng hành động thiết thực nào đó hoặc 
sử dụng khả năng suy nghĩ của mình để 
kiến tạo một môi trường sống đầy bình 
an và hòa ái. 

 Ở Dongyu Gatsal Ling, tôi phụ 
trách phần hộ thất. Các cô khi nhập thất 
đều trông cậy vào tôi để cung cấp thức 

ăn, gas, quần áo, thuốc và những thứ lặt 
vặt khác. Thật là một niềm vui lớn khi tôi 
có thể phục vụ đại chúng, điều này luôn 
mang lại cho tôi niềm hạnh phúc. 

 Học Phật là một điều rất khó 
khăn. Nếu chúng ta tranh thủ giúp đỡ lẫn 
nhau, chúng ta sẽ gây dựng được niềm 
tin cho bản thân cũng như những người 
xung quanh ta. 

 Tôi cảm thấy mình được một 
đặc ân lớn khi được sống và tu tập tại 
ni viện. Nếu chúng ta giúp đỡ và đùm 
bọc lẫn nhau, chúng ta đã một phần đền 
đáp bốn ân một cách chính đáng. Chỉ 
khi ‘cho’ ta mới thực sự ‘nhận’ và khi 
‘thương yêu người khác’, ta mới thực sự 
‘nhận được tình thương’.

Làm thế nào ếế giúp ếế nhếng ngếếi khác

Ani Dechen Chodron
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Charanjit Singh

Tôi thật may mắn khi được hợp tác 
với Ni viện DGL, trước là một thành viên 
trong ban quản trị, sau là thầy dạy anh 
ngữ cho quý ni. Thật ra mối quan hệ của 
tôi với ni sư viện trưởng đã bắt đầu từ 
những ngày cuối thập niên 60 khi sư 
sống và tu tập gần làng Andretta.  Ngay 
từ những ngày ấy, ở ni sư luôn toát ra một 
tinh thần tu tập miên mật, khi ấy sư đang 
tu tập trong một căn gác nhỏ nằm trên 
đỉnh một ngọn đồi phía trên ngôi làng, 
ngôi nhà nằm giữa một khu rừng rậm. 
Thỉnh thoảng ni sư xuống nhà “Mirage” 
của giáo sư Jai Dayal nơi các ni sư Ani 
Lodro, Ani Jinba và Ani Pema đang sống. 
Ni sư thường đến đây để lấy thực phẩm 
và các đồ vật cần dùng khác. 

 Một trong những chuyến viếng 
thăm đó, tôi đã hân hạnh gặp được ni sư, 
được học hỏi từ kiến thức đạo pháp cũng 
như tinh thần tu tập mãnh liệt của sư. Từ 
những ngày ấy, sư đã luôn uyển chuyển 
áp dụng Phật pháp trong cuộc sống hàng 
ngày của mình. Ngay cả đến những sinh 
vật nhỏ bé như con muỗi cũng cảm mến 
sư hơn là những người khác. 

 Có một lần khi sư ghé thăm 
‘Miage’ vào giữa mùa mưa, căn nhà thật 
ẩm thấp, đầy bụi rậm và cỏ dại.  Đó là 
mùa hạnh phúc nhất của họ hàng nhà 
muỗi.  Tôi vô cùng cảm động khi thấy sư 
bắt từng con muỗi khi chúng đậu trên tay 
hay chân của mình và đem thả chúng ra 
ngoài cửa phòng. Điều đó đã thể hiện 
lòng từ bi và sự chăm sóc nhẹ nhàng của 
sư với những sinh vật nhỏ bé khi sự sống 
của chúng được duy trì bằng cách hút 
máu của những sinh vật khác. 

 Qua nhiều năm tháng, ni sư luôn 
nuôi dưỡng lòng từ bi ấy và mỗi ngày một 
sâu sắc hơn.  Sư luôn hứng thú và xem 
trọng với những vấn đề liên quan đến nữ 
giới, đặc biệt là sự nghèo khó và bất lực 
của phái nữ đặc biệt ở vùng Hy mã lạp 

sơn và cụ thể là những phụ nữ tại các ni 
viện. 

 Lòng từ bi của sư được thể hiện 
rõ trong việc thành lập ni viện DGL gần 
tu viện Tashi Jong ở bắc Ấn Độ.  Ni viện 
hiện có hơn 60 ni chúng. Đây là kết quả 
của những cố gắng không ngừng nghỉ 
của ni sư để kiến tạo một ni viện, nơi 
có thể mở cửa đón nhận các nữ tu nhất 
là những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình 
nghèo khó. 

 Lúc nào sư cũng quan tâm về 
những công việc chưa được hoàn tất tại 
ni viện. Sư làm việc không mệt mõi để 
tạo cho đại chúng một môi trường với 
những chương trình đào tạo về văn hoá 
và Phật pháp tốt nhất cũng như điều kiện 
sinh hoạt. Ni sư luôn phấn đấu để hoàn 
tất những công việc này. Sư là niềm tin 
và tấm gương sáng cho tất cả chúng tôi.

 Tôi thật xúc động khi thấy rất 
nhiều người đã tìm đến ni viện. Họ là 
những người theo nhiều truyền thống 
tâm linh khác nhau như Phật giáo, Ấn Độ 
giáo, Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo 
từ khắp nơi trên thế giới.  Ni sư luôn mở 
rộng vòng tay để đón chào tất cả mọi 
người. Sư rất hài lòng khi thấy nhiều 
người tìm về ni viện.  Sư thích luận bàn 
về những vấn đề khác nhau nhất là các 
vấn đề xã hội. Sư đã lập nên một văn hóa 
dân chủ thế giới giữa những người luôn 
quan tâm và ủng hộ ni viện.  Sư không tự 
giam mình trong cái kén nhỏ bé mà tự do 
hoà nhập với tất cả.

 Theo tôi đây chính là cái mà thế 
giới hiện nay đang cần.  Chúng ta sẽ 
không đi theo những chiều hướng khác 
nhau do bản ngã của cá nhân mình điều 
động. Hơn thế, chúng ta cùng ngồi lại với 
nhau để chia xẻ những quan điểm khác 
biệt của mình. Một tôn giáo thật sự sẽ kết 
nối mọi người với nhau hơn là chia rẽ họ. 
Đây là điểm trọng yếu của một tôn giáo 

mà nó đã thấm nhuần với tầm nhìn và 
trí tuệ của ni sư.  Sư luôn theo thể hiện 
tư tưởng này trong văn tự cũng như tinh 
thần trong đời sống.

 Ni sư luôn đối xử với mọi người 
thật bình đẳng, không bao giờ dành một 
phần ăn đặc biệt nào cho riêng mình. Sư 
muốn dùng những gì đại chúng dùng. Thị 
giả nấu ăn cho sư luôn dùng thức ăn và 
ngồi chung bàn với sư. 

 Ngày nay, khi mọi người dường 
như luôn bận bịu để dành những thứ 
ngon vật lạ cho riêng bản thân mình, tất 
cả đang điên cuồng trong những cuộc 
đua để đong đầy túi riêng của mình mà 
bất kể những tàn phá về sự sống và môi 
trường xung quanh. Hậu quả của những 
tham muốn điên dại này có thể được 
nhìn thấy ở các quốc gia khác trên thế 
giới. Tôi cảm thấy thật bình yên khi nhận 
ra ni sư luôn làm tất cả cho người khác 
mà không hề nghĩ đến bản thân mình. 

 Đối với những gì ni sư đã làm, 
sự đóng góp của tôi tại ni viện thật không 
đáng kể. Tôi tự nhắc mình về câu chuyện 
của một con sáo nhỏ trong rừng. Có ai 
đó đã chủ tâm đốt rừng. Con sáo nhỏ 
chứng kiến thảm trạng này và cố gắng 
giúp đỡ những người đang cố dập tắt 
ngọn lửa. Sáo bay tới một dòng sông lân 
cận và ngụm từng ngụm nước bay về 
để thả xuống ngọn lửa hòng góp công 
dập tắt chúng.  Có một người quan sát 
việc làm của sáo và hỏi rằng “ngươi nghĩ 
rằng mình có thể dập tắt đám cháy bằng 
cách này chăng?” Sáo khiêm tốn trả lời 
rằng “Tôi biết tôi không thể vì bản thân 
tôi quá nhỏ bé nhưng mai này khi sử 
sách lưu lại, tên tôi sẽ được khi lại trong 
danh sách những người đã cố công dập 
tắt ngọn lửa, chứ không phải là những 
người đã gây nên thảm trạng này cũng 
như những người quay lơ và bỏ cuộc.”

Công 
việc của 
tôi tại Ni 
viện DGL
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Công việc xây dựng chánh điện vẫn được 
thực hiện trong mùa mưa, chúng tôi đều 
nhận thấy sự tiến triển của công trình 
hàng tuần. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng 
hạn chế kích thước và thiết kế với kiến 
trúc đơn giản và truyền thống, sau khi 
hoàn tất, chánh điện sẽ chứa được 150 vị.  
Chúng tôi đã nhận được chi phí làm bàn 
thờ chính. Bàn và tủ thờ cũng như pháp 
tòa sẽ được làm bằng gỗ khắc hoa văn. 
 Bốn cây cột chính đã đượcđiêu 
khắc hoa văn với những con rồng uống 
quanh.  Sẽ có ba tượng chính, Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, Nữ thần Tara và Phật 
Dược Sư. Chúng tôi đang dự trù thực 
hiện những bức bích họa có liên quan 
đến vai trò của người nữ trong đạo Phật 
ví dụ như thần Tara thứ 21, ngài Machig 
Labdron. Chúng tôi cũng đặt làm những 
tấm tranh bằng kiếng màu do một sư cô 
người Canada thực hiện. Trong những 
công trình nghệ thuật này sẽ có hình ảnh 
thần Tara và Đức Prajnaparamita (mẹ của 
chư Phật). Chúng tôi hy vọng công trình 
xây cất sẽ được hoàn tất vào năm 2011. 

DGL 
Temple
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Tôi là Lhamo Yangzom
Năm nay tôi 20 tuổi. Mẹ tôi đã qua đời 

nhưng tôi còn có cha và bốn anh em, tất 
cả gia đình tôi hiện đang còn sống ở Tây 
Tạng.  Hai anh trai của tôi đã xuất gia và 
hai người còn lại đã lập gia đình. Cha tôi 
làm nghề nông. Gia đình chúng tôi là dân 
Khampas ở tỉnh Markham.  Ở Tây tạng 
không có trường học cho những đứa trẻ 
như tôi, hàng ngày tôi làm công việc nhà 

và chăn bò. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của 
mình sẽ có giá trị hơn nếu tôi đi tu, vì thế 
tôi đã xin xuất gia với một vị Rinpoche. 

 Chẳng bao lâu sau ngày tôi xuất 
gia, tôi có được cơ hội đi Ấn Độ vào năm 
2006, tôi rất mong được diện kiến đức Đạt 
Lai Lạt Ma và được tu học. Có 80 người 
trong nhóm chúng tôi. Lúc đó vào tháng 
giêng và tháng hai, tiết trời lạnh cắt da. 
Để tránh sự kiểm soát của công an Trung 
Quốc, chúng tôi không thể đi bằng xe. 
Vì vậy, chúng tôi đã vượt qua nhiều khó 
khăn và đi bộ đến Ấn Độ. Chúng tôi đi ban 
đêm và trốn trong hang đá vào ban ngày 
để tránh bị nhận diện. Cả đoàn thay phiên 
nhau đi trước từng đoạn đường để thám 
thính. Trong chuyến đi ấy, cậu bé đi trước 
thám thính đã bị công an Trung Quốc bắt 
giam. Tiếng ồn gây động và cả đoàn đã 
trốn lại đằng sau.  Chuyến đi bị hủy bỏ và 
mọi người quay trở lại Tây Tạng, sau đó tôi 
không có tin tức gì về cậu bé ấy. Điều này 
đều có thể xảy ra cho bất cứ ai trong chúng 
tôi. 

 Một tháng sau chúng tôi lại bắt 
đầu một cuộc vượt biên khác và tôi đã đặt 
chân tới Nepal sau 23 ngày đi bộ. Chúng 
tôi đã ở lại đây hai tháng để hoàn tất thủ 
tục di dân, sau đó tất cả được chuyển tới 
Dheli bằng xe buýt và chuyển sang một xe 
khác đi thẳng tới Dharamsala.  Tôi được 
nhận vào trường dành cho những người 
mới định cư. Sau đó không bao lâu một vài 

người bạn kể tôi nghe về Ni viện DGL.  Tôi 
hỏi họ không biết tôi có thể xin gia nhập 
được không. Tôi rất thích nơi đây bởi vì 
không gian yên tĩnh và điều kiện tu học rất 
tốt. Tôi có một thí chủ tài trợ và rất biết ơn 
sự bảo trợ này vì nó đã cho tôi một cơ hội 
sống, cầu nguyện và tu học vì lợi ích của 
chúng sanh. 

 Vài tháng qua tôi mắc phải căn 
bệnh gan và được sắp ở riêng để tránh 
truyền bịnh cho những vị khác. Lúc đầu tôi 
cảm thấy rất cô đơn, buồn chán và tự hỏi 
tại sao mình không được khỏe mạnh như 
những bạn đồng tu. Tôi dùng thời gian của 
mình vào việc đọc sách và cầu nguyện.  
Tôi nghiệm ra rằng bởi vì tất cả những gì 
trên thế gian này đều vô thường, hy vọng 
một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua được 
những khó khăn của mình. Bác sĩ cho biết 
hiện nay sức khỏe của tôi đã khá hơn và 
tôi có thể trở lại sinh hoạt chung với đại 
chúng. Tôi rất biết ơn ni sư viện trưởng, 
người đã cho tôi có được cơ hội sống và 
tu học như ngày nay. Giờ đây tôi có thể 
đọc và viết được chút ít anh ngữ. Tôi muốn 
được đem cuộc đời tu sĩ của mình để giúp 
đỡ người khác, có thể một ngày nào đó tôi 
sẽ trở thành một vị giáo thọ. 

Sống và hãy sống nên trở thành mục tiêu của mỗi chúng ta. 
Những người khác sẽ để chúng ta sống nếu chúng ta để 
họ sống. Chúng ta không thể hy vọng sống trong hòa bình 
nếu ta luôn phá hoại sự bình an của kẻ khác. Tất cả các tôn 
giáo lớn trên thế giới đều nêu cao tầm quan trọng của tình 
thương yêu nhân loại. Tình yêu đối với một quốc gia, tính 
ngưỡng hay một cộng đồng của bản thân ta không có nghĩa 
là ta phải hạ thấp kẻ khác. 
 Chung sống hoà bình nên là mục tiêu sống của mỗi 
con người, cộng đồng và quốc gia. Chỉ có tư tưởng này mới 
có khả năng cứu vãn được nhân loại thoát khỏi những tai 
ương và nạn ách. Chúng ta là những tu sĩ sống trong thiền 
viện do ni sư sáng lập. Người luôn dạy chúng ta những 
điều căn bản này.  Ni sư đang dạy chúng ta về sáu điều tâm 
niệm, đó chính là khoan dung, đức hạnh, kiên nhẫn, tinh tấn, 
thiền định và trí tuệ.  Chúng ta nên luôn luôn ghi nhớ và thực 
tập cho được lời dạy của ni sư trong sinh hoạt hằng ngày 
hòng góp công đem lại sự hòa bình và hạnh phúc cho thế 
giới mai sau.

Drimay Palmo 

Sống và 
hãy sống
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Tôi thật hân hạnh được biết ni sư 
Tenzin Palmo.  Có gì vui bằng khi 
mình được là một thành viên để 
góp phần truyền bá và quyên góp 
quỹ hổ trợ ni viện Dongyu Gatsal 
Ling? Tôi gặp Ni sư trong những 
ngày đầu trong chuyến du hoá của 
sư vào năm 2002 tại Trung Tâm 
Thiền Shambhala do Deborah 
Garrett làm hội trưởng. Thật là 
một điềm lành vì chỉ sau một tuần 
chúng tôi đã trở thành thành viên 
sáng lập quỹ tài trợ cho Ni viện 
DGL, với mục tiêu gây hai triệu 
mỹ kim để đảm bảo chương trình 
tu học và sinh hoạt của ni chúng. 
Với sự ủng hộ nhiệt tình của ni sư 
Tenzin Palmo, Monica Joyve, Eliz 
Dowling và nhiều bạn hữu khác, 
Deborah và tôi sẽ tạo mọi phương 
tiện cho những mạnh thường quân 
cùng đóng góp cho ngân quỹ để 
đạt đến mục tiêu đã nêu ra. 
Lòng nhiệt huyết của tôi trở nên 
mạnh mẽ hơn trong lần đầu đến 
thăm ni viện và hiểu rõ tầm nhìn 
cũng như mục đích của ni sư. Tôi vô 
cùng cảm động trước trí tuệ của ni 
sư khi người có ý thành lập ni viện 
cũng như xây dựng chương trình 
tu học nhằm động viên các người 
nữ trẻ tuổi nhận ra tiềm năng của 
mình và tu tập để trở thành một sứ 
giả của Như Lai. Quý ni đã bắt đầu 
thực tập phương cách lãnh đạo 
bên ngoài phạm vi Ni viện. Trong 
một hội nghị Phật giáo trong vùng 
gần đây, quý cô đã chia xẽ kinh 
nghiệm với những bạn đạo từ các 
ni viện khác về việc làm thế nào để 

thiết lập sự tự tin. Đây là thành quả 
rất lớn trong thời gian thật ngắn và 
nó chỉ là những bước đầu tiên. 
Chắc các bạn cũng biết ni sư sẽ 
hướng dẫn chuyến hành hương 
“Am Thiền trong băng tuyết” vào 
tháng tám năm 2010 để gây quỹ 
cho ni viện. Nếu quý vị muốn tham 
gia chuyến đi này, xin vui lòng 
liên hệ Deborah và tôi tại địa chỉ 
điện thư pilgrimage@gatsal.org 
và Lesley Kovitz, người sắp xếp 
chương trình chuyến đi sẽ liên lạc 
trực tiếp với các bạn. Nếu các bạn 
có những câu hỏi gì liên quan đến 

ngân quỹ hổ trợ ni viện, xin liên lạc 
điện thư tại  endowment@gatsal.
Thật là một vinh hạnh được hổ 
trở công trình của ni sư trong việc 
nuôi dưỡng và đào tạo thế hệ mới 
của nữ tu Phật Giáo Tây Tạng 
trong vùng Hy Mã Lạp Sơn cũng 
như giúp đỡ họ nhận ra được tiềm 
nằng trí tuệ của bản thân.  Không 
cần nhiều lời, tôi xin thành kính 
cảm tạ thần Tara, hiện thân người 
nữ thánh thiện và tất cả chúng ta. 
   

Evan Zazula

The Dongyu Gatsal Ling Endowment Fund

Vinh 
danh 
thần 
Tara
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Ni viện DGL chào mừng hai 
thành viên mới Evan Zazula và 
Deborah Garrett. Evan và Deborah 
hiện cư ngụ tại New York và đang 
phụ trách chương trình gây quỹ hổ 
trợ công trình của Ni viện. Dự án này 
rất quan trọng trong sự phát triển và 
tồn tại của ni viện vì hiện nay chúng 
tôi không còn trông cậy vào sự đóng 
góp của gia đình các ni sinh cũng 

như dân cư trong vùng. Tiền lời nhận 
được từ ngân quỹ này sẽ bảo đảm 
lương thực, vật dụng, y tế và các chi 
tiêu khác cho đại chúng. 

Chúng tôi thật may mắn có được 
sự giúp đỡ của Evan và Deborah. 
Hai vị đã chia xẻ những kinh nghiệm 
quý báu trong việc tổ chức cũng như 
những khía cạnh thương mại ngoài 
xã hội, đây là những yếu tố quan 
trọng sẽ giúp chúng tôi đạt được 
mục tiêu của công trình gây quỹ. 

Tôi quen Evan từ nhiều năm 
trước (xem thư của Evan), anh là 
một Phật tử thuận thành, chân tình 
và thông minh. 

Deborah Garrett cũng là một 
Phật tử thuận thành và tốt bụng.  Cô 
từng là giám đốc điều hành Trung 
Tâm Thiền Shamblaha tại New York 
từ năm 2002 đến 2005.  Hiện nay 
cô dành thời gian của mình cho việc 
tu tập và các công tác thiện nguyện. 
Cô cũng là phó tổng giám đốc của 
Shambhala Trust và nằm trong ban 
quản trị của the Mountain Institute, 
hội bảo tồn văn hóa, kinh tế và môi 
trường vùng Hy Mã Lạp Sơn. 

Tenzin Lhakpa vừa gia nhập ni 
viện thay thế Yeshi Lhamo. Cô là 
một tu sĩ trẻ và tài năng đến từ Tu 
viện Tashi Jong.  Chúng tôi rất vui khi 
Lhakpa đảm nhận chức vụ kế toán, 
một công việc đòi hỏi sự rõ ràng và 
chính xác. 

Lần đầu tiên tôi gặp Heather 
Conte tại sân bay Adelaide, Úc khi 
cô ra sân bay đón chúng tôi.  Đó 
cũng là ngày làm việc cuối cùng của 
cô vì cô đã quyết định nghỉ hưu non 
và đang tìm một tự viện nào đó để 
‘làm công việc liên quan đến Phật 
pháp và hữu ích”. 

Heather đã từng sống và làm 
việc tại Dehli được hai năm. Chúng 

tôi rất vui khi cô nhận lời mời tham gia 
ni viện DGL và thay Jude đảm nhận 
công việc trợ lý của tôi. Heather từng 
là y tá và có nhiều năm kinh nghiệm 
trong lãnh vực y khoa.

Một lần nữa chúng tôi phải đối 
mặt với vô thường khi phải tạm biệt 
hai thành viên quý giá của DGL. 
Đầu tiên chúng tôi phải tạm chia tay 
Yeshi Lhamo, người từng là kế toán 
viên và thư ký của viện trong 3 năm. 
Yeshi đã đương đầu với nhiều vấn 
đề phức tạp về tài chánh của viện. 
Yeshi là con gái của một họa sĩ tài ba 
tại Tashi Jong. Hiện nay cô định cư 
tại New York với anh trai.

Jude Avery là trợ lý của tôi tại Ni 
viện được hai năm, Jude chuyên lo 
sắp xếp lịch giảng và những chương 
trình hoằng pháp ở nước ngoài của 
tôi. Cô là một họa sĩ chuyên nghiệp 
vì vậy Jude đã có rất nhiều đóng góp 
về phương diện thẩm mỹ khi cô hợp 
tác với Brian Sebastian người thiết 
kế và bảo trì trang web cũng như Lá 
Thư Thường Niên của ni viện.  Jude 
tiếp tục tu tập bằng cách tham gia 
các khóa tu. Tôi chúc cả hai thành 
viên tài năng này được nhiều thành 
công và hạnh phúc trên bất cứ con 
đường nào họ chọn trong tương lai. 

Chào mừng và Tạm biệt

Làm thế nào để Giúp Đỡ Ni viện DGL
Ni Sư Tenzin Palmo và ni chúng tại Ni viện Dongyu Gatsal Ling Nunnery xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ 

chân tình của quý vị. Sự hổ trợ của quý vị đã góp phần giữ gìn mạng mạch của Như Lai.  Quý vị có thể bảo trợ 
một sư cô cho một năm với số tiền là 365 USD.

Quý vị có thể gởi bằng check với người nhận là “Dongyu Gatsal Ling Trust’ và gởi tới địa chỉ: 
Dongyu Gatsal Ling Nunnery

Village Lower Mutt, P.O. Padhiarkhar, Via Taragarh
Distt. Kangra, H.P. 176081, India

Quý vị cũng có thể hổ trợ bằng cách chuyển tiền vào tài khỏang của Ni Sư Tenzin Palmo, xin liên lạc 
Eliz Dowling tại eliz_palmo@hotmail.com

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn liên lạc Ni Sư Tenzin Palmo, xin vui lòng email dglof-
fice@gatsal.org

Dongyu Gatsal Ling Trust là một tổ chức từ thiện đăng ký tại Ấn Độ để bảo trợ các hoạt động của Ni 
Viện Dongyu Gatsal Ling. 
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Sau khi cha mẹ tôi rời Tây Tạng, hai người đã dọn tới 
Phunstok Ling tại Orissa. Tôi ra đời ở đây và được gởi 
đi học nghề từ những họa sĩ tài ba tại Tu Viện Mindroling 
tại Clementown ở Orssisa.  Tôi rất thích học với những 
bậc thầy khi những ngôi chùa ở đây được trùng tu.  Ở 
đây. tôi đã tìm ra được một công việc mình có thể theo 
đuổi và đầy hứng thú. Sau đó tôi đi Bykaluppe để đến tu 
viện Nyingma vùng Namdroling để tiếp tục học. 

Tôi đã làm công việc vẽ tượng được 14 năm. Tôi 
thích công việc này hơn những việc thiết kế hay hội họa 
khác vì tôi được nhìn thấy tác phẩm của mình khi hoàn 
tất. Tôi là một Phật tử và tôi thích trang điểm cho những 
tượng Phật thêm hoàn mỹ. 

Tôi nhận việc từ những người quen. Tôi từng làm ở 
Rewalsar , Bir và Nepal và từng ở nhiều nơi như biên 
giới  giữa Tây Tạng và Nepal để vẽ những tôn tượng ở 
nhiều tu viện khác nhau. 

Khi nhận lời làm việc, tôi thường tìm hiểu kỹ những 
đòi hỏi và làm việc trực tiếp với họa sĩ tạc tượng để thể 
hiện tôn tượng cho thật đúng.

Tôi hy vọng tôi có dịp trở lại Ni Viện Dongyu Gatsal 
Ling để vẽ những tôn tượng Phật và Bồ Tát khi chánh 
điện gần hoàn tất. Tôi rất thoải mái khi làm việc ở đây 
cũng như tôi thưởng thức công việc của mình ở tất cả 
các tu viện khác. Ngoài việc vẽ tượng, tôi còn vẽ tranh 
Phật (thankas)

HọA Sĩ Vẽ TƯợNG TÂY 
TạNG CủA CHÚNG TôI, 

PEMA TASHI
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From:

To:

Dongyu Gatsal Ling Nunnery
VILLAGE LOWER MUTT

P.O. PADHIARKHAR, VIA TARAGARH

DISRTICT KANGRA (HP) 176081 - INDIA

Ngày 20 tháng 9 đến 7 
tháng 10 năm 2010
Muốn biết thêm chi tiết, xin ghé thăm 
trang nhà 
www.tenzinpalmo.com

hoặc email pilgrimage@gatsal.org

Chuyến Hành Hương
Am Thiền Trong Núi Tuyết


