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Dear friends,
  

   เป็นอีกครั้งแล้วที่จะได้นำเสนอจดหมายข่าว

ของ Gatsal อีกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของพวก

เราที่นำเสนอต่อเนื่องเป็นประจำในระยะ 2-3 เดือน

ที่ผ่านมา

  ในช่วงใบไม้ผลิ ข้าพเจ้าได้เดินทางไปยัง

ประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุม ศากยะธิตา 

( S a k y a d h i t a ) [ ธ ิ ด า แ ห ่ ง พ ร ะ พ ุ ท ธ อ ง ค ์ ] 

ซึ ่งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากและได้ไปเยี่ยม

สำน ักแม ่ ช ี แห ่ งหน ึ ่ งบนยอดเขา เหน ือ เม ื อง

ฮานอยซึ่งดำเนินรอยตามขนบ Drukpa Kagyu
เป็นเรื ่องที ่น่าตื ่นเต้นและเหมือนฝันมากที่ได้เห็น

แม่ชีชาวเวียดนาม 70 ท่าน แสดงในงานพิธี Chöd 

ของธิเบตเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

        มีงานสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้คือการประชุม

ประจำปี Drukpa (ADC) ซึ่งไปจัดที่สำนักแม่ชี
Druk Amitabha Mountain ซึ่งตั้งอยู่บนเขา

ด้านหลังสถูปสวยัมภูนาท (Swyambhunath) ใน 

กาฎมัณฑุ His Holiness the Gyalwan 
Drukpa ต้องการให้แม่ชี 800 ท่าน มารวมกันเพื่อ

งานพิธีที่จะมีขึ้นนานเป็นสัปดาห์ ดังนั้นแม่ชีของเรา 

จาก DGL จึงไปร่วมโดยมี Khenpo Ngawang 
Zangpo และอาจารย์ภาษาอังกฤษ Charanjit 
Singh เดินทางไปด้วย ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสฝ่า

ความร้อนไปถึง 3 วัน แต่บรรดาแม่ชีมีความสุขกัน

มาก ที่ได้ไปร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ และจะได้ไปเห็น 

สถานที่แปลกตา มีผู้คนนับพันจากทั่วทุกมุมโลกมา  

  

ร่วมงานประชุม ADC นี้ โดยเฉพาะจากภูมิภาค

แถบหิมาลัยอย่าง ลาดัค ภูฏาน การ์ชา สปิติ และ 

คินนัวร์

     หลังจากเนปาล ข้าพเจ้าได้ไปเยือนออสเตรเลีย

ในการประชุมเยาวมิตรา (Mitra youth) และจาก 

นั้นได้ใช้เวลาที่สิงคโปร์อีก 2-3 วัน ระหว่างขากลับ 

มายังอินเดีย ในการไปประเทศทั้งสองนี้ ถือเป็นเรื่อง

ที่น่ายินดีที่ได้พบปะกับมิตรเก่าหลายคนอีกครั้งและ

ได้พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับมิตรใหม่

      เดือนพฤษภาคม แม่ชีส่วนใหญ่ของเรากลับไปใน 

ช่วงวันหยุดประจำปีหลังจากที ่ทำการสอบเสร็จ

อย่างไรก็ตาม แม่ชีที่เพิ่งมาใหม่ 26 ท่านยังต้องอยู่ที่ 

สำนักแม่ชีเพราะพวกเธอยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับ 

บ้านในช่วง 2 ปีแรก พวกเธอเข้าร่วมพิธีกรรมทาง 

ศาสนาในแต่ละวัน ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษและ 

ภาษาธิเบตด้วย หลายคนก็กำลังศึกษาขั้นแรกของ 

การฝึกเบื้องต้น [Ngöndro] จากแม่ชี Genla 
Yeshe  Wangmo เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับ

การเข้ารีทรีทในภายหลัง

     ด้วยเหตุนี้ ในเดือนมิถุนายนเหล่าแม่ชีใหม่ของ

DGL และเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงได้เข้าร่วมพิธีสาบาน 

ตนที่วัดของ H.E. Dorzong Rinpoche ที่ื 

Jangchub Jong โดยมีท่านผู้นำทางจิตวิญญาณ

ของเรา H.E. Khamtrul Rinpoche เป็นประธาน 

ในพิธี ทุกคนทั้งนักบวชและฆราวาสจาก Tashi 
Jong ต่างไปร่วมพิธีนี้ มันเป็นพิธีการแห่งความสุข  

  

ซึ่งจัดเป็นเวลานานถึง 4 วัน  Jangchub Jong 
ตั ้งอยู ่บร ิเวณป่าสันเขาที ่สวยงามเหนือหุบเขา 
Kangra  สามารถมองออกไปเห็นภูเขาที่ปกคลุมไป 

ด้วยน้ำแข็งและผืนนาขั้นบันไดที่อยู่เบื้องล่าง ในช่วง 

สำคัญที ่ส ุดของพิธ ีปรากฎมีสายรุ ้งพาดผ่านบน  

ท้องฟ้าเหนืออาราม

     ในระยะนี้ แม่ชีส่วนใหญ่ของพวกเรากำลังจดจ่อ

อยู่กับการเข้ารีทรีท 2 เดือนซึ่งทำเป็นประจำทุกปีใน 

ช่วงหน้าฝน นอกเหนือจากการสวดมนต์ แม่ชีหลาย 

ท่านได้เลือกที่จะฝึกเข้าเงียบ (practice silence) 
ในตลอดช่วงการรีทรีทนี้ ระหว่างการเข้ารีทรีทจะมี

ช่วงเวลคัมเบรคเพื ่อให้ได้พักจากการเล่าเรียนที ่ 

ดำเนินมาตลอดทั้งปีอีกด้วย

 ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ทำรีทรีทท่านอื่น 

แม่ชีใหม่ที่ยังไม่มีความแตกฉานในภาษาธิเบตจะได้ 

เรียนภาษาต่อไปอีกในระหว่างพำนักอยู ่ที ่หอพัก

ชั่วคราวและในห้องเรียนที่ศูนย์การศึกษา ซึ่งแม่ชีต่าง

เห็นพ้องกันว่าเป็นเหมือนการได้ไปผจญภัย

 พวกเราขอขอบคุณผู้ที่ปรารถนาดีและผู้สนับสนุน 

ทั้งหมดของเราจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้ให้ความช่วย 

เหลืออย่างเต็มที่อีกครั้งเพื่อให้สำนักแม่ชีนี้ประสบ 

ความสำเร็จต่อไป
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Recent 
Ordinations

ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา แม่ชีเยาวชน  2 กลุ่มได้รับการบวชจากท่าน

Khamtrul Rinpoche แม่ชีเหล่าน้ีมาจาก อรุณาจัลประเทศ, ดาร์จีลิง,

ซานสการ์, คินนัวร์ และลาฮอล์ในอินเดีย และมีหน่ึงท่านมาจากภูฏาน 

เยาวสตรีเหล่าน้ีส่วนใหญ่ได้ใช้เวลาอยู่ท่ีสำนักแม่ชี DGL เป็นเวลาหลาย 

เดือนเพ่ือเข้าเรียนและทำพิธีบูชา (puja) ร่วมกันกับแม่ชีท่ีได้รับการบวช 

เรียบร้อยแล้ว

  เย็นก่อนวันพิธีบวช เด็กสาวเหล่านี้จะถูกโกนผมโดยแม่ชีที่อยู่มาก่อน

และถูกสอนวิธีห่มผ้าไตรจีวร มันเป็นพิธีที่มีความสำคัญต่อเยาวสตรีเหล่า

นี้อย่างยิ่งและพวกเธอส่วนใหญ่ต่างสวดมนต์ไปด้วยอย่างเงียบๆขณะที่ถูก 

โกนผม

  เช้าของวันพิธีบวช พวกเธอสวมไตรจีวรกันเป็นครั้งแรกและได้พบกับ 

Jetsunma ซึ่งได้ร่วมเดินทางไปที่อาราม Tashi Jong กับพวกเธอด้วย

Jetsunma พาเยาวสตรีเหล่านี้เข้าไปในวัดและพาไปชมรูปสักการะของ 

ผู้สืบทอดสาย Drukpa Kargyu และสถูปของท่าน Khamtrul 
Rinpoche ท่านก่อน 

     ในงานพิธีบวช ท่าน Khamtrul Rinpoche มีท่าน Togden Achoe 
เป็นผู้คอยช่วยเหลือ เมื่อบวชเสร็จสิ้นท่าน Togden Achoe ได้เรียกเหล่า 

แม่ ชีว่า Cho-la หรือ “แม่ชีผู้น่าเคารพ”

     ขณะกลับมาที่สำนักแม่ชี DGL แม่ชีใหม่ดูมีความสุขกันมากและมีท่าที

เขินอายเมื่อแม่ชี “พี่สาว” ที่บวชมาก่อนเข้ามาทักทายด้วยความเป็นกันเอง

 เหล่าบรรดาแม่ชีใหม่ปรับตัวกันได้เป็นอย่างดีและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

กันมาก แม่ชีใหม่มักจะถูกแบ่งงานให้เสิร์ฟอาหารแก่ Khenpo-la
พวกเธอตั้งกฏหน้าที่ขึ้นมาเพื่อ ทำหน้าที่นี้คราวละ 2- 3 เดือนร่วมกับแม่ชีที่ 

บวชมาก่อน หลังจากนั้นพวกเธอจะค่อยๆเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่นเพิ่มเติม

จากการเล่าเรียน  พบว่าการทำแบบนี้จะช่วยให้พวกเธอได้สร้างความเชื่อ

มั่น และค่อยๆเกิดความรู้สึกกระตือรือล้นที่จะได้มีส่วนร่วมในการดูแล

สำนักแม่ชีของพวกเธอต่อไป     
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BIOGRAPHY OF DEBATING TEACHER

Getsulma Yeshe Lhamo
BIOGRAPHY OF THE NUNS’ TEACHER

Loponma Tsering Lhamo

หน้าตรงข้าม, จากซ้ายไปขวา,Getsulma Yeshe Lhamo,

Jetsunma Tenzin Palmo และ Loponma Tsering Lhamo 

 

ข้าพเจ้าชื่อ Loponma Tsering Lhamo จากสำนักแม่ชี Namdrolling 

ข้าพเจ้ามาจากหุบเขา Yolmo ในเนปาล ในบ้านของเรามีสมาชิกกันอยู่ 4 คนคือ 

บิดาของข้าพเจ้า ชื่อว่า Rinzin มารดาของข้าพเจ้าชื่อ Khado พี่ชายของข้าพเจ้า

ชื่อ Tenzin และตัวข้าพเจ้าเอง

     ข้าพเจ้าเรียนหนังสือที่ English New Public School เป็นเวลา 2 ปี หลังจาก

นั้นทั้งพี่ชายและตัวข้าพเจ้าได้เข้าเรียนที่โรงเรียนใน Shimla เป็นเวลา 6 ปี ข้าพเจ้า

ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เกรด 1 เพราะข้าพเจ้าไม่รู้ภาษาธิเบต หลังจากนั้นข้าพเจ้าไป 

เรียนต่อที่กาฏมัณฑุ เนปาลเป็นเวลาอีก 2 ปี เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบ ก็ได้มาเป็นแม่ชีที่ 

Namdrolling ตั้งแต่ปี 1993 ในตอนนั้นที่นั่นมีแม่ชีอยู่เพียง 20 ท่าน สมัยนั้น 

พวกเราได้เรียนเรื่องพิธีบูชา (puja) จากท่านลามะและได้เรียนหลักไวยากรณ์กัน 

เป็นส่วนตัว บางครั้งพวกเราได้รับฟังคำสอนจากท่าน Khenpo Pema Sherab  
ในปี 1996 พวกเราได้รับอนุญาตให้เรียนหนังสือที่ Shedra 
(โรงเรียนที่ฝึกฝนพระสงฆ์) เป็นครั้งแรก ในหลักสูตรระยะ 9 ปีนั้น พวกเรา

ได้เรียนมาธยมิกะ (Madhyamika) หรือ ทางสายกลาง,พุทธตรรกศาสตร์, 

ปรัชญาปารมิตา (Prajñaparamita), พระอภิธรรม (Abhidharma) และ

พระวินัย (Vinaya) รวมไปถึงคัมภีร์ตันตระ พวกเรายังได้เรียนหลักไวยากรณ์, 

กวีนิพนธ์, ประวัติศาสตร์ธิเบตและการพัฒนาเติบโตของพุทธศาสนา พวกเรามีการ

เข้ารีทรีท Ngondro และ Dzogchen เป็นเวลา 1 เดือนทุกๆปี นอกจากนี้พวกเรา

ยังได้รับมนตราภิเษกด้วย (empowerment)
     ในปี 1997 ข้าพเจ้าได้เป็นครูผู้ช่วย (Kyorpon) ดังนั้นสถานการณ์จึงออกจะ

ลำบากสำหรับข้าพเจ้าอยู่บ้างเพราะในระยะเวลาหนึ่งปีเต็มนั้น ข้าพเจ้าต้องสอนถึง

สองห้องและไม่มีเวลาศึกษาวิชาของตัวเอง เพื่อที่จะให้มีเวลาอ่านหนังสือของตัวเอง

ข้าพเจ้าเคยต้องตื่นตอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่ง ข้าพเจ้าเคยต้องท่องหนังสือเป็นร้อยๆ

หน้า แต่เนื่องด้วยเวลาที่มีเพียงเล็กน้อย ข้าพเจ้าจึงไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงต้องทบทวนขณะอาบน้ำหรือซักผ้า ข้าพเจ้าไม่มีเวลาแม้กระทั่งสังเกตุว่า 

เสื้อผ้าสะอาดเอี่ยมอ่องแล้ว ต่อมาภายหลัง เพื่อนคนหนึ่งบอกข้าพเจ้าว่า “เธอรู้ไหม 

ว่าเธอมักจะห่มผ้าไตรจีวรที่มีสีซีดมาก” ข้าพเจ้าไม่เคยแม้แต่จะสังเกตุตัวเองเลย 

บางครั้งข้าพเจ้านอนหลับไปทั้งไตรจีวรและในตอนเช้า ข้าพเจ้าก็มีเวลาเพียงแค่ทำ 

ให้มันเรียบตึง

     อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสศึกษาที่ Shedra 
ในสมัยแรกๆ และรู้สึกโชคดียิ่งไปกว่าที่ได้เป็นศิษย์ของท่าน H.H. Penor 
Rinpoche ผู้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าในยุคแห่งความเสื่อมทราม พวกเราจบการ 

ศึกษาจาก Shedra ในปี 2004 ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมาพวกเราเริ่มมีแม่ชีที่เป็น 

Lopon (Lopon หมายความว่าอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ) ข้าพเจ้าก็ได้ทำการสอน 

ในฐานะ Lopon ตั้งแต่ปี2005 เรื่อยมา

     ในปี 2006 ข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนประถม ในปี 2009 

ข้าพเจ้าถูกเชิญให้มาสอนที่สำนักแม่ชี DGL ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ที่นี่ และเป็น

ความประทับใจที่ได้พบกับ Jetsunma ท่านคือแรงบันดาลใจสำคัญของแม่ชีทุกคน

ข้าพเจ้าสนุกกับการสอนที่นี่มาก ในปี 2011 จะมี Lopon อีกท่านหนึ่งจาก 

Namdrolling มาสอนที่นี่แทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์

ระหว่างสำนักแม่ชี DGL และ Namdrolling จะยาวนานต่อเนื่องไปในอนาคตอีก

หลายปี และแน่นอนว่าในอดีตเราต่างต้องมีความสัมพันธ์กัน ถึงเป็นเหตุให้พวกเรา

ได้มาเจอกันที่นี่อีกผ่านแรงจูงใจของเรา การภาวนาอ้อนวอนและกรรม (Karma)
และความสัมพันธ์นี้จะสืบเนื่องต่อไปจวบจนถึงการตื่นรู้ (enlightenment)    

ข้าพเจ้าชื่อ Getsulma Yeshe Lhamo ข้าพเจ้ามาจากสำนักแม่ชี Jangchup 
Choeling ทางตอนใต้ของอินเดีย ข้าพเจ้าเกิดเมื่อปี 1974 ในทางภาคตะวันออก

ของภูฏาน ในเมืองที่มีชื่อว่า Tashigang
     บิดาของข้าพเจ้ามีชื่อว่า Norbu Tsering และมารดาของข้าพเจ้ามีชื่อว่า 

Photimo ตอนที่ข้าพเจ้ามีอายุได้ 9 ปี ข้าพเจ้าได้ช่วยพวกท่านทอพรมและเลี้ยงวัว 

บางครั้งข้าพเจ้าก็ช่วยพวกท่านขายของเล็กๆน้อยๆด้วย บิดาของข้าพเจ้าถึงแก่กรรม

เมื่อข้าพเจ้ามีอายุได้เพียง 12 ปี หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้เริ่มเรียนการอ่านและเขียน

เล็กน้อยจากอารามในละแวกบ้าน

 ข้าพเจ้าเห็นความทุกข์ยากมากมายในประเทศของข้าพเจ้าเองโดยเฉพาะ

ที่เกิดกับสตรี เมื่อเยาวสตรีหลายคนแต่งงานพวกเธอก็ได้ก้าวเข้าไปสู่ชีวิตที่ยาก

ลำบาก เพื่อคอยดูแลลูกและสามีรวมไปถึงดูแลสัตว์เลี้ยงและไร่นา ถึงแม้ถ้าได้

แต่งงาน ข้าพเจ้าก็คงจะดูแลสิ่งเหล่านี้เช่นกัน ตอนนั้นข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าได้เป็นแม่ชี 

ชีวิตของข้าพเจ้าคงจะมีคุณค่ามากกว่าเพราะข้าพเจ้าจะได้ทำงานเพื่อให้ความสุข

แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย

      เมื่อมีอายุได้ 18 ปี ข้าพเจ้าได้ไปที่สำนักแม่ชี Jangchub Choeling ทางใต้ของ

อินเดีย ข้าพเจ้าได้รับการบวชที่นั่น และหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียน 

มาธยมิกะ (Madhyamika), พระวินัย (Vinaya), ปรัชญาปารมิตา

(Prajñaparamita), พุทธตรรกศาสตร์และพระอภิธรรม (Abhidharma)
      หลังจากที่บวชเป็นแม่ชีได้ไม่นาน ข้าพเจ้าได้เผชิญกับปัญหาหลายอย่างเช่นการ 

เจ็บป่วย บางครั้งถึงขนาดที่ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถเรียนหนังสือได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ 

เคยนึกเสียใจที่ได้ตัดสินใจมาเป็นแม่ชี ข้าพเจ้าไม่มีเงินซื้อยา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทำได้ 

เพียงภาวนาให้กลับมามีสุขภาพดีอีกครั้ง 

 ข้าพเจ้าไม่เคยคิดจะกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของข้าพเจ้าเพราะอยู่ 

ที่นั่นข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือหรือเข้าเรียนในห้องเรียน                                  

 ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์บ้างเล็กน้อยในเวลาว่าง มันอยู่ในความสนใจ 

เสมอมา ในระยะเวลา 18 ปีที่ข้าพเจ้าได้เรียนหนังสือ ข้าพเจ้ายังได้สอนวิชา 

Dhudra (วิชาว่าด้วยการอภิปรายและการใช้เหตุผล) ข้าพเจ้าจบการศึกษาในปี 

2007 เป็นเวลา11 ปีแล้ว ที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการแข่งขันอภิปรายกับสำนักแม่ชีอื่นๆ 

ในปี 1995 ถือเป็นครั้งแรกที่แม่ชีได้เริ่มมีการอภิปรายต่อหน้าองค์สมเด็จดาไล ลามะ 

ข้าพเจ้าเองรู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสอภิปรายต่อหน้าท่าน ในสำนักแม่ชีของ 

ข้าพเจ้า แม่ชีท่านอื่นๆได้พากันลงความเห็นให้ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์สอนวิชา

อภิปรายแก่พวกเธอ

  ในปี 2008 ข้าพเจ้าได้ถูกเชิญให้มาสอนวิชาอภิปรายที่สำนักแม่ชี DGL ที่นี่

ข้าพเจ้ามีความสุขกับการสอนตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อใดก็ตามที่ Jetsunma อยู่ที่ 

สำนักแม่ชี ท่านจะสอนภาษาอังกฤษให้ข้าพเจ้า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ในตอนเย็น 

ข้าพเจ้ามีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาร่วมกับท่าน ข้าพเจ้ามีความหวังไว้ว่าในอนาคต 

จะได้ริเริ ่มสำนักแม่ชีสักแห่งหนึ่งในประเทศภูฎานของข้าพเจ้าเพื่อให้โอกาสแก่ 

เยาวสตรีคนอื่นๆที่จะได้ทำงานในบทบาทของแม่ชีเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ 
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ข้าพเจ้าไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศ การได้ไปเยือนที่สำนักแม่ชี  Druk Amitabha
ในเนปาล ได้ทำพิธีบูชา (puja) หลายพิธีร่วมกับท่าน Rinpoche สำคัญหลายท่านและกับฝูงชนกลุ่มใหญ่นั้น ถือเป็นเรื่องที่น่า 

มหัศจรรย์

   ทุกอย่างในสำนักแม่ชีที่นี่มีสีสันสดใส เหล่าแม่ชีให้ความมิตรอย่างมากและมีการควบคุมด้วยกฎที่เข้่มงวด ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นหนี้ 

บุญคุณ Jetsunma-la อย่างสุดซึ้งที่ให้โอกาสพวกเรามากขนาดนี้

  ในประเทศเนปาล ข้าพเจ้าได้เห็นขอทานมากมาย ที่ชายแดนของเนปาล มีเด็กชายคนหนึ่งมาขอเงินจากข้าพเจ้า ตอนแรก

ข้าพเจ้าถามถึงมารดาของเขา เขาบอกว่ามารดารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากอาการถูกไฟไหม้ และตอนนั้นมีน้องของเขาอีก 3 คน 

ยืนอยู่กับเขาด้วย เขาเล่าว่าเขาต้องซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงน้อง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเอาเงินที่ข้าพเจ้ามีติดตัว 

อยู่ 50 รูปีให้เขาไป

      หลังจากนั้นพวกเราได้ไปที่ร้านขายอาหาร  เด็กชายคนนั้นอยู่ที่นั่นด้วย เขากำลังทานอาหาร

อยู่กับน้องของเขา ข้าพเจ้าถามเขาว่าเขาได้ใช้เงินที่ข้าพเจ้าให้ไว้ซื้ออาหารหรือไม่ เขาตอบว่า

พวกเขากำลังทานเศษอาหารของเหลืออยู่ ข้าพเจ้าจึงดุที่เขาไม่ใช้เงินที่ข้าพเจ้าให้ไป

     แต่ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจมากเมื่อได้ยินว่าเงินของข้าพเจ้าไม่พอให้พวกเขาซื้ออาหารให้ครบ

สำหรับทุกคน ข้าพเจ้าช่วยพวกเขา ไม่ได้

      ในโลกนี้มีคนร่ำรวยมากมายแต่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่มีจิตใจที่เมตตาพอที่จะช่วยเหลือ

ผู้ยากไร้

      ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า

ที่จะทำงาน เพื่อคนยากไร้และขาดแคลนใน

อนาคต ขอให้พระพุทธองค์ผู้ทรงฤทธา 

ช่วยให้ข้าพเจ้าสมปรารถนาด้วยเถิด
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by Drimay Palmo

     Venerable Khenpo Ngawang Zangpo  
เกิดในธิเบต ท่านได้รับการเลี้ยงดูโดยบิดามารดาผู้

อยู่ในตระกูลสูง การไม่รู้สึกยินดีกับชีวิตในแต่ละวัน

ทำให้ท่านตัดใจจากชีวิตทางโลกและอุปสมบทเป็น 

พระสงฆ์ ต่อมาไม่นานท่านก็สามารถเข้าใจอย่าง 

ถ่องแท้ถึงความหมายที ่แท้จริงของปรากฏการณ์

ต่างๆ ทั้งหลาย

       ในปี 2004 ท่านมีตั้งใจที่จะมาอินเดียหลังจากที่

อารามของท่านถูกปิดลงโดยชาวจีน ท่านได้มา 

อินเดียในปีเดียวกันนั้นเอง ที่นั่น เป็นอีกครั้งหนึ่งที่

ท่านได้พยายามอย่างหนักที่จะรับฟัง, ไตร่ตรองและ 

ฝึกฝนธรรมะและท่านก็ได้กลายมาเป็นบัณฑิตที่แท้

จริง

  เนื่องด้วยความกรุณาของ Khenpo ชั้นผู้ใหญ่

หลายท่านและเจ้าหน้าที่่ใน Tashi Jong พวกเขาได้ 

ส่ง Khenpo ผู้แสนใจดีมาสอนพวกเรา ท่านได้มา 

สอนเราตั้งแต่ปี 2008 Khenpo Ngawang ปฏิบัติ 

ต่อนักเรียนทั้งหมดของท่านด้วยความเมตตา

   ท่านได้รับตำแหน่ง Khenpo อย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนของปีนี้เอง ซึ่งวันนี้ถือเป็น

วันมหามงคลตามปฏิทินทางพุทธเพราะพระพุทธเจ้า

ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตหลังจากที่ได้โปรด

สอนธรรมะแก่พระมารดาของพระองค์   

พิธีเฉลิมฉลองวันนี้ได้ถูกจัดขึ้นที่อาราม Tashi Jong
     พิธีการเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9.30 ในตอนเช้าเมื่อมีการ

เริ่มสวดมนต์แรก ท่าน H.E. Khamtrul Rinpoche,

ท่าน Dorzong Rinpoche, ท่าน Choegon 
Rinpoche, และท่าน Choegyal Rinpoche อยู่ 

ที่นั่นครบทุกคน รวมทั้ง Rinpoche ท่านหนึ่งจาก 

Dharamsala ด้วย มีพระสงฆ์อยู่ที่นั่นหลายรูปรวม 

ทั้งท่าน Jetsunma Tenzin Palmo ของพวกเรา

และแม่ชีทั้งหมดจากสำนักแม่ชี DGL
     ท่าน Dorzong Rinpoche และท่าน Rinpoche 
จาก Dharamsala ขึ้นเทศนาธรรมเรื่องการเป็นสาวก

ชั้นเลิศของพระพุทธองค์

 ต่อมาท่าน H.E. Khamtrul Rinpoche 

ได ้มอบประกาศน ียบ ัตรให ้แก ่ท ่ านKhenpo 
Ngawang ของพวกเรารวมท้ัง Khenpo ท่านอื่นๆ 

หลังจากนั้นพวกเราแต่ละคนที่อยู ่ในห้องประชุมได้

มอบผ้า Khata ให้แก่ Khenpo ทั้งหมดและให้ท่าน 

Khamtrul Rinpoche เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดง

ความเคารพและการให้เกียรติ

  ยังมีพิธีอีกอย่างหนึ่งรอพวกเราอยู่ที่ DGL ท่าน 

Choegon Rinpoche ได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราตอน

เวลาบ่าย 3 โมง Jetsunma และบรรดาแม่ชีได้ให้การ

ต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น ท่านได้ขึ้นนั่งที่บัลลังค์เพื่อสั่ง

สอนชี้แนะพวกเรา ท่านยังยินดีที่จะสวดเป็นพิเศษให้ 

กับรูปสักการะที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในห้องโถงบูชา

ใหม่ของเรา ท่านให้ความสนใจกับงานก่อสร้างที่กำลัง 

ดำเนินไปในส่วนของโบสถ์หลัก และได้ให้คำแนะนำที่ 

มีประโยชน์อีกหลายข้อ

     พอถึงเวลา 1 ทุ่มตรงพวกเราได้เริ่มพิธีบูชา (puja)
เราตกแต่งห้องโถงบูชาด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ แขกบาง

ท่านที่มาร่วมพิธีบูชารวมไปถึงอาจารย์ภาษาอังกฤษ

ของพวกเราและเจ้าหน้าที่ของ DGL ทุกท่านต่าง 

แสดงความสนอกสนใจกันเป็นอย่างมาก

     หลังจากนั้นแม่ชีของ DGL หลายท่านได้ขึ้นเทศน์

เรื่องธรรมะตามด้วยการอภิปรายที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

ศาสนาโดยแม่ชีบางส่วนและยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปเป็น

พิเศษเมื่อ Gen-la และ Khenpo-la ของพวกเราเข้า

ร่วมด้วย

     พิธีบูชาเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 3 ทุ่มตรง ในตอนท้าย

เราได้แผ่กุศลบุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ถือได้ว่าเป็น

วันที่น่าจดจำมากสำหรับพวกเราทุกคน 
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ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการดูแลพื้นที่ของสำนักแม่ชี DGL ข้าพเจ้ามีชื่อว่า 

Manish Kumar แต่คนมักรู้จักข้าพเจ้าในชื่อ Manu ข้าพเจ้ามาจาก

ครอบครัวชาวไร่ใกล้กับเมือง Yol ซึ่งใช้เวลาขับรถจาก DGL ไปประมาณ 

1 ชัั่วโมง ข้าพเจ้าได้แต่งงานเมื่อหลายปีก่อนและมีลูกชายเล็กๆอายุ 3 ปี

     ข้าพเจ้ามาร่วมงานกับสำนักแม่ชี DGL ตั้งแต่ปี 2001 ข้าพเจ้ามาสมัคร

งานที่ DGL ในคุณสมบัติของช่างฝีมือและพร้อมกับมีประสบการณ์การ

สร้างบ้านดินมาหลายปีจากการทำงานให้ Didi Contractor ซึ่งเป็นสหาย

กับ Jetsunma Tenzin Palmo Didi ได้สอนงานให้ข้าพเจ้าอยู่หลายปี

และเมื่อ Jetsunma ต้องการคนมาเป็นผู้จัดการที่สำนักแม่ชี Didi ก็ได้แนะ

นำข้าพเจ้า

     เป็นระยะเวลาหลายปีที่ข้าพเจ้าได้ทำงานใกล้ชิดกับสถาปนิกและผู้รับ

เหมาก่อสร้าง ในตอนเริ่มแรกพวกเรามีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขหลายอย่างแต่

งานก็มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆและตอนนี้พวกเราใกล้มาถึงขั้นตอนสุดท้าย

แล้ว พวกเราสร้างวัดตามแบบดั้งเดิมเกือบจะสำเร็จเรียบร้อย โดยมีท่าน 

Dugu Choegyal Rinpoche และ Lama Lodro เป็นผู้คอยให้คำปรึกษา

และขณะน้ีพวกเรากำลังสร้างบ้านพักรับรองแขกเล็กๆหลังหน่ึง สร้างส่วนของร้ัว 

และส่วนภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ี

     ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่หลายอย่างใน DGL ยกตัวอย่างเช่น หาคนงานมาทำ

งานในพื้นที่และคอยควบคุมงานของพวกเขาและของคนงานของผู้รับเหมา

ด้วย ข้าพเจ้าทำงานร่วมกับสถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้างในการวางแปลน 

จัดหาผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและสั่งวัสดุอย่างเช่น เหล็ก 

ปูนซีเมนท์ และไม้ ฯลฯ ข้าพเจ้าคอยตรวจสอบบิลการจ่ายเงินของผู้รับเหมา 

ก่อสร้างและจ่ายเงินให้คนงานในพื้นที่ ข้าพเจ้ามีผู้ช่วยที่คอยช่วยเหลือคือ 

Sanju และ Krishan ซึ่งเป็นคนที่ไว้ใจได้มากที่สุด ทำงานมีประสิทธิภาพ 

และได้ทำงานให้กับข้าพเจ้ามาเป็นเวลาหลายปี

      ข้าพเจ้ามีความพอใจกับการทำงานมากและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบ- 

ครัว DGL อยู่เสมอ เวลาที่ทำงานข้าพเจ้าคิดว่าเหมือนได้ทำงานให้กับ

ครอบครัวของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าภูมิใจมากที่ได้ทำงานให้กับ Jetsunma 
และสำนักแม่ชี
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ในวันที่ 21 มีนาคม 2010 พวกเราได้เดินทางไปประเทศเนปาลด้วยรถบัส 

His Holiness the 12th Gyalwang Drukpa เป็นผู้จัดการเรื่องการเดิน

ทางไกลของพวกเรา พวกเราออกเดินทางในตอนเย็นเพื่อมุ่งไปยังกรุงเดลี  
และมาถึงในเวลา 9 โมงเช้าของวันถัดไป ที่นั่นพวกเราได้เปลี่ยนไปขึ้นรถบัส 

อีกคันหนึ่งเพื่อออกเดินทางต่อไปประเทศเนปาล พวกเรามาถึงที่ชายแดนตอน 

เที่ยงของวันที่ 23 และพักอยู่ที่ชายแดนเป็นเวลามากกว่า 8 ชั่วโมงและ 

หลังจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางต่อในช่วงสุดท้าย พวกเรามาถึง สวยัมภูนาท 

(Swyambhunath) ในวันที่ 24

     พวกเราถูกพามาที่ Druk Amitabha ด้วยยานพาหนะคันที่เล็กลง 

มันน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยการผจญภัยตลอดการเดินทาง 

      ท่าน HH Gyalwang Drukpa Rinpoche ได้เชิญแม่ชีทั้งหมดจาก 

DGL มาเข้าร่วมงานประชุม ADC ครั้งที่ 2  ท่านเชิญแม่ชีผู้สืบทอดสาย 

Drukpa มาถึง 800 ท่าน พอถึงที่นั่นพวกเราได้ทำพิธีบูชา (puja) เป็นเวลา  

7 วัน  มันเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก พวกเราได้รับพรจากลามะระดับสูงและ 

Rinpoche หลายท่าน

     Jetsunma ได้พาพวกเราไปพบกับ His Holiness และท่านก็ได้ให้พร 

และเทศน์สอนพวกเรา 

     แม่ชีที่ Druk Amitabha ทำพิธีบูชาและฟ้อนรำในงานพิธีกรรมด้วย 

ความชำนาญเป็นอย่างมาก พวกเธอทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม

เราได้เห็นรูปปั้นทองสำริดพระอมิตาภะพุทธะ (Buddha Amitabha) สูง 30 

ฟุตและรูปปั้นสูง 35 ฟุตของท่าน Padma Karpo ผู้เป็นสัพพัญญู

  ในวันที่ 30 มีนาคม พวกเราได้ไปเวียนเทียนที่สถูป สวยัมภูนาท 

(Swyambhunath Stupa) เพื่อชำระล้างอกุศลกรรมและสั่งสมบุญบารมี

  พวกเรามีความสุขกับการได้รับประทานอาหารมังสวิรัติสูตรดั้งเดิมซึ่งถูก

ตระเตรียมโดยกุ๊กอาสาสมัครพิเศษจากภูฏาน เนปาลและเวียตนาม มันถือว่า 

เป็นการเดินทางที่สุดพิเศษของพวกเราจริงๆ

ก่อนอื่นข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าดวงดีและมีโชคเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาอยู่ที่

สำนักแม่ชีแห่งนี้และได้มีโอกาสไปประเทศเนปาลเป็นครั้งแรก ขอขอบพระคุณ

Jetsunma ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เดินทาง เพราะท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับ 

HH Drukchen Rinpoche และนี่เป็นสาเหตุที่พวกเราได้ถูกรับเชิญให้ไป

ประเทศเนปาล

      ข้าพเจ้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสฟังคำสอนจากท่าน

ท่านสอนพวกเราเรื่อง กุศลกรรมและอกุศลกรรม และให้แรงบันดาลใจแก่

พวกเราทุกคนให้ฝึกฝนธรรมะด้วยความจริงใจ Rinpoche บอกพวกเราว่า

ศรัทธาและความเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

       มีพระสงฆ์ แม่ชี ฆราวาสมาอยู่ที่นั่นมากมายจากหลายประเทศ ทุกวัน 

พวกเราจะได้รับประทานอาหารที่เอร็ดอร่อย และแม่ชีคนอื่นๆก็ได้ให้ความเป็น 

มิตรอย่างมาก พวกเธอพาเราเดินทางไปจาริกแสวงบุญเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเรา 

สนุกสนานกันเป็นพิเศษ

     มีีการแสดงพิธีอยู่ 2 พิธีจากเหล่าแม่ชีของ Druk Amitabha พวกเรา

ถูกชวนให้ร่วมแสดงด้วย บรรดาแม่ชีสามารถร่ายรำทางศาสนาได้อย่างงดงาม

ทุกคนที่อยู่ที่นั่นเพลิดเพลินและปรบมือให้ ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่แม่ชีของ 

Druk Amitabha มีพรสวรรค์กันมาก

      และนั่นคือชีวิตที่พวกเราได้เพลิดเพลินและมีความสุขกันในเนปาล ระหว่าง 

การประชุม ADC พวกเรามีโอกาสได้ไปเวียนเทียนที่สถูปสวยัมภูนาท 

(Swyambhunath Stupa) ในตอนกลางคืน พวกเราควรจะต้องวนให้ครบ 

13 รอบ ตอนเวลาเที่ยงคืนพวกเราเพิ่งเริ่มออกเดินเท้าและไม่สามารถวนจน

ครบรอบได้จนกระทั่ง 9:30 ในตอนเช้า

        ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยมากหลังจากที่วนครบไปได้แค่ 4 รอบ แต่พวกเราโชคดี 

มากที่ได้มีโอกาสเดินร่วมไปกับท่าน Rinpoche และภายหลังพวกเราได้เดิน

ทางกลับโดยรถแท็กซี่

Jetsunma Tenzin Palmo และแม่ชีที่สำนักแม่ช ีDongyu Gatsal Ling ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยความซาบซึ้งใจ ความกรุณาของ 

ท่านได้ช่วยให้สำนักแม่ชีของเราเติบโตและช่วยรักษาธรรมะให้คงอยู่ การเป็นผู้ช่วยเหลือแม่ชี 1 ท่านมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ US$ 365 ต่อปี

สามารถสั่งจ่ายเช็คได้ในนาม ‘Dongyu Gatsal Ling Trust’ และส่งไปรษณีย์มาที่
Dongyu Gatsal Ling Nunnery

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

 

ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคให้สำนักแม่ชี DGL ผ่านบัญชีธนาคารของท่าน Tenzin Palmo จากประเทศของท่านเองโดยการ

 โอนผ่านรหัส Swift หรือการโอนเงินทางโทรเลข กรุณาอีเมลรายละเอียดถึง Eliz Dowling ได้ท่ี eliz_palmo@hotmail.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการติดต่อกับท่าน Tenzin Palmo กรุณาอีเมลถึง DGL ได้ที่ dgloffice@gatsal.org 
Dongyu Gatsal Ling Trust ได้จดทะเบียนที่ประเทศอินเดียในนามองค์กรเพื่อการกุศลที่ิิออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือ

สำนักแม่ชี Dongyu Gatsal Ling และกิจกรรมที่นั่นทั้งหมด
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by Trinley Palmo

Trinley Palmo, ซ้าย, กับเพ่ือนแม่ชีท่ี DGL

ข้าพเจ้าชื่อ Trinley Paltso ข้าพเจ้าอายุ 16 ปีและเกิดที่คินนัวร์ ข้าพเจ้าถูกส่ง 

เข้าโรงเรียนประถมในหมู่บ้านเมื่อมีอายุได้ 5 ปี หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้เข้าเรียน

โรงเรียนมัธยมเรื่อยไปจนถึงระดับมาตรฐานกลาง (middle standard)
     ในขณะนั้นข้าพเจ้าเริ่มมีความรู้สึกว่าในโลกนี้มีความทุกข์อยู่มากมายเหลือ

เกิน ข้าพเจ้ามักจะล้มป่วยเสียเองหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมคนที่เจ็บป่วยทางกายหรือ 

ทางจิตใจ อาการเจ็บป่วยบางอย่างมักเกิดขึ้นอย่างซ้ำๆรอบตัว อย่างเช่น ปวดหัว 

ปวดท้อง ปวดหลัง เป็นไข้ ฯลฯ

     ความยากจนก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าเริ่มหาสาเหตุของปัญหาทั้ง

หมดเหล่านี้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือตนเองและสรรพสัตว์ 

 ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจอย่างช้าๆว่าพระพุทธศาสนามีคำตอบให้ปัญหาที่ไม่มีวันจบ

สิ้นนี้แล้ว ข้าพเจ้าสามารถบรรเทาทุกข์ให้ผู้อื่นได้ถ้าข้าพเจ้าได้บวชเป็นแม่ชีใน

สำนักแม่ชีที่ดี

     วันหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสำนักแม่ชี DGL ใกล้กับ Palampur ซึ่ง

ก่อตั้งโดย Jetsunma Tenzin Palmo ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีมากที่สำนักแม่ชีนี้ได้

ตอบรับข้าพเจ้าในอีกสามปีต่อมา ข้าพเจ้าค่อนข้างมีีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่และจะ

พยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยความทุ่มเท

       ข้าพเจ้าไม่มีข้อกังขาในจิตใจเลยว่าสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องประสบความ

สำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

       ข้าพเจ้าจะเผยแพร่พระธรรม คำสอนของพระพุทธองค์ไปทั่วโลกและช่วยผู้อื่น 

ให้พ้นทุกข์ด้วยการเป็นสาวกที่แท้จริงของพระตถาคต เพื่อให้มีความเป็นกลาง 

อย่างอุเบกขาและความกลมเกลียวเกิดในโลกนี้อย่างถ้วนทั่ว ข้าพเจ้าขอตั้งจิต 

ภาวนาให้ข้าพเจ้าได้อยู่เห็นวันที่ความฝันอันต่ำต้อยของข้าพเจ้าเป็นจริงด้วยเถิด
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