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Các bạn thân mến,
Đã đến lúc tôi phải giành thời gian để 

gởi tới các bạn lá thư thường niên của ni 
viện Gatsal và chia sẽ những gì đã diễn 
ra tại ni viện trong mấy tháng qua. 

Vào mùa xuân, tôi có dịp thăm Việt 
Nam qua chương trình hội nghị Ni Giới 
Quốc Tế - Sakyadhita, Hội những người 
con gái của đức Phật, tôi có ghé thăm 
một ni viện ở khu vực ngoại ô Hà Nội. 
Ni viện này tu theo truyền thống Drukpa 
Kagyu (Thanh Long), tôi thật xúc động 
và bất ngờ khi chứng kiến 70 vị ni Việt 
Nam trình diễn những nghi lễ theo truyền 
thống Tây Tạng trong 2 giờ đồng hồ. 

Một sự kiện trọng đại trong năm nay 
là buổi họp thường niên của dòng tu 
Thanh Long được tổ chức tại Ni Viện 
Druk Amitabha Mountain nàm trên ngọn 
đồi phía sau bảo tháp Swyambhunath ở 
Katmandu.  Vị lãnh đạo tinh thần tông 
phái, ngài Gyalwang Druhpa muốn triệu 
tập 800 ni chúng để tiến hành nghi lễ 
truyền thống kéo dài trong một tuần, vì 
thế quý ni tại DGL đã được tham dự cùng 
với sự hướng dẫn của Khenpo Ngawang 
Zangpo và thầy Charnjit Singh. Ngồi xe 
suốt 3 ngày đường dưới nhiệt độ nóng 
bức, nhưng quý cô rất hoan hỉ vì được 
tham dự một chương trình nghi lễ thật 

đặc biệt và cũng là dịp quý cô được đi 
dã ngoại. Hàng ngàn người từ khắp nơi 
trên thế giới về tham dự hội ADC, đặc 
biệt là từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, khu 
vực Ladakh, Bhutan, Garsha, Spiti và 
Kinnaur. 

Rời Nepal, tôi đi dự hội nghị Tuổi trẻ 
Mitra tại Úc châu và ghé thăm Singapore 
vài ngày trước khi về lại Ấn Độ. Tại hai 
quốc gia này,  tôi thật vui khi được gặp 
lại những người bạn xưa và có thêm cơ 
hội để làm bạn với những gương mặt 
mới. 

Vào tháng năm, sau khi hoàn tất thi 
kiểm tra học kỳ phần lớn quý cô tại tu 
viện về thăm nhà hoặc nghỉ thường niên. 
Trong số đó có 26 cô ở lại ni viện vì là 
những chúng mới tập tu, phải giữ đúng 
luật không được thăm nhà trong hai năm 
đầu tu tập. Các cô giữ đúng thời khóa tu 
tập hàng ngày và tham dự các lớp học 
tiếng Anh và tiếng Tây Tạng. Nhiều cô 
cũng bắt đầu học luật Sa Di để chuẩn bị 
cho các khóa tu trong tương lai. 

Tháng sáu, toàn thể ni chúng tại DGL 
tham dự lễ nhập tự của ngài Dorzong 
Rinpoche tại Jangchub Jong dưới sự chỉ 
đạo của ngài Khamtrul Rinpoche. Tất cả 
mọi người, tu sĩ lẫn cư sĩ đến từ Tashi 
Jong được tham dự một pháp hội 4 ngày. 

Jangchub Jong nằm trong khu rừng trên 
sườn núi nhìn xuống thung lũng Kangra 
và những rặng núi tuyết trùng điệp xa xa 
và những cách đồng bát ngát. Trong khi 
lễ hội được diễn ra, một cầu vòng bảy 
màu đã xuất hiện che ngang qua khu vực 
tu viện. 

Hiện nay phần lớn các ni đang nhập 
thất trong hai tháng hạ. Ngoài thời khóa 
tụng kinh, các cô thực tập tịnh khẩu 
trong suốt hai tháng an cư.  Hai tháng an 
cư cũng là lúc các cô được nghỉ chương 
trình học phổ thông. 

Các cô mới tập tu vì chưa thông thạo 
tiếng Tây Tạng đã được sắp xếp cho tiếp 
tục tham dự các lớp tiếng Tây Tạng. Để 
tránh gây ồn náo trong suốt hai tháng an 
cư, lớp học và nhà ở được dời ra khu nhà 
mới. Các cô rất thích mỗi khi rời khuông 
viên của viện ra học bên khu vực mới 
xây. 

Thay mặt ni chúng tại DGL, chúng 
tôi chân thành cám ơn tất cả những lời 
chúc tốt lảnh của chư vị Phật tử, các vị 
bảo trợ tành chánh và ủng hộ tinh thần 
cho ni viện từ khắp nơi trên thế giới. Quý 
vị đã giúp đỡ DGL tiếp tục tồn tại và phát 
triển.
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Trong mười tháng qua, Ngài Khamtrul 
Runpoche đã làm lễ truyền giới cho hai nhóm ni 
trẻ. Các em đến từ Arunachal Pradesh, Darjeeling, 
Zanskar, Kinnaur và Lahoul, Ấn Độ. Trong đó có 
một em xuất thân từ Bhutan.  Phẩn lớn các em đã 
tập tu tại ni viện trong vài tháng, tham dự các lớp 
văn hóa, nghi thức tụng niệm với quý cô lớn tại 
ni viện. 

Đêm trước ngày xuất gia, các cô gái trẻ với cái 
đầu láng bóng được các chị lớn dạy nghi thức đắp 
y. Nghi lễ này có ý nghĩa rất lớn với các chúng 
mới, phần lớn các em đều nghiêm túc cầu nguyện 
trong thời gian xuống tóc. 

Sáng ngày lễ xuất gia, các em được nhận và 
đắp y lần đầu tiên và được tháp tùng Ni sư viện 
trưởng tới Tu viện Tashi Jong.  Ni sư đưa các em 
vào thăm tu viện và giới thiệu những bức tượng 
của các bậc tiền bối trong sơ đồ truyền thừa của 

dòng tu Thanh Long và đãnh lễ bảo tháp của ngài 
Khamtrul Rinpoche đời thứ 10. 

Togden Achoe đã phụ tá ngài Khamtrul 
Rinpoche làm lễ xuất gia cho các em. Sau lễ xuất 
gia, Togden Achoe đã trân trọng gọi các em là 
“chư ni”. 

Trên đường về lại DGL, vẻ mặt các em thật 
rạng rỡ và hạnh phúc, nhiều em mắc cỡ khi được 
các chị lớn ra đón từ ngoài cổng viện. 

Các chúng mới hội nhập rất nhanh và học 
hành rất chăm chỉ. Theo thông lệ, các chúng mới 
thường được cắt công việc phục vụ bữa ăn cho 
các vị giáo thọ lớn. Các em được tuần tự chia 
phiên và củng làm với các chị lớn chừng vài 
tháng. Sau đó các em sẽ được giao những công 
việc khác. Công việc này đã giúp các em trở nên 
dạng dĩ và cảm thấy mình có đóng góp vào công 
việc thường ngày của viện. 

Chúng Mới
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Tôi là Gesulma Yeshe Lhamo. Tôi đến từ Ni viện 
Jangchup Choeling, Nam Ấn. Tôi chào đời năm 1974 tại 
làng Tashigang, miền tây Bhutan. 

Cha tôi là Norbu Tsering và mẹ tôi là Photimo. Năm 
tôi 9 tuổi, tôi phụ giúp cha mẹ dệt thảm và chăn bò. Đôi 
khi tôi phụ các việc buôn bán lặt vặt. Cha tôi mất khi tôi 
được 12 tuổi. Từ đó tôi bắt đầu được học đọc và viết tại 
một tu viện gần nhà. 

Tôi thấy trong nước mình có quá nhiều người khổ sở 
đặc biệt là giới nữ. Khi một cô gái trẻ lập gia đình, họ 
dấn thân vào những khó khăn trong cuộc sống, chăm sóc 
chồng con và trông nom gia súc và đồng ruộng. Mặc dù 
công việc của người phụ nữ là chăm sóc hạnh phúc của 
những người thân, nhưng tôi nghĩ nếu trở thành tu sĩ, tôi 
có thể chăm sóc hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Cuộc 
sống của tôi sẽ trở nên ý nghĩa và giá trị hơn khi trở thành 
một tu sĩ. 

Năm 18 tuổi, tôi tìm đến ni viện jangchub Choeling 
miền nam Ấn Độ. Ở đây tôi được xuất gia, tôi có cơ hội 
học Trung Đạo, Kinh Bát Nhã, Lý luận và Luận Tạng.

Sau khi xuất gia không lâu tôi gặp rất nhiều chướng 
ngại về sức khỏe. Đôi khi tôi không thể tham học nhưng 
tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định xuất gia của mình.  
Tôi không có tiền để mua thuốc chạy chữa, vì vậy tôi luôn 
cầu nguyện cho sức khoẻ của mình được khá hơn. 

Vì không đủ thời gian và cơ hội để tham học và tu nên 
tôi chưa từng trở về quê thăm nhà. Những lúc rãnh rỗi, 
tôi quan tâm và nghiên cứu chút ít về khoa học. Khoa học 
luôn là một đề mục hấp dẫn tôi. Trong suốt 18 năm tu học, 
tôi có dạy Dhadra (khóa học lý luận và phương pháp thảo 
luận). Tôi hoàn tất công trình học vào năm 2007. Trong 
suốt 11 năm, tôi tham dự các Hội nghị thảo luận của chư 
Ni. Năm 1995, lần đầu tiên Đức Đạt Lai Lạc Ma cho phép 
chư Ni được thực tập các buổi trình pháp, chất vấn và 
thảo luận dưới sự chứng minh của Ngài. Tôi rất vui khi có 
được cơ hội thảo luận và trình bày trong pháp hội do Ngài 
chủ lễ.  Sau pháp hội đó, tôi đã được toàn chúng chọn làm 
giáo thọ môn thảo luận Phật pháp. 

Năm 2008, tôi được Ni sư viện trưởng mời dạy môn 
luận học cho quý ni. Hơn hai năm qua, tôi đã gắn bó với 
đại chúng tại DGL. Tôi cũng được Ni sư viện trưởng kèm 
riêng môn Anh ngữ 3 lần trong tuần. Tôi rất thích được 
tiếp cận và học hỏi từ Ni sư. 

Tôi hy vọng trong tương lai tôi có thể lập một ni viện 
trên quê hương Bhutan của mình. Tôi sẽ tạo cơ hội cho 
giới nữ trẻ trở thành người tu sĩ và tu học để lợi ích quần 
sanh. 

Tôi là Loponma Tsering Lhamo đến từ ni viện 
Namdrolling. Tôi xuất thân từ thung lũng Yolmo, Nepal. 
Gia đình tôi có 4 người, cha tôi Rinzin, mẹ tôi Khado, em 
tôi Tenzin và tôi. 

Tôi theo học tại Trường Công Lập Anh Ngữ được hai 
năm, sau đó tôi và em trai được gởi tới học ở Shimla 6 
năm. Lúc đó, vì tôi không biết tiếng Tây Tạng, tôi phải 
bắt đầu học lớp một. Sau đó tôi theo học tại Kathmandu, 
Nepal thêm hai năm. 

Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi xuất gia tại 
Namdrolling vào năm 1993. Lúc ấy chỉ có 20 ni. Chúng tôi 
được các Lamas dạy phần nghi thức hành lễ và học nghữ 
phạm Tây Tạng. Đôi khi chúng tôi được Khenpo Prema 
Sherab dạy.  Năm 1996, lần đầu tiên chúng tôi được phép 
học tại Shedra (trường dảnh riêng cho quý Tăng). Trong 
chương trình học 9 năm, chúng tôi được học các tác phẩm 
như  Trung Đạo, lý luận, Kinh Bát Nhã, Luận Tạng và 
Mật Tông ngữ lục. Ngoài ra chúng tôi còn được học ngữ 
pháp, văn thơ, sử học Tây tạng và sự phát triển của Phật 
Giáo.  Chúng tôi thường được tham dự các khóa an cư 
một tháng tại Ngondro và Dzogchen hàng năm. 

Năm 1997, tôi được bổ nhiệm làm cô giáo. Công việc 
mới đã gây nhiều trở ngại cho tôi vì có năm tôi phải dạy 2 
lớp học và không có thời gian cho việc học hỏi và nghiên 
cứu của riêng mình. Tôi phải tranh thủ thời gian để tự học, 
tôi thường  thức vào nửa đêm hoặc 1 giờ sáng. Tôi thường 
thuộc lòng hàng trăm trang sách, nhưng vì không có thời 
gian để ôn bài, tôi thường tranh thủ ôn bài khi đi tắm, hoặc 
khi đang giặt đồ. Vì quá bận nên tôi chẳng hề biết rằng 
quần áo mình ra sao. Người bạn cùng tu có lần nói với tôi 
rằng: “chị có biết cái áo của chị đã bạc quá rồi không?” 
Tôi chưng hửng vì không hề nhận ra điều ấy. Đôi khi tôi 
mặc chiếc áo dài đi ngủ vì sáng dậy tôi chỉ có đủ thời gian 
để phủi thẳng áo mà thôi. 

Tóm lại, tôi thấy mình thật may mắn khi được theo học 
tại Shedra từ những  ngày đầu. Tôi càng may mắn hơn khi 
được Đức Penor Rinpoche nhận làm đệ tử. Bản thân Đức 
Penor Rinpoche là một vị Phật trong thời mạc pháp của 
chúng ta. 

Năm 2004, tôi hoàn tất khóa học tại Shedra. Kể từ năm 
2005, chúng ta bắt đầu có các Lopons (Giáo Thọ Ni). Từ 
đó tôi trở thành một giáo thọ Phật học.

Năm 2006 tôi là hiệu trưởng một trường cấp hai. Năm 
2009, tôi được Ni sư viện trưởng mời dạy quý ni tại DGL. 
Tôi rất ngưỡng mộ Ni sư viện trưởng, Ni sư luôn là tấm 
gương sáng cho hàng ni chúng. Tôi rất thích dạy các cô 
tại DGL. Năm 2011, một giáo thọ mới từ Namdrolling sẽ 
thay tôi đảm trách các môn học tại đây. Tôi hy vọng mối 
tương giao giữa Ni viện DGL và Namdrolling ngày càng 
chặt chẽ. Tôi tin chắc rằng chúng ta đã có nhân duyên 
trong quá khứ, hiện tại chúng đang được cùng nhau học 
hỏi, tu tập và tiếp tục tiến bước đến ngày toàn giác.

Tiểu Sử Luận Sư

Getsulma Yeshe Lhamo
Tiểu sử giáo thọ

Loponma Tsering Lhamo

Opposite, from left to right, Getsulma Yeshe Lhamo,  
Jetsunma Tenzin Palmo and Loponma Tsering Lhamo
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Tôi chưa bao giờ dám mơ rằng có một ngày tôi có cơ hội đặt chân lên một quốc gia khác. Viếng 
thăm Ni Viện Thanh Long Adiđà tại Nepal, được tham dự pháp lễ với chư tôn đức Tăng Ni và Phật 
tử thật là tuyệt. 

 Tất cả những hình ảnh, trang hoàng, hoa văn, tôn tượng tại ni viện thật lộng lẫy và hoành 
tráng. Quý ni rất gần gũi và giới luật thật nghiêm minh. Tôi thật biết ơn Ni sư viện trưởng 
đã lo lắng và chăm sóc cho chúng tôi quá nhiều. 

 Ở Nepal, tôi thấy rất nhiều người ăn xin. Tại biên giới có một cậu bé xin tiền. 
Lúc đầu tôi hỏi em về mẹ. Em nói mẹ em đang ở trong bệnh viện vì bị phỏng, em có ba 
đứa em nhỏ phải chăm. Em cần tiền để mua thức ăn và tôi cho em 50 rubi mà tôi có. 

 Sau đó chúng tôi đi đến một quầy bán cơm. Tôi thấy em cùng ăn với ba đứa 
em nhỏ. Tôi hỏi em đã dùng tiền tôi cho để mua thức ăn chưa? Em trả lời rằng chỉ 
dùng những thực phẩm dư của khách. Tôi nghiêm mặt la nó vì đã  không chịu dùng 
tiền tôi cho để mua cơm. Nhưng thật đau lòng khi nhận ra rằng số tiền tôi cho không 
đủ để trả cho bữa cơm của 4 đứa. Tôi cảm thấy thật bất lực!

 Có quá nhiều người giàu trên thế gian 
này. Nhưng phần lớn họ không có một trái tim 
nhân hậu để giúp đỡ kẻ khác. Tôi nguyện 
sống và giúp đỡ người nghèo trong tương 
lai. Cầu chư Phật gia hộ cho tôi hoàn 
thành được chí nguyện của mình. 

Xem tiếp trang 10

Chuyến thăm Nepal
Lobsang Drolma
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Lobsang Drolma
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Thầy Ngawang Zangpo sinh ra ở 
Tây Tạng, lớn lên trong gia đình gia 
giáo. Nhận thấy cuộc sống hàng ngày 
không thể có được hạnh phúc tuyệt 
đối, thầy đã chọn con đường xuất gia.  
Thầy rất thông minh và sớm nhận ra 
chân ý nghĩa của vạn tuợng.

Năm 2004 sau khi tu viện thầy 
đang trụ xứ tại Tây Tạng bị Trung 
Quốc chiếm, thầy quyết định tìm 
đến Ấn Độ. Khi đặt chân tới xứ Ấn 
năm 2004, thầy bắt đầu tập hạnh lắng 
nghe, tự quán chiếu và thực hành lời 
Phật dạy. 

Với sự chăm sóc của các bậc giáo 
thọ tài năng tại tu viện Tashi Jong, 
thầy đã được cử đến DGL làm trưởng 
ban giáo thọ phụ trách công việc 
giảng dạy cho ni chúng.  Thầy bắt đầu 
dạy chúng tôi từ năm 2008. Thầy rất 
tận tình và từ bi trong công việc giảng 
dạy. 

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2010, 

thầy đã được chính thức nhận bằng 
cấp Khenpo. Đây là một ngày rất ý 
nghĩa trong lịch sử Phật giáo vì đây 
chính là ngày đức Phật rời cung trời 
Đao Lợi sau khi giảng kinh cho Mẹ 
của ngài. Buổi lễ trao bằng được tổ 
chức tại tu viện Tashijong.

Chương trình được bắt đầu 
vào lúc 9 giờ 30 sáng. Trước tiên 
là phần tụng kinh. Chư tôn đức và 
hàng giáo phẩm chứng minh gồm có 
đức Khamtrul Rinpoche, Dorzong 
Rinpoche, Choegon Rinpoche và 
Choeyal Rinpohe cùng nhiều chư 
tăng đến từ Dharamsala.  Ni chúng từ 
khắp nơi về tham dự trong đó có Ni 
sư viện trưởng và đại chúng ni tại ni 
viện DGL. 

Ngài Dorzong Rinpoche và chư 
Tăng từ Dhramsala đã tuyên bố lý do, 
phát biểu và nhắc nhở đại chúng tu 
tập. Sau đó Đức Khamtrul Rinpoche 
trao chứng chỉ cho thầy Ngawang và 
những vị khác. Đại chúng tham dự 
chương trình lần lượt dâng khăn lên 
Đức Khamtrul Rinpoche và chư vị 
Khenpo để tỏ lòng tôn kính.

Tại Ni viện DGL, Ngài Choegon 
Rinpoche đã ghé thăm đại chúng 
vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Ni sư 
viện trưởng và đại chúng tại ni viện 
rất hoan hỉ khi được ngài viếng thăm 
và đăng tòa với đôi lời nhắc nhở đại 
chúng tu tập.  Ngài cũng làm lễ an vị 
những tôn tượng mới được hoàn tất 
trong chánh điện mới.  Ngài rất lưu 
tâm đến các công việc xây dựng đang 
diễn ra tại tu viện và cũng góp ý cho 
những khiếm khuyết của công trình. 

Buổi lễ cầu nguyện tại DGL được 
bắt đầu lúc 7 giờ tối. Chúng tôi trang 
hoàng chánh điện với tâm thành kính. 
Tham dự lễ cầu nguyên có thầy dạy 
Anh văn và tất cả nhân viên tại DGL.

Sau đó quý ni tại DGL phát biểu 
cảm tưởng và buổi thảo luận Phật 
pháp được tiến hành.  Buôi thảo luận 
tạo nên bầu không khí phấn khởi đặc 
biệt có sự tham gia của các giáo thọ ni 
của DGL.

Buổi lễ hoàn mãn lúc 9 giờ. Sau 
cùng là phần hồi hướng công đức cho 
bất cả chúng sanh. Một ngày thật đáng 
nhớ cho tất cả đại chúng tại DGL.

TẠI 
LHABBAB 

DUCHEN 
THẦY 

NGAWANG 
ZANGPO 

ĐƯỢC NHẬN 
BẰNG KHENPO

by Drimay Palmo
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Tôi là trưởng ban thi công giám sát công trình 
xây dựng tại DGL. Tôi tên là Manish Kumar nhưng 
mọi người thường gọi tôi là Manu. Tôi xuất thân từ 
gia đình nông dân gần Yol, khoảng 1 giờ lái xe từ 
DGL. Vài năm trước tôi lập gia đình và chúng tôi 
có một đứa con trai được ba tuổi. 

Tôi gia nhập DGL năm 2001. Khi đến đây, tôi 
là một nghệ nhân với nhiều năm kinh nghiệm trong 
việc xây nhà đất cho nhà thầu xây dựng Didi, một 
người bạn lâu năm của Ni sư Tenzin Palmo.  DiDi 
đã huấn luyện tôi trong nhiều năm. Khi ni sư cần 
một người giám sát công trình xây dựng DGL, Didi 
liền đề cử tôi.

Qua nhiều năm tôi đã làm việc trực tiếp với 
ban kiến trúc sư và các nhà thầu. Lúc đầu, chúng tôi 
gặp nhiều trở ngại nhưng công việc đều tiến triển 
tốt và hiện nay công trình đang đi vào giai đoạn 
hoàn tất. Chúng tôi sắp hoàn thành khu chánh điện 

với sự hướng dẫn của Dugu Choegyal Rinpoche 
và Lama Lodro. Hiện nay chúng tôi đang xây một 
khu nhà khách nhỏ, khu vực hàng rào và bố trí cây 
cảnh. 

Tại DGL, tôi đảm trách nhiều việc. Tôi tuyển 
những thợ xây dựng, điều khiển và giám sát họ 
trong suốt thời gian thi công. Tôi lên kế hoạch và 
bản thảo với các kiến trúc sư và nhà thầu xây dựng; 
tìm nguồn nguyên liệu, mua vật liệu với giá hợp 
lý như xi măng, sắt, gỗ v.v.  Tôi kiểm tra hóa đơn 
thanh toán của nhà thầu và trả lương thợ. Tôi có hai 
vị phụ tá đắc lực là Sanju và Krishan, hai vị rất tận 
tâm, đáng tin và làm việc rất hiệu qủa. 

Tôi rất bằng lòng với công việc của mình tại 
DGL và luôn cảm thấy mình là một phần trong gia 
đình tâm linh này. Tôi xem công việc tại đây như 
việc nhà của mình. Tôi rất tự hào được làm việc 
cho Ni sư viện trưởng và Ni chúng DGL.

TRƯỞNG BAN THI CÔNG CÔNG 
TRÌNH XÂY DỰNG DGL

M A N U
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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.P. 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 dgloffice@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. 

Tôi nghĩ rằng tôi thật may mắn tu tập tại DGL và 
có cơ hội thăm Nepal lần đầu tiên.  Tôi tri ân Ni sư 
viện trưởng vì ni sư có mối quan hệ mật thiết với Đức 
Drukchen Rinpoche, nhờ đó mà chúng tôi được mời 
đến tham dự khóa lễ tại Nepal.

Tôi chưa từng mơ rằng mình có lúc mình sẽ được 
nhận những lởi răn nhắc của ngài. Ngài đã dạy chúng 
tôi về đạo đức và khích lệ chúng tôi cố gắng tu tập. 
Ngài nói rằng niềm tin và lòng từ bi rất quan trọng. 

Có rất nhiều tăng, ni và Phật tử trong pháp hội đến 
từ nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi ngày chúng tôi được 
ăn những món ăn thật ngon, quý ni từ các nơi khác rất 
thân thiện. Quý cô dưa chúng tôi đi hành hương 2 ngày. 
Tất cả chúng tôi đều rất thích chuyến hành hương ấy. 

Ni chúng tại ni viện Druk Amitabha có hai màn 
trình diễn thật ngoạn mục. Quý cô thực hiện những vũ 
điệu tâm linh truyền thống rất điêu luyện. Cả pháp hội 
thưởng thức những màn trỉnh diễn và hết lòng cỗ vũ 
quý cô, tôi thật ngạc nhiên khi thấy quý cô tại ni viện 
thật tài năng.

Đó là những ngày hạnh phúc của chúng tôi tại 
Nepal. Sau lễ hội ADC, chúng tôi có cơ hội nhiễu tháp 
Swyambhanath vào lúc giữa đêm. Chúng tôi phải nhiễu 
đúng 13 vòng. Chúng tôi bắt đầu từ nữa đêm và kết 
thúc lúc 9 giờ 30 sáng. 

Bản thân tôi cảm thấy mệt ngoài sau khi nhiễu 4 
vòng, chúng tôi rất may mắn được cơ hội tháp tùng với 
Rinpoche, sau đó chúng tôi trở về viện bằng taxi.

Ngày 21 tháng 3 năm 2010 chúng tôi đi xe bus đến 
Nepal. Đức Gyalwang Drukpa đã sắp đặt mọi thứ cho 
chuyến đi dài của chúng tôi. Đoàn khởi hành đi Đề Li 
vào buổi tối và tới nơi vào 9 giờ sáng hôm sau. Tại 
đây chúng tôi chuyển xe đi Nepal và đến biên giới vào 
giữa trưa ngày 23. Chúng tôi ở tại biên giới hơn 8 giờ 
đồng hồ, sau đó tiếp tục chặn đường chót.  Đoàn tới 
Swyambhunath ngày 24. 

Sau đó chúng tôi được đi xe nhỏ tới Druk Amitabha. 
Cả chuyến đi thật thú vị và đầy những bất ngờ. 

Đức Gyalwang Drukpa Rinpoche mời toàn thể ni 
chúng DGL tham dự khóa lễ ADC lần hai. Ngài mời 
800 ni trong tông Thanh Long. Khóa lễ được tiếp diễn 
trong 7 ngày. ADC là một tu viện rất đẹp.  Chúng tôi 
được chư tôn đức Tăng và các Lamas chúc phúc. 

Ni sư viện trưởng đưa đoàn đãnh lễ Đức Gyalwang 
Drukpa, cả đoàn được tiếp cận và ngài đã chúc phúc 
cũng như nhắc nhở mọi người tu tập.

Quý ni tại ni viện Druk Amitabha rất giỏi trong 
những vũ điệu và nghi thức hành lễ.  Các cô trình diễn 
rất hoàn mỹ. Chúng tôi được viếng 30 tôn tượng đức 
Phật A Di Đà, tôn tượng thứ 35 là đức Padma Karpo. 

Ngày 30 tháng 3 chúng tôi được nhiễu tháp đức 
Swyambhunath, cầu nguyện giải trừ ác nghiệp và tạo 
thêm công đức lành. 

Chúng tôi thưởng thức những bữa ăn chay truyền 
thống cho các đầu bếp thiện nguyện từ Bhutan, Nepal 
và Việt Nam. Lành thay, đây là một chuyến đi đầy ý 
nghĩa cho ni chúng DGL.

Tashi Chotso Samtem Chodron

Chuyến thăm Nepal
Chuyến viếng thăm Ni 
viện Druk Amitabha

Continued from page 6
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Tôi là Trinley Palmo, 16 tuổi, xuất thân từ Kinnaur. Khi 
5 tuổi, tôi được đi học truờng làng. Sau đó tôi tiếp tục học 
trung học.

Lúc đó tôi bắt đầu cảm nhận được sự thống khổ trên thế 
gian. Tôi thường ngã bệnh khi nhìn thấy người bệnh về thể 
chất cũng như tinh thần.  Những bệnh tôi thường bị như đau 
đầu, đau bao tử, nhức lưng, lên cơn sốt. v.v.

Nghèo khó là một cái khổ khác. Tôi bắt đầu đi tìm 
nguyên nhân của những khổ đau để có thể giúp mình và 
người. 

Dần dần, tôi bắt đầy nhận ra rằng đạo Phật có câu trả lời 
cho những vấn đề nan giải trên. Tôi không thể giúp người 
khác bớt khổ trừ khi tôi trở thành người tu và tu tập tại một 

ni viện nghiêm túc. 
Một ngày kia tôi được nghe về DGL gần vùng Palampur 

do ni sư Tenzin Palmo sáng lập. Ba năm trước, tôi rất may 
mắn được ni sư cho nhập chúng. Ở đây tôi rất hạnh phúc và 
cố gắng hết mình để học và thực tập giáo pháp của Phật thật 
nghiêm túc. 

Trong tâm, tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ thành 
công và đạt được mục đích mà tôi hằng ao ước. Tôi sẽ 
truyền bá chánh pháp của đức Phật khắp mọi nơi và giúp đỡ 
mọi người hết khổ bằng con đường tu tập. Khi ấy hòa bình và 
tình thương sẽ hiện diện trên khắp nơi. Tôi cầu nguyện rằng 
tôi sẽ sống lâu để thấy được giấc mơ của mình thành hiện 
thực.

Tôi
Trinley Paltso

Trinley Palmo, left, with fellow DGL nuns.
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