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Kære venner

2010 var et rimelig fredeligt
og begivenhedsløst år i DGL
Nonnekloster.
Efter det årlige 2 måneders retræte i
regnsæsonen i juli og august begyndte
det nye semester i september. Denne
gang bød vi velkommen til to nye
Genla´er, Lopon Yeshi Wangmo fra
Namdroling Nonnekloster og Gen
Trinley Chozom fra Jamyang Choeling
Nonnekloster. Vi er så taknemmelige
for, at disse mere etablerede
nonneklostre har sendt os deres lærde
senior nonner for at hjælpe til som
lærere for vores nonner.
Som det er nu, er det meste
af byggeriet koncentreret om det
traditionelle tempel, som langsomt
begynder at tage form. Selve strukturen
er færdig, men udsmykningen og
dekorationerne tager mange måneder.
Vi har et team på 15 tibetanske
kunstnere, som arbejder på nogle
store vægmalerier på lærreder og den
indvendige udsmykning. For tiden
maler de også ydervæggene. Templet er
nonneklostrets hjerte, og det kommer
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til at ligne en kurv fuld af juveler, når
det står færdigt.
Nonne- og munkeklostre bygget
i eksil er ikke længere støttet af de
lokale landsbyer og familier som i
det traditionelle system. De fleste
monastiske organisationer beror
på deres Høje Lamaer i forhold til
fundraising i udlandet, på donationer
og sponsorer, og på ofringer fra
de
rituelle
ceremonier.
Disse
indtægtskilder er skrøbelige og usikre.
Derfor har en af vores største opgaver
de sidste år været at samle nok penge
ind til en bevillingsfond (Endowment
Fund), som skal hjælpe med at sikre
DGL nonnernes økonomiske fremtid.
Med dette i mente organiserede vi
sidste oktober en fundraising event,
”En pilgrimsfærd til klippehulen”.
Omtrent 30 mennesker fra hele verden
mødtes for sammen at rejse til klostret
og hulen i Lahaul, hvor jeg tilbragte
så mange år. Helt fra begyndelsen
var det en meget harmonisk gruppe
af mennesker, og hele turen var
bemærkelsesværdig uden problemer
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og fuld af latter og godt humør.
Pilgrimmene mødtes med Hans
Hellighed Karmapa og også med
Nechung Oraklet og Dakinien
Tseringma. Derefter var et af
højdepunkterne besøget på Dongyu
Gatsal Ling Nonnekloster, hvor
alle nonnerne hilste gæsterne med
khata´er og smil. Pilgrimmene var
meget imponerede over nonneklostrets
bygninger og især overvældede af
nonnernes varme og venlighed. Senere
overværede de nonnernes livlige
debattering og en Chöd-ofring.
Vi var meget heldige med vejret,
mens vi rejste tværs over Rohtangpasset, og vores ophold i Lahaul –
Dakini´ernes Land – var velsignet
med klar blå himmel. I landbyen
Stingri fik vi en traditionel velkomst af
landsbybeboerne, som sammen med
trommeslagere og en fløjtespiller stod
med khata´er og blomster i hænderne.
Alle disse glade sjæle ledsagede os
op ad bjerget til Tayul Gonpa, mens
de syngende og dansende bar vores
baggage. Det var en bevægende
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oplevelse for mig at mødes igen med
den gruppe nonner, som jeg havde
delt mit liv med i så mange år. Nu er
de meget gamle og fattige, men stadig
aktive og muntre.
Tidligt næste morgen begyndte
pilgrimmene og landsbybeboerne
turen til hulen – målet for vores
pilgrimsfærd. Det var anstrengende
i den højde hele tiden at klatre opad
ad gedestier med faretruende stejle
skrænter. Jeg tænker, at mange af os
ville have givet op på vejen og vendt
tilbage til Gonpa, havde det ikke
været for landsbypigernes hjælp og
opmuntring – sammen med et livligt
orkester ledte de os videre. Så efter 4
timers trekking nåede vi alle endelig
frem, udmattede men triumferende.
Klippehulen er nu groet til og
uigenkendelig, som havde den ikke
været beboet i over 20 år, bortset
fra den storslåede udsigt over den
snerige bjergkløft. Ved ankomsten
annoncerede landbyoverhovedet i
Stingri, at landsbybeboerne var blevet
enige om at bringe hulen tilbage til
samme stand, som den havde været i,
da jeg boede der – således at den fortsat
vil kunne bruges som tilflugtssted for
fremtidig praktiserende!
Hele denne pilgrimsfærd blev
optaget af et vidunderligt team af
filmproducenter fra Delhi og kan
snart købes på DVD – hold øje med
annonceringen på vores hjemmeside!
Losar eller det tibetanske nytår
faldt i marts, hvilket er temmelig sent,
men det skyldes, at den 11. måned
blev fordoblet dette år. Som sædvanlig
var det en tid, hvor vi bragte vores
Rinpoche´er ofringer og nød at spise
og lege på skovture, som varede flere
dage.
Losar-morgen begyndte nonnerne
længe før daggry bønnerne for velfærd
i hele verden, inden de gik over til Tashi
Jong, hvor de sluttede sig til munkene
fra Khampagar Klostrets ritualer.
Vi ønsker alle vores venner og
støttere i verden lykke og glæde i
den kvindelige jernhares år. Oprigtig
tak for al jeres hjælp, interesse og
opmuntring!
Kærlighed og fred,
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OM MIG SELV

Jeg hedder Lekshe Dolma. Jeg er sytten år gammel og kommer fra
Arunachal Pradesh. Jeg gik i skole til 5. klasse i min landsby. Mine forældre
havde en gård, hvor de dyrkede ris og grøntsager, og jeg har 2 brødre og 2
søstre.
Jeg mistede min mor, da jeg var 14. Hun led af gulsot og havde været lidt
syg i et års tid. Det pludselige tab af hende var ubærligt for mig. Jeg plejede at
tænke på hende hele tiden. Hendes ømme ansigt ville ikke forsvinde fra mit
sind lige meget, hvor meget jeg forsøgte at tænke på noget andet. Jeg kunne
ikke forstå, hvorfor det var sket for min mor. Hun var sådan et venligt og
hjælpsomt menneske.
Hurtigt efter hendes død besluttede jeg mig for at blive nonne. En af mine
søstre var blevet gift, hurtigt efter at min mor var død, men hun var ikke glad
og har et hårdt liv med meget arbejde og uden mulighed for at studere eller
kvalificere sig. Jeg opdagede, at denne verden er fuld af sorger. Der er ingen i
denne verden, som er virkelig glad og fri for lidelse.
Nogle er sultne, andre er syge, nogle er hjemløse og uden ly. For mig
forekommer denne verden tom og uden substans. Vi mister vores ejendomme
og dem, som vi elsker, forlader os eller dør. Vi vil også selv blive syge og dø.
Der er ikke noget i en almindelige tilværelse, som vi kan gøre for at gøre
andre virkelig glade.
Da jeg havde tænkt over alt dette, besluttede jeg mig for at blive nonne,
så jeg kunne gøre noget for at hjælpe denne ulykkelige verden og give støtte
til alle de hjælpeløse og nødlidende på jorden. Nu har jeg indset, at jeg med
denne beslutning må give mit liv et formål og gøre det meningsfuldt, og jeg
arbejder hårdt, så jeg kan bruge dette betydningsløse liv og være til gavn og
nå mine mål.
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Tenzin Chokyi

Ngawang Dolma

Dechen Chodron

To nye medlemmer af DGL Nonnefond
På sidste møde i DGL Fonden blev
to nye medlemmer valgt ind. Nonnerne
Tenzin Chokyi og Ngawang Dolma
erstattede Drimay Palmo, som har forladt
DGL for at studere videre på Sarnath
University, og Tsultrim Palmo, som nu
læser til lærer på Sarah College, et institut
for videregående tibetanske studier i

nærheden af Dharamsala. De sluttede sig
til nonnen Dechen Chodron, som har
været medlem af fonden siden oktober
2008.
Tenzin Chokyi er fra Kinnaur og
har været medlem af DGL nonnernes
kommite siden 2008.
Hun har altid klaret både filosofi

og engelsk studierne godt og fungerer
for tiden som en af nonneklostrets to
bibliotekarer. Ngawang Dolma er fra
Spiti. Hun sidder også for tiden i DGL
nonnernes kommite og udfylder flere
funktioner i nonneklostret.

Jetsunma’s hjælpere
Mit navn er Dechen Chodron. Jeg
blev ordineret som nonne i 2005. Jeg
har siden haft forskellige jobs på DGL
Nonnekloster. Ligegyldigt hvilket job jeg
har fået, har jeg forsøgt at gøre mit bedste
ud fra min viden, evne og kunnen. Jeg
prøver altid at bære ansvaret med glæde
og alvor.
For et par måneder siden var jeg en
af de to nonner, som Jetsunma bad blive
sine hjælpere.
Ærlig talt så var jeg en smule
forbeholden over for det i begyndelsen,
da jeg aldrig har haft et lignende job.
Men jeg vidste, at hvis jeg anstrengte
mig meget og gjorde mit bedste, så ville
det være i orden. Så nu er jeg meget glad
for at udføre dette job, og jeg nyder det
virkelig.
En hjælpers job indebærer, at man
skal ledsage Jetsunma til forskellige
møder, besøg på munke- og nonneklostre
og andre foranstaltninger, hvor den
ordinerede Sangha vil være til stede.
Vi sørger altid for, at hun får en
behagelig plads, hvis hun rejser med bus,
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og hvis hun rejser med taxa, finder vi en
pæn, ren taxa med behagelige sæder og
en god chauffør. Vi bærer også hendes
tasker eller andre tunge ting. Vi tager os
af hendes tøj og sørger for, at hun har et
varmt sjal, hvis det er koldt, og at hun har
alt, hvad hun behøver i sin taske.
Når hun er nået frem, sørger vi for at
hente te og forfriskninger til hende. Vi
ved, at Jetsunma ikke spiser efter kl. 14, så
vi sørger for, at hun får sit måltid inden
da.
Når hun skal af sted, prøver vi at sørge
for, at hun har alle de vigtige ting, som
hun vil få brug for, med sig.
Om søndagen gør vi hendes værelse
rent. Vi forsøger at gøre, hvad hun siger,
så hvis hun vil være i fred og ikke vil have
sit værelse gjort rent, så gør vi det ikke
den uge.
Nogle gange spørger vi Jetsunma´s
personlige hjælper om der er noget, hun
gerne vil have, at vi gør for Jetsunma. Hvis
hun beder os gøre noget, gør vi det med
det samme.
Når Jetsunma har været væk og
www.tenzinpalmo.com

kommer tilbage til nonneklostret,
inviterer vi hende alt efter tidspunktet på
morgenmad eller te. Når der er en særlig
puja, spørger vi hende altid, om hun vil
deltage i pujaen med os.
Nogle gange, hvis hun har gæster, kan
hun ikke deltage. Hvis der er problemer
i nonneklostret, informerer vi altid
Jetsunma og hjælper med at løse dem.
Det var DGL Nonneklostrets
projektmanager fru Monica Joyce, som
udnævnte nonnen Tenzin Chokyi og mig
til den ærværdige Jetsunma´s hjælpere.
Jobbet har givet os mulighed for at lære en
masse. Vi føler stor stolthed ved at udføre
jobbet og anser os begge for meget heldige
for at få muligheden. Vi ser det som en
stor ære, at vi ud af de halvfjerds nonner,
der bor her, blev valgt til at arbejde så
tæt sammen med Jetsunma. Vi havde
aldrig i vores vildeste drømme troet, at
vi ville få en chance for at arbejde så tæt
sammen med vores elskede Jetsunma og
tjene hende på enhver måde vi kan, så
hun kan have det godt og være glad. Jeg
er taknemmelig for at få denne mulighed.
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En DGL nonne
læser til lærer
I oktober 2010 begyndte nonnen
Tsultrim Palmo et kursus i tibetansk
grammatik og at læse til lærer på Sarah
College i nærheden af Dharamsala.
Sarah College er den del af School of
Dialectics i Dharamsala og et institut
for videregående studier i tibetansk.
Nonnen Tsultrim Palmo var en af
de første unge kvinder fra Ladakh, som
blev optaget på Dongyu Gatsal Ling
Nonnekloster i begyndelsen af 2000.
Hun har fuldført 6 års studier i filosofi
og fortsatte med at studere filosofi, sidst
med DGL Khenpo Ngawang Sangpo. I
de seneste år har Ani Tsultrim undervist
junior nonnerne i tibetansk grammatik.
Hun har altid klaret sig godt til eksamen,
og i 2010 blev hun den bedste i både
filosofi og engelsk. Jetsunma Tenzin
Palmo og Khenpo Ngawang mente, at
hun ville være en god kandidat til at
fortsætte studierne, så de henvendte sig
til Sarah College, som optog hende som
studerende.
Ani Tsultrim har nydt at undervise
de yngre nonner og siger: ”Jeg er meget
glad for at studere på Sarah College og
håber, at jeg i fremtiden vil kunne være
til nytte for DGL Nonnekloster”.
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Rigzen Wangmo

Trinley Chozom

At være sygeplejer-nonne
Af nonnerne Trinley Chozom og Rigzen Wangmo

Vi er sygeplejer-nonner på DGL Nonnekloster. Hvert år
vælger stemmer nonnerne ved en afstemning og vælger de 2
nonner, der i et år skal hjælpe de syge nonner som sygeplejere.
Ved sidste afstemning blev vi valgt til at udføre dette job.
Vi kommer begge fra Spiti. Vi har taget Plus Two
eksaminerne ved Hindi Govenment School i Lahoul Spiti. Vi
blev nonner på DGL Nonnekloster i 2005 og er nu i gang
med det 6. år af et 10 årigt forløb i filosofi og engelsk. Vi
kan nu skrive og tale engelsk og diskutere filosofi rimelig
flydende.
Men lad os fortælle om vores pligter som sygeplejernonner. Hvis nonnerne bliver syge, kommer de til os. Vi skal
få dem til sygehuset og give dem medicin. Hvis de bliver
indlagt på sygehuset, bliver den ene af os hos dem og passer
dem.
Det nærmeste sygehus ligger 10 km fra nonneklostret.
Patienter kan føle sig temmelig hjælpeløse, så vi forsøger at
opmuntre dem, så de får det bedre. Hvis ikke det er alvorligt,
tager vi patienten med bussen, men nogle gange er det mere
alvorligt, så vi må tage en taxa til sygehuset.
Nogle gange får nonnerne høj feber og kan ikke komme
til timerne. Så får vi tilladelse fra Jetsunma til at tage dem til
sygehuset. Hvis ikke det er alvorligt, giver vi dem medicin her
og sørger for, at nonnerne tager deres medicin hver gang. Vi
ser til patienten hver dag og sørger for, at hun får det bedre.
Hvis ikke vi ved, hvilken medicin der vil hjælpe patienten,
beder vi Jetsunma´s personlige assistent Heather om hjælp.
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Hun kommer fra Australien. Hun har god erfaring med
medicin, da hun har været sygeplejerske, og hun kan også
give indsprøjtninger, hvilket sparer os for at tage nonner,
som skal have indsprøjtninger med på bussen til sygehuset
hver gang. En dag for ikke ret lang tid siden faldt en nonne
ned ad trappen, da den var våd af regn. Hun slog anklen og
foden og kunne ikke gå. Heather lagde noget medicin på
foden og lærte os at lægge forbinding på den samt at skifte
den hver dag. Nonnen fik det bedre allerede efter 2 dage.
Jeg synes, at vi skal være forsigtige med alt hvad vi gør –
når vi spiser, leger, går, studererer – og være opmærksomme,
så vi undgår ulykker. Vi skal også træne, da det er godt for
kroppen. Når den er svag, bliver man let syg og hurtig træt. Er
man syg, kan man heller ikke koncentrere sig om studierne.
Er man rask, kan man derimod arbejde meget hårdt uden
at blive hurtig træt. Man udfører sine pligter med succes,
fordi man kan arbejde koncentreret. Man har brug for frisk
luft for at rense blodet og fysisk træning for at holde sig i
form. Dette giver mere energi, og det er derfor vigtigt at
træne regelmæssigt.
Vores respekterede Jetsunma Tenzin Palmo har altid
sørget for, at vi får ordentlig mad, træning og yoga-øvelser.
Vi er hende taknemmelig for denne gyldne mulighed for at
studere på et sådant nonnekloster.
Vi er sikre på, at vi vil gøre vores bedste som sygeplejernonner, og vi takker hende for at give os dette nye job. Vi er
meget stolte af vores nonnekloster.

www.tenzinpalmo.com
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Min rolle som
disciplinerende
nonne
Af Thaye Chotso

Hvordan var det at høre, at jeg
var blevet udpeget til disciplinerende
nonne?
Nyheden om udpegelsen som
DGL´s disciplinerende nonne kom
som en stor forraskelse for mig. Jeg
havde aldrig ventet, at valget en dag ville
falde på mig. Men de forskellige jobs
bliver annonceret efter det årlige valg
og foregår efter rotationsprincippet,
så på et eller andet tidspunkt vil alle
nonner komme til at udfylde alle
funktioner.
Jeg vidste, at jobbet indebar store
udfordringer og at det nogle gange var
svært.
Til at begynde med vidste jeg ikke,
hvordan jeg skulle udføre det.
Jeg indstå, at der ikke var nogen
udvej og at jeg blev nødt til det, så
hvorfor ikke gøre det på en munter og
dedikeret måde! Jeg besluttede mig for
selv at blive et eksempel til efterfølgelse
for alle. De andre nonner plejer at se
ned på den disciplinerende nonne. Jeg
besluttede, at jeg ville bevise, at de tog
fejl. Jeg havde lært fra bøgerne og de
ældre, at der ikke er noget i verden, der
er svært eller umuligt. Det er tankerne,
der gør tingene så svære.
For at ændre vores liv og få succes
må vi ændre sindet. Jeg ville gøre mit
bedste for at udføre dette job.
Til min store overraskelse fandt
jeg det fra første dag rimelig let
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og spændende, idet jeg tog mig af
nonnerne og tog udfordringerne fra
dag til dag med et positivt sind.
Faktisk anser jeg det overhovedet
ikke for et problem at være
disciplinerende
nonne
på
et
buddhistisk nonnekloster. Grunden
til det er, at de fleste nonner kommer
fra ydmyge kår i fjerne egne. De har et
stærkt familieliv og stærke familiebånd
med indbygget disciplin. De betragter
institutioner med stor respekt og
ærbødighed.
Der kan være nogle få undtagelser

www.tenzinpalmo.com

nogle gange, især blandt de yngste
piger.
Men i sådanne tilfælde kan
problemet som regel takles med omhu
og takt. Med kærlighed kan man guide
dem på en ordentlig måde.
Hvis man er venlig, flink og en
smule taktfuld og vågen, sætter man et
eksempel, og den anden person bliver
nødt til at opføre sig på samme måde.
Det er det, som jeg forsøger at gøre,
når jeg udfører mine pligter, og i dag
nyder jeg jobbet som disciplinerende
nonne meget.
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Bag ved scenen på DGL Nonnekloster
Af Monica Joyce

Det er ikke sikkert, at alle DGL´s støttere ved, hvordan
nonneklostret fungerer i praktisk henseende. Gennem årene
har vi udviklet et system, hvori nonnerne får stort ansvar. På
denne måde bliver de mere engagerede i og ansvarlige for
deres nonneklosters udvikling.
Hvert år sædvanligvis i oktober og nogle uger efter
begyndelsen af det nye akademiske år afholder nonnerne
på DGL valg til de forskellige stillinger. Det er altid en
meget sjov dag, hvor der bliver serveret en særlig lækker
frokost, som lærere og ansatte deltager i, og arrangeres en
eftermiddag med lege, som især er sjov for de yngre nonner.
Afstemningen finder sted om morgenen og overses af
Jetsunma Tenzin Palmo. Nonneklostret har en kommite,
der består af 5 senior nonner, som mødes ugentligt med
Jetsunma og træffer vigtige beslutninger om nonneklostrets
drift. Ved valget fremlægger kommiteen en liste over 10
senior nonner, og alle undtagen de nyeste nonner stemmer
for de vigtige jobs som chotrim (disciplinerende nonne)
og nyerpa (lagerforvalter). Rollen som chotrim er svær, da
det ikke altid er let at disciplinere ligestillede, men de gør
nonneklostret stor tjeneste derved og påtager sig velvilligt
opgaven. De 2 nyerpa´er er ansvarlige for indkøb af al mad
til nonneklostret og får et ugentligt budget til dette med
ekstra midler, hvis der forekommer særlige begivenheder.
De skal købe ind til bedst mulige priser og efter årstiderne,
og dét er et stort ansvar til mere end 75 DGL nonner. Det
hjælper også deres forståelse af, hvad det koster at drive
et nonnekloster. Alle nonnerne deltager i madlavningen
på nonneklostret med en ugentlig rotation mellem 4
kokke, som også skal sørge for at køkkenet, spisesalen og
madlageret bliver holdt meget rent.

Så er der de to denkhang dakpo´er, som ser efter
nonneklostrets puja-remedier og møbler og køber
og fordeler nonnernes tøj, studiematerialer og andre
fornødenheder.
Alle nonnerne i de forskellige stilllinger udfører deres
arbejde frivilligt. Tre sygeplejer-nonner tager sig af de syge,
tager dem til lægen eller tandlægen og køber medicin. Der
er også vedligeholdelse-nonner, som indberetter reparation
af nonneklostrets bygninger, genbrugs-nonner, der sørger
for at al plastik, glas og andre materialer bliver afleveret i
genbrugscontainere og afhentet regelsmæssigt af lokale
genbrugsfolk; en have-nonne, som vander og luger ukrudt
i haverne ved sovesalene; og nonner, som fører opsyn med
rengøringen af nonneklostrets bygninger.
Vigtigt er det også, at 2 nonner leverer mad til de
nonner, som er i længerevarende retræte på retræte-centret.
De går ind i køkkenet gennem yderdøren, efterlader maden
og ringer på en klokke, før de går igen. De nonner, som
er i retræte, går ind i køkkenet ad den indvendige dør for
at hente maden, efterlader en seddel med særlige ønsker,
som afleverings-nonnerne tager med sig, når de henter
de tomme madbeholdere igen. Det er et godt system, som
fungerer godt.
Studiecentrets bibliotek har fået lavet hylder, og
biblioteket vil snart blive sat op, så de 2 nonner, som er
bibliotekarer, vil blive oplært og i stand til at katalogisere
engelske bøger og tibetanske tekster.
Så de frivillig valgte nonner i de forskellige stillinger
bidrager overordenlig meget til DGL Nonneklosterets
problemfrie drift og opfylder dermed Jetsunma Tenzin
Palmos vision om service som en del af en nonnes liv.

Hvordan man støtter nonnerne på DGL
Jetsunma Tenzin Palmo og nonnerne på Dongyu Ling Nonnekloster vil gerne sige hjertelig tak til alle, der støtter os. Jeres
venlighed hjælper nonneklostret med at blomstre og holde Dharmaen i live. Det koster ca. 365 $ om året at sponsorere en
nonne.

Checks udskrives til ´Dongyu Gatsal Ling Trust´ og sendes til:
Dongyu Gatsal Ling Nunnery
Village Lower Mutt, P.O. Padhiarkhar, Via Taragarh
Distt. Kangra, H.P 176081, India
Ønsker du at donere til DGL Nonnekloster (via Tenzin Palmos konto) i dit eget land via SWIFT eller Telegraphic
Transfer, så send venligst en e-mail til Eliz Dowling for yderligere oplysningerl: eliz_palmo@hotmail.com
Ønsker du mere information eller ønsker du at kontakte Tenzin Palmo, så mail venligst til: dgloffice@gatsal.org.
Dongyu Gatsal Ling Trust er registreret i Indien som en velgørenhedsorganisation, der støtter Dongyu Gatsal
Nonnekloster og dets aktiviteter.
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Prisvinderne i 2010 sammen med Khenpo Ngawang

De årlige eksaminer
Hvert år i maj tager nonnerne deres årlige
eksaminer i engelsk, filosofi og tibetansk
grammatik.
Nonnerne
gennemfører
eksaminerne i slutningen af maj, og inden da får
de to uger til at repetere eksamensstoffet. Det er
en temmelig ængstelig tid for dem, da de tager
deres studier meget alvorligt og gerne vil klare
sig godt.
De sidst ordinerede nonner går ikke
til eksamen i det første år og fortsætter
undervisningen i denne periode.
Ud over de årlige eksaminer har nonnerne
hele tiden prøver i løbet af året, så der bliver
M A R T S

2 011

holdt øje med deres fremskridt.
Nonnerne går ikke til eksamen i debat,
men Khenpo-la og de to Gen-la´er bedømmer
deres færdigheder i at debattere hver dag
i eftermiddagstimerne. Debattering er en
mulighed for nonnerne, som normalt er generte
og reserverede, for at vise deres viden aktivt,
højt og assertivt.
Dem, der udmærker sig på første, anden og
tredje pladsen til eksamen, får gaver. De bliver
overrakt på den årlige skovtur i september, når
retrætet, der finder sted under regntiden, er
ovre.

www.tenzinpalmo.com
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Kelsang Damchoe
D G L’ S L E D E N D E T H A N G K A - M A L E R

Dongyu Gatsal Ling Nonnekloster
har ansat Kelsang Damchoe, en af
Indiens bedste thangka-malere, og hans
team på 15 tibetanske assistenter til at
male store murmalerier på lærreder til
væggene i det storslåede DGL tempel.
Teamet maler på i alt 17 lærreder.
Det inkluderer 2 lærreder, der
forestiller de 21 Taraer, som begge
måler ca. 5 gange ca. 2,5 m. Templet
vil også blive udstyret med et stort
lærred af Milerepa og hans kvindelige
disciple, et stort Heruka-lærred, et med
Vajrayogini´en og et med Vajradarah.
Desuden vil et antal mindre lærreder
blive malet til nonnernes puja-hal.
I stedet for at male disse murmalerier
direkte på væggene maler Kelsang og
hans team på lærreder, som vil blive
hængt op på væggene i templet. Det
vil beskytte dem, hvis væggene bliver
skadet af fugt eller revner.
De ankom for et års tid siden, og
dette omhyggelige og meget detaljerede
arbejde skulle være færdigt omtrent
midt i 2011.
Kelsang tegnede alle motiverne på et
lærred først, og så malede assistenterne
dem, nogle siddende på gulvet, andre
på et bambusstillads. Deres arbejde
er overraskende detaljeret, og man får
øje på forskellige detaljer hver gang,
såsom bittesmå flot malede ænder,
der svømmer i søer, hvert fjer perfekt
optegnet, eller juveler i træerne,
forbavsende
realistiske
blomster
af forskellig slags og naturligvis de
perfekte motiver af guddommene og
deres udstyr.
Kelsang er et meget beskeden og
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ydmygt familiemenneske, og vi spurgte
ham, om han ville fortælle om sit liv.
Vi spurgte, hvordan han valgte denne
beskæftigelse, som er kanal for ren
hengivenhed.
Kelsang blev født i Amdo-provinsen
i Tibet og blev ordineret som munk, da
han var ung. Som mange tibetanere
hørte han om de mange muligheder
for uddannelse i Indien, og i 1998
gennemførte han og to venner den
vanskelig rejse til Indien. På det
tidspunkt var udrejse-restriktionerne
midlertidig lettede, så de ankom sikkert
og uden problemer.
De forlod Amdo med kun 125 yuan
(15 cent), et blus til madlavning og en
stor kurv med smør. De udførte puja´er
på vejen for at tjene penge nok til at
købe tog- og busbilletter til Lhasa. Så
gik de i 15 dage til Shigatse og derefter
til Sakya og Kailash-bjerget. Kelsang lo,
da han fortalte, at han gik uden mad og
vand i to en halv dag.
Han indrømmede, at han blev lidt
nervøs, som rejsen skred frem. I løbet
af vandringen fra Kailash til Nepal
blev sikkerhedsvagterne mere og
mere synlige, og det blev nødvendigt
at betale chauffører for at hjælpe dem
gennem politiets checkpoints midt
om natten. Da de krydsede grænsen
til Nepal, tog de en bus til Kathmandu
og tilbragte lettede og glade en uge i en
flygtningelejr, inden de tog bussen til
Dharamsala.
Snart
efter
ankomsten
til
Dharamsala sluttede Kelsang og hans
to venner sig til en gruppe af 40 andre
flygtninge og fik sin gamle drøm om
www.tenzinpalmo.com

at møde Hans Hellighed Dalai Lama
opfyldt. Hans Hellighed spurgte
Kelsang, hvad han gerne ville lave, og
Kelsang, som stadig var munk, sagde,
at han gerne ville studere Dharma på
Drepung Kloster.
Indien var slet ikke, som han havde
forestillet sig. Han havde troet, at det
ville være mere industrialiseret og fuld
af velstand, at der ville være rigelig
mad og fri uddannelse til alle. Det
var sværere at skabe sig en tilværelse
i Indien, end han havde troet, men
ikke desto mindre mener han, at de
muligheder, der var i Indien, har givet
ham et meget bedre liv, end han ville
have fået i Tibet.
Kelsang studerede Thangka maleri i
Tibetan Children’s Village i Dharamsala
fra 1992-1998. Derefter sluttede han sig
til Thangka Painting School på Library
of Tibetan Works and Archives, hvor
han malede efter en etableret og nøjagtig
overleveret standard. Han studerede
under den ærværdige mester-thangkamaler Sangye Yeshe.
I 1997 besluttede han sig for, at han
havde mere at tilbyde som lægmand og
aflagde sig munkeklædedragten. Han
begyndte at arbejde som professionel
thangka-maler i 2002 og har nu mange
studerende, som arbejder sig.
Inden han kom til DGL blev han
hyret af Sogyal Rinpoche til at rejse til
Lerab Ling i Sydfrankrig til at male
1000 små Buddhaer, et vægmaleri med
Guru Rinpoche og en 6,5 meter høj
Buddha-statue.
Kelsang er nu gift, har to børn og
bor i McLeod Ganj.
2 5 .
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Dongyu Gatsal Ling Nunnery
VILLAGE LOWER MUTT
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