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Queridos Amigos

O ano de 2010 foi tranqüilo e sem
grandes acontecimentos no convento
DGL.
O ano novo escolar iniciou-se em
setembro depois do retiro de dois meses
durante a estação chuvosa de Julho e
Agosto, nesta época, recebemos duas
novas Genlas chamadas Lopon Yeshi
Wangmo do Convento Namdroling
e Gen Trinley Chozom do Convento
Jamyang Choeling. Somos gratos a
estes conventos mais estruturados
por nos terem enviado suas instruídas
monjas veteranas para nos ajudarem
como professoras.
Atualmente a maior parte do
trabalho de construção está centrada
no templo tradicional que lentamente
se concretiza. A estrutura está pronta,
mas o trabalho artístico e a decoração
têm demorado meses. Temos uma
equipe de 15 artesãos tibetanos
trabalhando nas grandes telas e na
decoração do interior. Presentemente
também estão pintando as paredes
externas. O templo é o coração do
Convento e parecerá uma caixa de
jóias quando terminado.
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Conventos e Mosteiros fundados
no exílio não são mais sustentados por
habitantes locais e suas famílias como
costumava ser no sistema tradicional.
A maioria das organizações monásticas
se apóiam nos seus Lamas para
levantar fundos no exterior vindos
de doações, subvenções e Oferendas
para cerimônias rituais. Estas fontes
de renda são incertas e frágeis.
Portanto, nos últimos anos, uma de
nossas grandes preocupações têm
sido levantar fundos suficientes para
um Fundo de dotação que ajudará
a assegurar o futuro financeiro das
monjas do DGL.
Com isto em mente organizamos
em Outubro passado um evento
chamado Peregrinação à Caverna.
Participaram dela aproximadamente
30 pessoas vindas de todas as partes do
mundo para uma viagem ao mosteiro
e à caverna localizada em Lahaul, onde
passei muitos anos de minha vida.
Desde o início, formou-se um grupo de
pessoas muito harmonioso e a jornada
transcorreu livre de problemas, cheia
de bom humor e risadas.

www.tenzinpalmo.com

Os peregrinos tiveram um encontro
com Sua Santidade o Karmapa e
também com o Oráculo Nechung e
a Dakini Tseringma. Um dos pontos
altos peregrinação foi a visita ao nosso
convento Dongyu Gatsal Ling onde
as monjas saudaram os visitantes com
khatas e sorrisos. Os peregrinos ficaram
impressionados com as construções do
convento e, especialmente, enlevados
com a cordialidade a afabilidade das
monjas. Depois todos assistiram ao
debate e a um Puja CHOD.
Tivemos sorte com o tempo na
travessia da passagem Rohtang,
bem como durante nossa estada em
Lahaul - Terra das Dakinis, quando
fomos abençoados com um céu azul
e límpido. Recebemos as tradicionais
boas-vindas no vilarejo Stingri com os
habitantes segurando khatas e flores
ao som da banda local de tambores
e flautas. Todas essas almas nos
acompanharam colina acima até Tayul
Gonpa carregando nossa bagagem
enquanto cantavam e dançavam. Foi
uma experiência comovente para mim
reencontrar o grupo das monjas com as
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quais partilhei minha vida por muitos
anos. Hoje elas estão velhas, pobres,
mas ainda ativas e bem dispostas.
No dia seguinte, bem cedo os
peregrinos e o povo do vilarejo
iniciaram a jornada para a caverna,
a meta da peregrinação. Foi duro
caminhar naquela altitude sempre
escalando pelas trilhas dos cabritos
monteses junto aos precipícios. Acho
que que muitos de nós teriam desistido
e voltado ao Gonpa, não fosse pelo
encorajamento das meninas do
vilarejo junto com uma banda animada
empurrando-nos para cima. Então
após 4 horas de jornada, finalmente
chegamos exaustos, mas triunfantes.
A caverna em Sacada cresceu
e estava irreconhecível apesar do
magnífico panorama do pico da
montanha nevada, pois estava inabitada
há mais de 20 anos. Na chegada, o
chefe do vilarejo Stingri anunciou
que os habitantes concordavam em
reconstruir a caverna como ela era
quando lá vivi – assim continuará a ser
usava como eremitério para futuros
praticantes.
Toda a peregrinação foi gravada
por uma excelente equipe de filmagem
de Nova Deli e estará disponível em
DVD. Então fique de olho em nossa
website.
Losar ou o Ano Novo tibetano
cai em Março, o que é tarde já que o
11º mês foi dobrado este ano. Como
sempre, haverá tempo para fazermos
oferendas aos nossos Rinpoches e
desfrutarmos das comidas, bem como
dos jogos durante os piqueniques que
durarão vários dias.
Na manhã do Losar, as monjas
iniciam orações bem antes do
amanhecer, para o bem-estar do
mundo no ano novo, antes de irem
para Tashi Jong para unirem-se às
monjas do mosteiro Khampagar nos
seus rituais.
Desejamos aos nossos inúmeros
amigos ao redor do mundo felicidade
e bem-estar neste Ano da Lebre de
Ferro. Agradecemos sinceramente por
toda ajuda, interesse e encorajamento.
Paz e amor
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SOBRE MINHA
PESSOA

Meu nome é Lekshe Dolma, tenho 17 anos e sou oriunda de Arunachal
Pradesh. Estudei até o quinto ano da minha cidade natal. Meus pais possuam
uma fazenda de arroz e hortaliças, tenho dois irmãos e duas irmãs.
Perdi minha mãe quando tinha 14 anos. Ela teve icterícia e esteve doente
durante um ano. Sua morte súbita foi insuportável para mim. Eu pensava nela
o tempo todo. Sua imagem não saía de minha mente apesar de todo o meu
esforço para pensar em outra coisa. Não entendia como isso fora acontecer
com minha mãe, ela que era tão gentil e prestativa.
Foi logo apos sua morte que decidi tornar-me monja. Uma de minhas
irmãs casou-se logo após a morte de minha mãe, mas ela não esta muito feliz
com sua vida dura, cheia de afazeres e sem oportunidade para estudar ou
aprimorar-se. Eu descobri que este mundo é cheio de aflições. Não existe nele
alguém que esteja livre do sofrimento, ou seja, absolutamente feliz.
Pessoas passam fome, umas são doentes, outras são sem teto e sem
abrigo. Para mim, este mundo é vazio e sem substância, não há nada nele
que nos possa proporcionar felicidade permanente. Perdemos nossas posses
e aqueles a quem amamos nos deixam ou morrem. Nós iremos adoecer e
morrer, não há nada no nosso dia a dia que posamos fazer para tornar os
outros permanentemente felizes.
Com tudo isto em mente, decidi me tornar monja para fazer algo por
este mundo infeliz levando o consolo aos destituídos desta terra. Reconheço
que com esta decisão, dei um propósito e um significado para a minha vida,
e tenho trabalhado muito para tornar benéfica essa vida insignificante e
realizar muitas metas.

www.tenzinpalmo.com
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Tenzin Chokyi

Ngawang Dolma

Dechen Chodron

Duas novas curadoras do DGL
Duas monjas foram eleitas novas
curadoras no último encontro do DGL
Trust.. Anis Tenzin Chokyi e Ngawang
Dolma estão substituindo Drimay
Palmo que deixou o DGL para continuar
seus estudos na universidade Sarnath e
Tsultrim Palmo que agora é professora

estagiária no colégio Sarah, um Instituto
para Estudos Tibetanos Avançados perto
de Dharamsala. Elas se juntaram a Ani
Dechen Chodron que tem sido curadora
desde Outubro de 2008.
Tenzin Chokyi é de Kinnaur e tem
sido membro do comitê de monjas do

DGL desde 2008.
Ela têm se saído muito bem
em Filosofia e Inglês, atualmente é
bibliotecária do convento. Ngawang
Dolma é de Spiti, faz parte do comitê de
monjas do DGL e participa de algumas
atividades do convento.

Assistentes de Jetsunma
Meu nome é Dechen Chodron.
Fui ordenada monja em 2005. Desde
então, tenho assumido algumas
responsabilidades no convento DGL.
Qualquer que seja a tarefa dada, eu
tento executá-la utilizando todo meu
conhecimento,
minha
habilidade
e capacidade. Sempre assumo as
responsabilidades com sinceridade e de
bom grado.
Há alguns meses fui convidada para
ser uma das assistentes de Jetsunma.
Sinceramente, fiquei meio apreensiva
no começo, pois jamais tive este encargo,
mas sabia que me esforçando e dando
o melhor de mim, tudo ficaria bem.
Estou feliz com este cargo e realmente
desfrutando deste trabalho.
O trabalho de assistente envolve
acompanhar Jetsunma nos vários
encontros, visitas a mosteiros e conventos,
bem como outras atividades quando a
ordenada Sangha está reunida.
Nós cuidamos para ela ter sempre
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poltrona confortável se viajamos de
ônibus, um bom carro e um motorista
confiável se viajamos de táxi, também
carregamos sua bagagem e itens passados.
Cuidamos de sua roupa, nos certificamos
se ela leva um xale grosso, se estiver
fazendo frio e se ela tem tudo de que
precisa em sua maleta.
Uma vez lhe providenciamos chá e
bebidas. Sabemos que ela não come após
as 14 horas, portanto, certificamo-nos de
que sua refeição seja servida antes.
Quando ela sai, checamos todos
os itens importantes de que ela possa
precisar.
Aos domingos, limpamos seu quarto.
Fazemos tudo que ela nos pede, então
se ela deseja privacidade e não quer seu
quarto limpo naquela semana, nós não
fazemos.
Às vezes, perguntamos para a assistente
pessoal de Jetsunma se ela gostaria que
fizéssemos algo para Jetsunma, se ela nos
pede, nós prontamente atendemos.

www.tenzinpalmo.com

Quando Jetsunma retorna de viagem,
nós a convidamos para café ou chá,
dependendo da hora.
Quando realizamos puja especial, nós
a convidamos.
Às vezes, quando há visitas, ela não
pode fazê-lo. Se temos algum problema
no Convento, sempre recorremos a
Jetsunma para solucioná-lo.
Ani Tenzi Chokyi e eu fomos
indicadas para atendentes de Jetsunma
pela senhorita Mônica Joyce, a gerente
do projeto do convento DGL. Este
trabalho nos tem proporcionado muito
aprendizado, estamos maravilhadas e
gratas por esta oportunidade. Sentimonos honradas por termos sido escolhidas
entre 70 monjas que vivem aqui para
trabalhamos tão próximas de Jetsunma.
Nem nos nossos mais desvairados sonhos
imaginamos estar um dia trabalhando
junto a nossa maada Jetsunma fazendo
o possível para fazê-la confortável e feliz.
Sou muito grata por esta oportunidade.
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Treinamento para
ser professora
para Monja do DGL
Em Outubro de 2010, Ani Tsultrim
Palmo iniciou seus estudos no curso de
gramática tibetana e treinamento para
professora no Colégio Sarah perto de
Dharamsala. O colégio Sarah é uma filial
da Escola de Dialética em Dharamsala e
é um Instituto para Estudos Tibetanos
Avançados.
Ani Tsultrim Palmo foi uma das
primeiras jovens de Ladakh a entrar
para o Convento Dongyu Gatsal Ling no
começo de 2000, ela completou seis anos
de estudo de Filosofia e continuou seus
estudos mais recentemente com Khenpo
Ngawang Sangpo no DGL. Também
recentemente, Ani Tsultrim tem ensinado
gramática tibetana para monjas noviças
do DGL. Ela sempre se saiu bem nos
exames e em 2010 foi a 1ª colocada em
Filosofia e Inglês. Jetsunma Tenzi Palmo
e Khenpo Ngawang acharam que ela
seria uma boa candidata para continuar
os estudos e após alguns contatos, ela foi
aceita pelo Colégio Sarah.
Ani Tsultrim gostou muito de ensinar
as monjas mais jovens e disse: “Estou feliz
em estudar no colégio Sarah e pretendo,
no futuro, beneficiar o convento DGL”
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Rigzen Wangmo

Trinley Chozom

Ser uma monja médica
Por: Anis Trinley Chozom e Rigzen Wangmo

Somos monjas médicas no Convento DGL. Todo ano,
nas eleições as monjas votam para escolhem duas monjas
medicas para ajudarem as monjas enfermas durante um ano.
Fomos nós as escolhidas nas ultimas eleições.
Ambas somos de Spiti. Passamos nos exames da escola
governamental Hindi em Lahoul Spiti. Tornamo-nos monjas
em 2005 no convento DGL e agora estamos na 6ª serie do
curso de 10 anos de Filosofia e Inglês. Podemos escrever e
falar inglês fluente, bem como também conhecemos Filosofia.
Deixe-nos contar como são nossas atividades como
médicas. Quando as monjas adoecem, elas nos procuram,
temos que levá-las ao hospital e administrar seus
medicamentos. Se alguma tiver que permanecer no hospital,
nós as acompanhamos e uma de nós fica para cuidar dela.
O hospital mais próximo do Convento fica a 10 km.
As pacientes se sentem desamparadas, mas nós tentamos
encorajá-las para melhorarem. Se o caso não é grave, nós as
levamos de ônibus, caso a situação seja séria, nós vamos de
táxi.
Algumas vezes as monjas têm febre alta e não comparecem
às aulas, então com permissão de Jetsunma, nós as levamos
ao hospital. Se o problema não é grave, nós as tratamos aqui
e cuidamos para que tomem a medicação corretamente. Elas
são checadas todos os dias e certificamo-nos de sua melhora.
No caso de não sabermos qual a medicação apropriada para
a paciente, perguntamos a Heather, assistente de Jetsunma.
Ela é uma enfermeira australiana e seu conhecimento de
medicina e de como aplicar injeções evita que tenhamos
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que recorrer ao hospital com freqüência. Recentemente uma
monja se acidentou ao escorregar nos degraus de uma escada.
Ela lesionou o tornozelo e o pé o que a impedia de caminhar
direito. Heather passou remédio no local, colocou bandagens
e ensinou-nos como trocá-las todos os dias. Depois de 48
horas a monja apresentava notável melhora.
Devemos ser cuidadosas com tudo que fazemos como
comer, brincar, caminhar, estudar, estar sempre com a mente
alerta para evitarmos acidentes. Devemos exercitar-nos
na hora certa para o benefício do nosso corpo. Trabalho
duro torna-se impossível sem boa saúde. Quando se está
enfraquecido, ficamos cansados e doentes muito facilmente.
Pessoa doente não pode concentrar-se nos estudos.
Por outro lado uma pessoa saudável pode trabalhar muito
sem se cansar. Ela realiza suas tarefas com sucesso porque
trabalha muito concentrada. Ela precisa de ar fresco para
purificar seu sangue e exercício para manter a boa forma.
Isso proporciona mais energia, por isso, exercícios regulares
são importantes.
Nossa respeitável Jetsunma Tenzi Palmo sempre nos
recomenda dieta adequada, exercício e ioga. Somos gratas
por seus bondosos conselhos e por sua generosidade. Somos
realmente afortunadas por termos tido a oportunidade de
ouro de estudarmos neste Convento.
Certamente daremos o melhor de nós nas obrigações
como médicas e agradecemos a ela por esta por nova vida.
Estamos orgulhosas do nosso Convento.

www.tenzinpalmo.com
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Meu papel como
Disciplinadora.
Por: Thaye Chotso

Como eu me senti quando
soube que fui indicada para ser
disciplinadora?
A notícia de minha escolha para
ser disciplinadora do DGL foi uma
grande surpresa. Eu nunca esperei
ser escolhida. Todos estes cargos são
escolhidos durante as eleições anuais
se Por rodízios para que todas as
monjas tenham esta experiência.
Eu sabia que este é um cargo de
muitos desafios e às vezes, bem difíceis.
Não sabia no início como me sairia.
Conclui que eu não tinha como
escapar, teria que fazê-lo, então o
cumpriria com prazer e com muita
dedicação. Decidi ser um exemplo
para todos. Usualmente as monjas
desprezam as disciplinadoras. Resolvi
provar-lhes que estavam erradas.
Havia aprendido dos livros e de meus
mais velhos que nada no mundo é
muito difícil ou impossível. É a nossa
maneira de pensar que torna as coisas
difíceis.
Para mudarmos nossa vida e
alcançarmos o sucesso, devemos
transformar nossa mente. Queria fazer
o melhor que pudesse nesta atividade.
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Para minha grande surpresa, desde
o primeiro dia foi fácil e estimulante
lidar com as monjas e com problemas
do dia a dia com otimismo.
Na verdade, hoje penso que
tentar ser uma disciplinadora em
um convento budista não representa
grande problema. O motivo é que
a maioria das monjas é oriunda de
ambientes modestos em áreas remotas
e elas têm laços familiares fortes e
baseados na disciplina. Elas encaram
as Instruções com grande respeito e
reverência.

www.tenzinpalmo.com

Há, às vezes, algumas exceções
especialmente em entre meninas
jovens.
Nestes casos, o problema é sempre
abordado com muito cuidado e tato,
com amor as orientamos de forma
apropriada.
Se a pessoa é gentil, boa, diplomata
e atenta, ela serve como exemplo e o
outro não mais agir de outra forma.
É deste modo com que tento
cumprir minhas tarefas e estou
gostando bastante do meu trabalho
como disciplinadora.
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Nos bastidores do convento DGL
Por: Monica Joyce

É provável que muitos patrocinadores do DGL
desconheçam como o Convento funciona na prática. Ao
longo dos anos desenvolvemos um sistema onde as monjas
assumem um papel mais participativo. Dessa Forma, elas se
envolvem e são responsáveis pelo desenvolvimento do seu
convento.
Cada ano, geralmente em Outubro, algumas semanas
após o inicio do ano letivo, as monjas realizam varias
eleições para cargos de apoio. E sempre um dia aprazível
com um almoço especial delicioso onde comparecem
professores e funcionários, realizam-se jogos vespertinos
que são especialmente divertidos para as monjas mais
jovens.
A eleição é pela manhã, presidida por Jetsunma Tenzi
Palmo. O convento possui um comitê de cinco monjas
Senior e este comitê se reúne semanalmente para tomar
importantes decisões sobre o andamento do convento.
Na época da eleição, uma lista com dez ou mais nomes de
monjas sênior é elaborada pelo comitê e todos, com exceção
das monjas mais novas, votam para cargos importantes
como Chotrim (disciplinadora) e Nyerpa (almoxarife). O
papel é difícil já que não é fácil disciplinar seus pares, mas
significa grande ajuda para o convento, porisso, é uma
tarefa realizada com benevolência. As duas Nyerpas são
responsáveis pela compra da comida do convento e recebem
para isso uma quantia semanal mais suplemento para
eventos especiais. Elas devem adquirir os viveres a preços
módicos e da estação, o que é uma grande responsabilidade
já que são 75 monjas no DGL. Isso também as ajuda a
compreender os custos da manutenção de um convento.
A cozinha do convento é partilhada por todas as monjas
com rodízios semanais de quatro cozinheiras que também

mantêm limpas a cozinha, sala de refeições e a dispensa.
Há também duas Denkhang Dakpos que são responsáveis
pelo material do puja e móveis, também compram e
distribuem roupa para as monjas, material escolar e outras
necessidades.
Todas as outras monjas dos cargos de apoio são
voluntarias. Três monjas médicas cuidam das doentes,
levando-as ao médico ou ao dentista e adquirindo
remédio. Há também monjas da manutenção que solicitam
consertos para prédios do convento; monjas responsáveis
pela reciclagem que recolhem plástico, vidro e outros
materiais, colocando-os em recipientes apropriados para
serem coletados regularmente por pessoal treinado. Monjas
jardineiras que regam e semeiam os jardins e dormitórios
e monjas que supervisionam a limpeza dos prédios do
convento.
Importante, duas monjas entregam comida no centro do
retiro durante os retiros de longa duração. Elas adentram
pela porta da cozinha, deixam a comida e tocam a
campainha ao saírem. As retirantes entram na cozinha pela
porta interna para recolher a comida deixando um bilhete
caso necessitem de algo especial que será levado pelas
monjas quando vierem retirar os pratos usados. É um bom
sistema e funciona bem.
As prateleiras da biblioteca do centro de estudo estão
prontas e brevemente estarão instaladas, duas monjas
bibliotecárias serão capacitadas para catalogar os livros de
inglês e textos tibetanos.
Assim, as auxiliares eleitas e voluntarias contribuem
bastante para o convento DGL funcionar sem atropelos, e
assim sendo, realiza a visão de Jetsunma Tenzin Palmo do
trabalho como parte da vida de uma monja.

Como manter as monjas do DGL
Jetsunma Tenzin Palmo e as monjas do convento Doneyu Gatsal Ling agradecem seus patrocinadores calorosamente. Sua
generosidade ajuda nosso convento a florescer e a manter vivo o Dharma. Patrocinar uma monja custa o equivalente a U$
365 dólares por ano.

Cheques deveriam se nominais para Dongyu Gatsal Ling Trust e endereçados a:
Dongyu Gatsal Ling, Nunnery
Village Lower Mutt, P. O. Padhiarkhar,
Via Taragarh
Distt. Kangra, H. P. 176081, Índia.
Quem desejar fazer doação para o convento DGL na conta de Tenzin Palmo, no seu país de origem por Swift ou transferência telegráfica, favor mandar e-mail para Eliz Dowling para detalhes em eliz_palmo@hotmail.com
Para maiores informações ou para contactar Tenzin Palmo favor mandar e-mail para DGL em dgloffice@gatsal.org
Dongyu Gatsal Ling Trust é registrado na Índia como organização caritativa destinada ao sustento do Convento
Dogyu Gatsal Ling e de suas atividades.
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2010 Prize Winners with Khenpo Ngawang

Exames anuais
Anualmente, em Maio, as monjas prestam
seus exames em Inglês, Filosofia e Gramática
Tibetana. As monjas marcam as provas para
o fim de Maio e são-lhes concedidas duas
semanas para preparar-se. É um período de
ansiedade para elas, pois levam os estudos a
sério e esperam sair-se bem nas provas.
Monjas recém ordenadas não prestam exame
no primeiro ano, elas permanecem tendo aulas.
Somados aos exames anuais, existem os testes
ao longo do ano para monitorar seu processo.
As monjas não prestam exames de debates,
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mas Khenpo-la e duas Gen-las avaliam o
conhecimento delas nos debates todos os
dias nas aulas vespertinas. O debate é uma
oportunidade para aquelas monjas que são
naturalmente tímidas e reservadas expressarem
seu conhecimento de forma ativa, oral e
assertiva.
Presentes e apresentações são oferecidos a
quem tira primeiro, segundo e terceiro lugares
nos exames. As apresentações são feitas no
piquenique anual de Setembro, quando se
encerra o retiro das monções.

www.tenzinpalmo.com
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Kelsang Damchoe
O PERITO EM PINTURA DE THANGAKA DO DGL

O Convento Dongyu Gatsal Ling
encarregou um dos melhores pintores
de Thangka Tibetanos da Índia, Kelsang
Damchoe e sua equipe de 15 aprendizes
tibetanos para a pintura de grandes
murais em telas para as paredes do
magnífico templo do DGL. A equipe
está pintando um total de 17 telas.
Isso inclui duas telas de 21 Taras
de 15’6” por 9”. O templo também
recebera uma grande tela de Milarepa
e suas discípulas uma grande tela de
Heruka, uma de Vajrayogini e uma de
Vajradarah.
Além disto, algumas thangkas
pequenas estão sendo pintadas para a
entrada do Salão de Puja das Monjas.
Ao invés de pintar os murais
diretamente nas paredes, Kelsang e sua
equipe estão pintando em telas que
serão presas às paredes do Templo.
Isso as protegerá caso as paredes sejam
atingidas por umidade ou rachaduras.
Eles começaram há um ano e esse
trabalho esmerado é delicado em
detalhes, deverá estar pronto em de
meados de 2011.
Kelsang primeiro desenha todas
as imagens na tela e, em seguida, os
aprendizes as pintam, alguns sentados
no chão, outros sobre andaimes de
bambu. Seu trabalho é espantosamente
detalhado e cada vez enxergamos
detalhes diferentes como pequenos
patos pintados lindamente nadando
nas lagoas, cada pena perfeitamente
destacada, ou jóias nas arvores, flores
de diferentes tipos de uma realidade
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estonteante e, claro, imagens perfeitas
das Deidades e suas vestimentas.
Sendo Kelsang é um pai de
família muito modesto e humilde, e
perguntamos a ele sobre sua vida,
como chegou a esta ocupação que é o
escoamento para a devoção pura.
Kelsang nasceu em Amdo, província
do Tibete e muito jovem foi ordenado
monge. Como muito tibetanos, ele
ouviu falar de muitas oportunidades de
educação na Índia e em 1998 ele e dois
amigos iniciaram a difícil jornada para
a Índia. Na época, restrições à viagem
tinham diminuído temporariamente e
eles chegaram seguros, sem incidentes.
Deixaram Amdo com apenas 125
yuanes (15 centavos), um fogareiro e
uma cesta grande de manteiga. Eles
realizam pujas no caminho, para ganhar
o suficiente para poderem comprar
passagens de trem e de ônibus para
Lhasa. Depois eles caminharam 15 dias
para Shigatse e para Sakya e Monte
Kailash. Kelsang rui quando contou que
eles andaram por dois dias e meio sem
comida ou água para beber.
Na progressão da jornada, ele
admitiu ter ficado um pouco nervoso.
Durante a jornada de Kailash ao Nepal,
o policiamento se tornou mais ostensivo
e foi necessário pagar motoristas para
passarem pelos postos policiais no
meio da noite. Uma vez atravessada a
fronteira com o Nepal, eles tomaram um
ônibus para Katmandu e desfrutaram
de uma semana feliz em um campo de
refugiados antes de tomarem o ônibus
www.tenzinpalmo.com

para Dharamsala.
Logo após chegarem a Dharamsala,
Kelsang e seus dois amigos se reuniram a
um grupo de 40 refugiados e ele realizou
seu antigo sonho de conhecer Sua
Santidade Dalai Lama. Sua Santidade
perguntou a Kelsang, que ainda era
monge, o que ele buscava. Ele respondeu
que gostaria de estudar o Dharma no
mosteiro Drepung.
A Índia não foi o que ele
imaginou. Ele pensou que fosse mais
industrializada e próspera com bastante
comida e educação gratuita para todos.
Foi mais difícil fazer uma vida na Índia
do que ele pensou, mas, mesmo assim,
ele acredita que as oportunidades na
Índia deram-lhe uma vida melhor da
que teria no Tibete.
Kelsang estudou pintura em
Thangka na Cidade das Crianças
Tibetanas em Dharamsala de 1992 a
1998. Ele freqüentou a escola de pintura
em Thangka na Biblioteca de Trabalhos
e Arquivos Tibetanos onde ele praticou
de acordo com o padrão estabelecido e
transmitido com precisão. Ele estudou
sobre a orientação do perito em pintura
de Thangka, Venerável Sangye Yeshe.
Antes de vir para o DGL, ele foi
encarregado por Sogyal Rinpoche para
ir para Lerab Ling no sul da França para
pintar 1000 Budas pequenos, um mural
do Guru Rimpoche e uma estátua do
Buda de 21 pés.
Kelsang hoje é casado, tem dois
filhos e vive em McLeod Ganj.

P U B L I C A C A O

N º

2 5

M A R C H

2 011

G AT S A L

11

P OR VI A Á R E A

Para:

De:

Dongyu Gatsal Ling Nunnery
VILLAGE LOWER MUTT
P.O. PADHIARKHAR, VIA TARAGARH
DISTRICT KANGRA (HP) 176081 - INDIA

