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Hành Hương Thọ Pháp và Đảnh Lễ Đức Dalai Lama 
Thăm Viếng Thủ Đô Tây Tạng Lưu Vong, Dharamsala - Ấn Độ 

 

   

Đức Dalai Lama sẽ tiếp và gặp gỡ phái đoàn 
Phật tử Việt Nam Hải Ngoại Quốc gia tại BIỆT ĐIỆN của Ngài 
 
Tu viện Namgyal là tu viện riêng, chính danh của Đức Dalai Lama, sẽ tổ chức một chuyến hành hương thăm 
Dharamsala, thủ đô của người Tây Tạng Lưu Vong – trú xứ của Đức Dalai Lama đời thứ 14 đang sống tỵ nạn 
57 năm. Đức Dalai Lama được người Tây Tạng tôn kính và xem Ngài là vị Phật sống, là hiện thân của Đức 
Quan Thế Âm Bồ Tát. Người Tây Phương xem Ngài là một thể hiện cho sự kêu gọi hòa bình của nhân loại. 
Đức Dalai Lama sẽ tiếp và gặp gỡ phái đoàn Phật tử Việtnam Hải ngoại Quốc gia ngay tại Biệt Điện của Ngài 
trong chuyến hành hương này.  
 
Kính mời quý Phật tử Việtnam cùng tham gia. 
 

 Thời gian 10 ngày - bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2016. 
 Khởi hành từ phi trường San Francisco bằng Cathay Pacific Airlines đến New Delhi, India. 
 Những nơi thăm viếng tại Dharamsala: 

 
1. Thăm Tu viện Namgyal của Đức Dalai Lama. Vào Cung điện và nghe Đức Ngài thuyết giảng về 

đề tài “17 Đại Luận Sư của Viện Đại Học Nalanda” do chính Ngài soạn thảo và giảng dạy. Nghi 
lễ cúng dường Mạn-Đà-La. Nghi lễ dâng cúng dường các lễ vật, cầu nguyện trường thọ và thỉnh 
Đức Dalai Lama trụ thế. Chụp hình lưu niệm với Ngài. 

2. Đảnh lễ Đức Karmapa đời 17  
3. Thăm Chính phủ Tây Tạng lưu vong và gặp gỡ Thủ Tướng, ông Lobsang Sangay 
4. Viện Văn Hoá Nghệ Thuật  
5. Viện Nghiên Cứu Y Học và Chiêm Tinh Học 
6. Thăm trại tỵ nạn và làng trẻ em Tây Tạng 
7. Các tu viện địa phương: Nunnery, Norbulingka, Nechung… 
 

Để ghi danh xin liên lạc (510) 541-1943. Email: bickieupham@aol.com 
 

Chuyến hành hương đảnh lễ Ngài nhằm mục đích để gây quỹ để xây tu viện THỜI LUÂN QUỐC ĐỘ  
(Land of Kalachakra) của His Holiness tại NY đang được xây dựng dở dang từ năm 2006. 

 
Quý vị không thể tham gia chuyến hành hương này và hoan hỷ phát tâm cúng dường đến 

Đức Dalai Lama, xin vui lòng ghi chi phiếu hoặc money order là: 
 

NAMGYAL MONASTERY 
Memo: HHDL Event for Overseas Vietnamese 

Và xin gởi về: 
140 Sunset Blvd. 

Hayward, CA 94541 
-USA- 
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Tu viện Namgyal của Đức Dalai Lama rất mong có được thiện duyên hội ngộ quý 
Phật tử và quý thân hữu đồng hương trong chuyến hành hương thăm thủ đô lưu 
vong của Đức Dalai Lama và yết kiến với Ngài. Kính chúc quý vị được nhiều 
phước báu, sức khỏe, bình an và hạnh phúc. 
 
Hướng dẫn phái đoàn là Thầy Kusho Tenzin Choesang: 
 
Vào năm 16 tuổi, Thầy Kusho Tenzin Choesang trở thành tu sĩ của Tu viện 
Namgyal, Tu viện cá nhân của Đức Đạt Lai Lạt Ma.  Thầy Kusho Choesang đã thọ 
giáo với Đại sư Rinpoche Lobsang Nyima, người đã giữ ngôi vị Tăng Thống thứ 
100 của Je Rinpoche (Lama Tsong Khapa), thuộc dòng Hoàng mạo. Sau khi hoàn 
tất chương trình Kinh điển và Mật điển Phật giáo và có bằng học vị trong năm 

2000, Ngài tu viện trưởng của Tu viện Namgyal đã chọn Thầy làm giáo sư để giảng dạy cho các Tăng sinh 
của Tu viện Namgyal. Thầy đảm trách dạy cả hai bộ môn Đại thừa và Mật thừa tại Tu viện Namgyal trong 5 
năm. Từ 2002-2005, Thầy được bổ nhiệm làm trong ban điều hành và giữ chức vụ Giám đốc ngành giáo 
dục của tu viện. Thầy Tenzin Choesang đã giảng dạy và tu học tại nhiều nơi tại Ấn Độ và khắp nơi trên thế 
giới. 
 
Xin chú ý:  Quý vị nào có dự đinh đi tự túc đến thăm Dharamsala hoặc dự buổi thuyết giảng của His Holiness, 
mà không có ghi danh với phái đoàn của chúng tôi thì sẽ không thuộc thành viên của đoàn trên mọi phương 
diện.   
 

 Ghi danh: Thời hạn ghi danh: bắt đầu từ tháng 5 năm 2016 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2016.  Xin quý vị ghi 
danh càng sớm càng tốt.  Xin đóng trước $500.00 khi ghi danh.  

 
Quý vị có Travel Document xin kiểm lại với các dịch vụ làm di trú trước khi ghi danh. 
 
Phương tiện di chuyển từ New Delhi đến Dharamsala bằng xe bus 10 tiếng.  Xe bus tiện nghi, có máy điều hòa nhiệt 
độ. 

 Lệ phí: $2,100/người (không bao gồm vé máy bay).  Lệ phí này sẽ bao gồm: chi phí khách sạn, xe bus, 
ẩm thực cho 3 buổi/ngày, tiền vé vào cửa các nơi thăm viếng. 

 
 KHÔNG bao gồm: lệ phí visa Ấn Độ, thuế phi trường, những di chuyển ngoại lệ, chi phí cho bữa ăn mà thành 

viên lựa chọn để mua ngoài các bữa ăn theo lịch trình, thuốc men, chích ngừa, tiền típ, tiền tiêu xài, cước phí 
hành lý quá cân, bảo hiểm cấp cứu, bảo hiểm du lịch, dịch vụ giặt ủi của khách sạn, cúng dường cá nhân tại 
các đền thờ và tu viện, thời gian ở lại thêm vượt ra ngoài những ngày đi theo lịch trình, thay đổi hoặc gia hạn 
của vé máy bay v.v… 

 
ĐIỀU LỆ HỦY BỎ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG: 
 

 Tiền đóng trước: $ 500.00 không hoàn lại. 
 

 Hoàn lại tiền: Trong trường hợp người tham gia hủy bỏ chuyến đi và yêu cầu hoàn lại tiền, tu viện 
chúng tôi sẽ tùy vào từng trường hợp cá nhân sẽ hoàn trả toàn bộ hoặc một phần.  Phần tiền đặt cọc 
$500.00 sẽ không được hoàn lại. 

 
Visa Ấn Độ: Tất cả những người tham gia phải xin Visa nhập cảnh vào Ấn Độ trước khi rời khỏi Hoa Kỳ.  Sau đây là 

thông tin mà bạn sẽ cần phải nộp đơn xin visa Ấn Độ: hai tấm hình và sổ passport. 
 

Quý vị cũng sẽ cần phải điền các thông tin trên đơn xin Visa Ấn Độ như sau: Purpose of visit is (Pilgrimage). Type 
of visa is (Tourist).  Place to visit is (Dharamsala).  Port of arrival is (Delhi).  Expected date of arrival is (Oct. 
31st, 2016). Trong đơn họ cần hai references for India và Hoa Kỳ.  Phần reference bên India, quý vị điền địa chỉ: 
NAMGYAL MONASTERY. P.O. McLeod Ganj-176219, Dharamsala, Distt, Kangra (H.P.), India. Phone: 01892-
221492 
 

_()_ 
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Lưu ý: Các buổi ăn sáng, trưa, và tối sẽ được Tu viện Namgyal đảm trách. 
 

 
Thời gian 

 
HÀNH TRÌNH 

 
 

Ngày Khởi 
Hành 

30/10/2016 

 
Leave from USA by Cathay Pacific at (12:55 pm chưa confirm) from San 
Francisco, CA 
(Khởi hành từ phi trường San Francisco lúc 12:55 pm bằng hàng không Cathay 
Pacific) 
 

 
Ngày 1 

31/10/2016 

 

Arrive in Delhi: around (11:55 pm chưa confirm).  On arrival check-in Hotel. 
(Quá cảnh ở Hồng Kông chuyển máy bay 8:00 pm tối, đến New Delhi vào lúc 
11:55 pm khuya). Chư Tăng Namgyal đến đón về Hotel nhận phòng). 
 

 
Ngày 2 

1/11/2016 
 

 
7.00 am: Drive to Dharamsala – on arrival check –in Hotel.  
(7 giờ sáng: khởi hành đi Dharamsala 10 tiếng. Đến nơi nhận phòng) 
 
 

 
Ngày 3 

2/11/2016 

 
After breakfast visit to Namgyal Monastery, meet with Namgyal Abbot. 
(Sau điểm tâm, thăm tu viện Namgyal, yết kiến Sư Viện chủ của tu viện 
Namgyal) 
 

 
Ngày 4 

3/11/2016 

 
9.00am:  Teaching by Namgyal Abbot. 
(9 giờ sáng: nghe Sư Viện Trưởng tu viện Namgyal thuyết pháp) 
 

 
Ngày 5 

4/11/2016 

 
9.00am:  His Holiness the Dalai Lama’s teaching, long life offering and 
Photo Session. 
(9 giờ sáng: Thọ Pháp với Đức Dalai Lama. Nghi Lễ Cầu Nguyện Trường 
Thọ. Chụp hình lưu niệm với Ngài) 
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Ngày 6 

5/11/2016 

 
9.00am: Audience with His Holiness Karmapa and Visit to Norbu Lingka.  
(9 giờ sáng: Đảnh lễ Đức Karmapa. Thăm điện Norbu Lingka) 
 
Evening at 5:30 – 7:00 pm, visit to Tibetan Institute of Performing Arts for 
Culture Program show. 
(Buổi chiều từ 5:30 pm – 7:00 pm: Thăm Viện Văn Hóa Nghệ Thuật và xem 
trình diễn văn nghệ) 
 

Ngày 7 
6/11/2016 

 
9.00am Visit to Tibetan Children’s Village and meet with His Holiness Dalai 
Lama younger sister and on the way visit to remote Meditation Hermitages. 
(Thăm Làng Trẻ Em Tây Tạng và gặp gỡ chủ tịch của tổ chức này là em gái 
của Đức Dalai Lama. Trên đường về sẽ thăm Thiền Am của các Ẩn sĩ) 
 

 
Ngày 8 

7/11/2016 

 
9.00am Visit to Bir Sherap Ling Monastery and Teaching by Chamgon Kenting 
Tai Situpa. 
(9 giờ sáng: Thăm tu viện Sherap Ling và nghe Ngài Tai Situpa thuyết pháp) 
 

 
Ngày 9 

8/11/2016 

 
9.00am Visit to Library of Tibetan Works and Archives and visit to Gangchen 
Kyishong Central Tibetan Administration and meet with Prime Minster Dr. 
Lobsang Sangay and visit to Men-Tse-Khang (Tibetan Medical Centre) 
 
(9:00 giờ sáng: Thăm Thư Viện Tây Tạng. Thăm Quốc Hội Chính Phủ Lưu 
Vong và gặp gỡ ông Thủ Tướng, Tiến sĩ Lobsang Sangay. Sau đó đến thăm 
Men-Tse- Khang (Trung Tâm Y Tế Tây Tạng) 
 
 

 
Ngày 10 

9/11/2016 

 
After Breakfast:  Drive to Delhi – check in Hotel 
(Sau điểm tâm. Đoàn trở về Delhi, nhận phòng nghỉ ngơi) 
 
Return Back to U.S. A. in the evening as per individual flight schedule. 
(Thu xếp ra phi trường trở về Hoa Kỳ tùy vào chuyến bay của từng cá nhân cho 
ngày 10/11/2016) 

 

KẾT THÚC CHUYẾN HÀNH HƯƠNG 
_()_ 
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Xin vui lòng đọc kỹ các thông tin sau đây: 
 

 Chuyến hành hương này sẽ có nhiều người ở các độ tuổi khác nhau tham gia, xin vui  ong lưu ý rằng ở 
Dharamsala sẽ có những lúc phải đi bộ leo dốc và leo bậc thang ở các đền thờ.  Xin mang theo giày thuộc loại 
đi bộ để được thoải mái.  Xin tham khảo với bác sĩ gia đình của quý vị về sức khỏe của mình trước khi đi, 
hoặc mua bảo hiểm du lịch để phòng hờ trường hợp cấp cứu hoặc đau yếu bất ngờ.  Quý vị nên thông báo 
đến ban tổ chức về vấn đề sức khỏe mãn tính hoặc cấp tính có thể ảnh hưởng đến chuyến du lịch của quý vị 
ở Ấn Độ. 

 
 Tu viện của chúng tôi và những hướng dẫn viên sẽ cố gắng hết sức để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, 

nhưng chúng tôi không thể luôn luôn bảo đảm sự an toàn của quý vị.  Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho 
bất kỳ những gì xảy ra không lường trước được trong chuyến hành hương ở Ấn Độ. 
 

 
 Du lịch ở Ấn Độ luôn luôn có những thách thức của nó, nhưng nó có thể là một kinh nghiệm thú vị và phong 

phú có thể thay đổi cuộc sống của quý vị. Hãy tham gia với chúng tôi để có cuộc phiêu lưu tâm linh khác 
thường, và kinh nghiệm cho chính mình vẻ đẹp phong phú và kỳ diệu của quốc gia này. 
 

 
DANH SÁCH KIỂM TRA (CHECK LIST): Dưới đây là danh sách để giúp quý vị sẽ cần trước khi đi du lịch. 
 

 Sắp xếp quần áo hành lý càng nhẹ càng tốt. 
 Vé máy bay: kiểm tra với  ong máy bay trước ngày đi để xác nhận chuyến bay. 
 Có mặt tại phi trường ít nhất ba tiếng để gởi hành lý, trước khi khởi hành. 
 Sổ passport và visa Ấn Độ.  
 Nên có  ong Bản sao của passport và visa Ấn Độ: đề phòng passport bị mất. 
 Tiền tiêu xài, passport và vé máy bay cần phải được cất giữ cẩn thận.  
 Bảo hiểm du lịch. 

 
DANH SÁCH PHỤ KIỆN: 
 

 Vào tháng mười một, thời tiết ở vùng cao nguyên Dharamsala sẽ trở lạnh vào buổi sáng và buổi tối, chúng tôi 
đề nghị quý vị mang theo quần áo ấm và vớ. 

 Giày đi bộ. 
 Mền cá nhân nhẹ để đắp rất tiện lợi trên xe bus. 
 Đèn Pin nhỏ. Rất hữu ích vì ở Ấn Độ thường bị cúp điện. 
 Mang theo quần áo rộng rãi, thoải mái. 
 Giấy vệ sinh, giấy ướt. 
 Một số thức ăn nhẹ như muối mè, đậu phụng, chip… để ăn vặt trên xe buýt. 
 Mang ô dù, mũ, và kính mát để tránh nắng. 
 Kem chống nắng và thuốc chống muỗi. 
 Một hộp First Aid cá nhân. Thuốc nhức đầu: Tylenol, Advil, thuốc ho (Theraflu trị cảm). 
 Thuốc chống tiêu chảy như: Imodium, hoặc Pepto-Bismol. 
 Thuốc thoa ngứa: Cortizone. 
 Travel-size hand sanitizer (gel thoa tay khử trùng) 
 Một túi nhựa lớn để đựng quần áo dơ hoặc ướt. 
 Mang thêm khăn tắm. 
 Dụng cụ chuyển điện (Adaptor), dòng điện ở India là 220 volt. 
 Chủng ngừa: tham khảo với bác sĩ gia đình. 
 Những sản phẩm thuộc dạng lỏng hơn 3 oz., nên bỏ vào check-in hành lý.  Security tại phi trường sẽ tịch thâu 

khi qua cổng an ninh. 
 Thuốc say sóng, say xe… 

 

 

_()_ 


