
HÀNH HƯƠNG ĐẤT NƯỚC PHẬT GIÁO BHUTAN & VÙNG TRUNG ẤN 

Ẩn mình trong dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ là xứ sở Bhutan, một xứ sở tâm linh huyền bí và 

hoàn toàn khép kín với thế giới bên ngoài. Thế mà nơi đây được xem là một đất nước có chỉ 

số hạnh phúc cao nhất thế giới. Ta hãy đến đây một lần trong đời để được chiêm ngưỡng và 

thưởng thức những cảnh trí thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp; những con người mộc mạc, hiền 

hòa; những ngôi chùa cổ kính và đầy nét quyến rũ của nghệ thuật kiến trúc. Bhutan là một 

đất nước thần tiên như trong chuyện cổ tích, và chỉ đến đây ta mới có thể cảm nghiệm được 

sự rung động của tâm thức, sâu lắng của bình an và hạnh phúc mà không có thế giới vật chất 

xa hoa nào có thể so sánh và mang lại được.  

Tiếp theo cuộc hành trình này sẽ là những trải nghiệm của thế giới tâm linh, kiến trúc nghệ 

thuật trong các thạch động miền Trung Ấn. Những công trình Di sản văn hóa thế giới, những 

kỳ quan của Phật giáo còn sót lại mà ta có đủ phước duyên lắm, mới có thể một lần trong đời 

được đặt chân đến nơi đây qua các ngôi chùa hang, những dãy thạch động: Ajanta, Ellora, 

Aurangabad và Mumbai thành phố thương mại của đất nước Ấn Độ cổ xưa. 

 

Từ Âu châu/Hoa Kỳ đáp máy bay đến Bangkok. Nghỉ lại khách sạn và hôm sau đáp chuyến bay 

đi Paro (Bhutan). 

NGÀY 02/12: USA/ EUROPE - BANGKOK 

– PARO. 

 

Khởi hành ra sân bay làm thủ tục đón chuyến bay đến sân bay duy nhất tại Bhutan nằm tại thung 

lũng Paro. Quý Phật tử sẽ có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh một trong những ngọn núi cao nhất thế 

giới qua khung cửa sổ máy bay. Tới sân bay Paro, hướng dẫn viên sẽ làm thủ tục nhập cảnh vào 

Bhutan cho quý khách. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào “đất nước Rồng Sấm”, xe đưa 

đoàn về khách sạn. Tại Paro đoàn sẽ viếng thăm: 

- Rinpung Dzong - Một trong những tu viện lớn nhất Paro, cơ quan luật pháp và chính quyền tỉnh 

Paro đều được đặt tại đây. Tên Rinpung Dzong nghĩa đen là Pháo đài nằm trên đống kho báu. Để 

đến Dzong du khách sẽ đi qua một cây cầu cổ được truyền thống gọi là Nemi Zam. 

 

 



- Kyichu Lhakhang: Là một trong hai đền thờ lâu đời và linh thiêng nhất ở Bhutan được xây 

dựng vào thế kỷ thứ 7. Kyichu Lhakhang là kết hợp của hai ngôi đền: ngôi đền đầu tiên được xây 

dựng bởi vua Tây Tạng Songtsen Gampo vào thế kỷ thứ 7. Năm 1968, Ashi Kesang - Thái Hậu 

Bhutan đã cho xây ngôi đền thứ hai cạnh ngôi đền thứ 1 theo cùng một phong cách. 

- Tham quan ngôi đền Dungtse Lhakhang – ngôi đền nhỏ nhưng có kiến trúc rất độc đáo tại 

Bhutan. 

Ăn trưa, ăn tối tại nhà hàng địa phương. Nghỉ đêm ở khách sạn Paro ở độ cao 2300m 

 

NGÀY 03/12: PARO – TU VIỆN TIGER’S NEST. 

 

 

Ăn sáng tại khách sạn. Nguyên ngày Quý khách sẽ tham quan Tu viện Taktsang (Tiger’s Nest): 

đây là một trong những tu viện nổi tiếng ở Bhutan, được xây dựng trên một vách đá dựng đứng 

cao 900m phía trên thung lũng Paro. Truyền thuyết kể rằng, xưa kia, Ngài Liên Hoa Sinh đã cưỡi 

trên lưng của một con hổ cái, đi đến đây và ngồi thiền định ở nơi này. Từ đó nơi đây đã trở thành 

một thánh địa linh thiêng của người dân Bhutan, là một trong những điểm hành hương quan 

trọng mà mỗi người dân Bhutan phải cố gắng đến được ít nhất một lần trong đời. (Để lên được 

Tu viện Taktsang, du khách phải leo bộ khoảng 3h - có thể cưỡi ngựa đi lên khoảng 2/3 quãng 

đường (chi phí tự túc) sau đó xuống đi bộ và leo khoảng 850 bậc thang để tới được cổng tu viện; 

khi xuống phải đi bộ xuống). 

Ăn trưa, ăn tối tại nhà hàng địa phương. Nghỉ đêm ở khách sạn. 

 

NGÀY 04/12: PARO – PUNAKHA. 

Sau bữa sáng tại khách sạn. Quý khách bắt đầu hành trình khám phá trên con đèo Dochula cao 

3.100 m để ngắm nhìn mặt trời đang lên cao từ hướng đông, từ đây có thể phóng tầm mắt về phía 

Bắc ngắm nhìn dãy Himalayas hùng vĩ. Có tới 108 tòa tháp nằm rải rác, hướng về dãy Himalaya 

tượng trưng cho 108 lời dạy của Phật. 

 

 



Truyền thuyết kể rằng, tháp Dochula được xây để xua đuổi một con quỷ thường hay bắt người tại 

đèo Dochula – là con đèo nối thủ đô Thimphu với miền đông Bhutan. Sau chuyến tham quan, xe 

đưa Quý khách đến Punakha - từng là Thủ đô và trung tâm chính trị của Chính phủ Bhutan cho 

đến năm 1955. Nằm ở độ cao 1.200m so với mặt nước biển, không giống với Thimpu, Punakha 

có nhiệt độ khá ấm vào mùa đông và khá nóng vào mùa hè. Nhờ vào điều kiện khí hậu ôn đới 

cộng với hệ thống thoát nước tự nhiên từ hai dòng sông Pho Chhu và Mo Chhu, Punakha không 

chỉ có những cánh đồng lúa xanh ngát mà còn có các loại trái cây phong phú. Đoàn tham quan: 

- Pháo đài Punakha Dzong: được xây dựng vào năm 1637 bởi Zhabdrung Ngawang Namgyel, 

người sáng lập lên chính phủ Bhutan. Ban đầu, pháo đài này được đặt tên là Dechen Phodrang 

Dzong Puntang, nghĩa là Cung điện Đại Lạc. Đây là pháo đài lâu đời và lớn nhất ở Bhutan. 

Punakha Dzong là trung tâm hành chính và là trụ sở của Chính phủ Bhutan cho đến năm 1955, 

khi thủ đô được di chuyển đến Thimpu. 

- Tháp Khamsum Yulley Namgyal Chorten- bảo tháp được xây dựng bởi nữ hoàng thứ ba, 

Ashi Tshering Yangdon Wangchuck trong năm 2000 và là một minh chứng tuyệt vời cho 

nghệ thuật Chorten của phái Mật Tông Bhutan. Quý khách sẽ đi bộ khoảng 30 phút từ chỗ 

đậu xe băng ngang qua một cây cầu treo và những cánh đồng với phong cảnh hoang sơ. 

- Sau đó nếu quý khách có thời gian có thể đi thăm làng Talo quê sinh ra 4 bà hoàng hậu vợ 

vua thứ 4. Ăn trưa và tối tại nhà hàng địa phương. Quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ 

ngơi. 

 

NGÀY 05/12: PUNAKHA - THĂM GOEN TSEPHU NYE. 

 

 

Hang động của ngài Liên Hoa Sinh Goen Tsephu là một trong những điểm hành hương linh 

thiêng nhất ở Bhutan. Nằm cách trung tâm cố đô Punakha khoảng 1,5h lái xe, dọc con sông 

Mochu ( Sông cha) ngược lên phía Bắc của cố đô Punakha. Sau khi tới làng Mitsegang, một làng 

nhỏ nằm bên bờ sông Mochu, Quý khách lái xe qua cây cầu nhỏ bắc qua sông hướng tới con 

đường mòn lên hang động Goen Tsephu 

Tương truyền, ngài Liên Hoa Sinh tới hang động này sau khi ngài đã tu thành Phật từ Maratika – 

Nepal, Và từ đây ngài đã có thể nhìn thấy Phật trường thọ. Cũng như nhiều điểm hành hương 

 

 



khác ở Bhutan, ở đây có rất nhiều hang động linh thiêng, có những hang đá tương truyền nếu 

Phật tử luồn mình qua sẽ được gột bỏ những điều không may trong cuộc sống và sống trường 

thọ. Trên đường đi còn có cả mỏ nước khoáng nóng, tương truyền nếu ta đến đây tắm, có thể 

chữa được bách bệnh nan y mà viện không chữa được. 

Ăn trưa picnic lunch trên sân chùa. Ăn tối tại nhà hàng của khách sạn, nghỉ đêm tại Drubchhu 

Resort Punakha hoặc khách sạn khác tương đương. Thời gian lái xe 04 tiếng. Punakha ở độ cao 

1300m 

NGÀY 06/12: THĂM CHÙA BAY LANGDRA. 

Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách tiếp tục cuộc hành hương. Lái xe hơn 1h đồng hồ từ trung 

tâm cố đô Punakha đi qua làng Sha và những khu rừng tuyệt đẹp dẫn tới ngọn đồi nơi Quý khách 

bắt đầu đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ lên chùa Bay Langdra nằm treo leo trên vách núi đá dựng 

đứng, tách biệt hoàn toàn với làng dân. 

Tương truyền, trước đây khi ngài Liên Hoa Sinh ở bên Tây Tạng có nghe đồn rằng những người 

dân sống quanh đây không có tu theo đạo, và họ thường bị những ma quỷ hành hạ rất nhiều và có 

rất nhiều yêu ma ở đây. Sau đó ngài Liên Hoa Sinh về đây, hiện thân như một người thường để 

giúp dân trừ ma diệt quỷ và bắt yêu ma quỷ giữ hứa không bao giờ được về hãm hại dân nơi đây 

nữa. Sau đó dân vùng này đã được ngài hướng dẫn tu tập. Nơi đây còn lưu giữ khoảng 60 vật báu 

của Phật Pháp Mật Tông Tây Tạng. 

Tương truyền nếu phật tử chúng ta tới được được hành hương, thì không bao giờ bị tà ma, tà quỷ 

quấy nhiễu trong suốt cả đời khi tu tập. Ăn trưa picnic lunch trên sân chùa. Ăn tối tại nhà hàng 

của khách sạn, nghỉ đêm tại Drubchhu Resort Punakha hoăck khách sạn khác tương đương. Thời 

gian lái xe 04 tiếng. Punakha ở độ cao 1300m 

 

NGÀY 07/12: PUNAKHA – THIMPHU. 

 

 

Sau bữa sáng, xe đưa Quý khách tiếp tục khởi hành trở về Thimphu - thủ đô của Bhutan, nằm ở 

phần phía tây của Bhutan ở độ cao khoảng 2.400 mét. Thành phố nằm trong thung lũng phì nhiêu 

 

 



của sông Thimphu, được pha trộn giữa nét truyền thống xen lẫn hiện đại. Đến nơi, Quý khách bắt 

đầu hành trình tham quan những điểm sau của thành phố: 

- National Memorial Chorten: Kiến trúc tuyệt đẹp tưởng nhớ vị vua đời thứ 3 của Bhutan, là cha 

đẻ của Bhutan hiện đại. Chorten được xây dựng với mục đích là nơi cầu nguyện cho hòa bình và 

sự thịnh vượng. Những hình ảnh hoa văn trên các trần nhà bên trong và tượng đặt xung quanh 

đều thấm đẫm triết lý sống của người Bhutan. 

- Tượng Phật Dordenma: Làm bằng chất liệu vàng và đồng, là một trong những bức tượng cao 

nhất thế giới với chiều cao khoảng 51m. Trong lòng tượng gồm 125.000 tượng Phật nhỏ và một 

thiền đường. Do nằm trên đỉnh đồi nên từ đây du khách có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố 

Thimphu. 

 

- Phiên chợ cuối tuần (mở cửa vào thứ 6, 7 và chủ nhật hàng tuần): là cơ hội để tìm hiểu về cuộc 

sống thường nhật và những hình ảnh đời thường của người dân Bhutan. Tại đây Quý khách có 

thể mua các loại nông sản và quà lưu niệm địa phương độc đáo. 

- Tu viện Tashicho Dzong (Thimphu Dzong) là tu viện pháo đài nằm ở phía Bắc Thimphu bên 

bờ sông Wang Chu. Được xây dựng vào năm 1641 bởi Shabdrung Ngawang Namgyal. Hiện nay 

là cơ quan hành chính của chính phủ, nơi đặt ngự phòng của Vua, và rất nhiều cơ quan thuộc bộ 

máy quản lý của chính phủ. Đây cũng là nơi ngự của đức Tăng thống vị lãnh đạo cao nhất trong 

Phật Giáo Bhutan. Tại đây thầy thư ký quen chúng tôi sẽ sắp xếp cho đoàn được tiếp kiến và 

đảnh lễ đức Tăng thống Je Khenpo. 

Ăn tối và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá thành phố về đêm. 

 

NGÀY 08/12: THIMPHU -PARO – MUMBAI. 

Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa Quý khách ra sân bay và đáp chuyến bay đi Delhi và Bombay. Xe 

đưa về khách sạn. Phái đoàn sẽ có 1 tuần viếng thăm thành phố Bombay và các thạch động kỳ 

quan Phật giáo miền trung Ấn như Kaheri, Aurangabad, Ellora, Ajanta.  

Tất cả các ngôi chùa hang Ajanta đều được tạo tác bằng cách đục khoét sâu vào lòng đá. 

Mặt ngoài, mỗi ngôi chùa thường có khoảng 20 cột đá đục đẽo liền từ núi đá nguyên thủy, 

rồi chạm khắc, trang trí công phu. Bước qua hàng hiên là tới đại sảnh, hai bên có hai dãy 

 

 



trai phòng, nơi cư ngụ của các nhà sư. Người ta đục đá tạo tác bàn thờ lớn từ giữa hang 

chùa đến đáy hang chùa. Chính bởi phải cắt đục lòng núi để tạo thành chùa nên mới gọi là 

chùa hang. Có những ngôi chùa rất lớn như chùa hang 16, gian hành lễ rộng đến 400m2 

được đục khoét một cách vuông vức. 

NGÀY 09/12: MUMBAI (BOMBAY). Xe đưa về khách sạn. Ngoạn cảnh thành phố. 

NGÀY 10/12: MUMBAI – AURANGABAD.  Khởi hành đi Auranggad. Nghỉ lại khách sạn. 

NGÀY 11/12: Viếng thăm thạch động Aurangabad. 

NGÀY 12/12:  Chiêm bái quần thể thạch động Ellora. 

Đặc điểm nổi bật và để lại nhiều ấn tượng nhất trong toàn bộ quần thể hang động Ellora 

chính là những công trình tôn giáo được thiết kế và xây dựng theo lối kiến trúc chạm khắc 

trên đá nguyên khối. Quần thể hang động có tất cả 34 động đền thờ và động tu viện của 

đạo Phật, đạo Hindu và đạo Kỳ na giáo. Trong đó, hang động Phật giáo gồm 12 công trình 

được đánh số từ động số 1 đến số 12, hang động Hindu giáo gồm 17 công trình (động số 13 

– 29), hang động Kỳ Na giáo gồm 5 công trình (động số 30 – 34). Những công trình kiến 

trúc cổ xưa này đã được xây dựng vào thế kỷ V – thế kỷ X. Đây chính là những minh 

chứng sống động cho thời kỳ hưng thịnh của các tôn giáo nói trên trong lịch sử Ấn Độ vào 

thời điểm đó. 

NGÀY 13/12:  Chiêm bái quần thể thạch động Ajanta. Trở về lại Aurangabad và nghỉ lại khách 

sạn. 

Chùa hang Ajanta là một trong những di sản lớn nhất về đạo Phật còn lưu giữ được đến 

ngày nay. Từ một dải núi đá khổng lồ, người Ấn Độ cổ đại đã đục đẽo, chạm khắc tạo nên 

  

  



những công trình kiến trúc với tầm vóc kỳ vĩ cùng sự tỉ mỉ, tinh tế trong từng chi tiết. Đó là 

tổ hợp chùa hang Ajanta ở bang Maharasta. 

Hang động Ajanta được thiết kế theo dạng hình móng ngựa, khoét sâu vào bên trong vách 

núi đá thẳng đứng cao 76m. Di tích hang động Ajanta có tất cả 30 hang, bao gồm Thánh 

đường Phật giáo và các khu phụ cận. 

NGÀY 14/12: Trở về lại Mumbai. Nghỉ lại khách sạn. 

NGÀY 15/12: Viếng thăm thạch động Kanheri. Tự do sinh hoạt và đi mua sắm. Nghỉ lại khách 

sạn. 

NGÁY 16/12: Ra phi trường và đáp máy bay về lại bổn quốc. 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG BHUTAN VÀ VÙNG TRUNG ẤN ĐỘ 15 NGÀY. 

Tour bao gồm:  

 Chi phí Visa Bhutan, ăn uống nghỉ lại và di chuyển suốt thời gian hành hương.  

 Vé máy bay quốc tế và nội địa Ấn Độ. 

 Tất cả khách sạn cao cấp 4*-5* và ăn ở, di chuyển đi viếng thăm các Thắng tích Phật 

giáo vùng Trung Ấn. 

Chi phí:  Âu châu/Hoa kỳ:  3300 Euro/3500 US$. 

Quý Phật tử đóng tiền trước 31/3/2017 sẽ được giảm 200US$. Khi ghi danh, xin chụp 

passport và gởi về địa chỉ email: khoatuhochanhhuong@gmail.com 

LIÊN HỆ : Thích Hạnh Nguyện. Email: Số ĐT Viber: +66 804958347 

 

Khởi hành từ Âu châu: 

Tên chuyển tiền: Huu Tuan Nguyen. 

Bank: Deutsch Bank. 

IBAN: DE47 2507 0024 0540 8042 00. 

BIC: DEUTDEDBHAN 

 

Khởi hành từ Mỹ Châu: 

Tên chuyển tiền: Tuan Huu Nguyen 

Bank of America. 

Acc: 325066009966. 

Routing: 121000358 

 


