Chuyến Du Hành Đầu Tiên Của Đức Karmapa thứ 17 Bên Ngoài Xứ Ấn
Do Phurbu Thinley tường thuật

Dharamsala ngày 13 tháng 5, 2008.
Đức Gyalwang Karmapa đời thứ 17, Ogyen Trinley Dorje, vừa rời Dharamsala tới New Delhi ngày
Chủ Nhật 14 tháng 5 để bắt đầu chuyến du hành lần đầu tiên tới Hoa kỳ.
Ngài được phép viếng thăm Hoa kỳ từ 15/5 đến 2/6 sau nhiều lần yêu cầu chính phủ Ấn độ từ nhiều
năm qua.
Đây là lần đầu tiên ngài thực hiện chuyến du hành bên ngoài Ấn Độ từ khi thoát hỏi Tây Tạng và tỵ
nạn tại Ấn Độ từ năm 2000.
Trên lộ trình du hành, ngài sẽ viếng thăm New York, Boulder (Colorado) v à Seattle để thực hiện các
buổi nói chuyện với công chúng.
Ngài cũng sẽ viếng thăm các tu viện Karma Triyana Dharmacharka, Gyalwang Karmapa tại Meads
Mountain, New York.

Ngài sẽ nói chuyện với công chúng lần đàu tiên tại 2 địa điễm khác nhau thuộc thành phố New York,
ngày 17 và 18 tháng 5, 2008 trước khi viếng thăm Woodstock, New York ngày 19 đén 20.
Trong một đoạn phim ngắn trên Website, ngài Karmapa nói về chuyến viếng thăm Hoa kỳ như là thực
hiện một ước nguyện của những bằng hữu và người quen biết đã yêu cầu từ lâu.
Ngài cũng giải thích rằng cuộc viếng thăm sẽ giúp ngài tiếp xúc với những người mà ngài Karmapa
trong đời trước đã nhiều lần du hành tới Hoa K và đã tiếp xúc với vô số bạn bè trong kiếp đó.
“Về mặt cá nhân, tôi hi vọng sẽ mở rộng tầm mắt và kinh nghiệm,” ngài nói thêm, “và qua sự tiếp xúc
với những cường quốc như Hoa kỳ , tôi hi vọng sẽ mang lại hòa bình trên thế giới trong thế kỷ mới.”
Ngài Karmapa cũng biểu lộ tin tưởng rằng cuộc viếng thăm sẽ tạo điều kiện vững chắc để gi úp nhân
loại hoàn thành sự cầu tìm hạnh phúc bên ngoài cũng như bên trong con người.
Đức Gyalwang Karmapa thứ 17 là người đứng đầu phái Karma Kyagu của Phật giáo Tây tạng và là
người tái sinh được tuyên bởi cả Đức Đạt Lai Lạt Ma lẫn nhà cầm quyền Cộng sản Trung quốc.
Ngài vừa tròn 22 tuổi vào tháng 6 năm nay và được coi như một trong những vị lãnh đạo Phật Giáo
Tây Tạng vĩ đại nhất trong thời đại này.
Ngài hiện tạm thời cư trú tại đại học viện Gyuto Tantric Monastic University, Dharamsala, nơi Đức
Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ lưu vong Tây Tạng tạm trú. Ngài Karmapa đã liều thoát sang Ấn Độ năm
2000, lúc ngài mới 14 tuổi.
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Quảng Hiệt chuyển Việt ngữ (19/05/2008)
**Để biết thêm tin tức, quý vị có thể viếng website: www.kgyuoffice.org hay www.karmapavisit.org
**Đọc thêm tài liệu tiếng Việt về ngài Karmapa tại website: http://www.vietnalanda.org/karmapavisit-ktcnj2008.html

