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Lời giới thiệu của người dịch: Tập san LE MONDE MAGAZINE thuộc một tổ hợp báo chí 
uy tín đứng hàng đầu của nước Pháp, trong số phát hành ngày 23.07.10 có đăng tải một bài 
tường thuật về vị Cát-mã-ba thứ XVII tại Ấn độ. Ký giả Michael Rubenstein tham dự và 
tường thuật lại một buổi tiếp kiến của ngài, nữ ký giả Martine Valo đã tóm lược bài tường 
thuật và đưa lên báo. Sau đó thì bài báo này cũng đã được đưa lên mạng Internet của tổ hợp 
báo chí Le Monde vào ngày 25.07.10.  
 
Bài báo cho biết là muốn gặp ngài Cát-mã-ba không phải là chuyện dễ và nguyệt san GEO 
trong ấn bản bằng tiếng Pháp (số 377, tháng 7, 2010) cũng xác nhận điều này.  Họ mô tả ngài 
như một người tù bị giam lỏng trong tu viện Gyuto ở Dharamsala và phái đoàn của tờ báo 
cũng tỏ ra rất hãnh diện đã tìm cách gặp được ngài. 
 
Đức Đạt-lai Lạt-ma vẫn thường nói rằng trước một việc khó khăn mà không có một giải pháp 
nào cả thì lo buồn cũng vô ích, nhưng nếu gặp khó khăn mà đã có sẵn một giải pháp thì nào 
phải lo lắng để làm gì cho nhọc thân. Thật vậy dù là một khó khăn hay một giải pháp thì tất cả 
cũng đều nằm chung trong sự vận hành của mọi hiện tượng trong thế giới này. Sự vận hành 
đó không mang tính cách ngẫu biến mà chuyển động theo quy luật của nhân quả chi phối bởi 
mạng lưới tương liên của mọi hiện tượng. Một tình trạng khó khăn cách mấy rồi cũng sẽ chấm 
dứt, một giải pháp dù cho gay go cách mấy cũng sẽ phải hiện ra, cứ đơn giản mà nói thì đấy 
cũng chỉ là hậu quả phát sinh từ tác động của hiện tượng vô thường mà thôi.   
 
Dư luận báo chí gần đây đã tranh nhau đưa tin về một biến cố mới trong giới Phật giao Tây 
tạng tại Ấn độ, đó là sự xuất hiện của một vị lạt-ma trẻ tuổi và khác thường, ngày càng thu hút 
được sự chú ý và ngưỡng mộ của nhiều người trên khắp thế giới. Những tin tức dồn dập ấy 
biết đâu cũng có thể khiến cho chúng ta liên tưởng đến một cái gì đó đang đổi mới, một giải 
pháp nào đó đang hé mở cho tương lai (?). Cái cảm giác ấy cũng rất có thể chỉ là những gì 
đơn giản phát sinh từ sự mong mỏi và hy vọng quá đáng trong lòng của mỗi người Phật tử 
chúng ta, tức có nghĩa là đã bắt nguồn từ sự bám víu và vô minh của chính mình chăng? 
Nhưng cũng cái cảm giác ấy cũng có thể đã báo hiệu một sự đổi hướng hay một sự vận hành 
nào đó khác hơn của thế giới hiện tượng này vào thế kỷ XXI ?  Bài chuyển ngữ dưới đây dù 
sao thì cũng chỉ là bài tường thuật của một ký giả mà thôi. 
 



 
 

Ngài Cát-mã-ba XVII 
 
 Tại tu viện Tan-tra thừa Gyuto, tọa lạc gần Dharamsala nơi miền bắc Ấn, có khoảng hai 
đến ba trăm người đang nối đuôi nhau và kiên nhẫn chờ đợi dưới ánh nắng chói chan của một 
ngày mùa xuân. Trong số những người đang chờ đợi ấy thì hầu hết là người Tây phương, 
ngoài ra còn có thêm toàn bộ một đoàn hát Tây tạng. Họ chia nhau xếp hàng thành hai dãy, 
một bên là đàn ông, một bên là đàn bà, bên phía bàn bà thì đông hơn. Đấy là cách nối đuôi 
xếp hàng một theo thói quen của địa phương : đầu mỗi dãy thì có các viên chức an ninh do 
chính quyền Ấn độ gởi đến để lục soát từng người một. Máy ảnh, điện thoại di động, máy ghi 
âm..., hoặc bất cứ máy móc nào khác thuộc loại này đều bị cấm đoán. Công chúng có quyền 
được đến gần Đức Gyalwa Cát-mã-ba thứ XVII - tên ngài có nghĩa là "Vị chiến thắng thực 
hiện được sự sinh hoạt tỉnh thức" -  nhưng tuyệt đối họ không được phổ biến hình ảnh và 
tiếng nói của Ngài. Buỗi lễ như vừa được mô tả trên đây được tổ chức hai lần mỗi tuần. 
 
 Vừa mới bước vào tuổi 25 mà khả năng tâm linh của người lạt-ma trẻ tuổi tên là Ogyen 
Trinlé Dorjé đã vượt xa hơn ranh giới của bán lục địa Ấn độ. Không biết bao nhiêu người trên 
toàn thế giới, từ Đài loan cho đến Texas đã xin được làm môn đệ của ngài, và gần đây trong 
số họ có cả hai người I-ran vô cùng nhiệt thành. Sự hiện diện của những người Tây phương 
hôm nay đã cho thấy một hiện tượng thật đáng ngạc nhiên vì phần lớn họ đều tỏ ra hãnh diện 
với chiếc áo tu hành màu đỏ và vàng của các nhà sư Tây tạng mà họ đang khoác trên người, 
đầu thì cạo trọc. Một lúc sau thì ngài Cát-mã-ba đến. Đối với người Tây tạng thì ngài không 
phải là một vị "Phật sống" như nhiều người thường gọi sai, mà chỉ là một vị toulku (tức là 
được công nhận như là một vị Thầy hay một vị Lạt-ma đã tái sinh trở lại), một thân-xác-tâm-
linh thể hiện tâm thức của Vị Phật tượng trưng cho lòng Từ bi (Quán thế âm). Khi ngài vừa 
ngồi vào chỗ của mình, hai chân xếp bằng và tréo vào nhau, thì toán nhân viên an ninh lại tỏ 
vẻ lo lắng và căng thẳng hơn, và một vài nhà sư cũng giúp thêm cho họ một tay. 
 
 Lễ ban phúc diễn ra thật ngắn ngủi. Mỗi người thay nhau dâng lên cho ngài Cát-mã-ba 
một chiếc khăn quàng trắng có thêu thùa hay chỉ là một chiếc khăn đơn giản. Các chiếc khăn 
này được xếp cẩn thận và cất giữ từ lâu để chờ được một dịp như hôm nay, và ngài Cát-mã-ba 
cầm khăn choàng lên cổ người đến viếng. Mỗi người chỉ đủ thì giờ để được quàng chiếc khăn 
lên cổ và phải lùi ra cho người phía sau. Nhiều người thất vọng (vì không đến phiên mình), có 
một phụ nữ trẻ người Pháp lẩm bẩm : "Tôi chưa kịp nhìn rõ được ngài". Quả thật là một phút 



giây quý báu cho những ai có nhiều may mắn hơn. Và thế là buổi yết kiến trước công chúng 
chấm dứt.  
 
 Các nhà sư vừa từ tốn lại vừa nhanh nhẹn, đôi lúc có vẻ như cộc lốc, nhưng thật ra thì vô 
cùng ân cần - họ nào phải là những bức tượng tạc vào đá trong tư thế ngồi im để khấn nguyện, 
cứ trông đôi vai xốc vác của họ thì đủ hiểu - chỉ trong thoáng chốc là họ đã biến gian phòng 
chờ đợi thành nơi tiếp khách với các chiếc tràng kỷ xếp vào bốn bên vách. Một vài tín đồ 
bướng bỉnh cố sức van nài các nhà sư trong văn phòng để được hội kiến với "Đức Lạt-ma". 
Chỉ có những ai biết rõ được "mật hiệu" và phải chứng minh được những lý do thật vững chắc 
thì mới được nhận, số chỗ trong gian phòng thật giới hạn. Ngài Cát-mã-ba rút lui lên tầng lầu 
trên, bên cạnh luôn có những người bảo vệ đi theo. Ngay cả trường hợp mà ngài muốn bước 
ra vườn trong khuôn viên của tu viện thì cũng phải xin phép các người Ấn trong tổ an ninh. 
 
Một quyền lực có hơi thổi phồng quá đáng hay chăng 
 
 Vì đâu mà vị trẻ tuổi đó lại bị canh chừng kỹ lưỡng đến như thế ? Ván bài nào đã khiến 
cho ngài phải trở thành con tin mà một mặt thì Ấn độ canh chừng như đun sữa trên bếp (đun 
sữa trên bếp dễ bị trào ra khỏi nồi khi sôi) và một mặt thì lọt vào đường nhắm của Trung quốc 
? Sức mạnh nào khiến cho ngài hiện ra với những người Phật tử Tây phương như một huyền 
thoại, đến nỗi mà họ cảm thấy cả là một sự mất mát nếu không gặp được ngài ? Chính ra thì 
ngài Cát-mã-ba sẽ đi một vòng thăm viếng chín nước Âu châu từ cuối tháng 5 cho đến đầu 
tháng 7 do lời thỉnh cầu của các môn đệ của ngài và các cảm tình viên khắp nơi... Đích thân 
hoàng tử Charles đã bày tỏ ước vọng muốn được hội kiến với ngài. Tin tức về cuộc viếng 
thăm Âu châu của ngài được người ta truyền bá như tin một siêu tài tử sắp đến Âu châu trình 
diễn. Vậy thì có quá đáng hay chăng ? 
 
 Ngày 4 tháng 4 nguồn tin ấy bỗng nhiên bị cắt ngang bằng một nhát chém : Ấn độ đã từ 
chối không cho phép ngài Cát-mã-ba rời khỏi lãnh thổ. Phải chăng chính quyền Ấn bắt buộc 
phải nhượng bộ trước áp lực của Trung quốc ? Hay là hàng chức sắc Tây tạng đã không hoàn 
toàn tán đồng sự thăng tiến quá nhanh của một người trẻ nhiều uy thế, khá thân cận với Đức 
Đạt-lai Lạt-ma ? Vào những ngày đầu năm 2000, khi vị Cát-mã-ba đến gặp vị Đoạt giải Nobel 
tại Dharamsala thì ngay sau đó đã được vị này bảo trợ. Lần gặp gỡ ấy đã xảy ra ngay sau khi 
ngài Cát-mã-ba vừa bước chân vào lãnh thổ Ấn, hai gò má còn nám đen vì trời rét và tay chân 
thì sứt sẹo. Lúc ấy ngài mới tròn 14 tuổi. Cũng cùng một trường hợp như nhiều người Tây 
tạng khác, ngài đã phải trốn thoát khỏi quê hương của mình, nơi mà người Trung quốc đang 
tích cực "hiện đại hóa" nền văn hóa của họ bằng sức đè nén của một chiếc xe cán đường. 
 
 Dharamsala thuộc tiểu bang Himachal Pradesh trước đây là một nơi nghỉ mát dưới thời 
thuộc địa Anh quốc, nhưng ngày nay đã trở thành kinh đô của những người Tây tạng lưu 
vong. Từ ngày mà vị lãnh đạo tinh thần và tạm thời của họ là Đức Đạt-lai Lạt-ma Tenzin 
Gyatso trốn thoát các đạo quân Trung quốc để đến đây lưu trú vào năm 1959, thì ban đầu 
Ngài được một nhóm nhỏ người Tây tạng đứng ra chăm lo cho Ngài, nhưng sau đó thì ngày 
càng có đông người vượt biên hơn , cứ theo nhau mà đổ về đây. Tu viện Tan-tra thừa Gyuto 
nằm trong một thung lũng cách biệt với nơi này. Tuy nhiên tất cả mọi người ở đây đều biết 



đến cái tu viện đó và gọi đấy là ngôi Chùa của ngài Cát-mã-ba. Đức Đạt-lai Lạt-ma cho thu 
dọn chỗ dành riêng vào việc tu học ấy để làm một chỗ tạm trú cho người khách trẻ tuổi của 
Ngài. 
 
 Ngồi tréo chân theo tư thế hoa sen, ngài Cát-mã-ba XVII có thể nhìn bao quát cả gian 
phòng rộng lớn và lộng lẫy, dưới chân ngài là một tấm thảm lớn, người thư ký thông dịch 
đứng một bên và có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng. Tuy nhiên người thanh niên trẻ tuổi đó dường 
thích tự mình đàm thoại thẳng với mọi người bằng tiếng Anh. Khi mới đến đây thì lúc đó 
tiếng Anh của ngài còn kém, nhưng tiếng Trung hoa thì ngài lại thông thạo hơn. Một ngày nào 
đó nếu được đến các nước Tây phương thì ngài sẽ muốn nói lên điều gì ? "Ngài Cát-mã-ba 
thứ XVI [mất ở Chicago vào năm 1981] là một người rất gần gũi với người Tây phương. 
Riêng tôi thì tôi cũng có bè bạn ở đấy, và tôi cũng muốn được gặp gỡ họ. Tuy nhiên đã từ 
nhiều năm nay tôi vẫn còn phải chờ đợi. "Một thoáng buồn thật nhẹ hiện lên trong đôi mắt 
của ngài : trong những ngày đầu tháng tư này thì cái tin chính thức chưa được công bố, nhưng 
dường như ngài cũng đã biết trước là sẽ bị từ chối không được giấy phép để lên đường. 
 
       Bures-Sur-Yvette, 02.08.10 
        Hoang Phong chuyển ngữ 

http://www.quangduc.com/tacgia/hoangphong.html 
 


