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Tạp chí Time xem ngài như vị Lạt ma đứng đầu thế giới.
Quả đó là trách nhiệm rất to lớn đối với một cá nhân mới tròn 22 tuổi.
Nhưng đây là một thanh niên được sinh ra để mang trọng trách đó. Ngài Karmapa
là một trong những lạt ma (hay một vị thầy) mang đầy hứa hẹn cho Phật giáo Tây
tạng, và là người được coi là sẽ kế vị đức Đạt Lai Lạt Ma như một biểu tượng của
Phật giáo Tây tạng trên toàn thế giới.
Đức Karmapa tới Seattle vào ngày thứ năm (29/5/2008) trong chuyến du hành hai
tuần tại Hoa kỳ, đây là lần đầu tiên ngài viếng thăm miền Tây Hoa kỳ để gặp gỡ
Phật tử địa phương và thuyết pháp trước công chúng.
Theo truyền thống, ngài Karmapa đứng vào địa vị thứ ba trong tăng đoàn các lạt
ma, chỉ sau đức Đạt Lai Lạt Ma va Ban Thiền Lạt Ma (Panchen Lama), theo giáo sự
Robert Thurman, thuộc phân khoa nghiên cứu về Tây tạng tại đại học Columbia và
là tác giả cuốn sách mới xuất bản “Tại sao vai trò của Đức Đạt Lai Lạt Ma trở nên quan
trọng”
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Giáo sư Thurman nói rằng “Cuộc viếng thăm của đức Karmapa rất quan trọng vì
đó là một điều tốt đẹp cho thế giới vì những lạt ma trẻ nay trở thành phát ngôn
viên chính cho dân tộc Tây tạng”.
Theo Hòa thượng Dzogchen Ponlop, cư ngụ tại Seattle , người đứng ra tổ chức cuộc
viếng thăm, thì cuộc viếng thăm mang một ý nghĩa rất to lớn vì sự hiện của ngài
Karmapa đẹm lại nhiều năng lực gia trì và hứa hẹn.

Vấn Đề Tranh Luận:
Ngài Karmapa, tên thật là Ogyen Drodul Trinley Dorje, sinh trong một gia đình du
mục tại miền Đông Tây tạng.
Ngài được công nhận là hóa thân của đức Karmapa thứ 16 , tuy rằng còn nhiều
tranh cãi về vấn đề này. Một cậu bé khác cũng được xác nhận là hóa thân của đức
Karmapa thứ 16 và cũng có nhiều đệ tử tại Á châu và Âu châu. Nhưng đa số Phật
tử Tây tạng, nhất là tại Hoa kỳ coi Ogyen Dorje như là đức Karmapa chính thức, và
ngài đã được đức Đạt Lai lạt ma công nhận, theo lời giáo sư Thurman.
Ngài Karmapa được coi như là vị lãnh đạo của phái (Karma) Kagyu,* một trong
bốn tông phái chính của Phật giáo Tây tạng, đã được thế giới biết đến khi ngài trốn
thoát khỏi Tây tạng tám năm trước đây, ngài đã vượt rặng Hi mã lạp sơn để qua
Ấn độ.
Đây là một sự kiện quan trọng, theo giaó sư Thurman, vì trong nhiều thế kỷ đã có
sự căng thẳng giữa phái Kagyu và phái Gelug của đức Đạt Lai lạt ma.
Quan hệ giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và Đức Karmapa và là quan hệ thầy‐trò, giữa
tiền bối và hậu sinh, và quan hệ này tạo được sự hợp nhất giữa các lạt ma có vai
trò quan trọng và trong hàng ngũ các tông phái. Theo giáo sư Thurman thì điều
này rất quan trọng cho sự thống nhất của cộng đồng người Tây tạng.
Giáo sư Thurman cũng cho rằng cuộc viếng thăm Hoa kỳ của ngài Karmapa cũng
giúp cho công cuộc đấu tranh của người Tây tạng. Ông cũng nói rằng Trung hoa tin
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tưởng khi đức Đạt Lai lạt ma không còn nữa thì mọi người cũng sẽ quên vấn đề
Tây tạng, vì thế cuộc viếng thăm của ngài Karmapa sẽ xóa đi mối đe dọa đó.
Những động lực phi chính trị
Tuy nhiên cuộc viếng thăm của ngải Kamapa không nhằm mục tiêu chính trị, theo
hòa thượng Ponlop, người tổ chức và thành lập tổ chức Nalanda West, có trung
tâm tại Fredmont, thì cuộc viếng thăm nhằm nuôi dưỡng Phật giáo Hoa kỳ.
Không như đức Đạt Lai Lạt Ma vốn là người lãnh đạo tôn giáo và chính trị của Phật
giáo Tây tạng, vai trò của ngài Karmapa là vai trò thuần túy tôn giáo trong suốt lịch
sử. Hòa thượng Ponlop nói “Tôi không thấy ngài dính líu tới chính trị”.
Trong khi thuyết pháp tại đây, ngài Karmapa cũng tìm hiểu thêm về cuộc sống của
người Tây phương.
Đây là cơ hội tốt cho ngài tiếp xúc với văn hóa Tây phương, theo hòa thượng
Ponlop là người biết ngài Karmapa từ lúc còn nhỏ.
Hòa thượng Ponlop nói về ngài Karmapa lúc còn nhỏ là một cậu bé tò mò, luôn
luôn có những mơ ước về Tây phương, và sự tham dự của ngài trong việc thiết lẫp
Phật giáo tại Hoa kỳ là điều không thể chối bỏ được.
Hoa kỳ có tinh thần tiên phong, khai phóng nhưng đồng thời cũng có nhiều lo âu,
đau khổ và giận dữ, theo hòa thượng Ponlop.
Ông nói, do đó cần có nhu cầu về vần đề tâm linh nội tại, và chuyến viếng thăm
của ngài Karmapa sẽ giúp chúng ta tìm thấy trái tim của chúng ta.
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