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Cuốn sách “Chuyện tình của Liên Hòa Hòa Thượng” vừa xuất
bản tại chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc là một cuốn sách độc đáo.
Độc đáo vì tác giả là một cao tăng: Hòa Thượng Thích Như Điển.
Hòa Thượng Như Điển giải thích
cơ duyên đưa đẩy Thầy viết câu chuyện
tình này là do thời gian tịnh thất tu học
hằng năm tại Úc châu lần thứ 8 năm
2010 Thầy có cơ hội đọc cuốn “Lịch sử
Phật giáo Đàng Trong” của tác giả
Nguyễn Hiền Đức. Cuốn sách có thuật
lại chuyện tình một chiều của Quận chúa
Hoàng Cô, em ruột vua Gia Long với
một vị cao tăng đã gắn bó với triều đại
nhà Nguyễn Gia Long từ khi còn bôn ba
chống Tây Sơn cho đến khi lên ngôi
Hoàng đế.
Hòa Thượng Như Điển đánh giá
câu chuyện của tác giả Nguyễn Hiền
Đức với những chứng cớ trưng dẫn có thể là sự thật nên Thầy đã dàn
dựng phóng tác để qua đó nói đến những kín đáo của nhân sinh mà xưa
nay ít có cây bút nào bàn đến. Thầy Như Điển thấy rằng trong văn
chương cũng có vài tác phẩm về chuyện tình trong chốn thiền môn,
nhưng – theo như Thầy biết – đều do thường nhân viết. Họ tiểu thuyết
hóa qua tưởng tượng hay hư cấu theo chuyện có thật. Chưa có một tác
phẩm nào nói đến tình yêu tại chốn sơn môn do một tu sĩ viết. Bởi nhiều
lẽ, và lẽ đơn giản nhất là tu sĩ trên nguyên tắc thoát tục đi tu thì không
nói đến chuyện tình . Hòa Thượng Như Điển cho rằng như vậy là chưa
đào sâu cội nguồn tình cảm của con người, một thiếu sót tài liệu về mặt
tu học và cũng là một thiếu sót về mặt văn học.
Mối tình trong “Lịch sử Phật giáo Đàng Trong” của tác giả
Nguyễn Hiền Đức kết thúc trong bi ai, nhưng không làm cho thiền môn

nhuốm màu tục lụy. Thầy Như Điển nghĩ rằng có ai hiểu được tình yêu
của Hoàng Cô, có ai hiểu được tinh thần của Liên Hoa Hòa Thượng
trước một mối tình trong sáng như vậy … nếu không phải là một tu sĩ.
Hòa Thượng Như Điển lấy một quyết định quan trọng.Thầy tạm
gác ra mấy tuần lễ để viết cuốn “Chuyện tình của Liên Hoa Hòa
Thượng”. Thầy nói với độc giả rằng, người tu sĩ vẫn còn một quả tim
con người với những xúc động tự nhiên của nó. Nhìn khác đi là thần
thánh hóa người khóac áo tu hành dù vị tu sĩ đã đạt đến một đẳng cấp
nào được “người đời” trao tặng trong nghi lễ. Đi tu không phải là tìm
cách diệt những cảm xúc đó mà chính là để thăng hoa nó, biến nó thành
hoa, thành trái tô điểm cho cuộc đời. Và người nữ khi yêu thương một tu
sĩ cũng chưa hẵn đã làm một việc sai trái.
Hiểu Hòa Thượng Như Điển như vậy, tôi thấy Thầy thật can đảm.
Thầy đi vào hỏa ngục để cứu chúng sinh. Thầy đụng chạm đến vấn đề
không một cao tăng nào dám đụng chạm để mang đến những lý giải cho
những điều từ trước đến nay còn bỏ trống.
Câu chuyện thật có trong chính sử như sau: Vua Gia Long khi còn
bôn ba ở Gia Định tranh giành ngôi vương với vua Quang Trung có thời
gian cùng kẻ tùy tùng trú tại chùa Từ Ân, để Mẹ, vợ, các em và các con
nương nhờ chùa Khải Tường trong tỉnh Gia Định. Hoàng Tử Nguyễn
Phước Đảm, sau này là vua Minh Mạng sinh tại chùa Khải Tường năm
1791. Thiền sư Thiệt Thành – Liễu Đạt thuộc Thiền tông Lâm Tế trụ trì
chùa Khải Tường. Tiếp cận với Hòa Thượng Liễu Đạt tại chùa Khải
Tường, một người em gái của vua Gia Long thường được gọi là Hoàng
Cô, đã thọ Bồ Tát giới với ngài, pháp danh Tế Minh – Thiên Nhựt đem
lòng luyến ái ngài.
Sau khi vua Gia Long lên ngôi, Hoàng Cô theo anh về Phú Xuân
(nay là Huế) mang theo mối tình thầm kín trong tim. Năm 1817 vua Gia
long ban chiếu triệu thỉnh Hòa Thượng Liễu Đạt về làm Tăng cang chùa
Linh Mụ, và mời Hòa Thượng vào cung mỗi tháng 8 kỳ giảng kinh cho
Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu và các em, trong đó có Hoàng Cô. Năm
1820 vua Gia Long mất, vua Minh Mạng lên ngôi ban danh hiệu Liên
Hoa cho Hòa Thượng Liễu Đạt. Lần lửa thêm mấy năm Hòa Thượng
Liên Hoa quyết chạy trốn lưới tình của Hoàng Cô vây bủa. Năm 1823
nhân được tin sư huynh là Hòa Thượng Linh Nhạc tại chùa Từ Ân viên

tịch Hòa Thượng Liên Hoa xin phép vua Minh Mạng trở về Gia Định
thọ tang và giữ chùa Từ Ân. Lưu luyến mãi,nhưng vua Minh Mạng phải
để Hòa Thượng trở về Gia Định.
Tưởng đã thoát nợ trần. Không ngờ Hòa Thượng trở về chùa Khải
Tường đầu năm thì cuối năm Hòang Cô xin phép vua Minh Mạng vào
Gia Định lấy cớ đi cúng dường để thăm Hòa Thượng Liên Hoa.
Sau mấy ngày ở dinh quan trấn thủ thành Gia Định cho phải phép
Hoàng Cô cho lệnh sắp xếp bà ở lại chùa Từ Ân để bà được gần Phật
cho đến khi bà hồi kinh.
Mấy ngày sau Liên Hoa Hòa Thượng nguyện đến chùa Đại Giác
tại tỉnh Biên Hòa nhập thất hai năm. Sau khi Hòa Thượng đi, Hoàng Cô
bỏ ăn. Sợ Hoàng Cô có mệnh hệ gì có lỗi với triều đình nên nhà chùa
phải tiết lộ nơi Hòa Thượng Liên Hoa nhập thất cho Hoàng Cô. Lửa tình
nung nấu , Hoàng Cô cho người kiệu đến chùa, quỳ ngoài thất xin Hòa
Thượng Liên Hoa nếu không cho gặp mặt thì cho cô nhìn thấy bàn tay
ngài và cô hứa sẽ hồi kinh ngay. Cầm lòng không đậu, Hòa Thượng Liên
Hoa đưa bàn tay ra chiếc cửa sổ nhỏ dùng đưa thức ăn vào cho Hòa
Thượng đang nhập thất, Hoàng Cô cầm tay ngài hôn và khóc sướt mướt,
xong cô trở về chùa chờ Hòa Thượng xuất thế. Hoàng Cô nghĩ rằng khi
để cho cô hôn bàn tay Hòa Thượng đã không còn tinh tấn tiếp tục tu
hành.
Vài ngày sau Hòa Thượng Liên Hoa tự thiêu. Sau đó Hoàng Cô
uống thuốc độc tự vận theo Hòa Thượng. Chùa Từ Ân thờ linh vị của
Hòa Thượng Liên Hoa nơi dành cho các bậc xuất gia, và thờ Hoàng Cô
tại bàn linh của người trần thế. Trong chùa luôn luôn có bóng người xuất
hiện gây xáo trộn làm cho tăng chúng không tu hành được. Cho đến khi
chùa mang hai linh vị thờ cạnh nhau chùa mới trở lại yên tịnh .
Hòa Thượng Như Điển nghĩ rằng không ai có thể hiểu được tình
cảm khúc mắc và trong sạch của Hòa Thượng Liên Hoa và Hoàng Cô
bằng một tu sĩ. Và Hòa Thượng Như Điển có thẩm quyền nhìn vấn đề
một cách chủ quan như vậy. Thầy là một trong những bậc chân tu ít oi
còn lại trong thời đại mạt pháp này. Thầy can đảm không ngại thị phi
xuyên tạc cầm ngọc đuốc soi vào góc thầm kín nhất của nhân sinh.

Hòa Thượng Như Điển không nhiều lời miêu tả tâm hồn của Hòa
Thượng Liên Hoa, nhưng bàng bạc độc giả cảm thấy như chia sẻ cơn
sóng dữ Hòa Thượng phải trải qua suốt cuộc đời tu tập.
Nhưng với Hoàng Cô Hòa Thượng Như Điển đã soi rọi tận tình.
Thầy hư cấu 15 lá thư tình của Hoàng Cô nói về “nỗi lòng” của cô với
chính mình, với Mẹ, với Chị, với Vua và một lá thư đầy nước mắt viết
cho Liên Hoa Hòa Thượng.
Thầy Như Điển viết: “… tôi mong tác
phẩm này không làm hạ uy tín của các bậc
Tăng cang Hòa Thượng thuở ấy hay ngay cả
ngày nay, mà ngược lại qua câu chuyện tình
này, ta thấy Liên Hoa Hòa Thượng đã thoát
tục như đóa hoa sen tinh khiết nhiệm mầu khi
bị nghiệp trần duyên ràng buộc. Còn Hoàng
Cô, cũng là một nhân vật lịch sử, tôi thăng
hoa cho bà siêu thóat. Mặc dầu tất cả
“những lá thư tình” của bà đều do tôi viết.
Nếu bà có đầu thai đâu đó, sẽ bảo tôi rằng ‘Tại sao ông Hòa Thượng
này lắm chuyện thế …!’ Vì lẽ khi yêu thầm nhớ trộm một người, người ta
khó có thể chôn hết nhưng ngôn từ vào lòng đươc, mà phải thổ lộ bằng
giấy trắng mực đen thì mới có thể nói hết cõi lòng của mình. Nếu tôi có
mạo phạm lời lẽ của một Công Chúa Hoàng Triều, thì mong tâm thức
của bà đại xá cho …” (“Chuyện tình của Liên Hòa Hòa Thượng”, trang
624).
Viết cuốn sách Hòa Thượng Như Điển còn có mục đích “tùy căn
cơ chúng sanh mà độ” để hoàng dương chánh pháp. Kinh Kim Cang là
một tạng kinh dạy chuyện đời thường của Phật giáo nhưng lời lẽ cao
siêu nên Phật tử tại gia ít ai để tâm nghiên cứu. Hòa Thượng Như Điển
đã dùng cuốn “Chuyện tình của Liên Hòa Hòa Thượng” làm con thuyền
chuyên chở nội dung kinh Kim Cang đến cho độc giả “tò mò thích đọc
chuyện tình”.
Trong cuốn “Lịch sử Phật giáo Đàng Trong” tác giả Nguyễn Hiền
Đức không ghi Liên Hoa Hòa Thượng khi vào cung đã giảng kinh gì, và
Hòa Thượng Như Điển tưởng tượng Hòa Thượng Liên Hoa đã giảng
kinh Kim Cang. Qua 32 thời giảng và 103 trang giấy (128 - 130) Hòa

Thượng Như Điển đã mang kinh Kim Cang đến cho độc giả của Thầy,
trong đó có Hoàng Cô ngồi nghe Hòa Thượng Liên Hoa giảng kinh mà
bồi hồi trăm mối tơ lòng.
Trần Bình Nam
April 28, 2012
binhnam@sbcglobal.net
www.tranbinhnam.com

Ghi chú:
Tôi được biết cuốn sách “Chuyện tình của Liên Hòa Hòa Thượng”
của Hòa Thượng Như Điển khi đọc bài viết: “Hoàng Cô tình sử” của cô
Thiện Giới – Hoa Lan. Bài viết của cô Hoa Lan biểu lộ một sự hiểu biết
triết lý Phật giáo vững chắc, một văn tài, và sự thẳng thắn của cô khi
tranh luận với Liên Hoa Hòa Thượng.
Qua “Hoàng Cô tình sử” tôi liên lạc với chùa Viên Giác để có một
cuốn. Gặp may vào lúc Hòa Thượng sắp lên đường hoằng dương Phật
Pháp 3 tháng tại Hoa Kỳ. Tôi được phép gặp thăm Thầy tại Nam
California vào một ngày cuối tháng 3/2012 và nhận một cuốn sách Thầy
cho. Sau đây là bài viết : “Hoàng Cô tình sử” của Thiện Giới – Hoa
Lan.
--:o0o:--

Hoàng Cô tình sử
Đã lỡ hứa với lòng là từ đây nhất định sẽ không viết chuyện tình nữa,
nhưng có lẽ mối dây ràng buộc của nghiệp trần duyên của tôi vẫn còn nên phải
đành viết tiếp câu chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng và nàng công nương em
gái vua Gia Long. Thiên tình sử kéo dài đến 40 năm với một tình yêu độc đạo,
nghĩa là đường yêu chỉ có một chiều. Nàng yêu đắng, yêu cay trong tuyệt vọng vị
Hòa Thượng làm Tăng Cang chùa Thiên Mụ ở kinh đô Huế và cũng là sư phụ
truyền Bồ Tát giới cho nàng. Để tránh mối tình ngang trái chỉ làm cản trở đường tu
và sự trong sáng của mình, vị Hòa Thượng khả kính đã tìm cách trở về chùa xưa,

Sắc Tứ Từ Ân ở Gia Định để tỵ nạn tình duyên. Nhưng Hoàng Cô - cô của vua
Minh Mạng vẫn bám theo kiểu, cho dù chàng có đi đến chân trời góc biển nào,
thiếp cũng khăn gói theo chàng.

Thế rồi đoạn cuối một chuyện tình đã kết thúc một cách
thật bi ai, lửa và độc dược đã mang đi hai mạng người,
nhưng Lửa Tam Muội của Hòa Thượng chỉ thiêu được xác
thân phàm của ngài chứ không dập tắt được ngọn Lửa
Tình cháy ào ào như thác đổ triều dâng của Hoàng Cô. Vì
sau khi chết không siêu thoát thần thức luyến ái của Bà
quá mạnh đã gây xáo trộn trong chùa để đòi yêu sách,
được thờ chung với long vị của Hòa Thượng Liên Hoa cho
đúng với câu:
Tu đâu cho Thiếp tu cùng.
Sau khi thành Phật ngồi chung một bàn.

Tưởng rằng bụi thời gian đã xóa nhòa đi tất cả, câu chuyện tình chỉ còn lưu
lại trong sử sách mà thôi. Nhưng hơn 200 năm sau một vị Hòa Thượng đã khơi lại
câu chuyện này bằng một phóng tác dài trên sáu trăm trang giấy, với những diễn
biến lịch sử thời Trịnh Nguyễn phân tranh lấy sông Gianh làm ranh giới, đến thời
nhà Tây Sơn nổi lên làm Chúa Nguyễn Ánh phải lánh nạn tại các chùa, từ đấy mới
sinh ra câu chuyện tình đầy dấu chấm hỏi, chỉ có nhân vật trong cuộc mới thấu rõ
nguồn cơn. Kẻ hậu bối này có vài điều không rõ, xin mạn phép viết cho Hòa
Thượng Liên Hoa một lá thơ để mong ngài làm sáng tỏ vấn đề:
Berlin, ngày ….. tháng …. năm Nhâm Thìn (2012)
A Di Đà Phật.
Kính thưa Hòa Thượng Liên Hoa,
Con là một Phật tử của chùa Linh Thứu Đức Quốc, pháp danh Thiện Giới,
bút hiệu Hoa Lan. Là đệ tử hàng tép riu của Hòa Thượng Phương Trượng chùa
Viên Giác ( người đã nhập vai Hoàng Cô viết cho ngài 15 bức thơ tình đấy!).
Nhân duyên nào đã xui khiến cho con biết chuyện tình của ngài và Hoàng
Cô? Đấy là thời thuyết pháp của Hòa Thượng Sư phụ con trong khóa Huân Tu
Tịnh Độ tại chùa Núi Thứu, người đang giảng về Tịnh Độ Tông thao thao bất tuyệt
bỗng thấy chúng con hơi lim dim bay bổng. Người bèn đổi đề tài hỏi chúng con
muốn nghe tiếp hay nghe chuyện tình của Hòa Thượng Liên Hoa. Cả chánh điện
im phăng phắt đồng ý với lời đề nghị như có lực hút của nhựa tình, chỉ một tiếng
kêu yếu ớt đòi vãng sanh từ bên dưới vang lên mà thôi.
Sau khi nghe xong nội dung câu chuyện do một giọng đọc khá truyền cảm
trình bày, chúng con thật xúc động và gần như quên bẵng Phật A Di Đà trong giây
lát để chỉ nghĩ đến ngài và Hoàng Cô. Tại sao ngài phải đốt thân và tịnh thất sau

khi Hoàng Cô ôm hôn tay ngài? Vị pháp thiêu thân? Vị quốc vong thân? Hay vì
tình mà thiêu? Không ai hiểu được ngoài ngài!
Dĩ nhiên chúng con cũng đặt nhiều câu hỏi với Hòa Thượng viết chuyện tình
của ngài. Một chị bên Thụy Sĩ đã hỏi, nếu trường hợp của Hòa Thượng rơi vào
tình trạng như thế, Thầy giải quyết làm sao?
Hòa Thượng cười thật tươi, trả lời rằng, đời tôi không bao giờ có chữ Nếu!
Thật ra trong đời tu của tôi cũng có rất nhiều người yêu tôi. Nhưng quý vị thấy đó!
Giờ này tôi vẫn còn ngồi nơi đây.
Vâng, Hòa Thượng này sẽ tồn tại mãi mãi vì người đã giữ giới và hành trì
kinh Lăng Nghiêm một cách nghiêm mật, không một kẽ hở nào cho sóng tình chui
lọt vào trong. Nói thế không có nghĩa là con muốn ám chỉ ngài không trì tụng kinh
Lăng Nghiêm rốt ráo. Chẳng qua ngài không tránh được mối dây ràng buộc của
nghiệp trần duyên như lời Đại Lão Hòa Thượng Phật Ý chùa Từ Ân đã tiên đoán
trước từ lâu.
Sau đó dư âm câu chuyện tình thê thảm của ngài vẫn len lỏi vào từng cá
nhân, nhiều ít tùy theo nồng độ cảm xúc của mỗi người. Cho đến khi một chị ở Hòa
Lan đến rỉ tai con nói nhỏ, có chị nào đó bỏ ăn tối, ngồi khóc vì thương cảm cho
cuộc tình của ngài và Hoàng Cô, tại sao ngài phải tự thiêu, có phải tâm ngài bị
động không? Vì con là chuyên viên gỡ rối tơ lòng, chuyên hàn gắn những cung đàn
lỡ nhịp, nên vội vã xuống hiện trường xem xét tình hình. Chúng con tụ nhau lại
thành một diễn đàn, đem hết các kinh điển đã thu thập được trong các khóa tu ra
mổ xẻ đề tài của ngài. Chị nào đeo bảng hiệu “Tịnh khẩu” thì xoay mặt chữ vào
trong để tranh cãi cho thoải mái.
Một chị bên Đan Mạch cho việc ngài giơ bàn tay ra ngoài theo lời yêu cầu
tha thiết của Hoàng Cô là phạm giới. Ngài đã để sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nên
chiếu theo nhân quả Hoàng Cô phải ôm lấy tay ngài hôn, không thể nào khác hơn
được. Cách hay nhất là án binh bất động đừng trả lời gì cả.
Chị khác ở Đông Bá Linh, chuyên luyện phim bộ đã đem chuyện Quốc sư
Ngọc Lâm trong Thoát Vòng Tục Lụy ra dẫn chứng. Một giải pháp tuyệt vời để bắt
cô thiên kim quận chúa phải tỉnh ngộ, trong đêm động phòng hoa chúc Cát Cát
phải mặc áo cưới nặng nề đi kinh hành theo chú rể đến mệt nhoài, để thấy được sự
vô thường của dung nhan. Cô Cát Cát này còn ngang ngược gấp mấy lần Hoàng
Cô mà Quốc sư Ngọc Lâm vẫn trị được. Từ đó suy ra, gặp khổ đau ta phải nhận
diện nó, ôm ấp rồi tìm cách nghiền nát ra thành tro bụi chứ không được lẩn tránh.
Một chị ở Tây Bá Linh nghĩ sự việc rất đơn giản, nếu Hòa Thượng Liên Hoa
đã giảng kinh Kim Cang Bát Nhã Tâm Kinh cho hậu cung nghe thì khi bị Hoàng
Cô hôn tay, ngài chỉ cần đọc câu “không dơ cũng không sạch” rồi cười ha hả là
mọi việc đâu lại hoàn đấy, cần gì phải tự thiêu. Chị còn kể chuyện nhà thơ Bùi
Giáng chẳng điên tí nào, khi ở trong Đại học Vạn Hạnh đã thử đường tu của một
vị Hòa Thượng chuyên giảng kinh Kim Cang. Hôm đó Hòa Thượng vừa mua một

đôi dép mới rất đẹp, nhà thơ Bùi Giáng đem giấu một chiếc dép trên tay và một
cảnh tượng ngoạn mục là Hòa Thượng đuổi theo chạy vòng vòng trong sân trường
đòi dép. Lúc ấy Bùi Giáng mới quay lại trả dép và nói với người, Hòa Thượng
giảng kinh Kim Cang cái gì cũng không, tại sao chỉ mất một chiếc dép đã la toáng
lên rồi.
Ngài thấy đó, diễn đàn của chúng con toàn những tay một bụng Đại thừa, họ
giật “micro” tranh nhau phát biểu. Một chị ở gần Potsdam đã đem câu chuyện Ma
Bà đậu phụ đốt thảo am ra kể, chẳng là sau 20 năm nuôi cơm cho Thầy tu học, bà
lão họ Ma bán đậu phụ đã thử đường tu của Thầy bằng cách gửi cô cháu gái xinh
đẹp đem cơm lên cho Thầy và dò hỏi lòng dạ của Thầy trước nữ sắc. Cô gái cho
biết Thầy đã nhắm mắt lại không dám nhìn cô gái rồi đọc bài thơ ví mình như cành
cây khô trơ trơ trước gió xuân. Bà lão tức giận đuổi Thầy đi rồi đốt thảo am vì
thấy mình uổng công nuôi mà tâm Thầy vẫn chưa chuyển.
Một chị khác phụ họa theo kể chuyện hai sư huynh đệ sang sông gặp cô gái
ngồi khóc vì sợ lội qua sông sẽ ướt hết áo. Sư huynh thương tình cõng cô gái qua
sông, trên đường về sư đệ trách sư huynh mình đã phạm sắc giới. Vị sư huynh bảo,
qua sông ta đã buông cô gái xuống rồi, chỉ có đệ mới còn vướng mắc mà thôi. May
quá, cuộc hội thảo đến đây phải tạm ngừng vì tiếng chuông thỉnh chúng gọi chúng
con lên chánh điện Niệm Phật và đi kinh hành.
Thưa ngài, vì lỡ hứa với chị bỏ buổi ăn tối ngồi khóc thương cho cuộc tình
của ngài, sẽ viết thơ hỏi ngài một số điểm, con phải bỏ ra 2 buổi tối đọc cho hết
600 trang chuyện tình của ngài cùng 15 bức thơ tình của Hoàng Cô gửi cho ngài,
để phản biện lại cái nhìn của một cư sĩ Phật Giáo đã bị Lửa Tình thiêu đốt gần 40
năm nay. May nhờ ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp soi sáng con mới tỉnh táo
ngồi đây viết thơ cho ngài.
Hòa Thượng Liên Hoa ơi, nếu đời của vị Hòa Thượng viết chuyện tình của
ngài không có chữ Nếu, đời con ngược lại chỉ toàn chữ nếu mà thôi. Xin cho phép
con được dùng 2 chữ nếu với ngài:
1. Nếu con được nhập vai ngài, con sẽ không trốn tránh Hoàng Cô. Cứ nhìn
thẳng vào mắt Bà rồi nghiêm khắc cho một bài Pháp thật hay, dĩ nhiên
lúc nào cũng có sự hiện diện của các thị giả Mật Đĩnh hay Mật Hạnh để
sự việc được trong suốt. Ngài không hiểu được câu “Khi yêu mới biết
tình yêu là gì?” trong một bài hát nào đó, nên đã trốn chạy tình yêu của
Hoàng Cô. Bà ta đã tốn bao nhiêu công sức và gian nguy đi từ Huế ra
đến Gia Định tìm ngài, thế mà ngài chỉ gắng gượng theo lời khuyên của
Hòa Thượng Viên Quang chùa Giác Lâm ở Phú Thọ tiếp kiến và hầu
chuyện với Hoàng Cô được 2 buổi. Đến ngày thứ ba chắc không chịu nổi
sự tấn công như vũ bão bằng những lá thư tình ghép chữ đối câu: “Liên

Hoa Hòa Thượng” đối với “Hoàng Cô Cô Nương” rất chỉnh, nên ngài
đã trốn đi nhập thất ở xa. Ngài không biết rằng tình yêu được ví như hình
với bóng một trò đuổi bắt mà thôi, cái bóng Hoàng Cô sẽ không đuổi
theo ngài nữa nếu ngài đừng tạo dáng tượng hình. Tình yêu đấy sẽ tiêu
tan khi đối tượng là một cái không to tướng. Con nghĩ Phật pháp rất
nhiệm màu, cái gì cũng giải được chỉ sợ ta không quyết tâm đấy thôi.
2. Nếu con được nhập vai ngài, khi Hoàng Cô quỳ lạy khóc lóc trước tịnh
thất của ngài đòi xin gặp mặt không được, sau hạ xuống chỉ đòi nhìn thấy
bàn tay ngài. Con sẽ khoan thai mở cửa thất đi ra an ủi vỗ về một chúng
sanh đang đau khổ vì mình. Nếu cần sẽ cho mượn bờ vai để Hoàng Cô
dựa vào khóc mùi mẫn trước sự chứng kiến của các cung nữ và thị giả
của ngài. Theo tinh thần Đại thừa ta chỉ xét cái Tâm chứ không để ý tiểu
tiết cảnh một vị Hòa Thượng trên 60 cho một Hoàng Cô 65 tuổi mượn bờ
vai khóc cho vơi tình sầu. Có thể đáp án của con đưa ra quá thời đại,
không thích hợp với 200 năm về trước trong chốn thiền môn của cung
đình.
Qua bài kệ Niết Bàn của ngài viết bằng mực đen trên vách chánh điện:
“Thiệt đức rèn kinh vẹn kiếp trần. Thành không vẫn đục, vẫn trong ngần. Liễu tri
mộng huyễn, chơn như huyễn. Đạt đạo minh vui, đạo mấy lần.” Phía dưới có đề:
Sa Môn Thiệt Thành - Liễu Đạt. Con tin là ngài đã liễu đạo, việc ra đi của ngài là
do ngài đã mãn nguyện ở kiếp này rồi; không vì một vấn đề gì của sự sanh tử có
thể chi phối ngài được cả.
Ai muốn cho ngài là cố chấp hay xử sự không phải kẻ trí, mà ngài là Tăng
Cang trụ trì chùa Linh Mụ gần như Quốc sư của triều đình. Làm sao có thể kết liễu
cuộc đời một cách nhanh chóng như thế ?… Hỏi là hỏi thế thôi … Ngài ơi!
Phần Hoàng Cô, con đành á khẩu không dám nói nửa lời. Nếu xét về nghiệp
duyên tình ái Bà là cao thủ đáng mặt thượng thừa, nhưng là Phật tử thì than ôi
chính ngài cũng phải bó tay với người đệ tử quá đặc biệt này. Nói cho cùng cũng
nên thương cảm cho bà Hoàng Cô suốt đời bị nhốt kín trong lầu son gác tía, tình
cảm bị đè nén đến tột cùng. Nhưng có điều con vẫn thắc mắc là trong 40 năm quy
y tam bảo, nghe bao nhiêu Pháp, Hoàng Cô không ngấm được một tí gì Pháp nhũ
hay sao? Nếu Bà lọt vào đạo tràng tu học của chúng con, bảo đảm với ngài chúng
con sẽ cùng nhau giáo hóa Bà ấy bỏ cái tính Ma Đăng Già đó ngay.
Hiện nay chuyện tình của ngài đang được lưu hành trên internet, họ dàn
dựng thành những bộ phim ngắn dưới dạng pps dùng photoshop để ghép hình
ngài dưới ngọn lửa thiêu. Dĩ nhiên họ cũng không quên ghép hình Hoàng Cô lúc

còn trẻ với nét đẹp tuyệt vời. Nhưng tất cả chỉ là biểu tượng vẽ vời, làm gì có ảnh
thật mà chưng.
Thơ bất tận ngôn, con xin ngừng bút và kính mong ngài thứ lỗi cho những
lời sai trái của một người trần mắt thịt. Không biết bây giờ hóa thân của ngài ở
đâu? Ngài có trở về lại cõi Ta Bà này để độ chúng sanh không? Nếu có xin ngài
hãy trả lời thư con.
A Di Đà Phật
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