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CHƯƠNG 1996: HỘ BỆNH TẠI VIỆN ĐIỀU DƯỠNG QUẬN 8.
Viện Điều Dưỡng tại Quận 8 là nơi điều dưỡng và trị liệu cho nhiều cán bộ của nhà nước. Tôi đã đến đây trị bệnh cho một
bệnh nhân mà từ đó khắp cả viện đều đến xin tôi trị bệnh và rất nhiều người xin được thọ pháp và được tu học.
Tại Viện Điều Dưỡng nầy tôi có hộ bệnh cho một trường hợp lý thú. Ông Trần Khải bị một chứng ung thư thì phải. Vợ ông ta
là Lê Thị Bạch Cúc có cầu tôi xin trị cho chồng. Bà nói vợ chồng bà đã biết tới Pháp Vô Vi Quy Nguyên từ lâu. Ông bà đã xin gặp
thầy Minh (RH) để được thọ pháp trong thời gian đó thì thầy Minh ở Bạc Liêu lo việc xây dựng một cái miễu gì đó.
Theo bà kể, vợ chồng thầy Minh lúc ấy có vẻ như khinh họ nên không chấp nhận ông bà vào pháp. Sau nầy, người chồng bị
bệnh nặng, bà đi khắp nơi để tìm thầy chữa trị. Bà nghe danh một vị sư bên Cao Miên mà theo lời đồn, vị nầy có thể nghe và
hiểu các loài thú cầm nói chuyện và giúp đời bằng cách báo tin lúc nào bão, lúc nào hạn để cho mọi người chuẩn bị. Bà đến
gặp vị sư nầy, vị nầy nói với bà:
- Tôi không giúp được bà đâu. Nhưng sẽ có một người giúp được bà. Người nầy thật trẻ, từ phương xa tới, bà sẽ gặp người
nầy vào đầu năm 1996. Chính người nầy mới giúp được cho vợ chồng bà thoát khỏi cảnh chia ly.
Bà trở về, lo việc chữa trị cho chồng mãi đến đầu năm 1996, khi gặp tôi tại Viện Điều Dưỡng, bà chạy đến mà cầu khẩn. Sau
nầy, cả gia đình bà đều thọ pháp tu học, bà đã kể lại cho tôi câu chuyện trên. Ngày tôi rời Việt Nam để trở lại Mỹ, bà và rất
nhiều bệnh nhân tại nơi nầy lưu luyến tiễn đưa.

