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CHƯƠNG 1995:
GIÚP ĐỠ PHÁP HỮU.
Vào những ngày đầu tiên đến đảo Galang, tôi liền được 2 trung tâm mời tôi cộng tác đó là: Youth
Center mời tôi cộng tác về điện tử và Khối Giáo Dục Phổ Thông (General Education Section) mời tôi
cộng tác viết chương trình và dạy môn hóa học cho các em lớp 6, 7 và 12 (lúc ấy tôi 20 tuổi).
Tôi đã nhận làm việc cho Khối Giáo Dục Phổ Thông vào những ngày đầu tháng 5 mà anh Daniel
Yuliadi cũng là người bảo trợ cho khối giáo dục nầy. Cùng dạy chung ngành với tôi lúc đó có Trần
Thượng Thiên, con trai của giáo sư hóa học nổi tiếng của Việt Nam: Giáo Sư Trần Thượng Thủ. Gia
đình nầy cũng là đệ tử của Vô Vi Quy Nguyên.
Thiên nói với tôi, có hai người chị là Trần Thượng Thiều Thi và Trần Thượng Thiên Thụy, khi ấy chị
Thụy còn kẹt ở các đảo nhỏ và Thiên đã nhờ tôi giúp đưa chị ấy qua Galang để chị em được đoàn tụ
với nhau. Tôi đã gặp những nhân viên của cao ủy nhờ giúp giùm và gặp riêng người thuyền trưởng
mà tôi quen trên chuyến đi chở thuyền nhân từ các đảo về Galang để sắp xếp cho 2 người nầy được
đi. Lời yêu cầu của tôi đã được chuẩn, thuyền được lệnh xuất phát và chở về cô pháp hữu nầy.
Ở Việt Nam, gia đình giáo sư Trần Thượng Thủ đã đến nhà cám ơn Sư Huynh và Sư Tỷ về sự
giúp đỡ của tôi. Ba mẹ tôi rất là hãnh diện về việc làm nầy. Vì vừa mới xa nhà đã có thể làm nên
việc.

