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CHƯƠNG 2001:
PHÁP HỮU VÕ THỊ NHUNG.
Lần đầu tôi biết mặt cô Nhung và chồng của cô vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Sáu, 11 tháng 5 năm
2001 tại Trung Tâm Trị Liệu và Thiền Định ở Anaheim.
Thật ra trước đó, cô đã từng đọc sách của VVQN tại nhiều nơi và cô đã có ý định muốn tìm đến tôi
để xin tu học. Sau nầy, theo cô nói, cô được ông Jackson cho số phone của tôi và giới thiệu đến.
Ông Jackson đã có thời gian theo xin thọ pháp qua Ty, là một đệ tử trẻ, đứng đầu nhóm ở Fountain
Valley nhưng có lẽ do còn thiếu sự chuẩn bị nên ông đã không tiếp tục sinh hoạt với nhóm. Tuy
nhiên, ông rất tin tưởng pháp đạo và kính trọng tôi.
Trong khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2001, trong lòng tôi luôn thôi thúc phải đi tìm ông Jackson.
Nhưng ông ấy ở đâu mà tìm ra? Đã hơn 5, 6 năm rồi không liên lạc, không địa chỉ, số phone chi cả
thì làm sao mà tìm? Vào một ngày của tháng 4, tôi một mình lái xe ra phố Bolsa, đến một cửa hiệu
bên phía trái của đường. Tôi phân vân không biết nơi đó có cho quẹo trái không? Vì từ trước đến giờ
tôi rất ít khi tự lái xe một mình, đi đâu cũng có người lái nên khi tự lái xe thì có hơi lúng túng. Đang
lúc phân vân không biết có nên quẹo trái hay không thì bất chợt một chiếc xe vọt nhanh qua mặt tôi
và quẹo trái vào khu tôi muốn quẹo. Cảnh sát từ đâu chạy ra chận ngay chiếc xe đó lại và biên phạt.
Tôi nhìn kỹ người đang bị phạt đó là ông Jackson.
Tôi cho xe quay trở lại, đứng đợi ông Jackson nhận giấy phạt xong. Ông rất mừng khi gặp tôi và
cuối cùng ông xin số phone của tôi vì có người muốn xin gặp tôi. Tôi đồng ý! Cuối cùng cơ duyên
đưa đẩy, tôi và vợ chồng cô Nhung gặp nhau tại Trung Tâm như tôi đã kể.
Mặc dầu với lý do cô Nhung đến xin trị bệnh nhưng tôi biết, cô đến vì tìm đạo hơn là xin được hộ
bệnh, nên tôi đã tiếp cô với tính cách của người tìm đạo trong môi trường trị liệu. Lần đầu tiên hai vợ
chồng cô đã xin một cái hẹn vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Sáu, 11 tháng 5. Vì bận việc nên tôi đến
trung tâm hơi trễ nên vợ chồng của cô phải đợi ngoài cửa. Khi tôi đến nơi, mời 2 vị nầy vào thì hành
động đầu tiên của chồng cô là lấy một số sách, tài liệu phổ biến của đạo tại trung tâm ra đọc, còn cô
Nhung thì ngồi thưa chuyện, sau đó thì gia đình cô đã xin thọ pháp tu học.

