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CHƯƠNG 1996

GIẢI OAN 200 NĂM.
Khoảng tháng 10 năm 1996, đang ngồi nói chuyện với các pháp hữu, tôi bỗng nghe tiếng khóc tức tưởi của một
phần lực. Triệu phần lực vào, cô là một người Mỹ tuổi khoảng hơn 30, tên là Mary Brown. Tôi hỏi cô:
- Tại sao vị khóc?
- Tôi buồn nên tôi khóc!
Tôi hỏi:
- Tại sao vị lại đến đây khóc cho Thầy nghe!
Phần lực sợ sệt trả lời:
- Mấy ông nầy (chỉ các chư Thổ Thần) nói tôi đến gặp Thầy để xin được giải oan!
Tôi hỏi:
- Vị bị oan ức gì?
- Tôi bị người ta giết chết! Tôi chết oan lắm!
- Rồi vị muốn sao?
- Tôi xin Thầy giúp cho tôi, tôi bị giết mà gia đình tôi không ai biết tôi bị chết cả!
Tôi thấy người nầy có vẻ khờ khạo, tánh tình rất chất phát:
- Vị muốn Thầy báo cho gia đình vị à? Hay vị muốn Thầy báo cho cảnh sát?
Phần lực trả lời:
- Dạ không! Tôi xin Thầy giải oan cho tôi!
Tôi hỏi:
- Vị muốn Thầy xử người giết vị cho vị à?
- Dạ không!
Lúc ấy, tôi cũng chưa hiểu từ “giải oan” nầy nghĩa là gì? Vì thông thường người ta phải kiện cáo một cái gì đó rồi
mong được giải oan, còn đằng nầy không kiện ai cả nhưng lại muốn được giải oan, kể cũng lạ. Tôi nói:
- Thầy không hiểu ý của vị. Vị muốn được giải oan thì làm thế nào mới gọi là giải oan đối với vị!
Phần lực trả lời:
- Tôi không biết! Mấy ông nầy nói đến gặp Thầy, Thầy sẽ giúp cho!
Tôi nói:
- Thôi! Vậy vị kể chuyện của vị đi!
Phần lực kể:
- Tôi đã bị người ta giết chết trên 200 năm nay. . .
- À! Vị đã chết trên 200 năm rồi!
Phần lực kể tiếp:
- Lúc đó, tôi ở nhà một mình, người da đỏ đột nhập vào nhà bắt tôi đi và giết chết tôi. Người nhà tôi không biết tôi
đã chết...
Thấy chuyện khó có thể giải quyết được khi tâm trạng vị nầy nghĩ về gia đình của họ đã cách đây quá xa, 200
năm và ý muốn của vị nầy cũng không rõ ràng lắm nên Tôi nói:
- Thôi! Thầy chuyển cho vị đi tu học nhe!
Phần lực hỏi lại:
- Tu học là sao?
- Là gội rửa mình để mình không còn đau buồn như vậy nữa. Là học những cách cởi lòng mình, tự giải đi những
oan ức của mình đó. Vị có chịu không?
Phần lực đồng ý, tôi đã chuyển đi tu học.

