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CHƯƠNG 1998

Tháng 6 năm 1998, từ Việt Nam trở lại Mỹ, lúc nầy nhà ở Northridge đã trả lại cho chủ. Biết tôi, Bibi không có chỗ
tạm trú nên bác Nguyễn Công Kha (vua Hóa Chất của miền Nam trước năm 1975, được đề cập trong : Nhà doanh
nghiệp cần biết: Những gương mặt tỉ phú Saigon trước năm 1975) đã đón chúng tôi tận ngoài phi trường và mời
chúng tôi về nhà của bác tạm trú trong thời gian tìm kiếm chỗ mới.
Nhà bác Kha có 2 phòng, bác sống một mình, còn dư một phòng bác dành cho tôi, Bibi và Tú ở. Trong thời gian
tạm trú nhà bác Kha, tiếng nói, cười của các cô đã làm cho bác không nhiều thì ít cũng vui lây. Cũng nhân thời gian
nương thân nơi nầy, tôi cũng tạo duyên lành cho ngôi gia và cuộc đất.
Có một lần đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, tôi hỏi bác Kha:
- Nhà bác có để tro cốt phải không?
Bác nói “không!” nên tôi im l ặng, vì tôi biết có tro cốt. Một lúc sau thì bác chợt nhớ ra và nói:
- À! Nhà tôi có xá lợi của Chư Phật, Bồ Tát.
Tôi hỏi bác:
- Ở đâu bác có những tro cốt nầy?
- Do một bà thường vào trong các chùa bán các xá lợi nầy, bà nói xá lợi của cao tăng,... nào bà cũng có....
Nghe như vậy thì cũng đủ biết đây thuộc loại “xá lợi” gì rồi. Tuy nhiên, trong lòng bác Kha tin tưởng đây là xá lợi
nên tôi cũng không làm cho bác mất đi niềm tin ấy. Nghĩ là xá lợi cũng không sao. Tôi đã âm thầm chuyển vận phần
lực, chủ nhân ông của tro cốt nầy được tu học.

