CHƯƠNG 1996:
Thực sự chuyện nầy, tôi không nhớ chính xác đã xảy ra vào thời gian nào, tôi chỉ độ chừng vào năm 1996 mà thôi.
Vào một đêm, bất chợt tôi thấy ông Thần Tài nhà chị Nga, chị Loan đến gặp tôi. Ông ta nói:
- Tôi đến đây để chào Thầy, đến lúc tôi phải đi đến gia đình chú Út của Thầy bên Virginia!
Tôi chỉ gật đầu nhưng không nói gì cả. Ngày hôm sau, tôi gọi sang Virginia gặp thiếm Út, tôi hỏi:
- Ở nhà thiếm có ai đang mang thai không?
Thiếm Út trả lời:
- Có! Con em dâu của thiếm đang mang thai! Có chuyện gì không vậy Thầy?
Tôi trả lời:
- Không!.. Không có gì, con chỉ hỏi thôi! À! Mà thiếm có biết sẽ sanh con trai hay con gái không?
Thiếm Út trả lời:
- Con gái! Bác sĩ có rọi rồi cho biết là con gái!
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Ủa? Con gái sao?
Thiếm Út hỏi lại:
- Sao vậy ông Thầy? Bộ có chuyện gì hả?
Tôi nói:
- Không! Vì có vị nầy tới, vị nầy sẽ sinh ra là con trai mà!
Thiếm Út cố vặn hỏi, tôi mới kể chuyện nầy cho thím nghe và dặn thiếm đừng cho ai biết về lai lịch của đứa trẻ. Thiếm có
nói:
- Nhưng bác sĩ nói là con gái! Ở nhà đã mua đồ cho con gái sẵn hết rồi.
Tôi không giải thích tiếp chi cả. Sau đó thì cô Phương, em dâu của thiếm Út đã sinh ra đứa con trai. Chuyện nầy không
những làm cả nhà kinh ngạc mà bác sĩ khám nghiệm rất đỗi kinh ngạc. Nhưng có điều, thiếm Út không kín miệng, đã tiết lộ lai
lịch của đứa trẻ cho cha mẹ của nó. Điều nầy chỉ khiến phản tác dụng. Theo lời thiếm kể, kể từ khi cha mẹ của đứa trẻ biết con
mình là Thần Tài tái sinh thì hai người đổi thái độ, đổi mặt ra chiều làm hách với thiên hạ và cho rằng mọi tài lộc mà mọi người
chung quanh gặt hái được đều từ ông Thần Tài mà ra (theo lời của thiếm Út kể). Rồi sự kính trọng anh chị họ mất dần, cuối
cùng thì họ ra riêng và không còn liên lạc với chú thiếm Út nữa.
Đó là tôi nghe nói như vậy, nhưng một điều quan trọng nhất mà người ta không hề nghĩ đến. Mục đích của vị Thần Tài nầy
sinh ra đời để gặp tôi lo chuyện tu học mà tiến hóa. Vị nầy đã không còn làm Thần Tài nữa thì làm chi có chuyện có lộc. Đó là
chưa nói đến chuyện nếu gia đình sống không đúng sẽ gặp phản ứng ngược từ đứa con nầy. Còn nhiều chuyện sẽ xảy ra lắm.
Đừng nghĩ mình có thể giữ một Chư Vị để làm “của riêng”.

