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CHƯƠNG 1997:
PHÁT HÀNH SÁCH
Sau khi cho in một số sách, kiểm điểm lại chi tiêu, tôi thấy tốn kém quá nhiều. Nhẩm tính thấy nếu mình chỉ
in chừng hơn 10 mặt sách thôi thì số tiền ấy cũng lên đến cả mấy chục ngàn dollars, mà số tiền ấy cũng đủ để
mua cả một tiệm in.
Thời gian lúc ấy, tôi có cái tật hở một chút gặp vấn đề liên quan đến tài chánh thì tôi thường gọi Thần Tài đến.
Tôi bảo ông phải chạy cho tôi vài chục ngàn để tôi trang bị một nhà máy in. Thần Tài cho tôi biết là ông đã được
lệnh cấm về chuyện nầy rồi. In sách vở để học hỏi là chuyện của đệ tử phải tự lo, trong thời gian hiện tại, ngân
quỹ dành cho tôi không được phép chi ra cho việc in ấn thì nói chi đến việc thiết lập cả một xưởng in.
Tôi nói với Thần Tài:
- ... Những nhu cầu thì cần ngay bây giờ. Tạp Chí Quy Nguyên cần phải in ra một số lượng sách như vầy, phí tổn
như thế nầy... Còn các loại sách khác chưa cần thiết trong giai đoạn nầy thì sau nầy in cũng được.
Thần Tài nói:
- Xin Thầy thông cảm cho, đã có lệnh của Đức Ngài rồi!
Tôi hỏi:
- Vậy thôi! Không cần đến số tiền nhiều như vầy nữa. Hiện tại, Thầy chỉ có bấy nhiêu thôi. Thần Tài ngồi suy nghĩ
cho Thầy, Thầy làm cách nào để phát hành bấy nhiêu số sách với số tiền như vầy.
Thần Tài trả lời:
- Thầy in từ computer cho người ta coi đỡ cũng được vậy, thưa Thầy!
Tôi không trả lời, vì có nói cũng như không, tôi cho Thần Tài lui. Ngồi suy nghĩ một mình, cuối cùng tôi tìm ra
phương pháp in sách mà TCQN vẫn còn sử dụng đến ngày nay (2000). Trong quá trình nghiên cứu, tôi cũng tìm
ra phương pháp thực hiện dấu ấn. Cũng từ đó, tôi đã cho thiết lập thêm Phòng Thực Hiện Ấn Tín, trực thuộc vào
Ban Luật Đạo.
Sách vở đã được phát hành một cách mau chóng, hoàn hảo mà công đoạn của nó rất ít tốn kém và khả năng
của TCQN bây giờ dù có tiền hay không, cũng có khả năng phát hành bất kỳ mặt sách nào. Đó cũng là một sự
thành công. Từ đó về sau, Thần Tài bắt đầu chịu tôi về mặt tài chánh và kỹ thuật vì tiền in một cuốn sách từ máy
computer ra còn cao hơn cả tiền thực hiện được một cuốn sách hoàn chỉnh theo cái cách của tôi nữa.

