
Giải  Thoát Tức Thì 477

                                       LỜI NÓI CUỐI

Sách này được viết tại Việt Nam vào đầu thập niên 90, xuất 
bản tại Hoa Kỳ năm 1995, và tái bản bốn lần vào những 
năm 1997, 1999, 2001 và 2007. Đặc biệt lần tái bản thứ tư 
(2007) là do một Đạo hữu ở Santa Ana (Nam California) 
đứng ra thực hiện với nguồn tài chánh cá nhân. Sách in ra 
trong lần tái bản thứ tư là một ngàn cuốn. Năm 2009 thì 
một Đạo hữu lão thành tại San Jose (Bắc California) cùng 
gia đình lại bỏ tiền tái bản cuốn sách này lần thứ năm. Sách 
in ra trong lần tái bản thứ năm này cũng là một ngàn cuốn. 
Năm 2011, một số Đạo hữu ở nhiều nơi trong Tiểu Bang 
California đã tự tìm đến nhau, tự đóng góp tài chánh để tái 
bản lần thứ sáu. Số sách in ra lần thứ sáu này là một ngàn 
năm trăm cuốn. Năm 2012  một số Đạo hữu ở nhiều nơi 
trong Hoa Kỳ lại gây quỹ để tái bản lần thứ bẩy. Số sách in 
ra lần thứ bẩy này cũng là một ngàn năm trăm cuốn. Nay 
số sách in ra trong lần tái bản thứ bẩy đã sắp hết, nhưng 
nhu cầu của Đạo hữu và độc gỉa thì vẫn còn, nên với sự trợ 
giúp tài chánh của một số Đạo hữu hằng tâm sách lại được 
tái bản lần thứ 8. Số sách in ra lần này chỉ có 700 cuốn. 
Sách in ra trước sau chỉ để kính biếu qúy vị Đạo hữu bốn 
phương và qúy vị độc giả hữu duyên xa gần mà thôi.
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