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giải thích, chỉ vẽ mới

LOI NOl DÀU 

mrà nhilng b(zc dçli giâc vOi trf huç siêu phàm, 

sâng suôt tuyçt dfch, mOi co câi biêt bao la, cùng 
khap, không gi không biêt mà Ph(zt HQc gQi là 
Chânh Biê'n Tri, mQt loçli kiê'n thûc tt! co, thuèJng 
duçc ngôn ngil hiçn dçzi gQi là kiê'n thûc dan 
phuang, dan ct!c (unilateral. or . unipolar 
knowledge), con tdt cd chûng ta thi chi c6 nhilng 
kiê'n thûc duyên sanh, vay muçm, nghia là chûng ta 
phdi hQc t(zp, ph di nghiên cîtu tài liçu, sâch va, 
phdi co thày, co bçzn dçzy do, 
hiiu biêt duQ'C dieu này, dieu nQ. Tôi ding v(zy, viêt 
cuôn sâch này, tôi chi nhèJ gap nhij,t nhilng kiê'n 
thîtc mà tôi déi vay mUQ'n tà kinh sâch Ph(zt Giâo; 
tà nhilng tâc phdm cua Ngài J Krishnamurti; tà 
câc tài liçu luu truyen cua câc tu tuang gia vi dçzi 
Dông P huang nhu Kh6ng Tu, Léio Tu, Trang Tu; tà 
câc bu6i thuyêt phâp cua câc vi trong hàng giâo 
phdm hay câc vi hQc gid Ph(zt Giâo; tà nhilng bu6i 

hai Df:\-O vOi câc thien sU và tà câc bu6i thdo lu(zn 

ve Df:\-O vOi câc thiçn tri thûc. Chang c6 công l(zp 
dûc 

J 
l(zp ngôn nhu câc b(zc vi nhân siêu dang 

J 
tôi 

chi co mQt chût công lao, nê'u muôn gQi thê: là cô 
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gang sap xê'p, h� thông hoa, chi tiêt hoa và phu 

diln nhilng kiê'n thûc da thu thcjp, da tom gap â'y, 
bang mQt ngôn ngil phô' thông, hàu dua mQt vân de 

vôn vÔ cùng uyên bac chi dành riêng cho nhiing ai 

co trinh dQ cao, co can ca lân, xuông thành binh 

dân, dl hiiu mà a trinh dQ nào, can ca nào, hl 

muôn, cûng co thi lanh hQi, tiê'p thu dl dàng. 

Nhung gidn di hoa mQt vân de vôn phûc tÇlP 

qua mûc không phdi chuy�n don gidn mà ai cûng 
co thi làm duac. No doi hai môt su hiiu biêt vân de . . . 
dê'n sâu sac và mQt ngh� thucjt diln td cao dQ, nên 
tôi chdng biêt co dÇlt duC!c phàn nào ml;lc tiêu theo 

du6i â'y hay không. Nêu không, hay cô mà chdng 

bao nhiêu, thi rô't IÇli chi con mQt tâm long muôn 

dong gap mQt vài y kiê'n, muôn chia se mQt vài kinh 

nghi�m vfJi cac bÇln gàn xa dang ban khoan tim 

duong gidi thoat khai phien nao, kh6 dau và sC! hai. 

Cûng vi vcjy, sau mQt thm gian dan do, tôi da mÇlnh 

dÇln viêt cuôn seich này trong tinh thàn bat chuâc 

hoa, chim. 

Hoa hl na là phô bày toàn bQ huang sac, 

không dâu, không bât, han nhiên mà nO'. Ngum dm 

ai muôn thuO'ng thûc thi cû viçc, thuO'ng thûc ft hay 

nhieu cüng tùy. ThuO'ng thûc rQi thi khen chê cûng 
mac. 

Chim cûng vcjy, hl cât giçmg hot là hot vfJi tât 
cd khd nang san co. Ai nghe, ai không nghe, chim 
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    Sách tuy gồm một số bài, nhưng chủ ý (leading 
idea) lại chỉ có một, coi như định đề (postulate) cho 
cả cuốn sách.  Chủ ý được nhắc đi nhắc lại trong tất 
cả các bài viết, một sự nhắc lại cố ý để:
    1-  Làm nổi lên tầm quan trọng chìa khóa của một 
vấn đề.
  2-  Giúp cho những độc giả, nếu không có thời giờ 
đọc cả cuốn sách, chỉ cần đọc một bài, bất cứ bài 
nào cũng xong.
    Đọc những bài viết, trong cuốn sách này, rất có 
thể quý vị độc giả, trên bình diện tư tưởng, sẽ có 
những nhận định, những ý kiến khác biệt, nhưng xin 
quý vị đừng vội phản đối hay tán thành.  Chúng tôi 
không e ngại và cũng không ước mong những thái 
độ như thế, chỉ vì ĐẠO, thưa quý vị, phải là kết quả 
của hành trì, chiêm nghiệm, thân chứng, chứ không 
phải là tranh cãi, đàm luận hay bút chiến.  Tranh 
cãi , đàm luận hay bút chiến chỉ làm mất thì giờ vô 
ích.
    Tuy nhiên, nói thế cũng không phải chúng tôi 
không hoan hỷ đón nhận những sai lầm, thiếu sót 
nếu có, cần sửa chữa, bổ túc do các vị cao minh  chỉ 
giáo.
Chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn thầy Minh Thiền, 
thầy Duy Lực, thầy Viên Minh, giáo sư Cao Hữu 
Đính, bác sĩ Trương Khuê Quan, và anh Sáu Có đã 
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Cước Chú


