
LỜI DẠY CÁCH GIẢI TRỪ OÁN THÙ CỦA OÁN GIA TRÁI CHỦ  

- Pháp Sư Tịnh Không - 

 Tôi tên …, những oán gia trái chủ trên mình tôi, xin quý vị hãy nghe 

rõ.  Từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê trong thế giới Ta Bà, trong nhiều 

kiếp luân hồi; trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị 

phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao 

đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não.  Tôi thường cảm thấy tội chướng 

sâu nặng, hối hận vô cùng.  Tất cả đều do tôi mê hoặc, vô tri tạo nên.  

Đời này, nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật, tôi được kết Pháp 

duyên với Phật.  Tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng 

nhau học Phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chánh quả.  

Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi.  Nếu quý vị 

nhất định báo thù, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do 

tôi tạo ra nên phải chấp nhận quả báo.  Nhưng nếu như vậy, đối với quý vị 

cũng không có ích lợi gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, 

nhưng cuối cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản: Quý vị 

không những không tránh được sanh tử, mà lại càng không cách nào thoát 

ra khỏi lục đạo luân hồi.  Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người, lại không 

lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành.  Vì 

vậy, tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di 

Đà. 

Xin nhớ, chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm thánh hiệu A Di Đà 

Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới; siêu thoát tam giới tức 

được đắc đạo.  Chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật.  Chỉ cần thâu 

lại thân tâm niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì 

được nấy.  Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, 

cố gắng tu tập phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật 

thánh hiệu.  Chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu thành chánh 

quả. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 


