Hòa Thượng TỊNH KHÔNG
Lời Khai Thị cho Chúng Đẳng Oan Gia Trái
Chủ và Địa Chủ cùng Chư Qủy Thần Chúng
1/- CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ
Phật nói: Đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình, quyến thuộc, lớn là quốc gia,
dân tộc, đều không ngoài “báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ “. Do bốn thứ duyên
nầy mà tựu hợp. Hà huống tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng,
sống thiếu ân nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều, do đó mà luân hồi
trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay để oan oan tương báo, khổ không kể xiết.
Chúng ta nhờ nhiều đời vun trồng thiện căn, nên nay được gặp Chánh Pháp
cho nên phải một lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy, đoạn ác tu thiện.
Phật dạy: “Tất cả các pháp là vô sở hữu, tất kính không, bất khả
đắc”. Cho nên phải giải trừ hết tất cả những oán kết của những gì đã qua, nhất là
đối với những kẻ oán thù của ta, khi họ bị suy yếu bịnh khổ. Chúng ta có thể xả
bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt hộ trì giúp đỡ họ, lấy ân báo oán, biến oán thành thân dù
sống trong biển nghiệp mênh-mang, chúng ta đã bước lên con đường quang-minh
rộng lớn để lìa khổ được vui.
Nguyện thường nghe Kinh niệm Phật, không cho gián đoạn, nhất tâm cầu
sanh Tịnh Độ, tất được chư Phật hộ niệm, viên mãn Vô thượng Bồ đề. Duy nguyện
chư nhân giả y giáo phụng hành, hãy luôn nghĩ như vậy.
2/- ĐỊA CHỦ VÀ TẤT CẢ CHƯ QỦY THẦN CHÚNG
Phật nói: “Nhứt thiết chúng sanh bổn lai thành Phật, chỉ vì vọng tưởng,
chấp trước mà không được chứng đắc”. Chúng ta ngày nay gặp được Chánh
Pháp nên chí thành quy y Tam Bảo, tuân theo giáo giới của Phật, sám trừ nghiệp
tội, nỗ lực tu hành; nếu như tùy thuận theo tham sân phiền
Não, tạo ác quấy phá, thật là đáng tiếc. Đối với những người

bịnh khổ suy yếu của nhân gian, cần phải từ bi hộ niệm, chớ nên quấy nhiễu khiến
họ không an.
Nên nhớ nếu như chúng sanh không có Phật Pháp, biển nghiệp mênh-mông
không thể thoát ly; thiện ác báo ứng như hình với bóng, luân hồi đều do nghiệp
lực dẫn dắt, hôm nay chư vị tuy đoạ ác đạo vẫn có thể nắm bắt cơ duyên, nghe
Kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, lấy tâm yêu thương chân
thành hóa giải vô lượng oán thù, hộ trì Chánh Pháp, nhất tâm cầu sanh Mi Đà Tịnh
độ.
Đây là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, duy nguyện nhân giả
luôn hiểu biết điều nầy để y giáo phụng hành.
Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHÔNG
Kính khuyên
…….. Ngày …….. tháng …….. năm ……..
3/- ĐỆ TỬ: (họ tên hoặc Pháp danh của người đọc)
Kính thưa oan gia trái chủ từ lũy kiếp:
Mười phương chư Phật, Mi Đà đệ nhất, cửu phẩm độ sanh, oai đức vô cùng,
nguyện cùng quy y sám hối tội chướng, phàm được bao phước thiện, chí tâm hồi
hướng, nguyện cùng niệm Phật, cảm ứng tùy hiện, kiến văn tinh tấn, đồng sanh
Cực Lạc, kiến Phật ngộ đạo, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển
oán thành thân, cùng làm Pháp Lữ (bạn Đạo) để cùng nhau chuyển biển nghiệp
thành Liên Trì, như Phật độ sanh duy nguyện ngã lũy kiếp oan gia trái chủ nghe
Pháp mầu nầy, tín thọ phụng hành.
ĐỆ TỬ TAM BẢO … (tên họ hoặc Pháp danh của người đọc)

Đảnh lễ
Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHÔNG
Chứng minh
…….. Ngày …….. tháng …….. năm ……..

