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Sám hối quan trọng nhất là từ nay không tái phạm nữa, vậy mới gọi là 
chân thật sám hối. Không phải nói sám hối rồi lại tái phạm nữa, vậy thì 
chẳng có lợi ích gì.

Về sau không tái phạm, còn phải nghĩ cách để mà khắc phục. Sự khắc 
phục tốt nhất chính là bảo vệ động vật, hộ sanh và phóng sanh, như vậy 
mới có thể hóa giải được oán nghiệp. Hơn nữa, đối với những oan gia 
này cũng đừng sợ hãi. Bạn sợ họ cũng chẳng có lợi ích gì, bạn nên nghĩ 
cách siêu độ cho họ, giúp đỡ họ, như vậy thì đúng.

Những trường hợp như thế này, chư vị Cao Tăng Đại Đức vào thời xưa 
có rất nhiều tấm gương để cho chúng ta xem, chúng ta cần phải học hỏi. 
Cái ý niệm siêu độ này không bao giờ được quên, từng chút từng chút 
công đức tu học trong đời này của chúng ta đều phải hồi hướng cho họ.

Bạn không nên lo sợ là bạn đã hồi hướng công đức cho họ rồi thì bản 
thân mình không còn công đức nữa. Oán thân trái chủ của bản thân 
mình được hóa giải rồi, đó chính là đại công đức.

Lợi người mới là thật sự là lợi mình, tự lợi chính là thật sự hại mình, 
đạo lý này bạn nên tỉ mỉ mà hiểu cho thấu đáo.

Con người từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, khi còn mê chính là mê 
trong tự tư tự lợi. Thế gian đích thực là làm cho người ta ngộ nhận về 
sự, về lý này rất nhiều. Chúng ta không cẩn thận mà quan sát, phân biệt 



thì thường hay bị ngộ nhận.
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