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Gần cả tuần này nhiều bài báo tiếng Thái và  tiếng Anh dấy lên tin đồn về Hậu thân của Steve 
Jobs; nguyên do bởi ông Tony Tseung, một kỹ sư công ty Apple hỏi về việc tái sinh của Steve 
Jobs với Sư Phrathepyanmahamuni,  Viện trưởng tu viện Wat Phra Dhammakaya, Thái Lan, vị 
sư có kinh nghiệm thâm niên tu thiền định. Người dịch xin dịch lại toàn bộ nguyên văn bài trình 
bày của Sư Phrathepyanmahamuni nói về việc đã thấy được đời sống mới của Steve Jobs cho 
Sinh viên cũng như ông Tseung. 
 
Link:http://www.dmc.tv/pages/en/Where-is-Steve-Jobs/20120822-The-Hereafter-News:Steve-
Jobs-where-is-he-now-Part-1.html 

Steve Jobs 
Bây Giờ Ông Ta Đang Ở Đâu? 

 
 
Tôi nhắm mắt và đi vào cõi mộng, tôi thức giấc và vươn vai trước khi tôi kể câu chuyện này 
với bạn.  
Bây giờ Steve Jobs đang ở đâu? 
 

 
 

Người chết: Mr. Steve Jobs 
Sinh: ngày 24 tháng 2 năm 2498 B.E. 

Tạ thế: ngày 5 tháng10, năm 2554 B.E. (56 tuổi) 
Nguyên nhân chết: Ung thư tụy tạng 

 



 
 

Người gửi thư: Mr. Tony Tseung 
Kỹ sư cao cấp, Apple Company 

 
Kính gửi Ngài Viện chủ Tu viện Wat Phra Dhammakaya, 
 
Tên con là Tony Tseung và con là một kỹ sư cấp cao tại công ty Apple ở Cupertino, 
California, Hoa Kỳ. Gần đây, tất cả mọi người trên thế giới cảm thấy đau buồn vì sự ra 
đi của một người sáng lập và giám đốc điều hành của các công ty Apple. Ông ta nổi 
tiếng với sự đổi mới công nghệ của mình chẳng hạn như máy tính McIntosh, iPhone, 
iPod, iPad. 
 
Ông ta sinh tại California, Hoa Kỳ và đã sống với cha mẹ nuôi cho đến khi ông ta được 
17 tuổi. Ông ta đã đến trường đại học và chỉ học một học kỳ vì ông ta không thể tìm 
thấy bất cứ điều gì thích thú đối với ông ta. Là một người suy nghĩ khác thường, ông ta 
quyết định làm việc với một người bạn để thành lập Công ty máy tính Apple khi ông ta 
chỉ mới 21 tuổi. 
 
Trong suốt cuộc đời làm việc của mình, ông ta đã cho những người trong lĩnh vực này 
thấy rằng ông ta không chỉ có khả năng tạo ra sự đổi mới chấn động toàn cầu, nhưng 
cũng là một nghệ sĩ, một nhà tư tưởng, và là một nhà hùng biện. 
 
Tuy nhiên, vào năm 2547 B.E. trong khi ông đang miệt mài với  công việc của mình tại 
Apple, ông ta phát hiện ra rằng mình bị ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, ông ta đã chiến 
đấu với căn bệnh bằng cách tiếp tục làm việc và lãnh đạo công ty. Vào tháng 10 năm 
2554 BE, ông ta rời khỏi thế giới này cũng như vị trí của mình là người giàu thứ 110 
của thế giới với giá trị sở hữu 8,300 triệu USD. 
 
Hòa thượng Viện chủ, con viết thư cho ngài về Steve Jobs vì ông ta là một Phật tử. Khi 
còn là một thanh niên, ông ta đã đi đến Ấn Độ. Sau chuyến đi tới Ấn Độ, ông ta quyết 
định trở thành một Phật tử và vẫn tu tập cho đến khi cuối đời. Steve Jobs đã suy nghĩ 



về việc trở thành như một tu sĩ Phật giáo, để có thời gian xuất gia nhưng ông ta đã đầu 
tư nhiều với dự án máy tính của mình. Câu hỏi đầu tiên là: Bây giờ Steve Jobs ở 
đâu? và ông ta như thế nào? 

 
Trả lời: Trước hết các học sinh, đặc biệt là các học sinh mới thuộc trường Inner Dreams 
Kindergarten trên toàn thế giới lắng nghe trường hợp của ông Steve Jobs, có một số 
điều nào đó mà bạn phải hiểu đầu tiên. 

 

 
 

Bất kể chủng tộc, tín ngưỡng, dòng giống…chềt không phả là hết. 
 
Cuộc sống sau khi chết vẫn tiếp diễn cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, 
tín ngưỡng hoặc dòng giống của mình. Cho dù người ấy là một trẻ sơ sinh, một đứa bé, 
hoặc người già 100 tuổi, sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, sau khi chết, người ta 
tái sinh trong một trong các cảnh giới khác nhau. Sự tái sanh bao gồm các cảnh giới 
của Cõi Hạnh Phúc và của Cõi Không Hạnh phúc. Nói cách khác, cái chết không phải là 
hết. 



 
 

Đời sống kiếp sau tùy thuộc vào Thiện nghiệp hay Bất thiện nghiệp mà chúng ta tích lũy trong 
cuộc sống. Đời sống của chúng ta được điều động bởi Định Nghiệp. Định luật phổ quát này xét 

xử mọi người mà không phân biệt Tôn giáo hay chủng tộc…  
 

 
Cuộc sống trong Cõi Hạnh phúc hay Bất hạnh không phụ thuộc vào bất kỳ ai phán xét 
chúng ta, hoặc quyết định số phận chúng ta, nhưng nó phụ thuộc hoàn toàn vào bản 
thân của chúng ta. Nghĩa là, nó phụ thuộc vào trạng thái của tâm con người ngay trước 
khi người ấy chết. Tùy vào tâm mình tươi sáng hay u ám. Cảnh giới của tâm con người 
được xác định bởi Thiện nghiệp và Ác nghiệp được tích lũy trong suốt cuộc nhân sinh 
của mình. Thiện nghiệp và Ác nghiệp được phán xét bởi định luật phổ quát của Nghiệp, 
đó là sự độc lập của niềm tin tôn giáo của con người. Nó như sự chạm vào lửa với bàn 
tay trần của mình, bàn tay của một người bị đốt cháy bất kể niềm tin hay không có niềm 
tin. Trong cùng một cách thức, dù người ta có sự tin tưởng hay hoài nghi, khi chạm vào 
nước đá với bàn tay trần, họ sẽ cảm thấy cái lạnh của băng giá. 
 
Nếu  tâm trong sáng, người ta sẽ được tái sinh ở các cõi Hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu 
tâm người ta tối tăm, người ta sẽ tái sinh vào các cõi Bất hạnh. Điều này được giảng 
dạy bởi Đức Phật: 
 
"Citte Asamkilitthe Sugati Patikamkha: Khi tâm thanh tịnh, không phiền não, bước vào 
cảnh giới Hạnh phúc. 
 



Citte Samkilitthe Dugati Patikamkha: Khi tâm phiền não, không thanh tịnh, bước vào  
cảnh giới Bất hạnh". 
 

 
 

Vài chi tiết về Cảnh giới Hạnh phúc   
 
 
Có những cõi giới khác nhau của sự tồn tại trong trạng thái Hạnh phúc, tùy thuộc vào 
mức độ của tâm thanh tịnh và ánh sáng tuệ giác. Nếu ở tầng số thấp bởi vì người ta đã 
tích lũy cả Thiện nghiệp và Bất thiện nghiệp trong suốt cuộc đời. 
 
sau khi chết, người ta sẽ được tái sinh trong các cõi nơi mà những tầng số căn bản của 
hạnh phúc có thể được thọ hưởng khởi đầu từ mức độ cơ bản của hạnh phúc,  bắt đầu 
từ cõi giới ngoài địa cầu nằm song song với trái đất của chúng ta theo một chiều hướng 
khác nhau và mở rộng tất cả các con đường về cõi chư thiên Catumaharajika (Cõi Tứ 
Thiên Vương). Có cõi giới của các Nữ Thần Gỗ, tồn tại bên trong một cây hoặc trên các 
ngọn cây. Có cõi giới của Thiên thần, nằm trong không khí phía trên trái đất. Có những 
cõi giới của Nagas (Thiên long), Yakkhas (Dạ Xoa), Gandhabbas (Càn Thát Bà), 
Kumbhanda (Cưu Bàn Trà) thuộc cõi chư thiên Catumaharajika. 



 
 
Bất kỳ ai tu tập thiện nghiệp trong khi còn sống ở nhân gian đều sẽ tái sinh vào cảnh giới với vẻ 

đẹp sáng chói huy hoàng.  
 
Khi một cá nhân về cơ bản là một người tốt và thích làm những việc lành, giúp đỡ 
người khác, và tích lũy công đức lớn trong các nhân lành như bố thí, trì giới, thực hành 
thiền định, vv… sau khi chết, họ sẽ được tái sinh trong cảnh giới hiện hữu với vẻ đẹp 
huy hoàng và thụ hưởng hạnh phúc ngày càng tăng như các cõi chư thiên Tavatimsa 
(cõi trời Tam Thập Tam), Yama (cõi trời Dạ Ma),Tusita (cõi trời Đâu Suất), Nimanarati 
(cõi trời Hóa Lạc),Paranimmittavasavati (cõi trời Tha Hóa Tự Tại), và Realm Brahma 
(cõi Phạm Thiên). 



 
 

Người có một tâm trạng ảm đạm bởi vì y đã tích lũy nghiệp bất thiện khi còn ở nhân gian. Khi y 
chết, y sẽ tái sanh vào các cảnh giới Đau khổ, nơi đây đầy bóng tối và lửa nóng hừng cháy. 

 
Người có tâm đau khổ vì đã tích lũy những sai lầm trong suốt cuộc đời bằng các hành 
động bất thiện chẳng hạn như uống rượu, lăng nhăng, cờ bạc v.v…Sau khi ta chết, 
người ta sẽ tái sinh trong cõi giới Bất hạnh, nơi tràn ngập bóng tối, lo âu, ảm đạm, 
hoang tàn, sợ hãi, và những tình huống khủng khiếp tương ưng với  tâm trạng đau khổ. 
Những cõi này bao gồm cõi địa ngục, cõi Peta (Ngạ quỷ), cõi  Asurakaya (Atula), v.v… 
Như thế bạn đã biết một vài đều về kiếp sau được giảng dạy bởi Đức Phật, bây giờ là 
thời gian để lắng nghe trường hợp của ông Steve Jobs. 
 



 
 

Trước khi ông Steve Jobs qua đời,  
ông ta vẫn còn nhiều dự tính và lo lắng. 

 
Trước khi ông Steve Jobs qua đời, ông ta vẫn còn có nhiều mối quan tâm và lo lắng. 
Ông vẫn muốn sống với gia đình của mình. Ông ta chưa sẵn sàng rời bỏ họ. Ông ta  
suy nghĩ về công ty của mình mà ông rất tự hào và các dự án khác vẫn chưa làm xong. 
Ông ta cũng lo lắng về tương lai của công ty. Và Tất cả các điều quan tâm và lo lắng 
của ông ta biến thành hình ảnh  dính chặt vào tâm của ông ta. Một số những hình ảnh 
này làm cho ông ta cảm thấy tốt, những hình ảnh khác thì không tốt lắm. Nói cách khác, 
một số hình ảnh làm cho tâm trí của ông ta rõ ràng và tươi sáng, nhưng những hình 
ánh khác thì trở nên ảm đạm. 



 
Ở chiều sâu trong tâm mình, ông Steve Jobs lo lắng về cuộc sống của mình ở thế giới bên kia, 

nơi ông ta sẽ đi, và nó sẽ như thế nào… 
  

Quan trọng nhất, ở chiều sâu trong tâm của mình, ông Steve Jobs lo lắng về cuộc sống 
của mình ở thế giới bên kia, nơi ông ta sẽ đi, và nó sẽ như thế nào. Ông ta tự hỏi nó sẽ 
giống như những gì mà vị thầy của ông ta là một nhà sư Phật giáo Nhật Bản đã nói với 
ông ta hoặc nó sẽ khác nhau? Có thể nói rằng tâm trí của ông Steve Jobs bị đầy ắp với 
những hoài nghi, lo lắng và quan tâm về con người, công việc, tiền bạc, và các dự án 
khác nhau. 



 
Trong thời gian ông Steve Jobs đang rời khỏi thề giới này, những hình ảnh xuất hiện trước mắt 

ông, vài hình ảnh khiến ông hạnh phúc nhưng vài hình ảnh khác thì không. 
 

Kết quả là, trong thời gian ông Steve Jobs sắp rời khỏi thế giới này, hình ảnh lo lắng và 
quan tâm, hình ảnh của những kỷ niệm bao gồm vui, buồn, hài lòng, và không hài lòng 
xuất hiện trong tâm trí của ông ta. Những hình ảnh này khiến cho tâm của ông ta có lúc 
ảm đạm và có lúc rõ ràng và tươi sáng. Những hình ảnh làm cho tâm trí của ông ta ảm 
đạm là những người gây cho ông ta dễ nóng giận, cáu kỉnh, có một tính khí bạo lực, và 
la hét với đám nhân viên của mình vì không làm những gì ông ta muốn. Khi bảo phải 
làm cách này, họ lại làm một cách khác. Khi vẻ họ làm điều này , họ lại làm những điều 
khác. Nói cách khác, họ không đáp ứng mong đợi của ông ta. 



 
Những hình ảnh khiến cho tâm ông ta không rõ ràng và trong sáng là những công việc tại sở làm 

hoặc tiêu thời gian với gia đình của mình. 
 

Những hình ảnh khiến cho tâm của ông ta được rõ ràng và tươi sáng là những nơi mà 
ông đã quyên góp tiền và các thứ cho những tổ chức từ thiện và những người mà ông 
đã chia sẻ kiến thức của mình với các đồng nghiệp, và sinh viên đại học. Những hình 
ảnh mà làm cho tâm trí của ông ta không ảm đạm và cũng không rõ ràng trong sáng là 
những công việc tại sở làm hoặc tiêu thời gian với gia đình của mình. 



 
Sauk hi  Steve Jobs qua đời, ông ta tái sinh làm một Thiên thần của cõi trời Dục giới 

 
Cái Tâm lúc ảm đạm, lúc sáng rõ, và lúc không ảm đạm cũng không sáng rõ cùng với 
những mối quan tâm khác nhau mà ông ta đã huân tâp đối với mọi người, công việc, 
tiền bạc, và các dự án, v.v… cùng với tài năng khoa học của mình và một khả năng và 
quán xuyến cao về thẩm mỹ mà ông ta vốn thích những thứ đẹp đẽ và hoàn thiện đã 
đẩy ông Steve Jobs tái sinh vào một cõi trời Dục giới thuộc cõi Vidhaydhara-
Yakkha (cõi trời Tỳ Đề Đà La-Dạ Xoa)-môt trong sáu tầng trời Dục giới. Cõi Thiên giới 
của ông ta tồn tại song song với quả địa cầu gần văn phòng cũ của ông ta. 



 
 
 
Ở điểm này, các sinh viên có thể muốn biết những gì về cảnh giới giống như 
Vidhaydhara-Yakkha (Tỳ Đề Đà La-Dạ Xoa). Vâng, những chúng sanh sống ở đây 
thể hiện một sự kết hợp của hai đặc trưng khác nhau. Thứ nhất, đặc trưng 
Vidhaydhara là thích tìm hiểu về các ngành khác nhau của kiến thức. Thứ hai, 
đặc trưng Yakkha là dễ bị kích thích và nhanh chóng nổi giận. Sự kết hợp của hai 
đặc trưng ở đây nằm ở cõi trời Dục giới. Cảnh giới mới của Steve Jobs có vẻ giống 
như cõi Trung thiên giới, nhưng làn da của ông ta là màu đỏ đen. Màu sắc và nước da 
của ông ta là thô hơn làn da của chúng sanh cõi Trung thiên giới, nơi mà chúng sanh 
có làn da sáng tươi, chói sáng và mềm mại hơn làn da của cõi người. Quốc độ của cõi 
chúng sanh Trung thiên giới thì mịn màng và mềm mại như bông gòn trong khi quốc độ 
của cõi giới Steve Jobs thì giống như là bọt biển. 



 
 

Tầng trời Dục giới mới này có một lâu đài thiên thể bậc trung và đơn giản. 
  

Cõi giới mới mà Steve Jobs đang sống có một lâu đài thiên thể bậc trung và đơn giản, 
có chiều cao lớn như một tòa nhà sáu tầng. Bản thân lâu đài được làm bằng bạc và 
pha lê trắng, và mặt nền thì hoàn toàn thoáng rộng. Nó nằm không xa văn phòng cũ 
của ông ta trên trái đất. Tất cả xung quanh lâu đài thiên thể của ông có những lâu đài 
khác cũng thuộc về cõi trời Dục giới. Cõi giới mới có một đoàn tùy tùng 20 người phục 
dịch cho ông. Tất cả mọi người trong cõi giới chư thiên giàu có của ông ta xuất hiện 
như là kết quả của công đức được  tích lũy bằng việc quyên góp tiền và các tổ chức từ 
thiện, chia sẻ kiến thức với mọi người và xã hội, vv…mà họ đã làm trong quá trình tồn 
tại ở trên trái đất. 



 
 
Sau khi ông Steve Jobs qua đời, ông ta cảm giác như mình ngủ thiếp đi và thức giấc thì thấy mình 

ở trên trên giường trong lâu đài của mình. 
 

Ở điểm này, các sinh viên có thể muốn biết ông Steve Jobs cảm thấy như thế nào vào 
giây phút đầu tiên, khi ông ta tỉnh thức và biến thành một cõi giới và những gì ông ta 
thấy giống như trong cuộc sống mà ông ta làm làm trong mười tháng sau khi ông ta 
qua đời. Ông ta có gì thú vị trong cõi giới với sự sống mới này? Ông ta đã gặp gỡ các 
người bạn hàng xóm ở quốc độ của ông ta chưa? Tôi không biết liệu bạn có muốn biết 
câu trả lời ngay bây giờ hoặc sau này. Bây giờ? O.K. Sau khi ông Steve Jobs qua đời, 
ông cảm thấy như thể ông ta đã ngủ thiếp đi và thức dậy thấy mình trên giường ở giữa 
lâu đài với thiên thể mới của mình. Khi ông ta mở mắt ra, tất cả những gì ông ta nhìn 
thấy tràn ngập sự phấn khích và ngạc nhiên. Ông cảm thấy ngạc nhiên khi thấy tất cả 
các triệu chứng ung thư của ông đã hoàn toàn biến mất. Thêm nữa, ông ta trông trẻ 
hơn và đẹp trai hơn. Lúc này, ông ta trông khoảng 35 đến 40. 



 
 

Sau một lúc, vị dẫn đầu của đoàn người tùy tùng đến chào đón ông ta và giới thiệu Xã hội mới 
cho ông ta. 

Sau một lúc, người đứng đầu đoàn tùy tùng của ông ta đến chào đón ông ta và giới 
thiệu xã hội mới cho ông ta hay xã hội của cõi trời Dục  giới. Cõi Thiên giới mà Steve 
Jobs đang sống được tiếp tục hướng dẫn bởi những người tùy tùng hiện ra với nhiều 
thiên v ật giàu có trong lâu đài thiên thể của ông ta. Ông ta nhìn tất cả mọi thứ với sự 
phấn khích và kinh ngạc vô cùng. Ví dụ, giường của ông ta có một thiết kế đơn giản 
nhưng thanh lịch và nó trôi nổi trong không khí. Bất cứ khi nào ông ta cảm giác thích 
nghe một bài hát yêu thích, bài hát tự động phát ra mà không cần có bất kỳ nhu cầu 
điện hoặc các thiết bị khác như trong cõi người. Bất cứ khi nào ông ta cảm thấy muốn 
ăn, người tùy tùng của ông ta sẽ mang đến cho ông ta một món ăn mà ông ta ưa thích 
mà không cần phải yêu cầu. Có thể nói rằng tất cả mọi thứ trong lâu đài thiên thể là 
hoàn hảo với công nghệ cao và nó đáp ứng mọi nhu cầu của ông ta với sự hài lòng 
nhất của ông ta. 



 
 

Thiên thần Steve Jobs nhìn những châu báu thiên vật một cách phấn khích và kinh ngạc. 
   

Sau khi người đứng đầu đoàn tùy tùng của ông chỉ cho ông ta những thành phần 
phong phú của thiên vật bên trong lâu đài, ông ta đảm trách vai trò người chủ mới để 
quan sát thêm các thiên vật trong các vị trí bên ngoài lâu đài. Có những tác phẩm điêu 
khắc, vườn, ao, v.v… Tất cả mọi thứ là công nghệ cao, đẹp, và đơn giản, chính xác 
giống như cách mà ông ta thích nó và ông ta tràn đầy hứng thú và kinh ngạc. 



 
 

Vào ngày rằm trên trái đất, vài người bạn ở cõi trời Dục giới khác ghé thăm cõi Thiên giới mới 
của Steve Jobs và mời ông ta đến họp với các chư Thiên và vị chủ thôn của các tầng trời Dục 

giới khác  
 
Vào ngày trăng tròn hoặc Ngày lễ lớn của Phật giáo ở trên trái đất, một vài người bạn 
Thiên giới đến ghé thăm cõi giới mới của Steve Jobs và mời ông ta đến họp với chư 
Thiên cõi Dục giới và vị trưởng thôn khác. Tất cả cư dân cõi trời Dục giới trong ngôi 
làng này gặp nhau vào mỗi ngày rằm hay mỗi ngày lễ lớn của Phật giáo. Thiên thần 
Steve Jobs thì hiếu kỳ và muốn biết những gì xảy ra tại cuộc họp này. 



 
 

Vị Trưởng thôn trình bày cho Thiên thần Steve Jobs về những nguyên tắc và quy định để giúp 
cho ông ta biết những gì nên làm hay không.  

Tại cuộc họp, người hàng xóm của Thiên thần Steve Jobs giới thiệu ông ta với vị 
trưởng thôn và các thiên thần khác. Vị trưởng thôn sau đó nói với Thiên thần mới này 
về các quy tắc và các quy định để cho ông ta biết những gì nên và không nên làm. Sau 
cuộc họp, vị Thiên thần mới này (Steve Jobs) vội trở lại nơi ở của mình bởi vì ông ta 
không thể chờ đợi sự trải nghiệm mọi thứ trong đó. 



 
 

Những vị Thiên thần khác đến thăm Thiên thần mới tại lâu đài thiên thể của ông ta.  
 
Sau khi Thiên thần Steve Jobs đã được nhiều Thiên thần trong ngôi làng này biết đến, 
họ lần lượt đến thăm ông ta tại Thiên cảnh của ông ta. Họ ca ngợi quốc độ mới với tất 
cả những sự sáng tạo thành tựu của ông ta trong thời gian ông ta sống trong cõi Ta bà 
như như một con người.  
          
 



 
 

Những Thiên thần này có thói quen kể về những công trình của chính mình và họ đang nỗ lực 
truyền cảm hứng cho con người trên trái đất để tiếp tục sáng tạo trên những ý tưởng của họ.  

 
Để nói về những thành tích của nhau trên trái đất là khá bình thường bởi vì tất cả các 
Thiên thần trong ngôi làng của cõi trời Dục giới này đều đã để lại tất cả các công trình 
nổi tiếng trong cõi nhân gian. Họ thích nói về các tác phẩm của mình và họ thì có thói 
quen làm theo tác phẩm của riêng mình, và họ nỗ lực để truyền cảm hứng cho con 
người trên trái đất tiếp tục làm việc trên ý tưởng của họ. Và khi những người đó hoàn 
thành một cái gì đó, các Thiên thần này sẽ cảm thấy rất tự hào và họ chắc chắn kể với 
Thiên hữu của họ về những thành tích như vậy. 
 



 
Trong mười tháng qua Thiên thần Steve Jobs chưa bao giờ cảm thấy giận giữ. 

 
Trong 10 tháng qua, Thiên thần Steve Jobs vẫn chưa cảm thấy giận giữ. Lý do là tất cả 
mọi thứ xung quanh ông ta là phù hợp với cái cách mà ông ta thích và tất cả mọi thứ 
đáp ứng với sự chấp thuận của ông. Ở khắp mọi nơi, ông ta nhìn, ông ta cảm thấy hài 
lòng và hạnh phúc. Kết quả là, ông ta không có cơ hội bộc lộ những cái  răng nanh của 
mình-chúng xuất hiện khi ông ta nổi giận. 



 
 
Một ánh sáng xuất hiện trong tâm của ông ta, và nguồn ánh sáng này là một nhóm người có một 

hình ảnh Dhammakaya cá nhân lồng trong tên của ông ta. 

 
Trong khi Thiên thần Steve Jobs đang tận hưởng cuộc sống của mình trong xã hội cõi 
trời Dục giới, dòng công đức từ một nơi nào đó chảy vào trung tâm của cơ thể của ông 
ta. Khi điều này xảy ra, một ánh sáng xuất hiện trong tâm của ông ta và hình ảnh của 
nguồn sáng này xuất hiện với ông ta. Ánh sáng đến từ một nhóm người có một hình 
ảnh Dhammakaya cá nhân lồng trong tên của ông ta. 
Khi Thiên thần mới Steve Jobs đã nhìn thấy hình ảnh này, ông ta không có ý tưởng về 
những người này đang làm gì và ông ta đã không vui mừng trong công đức của họ vì 
ông ta không biết như thế nào. Nhưng những gì ông ta có thể nhận ra là cảm giác vui 
mừng, hân hoan, hạnh phúc. Và ông ta cám ơn những người này với niềm vui mà họ 
tặng cho mình. 

TN. Tịnh Quang dịch 
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