
Người  Chết  Trở  Về 
 

Chết là một hiện tượng chung cho mọi người, không ai tránh khỏi. 
Nó là một khởi điểm cho một hành trình đi vào một thế giới không biết. 
Mặc dầu khoa học và kỹ thuật ngày nay rất tiến bộ, nhưng vẫn chưa đưa 
ra một tin tức nào về thế giới sau khi chết. Theo quan điểm Phật giáo, 
thân và tâm là một khi sống, nhưng khi thân chết thì tâm tách rời và sẽ 
chuyển hoá vào một kiếp sống khác. 

 
Theo Mật Tông Tây Tạng cái chết gồm có hai tiến trình : 
1/ Sự tan rã bên ngoài. 
2/ Sự tan rã bên trong. 
 
I. Sự tan rã bên ngoài : Đây là sự tan rã của thân tứ đại. 
 
1/ Xương, thịt sẽ trở về Địa Đại, địa đại sẽ tan vào nước. Người chết 
sẽ cảm thấy mình bị kéo xuống, hay bị một sức nặng đè xuống. Vì 
vậy người đang hấp hối muốn được nâng dậy. 
 
2/ Máu, nước miếng trở về với Thuỷ Đại, thuỷ đại sẽ tan vào lửa. 
Người đang hấp hối tới giai đoạn này sẽ cảm thấy rất khát nước. 
 
3/ Thân nhiệt sẽ trở về với Hoả Đại, hoả đại sẽ tan vào gió. Người 
đang hấp hối tới giai đoạn này cảm thấy rất lạnh, dù đắp mấy lớp 
chăn ấm. 
 
4/ Hơi thở sẽ trở về với Phong Đại, phong đại sẽ tan vào Thức. Người 
đang chết sẽ thở hắt ra hơi thở cuối cùng. 
 
5/ Thức sẽ tan vào Không. 
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II. Sự tan rã bên trong : Tinh của cha mầu trắng ở Nê Hoàn (đỉnh 
đầu) sẽ đi xuống Tim. Khi đi xuống sẽ toả ra ánh sáng trắng như ánh 
trăng. Khi tới tim thì sự sân hận sẽ chấm dứt. Giai đoạn này được gọi là 
sự Xuất hiện. 

 
Tinh của mẹ mầu đỏ ở Đan Điền sẽ tiến về tim, khi tới tim thì sự 

tham muốn sẽ chấm dứt. Giai đoạn này được gọi là sự Tăng trưởng.  
 
Khi tinh của cha và mẹ gập nhau ở tim thì bóng tối sẽ xuất hiện tối 

đen như một đêm thu không mây. Tới đây thì Si sẽ chấm dứt. Giai đoạn 
này được gọi là sự Hoàn thành. 

 
Cùng với sự chấm dứt của 3 độc : Tham, Sân, Si thì một luồng sáng 

chói lọi xuất hiện : đó là Tự tánh. 
 
Nếu những người tu theo Mật Tông ở giai đoạn này dùng phương 

pháp Chuyển di (Phowa) đem tâm thức trú vào luồng sáng này thì sẽ 
được giải thoát. Đối với người bình thường sau đó sẽ bất tỉnh. Và khi ý 
thức trở lại thì đã sống sống trong thân trung ấm rồi. 

 
Sau đây chúng tôi sẽ tóm tắt lời tường thuật của một vài người chết đi 

sống lại về giai đoạn này : 
 
1- Chokyi được sinh ra ở Kham, một tỉnh thuộc miền đông Tây Tạng. 

Bà đã bị ốm nặng 16 ngày, thuốc thang, lễ bái đều không có hiệu quả gì. 
Bà thầm nghĩ : “Chắc là tôi sẽ chết. Lúc trẻ tôi muốn xuất gia làm Ni cô, 
nhưng bị gia đình cản trở. Tôi chỉ học được chút ít Phật pháp, cũng 
không có nhiều thì giờ để ngồi Thiền. Làm việc bố thí thì năm thì mười 
hoạ. Hằng năm gia đình tôi trong những dịp lễ lạc giết nhiều bò, dê; 
chồng và con cái chỉ thích vật chất chẳng để ý gì đến tâm linh cả. Dầu 
vậy tôi phải xin họ làm phước cho tôi.” 

 
Bà gọi mọi người đến bên giường và bảo chồng : 
-Tôi sắp chết rồi, cả đời tôi chẳng làm được công đức gì, lại làm 

nhiều tội lỗi đây đó. Xin ông hãy đem một phần ba tài sản bố thí để giảm 
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nghiệp cho tôi. Đồ trang sức của tôi thì một nửa dành làm của hồi môn 
cho con gái, còn một nửa thì đem bố thí. Ông cũng không nên tái giá 
làm khổ các con. 

 
Và ông chồng trả lời : 
-Nếu đem một phần ba tài sản đi bố thí thì cha con chúng tôi sẽ lấy gì 

mà ăn ? Trang sức của bà sẽ là hồi môn của con gái chúng ta. Bà chết  
rồi tôi sẽ tái giá để có người coi sóc nhà cửa, con cái. Tôi sẽ làm đủ nghi 
thức cho bà để bà được siêu thoát nhưng chi ra bao nhiêu thì còn tuỳ. 

 
Đối thoại này làm bà buồn rầu và bà cảm thấy chóng mặt. Rồi đó bà 

cảm thấy như bị kéo xuống đất, rồi run lên vì lạnh lẽo, rồi thân thể như 
bị đốt trong lò thiêu xác, bà nhìn thấy những tia lửa và nghe rõ  ngọn lửa 
gầm. Khi những cảm giác này dịu xuống thì cơ thể bà bị cuốn đi trong 
cơn bão lốc, cơ thể như bị cắt ra thành nhiều mảnh bởi nhiều người với 
những dụng cụ khác nhau. Sau đó bà thấy ánh sáng đỏ, trắng, đen. Rồi là 
một cảm giác tối hạnh phúc, thời gian kéo dài bao lâu thì bà không biết. 

 
2- Karma được sanh ra ở Lhotrag,  một tỉnh phía nam Tây Tạng. Bà 

là một người có học và sùng tín. Bà chết đi 7 ngày và sống lại. Bà kể lại 
kinh nghiệm lúc hấp hối như sau : 

 
-Tôi cảm thấy như bị kéo xuống đất, miệng và mũi khô rang, rất khát 

nước, nhưng uống không được. Người run rẩy vì lạnh dù đắp chăn ấm, 
hô hấp rất khó khăn và cực nhọc. Dần dần mắt nhìn không rõ, tai không 
nghe được những gì người xung quanh nói. Mặc dầu vậy, tâm rất trong 
sáng như cá lội trong nước trong. Tôi nhớ rõ rệt những người thân yêu, 
nhưng thấy rằng họ chẳng làm gì được cho tôi. Đã tới lúc tôi phải ra đi. 
Những việc xấu tôi phạm trong đời lần lượt lướt qua làm cho tôi phải 
thổn thức. Rồi một tiếng nổ lớn. Tôi ngưng thở và chìm ngập trong bóng 
tối giống như một ngọn nến bị phụt tắt. Tôi bị bất tỉnh. 

 
3- Dagpo sinh ra ở miền trung Tây Tạng, ông chết được 5 ngày thì 

sống lại. Sau khi thân tứ đại tan rã, ông quay cái nhìn vào trong. Trước 
hết ông thấy ánh sáng trăng, cảm giác ông trở nên rõ ràng và nhậy bén 
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(đó là sự Xuất hiện). Sau đó ông thấy những đốm sáng có mầu đỏ như 
ánh mặt trời (đó là sự Tăng trưởng). Cuối cùng ông thấy một trời không 
mây ( sự Hoàn thành). 

 
4- Tagla sinh ở miền đông Tây Tạng. Ở tuổi 88 ông đã có kinh 

nghiệm về việc chết đi sống lại. Một hôm ông bị ốm nặng gần chết. Nhìn 
lên bầu trời ông bỗng thấy đám mây ngũ sắc : Đức Phật Quán Thế Âm 
hiện ra và bảo ông : “Con hãy chăm chú đọc câu mật chú Om Mani 
Padme Hum, con sẽ trải nghiệm thân trung ấm”. Không lâu, Bạch Hộ 
thần mặc áo bào trắng vai đeo một túi trắng cưỡi mây trắng từ phương 
Nam tới. Tiếp theo ác quỷ mặc áo bào đen, vai vác một túi mầu đen, 
theo cơn lốc tới. Bạch Hộ thần bảo Tagla : 

-Ta là Bạch Hộ thần, trông coi về công đức, ngươi đã làm được 
những công đức gì ? 

Tagla bèn kể những việc mình đã giúp đỡ cho các người khác như thế 
nào, tụng kinh, trì chú ra sao, đồng thời đọc lời quy y Phật và chư Tổ. 
Lập tức Đức Phật và chư Thầy, Tổ hiện ra trước mặt ông. Họ cùng tụng 
chú Om Mani Padme Hum với ông. Sau đó sư phụ ông bảo : “Bạch Hộ 
thần sẽ dẫn đường cho ông, nhưng chưa tới lúc ông được về Tây phương 
Cực Lạc.” 

Hắc quỷ giận dữ bước tới trước mặt Tagla. Hắn phủ nhận các công 
đức ông vừa kể và hăm doạ ông. Rồi thì các sứ giả của Diêm Vương 
xuất hiện : đó là các vị thần đầu bò, đầu rắn, đầu khỉ. Mới đầu Tagla rất 
sợ hãi, nhưng sau ông lấy lại tự tin, ông bảo Hắc quỷ : 

-Ta không có gì phải sợ cả, ngươi hãy im mồm ! 
Hắc quỷ biến mất. 
Trong chớp mắt, Tagla nhìn thấy xác mình trên giường xung quanh là 

bạn bè khóc thương. Ông nghĩ thầm : Thế là hết chẳng còn hy vọng gì 
sống nữa. Bạch Hộ thần bảo ông : “Ông chỉ chết vài ngày rồi sẽ sống lại 
“. 

Sau đó Bạch Hộ thần dẫn ông đi. 
 
5- Vào năm 19 tuổi, Samten ở tỉnh Kham, phía đông Tây Tạng đã có 

kinh nghiệm chết đi sống lại sau 7 ngày. 
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Vào lúc hấp hối, ảo giác xuất hiện không ngừng. Khi những mạch 
máu ở tim suy thoái, cô cảm thấy núi đè. Khi những mạch máu ở mắt 
ngưng hoạt động cô cảm thấy như mặt trời, mặt trăng rơi rụng khỏi bầu 
trời. Khi những mạch máu ở lưỡi thôi hoạt động cô cảm thấy không gian 
đầy chớp nhoáng, khi những mạch máu ở tai ngưng hoạt động, cô nghe 
tiếng sấm nổ đùng đùng. 

 
6- Sangye sanh trưởng ở miền đông Tây Tạng, ông đã theo học nhiều 

thầy. Năm 55 tuổi, một hôm ông cảm thấy tim bị đau nhói như bị đạn 
xuyên qua. Ông bắt đầu có ảo giác. Ông trở nên rất nhạy cảm, và những 
gì xảy ra cho ông đều làm ông lo lắng. Hơi thở của ông càng lúc càng 
yếu, ông có cảm giác như một con chim bị người ta bóp chặt trong lòng 
bàn tay, hay như một con cá bị thảy lên mặt đất. Rồi bỗng nhiên tất cả 
đều tối xầm lại. Người ông nóng như lửa đốt và ông thèm được uống 
nước. Rồi ông có cảm giác như bị núi đè, có lúc lại cảm thấy mình như 
một chiếc lông chim bị thổi bay trong bão tố. Thỉnh thoảng lại thấy như 
mặt trời, mặt trăng rơi rụng xuống đất, ông thấy sấm chớp liên tục. Và 
rồi thân thể ông như một ngôi nhà cũ xụp đổ hoàn toàn. Rồi ông thấy 
những đốm sáng như đom đóm trong đêm lập loè. Rồi ông thấy mình ở 
trong bóng tối có 9 lỗ hổng. Ông nhìn lên lỗ hổng cao nhất và đọc HIK 
(tiếng Tây Tạng) 3 lần như đã được dạy trong phép Chuyển di (Phowa) 
và ông ra khỏi cơ thể. 

 
7- Shungseb là một vị nữ đạo sư nổi tiếng nhất của Tây Tạng trong 

thế kỷ 20. Bà sanh ra ở Ấn Độ nhưng lớn lên và học ở Tây Tạng. Bà có 
nhiều thần thông như đi qua tường không bị trở ngại, hoặc trở nên vô 
hình đối với người xung quanh. Bà còn có thể trông thấy thần thánh. 
Một hôm, sinh lực của bà dồn vào đường dẫn chính khiến bà nhẩy múa 
và rồi nằm lăn ra bất động. Các bạn của bà tưởng bà đã chết, nhưng thân 
mẫu bà thấy sinh khí vẫn còn bảo mọi người hãy xem kỹ lại. Họ xem lại 
và thấy tim bà vẫn còn chút hơi ấm. Trong lúc đó thì tâm bà sáng suốt 
hơn bao giờ, bà có thể nghe rõ mọi người xung quanh bàn luận về bà. 

 
8- Dawa sanh ra ở miền đông Tây Tạng. Năm bà 15 tuổi bà thấy Phật 

Quán Âm hiện ra bảo bà : 
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-Con sẽ bị ốm nặng và chết, nhưng sau đó 5 ngày sẽ sống trở lại. Con 
sẽ là bằng chứng đem lại lợi ích cho nhiều người. 

Sư phụ bà khuyên : 
-Hãy vững tin và đừng để rơi vào ảo tưởng. 
Rồi bà bị ốm nặng, bà bảo mọi người : Sau khi tôi chết hãy tắm rửa 

tôi bằng nước nghệ, đầu tôi sẽ chít khăn xanh. Cửa ngoài nhà khoá lại và 
có buộc khăn xanh có vẽ hình con bò cạp. Một người mặc áo xanh ngồi 
gác nhà trong 5 ngày. 

Trong 5 ngày không ai được vào phòng tôi và không được gây tiếng 
động trong nhà. Khi tôi trở lại cũng cần một bộ quần áo xanh để thay 
đổi. Bà cũng yêu cầu các thầy đọc lời cầu nguyện Liên Hoa Sanh. 

Tới lúc chết, bà để tâm trí tự nhiên. Bà không rơi vào trạng thái ngây 
ngất hay vô tưởng, bà cũng không bay bổng. Rồi bà thấy Phật Quán Âm 
trong một vầng sáng, đấng Liên Hoa Sanh trong vầng cầu vồng năm sắc 
bước vào phòng bà cùng 4 vị nữ thần mang cáng vào. Họ đặt bà trên 
cáng khiêng đi. Đồng thời họ cùng bà đọc chú kinh Kim Cang Thượng 
sư : Om Ah Hum Guru Padma Siddhi Hum. 

 
9- Changchub sinh trưởng ở miền đông Tây Tạng. Một hôm ông bị 

ốm nặng, ông muốn uống nước nhưng không đủ sức ngồi dậy để đi rót 
nước. 

Bỗng nhiên ông cảm thấy như mình đang bay lơ lửng trong không và 
nhà ông đang đổ xụp. Các chân tóc đâm vào người ông như kim châm. 
Ông như bị một dòng nước lớn cuốn trôi đi. Rồi thân thể như bị đốt 
trong lò lửa, hàng ngàn mặt trời soi rọi, đốt cháy ông và rồi ông nghe 
những tiếng gầm thét như sấm nổ. Mỗi kinh nghiệm này đối với ông như 
kéo dài cả ngàn năm. Thực ra đây là sự phân ly của tứ đại. Khi sự tan rã 
trên chấm dứt, sự nhận thức của ông rõ nhưng không bền vững như ngọn 
đèn trước gió. Ông thấy một vài mảnh đời trong quá khứ. Ông nổi lòng 
chấp, và cảm thấy như bị đè bởi một tảng đá lớn. Ông thầm nghĩ : Ta 
phải tránh nạn ở một toà lâu đài. Bỗng nhiên ông tắm mình trong một 
luồng ánh sáng đỏ. Điều này làm ông sợ hãi, ông sợ mặt ông sẽ bị 
thương. Lúc đó từ luồng ánh sáng đỏ 2 chùm sáng 5 mầu xuất hiện, một 
chùm chói lọi và một chùm mờ nhạt. Ở điểm này Changchub đưa ra 2 
lời khuyên : Đừng sợ chùm ánh sáng chói, đó là 5 thức. Chùm ánh sáng 
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lợt là 5 độc. Changchub khuyên nên coi sắc mặt của người chết và chỉ 
dẫn cho họ hiểu. 

-Khi mặt người chết vàng đi : bây giờ bạn cảm thấy như nhà sắp xụp 
đổ xuống người bạn, đừng sợ ! Đó là thịt, xương bạn đang trở về Địa 
đại. 

-Khi mặt người chết đỏ lên: bây giờ bạn cảm thấy như thân thể đang 
bị đốt cháy trong đám lửa lớn, đừng sợ ! Đó là thân nhiệt của bạn đang 
trở về Hoả đại. 

-Khi mặt người chết trắng ra : bây giờ bạn cảm thấy như thân thể 
đang bị dòng nước lớn cuốn đi, đừng sợ ! Đó là máu, nước miếng, 
những chất lỏng trong người bạn trở về Thuỷ đại. 

-Khi mặt người chết xanh đi : Bây giờ bạn cảm thấy như bị một cơn 
bão lốc cuốn đi, đừng sợ ! Đây là hơi thở bạn trở về Phong đại. 

-Khi mặt người chết xanh lơ : bây giờ bạn cảm thấy như bị chết đuối 
ở biển cả, đừng sợ ! Đó là những yếu tố bên trong đang trở về Không. 

 
 
Bước  Vào  Thân  Trung  Ấm. 
 
Sau khi nhìn thấy luồng sáng chói lọi là Tự tánh, những người đã học 

pháp Chuyển di (Phowa) trú vào đấy và được giải thoát. Những người 
không nhận ra đó là Tự tánh sẽ bất tỉnh. Khi ý thức trở lại sẽ thấy mình ở 
trong một buồng tối có 9 lỗ hổng sáng, đó là các đường ra. Nên chọn lỗ 
nào cao nhất để ra, chỉ cần nghĩ thôi thì liền thoát ra khỏi phòng tối. 
Phòng tối là thân xác ta, 9 lỗ là 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, hậu môn, đường 
tiểu và miệng. Các sách vở Tây phương chép những kinh nghiệm cận tử 
(near-death experiences) thì các bệnh nhân sau khi chết đi sống lại đều 
kể rằng mình đã đi qua một đường hầm tối và ra ngoài ánh sáng. Đây là 
lúc Thần thức lìa khỏi thân xác. Lúc đó người chết vẫn chưa biết là mình 
đã chết. Các đạo sư Tây Tạng đã khuyên mọi người hãy sẵn sàng trước 
cái chết. Khi tiếp xúc với người thân mà thấy họ không phản ứng, không 
biết mình đã chết chưa, hãy làm các thử nghiệm sau : 

1/đứng soi gương : không thấy hình. 
2/đứng dưới ánh mặt trời : không thấy có bóng. 
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3/ dẫm chân lên cát hoặc tuyết : không thấy vết chân. 
 
Những điều này chứng tỏ mình đã chết, hãy chấp nhận và nghĩ đến 

những việc tốt lành mà mình đã làm, đừng buồn bã chẳng ích lợi gì mà 
còn làm hại cho sự chuyển kiếp, không tiến lên được những tầng cao 
hơn. Sau đây là tóm lược kinh nghiệm trong giai đoạn này của các người 
đã thuật trong đoạn trước. 

 
1- Chokyi nhìn xuống giường mình nằm và ghê tởm thấy xác một 

con rắn lớn mặc quần áo của mình. Bà không biết đó chính là xác bà. 
Khi con cháu bà khóc, bà thấy như những tiếng sấm đập vào tai bà, và 
những máu mủ to bằng quả trứng quất vào người bà, khiến bà chịu 
không nổi. Khi chúng ngưng khóc thì những hành hạ này chấm dứt. Phật 
giáo Tây Tạng tin rằng thương khóc người chết chỉ làm cho họ đau đớn, 
vì vậy đạo sư Milarepa đã ước : 
Ước  gì  không  ai  hỏi  thăm  khi  tôi  ốm. 
Không  khóc  khi  tôi  chết 
Để  tôi  chết  một  mình 
Thì  tôi  rất  mãn  nguyện. 
Ước  gì  không  một  vết  chân  ngoài  cửa  hang 
Không  một  vết  máu  bên  trong (giết nhau để tranh đoạt tài sản) 
Để  tôi  chết  một  mình 
Thì  tôi  đã  mãn  nguyện. 
 
Chokyi nghe tiếng anh bà nói : 
-Khóc lóc chẳng ích gì, tốt hơn là hãy sửa soạn tang lễ. Chúng ta phải 

mời các Thầy đến làm phép Chuyển di. Phải mời Thugje Rinpoche và 20 
hoặc 30 Thầy đến làm lễ, phải mời Gomchen đến chủ lễ vì Chokyi tin 
tưởng vào ngài.  

 
Chokyi nghe và thấy người nhà sửa soạn, nhưng bà tin là họ làm với 

mục đích khác. Khi một vị sư đọc kinh Kim Cương thì cảm thấy vui vui. 
Tới trưa khi Gomchen và 20 vị thầy tới, bà quỳ đón nhưng không thấy 
họ phản ứng. Bà nghĩ là họ giận bà, nên bà hỏi : 

-Các Thầy giận tôi sao còn đến đây ? 
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Nhưng không ai trả lời bà. Bà thấy Gomchen đặt tay lên đầu con rắn 
và nói : 

-Chokyi ! Cái chết đã đến với con, đừng chấp vào con cái, của cải, 
thức ăn. Hãy hoà nhập tâm thức của con vào tâm thức của ta. Chúng ta 
cùng về cõi Tây phương Cực lạc. Chúng ta sẽ tới đó. 

Chkyi nghĩ : 
-Tôi chưa chết, tôi có cơ thể mà ! 
Bà muốn hoà nhập với Gomchen nhưng bà sợ con rắn nên lùi lại. Lúc 

đó bà nghe Gomchen hô Phat, bà thấy vui vẻ. Rồi Gomchen bảo : 
-Đã quá muộn để làm phép Chuyển di : Thần thức Chokyi đã lìa khỏi 

xác ! 
Rồi mọi người dùng bữa, nhưng không ai đưa đồ ăn cho Chokyi. 

Gomchen bảo con gái bà : 
-Hãy cúng cơm cho mẹ đi ! 
Con gái bà đặt một dĩa cơm và một miếng thịt nhỏ trên khay cùng 

một tách trà gần con rắn. Cô nói : 
-Mời mẹ sơi cơm. 
Mặc dầu bà rất đói khát, nhưng ghê sợ con rắn, bà không dám đụng 

tới, bà cũng tức giận con gái đã đặt đồ ăn gần bên con rắn. 
Sau bữa ăn, Gomchen đọc chú và đốt phần ăn của bà trên lửa. Chỉ lúc 

đó Chokyi mới cảm nhận mình được ăn uống. 
Sau đó chư sư lại cử hành nghi thức tang lễ, còn Gomchen ngồi thiền 

định một mình. Chokyi vẫn thấy buồn vì bà nghĩ mọi người giận bà, nên 
không chia phần ăn cho bà. 

Vì bà không còn xác vật chất để trú ngụ nên không thể ở lâu một chỗ. 
Một ý tưởng bỗng đến với bà : 

-Hay là ta lấy đồ trang sức rồi đi khỏi đây. 
Đúng lúc đó con cháu bà lại khóc, một lần nữa những giọt máu mủ lại 

như mưa quất vào thân bà khiến bà không nhìn thấy gì cả. Bà muốn lại 
gần Langar Rinpoche nhưng bà nghĩ : Ngài là một vị tu sĩ chắc không 
thích đàn bà ở bên cạnh, do đó bà dấu mình ở đằng sau ông. Mặc dầu 
nghi thức làm bà dịu đi, nhưng nỗi sợ vẫn còn. Bà chạy tới Gomchen, bà 
thấy ông dưới dạng Phật Quán Thế Âm trong suốt. Ông luôn miệng nói : 
Thương thay ! Thương thay ! Bà hiểu là ông đang cố đem tâm bà hoà 
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nhập với tâm ông, và bà hết sợ. Sau đó Gomchen lại cử hành một nghi 
thức nữa cho bà. Lần này bà được hưởng đồ cúng qua dạng hương thơm. 

Sau đó bà nghe ở ngoài cửa có tiếng gọi tên bà. Bà chạy ra và nhận ra 
là cha bà. Cha bà nói : 

-Ra đây, ta có chuyện phải chỉ cho con, sau đó ta sẽ dẫn con về. 
Bà nghĩ bụng :  
-Đầy nhà là các sư, chồng, con cái, ai cũng giận tôi, không cho tôi ăn, 

vậy thì tôi sẽ theo cha tôi vậy. 
Vừa nghĩ đến đó thì bà thấy mình đã đi trên đường không có một 

cọng cỏ, nhìn ra thì là một cánh đồng cát ở giữa có một con sông lớn 
chẩy qua nhưng bà không rõ là nó chẩy theo chiều nào. Bà thấy một cái 
cầu lớn bắc qua sông. Bên này sông dưới chân núi là một cái thành lớn. 
Cha bà dẫn bà tới thành đó và nói : 

-Con hãy nhìn quanh xem có ai quen không, còn ta phải qua sông, rồi 
con cũng phải qua đó. 

Thành này có rất nhiều người, đông như một tổ kiến. Có người mặc 
quần áo đẹp đẽ, mặt mày tươi sáng, có người quần áo lôi thôi, hôi hám, 
mặt mày ủ rũ, và tất cả đều buồn bã khóc lóc. Bà nghĩ có lẽ ta cũng sẽ 
như những người này, bà bắt đầu hoảng sợ. Rồi bà gập được Chogon, 
một người làm cũ của bà. Hắn hỏi : 

-Bà chủ, bà đã tới rồi sao ? 
-Phải, tôi vừa mới tới. Anh sống ở đây à ? Những người này là ai ? 

Sao họ đều buồn bã vậy ? Cha tôi bảo tôi phải sang bên kia sông, những 
người ở bên ấy là ai ? 

-Đây là thành chuyển tiếp giữa cõi sống và cõi chết. Chúng tôi chờ ở 
đây vì kiếp sống chưa dứt. Những người mặc quần áo đẹp, mặt sáng sủa 
là những người đã làm nhiều công đức. Họ còn chờ con cháu tạo thêm 
phước cho họ. Những người mặc quần áo bẩn thỉu, mặt mày u ám là 
những người chẳng có công đức gì cả. Khi tới lúc, mọi người chúng ta 
đều phải qua bên kia sông để được Diêm vương xét xử. Tôi rất lo lắng 
cho số phận mình. Tôi đã sang bên đó vài lần, nhưng họ bảo tôi phải 
chờ. Bà chủ có thể qua bên đó xem họ nói sao, nếu chưa tới lượt thì hãy 
trở lại đây. 

Không lâu Chokyi được gọi qua sông. Ở đấy bà thấy một dẫy tường 
cao, bên trong là một ngai vàng. Trên ngai là Diêm vương, ông mặt 
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vàng, mặc áo vàng, phía trên đầu có lọng che. Bên phải Diêm vương là 
thần chết đầu bò, bên trái là thần chết đầu khỉ cầm trong tay một cái cân, 
phía trước là thần chết đầu hươu đọc và ghi. Ngoài ra còn vô xố các thần 
chết khác với những đầu thú vật, trợn mắt phùng mang hét, đánh, giết. 
Họ chạy nhẩy khắp nơi, nhìn mặt họ là thấy sợ rồi. Có vào khoảng 300 
người được đem ra xử, trong đó có một vị sư tay cầm chuỗi hạt. Diêm 
vương hỏi ông đã làm những gì trong đời. Ông kể ra rất nhiều công đức, 
còn việc xấu ông chỉ kể ra một việc là ăn thịt. Diêm vương ra lệnh cho vị 
thần đầu bò và đầu khỉ kiểm chứng lại. Họ trình lên Diêm vương là 
những gì ông sư nói là đúng. Lúc đó Bạch hộ thần xuất hiện bào chữa 
cho ông sư. 

-Người này làm được nhiều công đức và không phạm một tội ác nào, 
nên đưa ông về Tây Phương Cực Lạc. 

Ông trình lên một túi lớn đựng đầy sỏi trắng. 
Rồi Hắc quỷ bước ra thưa : 
-Người này đã tạo nhiều ác trong các kiếp quá khứ, phải đưa ông ta 

xuống địa ngục. 
Hắc quỷ trình lên một chén đầy sỏi đen. Sau khi so sánh họ thấy sỏi 

trắng nặng hơn sỏi đen. Diêm vương phán : 
-Ông đã thực hiện tốt trong kiếp người, làm người tốt hơn là ở cõi 

thiên. Ta sẽ cho ông sinh về cõi người, làm con một gia đình khá giả. 
Ông sẽ theo chánh pháp và tiến bộ. 

Ông sư liền biến mất. 
Diêm vương lại hỏi một người khác. Người này thưa : 
-Con không có những chi tiết nào về công đức của con để trình ngài. 

Con rất nghèo, vợ con cũng chẳng ngoan đạo. Ngoài việc nộp đủ thuế, 
con chẳng bố thí bao nhiêu. Con chẳng theo pháp : lý thuyết cũng như 
thực hành. Con đã giết một số cá, gà, dê, cừu. Dưới ảnh hưởng của bạn 
xấu, con đã cướp giật vài vị ẩn tu. Con thành thật hối tiếc. 

Ông ta run rẩy và tự đánh mình. Các vị thần chết võ khí cùng mình 
cười vui, còn Chokyi thì sợ hãi. Sau khi được kiểm chứng, Diêm vương 
phán : 

-Ngươi đã phạm nhiều tội ác, ngươi không lo cho mình sao ? Cướp 
giật và đánh đập tu sĩ còn nặng hơn tội giết hại súc vật. Hãy đưa hắn vào 
những cảnh giới địa ngục cho hắn biết mùi. 
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Bạch hộ thần xuất hiện trình lên chừng 20 cục sỏi trắng để xin giảm 
án. Hắc quỷ xuất hiện và đòi đưa người ấy xuống tầng địa ngục thấp 
nhất, đồng thời hắn đưa ra một bao bố sỏi đen. Lập tức thần chết quàng 
dây quanh cổ người ấy và dùng móc câu móc vào tim người ấy kéo về 
hoả ngục. 

 
Người kế tiếp là một tu sĩ đeo một túi thuốc trên vai. Ông khai ông 

không bao giờ cho thuốc sai lầm, ông cố gắng chữa bệnh cho bệnh nhân, 
nhận tiền bệnh nhân trả cho ông, không đòi thêm. Ông không bao giờ sát 
sanh, nhưng là chủ gia đình ông chịu trách nhiệm gián tiếp. 

Diêm vương sau khi kiểm soát lại phán : 
-Những lời nói của ngươi đều đúng, nhưng khi anh ngươi bị bệnh 

ngươi vì ghen tức với sự giầu sang của hắn, ngươi đã cho lầm thuốc 
khiến hắn bị đau đến 8 tháng. Ngươi cũng phạm tội sát sanh nhiều súc 
vật. 

Sau khi cân nhắc 2 loại sỏi thì sỏi đen nặng hơn. Diêm vương phán : 
-Nếu không cho thuốc sai thì đã được làm người rồi. 
Rồi sai thần chết : 
-Hãy đưa hắn vào hồ thuốc độc để hắn uống thuốc độc sôi, lại đóng 

một ngàn cái đinh vào người hắn. 
Thần chết móc lưỡi câu sắt vào tim hắn và lôi đi. 
 
Tiếp theo, một người mặc áo len xanh bước ra thưa : 
-Khi vợ con bỏ con và con bị mất 200 gia súc. Để trả thù con đốt nhà 

của cha mẹ vợ và thiêu sống 75 gia súc và giết 2 người làm của họ. Sau 
đó con lấy vợ khác và trở nên giầu có. Để chuộc lại tội lỗi cũ con đi 
hành hương khắp Tây Tạng, sám hối tội lỗi với mọi người và với các 
Thầy. Con làm nhiều việc lành như bố thí, ăn chay, nhịn ăn, đọc kinh, trì 
chú. 

Diêm vương phán : 
-Có nhiều người phạm tội nhưng có ít người chịu hối lỗi. Ngươi đã 

làm nhiều tội ác, nhưng thực lòng sám  hối, lại làm nhiều công đức để bù 
đắp. Ta cho ngươi trở lại cõi người để học hỏi và tiến hoá. 

Diêm vương bỗng nhiên đứng dậy nói : 
-Ông ta đã đến ! 
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Chokyi nhìn thấy một ông tăng và khoảng 300 người xúm xít đi theo. 
Tất cả đều nhẩy nhót và tụng : Om Mani Padme Hum. Rồi ông tăng 
tuyên bố : 

Tên tôi là Jochung, người chuyên tụng chú Om Mani Padme Hum. 
Trong thế giới trung ấm và trong địa ngục, những ai biết tôi hãy theo tôi. 
Tôi sẽ dẫn dắt các người tới cõi Tịnh Độ. 

Cửa địa ngục mở ra và một lớp người tràn ra đi theo ông sư đó. 
Diêm vương bảo : 
-Một số người được đi, nhưng không phải tất cả. 
Có vào khoảng mấy trăm người bị giữ lại và đưa trở lại địa ngục. 
Chokyi không biết vị tăng này nên không theo ông. Bà hỏi Diêm 

vương : 
-Vị này là ai mà có quyền mang người đi không qua sự xét xử của 

Diêm vương ? 
-Ông ta là Jochung, xuất gia từ nhỏ, ông chuyên tụng chú Om Mani 

Padme Hum. Ông ta đặt hết niềm tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm, đọc câu 
chú của ngài mọi lúc và phát triển lòng từ bi đối với mọi chúng sanh. 
300 người đi theo ông, cũng theo hạnh bố thí, trường trai như ông. 
Những người được cứu là những người đã nghe ông giảng, đã cúng 
dường cho ông, hay được ông ban phước. Những người bị giữ lại là 
những người không biết ông hay không tin tưởng vào ông.  

 
Tiếp đó là một Ni cô xinh đẹp. Toà kiểm xoát lại thì cô chỉ hưởng lạc, 

không tin pháp, không bố thí, lại phạm những hành vi vô đạo đức. Cô 
năn nỉ xin được trở lại để sửa đổi, nhưng Diêm vương phán đưa cô vào 
địa ngục. 

 
Tiếp đó một cô gái cầm chuỗi hạt trong tay, miệng niệm Om Mani 

Padme Hum bước ra. Cô tên Chodron, cô được học pháp, tin pháp, chết 
ở tuổi 33, cô thưa : 

-Con được các Thầy dạy rằng các âm thanh, hình thái ở bên ngoài đều 
là hư ảo do tâm tạo. Không có thực thể, vì vậy những gì con nhìn thấy ở 
đây đều chỉ là những hình ảnh của chính tâm con. Thực sự chẳng có gì 
cả, ngay cả thân con cũng chẳng có. Vì vậy chẳng có chuyện bị đốt cháy 
trong lò lửa hồng hay nấu chín trong vạc dầu. 
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Nhìn trong gương, toà thấy cô có nhiều công đức hơn cô kể, tuy nhiên 
cô cũng gián tiếp tạo tội như cho phép giết một số gia súc trong lễ cưới 
của cô, Diêm vương khen : 

-Bằng thiền định trên bản chất của tâm, con đã thể nghiệm bản thể 
của mọi pháp là không, con đã chứng nghiệm sự không có thực của ảo 
giác, tính cách bất khả phân của tâm, vật. Mặc dầu con chưa đạt tới mục 
đích tối hậu, nhưng những thành quả của con đạt được rất tốt. Con sẽ 
được tái sanh ở Oddiyana và được học Mật Tông trong 80 năm, rồi sẽ 
được sanh về Tây phương Cực lạc. Vị sư phụ của con xuất hiện và dẫn 
con đi. 

 
Một ông già khoảng 70 tuổi xuất hiện tay cầm chuỗi hạt cùng 60 

người đàn ông và đàn bà, miệng trì chú Om Mani Padme Hum. Ông 
tuyên bố : 

-Tôi tên Sherab Rinchen, ngước khắc mật chú Quán Thế Âm trên đá. 
Những người nào có liên hệ với tôi hãy đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn các vị tới 
Tây phương. 

Có khoảng 400 người đi theo ông, nhưng có 3 người bị Diêm vương 
giữ lại. Diêm vương phán : 

-Ông ta niệm chú Om Mani Padme Hum hàng trăm triệu lần. Ông đó 
đã khắc câu chú trên nhiều tảng đá và đặt ở lề đường để cho nhiều người 
thấy. Ông có một vợ và 3 con. Những người được đi theo ông là những 
người đặt lòng tin vào ông. Là một nhà tu lại có vợ nên đã nhiều người 
không tin ông. 

 
Những người cùng đến Toà với Chokyi đều đã được phân xử chỉ còn 

Chokyi là chưa. Và còn nhiều người mới tới đang đợi để được xét. 
Chokyi nghĩ thầm : 

-Tôi chẳng có nhiều công đức để kể ra, và nói dối ở đây là không thể 
được. Tôi phải làm sao đây ? 

Bà bắt đầu run sợ. 
Lúc đó, Diêm vương nhắm mắt lại một lúc rồi bảo thần chết : 
-Hãy dẫn bà này đi xem địa ngục, rồi mang bà ta trở lại đây. 
Vị thần đầu hổ mang một cái thang đen tới và chèo xuống bảo Chokyi 

đi theo. 
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Khi bước chân xuống thang bà được thăm tám tầng hoả ngục, bà thấy 
mình đứng trên trên sàn sắt nóng chung quanh là tường sắt rực lửa bao 
vây. Có 8 tầng hoả ngục, tuỳ theo các hành vi tạo nghiệp của thân, khẩu, 
ý. 
Ở tầng 1, những người làm hại cha, mẹ bạn bè với những ý tưởng hận 

thù. Họ bị ném xuống sàn cháy và bị cắt ra thành nhiều mảnh. Những 
người nào ngất đi sẽ có tiếng gọi: ngươi hãy sống lại. Và hình phạt lại 
tiếp tục. 
Ở tầng 2 là những thợ săn, những đồ tể hay những người đã đầu độc 

kẻ khác. Những người này bị cưa bởi những cưa nóng cháy. 
Ở tầng 3 là những người chế tạo vũ khí : họ bị nghiền nát trong những 

cối xay nóng bỏng. 
Ở tầng 4 là những người buôn bán chất độc, giết người và súc vật, 

mắng chửi những bậc tu hành : họ bị quay trên lửa. 
Ở tầng 5 là những người thất kính tam bảo, cướp bóc các bậc tu hành 

: họ bị đốt cháy cả bên ngoài lẫn bên trong. 
Ở tầng 6 là những người không tin luật nhân quả giết hại cá, rắn . . . 

Họ bị đốt trên lửa đỏ rồi thỉnh thoảng lại bị kéo ra và bị đập bằng búa 
nóng, rồi lại bị thẩy vào lửa. 
Ở tầng 7 là những người giết nhiều người, phá huỷ đền, miếu, họ bị 

nướng trên sắt nóng. 
Ở tầng 8 dành cho những người phạm tội ngũ nghịch : họ bị đóng 

đinh trên sàn thép nóng, thân thể bị cắt nát bằng nhiều dụng cụ. Đồng 
nóng chẩy được rót vào miệng họ. 

Sau đó bà được thăm 4 tầng ngục phụ. Trong những tầng này có 
người bị dìm xuống ao bẩn và bị côn trùng ăn. Có người bị kéo lưỡi ra, 
và bị cày nóng cầy qua, nhiều người phải lên xuống những núi đao nung 
nóng. 

Rồi bà lại được dẫn đi xem 8 tầng hàn ngục (lạnh), trong đó các phạm 
nhân trần truồng run rẩy trên mặt băng và chịu những trận gió rét và họ 
than khóc thảm thiết. 

Cuối cùng Chokyi được đưa trở lại gập Diêm vương, ngài phán : 
-Con bị bắt lầm, thân con vẫn bình yên ở nhà. Con có thể trở về, lần 

sau xuống đây thì đừng lo lắng, hối tiếc đã không làm công đức. Khi trở 
về, hãy cho mọi người biết những lời nhắn nhủ của ta : 
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Có những người chỉ lo hưởng thụ đời 
Chẳng để ý gì đến việc làm công đức 
Với những người không tin, hãy bảo họ : 
Tôi đã đến thế giới của người chết 
Đã gập Diêm vương 
Đã nhìn thấy cảnh giới 16 tầng địa ngục 
Thế giới ta bà rộng như biển 
Số người nhiều không đếm được 
Nhưng khi bị nghiệp đuổi 
Họ chỉ có một chỗ để đến là Diêm vương điện 
Khi họ làm ác 
Mọi hình ảnh họ thấy đều thù nghịch với họ 
Ngọn lửa đốt cháy họ 
Là ngọn lửa từ chính họ 
Ai là người nuôi dưỡng những người xử tội 
Và tạo ra những dụng cụ xử phạt ? 
Hiện tượng địa ngục giống như một giấc mộng 
Họ không biết tâm họ là Phật 
Cho đến khi họ nhận thức rằng cởi mở là bản chất của mọi hiện 

tượng 
Khi họ biết cách giải phóng mọi khái niệm 
Họ sẽ không thấy địa ngục, dù họ muốn tìm 
Dù có tìm thấy thì đó sẽ là tịnh độ 
Những kẻ không đầu óc, sợ hãi 
Những hình ảnh do chính tâm họ tạo 
Họ sợ chính những cái bóng của họ. 
Dù không có gì hiện hữu, sự việc vẫn hiện dưới nhiều dạng 
Dù xuất hiện nhưng chúng không có thật 
Đó là bản chất kết hợp của xuất hiện và không 
Những người đã được giới thiệu 
Hãy quán bản chất này 
Xác nhận tất cả đều là hình ảnh của chính mình 
Từ chính mình 
Do đó ta bà, niết bàn là tâm mình 
Hãy chuyên cần đọc Om Mani Padme Hum 
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Chẳng thấy lợi ích của câu chú nào sao ? 
Đừng quên những lời nhắn nhủ này 
Hãy kể cho mọi người nghe những gì con đã chứng kiến. 
 
Diêm vương bảo Chokyi về nhà. Đi ngược lại lối bà tới, lập tức 

Chokyi thấy mình đang ở trong nhà. Trên giường của bà là xác con rắn. 
Chokyi giận gia đình : 

-Họ biết tôi sợ rắn mà họ còn để xác rắn nằm trên giường tôi. Dù sợ 
hay không tôi phải vứt con rắn này đi.  

Bà nhắm mắt, nắm áo kéo ra, nhưng bà ngã xấp xuống và lập tức tỉnh 
dậy như là tỉnh một giấc ngủ. 

Chokyi thở một hơi dài. Con cả bà kêu lên : 
-Mẹ ! 
-A ! 
-Mẹ đã trở lại, mọi người hãy lại mau ! 
 
Họ hàng đều xúm lại. Chokyi kể lại đầu đuôi câu chuyện, mọi người 

đều khóc. Nhớ lại những đau khổ ở hoả ngục bà không ngăn được những 
giọt lệ. Dần dần bà lấy lại sức khoẻ. Họ hàng cúng dường cho chư tăng 
và trở về nhà. Vào mùa thu bà tụ tập mọi người lại và niệm chú Quán 
âm một tỷ lần. Bà cũng cúng dường nhiều tu viện. Chokyi gửi chồng và 
các con đi học pháp. Bà và con gái trở thành ni cô và đi hành hương 
khắp nơi. Bà hiến thân vì đạo pháp và bỏ cuộc đời trần tục lại sau. Bà 
kết luận câu chuyện của mình như sau : 

Chính tôi đã vào địa ngục 
Hạnh phúc hay đau khổ là do chính chúng ta 
Khi bạn được tự do lựa chọn 
Đừng lo lắng quá những gì bạn muốn có ở đời này 
Hãy làm tốt cho đời sau 
Điều tốt nhất là nhận biết bản chất của tâm bạn 
Nó đầy uy lực 
Điều thứ hai là đừng tạo một nghiệp xấu nào về thân, khẩu, ý và toàn 

tâm toàn ý hướng về Pháp 
Cuối cùng, thực hiện hạnh bố thí. 
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2- Karma tỉnh lại và cảm thấy mình như một cái lông chim bay bồng 
bềnh trong gió vì bà không còn thân vật chất để neo ý thức. Tâm bà thấy 
sáng sủa hơn lúc còn sống. 

Một ý nghĩ chợt đến với bà : 
-Mình đã chết rồi sao ? 
Bà nhìn quanh để tìm bạn nhưng chẳng thấy ai. Bà cảm thấy cô đơn 

mặc dù bà đã sống khá lâu trong tu viện. Bà tự nhủ để thực hành pháp cứ 
việc chối bỏ đồ ăn ngon, mặc quần áo đẹp, ngồi lê đôi mách v. v . Cũng 
chẳng cần thiết lắm. Ta nên trở về nhà còn hơn là ở đây để buồn rầu. 

Vừa nghĩ tới đó thì bà đã thấy mình ở nhà. Chồng bà là viên chủ tỉnh 
không có nhà, ông đã đến tu viện. Những người còn ở nhà thì đang than 
khóc và gọi tên bà. Bà cố nâng họ dậy và hỏi : 

-Bị ông chủ mắng hay sao ? 
Nhưng không có ai nhìn hay trả lời bà. Rồi bà nghe có tiếng khóc lớn 

ở ngoài đường và mọi người đang bàn tán : 
-Karma đã chết rồi ! 
-Bà ta là người dễ dãi và rộng lượng. 
Nhưng cũng có người thì thầm : 
-Bà ta có xương cứng và vai hẹp (ám chỉ : cố chấp và ghen tương) 
Bà trở vào nhà và nghe mọi người  khóc  lớn : 
-Bà chủ đã đi rồi, thật tội cho ông chủ ! 
Những giọt nước mắt của họ như những giọt máu mủ quất vào người 

bà, những tiếng khóc của họ như những tiếng sấm xé nát thịt da bà. Như 
có tiếng nói từ cõi vô hình bảo bà : 

-Hãy trở về tu viện. 
Lập tức bà thấy mình ở tu viện. Bà thấy chồng và các người khác 

đang sửa soạn nghi lễ. Bà nghĩ là họ đang sửa soạn cho ngày lễ hằng 
năm ở tu viện. Rồi viên quản lý của chồng bà tới, mang theo đồ trang 
sức của bà và đặt lên bàn thờ. Ông ta chào chồng bà và nói : 

-Xin ông bớt khóc, chúng tôi biết ông rất thương tâm, nhưng bà nhà 
đã làm được nhiều điều tốt, giúp đỡ và khuyến khích nhiều người đi tìm 
chánh pháp. Bây giờ chúng ta phải để hết tâm lực vào tang lễ. 

-Tôi mồ côi và bả là người bạn độc nhất mà tôi có, bây giờ tôi đã mất 
bả rồi ! 

Rồi ông ra lệnh : 
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-Cho đến khi hết 49 ngày, hãy để bà yên, không được khâm liệm, có 
thể bà sẽ trở lại như Chokyi. 

Karma khóc ròng : Tôi đã chết thật sao ? 
Rồi bà lại tin mình còn sống. Bà nắm tay chồng quả quyết rằng mình 

còn sống và khuyên ông đừng buồn. Nhưng chẳng có ai phản ứng lại. Bà 
nghĩ rằng mọi người đang giận bà. Chồng bà sai một người làm đưa một 
xe bánh trà đến cho một người nào đó. Karma thấy người đó đi ra và 
trên đường ăn cắp một số bánh trà bỏ vào giỏ của mình. Bà lấy làm xấu 
hổ cho hành động của người ấy. Không lâu, người làm mang cơm đến 
cho ông chủ. Bà nghĩ mình sẽ dùng bữa với chồng như mọi khi, nhưng 
chẳng có ai dọn cho bà, ngay cả chồng bà cũng không hỏi bà lấy một 
tiếng. Bà khóc và thầm nghĩ : 

-Bây giờ ngay cả một bữa cơm ta cũng không được ăn. 
Bà trách chồng : 
-Chính ông là người không để tôi sống với cha mẹ tôi, và ngăn không 

cho tôi đi tu, còn nói tôi sẽ lo lắng cho bà; nhưng nay một bữa cơm cũng 
không cho tôi ăn Lúc trước, ông coi tôi như một nàng công chúa, nay 
ông buộc tôi lang thang như một con chó hoang. Bây giờ tôi không thể 
tin tưởng vào ông nữa. Cuối cùng tôi đã hiểu câu nói “Cho đến khi thòng 
lọng buộc vào cổ, phụ nữ chẳng thấy có vấn đề gì”. Tôi sẽ cảnh cáo cho 
các thiếu nữ chưa chồng hãy bỏ tất cả để trở thành một sư nữ. 

Rồi bà hét bảo mọi người : 
-Mọi người hãy nghe đây ! Nếu sự có mặt của tôi ở đây làm phiền 

mọi người thì tôi sẽ đi tìm Pháp vậy ! 
Chẳng ai ngỏ lời giữ bà ở lại. Bà rời bỏ trong lòng thổn thức. Khi bà 

ra khỏi nhà thì gập một đám cô hồn các đảng, xầm xì : 
-Có đám thí thực ở thung lũng Gechu, chúng ta hãy đến đó ! 
Bà bèn đi theo họ. Bình thường đám chó rất thân thiện với bà, nay 

chúng nhẩy xổ lại sủa bà. Bà phải trốn và đợi ở ngoài nhà. Sau đó một tu 
sĩ làm lễ cúng nước và thẩy bánh. Nhiều chúng sanh đông như một đám 
ruồi bu lại thụ hưởng. Những hương linh yếu và đau ốm không nhận 
được gì. Trong niềm tuyệt vọng họ úp mặt xuống đất khóc vì đói khát. 
Karma chợt nổi lên lòng thương xót với các hương linh đó nhưng bất 
lực. Bà khóc cho họ, nhưng bà chợt nghe có tiếng : 

-Thứ nhất họ chẳng làm công đức gì 
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-Thứ hai đây là kết quả của những việc ác của họ. 
-Thứ ba đây chỉ là một đám nhỏ, buồn rầu chẳng giúp được ai cả. 
Rồi Karma muốn trở lại nhà mẹ đẻ. Lập tức bà thấy mình ở nhà cha 

mẹ. Mẹ bà đang lễ. Bà bảo mẹ : 
-Mẹ ! Cho con ăn đi ! 
Mẹ bà không nói một lời, tiếp tục lễ. Karma nghĩ mỗi khi mình về 

nhà mang bao lễ vật có phu khiêng vác thì mẹ vui vẻ đón tiếp “Con đã 
về ! . . .” Bây giờ mẹ mình cũng làm ngơ với mình luôn. Có lẽ thư chồng 
mình gửi cho mẹ phàn nàn về mình đã tới rồi. 

Bà ôm lấy mẹ van nài : 
-Khi con lấy chồng do cha mẹ sắp đặt, con thầm nghĩ đây là số phận 

của mình, tốt xấu mình đành phải chịu. Khi chồng con ngoại tình với 
một cô gái ở Shar, con là người bị chê trách đánh mắng, nhưng con 
không hề hé răng cho cha mẹ biết vì con chẳng có con cái gì. Con chẳng 
được ăn uống gì. Hãy cho con ăn một chút rồi con sẽ đi. 

Không nhìn không nói với bà một lời, mẹ bà bỏ vào nhà trong, bà vào 
theo. Trong nhà tuy đang ăn cơm, Karma ngồi sau lưng mẹ đợi được ăn. 
Nhưng chẳng ai cho bà ăn gì. Sau bữa cơm mọi người đi ra, bà cũng ra 
theo. Tin rằng mọi người giận bà, bà lăn lộn gào khóc trên đất. Rồi bỗng 
nhiên bà nhớ tới lời giảng của thầy Norbu. Bà đứng ở sân dưới ánh mặt 
trời nhưng không thấy bóng, bà nhìn dưới chân không có vết chân. 

-A ! Tôi đã chết rồi, sao đời tôi ngắn ngủi như một tia chớp, tôi chẳng 
tự tin khi thiền định, chẳng làm một chút công đức đáng nhớ nào. Bây 
giờ thần chết đã tới rồi. 

Bà ngất đi. Khi ý thức trở lại bà thấy hộ thần Tara cầm tay bà an ủi : 
-Đừng buồn bã ! Hãy đứng dậy ! 
Đừng để cảm xúc xâm chiếm và không nhận biết bản chất của nó 
Sống và chết là kết quả của đời sống 
Nó lập lập lại mãi 
Chết không chỉ xẩy đến cho riêng con 
Đây là chuyện mà tất cả mọi người phải trải qua 
Ta sẽ đi cùng con khiến con được an lòng. 
Trước khi ra đi, Karma bảo mẹ : 
-Khi con ở đây mẹ không cho con ăn, con đi rồi mẹ cũng đừng hối 

hận. 
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Tâm bà vẫn còn vương vấn với mẹ nên sự chia tay thật khó mà chịu 
được, bà mong mẹ sẽ giữ mình lại nhưng mẹ bà chả làm gì. Khi rời xa, 
ngảnh nhìn lại không thấy nhà và thung lũng thân yêu, bà nức nở khóc. 
Rồi bà đi tới ngã ba đường. Bà chọn đi con đường giữa, lúc đó bà trông 
thấy một ngọn núi, trên đỉnh núi có một người tóc hoa dâm, tay cầm một 
chuỗi hạt, bà nhận ra là ông chú mình. Ông hét to bảo là đã đi lầm 
đường và ông chỉ cho bà đường đi. Bà định leo lên núi bỗng nhiên một 
cơn bão tới tung bà lên trời rồi lại ném bà xuống đất nhiều lần. Cuối 
cùng bà thấy mình ở trong một đám đông với những bộ mặt ghê sợ. Họ 
mặc những áo da hổ, báo, và đồ trang sức là những cục xương người. Họ 
ăn óc người đựng trong vỏ sọ. Tay họ cầm những bộ ruột lòng thòng. 
Miệng họ hò hét đánh giết ! đánh giết ! Karma sợ quá bà không còn tâm 
trí nghĩ tới gia đình, bạn bè nữa. Không lâu bà thấy mình ở bìa một cánh 
đồng rộng. Cơn bão đã hạ, những tiếng hét đánh giết chỉ còn văng vẳng 
từ xa. Karma lại nhớ cha mẹ, gia đình và bạn bè. Bà lăn lộn trên đất 
khóc than : 

-Tại sao lại đưa tôi đến đây mà không có lời cảnh báo trước . 
Lúc đó Tara lại hiện ra. Karma kêu lên : 
-Tara, đây là đâu ? Cái thành ở phía xa kia là gì ? Con có cha mẹ, 

chồng và họ hàng nhưng chẳng ai biết chuyện này. Bỗng dưng sao con 
lại ở đây. Xin Tara đưa con về nhà. 

-Đây là do chính tâm con tạo ra. Cánh đồng rộng lớn tới chân trời này 
được gọi là sa mạc đao. Đó là đường đến địa ngục của những kẻ ác. Cái 
thành lớn đó là Tử thành. Trong trường hợp con quên, ta là Vajrayogini 
chúng ta như bóng với hình. Con phải bỏ lại tất cả gia đình, bạn bè, kể 
cả thân con. Bây giờ con đang ở trong thân trung ấm, vai vác nghiệp lực 
của chính mình. Nếu con muốn trở lại làm người con phải thực hành 
Pháp, con phải bố thí, hành hương, bỏ mọi tham vọng vật chất, nỗ lực 
quán sát bản chất của tâm con. 

Karma bỗng thấy từ trời rơi xuống một trận mưa đao, kiếm. Các xác 
người tràn ngập cả cánh đồng. Vừa sợ vừa hoảng hốt Karma ngất đi. Khi 
ý thức trở lại bà tự hỏi : 

-Ta đã chết rồi sao ? 
Và Tara bảo bà : 
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-Con đã để xác con ở cõi sống, vài người thân đang canh giữ, có vài 
người đang khóc, vài người đang sửa soạn tang lễ. Cuối cùng Karma đã 
nhận ra là bà đã chết. Bà tiếc đã không không dâng hiến trọn đời cho 
Pháp. Khi bà nghĩ đến những việc xấu đã làm trong đời, chúng hiện ra 
như ngay trước mắt. Bà than vãn :  

“Bây giờ tôi không làm sao ra khỏi đây được nữa.  
Này các bạn hãy hiến thân bạn cho chánh Pháp 
Khi bạn có tự do lựa chọn 
Của cải bạn thu nhặt được chẳng ích gì 
Hãy cúng dường cho Tam Bảo 
Những cố gắng kiếm tiền chả đi đến đâu 
Hãy thiền và cầu nguyện 
Sự xum họp với gia đình và bạn bè giống như sự tụ hội của những 

khách du lịch 
Hãy cắt đứt sự bám víu vào họ và đi tới chỗ ẩn tu 
Khi còn sống hãy hiến mình cho chánh pháp 
Vì không thể tin cậy vào việc gì cả 
Hãy xả bỏ tham, sân, si 
Hãy tụng đọc lục tự thần chú ( Om Mani Padme Hum) 
Để tịnh hoá thân, khẩu, ý 
Hãy quán tâm.” 
 
Vừa khóc lóc vừa tự trách mình, Karma thưa với Tara : 
-Con đã không làm được nhiều công đức, nhưng con cũng không làm 

nhiều điều ác. Mặc dầu vậy con cũng bị bão lốc cuốn đi và chịu đựng 
sấm sét với những tiếng hét ghê rợn đánh, giết. Con đã đối mặt với 
những sự khủng khiếp không thể tưởng tượng được, đó là sao vậy ? 

-Cơn bão là biểu thị sự chào mừng con đến thế giới của sự chết. 
Những ác thần là thị hiện của các thiện thần trong con. Những âm thanh 
ghê rợn mà con nghe chỉ là những âm thanh bình thường, chỉ vì nhận 
thức tiêu cực con đã nghe thành đánh, giết ! Những âm thanh của các võ 
khí chỉ để giải thoát cho con khỏi các cảm xúc từ tận gốc rễ, nhưng con 
lại nhìn chúng thành trận mưa đao, kiếm. Từ giờ trở đi con phải coi 
những hình ảnh, âm thanh đó là sự hiển hiện của Đức Phật. Ánh sáng 
ngũ sắc mà con thấy là biểu hiện của 5 vị Phật trong con. Tất cả các hình 
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ảnh, âm thanh đều do tâm con tạo ra, đừng coi những nhận thức của con 
là kẻ thù. Con sẽ trở lại thế giới loài người như một sứ giả của cõi chết. 
Do đó con phải giữ vững tinh thần, con phải xem và nhớ, và con là một 
chứng nhân. Bây giờ chúng ta sẽ tới đó. 

 
Ở phía tây của cánh đồng bà thấy một vị ác thần đầu hươu tay cầm 

một cái thòng lọng đen, mắt lồi ra đang đuổi theo một bà già. Karma hỏi 
: 

-Họ là ai ? 
-Vị ác thần đầu hươu là một vị thần ở trong óc. Các vị thần có kích 

thước, hình dạng, mầu sắc khác nhau tuỳ theo bản chất của mỗi người. 
Bà già là người tỉnh Kham, vợ của viên tỉnh trưởng, bà ta cùng chồng 
tạo nhiều tội lỗi như cướp bóc, giết người, sát sanh. Bà ta sẽ phải sa địa 
ngục. 

 
Sau đó Karma đi tới một cái cầu sắt lớn bắc qua sông gọi là Ta Bà 

Đại Hà. Ở phía Đông của cầu là một thành lớn có nhiều loại người. Có 
người mặc quần áo đẹp đẽ ở trong những nhà sang trọng, ca hát, nhẩy 
múa vui vẻ. Có những người tụng đọc chú Quán Âm. Họ như không biết 
sợ là gì. Lại có những người đói khát, không có nhà để ở, họ giơ tay lên 
đầu như mong chờ họ hàng nơi dương thế làm phước giúp họ giảm 
nghiệp. Đây là chỗ họ chờ đợi để được xét xử. 

Sau đó Karma được thăm cảnh giới của ngạ quỷ. Tất cả sinh linh ở 
đây đều trần truồng, bụng họ rất to nhưng họng thì bé như một cọng cỏ. 
Đói khát hành hạ họ. 

Thần chết giải thích cho Karma ; 
-Những người này không bao giờ độ lượng, họ không bao giờ cúng 

dường Tam bảo, bố thí cho người cùng khốn. Tâm họ đầy dục vọng, sân, 
si, ganh tỵ. Đây là kết quả của họ. 

Karma thấy Đức Phật Quán Thế Âm xuất hiện ở cõi ngạ quỷ, ngài 
vẩy nước cam lồ để làm dịu nỗi đau khổ của họ. Có nhiều người không 
nhận được nước cam lồ, họ cũng không dám nhìn Đức Phật. Rồi ở chân 
cầu có một cô gái xinh đẹp vừa hát, vừa nhẩy múa, rồi lại bưng mặt 
khóc. Tara hỏi : 

-Cô là ai ? Sao lúc khóc lúc cười ? Cô đi lên hay đi xuống ? 
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-Tên con là Dorje, bố là Chogyal và mẹ là Sechung, ở nam tây Tạng. 
Chỗ con ở bị người Mông Cổ đánh cướp và bắt con đi. Con bị bệnh chết 
và đến đây không còn cơ hội để gập mặt cha mẹ nữa. Diêm vương bảo 
con là con không chấp ngã, cũng không làm tội lỗi gì, nhưng con còn 
chấp vào của cải và thương nhớ cha mẹ nên con sẽ tái sanh làm mamo 
(một loại ma) ở vùng con. 

Tara hỏi : 
-Tại sao cô còn chấp ? 
-Sau khi con chết những đồ trang sức của con đáng nhẽ đem làm của 

bố thí để tạo nghiệp lành cho con, thì người ta lại đem bán để kiếm lời. 
Khi thần chết đến con vẫn nghĩ về việc này cho nên Diêm vương bảo 
con còn chấp. 

Cô gái khóc lóc với Karma : 
-Xin bà hãy báo cho cha mẹ tôi hãy bán những đồ nữ trang còn lại 

của tôi đem bố thí cho người nghèo, làm lễ cầu siêu cho tôi, làm lễ cúng 
cô hồn. Mời người làng đến dùng bữa và cầu nguyện cho tôi. Như vậy 
tôi sẽ được trở lại làm người không phải làm ma nữa. 

Sau đó Tara dẫn Karma tới gập Diêm vương. Có 5 lớp tường bao bọc 
Diêm vương điện. mỗi mặt điện có 4 cửa có 8 vị ác thần coi giữ. 
Ở cửa bắc trên một đài đá Karma thấy một đống thay người bị cắt 

bằng những bánh xe sắc từ trời rớt xuống. Sợ hãi và buồn bã Karma ngất 
xỉu trên đất. Tara nâng bà dậy bảo : 

-Họ gặt quả mà họ đã gieo 
Dù Phật có đến đây cũng không làm được gì 
Vì họ phải chịu nghiệp báo 
Con đừng có buồn ! 
 
Karma day dứt tiếc nuối : 
-Thật đáng tiếc khi sống tôi đã không làm nhiều việc thiện, không biết 

Diêm vương sẽ hỏi gì tôi và ngài sẽ xử tôi ra sao ? Nếu tôi được trở về, 
tôi sẽ kể cho mọi người nghe những gì chính mắt tôi đã thấy không thêm 
bớt. Tôi sẽ cho hết những gì tôi có không thương tiếc. Bỏ lại những 
chuyện thế tục, tôi sẽ để hết thời gian để quán tâm. 
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Lúc đó  một người gác đến cho biết Karma được diêm vương cho gọi. 
Karma thấy tim như bị tên bắn, bà nức nở cầu Phật giúp đỡ. Tara bảo bà 
:  

-Tuy con không bố thí của cải, cũng không ngồi thiền tốt nhưng tâm 
con trong sáng, không làm điều gì tội lỗi. Ta và con không rời nhau vì 
chúng ta cùng duyên nghiệp, hãy can đảm lên. 

 
Nắm tay Karma, Tara dẫn bà qua cổng. Họ bước lên một cầu thang 

bằng đá, rồi tới một gian phòng lớn. Ở giữa sảnh đường là Diêm vương. 
Karma thấy ngài dưới dạng Liên Hoa Sanh, ngồi trên ngai vàng mang 
bởi 4 con sư tử trang phục như đã thấy trong tranh. Với cảnh tượng ấy 
bà sanh lòng sùng tín. Tóc bà dựng đứng, nước mắt vui mừng trào ra 
khoé mắt. Bà muốn chạy đến quỳ trước mặt ngài, nhưng lại sợ những vị 
ác thần đứng xung quanh ngài. 
Ở bên phải ngài là ác thần đầu bò cầm một cái gương để soi việc 

phạm nhân khai. Đứng bên là ác thần đầu hổ, cầm sổ ghi những việc 
phạm nhân đã làm. Bên trái ngài là ác thần đầu rắn, kiểm soát những 
người có mặt ở Toà. Phía trước ngài là những ác thần heo giữ lịch trình. 
Ngoài ra còn nhiều vị ác thần khác coi sóc những nhiệm vụ khác. Tara 
nhắc nhở Karma : 

-Bề ngoài ngài là Diêm vương, nhưng bên trong ngài là Liên Hoa 
Sanh. Ác thần đầu bò bên trong là ngài Văn Thù Sư Lợi. Nếu con mở 
lòng ra và cầu nguyện các ngài, con sẽ không còn sợ hãi nữa, lo lắng 
nguy hiểm nữa. Con không làm tội ác nặng, đừng lo buồn, hãy chào hỏi 
họ. 

 
Karma phục xuống lạy, trước khi bà lạy nữa thì vị ác thần đầu rắn 

ngăn lại và bảo bà ngồi ở một góc phòng. Diêm vương bỗng phán : 
-Một người đàn bà vừa ở dương thế tới, mang bà tới đây. 
Nhiều người ở trong phòng đứng lên và hô : Hung Hung, Phat Phat. 

Một người đàn bà xuất hiện, lúc đầu bà ta sợ hãi chỉ muốn chạy trốn 
nhưng bị giữ lại. Sau đó bà đọc : Om Mani Padme Hum. Các vị ác thần 
nghe câu chú bèn trở về chỗ. Một người đàn bà mặc áo trắng tay cầm hạt 
chuỗi dẫn người đàn bà đó ra khỏi phòng không có vị ác thần nào có 
quyền lực giữ bà ta lại hay đe doạ bà. Sau đó Toà xét lại thì người đàn 
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bà đó đã làm nhiều việc tốt như niệm Phật, nhưng bà thù ghét những bất 
công trong xã hội, nên bà phải bị làm kiếp chim sau đó sẽ được trở lại 
làm người. 

 
Rồi Karma nghe một tiếng nói lớn từ một vị sư bảo bà : 
-Bây giở bà đã hiểu hiệu quả của nghiệp. Bà đã thấy Diêm vương, bà 

đã thấy sự doạ nạt của ác thần. Bây giờ bà phải trở về trần thế, gia quyến 
sắp khâm liệm bà. 

Nói rồi biến mất. Tara nói với Diêm vương : 
Diêm vương 
Tâm Karma đã ngộ Pháp 
Vì nghiệp lực của bà, bà đã thấy ngài là đấng Liên Hoa Sanh 
Tâm bà đã rời khỏi xác khi mạng bà chưa hêt 
Vì chấp trước nên bà ta phải chịu kinh nghiệm đau khổ 
Bà đã gập Diêm vương vì nguyện vọng trong quá khứ 
Bà là chứng nhân cho sự sợ hãi ác thần 
Bà đã sống bẩy ngày ở đây 
Thân bà đang tan rã 
Bà sẽ được trở về quê như sứ giả của ngài 
Hay tái sanh làm người 
Hay tới một cõi nào khác 
Xin ngài quyết định ! 
 
Diêm vương nhìn Karma trầm ngâm một lúc, lại soi vào gương để 

kiểm những việc làm của bà và phán : 
-Trong quá khứ Chokyi được trở lại vì quỷ vương bắt lầm, lần này 

Karma cũng được trở lại như sứ giả của cõi chết cho các chúng sanh ở 
Jambu (chỉ Á Châu). Hãy nghe lời nhắn nhủ của ta : 

Hãy bảo họ rằng ở đây Diêm vương 
Có đủ cách 
Để biết hành động của mọi người là tốt hay xấu 
Những người hết lòng vì Pháp sẽ tiến lên những cảnh giới cao hơn 
Những kẻ xấu sẽ sa hoả ngục 
Những chúng sanh ở Á Châu  
Hãy theo lời dạy của Thích Ca Mâu Ni 
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Và đặc biệt chú ý lời ta 
Bên ngoài ta là Diêm vương 
Bên trong ta là Quán Thế Âm 
Ngoài ta là Diêm vương 
Bên trong ta là Guru Rinpoche 
Hãy tụng Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung 
Bên ngoài ta là Diêm vương 
Bên trong ta là Thích Ca Mâu Ni 
Hãy đọc theo lời dạy của Phật 
Tâm luôn luôn nghĩ điều lành 
Bò ngay những điều xấu dù nhỏ nhặt 
Hãy nghĩ sư phụ mình ở trên đầu 
Hãy cúng dường cho mẹ của mọi chúng sanh 
Giờ là chính ngọ ở dương gian. 
 
Karma hãy nghĩ rằng mình về nhà. 
 
Lúc đó những hương linh có mặt đều năn nỉ Karma cho gửi lời nhắn 

đến các thân nhân của họ hãy tụng câu chú Om Mani Padme Hum để 
giúp giảm đi những đau khổ của họ ở cõi hoả ngục. Karma nghĩ thầm 
bây giờ tôi phải về nhà. Lập tức bà thấy mình ở nhà. Ở cửa vào bà thấy 
xác một con chó già. Karma vừa sợ vừa ghét, lúc đầu bà lùi xa, nhưng 
rồi bà nghĩ ta phải bước qua để vào nhà. Bà bước qua xác chó và thần 
thức nhập vào thân. Mới đầu bà bất tỉnh dần dần ý thức trở lại và rồi trí 
nhớ phục hồi, bà cựa quậy. Người ngồi coi bà trông thấy và mừng rỡ kêu 
Phat ba lần. Những hình ảnh của hoả ngục hãy còn vương vấn trong đầu 
óc bà bị tiếng Phat thổi bay. Người coi bà nắm tay bà nhưng bà không 
đủ sức nắm lại. Người đó kiểm chứng thì thấy ngực bà có hơi ấm. Người 
ấy gọi mọi người : 

-Karma đã trở về ! 
Mẹ Karma chạy tới : 
-Con gái mẹ đã trở về thật sao ? 
Chồng bà tới và sai mọi người chuyển bà sang phòng khác và cho bà 

uống sữa và mật ong. Bà khôi phục lại sức khoẻ dần dần. 
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Về sau Karma ghi lại những lời nhắn của những người gởi gắm bà ở 
các miền Tây, Nam và trung ương Tây Tạng đến thân nhân của họ. Bà 
cũng đi khắp xứ để truyền lời nhắn của Diêm vương. Bất hạnh là mẹ một 
người quyền quý nói : 

-Karma là một người đàn bà hạ tiện, bà ta trở về từ cõi chết để giật đi 
mạng sống của nhiều người. 

Có nhiều người nghe lời bà này, thay vì tin tưởng Karma, họ lại tấn 
công bà : 

-Karma là một con quỷ. 
Chồng bà quyết định : 
-Tạm thời hãy giữ bí mật. 
 
Ít lâu sau Karma theo học một vị Lạt ma tên là Ponlob Jetung 

Rinpoche. Ông rất ngạc nhiên về sự tiến bộ trong thiền định của bà, ông 
nói : 

-Dù là tu tập lâu năm cũng khó mà đạt được kết quả như thế ! 
Lúc đó một người đi theo Karma bèn thố lộ : 
-Dĩ nhiên rồi ! Vì bà ta đã trở về từ cõi chết. 
Vị Lạt ma kêu lên : 
-Vậy sao ? Tôi cũng có kinh nghiệm ấy 3 lần. chúng ta hãy so sánh 

xem có giống nhau không ; Karma, bà hãy kể lại xem. 
Karma bèn thuật lại cho vị Lạt ma và cả đại chúng nghe kinh nghiệm 

của mình. Mọi người đều khóc vì cảm động. Ponlog Jetung Rinpoche 
khuyên bà nên đi khắp Tây Tạng để rao truyền. Nhưng Karma một là 
quá lưu luyến mẹ già, hai là quá sợ cảnh địa ngục, bà muốn dành tất cả 
thời giờ cho việc tu tập để giải thoát vì đó bà đã không giúp ích được gì 
nhiều cho quảng đại quần chúng. 

 
3- Sangye ra khỏi xác, ông có thể nhìn thấy những biến cố xẩy ra 

trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Dường như cơ thể ông làm bằng ánh 
sáng và ông có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, ông thấy cơ thể như 
được bao bọc trong chùm ánh sáng ngũ sắc, muốn tới đâu, thì chớp mắt 
đã ở đó. Ông kêu lên HIK bẩy lần và bay vọt lên không trung. Ông thấy 
mình ở thế giới Cực Lạc. ông ngắm những lâu đài tráng lệ và những bậc 
giác ngộ ở đấy. ông gặp một vị Lạt ma dẫn đường, vị này nói : 
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-Con đã thanh tịnh trong 7 kiếp ! May mắn thay ! Hãy quán sát bản 
chất của sự tỉnh thức ! 

Trong khoảnh khắc ông được thấy 5 vị Phật và quốc độ của các ngài. 
Rồi ông thấy những người ở làng ông đi nhiễu quanh một cái tháp trong 
suốt (là xác ông) họ khóc và rơi lệ. Ông cảm thấy một trận mưa máu và 
mủ xối xả vào ông. Ông không biết là mình đã chết hay chưa. Để tìm 
câu trả lời ông không thấy bóng mình trên mặt nước, dưới ánh nắng, 
dưới ánh trăng. Chân bước trên cát ở bờ sông mà chẳng có dấu chân. 
Ông có thể đi xuyên qua một lỗ kim hay một lỗ nhỏ trên lều vải; ông gọi 
tên những người thân nhưng họ chẳng trả lời. ông thấy mẹ ông khóc 
than “Tôi thật muốn chết”. Ông hiểu mình đã chết thực rối. Ông buồn bã 
và sợ hãi, rồi ông niệm Phật. Quán Thế Âm hiện ra và dạy bảo ông. Rồi 
tâm ông lại bị những ảo giác của cuộc đời lôi kéo, bị xô đẩy bởi cơn bão 
của nghiệp lực. Ông nghe thấy những tiếng gầm thét của thú dữ. Ông tự 
chấn tĩnh đây chỉ là biểu hiện của Không. Sau đó ông thấy những luồng 
ánh sáng đỏ và trắng cản đường. Đằng sau ông là trận mưa đao kiếm. 
Ông biết đây cũng là ảo giác. Sau đó ông thấy mình đi trên một đường 
đá đỏ nhỏ hẹp dẫn lên núi, tưởng như đường dài vô tận. Phía dưới ông 
thấy một dòng sông chẩy siết cuốn những tảng đá trôi đi phăng phăng. 
Tay ôm nắm vào cỏ mọc ven đường mà đi. Ông thấy có nhiều người rơi 
tõm xuống sông và nghe tiếng họ kêu thảm thiết. Ông lại nghĩ bản chất 
của mọi Pháp là Không : cảnh tự nhiên biến mất. Ông lại thấy mình ở 
trong một khoảng tối đầy thú dữ. ông nghe có tiếng bảo ông : Đừng sợ, 
đây là cõi súc sanh. Ông liền niệm Om Mani Padme Hum, ông liền thấy 
chư Phật và các vị Lạt ma ra đón ông. Rồi ông lại nhớ đến bạn bè, của 
cải của mình. Lúc đó ông nghe Quán Thế Âm bồ tát bảo : 

-Lúc chết, bạn bè, của cải đều không giúp gì được cho con. Hãy quán 
tính Không của vạn pháp. 

Nghe lời này những chấp trước của ông liền được dứt bỏ. Một lần nữa 
ông lại thấy mình đi trên đường có nước xoáy, có lửa cháy và trong cơn 
bão lốc. Ông đi tới đỉnh nhưng vì sương mù dày đặc không thể tiến hay 
lui. Ông bước vào một ngôi đền và nhận ra vài người quen khi mình còn 
sống. Có người sung sướng, có người đói khổ, có người cười, có kẻ 
khóc. Có người do bị bắt lầm, có người tới sớm vì tai nạn bất ngờ. 
Người giầu quyến luyến của cải, người nghèo quyến luyến lều tranh. 
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Người giận muốn trả thù, người yêu không nỡ rời bỏ người thương. 
Những người này nấn ná ở đây vì họ chấp vào cái chấp của họ không 
chịu tiến tới một định mệnh mới. Rồi ông nghĩ mình đã tới đỉnh Tử Sơn 
trang hoàng bởi những sọ người và xương của súc vật. Ông nghe những 
tiếng la hét hận thù từ các đầu lâu. Trước mắt ông là cánh đồng chết. 
Ông cảm thấy buồn bã và sợ hãi, tim phổi ông như muốn rụng xuống 
đất. Một lần nữa ông lại nghe tiếng nói từ xa : 

-Hãy nhận rõ bản chất của Pháp. 
Sau đó ông lại thấy mình trong cánh đồng cát đang trong cơn bão cát, 

đầy tiếng đau thương. Bên phải ông là bóng tối, bên trái là ánh sáng lờ 
mờ, đằng trước là ánh sáng đủ mầu. Ông nghe có tiếng bồ tát Quán Thế 
Âm bảo : 

-Đây là cánh đồng mầu của cõi chết, những kẻ trộm cắp chịu khổ ở 
đây. 

Rồi ông đi qua Đại Tử Hà, có 6 cây cầu bắc ngang sông. Hai bên bờ 
đều đầy đặc hương linh. Ông lại nghe tiếng Bồ tát Quán Thế Âm dặn : 

-Hãy quán bản chất của Tâm. 
Lập tức ông bay qua bờ bên kia, ở đó ông thấy ác thần đầu bò ngồi 

trên ngai bằng sọ người và súc vật, nhiều hương linh sợ hãi khóc lóc vì 
bị tra tấn. Cuối cùng ông đến một toà lâu đài trong một vùng ánh sáng 
chói lọi. Ông thấy Diêm vương ngồi trên ngai vàng đỡ bởi một con voi, 
một con ngựa, một con công, một con chim 2 đầu. Vương có 4 đầu, 4 
tay. 2 tay trên một tay cầm gương, một tay cầm sổ. 2 tay dưới cầm một 
bánh xe pháp. Chung quanh Diêm vương là các ác thần mình người đầu 
thú.  

Diêm vương hỏi về đời ông và ông trả lời : 
Om Mani Padme Hum 
Con là một đạo sĩ đã đạt được cái Một 
Không sợ kẻ thù Nhị nguyên 
Đã trải nghiệm bản chất vô giới hạn 
Không sợ kẻ thù, những võ khí khởi lên từ Không 
Đã có trí huệ 
Không sợ kẻ thù, tạo nên bởi ngã độc 
Thoát khỏi tham, si 
Không sợ kẻ thù, là những ảo ảnh của thân trung ấm. 
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Lúc đó ác thần đầu bò đâm ông một nhát kiếm. Kiếm xuyên qua ông 

nhưng không làm tổn thương ông, như đâm vào không. Kinh ngạc thần 
chết cười Ha ! Ha! Diêm vương phán : 

-Người này nói đúng ! 
 
Rồi ông đi qua các cảnh giới địa ngục chia sẻ những khổ đau của họ, 

rồi trở về xác làm người chứng trở về từ thế giới bên kia. 
 
 
4- Tagla sau khi ra khỏi thân xác nhìn về phía Tây thấy một vùng 

mây đỏ. Thần hộ mạng bảo ông : 
-Đấy không phải là mây đâu mà là bão ở sa mạc đỏ có đèo ngăn cách 

cõi sống và cõi chết, con có thể vượt qua bằng năng lực tinh thần của 
mình. Tagla bèn triệu thỉnh chư Phật, Tổ, lập tức ông thấy Bồ tát Quán 
Âm, Guru Rinpoche và các vị thần xuất hiện. Guru phẩy ngọn núi bằng 
một lá cờ lớn 3 lần, cái đèo liền xụp xuống. Rồi ông lại thấy bầu trời rực 
lửa, đất thì chẩy đầy máu và kim loại nóng chẩy. 

-Đây là Tử Hà, hãy cầu thần bảo hộ. 
Ông cầu nguyện, ông nghe thấy tiếng sấm nổ ở phương Nam và thấy 

Bồ tát Quán Âm chói sáng như hàng ngàn mặt trời chiếu rọi. Tagla thấy 
mình ở trên một chiếc thuyền ánh sáng chung quanh là những người trẻ 
cầm cờ và niệm Om Mani Padme Hum. Và như vậy ông được đưa qua 
sông. Do nghiệp lực ông lại tới một cánh đồng rộng lớn tối tăm thỉnh 
thoảng loé lên những tia chớp đỏ. Đây là cánh đồng xám của cõi chết. 
Tagla lại cầu nguyện và vượt qua dễ dàng. Ông thấy mình đứng trước 
một bức tường thành vĩ đại, ông thấy sư phụ ông và nhiều Lạt ma hiện 
ra, một tay cầm cờ, một tay cầm bánh xe cầu nguyện. Sư phụ bảo ông : 

-Con phải xem kỹ cảnh giới địa ngục và kể lại cho mọi người nghe 
khi con trở lại cõi trần. Điều này khiến họ được hiểu biết về hoả ngục là 
có thật khiến họ sẽ tìm hiểu Chánh Pháp. Tuy nhiên con không thể tự 
mình đi. Hãy cầu Bồ tát Quán Âm và đi theo ta. 

 
Đi theo thầy ông được dẫn đi thăm 16 tầng địa ngục. 8 tầng hoả lò 

ông kể giống như những gì Chokyi đã thuật ở trên, chỉ khác là ở tầng 
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ngục thứ 6 ông thấy các phạm nhân bị nấu trong đồng nóng chẩy. 8 tầng 
hàn ngục ông liệt kê như sau : 1 giá lạnh, 2 lạnh cắt da, 3 lạnh run lập 
cập, 4 lạnh phải than, 5 lạnh phải khóc, 6 lạnh đến nẻ nhỏ, 7  lạnh đến nẻ 
trung, 8 lạnh đến nẻ lớn. 

Cũng có 2 tầng ngục phụ : 
1/ bị quăng vào đầm bẩn, đi trên rừng gươm, bị kên kên ăn thịt. 
2/ bị giam trong những cũi, hốc đá . . . 
 
Nhiều hương linh đã nhờ Tagla nhắn giùm với người nhà làm phước 

đọc chú Quán Âm để giảm tội nghiệp cho họ. Trong tài liệu của Tagla, 
ông có ghi chép lại đầy đủ những lời nhắn đó. Rồi sư phụ ông bảo ông 
đến gập Diêm vương. Bạch hộ thần và hắc quỷ thần xuất hiện mỗi người 
nắm lấy một tay ông kéo đi. Ông thấy Diêm vương trong đám lửa, có 4 
mặt và 2 tay. Một tay cầm bảng, một tay cầm thòng lọng đứng trên một 
con trâu dữ. Chung quanh ngài là những ác thần đầu bò, đầu rắn, đầu khỉ 
v . v .  Họ đều hét lên : Hung hung ! Phat phat ! 

 
2 thần trình diện Tagla với Diêm vương và bảo ông kể những công 

đức của mình. Diêm vương phán: 
-Người đời hay nói dối, ai biết ngươi nói thật hay không ? 
Do lệnh của Diêm vương, ác thần đầu bò kiểm soát lại hành vi của 

Tagla trong gương, ác thần đầu rắn đem lên cân cân, còn ác thần đầu khỉ 
thì đọc những ghi nhận từng việc. Hắc quỷ trình ra 8 viên sỏi đen, còn 
Bạch hổ thần trình ra một túi đầy sỏi trắng. 

Lúc đó Tagla thấy Diêm vương là hiện thân của Bồ tát Quán Âm và 8 
vị ác thần là 8 vị Bồ tát. Từ bên phải Quán Âm là một dải ánh sáng chạy 
dài về phương Tây. Ngài nói : 

-Theo đường này con sẽ về cõi Cực lạc, nhưng con phải trở về lại cõi 
trần để làm chứng nhân cho những gì con đã thấy. 

Vì tuổi già Tagla không muốn trở lại, nhưng ông vẫn tuân theo lời 
phán. Bỗng nhiên ông thấy cái tháp trắng phủ đầy tuyết và ông nhập vào 
đó. Cái tháp này chính là thân ông. Dần dần ý thức ông trở lại. Ông dạy 
dỗ nhiều người và cầu nguyện trong nhiều năm. Trong bữa tiệc cưới của 
một người họ hàng, khi hay biết họ đã giết 15 con thú để ăn mừng, ông 
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cảm thấy buồn ghê gớm và qua đời sau đó. Lần này thì ông đi luôn, 
không trở lại. 

 
 
5- Changchub muốn về nhà, lập tức ông thấy mình ở nhà. Ông đi qua 

các nhà hàng xóm để thăm hỏi nhưng chẳng có ai thèm trả lời hay ngó 
ông một cái. Ông nghĩ chắc mọi người ghét mình. Ông thấy một cô gái 
trẻ đang gánh nước, ông xin uống nhưng cô ta chẳng trả lời. Ông kéo 
đuôi một con ngựa và nó vùng vẫy. Một bà đang dệt vải, ông hỏi và bà 
ta không trả lời. Ông sờ vào mảnh vải và nó bay tung lên theo gió khiến 
bà ta phải chạy theo để nắm lấy nó. Điều này làm ông lo lắng vì ông nhớ 
đấn câu tục ngữ : Hồn ma vô hình có thể làm vật chuyển động”. Rồi ông 
nghĩ “Ta nên đến tu viện”. Trên đường có một con chó sủa ông. Một 
người đàn bà mắng : 

-Đồ chó chết, mày sủa ma sao chớ ? 
Người ta tin rằng chó, mèo có thể nhìn thấy ma. Changchub mỉa lại : 
-Bà chỉ cho tôi vị thần nào không là ma ? 
Bà ta không nghe ông nói, và ông ta trở về tu viện. 
Tới nơi ông thấy một xác chết nơi ông ở, có 2 con chó săn dữ tợn 

đứng gác. Ông rất sợ : 
-Có thể tôi đã chết rồi. 
Vào lúc đó ông bỗng thấy mình đứng bên một quả núi, trong một 

khoảng tối tăm, nhiều tiếng ma kêu, quỷ khóc như những tiếng sấm. Sợ 
hãi ông cầu Phất Quán Âm, lập tức ông thấy một cậu bé chừng 8 tuổi, 
mặc áo lụa xuất hiện và cho ông biết cậu ta là thần hộ mạng của ông. 
Changchub được đi một vòng xem qua các tầng địa ngục, rồi ông đến 
Diêm vương điện. Ông thấy Diêm vương ngồi trên ngai mang bởi 8 loại 
cầm thú. Ngài mặc áo lụa, quần da hổ, thắt lưng rắn, Ngài phát ra những 
tia sáng chói lọi. Phía bên phải ngài là một cái gương, phía bên trái là 
một cái bảng. Chung quanh ngài là chư thần, phía trước ngài là vô số 
hương linh đang chờ để được xét xử. 

Diêm vương cho Changchub đi coi khắp lục đạo, và qua ông nhắn 
nhủ người đời : 

-Hãy quy y Tam Bảo và nhớ đọc Om Mani Padme Hum là tinh tuỷ 
của Pháp. 
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Chang chub hỏi ngài : 
-Có phải tất cả mọi người đều phải gập ngài khi họ chết ? 
-Không có ai không gập ta . Chỉ trừ 2 loại người. Một là những người 

ngay từ sinh ra đã quy y pháp. Khi chết họ sẽ đi thẳng về Tây phương 
Cực lạc. 2 là những người đã phạm trọng tội họ sẽ đi thẳng xuống địa 
ngục không cần gập ta. 

-Có công đức nào không được thưởng và có tội lỗi nào không bị phạt 
? 

-Có, nếu những việc làm phước ấy là do tiền bạc có được do lừa dối 
cha mẹ, các thầy hay do dùng ma thuật mà chiếm lấy của người khác thì 
không có công đức. Những việc chống lại kẻ thù của pháp thì không coi 
là tội. Chẳng hạn chống lại thú dữ, kẻ cướp, sát nhân để bảo vệ người 
yếu đuối không coi là tội. 

Và Diêm vương bảo ông lui : 
-Ông không cần gập ta nữa, hãy trở về cõi trần và kể lại những gì ông 

thấy. 
 
Changchub trở lại cái liêu của ông và thấy xác một con chó chết. 
Một con chim bồ câu đậu trên mái hỏi ông : 
-Ông đã trải qua một thời gian khó khăn lắm có phải không ? 
Và con chim cú hỏi : 
-Ông đã về rồi sao ? 
Chang chub thấy một cái áo của mình gần xác con chó. Khi ông có ý 

tưởng nhặt cái áo lên, thì thần thức ông liền nhập vào con chó, thực ra là 
xác ông. Ông muốn đứng lên nhưng không có sức, thân ông lạnh như 
nước đá. Ông thấy buồn và tim đau nhói. Rồi ông thấy Bồ tát Quán Âm 
hiện ra an ủi ông : 

-Đừng chán nản. Có được thân người là rất quý. Con hãy trở lại tu tập 
trong liêu của con. 

Dần dần Changchub tỉnh tái trở lại. 
 
 
6- Samten mới đầu được đi thăm những cảnh giới địa ngục do sự 

giúp đỡ của Yeshe phu nhân của Guru Rinpoche. Thường thường những 
người chết đi sống lại đều đến Diêm vương điện trước, nhưng Samten và 
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vài người khác thì lại ngược lại. Khi tới gập Diêm vương, sau khi Bạch 
hộ thần và Hắc quỷ bàn cãi về bà và sau khi kiểm soát lại trong gương. 
Toà nhận thấy bà có giết một số chim và thề thốt nhiều lần. Lập tức bà 
bị đánh bằng roi và bị đổ sắt nóng chẩy lên người. Bà cầu nguyện Guru 
Rinpoche và được Bạch hộ thần dẫn tới Diêm vương. Mặc dầu bà nghĩ 
bà thọ phạt hàng năm trời nhưng Diêm vương cho biết thời gian bà thọ 
phạt không quá thời gian uống một tách trà. Khi đem cân thì công đức 
bà làm nhiều việc tốt hơn việc xấu. Do đó Diêm vương truyền đưa bà về 
cõi trần, ngài phán : 

-Từ giờ, con không cần phải gập ta nữa, con có thể đi thẳng về Tây 
phương Cực lạc. 

 
Trên đường đi Samten gập Yeshe hỏi về hành trình của bà và chỉ cho 

bà cảnh giới của 5 vị Phật. Samten xin được dẫn đi xem cảnh giới Tây 
phương Cực lạc. Bà được dẫn lên đỉnh một ngọn núi từ đó bà có thể nhìn 
rõ cảnh giới Tây phương Cực lạc. Vui mừng Samten quỳ xuống lạy. 
Bỗng nhiên bà thấy đất thật mềm, mỗi bước chân bà bước lại mọc lên 
một đoá hoa. Bà được tắm gội trong một trận mưa cam lồ, và uống 
những giọt nước rơi xuống. Mọi nghiệp xấu của bà đều được rửa sạch. 
Cơ thể bà trở nên trắng toát, bà vượt qua thung lũng và đặt chân tới cõi 
Tịnh độ. Cây cối xum xuê chĩu đẩy hoa quả, các Bồ tát dưới dạng những 
con chim hót líu li. Những gì Samten muốn liền được thực hiện ngay. 
Samten vượt 3 vòng tường và gập Đức Phật A Di Đà ngồi dưới một gốc 
cây lớn. Bên phải ngài là Bồ tát Quán Âm, bên trái ngài là Bồ tát Văn 
Thù, chung quanh các ngài là vô vàn Bồ tát và thánh chúng. Bản văn 
không ghi chép bà trở về xác như thế nào. 

 
 
7- Dagpo thực hiện pháp Chuyển di và đưa tâm thức mình ra ngoài từ 

đỉnh đầu. Ông thấy một dải ánh sáng trắng, ông nương theo đó và tới 
Tịnh độ. Ở đó ông thấy chư Phật và thánh chúng. Ông thưởng thức 
những đồ ăn, thức uống chữa lành mọi bệnh, âm nhạc êm dịu, nhẩy múa 
vui vẻ. Ông cũng gập thần hộ mạng của ông là một vị Lạt ma. Vị Lạt ma 
này hỏi chuyện ông và ông trả lời. Bỗng nhiên tâm ông lơ đãng lập tức 
ông thấy mình ở trên đỉnh một ngọn núi cao không thể tưởng tượng nổi, 
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có cắm cờ cầu nguyện trên đỉnh bên dưới là một cánh đồng rộng có một 
con sông lớn mầu nâu chẩy siết, có 6 cái cầu lớn bắc qua; bên kia bờ là 
một toà thành lớn. Ông quay trở lại câu chuyện với vị hộ thần, nhưng lúc 
nào tâm ông lơ đãng ông lại có ảo giác nhìn thấy các tầng địa ngục. Cuối 
cùng ông cũng gập Diêm vương. Hộ thần của ông bảo : 

-Con không thể nào dấu diếm chuyện gì với Diêm vương ngài có 
những phụ tá rất tài giỏi. Ác thần đầu bò rất giỏi về đếm, ác thần đầu sư 
tử rất giỏi về việc ghi chép, ác thần đầu khỉ rất giỏi về soi gương, ác thần 
đầu hổ rất giỏi về cân lượng v . v . Con phải quán sát bản chất của tâm 
một cách chăm chú, hễ lơ đãng là bị lôi kéo ngay vào cõi ta bà và chịu 
khổ không thôi. Phật có nhận thức thanh tịnh cho nên những gì ngài nhìn 
đến đều là Tịnh độ. Chúng sanh vì có nhận thức bất tịnh nên những gì họ 
nhìn đều là lò lửa. Những người có nhận thức thanh tịnh  sẽ không gập 
Diêm vương, nhưng sẽ gập Phật, vì bản chất của Diêm vương là Phật.  

Rồi Diêm vương bảo ác thần đầu gấu : 
-Hãy chỉ cho Dagpo xem các cảnh giới địa ngục, ông ta sẽ trở về cõi 

trần và kể lại cho mọi người nghe. 
Ác thần đầu gấu bảo ông : 
-Đừng có lơ đãng, hãy mở rộng tâm ra và đi theo ta. 
Ông dẫn Dagpo đi xem một vòng rồi dẫn ông trở lại.  
Diêm vương phán : 
-Con phải hiểu rằng những giảng dạy trong kinh, luật, luận là để 

luyện tâm, nhận ra các tâm bất sinh ấy. 
Rồi Diêm vương truyền lệnh dẫn ông về trần. 
Vị thần hộ mạng bảo ông : 
-Ta chính là Phật Quán Âm, ác thần đầu bò là Văn Thù, ác thần đầu 

khỉ là Phật Bảo sanh, ác quỷ đầu heo là Phật A Di Đà. 
 
Sau 6 ngày dạo qua các tầng địa ngục, Dagpo có cảm tưởng như mình 

vừa tỉnh một cơn mộng, Hộ thần và Diêm vương đều đã biến mất. Ông 
thấy mình đang nằm trong hang nơi ông đang tu, có một ông sư, một ni 
cô và một cư sĩ đang coi sóc ông. Mất một khoảng thời gian thì ông mới 
hồi phục được sức khoẻ như cũ. 
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8- Dawa cảm thấy mình bay vun vút trên bầu trời như một con kên 
kên. Bà thấy mình ở cõi Cực lạc của Guru Rinpoche, hoá thân của Đức 
Phật A Di Đà. Ba thấy một cánh đồng rộng vĩ đại, ở trung tâm là một 
ngọn núi đá đỏ có hình trái tim, chung quanh là những ngọn núi nhọn 
hoắt đều có mầu đỏ. Bầu trời là một thảm ánh sáng ngũ sắc. Đủ các loại 
chim xinh đẹp, hót líu lo và đùa rỡn vui vẻ. Trên mặt đất nở đủ loại hoa 
đầy mầu sắc, hương thơm dịu ngọt. Cũng lại có những toà núi xanh bằng 
đá cẩm thạch.  

Dawa đọc câu chú của Liên Hoa Sanh thượng sư và quỳ xuống đảnh 
lễ cõi Tịnh độ. Ở giữa núi, bà nhìn thấy chỗ ở của Liên Hoa Sanh, được 
gọi là điện Quang Liên. Ở cửa Đông, có 4 vị thần nữ giúp bà mặc một 
bộ quần áo mới đầy mầu sắc và chiếu sáng như cầu vồng. Sau khi qua 
cửa pha-lê rồi đi lên một cầu thang dài bà đến một đại sảnh đường và dự 
lễ cùng thánh chúng. Bà cầu nguyện cùng với họ. Rồi một vị nữ thần 
mặt xanh dẫn bà tới một đại sảnh khác và được làm nghi thức tẩy trần 
cùng nhiều người khác. Dawa được dẫn đi thăm điện và được chư thần 
ban phước. Sau đó Tara bà được vào một đại sảnh đường bao la ở trung 
tâm, đấng Liên Hoa Sanh thượng sư ngồi trên ngai toả sáng, chung 
quanh là thánh chúng mặc đủ loại quần áo và mầu sắc. Khi nhìn thấy 
thượng sư, mọi khái niệm của bà đều chấm dứt, bà đạt tới cảnh giới bất 
động, không sanh diệt. Bà tiến lại gần ngài và dập đầu dưới chân ngài. 
Thượng sư  để tay lên đầu bà và nói chú Kim Cương. 

Sau đó bà đi gập nhiều vị thầy, họ ban phước và dạy bà nhiều điều. 
Bà cũng gập Lạt ma Dechen là ông chú của bà, ông khuyên bà hãy trở 
lại cõi trần. Sau khi nghỉ ngơi một lát, bà trở lại gập Thượng sư. Ngài 
bảo : 

-Con sẽ rõ nỗi khổ của các chúng sanh trong lục đạo, rồi khi con trở 
lại cõi trần, hãy kể cho họ nghe những gì con đã thấy.  

Dawa từ biệt Thượng sư với hai hàng nước mắt. 
Rồi Tara dẫn bà đi xem các cảnh giới địa ngục. Khi gập các phạm 

nhân, bà dạy họ đọc mật chú Kim Cang Thượng Sư (Om Ah Hum Vjara 
Guru Padma Siddhi Hum) và đã giúp họ bớt khổ. Những cảnh khổ cực 
ở địa ngục mà chính bà được chứng kiến càng khiến bà dạy dỗ có hiệu 
quả hơn khi bà trở lại cõi trần. Bỗng bà nghe có tiếng gọi. 

-Dawa trở lại cõi trần mau ! 
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Bà nghĩ bụng : 
-Cha mẹ và các người thân của tôi còn ở thung lũng Throm, tôi phải 

về thôi ! 
Lập tức bà trở về nhà, sư phụ Tromge Trungpa đang làm lễ cho bà. 

Dawa trở lại thân xác. Bà cảm thấy toàn thân tê dại, các giác quan chưa 
được rõ ràng. Tâm trí bà còn chìm đắm trong sự an lạc của Tịnh độ hay 
đau khổ của địa ngục. Từ trạng thái phức tạp ấy bà lấy lại ý thức, rồi bà 
như tỉnh giấc từ một giấc ngủ say. Bà nhìn thấy chú bà Lạt ma Trungpa 
đang cầm một mũi tên trường sinh dùng trong nghi thức, ông nhìn bà với 
con mắt quan hoài. Các bạn bà hỏi : 

-Có mệt hay đói khát gì không ? 
Bà không cảm thấy đói hoặc khát, nhưng không thuyết phục được họ.  
Chúng tôi tòm tắt những lời nhắn gửi của bà cho nhân loại : 
-Qua thiền định hãy tịnh hoá những nhân xấu mà bạn đã gieo và đừng 

gieo thêm nữa. 
-Để tạo công đức hãy đọc kinh, chép kinh. 
-Hãy làm lễ chư thần và trì chú. 
-Thí thực. 
-Phóng sanh. 
-Hãy treo cờ cầu nguyện, khắc mật chú trên đá. 
-Phát lòng từ bi với tất cả mọi chúng sanh. 
-Hãy nghĩ những gì nhìn, nghe, cảm đều là Phật. 
-Hồi hướng những công đức mình có cho tất cả chúng sanh. 
 
Dawa giảng dạy trong suốt quãng đời còn lại của bà căn cứ trên 

những kinh nghiệm trong thân trung ấm của bà. Bà khuyên những người 
đến than van với bà : 

-Dù bạn có gập gian nan thế nào ở trên đời này thì cũng không thể so 
với những thống khổ nơi địa ngục. 

Bà đi hành hương đến miền trung Tây Tạng, ở đây bà sanh ra 
Chagdud Rinpoche, ông này trốn đến Ấn Độ. Ông dạy và thiết lập nhiều 
trung tâm Phật giáo ở Mỹ và Ba Tây. Rồi bà lại sanh một gái là Thrinle. 
Vào năm 1941 ở tuổi 32, bà qua đời sau khi sanh một đứa nhỏ, đứa nhỏ 
này cũng chết. Người ta thấy nhiều phép lạ khi bà chết và lúc hoả táng. 
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Câu chuyện của bà đã làm nhiều người ở miền đông Tây Tạng tin tưởng 
vào nghiệp và sự tái sanh. 

 
 
9- Do Khyentse được sanh ra ở miền đông Tây Tạng. Ông là một vị 

thầy thuộc dòng Ninh Mã. Thuở trẻ ông là một người ẩn tu ở vùng 
Amdo, đông-bắc Tây Tạng.  Bỗng nhiên ông bị bệnh đậu mùa và chết 15 
ngày. Vì ông có nhiều huyền thuật nên các đệ tử của ông chưa chôn vội, 
hy vọng ông sẽ trở lại. Những lời tường thuật của ông không nói gì đến 
các cảnh địa ngục mà chỉ thuật về thế giới Tây phương Cực lạc. Ông 
cảm thấy mình có bạn đồng hành là em gái Losal, 2 phụ nữ và một đạo 
sĩ. Họ đi thăm các nơi từ các tầng địa ngục cho tới các cảnh trời. Qua 
bao đại lục, cuối cùng họ tới núi Đồng, Tịnh độ của Liên Hoa Sanh 
Thượng sư. Trên đường họ gập nhiều chúng sanh tuy không đồng ngôn 
ngữ nhưng họ vẫn hiểu nhau qua tâm ý. Mới đầu, khi đi qua một cây cầu 
lớn cả đoàn gập một đám ác thần chừng 10 người. Họ thực hành nghi 
thức tẩy trần. Khi vào cửa trong họ gập một vị thần cầm một bình cam lồ 
rưới lên họ. Sau đó họ được vào một toà đại sảnh, họ thấy Liên Hoa 
Sanh Thượng sư với vẻ mặt giận dữ, ông sợ đến ngất đi, khi tỉnh lại ông 
thấy chư thần đang ăn một xác người, và ông nghĩ đó là xác của chính 
ông. 

 
Vào lúc đó ông thấy 2 vị nữ thần tới gần em gái ông, họ lột da cô, và 

xẻo các cơ quan tim, gan, phèo phổi như để cúng dường, và họ dâng tim 
cô cho vị chủ nhân, các phần khác thì họ chia nhau hưởng thụ. Do 
Klyentse cảm thấy buồn vô hạn khi thấy thân thể của em gái biến mất. 
(Đây là một sự phá chấp vào thân xác) Rồi cả đoàn lại leo lên một cầu 
thang bằng pha-lê. Do Khyentse thấy mình như tờ giấy bay theo gió vì 
thân vật chất đã bị chư thần ăn mất rồi. Khi họ vào toà đại sảnh thì thấy 
Thượng sư ngồi trên ngai, ánh sáng toả ra mọi phía. Trên trời, dưới đất 
đều đầy thánh chúng. Ông muốn được sự ban phước từ Thượng sư, 
nhưng nghĩ mình không còn thân thể thì không thể lại gần ngài được. 
Một vị thiên nữ lại gần ông, trong tay cầm một sọ người, giải thích : 
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-Liên Hoa Sanh Thượng sư là hiện thân của chư Phật trong ba đời, 
ngài thị hiện trong mọi thế giới, giống như chỉ có một mặt trăng, nhưng 
mọi dòng sông đều có bóng trăng.  

Ông cũng là thị hiện của ngài để phục vụ cho các chúng sanh ở Tây 
Tạng, để khám phá và gìn giữ mật tạng. Vì ông còn mê mờ bởi xác thân 
hư ảo cho nên thân ông đã bị chư thần ăn. Nay thì ông đã có thân ánh 
sáng, căn bản của trí huệ. Ông sẽ được Thượng sư ban cho 4 uỷ quyền 
và ngài sẽ gieo hạt cho tứ trí nẩy nở. 

Tất cả những người trong đại sảnh đều tham dự nghi thức này trong 7 
ngày. Và ông được trao một cái mũ có chứa những giáo lý của Mật tông. 

Thượng sư giảng cho ông : 
-Khi con nhận ra rằng mọi thị hiện đều là không 
Thì không cần phải ẩn cư nữa. 
Khi những hình tượng bên ngoài xụp đổ và 
Bản chất bất biến bên trong được nhận ra 
Thì không còn sự phân biệt đối đãi 
Không chấp vào đức tính 
Tâm vẫn giữ ở trạng thái nguyên thuỷ 
Khi đã nhận ra rằng mọi thị hiện chỉ như mộng 
Hưởng lạc chỉ là ảo giác 
Trong thế giới Ta Bà ảo mộng không nhận hay bỏ 
Hãy thực hành hạnh Bồ tát 
Nhận thức ban ngày là Pháp thân 
Nhận thức ban đêm là Báo thân 
Sự kết hợp mẹ con là tột đỉnh 
Tinh tấn tu tập thập địa và ngũ đạo với tốc độ của mặt trời và mặt 

trăng 
Khi được Cực lạc 
Con và Ta là một 
Không chuyển động , không mô tả, không thay đổi 
Là sự giải thoát cuối cùng, hãy nhớ như thế. 
 
Liên Hoa Sanh vô thượng sư cười lớn ba lần, tiếng cười lớn đến nỗi 

Do Khyentse tưởng rằng cả đại lục đều rung chuyển. Sau khi được chỉ 
bảo và được ban phước nhóm của ông liền giã từ. Một thiên nữ tới bảo : 
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-Giống như mặt trời và những tia nắng 
Ông và Liên Hoa Sanh không thể tách rời 
Nhưng vì liên quan nhân quả 
Hiện tại ông như chủ và tuỳ tùng 
Tương lai, ông sẽ kết hợp như nước với nước. 
 
Rồi một vị ác thần trợn to mắt bảo Do Khyentse : 
-Không được chấp vào một nơi chốn hay đồ vật nào 
Hãy hoàn thành công việc con được giao phó 
Sự bảo vệ của ta không lay chuyển 
Mong con sẽ hoàn thành Phật đạo. 
 
Do Khyentse và cả bọn ra khỏi cửa. Rồi họ đi thăm Tịnh độ của Phật 

Quán Thế Âm. Sau cùng họ về trái đất. Mới đầu thần thức Do Khyentse 
đi thăm sư phụ là Do Drupchen và được học hỏi thêm, sau đó ông trở về 
thân xác. Ông thấy một người phụ nữ mầu đỏ (người giữ xác ông) ra 
khỏi thân ông và biến mất trong không khí. Ông chạm vào thân và lập 
tức trở vào xác. Ông phải mất một khoảng thời gian dài rồi mới có thể 
nhìn, nói, cử động. Và với sự cố gắng ông đã nhúc nhích được tay chân. 
Một thầy lang Tầu cho ông uống và một tháng sau thì ông bình phục. 

 
Theo lời truyền miệng thì Do Khyentse đã đi thăm nhiều cảnh giới, có 

khi ông đến các cõi Tịnh độ của chư Phật, có khi ông đến thăm những 
cảnh giới của loại chúng sanh khác trên quả đất này. Có khi ông đi vào 
thế giới chính trong cơ thể ông. 

 
 
10- Tsophu cảm thấy thân thể mình trần truồng và vẫn có đủ cảm 

giác như khi sống. Ông thấy mình đi dọc theo một con đường nhỏ hẹp. 
Ông như bị một cơn gió nghiệp đẩy đi, muốn dừng lại cũng không được. 
Chung quanh là bóng tối, gió bão, sương mù, với những tiếng hét như 
sấm : Đánh giết ! Đánh giết ! Rất nhiều người ở thế gian đến đây, họ sợ 
hãi và đói khát, trong số đó có Lạt ma Chotrag mà Tsophu quen biết. 
ông hỏi : 

-Lạt ma làm gì ở đây ? 
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-Tôi tới đây để giải thoát những người có liên hệ với tôi. 
Và ông cứu được nhiều với quyền lực của Quán Thế Âm. Tsophu cầu 

Phật Quán Thế Âm cho các bạn đồng hành, lập tức ông thấy Quán Thế 
Âm tươi cười hiện ra bảo ông : 

-Ông phải chuyển pháp luân và dẫn các chúng sanh ở cõi trung ấm 
này tới cõi Tịnh độ. Hãy đọc Om Mani Padme Hum. 

Tsophu dạy các người đồng hành đọc chú. Lập tức ông thấy quanh 
ông trống rỗng. Rồi lại có nhóm người mới tới. Rồi Tsophu tới cánh 
đồng chết là một cánh đồng cát nóng. Nơi này được gọi là chỗ sáu bất 
định. Các chúng sanh không biết đi đâu, ở đâu, làm gì, ăn gì, làm bạn 
với ai, và cảm giác không ổn định và sự việc luôn thay đổi. Tsophu 
không định được tâm, nó như con ngựa hoang. Không có một chút ánh 
sáng mặt trời hay ánh trăng sao, tất cả là bóng tối. Ánh sáng từ thân ông 
phát ra và chiếu sáng. Nhiều quái vật sợ hãi, trong số đó ông thấy một vị 
Lạt ma sầu khổ. Ông cầu nguyện cho ông ta, nhưng không giúp được gì , 
vì ông ta không tin tưởng Tsophu. Sau đó Tsophu tới đèo cát khoảng ở 
giữa cõi sống và cõi chết. Ông thấy có 2 con đường: một đen dành cho 
những người phạm trọng tội, họ tuột xuống như hòn đá lăn vào địa ngục; 
một trắng dành cho những người tạo nhiều công đức, họ sẽ đến gập 
Diêm vương để được xét xử. Họ có thể theo dải ngũ sắc tới Cực lạc. 
Tsophu trông thấy Trashi, ông này xin cầu nguyện cho mình. Vì Trashi 
tin tưởng vào ông, nên ông đã được thoát ra khỏi nơi đó. Rồi ông tới Đại 
Tử hà. Đây là một con sông lớn mà nước sông là sắt nóng chẩy, trong có 
biết bao phạm nhân ngụp lặn trong đó. Bắc ngang qua sông là một Tử 
kiều. Những ngưởi hiền lành thì thấy cầu rộng rãi, dễ đi và không nhìn 
thấy những cảnh rùng rợn ở dưới sông. Những kẻ ác độc thì thấy cầu 
hẹp như được ghép lại bởi vài cọng rơm. Nhiều người bị ngã xuống 
sông, bị cháy, bị những sinh vật dữ tợn xé xác. 

Tsophu cầu nguyện và cứu được nhiều người. Rồi ông tới hoả ngục. 
Ở đây đất là sắt nóng, cả ngàn tiếng kêu khóc trong đám lửa lớn, đây là 
một cảnh không thể chịu nổi. Ông cầu nguyện và giảng : 

-Hãy hiểu rằng những nhận thức của mình là ảo 
Thì cảnh giới địa ngục là Tịnh độ 
Diêm vương chính là Pháp thân Phật 
Các ác thần đều là thiện thần 
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Mong các ông đạt được bản chất của Pháp. 
 
Ông đọc Om Mani Padme Hum ba lần và hoả ngục tràn đầy ánh sáng 

ngũ sắc. Mọi phạm nhân đều thấy an lạc. Rồi chư thần và thần hộ thân 
xuất hiện chào đón ông. Diêm vương bảo ông : 

-Con tới đây thật là tốt ! Ta là Diêm vương, quyết định thưởng phạt 
cho các hương linh. Kẻ nào hận thù sẽ sa địa ngục, chấp trước sẽ vào cõi 
ngạ quỷ, ngu si sẽ vào cõi súc sanh, ghen ghét sẽ vào cõi A Tu la, kiêu 
ngạo sẽ vào cõi trời. Những người nào chỉ làm toàn công đức sẽ đi thẳng 
về cõi Tịnh độ, không phải qua thân trung ấm. 

Rồi Diêm vương ra lệnh cho ông trở lại cõi trần. 
-Hãy tả lại những khổ sở mà các phạn nhân phải chịu đựng ở cõi địa 

ngục. Điều này sẽ giúp ích được cho nhiều người. 
Cuối cùng Tsophu tỉnh dậy và thấy mình đang ở cõi người. 
 
 
11- Yungtrung là một ín đồ đạo Bon, một tôn giáo bản địa. Câu 

chuyện của ông chứng tỏ rằng sự cầu nguyện thành tâm của bất cứ người 
theo tín ngưỡng nào khi hấp hối cũng đem lại lợi ích. Yungtrung cũng có 
tiếp xúc với Phật giáo cho nên trong thân trung ấm ngoài các vị thần của 
đạo Bon, ông cũng gập các vị của Phật giáo. Năm ông 49 tuổi, mẹ ông 
chết. Ông thương nhớ không nguôi, một hôm ông nghĩ : Tất cả đều là 
không, tôi có thể đi khắp nơi không trở ngại. Tôi phải liên lạc với tâm 
thức của mẹ, dù bả ở đâu. Lập tức thần thức ông lìa khỏi xác. Ông cảm 
thấy mình bay như chim qua nhiều thung lũng và núi non. Bỗng ông 
thấy một ngọn đèo cao chất đống xương người và xương thú. Một vị nữ 
thần trên đầu có cắm 3 chiếc lông công là hộ thần của ông xuất hiện : 

-Ha ! Ha ! Ta không chắc là ông sẽ tìm thấy mẹ đâu ! 
Tuy nhiên bà vẫn chỉ đường cho ông. Qua ngọn đèo ông thấy một ngã 

ba. Một con đường đỏ dẫn về hướng Tây, một con đường xanh dẫn về 
hướng Đông và con đường giữa dẫn tới Diêm vương điện. Ông đi vào 
đường giữa. Con đường càng lúc càng hẹp ông có cảm tưởng 2 dẫy núi ở 
2 bên sát vào nhau. Một lần nữa ông lại thấy đường rẽ làm 2, cả 2 con 
đường đều hẹp như một sợi tóc. Một đường trắng rẽ phải, một đường 
đen rẽ trái. Có nhiều người đang đi trên 2 đường này, và nhiều người đã 
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ngã. Yungtrung đi theo đường trắng, không bao lâu đường bị bít. Một vị 
Lạt ma đạo Bon mặc thường phục, từ phía đối nghịch đi tới, dẫn theo 
chừng 100 người. Ông bảo Yungtrung : 

-Bạch đạo là đường của những người làm việc cho chúng sanh, còn 
đường đen là đường của chúng sanh đến gập Diêm vương để chịu xét 
xử. 

Rồi ông thấy mình đi tới cửa một hang đá, trên đó có một lỗ nhỏ chỉ 
vừa đút tay qua, không có đường nào khác. Ông nghĩ : 

-Bây giờ tôi không có thân vật chất, thần thức tôi có thể đi qua. 
Ông lập lại ý này ba lần, lập tức ông thấy mình ở bên kia của đá. Ông 

thấy mình đứng trước một cánh đồng xám không có thung lũng hay núi 
non gì cả. Ông nghĩ : 

-Cánh đồng này dường như vô tận, nhưng không phải là không vượt 
qua được, vì tôi là Không. 

Lập tức ông ở bên bờ bên kia. Ở đó có 3 dòng sông tụ họp lại. Một 
dòng sông đỏ từ Đông tới, một dòng sông đen từ Nam tới, một dòng 
sông nâu từ Bắc tới. Chỉ có một cây cầu nhỏ, dài và hẹp bắc qua hợp lưu 
của 3 con sông. Gần cầu có nhiều đàn ông, đàn bà đang khóc vì họ phải 
qua cầu, nhưng không qua nổi. Thương xót ông bảo họ : 

-Mọi người hãy cùng cầu nguyện với tôi. 
Và ông đọc lời cầu nguyện thành tâm đến chư thần đạo Bon và của 

Phật giáo : 
-Hãy ban phước cho chư hương linh được giải thoát. Khiến những 

cảnh giới đáng sợ trong cõi trung ấm biến mất. Hãy ban phước cho 
chúng hương linh thực hiện được phép Chuyển di và được giải thoát. 

Và ông giữ tâm ở trạng thái Vô Niệm. Kết quả là các hương linh hiện 
diện đều được tái sanh. Lúc đó ông thấy một toà lâu đài trong suốt hiện 
ra trước mặt. Ông hỏi hộ thần : 

-Lâu đài này có tên gì ? Ai ở trong đó ? 
-Đay là Diêm vương điện, chỗ ở của Diêm vương, chúng ta hãy đi 

gập ngài. 
Ông bỗng nghe một tiếng long trời lở đất. Mới đầu ông sợ, nhưng sau 

đó tự trấn tĩnh và tiếp tục đi. Vào toà lâu đài ông thấy Diêm vương ngồi 
trên ngai nâng đỡ bởi 8 con thú dữ. Ngài là người khổng lồ, lớn như núi 
Tu Di, có 3 mắt, 4 cánh. Tóc đỏ phất phơ ngang đầu như ngọn lửa. Ngài 
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vận áo da thú, và vương miện làm bằng xương người. Tay phải ngài cầm 
kiếm có khắc hình chữ vạn, tay trái là một tấm gương tròn. Yungtrung 
quỳ lạy 3 lần và thưa : 

-Diêm vương, con là Yungtrung ở tỉnh Kham. Xin ngài cho con biết 
mẹ con tên Adron hiện ở đâu ? 

Thay vì trả lời trực tiếp, Diêm vương cười : 
-Ha ! Ha ! Ông tới đây để giải thoát chúng sanh trong 3 giới đã đến 

đây vì tội của họ. Với pháp lực của ông, ông phải giải thoát hết cho 
những người có liên hệ với ông, nếu không làm được thì thật xấu hổ cho 
ông ! 

Lúc đó ông thấy một cụ già theo đạo Bon đi tới cùng vị hộ thần áo 
trắng và hắc quỷ áo đen. Bạch hộ thầng dâng lên túi sỏi trắng và hắc quỷ 
đưa ra túi sỏi đen. Diêm vương ra lệnh ác thần đầu quỷ và ác thần đầu sư 
tử cân. Kết quả sỏi trắng nặng hơn 1 chút. Ác thần đầu khỉ nhìn vào 
gương chỉ thấy ánh sáng. Diêm vương phán : 

-Người đã làm được nhiều công đức, lại giữ được chánh kiến. Ngươi 
sẽ được đến Shambhala (một cõi bồng lai, tục truyền ở dẫy Hi Mã Lạp 
Sơn). 

Rồi nhiều người nữa tiếp tục tới để được xét xử. 
Yungtrung đi thăm nhiều nơi. Nhiều cảnh khổ cõi địa ngục biến mất 

khi ông hô Phat và giữ tâm ở trạng thái vô niệm. Sau khi thăm các cảnh 
địa ngục, ông trở lại gập Diêm vương. Diêm vương sai ác thần đầu khỉ 
dẫn ông đi. Ông không tìm thấy mẹ. Trên đường ông gập 2 vị Lạt ma bị 
kẹt dưới một cái cầu. 2 vị này lúc sống đã lợi dụng đạo để tạo đời. Vì họ 
tin Phật nên Yungtrung cầu cứu Phật cho họ thực hành pháp Chuển di và 
được giải thoát khỏi nơi ấy. Rồi Yungtrung qua cầu, qua cánh đồng chết, 
qua đèo chết, và trở về nhà. 

Yungtrung lại có kinh nghiệm vào cõi trung ấm một lần thứ 2 nữa. 
Sau khi thăm nhiều cảnh giới, một vị thần nữ hiện ra trước mắt ông. Ông 
xin bà dẫn ông đi tìm mẹ. Bà không trả lời và biến thành một con ó bay 
lên trời. Yungtrung nghĩ rằng mình có thân xác, lập tức ông biến thành 
con ó khác bay theo thiên nữ. Bay mãi tới phía Bắc của ngộn Tu Di và 
đậu xuống một vườn hoa. Trong vườn có một lều hoa, ông thấy một vị 
hiền giả trong đó. Thần nữ bảo : 

-Đến đây ! 
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Ông lại gần, có một đoá hoa vừa nở, trong đó là 3 đứa trẻ. Chỉ vào 
một đứa bé trai, Thần nữ bảo : 

-Nó là mẹ ông, ông có nhận ra không ? 
Đứa bé nhận ra Yungtrung và nói : 
-Apho, sao con lại đến đây ? 
Mẹ ông dưới dọng một thằng bé, không nhớ gì về gia đình, nhà cửa 

nhưng nhớ đến ông. Theo lời khuyên của Thần nữ họ vào gập vị hiền 
giả. Thần nữ xin vị hiền giả dạy phép cho mẹ Yungtrung và vị này nhận 
lời. Rồi Thần nữ dẫn ông đi thăm cảnh giới cõi trời. Sau đó, ông trở về 
xác và thấy mình đang ở nhà. 

 
 
12- Thần thức Shugseb rời khỏi thân xác. Bỗng nhiên một vị thần nữ 

xinh đẹp chỉ có một con mắt ở giữa trán xuất hiện và nói với bà : 
-Con có muốn tới núi Đồng, cảnh giới của Liên Hoa Sanh thượng sư 

với ta không ? 
-Dạ muốn. 
 
Rồi nắm tay Thần nữ, bà bay bổng trong không qua nhiều chỗ. Họ 

vượt qua một cánh đồng rộng bao la, qua một con sông lớn, qua một nơi 
có nhiều cây cao tưởng chừng chạm tới trời. Cuối cùng họ tới một ngọn 
đèo cao ngất. Thần nữ bảo : 

-Nhìn kìa ! 
Từ xa Shugseb nhìn thấy một đại lục xinh đẹp mầu đỏ. Thần nữ bảo 

bà : 
-Này con hãy nhìn kia ! 
Giải đất Ngayab 
Là quốc độ của chư Phật ba đời 
Đó là nơi ngày xưa trái tim của một người xấu xa đã được thuần hoá 
Bởi pháp lực của Vajravanahi ( tên một vị Phật mẫu) 
Mất pháp đã được nẩy nở ở đây 
Chỉ cần nhìn, nghe, và nghĩ đến cõi này 
Liền được giác ngộ. 
Vì thế, nếu con đến đó 
Dù chỉ nhìn với mắt sùng tín 
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Con cũng đã có kinh nghiệm ở Cực lạc 
Hãy cung kính đảnh lễ. 
 
Shugseb quỳ xuống và đảnh lễ nhiều lần. Bà nhìn thấy toà lâu đài 

tráng lệ cao ngất trời. Chung quanh toà lâu đài là vườn hoa với muôn 
ngàn hoa tươi thắm đủ mầu, thỉnh thoảng lại có một cái hồ nước trong 
suốt.  

Tầng trên toà lâu đài là Tịnh độ của pháp thân, phần giữa là Tịnh độ 
của báo thân, phần dưới là Tịnh độ của hoá thân, mắt người thường cũng 
có thể thấy đước. Chỉ nhìn toà lâu đài không thôi Shugseb đã thấy mình 
giác ngộ. Ngay lúc đó Thần nữ bảo bà : 

-Bây giờ chúng ta hãy tới nơi đó đi ! 
Khi tới nơi Thần nữ gõ cửa, một người phụ nữ ra hỏi : 
-Người là ai ? 
-Người phụ nữ này đến từ Tây Ta5ngt, đất nước của Pháp. Bà ta là 

Thị hiện của Thanh Quang thiên nữ tới thăm đại sư,bậc đại trí. Bà còn 
bối rối vì nghiệp lực. Xin chỉ dẫn cho bà để bà có thể hoàn tất cuộc hành 
trình. 

-Tôi chỉ là một thị nữ thần, không thể cgo phép bà vào, xin hãy đợi ở 
đây để tôi vào bẩm báo. 

 
Bà ta đi vào trong cùng với Thần nữ. Không lâu năm phụ nữ xinh đẹp 

cầm bình nước đi ra. Họ đổ nước cam lồ lên người Shugseb, rồi họ dẫn 
bà vào cửa trong. Bà cảm thấy toàn thân chìm đắm trong Cực lạc. Qua 
cửa lâu đài, một phụ nữ xinh đẹp cao quý ra đón bà. Lập tức bà cảm 
nhận tâm thức mình đang ở trong trạng thái bồ tát thập địa. Bà đọc lời 
chúc tụng 7 lần với vị nữ lang này. Học bước lên một cầu thang 16 bậc 
bằng pha-lê và tới một toà đại sảnh. Trước mặt bà là một tấm màn lục 
trắng. Khi màn được vén lên bà trông thấy Liên Hoa Sanh thượng sư 
ngồi trên toà sen. Đầu ngài đội một cái mũ hình đài sen có hình mặt trời, 
mặt trăng. Tay phải ngài cầm kiếm Kim Cương, tay trái một sọ người. 
người ngài phát ra ánh sáng mạnh gấp ngàn lần ánh sáng mặt trời. 
Chung quanh ngài là thánh chúng gồm các đại sư của Tây Tạng và Ấn 
Độ. Với cặp mắt thương yêu ngài nhìn bà. Lông tóc bà dựng đứng lên, 
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mắt bà nhoà lệ vì sung sướng và sùng tín. Bà quỳ xuống đảnh lễ nhiều 
lần. Liên Hoa Sanh dạy : 

Hãy nghe Ta ! Hỡi thanh quanh thiên nữ. 
Đây là núi Đồng, cõi Tịnh độ 
Chỉ trừ những người có nghiệp tốt 
Những người thường không cảm nhận được. 
Đây là quốc độ của ta 
Các người ở đây 
Không ai là không đạt tới thành tựu cao. 
Những ai đã thấy Tịnh độ này 
Sẽ không lay chuyển trên đường giác ngộ 
Sẽ cảm thấy sùng tín và hạnh phúc. 
Con hãy trở về Tây Tạng 
Hãy dạy dân về luật nhân quả 
Hãy phát huy giáo lý Đại thừa 
Hãy làm viên ngọc quý trong đám Thần nữ 
Là người gìn giữ giáo pháp ta 
Phục hoạt truyền thống của các bậc thầy nguyên thuỷ 
Những ai nhìn hay nghe con 
Sẽ được giác ngộ. Đây là lời của Liên Sanh Hoa 
Những người có trí huệ ở đây hãy ban phước cho con. 
 
Lúc đó những chùm ánh sáng nhiều mầu trắng, đỏ, vàng, xanh phát ra 

từ tim của những người trong đại sảnh hoà nhập vào tim của Thượng sư, 
và mọi người cùng niệm : 

Om Ah Hum Vjara Guru Padma Siddhi Hum 
 
Câu chú vang cả bầu trời. Rồi đặt tay lên đầu bà, ngài nói : 
-Hãy để cho Tâm, khẩu, ý của con 
Được thấm nhuần Tâm, khẩu, ý của ta. 
 
Bà rung động cả người và bà đọc câu chú với giọng ngọt ngào. 
Không nỡ chia tay bà nói : 
-Đại sư 
Hoá thân của chư Phật 
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Trí huệ của Ấn Độ và Tây Tạng 
Người rao giảng giáo lý Đại thừa 
Hỡi chư Thần nữ 
Đang hưởng Cực lạc 
ở núi Đồng 
nơi những người may mắn được đến. 
Tôi là kẻ hành khất Lochen 
Lang thang nơi đất khổ Tây Tạng 
Đó là kết quả của nhân xấu tôi đã gieo 
Nên tôi phải trở về. 
Hỡi các vị ở đây 
Quý vị có thấy nỗi khổ của tôi không ? 
Nguyện nỗi khổ của các chúng sanh trong sáu đường, ba cõi 
Hãy đổ trên người tôi. 
 
Lúc đó vị Thần nữ đã gập bà ở cửa bước tới ban phước cho bà với 

mũi tên trường sanh, bà nói : 
Hãy nghe đây ! 
Ta là Thanh quang thiên nữ 
Con và ta không ngăn cách 
Như bóng với hình 
Đừng buồn phải trở về 
Do sự ban phước lành của Thượng sư 
Nhiều chúng sanh sẽ được ích lợi. 
 
Dập đầu dưới chân Thượng sư, bà được gia sức, và bà cũng nhận 

được sự ban phước của các vị khác. 
Rồi Thanh quang Thiên nữ dẫn bà ra cửa. Và khi ra cửa bà gập lại 

Thần nữ 3 mắt và cùng tiếp tục cuộc hành trình trong khoảng khắc, 
Shugseb tới cảnh giới trời, ở đó đàn ông, đàn bà ca hát, nhẩy múa vui vẻ; 
rồi cảnh giới A Tu La mọi người đánh lộn với nhau không ngừng nghỉ; 
cảnh giới súc sanh, các thú vật ăn thịt lẫn nhau; cảnh giới địa ngục, các 
chúng sanh đói khát khổ sở. Sau đó, bà vượt qua một cánh đồng rộng và 
trèo lên một ngọn đèo cao và trông thấy cảnh giới địa ngục. Bà cảm thấy 
buồn bã và bà nghĩ : 
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-Ta phải đến gập Diêm vương và xin ngài thả họ. Các chúng sanh 
trong hoả ngục nhiều người đã thọ hình nhiều năm, họ bị xẻo da cắt thịt, 
nướng trên lửa hồng, bị sắt nóng chẩy đổ vào miệng nhiều năm, bất tỉnh 
rồi lại tỉnh lại, không thể chết được, cho đến khi trả hết nghiệp. 

Nước mắt đầm đìa và với tâm từ bi bà cầu nguyện Phật Quán Thế Âm 
và thần nữ hiện ra trên đầu bà và chỉ dẫn bà. Bà cầu nguyện từ đáy tim 
sâu thẳm và cảm giác được các chúng sanh trong hỏ ngục đã được giảm 
khổ. Họ chăm chú nhìn bà và vài người đã có thể quy y Tam bảo. Bà nói 
với họ : 

-Bây giờ nếu các bạn muốn thoát khổ 
Hãy nhớ đến vị thầy mà bạn tin tưởng 
Coi ông là đại biểu của Phật, Pháp, Tăng 
Hãy cầu nguyện ông với tất cả lòng thành 
Sám hối những tội lỗi đã phạm trong quá khứ 
Nguyện sẽ không tái phạm 
Nguyện sẽ gánh tội cho người khác 
Coi kẻ gác ngục như Phật Quán Thế Âm 
Coi địa ngục như cõi Tịnh độ 
Nghe những tiếng đánh giết là chú Om Mani Padme Hum 
Hiểu bản chất của khổ là Không 
Thì lập tức các hình ảnh đều trở về không. 
Om : hãy tưởng thân bạn là thân ánh sáng của Phật Quán Thế Âm 
Ma : hãy tưởng đến ống dẫn chính 
Ni : tâm bạn là một quả bóng ngũ sắc trong đó 
Pad : với mãnh lực của hơi thở 
Me : sẽ dẫn (quả bóng ngũ sắc) tới Tâm Phật 
Hum : hợp nhất tâm bạn với tâm Phật 
Hri : hoà đồng bằng cách niệm PHAT năm lần 
Đây là sự thực hành pháp Chuyển di (phowa) 
Nó sẽ giải thoát mọi chúng sanh dù họ phạm tội ác 
Nay tôi thực hành pháp này cho chúng sanh ở cõi địa ngục 
Với lòng từ của các Lạt ma và chư Thần nữ 
Mong các bạn sẽ thoát khổ và hoàn thành Phật đạo. 
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Như thế, có nhiều hương linh đã chết và được rời khỏi địa ngục. Bà 
mong mỏi được gập Diêm vương và ngay lập tức trên pháo đài thép, ngự 
trên một ngai làm bằng xác chết là Diêm vương. Ông có diện mạo dữ 
tợn hiển thị trong một cơn bão lửa, máu me trong tay cầm một tấm 
gương và thét lên A-Ra-Li ! Chung quanh ngài là các chư ác thần. Lúc 
đó bà cảm thấy Thần nữ cùng đi với bà hoà nhập vào tim bà, Đức Phật 
Quán Thế Âm tan vào trong đầu bà. 

Bà chào hỏi Diêm vương và chư vị thánh chúng. Bà đọc lời cầu 
nguyện và hình như họ lập lại cùng bà. Bà nhắm mắt tập trung tư tưởng 
và họ cũng làm theo. Lúc đó bà liền hiểu rằng những thị hiện đó đều 
xuất phát từ tâm bà. Diêm vương hỏi bà, và các ác thần kiểm chứng lại 
trong gương, trong sổ, và cân đo. Và họ thấy bà chỉ làm toàn công đức. 
Diêm vương phán bà được dẫn đến đường giải thoát, bà thưa : 

-Làm sao con có thể ra đi một mình để lại biết bao nhiêu chúng sanh 
đau khổ ở lại ? 

Diêm vương bảo : 
-Con không biết địa ngục chỉ là phản chiếu những gì trong tâm sao ? 
Ta không tạo ra hoả lò và những ngọn lửa dư 
Đó là do lòng sân hận của chính họ 
Những người chịu khổ trong hoả ngục 
Được tạo nên do sự sân hận của chính họ 
Đối với những tâm đã giác ngộ, hoả ngục chính là Niết bàn 
Chúng ta là những vị Phật hiền hoà 
Đau khổ là khởi đầu của giải thoát 
Khi con trở lại cõi trần 
Cho ta nhắn với mọi người : 
Luật nhân quả không sai chạy. Chinh con Shugseb đã làm chứng. 
 
Shugseb mường tượng mình là Phật Quán Thế Âm và hàng trăm 

thánh chúng quanh ngài và niệm Om Mani Padme Hum. Bà giữ tâm 
mình ở trạng thái cởi mở. Kết quả là nhiều người trong địa ngục được 
giải thoát. 
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Không lâu bà trở lại xác và phục hồi sức khoẻ. Trong suốt cuộc hành 
trình của bà, mẹ bà và các bạn bà coi sóc bà ngày đêm, đôi khi họ ngửi 
thấy mùi thơm, có khi là mùi khó chịu, tuỳ theo chỗ bà tới. 

 
 
Chú Thích : 
 
1/ 5 vị Phật : đây là 5 vị Phật trong Mạn Đà La của Mật Tông Tây 

Tạng. Các vị Phật này được xếp đặt như sau : 
                        
                          Phật Bất Không Thành Tựu 
                                           ↑ 
Phật A DI Đà  ≤   Phật Đại Nhật  →  Phật Bất Động 
                                           ↓ 
                                Phật Bảo Sanh 
 
 
Các vị Phật này là biểu tượng của 5 uẩn. 
 
Phật Bất Động                       :  sắc uẩn 
Phật Bảo Sanh                       :  thọ uẩn 
Phật A Di Đà                         :  tưởng uẩn 
Phật Bất Không Thành Tựu  :  hành uẩn 
Phật Đại Nhật                        :  thức uẩn 
 
Bốn vị Phật ở 4 hướng cũng chỉ 4 trí : 
Phật Bất Động                       :  Đại viên cảnh trí 
Phật Bảo Sanh                       :  Bình Đẳng Tính trí 
Phật A Di Đà                         :  Diệu quan sát trí 
Phật Bất Không Thành Tựu  :  Thành sở tác trí. 
 
Theo cuốn Tử thư Tây Tạng, từ ngày thứ 1 cho đến ngày thứ 5 trong 

thân Trung ấm, người chết sẽ thấy sự thị hiện lần lượt của 5 vị Phật trên. 
Nếu hoà nhập được vào ánh sáng của các vị Phật này thì người chết sẽ 
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được giải thoát. Tới ngày thứ 6 thì cả 5 vị Phật trên sẽ cùng xuất hiện. 
Ngày thứ 7 là sự xuất hiện của Phật Trì Minh. Từ ngày thứ 8 đến ngày 
13 vẫn 5 vị Phật trên lần lượt xuất hiện dưới dạng ác thần có 3 đầu ,6 
tay, 4 chân, tới ngày 14 thì có 8 vị hộ thần xuất hiện. Sau đó người chết 
thấy mình thèm khát một thân vật chất và do nghiệp lực thúc đẩy sẽ 
chọn cho mình nẻo tái sanh. 

 
2/ So sánh những lời tường thuật trên với tài liệu Tây phương du ký 

hoặc cuốn Hồi dương nhân quả hoặc các sách Âu Mỹ, chúng ta thấy 
những người chết đi rồi sống lại : người Tầu thì trong thân trung ấm chỉ 
gập toàn người Tầu, người Tây Tạng chỉ gập người Tây Tạng, người Âu 
Mỹ chỉ gập người Âu Mỹ. Đó là vì các hình ảnh ấy đều do tâm tạo. Các 
hành vi của chúng ta đều lưu giữ dưới dạng các chủng tử trong A Lại Da 
Thức, các chủng tử này được Tàng thức gìn giữ và huân tập, khi gập cơ 
duyên nó sẽ thị hiện ra. Khi chúng ta còn sống, nó là các giấc mộng. Khi 
chúng ta chết nó là những hình ảnh, âm thanh mà chúng ta thấy, nghe. 

 
 
Những lời nguyện sau đây trích từ “Phục tạng pháp bản” trích lại từ 

“Tạng mật độ vong kinh” của CHOGYAM  TRUNGPA. 
 
1- Cầu nguyện chư Phật, Bồ tát cứu giúp. 

 
Vào lúc lâm tử, nên cầu chư Phật, Bồ tát cứu giúp. Hãy thành tâm 

cúng dường Tam bảo, tay cầm một thẻ hương nguyện : 
 
Thập phương thường trú chư Phật, Bồ tát từ bi, toàn trí với ngũ nhãn, 

từ tâm, những đấng bảo hộ của mọi chúng sanh, xin giá lâm tiếp thọ 
cúng phẩm và tĩnh niệm. 

Chư vị Phật, Bồ tát từ bi, lòng từ ái và bảo hộ của các ngài là không 
thể nghĩ bàn. Người này  . . . (đọc tên họ) sẽ rời bỏ thế giới này để sang 
cõi bên kia không chọn lựa. Hắn không có bạn bè, không nơi nương tựa 
không người bảo hộ, ánh sáng ở đời này đã tắt, hắn sẽ rơi vào bóng tối. 
Hắn như rơi xuống vực sâu, lạc vào rừng rậm, bị gió nghiệp dập vùi 
trong biển cả, bị đày vào trận chiến, bị đại tà ma bắt giữ, bị những tiểu 
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quỷ của Diêm vương doạ nạt hoảng sợ đến hồn phi, phách tán. Và 
nghiệp lực của hắn phải luân hồi không thôi. Yếu đuối không người giúp 
đỡ, hắn phải ra đi một mình. Chư Phật, Bồ tát, hắn không nơi nương tựa. 
Xin các ngài là chỗ dựa của hắn, bảo hộ hắn, tránh cho hắn khỏi vào cõi 
hắc ám của trung giới, đưa hắn ra thoát cơn bão của nghiệp lực, che trở 
hắn khỏi những đe doạ của Diêm vương. Vì lòng đại từ bi và đại nguyện 
của các ngài, xin cứu hắn khỏi sa vào 3 đường ác. 

 
Nguyện Tam bảo là chỗ nương tựa của mọi chúng sanh trong cõi trung 
giới. 

 
Đọc lời nguyện này 3 lần rồi đọc 2 lời nguyện tiếp theo. 
 
2- Lời cầu nguyện thoát khỏi nguy hiểm trong cõi trung giới. 

 
Con kính lễ chư vị Thượng sư, bổn tôn, thần nữ 
Nguyện lòng đại từ bi của họ dẫn dắt chúng con 
Vì hỗn loạn con lang thang trong cõi Ta bà 
Trên đường sáng của Văn, Tư, Tu 
Nguyện chư thầy từ đi trước con 
Và chư thần nữ đi sau con 
Giúp con đi qua con đường hiểm của Trung giới 
Dẫn con vào Phật cảnh viên mãn 
Vì vô minh con phải luân chuyển trong vòng sanh tử 
Trên con đường sáng của pháp giới Thể, Tánh, Trí 
Nguyện được Đức Phật Tỳ Lô Giá Na dẫn đi trước 
Và Kim Cương không hành Phật mẫu đi sau 
Giúp con đi qua con đường hiểm của cõi Trung giới 
Dẫn con tới Phật cảnh viên mãn 
Vì lửa sân mạnh con phải luân chuyển ở cõi Ta Bà 
Trên con đường sáng của Đại viên cảnh trí 
Nguyện Kim Cương Tát Đoả đi trước 
Phật nhãn Phật Mẫu đi sau 
Giúp con qua đường hiểm của cõi Trung giới 
Dẫn con tới Phật cảnh viên mãn. 
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Vì cống cao ngã mạn con phải luân chuyển ở cõi Ta bà 
Trên con đường sáng của Bình đẳng tính trí 
Nguyện Đức Phật Bảo Sanh đi trước 
Và Phật Mẫu Mã Ma Cơ đi sau 
Giúp con qua đường hiểm cõi Trung giới 
Dẫn con tới Phật cảnh viên mãn. 
Vì tham lam quá độ, con phải luân chuyển ở cõi Ta bà 
Trên con đường sáng của Diệu Quan Sát Trí 
Nguyện Đức Phật A Di Đà đi trước 
Phật Mẫu bạch y đi sau 
Giúp con qua đường hiểm cõi Trung giới 
Giúp con tới Phật cảnh viên mãn 
Vì lòng đố kỵ con phải luân chuyển trong cõi Ta Bà 
Trên con đường sáng của Thành sở tác trí 
Nguyện Đức Phật Bất Không Thành Tựu đi trước 
Và Phật Mẫu tam muội Da Độ Mẫu đi sau 
Giúp con qua đường hiểm cõi Trung giới 
Dẫn con tới Phật cảnh viên mãn 
Vì tập khí thâm trọng con phải luân chuyển trong cõi Ta bà 
Trên con đường sáng bản giác 
Nguyện Đức Phật Trì Minh đi trước 
Phật Mẫu Không Hành đi sau 
Giúp con qua đường hiểm cõi Trung giới 
Dẫn con tới Phật cảnh viên mãn 
Vì tập khí thâm trọng con phải luân chuyển trong cõi Ta bà 
Trên con đường sáng bản giác 
Nguyện Đức Phật Trì Minh đi trước 
Phật Mẫu Không Hành đi sau 
Giúp con qua đường hiểm cõi Trung giới 
Dẫn con tới Phật cảnh viên mãn. 
Trên con đường sáng không sợ hãi 
Nguyện chư tôn Tịch phẫn đi trước 
Không Hành Mẫu đi sau 
Giúp con qua đường hiểm cõi Trung giới 
Dẫn con tới Phật cảnh viên mãn 
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Nguyện khi không đại phát khởi, sẽ không là thù địch của con. 
Con sẽ thấy cảnh giới Đức Phật mầu lam 
Nguyện khi thuỷ đại phát khởi, sẽ không là thù địch của con 
Con sẽ thấy cảnh giới Đức Phật mầu trắng 
Nguyện khi địa đại phát khởi, sẽ không là thù địch của con 
Con sẽ thấy cảnh giới Đức Phật mầu vàng 
Nguyện khi hoả đại phát khởi, sẽ không là thù địch của con 
 Con sẽ thấy cảnh giới Đức Phật mầu đỏ 
Nguyện khi phong đại phát khởi, sẽ không là thù địch của con 
Con sẽ thấy cảnh giới Đức Phật mầu xanh 
Nguyện khi năm đại xuất hiện dưới dạng cầu vồng, sẽ không là kẻ 

địch của con 
Con sẽ thấy quốc độ của chư Phật 
Nguyện khi những âm thanh, ánh sáng không xuất hiện như những 

thù địch của con 
Con sẽ thấy vô biên cảnh giới của chư tôn 
Nguyện con sẽ thấy mọi âm thanh đều là âm thanh của tự tánh 
Mọi hình sắc đều là hình sắc của tự tánh 
Mọi hào quang đều là hào quang của tự tánh 
Con sẽ biết trung ấm thân là chính con 
Nguyện con sẽ đắc ba thân của Phật độ. 
 
 
3- Lời cầu nguyện cho khỏi sợ trong thân trung ấm. 

 
Mạng con đã đến hồi cuối 
Không thân thích cùng con rời bỏ thế giới này 
Con lang thang một mình trong cõi trung giới 
Nguyện chư Phật phát đại từ tâm 
Dẹp sạch bóng tối dầy đặc ngu si của con 
Lang thang một mình không bạn bè thân mến 
Từ không tánh của con sẽ thị hiện những hình ảnh 
Nguyện xin chư Phật phát đại bi lực 
Không cho những hình ảnh khủng bố này xuất hiện 
Khi năm nguồn sáng chói lọi của năm trí chiếu soi 
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Nguyện con không bị sợ hãi và chứng được bản tánh 
Khi hình tướng của chư tôn xuất hiện 
Con sẽ không bị sợ hãi, sẽ tự tin và biết mình đang ở trong cõi trung giới 
Khi con bị khổ vì ác nghiệp 
Nguyện chư tôn giải khổ cho con 
Khi âm thanh của pháp tánh như sấm gầm thét 
Nguyện chúng sẽ biến thành đại thừa pháp 
Khi thọ nghiệp lực lưu chuyển, không nơi nương tựa 
Nguyện chư Phật bảo hộ con 
Thân con đắm chìm trong biển khổ do nghiệp lực của tập khí 
Nguyện đại lạc quang minh tam ma địa sanh khởi 
Khi giai đoạn thọ sanh ở thân trung ấm bắt đầu 
Nguyện chư tà pháp không phát khởi 
Khi con dùng thần thông lực đi bất cứ đâu 
Nguyện những hình ảnh của ác nghiệp không nổi dậy. 
Khi các ác thú gào hú 
Nguyện những âm thanh biến thành chân ngôn sáu chữ 
Khi con chịu trận mưa, gió, tuyết và tối tăm 
Nguyện con chứng được tuệ nhãn 
Nguyện tất cả các chúng sanh trong cõi Trung giới 
Không khởi lòng ghen ghét, sanh vào đường lành 
Khi đói, khát khởi lên do lòng tham ái 
Nguyện đói, khát, nóng, lạnh, thống khổ không xuất hiện 
Khi con thấy cha, mẹ tương lai kết hợp 
Vì lợi tha, con được chọn nơi sanh 
Nguyện con được thân thể trang nghiêm 
Lúc con được thân đó 
Nguyện những ai nhìn hay nghe con nói đều được giải thoát 
Nguyện con không bị các ác nghiệp tiền kiếp lôi kéo 
Nhưng được dẫn dắt theo những công đức con đã làm 
Nguyện bất kỳ con sanh về đâu 
Xin được gập bản tôn đời này 
Sanh ra biết đi và nói và không quên tiền kiếp 
Bất luận con học tập ở giai đoạn nào : cao, trung, hạ 
Nguyện con sẽ hiểu được do nghe, thấy và nghĩ 
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Bất luận con sanh ở đâu, nguyện nơi ấy được gia trì 
Mọi chúng sanh ở đấy đều vui vẻ 
Hỡi chư Phật con nguyện con và kẻ khác 
Sẽ giống như các ngài 
Có thân thể trang nghiêm, có hiệp thị chư tôn 
Có vạn thọ vô cương, có thanh tịnh quốc độ 
Phổ hiền vương vô lượng từ bi 
Chân lý của pháp tánh 
Và những người tu mật trong cơn thiền định 
Đều gia trì khiến lời nguyện này được viên mãn. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


