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VI MÅ IKKE BEGÅ SELVMORD 

FORDI VI HAR EN SMUK ÅND OG EN 
KOSTBAR KROP  

 

Du må ikke ødelægge din smukke krop  
Kroppen er værdifuld, hvis du dyrker Vo 

Vi 

Skynd dig at forbedre dig nu 
Det mentale bliver godt igen og udstråler 

energi 

 

Vores krop vil udvikle højt kapacitet 
Ligesom stjerner skinner på himlen 

Folk vil gerne ønske 

Find vores krop og åndelige sjæl 
 

Folk har en god åndelig karakter 

Hvis vi ikke er i kontakt med en ærlig 

munk 
Så er livet uroligt 

Rige og fattige har det stadig hårdt og har 

svært ved at træne meditation 
 

Vi lever i verden i splid 

Det er svært at leve sammen og at nyde 
rigdommene 

Vi har skabt os en dårlig vane 

Berømmelse, egoisme og aggressivitet 

skader os selv 
 

Tag hjem og træn dig selv 

Du vil se, at du er en Buhhda eller en 
Engel 

Livet er ro og sikkerhed 

Du ser alt, der er smukt, blidt og godt 
 

Nu skal du knytte til 

Meditation og praktisere, så vil Gud give 

energi 
Folk løber tør for panik 

Tænk ikke på grådighed som skader dig 

selv 
 

Din sjæl er smuk og god 

Som stjernerne skinner på himlen  
Dit liv er smukt og fuld af visdom 

Du begraver den, fordi du ikke gider 

meditere 

 

 

LINH HỒN MÌNH TUYỆT ĐẸP 

THỂ XÁC MÌNH QUÝ GIÁ VÔ SONG 
ĐỪNG NÊN TỰ VẬN 

 

Mình đừng hủy hoại tấm thân 
Tấm thân qúy giá, nếu mình dồi trau 

Mau tìm Pháp Lý đổi trau 

Tâm thân sẽ biến, nhiệm mầu rất mau 
 

 

 

Xác mình dung điểm sẽ cao 
Như sao sáng chiếu, trên nền Trời cao 

Mọi người mong muốn ước ao 

Tìm ra thân thể, hồn linh của mình 
 

Con người có tánh tâm linh 

Tại vì chưa gặp, chưa gần người tu 

Thế nên cuộc sống lu bu 
Giàu nghèo vẫn khổ, khó tu, khó hoà 

 

 
 

Sống trong thế giới bất hoà 

Khó mà chung sống, hưởng phần giàu 
sang 

Người nào cũng có tật mang 

Tham danh, ích kỉ, hung hăng hại mình 

 
 

Mau về tu luyện cho mình 

Thì anh sẽ thấy, anh là Phật Tiên 
Cuộc được anh sẽ an yên 

Thấy đâu cũng đẹp, cũng hiền dễ thương 

 
 

Bây giờ anh phải dựa nương 

Tham thiền, tu học, điển Trời sẽ ban 

Con người bạn hết hoang mang 
Không còn nghĩ chuyện, tham gian hại 

mình 

 
 

Hồn anh xinh đẹp dễ thương 

Như sao chiếu sáng, ở trên nền Trời 
Thông minh tuyệt đẹp bao đời  

Anh đem chôn lấp, tại vì chưa tu 
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Nu kan du se lys i hjernen 

Du føler dig ren, fordi du ikke vil 

konkurrere 
Livet ændrer sig hurtigt 

Hvis vi vender om, så skifter situationen 

 
Tidligere var vi ofte utilfredse 

Nu har vi lært at meditere, så får vi 

harmoni 
Vi har udviklet det gode endnu mere 

Hård træning af krop, retter sindet med 

meditation 

 
I dag har vi fundet ro i sindet 

Vi oplever verden smukt, det hjælper os 

til overvindelse 
Tidligere har vi ikke fundet ud af det 

Fordi ingen har fortalt os det og så gør vi 

skade 

 
I dag kommer vi tilbage til os selv 

Vi føler os værdifulde, det kunne vi ikke 

tidligere finde ud af 
Vi ønsker ikke mere høje ambitioner 

Livet er godt og sjælen er sublim 

 
Der er ingen som kan skade os mere 

Vi ved at vi er værdifulde og det er svært 

at finde 

I dag er sjælen smuk og ophøjet  
Er gennem praksis vendt tilbage til sig 

selv og er ikke mere grådig 

 
Med venlig hilsen 

Lê Thành Lợi 

 

Bây giờ bạn hết âm u 

Biết mình trong sáng, là nhờ không tranh 

Cuộc đời thay đổi rất nhanh 
Nếu ta quay lại, đổi sang thế tình 

 

 
Xưa kia tâm tánh bất bình 

Hôm nay học đạo, quân bình hơn xưa 

Thấy mình phát triển hơn xưa 
Là thân chịu khó, tu thiền sửa tâm 

 

 

 
Hôm nay mình thấy an tâm 

Thấy đời hữu cảnh, giúp mình vượt qua 

Xưa kia mình chẳng tìm ra 
Không ai mách bảo, sanh ra hại mình 

 

 

 
Hôm nay trở lại chính mình 

Thấy mình quý giá, xưa tìm không ra 

Đừng nên tham vọng cao xa 
Cuộc đời sẽ tiến, phần hồn thăng hoa 

 

 
Không còn hủy hoại hại ta 

Biết thân là quý, khó mà tìm ra 

Hôm nay hồn đẹp vinh hoa 

Là nhờ tu luyện, quay về không tham 
 

 

 
Kính bái 

Lê Thành Lợi 

 

 


