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HOVEDPINDE I MANGE ÅR !
36
BỆNH NHỨC ĐẦU KINH NIÊN !
Denne sygdom ligger i hjernen i mange
år
Man bliver bange og fuld af bekymring
Derfor bliver man syg og ked af det
Man bør dyrke meditation og derved
reducere sygdommen

Bệnh nầy là bệnh kinh niên
Thần kinh hốt hoảng tại vì sợ lo
Thế nên bị bệnh buồn so
Cần nên tu tịnh bệnh tình sẽ qua

Mange mennesker får ondt i hovedet
Og tager meget medicin men sygdommen
eksisterer stadigvæk
Man håber på at lægerne kan hjælpe en
hurtigt
Men sygdommen bliver værre og værre

Nhiều người bị bệnh đầu đau
Uống nhiều thứ thuốc mà mình vẫn đau
Mong tìm bác sĩ trị mau
Không dè vẫn bị đầu đau quá nhiều

Men dyrker man meditation
Vil man hurtigt kunne reducere
sygdommen
Mange mennesker kan ikke undgå
hovedpinen
Fordi verden bliver mere og mere
forurenet

Mau mau tu luyện pháp thiền
Để mình giảm bớt nội tình bệnh đau
Người nào cũng phải đầu đau
Tại vì thế giới ngày nay nhiễm trùng

Hvis man ikke dyrker meditation bliver
man psykisk syg
Fordi man ikke er klar over det tænker
man alt for meget
Nu Vo Vi meditation hjælper dig med at
forandre dine tanker
Så du får det bedre og reducerer sygdom

Không tu sẽ bệnh phát khùng
Tại vì không biết đem vào nội tâm
Giờ nầy pháp lý chuyển tâm
Giúp cho bớt bệnh tâm hiền hơn xưa

Man bliver ikke sur på nogen
Men holder sin mund og reparer sjælen
og kroppen
Man bliver ikke utilfreds med nogen
Men rehabiliterer sig og sygdommen vil
forsvinde

Không còn oán trách ai oan
Im mồm câm lặng mà lo sửa mình
Không còn tâm tánh bất bình
Chỉ lo tu sửa bệnh tình sẽ an

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê

