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Bệnh Dị Ứng
Denne sygdom er naturlig
Fordi man ikke kan tåle forurening
Lungerne bliver svage og det bliver
sværere at trække vejret
Derfor kan man blive syg uden at vide
det

Bệnh nầy là bệnh tự nhiên
Tại vì không hạp khí Trời bợn dơ
Tại vì buồng phổi ít hơi
Thành ra bị bệnh do mình chẳng thông

Vil man reducere sygdommen både i det
indre og det ydre
Bør man lære Vo Vi meditation
Denne meditation kommer fra Buddha og
giver ny energi
Derfor hjælper meditation dig med at
blive rask

Muốn mau hết bệnh ngoài trong
Cần nên tu luyện pháp thiền điển quang
Pháp nầy là của Phật ban
Thế nên mau hết cho mình khỏi mau

Man kan godt dyrke den hjemme i det
daglige
Som Vo Vi har forklaret det for dig
Man skal dyrke den flittigt
Og man skal gøre det rigtigt så får man
det bedre

Về nhà cố gắng dồi trao
Những gì Pháp Lý đã trao cho mình
Siêng năng tu luyện một mình
Hành cho đúng pháp pháp nầy sẽ ban

Man lever med mere tryghed
Fordi Vo Vi meditationens energi hjælper
Og man bliver ikke uenige med nogen
Og man foragter ikke og hader ikke andre

Con người sẽ sống rất an
Là nhờ điển lực pháp thiền giúp cho
Từ đây tâm tánh chẳng so
Không chê không ghét tạo mình khó
thông

Man tænker i sit indre
På den loyale vej og rehabiliterer sig selv
Når man mediterer og er ærlig
Med tanker til Gud og Buddha

Chỉ cần mình hướng vào trong
Con đường trung đạo lo tu sửa mình
Khi tu phải dụng thật lòng
Hướng về Trời Phật một lòng tự tu

Sygdommen forsvinder meget naturligt
Fordi man mediterer flittigt
Og fordi sjælen har forbindelse
Til Buddhas paradis og således
rehabiliterer man sig selv

Con người hết bệnh tự nhiên
Là nhờ tu luyện siêng năng hành thiền
Từ đây tâm tánh nối liền
Trở về Phật quốc lo hồn trùng tu

Med venlig hilsen
Thanh Loi, Le
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