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Trừ Bệnh Cảm Cúm
Denne sygdom er almindelig
Fordi vore kroppe er svage
Den smitter hurtigt
Hvis man ikke passer på så bliver alle i
huset smittet

Bệnh nầy là bệnh rất thường
Tại vì mình yếu nên mình bị lây
Bệnh nầy là bệnh hay lây
Nếu mình không kỹ thì lây cả làng

Sygdommen kommer fra forureninger
Og fordi vejret skifter hurtigere
Og man skal huske på at man er svag
Så hvis man ikke passer på bliver man
syg

Bệnh nầy tà khí độc ra
Tại vì thời tiết đổi thay thất thường
Con người sức yếu là thường
Thành ra bị bệnh nếu mình không lo

Hvis man vil undgå sygdommen
Bør man lære meditation
Og hvis man dyrker den rigtigt
Kan man løsne op fra sygdommen og
leve længere

Nếu mình không muốn cúm lây
Cần nên tu luyện điển quang cho mình
Khi mà mình có pháp thiền
Bệnh nầy dễ giải cho mình sống lâu

Sygdommen opstår flere gange om året
Og hvert år bliver man syg fordi man
bliver smittet
Sygdommen bliver hurtigt spredt ud
Og man får det meget ubehageligt i
kroppen og i hjernen

Bệnh nầy là bệnh thường niên
Năm nào cũng có muà nào cũng lây
Bệnh nầy rất dễ bị lây
Làm cho khó chịu nội tâm của mình

Men hvis man mediterer, kan man undgå
sygdommen
Og undgå en bekymret sjæl
Man bliver glad og frisk
Og man lever i Buddhas land og
mediterer for at få en bedre aura

Mình tu ngừa bệnh vầy vò
Nội tâm sẽ hết bệnh tình chẳng lo
Con người hết bệnh buồn lo
Sống trong Phật giới tu thiền phát quang

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê

