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HVIS MAN VIL HOLDE OP MED AT RYGE CIGARETTER
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Bịnh Hút Thuốc
At ryge cigaretter er en folkesygdom
Og man bliver syg fordi man ryger for
meget
Og fordi man prøver at ryge
Kommer sygdommen af sig selv

Bịnh nầy là của nhân gian
Người nào cũng bịnh hút nhiều quá hơi
Bởi vì mình muốn thử chơi
Nên mình phải bịnh chính mình tạo ra

Hvis man vil stoppe
Må man dyrke meditation og den energi
kan få én til at stoppe
Man kan godt dyrke det derhjemme
Når man bruger Buddhas meditation

Nếu mình muốn dứt hết mau
Cần tu luyện điển để mình chóng qua
Về nhà phải luyện hết ga
Tu thiền luyện đạo để mà giải ra

Man søger at fjerne de negative ting i
verden
Og hvis man dyrker sin meditation flittigt
Og trækker vejret godt ind kan Gud give
én energi
Når man puster langsomt ud

Giải ra trần trược Ta Bà
Mình nên cố gắng pháp nâỳ mới ban
Hít vào nguyên khí Trời ban
Thở ra tuần tự những gì trược ô

Hvis man ærligt siger Nam Mô A Di Đà
Phật
Vil man opdage at man får mere energi
ret hurtig
Og man bliver rask og stabil
Fordi man dyrker Vo Vi meditation energi

Thành tâm cố gắng Nam Mô
Tu đi sẽ thấy pháp nầy chuyển mau
Con người sức khỏe bền lâu
Là nhờ tu luyện pháp thiền điển quang

Den der ærligt udtaler
At Gud giver gode meditations metoder
Får for sin ærlighed ny energi fra Gud
Når man dyrker Vo Vi meditation

Lời nâỳ thành thật phát ra
Nói ra cho thấy pháp lành Trời ban
Người nào thành thật sẽ ban
Điển lành Trời Phật phát cho người thiền

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
Thành Lợi Lê

