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Mange folk har en hjertesygdom 
Hvis man er syg så kan man gøre noget 

selv 

Hvis man vil undgå den 

Kan man dyrke VÔ VI meditation 
 

Fordi man tager for meget af det 

Det er unødvendigt i vor verden 
Derfor bliver man ens hjerte sygt 

Men hvis man studerer meditation kan 

man godt reducere den 

 
Hjertet banker hårdt og ondt 

Man kan opleve det selv uden at andre 

ser det 
Man studerer meditation og oplever et 

mirakel 

Som Gud og Buddha giver til søde 
mennesker der lærer meditation 

 

Hjerte er uafhængigt af 

De unødvendige ting som påvirker 
sygdommen 

Hjertet kommer op på et højere niveau 

Og sygdommen kan reduceres fordi man 
har øvet sig på meditation 

 

Man kommer hjem og studerer meditation 
Det er en speciel energi fra Gud Mor giver 

Der giver balance i både krop og sjæl 

Det er fordi man lærer meditationens 

energi 
 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi le 
 

 

Bịnh nầy là của nhân gian 
Người nào cũng bịnh do mình gây nên 

Người nào muốn bớt bịnh tim 

Cần nên tu luyện pháp thiền Vô Vi 

 
 

Bởi vì mình đã dại mang 

Những gì trắc ẩn ở ngay tình đời 
Thế nên bịnh hoạn tơi bời 

Cần tu để tránh những gì bịnh đau 

 

 
Tim mình nhức nhói buồn đau 

Không ai biết được nó đau thế nào 

Mình tu sẽ được phép mầu 
Những gì Trời Phật ban cho người hiền 

 

 
 

 

Tim mình sẽ khỏi dính liền 

Ở nơi trần tục làm mình bịnh đau 
Tim mình sẽ vượt cõi cao 

Bịnh tình sẽ bớt nhờ mình luyện trao 

 
 

 

Về nhà cố gắng dồi trao 
Điển quang Mẫu Mẹ ban cho người thiền 

Học thiền tâm tánh bình yên 

Là nhờ tu luyện pháp thiền điển quang 

 
 

Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

 


