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BỆNH ĐAU BAO TỬ 

 

Denne sygdom kommer fra dit tidligere 
liv 

Du er ikke klar over det men går med det 

i dig 
Hvis man lever i fattigdom 

Kan man nemt blive syg fordi man spiser 

ikke sundt 
 

Man skal redefinere sin verden 

Hvad man kan og hvad man ikke kan 

hjælper Gud dig med 
Og man får en lykkeligere verden 

Hvis man henter energi fra meditation 

 
Man ser mere tryghed i verden 

Når man reparer sjælen og kroppen 

ordentligt 
Man skal ikke hade eller være jaloux  

Men elske det hele gennem dig du 

meditation 

 
Mediterer man vil man opdage at man er 

ikke rigtigt klog 

Men kommer man hjem og rehabiliterer 
sig selv vil sygdommen blive reduceret 

Og man vågner op og dyrker mere 

meditation 

Guds og Buddhas energi hjælper dig og 
reducerer sygdommen  

 

Din sjæl vil gerne hæve sygdommen til at 
forsvinde hurtigere 

Du bør lytte til den og øve dig daglig i de 

ting meditation man har forklaret dig 
En dag vågner du op og accepterer dine 

fejl 

Og ved at meditere har du rehabiliteret 

dig selv 
 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi le 
 

 

Bệnh nầy là bệnh tiền căn 
Tại vì không biết nên mình bị đau 

Sống trong thế giới hiểm nghèo 

Bệnh tình dễ phát tại vì chưa minh 
 

 

 
 

Cuộc đời phải biết phân minh 

Phân ra định luật do Trời chuyển xoay 

Cuộc đời hạnh phúc từ đây 
Nếu lo tu luyện pháp thiền điển quang 

 

 
Cuộc đời sẽ thấy rất an 

Tu tâm sửa tánh đàng hoàng hơn xưa 

Không còn hờn giận ghét ưa 
Yêu thương tất cả vì mình mà tu 

 

 

 
Tu thì mới biết cái ngu 

Về nhà tu sửa cho mình giảm mau 

Kỳ nầy thức tánh đổi trao 
Điển quang Trời Phật ban cho  bệnh lành 

 

 

 
 

 

Tâm mình muốn bệnh hết nhanh 
Cần nghe Phật pháp chuyển kinh mỗi 

ngày 

Ngày ngày thức tánh ăn năn 
Lo tu lo sửa lo về với ta 

 

 

 
 

Kính bái 
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