PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG
TRƯỜNG SINH HỌC
TỪNG BƯỚC TỪNG BƯỚC THẦM
Từng bước từng bước thầm
Qua đồng hoang tuyết trắng
Xuyên rừng núi chập chùng
Mây bay ngang tầm mắt

Thành Lợi chạy bộ 6.714 Km trong thời gian 671 giờ.
Chia Sẽ Cùng Cô Bác Anh Chị Bạn Đạo.

Vượt xuống tới đồng bằng
Đi xuyên qua thành phố
Trở lại cánh đồng hoang
Đi ngang qua vùng biển
Mắt khép nhìn dĩ vãng
Nhớ lại lúc còn xanh
Lòng hỏi lòng thổn thức
Mắt ngắm nhìn vũ trụ
Dạt dào mãi trong ta
Du dương quá lạ kỳ
Điển quang con người có
Vũ trụ ta với ta
Tuy hai nhưng mà một
Vũ trụ và con người
Xinh sao quá là xinh
Đẹp sao quá là đẹp
Như một bức tranh thơ
Với muôn ngàn ý nghĩa
Bút mực tả không lời
Du dương ta tìm mãi

Vẫn cảm thấy yêu hoài
Điển năng của Vũ Trụ
Vẫn ở mãi nơi ta
Phát ra nguồn sóng mới
Lê Thành Lợi

TA ĐI
Ta đi trong gió mưa hờn dỗi
Ta về từng bước niệm Nam Mô
Ta đi trong tuyết sương tầm tả
Ta về bằng bão tố phong ba
Ta đi cỏ cây đều hớn hở
Lá thì thầm nhảy muá hát hoà ca
Ta đi sỏi đá mềm như thảm
Nở nụ cười in dấu bước Nam Mô
Ta đi mưa nắng đang gào thét
Trút dỗi hờn thắm đượm xuống bờ
vai
Ta đi mưa nắng vương tình cũ
Nắng chẳng còn hờn dối lúc mưa
sa
Ta đi gai bén không còn ướm
Khéo vạch đường nhường lối bước
chân qua
Ta đi đi mãi không buồn tủi
Ta sẽ về thầm mãi niệm Nam Mô
….

Chạy bộ 6714 km, 671 giờ

Ta đi biển lớn đang vùng vẫy
Sóng thần gầm nuốt sống vạn sanh
linh
Ta đi Trời Đất đang nghịch đảo
Ta sẽ về Trời Đất nở niềm vui
Ta đi đi mãi trong niềm nhớ
Dấu chân còn để lại bóng từ quang
Ta đi đi mãi không lui bước
Tiến bước về thầm mãi niệm Nam Mô
Lê Thành Lợi

