Linh hồn điển Phật Như Lai
Từ trên thượng giới phát ra điển lành
Hư không cảnh vật âm thầm
Trầm ngâm lặng lẻ nhận lời truyền âm

Lòng thành kính Phật ước mong
Từ nay xin nguyện phát lòng từ bi
Đó đây sum hợp chung nhà
Hư không cảnh giới thoát vòng khổ đau

Định thần nhập định hư không
Có không không có tự mình tiến vô
Tiến vào định luật Hư Vô
Càn khôn tôi luyện điển lành âm dương

Ơn trên ban bố nhiều mầu
Phát ra tâm pháp tự tu tiến vào
Mau mau dời bước lên tàu
Để không kẻo trễ chuyến tàu về quê

Du dương tâm thức thanh nhàn
An yên bất động biển lòng mến thương
Từ nay tâm dạ vấn vương
Hư Không là cảnh Như Lai con tầm

Đường về vạn lý đê mê
Lấy thanh khứ trược tự đào tiến mau
Ai ai cũng phải tuông trào
Lệ tình suối chảy mới vào Càn Khôn

Trầm ngâm nguyên lý siêu âm
Dư âm lắng động cõi lòng tái tê
Đê mê thế giới thanh hòa
Lưu thanh khứ trược ta hòa tự nhiên

Thiên Tôn Nguyên Thủy mừng thầm
Trầm ngâm nguyên lý điển hồn âm dương
Từ nay tâm dạ mến thương
Như Lai diệu pháp giúp cho dân hiền

Một lòng phát triển tình thương
Thương yêu tha thứ tự vô tiến vào
Nơi nào cũng thấy diệu êm
Tình thương nới rộng đó đây hợp hòa

Dân hiền phát triển tình thương
Cần tu sửa tiến nước nhà bình yên
Dân hiền sống cảnh an yên
Văn minh thế giới là dân biết thiền

Từ không nguyên lý mà ra
Như Lai Phật Pháp giúp cho dân hiền
Ai ai cũng phát triển hiền
Tu tâm định tánh nối liền Thiên Không

Kính bái
Con
Lê Thành Lợi
Đan Mạch, ngày 23 tháng 12 năm2008
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