Thơ sấm truyền Tâm Pháp
Linh hồn của Đức Thích Ca
Điển hồn của Phật chiếu sang mọi người
Mọi người tâm trạng có mang
Tâm hồn của Phật xuống sang cõi trần

Ai qua đến bến Ngân Hà
Thấy Ta thuyết pháp cùng hàng Phật Tiên
Bây giờ tâm thức gắng chuyên
Lo tu lo sửa để mà thăng Thiên

Cõi trần động loạn chán chê
Tầm nơi thiên pháp lo hồn trùng tu
Thế gian đừng có ngao du
Ta Bà thế giới mà điên tâm hồn

Thế gian nhiều chuyện rất phiền
Sanh ra rồi chết thật phiền nội tâm
Muôn năm tâm chẳng thức hồn
Có hồn không hiểu tại vì không tu

Bây giờ Ta chuyển pháp môn
Vô Vi tu điển thoát ra cõi trần
Vô Vi tâm pháp học lần
Có không không có tự tầm tiến thăng

Bây giờ pháp lý dạy tu
Soi hồn hồn sáng để sang Thiên Đàng
Thế gian mới biết Thiên Đàng
Con người có điển linh hồn sáng choang

Giờ nầy cũng phải ăn năn
Con đường tu sửa tự tầm Vô Vi
Vô Vi tâm điển khắc ghi
Con đường trung đạo tiến tầm mà đi

Người mình lại phát hào quang
Như gương Đức Phật phát quang thuở nào
Ngày nào Đức Phật cũng khuyên
Thế gian tu luyện để thành Phật Tiên

Chẳng còn tri giác bất tri
Vô Vi nhứt khí hoà cùng tự nhiên
Tu hành phát triển triền miên
Thiên Đàng mở cửa cho ta bước vào

Bây giờ linh điển Ta truyền
Mau mau tu luyện pháp thiền điển quang
Vô Vi đã có người truyền
Vô Vi dạy điển dạy thiền tiến nhanh

Mau mau tầm chốn Thiên vào
Đi bằng tâm điển cửa thiền Vô Vi
Điển hồn Ta phát từng li
Linh hồn Ta chuyển khắp nơi Thiên Hà

Kính bái
Con
Lê Thành Lợi
Đan Mạch, ngày, 14/03/2007
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