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Orlando, ngày 25 tháng 2 năm 1989 
LINH CĂN 

 
Linh căn giáng thế bóng hình 

Bao gồm nguyên lý hành trình siêu nhiên 
Bộ đầu ngũ tạng chẳng riêng 

Hành tinh siêu diệu vượt xuyên thân hình 
Có ngăn có nắp hành trình 

Thủy triều khai triển tâm linh hợp hòa 
Khí nguyên xoay chuyển mặn mà 

Thành xương thành cốt tiết ra mô hình 
Dựng thành thế giới tâm linh 

Ðiều hành khối óc cảm minh đủ điều 
Thiên cương 36 chiếu dìu 

Nhơn sanh địa sát tạo yêu dặn dò 
Thần kinh khối óc tò mò 

Vận hành sáng suốt quanh co vượt hành 
Cùng chung thức hưởng khí thanh 

Ra vào thanh nhẹ thừa hành đạo tâm 
Càn khôn vũ trụ nguyên âm 

Chuyển cho học hỏi thức tầm đến nơi 
Biết là nguyên lý của Trời 

Dìu tâm tiến hóa mở lời nhủ khuyên 
Khuyên người cảm thức tùy duyên 

Thừa hành chánh pháp ngộ miền Ðại La 
Biết hồn biết vía cảm hòa 

Thương người như một tình ta tình người 
Sống vui ướm nở nụ cười 

Hòa cùng vũ trụ rưới tươi đạo mầu 
Chẳng còn mở miệng than sầu 
Tâm vô sở trụ tiến sâu đạo đời 
Thăng hoa khai triển hợp thời 

Hòa cùng thanh giới mở lời độ tha 
Thất từng la võng chan hòa 
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Tình thương sống động tiết ra đạo mùi 
Cùng chung ba cõi yên vui 

Thanh bình đời đạo rèn trui tiến hoài 
Mắt thời cảm thức thanh đài 

Tai thời thanh tịnh nghe ngoài như trong 
Lưỡi thời khai triển điển vòng 

Mũi thông hít thở từ trong ra ngoài 
Xác thân quy hội miệt mài 

Thành tâm phục vụ xét ai cũng mình 
Thương yêu tha thứ hành trình 

Giải thông đời đạo do mình dựng xây 
Dù cho thay đổi đó đây 

Tâm hành vững chắc giải khuây cảnh đời. 
 
 

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 


