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Kính dâng lên Ân Sư Giác Linh Thượng Huệ Hạ Hưng 

 

Hai mươi ba năm qua nhìn lại di ảnh Thầy 

Nước mắt trào dưng lòng con thổn thức 

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” 

Tâm con dâng niệm để lòng con an 

“Nam Mô Từ Phụ Huệ Hưng” 

Niệm theo hơi thở Thầy về bên con 

Thầy ơi! Con trẻ mỏi mòn 

Bao Năm xa cách cố hương ngàn trùng 

Hàng cây đó năm nào còn mãi 

Bóng mát dăng đấy Thầy đã đến độ con 

“Con đệ tử của ai cho Thầy được biết?” 

Mắt thương nhìn địa chỉ Thầy trao 

Con đến Thầy buổi trưa đầy nắng ấm 

Tu viện vắng người Thầy đứng đón con 

Dáng từ hòa đượm vẻ bao dung 

Cơm chay tịnh ngát thơm tình Phụ Tử 

Thầy cho con dòng sữa pháp ban đầu 

“hít vào, thở ra, theo nhịp thở từ hòa” 

Trưa nắng gắt nhưng hồn con tươi mát 

Ngày con đi, đến Thầy con từ biệt 

Con quì dưới chân Thầy xoa đầu con tha thiết: 

“Đừng quên phật pháp nhớ nha con” 

Xa quê hương đất khách mỏi mòn 

Có những lúc con quên lời Thầy dạy 

Dáng từ hòa Thầy lại nhắc nhở con: 



“Con ơi đạo chẳng mỏi mòn 

Đường đời con sẽ thảnh thơi an nhàn” 

Thầy ơi! Con nguyện với Thầy 

“Thở vào con nhận lời thương 

Thở ra san sẻ tình thương cho đời” 

Nhìn lên di ảnh Thầy thương 

Nụ cười chúm nở mắt từ nhìn con 

“Đường qua bỉ ngạn chẳng đâu xa 

Rời khỏi thân tâm chính đó mà 

Một niệm chẳng sanh chân thể hiện 

Rõ ràng trước mật mật ba la” 

Lời Thầy còn mãi âm ba 

Vang lên khắp cõi Ta Bà con tu 

Rời nỗi khổ vui miền Tịnh Độ 

Nhập Ta Ba lấy khổ làm vui 

Sống nơi đất khách quê người 

Quê hương Đức Phật nơi nơi là nhà 

Tình thương mở rộng bao la 

Con mang trang trải cho đời an vui 
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