KÍNH DÂNG LÊN HÒA THƯỢNG THƯỢNG THANH HẠ TỊNH

Từ phương xa,
chúng con xin chấp tay cúi đầu đảnh lễ
Tiễn đưa Thầy về cảnh giới Tây Phương
80 năm trụ đời,
Thầy đã sống chung cùng nỗi khổ của Quê Hương
Ánh đạo vàng loan tỏa khắp muôn phương
Thầy dạy chúng con ,
Lấy từ bi trí tuệ làm đầu
Trong Pháp Phật có tứ trọng ân
Ân Tổ Quốc là ân cao nhất
Phải giữ gìn mảnh đất của Tiền nhân
Vận nước nổi trôi!
1975 "tà quyền" lên ngôi "Hoàng Đế"
Chúng manh tâm bán đứt cơ đồ
Thầy thấy dân tình thống khổ
Chùa chiền bị đập phá khắp nơi
Tiếng kêu la than khóc gọi kêu Trời!
cộng sản biến trần gian thành địa ngục
Mắt từ thương xót chúng sinh
Nhìn Việt Nam trong cảnh điêu linh
Thầy lên tiếng đòi quyền cho Dân tộc
Bọn "tà quyền" manh tâm đánh đập
15 năm tù tra tấn dã man
Đèn pha rọi mắt Thầy
cướp đi nguồn ánh sáng!
Thả Thầy về trong cảnh tối tăm
Nghĩ rằng đã thắng!
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Rồi từ đó
Thân tứ đại hao mòn theo năm tháng
bởi đòn tù Thầy bị liệt bán thân!
Nhưng lòng từ luôn ngự trị
Thầy vẫn dạy chúng con
Không sợ bạo lực, hung tàn!
Còn tiếng nói là còn thêm sự sống
Mắt mù lòa Thầy không còn thấy
Nhưng tai Thầy vẫn nghe tiếng khóc than
của dân oan, trong tận cùng đất nước
Thân Thầy liệt nhưng trí Thầy vẫn sáng
Nước mắt Thầy đã khóc cho Việt Nam
Làm sao con quên được Thầy ơi!
Từ xa xôi con gọi vấn an Thầy
Con chỉ muốn cúi đầu xin đảnh lễ
Lòng bi mẫn của Thầy cho nhân thế
Tấm gương lành cho chúng con theo
Hôm nay ngày 6 tháng giêng
Tin buồn Thầy xả thân tứ đại
Giữa vận nước đang trên đà hấp hối
Con lặng buồn cho cảnh nát nhà tan
Con khóc Thầy,
khóc cho dân mình mãi lầm than
khóc cho người cùng dòng máu Việt Nam
mà manh tâm hại người cùng dòng máu!
Thầy ơi! Tiễn đưa Thầy về Quê Hương Phật
Con cầu mong vận nước khỏi điêu linh
Việt Nam thành Tịnh Độ
Hận thù xóa bỏ
Người yêu người xây dựng lại Quê Hương
Con cúi đầu đảnh lễ Giác Linh
Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc
Bất vong nguyện lực,
Tái hiện đàm hoa,
Thể nhập Ta Bà,
Tồi tà phụ chánh,
Ứng hóa độ sanh,
Khứ lai tự tại
Kính thành đảnh lễ,
Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám
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