
Gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo 

Nên đời người sánh tợ giấc Nam Kha 

Mới sinh ra đến lúc xế chiều già 

 Ngoảnh mặt lại nồi kê chưa kịp chín. 

  

    Nên bạn Lê Tân Hợi ôi!. . . 

Đồng môn bạn đã đi rồi 

Để bao nuối tiếc bồi hồi nhớ thương 

Chung cùng dưới một mái trường 

Chẳng là ruột thịt cũng tình đồng môn. 

  

Vội vàng bạn lại bôn chôn 

Thiên đường bạn đến Ngọc môn Phật đài 

Nguyện cầu Đức Phật Như Lại 

Độ hồn an lạc vào ngay cõi nhàn. 

  

Bàn linh nghi ngút khói nhang 

Đèn kia cũng khóc, hoa tang cũng sầu 

Gia đình, bạn hữu  đâu đâu 

Thành tâm tưởng niệm nhiệm mầu Phật ban. 

  

Thiên đường mở cửa thênh thang 

Trần gian lánh tục nhẹ nhàng mau chân 

Di Đà sắc lịnh y vâng 

Thoát vòng tục lụy hồng trần lánh xa. 

 

Dẫu biết vậy! 

Nhưng bạn Lê Tân Hợi ơi! 

Một lần chia ly là một lần vĩnh biệt 

Khúc đoạn trường ai biết được nỗi đớn đau 

Dù chân trời góc bể chốn non cao 

Cũng hy vọng có ngày ta hội ngộ. 

 

Nhưng mà. 

Trần gian âm phủ đôi đàng 

Xa nhau chi bấy khó màng gặp nhau 

Một mai trong giấc chiêm bao 

Đồng môn gặp lại trước sau cạn tình 

  

Tiếc thương bày tỏ hết tình 

Chữ huynh, chữ đệ phải gìn thương nhau 

Dù rằng khoá trước khoá sau 

Màu cờ sắc áo đối nhau vẹn tình. 

  

Nay thì bạn Hợi ơi! 

Thôi rồi một kiếp nhân sinh 

Đã tròn chữ nước, vẹn tình chữ non 

Ngày kia đức được vuộng tròn 

Ma Ha Bát Nhã chẳng còn là xa. 

  

Tiếc thương nói bấy cũng là 

Chữ sanh, chữ tử ai mà lánh xa 

Chia buồn cùng với tang gia 

Nguyện cầu Tân Hợi Phật Đà vãng sanh. 
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