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HAI CHA VIỆN TRƯỞNG, 

CHA & FRERE VIỆN PHÓ 

QUÍ VỊ GIÁO SƯ 

VÀ CÁC ĐỒNG MÔN ĐÃ KHUẤT 
 

Dâng nén hương cúi đầu kính cẩn, 

Dẩu biệt ly lòng vẫn nhớ thương. 

Ngày xưa dưới một mái trường, 

Cha, Thầy, bằng hữu thân thương ấm nồng. 

 

Nay Cha đã xa vòng thế tục. 

Rất nhiều Thầy hưởng phúc vĩnh hằng, 

Đồng môn một số ly trần 

Tìm nơi an tịnh chẳng cần bon chen. 

 

Người còn lại trước đèn tưởng nhớ, 

Nhà Thụ Nhân một thuở sum vầy, 

Có Cha, có bạn, có Thầy 

Cùng nhau góp sức dựng xây con người. 

 

Ngày khai khóa nhớ lời CHA viện: 

“Kế trồng người là chuyện trăm năm” 

Đàn em nối tiếp đàn anh, 

Vào đời quyết chí thực hành lời CHA. 

 

Tình bằng hữu nỡ hoa nồng ấm, 

Nghĩa đồng môn thấm đậm chan hòa. 

Nào ngờ “một trận phong ba” 

Bèo mây tan tác xót xa ngậm ngùi. 

 

Vì vận Nước : nỗi trôi, lưu lạc. 

Bởi nhà tan : tản mát nhiều nơi. 

Thụ Nhân khắp bốn phương trời 

Dần dần nối kết gọi mời gặp nhau. 

 
 

 

 

 

 

Mở Đại Hội trước sau nhiều lượt, 

Cùng sẻ chia tin tức đồng môn. 

Dẫu sao trái đất vẫn tròn 

Ta còn hơi thở là còn gặp nhau. 

 

     Vẫn biết : 

“ Đời người như bóng câu qua cửa” 

Mai biết đâu ai ở ai đi ?! 

Thân vô thường có biệt ly, 

Một lần hội ngộ khắc ghi trọn đời. 

 

Niệm hương linh những người đã khuất, 

Nghe như còn phảng phất đâu đây 

Tâm tư nhòa khói hương bay 

Trăm năm giữ chút tình nầy không quên. 

 

Xin khấn nguyện ơn trên phù trợ 

Người ra đi dứt nợ hồng trần, 

Giã từ một kiếp phù vân, 

Hồng ân hưởng phúc vĩnh hằng thiên thu. 

 

Cỏi âm dương mặc dù cách biệt, 

Chút lòng thành tha thiết tỏ bày. 

Thụ Nhân họp mặt hôm nay, 

Cùng nhau tưởng niệm: Cha, Thầy, đồng môn. 

                Đồng tâm tưởng kính 

                         Linh thiêng thượng hưởng. 
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