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DÒNG SÔNG NGÂN HÀ 
 
 
Dòng sông nước chảy trong xanh 

Ngân Hà nước biếc chứa chan tình người 
Mặc cho thế sự vui cười 
Thiên cầu nối tiếp, cho người lại qua 

 
Thân con làm một chiếc cầu 

Giúp cho bá tánh, bên nầy bước qua 
Bên kia bước lại hát ca 
Tìm ra lý tưởng du dương trên cầu 

 
Thân con làm một chiếc cầu 

Sẽ làm miếng ván cho người bước lên 
Đường về thiên quốc mênh mong 
Ngân Hà chắn lối có con bắt cầu 

 
Thân con làm một chiếc cầu 

Không sầu, không ngại, cho người bước 
qua 
Đường về Thiên Quốc cách xa 

Ngân Hà không thấy, khó qua bến bờ 
 

Thân con làm một chiếc cầu 
Vẫn dầm sương gió cho người đi qua 
Đường về Thiên quốc rất xa 

Mênh mong biển lớn khó mà vượt qua 
 

 
 

 

 
Mượn cầu lần bước đi qua 

Ung dung sẽ thấy đạo quang sáng ngời 
Thân tâm sẽ thấy tuyệt vời 
Hồn thanh sáng tỏ lối về Vô Vi 

  
Đường về Thiên quốc khó đi 

Đứng nhìn ngắm mãi, sông Ngân thẹn 
thùng 
Thân con làm một chiếc cầu 

Cho người viễn xứ tầm đường về quê  
 

Thân con làm một chiếc cầu 
Gió sương chẳng ngại quen mùi đạo tôn 
Mặc cho sóng nước dập dồn 

Chiếc cầu vẫn thế mời người sang sông 
 

Ngân Hà nước biếc thật trong 
Có người qua lại ngắm sông Ngân Hà 
Đường về Thiên quốc thật xa 

Qua cầu gió thoảng, qua cầu mây bay 
 

Thân con làm một chiếc cầu 
Cho người Thiên quốc, tầm đường về quê 
Thân con làm một chiếc cầu 

Giải mê phá chấp, giúp người sống lâu 
 

Kính bái 
Con, Lê Thành Lợi 

 

 
 


