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NHỚ BỀ TRÊN 
 

Nhớ Trời nhớ Phật nhớ thương 
Thương ai, ai nhớ, tình con nhớ Người 
Nhớ Người trong lúc thâu đêm 

Thương Người con chỉ, tham thiền định tâm 
 

Nhớ Người con chỉ âm thầm 
Thương Người con chỉ, tham thiền định tâm 
Bề trên ban trải muôn phương 

Tình thương nhân loại, đắp xây ở mình 
 

Nhớ Người tâm Phật thật xinh 
Thương Người con vẫn, làm thinh thực hành 
Điển quang Trời Phật chứng hành 

Thương Người giao cảm, tình thâm chơn tình 
 

Nhớ Người ở tận trên cao 
Thương Người phải xuống, trần gian bùn lầy 
Thế gian đủ chuyện lọc lừa 

Thương Người con phải, xa lià thế gian 
 

Nhớ Người như nắng nhớ mưa 
Thương Người con phải, nắng mưa vẫn hòa 
Nhớ Người đơn giản xác xơ 

Thương Người đạm bạc, thực thi điều lành 
 

Nhớ Người hôm sớm, hôm trưa 
Thương Người con cũng, sớm trưa nhẫn hòa 

Nhớ Người biết nói chi ai 
Thương Người con phải, tìm về nơi con 
 

Nhớ Người ở tận hư vô 
Thương Người con phải, tìm về cõi không 

Nhớ Người ánh sáng diệu thâm 
Thương Người sưởi ấm, tấm lòng cô đơn 
 

Nhớ Người cười nói uyên thuyên 
Thương Người nhả ngọc, tình duyên Phật Trời 

Nhớ Người con nít gọi ông 
Thương Người hạ giọng, dạ vâng trả lời 
 

Nhớ Người nói thấp mà cao 
Thương Người chỉ biết, thực thi lời Người 

Nhớ Người con viết vào đây 
Thương Người con chỉ, làm thinh khóc thầm 
 

Nhớ Người, ân điển thâm sâu 
Thương Người chỉ đạo, cho người tu chơn 

Tấm thân nhỏ bé hồng trần  
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Thương Người con chỉ, niệm thầm Nam Mô ... 
 

Kính bái 
Con 
Lê Thành Lợi 

 


