

 

 Coâng      Ôn

            1.     Nhôù       chaêng  soâng      saâu      thì       cuõng        coù              nguoân.       Caùnh   
            2.     Chuùa     thöông  ban      cho      cuoäc     soáng      moãi             ngöôøi.         Coù 


 

 Cha   Meï


          
 Anh  Tuaán

 

  
         chim        coù             toå   lôùn khoân theo          baày.      Nhoïc  loøng   khoå           taâm   thaùng     ngaøy 
           cha        coù            meï döôõng nuoâi trong       dôøi.      Nhoïc  nhaèn   khoå           ñau,   sôùm     chieàu



            3.     Nuùi          cao     sao        so      ñöôïc       vôùi       coâng           ngöôøi.        Nghóa
            4.     Thaùng     naêm   mong     con   ñöôïc      sôùm       neân            ngöôøi           Vôùi

  
   


 

 

 



      



           bao      noãi          buoàn   noãi   vui  trong        ñôøi.       Loøng   meï   töïa             nhö   suoái      nguoàn 
           cha      nghóa          meï    ví   nhö    sao         trôøi.       Tình    nuï    bao               la     nguùt      ngaøn

             Ngöôøi   ngöôøi     ai          ôi      xin     chôù   queân           Coâng   ôn      döôõng            nuoâi     nay    
              Ngaøy    daøi    ñeâm        thaâu    bao    laéng     lo              Nuoâi  con     thaùng             naêm   mong  


           

   

 

              Röøng      gìa     non       cao     ôn   nghóa    saâu             Coâng  cha    döôõng            nuoâi     ai   
              Bieån     daøi    soâng        saâu     ôn   nghóa    cha               Ai   ôi         haõy                ghi      ra       

                  ta    lôùn khoân  leân  nhôø       ñaâu,       coâng            cha     nghóa       meï    aân    tình     saâu             
                con  lôùn khoân trong ngaøy    sau,       mong             con     lôùn       khoân trong ngaøy   sau   


      

   
      

 

                 ñi    nhôù coâng   ôn   meï       cha,           an             vui      nhôù        coâng  ôn  meï      cha
                 ôi   lôùn  khoân  xin  ñöøng   queân,           ai             ôi         lôùn          leân   xin ñöøng   queân 

   ÑK.  Coâng  ôn   döôõng           nuoâi     con            naøo  ñeàn       ñaùp       chi     cho       baèng  


 


  

   
 

 

  

 
 

 
          ( Nay  xin   Chuùa )        thöông  ban           nhieàu  hoàng    phuùc     cho    cha       meï 

                 Ai      ôi         chôù            queân  cha  meï       laø    doøng     maùu   trong thaân     naøy. 

  
 

 

     

 

 

 

  

 




                Bao    naêm    döôõng          nuoâi   lao  nhoïc  thaønh   loäc     Chuùa   ban   treân     trôøi  



    Nay   xin     Chuùa  


  

 

 trôøi.

 
 

 


 


