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VU LAN NHỚ MẸ 
 

Mẹ kính yêu 

 

Bao lâu rồi thưa Mẹ? 

Nơi xứ lạ quê người 

Con lạc loài đơn côi 

Mỗi năm Vu Lan về 

Con nghe lòng tái tê! 

Làm sao con quên được 

Khi con còn bé nhỏ 

Mẹ dắt con đến chùa 

Nấp sau áo dài Mẹ 

Con cầu Mẹ sống lâu 

Mẹ thắp hương xì sụp 

Con nghe Mẹ khấn rằng 

cho các con mẹ ngoan 

sau thành người hữu dụng 

Hai bàn tay bé bỏng, 

con chấp lại thì thầm 

Con cầu xin Trời Phật 

cho Ba Mẹ sống lâu 

trăm tuổi bạc đầu râu 

cho con được nương nhờ 

Bên vòng tay Cha Mẹ 

Rồi ngày tháng thoi đưa 

Quê Hương mình đổi đời 

Con rời xa Cha Mẹ 

Con hứa sẽ trở về 

Nhưng định mệnh khắt khe 

Mẹ mất con không về 

Đêm đó con nằm mơ 

Mẹ mở cửa đi vào 

con giật mình tỉnh giấc 

Lòng tràn đầy âu lo 

Thế rồi hung tin đến 

Mẹ đã cõi đi về 
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Con ngồi yên bất động 

trong khoảng trống bao lung 

trong thế giới khôn cùng 

Con tìm đâu dáng Mẹ? 

Mẹ ơi có trông chờ? 

Giờ Mẹ về bên con 

con sờ soạn kiếm tìm 

Mẹ đâu? Mẹ ở đâu? 

Trong đớn đau tột cùng 

con thấy bàn tay Mẹ 

Đưa qua khỏi bến bờ 

con run run cầm lấy 

Chỉ nắm vào hư vô 

Mẹ ơi con mất Mẹ 

Cõi Phật Mẹ đi về 

Hai tay con chấp lại 

Tiễn Mẹ về nơi Quê 

Quê Hương Đức Phật đó 

Rồi con cũng sẽ về 

Cùng Chư Vị thánh chúng 

Con hòa niệm Nam Mô 

Mẹ ơi con sẽ về 

Cùng Mẹ niệm Nam Mô 

 

Diệu Tâm 
 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/TieuMai.html 
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