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CHÙM THƠ TIỄN BIỆT 
(21 Bài) 

 
Nếu mai này 

 
 
Nếu mai này ta chết 
Ta cũng lên bàn thờ 
Bát cơm lời kinh nguyện 
Hồn ta cũng về thăm 
Nhớ ngày nào dương thế 
Đến bàn thờ khấn nguyện 
Cho người được siêu thăng 
Nay ta về hội họp 
Hiểu được pháp vô thường 
Người đi rồi ta đến  
Sanh tử rồi tử sanh 
Có pháp nào bất diệt? 
Có pháp nào vô sanh? 
Hóa thân ta ẩn hiện 
Sanh tử rồi tử sanh 
Ta cúng cho người mất? 
Hay ta cúng cho ta 
Âm dương không cách biệt 
Có hồn và có ta 
Thế gian là cát bụi 
Ta từ bụng mẹ ra 
Từ giọt máu tạo ra 
Cho ta tấm hình hài 
Mai này ta có chết  
Cát bụi lại mang ta 
Có gì đâu là mất? 
Có gì đâu là còn? 
Tiếng vọng từ phương xa. 
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Xuân này Ba đâu? 
 

Tết này con chẳng thấy xuân đâu 
Hoa cúc vàng mai cũng héo sầu 
Én lượn trên cành tíu tít hỏi 
Bóng hình Ba mãi ở phương nao? 
Cửa sổ không còn bóng Ba yêu 
Dõi mắt nhìn theo ánh nắng chiều 
Nhớ về quê mẹ xa xôi lắm 
Tóc bạc đau từng sợi trắng tiêu 
Lặng lẽ Ba ngồi buông tiếng thở 
Nhớ về quê nội thuở còn thơ 
Nghệ An quê nội xa muôn cách 
Ngày đi Ba hứa sẽ quay về 
Thăm ông bà nội làng quê cũ 
Thỏa dạ lòng Ba, Nội nhớ mong 
Ai ngờ vận nước mãi long đong 
Ngăn đôi bờ bến chẳng tương phùng 
Một lần xa cách thôi không gặp 
Nội ngồi tựa cửa ngóng chờ trông 
Quán Âm Bồ Tát cho Ba khỏe 
Nước nước nhà nhà dạ xót xa 
Mười ba tháng chạp Ba ra đi 
Đau xót lòng con khóc biệt ly 
Hồn Ba thanh thản về quê Nội 
Thổn thức lòng con dạ ngấm sầu 
Hồn Ba nhẹ bước nương theo kinh 
Địa Tạng độ người dương hiển linh 
Rước Ba về chốn ngày xưa cũ 
Nguyện độ muôn loài thương chúng sinh 
Cúi đầu đảnh lễ Chư Tăng Ni 
Cùng bao Đại chúng tiễn Ba đi 
Đón Ba về với Quê Hương Phật 
Con thấy Ba cười mắt lung linh 
Ba về cõi ấy trồng cây Phật 
Nguyện độ muôn loài khắp chúng sinh 
Cúi đầu con tiễn bước Ba đi. 
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Tiễn Ba 
 

 
Con quỳ trước linh Ba 
Dưới chân Ngài Địa Tạng 
Đại chúng về đây 
Cùng nhau tụ họp 
Hoà theo nhịp tụng 
Đại đức Tăng Ni 
Tín thành kinh tụng 
Tiễn bước Ba đi 
Theo dấu chân Ngài 
Đức Địa Tạng Vương 
Mong độ muôn loài 
Chúng sanh khắp cõi 
Không còn khổ đau 
Bà sẽ trở về 
Đài sen rực rỡ 
Vui cùng thánh chúng 
Sáng Ba tưới hoa 
Nghe tiếng chim hót 
Thất bồ đề tâm 
Bát thánh đạo phần 
Tâm Ba nhiếp niệm 
Phật Pháp và Tăng 
Lá trên cành cây 
Nhẹ xao lay động 
Âm thanh diệu kỳ 
Reo hát hoan ca 
Đón Ba trở lại 
Cõi Phật Di Đà 
Con xin cúi đầu 
Chấp tay đảnh lễ 
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Đức Địa Tạng Vương. 
 
 
 
 

49 ngày Ba đi 
 
 

49 ngày đã qua 
Trần gian Ba vĩnh biệt 
Vô thường ngời băng tuyết 
Con âm thầm giấu ngàn lời tâm huyết 
Để Ba đi thanh thản cõi vô cùng 
Cực Lạc 10 phương vô thủy vô chung 
Thuyền Ba đậu giữa muôn vàn tinh tú 
Lệ ngàn dòng không đủ 
Xin nín khóc tạ từ 
Niềm riêng con ấp ủ 
Ngôn ngữ cũng thừa dư 
Trong cõi đời giữa bao cảnh thực hư 
Con cúi tạ những tấm lòng cao quý 
Từ phương trời xa tròn tâm mỹ ý 
Vọng kinh cầu tiễn bước Ba đi 
Quý bậc Thầy từ bi 
Chư Tôn cùng Đạo Hữu 
Quê nhà dẫu suy vi 
Vẫn hướng về linh cửu 
Cầu cho Ba kiếp luân hồi thành tựu 
Hưởng phúc nghìn sau, hương ngát đài sen 
Xin tạ ơn bậc tôn kính thân quen 
Cùng anh chị bao thâm tình bạn mến 
Chung lời kinh hương nến 
Tiễn Ba đi lặng cầu 
Lòng con luôn khắc nguyện 
Bao nghĩa tình thâm sâu 
(Võ Đại Tôn) 
 



- 5 - 

 

 
 
 

Giỗ Ba 
 
 
 
 
Hôm nay ngày giỗ Ba 
Con dâng chút hương hoa 
Cúng dường lên Chư Phật 
Nguyện cho cõi Ta Bà 
Trần gian thành Tịnh Độ 
5 năm rồi đó Ba 
Thời gian trôi mau quá 
Nhớ thuở còn học trò 
Ngày thơ giờ trôi qua 
Một phần hai thế kỷ 
Như bóng câu ngút ngàn 
Thời gian làm sao bắt? 
Không gian giờ cách xa 
Ba về bên cõi Phật 
Con sống giữa Ta Bà 
Thế gian là huyễn mộng 
Con ngậm ngùi xót xa. 
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Con ước mơ 
 
 
 

Con mơ mơ một lần 
Được nhìn mẹ cười tươi 

Nụ cười ấy lâu rồi 
Con không còn thấy nữa 

Hôm nay Mẹ ăn gì? 
Con muốn Mẹ được vui 
Như ngày con còn bé 

Thường hay nhoẻn miệng cười 
Mỗi khi Mẹ nấu ngon 
Con thèm nụ cười Mẹ 
Con thèm nụ cười con 
Như ngày con còn bé 

Mẹ yêu Mẹ biết không? 
Trong con, con có Mẹ 
Trong Mẹ, Mẹ có con. 
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                  Chúc Má năm 2019 
 

 
Một năm cũ trôi qua 
Má sống thêm tuổi già 
Những ngày tháng không nhà 
Biết Má buồn quạnh hiu 
Ngày xưa còn xuân trẻ 
Má sống trong mái nhà 
Có đàn con thân yêu 
Nay tuổi đã xế chiều 
Má sống mái nhà chung 
Với người không chủng tộc 
Chắc Má cô đơn, độc 
dù Má được săn sóc 
Tình nhân loại bao la 
Nhưng sao bằng mái nhà 
Với tình thương con trẻ? 
Tết năm nay xứ người 
Con chấp tay khấn nguyện 
Cho Má được an vui 
Sống trọn nơi xứ người 
Ngày xưa hằng mong ước 
Cùng với lũ con thơ 
Má ơi con thương Má 
Một đời Má quạnh hiu. 
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             Giáng Sinh 2020 
 
 
 
 
Giáng Sinh về đến Má vẫn ngồi 
Bên cạnh cây thông dáng đơn côi 
Nhớ năm nào đó bên con cháu 
Lặng lẽ ngồi đây má ngậm ngùi 
Đã bao mùa lạnh qua rồi nhỉ? 
Má chẳng còn ở mái nhà xưa? 
Con cháu về chung vui tụ họp 
Họ đã đi rồi má ngẩn ngơ! 
Căn nhà chung má vẫn cứ chờ 
Một mình một bóng thật bơ vơ 
Năm nay cô vít tung hoành quá  
Ngăn cản cháu con má vẫn chờ 
Con đến rồi đây trong giấc mơ  
Vội vã đưa tay má vội sờ 
Con tôi sao thế sao che mặt?  
Mở mắt ra rồi chỉ giấc mơ! 
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                     Má 
 

Mới ngày nào còn trẻ 
Nay Má đã chín hai 
Tuổi già lưng còm cõi 
Thả gánh nặng bờ vai 
Nhưng Má vẫn ưu hoài 
Tuổi đời chóng phôi thai 
Má ngồi đây tĩnh lặng 
Mái nhà chung cô đơn 
Đàn con Má tiếp nối 
Sống đời sống đã qua 
Của Má ngày nào đó 
Giáng Sinh giờ đã xa 
Con nào đâu có biết 
Má ngậm ngùi xót xa 
Thương cho Má tuổi già 
Rồi một đời cũng qua! 
Cầu mong cho con cháu 
Hạnh phúc trong mái nhà 
Đức Phật xưa từng dạy 
"Trong biển khổ luân hồi 
Sữa nào thay sữa Mẹ" 
Má một đời xót xa! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 

 

 
 
 
 
 

                Thăm Má 
 
Con vào thăm Má giữa ngày đông 
Khẩu trang che mặt chẳng che lòng 
Đàn chim chíu chít bên khung cửa 
Ríu rít cười vui mặc gió đông 
Má biết ngoài kia khắp nơi nơi 
Thế giới này đây sắp rụng rời 
Cô Vít năm nay tung hoành quá 
Ngăn chặn đường đi khắp muôn nơi 
Người người đối mặt khăn che mặt 
Chẳng nhận ra nhau nở nụ cười 
Tết đến rồi đây Má biết không? 
Năm nay cấm pháo không người tụ 
Chỉ có cho nhau một tấm lòng 
Cùng nhau chung sức dâng lời nguyện 
Thế giới rồi đây khỏi đảo điên 
Diệt con vi rút qua mùa bệnh 
Để thấy được nhau nở hoa cười 
Đời người qua lắm bao năm nhỉ? 
Người đã đi rồi để tiếng thơm 
Con nhớ lời thương Thầy con dặn 
Hãy nói cho nhau được những lời 
Thương yêu sầu ghét của lòng tôi 
Đừng đợi đi rồi ngồi thương tiếc  
Non xanh nước biếc đã qua rồi! 
Má nhìn qua cửa xem chim hót 
Tuyết cũng rơi rơi thấy ấm lòng 
Má nhớ ngày xưa khi còn trẻ 
Con cười ríu rít gọi " Má ơi!" 
Tiếng con gọi Mẹ sao thương thế 
Con còn có Má, Má trong con. 
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     Tịnh Độ + Thiên Đàng 
 
 
 
Má ơi Má  tới nơi nào? 
Thiên Đàng Má tới ngày nào Má mơ 
Tịnh Độ cũng đẹp như thơ 
Thôi thì mỗi chốn Má vô Má chào 
Má nhìn Má nghĩ làm sao 
Phật dạy vô ngã cái nào cũng mô 
Nhận được chân tướng ô hô Má cười. 
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Hồng trắng 
 
Bó hồng dâng Má lòng con 
Cho con giữ trọn vuông tròn hiếu tâm 
Ngày xưa Má đẹp như ngần 
Vì con Má phải phong trần nắng mưa 
Một mình đi sớm về trưa 
Nuôi con khôn lớn Má chưa vừa lòng 
Làm sao con đếm, con đong? 
Tình thương của Má như lòng Đại Dương 
93 Má vội lên đường 
Để con ở lại miên trường xót xa. 
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Cúng Phật 
 

 
Dâng chén cơm kính cúng Phật Đà 
Chí thánh con đảnh lễ Thích Ca 
Trần gian sao lắm bao phiền lụy 
Nguyện giải Như Lai nghĩa Phật Đà 
Rưới mưa thấm nước Cam lồ vị 
Quả đất biến thành vạn Pháp Hoa 
Nguyện cùng khắp cõi Mười Phương Phật  
Cho con gặp Mẹ tại cung Trời 
Cung Trời Đâu Suất cùng nghe pháp  
Pháp của Như Lai đến muôn  
loài 
Con thấy mẹ con vui mỉm cười 
Mẹ không còn khổ, còn bi thống 
Tay cầm tràng hạt niệm Nam Mô 
Đời trần Mẹ đã qua cõi tạm 
Nay Mẹ  trở về bến ngàn xưa 
Có mưa giáo pháp Cam Lồ Vị 
Mẹ nhìn cõi tạm như giấc mơ! 
 
Giấc mơ Mẹ có đàn con dại 
Ngụp lội bên đời vạn ước mơ 
Ước mơ những tưởng đời miên viễn 
Xây mộng nhà cao vọng phù đồ 
Đã khiến con quên đời hư vọng 
Quên mẹ trông con đến từng giờ 
Muốn nhìn con thơ như tuổi dại 
Trông mẹ đi về mỗi chợ trưa 
Vòng tay nhỏ xíu con ôm mẹ 
Mong mẹ từng giờ mẹ biết chưa? 
Mẹ bảo con yêu sao ngoan quá 
Con là lẽ sống mẹ mong chờ 
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Tìm đâu hình bóng Mẹ 
 
Hôm nay Má đã thành tro 
Con tìm đâu được dáng cò thân yêu 
Thương con lặn lội sớm chiều 
Cho con sung sướng má nhiều đắng cay 
Khi con có cánh chấp bay 
Quên Má già yếu mỗi ngày ngóng con 
Con không đạo hiếu vuông tròn 
Để cho thân Má mỏi mòn đợi mong 
Bây giờ có hối đã xong 
Tìm đâu bóng Má đợi trông con về 
 
 
 
Nguyện cầu 
 
 
Kính lạy đức Địa Tạng Vương 
Cho con cúng Mẹ miên trường 
Mẹ con giờ đó tìm đường vãng sanh 
Kiếp người mẹ phải đua tranh 
Nuôi con mẹ chịu muôn phần đắng cay 
Mong con khôn lớn từng ngày 
Mặc cho thân mẹ giải dầy nắng mưa 
Cuộc đời như chiếc thoi đưa 
Con chưa trọn hiếu mẹ vừa xả thân 
Thương thay cho kiếp hồng trần 
Con quỳ trước điện nguyện cầu Tang Vương 
Cho mẹ con sớm lên đường 
Cõi Tịnh thẳng bước về miền Lạc Bang 
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Thăm Má qua online 
 
Má ơi thấy Má khỏe 
Lòng con mừng khôn nguôi 
Con khoe Má mọi người 
Má của con còn tỉnh 
Tiếng Má như lời kinh 
Ru con vào tuổi nhỏ 
Ngày xưa còn trong nôi 
Má tập con nói lời 
Ma ma con gọi Má 
Tiếng Má chữ đầu đời 
Bây giờ nhìn Má yêu 
Vì tuổi già sức yếu  
Lắp bắp nói những lời 
Răn cháu con đạo đức 
Mạng thọ được kéo dài 
Hai tay Má chấp nguyện 
Cho Má và cháu con 
Nước mắt con chảy dài 
Hạnh phúc của cháu con 
Tết nay lại sắp về 
Nơi xứ người con nguyện 
Thả hồn về Quê Hương 
Con nằm bên cạnh Má 
Má để tay lên con 
Hơi ấm của Mẹ hiền 
Xoa dịu nỗi lòng con 
Con nhớ hoài khi bé 
Cô dạy học chúng con 
Về bàn tay của Mẹ 
Phong trần vì đàn con 
Má ơi con thương Má 
Như Má hằng thương con 
Chấp tay con khấn nguyện  
Má con thọ miên trường 
Hoa lồng đèn dễ thương 
Má thường hay dâng Phật 
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Như ngọn đèn Má thắp 
Soi sáng bước đường con. 

 

      Nhìn chị hấp hối 
 

Chị ơi 
 Em muốn nắm tay Chị 
Trong giây phút cuối cùng 
Chị có nghe tiếng em? 
Em vẫn thấy chị cười 
Em vẫn nghe chị nói 
" Chị thương em thật nhiều 
Xứ lạ chẳng người quen 
Tội em thân 1 dặm 
Vò võ một thân mình 
Như chị thuở còn son 
GĐ mình di cư 
Cảnh Bắc Nam chia lìa 
Chị lạc lõng bơ vơ 
Không nơi đâu nương nhờ 
Nước mắt nào cho vơi 
Tủi thân nào ai tới 
Sống 20 năm trời 
Với người cùng cái nghĩa 
Đồng bào mà không thương 
Đòn tấn công ganh ghét 
Của những kẻ bất lương 
Mang danh là chủ nghĩa 
Phá tan cả giống nòi 
Trồng cây say lửa giận 
Gặt hoa trái tị hiềm 
Những giây phút cuối cùng 
Chị nhìn em thầm nhắn 
Đừng buồn nhớ nhé em 
Cuộc đời là vô thường 
Quán vô ngã tử sanh 
Thân tứ đại tụ hợp 
Nay lại phải chia lìa 
Đất trở về với đất 
Nước đi về biển khơi 
Gió theo dòng mây nổi 
Bay bay khắp phương trời 
Lửa ái dục phân đôi 
Tất cả về hội tụ 
Vũ trụ của đất trời 
Trong đó có hình hài 
Tổ tiên cùng dòng giống 
Không phân biệt giống nòi 



- 17 - 

 

Không hận thù ganh ghét 
Luân hồi của tử sanh. 

 
 

                Ngọn nến 
 
Trên bàn tay nhỏ bé  
với ngọn nến lung linh 
Con thắp ngọn lửa hồng 
Lửa yêu thương cho mẹ 
Hơi ấm từ tay con,  
Được truyền từ tay mẹ 
Con thắp nén hương lòng 
Nguyện cầu cho chị mẹ 
Đã thoát vòng tử sanh 
Con có mặt bên mẹ 
Mình cùng nói với nhau 
Hay cùng nhau tĩnh tâm 
Cùng âm thầm cầu nguyện 
Chị của mẹ không mất 
Còn mãi trong hư không 
Mẹ biết rồi phải không? 
Rồi một ngày nào đó 
Chúng ta cùng về chung 
Cùng bên ông nội ngoại 
Cùng thoát vào hư không 
Mẹ ơi con thương mẹ 
Con biết mẹ của con 
Vững chãi và yêu thương 
Trong từng hơi thở mẹ 
Trong nhịp đập con tim 
Từng lời kinh cầu nguyện 
Chị của mẹ vãng sanh 
Đâu có gì là còn 
Đâu có gì là mất 
Tất cả hòa hư không.  
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Cúng cháu 
 

Hôm nay ngày thứ hai 
Dì nấu chén cơm canh 
Cháu về đây cùng ăn 
Dì cháu mình lễ Phật 
Nguyện mọi người vãng sanh 
Cháu nghe lời kinh tụng 
Kính thành lễ Thế Tôn 
Và 3 ngôi Tam Bảo 
Phật thuyết vô ngã tướng 
Sắc là vô ngã 
Thọ là vô ngã 
Tưởng là vô ngã 
Hành là vô ngã 
Thức là vô ngã 
Sắc là vô thường 
Thọ là vô thường 
Hành là vô thường 
Thức là vô thường 
Thọ là vô thường 
Tưởng là vô thường 
Hành là vô thường 
Thức là vô thường 
Tất cả 
Không thuộc về tôi 
Không là bản ngã của tôi 
Không còn khổ đau 
Điều nên đã làm 
Thân không là tôi 
Không kẹt vào thân 
Bay khắp tận cùng 
Thế gian huyễn hoá 
Giải thoát! Giải thoát 
Thế giới vô cùng 
Không gian vô tận 
Nam Mô Siêu Lạc độ BTMHT. 
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Về thăm 
Sáng nay con không về 
Cùng dì ăn chén cơm 
Con đi qua cánh đồng 
U con từng cầy cấy 
Từ mờ sáng tinh sương 
Hay đêm về khuya khoắt 
U lội ra cánh đồng 
Khi mùa gặt đã xong  
Mót từng củ khoai mì 
Hay hạt lúa còn sót 
Về cho chúng con ăn 
Cả nhà đỡ bụng teo 
6 anh em cùng chia 
Miếng cháy cơm tình nghèo 
Ngày xưa hợp tác xã 
Cảnh đói nghèo triền miên 
U con cầy vất vả 
8 tiếng trong 1 ngày 
Được chia 7 kg thóc 
Mỗi tháng 7 người ăn! 
Vì chủ nghĩa bất lương 
Đòn tri du tam tộc 
Đảng cộng sản Việt Nam 
Giờ u con già yếu 
Lại phải cảnh khóc con 
U con ngồi trước cửa 
Lặng lẽ bên ô trầu 
Thầy con ngồi bên cạnh 
Mắt nhìn về xa xăm 
Thầy u không thấy con 
Con là ảnh vô hình 
Con ngồi bên Thầy U 
Lạy Thầy U con về 
Về cát bụi năm xưa 
Có Tổ Tiên Ông Bà 
Cùng quyến thuộc năm xưa 
Con theo dòng chuyển hoá 
Của vũ trụ tái sanh 
Hình hài con bay bổng 
Con thoát vòng tử sanh 
Nghiệp trần khi hết phải ra đi 
Chớ để sầu bi đời tục lụy  
Cõi tạm trần gian đến rồi đi 
Như sợi nắng ấm xuyên qua cửa 
Hoàng hôn rũ xuống nắng lại đi 
Vũ trụ xoay vần con tạo hóa 
Có đó rồi không đến lại đi 
Thân này là thế cơn huyễn mộng 
Sống trọn cho nhau khỏi phân kỳ./. 
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                          Tiễn Biệt 
 

Bốn chín ngày đã qua 
Chín ba năm cõi Ta Bà 
Trần gian nhiều huyễn mộng 
Má cũng vừa đi qua 
Hôm nay Má về lại 
Con đường cũ ngàn xưa 
Hội ngộ cùng Tiên Tổ 
Có gió nội ngàn hoa 
Xác thân là cát bụi 
Hạt bụi rồi bay xa 
Bay qua giải ngân hà 
Bay bay trên đầu núi 
Có gì đâu là còn? 
Có gì đâu là mất? 
Má trở về hư không 
Hư không không cùng tận 
Nguyện lực mãi không cùng 
Má thoát vòng tử sanh./. 

 

TIỂU MAI 

 

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

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