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Hôm nay, khi ti�ng chuông chùa ngân vang báo mùa Vu lan t i, khi ti�ng mõ ��u ��u l	i 

b�t �
u nh�ng l�i kinh c
u siêu cho nh�ng ng��i �ã khu�t, n� c m�t v�n r�ng r�ng khi ��c l�i 
kinh c
u nguy�n cho m� và ch� mau siêu thoát.    

 
M� i, dù m� � �âu, chúng con v�n luôn là con c�a m�.  Ch� i, dù ch� � �âu chúng em 

v�n luôn là em c�a ch�.  Dù s�ng ki�p nào �i n�a, chúng con v�n mong luôn ���c là con c�a m�, 
chúng em v�n s- là em c�a ch�.  M� và ch� v�n luôn là nh�ng hình �nh �% chúng tôi t� hào, �% 
chúng tôi tôn th� và �% chúng tôi ngàn ��i yêu quý.   Ch�p tay cúi �
u, xin c
u nguy�n ��c Ph�t 
t� bi �em m� và ch� vãng sanh C�c l	c qu�c. 

 
Hai tay buông xuôi  
Hàng mi khép l�i  
Cu�c ��i gi� ch$ còn nh�ng h� không 
 

Thênh thang cõi l�  
Giã ch�n vô th��ng,  
Nhìn quanh qu)n ch$ còn toàn s��ng khói  
 

N� tr�n gian r
 s�ch  
Phi�n não c
ng tiêu tan,  
Nu�i ti�c chi nh�ng mong manh tr�n th�  
 

D*t n� h'ng tr�n  
Thoát cõi tr�n ai  
V� cõi Ph�t thong dong �ôi chân b��c....  
 

 
 

 
 

 
 
 

T� lúc con �i, nng có còn 
H�ng h� trên nh�ng cánh Ti-Gôn 

M�a r�i có ��t hàng me chín 
Li�u r
 bên ���ng có khóc th��ng 

 
Gió l�ng chi�u nay có nhu�m bu'n 

Không còn th� nh� tóc ai buông 
Vng con, v��n có còn hoa thm 

Chim có hát bài ca v n v��ng 
 

 
 
Con nh�, m� �i, dáng m� bu'n 
Bên gian nhà c	, nng m�a tuôn 
Lúa ngô có �� c�m chi�u n u 
Bão táp có tàn phá ru�ng n��ng 
 
Con h!i, m� �i, mái lá còn 
Che làn tóc m� trng nh� s��ng 
Áo kia có �� cho m�  m 
+êm l�nh gió lùa qua li�p th�a 
 
Con ��c qu, bên g�i m� hi�n 
Tìm v� v�i tu	i m�ng m� tiên 
+ t kia có d�y h��ng mùa c
 
+% �ón con v� v�i nh� th��ng 

 
 Vân Hà 




