
 NGHE VẼ, NGHE VE, NGHE VÈ, MẪU MẸ 

 

Nghe vẽ, nghe ve, nghe vè Mẫu Mẹ 

Chuyện đời của Mẹ, nghe vẽ, nghe ve 

Nghe tình của Mẹ, vẫn hát hò reo 

Trái tim của Mẫu, vẫn hát reo hò 

Nhớ con từ lúc chào đời 

Nhớ con từ lúc con rời xa Me 

Từ ngày hạnh phúc khắc khe 

Con xa khỏi Mẫu, con về biển sâu 

Tình nồng con lại cất sâu 

Ở trong đáy biển trong lòng đại dương 

Mắt con còn vướng lệ tình 

Nên con không nhớ cảnh Trời đoàn viên 

Nhớ con  những lúc đêm trường 

Lệ tuông ước đẫm mắt nhìn trông con 

Trông con từng phút từng giờ 

Từng giây từng khắc từng giờ bao năm 

Bây giờ mắt lệ sầu đông 

Nhớ con của Mẫu mịt mùng sơn khê 

Bao giờ con bị ê chề 

Là con nhớ Mẫu trông con mõi mòn 

Bây giờ Mẫu cũng cúi lòn 

Mong con mau sáng như ngày xa xưa 

Tình nầy Mẫu vẫn khóc thưa 

Nhớ con của Mẫu xa xôi dặm đường 

Con ra ở chốn quan trường 

Công hầu khanh tướng làm con bận lòng 

Công danh con phải cạnh tranh 

Công danh con phải buộc lòng bệnh đau 

Bấy giờ con phải sầu đau 

Tim gan khối óc thần kinh bất hoà 

Bây giờ con phải ở nhà 

Lo tu tịnh dưỡng đàng hoàng hơn xưa 

 

 

Để con khỏi bị nắng mưa 

Để con sẽ thoát bệnh tình dây dưa 

Bấy giờ con thích lại ưa 

Danh ngôn Phật Pháp tầm ra chính mình 

Chính mình phải biết từ tâm 

Chính mình phải biết con đường bệnh đau 

Bây giờ có thuốc Phật trao 

Con mau nên uống để mà thoát thân 

Từ đây con phải tự phân 

Ráng hành pháp lý mà tầm chơn như 

Không còn tánh nết đốn hư 

Là con lười biếng không dùng thuốc thiên 

Thuốc thiên là thuốc pháp thiền 

Thuốc thiên là thuốc làm cho con hiền 

Thuốc thiên là thuốc Phật truyền 

Con nên giữ lấy những lời Mẫu trao 

Bây giờ Mẫu vẫn còn trao 

Cho con của Mẫu tầm ra Thiên Đàng 

Biết Me từ chốn Thiên Đàng 

Ban lời giáo huấn cho con pháp thiền 

Nghe vẽ, nghe ve, nghe vè, của Mẫu 

Bài nầy của Mẫu, chuyển khắp không gian 

Con nào biết tu, cần nên đón lấy 

Nghe vẽ, nghe ve, nghe vè, Mẫu Mẹ 

Nghe vẽ nghe ve, nghe vè của Mẹ 

Bài nầy của Mẫu, bay khắp càn khôn 

Con nào biết tôn, cần nên đón lấy 

Nghe vẽ nghe ve, nghe vè, Mẫu Mẹ 

Kính bái 

Con 

Lê thành Lợi 

Đan Mạch, ngày 16/06/2007 
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