
(trang thơ mùa Covid-19) 

 

 

NGUYỆN CẦU 

 

Tôi nguyện cầu cho những người khỏe mạnh 

Sẽ vượt qua khó khăn, kiếp nạn này 

Mong thiên thần được chắp thêm đôi cánh 

Cầm chổi trời quét sạch dịch thế gian! 

 

Tôi nguyện cầu cho những người bất an 

Nhiễm vi rút, hãy bình tâm trở lại 

Trước khổ nạn đau thương đừng sợ hãi 

Chúa trên trời sẽ dập tắt nhân tai! 

 

Tôi nguyện cầu cho tất cả những ai 

Vừa khuất núi cuối chân trời số phận 

Buông bỏ hết cho tâm mình trong sáng 

Ngày cuối cùng chưa tận thế ngày mai! 

 

Tôi nguyện cầu suốt đời cho nhân loại 

Thân và tâm được khỏe mạnh vĩnh hằng 

Đức chiếu rọi sáng trên đầu mãi mãi 

Có Chúa thương, ắt sẽ có tương lai 

 

Nào, cùng tôi nguyện cầu Chúa trên cao 

Xin thương xót đến nhân loại tội đày 

– Hãy cứu lấy chúng con vì Thương Xót 

– Vì chúng con tội lỗi nhiễm nhân trần!  

 



--------------------------------------------- 

 

 

 

ĐẠO ĐỨC TÀN, THẢM HỌA TỚI  

 

Khi nhân tâm của con người bại hoại 

Đạo đức trượt dài, suy thoái lên ngôi  

Nghiệp lực lớn, sóng dìm sâu nhân loại  

Ôn dịch lan như biển dữ tất nhiên  

 

Luật nhân quả thủy triều dâng điều chỉnh  

Cuốn ác tâm, ác đức khỏi thế gian? 

Và thức tỉnh con người trong đại nạn 

Phải đổi thay để cứu tính mạng mình? 

 

Trời an bài trừng phạt nhưng hiếu sinh 

Sẽ tha thứ cho những ai quay lại? 

Xin cầu Ngài bằng chân thành sợ hãi  

Lỗi nhân gian chất thành núi nhân tai! 

 

Xin cầu nguyện trước Lòng Chúa thương xót 

Hãy cho qua kiếp nạn dịch lần này! 

Những cái chết mở mắt cho nhân loại  

Đạo đức tàn, tận thế tới đây ngay… 

------------------------------------------------------ 

 

LỜI NHẮN CORONAVIRUS 

 

Loài người ạ, vĩnh hằng trong tự nhiên 

Ngươi đừng tưởng ngươi sẽ là chúa tể 

Thả khói đục trời, ngăn sông lấp bể 

Nuôi tâm đen dám khinh cả Chúa Trời 



 

Loài người ạ, ngươi chỉ là một mảnh 

Giữa bao la ngươi bé nhỏ vô cùng 

Ngươi yếu đuối không thể nào so sánh 

Sức mạnh ta, con vi rút bé con! 

 

Loài người ạ, ta đến đây để nhắn 

Sinh mạng ngươi quý giá nhất trên đời 

Cuộc sống ngươi ý nghĩa nhất vì người 

Linh hồn ngươi nơi trở về cứu rỗi! 

 

Loài người ạ, ngươi phạm muôn tội lỗi 

Ác nhất là tàn hại giống loài ngươi 

Và hại hết mọi giống loài đang sống 

Thỏa lòng tham, nuôi dục vọng vô cùng! 

 

Loài người ạ, ta đến đây để báo 

“Hãy quay về với lòng Người xót thương” 

Tín và Thác sáng trong là đôi cánh 

Để các ngươi bay tới trái tim Người! 

----------------------------------------------------- 

 

MIỄN NHIỄM 

 

Xin tự chữa nhiễm bệnh do vi rút 

Hạ sốt, cách ly, mang đúng khẩu trang 

Rửa tay sạch, nơi đám đông ít đến 

Uống nước nhiều, dùng đủ chất bữa ăn 

 

Xin tự chữa nhiễm bệnh do vi rút 

Lau dọn phòng để ánh nắng tỏa lan 

Mở cửa sổ khí vào ra thông suốt 

Ngưng bắt tay, ít tranh cãi, luận bàn 



 

Xin tự chữa nhiễm bệnh do vi rút 

Nguyện bỏ buông cho thật nhẹ thân tâm 

Biết quan tâm đến mọi người bên cạnh 

Lo cho nhau viên thuốc, cái khẩu trang 

 

Xin tự chữa nhiễm bệnh do vi rút 

Bằng cách ta tự thanh lọc tâm hồn 

Bám chặt vào lòng nhân từ thương xót  

Ngài cho ta miễn nhiễm tự khi nào…  

----------------------------------------------------------- 

 

CHÂN CHÍNH 

 

Khi cái Giả lên ngôi 

Loài người chìm tăm tối 

Bao nhiêu thứ tội lỗi 

Kẻ Ác thường tôn vinh 

 

Hạnh phúc là đếm tiền 

Công lý đo bằng bạc 

Tạo vi rút độc ác 

Hạ huyệt nền văn minh 

 

Ai làm người chân chính 

Dưỡng nuôi Lòng xót thương 

Đuổi Ác bằng việc Thiện 

Hay Bác Ái giữa đời 

 

Chân sẽ đẩy lui Giả 

Thiện sẽ che chắn đời 

Bác Ái chấp tất cả 

Sá gì Corona ! 



 

Người Chân, hay thương xót 

Người Chính, sống xót thương 

Nhẹ nhàng qua kiếp nạn 

Nhờ Lòng Chúa nhân từ! 

------------------------------------------ 

 

 

 

 

ĐỨC HẠNH 

 

Kể cả hàng triệu quân 

Tên lửa xuyên lục địa 

Dàn máy bay siêu âm 

Ufo xoay hình đĩa… 

 

Tất cả thành vô nghĩa 

Trước vi rút vô hình 

Chiến tranh không chiến trận! 

 

Chỉ cần nuôi Tín Thác 

Giữ niềm tin chân thành 

Sống từ bi, phó thác 

Kiên nhẫn làm việc lành… 

 

Rồi Đức Hạnh sẽ đến 

Qua Lòng Chúa xót thương 

Người mưu cầu hạnh phúc! 

---------------------------------------------------- 

 

 

 



NƯỚC MẮT 

 

Xin cứ khóc! 

Dẫu biệt ly đau đớn, 

Khi dịch ôn không phân biệt dại khôn! 

 

Khi bão ác 

cuốn phăng đi tất cả, 

Lũ khuất oan nhấn mọi lối sinh tồn! 

 

Xin cứ khóc! 

Khi sấm gầm chớp giật 

Đi tới đâu cũng gặp quỷ mặt người! 

 

Xin cứ khóc! 

Dẫu ngày đầy bóng tối 

Trước mặt đời là vực thẳm chơi vơi! 

 

Xin cứ khóc! 

Rồi múc lên tắm gội 

Rửa mặt ta, rửa sạch cả tâm can! 

 

Xin cứ khóc! 

Nối quen thương mến lạ 

Cả nhân gian an lạc một mái nhà! 

 

Xin cứ khóc! 

Và xin đừng gục ngã 

“Đường xót thương” phía trước vẫn sáng lòa! 

 

Những oan khiên sẽ chìm vào biển cả 

Nước mắt người mặn chát nước mắt ta! 

 



CỨU RỖI 
 

Đi đâu về nhớ rửa tay sạch sẽ 

Mang khẩu trang thật đúng cách nghe em 

Những chỗ đông vui nén lòng ít đến 

Rạp hát, tiệc tùng, tụ tập, công viên 

 

Nhớ ăn uống sao cho thêm sức khỏe 

Tập luyện đều, quên hết mọi buồn lo 

Sách nhớ đọc, cố hiểu dần từng chữ 

Giữa đời thường được như thế là mơ 

 

Lọc tâm hồn cho nhân đức thành thơ 

Dù nhà thờ cửa đóng, tâm vẫn sáng 

Giữa tâm dịch, kinh cầu vẫn sáng đêm 

Bởi lòng Chúa, luôn cứu rỗi con người… 

------------------------------------------------------- 

CON ĐƯỜNG 

 

Với đại dịch với tận cùng sợ hãi 

Đời phơi ra cái ác hiện nguyên hình 

Như cấp số nhân từng ngày gieo vãi 

Cái chết nhằm vào tất cả chúng sinh 

 

Từ sợ hãi cố vượt qua sợ hãi 

Những thiện lương tập hợp lại thiện lương 

Thành một khối rồi cùng nhau hành động 

Nếu muốn không bị dồn tới cùng đường 

 

Từ sợ hãi kiên nhẫn tìm đường sống 

Người thương người tìm mọi cách cứu nhau 

Lòng Thương Xót xin cho tôi dấu chỉ  

Hướng con đường tìm “tín thác” thương đau… 



---------------------------------------------------------- 

 

CÁI KHẨU TRANG 

 

Khi dịch bệnh bất ngờ 

Bùng lên nơi góc phố, 

Đường xá che miệng chợ, 

Sân bay lưa thưa người… 

 

Khi dịch bệnh phơi mặt 

Lương tâm của thế gian 

Hiện hình sau mặt nạ 

Qua một cái khẩu trang? 

 

Nghe nói ở phố cũ 

Có kẻ bán khẩu trang 

Cao gấp mười giá cũ 

Tức một nghìn phần trăm! 

 

May thay, ở phố mới 

Nhiều người cho, không bán 

Ai chưa có khẩu trang 

Đến Tín Thác thiện nguyện 

 

Corona dịch bệnh 

Sẽ không chừa một ai 

Mì, gạo, nước sát khuẩn  

Xà phòng, nước rửa tay  

 

Tặng mỗi người một lố 

Kèm vài cái khẩu trang 

Chia sẻ tình xót thương 

Chúa thành người cứu nạn! 



----------------------------------------- 

NHẮN AI TRONG KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG 

 

Kiếp đoạn trường, kiếp đoạn trường! 

Gió mưa vần vũ bất thường tiết Xuân 

Thế gian đen kịt khí âm 

Tai ương bùng phát chính tâm kê đồ 

 

Thông tin đã phát râm ran 

Bao người hoảng loạn trước cơ hiểm nghèo 

Chỉ mành lắt lẻo chuông treo 

Khắp nơi “giãn cách” dân nghèo khóc than 

 

Vi rút lối tắt nẻo ngang 

Cách ly dịch bệnh, hoang mang tột cùng 

Có câu: gieo ác gặt hung 

Thà rằng khuấy nước ngàn sông vạn hồ 

 

Chớ nên bức hại người ngay 

Tránh ngày quả báo thiên thu khiếp hồn 

Vẫn còn cơ hội sinh tồn: 

Sớm nghe Lời Chúa – cội nguồn Phúc âm 

Hướng về Lòng Chúa xót thương 

Lần hạt kinh chuỗi mỗi ba giờ chiều  

Nhắn ai trong kiếp đoạn trường 

Bám chặt vào Chúa: con đường bình an… 

----------------------------------------------------------- 

CÁCH LY… 

 

Kìa cách ly, kìa cách ly! 

Đủ muôn tiếng bấc tiếng chì thế gian (*) 

E dè, lo lắng, hoang mang 

Tùy theo tâm cảnh, đá vàng khác nhau… 



 

Biết làm sao, biết làm sao! 

Hàng nhu yếu phẩm đua nhau dự phòng 

Rào đường cản phố ngăn sông 

Cây thời lo ngọn, cội không đếm màng… 

 

Có câu phẩm đức là vàng 

Giữ tâm thuần chính nguy nan hóa lành 

Nhược bằng giả ác đấu tranh 

Phúc đi họa đáo rõ rành há sai? 

 

Trăm năm bất quá chẳng dài 

Sống sao không uổng kiếp này mới thôi 

Đức kia mau sớm vun bồi 

Hướng: Chân-Thiện-Mỹ quay về xót thương  

 

Tu tâm sửa tính rèn thân 

Quy hồi thương xót cao tầng quý thay 

Cầu nguyện xoay chuyển đêm ngày… 

Phúc thay ai đắc được cơ duyên này! 

----------------------------------------------------------- 

 

HỠI NGƯỜI! ‘NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ 

GƯƠNG’  

 

Có cần tăng giá khẩu trang 

Thừa cơ lẫn lộn giữa vàng với thau? 

Ngẫm xem một chú ngựa đau 

Cả tàu bỏ cỏ nhìn nhau thương tình(*) 

 

Hỡi ôi thời buổi văn minh 

Nỡ chăng trục lợi riêng mình thế ru? 

Tứ phương dịch bệnh lu bù 



Hại nhân cũng tựa bằng như hại mình 

Ngựa trâu còn có nghĩa tình 

Huống chi cùng cảnh con người với nhau! 

 

Ngẫm mà đau, ngẫm mà đau 

Lợi danh mấy thuở sang giàu mấy cơ 

Cầm bằng làm việc nhuốc nhơ 

Nhân nào quả ấy bao giờ có sai! 

 

Thói thường tham một mất hai 

Mất ba, mất bốn, mất hoài cũng nên… 

Kể gì duyên nợ, nợ duyên 

Người theo đạo lý đều nên thiện lành 

Được nhanh thời mất cũng nhanh 

Trăm năm chớp mắt đã thành hư không 

 

Tham chi mấy của bao đồng 

Đức kia hao tổn thành công Dã Tràng 

Nghĩa nhân mới thực là vàng 

Sống sao chân chính bằng lòng xót thương 

Cõi trần vay trả trả vay 

Nghiệp kia tích lắm mai rày tai ương 

Nhắn ai trong kiếp đoạn trường 

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương” hỡi người! 

----------------------------------------------------------- 

 

TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ… 

 

Tiền nhiều để làm gì? 

Nếu không còn sinh mệnh 

Khi thiên tai dịch bệnh 

Tài phú chẳng độ nhân… 

 



Phiêu dạt cõi hồng trần 

Thảy đều do tư niệm 

Danh lợi tình quyến luyến 

Mê lạc cả lối về 

 

Quên hết những nguyện thề 

Quên „bản lai diện mục‟ 

Tháng ngày ba lời khấn 

Nghiệp thêm nghiệp chất chồng 

 

Kìa nam bắc tây đông 

Vô số người nên thầy 

Lòng Chúa đang rời bến 

Càn khôn thành con người 

 

Công chuyển hóa luyện người 

“Xót Thương” nhân hồi hướng 

Nghèo khó và khiêm nhường 

Vâng phục đắc nhân tâm 

 

Chiếu chỉ: “Lòng Xót Thương” 

Phổ truyền Sống-Tín-Thác 

Giúp người nghèo cùng khổ 

Tiền nhiều để làm chi … 

-------------------------------------------------- 

 

CHỈ DẤU 

 

Trường lớp không học trò 

Lá me rơi vàng phố 

Hàng ngày các em nhỏ 

Ở nhà với ông bà 

 



Lác đác trên sân ga 

Lại qua dăm hành khách 

Đoàn tàu về quê cũ 

Vài ba người trong toa 

 

Tan sở người vội vã 

Phăm phăm đi về nhà 

Đàn ông không đi nhậu 

Đàn bà quên spa 

 

Ít người tới quán phở 

Tự nhiên chăm cơm nhà 

Không cần ai nhắc nhở 

Ngoài con corona 

 

Thì ra chỉ dấu lạ 

Qua thiên tượng báo ra 

Ai cũng phải tự biết 

Nên mau mau về nhà 

 

Về chăm mẹ kính cha 

Về thương chồng yêu vợ 

Chăm chút ngôi nhà nhỏ 

Dạy bảo con nên người… 

--------------------------------------------- 

 

GIÁ TRỊ LÀ SINH MỆNH… 

 

Tài phú là bình an 

Giá trị là sinh mệnh 

Khi thế nhân dịch bệnh 

Tiền vô ích mà thôi 

 



Chớ trách đất oán Trời 

Thảy đều do tội-nghiệp 

Luân hồi bao ức kiếp 

Lầm lỗi tích tụ nhiều 

 

Đừng nghe „nói một chiều‟ 

Đừng khinh chê lời Chúa 

Tránh làm điều ác nhân 

Tránh ganh đua, giả dối 

 

Sinh tử có lằn ranh 

Siêng thực hành thương xót  

Khi bác ái liên hồi 

Giúp bao người cơ cực 

 

Thân muốn được thảnh thơi 

Tâm cần Lòng thương xót 

Cõi lòng không vấy bẩn 

Họa loạn ắt rời xa 

 

Phân biệt rõ Mục - sư 

Trân trọng người tu luyện 

Nhận Phúc âm trời biển 

Nhân quả ở nhãn tiền 

 

Nhắn nhủ người hữu duyên: 

“Lòng Thương Xót”, hãy đọc 

Khi thế gian trượt dốc 

Lòng Tín Thác độ nhân… 

------------------------------------------- 

 

 

 



BÀI HỌC 

 

Bạn đã học được gì 

Giữa những ngày đại dịch 

Bạn đã cứu được bạn 

Bởi đức tâm thiện lành 

 

Bạn né tránh được dịch 

Khỏe thân cùng mạnh tâm 

Bài học thánh nhân dạy 

Sống đề cao niềm tin 

 

Bài học từ con tim 

Biết bao dung, nhẫn nhịn 

Lấy thiện lương phòng bệnh 

Bệnh sẽ quên tìm người… 

------------------------------------------- 

GIỮ TRỌN NIỀM TIN 

 

Ở những nơi khủng hoảng 

Động đất hay sóng thần 

Cháy rừng hay dịch bệnh 

Sẽ biết ai là người 

 

Sẽ xuất hiện nụ cười 

Bao dung và thánh thiện 

Của những người tự nguyện 

Quên mình vì người dưng 

 

Sẽ lộ ra chân dung 

Của quỷ ma độc ác 

Chúng sẽ cất tiếng hát 

Ngợi ca ngày cuối cùng 



 

Ở lưng chừng thiện, ác 

Nhớ mình luôn phó thác 

Vào tình Chúa xót thương 

Qua bao việc bác ái 

 

Nhớ giữ trọn niềm tin 

Một ngày mai sán lạn 

Được loan truyền tình Chúa 

Cứu rỗi muôn linh hồn 

--------------------------------------------- 

 

CHỌN LỌC 

 

Theo bản tin tổng hợp 

Trên báo và ti vi 

Vi rút en Cô vít 

Ít nhiễm vào trẻ con 

 

Vì sao ư? Có thể 

Tâm trẻ không bất an 

Nghiệp trẻ con quá mỏng 

Trẻ con như thiên thần 

 

Trẻ con khi được nghỉ 

Đá bóng tung cả sân 

Không nhớ họa vi rút 

Hay thời gian như vàng 

 

Như vậy bạn đã biết 

Dịch miễn trừ trẻ con 

Vi rút chọn người lớn 

Sinh mệnh dừng số không…. 



----------------------------------------------- 

 

ĐƯỜNG SỐNG 

 

Hỡi nhân loại, lặng nghe thiên thượng nói 

Quạ đen trời, sấm sét nổ đầu xuân, 

Dịch bệnh gieo tận hang cùng ngõ hẻm 

Từ Châu Á, Châu Âu đến Trung Đông… 

 

Hỡi nhân loại, xót nghe trên thế gian 

Tiếng rên xiết xé không gian kiếp tạm, 

Hôm nay người dưng đến mai là bạn 

Mấy ai qua nghiệp lực phán tên mình? 

 

Hỡi nhân loại, hy vọng ngày tươi sáng 

Ai tín thác, sống tựa vào Xót Thương  

Luôn gieo mầm tin yêu vào tình Chúa 

Sẽ gặt được, những hoa trái thiên ân! 

 

Hỡi nhân loại, hãy tĩnh tâm, nhẫn nại 

Nghe bằng tai, nhìn bằng mắt, bằng tim 

Hiểu lòng Chúa thấu rõ mọi bình yên 

Rồi tung cánh và cùng Người sống mãi… 

----------------------------------------------------------- 

CƠ MẬT  

 

Cho dù là tổng thống 

Thủ tướng hay doanh nhân, 

Vô sản hay tư sản, 

Dù tiền đồ sán lạn 

Hay tương lai tối tăm 

Tất cả đều bình đẳng 

Trước vi rút vô hình! 



 

Cho dù biệt thự lắm, 

Tiền nhiều như quân Nguyên, 

Dáng dấp đẹp như tiên, 

Ăn nói như hiền triết, 

Gỉ gì gi cũng biết, 

Vừa lắm chức nhiều quyền 

Trước vi rút cũng hết! 

 

Vi rút thay thần chết 

Đến luận tội thế gian 

Những lời Trời xanh phán. 

Vi rút đọc bản án 

Buộc tội kẻ ác gian 

Kẻ hại nhân, hại vật 

Hại muôn loài, trái đất! 

 

Vi rút hé cơ mật 

Chuyện chọn lựa sống còn 

Của trời và của đất 

Của nhân loại trong mê. 

Tất cả còn có thể 

Tự đổi thay cứu mình 

Bằng tâm trong, đức sáng! 

 

Dù là ngôi sao sáng 

Hay chỉ là dân đen 

Ai cũng có thể nhiễm 

Vi rút không quốc gia 

Ai cũng có thể tránh 

Đi qua kiếp nạn này 

Hãy quay đầu nhìn lại 

Tìm về Lòng Xót Thương… 


