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Thi hào Nguyễn Du chứng kiến nạn dịch khiến hàng triệu người chết, đã trước tác Văn tế thập 

loại chúng sinh. Hiện nay, đại dịch Vũ Hán đã cướp đi mạng sống của gần 800 ngàn người trên 

khắp thế giới và 21 triệu người bị nhiễm virus. Bài văn tế rằm tháng 7 Xá tội Vong nhân là để 

tưởng nhớ bao oan hồn phải chết tức tưởi vì đại dịch Vũ Hán. 

 

Rằm tháng bảy mưa sầu ứa lệ 

Biết bao người kể lể chơi vơi 

Vành tang che kín một trời 

Nhà tan cửa nát thôi rồi mất nhau  

Ngày 31 mười hai năm ngoái (31/12/2019) 

Corona tai hại rất ngầu 

Nơi phòng thí nghiệm Ba Tàu 

Thành đô Vũ Hán có lầu họ Thôi (Hoàng Hạc Lâu)   

Đảng cộng sản giết người oan uổng  

Cướp đi bao mạng sống dân lành 

Chế con virus tham tàn 

Từ Tàu, dịch bệnh lan tràn khắp nơi 

Ở Vũ Hán số người thiệt mạng 

Tập Cận Bình trên mạng nói ngông  

Bao người không có mộ chôn 

Hàng hàng lớp lớp xác hồn tả tơi 

Nhận xác chết của người thân thuộc 

Phía trời đông Hàn quốc nhãn tiền 

Ba trăm người chết oan khiên 
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Hoa sen tiễn biệt hồn thiêng mỏi mòn  

Bên nước Nhật núi non Phú Sĩ   

Có cả ngàn tử sĩ một thời 

Bông hoa cúc trắng nhớ người    

Fuji tuyết phủ vời vời nhớ thương 

Số người chết chập chùng nước Mỹ 

Trên trăm ngàn sinh ký tử quy 

Quan tài che phủ bông quỳ 

Sương mai còn đọng xuân thì gãy ngang 

Có nhiều nước ngổn ngang xác chết 

Bên trời Âu hết cả nhà quàn 

Thuê xe máy lạnh từng hàng  

Ngoài sân bệnh viện ngỡ ngàng oán than 

Ở Nam Mỹ ngổn ngang đầy mộ 

Lấy đất hoang làm chỗ chôn người 

Mễ, Phi thì cũng thế thôi 

Đâu đâu hồn cũng bơ vơ không nhà 

Rằm tháng 7 vong nhân xá tội 

Vái mười phương hỏi tội giặc Hồ  

Hồn thiêng giết hết cộng nô 

Bắc Kinh, Hà Nội đào mồ chôn nhau. 

 

 

Paris, Rằm tháng 7 Xá tội Vong nhân 
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Cám ơn anh Thông đã sáng tác bài "Văn Tế Oan Hồn Đại Dịch Vũ Hán" cho những sinh linh đã 

chết oan vì đại dịch Covid19. 

 

Tròn trăng nhắc nhở đêm rằm 

Đã qua tháng bảy, nhủ thầm: "Vu Lan" 

Chùa xa còn tiếng chuông ngân 

Đọc bài văn tế, tâm thần lãng du... 

 

Nhan Ánh-Xuân. 
2/9/2020 (15/7 âm lịch) 


