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Sôù Taùo Quaân 

Ngọc Hoàng : 
Trẫm trông mõi mắt, 
Gần tới bãi chầu 
Táo Quang Minh đâu ? 
Thật là kỳ cục. 
 
Táo : (hối hả vào qùy) 
Thần đây phũ phục, 
Cúi đầu lạy xin 
Được phép tường trình,  
Tha cho tội trễ . . . 
 
Ngọc Hoàng : 
Ta đây miễn lễ, 
Khanh hãy bình thân 
Nghỉ khoẻ lần lần, 
Rồi tâu ta rõ, 
Chuyện to đến nhỏ, 
Bổn tự Quang Minh. 
Theo kiến văn mình 
Năm qua kết thúc. 
 
Táo : 
Thần chạy nước rút, 
Gôm chuyện đạo tràng. 
Chẳng dám nói gian, 
Muôn tâu thánh thượng, 
Hải hà độ lượng. 
Lắm chuyện năm qua, 
Từ gần đến xa, 
Nơi thần trấn thủ. 
 
Ngọc Hoàng : 
Rì bọt chuyện cũ, 
Khanh khỏi đón rào, 
Hãy nói cho mau,  
Trẫm đây nôn nóng. 

 
Táo : 
Nhiều người trông ngóng, 
Bảo điện khởi công, 
Thủ tục lòng vòng, 
Council đã chịu. 
Chùa dư hơn triệu, 
Đóng góp thêm lần. 
Mới sắm cặp lân, 
Bằng đá Trung Quốc, 
Cao hai lăm tất. 
Sau Tết đấu thầu 
Mọi người nguyện cầu, 
Công trình thành đạt. 
Nếu tính chính xác, 
Báo cáo bệ rồng, 
Phật Đản khởi công. 
Nhà trù chăm chỉ, 
Làm cơm gây quỷ,     
Tổng cộng ba lần . 
Thần cực cái thân, 
Đội nồi xiểng niểng. 
Đạo tràng phát triển, 
Nhân số tăng nhanh. 
Sáu năm trưởng thành, 
Gần hai trăm vị, 
Chia ra quản trị, 
Năm chúng thưa rằng : 
Ba lăm Châu Hoằng, 
Ba bảy Thiện Đạo  
Thần đâu dám xạo 
Diên Thọ ba hai. 
Huệ Viễn chẳng sai 
Bốn ba báo cáo. 
Pháp Chiếu ba sáu. 
Mọi người đua tranh. 
Lánh dữ  làm lành. 

Lâu nay không khác, 
Hai tuần thọ bát. 
Muốn giải thoát nhanh, 
Tu học ghi danh. 
Khoá đầu Phật thất, 
Mưa bay lất phất, 
Những ngày cuối thu. 
Bắt đầu khóa tu, 
Hòa Thượng nghiêm nghị, 
Ban lời khai thị. 
Phước Tấn trưởng ban, 
Phật sự lên đàng. 
Để thầy Phước Thái, 
Một mình lèo lái, 
Hướng dẫn cách tu, 
Bảy ngày lu bù . . . 
Lại làm kỷ yếu, 
Cuối khóa lại biếu, 
Cho từng tu sinh. 
Tiếp tục xin trình, 
Cuộc đời dâu bể, 
Tu mau kẻo trễ. 
Phật thất kỳ hai 
Dành cho những ai 
Không ngại đông giá 
Gian nan chẳng xá.  
Lễ bái trì danh,   
Niệm Phật kinh hành, 
Quay phim hết thảy 
Ngồi, đi, qùy, lạy 
Tổ chức quá hay, 
Tiến bộ mỗi ngày 
Sân si tận diệt. 
 
Ngọc Hoàng : 
Sao nghe quá tuyệt, 
Trẫm rất hài lòng. 
Bảo điện sẽ xong, 
Lưu cho hậu thế. 
Còn gì nói kế ? 
 
Táo : 
Sinh hoạt thanh niên, 
Tổ chức liên miên. 
Ươm mầm thiệt kỷ, 
Đoàn Đại Hoan Hỷ , 

Trăm lẻ bảy em, 
Ca hát thấy thèm. 
Đầu tiên oanh vũ, 
Cho vào đoàn ngũ. 
Đến thiếu rồi thanh, 
Giáo lý học rành. 
Trụ trì linh hướng, 
Tật xấu không vướng, 
Dạy dổ mỗi tuần,    
Các em nhuyển nhuần, 
Văn chương nước Việt. 
Thần xin khai thiệt, 
Lớp võ Vi Nam, 
Chúa nhật, thứ năm, 
Hơn trăm người tập . 
Nhà chùa có lập 
Lớp thiền hàng tuần, 
Tu sửa thân tâm 
Dành cho người Úc. 
Thứ sáu đông đúc, 
Sống khỏe sống vui, 
Tiến tới không lùi, 
Cao niên tụ hiệp, 
Du ngoạn rộn rịp, 
Về chùa ăn cơm. 
Council thật xôm, 
Đài thọ tất cả. 
 
Ngọc Hoàng : 
Nghe sao thiệt đả ! 
Trẫm chịu mục nầy , 
Xứ Úc sướng thay, 
Thần nên nói tiếp. 
 
Táo : 
Năm qua hai dịp, 
Rước gánh cải lương, 
Hát tại hội trường. 
Bà con thưởng thức, 
Ôi hay hết sức ! 
Có hàng đồ chay, 
Đủ món trưng bày. 
Miền Tây chửa lửa, 
Đãi ăn mở cửa 
Giám đốc cảm tình, 
Với chùa Quang Minh, 
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Đến mời hợp tác. 
Nhà trù tháo vác, 
Thần hỏng dám than, 
Thực khách mấy ngàn. 
Ăn chay thiểu dục, 
Gần tăng xa tục. 
Phật giáo Úc Châu, 
Đại hội lần đầu, 
Quang Minh tổ chức, 
Nhiều  người góp sức. 
Clean up một ngày, 
Phật tử ra tay, 
Gôm rác vô bị , 
Làm sạch phố thị. 
Giảng đạo tân thời, 
Thần hỏng nói chơi. 
Thư viện vô dĩa, 
Pháp thoại, kinh nghĩa, 
Thiền Tịnh song song, 
Thanh Từ, Tịnh Không, 
Bổn Sư Phước Huệ. 
Đâu dám ngưng trệ, 
Phát hành đều đều, 
Thần chẳng dệt thêu, 
Nhiệt tình đắc lực. 
Báo chí rất cực, 

Ba lần một năm, 
Ấn hành mấy trăm, 
Đặc san Hương Đạo. 
Thần không nói xạo, 
Phòng lép (Lab) của chùa, 
Điện toán thi đua, 
Năm tuần một khóa. 
Lớp vẻ cây lá, 
Rồi lớp dạy đàn, 
Thần nói y chang, 
Không thêm không bớt. 
Kỷ năng chia sớt. 
Đại lễ rình rang 
Phật tử  chia ban. 
Phân công gây qủy, 
Làm việc không nghỉ, 
Bún Huế, bánh bèo, 
Chả chiên, bánh xèo, 
Bánh ước bánh kẹp. 
Cảnh chùa thiệt đẹp, 
Ngày tết nhi đồng, 
Bánh kẹo, đèn lồng, 
Cả ngàn người dự. 
Chùa nhiều Phật sự, 
Khảo cứu cho đời, 
Cạo gió giác hơi, 

Tháng mười ra mắt, 
Chẳng dám thêm thắt, 
Quyển sách tung ra , 
Cho trẻ và già. 
Hướng dẫn cặn kẻ. 
An toàn sạch sẽ, 
Chúa nhật mỗi trưa, 
Trân trọng xin thưa, 
Ăn lân (lunch)  miễn phí, 
Về đây hưởng tí, 
Cơm chay lộc chùa. 
Chẳng muốn hơn thua, 
Tìm thêm bạn đạo. 
Trí huệ rán tạo. 
Hòa Thượng đã già, 
Mong ước năm qua, 
Du hành Trung Quốc, 
Đã thành sự thật, 
Chiêm bái Ngũ Đài, 
Lên tận Thiên Thai, 
Leo núi Kê Túc. 
Phái đoàn đông đúc 
Hơn sáu mươi người. 
Cảnh vật xinh tươi, 
Thắng danh lừng lẫy. 
Thật là hết xẫy, 

Thầy trò vừa đi, 
Vừa viết văn thi. 
Về in thành sách. 
Thật là số dách ! 
Úc với Nam Dương, 
Cùng một chủ trương 
Đại hội tôn giáo 
Phước Tấn xông xáo 
Cùng Hoà Thượng qua 
Tại Gia Cạt Ta 
Sứ mạng cao cả 
Kỳ hai Liên xã 
Mới diễn  linh đình 
Tại chùa Quang Minh 
Mọi việc trình tấu 
Mọi điều chẳng dấu. 
Thần xin dứt lời, 
Bệ hạ nghỉ ngơi, 
Thần về dương thế, 
Rồi đây năm kế , 
Thần sẽ về chầu, 
Sẽ tiếp tục tâu . . . 
Kính xin bái biệt. 
 
Táo Minh Quang cẩn 
bút

Thoâng baïch 2005              (tiếp trang 5) 
 

Chúng ta may mắn đón xuân trong đất nước thanh 
bình và ổn định. Bên cạnh chúng ta, con người dù 
sống ở chân trời góc bể nào cũng đã và đang có một 
số rất lớn phải đắm chìm trong lầm than, cơ cực; đói 
khổ chết chóc vì chiến tranh, thiên tai nhơn họa và 
thậm chí ngay cả những con người vì lòng tham đã 
đẩy biết bao thân phận lạc trôi trong những vùng 
trời tối tăm, tan nát cả tuổi xuân. 

Ngày 26 tháng 12 năm 2004 cả thế giới bất ngờ 
nhận tin buồn về trận động đất “Tsunami” ngay tại 
vùng Nam Á với cường độ đo được lên đến 8.9 theo 
địa chấn kế Richter đã gây tang tóc, điêu linh cho 6 
quốc gia liên hệ. 

Tính từ năm 1900 đến nay, đây là một trong 5 trận 
động đất tệ hại nhất, tạo nên những cơn sóng thần 
quét trôi làng mạc, nhận chìm hàng trăm ngàn nhân 
mạng một cách oan nghiệt, để lại một môi sinh hết 
sức nguy hiểm. Và hàng triệu người lâm cảnh khốn 
đốn khó khăn ngập tràn nước mắt. Chúng ta hãy 
hướng lòng mình về các nạn nhân xấu số và những 
người tuy thoát khỏi nỗi chết chóc nhưng lòng luôn 
tồn đọng cảm giác bất an do ảnh hưởng từ thiên tai  

 

 

tạo nên. 

Trước thềm năm mới, chúng ta hãy thành tâm cầu 
nguyện cho thế giới được an ổn hơn. Tình người luôn 
rộng mở. Các giá trị căn bản được tôn trọng. Những 
đức tính khiêm hạ, nhân bản, từ bi, bao dung và đặc 
biệt lòng kiên trì cho mọi cung cách tiếp cận không 
bao giờ mòn mỏi theo thời gian. Và như thế, thật sự 
chúng ta đang đón chào mùa xuân mới với trọn 
phẩm cách của chính mình. 

Tân niên Ất Dậu 2005, chúng tôi thay mặt Giáo Hội 
kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Phật sự tùy tâm 
mãn nguyện. 

Kính chúc quí đồng hương, Phật tử luôn sống trong 
hạnh đức từ bi, hỷ xả. Gia quyến trong ngoài sum 
vầy an lạc. Một năm mới bình yên, Phước Lộc Thọ 
bền lâu viên mãn. 

Nam Mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật 

Hòa Thượng Trưởng lão Thích Phước Huệ. 

 
 


