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Sớ Táo quân 
 

Chùa Hoa Nghiêm 
 

áo: 

Muôn tâu Ngọc Hoàng 
hần Táo Hoa Nghiêm 
ừ miền hạ giới 
ừa tới Thiên đình 
in trình Hoàng Thượng 
ề chuyện dân gian 
oàn năm Ất Dậu 
hắp cả toàn cầu 
âu đâu cũng loạn 
om đạn đùng đoàng 
an hoang nhà cửa  
ửa cháy phừng phừng 
ác chết tứ tung 
ởi quân khủng bố 
om nổ lai rai 

Tiếp đến thiên tai 
ai ba trận bão 
ổ vào Hoa Kỳ 
atrina và Riata 
hành phố tiêu ma 
hà nhà đổ xuống 
ướp bóc nổi lên 
ân khóc dân rên 
hậm trễ cứu trợ 
ng Bush hoảng sợ 

Chạy tới chạy lui 
Bù đầu tóc rối 
Hối thúc các nơi 
Mau mau cứu trợ. 

-Trở qua Nam Á 
Cả vùng Kashmir 
Bị trận động đất 
Trở thành bình địa 
Chôn sống cả trăm 
Ngàn người vô tội 
Pakistan vội vã 
Tha thiết kêu ca 
Thế giới, quốc gia 
Và Liên Hiệp Quốc 
Khẩn cấp thuốc men  
Mùng mền quần áo 
Gạo, nước, sữa, 
đường… 

-Qua nước Nam Dương 
Lại bị khủng bố 
Nổ tại Bali     
Hai lần liên tiếp 
người chết khủng khiếp 
Nghề nghiệp du lịch 
Sẽ hết du dương 
Bali hết đường 
Sống nhờ du lịch 

Vì bọn du kích  
Khủng bố lung tung 
Nước Úc trong vùng  
Cũng bị ảnh hưởng. 

-Trở lại chính trường 
Trong đảng Lao Động 
Ông Mạc Lê Tâm 
Phát hành nhậy ký 
Nội dung bật mí 
Các đấng tu mi 
Khiến Kim Bi Li 
Bực tức kêu gào. 

Ngọc Hoàng: 

-Sao Táo báo cáo 
Toàn chuyện đâu đâu 
Trởi lại từ đầu 
Trình tâu rành rẽ 

Táo:

-Thần sẽ báo cáo 
Công viếc hoằng đạo 
Của chùa Hoa Nghiêm 
Không sao kể hết 
Ngày tư ngày tết 
Phật Đản, Vu Lan 
Cả ngàn bạn đạo 
Đông đảo về chùa 
Nắng mưa bất kể 
Kinh kệ lâm râm 
Thầy Thích Thiện Tâm 
Ân cần thăm hỏi 
Đến mọi người dân 
Đầy lòng yêu dấu. 

-Đầu năm Ất Dậu 
Thần tâu mọi chuyện 
Tại nơi chánh điện 
Là năm đầu tiên 

Trang hoàng nghiêm 
chỉnh 
Cảnh chùa linh đình 
Mồng một đầu năm 
Hàng trăm xe pháo 
Đậu ráo ngoài đường 
Hoa cúc, hoa hường 
Vạn thọ, hoa mai 
Chen vai sát cánh 
Quì lạy Phật đài 
Xếp hàng dài dài 
Thắp nhang khấn vái 
Xin lộc cầu tài 
Buôn may bán đắt. 

-Tiếng đàn réo rắt 
Từ ban văn nghệ 
Như thể mời gọi  
Mọi người trở vào 
Hội trường xem hát 
Xem các thiếu nhi 
Thi đua quốc phục 
Xinh đẹp vui cười 
Hết sức đẹp tươi 
Đoàn lân ông địa 
Nhẩy múa lia chia 
Như trò múa rối 
Trời chiều gần tối 
Mỗi lúc mỗi đông 
Đồng hương xa gần  
Tới chùa lễ Phật. 

-Chủ Nhật, Mồng Năm 
Hòa thượng đến thăm 
Thầy Tâm, Phật tử 
Chúc mừng hòa thượng 
Tuổi thọ tám tư 
Khỏe như tuổi trẻ. 

-Toàn thể Phật tử 
Hành hương thập tự 
Mười chùa quanh vùng  
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Những chùa các nước 
Biết được tập quán 
Mỗi nước khác nhau 
Dù một màu cờ 
Cùng thờ một Phật. 

-Thần xin chân thật 
Báo cáo Ngọc Hoàng 
Thư viện Hoa Nghiêm 
Đàng hoàng, đầy đủ  
Vượt quá mười ngàn 
Kinh sách khác nhau 
Anh ngữ,Việt, Hoa 
Đủ ba ngôn ngữ 
Không thích đọc chữ 
Thì nghe đĩa, băng. 

-Tháng tư ngày rằm 
Đại lễ Phật Đản 
Nhân loại hân hoan 
Mừng ngày sinh nhật 
Đức Phật ra đời 
Khai sinh ra đạo 
Khắp chốn, mọi thời 
Tu hành đạo Pháp   
Giải thoát luân hồi 
An định thảnh thơi 
Đời đời kiếp kiếp. 

-Tiếp theo mỗi sáng 
Chủ nhật hàng tuần 
Thầy Thích Thiện Tâm  

Mỗi tháng, cả năm 
Phật tử bốn phương 
Thường về lạy Phật 
Hương hoa lễ vật 
Dâng cúng mười 
phương 
Tam thiên chư Phật. 

-Tăng ni cực nhất 
Tổ chức khóa tu 
Hướng dẫn lu bù 
Pháp tu Thọ bát 
Nhất là các bác 
Quỳ lạy khó khăn 
Trì danh kinh hành  
Mặc cho mỏi gối 
Còn tụng sám hối 
Thì chẳng ai bằng. 
 
-Đại lễ Vu Lan 
Có đến cả ngàn 
Bông hồng cài áo 
Người ra người vào 
Vô cùng đông đảo 
Chen trúc thọ trai 
Xếp hàng dài dài  
Để xem văn nghệ 
Ca múa đẹp đẽ  
Tình mẹ đề cao 
Như sao trên trời 
Nghĩa cha sáng ngời 
Như ánh mặt trời 

Tết của thiếu nhi 
Dưới ánh từ bi 
Hoa Nghiêm tổ chức 
Văn nghệ văn gừng 
Tưng bừng múa hát 
Bánh kẹo được phát 
Với cái đèn lồng 
Màu đỏ màu hồng 
Tiếng trống tiếng cồng 
Tùng tùng, tùng tùng 
Kỳ lân vẫy vùng 
Múa lượn thật xung 
Nhào lên lộn xuống 
Các em còn bé 
Sợ té kêu la 
Ba ơi!  má ơi! 
Nhiều chuyện trên đời  
Bao lời cho hết 
Thần chỉ tổng kết 
Có bấy nhiêu thôi 
Thần vội trở về 
Kẻo bà xã đợi 
Thôi thì năm mới 
Nhân dịp xuân sang 
Thần chúc Ngọc Hoàng 
Muôn năm vạn tuế 
Vạn tuế!, vạn tuế 
Bái bai Thượng Đế. 

Táo Hoa Nghiêm 
 
 

Chùa Quang 
Minh 

Táo : 
Mọi chuyện to nhỏ 
Táo đây phải mần  
Tiễn cựu nghinh tân 
Một thân lo liệu 
Nếu trễ hỏng chịu 
Cho Táo ứng hầu 
Để mà trình tâu 
Táo xin quây gót 
 
Bắc Đẩu : 
Ê ê đừng vọt 
Thánh thượng chưa ra, 
Năm nay ổng già 
Đứng đi chậm chạp 
Lại còn mập mạp 
Chất béo dư thừa 
Mưa nắng hỏng ưa 
Táo nghe ta dạy 
Bớt ga thắng lại . . .  
(Chuông trống bát nhã  
vang lên Ngọc Hoàng  
từ từ đi ra) 

Nam Tào : 
Thánh thượng giá lâm 
Nghiêm nghị mà nằm 
Ủa mà quỳ xuống 
Quần thần mong muốn 
Ngọc Hoàng bình tâm 
Ngọc Hoàng  muôn năm 
 

Ngọc Hoàng: 

Ta đây miễn lễ, 
     

Thường hay Thuyếp 
Pháp 
Mồng một ngày rằm 

Tỏa khắp mọi nơi. 

-Trung Thu đã tới 

 
Táo : 
Đạp mây tung gió 
Táo đến nhà trời 
Quang cảnh sáng tươi 
Thiên đình rực rỡ 
Trăm hoa đua nở 
Quỳ trước bệ rồng 
Thỏa dạ nhớ mong 
Xin vào đảnh lễ 
 
Nam Tào : 
Sao Táo đến trễ, 
Nếu nói hỏng thông 
Khó tới bệ rồng 
Táo kia nghe rõ? 
 

Năm nay long thể 
Cũng uể  lắm rồi 
Nhưng ta rán ngồi 
Nghe lời trình tấu 
Mọi việc tốt xấu 
Của chùa Quang Minh 

Táo kể sự tình 
Một năm tống kết 
 
Táo : 
Thần làm muốn chết 
Nhiều việc quá chừng 
Không bao giờ ngừng 
Mệt thôi ứ hự 
Quý Thầy, Phật tử 
Bảo điện chờ mong 
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Chương trình cảnh sát Nói về đạo tràng 
  

Nay đã khởi công 
Vào ngày Phật đản 
Thành công viên mãn 
Hoà thượng cúng rằm 
Mười sáu tháng năm 
Là ngày đào lỗ 
Làm lễ động thổ. 
Ngọc Hoàng : 
Cha chả quá hay 
Bao tháng ngày dài 
Nay thành sự thật ! 
  
Táo : 
Cùng nhau đâu cật 
Phật tử nhiệt tình 
Làm việc quên mình 
Mọi người hoan hỷ 
Cơm chay gây quỹ 
Năm nay ba lần 
Nhà bếp chuyên cần 
Thần đây lảo đảo 
Đội son đội chảo. 
Chúa nhật chiên xào 
Canh bí canh rau 
Đãi ăn miễn phí  
Thiệt là có lý 
Ngọc Hoàng : 
Đãi ăn cả làng 
Sao vẫn không màng ? 

 
Táo : 
Dạ chùa khuyến khích 
Người lớn con nít 
Sinh mạng chúng sanh 
Nuốt vô sao đành ? 
Tập ăn chay lạt 
Còn về sinh hoạt 
Hành hương vui tươi 
Hơn năm trăm người. 
Tổ chức sau tết 
Mười hai xe bus 
Rước gánh cải lương. 
Hát tại hội trường 
Nhiều người ủng hộ 
Lắm kẻ ái mộ 
Thanh Tuyền, Chế Linh, 
Trình diễn nhiệt tình. 
Ngọc Hoàng : 
Năm trước nhiều mục, 
Nay còn tiếp tục? 
 
Táo : 
Dạ! lớp dạy thiền 
Tổ chức liên miên 
Central Link tới, 
Giảng giải phúc lợi 
Sống khỏe sống vui 
Vẫn tiến không lui 

Xóm giềng cảnh giác 
Để ý kẻ nghi 
Cư an tư nguy 
Cai nghiện ma túy 
Giáo dục luân lý 
Những lớp dạy đàn 
Dạy vẽ, trang hoàng 
Vẫn cứ tiến tới 
Nhiều học viên mới 
Thần tiếp tục trình 
Chùa mua máy in. 
Lãnh in sách báo 
Dạ xin báo cáo 
Mọi việc tiến hành 
Nếu mà tiến nhanh 
Có chút lợi nhuận 
Góp phần xây dựng 
 
Ngọc Hoàng : 
Ồ hay dữ  nha 
Ta mới nghe qua 
Mọi việc quá tốt 
Nếu mà mai mốt 
Bảo điện xây xong 
Những người góp công.  
Đáng được trọng thưởng 
 
Táo : 
Ngày sau mới hưởng. 
Thưa với Ngọc Hoàng 
Bây giờ ngỗn ngang 
Thần đây nói thật 
Chùa nay quá chật 
Chỉ có hội trường  
Chật chội không lường 
Không có đủ chỗ 
Ôi thôi . . . thật khổ. 
 
Ngọc Hoàng : 
Liên Xã Quang Minh 
Thần chưa tấu trình 
Có thường thọ Bát ? 
Văn nghệ ca hát 
Sinh hoạt thế nào ? 
Báo cáo cho mau. 
Hãy nâng ly ngọc 
Uống chút  nước lọc 
 
Táo :  
Khải tấu Thánh Hoàng 

Tiến lên mãi mãi 
Chúa nhật, thứ bảy 
Liên viên thi đua 
Rũ nhau về chùa 
Việc đời tạm gác 
Trọn ngày thọ Bát 
Niệm Phật tụng kinh 
Giới luật giữ gìn. 
Tu học lễ cúng 
Tổng cộng năm chúng 
Giờ hơn hai trăm  
Dưỡng tánh tu tâm 
Lánh xa tam độc. 
Tâm Hoà, Diệu Lộc, 
Hai cánh sen rơi 
Lìa xa cõi đời . 
Mọi người thương tiếc 
Lãnh thêm công việc 
Tâm Hải giỏi giang 
Trưởng ban trai đường 
Nay kiêm chúng trưởng 
Đáng được tưởng thưởng 
Ngọc Hoàng : 
Diệu Lộc quy Tây 
Tâm Hải lên thay. 
Nâng đỡ cho chúng 
Như vậy quá đúng 
Trẫm đây tán thành. 
 
Táo : 
Thần nói cho rành 
Cổ đôi ba lượt 
Từ chối không được. 
Ấy là tăng sai 
Rất khó đổi thay. 
Thân tâm thanh lọc, 
Niệm Phật tu học 
Kết kỳ bảy ngày 
Cuối khóa vui thay 
Có đêm  thơ nhạc  
Kẻ ngâm người hát 
Ăn bánh uống trà 
Hơn trăm đèn hoa, 
Ðốt lên tỏa sáng . . . 
Sau hơn hai tháng 
Cách trở đội đàng 
Trở lại đạo tràng 
Phật tử muốn học 
Thầy dầu khó nhọc 
Tiếp tục giảng kinh 
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Bất kể bệnh tình 

 trang 
2006 

Truyền trao tâm huyết 
Thân mình chẳng tiếc 
Ðang giảng Lăng Nghiêm 
Thầy hiểu nỗi niềm 
Liên viên ham mộ, 
Hướng về Tịnh Ðộ 
Ðể cho hợp cơ 
Sách giảng bây giờ, 
"Ðường về Cực Lạc" 
Cùng nhau ca hát 
“Mở cửa Tây Phương” 
Cùng một con đường 
Tìm về an lạc 
Tin nguyện, hành đạt 
Thuần đượm yên vui 
Tiến bước không lui 
Cũng như năm trước 
Thầy trò cùng bước 
Ðến những công viên, 
Tìm đến thiên nhiên 
Thật là thích thú 
Về kinh Pháp Cú 
Kiết hạ năm này 
Phước Thái đêm ngày 
Soạn sách giảng giải  
Ðạo tràng hăng hái 
Hùn ấn tống kinh. 
Đệ tử nhiệt tình 
Lo in, lo sửa 
Vất vả nhiều bửa 
Cho kịp thời gian 
Trình làng cô bác 
Lại còn việc khác 
Kỷ yếu đạo tràng 
Trăm hai chục trang 
Nào thơ, nào truyện 
Văn chương tập luyện, 
Phong phú nội dung 
Góp sức lo chung 
Về phần hình thức 
Tâm Kiên ra sức 
Khéo léo trăm đàng 
Mỹ thuật trang hoàng. 
Nhờ ơn chư Phật 
Khó tin thành thật 
Thủ Hiến thăm chùa. 
Ðâu phải chuyện đùa 
Thật là kỳ diệu  
Cúng dường một triệu 
Ngọc Hoàng :  

Ôi đả qúa chừng 
Ta đây rất mừng 
Xây dựng công ích 
Trẫm đây quá thích, 
Mọi việc trong ngoài 
Tốt đẹp lâu dài . . . 
 
Táo : 
Cuối năm Liên Xã, 
Ðại hội tất cả, 
Ðạo tràng Quang Minh 
Hòa thượng chứng minh. 
Năm Dậu sắp hết, 
Cúm gà người chết 
Động đất sóng thần 
Bảo lụt khổ dân 
Sắp đến năm chó 
Uớc mong đổi gió 
Yên ổn nơi nơi 
Nhớ đạo quên đời 
Lan truyền  pháp Phật 
Trở về nguồn thật 
Ngọc Hoàng : 
Hỡi nầy ái khanh 
Mọi việc tâu rành 
Trẫm đây hoan hỷ 
Đạo tràng chăm chỉ 
Lo xây dựng chùa 
Quyết chí thi đua 
Việc ác phải tránh 
Tu tâm sửa tánh 
Rán mà dồi trau 
Hãy tu mau mau 
Không thôi sẽ trễ 
Cuộc đời dâu bể 
Biết nói sao cùng 
Giờ thì cáo chung 
Khanh về hạ giới. 
 
Táo : 
Kính thưa năm tới, 
Report nhiều hơn 
Thần thật đội ơn 
Xin về dương thế 
Bye bye Ngọc Đế . . . 
 
Táo Quang Minh cẩn tấu 

 
 

 
TIN TỨC CHÙA QUANG MINH (tiếp theo) 

xuất sắc là hai cơ quan nổi bậc nhất của TB Victoria qua 
bản “Victoria’s Award for Excellence in Multicultural 
Affairs”. 

- Ngày 16-11-05, một chương trình giúp cộng đồng của 
Bộ Cảnh Sát phối hợp với chùa Quang Minh cùng tổ 
chức giúp hàng xóm thêm an ninh tránh hỏa hoạn, trộm 
cắp được gọi  “Maribyrnong 18 Neighbour Watch” đến 
tham dự gồm các giới chức cảnh sát và các cư dân vùng 
Braybrook, Maidstone. 

- Nhằm giúp đở và hổ trợ thêm cho chùa Quang Minh để 
điều hợp - tồ chức các dịch vụ xã hội cộng đồng, ngày 6-
11-05, Thủ Hiến Steve Bracks TB Victoria đến thăm 
viếng chùa Quang Minh và cấp tài trợ (xin đọc bài “Ngôi 
Chùa Bên Dòng Sông”). 

- Trong dịp đi dự Đại Hội Tăng Già Thế Giới tại Mã Lai, 
ĐĐ Thích Phước Tấn ngoài trao một số tiền cho các 
đồng bào bão lụt tại VN, còn đưa về VN 18 máy đo tâm 
động đồ dùng trong phòng mổ (Patient Care Bedside 
Monitor System – Model 90303B), được biết số máy này 
của Bệnh Viện St Vincent tặng cho Ban Xã Hội Quang 
Minh trước khi thay thế số máy mới trị giá nguyên thủy 
một chiếc là 50,000 Úc kim và được định giá lại “Second 
hand” là 20,000 Úc kim. Số máy này sẽ tặng cho Bệnh 
Viện Ung Bứu, Bệnh Viện Lao và Hội người nghèo. 

SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN 

- Các đoàn sinh của 2 gia đình Phật tử Đại Bi Quan Âm 
và Đại Hoan Hỉ hiện đang sinh hoạt tại trường 
Collingwood và Hội trường Quang Minh trong tinh thần 
vì tuổi trẻ và tương lai của thế hệ người Việt trẻ đang 
sống tại Úc. 

Quí phụ huynh hiện đang sống tại các vùng miền Đông 
Nam Melbourne có thể ghi tên cho con em Phật tử tham 
gia GĐPT Đại Bi ở trường Collingwood vào mỗi Chủ 
Nhật và quí vị phụ huynh có thể ghi tên con em tham gia 
GĐPT Đại Hỉ tại chùa Quang Minh, Braybrook. 

Ngoài các chương trình sinh hoạt vui chơi: cắm trại, các 
đoàn sinh đều hoạt động hăng say chuẩn bị một đời sống 
tốt trong xã hội tại Úc. 

- Các lớp võ Vovinam được tổ chức hằng tuần tại Hội 
trường Quang Minh nhằm rèn luyện Đức-Trí-Dục cho 
các em trẻ VN có một tinh thần vững chắc và mang một 
truyền thống văn hóa VN. Quí phụ huynh muốn đưa con 
em đến theo học xin liên lạc về chùa Quang Minh hoặc 
Anh Kim. 
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