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 Sô ù  Ta ù o  Qua ân - Na êm Ñinh Hô ïi  
Chùa Hoa Nghiêm 

uôn tâu Ngọc Hoàng 
Táo chùa Hoa Nghiêm 
Vạn thiên cây số 

Khốn khó vô cùng 
Mới tới Thiên Cung 
Chúc mừng Thượng Đế 
Muôn năm! vạn tuế 
 () 
Thần tâu dưới thế 
Kinh tế khó khăn 
Làm ăn lỗ lã 
Hàng giả thì nhiều 
Khó điều phân biệt 
Khó diệt gian manh 
Dân lành lãnh đủ 
Chính phủ cũng hàng 
Bọn gian được lợi 
 () 

Thần xin kể tới 
Với Lê-Ba-Non 
Bị bom Do Thái  
Trải khắp mọi nơi 
Khói lửa tơi bời 
 
Nhà cửa tan hoang 
Xóm làng điêu tàn 
Dân chết cả ngàn 
Bị thương cả vạn 
Hoạn nạn khôn lường 
Tai ương, người chết  
Quân Hết-Bô-La 
Bắn qua Do Thái 
Vài ngàn hỏa tiễn 
Khiến chết mấy trăm 
Làm ăn đình trệ 
 () 
Về chuyện thiên tai 
Bão lụt dài dài 

 

Trung quốc Đài loan 
Đại hàn Việt nam 
Nam Dương quần đảo 
Gió bão sóng thần 
Quần đi quẩn lại 
Giết hại vô vàn 
Mạng người vô tội 

 
Bao trẻ mồ côi 
Sống không cha mẹ 
Tuổi trẻ bơ vơ 
Biết nhờ cậy ai 
Tương lai khổ cực 

 
Hoa Nghiêm tổ chức 
Văn nghệ giúp vui 

 
Cứu trợ thiên tai 
Bạo lụt dài dài 
 () 
Thần tâu trở lại 
Riêng chùa Hoa Nghiêm 
Ngày tết tân niên 
Của năm Bính Tuất 
Cảnh vật tưng bừng 
Đón mừng năm mới 

Tới giờ giao thừa 
Cửa chùa đông nghịt 
Sân chùa trật ních  
Trong chùa mù mịt 

 
Vì khói nhang đèn 
Chen nhau lễ Phật 

 
Phảng phất hương trầm 
Tiếng trống kỳ lân 
Tiếng cồng hòa nhịp 
Tùng beng! Tùng beng! 
Ánh đèn lung linh 
Thời kinh vừa hết 

 
Thầy Tâm chúc tết 
Bao đỏ lì xì 
Thầy đi thăm hỏi  
Mọi người trong chùa 
Vừa lúc văn nghệ 
Ca múa râm ran 
Vang cả hội trường 
Phật tử thập phương 
Cúng dường Tam Bảo 
Đồng bào hành hương 
Mười phương thập tự 

M 
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Phật tử chúc tết 
Hòa Thượng đại sư 
Niên trường mạnh khỏe 
Vui vẻ thật nhiều. 
 () 
Thầy Thích Minh Hiếu 
Dự Hội Liên Tôn 
Gồm nhiều tôn giáo 
Trao đổi văn hóa 
Để sống an hòa 
Cùng nhau đoàn kết 
Hết chuyện mùa xuân. 
 () 
Thần xin báo cáo 
Vào ngày Phật Đản 
Hàng ngàn bạn đạo 
Ồn ào náo nhiệt 
Không sao kể xiết 
Công việc nhà bếp 
Sắp xếp cả tháng 
Mua hàng trước năm 
Cả trăm bao gạo 
 () 
Chuông trống Bát Nhã 
Tất cả Phật tử  
Cung thỉnh tăng ni 
Đi vào chánh điện 

 
Được Thầy Thiện Tâm 
Thuyết giảng Phật Đản 
Ý nghĩa  muôn vàn 
Không sao nói hết 
 () 
Đại lễ Vu Lan 
Dân gian về chùa 
Đông chưa từng thấy 
Thầy Thích Thiện Tâm 
Lạy Phật Di Đà 
Và hàng Phật tử 
Khấn nguyện thiết tha 
Nhớ mẹ thương cha  
Chuông thỉnh ngân nga 
Ngoài hiên gió lạnh 

Chánh điện khói hương  
Bay vương mái tóc 
Con khóc nhớ cha 

 
Và thương nhớ mẹ 
Trong con xót xa 
Trên áo cài hoa 

 
Màu hồng còn cha 
Và còn cả mẹ  
Em bé mồ côi 
Với bông màu trắng  
Để nhắn với lòng 
Cha mẹ còn không 
Hay là mất cả 

 
Chả còn một ai 
Một mai nương tựa… 

 
 () 
Thần Táo xin thưa 
Ngọc Hoàng Thượng Đế 
Về đêm Trung Thu 
Lu bù đèn lồng  
Trông thật đẹp mắt 
Nến thắp sáng trưng 
Trẻ nhỏ tưng bừng 
Vui mừng khôn xiết 

 

 
Mải miết vui chơi 
Rồi tới văn nghệ 
Múa hát khỏi chê 
Về môn kỳ lân 

 
Trống đánh ầm ầm 
Âm thanh đồng nhịp 
Kỳ lân theo kịp 
Bước tới bước lui 
Vui chơi liên miên 
 () 
Hoa Nghiêm Thư Viện 
Kinh sách mười thiên 
Đĩa băng hàng vạn 

 
Gần ngàn bạn đọc  
Phổ cặp đạo pháp 
Rộng khắp mọi nơi 
Những lời Phật dạy… 
 () 

Có bấy nhiêu điều 
Trình tấu Hoàng Thiên 
Táo chùa Hoa nghiêm 
Bái bai Thượng đế 
Thần về dưới thế./.  
 

Táo Hoa Nghiêm
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Sô ù  Ta ù o  Qua ân - Na êm Ñinh Hô ïi  
Chùa Quang Minh 

Táo : 

Dạ, khải tâu Ngọc Đế, 
Đây táo chùa Quang Minh. 
Phủ phục trước cung đình,  
Xin vấn an long thể . . . 

Ngọc Hoàng : 

Trẫm đây miễn lễ, 
Nầy  how are you ? 
Kể nghe việc tu, 
Phật sự  sao hả ? 

Táo : 

Xin cao xanh  hỷ  xả, 
Cho thần tâu từ từ. 
Vì đường xa mệt nhừ,  
Nay dương trần nóng quá ! 
Kính xin ngài ân xá, 
Ra lệnh cho Long Thần, 
Mưa xuống đỡ muôn  dân. 
Úc Châu giờ đại  hạn, 
Sông hồ  nay khô cạn. 

Ngọc Hoàng : 

Táo ! chớ  thày  lay 
Đến xin xỏ ngay. 
Thôi cứ  thong  thả, 
Tấu  trình  tất cả. 

Táo : 

Dạ, trình lên bệ rồng, 
Đạo tràng nay rất đông. 
Số chính thức  nồng cốt, 
Gồm hai  trăm  mười  một. 
Sinh hoạt rất vui tươi, 

Danh dự  hai sáu người. 
Phật sự đa đoan quá ! 
Tu  kết  kỳ hai  khóa, 

Đầu năm trò lao nhao, 

Vì Thầy Phó Ban đau. 

Không ngại tay chân nhức, 

Thầy vẫn rán hết sức, 

Mở  khóa tu đầu năm. 

Tu sinh hơn một trăm. 

Việc về chùa  thọ bát, 

Mỗi cuối tuần không khác, 

Thành công nhờ tâm kiên, 

Ấy lời Phật Tổ khuyên. 

Đạo tràng thường nghe pháp, 

Thầy dạy cách  tu  tập, 

Để công phu tứ  thời. 

Việc tu học  ngoài  trời, 

Thầy giải những thắc mắc. 

Học giáo lý sâu sắc, 

Trắc  nghiệm thầy cho thi. 

Giữ  hạnh kiểm oai  nghi, 

Niệm Phật kiểm công cứ, 

Mỗi tháng vẫn cứ giữ. 

Đại  hội  tám vừa qua, 

Vì mọi người  thiế t tha, 

Hòa Thượng xuống chủ tọa. 

Sau khi thọ trai ngọ, 

Có văn nghệ giúp vui, 

Ca nhạc kịch thiệt mùi. 

Thần làm thấy ông giải, 

Tới nay còn quá oải . . . 

Ngọc Hoàng : 

Giỏi thay đạo tràng. 

Ta khen các ban. 

Nói trẩm nghe thử, 

Tình hình Phật sự. 
 
Táo : 

Dạ,  hội  nghị  tăng  già, 
Khắp Úc Châu tham gia. 
Để giữ  tình  thắt chặt, 
Thầy trụ trì có mặt. 
Bendigo nói qua , 
Trung Tâm Atisha. 
Phật tử đến sớt bát, 
Ngày an vị Bồ Tát. 
Nguyện quý thầy thiết tha 
Mong đạo cả lan xa, 
Tại các trường chọn lọc 
Mở các lớp Phật học, 
Giúp đời  thêm thắm tươi 
Giảng dạy cần thêm người 
Chùa Quang Minh nổi tiếng 
Nhiều học sinh  đến viếng, 
Sinh hoạt thanh thiếu niên, 
Thầy lưu tâm ưu tiên 
Mầm non phải lo kỹ 
Đai Bi, Đại Hoan Hỷ 
Đoàn viên lên cả trăm 
Mừng  tròn hai lăm năm 
Trại Healesville tổ chức 
Sinh hoạt vui hết sức 
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Ngọc Hoàng : 

Ôi hay dữ a, 

Mát  dạ  nghe qua, 

Táo à quên mất 

Còn việc xây cất 

Táo : 

Dạ thần thiệt lu bu, 

Cộng tác với  nhà trù, 

Hết mình lo nấu nướng, 

Mọi việc đều bành trướng 

Nào, gây quỹ cất chùa, 

Giúp bảo lụt mất mùa. 

Mọi người đang  thúc đẩy, 

Năm hai ngàn lẻ bảy, 

Các nhà thầu thi công, 

Quyết liệt xây cho xong. 

Ngọc Hoàng : 

Ôi hay quá cỡ 

Phật Trời che chở, 

Toàn ban  trù  phòng 

Trẫm đây ghi công 

Công quả làm được 

Sẽ hưởng nhiều  phước . . .. 

Táo : 

Xin đội ơn thánh hoàng, 

Phật tử cực chẳng than, 

Miễn mọi người tiến triển. 

Hiểu đời là hư huyển, 

Biết chuyển nghiệp lo tu, 

Phá kiến chấp mê mù. 

Còn lớp thiền người Úc, 

Nay vẫn còn  tiếp tục. 

Xây đường đồi xung quanh, 

Chùa trồng  thêm cây xanh. 

Năm mới đang mong đợi 

Tám tháng giêng Đinh Hợi 

Thập tự đi hành hương 

Để cúng dường thập phương 

Dạ muôn tâu bệ hạ, 

Mong mọi người khiêm hạ 

Biết san xẻ cúng dường 

Biết giúp đở yêu thương 

Ngọc Hoàng : 

Này hỡi là Táo 

Thần vừa báo cáo 

Mọi việc rõ ràng 

Ta sẽ  truyền ban 

Thu đông năm mới 

Long Thần  thường  tới 

Mưa xuống Úc Châu 

Trẩm có vui đâu 

Khi con dân khổ 

Táo : 

Thần đây lạy tại chỗ , 

Rất cảm đội hồng ân, 

Ngài thương xót hồng trần. 

Xin lấy nước nơi lụt, 

Đem qua cho nước Úc, 

Tạo mưa thuận gió hòa, 

Đến hết mọi quốc gia . 

Giờ thần xin bái tạ, 

Dạ good bye bệ hạ. 

Ngọc Hoàng : 

Táo ơi hãy khoan ! 

Bia uống vài lon,  

Đón mừng Đinh Hợi. 

Táo : 

Đường về chùa dịu vợi, 

Police hay chận đường, 

Rồi khó khăn khôn lường. 

Để cho thần tỉnh táo, 

Xin trọn đời giữ đạo, 

Không một phút buông lơi, 

Trong nghịch cảnh cuộc đời. 

Đường trần muôn vạn lối, 

Cầu mọi người hối lỗi, 

Biết nghiệp báo trả vay, 

Tín, Nguyện, Hành không thay. 

Thần đây xin tình  thiệt, 

Cho hạ thần bái biệt . . .  

Ngọc Hoàng : 

Trẩm truyền bãi  trào, 

Chút tiền ta trao, 

Cúng dường Tam Bảo. 

Ôi  đời hư ảo, 

Giữ đạo từ bi, 

Trọn đời quy y, 

Thoát nghiệp ngu si, 

Phát tâm cho mạnh, 

Giữ toàn giới hạnh. 

Không quên khanh đâu, 

Sang năm về chầu . . . 

Táo : 

Vâng lời ơn trên dạy 

Vượt qua mọi ngăn ngại 

Xin lai đáo đạo tràng 

Hẹn gặp lại thiên nhan. 

Dạ, tuế tăng vạn tuế ! 

 

Minh Quang cẩn bút 

01 tháng 1 năm 2007 

 

 

 

 
 


