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CHÙA HOA NGHIÊM 
Muôn tâu Thiên đế 
Thần đây dưới thế 
Táo chùa Hoa Nghiêm 
Vượt lên thiên đình 
Tâu trình tình hình 
Dưới trần bao chuyện 

Biến đổi toàn cầu  
Gây nhiều hiện tượng 
Nước Úc đau đầu 
Mấy năm hạn hán 
Chính phủ kêu than 
Farms, dân la làng 
Vì hạn chế nước 
Từ mấy năm trước 
Trời không có mưa 
Hồ chứa khô cạn 

 
 
 
 
 
  

Nạn thiếu nước dùng 
Vô cùng khốn khó 
Trong lúc, có nơi 
Trời mưa tầm tã 
Phố xá nước ngập  

 
 
 
 
 
 
 
 

Giông bão dồn dập 
Cây đổ nhà sập 
Lụt ngập cả làng 
Hàng ngàn người chết 
Chả biết Hoàng thượng 
Có thương dưới thế 
Trăm bề đớn đau! 

I-Rắc đánh nhau 

Vô số người chết 
Thần đếm không hết 
Người chết đa số 
Do quân khủng bố 
Đánh bom tự sát 
Thịt nát xương tan 
Muôn vàn đau khổ 
Xin quân khủng bố 
Hãy ngừng giết nhau 
Niềm đau chấm dứt 

Tâu đức Ngọc Hoàng 
Trình sang chuyện mới 
Tết năm Đinh Hợi 
Chùa bắn pháo bông 
Những vệt màu hồng 
Vàng, đỏ, tím, xanh 
Bay nhanh vùn vụt 

 

 

 

 

 

Vun vút lên trời 
Nơi xa cũng thấy 
Thật là vui vầy 
Văn nghệ trình diễn 
Ca hát liên miên 
Vào giờ giao thừa 
Ở trên Chánh Điện 
Thầy Thích Thiện Tâm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đại diện Hòa thượng 
Chúc tết đồng hương 
Bình an hạnh phúc 
Đầu năm tổ chức  
Hành hương thập tự: 
Quảng Đức, Quang Minh, 
Linh Sơn, Tây Tạng… 

-o()o- 
Ngày rằm tháng giêng 
Hoa Nghiêm gây quỹ 
Cứu trợ thiên tai 
Ở tại quê nhà 
Lũ lụt kéo dài 

Để lại tan hoang 
Trăm ngàn khốn khó 

-o()o- 
Chùa còn chăm lo 
Trung Tâm Giáo Dục 
Mục đích đào tạo 
Cả Trí lẫn Đức 
Kiến thức hiểu rộng 
Đạo đức sâu dầy 
Tràn đầy tuổi trẻ. 

Kể cả mọi giới 
Mỗi sáng Chủ nhật 
Kinh hành niệm Phật 
Còn khóa Thọ Bát 
Thường được tổ chức 
Cô bác nô nức 
Tu học khá đông 

-o()o- 
Công tác cộng đồng 
Hoa Nghiêm Liên Tôn 
Hội Đồng thành phố 
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Phục vụ cư dân 
Vùng Đan-đờ-Nông 
Giao lưu văn hóa. 

-o()o- 
Tâu qua Đại lễ 
Vào Mùa Phật Đản 
Hàng ngàn Phật tử 
Từ khắp mọi nơi 
Về chùa đảnh lễ 
Và xem văn nghệ 
Toàn thể gia đình  

Phật tử Chánh Đạo 
Tài nghệ rất cao 
Bỏ bao công khó 
Tập dợt đêm ngày 
Trình diễn quá hay 
Múa may ca hát 
Bản Ánh Đạo Vàng 
Ca ngợi Bồ Tát 
Đức Quán Thế Âm 

-o()o- 
Thần Táo nhất tâm 
Tấu trình Ngọc Đế 
Lễ Hội Vu Lan  
Vô vàn nhộn nhịp 
Nhà bếp đông nghịt 
Cũng vẫn không kịp 
Đồ cúng Hương Linh 
Trai đàn báo hiếu 
Chánh Điện tụng kinh 
Gia đình Phật tử 
Từ trước ra sau 
Cùng nhau dâng hoa 
Bông hồng cài áo 

Minh Chiếu viết báo 
“Bài thơ tặng mẹ” 
Một cô ca sĩ 
Khe khẽ nhẹ nhàng 
Hát bản Bông Hồng 
Cài lên ve áo 
Làm bao nhiêu người 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sụt sùi nước mắt 
Ruột thắt lòng đau 
Buồn rầu mất mẹ 
Bạn Đồng Minh hỏi 
“Bông Hồng Nào Cho Cha” 
Táo ngậm ngùi xót xa! 

-o()o- 
Muôn tâu Hoàng đế 
Về đêm Trung Thu 
Meo Bần tối mù 
Trăng sao đâu mất 
Rước đèn đẹp nhất 

Nhờ đêm tối trời 
Văn nghệ thiếu nhi   
Múa thì vui quá  
Mà hát cũng hay  

Kỳ lân múa may 
Quá hay, quá hay 

 

Muôn tâu Ngọc Đế 
Thần xin kể tiếp 
Việc hai mươi năm 

Hoa Nghiêm Kiến thiết 
Từ việc khởi đầu 
Mua căn nhà gỗ 
Khó khổ trăm điều 
Mấy năm qua mau 
Tậu thêm căn nữa 
Cũng không đủ chứa 
Vì đông bạn đạo 
Hòa Thượng, Thầy Tâm 

Chỉ đạo Hoa Nghiêm 
Tiến thêm bước dài 
Mua vài miếng đất 
Xây cất vĩ đại 

Nếu một mai này 
Thiên Đế xuống đây 
Xin hãy ghé xem 
Ngôi chùa Hoa nghiêm 
Vô cùng đẹp đẽ 

-o()o- 
Nay Táo Hoa Nghiêm 
Bái bai Thiên Đế 
Thần về dưới thế!... 

 
Táo Hoa Nghiêm 


