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Sớ Táo Quân Xuân Mậu Tý - 2008 
CHÙA QUANG MINH 

Nam Tào: 
Bốn lần chập chả. . . 
Ba hồi bát nhã . . . 
Thánh thượng giáng lâm.  
Táo quân hàng năm, 
Về chầu Ngọc Đế.  
 

Táo quân: 
Táo từ dương thế, 
Tại chùa Quang Minh. 
Đến ngày tấu trình,  
Trở về  yết kiến. 
Thiên đình thăm viếng,. 
Report mọi điều. 
Ôi chuyện thật nhiều, 
Liên Hữu Cực Lạc, 
Các ban sinh hoạt, 
Một năm qua nhanh, 
Táo đây nhớ rành; 
Dạ xin ra mắt. 
 

Ngọc Hoàng: 
Này khanh; 
Sơn hà xả tắc, 
Cắt đặt táo quân,  
Tàn đông sắp xuân. 
Về đây trình tấu, 
Mọi việc tốt xấu, 
Nè how are you ? 
Chuyện chùa, việc tu? 
Nói thật chớ dối. 
 

Táo quân: 
Dạ bẩm, 
Thánh thượng đừng hối, 
Để thần nghĩ suy, 
Xem tâu chuyện gì? 
Cho Ngài đặng rõ, 
Nhà trù chuyện nhỏ, 
Bổn tự chuyện to, 
Thánh thượng ban cho, 
Quá nhiều ơn phước, 
Nguyện ước có được, 
Khó khăn đều vượt . . . 
 
 

Ngọc Hoàng: 
Trong năm con Heo, 
Phải very well, 
Vì được tam hạp, 
Nhưng hơi chậm chạp. 
Táo, 
Nhấp cúc tửu đi, 
Nhắm chút kim chi, 
Ăn gỏi ngọc diệp, 
Mừng ngày tao hiệp. 
Trẫm, khanh, quần thần, 
Ngồi giữa gió xuân! 
 

Táo quân: 
Muôn tâu, 
Khi mưa, lúc nắng, 
Mặt thần đâu vắng, 
Hạ tàn thu sang, 
Hoà Thượng lập đàn, 
Cầu Quan Âm độ, 
Công trình đồ sộ, 
Bảo Điện Quang Minh; 
Mau được thành hình. 
Ấy ngày dựng cột. 

Đầu tháng mười một, 
Rước tượng Phật về, 
Đạo tràng mừng ghê! 
Ba lần gây quỹ, 
Thần làm mệt nghỉ, 
Nấu nướng đãi ăn, 
Nhà trù lăng xăng, 
Hội trường chật nứt, 
Thần vui hết sức. 
Vụ cầu Cần Thơ, 
Bị xập bất ngờ, 
Làm cơm cứu trợ, 
Công nhân cùng thợ, 
Vong mạng bị thương. 
Tai nạn cầu đường, 
Động lòng bi mẫn, 
Quý Thầy hướng dẫn, 
Trị sự tận nơi, 
Uỷ lạo cho đời. 
Miền Trung bão lụt, 
Gây quỹ tiếp tục, 
Số tiền gởi về, 

Giúp cảnh thảm thê. 
 

Ngọc Hoàng: 
Tấm lòng vàng đá, 
Ôi hay quá xá. 
Giỏi lắm đó nghen, 
Trẫm đây khá khen. 
Đó là theo sát, 
Hạnh nguyện bồ tát. 
Phật tử có tình, 
Trẫm đây chứng minh. 
 

Táo quân: 
Thần đây đa tạ, 
Lời khen bệ hạ, 
Trí huệ từ bi, 
Bất cứ chuyện gì, 
Đều suy nghĩ hết, 
Siêu thoát người chết, 
Kẻ còn an vui. 
Bớt nỗi ngậm ngùi,  
Tâu lên chín cửu, 
Cực Lạc Liên Hữu, 
Sinh hoạt tiến thăng, 
Liên viên gia tăng. 
Cùng nhau căn dặn, 
Thọ bát đều đặn, 
Bước vào đầu thu, 
Đi Warnambool, 
Thăm mhiều cảnh lạ. 
Mười hai tảng đá, 
Nắng chiều nghiêng nghiêng, 
Viếng bến Thần Tiên. 
Tâm hồn thoải mái, 
Hai ngày nhớ mãi. 
Rồi giữa mùa xuân, 
Cùng nhau quây quần, 
Ngoài trời sinh hoạt, 
Thung lũng gió mát. 

Cùng nhau đổi trao, 
Soi sáng cho nhau, 
Quý thầy dìu dắt, 
Chương trình khởi sắc. 

Khóa  tu báo ân, 
Thầy thăm mẫu thân. 
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Đành phải đình chỉ, 
Chuẩn bị thật kỹ, 
Khoá tu cuối năm. 
Tham dự cả trăm, 
Sau đêm sám hối, 
Là ngày đại hội. 
Hơn hai tuần sau, 
Kết kỳ  đổi trao, 
Đồng về Phước Huệ. 
Xa xôi chẳng nệ, 
Đạo tràng Quang Minh, 
Câu hội tổ đình, 
Hòa thượng hoan hỷ, 
Họp cùng huynh tỷ, 
Thăm Đại Tòng Lâm. 
Kết chặt tình thâm, 
Khải tâu thánh thượng, 
Hải hà độ lượng. 
 

Ngọc Hoàng: 
Nghe thật quá hay, 
Liên hữu miệt mài, 
Luôn sống chơn thật, 
Trì kinh niệm Phật. 
Vun bón đài sen, 
Very good nghen! 
 

Táo quân: 
Ngọc Hoàng  nghe thử, 
Gia đình Phật tử, 
Sinh hoạt tinh chuyên, 
Luôn sống ngoan hiền. 
Dợt múa tập hát, 
Mỗi ngày phát đạt. 

Cao niên sống vui,  
Vẫn tới không lùi, 
Mỗi ngày thứ sáu. 
Thần không nói láo. 

Lớp nhạc, nhóm  thiền, 
Vẫn còn đủ duyên, 
Thường xuyên hoạt động. 
Tiếng Việt sống động, 
Quyết không chịu thua, 
Vẫn dạy tại chùa. 

Trụ trì kêu gọi, 
Trồng cây tiếp nối. 
Mở thêm lối đi, 
Tạo cảnh làm thi. 
Sửa sang tăng xá, 
Ngăn nấp đẹp quá! 

Cất lại thiền đường 
Năm mới khai trương,  
Khóa học giáo lý, 

Mở khai tâm trí. 

Mong gặp thuận duyên 
Hòa thượng trường niên 
Để ban pháp nhũ 
Bóng mát che phủ 
Nguyện báo thâm ân 
Tu đạo chuyên cần 
Năm mới thêm tuổi 
Bồ đề kết chuỗi 
Báo cáo  thánh hoàng 
Chờ lệnh thiên nhan. 
 

Ngọc Hoàng: 
Nầy, 
Nhắn cùng dương thế 
Tu mau kẻo trễ 
Nghinh tiếp niên tân 
Sống bi, trí, nhân 
Hòa Thượng trường thọ 
An vui trăm họ. 
 

Táo quân: 
Dạ bẩm Ngọc Hoàng 
Quê nhà tan hoang 
Miền Trung sỏi đá, 
Bão lụt tàn phá 
Ôi nỗi oan khiêng! 
Thiên tai liền liền 
Úc châu hạn hán 
Hổng mưa nhiều tháng,  
Xin hỏi Long Vưong 
Có chút lòng thương  
Nhân dân không vậy ? 
 

Ngọc Hoàng: 
Trẫm đã  truyền dạy 
Tứ Hải Long Vương 
Mưa gió cho thường 
Để mùa màng tốt 
Tại sao đột ngột 
Mưa bão tơi bời 
Rồng dữ biển khơi 
Trẫm xem xét lại 
Không mưa cũng hại 
Tội nghiệp Úc Châu 
Hạn hán đã lâu! 
 

Táo quân: 
Dạ, 
Quang Minh có đất 
Lo lắng xất bất 
Thủ tục đầu tiên 
Vẫn là cần tiền 
Để xây Bảo Điện 

Bệ hạ có tiện 
Cho mượn không lời 
Ơn nầy nhớ đời 
Nguyện đem tâm huyết 
Sẽ làm thật xiết 
Mọi việc xong nhanh 
Để mà khánh thành. 

Ngọc Hoàng: 
Ô hay cha chả 
Thấy chùa vất vả, 
Trẫm rất thương dân 
Bắc Đẩu Tinh quân 
Mau mau ghi sớ 
Nhắc cho trẫm nhớ  
Giải quyết vụ nầy. 
 

Táo quân: 
Ngọc Đế trao ngay 
Đừng ghi để đó  
Biết bao giờ có? 
 

Ngọc Hoàng: 
Táo ơi đừng phiền 
Phải chờ tới phiên 
Thiên đình nhiều việc 
Ta đây tình thiệt. 
Khanh về cho mau 
Trẫm truyền bãi trào 
 

Táo quân: 
Khoan Bệ Hạ !! 
Cho thêm chút nữa 
Ôi ! 
Ta bà khói lửa 
Cực Lạc sen hồng 
Dưỡng quốc trông mong. 
Nghĩ đến nước Việt 
Khắc khoải khôn xiết! 
Xin ban mọi nơi 
Thanh bình muôn đời 
Gian tham dứt tuyệt. 
Tam Bảo bất diệt. 
Good bye Ngọc Hoàng 
Long thể an khang 
Thiên đường vui vẻ 
Dẻo dai mạnh khỏe 
Trẻ mãi không già 
Bái biệt triều ca 
Thần về dương thế 
Ngọc Hoàng vạn tuế! 
 

Táo quân cẩn bút 
Điểm Lê 


