
SỚ TÁO QUÂN KIẾT HẠ  

Trung Tâm Phật Giáo, Chùa Việt Nam, năm 2014 

 

 

Good– E-ve-ning 

Ngọc Hòang Thượng Đế! 

Thần là đồ đệ 

Hộ Pháp Thiện Thần 

Cũng đã bao lần 

Trình lên thánh thượng 

Chương trình Phật sự 

Ở chốn già lam 

Ngôi chùa Việt Nam 

Trung Tâm Phật Giáo 

Phật giáo cái mà Phật giáo. (leng keng…) 

 

Nay xin báo cáo 

Cụ thể tình hình 

Khóa hạ an cư 

Trao dồi phẩm hạnh 

Tăng già Trưởng lão 

Viện chủ từ bi 

Cho phép tăng ni 

Bốn phương Phật tử 

Cùng nhau cộng trú 



Giới định chuyên tu 

Phật sự lu bu 

Cũng đành gát lại 

Gát lại cái mà gát lại. (leng keng…) 

 

Có ngài viện chủ 

Dáng vẽ oai nghiêm 

Ôn hòa từ tốn 

Là bậc mô phạm 

Đĩnh đạc thong dong 

Lời pháp thâm sâu 

Không ai bì kịp 

Bì kịp cái mà bì kịp. (leng keng…) 

 

Xà lê trưởng lão 

Vi-pas-sa-na 

Thở vào thở ra 

Giữ gìn chánh niệm 

Phồng phồng xẹp xẹp 

Left left right right 

Đồng ý gật đầu 

Ngũ thiền đã chứng 

Đã chứng cái mà đã chứng. (leng keng…) 

 

Đại lao cho chúng 



Trưởng lão Tỳ kheo 

Ma Ha Nguyên Đạt 

MC dõng dạc 

Biến hoá tài tình 

Điều khiển chương trình 

Mang lại niềm vui 

Tiếng cười cho chúng. (leng keng…) 

 

Các bậc giáo thọ 

Trông thì rất khó 

Mà chẳng khó chi 

Giảng dạy chi li 

Tầm nhìn rộng lớn 

Giúp cho tứ chúng 

Kiến giải phân minh 

Mang lại niềm tin 

Cho người học Phật 

Học Phật cái mà học Phật. (leng keng…) 

 

Táo xin kể tiếp 

Về phần nghi lễ 

Có điều đáng nễ 

Là phái nga mi 

Thân phận nữ nhi 

Mà chẳng thua gì 



Các đấng mày râu 

Đánh trống lắc linh 

Rập ràng ra phết. 

Ra phết cái mà ra phết. (leng keng…) 

 

Táo xin nói nhỏ 

Cái chuyện trong nhà 

Ngọc Hoàng nghe qua 

Chớ đừng giận dữ 

Công phu đã cử 

Cho phía trượng phu 

Nhưng chẳng chấp hành 

Chỉ bởi là “fan” 

World cup bóng đá 

Bóng đá cái mà bóng đá. (leng keng…) 

(Ngọc hoàng đập bàn, Thiên lôi dập chân, nam tào bắc đẩu giọng trượng xuống nền, táo khúm 

núm…) 

Táo đã báo rồi 

Xin ngài bình tĩnh. (khúm núm) 

 

Hãy nghe cho rõ 

Táo kể tiếp đây 

Hai hàng cư sĩ 

Thật đáng ngợi khen 

Tịnh độ tu thiền 



Thảy đều nắm bắt 

Lại còn tuân thủ 

Thời khóa an cư 

Học hạnh xuất gia 

Sớm chiều chánh niệm 

Chánh niệm cái mà chánh niệm. (leng keng…) 

 

 

Thương cho các cụ 

Trưởng lão xuất gia 

Bởi tuổi đã già 

Tay chân lọng cọng 

Nhưng vẫn theo đủ 

Các khóa tu tập 

Tu tập cái mà tu tập. (leng keng…) 

 

Một điều quan trọng 

Táo chẳng dám quên 

Trai soạn hành đường 

Tam thời ẩm thực 

Thức ăn phong phú 

Nào phở nào cơm 

Cái gì cũng thơm 

Rất là bổ dưỡng. 

Bổ dưỡng cái là bổ dưỡng. (leng keng…) 



 

Và còn vô số 

Điều táo muốn tâu 

Nhưng khổ một điều 

Thời giờ có hạn 

Đường dài vạn dặm 

Táo phải lui về 

Bởi ngày mai này 

Chư tăng tự tứ. 

 

Tóm lại một điều 

Xin ngài hiểu rõ 

Kiết hạ kỳ này 

Tại chùa Việt Nam 

Houston, Texas 

Tinh thần tu tập 

Rất đáng ngợi khen 

Đại chúng tinh cần 

Tăng già hòa hợp 

Hoà hợp cái mà hoà hợp. (leng keng…) 

 

Chư tăng đang đợi 

Không thể chần chừ 

Xin phép Ngọc Hoàng 

Táo về hạ giới 



Good-night cái mà good night. 

Kỷ Niệm Ngày An Cư Kiết Hạt tại Trung Tâm Phật 

Giáo, Chùa Việt Nam 

Ngày 11/7/2014 

TN Chơn Hạnh – TN Giới Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


