Văn Tế
Hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2018 tức là ngày 28 tháng 11 năm Đinh
Dậu. đồng hương Chính quốc Việt Nam, định cư tại các thành phố Phụ
cận thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ tụ hội tại khuôn viên khu Thương
Mãi Bến Thành , thành phố Arlington
Vì nạn nước đành lưu vong hải ngoại
Bởi tình nhà, luôn vọng tưởng cố hương
Xa tổ quốc nửa vòng trái đất, coi sơn hà xã tắc là thiêng
Cách quê Cha vạn dặm đại dương, lấy dân chủ tự do làm quý.
Nay
Nhân Đại Lễ Khánh Thành Tượng Đức Trần Triều hiển thánh
Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Đại Nguyên soái
Toàn thể Con dân Việt Nam hiện diện tại đây gồm :
Ban lễ Hội, hiệp thông cùng các Công Đồng Người Việt Quốc Gia ,các
hùng binh Quân Lực VNCH, các tổ chức, cơ quan ,hội đoàn quân nhân
cán chính và đồng hương tại Địa Phương
Lễ bạc tâm thành,đồng tâm dâng tiến
Quỳ trước lễ đài,khấu đầu bái bạch
Cung duy
ĐỨC ĐẠI VƯƠNG TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH
THƯỢNG THƯỢNG ĐẲNG TỐI LINH THẦN
Vốn xưa: Hiển thánh Đông A Giáng trần ,Nam Việt Sứ thanh y giáng mộng, Thái
từ Làng Tức Mạc đản , sinh anh kiệt Tài đức song toàn , Võ văn quán triệt , Lược
thao tay thảo, sách binh thư nhụt cả Tôn, Ngô Sứ mệnh Vua ban, gương tiết chế
sáng trưng nhật nguyệt . Ba phen phá giặc, thế nước oai hùng . Một Hịch bình
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Nguyên, lòng dân cương quyết Ghi công luận tội, minh xét rõ ràng , Xuất chính
dụng kỳ, oai thần gầm thét Đồn Hàm Tử tưng bừng khí thế, lũ Nguyên Mông
hoảng sợ kinh hoàng , Bến Chương Dương rầm rập tiến quân, bọn giặc Bắc hoang
mang sợ sệt , Trận Tây Kết ầm ầm sát Thát, Toa Đô theo lưỡi kiếm lìa đời , Vạn
Kiếp kia ào ạt diệt thù, Thoát Hoan chui ống đồng trốn chạy , Vân Đồn lại một
phen chắn lối, thây trôi kín biển, mấy trăm thuyền lương giặc tan tành. Bạch Đằng
Giang muôn cọc cắm dòng, máu đỏ tràn sông, năm mươi vạn quân thù tiêu diệt.
Từ đó : Đất nước thái bình , Nhân dân an lạc . Ghi ơn muôn thuở, tạc cao ngọn
Tản non Hoành Tài trội ngàn xưa, vượt cả Chu Du, Gia Cát . Toàn dân phấn khởi,
nhờ trí mưu Thượng Phụ anh minh. Lịch sử oai hùng, bởi tinh thần quân dân đoàn
kết
Phù cho: Muôn thuở non sông Hồng Lạc, cẩm tú huy hoàng . Ngàn đời con cháu
Rồng Tiên, phú cường dũng liệt.

Ngưỡng mong Ngài phù hộ :
QUỐC THÁI DÂN AN
DÂN GIẦU NƯỚC MẠNH
QUÉT SẠCH LŨ CỘNG NÔ
GIÀNH ĐỘC LẬP TỰ DO
DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN
BẢO TOÀN LÃNH THỔ
Khẩn nguyện: Cao minh trắc giáng, soi dạ chân thành Tướng sĩ đồng lâm,
chứng lời khẩn thiết

Cung thỉnh: Trần Triều Khải Thánh, Nguyên Từ Quốc Mẫu ngọc điện hạ
Cung thỉnh: Trần Triều Khải Thánh, Vương Phụ Mẫu, Vương tử ngọc điện hạ
Cung thỉnh : Quan Nội Hầu Phạm Ngũ Lão đại tướng quân ngọc điện hạ
Cung thỉnh: Quan Giám Điện Trần Bình Trọng đại tướng quân ngọc điện hạ
Cung thỉnh: Lưỡng ban Văn Võ, Ngũ Hỗ Thần Quan thánh tiền
Cung thỉnh: Tử sĩ Hoàng Sa vị quốc vong thân thánh tiền
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Cung thỉnh: Chư Tướng Lãnh, quân cán chính VNCH vị quốc vong thân thánh tiền

Cung thỉnh: Đồng bào Việt Nam vì tự do tử nạn vong thân thánh tiền
Cung thỉnh: Thần Hoàng bản thổ, linh thần giáng hạ
XIN ĐỒNG CHỨNG MINH
CẨN CỐC ( Thỉnh ba tiếng chiêng )

KÍNH ...... BÁI
(Đọc bài Văn Tế mất 3 phút )

Page 3 of 3

