Đại lễ húy nhật Đức Thánh Trần tại Dallas-Fort Worth
Nguyễn văn Lập
Đoạt sáo Chương Dương độ
cầm Hồ Hàm Tử quan
thái bình tu nỗ lực
vạn cổ thử giang san. (Trần Quang Khải)
DFW- Chiều ngày Thứ Bảy 13 tháng 9 năm 2014 tại khu thương
mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie, Texas với trên
250 người tham dự, Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas/Fort
Worth đã cử hành trọng thể đại lễ húy nhật Đức Trần Hưng
Đạo, vị anh hùng dân tộc kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, và
cũng là vị Thánh Tổ của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Đây là đại lễ thường niên của Hội Hải Quân DFW, tham dự có
quý niên trưởng, Đinh Thạch On, Lê Đình Luân, Khương Hữu Bá,
Lê Chu. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn, Nghị viên Haltom City. Chủ tịch
cộng đồng Dallas, Cung Nhật Thành. Phó Chủ tịch cộng đồng
Tarrant County, Nguyễn Trọng Hiếu. Tổng Hội Trưởng Hải Quân,
Nguyễn Xuân Dục. Đương kim và cựu Chủ tịch Liên Hội Chiến sĩ
VNCHDFW, Nguyễn Hữu Duyệt và Nguyễn Sỹ Đạt cùng một số
các vị Hội trưởng hoặc đại diện hội đoàn thuộc Liên Hội. Bác sĩ
Đàng Thiện Hưng, Chủ tịch UBXD Tượng Đài Chiến Sĩ Việt MỸ
DFW cùng nhị vị Phó Chủ tịch Mai Văn Đức và Đào Chí Nhân.
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Hội trưởng Hội Thủ Đức DFW, Nguyễn Ngọc Sơn. Hội Cao Niên
Dallas với ông Hoàng Đình Tuân. Hội trưởng Hội Ái Hữu Bình
Định, Nguyễn Thái Thủy. Giám đốc Trung Tâm Tuổi Vàng
Arlington, bà Loan Nguyễn và phu quân Bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
Thiếu Tá Long Nguyễn trong đơn vị không quân săn tàu ngầm
thuộc Hải Quân Hoa Kỳ đã theo thân phụ là một sĩ quan Hải
Quân VNCH tham dự đại lễ này. Các cơ quan truyền thông báo
chí có đài ViệtFace TV, đài DFW Việt Radio, đài SBTN,
TrẻĐẹpOnline, báo Trẻ, Kiến Thức Magazine, báo Sóng Thần, và
Bút Việt News.
Sau khi đội Quốc Thánh Quân Kỳ Hải Quân tiến vào vị trí, lễ
chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam cùng một phút mặc niệm anh
linh chiến sĩ quốc gia đã hy sinh vì tổ quốc được cử hành. Tiếp
theo, Đại Tá Khương Hữu Bá, cựu Tư Lệnh Vùng 4 Duyên Hải
lên vắn tắt chào mừng và cãm tạ mọi người tham dự đại lễ húy
nhật Đức Thánh Trần. Chương trình tiếp theo với bai hùng ca
Hải Quân Hành Khúc, và sau đó là phần tế lễ cổ truyền theo
nghi thức Hải Quân. Niên trưởng Khương Hữu Bá đã nhận
Thánh Kỳ Hải Quân rồi trao lại cho niên trưởng Nguyễn Văn
Nhựt là vị chủ tế cắm bên cạnh bàn thờ Đức Trần Hưng Đạo.
Bài văn tế ca tụng công đức của anh hùng dân tộc Trần Hưng
Đạo và quân dân nhà Trần đã anh dũng ba lần dẹp tan quân
Nguyên Mông cùng với những chứng tích lịch sử như bài thơ kể
trên của Thượng Tướng Trần Nguyên Khải tán thán công đức có
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một không hai trên thế giới trong lịch sử chống ngoại xâm của
dân tộc ta vào thế kỷ thứ 13, là những chiến công tuyệt vời
chứng tỏ tài thao lược của Tiết Chế Trần Hưng Đạo (Tiết Chế là
chức vụ cao nhất trong quân đội tức là Tổng Tham Mưu
Trưởng). Ngài đã soạn cuốn "Binh Thư Yếu Lược" và "Vạn Kiếp
Bí Truyền" cũng như viết bài "Hịch Tướng Sĩ" động viên ba quân
tướng sĩ nức lòng chống giặc. Bãn thân Ngài cũng đã từng vung
gươm chỉ vào dòng sông mà thề rằng không dẹp được giặc thì
không về đến bến sông này nữa, lời thề "Sát Đát" giết quân
Mông Cổ mà binh sĩ xâm vào vai thời bấy giờ là một động lực
làm nên chiến thắng lẫy lừng trong quân sử, và muôn thuở còn
ghi dấu một thời kỳ tổ tiên ta ra trận giữ sơn hà. Quân Mông cổ
thời bấy giờ dưới sự lãnh đạo của Hốt Tất Liệt đã chiếm gần hết
Á Châu và 1/3 Âu Châu nhưng ba lần qua Đại Việt (Việt Nam)
đều bị đánh tan tành đến nổi Thái Tử Thoát Hoan phải trốn chui
trốn nhũi về Tàu. Sau này, truyện sử Tàu cũng có nhắc lại một
đoạn Hốt Tất Liệt khi nhắc đến Đại Việt nói "trẩm như bị một
cái gai đâm vào trong cổ", chính là quân Nguyên Mông bách
chiến bách thắng nhưng thua Việt Nam không chỉ một lần mà
những ba lần vào các năm 1258, 1285, và 1288 qua các trận
chiến thủy bộ nổi danh trong lịch sử như Hàm Tử, Chương
Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp, Vân Đồn, mà oanh liệt nhất là trận
Bạch Đằng Giang tháng 3 năm 1288 kết thúc mộng xâm lăng
của quân Mông Cổ. Đức Trần Hưng Đạo là một vị tướng tài
kiêm văn võ, trung hiếu vẹn toàn, biết quên thù nhà lo nợ nước,
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một tay chống đở sơn hà, nghìn thu lưu dấu. Ngài mất vào ngày
20 tháng 8 âm lịch năm 1300 được vua phong tặng là "Thái Sư
Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại
Vương", và được toàn dân tôn vinh là "Đức Thánh Trần", đời
đời hương khói.
Sau lễ tế, một số các vị đại diện hội đoàn đã lên niệm hương
trước bàn thờ Đức Thánh Trần, và chương trình tiếp theo là
phần văn nghệ trong đó có một hoạt cảnh tên là "Xin Hỏi Anh
Là Ai" với bài hát nền của chính nhạc sĩ Nguyên Khang, rồi các vị
khách đã cùng các diễn viên cùng đi nhiều vòng vẫy cao cờ quốc
gia trong bài "Việt Nam Ơi" sáng tác mới nhất của Trúc Hồ, và
kết thúc với bài "Hội Nghị Diên Hồng" của Lưu Hữu Phước. Tiếp
theo là phần trình diện tân Ban chấp hành Hải Quân Trùng
Dương DFW nhiệm kỳ 2014-2016, với tân cũng là cựu hội
trương Nguyễn văn Nở được tái bầu, sau đó mọi người dùng
cơm chung rất ngon miệng do quý phu nhân hải quân khoản
đãi.
Chương trình đại lễ húy nhật Đức Thánh Trần kết thúc sau 10
giờ tối.
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