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PHẦN NGHI LỄ CỔ TRUYỀN 

 

  Ban Chiêng Trống – Ban Hành Lễ sẵn sàng 

I. NGHI LỄ BẮT ĐẦU 

  -   Khởi chinh cổ, các tam nghiêm (ba hồi chiêng trống) 

 -   Ban Tế lễ vào vị trí ( di chuyển trong tiềng chiêng trống) 

 Chiêng trống dứt  Tất cả đã định vị 

-         Trân trọng kính mời quan khách đứng lên 

II. LỄ DÂNG HƯƠNG 

 - Tiến hương ( Phụ lễ đưa hương tới, đốt lên giao Chủ Tế)  

-  Niệm Hương (Chủ tế đưa hương ngang trán)  

ĐỌC LỜI NIỆM HƯƠNG 

-         Hôm nay ngày 14 tháng 8 năm Mậu Tuât nhằm ngày23 tháng 9 năm 2018 

-         Chúng tôi là những người Việt Quốc Gia Hải Ngoại tụ họp về đây hổ trợ Hội 
HQ Trùng Dương vùng Dallas- FortWorth và phụ cận trong cùng một nỗi niềm 

-         Tuy tha hương, lòng ray rức nhớ cội nguồn  

-         Dẫu đất khách, hồn mênh mang sầu cố quốc 

-         Nhân tiết Trung Thu, nhớ ngày Thánh hóa 

-         Dâng nén hương, vọng bái bậc tiên hùng 

-         Kính cẩn cung thỉnh Trần triều hiển Thánh 

-         THÁI SƯ THƯỢNG PHỤ THƯỢNG QUỐC CÔNG 
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-         LONG CÔNG THỊNH ĐỨC, VỸ LIỆT HỒNG HUÂN 

-         BÌNH NGUYÊN ĐẠI NGUYÊN SOÁI 

-         NHÂN VŨ HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN 

-         ĐƯỢC TÔN VINH THÁNH TỔ HẢI QUÂN VNCH 

-         Linh thiêng giáng lâm chứng giám lòng thành tri ân tưởng niệm 

-          THƯỢNG HƯƠNG 

-         NGHÊNH THÁNH –  Phủ phục - Cúc Cung - LỄ TỨ BÁI 

-         1- BÁI.. HƯNG,  2- BÁI..HƯNG, 3- BÁI ..HƯNG,  4-BÁI-- HƯNG, BÌNH THÂN 

 -    Đọc lời ………. về Thánh Tổ 

-   Sinh năm 1228, cha là Trần Liễu  

 Ba lần đại phá Nguyên Mông, tinh nhuệ và hùng mạnh nhất   thế kỷ;              

  Mất năm 1300 hưởng thọ 72 tuổi, thân xác chôn dưới bóng cây  sồi mà ngài yêu 
thích do chính tay ngài trồng lúc thiếu thời theo như di chúc 

-         Trân trọng kính mời quan khách an toạ. 

IV. HÀNH SƠ HIẾN LỄ (Dâng rượu tuần đầu) 

 -   Tiến tửu (2 phụ lễ đưa rượu đến Chủ Lễ) 

-         Hiến tửu (Chủ Tế nâng lên 1 xá trao lại) 

-         Dâng tửu (phụ lễ để rượu lên bàn thờ) 

 

-         Phủ phục – Cúc cung - LỄ NHỊ BÁI 

-         1. BÁI.. HƯNG , 2. BÁI.. HƯNG – BÌNH THÂN 

ĐỌC VĂN TẾ 
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 - Chuyển chúc (phụ tế đưa văn tế đến) 

  Chủ tế nhận- nâng ngang trán- 1 xá 

 - Tất cả GIAI QÙY 

-         TUYÊN ĐỌC VĂN TẾ (Mời Người đọc Văn Tế) 

 

…14….tháng 8. năm Mậu Tuât  tức là ngày 23 tháng 9 năm2018 

Than ôi! 

Đất truyền Hồng Lạc muôn năm, nhớ ơn Quốc Tổ 

Trời mở Đông A một thuở, Tưởng đức Thánh Nhân 

Nhớ linh xưa; 

 văn vo kiệt xuất- Trung Hiếu vẹn hai 

Thao lược ấy Tài- Kinh luân là Chí 

Phò xã tắc thuở ngôi trời chếch lệch 

Hiên ngang chống đuổi hung tàn; 

Gánh san hà khi thế nước ngữa nghiêng, 

Quyết liệt đập tan xâm lược; 

 

 Muốn quy hàng giặc, xin chém đầu thần xuống trước 

Khẳng khái tâu trình lên chín bệ 

Đem trung can giữ nước cứu dân; 

 

 “Không phá tan Nguyên, không trở lại bến sông này” 
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Uy nghiêm thề nguyền trước ba quân, 

Lấy bất khuất thúc binh dục tướng 

 

 Nào Chương Dương, Hàm Tử đoạt sáo cầm hồ 

Chiến điạ vang trời hò SÁT ĐÁT, 

Quân Nguyên lảc phách Xiêu hồn; 

 

 Đến Tây Kết, Vân Đồn triệt lương trảm tướng, 

Sa trường dậy đất thét Trừ Nguyên 

Gặc Bắc kinh tâm táng đỡm; 

 

 Sông Bạch Đằng quân reo, sóng cuốn, 

chủ lực địch tan tành, máu loang đỏ nước, 

Xác nổi chật dòng, 

Vạn thuở lưu danh chiến công hiển hách: 

 

 Núi Vạn Kiếp cờ phất, tên bay, 

Tàn quân Nguyên tơi tả, giáo rớt đen đường, 

Thây phơi khắp nẻo; 

Muôn thu truyền tụng binh nghiệp lẫy lừng, 

 

 Anh hùng là thế, gươm Đông A rạng rỡ trời Nam 
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Oanh liệt vậy thay, húy Quốc Tuấn rung rinh đất Bắc 

Sóng tận Trung Bảo Quốc 

Thác Hiển Thánh diệt tà 

Sông Đằng, núi Kiếp công đức bao la, 

Đất Việt Trời Nam khói hương muôn thuở 

Ôi ! 

Nước có vĩ nhân là thế, lòng trần sùng bái, 

Xin được chứng minh; 

Đời dù tang hải đến đâu 

Lượng thánh linh thiêng ngưỡng mong tế độ; 

 

Quét sạch vô thần, Diệt tan qủy đỏ, 

Dân thêm tiến bộ, Nước có cao nhân 

Quang Minh kết hợp toàn dân, cùng xây dựng Tự Do - Dân Chủ 

Lỗi lạc vẹn toàn lãnh thổ, chung phục hưng Độc Lập - Thanh Bình 

 

 VIỆT NAM, tổ quốc quang vinh 

Cháu con Hồng Lạc trọn tình quê hương 

Phục Vi Thượng Hưởng ./. 

 

-  Tất cả HƯNG (Để sớ lên bàn) 

  -  Thượng Chúc  (Phụ lễ trở về vị trí 
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  -  Phủ phục- Cúc cung- LỄ NHỊ BÁI 

-  1.BÁI… HƯNG,  2. BÁI.. HƯNG – BÌNH THÂN 

 V . HÀNH Á HIẾN LỄ (Dâng rượu tuần 2) 

-         Tiến tửu (2 phụ lễ đưa rượu đến Chủ Lễ) 

-         Hiến tửu (Chủ Tế nâng lên 1 xá trao lại) 

-         Dâng tửu (phụ lễ để rượu lên bàn thờ) 

-         Phủ phục – Cúc cung - LỄ NHỊ BÁI 

-         1 BÁI.. HƯNG , 2. BÁI   HƯNG -  BÌNH THÂN 

VI .  HÀNH CHUNG HIẾN LỄ (tuần rượu chót) 

-         Tiến tửu (2 phụ lễ đưa rượu đến Chủ Lễ) 

-         Hiến tửu (Chủ Tế nâng lên 1 xá trao lại) 

-         Dâng tửu (phụ lễ để rượu lên bàn thờ) 

-         Phãn chúc  (Đốt văn tế)       

-         TIỄN THÁNH 

-         PHỦ PHỤC– CÚC CUNG - LỄ TỨ BÁI 

-         1. BÁI.. HƯNG , 2. BÁI.. HƯNG -  3. BÁI.. HƯNG, 4. BÁI.. HƯNG- BÌNH THÂN 

VII. LỄ TẤT 

  -    Ban Tế Lễ  rời vị trí 

FIN 


