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Kính thưa quí vị , ngày 19 tháng 1 năm 1974 cho đến bây giờ, thắm 
thoát thời gian trôi qua đả 46 năm, 74 chiến sỉ HQVNCH đã đi vào vùng 
trời miên viển, vùi thây trong lòng biển cả trong trận đánh lịch sử Hãi 
Chiến Hoàng Sa, các Anh đã anh dũng hiên ngang đối diện giặc thù 
truyền kiếp từ phương Bắc , và hôm nay cũng vào dịp giáp tết nguyên 
dán , nhớ đến đồng đội , thắp nén tâm hương , bái vọng hương hồn các 
Tử Sĩ trận Hoàng Sa. ( Chờ tiếng xáo lên MC bắt đầu đọc thơ ) . 

Sóng biển bùi ngùi nhớ các Anh 

 Hoàng Sa dũng mãnh khúc quân hành. 

 Màu son tận hiến tô NAM sử.  

Dấu ấn kiêu hùng điểm Việt tranh.  

Máu đổ nào phai vầng tóc bạc.  

Thân chìm chẳng lạc mái đầu xanh.  

Thân trầm dẫu nhịp cùng năm tháng. 

 Hậu duệ Tiên Rồng quyết giữ danh. 

Kính thưa quí vị, sau đây chúng tôi xin cữ hành nghi lể tưởng niệm đến 
các Anh như một lời tri ân và nguyện cầu hồn thiêng sông núi cho đất 
nước chúng ta tránh được đại họa mất nước từ kẻ thù truyền kiếp của 
dân tộc. 

(MC chờ tiếng xáo lên bắt đầu đọc thơ ). 

Hoàng Sa biển động khóc hồn Anh . 

 Kỷ niệm năm xưa chuyến hải hành.  
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Bất khuất nêu gương người hậu thế.  

Kiêng cường đuổi giặc bọ giành tranh.  

Làm trai lỡ thát vì sông núi.  

Để tiếng còn thơm với sử xanh.  

Vỗ giấc thiên thu vào miên viễn. 

 Muôn đời tổ quốc mãi vang danh. 

Sỉ Quan nghi lễ mời Sỉ quan thâm niên hiện diện. 1) Cựu Hãi Quân ….. 
tiếng lên Bàn Thờ Tổ Quốc. 2) Mời ông Võ Đang đại diện Phật Giáo Hòa 
Hão. 3) Mời ông Bùi Văn Quang đại diện Thánh Thất Cao Đài   

HQ Nhơn    Đốt 75 ngọn nến và đôt nhang giao cho 3 vị lạy 

  . Sĩ quan nghi lễ tiển đưa NT và 2 vị đại diện trỡ vê 

SQ Nghi lề trơ vè Tương đai 

KINH MƠI QUÍ VI AN TOẠ 

TRONG KHI ĐOC TÊN KÈN TÒ TÍ TE NHÒ 

 Đọc tên 74 Chiến Sĩ hy sinh ( Hằng &  Hiếu mổi người đọc một tên ). 

 Lể tưởng niệm chấm dứt , xin mời quí quan khách an tọa .VÀ XIN 1 
PHÚT ĐỀ DI DƠI ĐÀI TƯƠNG NIÊM 

CAM ƠN QUI QK 

 


