Việt Nam Văn Hiến
Năm thứ 4896

Khấn Nguyện Đống Đa
Hôm nay ngày mồng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu,
Nhằm ngày 1 tháng 2, năm 2017,
Ngày kỷ niệm chiến thắng Đống Đa và tưởng niệm công đức của
Đức Bắc Bình Vương, Quang Trung Hoàng Đế,
Tất cả chúng con,
Lòng thành lễ bạc,
Cung kính tiến dâng,
Đồng tâm kính thỉnh:
Kính lạy Nhị Vị Tộc Tổ;
Kính lạy Liệt Vị Quốc Tổ của 18 triều Hùng Vương;
Kính lạy Bắc Bình Vương – Đức Quang Trung và anh hùng, liệt nữ
của thế hệ Tây Sơn,
Nhớ khi xưa:
Khi vận nước đang xuôi cơn bỉ cực,
Lúc non sông chìm trong cảnh điêu linh.
Phía Bắc,
Lê Triều hấp hối sinh Chiêu Thống,

Muối mặt cầu Thanh, nhục để đời.
Phương Nam,
Chúa Nguyễn thừa cơ xin Pháp viện,
Rước cả quân Xiêm vào đất Phù sa.
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Cũng may thay!
Lẽ tuần hoàn trời đất chẳng ngừng xoay,
Trên dãy đất địa linh sinh nhân kiệt.
Đất Tây Sơn sinh người áo vải,
Tuốt gươm thiêng, thề sống chết với non sông.
Quyết giử Nước, không vào tay giặc dữ,
Quyết giử Dân, khỏi mang ách nô vong,
Quyết giử Văn, còn trong sáng tinh tuyền,
Quyết giử Đạo, nòi Tiên Long Nhân chủ.
Trong phút chốc dưới ngọn cờ tụ nghĩa,
Mười vạn quân, trăm chiến tượng sẳn sàng,
Thần tốc tiến binh vượt núi băng ngàn,
Hẹn tuần sau mừng Tết tại Thăng Long.
Dẫu thế giặc có binh hùng tướng mạnh,
Thì Nam quân nhờ dạ sáng chí bền.
Gián Thuỷ, Nguyệt Quyết, Hà Hồi thi nhau đổ,
Ngọc Hồi, Nhật Tảo, Khương Thượng tiếp nhau rơi.
Nghi Đống liệu khó bề sống sót,

Đành nuốt hờn treo cổ tại Đống Đa.
Sĩ Nghị biết đã cùng đường mạc lộ,
Ống đồng chui, ấn tín chẳng kịp mang.
Ôi, hai mươi chín vạn hùng bình,
Đành tan tác trong sáu ngày ngắn ngủi.
Ngoài ải, gió còn vương mùi sát khí,
Niềm hân hoan đã cuồn cuộn xóm thôn.
Thăng Long ơi thêm một lần bay bổng,
Lúc chiến bào thuốc súng vẫn còn đen.
Biên cương hề tạnh lửa,
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Xã tắc hề hoan ca.
Nhưng than ôi!
Kể từ lúc Rồng Thiêng khuất bóng,
Chẳng còn ai lèo lái với cuồng phong.
Đau đớn thay!
Đã bảy mươi năm dâu bể,
Đất nước thêm một lần đại nạn,
Giặc Đỏ về tan nát cả giang san.
Kìa Chiêu Thống thời nay,
Thay nhau ngồi sừng sửng ở Ba Đình,
Không cạo đầu, chẳng búi tóc đuôi sam,
Mà tàn ác hơn phường ngoại xâm xa lạ.
Nay xin nguyện:
Trước anh linh Đức Quang Trung Đại Đế,
Xin phù hộ, độ trì,
Cho chân cứng đá mềm,
Được bền tâm vững chí,
Sánh bước với đồng bào,

Hát vang lời huấn dụ:
‘Đánh cho để dài tóc,
Đánh cho để đen răng,
Đánh cho nó chích luân bất phản,
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ.’
Lòng thành khấn nguyện, kính xin chấp hưởng.
Trần Hữu Triêm phụng soạn
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