
*** Cầu Quốc Thái Dân AN *** 

  

 
  

Cây có cội, nước có nguồn. 

Muông thú, chim trời có tổ có hang.  

Con người có tổ tiên và cội nguồn Dân tộc 

Nước Việt nam trải qua 4000 năm, từ vua Hùng dựng nước, đến các triều đại   

Đinh, Lê, Lý,Trần, Nguyễn …  

Biết bao mồ hôi, xương máu con dân nước Việt đã đổ ra ngăn giặc xâm lăng. 

Bao anh hào, nữ kiệt đã hy sinh đền nợ nước để giữ yên bờ cõi, tô bồi giang sơn 

cẩm tú. 

Xưa đầu Năm Mới, vua tế đàn Nam giao, tạ ơn Trời Đất, cầu cho Quốc Thái 

Dân An. 



  

Làng thôn cúng vái Thổ thần và Thần làng cầu mùa màng tốt tươi, trăm họ 

an cư lạc nghiệp. 

  

Nay Tết đến Chùa chiền, Giáo đường,Thánh thất…vang dội từng hồi chuông 

trống, nguyện cầu cho hoà bình Tổ quốc. 

  

Nơi gia đình bàn thờ gia tiên khói hương nghi ngút, hoa trái muôn màu, 

tưởng niệm tổ tiên đã khuất. 

  

Ngày Xuân không chỉ để mọi người sau một năm dài vất vả có dịp vui chơi 

giải trí, hoà mình vào lễ hội tưng bừng, thưởng ngoạn trời Xuân trong sáng, hoa lá 

muôn màu rực rỡ - mà còn để nhắc nhở chúng ta phải luôn nhớ về cội nguồn Dân 

tộc, nhớ ơn Tổ tiên khổ công xây dựng Đất Nước và  các bậc sinh thành quá cố. 
 

“Uống nước nhớ nguồn, 

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây” 

  

Lời giáo huấn của tiền nhân mà hậu thế phải luôn ghi tâm khắc cốt. 

  

Đặc biệt, những ngừời con sống xa Tổ quốc thân yêu, không được quên cội 

nguồn Dân tộc. Nhưng tưởng vọng về Quê hương, nhớ ơn tiền nhân, tổ tiên chưa 

đủ. 

  

Chúng ta còn có bổn phận duy trì truyền thống cùng phát huy tinh hoa tốt 

đẹp của Dân tộc. 

  

Chúng ta phải cố công đào tạo con cháu trở thành một thế hệ kế thừa với đầy 

khả năng và nhiệt huyết để sớm tiêu diệt chế độ cộng sản, xây dựng một Việt nam 

mới tự do, an bình và cường thịnh. 

  

Đầu Xuân trước bàn thờ Tổ quốc và Tiền nhân có lời nguyện : 

  

“Nước Việt giang sơn trải mấy thu, 

Tổ tiên quật khởi chống quân thù, 

Tinh hoa, truyền thống tràn sông núi, 

Xương máu, mồ hôi phủ cõi bờ. 

Quang- Trung, Hưng Đạo, trai hùng chí, 

Trưng Trắc,Triệu Trinh, gái phất cờ. 

Nguyện cầu Thượng-Đế thương dân Việt, 



Quốc Thái Dân An, đang đón chờ. 

  
  

                                 Mong hồn thiêng sông núi, 

                                     Xin linh khí tiền nhân. 

    

Hãy chứng giám cho lòng thành kính phục, ghi nặng ân sâu của con dân 

Nước Việt đang sống xa Tổ quốc, mong sớm có ngày chung sức  xây dựng lại 

Giang sơn gấm vóc. 

  
  

Kính bái. 

Đinh Quân, người con viễn xứ. 

  
(*) Ghi chú : Vào những dịp Tết đến, giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Quốc 
Hận 30-4 hay ghi nhớ công ơn các Vị Anh Hùng Dân Tộc…trước bàn thờ Tổ Quốc, chủ 
tế thường đọc những bài văn tế chữ Hán-Nôm, tuổi trẻ hải ngoại khó lòng giao cảm- 
Vì thế nên dùng thuần tiếng Việt tốt hơn. 

 


