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BÀI TƯỞNG NIỆM 

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ANH HÙNG 

- 1965 – 2020  - 
 

 

 

(Nhân ngày Memorial Day – USA – xin kính tưởng niệm những Anh Hùng  

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa  đã hy sinh vì Tổ Quốc) 

 

 

Hôm nay, 

Trước bàn thờ Tổ Quốc uy danh 

Những người lính già cùng thế hệ tuổi xanh 

Hợp lòng chung khấn nguyện: 

Bao Anh Hùng trong cõi vĩnh hằng linh hiển 

Xin về đây chứng kiến Tâm Thành. 

Chúng tôi, 

Giữa trời lưu vong năm châu bốn biển  

Dâng nén hương lòng,  

trọn Nghĩa Tình đồng đội chi binh.  



- 2 - 

 

Chúng tôi, 

Dù phai màu áo trận 

Nhưng Tổ Quốc luôn hiện hữu bên mình 

Và thời gian vẫn vuông tròn Trách Nhiệm.  

Đứng bên này bờ đại dương,  

chúng tôi hướng lòng tưởng niệm 

Về Đất Tổ Quê Cha.  

55 NĂM QUÂN LỰC CỘNG HÒA  

NGÀY KỶ NIỆM LỪNG DANH QUÂN SỬ. 

Chúng tôi, 

Mang tuổi lính, và tuổi đời lênh đênh viễn xứ 

Cùng vận Nước gian nan. 

Từ bốn phương trời thế giới thênh thang 

Vẫn còn vang bước quân hành  

trên Bốn Vùng Chiến Thuật.  

Theo dấu chân những Người đã khuất 

Nguyện lòng son cùng với Núi Sông.   

Trong ngậm ngùi chưa thỏa mộng tang bồng 

Cúi xin hương linh các Anh Hùng Tử Sĩ 

Phù hộ chúng tôi giữ tròn Tâm Chí 

Sát cánh cùng nhau, tiếp bước kiên cường.  

Từ Địa Phương Quân đến các Binh Chủng  

hùng trấn biên cương, 

Từ Hải Quân vượt sóng trùng dương 

Đến Không Quân cánh đại bàng tung lướt gió, 

Đã có bao người ngày đêm gian khổ 

Vẫn bền gan, dù phải hy sinh. 

Giữ yên Đất Mẹ, quên cả thân mình 

Đem xương máu bảo toàn danh Tổ Quốc.  

Xác thân gửi vào lòng Dân Tộc 

Hồn còn sống mãi đến thiên thu.  

Từ Thiên Thần Mũ Đỏ tung cánh hoa dù 

Đến Cọp Rằn Mũ Nâu,  

cùng bước chân âm thầm Biệt Kích. 

Từ Cọp Biển Mũ Xanh, 

cùng nhau tạo nên chiến tích 

Lẫy lừng, Tổ Quốc Tri Ân.  

Dù nổi trôi theo vận nước trong khổ nạn Toàn Dân 
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Chúng tôi vẫn thẳng đứng, ngay hàng, hiện diện. 

Quân Lực hùng anh, lừng vang bách chiến 

Thỏa chí bình sinh cho vẹn ước nguyền. 

Quyết xông pha trên khắp mọi miền 

Thân Lính Chiến Vì Dân luôn tiến bước. 

Từ Bến Hải đến Cà Mau xuôi ngược, 

Cờ Vàng bay trên Quảng Trị Cổ Thành.  

Hoa Dù nghiêng đồng ruộng, 

Chao bóng giữa rừng xanh. 

Trên chiến địa vang dậy bước quân hành 

Hay âm thầm từng đêm xuyên lòng đất địch.  

“An Lộc địa, sử ghi chiến tích 

Biệt Kích Dù vị Quốc vong thân!” 

Trọn một đời hãnh diện áo Quân Nhân 

Chung góp máu, dựng Cờ Thiêng đất Mẹ.  

Chúng tôi nguyện hiến dâng đời trai trẻ 

Cho Tổ Quốc tồn vinh.  

Đã bao người trong khói lửa hy sinh 

Không lùi bước, chắn ngang biển địch. 

Thành Đinh Công Tráng vang lời truyền hịch 

Đem máu xương vào chiến tích nghìn thu. 

Qua Miên Lào vượt đèo núi thâm u 

Reo chiến thắng, trời nung Hè Đỏ Lửa! 

Tết Mậu Thân, giữ nguyên từng điểm tựa 

Ngạo nghễ Cờ Vàng trên Phú Văn Lâu. 

Bình Giả, Đầm Dơi, Hạ Lào, 

vượt qua rừng thẳm sông sâu 

Ghi tên vào Quân Sử.  

Truy địch Trường Sơn, Pleime, A Lưới, 

thành địa danh bất tử 

Hiển hách đến muôn đời.  

Hôm nay, 

Chúng tôi về đây xin khấn nguyện một lời 

Chung tiếp sức, không bao giờ bỏ cuộc. 

Cùng thế hệ cháu con giữ nguyên cờ Tổ Quốc, 

Song hành đòi lại quê hương. 

Chúng tôi nguyện noi gương 

Từ Chiến Sĩ Vô Danh đến Anh Hùng Tướng Lãnh 
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Giờ phút cuối trên miền Nam bất hạnh 

Đã hiên ngang tuẫn tiết, chẳng quy hàng.  

Chúng tôi nguyện làm viên gạch lót đàng 

Cho Hậu Duệ ngày mai về dựng Nước. 

Sát cánh, kề vai, cùng nhau tiếp bước 

Cho vẹn toàn Nghĩa Khí Quân Dân. 

Vì Trách Nhiệm, cuối đời mang hoài bảo góp phần 

Chung truyền thống, dựng cao Cờ Chính Nghĩa.  

Chúng tôi nguyện một lòng tái xây tuyến địa 

Cùng Toàn Dân, Sử mới viết nghìn trang.  

Một ngày mai trong ánh sáng vinh quang 

Trên Đất Mẹ uy linh Cờ Tổ Quốc. 

Dưới biểu tượng Tự Do giữa mùa Xuân Dân Tộc 

Chúng tôi đây, luôn thẳng lối nghiêm hàng. 

Cúi xin hương linh Anh Hùng một thuở dọc ngang 

Về đây chứng giám. 

Bao thế hệ khắc sâu vào tâm khảm 

Một lời chung huyết thệ giữ lòng son. 

Xin giúp chúng tôi trong Đạo Nghĩa vuông tròn 

Vì Tổ Quốc thiêng liêng,  

Vì hào quang Danh Dự, 

Vì chu toàn Trách Nhiệm 

Xin trọn đời Tâm nguyện hiến dâng! 

 

 

Võ Đại Tôn 
Úc Châu 

 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/vodaiton.html [<=bấm vào] 
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