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BE CTfOG TUYEN TRUYEN
GIO TO HUNG VU'ONG NAM CANH T — 2020
Trong tin trinh ljch sir drng nuóc và giU nuâc, ngithi Vit Nam tr bao dôi
nay d hInh thânh trong tam thüc cüa minh: Vua Hung là vj Vua Thüy T drng
nu'àc, là TO tin cüa dan tQc Viet Narn. Vi the, 016 TO HUng Vuang là ngày de Ca
dan tc tLrng nhó', biêt an tiên nhân dA ca cong sinh thành giông nôi; khai m& bi
coi, to di.rng hinh hài dat nrâc.
Gi6 T HUng Vuang và Dn HUng tr bao d?yi nay, là biéu tixclng da An sâu
vào tam khãm thiêng liêng cUa m6i ngu?i dan dat Via. Dày là diem hi ti1 tam
linh, hi tij bàn sAc vAn hóa và tinh than di doàn két dan tc; là nguôn sirc mnh
tinh than giUp cho dan tc Via Nam vctng yang vixçit qua mi gian nan thi:r thách,
doàn kêt, gAn bó keo san dê chiên thAng mpi thiên tai và ké thU.
Xut phát tir nghTa dc bit và ht si'rc nhân vAn cUa TIn ngu&ng th cUng
HUng Vuang; nhArn tuyên truyên sàu rng trong can b, dâng viên Va CáC tang 1p
nhân dan, dông thai gii thiu, quãng bá nghia Gi6 To Hing Vuang - L hi Den
RUng ngày mUng 10 tháng 3 am lch hang nAm; giá trj lch sir, vAn hóa cUa Di tIch
ljch sr quôc gia dc bit Den HUng - Trung tam thirc hành Tin ngixOng thor cUng
Hung Vtwng; di san van hóa phi vat the di din cUa nhân loai "TIn ngung thor
cUng HUng Vixang" va "Hat Xoan PhU Thp"; ffi do giáo dc các the h ngtrori Via
Nam, nhât là the h tré hrn9ng ye ci nguôn, tn an các Vua HUng dA Co cong dirng
nuc va các bac tiên nhân dã có cong lao to lan trong ljch sir dâu tranh chong gic
ngoi xâm, xây ding và bàn v dat niro'c; phát huy sUe m?nh truyên thông dai doàn
k& dan tc trong cong cuc xày drng và bàn v dat nuâc.
I. TIN NG!1NG THi CliNG HUNG V1SCNG
1. Ngun gc TIn ngtrong thô ciing HUng Vtrong
TIn ngu&ng 'thô cUng Hung Vuang bat ngun tU TIn nguO'ng thor cUng t
tiên, mt trong nhOng tin ngtrOng d.c thU, có vj trI hêt sUe dc bia trong dorm sOng
tinh than và là mOt trong nhng thânh to tao nên bàn sAc van hóa dOe dáo cUa cong
dng các dan tOe Via Nam. Trãi qua bao biên cO cUa Ijch sU, Tin nguOng th cUng
to tiên cUa dan tOc Via Nam luOn chiêm vj trI thiêng lieng trong dorm sOng tinh than
cUa cong dOng các dan tOc; duqc bão tOn và 1uu truyên qua bao nhiêu the h vai
sUe song lâu ben và ngày ma lan tOa math me trong cong dOng xA hOi và tOn t?i
qua mci the chê chinh trj.
TIn nguOng thor cUng HUng Vu'cing là biu hin cao nht cUa TIn ngtrông thor
cUng tO tiên, the hin bàn sAc vAn hóa dc trung cUa cong dOng nguori Via Nam, do
là lông biêt an dôi vâi HUng Vucrng và các bac tiên nhàn dà Co cong digrng n'iróc.
Trong tam thUc cUa nguori Vit, HUng Vi.rang là vi ThUy to khai sinh ra dan tQc
Via. Vâi lông ton kInh, biêt an Vua HUng, cong dng ngi.rôi Via dà tir nguyen thor
cUng Hung Vuang, dixa vic thor cUng HUng Vuang trâ thành tin nguông, là biu
tung vAn hOa tao nên truyên thông doân kêt, yêu thuan, dUm bc và cUng vuqt
qua mi khó khAn thU thách dê xây dirng và bão v To quOc.
Tin ngung thO' cUng RUng Vuang dà duçxc UNESCO ghi danh là Di san
vAn hOa phi vat the di din cUa than loai vào ngày 6 tháng 12 nAm 2012. Dày
chInh là dê cao sir thông nhàt trong da dng vAn hóa cUa cong dOng các dan tOe
VietNam.
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2. Giá trj cüa TIn ngu'ö'ng thrcñng Hñng Vrffng
2.1. Gid trj giáo dic dio 1j5 truyn /h6ng dan t3c
Tin ngurng thi cüng Hung Vxng - tL1 nguôn tr Tin ngixOng th? cUng t
tiên truyn théng cüa dan tôc Viêt Nam vi trit l "con nguYi có to có tong" và
"uông ni.ràc nhà ngun" duçc trao truyên tr di nay sang däi khác dä tth thành
nghi l dan gian mang tinh quc gia ô Vit Nam. Hin nay, trên dja bàn cã nuàc có
1.417 di tIch, riêng tinh Phi Th - vüng dt ci ngun dan tc có 345 di tIch thi
Hung Vixcng và các nhan vat thai Hung Vung. TIn ngng thä cong Hung
Vixcing ngày càng kh.ng djnh vi tn vting chc trong dôi sang xä hi di.rcing dai;
kh.ng dlnh si'rc s6ng cUa biu tucYng ci ngun dan tOc, tir .hào v dao l "Ung
nuOc nhà ngun" cüa dan tc Vit Nam, tao sirc mnh cho vic xây dirng, cUng c
kh6i dai doàn kêt dan tc & Vit Nam.
2.2. Gid trj gido dyc lông yêu nu'ó'c
Cong dirc các Vua Hung duc h.ru truyên tir di nay qua d&i khác, duvc
cong ding ton th, bi& n là biu trng cüa anh hung lap nu&c. Day là cOi ngun
cüa tinh th.n yêu nuàc cüa dan tOc Vit. '?thi'xc thi phng các Vua HUng cUng
chInh là thirc v ci ngun dan tc, dt nu&c t1r do hinh thành tinh than tr cung
dan tOe, ' thirc dOc Ip ttj chU. D tc ta trãi qua thàng trim cUa bao cuOc chin
tranh nhung lông yeu nuâc, " thrc dOe 1p tr chU duc các the h ngu&i Vit tip
noi nhau chua bao gi& tat, tao nên mOt giá trj dac trtmg ni bat trQng h thông giá
trj dao dirc cUa ngu&i Vit. Ngay tr nhUng näm 40 - 43 (SCN) trong cuOc chin
chéng quân xâm lucic, nü tuOng Hai Ba Trung dä d9c lèii the Song Hat truOc khi
xung tr.n:
"M5t, xin rz'ta sqch quó'c thi
Hai, xin dem igi nghip xu'a hQ Hing"
Giá trj tinh thn yeu nuàc, tinh than tix cung dan tOe khâi ngun ffr sir khai
sinh 1p nuàc cUa các Vua Hung duçc các th h ngu&i Via gin gifl, tip ni va
khäng djnh nhu trongTuyên ngôn dOc 1p cUa L Thu&ng Kit:
"Song nzi nuác Nam, vua Nani a"
Dn th?ñ dai H Chi Minh vài câu nOi bt hU cUa Nguôi:
"Các vua filing dã có cong dyng nzthc,
Bác cháu ta phái cling nhau gilt 14'y nu'óc"
2.3. Gid trj gido dyc tin/i thtn C6 kit cong a'áng dan tc
thüc d.0 tiên v sir C6 kt cong d6ng cUa ngui Vit Nam dâ duçic dan
gian huyên thoai hóa b&ng thiên trnyn thuyt "Lac Long Quan và Au Ca" vOi
hInh ánh "Bçc tram tring" chra drng trit l nhân van sâu s.c d l giãi ngun cOi
con cháu R6ng Tién. Truyn thuyt Qu6c t6 Lac Long Quân - Au Ca sinh ha 100
ngu&i con trong dO 50 ngui con theo mc len nUi, 50 ngi.ri con theo cha xu6ng
bin lap na tram h, là ThUy t6 cUa Bach Via trong do cO Lac Via và Au Via cUa
nu&c Van Lang thii Vua HUng, nuâc Au Lac th&i Vua Thiic.
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Tr ngan dai nay, câu ehuyên cha Lac Long Quân va me Au CG voi Boc
tram trtrng" (cüng bçc mc nghia dông bâo), mOt huyén thoi m dt, m nuóc tr,
th&i dai các Vua Hung, trãi qua bao tháng nàm và thng trim cüa ljch si vn mài
tntai trong tam thrc mi con dan dt Vit. NghTa "dng bào" luôn là st'rc mtnh
nôi luc cO sirc lan tOa mãnh lit dê c k& mi dai doàn kt toàn dan tc chüng ta tr
qua khfr tâi hin tai và trang lai.
TIn ngung thô' cüng Hung Vuang và L hi Dn Hung th hin sir gn bó
cüa cong dông trong nghia "dông bào", vâi truyn thUyêt Lc Long Qun Au Co,
dan tOe Via Nam eüng có chung mOt ci ngun, chung mOt dOng máu Lac Hong,
là nhUng ngu?i con cl'lng mOt b9c, nghia "ding bào" tr do ma sinh ra, cã nixo'c
eüng ton thai mOt vi vua T, mOt biêu hin cho sue manh sieu nhiên bào vO cho sr
tn vong cüa dan tOc, cUa Ca cong dng. Vài sir "hOi t11" sâu sc nht nghia "dng
bào", th(rc ci ngun cüa hang triu triu ngueYi dan cMt Via va sir "lan tOa"
mnh me t1r Khu di tIch ljch si1 Dn Hung không chi dn cac di tich th Hung
Vuang, danh nhân, danh ttrong thii Hung Vuong trong tinh Phü Th9 ma con lan
rng ra cac di tIch th Hung Vucng trong và ngoài nuàc du dng loit to chirc Gi
T Hung Vi.wng vào ngày 10 tháng 3 am ljch trang nghiêm, thành kInh, có nghTa
giáo diic sâu sc thi'rc dan ttc, tInh yeu quê huang, dt rnrâc.
-

-

2.4. Giá tn van hóa tam linh
Tin nguông th0 cung Hung Vuang luôn huàng con ngthi tói cái chân thien
m5, cái cao cà ma con ngui luOn trâc v9ng ton th. Trong TIn ngi.xring th6 cüng
Hung Vucmg, các yu t van hóa tam linh duqc tim an tü các kiên trüc tin nguO'ng
dmnh, din, miu nai th ph1ing, thirc hành tin ngu&ng den cac nghi l ruàc, tê, l
4t, phm phic, din xuung dângian.
-

-

-

Hang nàm, hang triu luçit ngithi hânh huang v nüi thiêng Nghia LTnh d
ttthng nh Hung Virong, nhâ an cong lao To tiên dà có cong drng rnrâc va giU
nuc, cu mong mua thu.n, gió hOa, müa màng bOi thu, câu may man, sue khôe
cho bàn than và gia dmnh. NhUng cuOc hânh huong ye qua khi, giao tiêp vâi tO tiên
cüa quc gia và gia dinh là nMng hInh thuc k& nOi sue manh cUa tO tiên nhix là
phuong thuc gp g0 và v119't qua thách thuc cüa cuOc song hin tai.
T cong dng ngithi Via Phü Th9, Tin ngung thä cUng Hung Vixo'ng lan
tOa m& rng ra phm vi cã nuóc, trà thành tp quãn cua cong dong ngithi Via
Nam a trong và ngoài. Nguii Via Nam a mci min dat nithc và i nuàc ngoài sang
tao nhung không gian th cüng Hung Vuang riêng, xin chân nhang, dat, nirac tu
Dn Hung v th cUng Ngài vâi tu each ông To cüa dan tQc. Dày là due tin tin
nguO'ng thuân Via dä vir't qua mci thai di dê trâ thành biêu tuqng cho khát v9ng
tnrO'ng tn, dOe l.p tir chü lâu dài, vinh vin và uàc ma ye sir phOn vinh cüa quc
gia, dan tOe.
2.5. Gid in ljch sfr
Tin ngu&ng th cung Hung Virong the hin lông tr hào v cOi ngun quc
gia dan tOe, thuc cüa nguM dan v ljch si~ mOt thuc h sâu sc nhir mOt minh
trit dirge ông cha truyn 1a cho dn ngày horn nay. Truyn thng ton tha Hung
Vuo'ng là mOt hInh thuc biu hin manh me nhan thuc v ljch si~ và sr doàn k&
-
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cUa dan tOc Vit Nam, truyn cam mành lit sir ton kInh cüa ngiri dan vói qua khü
cüa t tiên và di san van hóa dàc sic.
Trên vüng dt Phü Th9 dày dc cac truyn thuyt huyn thoai v thM k
Hung Vuong dirng nuàc. Các truyn thuyt ye Thánh Gióng, San Tinh - Thüy
Tinh, Mai An Tiêm; các l hQi dan gian Ruâc Vua v lang an Tt, Ri.ràc Chüa gái,
Vua HUng dy dan c.y lUa, L hôi Hat Xoan... là minh chirng khng djnh PhU Th9
- vUng dAt ci ngun dan tc Vit Nam là kho tang van hóa dan gian luu giü d an
ljch si'r v thai dai HUng Vucmg. Dâng sau truyên thuyt huyên thoai là yêu to ljch
si'r. Tin nguOTig th? cUng HUng Vuong là qua trinh ljch si'r hóa và huyên thoi hóa
ctan xen.. H tMng các di chi kháo c Scm Vi, PhUng Nguyen, Lang Ca, Xóm Rn,
Go Mun và các c vt thrçc tim thy xung quanh nUi HUng nhu Nba chucxng, tr6ng
dông, rài, mUi ten,.. cho ta thy mt thô'i di HUng Vi.wng rirc r và cho thây rO
net mOt nhà nuâc Van Lang c di - trung tam khâi phát cUa ngui Vit c&

II. GIO TO II(JNG VU'UNG - LE 1191 BEN HJNG
1. Gi T HUng Virong - L hi BnHUng trong llch sfr
Tir xa xua, ngày Gi T HUng Vuo'ng dà cO vi th d.c bit trong tam thi'rc
cUa ngu1i Vit. Ng9c phà HUng Vucing (1470) dâ chép: "Tr däi nhà Dinh, nhà Lê,
nba L, nhà Trân rôi dn triu di ta bay gRi là Hau Lê (1418 - 1527) vn cUng
hucing khói trong ngôi dn a lang Trung Nghia (nay là lang C TIch). 0 day nhân
dan toàn quc dêu den l bái d tixàng nhà cOng lao cUa các dAng Thánh T xua".
Thii nba Nguyn tip tic ton vinh các Vua I-lUng vói chU tnrcrng quc
thOng, giao cac dja phixang kê khai than tIch; mac linh vi Dn HUng vào thi ti
miêu Ljch di dê vrnmg a Kinh thành Hue. DOng thai, triêu dInh cap tiên tu sUa,
ton t?o các den: Den Thuçing, dn Trung, den H, den Ging... Các vua nhà
Nguyen theo l cir 5 nAm (vao các näm trôn, nàm ch.n) nhà nuàc dUng ra tO chUc
L Giô To (Quoc 1) tai Den HUng, con các nàm lé do cija phiro'ng tO chüc. Vào
näm Khãi Djnh thU 2 (1917), quan tuân phU Lê Trung NgQc dà xin B L "an djnh
ngày QuOc l vào 10 - 3 am ljch hang nàm lam ngày Ca nuàc lam l tê Vua HUng".
B L dà thâm xét và quy djnh ci the các phm phc, 1 phâm, l nghi trong nhUng
ngày Gi To mt cách chat chë. Phân 1 ducic din trang nghiêm trong các ngOi
den trén nUi HUng, phân hi gôm nhiêu trO din dan gian din ra xung quanh chân
nUi HUng. Ngày Gi To HUng Vtxang ngãy 10 tháng 3 am ljch hang nAm dug'c
chInh thUc hóa bang luat phap. Va tir do den nay, ngày GiO To mông 10 tháng 3 dä
tra thành ngày Gi TO cUa cá nuàc và dà di vào thci ca dan gian:
"Dii ai di ngwçrc v xuôi
NhO' ngày GiO' To' mng Mwô'i tháng Ba"
Câu ca dao dam dà flnh nghia Ay dà di vào tam khàm thiéng lieng cUa mi
ngui Vit Nam, mOt hlnh thUc truyn khu cho truyén thóng thO' cUng dê mi
ngui dan dat Vit ttr bao di nay coi ngày Gi To HUng Vuang là sr tuO'ng nhâ,
là si,r trâ ye vâi ci ngun cUa dan tc.
2. Gi T HUng Vro'ng - L hi Bn HUng ngày nay
Sau Cách mng tháng Tam näm 1945, Dáng, Nhà nuOc ta rt quan tam tài
Dn HUng, ChU tjch H ChI Minh, các dOng chI lành dao Dãng, Nba nuâc du dä
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v thm ving ti day. K tiic truyn thng cao dp, do 1 "Ung. nu 6c nh
nguôn" cüa ông cha, ngay sau Cách mng tháng Tam thành công, Chü tjch H ChI
Minh cia k "Sc 1nh cüa ChU tjch nuâc s 22/SL ngãy 18 tháng 02 nAm 1946",
cho "NhQng viên chuc cong nhât tong six tai cac cong s co quyën ducxc huang
Iuang" trong 1 ngày Gi T6 Hung Visang.
Ngày Gi T Hung Vucmg näm. BInh TuAt (1946) - näm dâu tiên Cüa ChInh
phü Vit Nam Dan chü Cong hôa, C11 Hu'nh Thüc Kháng - Quyên Chü tjch.nuâc
cia dâng mOt tam bàn do T qu6c Vit Nam và mt thanh guam qu nhm báo cáo
vói To tiên v dat nuâc bj xâm lang va cu mong T tiên phü hO cho quc thai dan
an, thiên h thai binh cüng nhau doàn k&, dánh tan gic xâm lu?c, bão v toàn vn
lanh thô cüa d.t mxrc.
Gi T Hung Vuong duçic nhà nuâc chInh th hOa vOi CáC quy djnh v té i
dâng hu'ang, các co quan nba ni.râc chU trI. Ngbj djnh s 145/2013/ND-CP ngày
29/10/2013 cüa ChInh phü Quy cljnh v th chirc ngày k niOm; nghi thi'rc trao tng,
don nhn hInh thi'rc khen thuàng, danh hiOu thi dua; nghi l di ngoi v.a don, tip
khách nuOc ngoài, trong do cO nOi dung quy djnh cii th v quy mô th chirc Gi T
Hung Vucng: Nam lé 5, nàm khác, ti Phü Th9, Tinh üy, HOi dông nhân dâñ, Uy
ban nhân dan và Uy ban Mt trn T quc ViOt Nam tinh Phü ThQ tO chirc Idang
huang. Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Phü Th9 là Chü 1 dãng hixong; các tinh,
thành ph trrc thuOc Trung uong có di tIch, dn th Vua HUng th chirc dâng hucing
tung niOm; Nghi thirc ttthng niOm thirc hiOn thong nht trong cánuc theo huàng
dn cüa BO Van hóa, Th thao và Du ljch. Nàm trOn: T chUc l Gi T Hung
Vuong cp quôc gia. Tai PhU Th9, BO Van hóa, Th thao và Du ljch chU trI, phôi
hçip vâi Uy ban nhân dan tinh Phui Th9 th chi'rc L Gi T HUng Vucmg; ChU tich
nu6c là ChU l dâng hucing; Lanh do Dáng, Nhà ntràc, nguyen Lành dao Dãng,
Nhà nuàc, ianh do Uy ban Trung lxang Mt tran T quc ViOt Nam, các ban, bO,
ngãnh, doân th Trung ixang, dai diOn kiu bào và dai diOn iành dao Tinh Uy, HOi
dng nhân dan, TJy ban nhân dan và Uy ban M.t tran T qu6c ViOt Nam tinh PhU
Thç dir l k niOm.
Ngày nay, L Gi T Hung Virong duc th chc trang nghiem tr9ng th
theo truyn th6ng van hóa dan tOe. Phn 1 có nghi thfrc dang huang hoa cUa các
doàn di biu Dáng, ChInh phU, cac tinh thành duqc t chrc trang nghiêm, thành
kInh. Phn hOi t chic nhiu hInh thUc sinh hoat van hóa phong phU xung quanh
chân nUi Hung: Các trô din dan gian (dánh tr6ng dng, cng chiêng, dam dung,
thi gói, n.0 bánh chung, giâ bánh giy, këo 1Ua thôi cam thi...), the doãn ngh
thuat chuyên nghip cUa các tinh, thành, các dOi vn ngh qun chUng trinh din,
các hoat dng thi du th thao duc th chic quy cU, mang dm chat van hóa cOi
ngun. Ngui dan cija phuang có di tIch (dinh, dan, miu...) th Hung Vuong va
các nhân vat ljch sU lien quan thai k' Hung Vuang tçr nguyen th chc hoat dng th
1, rtxOc kiOu v Dn HUng, chun bj các 1 vat tr dc san cUa dja phuang d dang
cUng các Vua HUng, tham gia các boat dng van boa dan gian.
Gi T HUng Vuang ngày càng cO nghia sâu sc trong di sng van hóa
tam linh cUa cong dng. TU trung tam thi t%r the Vua HUng trên nUi NghTa Linh
dn các di tich th Hung Vuang, danh nhân, danE ttxOng thii Hung Vuang trong
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rniOc và cã nuâc ngoài du dng bat t chi'rc Gi T Hung Vuong vào ngày 10
tháng 3 am ljch trang nghiêm, thành kInh, CO nghTa giáo ditc sâu sc thüc dan
tc, tInh yeu quê hucmg, d&t nuàc. L h,i Dn Hung trong TIn nguOng th cling
HUng Vrnmg dä dat dn dinh cao cUa sr thang hoa d trâ thành ngày hOi non song,
ngày hi cüa toàn dan.
3. Khu di tIch Ijch sfr quc gia dc bit Dn HUng
Dn Hung - Trung tam tin ngurng thi cling các Vua Hung và to chUc L
Gi T Hung Vuo'ng - L hOi Dn Hung - là biu tuçYng cUa nguôn cOi, là hin than
elm nhüng ngui dã khai sang ra dAt ntxOc và dan tc ta, là dao l truyn thng elm
dan tc. Dn HUng là tiêu dim, là ca s& 4t chAt Mt th) chü yu d& th hin va
biu dat hinh thlrc sinh hoat van hOa tinh thAn dc sAc và dOe dáo v tin ngtrOng
phing th T tiên chung cUa dan tOe Vit Nam: Các Vua HUng.
Ngày nay, trên Ca nuOc và trong cong dng nguii Via Nam & nuOc ngoài có
nhiu dn tho' cac Vua HUng và cac nhàn vt lien quan th&i kS' HUng Vwmg.
Nhung Dn HUng (PhU Thç) luOn duçic coi là ni duy nhAt dAu tiên th& phing Vua
HUng cUa Ca nuâc trong cã mOt qua trInh lch sIr Iâu dài. Day là dim thiêng lieng
trong tam thUc và tam linh elm ngui Via Nam tlr bao d&i nay; dim dn qua
nhiu th k hành hixcing và thäm ving mang tInh tam linh ngun cOi.
Các di tIch tai Khu di tIch ljch sIr Qu6c gia d.c bia Dn HUng bao gm:
Dn Ha, tuig truyn nth T Mu Au CG sinh mOt b9c tram trIrng, sau n& thành
100 ngu&i con trai; ehUa Thiên Quang thin tr; dn Trung (HUng Vuang T miu),
tuang truyn ncii Vua HUng cling các Lac hAu, Lac tuOng bàn vic nuâc; dn
Thung (KInh Thiên Linh din) tucing truyn ncii các Vua Hung tin hành nghi l
tin ngtr&ng cUa cu dan nOng nghip th& tr&i dAt, th& thAn lUa, cAu mong mua thun
gió hôa, mUa màng tui t6t, nhân khang vt thjnh; lang Hung Vuong, tuong truyn
là mO Vua HUng thlr 6; cOt dá th& tuong truyn do Thc Phán dimg len khi duqc
Vua Hung thU 18 nhu&ng ngôi d th nguyen gin gi Ca nghip nhà Hung, bào v
non song dAt nuàc; dn Ging (Ng9c tinh) th& cong chüa Tiên Dung và NgQc Hoa
con gái Vua HUng thU 18; dn th& T Mu Au Co duc xây drng näm 2005; dn
th& Quc T Lc Long Quân xây drng nàm 2009. Nga nàm dn Ging có drng
blre phU diêu ChU tjch H ChI Minh nOi chuyn vài Dai doàn quail Tiên Phong.
Các cOng viên, trung tam l hi, h théng h ntr&c, rrng quc gia vu&n cay kru
nim. . . tao cho Khu Di tIch ljch sIr D&n HUng cành quan thiên nhiên thoáng rng,
hung tráng, ton nghiêm và linh thiêng xlrng tAm là ncii th& cUng Quc T elm dan tOe
ViaNam.
Trong th&i dai phong kin, các vucing triu luôn coi trçng vic th i Vua
HUng, xem do là mOt vic h trçng cUa cà nuàe: Th&i nhà Lê dà cho ghi chép Ng9c
phà, cAp sAc cho Dn Hung, ban lnh chi cho dan s& tai "tnr&ng tao l" v&i nhung
an tU, quyn lqi duçic hu&ng giành cho vice th& tx các Vua HUng. Th&i nhà
Nguyn nhiu lAn tu b, ton tao Dn HUng, dnh l v ngày Gi T mng 10 tháng
3 am ljch hUng nàm và nghi thUc cling t, dua cáe Vua HUng vào th& Ir miu "Ljch
dai d vuo'ng" trong Kinh thành Huh. NgUy nay, Dãng, nhU nuâc ta quan tam d.e

biêt Dn Hung bang nhiu chInh sách, bin pháp, d.0 tr xay dirng Dn Hung xlxng
thm vâi vi th là Di tich ljch sfr Qu6c gia dc bit Trung tam van hóa tin nguông
tam linh th?i cüng T6 tiên cüa dan tc.
-

III. TfN NGU'(ING THCI CUNG HUNG VLX(IYNG VA HAT XOAN
PHU THQ
Di san Hat Xoan Phii Th9 gn lin vâi TIn nguöng thO cüng Hiing Vucing,
theo truyn thuyêt, cáo Vua Hung dâ co cong trong thi k' dirng niràc, ngtthi dan
Phü Th9 dâ sang tao Hat Xoan và trInh din tai các dinE,. den, miêu th. Vua Hi'ing
vào djp dâu xuân. KhOi ngun tr dan gian và lu'u truyn theo hInh thrc truyn
khu, trái qua hang ngàn nàm ljch sir duçc cng dng gin giü, trao truyn, Hat
Xoan cia trâ thânh di san van hóa phi vt th dc dáo, net sinh hoat van hóa mang
dm net dc trixng cüa ngithi dan Phü Thç noi riêng va cUa Vit Nam nói chung
Hat Xoan là mt loai hInh ngh thuat thng hcip, co sii tIch hçTp gifla vAn h90,
am nhac, müa và din xithng; 16i hat dan gian dc sc cüa ngu6i dan vUng dt T
Phu Th9 có ngun gc tr hInh third hat th cáo Vua Hung, bat nguôn tl~ tin ngixOng
tha cüng t tiên cüa ngi.ri Vit. Mt cuc trInh din có 3 chng: Hat thä vOi nhffiig
bài ca ngçi cong dirc cáo Vua Hung, Thành hoãng lang; hat Qua cách vâi 14 qua
each ngqi ca thiên nhiên, con ngtthi, lao dng san xu.t; hat hi, vâi nhrng bài bay
tO tInh yeu dôi km. Thông qua lôi hat, diu m'(ia, h9 bay tO lông bit on, c.0 kh.n
cáo vj Vua Hung ban phüc cho dan, mtra. thun gió hôa, müa màng tot tixoi, van vat
sinh soi và cting qua do, giáo diic do l "ung nuâc nWr nguôn" cho lap tré.
Ngày 24/11/2011, UNESCO cia ghi danh Hat Xoan Phü Thç Vit Nam là
Di sán vAn hoá phi v.t th c.n báo v khn cap cüa nhân loai. Ngày 8 tháng 12
nAm 2017, "Hat Xoan Phü Thç, Via Nam" cia chInh thüc ducic UNESCO dua ra
khoi Danh sách di san van hoa phi vat the can bao ye khân cap va ghi danh tai
Danh sách di san van hóa phi v.t th dai dien cüa nhân loai.
-

I-Iát Xoan Phu Th ngày nay càng gan bó ch.t ch vai Tin ngixOngthi cung
Hung Vixong v6i sir gn kt hat sc dc dáo. Tir ljch si'r ra dô'i; ten gçi, ngun gc
và qua trinh thrc hành Hat Xoan Phü Thç du gAn chat và hOa quyn vó'i các
truyan thuyat thôi Hung Vuang; lOi trInh din, sap dt cáo bài bàn, cáo chng hat
cUng tuân thu theo các nghi thic hat th các Vua Hung. mOt each thành kInh; cáo
cau tir chüc tiing, ca ngçii cong due cáo Vua Hung xuat hin trong nhiau qua cách
xuyên su& tr chng hat th cho cian phn.hát hi. Dc bia, Hat Xoan h.0 ht duc
trinh din cáo di tich dinE, cian thi tir Hung Vucxng. Do chinh là không gian din
xixo'ng, là chat sng dam bão sr phát trian ben vung cUa di san Hat Xoan. M6i
quan h cht ch gica Hat Xoan Phu Th9 và TIn nguing th cüng Hung Viwng ciA
t?o nén suc sang mAnh ha d hai di san cung song. song tn tai, vut th&i gian, bn
vüng trong ljch sfr.
Thai Hung Vuong tuy cOn rat s khai nhung ciA hInh thành nên nhung giá trj
vAn boa, tinh th.n mang tInE truyan thng sâu sac, gop phn bi ciap, hun due, thu
thách và tao dijng nn mOng yng chac ye tinh than, tu tuâng cho dan tc Via
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Narn ngây nay và cá mai sau. Trên th giâi him có mOt dan tOe nào chung mOt
gôc gác to tiên - mOt ngày Gi T nhu dan tOe Vit Nam.
Ngixçxc dông Itch si'r chüng ta càng them tir hào v ngun gc con Rang cháu
Tiên, tr 80 vn ngithi thôi Hung Vi.rcing, gn 20 triu nglx?Yi vào dâu the k XX và
den nay gân 100 triu ng.r?i, dü sinh sng a trong Va ngoài nix&c nhung nguôi Vit
Nam vn luôn nuOi duOng và hInh thành thrc dan tOe, nghia tinh dông. bào, gän
k& thành mOt kh6i, mOt ngun cOi và mQt to tiên.
Huâng v Ngày Gi TO Hiing Vuong và LO hOi Dn Hung näm 2020; vâi
tam lông thành kInh tn an san sc cOng lao to lan cüa các Vua HUng và các bc
tiên nhân dã có cong dirng nu&c và git nithc, lap iap the h. nguai Via Nam
nguyen doàn kêt mOt lông, vuçit qua mi khó khãn, thách thüc, nàm bat thai ca,
vn hOi, phát huy truyen thOng ljch sU, van hóa tOt dçp hang ngân näm cüa dan tOe,
nO 1irc phãn d xây dimg môt mràc Viêt Nam hôa binh, thông nhât, dOe l.p, dan
chU, giàu mnh, vng bi.xâc di len chU nghia xà hOi.
BAN TUYEN GIAO TRIThG 1X€NG - TJNH UY PHU THQ

