
LÒNG TƯỞNG NHỚ VUA HÙNG VÀ MẾN YÊU ĐẤT TỔ 

QUA NHỮNG CÁNH THƠ BAY 

 

 “Những cánh thơ bay” được thả trong ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu và Phú 

Thọ, trong đó có nhiều câu thơ thành kính tưởng nhớ công đức Vua Hùng, ngợi ca 

mến yêu Đất Tổ. Những câu thơ ấy vừa có giá trị nghệ thuật cao, tứ hay mới lạ, 

hồn thơ sâu lắng, vừa có tình cảm thiết tha với tổ tiên và cội nguồn dân tộc. 

Là người Việt Nam ai cũng nhớ về Cội nguồn, nhớ truyền thuyết con Rồng 

cháu Tiên: 

Tôi soi vào cội nguồn trong 

Thấy Tiên là mẹ, thấy Rồng là cha 

(Nguyễn Hữu Quý) 

Ngay từ thời Hùng Vương dựng nước gọi đàn chim Lạc bay về đã bừng sáng 

lên tương lai đất nước: 

   Đêm dựng nước sáng cánh chim 

Bay cùng chớp lửa hót trên núi Hùng 

(Hoàng Hữu) 

Trong xuân đôi cánh hồng chim Lạc 

Nâng mặt trời bay xóa tối tăm 

(Viễn Phương) 

Bước chuyển biến quan trọng kinh tế, xã hội thời Hùng Vương là trồng lúa 

nước. Sự tích Vua Hùng dạy dân cấy lúa ở Minh Nông còn đó. Vua với dân cùng 

lao động sản xuất làm ra hạt thóc từ mảnh đất thân yêu của mình: 

Trong mắt vua tôi vơi bớt màu rừng 

Người yêu đất mình hơn vì đất sinh ra lúa 

(Hữu Thỉnh) 

   Ngỡ như mùa chín trên tay 

Vua Hùng cùng với dân say gặt mùa 

(Nguyễn Trọng Tạo) 

Được mùa, cuộc sống ấm no, xa gần mừng vui, lại vang lên tiếng chày ba 

thậm thình: 

   Mùa xuân trống đồng mở hội 

Tiếng chày ba điểm nhịp thậm thình 

 



(Vân Long) 

Trên đền Thượng, Hòn đá thề còn đó biểu tượng cho lòng quyết tâm xây dựng 

gìn giữ đất nước của người xưa nhắc nhở con cháu mai sau: 

Đỉnh Nghĩa Cương vẫn hào quang rực chói 

Soi xuống câu thề sông núi của người xưa 

(Hà Văn Thể) 

Từ lăng Vua Hùng soi dặm dài lịch sử, 

Trời đất ông cha ta quyết giữ vuông tròn 

(Ngô Quang Nam) 

Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là đạo lý luôn nhớ về cội 

nguồn của người Việt Nam ở bất cứ nơi đâu: 

   Hằng năm ăn đâu, làm đâu 

Cũng biết cúi đầu nhớ ngày Giỗ Tổ 

(Nguyễn Khoa Điềm) 

   Tấm lòng dân tộc Việt Nam 

Thủy chung tiếng trống dịu dàng ngàn năm 

(Lâm Thị Mỹ Dạ) 

Con cháu khắp nơi về với Cội nguồn miền Đất Tổ thắp nén nhang thành kính 

và từ đáy lòng mình hứa với Vua Hùng chung lưng góp sức xây dựng bảo vệ non 

sông đất nước: 

   Tạ lòng trước mộ Vua Hùng 

Nén nhang cháy đỏ tận cùng nén nhang 

(Nguyễn Thị Minh Thông) 

Người xa xứ nghiêng mình bên mộ Tổ 

Đứng như cây góp bóng với non ngàn 

(Võ Thanh Phương) 

Ai đó chưa có dịp tạ lòng trước Vua Hùng hãy lẵng nghe và suy ngẫm: 

Ơi những kẻ rủi may, những người xa xứ 

Một lần thôi nhìn lại dấu chân mình 

(Nguyễn Quang Thuyên) 

Đất Tổ vẫn trải rộng lòng: 

   Cọ xòe cho bóng thêm tròn 

Hoa sim cuối vụ như còn đợi em 

(Trần Nhương) 

 



Giỗ Tổ Hùng Vương văn hóa tâm linh sâu thẳm trong lòng người Việt Nam 

thu hút cháu con về miền Cội nguồn: 

Đất Phong Châu ngày hội Đền Hùng 

Hương thơm tỏa khắp vùng Nghĩa Lĩnh 

(Hà Phi Hải) 

Về Đất Tổ Cội nguồn thiêng là về nơi tụ hội, gắn kết mỗi người cùng nhau 

“Đứng như cây góp bóng với non ngàn” để làm xanh thêm mảnh đất nghìn đời sum 

suê tươi tốt mãi, tràn đầy vẻ đẹp sức xuân che mát phần mộ Tổ để con cháu trăm 

miền vạn nẻo về dâng hương tưởng niệm và giãi tỏ lòng thành kính, mến yêu: 

Cái màu xanh trung du rợp bóng 

Biếc xanh hoài trên đất tổ Hùng Vương 

(Huy Mai) 

Đã là người Việt Nam khi tưởng nhớ đến Vua Hùng, ai cũng muốn: 

Phú Thọ ơi! Hồn ta phía núi 

Lẫn trong sắc lá Đền Hùng 

(Ngô Kim Quỳnh) 

Dẫu không là cây, mà chỉ là một chiếc lá ở Đền Hùng cũng mãn nguyện lắm 

rồi: 

   Mai sau hóa kiếp luân hồi 

Xin làm chiếc lá xanh nơi Đền Hùng 

(Phan Chúc) 

Ai đã về Giỗ Tổ Hùng Vương, đứng trên đền Thượng, đỉnh núi Nghĩa Lĩnh 

đều thấy tự hào nhìn về tương lai tươi sáng của đất nước như cố nhà thơ Nông 

Quốc Chấn đã viết: 

Đứng trên đỉnh núi Hùng 

Nhìn bốn phương trời đất 

Bốn nghìn năm sau lưng 

Rực rỡ đường trước mặt. 

Lê Huy Diên 

http://vanhocnghethuat.tuyenquang.gov.vn/DetailView/2598/10/LONG-

TUONG-NHO-VUA-HUNG-VA-MEN-YEU-DAT-TO-QUA-NHUNG-CANH-THO-

BAY.-LE-HUY-DIEN.html 


