
NƯỚC VĂN LANG – VUA HÙNG HAY HÙNG VƯƠNG 
  

Nước Văn Lang 

 

 
 

Văn Lang là nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Nước Văn Lang được cai trị 

bởi các vua Hùng 

Lãnh thổ nước Văn Lang được sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: Đông giáp 

biển Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến hồ Động Đình, Nam giáp nước Hồ Tôn, tức 

nước Chiêm Thành, nay là Quảng Nam ngày nay. 

Hùng Vương chia nước Văn Lang làm 15 bộ Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, 

Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, 

Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, đóng đô ở bộ Văn Lang. Theo sách Lĩnh 

Nam Chích Quái 15 bộ là: Giao Chỉ, Chu Diên, Ninh Sơn, Phúc Lộc, Việt Thường, 

Ninh Hải, Dương Tuyền, Quế Dương, Vũ Ninh, Hoài Hoan, Cửu Chân, Nhật Nam, 

Quế Lâm, Tượng QuậnNước được chia thành 15 bộ, còn gọi là quận. 

Đế Minh, thuộc dòng dõi Thần Nông, sinh ra Lộc Tục, tức Kinh Dương Vương, 

Lộc Tục lấy con gái Long Vương hồ Động Đình, sinh ra Lạc Long Quân (theo truyền 

thuyết Lạc Long Quân là cháu 5 đời của Thần Nông). Kế tiếp Lạc Long Quân và vợ 

là Âu Cơ (con gái Đế Lai) sinh được 100 người con trai, 50 người theo Lạc Long 

Quân theo cha về bờ biển Đông, 50 người theo mẹ về núi và suy tôn người con cả lên 

làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Bạch Hạc – Phú 

Thọ. 

Nước Văn Lang được hình thành vào khoảng năm 2879 TCN và kết thúc vào 

năm 258 TCN bởi An Dương Vương Thục Phán. Từ đây hình thành quan niệm dân 

gian coi nước Văn Lang đời Hùng Vương ra đời cách ngày nay khoảng hơn 4000 

năm và thường được sách báo nói tới 4000 năm văn hiến. (Theo bộ sử ký Đại Việt sử 

ký toàn thư [ĐVSKTT] ở thế kỷ 15 do sử gia Ngô Sĩ Liên viết) 



Tuy nhiên theo bộ sử ký xuất hiện còn sớm hơn bộ ĐVSKTT là bộ Đại Việt sử 

lược vào thế kỷ 13 thì chép nước Văn Lang được thành lập bởi thủ lĩnh bộ tộc Văn 

Lang thu phục các bộ tộc Việt (15 bộ) khác vào khoảng thế kỷ 7 TCN 

Vua Hùng hay Hùng Vương 

 TCN = Trước Công nguyên 

Hùng Vương, hay vua Hùng (2879 TCN – 258 TCN), để gọi các vị vua của nhà 

nước Văn Lang của người Lạc Việt. Hùng Vương là con trai của Lạc Long Quân, lên 

ngôi vào năm 2879 trước Công nguyên, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước làm 15 

bộ, truyền đời đến năm 258 trước công nguyên thì bị Thục Phán (An Dương Vương) 

chiếm mất nước. 

18 đời vua Hùng Vương: 

18 vua Hùng không phải là 18 vị vua, mà là 18 chi (nhánh/ngành), mỗi chi có 

nhiều vị vua thay phiên nhau trị vì và dùng chung vương hiệu: 

Kinh Dương Vương – 2879 – 2794 TCN. Húy là Lộc Tục 

Hùng Lân vương –  là Lạc Long Quân – 2793 – 2525 TCN. Huý là Sùng Lãm –

 2525 – 2253 TCN 

Hùng Diệp vương – 2253 – 1913 TCN 

Hùng Hi vương – 1913 – 1713 TCN 

Hùng Huy vương – 1713 – 1632 TCN 

Hùng Chiêu vương – 1632 – 1432 TCN 

Hùng Vĩ vương –  1432 – 1332 TCN 

Hùng Định vương – 1332 – 1252 TCN 

Hùng Hi vương –  1252 – 1162 TCN 

Hùng Trinh vương – 1162 – 1055 TCN 

Hùng Vũ vương – 1055 – 969 TCN 

Hùng Việt vương – 969 – 854 TCN 

Hùng Anh vương –  854 – 755 TCN 

Hùng Triêu vương – 755 – 661 TCN 

Hùng Tạo vương – 661 – 569 TCN 

Hùng Nghị vương – 570 – 409 TCN 

Hùng Duệ vương –  409 – 258 TCN 

Di sản và ghi công từ đời sau: 

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương hay Lễ hội Đền Hùng là một ngày lễ của Việt Nam. 

Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc Kinh tưởng nhớ công lao dựng nước của 

Hùng Vương. Nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào mồng 10 tháng 3 âm 

lịch tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhưng được dân Việt trong cũng 

như ngoài nước đều kỷ niệm. 

Văn hóa 

Thời Lạc Long Quân trị vì, nhà vua dạy dân ăn mặc, bắt đầu có trật tự về quân 

thần, tôn ti, có luân thường về phụ tử, phu phụ. 

Dân ở rừng núi xuống sông ngòi đánh cá, thường bị giao long làm hại nên tâu lại 

với Hùng Vương. Hùng Vương bảo rằng: Ở núi là loài rồng cùng với thủy tộc có 

khác, bọn chúng ưa đồng mà ghét dị cho nên mới xâm hại.Bèn lấy mực xăm hình 



thủy quái ở thân thể, tránh được nạn giao long cắn hại. Tục xăm mình (văn thân) của 

Bách Việt bắt đầu từ đây. 

Ban đầu do ăn mặc chưa đủ, phải lấy vỏ cây làm áo mặc, dệt cỏ ống làm chiếu 

nằm, lấy cốt gạo làm rượu, lấy cây quang lang, cây soa đồng làm bánh; lấy cầm thú, 

cá tôm làm nước mắm; lấy rễ gừng làm muối; lấy dao cày, lấy nước cấy, đất trồng 

nhiều gạo nếp, lấy ống tre thổi cơm. Gác cây làm nhà để tránh hổ báo; cắt ngắn đầu 

để tiện vào rừng núi, con đẻ ra lót lá chuối cho nằm, nhà có người chết thì giã cối gạo 

để cho hàng xóm nghe chạy đến giúp. Trai gái cưới nhau trước hết lấy muối làm lễ 

hỏi, rồi sau mới giết trâu để làm lễ thành hôn, đem cơm nếp vào trong phòng cùng ăn 

với nhau cho hết.  

“Lúc bây giờ, vua tôi cùng đi cày, cha con tắm chung sông không chia giới hạn, 

không phân biệt uy quyền, thứ bậc. Dân đều vẽ mình, uống nước bằng mũi, cùng 

nhau vui chơi vô sự” 

 

 
Đền tưởng niệm các vua Hùng trong Công viên Văn hóa Tao Đàn ở quận 1, 

Saigon 
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