
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 
VĂN TẾ 

Việt Nam văn hiến 
Bốn ngàn năm sử tích triều nghi 

Hỡi dòng máu Việt khắc ghi 

Mấy lời tâm huyết lương tri ấy là: 

“Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba. 

Khắp miền truyền mãi câu ca 

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm” 

Hôm nay đất Sài thành tiết xuân Quý Tỵ đúng tháng 3 Âm lịch mùng 10. 

Trường Lạc Hồng Cơ Sở - Phổ Thông, thầy cùng trò thành kính dâng hương. Khấu đầu đảnh lễ 
hương hoa, hướng về Quốc tổ Hùng Vương bao đời. 

Cung thỉnh:              Đức Tổ Phụ Quốc tổ Lạc Long Quân 

Đức Tổ Mẫu Quốc tổ Âu Cơ 
   Thập bát Quốc tổ Hùng Vương hiển thánh. 

Nhớ sử xưa: Vun nền văn hiến, cõi trời nam đã phân định rạch ròi, tổ ta xưa khởi nghiệp đất Lĩnh Nam đã có 
đủ văn thần võ tướng. Tổ tiên vùng Đông Á kém chi đâu Ngũ Đế với Tam Hoàng. Trai Bách Việt góc trời uy 
dũng. Nòi tiên rồng riêng giống hiên ngang. Mẹ Âu Cơ cùng tổ phụ Long Quân, sinh một bọc 100 con nòi Lạc 
Việt. 

Mẹ lên non, 50 con trồng nương lập rẫy. Cha xuống đồng, 50 con xông lướt biển Đông lập làng xóm, dựng 
Văn Lang triều đại đất Phong Châu. 

Vùng Ngũ Lĩnh mênh mông một cõi. 
Dòng Lạc Hồng cương thổ đã phân minh. 

Đấng Quốc tổ Hùng Vương thứ nhất, dựng nước nhà hùng cứ xưng vương, cùng Lạc Tướng, Lạc Hầu trị 
quốc. 

Sử sách còn đây, trống đồng còn đó 

Văn minh Lạc Việt ai quên 

Lịch sử rồng tiên phải nhớ! 

Nào giặc Ân hống hách nghênh ngang, làng Phù Đổng anh tài hiển hiện, phi ngựa sắt lửa thần phủ khắp, 
tuốt tre làng đập quét lũ tà ma. 

Tự hào thay, thần Tản Viên hiển thánh, trị thủy giúp dân trừ thủy quái muôn dân khỏi ách. 

Đẹp vô cùng tình yêu Tiên – Chữ sáng như trăng, trong như ngọc lay động trời người. 

Tam tài tương hợp, thuận lẽ tự nhiên, Lang Liêu dâng tiến bánh dầy ,bánh chưng. Ý cao nghĩa lớn thuận 
dòng âm dương. Trời tròn với lại đất vuông hữu linh vạn vật hài hòa thiên nhiên. Bốn dây cột gói bánh chưng, 
Lạc Thư là đó Hà Đồ là đây. 

Vẻ vang thay: 18 Vua Hùng anh kiệt cùng bao triều Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn dựng một dãy giang 
san cẩm tú, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, rộng khắp chốn đông, tây, nam , bắc. 

Nhớ tổ xưa: gây dựng sơn hà. Chúng con nay: thầy trò gắng sức cùng muôn dân nước Việt hùng anh, bồi cơ 
đồ, chung lưng đấu cật, nung quật cường giữ vững giang sơn.  

Kính xin dâng nén tâm hương, chầu hầu Quốc tổ, xin Vạn thế Quốc tổ hiển linh, phù hộ độ trì cho quốc thái 
dân an – Dòng giống Việt muôn đời bất diệt. 

Phục Duy cẩn cáo. 


