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Cố đô Ngàn Hống mở đầu thời đại dựng nước 

Cho đến nay, thời kỳ Hùng Vương được các nhà sử học khẳng định là thời kỳ có 

thật trong lịch sử. Tuy nhiên, không có một tư liệu thành văn nào ghi chép về thời kỳ 

này cho nên chúng ta tạm bằng lòng với việc “dựng” lại lịch sử bằng các truyền 

thuyết dân gian , dân tộc học, ngôn ngữ học, địa phương học, . . kết hợp với kết quả 

của ngành Khảo cổ học. Vì vậy, nếu đề cập tới thời kỳ Tiền Hùng Vương thì còn khó 

khăn gấp bội phần. Tuy nhiên, chúng ta cắt nghĩa thế nào về những ghi chép của 

các sử gia Trung Hoa về một đất nước Việt Thường xuất hiện rất lâu trước thời kỳ 

Hùng Vương ? Chúng ta cắt nghĩa thế nào về một cố đô Ngàn Hống xuất hiện trước 

khi có Kinh đô Văn Lang, nhất là khi những ghi chép đó lại xuất hiện trong Ngọc phả 

Hùng Vương, như một sự truy niệm về kinh đô cũ ? Xin cung cấp cho các nhà 

nghiên cứu và  bạn đọc hai tư liệu trên. 

 

I – SỰ TÍCH CỐ ĐÔ VIỆT THƯỜNG 

( Truyền thuyết ) 

Tục truyền, cha của Long Vương là Dương Vương, khi mới mở nước, đi xem phong 

cảnh núi sông, tìm nơi xây dựng kinh đô. Khi về phương Nam, đến vùng Ngàn 

Hống, thấy phong cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, 99 ngọn ( Ngọc phả Hùng 

Vương ghi là 199 ngọn) cao tận trời xanh, chân núi vờn đến gần cửa Đơn Hay (tức 

cửa Đan Nhai, tức Cửa Hội) có thế rồng  vây hổ chầu, Dương Vương rất lấy làm 

vừa ý. Vương bèn quyết định đắp thành dưới núi, lấy nơi này làm đô ấp, cứ như vị 

trí ngày nay thì thành ấy là đất Nội- Tả – Hữu Thiên Lộc thuộc Châu Hoan ( nay 

thuộc phạm vi các xã Thiên Lộc, Phúc Lộc, Tùng Lộc thuộc huyện Can Lộc, Hà 

Tĩnh, xem ảnh,  
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Dựng xong đô ấp, Dương Vương lại cưỡi thuyền thẳng về hướng bắc, tiếp tục đi 

xem phong cảnh đất nước. Thuyền đang đi, bỗng có một người con gái “tóc dài ngài 

(người) đẹp, da phấn mặt hoa” từ dưới nước nổi lên, tự xưng là Thần Long. Sau khi 

chào hỏi ân cần, vương mời nàng lên thuyền, đôi bên trò chuyện rất ăn ý. Dương 

Vương đưa nàng về đô ấp Ngàn Hống và cưới làm vợ. 

Vương lại tiếp tục tuần thú phương Bắc. Đến vùng núi như ngày nay là Sơn Tây, 

vương thấy cảnh núi sông thật là hùng vĩ đặc biệt ngã ba Hạc là nơi thủy bộ thuận 

lợi, xem ra nhiều chỗ ưu việt hơn đất Hoan Châu. Vương bèn cho xây dựng đô ấp 

mới ở vùng Nghĩa Lĩnh, từ ngã ba Hạc đến vùng núi Hi Cương , làm nơi hành tại. 
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Dương Vương lại lên vùng Hưng Hóa- Tuyên Quang bây giờ, lấy thêm một người 

con gái họ Mã là nàng Ngọc Nương làm vợ và dựng một cung sở cho nàng ở, cung 

sở đó xưa là vùng Tiên Cát, gần Việt Trì ngày nay. 

Vương ở Tiên Cát ít lâu rồi trở về đô ấp Ngàn Hống. Lúc này, nàng Thần Long đã 

đến ngày mãn nguyệt khai hoa, sinh con trai đầu lòng. Đó là Long Vương, con 

trưởng của Dương Vương, tức là Vua Hùng thứ nhất, sau này gọi là Hùng Hiền 

Vương (tức Lạc Long Quân) 

Khi Long Vương lớn lên, Dương Vương giao cho đô ấp Nghĩa Lĩnh để trông coi việc 

nước ở phương bắc và thay cha chăm sóc bà mẹ thứ là Mã Ngọc Nương. Trong 

thời gian ở kinh thành Nghĩa Lĩnh, nhân một chuyến đi tuần thú, Long Vương gặp 

nàng Âu Cơ ở vùng Sơn Tây cũ và lấy làm vợ. 

Long Vương đưa nàng Âu Cơ về động Hi Cương , còn mình thì ở luôn Phong Châu 

(gần ngã ba Hạc) làm việc nước. 

Về sau Long Vương bỏ kinh đô cũ Ngàn Hống, lấy Phong Châu làm kinh đô chính, 

đặt tên nước là Văn Lang, chia làm 15 bộ 

Từ đó cố đô Việt Thường ở Ngàn Hống bị thời gian xóa dần dấu vết. 

( Theo Địa chí huyện Can Lộc,Huyện ủy, UBND huyện Can Lộc, Sở VHTT Hà 

Tĩnh, 1999, trang 224-225 ) 

 

II – HÙNG ĐỒ THẬP BÁT DIỆP THÁNH VƯƠNG NGỌC PHẢ CỔ TRUYỀN (Ngọc 

phả 18 đời Hùng Vương) 

 

 

( Ngọc phả này hiện lưu tại Bảo tàng Hùng Vương) 

 

 
 

Sách chữ Hán, khổ 19×25 gồm 21 tờ, 42 trang, mỗi trang 10 giòng, tổng số gần 

10.000 chữ. 

Trang 1 (tên Phả) : Hùng đồ thập bát diệp Thánh Vương Ngọc phả cổ truyền) 

Trang 2: Hoàng triều, Hoằng Định nguyên niên Canh tý, đông, thập nguyệt, cát nhật, 

Hàn lâm thị độc Nguyễn Trọng trùng đính 

Góc trái ghi: Lễ phiên Lê Đình Hoan thừa sao 

Góc phải có đóng ba dấu và ghi: Bản sao lưu tại quan lang phụ đạo Hùng Vương 

tôn điệt, phụ truyền tử kế, giữ Nghĩa Cương tạo lệ, hộ nhi Trung Nghĩa hương giám 

tự ( Hoàng triều Hoằng Định năm đầu, Canh Tý (1600), mùa đông tháng 10, ngày 

tốt, Hàn lâm thị độc Nguyễn Trọng sửa và đính chính, Lễ phiên Lê Đình Hoan thừa 
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sao. Bản sao lưu tại nhà quan lang phụ đạo, con cháu Hùng Vương cha truyền con 

nối, là dân tạo lệ xã Nghĩa Cương, và là Giám thôn Trung Nghĩa ) 

Tờ 21 trang 42, giữa trang ghi: Hồng Đức nguyên niên, Nhâm Thìn xuân, tam 

nguyệt , cốc đán, Hàn lâm viện trực học sĩ Nguyễn Cố phụng soạn. Góc phải ghi: Dĩ 

thượng nhị thập nhất tờ. (Nhâm Thìn, Hồng Đức năm đầu, mùa xuân , tháng ba, là 

ngày lành, Hàn lâm viện Trực học sĩ là Nguyễn Cố phụng soạn. Tổng số là 21 tờ ). 

Đặc biệt Ngọc phả này có ghi về đô thành Ngàn Hống như là một kinh đô của người 

Việt cổ trước khi có kinh đô Văn Lang. Đó là nội dung ghi ở các trang 2a , 2b, 3a và 

3b. Nguyên văn như sau : 

 

Dương Vương vâng chỉ, nghiêm túc theo uy trời, đến núi Nam Miên, đi xem phong 

thủy, chọn được thế đất tốt để lập đô ấp. Bèn qua Hoan Châu. . .xem khắp hình thế, 

thấy một vùng phong cảnh lâu đài vạn lớp, gọi là núi Hùng Bảo Thiếu Lĩnh, gồm 199 

ngọn, gọi là Cựu Đô, nay gọi là Ngàn Hống, giáp với cửa Hội Thống ngoài biển. Núi 

đi gấp khúc, nước chảy vòng theo, rồng cuộn hổ nằm. Xem khắp bốn phía, bèn 

dựng đô thành để định bốn phương triều cống. Bấy giờ khí xuân ôn hòa, vạn vật 

đua sắc. Vua bình sinh vốn yêu phong thủy, bèn cử giá tuần du ngoài biển, xem 

khắp địa đồ, bất giác thuyền rồng đến thẳng hồ Động Đình. . . ( tờ 2a và 2b ) 

Về việc chuyển kinh đô từ Ngàn Hống ra núi Nghĩa Lĩnh Ngọc phả ghi như sau : 

Về sau vua lại đi tuần thú, trải khắp núi sông, xa giá đến xứ Sơn Tây, thấy địa hình 

trùng điệp , núi đẹp sông hay. Vua bèn tìm địa mạch , nhận thấy từ núi Côn Luân 

giáng xuống qua cửa ải, tựa như cầu vồng thoát mạch, rồng vút đi xa. . . Lấy sông 

Bạch Hạc làm nội Minh Đường, ngã ba Lãnh của sông lớn làm trung Minh Đường, 

núi Tượng Sơn của Nam Hải làm ngoại Minh Đường. Nghìn núi quay lại, vạn sông 

chầu về, tất cả đều hướng về núi Tổ Nghĩa Lĩnh, thu hết hình thế. Vua nhận thấy thế 

đất này quý hơn hẳn đô thành cũ ở Hoan Châu, bèn lập chính điện ở núi Nghĩa Lĩnh 

thường ngự giá lưu lại ở đây. Bên ngoài dựng đô thành Phong Châu (nay đô thành 

cũ còn thấy ở thôn Việt Trì , xã Bạch Hạc của huyện Bạch Hạc) . Vua xa giá trở về 

đô thành cũ Hoan Châu, dựng lập đô thành, trước ở núi Thiếu Lĩnh, sau ở núi Nghĩa 

Lĩnh. Nay lấy núi Thiếu Lĩnh làm đô ấp sở tại của họ Việt Thường. Khi ấy vua đi tuần 

thú trở về cung điện ở núi Nghĩa Lĩnh, thấy bà cung phi Thần Long Quân nữ mang 

thai , có điềm lành ứng rồng, ánh hào quang đỏ đầy ắp nhà, trong trướng sinh 

hương, mùi hương ngào ngạt mấy tuần. . .( tờ 3a và 3b) 

Trên đây là một số tín hiệu cho thấy đã từng xuất hiện kinh đô Ngàn Hống của nước 

Việt Thường trước khi có kinh đô Phong Châu của các vua Hùng. Ngàn Hống hay 

Hồng Lĩnh là một ngọn núi lớn ở phía bắc Hà Tĩnh. Núi nằm giữa các huyện Nghi 

Xuân, Đức Thọ, Can Lộc va thị xã Hồng Lĩnh ngày nay. Kinh đô Ngàn Hống được 

định vị ở phía nam núi Hồng Lĩnh, trên phần đất các xã Thiên Lộc, Phúc Lộc, Tùng 

Lộc (huyện Can Lộc) ngày nay. 

Đây là một vấn đề hết sức lớn của lịch sử. Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, xin tìm đọc 

cuốn Nhìn về 
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thời đại Hùng Vương ( Phan Duy Kha, Nxb Lao Động, , 2009) trong đó có một số 

bài đáng chú ý về đề tài này : 

–  Thử lý giải giấc mơ của vua Lê Thánh Tông 

–  Việt Thường thị trong buổi đầu nền văn minh dân tộc 

–  Đâu là quốc đô đầu tiên của người Việt. 

– Về cội nguồn và hai cuộc thiên di của người Việt 

– Thời dựng nước trong tư duy của chúng ta ngày nay. 

 

Bạn sẽ có câu trả lời sâu hơn, thuyết phục hơn về vấn đề này. / . 

 

Phan Duy Kha 

Nguồn:https://phanduykha.wordpress.com/2011/04/06/c%E1%BB%91-do-ngan-

h%E1%BB%91ng-m%E1%BB%9F-d%E1%BA%A7u-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i-

d%E1%BB%B1ng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/ 
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