Nước Trung Hoa là của dân tộc Việt
(Phần 1)
Ngày 14 tháng 02 năm 2020
Lê văn Ẩn
Tất cả mọi người Việt trong đó có bạn, và tất cả dân tộc Trung Hoa đều bị “bất ngờ” khi tôi đưa một tựa đề
không thể tin được. Vậy tôi phải có một điểm tựa vững chắc nào đó mới dám đưa ra một cái tựa đề như thế.Sử gia
người Việt đã im lặng quá lâu, lý do đơn giản là các bộ sử họ viết, các cuộc nghiên cứu của họ chỉ lẫn quẫn ở
biên giới miền bắc chứ chưa có vị nào dám bước qua bên kia biên giới của Trung Hoa để tìm hiểu những gì liên
quan đến dân tộc Việt, thì làm sao hiểu gì về nguồn gốc dân tộc Việt! Mặc dầu truyền thuyết họ Hồng Bàng đặt sờ
sờ trước mặt họ đó, nhưng có mấy sử gia người Việt dám đụng vào! Hôm nay xin bạn hãy đi cùng với tôi để tìm lại
vùng đất Cổ Việt, nơi một thời tổ tiên của dân Việt đã bỏ công gầy dựng. Để rồi sao khi hiểu rỏ bạn sẽ hãnh diện
bạn là người Việt, một dòng giống bất khuất.
Trước khi bắt đầu xin bạn nghe bản nhạc “Hào khí Việt Nam” để nhớ lại khí hùng của cha ông ngày trước.
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Thật rất khó mà thuyết phục bạn vì tựa đề tôi đưa ra rất khó mà tin. Người Trung Hoa luôn luôn ngạo mạn nói
với người Việt là “hãy quy tông về Tổ”, nhưng tôi không nói như thế, tôi nói một cách khoan thai nhẹ nhàng và từ
tốn rằng “nước Trung Hoa là của dân tộc Việt”, một câu nói rất bình thường nhưng chết người vì nó đánh sập lâu
đài sử học của Trung Hoa! Khó tin quá phải không bạn, bạn không tin cũng không sao, tôi không bắt buộc bạn phải
tin, bạn thường nghe nói “chín người mười ý”, biết đâu cái ý của tôi là cái ý thứ mười thì sao? Bạn không tin là
phải, chẳng có gì lạ.
Bất cứ một lảnh vực nào cũng có vấn đề “sở trường và sở đoản” của nó, tức là điểm ưu và điểm dở của vấn
đề. Ở đây tôi nhấn mạnh về sở đoản của Trung Hoa, tức là cái điểm gì mà sử gia Trung Hoa không biết được và lý
do nào mà họ không biết, chỉ có người Việt chúng ta biết mà thôi. Từ trước đến giờ mỗi khi nhắc đến sử Trung
Hoa, sử gia người Việt chúng ta thường cho rằng sử Trung Hoa là khủng khiếp, to lớn, vĩ đại, vì đó sự thán phục
Trung Hoa làm mờ mắt họ, chứ họ không biết rằng có nhiều cái liên quan đến sử mà sử gia Trung Hoa không biết,
kể cả đại sử gia Tư Mã Thiên.
Thế thì họ thiếu sót cái gì trong lảnh vực của sử? Họ quá chuyên môn làm sao dám nói họ không biết. Có lẽ bạn
nhìn tôi từ trên xuống dưới coi tôi có bình thường không! Rồi để kỹ hơn, bạn khòm xuống sát mặt đất coi chân của
tôi có hỏng mặt đất không, mà tại sao tôi dám đụng tới “ổ kiến lửa”! Bạn hỏi tôi, ông Ẩn à ông thuộc cõi nào vậy,
ông là người cõi trên hay cõi dưới? Thưa bạn tôi không là người cõi trên, mà cũng không là người cõi dưới, tôi là
người “cõi trần” cũng giống như bạn vậy thôi; chỉ có một điều là những gì tôi nói, thông thường nó ngược lại với đại
đa số quần chúng nên rất khó tin!
Bạn tò mò muốn biết tại sao tôi nói nước Trung Hoa là của tiền nhân của dân Việt, mà dân Việt là người thừa
hưởng những gì cha ông để lại, vì đó tôi nói nước Trung Hoa là của dân tộc Việt. Thưa bạn, lãnh vực nầy không
đơn giản chút nào cả, bạn phải ít nhất có một số kiến thức căn bản thì mới hiểu được. Nhưng không sao, chúng ta
sẽ đi từng bước một rồi từ từ bạn sẽ thấy. Vậy thì chúng ta bắt đầu như thế nầy.
1.Từ nói cho đến viết
Giống người lâu đời nhất là giống Homo Habilis, tôi tạm dịch là người Khả năng. Giống người nầy xuất hiện
từ khoảng 2.4 triệu đến 1.4 triệu năm trước. Tại sao gọi là người Khả năng? Xin thưa rằng người ta khám phá
giống người nầy lần đầu tiên biết làm đồ đá. Tôi xin ghi nguyên văn như sau :
“Stone artifacts and early Homo f ossils have been found at Olduvai and other sites. These tools are called the
Oldowan industry, and, though they are crude, they indicate that H. habilis could shape stone.”
Tạm dịch :
“Đồ đá và xương cốt của giống người cổ nhất đã được tìm thấy tại Olduvai (Phi Châu) và một số địa điểm
khác. Các loại đồ đá đó mang tên là kỹ nghệ Oldowan, và mặc dầu còn rất thô sơ, chúng cũng cho thấy người Khả
năng có thể vỗ và đập đá qua phương cách tạo hình 1”. Dưới đây là hình sọ của giống người Homo habilis2
_______________
Homo habilis - description, tools and facts, Britannica - www. britannica.com
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Giống người đầu tiên nầy “nói” trong một thời gian rất lâu, mãi đến sau nầy mới xuất hiện chữ viết. Vậy chữ
viết xuất hiện bao giờ? Lúc đầu người ta nghĩ rằng chữ viết chỉ có ở vùng Mesopotamia, còn gọi là vùng Lưỡng hà,
vì có hai con sông Euphrates và Tigris, ngày nay vùng này thuộc vùng đất Iraq. Thông thường người ta thường gọi
là vùng Trung Đông và tại đây xuất hiện loại chữ viết mang tên Sumer, xuất hiện vào khoảng 3500 năm trước
Công nguyên. Tuy nhiên sau đó người ta cũng tìm được chữ viết tại vùng trung Mỹ và Peru, vì đó người ta cho
rằng chữ viết xuất hiện nhiều nơi khác nhau trên thế giới chứ không phải chỉ có ở Trung Đông.

Riêng tại Trung Hoa, thì chữ viết đầu tiên xuất hiện tại nền văn hóa Giả hồ (Jiahu). Nền văn hóa Giả hồ xuất
hiện vào khoảng 7000 năm trước Công nguyên. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu ngoại quốc không coi là chữ viết mà
cho đó chỉ là ký hiệu (symbols), họ chỉ chấp nhận chữ viết đời nhà Thương. Riêng cá nhân tôi thì tôi không đồng ý
với học giả ngoại quốc, tôi cho đó là chữ viết vì những lý do như sau :
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Tóm lại từ khi giống người Khả năng (Homo habilis) xuất hiện đến nền văn hóa Giả hồ là trên 2 triệu năm thì
họ “nói”, rồi đến nền văn hóa Giả hồ thì loại chữ tượng hình xuất hiện,thì bắt đầu có chữ viết. Xin bạn xem bản sơ
đồ dưới đây:
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Sơ đồ trên giải thích lũy trình tiến hóa của con người trong lảnh vực của Nhân chủng học. Nhân chủng học là
gì? Xin thưa Nhân chủng học là một môn học về con người. Nhân là người, chủng là chủng loại có nghĩa là giống
loại, vậy Nhân chủng học là học về các giống con người. Khi chúng ta nói con người tức là nói về toàn thể, còn khi
chúng ta nói giống người thì nó có nhiều giống người ví dụ : người Khả năng (Homo Habilis), người Đứng Thẳng
(Homo erectus), người Khôn Ngoan (Homo sapiens) vv... Vậy sơ đồ trên giải thích cho bạn lũy trình tiến hóa của
con người, họ đi từ nói đến viết, đó là một tiến trình rất dài.
Thưa bạn hai danh từ “nói” và “viết” còn mang một ý nghĩa rất đặt biệt qua định nghĩa của Á châu nói chung
và chữ Nho của người Việt nói riêng, xin bạn coi tiếp.
Người xưa vào thời gian đầu, họ chỉ nói mà thôi, vì không có cái gì để ghi lại nên khi có biến cố gì quan trọng,
trọng yếu thì họ giữ cái đó lại để truyền lại cho đời sau bằng cách nói đi nói lại cho các thế hệ sau đó.
Trong chữ Nho của người Việt, nói có nghĩa là thuyết 說 và truyền cái lời nói hay câu chuyện trọng yếu từ thế
hệ này qua thế hệ khác thì gọi là truyền thuyết. Nếu mà viết lại những biến cố, lối sống của người xưa thì chúng ta
gọi là sử, còn nói lại những biến cố và lối sống của người xưa, thì chúng ta cũng phải gọi đó là sử, vì ở giai đoạn đó
có chữ viết đâu mà viết. Vậy theo quan niệm của người xưa thì sử là gì?
Trong tự điển chữ Nho viết chữ Sử 史 đó là chữ của ngày nay, còn chữ xưa được giải thích rõ hơn, xin coi
hình dưới đây.

:
Vậy một cách bất ngờ, chữ sử của chữ Nho của người Việt đã giải thích lũy trình tiến hóa của con người trong
lãnh vực của ngành Nhân chủng học. Bạn ngạc nhiên phải không? Bạn khoan ngạc nhiên đã, bạn phải theo dõi
tiếp tục thì bạn sẽ ngạc nhiên hơn.
Thưa bạn, sách mà viết lại những chuyện cổ thì chúng ta gọi đó là cổ thư. Vậy thư là gì? Xin thưa “thư” có nghĩa
là sách. Nhưng ngày xưa đâu có làm ra giấy để mà viết, vì đó người xưa viết trên các miếng tre, rồi họ nhập lại hay
buộc lại và gọi đó là sách, ví dụ bộ “Trúc thư kỉ niên”, Trúc thư có nghĩa là sách viết trên tre. Xin bạn coi hình dưới
đây

:
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Vậy chữ Nho của người Việt gọi sách cổ là cổ thư, vậy chữ thư đó viết như thế nào và giải thích ra sao? Chữ
Thư được viết như thế nầy 書 và được giải thích như sau :

Vậy chữ thư và chữ sử có liên hệ như thế nào và giải thích ra làm sao? Hai chữ đó được giải thích như sau :
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Tóm lại bạn thấy chữ thư và chữ sử giống tương tợ nhau, chữ sử dùng bộ Khẩu 口口 tức là cái miệng dùng để
nói, còn chữ thư cũng dùng bộ khẩu 口口, nhưng vì có nét gạch ngang 一一 ở giữa tượng trưng cho cái lưỡi,nên biến
thành bộ Viết 曰曰 có nghĩa là nói, nói rằng; còn cầm cây viết để mà viết thì hai chữ giống nhau. Như thế truyền
thuyết tức là nói từ đời nầy qua đời khác để truyền lại cho con cháu, còn cổ thư là sách cổ viết lại những gì người
xưa nói. Vậy người xưa nói cái gì?
Xin thưa, người xưa nói lại những biến cố xảy ra trong đời sống của họ, họ sống như thế nào, làm cái gì, vv...
cái đó là sử đó bạn, đến khi có chữ viết thì từ từ người xưa ghi lại những truyện cổ đó và sách ghi lại đó được gọi
là cổ thư, tức là sách ghi lại những gì tiền nhân kể lại ngày trước.
Nhưng hình như bạn còn nghi ngờ về những điều tôi nói. Bạn quay lại hỏi tôi, ông Ẩn à, ông có cái gì để
chứng minh điều ông nói để đủ thuyết phục tôi rằng truyền thuyết là sử không?
Có chứ, tôi chỉ đưa ra hai bằng chứng để bạn tự suy nghĩ.
Bằng chứng thứ nhất là bộ Sử Ký Tư Mã Thiên. “Sử Ký” có nghĩa là ghi lại những gì liên quan đến sử. Vậy
chương đầu ông Tư Mã Thiên ghi cái gì? Kế tiếp chương hai ông ghi cái gì, xin bạn cho tôi biết nếu bạn có đọc qua
bộ Sử Ký Tư Mã Thiên.
Chương đầu của bộ Sử Ký, ông Tư Mã Thiên gọi là chương Tam Hoàng bản kỉ, nói về truyền thuyết của Phục
Hy, Nữ Oa và Thần nông, ba vị đó được gọi là Tam Hoàng, tức là ba vị vua.
Chương hai của bộ Sử Ký viết về truyền thuyết của Hoàng Đế.
Như vậy ông Tư Mã Thiên ghi lại truyền thuyết chứ gì?
Bằng chứng thứ hai là bộ Trúc Thư Kỉ Niên. Tôi xin được ghi lại như sau :
“ Bộ Trúc thư kỉ niên được chôn cùng với vua Ngụy Tương vương (chết năm 296 TCN), chôn ở
 huyện Cấp[2]
và được phát hiện năm 281 thời Tấn Vũ Đế. Vì lý do này, cuốn biên niên sử tồn tại được sau vụ đốt sách chôn nho
của Tần Thuỷ Hoàng. Trúc thư kỉ niên cùng Sử ký Tư Mã Thiên l à một trong hai văn bản cổ quan trọng nhất về
nước Trung Hoa vào buổi sơ khai.
Qua chỉnh lý, nghiên cứu, các học giả thời cổ cho rằng đây là sách sử nước Ngụy thời Chiến Quốc.Trúc thư kỉ
niên bắt đầu từ thời huyền thoại (Hoàng Đế) và kéo dài tới năm 299 TCN .” 3
_____________________
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Như vậy bộ Sử Ký Tư Mã Thiên viết về truyền thuyết Phục Hy, Nữ Oa và Thần Nông ở chương thứ nhất và ở
chương thứ hai viết về truyền thuyết của Hoàng đế, còn bộ Trúc Thư kỉ niên cũng ghi lại truyền thuyết Hòang đé.
Vậy theo định nghĩa của chữ Thư và chữ Sử ở trên đều chứng minh cho bạn là sách cổ còn gọi là cổ thư, và
truyền thuyết đều là sử cả, còn nếu bạn không chấp nhận thì tôi nói như thế nầy, bộ Sử Ký Tư Mã Thiên và bộ Trúc
Thư cũng là sử, còn trong đó ghi lại những gì thì bạn đã biết rồi vì tôi vừa tiết lộ cho bạn đó.



Qua những lập luận trên tôi cho bạn thấy truyền thuyết họ Hồng Bàng là sử đó bạn. Tại sao? Thưa là vì nó
được viết trong cổ thư và được ghi lại trong bộ sử mà chúng ta gọi là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, là
bộ sử được vua công nhận. Như vậy truyền thuyết họ Hồng Bàng là sử chứ gì?
Nếu là sử thì tại sao các sử gia người Việt không chấp nhận? Xin thưa là vì họ không hiểu đó là sử! Họ cho đó
là truyền thuyết, là một sự bịa đặc, và họ gói ghém đủ thứ danh từ xuyên tạc mà họ đặc lên truyền thuyết, họ cố
làm cho mọi người đừng tin truyền thuyết. Lý do tại sao? Xin thưa là vì sử gia người Việt không hiểu truyền thuyết
là gì, vì đó mà tôi phải giải thích nguồn gốc của chữ Sử 史 và chữ Thư 書 ở trên để cho bạn thấy.
Vì không hiểu nên các sử gia người Việt từ trước đến giờ, nói rõ hơn là từ khi sử gia Lê Văn Hưu đời nhà
Trần, viết bộ sử đầu tiên mang tên Đại Việt Sử như sau:
“Năm 1258 -1278 sau TL: Ðại Việt Sử - Viết vào đời vua Trần Thánh Tông (1258-1278 sau Tây Lịch) do sử
gia LêVăn Hưu – bắt đầu từ Triệu Võ Vương tức Triệu Ðà (207 -211 trước Tây Lịch) đến Lý Chiêu
Hoàng.Xin chú ý: “không có nhắc đến chuyện Hồng Bàng.”
Rồi mãi đến năm 1697, lần đầu tiên sử gia Ngô Sĩ Liên mới đưa truyện Hồng Bàng vào sử:
“Năm 1697 : Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư : Ngô Sĩ Liên – có viết về họ Hồng Bàng.”
Điều đáng buồn là từ bộ sử của Ngô Sĩ Liên cho tới ngày hôm nay, chưa một sử gia người Việt nào giải
thích truyền thuyết họ Hồng Bàng nguyên bản của nó. Những nhà nghiên cứu chỉ nói một phần của truyền thuyết,
mà phần lớn họ cứ chỉ trích, phản bác chứ không nói rỏ cái truyền thuyết đó ra làm sao!
Vậy qua những định nghĩa và phân tích về truyền thuyết qua chữ Sử và cổ thư, đồng thời để hiểu rõ hơn,
tôi xin mời bạn đi vào truyền thuyết họ Hồng Bàng.
2.Truyền thuyết họ Hồng Bàng
Ở trang 11,chương 1 của bộ Việt Nam Sử Lược của cụ Trần Trọng Kim có ghi như sau :
“ Họ Hồng Bàng 鴻 龐 氏氏 (Hồng Bàng thị )
Cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời vua Thần Nông, đi tuần thú phương nam, đến núi Ngũ
 Lĩnh gặp một nàng tiên (Vụ Tiên nữ4 ) lấy nhau đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho
con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương nam, xưng là Kinh Dương
Vương, Quốc hiệu là Xích Quỷ.
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Bờ cõi Xích Quỷ bấy giờ phía bắc giáp Động Đình hồ, phía Nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm thành), phía tây
giáp Ba thục (Tứ Xuyên), phía Đông giáp bể Nam hải.
Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ vào khoảng năm Nhâm-Tuất, và lấy con gái Động Đình Quân là
Long Nữ, đẻ ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân.
Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một lần được một trăm người con trai . Lạc Long 5
Quân bảo Âu Cơ rằng : “Ta là dòng dõi Long Quân, nhà ngươi là dòng dõi thần tiên, ăn ở với nhau không được;
nay được trăm đứa con thì nhà ngươi đem 50 con lên núi, còn 50 đứa ta đem xuống bể Nam hải”.
Lạc Long Quân phong cho người con trưởng làm vua nước Văn Lang, xưng là Hùng Vương.
Cụ Trần Trọng Kim tóm tắt lại câu chuyện họ Hồng Bàng. Truyền thuyết họ Hồng Bàng được sử gia Ngô Sĩ
Liên trích từ Lĩnh Nam chích quái của Trần thế Pháp mang tên là truyện Hồng Bàng . Truyện Hồng Bàng do Trần 6
Thế Pháp ghi rất dài dòng nên tôi lấy bản tóm tắt của cụ Trần Trọng Kim để làm cho nó gọn.

Ở đây tôi chỉ giải thích phớt qua về truyền thuyết họ Hồng Bàng còn phần giải thích chi tiết rõ ràng thì xin bạn
coi chương trình Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt.
a. Tựa đề: họ Hồng Bàng
Họ Hồng Bàng, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi bằng chữ Nho gọi là Hồng Bàng thị 鴻 龐 氏氏 . Vậy chữ thị có
nghĩa là gì?

_______________
4 

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do Nhượng Tống dịch, ghi là Vụ Tiên nữ, là tên của nàng tiên ghi trong Việt SửLược.

5

Có sách chép là Âu Cơ đẻ ra một trăm cái trứng nở ra một trăm con. 5 Lĩnh Nam chích quái - do Lê Hữu Mục dịch, in lần thứ
nhất tại Hoa Kỳ, tháng 4 năm 1982, trang 43.
6 Lĩnh Nam chích quái- do Lê Hữu Mục dịch, in lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, tháng 4 năm 1982, trang 43
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Chữ Thị lấy gốc từ ba chiếc lá nhập lại với nhau, ba chiếc lá có thể là lá sen, hay lá lục bình nở rất nhanh
trong một thời gian ngắn, giống như trong bộ lạc, đầu tiên bắt đầu từ hai vợ chồng, sau đó sinh con rất nhiều, rồi kế
tiếp là con của hai vợ chồng lại sinh con, và cứ như thế sinh ra con đàn cháu đống. Đám cháu con đông đảo đó có
ngưồn gốc từ hai vợ chồng nên có cùng họ, vì đó mà người ta dùng chữ thị và gọi đó là “thị tộc”, dịch ra một cách
đơn giản là họ.
Họ Hồng Bàng là hai họ, họ Hồng và họ Bàng, hai họ nhập lại với nhau, họ Hồng 鴻 lấy biểu tượng chim làm
vật tồ và được ghi trong đó có bộ Điểu 鳥鳥; còn họ Bàng 龐 thì có bộ Long 龍龍 làm vật tổ.
Giải thích họ Hồng Bàng rất là dài dòng và chi tiết, phải giải qua tiến trình xuất hiện con người và lũy trình
phát triển của con người và đồng thời phải dùng lảnh vực Nhân chủng học để giải thích; ngoài ra họ Hồng Bàng
còn liên quan đến lảnh vực của thiên văn, ngôn ngữ, văn tự vv..., nên tôi không thể giải thích trong bài viết nhỏ bé
nầy, xin bạn hãy coi phân tích và giải thích trong chương trình Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt.
b. Câu chuyện nằm trong truyện Hồng Bàng
“Cứ theo tục truyền...”
Thưa bạn, mỗi chữ trong truyền thuyết họ Hồng Bàng đều có ý nghĩa của nó. “tục truyền” có nghĩa là theo
phong tục, truyền đi truyền lại từ nhiều đời.
“Vua Đế Minh là cháu ba đời vua Thần Nông...”
Câu chuyện nầy không nói về Thần nông, không nói về cháu đời thứ nhất tức là ông nội của Đế Minh,cũng
. không nói về cháu đời thứ hai tức là cha của Đế Minh , mà chỉ nói về Đế Minh là cháu đời thứ ba và gia tộc của Đế
Minh. Tôi xin được phép hỏi bạn : Tại sao?
Xin thưa, vào thời Thần nông, nước Cổ Việt bao gồm Trung Hoa và miền bắc Việt Nam là một nước. Đến đời
thứ nhất tức là đời của ông nội của Đế Minh thì nước Cổ Việt vẫn còn là một nước; đến cháu đời thứ hai là cha của
Đế Minh thì nước Cổ Việt cũng vẫn còn là một nước.
.
Sự lộn xộn bắt đầu từ Đế Minh là cháu đời thứ ba. Đế Minh có hai vợ, người vợ thứ n hất sanh ra Đế Nghi, và
người vợ thứ nhì sanh ra Lộc Tục. Trong Lĩnh Nam chích quái của truyện Hồng Bàng, ông Trần Thế Pháp ghi như
sau:
“...sinh ra Lộc Tục, dung mạo đoan chính, thông minh túc thành; Đế Minh lấy làm lạ, cho nối ngôi vua; Lộc
Tục cố nhường cho anh .”
Tại sao xảy ra chuyện nầy? Theo đúng phong tục thời đó thì người con trưởng nối ngôi cha, cho nên Đế Nghi
nối ngôi cha là đều hết sức bình thường. Nhưng điều không bình thường là Đế Minh lại muốn Lộc Tục, con của bà
vợ thứ hai, nối ngôi vua.Tại sao?
Trong Lĩnh Nam chích quái ghi rõ ràng như sau:


“...đến núi Ngũ Lĩnh, gặp được người con gái Vụ Tiên (còn gọi là Vụ Tiên nữ) đem lòng yêu mến mới cưới
đem về8.
______________

 7Lĩnh Nam chích quái - Lê Hữu Mục dịch, trang 43
8
 Lĩnh Nam chích quái - Trần Thế Pháp.
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Vụ Tiên nữ là người con gái mới lớn, tới tuởi cập kê, đã lôi cuốn Đế Minh làm cho ông vừa gặp là đã”đem
lòng yêu mến”, vì đó mà Đế Minh muốn chứng minh cho người vợ trẻ là chẳng những ông thương đứa con của
người vợ trẻ, mà ông còn thương má của nó luôn. Do đó Đế Minh muốn phá lệ, ông muốn cho đứa con của người
vợ trẻ lên ngôi làm vua nối nghiệp cha.
Vì không muốn cho cha mình mang tiếng là phá luật lệ từ trước đến giờ, Lộc Tục tuy còn trẻ nhưng rất thông
minh đã nhận thức ra điều đó, đồng thời cũng không muốn cho người anh cùng cha khác mẹ là Đế Nghi buồn, rồi
đi đến xích mích mất tình anh em, nên Lộc Tục từ chối không lên làm vua.
Nhưng Đế Minh là người cứng cõi, đúng ra đã phong cho Đế Nghi tiếp nối lên ngôi, thì phải giao cả nước cho
Đế Nghi cai trị. Đàng nầy ông chia cho Đế Nghi cai trị phân nữa nước, còn Lộc Tục cai trị phân nữa nước, như vậy
tuy không nối ngôi cha, nhưng Lộc Tục cũng làm vua phân nữa nước. Và nếu bạn nhìn vào bản đồ, bạn thấy rằng
Đế Minh chia nước cho hai đứa con bằng nhau. Chính đây là điểm kẹt của sử Trung Hoa, và đồng thời cũng là
điểm kẹt của Tư Mã Thiên. Trong Tam Hoàng bản kỉ, phần gia phả của Thần nông, Tư Mã Thiên chỉ viết có Đế Nghi,
chứ không có nhắc gì tới Lộc Tục cả. Vậy Tư Mã Thiên có viết sai không? Không! Tư Mã Thiên không viết sai,
nhưng viết thiếu!
Bạn nhìn tôi một cách nghi ngờ, rồi nói : tại sao không sai mà thiếu là làm sao? Đầu tiên tôi xin giải thích
“không sai”, rồi sau đó tôi sẽ giải thích “mà thiếu”.
Đầu tiên “không sai” : Ở thời của Tư Mã Thiên, khi một sử gia viết sử, họ chỉ viết sử của những ai lên làm vua
mà thôi; vì đó Đế Nghi nối ngôi cha lên làm vua, cho nên ông Tư Mã Thiên chỉ viết về Đế Nghi mà thôi, vì luật viết sử
bắt buộc ông phải viết như vậy, vì đó tôi nói ông Tư Mã Thiên viết không có sai là vậy.
Kế đến là “viết thiếu”. Ông Tư Mã Thiên nghĩ rằng Đế Minh truyền ngôi cho Đế Nghi lên làm vua, thì phải làm vua
cả nước, chứ ông Tư Mã Thiên đâu có biết rằng Đế Nghi chỉ là vua có phân nữa nước mà thôi! Còn phân nữa nước
của Lộc Tục diện tích cũng bằng diện tích của nước của Đế Nghi,điều nầy Tư Mã Thiên không biết cho nên ông
không viết, vì đó tôi nói ông “viết thiếu”.

Như vậy Đế Minh đã phá lệ, chia cho hai đứa con đất đai diện tích bằng nhau, từ đó quyền hành cũng bằng
nhau. Cho nên mới xảy ra vấn đề Thần nông phương bắc và Thần nông phương nam vì cha là Đế Minh là cháu đời
thứ ba thuộc dòng dõi Thần nông cho nên hai đứa con cai trị hai miền bắc và nam, vì đó gọi là Thần nông phương
bắc và Thần nông phương nam. Ông Tư Mã Thiên hoàn toàn không biết có nhóm Thần nông phương nam dưới sự
lảnh đạo của Lộc Tục. Vì thế không một sử gia Trung Hoa nào biết rằng có nhóm Thần nông phương nam vì Tư Mã
Thiên có viết đâu mà biết được.
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Tôi xin lập lại để nhấn mạnh điểm quan trọng ở đây : Đế Minh là cháu của Thần Nông, Đế Nghi và Lộc Tục là
con của Đế Minh, có nghĩa cũng là dòng dõi Thần Nông, nên khi Đế Nghi cai trị phương bắc người ta gọi là Thần
Nông phương bắc còn Lộc Tục cai trị phương nam thì gọi là Thần Nông phương nam.
Một số lớn sử gia và nhà nghiên cứu sử người Việt không đồng ý với tôi, họ cho rằng Thần Nông phương bắc
là người Hoa, người Tàu; còn nhóm Thần Nông phương Nam là người Việt. Vậy họ sai chổ nào?
Thưa bạn, nói cho công bằng, ở thời Thần Nông không có vấn đề người Việt hay người Hoa, không có vấn
đề người Hoa ở phía bắc và người Việt ở phía nam, nói như thế là sai. Tại sao là sai?
Xin thưa, vào thời Thần Nông, ông dạy cho dân của ông trồng lúa, vì đó dân của ông mang tên “người trồng
lúa”, chứ không có dân Tàu hay dân Việt gì cả! Vậy dân của Thần Nông gọi là gì?
Xin thưa, dân của Thần nông được gọi là dân Miêu tức là người trồng lúa. Tại sao gọi dân Miêu là người trồng
lúa? Điều nầy rất đơn giản, bạn chỉ cần coi chữ Miêu trong chữ Nho thì rõ. Chữ Miêu viết như thế nầy 苗 và được
giải thích như sau :
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Dân Miêu là người đem lúa trồng trong ruộng. Lúc đầu chỉ có dân Miêu mà thôi, không có dân mang tên gọi là
Việt hay là Tàu gì cả.
Cần nhắc lại điểm quan trọng nầy, khi chúng ta nghiên cứu sử, điều trước tiên là phải nói thật, không thiên vị,
không thiên kiến, có sao nói vậy; nếu có điều gì chúng ta nói mà sai, vì lý do chưa hiểu tới hay không cập nhật hóa
kịp, thì khi khám phá ra là sai, chúng ta bắt buộc phải xin lỗi dân tộc mình, đồng thời xin phép cho mình kiểm tra lại,
rồi sau đó phải sửa điểm sai đó. Tại sao ?
Xin thưa là vì sử là của dân tộc mình, nào có phải của riêng mình; mình chỉ là người trung gian, tường thuật
lại cho đúng sự kiện, biến cố xẩy ra trong lũy trình tiến hóa của dân tộc mình mà thôi.
Mỗi sự kiện, mỗi biến cố chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian và không gian nhất định, còn sử như là một
đường thẳng đi từ vô hạn -∞ đến hữu hạn +∞. Từ vô hạn đến hữu hạn có khung thời gian và không gian; chính
biến cố và sự kiện xảy ra trong khung thời gian và không gian của từng giai đoạn. Con người xuất hiện vào khoảng
từ 2.5 đến 3 triệu năm trước. Họ gồm từ nhóm người nho nhỏ riêng rẽ rồi từ từ lớn bung ra thành bộ lạc. Từ miền
nam Trung Hoa, xuống vùng Đông Nam Á, là cùng một giống người,sống rãi rác khắp nơi, không thuộc bất cứ một
sắc dân nào cả, họ là người, chỉ có thế thôi. Khi các nhà Khảo cổ đào được xương cốt người cổ, thì họ đặt một cái
tên để biết địa điểm tìm được bộ xương và sọ ở đâu, ví dụ : người Java, người Lam Điền, người Chu Khẩu Điếm
vv... Họ không phải là người Nam Dương (Indonesia) nhưng vì tìm xương cốt họ nằm tại Nam Dương nên gọi họ là
người Java. Để dể hiểu người ta gọi Java, Nam Dương, Chu Khẩu điếm là người, vì ở giai đoạn nầy họ chưa có ý
thức gì về quốc gia và dân tộc gì cả.
Trong nhóm bộ lạc, tộc người cư sống từ miền nam Trung Hoa trải dài tới Đông Nam Á thì có hai bộ lạc mang
tên là bộ lạc Hồng và bộ lạc Bàng. Lúc đầu họ là từ một bộ lạc, sau đó vì biến chuyển của cuộc sống bất ngờ, họ
thành hai bộ lạc, sống riêng rẽ, nhưng sau đó nhập lại thành một bộ lạc lớn. Hai bộ lạc nầy cũng chỉ là người như
các bộ lạc khác. Nhưng cái đặc điểm riêng biệt làm chúng ta có thể nhận thức về bộ lạc Hồng và bộ lạc Bàng khác
biệt với các bộ lạc khác trải dài từ vùng sông Dương Tử xuống vùng Đông Nam Á là họ có Vật Tổ (Totem) xác định
họ thuộc bộ lạc nào, và khác với các bộ lạc khác như thế nào.
Vậy vật tổ là gì? Tại sao phải dùng vật tổ?
Để dể hiểu tôi xin đưa một bản đồ giải thích về các bộ lạc của người dân bản xứ của Úc Châu mà chúng ta
thường gọi là người “Aboriginal people”. Dưới đây là bản đồ nói lên vùng đất của từng bộ lạc của người thổ dân
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Úc trước khi bị người da trắng chiếm đóng.
Mỗi một màu là một bộ lạc, đồng thời cũng tượng trưng cho vùng đất của bộ lạc đó. Vậy làm thế nào để xác
định biên giới đất đai? Người xưa dùng địa hình của thiên nhiên để xác định biên giới của từng bộ lạc. Ví dụ : bộ
lạc có vật tổ là cọp có ranh giới từ chân núi đến giòng suối. Kế tiếp bộ lạc có vật tổ con cá sấu có ranh giới từ
giòng suối kéo tới bìa rừng phía nam vv... Như vậy vật tổ không những xác định sự khác biệt giữa bộ lạc nầy với
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bộ lạc kia, đồng thời cũng xác định vùng đất sinh sống của bộ lạc đó. Sở dĩ xảy ra chiến tranh giữa các bộ lạc với
nhau phần lớn là vì biên giới của vùng đất sinh sống bị lấn chiếm hoặc chiếm đoạt; đó là một trong những lý do
chính, tuy nhiên còn hàng loạt lý do phụ khác, dẫn đưa các bộ lạc liên minh với nhau để tương trợ hoặc giúp đỡ
nhau trong những lúc chiến tranh hay thiên tai của trời đất.
Dưới đây là hình ảnh của một số vật tổ của người dân bản xứ của Úc châu.

Bây giờ bạn hãy hình dung từ miền nam sông Dương Tử kéo dài xuống Đông Nam Á có hằng hà sa số bộ lạc
giống như các bộ lạc của người thổ dân bản xứ của Úc Châu. Vậy thì làm sao biết vùng đất nào thuộc bộ lạc nào?
Cứ mỗi vùng đất thì mỗi bộ lạc đều có vật tổ của mình. Vật tổ là một biểu tượng để xác định cho biết bộ lạc đó và
đồng thời cũng xác định vùng đất sinh sống của họ, hoàn toàn thuộc về họ mà thôi.
Thế thi dân tộc Việt cũng có vật tổ như tất cả các sắc dân còn thời bộ lạc kể trên.
Vậy vật tổ của dân Việt là gì ?
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Xin thưa, vật tổ của dân Việt là Rồng và Chim ? Tại sao Rồng và Chim và lấy gì làm bằng chứng? Xin thưa
chính trong danh xưng Hồng và Bàng đã gói ghém vật tổ của dân Việt. Dưới đây xin bạn xem vật tổ của dân Việt
kèm theo giải thích về danh xưng Hồng Bàng.

Chữ Bàng được viết bằng hai chữ : 龎 và 龐
Chữ Bàng 龎 gồm bộ Hán 厂厂 có nghĩa là mái đá hoặc hang đá có mái đá che nhô ra ngoài ở sườn núi hay
nơi cao. Dưới bộ Hán thì có bộ Long 龍龍 có nghĩa là Rồng. Vậy nghĩa của chữ Bàng nầy là gì? Nghĩa của nó là bộ lạc
nầy còn cư trú và sống ở hang và có vật tổ là Rồng.
Chữ thứ hai của chữ Bàng 龐 gồm có bộ Nghiễm 广广 tức là cái mái nhà và bộ Long 龍龍 tức là Rồng. Vậy
nghĩa của chữ Bàng nầy là gì? Đây là thời kỳ định cư, nói lên bộ lạc nầy cất nhà để ở, chứ không ở trong hang nữa.
Trong lảnh vực của Nhân chủng học cho chúng ta biết lũy trình tiến hóa của loài người, lúc đầu con người ở
hang hay trú ở bất cứ nơi nào mà họ có thể núp trú được do thiên nhiên tạo ra, và rồi sau đó họ đi đến cất nhà, lập
nơi ở cố định. Không phải chỉ có bộ lạc Bàng, mà khắp nơi trên thế giới cũng sống như bộ lạc Bàng vậy. Xin bạn
coi sơ đồ dưới đây:
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Sơ đồ trên cho thấy tại sao Thần nông thuộc dòng dõi họ Hồng Bàng. Ở giai đoạn đầu họ Bàng ở hang cho
đến khi lúa dại mọc, lúc đó họ vẫn còn ở hang. Những người ở hang ra thấy lúa dại mọc, mới gặt hái đem về
nghiền dập thành bột và nấu ăn, còn tất cả cây và cọng lúa họ liện ra trước hang; trong một thời gian ngắn hạt lúa
dại còn sót lại ngoài hang bắt đầu mọc lên, và từ đó con người mới khám phá rằng có thể đem lúa dại về bỏ trồng
trước hang, và cũng từ đó truyền thuyết Thần nông ra đời. Đó là lý do Thần nông nằm trong dòng dõi họ Hồng
Bàng. Đây là một đề tài rộng lớn và chi tiết,tôi sẽ giải thích chi tiết trong chương trình Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc
Việt.
Chữ Hồng 鴻 gồm có bộ Điểu 鳥鳥 và chữ Giang 江. Bộ Điểu có nghĩa là chim và Giang là con sông lớn. Tôi sẽ
giải thích chi tiết ý nghĩa chữ Hồng trong chương trình Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt.
Vậy tôi đã nói phớt qua cho bạn thấy tại sao Thần nông thụộc dòng dõi họ Hồng Bàng. Đế Minh là cháu của
ai? Xin thưa, Đế Minh là cháu đời thứ ba của Thần nông, như vậy Đế Minh cũng thuộc dòng dõi họ Hồng Bàng phải
không bạn? Như thế bạn nghĩ tôi có tưởng tượng không? Thưa bạn, tôi không tưởng tượng chút nào cả, trong
chương trình Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt tôi sẽ chỉ cho bạn những địa đểm hang có lúa dại mang về trồng,
tôi sẽ cho bạn biết họ Hồng Bàng xuất hiện ở đâu vv... với những bằng chứng cụ thể của Khảo cổ học.
Tóm lại, Thần nông là dòng dõi của họ Hồng Bàng. Từ Hồng Bàng cho tới Thần nông không có danh xưng gọi
là Việt hay Tàu gì cả. Đến đời Thần nông thì lần đầu tiên trên vùng đất cổ Việt, dân nơi đây được mang tên lâ “dân
trồng lúa” hay còn gọi là “dân Miêu” mà tôi đã giải thích ở trên.
Bây giờ xin bạn hãy cùng tôi tiếp tục nghiên cứu truyền thuyết họ Hồng Bàng. Truyền thuyết nói như sau:
“Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm
vua phương nam, xưng là Kinh Dương Vương, Quốc hiệu là Xích Quỷ.
Đế Minh là cháu đời thứ ba, và hai người con của Đế Minh là Đế Nghi và Lộc Tục là cháu đời thứ tư. Như vậy
có hai nhóm Thần nông : Thần nông phương bắc và Thần nông phương nam; Đế Nghi làm vua phương bắc hay
làm vua nhóm Thần nông phương bắc; còn Lộc Tục làm vua phương nam hay là làm vua nhóm Thần nông phương
nam.
Chỗ bế tắc của sử gia Tư Mã Thiên là ở chỗ nầy. Ông Tư Mã Thiên chỉ liệt kê danh sách của Đế Minh, Đế
Nghi, Đế Lai vv... mà không liệt kê danh sách của Lộc Tục, Lạc Long Quân vv... Ông Tư Mã Thiên không biết rằng
có nhóm Thần nông phương nam và sử Trung Hoa sai là ở điểm nầy.
Vậy điểm sai đó là gì, và sai chỗ nào? Tôi sẽ bàn với bạn trong phần 2 sẽ đăng trong kỳ tới.
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Tôi xin cám ơn bạn đã bỏ thời giờ quý báu để theo dõi những vấn đề liên quan đến sử Việt; đồng thời cũng xin
cám ơn Đông Lan cùng nhóm anh em Minh Triết Việt đã cho đăng bài viết nầy.
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Lê văn Ẩn
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Trước khi vào bài, xin bạn nghe bài “Việt Nam quê hương ngạo nghễ”, để lấy lại hào khí của dân tộc. Thưa
bạn, tổ tiên của chúng ta là họ Hồng Bàng là giống dân phương nam, xuất hiện tại vùng phía nam của Á châu. Sở dĩ
tôi chọn bài hát nầy là vì có câu viết trong bài : “Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy
hoàng phải chọn làm người dân nam…”. Thưa bạn, đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào sử gia Trung Hoa và nói

thẳng với họ là cái sử Trung hoa viết về vùng đất Cổ Việt là sai. Chỉ có người dân Việt mới hiểu biết về nước Cổ
Việt của dân Việt, còn người Trung Hoa là kẻ “sanh sau đẻ muộn”, chỉ biết lấy lại sử của dân Việt làm sử của họ.
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Tôi xin ghi lại phần cuối của bài trước (phần 1) như sau :
“Đế Minh là cháu đời thứ ba, và hai người con của Đế Minh là Đế Nghi và Lộc Tục là cháu đời thứ tư. Như
vậy có hai nhóm Thần nông : Thần nông phương bắc và Thần nông phương nam; Đế Nghi làm vua phương bắc
hay làm vua nhóm Thần nông phương bắc; còn Lộc Tục làm vua phương nam hay là làm vua nhóm Thần nông
phương nam.
Chỗ bế tắc của sử gia Tư Mã Thiên là ở chỗ nầy. Tư Mã Thiên trong Tam Hoàng bản kỉ chỉ liệt kê danh sách
của Đế Minh, Đế Nghi, Đế Lai vv… mà không liệt kê danh sách của Lộc Tục, Lạc Long Quân vv… Tư Mã Thiên
không biết rằng có nhóm Thần nông phương nam và sử Trung Hoa sai là ở điểm nầy.
Tại sao là sai? Nguyên nhân nào dẫn đến cái sai đó? Tôi sẽ bàn với bạn trong phần 2 sẽ đăng trong kỳ tới.”
Điểm sai là ông Tư Mã Thiên không biết có Lộc Tục là em cùng cha khác mẹ với Đế Nghi. Tư Mã Thiên chỉ
công nhận Đế Nghi, Đế Lai vv… và ông ghi điều nầy trong gia phả của Thần nông. Tại sao chỉ xác nhận sự hiện
diện của Đế Nghi, Đế Lai… mà không nhắc gì đến Lộc Tục, Lạc Long Quân? Bây giờ xin bạn coi tiếp truyền thuyết
họ Hồng Bàng rồi từ từ sẽ rõ :
“Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua
phương nam, xưng là Kinh Dương Vương, Quốc hiệu là Xích Quỷ.”
Cho tôi xin được hỏi bạn, nước của Đế Nghi có tên là gì?
Xin thưa là không có tên! Trong Tam Hoàng bản kỉ, ông Tư Mã Thiên không có ghi tên nước của Đế Nghi, ông
chỉ ghi Đế Nghi làm vua nối nghiệp của Đế Minh mà thôi. Vậy trong truyền thuyết họ Hồng Bàng có ghi tên nước
của Đế Nghi không?
Câu trả lời vẫn là không! Tại sao trong bộ Sử Ký Tư Mã Thiên không ghi tên nước của Đế Nghi và trong truyền
thuyết họ Hồng Bàng cũng không ghi tên nước của Đế Nghi? Trong khi đó truyền thuyết họ Hồng Bàng ghi rõ Lộc
Tục lên làm vua xưng là Kinh Dương Vương, có tước hiệu đàng hoàng; còn nước của Lộc Tục là nước Xích-Quỷ.
Câu hỏi ở đây là truyền thuyết họ Hồng Bàng viết trúng hay sai?
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Dĩ nhiên bạn sẽ nói truyền thuyết họ Hồng Bàng bịa đặt, đó là câu nói mà các sử gia và các nhà nghiên cứu
người Việt thường hay gán ghép cho truyền thuyết họ Hồng Bàng. Bây giờ chúng ta coi truyền thuyết họ Hồng
Bàng có bịa đặt ra vấn đề đất nước của Lộc Tục không ?
Trước khi chứng minh, bạn cần hiểu chữ “quốc” là gì.
a. Ý nghĩa chữ Quốc 國
Chữ “quốc” là chữ Nho, được viết 國 . Trong cách cấu tạo của chữ Nho, chữ “quốc” thuộc loại
hình thanh. Chữ loại hình thanh gồm hai phần : một bên là bộ để chỉ ý, một bên là âm để chỉ cách
đọc. Vậy chữ quốc được phân tích như sau:

Quốc 國 gồm có bộ Vi ⼞囗 và chữ hoặc 或
Bộ Vi là để chỉ ý, tức là cái ý mà người ta muốn nói đến.
Chữ Hoặc gồm âm oặc là cái âm người ta dùng để đọc. Khi ráp bộ Vi với chữ Hoặc, người ta đọc ra là quốc
tức chuyển âm oặc thành ra uắc rồi thành uốc, tất cả đều có âm tương tợ như nhau.
Bây giờ nghĩa của chữ quốc là gì ?
Đầu tiên bạn thấy một ô vuông nhỏ ⼞囗 tượng trưng cho cung điện hay nơi ở của một vị lảnh chúa. Kế tiếp là
một đường gạch ngang ⼀一 tượng trưng cho miếng đất nơi người ta xây cất cung điện lên trên. Xong đến bộ Qua ⼽戈
tượng trưng cho binh khí, khí giới. Có nghĩa là người ta dùng khí giới để bảo vệ vị lảnh chúa và cung điện của ngài.
Cuối cùng là bộ Vi ⼞囗 tức là bức tường thành bao vây cung điện và vùng đất của vị lảnh chúa, từ đó ra ý nghĩa chữ
quốc có nghĩa là nước của vị lảnh chúa đó. Ngày xưa, mỗi quốc gia có một bức tường bao chung quanh, xong có
một hào nước bọc chung quanh, và trong bức tường có nhà của dân và cung điện được bảo vệ và canh giữ bởi
binh lính.
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Bây giờ tôi xin đưa Khảo cổ ở trên vùng đất Cổ Việt để chứng minh nước của Lộc Tục. Tài liệu dùng để
chứng minh là tài liệu Khảo cổ của Trung Hoa, xin bạn tìm xem Video clip có tên : New frontier HQ Chinese
civilization - the dawn of civilization do đài truyền hình Trung Hoa thực hiện.
Trong phim tài liệu có đưa ra một địa điểm khảo cổ của ngôi thành mang tên Thành Đầu Sơn (Chengtoushan).
Xin bạn coi bản đồ để biết địa điểm của Thành Đầu Sơn.
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Thành Đầu Sơn là một địa điểm khảo cổ, được coi là một thành cổ nhất trên đất Trung Hoa, được xây cất vào
thời Tân Thạch (Neolithic), nằm ở phía tây bắc của hồ Động Đình, thuộc huyện Lễ của tỉnh Hồ Nam, Trung Hoa. Bức
tường thành được làm bằng đất nện cứng với chiều rộng 26.8 thước, vòng quanh thành có hào nước rộng từ 35
đến 50 thước và chu vi của tường thành là 80,000 thước vuông 1. Đây là một thành cổ rộng mênh mông và không
có thành nào vào thời đó ở trên đất Trung Hoa có thể so sánh với Thành Đồ Sơn. Điểm đặc biệt là thành nầy nằm
sát hồ Động Đình.
Hình Thành Đầu Sơn ở trên thuộc vùng hồ Động Đình được làm lại bằng computer:

Walled settlement site at Chengtoushan, Lixian, Hunan province, in Chinese Archaeology in the Twentieth century: New perspectives on China’s
past. Yale University press, New Haven - Yang, Xiaoneng.2004.
1
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Xin coi tiếp Thành Đầu Sơn :

Thành có hai cổng, cổng trước và cổng sau và con đường vào thành là con đường tráng sỏi. Thành Đầu Sơn
là thành đầu tiên xuất hiện trên đất Trung Hoa, là thành cổ nhất trên đất Trung Hoa, xuất hiện vào khoảng từ 5000
năm trước Công nguyên.
Bây giờ bạn thấy ở trên tại sao tôi định nghĩa chữ “quốc” là để chuẩn bị cho việc giải thích Thành Đầu Sơn.
Trong Thành Đầu Sơn có cung điện, nhà dân được bao bọc bởi bức tường, vậy Thành Đầu Sơn là thủ đô của
nước Xích Quỷ đó, và vị vua cai trị là Lộc Tục. Tôi xin nhắc lại, nước Xích-Quỷ đầu tiên được cai trị bởi Lộc Tục,
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sau đó Lạc Long Quân tiếp nối ngôi cha, tiếp tục cai trị nước Xích-Quỷ, và khi Lạc Long Quân đưa 50 con xuống
sống gần bờ biển, thì còn lại 50 con ở lại với mẹ, người con trưởng tiếp nối ngôi cha lên ngôi, xưng là Hùng
Vương. Lúc đầu Hùng Vương lên ngôi, tiếp tục cai trị nước Xích-Quỷ, nhưng sau đó xảy ra một biến cố rất quan
trọng, nên mới đổi tên nước Xích-Quỷ thành nước Văn Lang.
Những điều tôi viết ở trên có 3 vấn đề hơi khác với những gì bạn học hỏi hay nghe kể lại :
- Điểm thứ nhất : Tôi ghi là “xuống sống gần bờ biển”, trong khi đó truyền thuyết nói “đưa con xuống biển”.
Tôi có bằng chứng cụ thể, để rồi sau nầy tôi chứng minh cho bạn.
- Điểm thứ hai : nước Xích-Quỷ đầu tiên cai trị bởi Lộc Tục, sau đó Lạc Long Quân tiếp nối ngôi của cha, và
trong truyền thuyết có chỗ nói “ phong người con cả lên làm vua”, tức là Lạc Long Quân phong cho người con cả
tiếp nối ngôi vua, cai trị nước Xích-Quỷ; người con nầy lấy tước hiệu là Hùng Vương.
- Điểm thứ ba : Một biến cố rất quan trọng xảy ra, Hùng Vương đổi tên nước Xích-Quỷ thành nước Văn Lang.
Khi chương trình Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt ra đời, thì trong đó tôi sẽ giải thích cặn kẻ cho bạn về ba
điểm kể trên.
Tại Thành Đầu Sơn các nhà khảo cổ có tìm thấy gạo được trồng, dưới đây là hình ảnh lúa gạo tìm được tại
Thành Đầu Sơn:
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Ngoài ra còn tìm được đồ gốm, có gốm màu nhưng có một loại gốm đặc biệt không có trên đất Trung Hoa,
đó là loại gốm màu trắng làm rất công phu với một trình độ nghệ thuật rất cao. Dưới đây là đồ gốm màu trắng còn
gọi là “bạch diêu”:
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Điểm kỳ lạ nhất ở đây, tôi xin ghi nguyên văn để bạn đọc :
“The earliest known examples of fired bricks were discovered at Chengtoushan, dating to around 4400 BC.[3]
These bricks were made of red clay, which was obtained by digging into the loess strata. They were fired on all
sides to above 600°C, and used as flooring for houses. By the Qujialing period (3300 BC), fired bricks were
being used to pave roads and as building foundations at Chengtoushan 2.”
Tạm dịch :
“Những mẩu cổ nhất của gạch nung đã được tìm thấy tại Thành Đầu Sơn, có tuổi niên đại vào khoảng 4400
năm trước Công nguyên. Những viên gạch đó được làm từ đất sét màu đỏ, đào lấy từ hoàng thổ nằm sâu trong
lòng đất, được nung đều các mặt với nhiệt độ trên 600o C, và được dùng để làm nền nhà. Đến thời kỳ của nền văn
hóa Khuất Gia Lĩnh (3300 trước Công nguyên) tại Thành Đầu Sơn người ta dùng gạch để lót đường và làm nền
trong việc xây cất.”
Bây giờ để tôi so sánh Thành Đầu Sơn của vùng hồ Động Đình thuộc miền nam Trung Hoa, với hai địa điểm ở
miền Bắc Trung Hoa, cùng thời với Thành Đầu Sơn.
b.So sánh thành của miền nam và miền bắc Trung Hoa.
Cùng thời với Thành Đầu Sơn, ở miền bắc Trung Hoa có hai địa điểm được nổi tiếng đó là nền văn hóa
Ngưỡng Thiều và địa điểm Bán Pha.
Nền văn hóa Ngưỡng Thiều trải dài trên một vùng rộng lớn trên sông Hoàng Hà là nền văn hóa xuất hiện vào
thời Tân Thạch. Sở dĩ tôi chọn văn hóa Ngưỡng Thiều vì thời gian xuất hiện gần cùng thời với nền văn hóa Thành
Đầu Sơn. Địa điểm Bán Pha thuộc nền văn hóa Ngưỡng Thiều, nằm ở sông Vị, một chi nhánh của sông Hoàng Hà.
Ngưỡng Thiều và Bán Pha xuất hiện từ 3000 đến 5000 trước Công nguyên. Văn hóa Ngưỡng Thiều là một trong số
nền văn hóa nổi tiếng nhất trên miền bắc Trung Hoa, còn Bán pha là địa điểm mà sử gia Trung Hoa thiêu dệt là địa

2

Yoshinori Yasuda (2012). Water civilisation: From Yangtze to Khmer civilisations. Springer Science & business media. P.33-35
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điểm phát xuất người Hoa Hạ, tượng trưng cho dân Trung Hoa. Đây là hình ảnh của nền văn hóa Ngưỡng Thiều và
Bán Pha.

Dưới đây là hình ngôi làng của nền văn hóa Ngưỡng Thiều và Bán Pha. Cả hai đều không có bức tường
thành, nên không thể gọi là quốc gia theo đúng định nghĩa của chữ “quốc” được.
Ở trên tôi định nghĩa chữ quốc cho bạn thấy, vậy bạn có thấy bức tường thành nào của làng Ngưỡng Thiều
và làng Bán pha không? Không có bức tường thành thì Ngưỡng Thiều và Bán Pha chỉ được xem là làng mà thôi,
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chứ không được xem là “quốc” được. Hay có thể người xưa xem những ngôi làng đó là “quốc” theo cái nhìn của
người xưa không chừng, điều nầy có thể vượt qua tầm hiểu biết của tôi.
Cần nhắc lại, Thành Đầu Sơn là thành đầu tiên trên đất Trung Hoa hay nói đúng hơn là “quốc gia” đầu tiên
trên đất nước Trung Hoa, nếu theo định nghĩa của chữ “quốc”.
Bây giờ xin bạn so sánh Ngưỡng Thiều và Bán Pha của miền bắc Trung Hoa với Thành Đầu Sơn của miền
nam Trung Hoa, để coi nền văn minh nào cao hơn.
Để hiểu rõ hơn, xin bạn cùng tôi quay lại sử Trung Hoa. Sử Trung Hoa viết là dân phía nam Trung Hoa, là dân
Man Di, và họ định nghĩa Man Di là mọi rợ, không có văn minh, phải nhờ văn minh từ sông Hoàng Hà chiếu dọi
xuống, thì mới được mở mang và hưởng nhờ.
Ngày hôm nay tôi cho bạn thấy nền văn minh rực rở của Động Đình Hồ thuộc phương nam, nơi có Thành Đầu
Sơn, cũng là nơi sinh ra của Lạc Long Quân, và đồng thời là lảnh thổ của Lộc Tục còn được gọi là nước Xích-Quỷ.
Đấy, bạn hãy nhìn, tôi không tưởng tượng hay bịa đặc ra địa điểm khảo cổ Thành Đầu Sơn, nằm sát hồ Động
Đình. Vùng hồ Động Đình là thuộc lảnh chúa Thần Long, tức là cha của Long nữ,và Long nữ là mẹ của Lạc Long
quân. Lộc Tục lấy Long nữ tức là lấy con gái của Thần Long, sanh ra Sùng Lãm, khi lên ngôi lấy hiệu là Lạc Long
Quân.
Thưa bạn, vùng hồ Động Đình là vùng có nền văn hóa cao nhất vào thời đó. Tôi đã coi từng địa điểm khảo cổ
ở miền bắc Trung Hoa, tôi không thấy xuất hiện một thành lũy nào để có thể so sánh với Thành Đầu Sơn thuộc
vùng Hồ Động Đình.
Bây giờ xin bạn nghe lời phát biểu của ông Yan Wenming, giáo sư dạy đại học Bắc Kinh, khi khảo cổ đào
được Thành Đầu Sơn, tôi xin ghi nguyên văn như sau:
“ The city (Chengtoushan) provided us with indisputable proof that civilisation was highly advanced, a fact that
goes beyond anything we had imagined. Because for a long time, we believed that cities appeared much later,
during the Xia, Shang or Zhou dynasties, 4,000 years ago.We were surprised to find that cities in the real sense
appeared 6,000 years ago, long before these dynasties.”
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Tạm dịch :
“Thành đô (Thành Đầu Sơn), là bằng chứng không thể chối cải
được cho thấy đây là một nền văn minh rất cao, vượt trên sự tưởng
tượng của chúng tôi. Vì đã từ lâu, chúng tôi cho rằng các thành thị
chỉ xuất hiện rất sau nầy, vào thời nhà Hạ, nhà Thương hay nhà Chu,
vào khoảng 4000 năm trước.
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi tìm được thành thị dựa trên bằng
chứng hiện thực, xuất hiện vào 6000 năm trước, rất xa trước các
triều đại kể trên3 .”
Như vậy theo tiết lộ của ông Yan Wenming cho chúng ta biết
rằng từ trước đến giờ sử Trung Hoa chỉ dạy cho dân Trung Hoa là
triều đại đầu tiên trên đất Trung Hoa là nhà Hạ, nhà Thương và nhà
Chu, còn trước đó không có một triều đại nào cả.
Bạn sẽ hỏi tôi : Tại sao lại có chuyện như thế? Xin thưa là bộ
Sử Ký Tư Mã Thiên ghi chương đầu là Tam Hoàng bản kỷ, xong đến
chương hai là Hoàng Đế bản kỉ, rồi chương thứ ba là Hạ bản kỉ, rồi đến Ân (nhà Thương) bản kỉ, rồi đến Chu bản
kỉ. Cho nên từ đầu cho tới ngày nay, sử gia Trung Hoa cứ dạy theo những gì Tư Mã Thiên ghi trong bộ Sử Ký. Bây
giờ đào lên Thành Đầu Sơn, một thành đô có trước nhà Hạ khoảng 2000 năm thì sử gia Trung Hoa lúng túng,
không biết làm sao giải thích đây. Để hiểu rõ hơn, tôi xin mời bạn coi lại sử Trung Hoa coi họ dạy dân Trung Hoa
như thế nào về sử.
Sử gia Trung Hoa chia sử của Trung Hoa làm 3 phần :
- Sử Trung Hoa : bắt đầu từ nhà Hạ xuất hiện vào khoảng 2070-1600 năm trước Công nguyên4.
3

4

New frontier HQ Chinese civilization - the dawn of civilization do đài truyền hình Trung Hoa thực hiện.
The Xia dynasty - from Wikipedia, the free encyclopedia.
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- Văn minh Trung Hoa : tất cả các nền văn hóa trên đất Trung Hoa.
- Người Cổ của Trung Hoa : tất cả người cổ xuất hiện trên đất Trung Hoa.
Nếu bạn là sử gia người Việt, bạn muốn nghiên cứu về sử Trung Hoa, bạn chỉ biết sử Trung Hoa đến đời nhà
Hạ. Bạn có muốn tìm hiểu thêm thì không có cách gì bạn tìm được, vì hai lảnh vực văn minh Trung Hoa và người cổ
Trung Hoa là lảnh vực của Khảo cổ và
Nhân chủng học, đó là những lãnh vực
chuyên môn không đơn giản để dành
cho các sử gia bình thường.
Chính trong lảnh vực của sử
Trung Hoa bao gồm những triều đại từ
nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu, sử
gia Trung Hoa cũng không nói thật hay
nói hết sự thật cho bạn biết. Họ viết
sử rất vắn tắt, chỉ tóm gọn một số
điểm chính, còn những gì liên quan
đến miền nam Trung Hoa, họ gạt bỏ
qua một bên, có nghĩa là họ muốn cho
bạn biết những gì mà họ muốn cho
bạn biết, còn những lảnh vực quan
trọng khác họ dẹp bỏ qua một bên.
Bên phải là bản đồ của thời kỳ
đầu của sử Trung Hoa bắt đầu từ nhà
Hạ, nhà Thương và nhà Chu.
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Sử gia Trung Hoa lấy vùng đất của nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu, họ ráp ba vùng đất đó lại và gọi đó là
vùng Trung Nguyên (Central plain-Zhongyuan), chứ thực sự vùng Trung Nguyên không có trên bản đồ.
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Thưa bạn, trên bản đồ Trung Hoa không có vùng Trung Nguyên (Central plain), chỉ có bình nguyên Hoa bắc
hay còn gọi là đồng bằng Hoa bắc và Cao nguyên Hoàng thổ. Vậy thì cái nôi văn minh của Trung Hoa mà sử gia
Trung Hoa gọi là Trung nguyên ở đâu?
c.Đặt lại vấn đề Trung nguyên (Central plain)
Vậy nếu trên bản đồ không có vùng Trung nguyên thế thì vùng Trung Nguyên từ đâu mà ra? Nếu không có
Trung nguyên thì không có danh xưng Trung Quốc, vì danh xưng nầy phát xuất từ danh từ Trung nguyên.
Từ trước đến giờ chưa có ai đặt lại vấn đề Trung nguyên, bây giờ xin mời bạn và tôi đặt lại vấn đề Trung
Nguyên.
Bạn lên mạng (internet) tìm chữ Central plain (Zhongyuan -Trung nguyên), được ghi nguyên văn như sau :
“Zhongyuan or Central plain, is the area on the lower reaches of the Yellow river which formed the cradle of
Chinese civilization. It forms part of the North China plain.
In its narrowest sense, the Central Plain covers modern-day Henan, the southern part of Hebei, the southern
part of Shanxi, and the western part of Shandong province.
Since the beginning of recorded history, the Central Plain has been an important site for Chinese civilization.
In the pre-Qin era, present-day Luoyang and its nearby areas were considered the “Center of the World”, as the
political seat of the Xia dynasty was located around Songshan and the Yi-Luo river basin."5
Tạm dịch :
“Trung nguyên thuộc vùng đất thấp của sông Hoàng Hà, nơi tạo thành cái nôi văn minh của Trung Hoa. Nó là
một phần của bình nguyên Hoa bắc (North China plain).
Theo nghĩa hẹp, Trung Nguyên bao gồm tỉnh Hà Nam (Henan) ngày nay, một phần phía nam của tỉnh Hà Bắc
(Hebei), một phần phía nam của tỉnh Sơn Tây (Shanxi) và một phần phía tây của tỉnh Sơn Đông (Shandong).
Từ khi bắt đầu ghi lại lịch sử, vùng Trung Nguyên là một khu quan trọng của văn minh Trung Hoa.
5

Zhongyuan - from Wikipedia.
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Vào thời trước nhà Tần, địa điểm Lạc Dương và những vùng lân cận được coi là trung tâm của thế giới,
được coi là địa bàn chính trị của nhà Hạ nằm chung quanh núi Tung Sơn (Songshan) và bồn địa sông Vị và sông
Lạc.”
Chú ý, Wikipedia viết thiếu, bồn địa sông Vị và sông Lạc là một phần của tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi).
Thưa bạn, vùng Trung nguyên là vùng do các sử gia và các nhà nghiên cứu Trung Hoa nhập ba khu : khu nhà
Hạ, nhà Thương và nhà Chu nhập lại, rồi họ đặt ra đó là vùng Trung nguyên, để rồi sau đó đổi tên Trung nguyên
thành Trung Quốc. Từ danh xưng Trung Quốc sau đó chuyển thành Trung Hoa, khi họ nhập chữ Trung của Trung
nguyên và chữ Hoa của núi Hoa Sơn lại để gọi đó là Trung Hoa. Danh xưng “Hoa” phát xuất từ tên núi Hoa Sơn là
một trong những núi thánh tại Trung Hoa.
Lý do Trung Quốc nằm ở phía bắc sông Hoàng Hà vì 3 triệu đại là nhà Hạ,Thương và Chu đều nằm ở sông
Hoàng Hà.
Vậy câu hỏi ở đây: Vùng Trung nguyên gồm có những nền văn hóa nào để có thể gọi là “cái nôi văn minh của
Trung Hoa? Xin bạn coi bản dưới đây gồm những nền văn hóa chính của vùng Trung nguyên.
Danh sách các nền văn hóa vùng Trung nguyên của Trung Hoa
Thời gian xuất hiện

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Trung Hoa

7000 - 5000 năm trước Công
nguyên

Văn hóa Bùi lý cương

Peiligang culture

裴李崗⽂化

7000 - 4500 năm tr.CN

Văn hóa Giả Hồ

Jiahu culture

賈賈湖 ⽂文 化

6000 - 5500 năm tr.CN

Văn hóa Từ sơn

Cishan culture

磁山⽂化

5000 - 3000 năm tr.CN

Văn hóa Ngưỡng thiều

Yangshao culture

仰韶⽂化

3000 - 2000 năm tr.CN

Văn hóa Long sơn

Longshan culture

龍山⽂化

1900 - 1500 năm tr.CN

Văn hóa Nhị lý đầu

Erlitou culture

⼆二⾥里里頭⽂文化
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Các nền văn hóa chính của vùng Trung nguyên gồm có : nền văn hóa Bùi Lý Cương (Peiligang), văn hóa, văn
hóa Giả Hồ (Jiahu), văn hóa Từ Sơn (Cishan), một phần văn hóa Nguỡng Thiều, một phần văn hóa Long Sơn
(Longshan) và văn hóa Nhị Lý Đầu (Erlitou). Bây giờ tôi xin đưa tuổi niên đại hay thời gian xuất hiện tức là niên đại
của các nền văn hóa vùng Trung Nguyên như sau :
Đây bản đồ các nền văn hóa của vùng Trung nguyên.

39

Như vậy nền văn hóa lâu đời nhất tại vùng Trung Nguyên là hai nền văn hóa Bùi lý cương (Peiligang) và văn
hóa Giả hồ (Jiahu) với tuổi niên đại là 7,000 năm trước Công nguyên. Thưa bạn, chủ nhân của hai nền văn hóa đó là
ai, bạn thử đoán xem? Chủ nhân của hai nền văn hóa đó là “người trồng lúa”, là người từ phía nam đi lên. Bạn
ngạc nhiên ư, trong chương trình Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt tôi đưa ra bằng chứng và phân tích về hai nền
văn hóa đó, rồi bạn sẽ thấy đâu là sự thật.
Chưa hết đâu bạn, bạn tiếp tục theo dõi rồi bạn sẽ khám phá ra nhiều điều khác nữa.
Tôi đã đưa cho bạn thấy thành đô đầu tiên trên đất Trung Hoa, đó là Thành Đầu Sơn. Bạn còn nhớ sơ đồ về
lũy trình tiến hóa của dân Việt ở phần 1 không, để tôi ghi lại đây cho bạn nhớ.

Theo lũy trình tiến hóa thì người tiền sử phải cất nhà, có thể là những cành lá đơn sơ, hoặc nhà tranh vách
đất vv…rồi sau đó tiến lên thành thị, thành đô, phải không bạn? Tôi đã cho bạn thấy thành đô Thành Đầu Sơn, vậy
thì thời định cư đầu tiên trước khi có Thành Đầu Sơn ở đâu? Thế là tôi viết thiếu rồi!
Bạn nhìn tôi hồi lâu, không nói, rồi từ từ nói một cách chậm rãi rõ ràng : Ông Ẩn à, tôi không nghĩ là ông viết
thiếu, mà là ông không biết, rồi lấp liếm nói rằng là viết thiếu; trên đời nầy không biết là chuyện bình thường, có gì
đâu mà ngại！
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Nếu không biết thì tôi học lại, có sao đâu, nhưng ở đây viết thiếu thì tôi nói tôi viết thiếu, làm gì chê tôi dữ vậy!
Tôi viết thiếu thì lấp lại mấy hồi, để tôi chứng minh cho bạn.
Chúng ta đã có thành đô đầu tiên trên đất Trung Hoa là Thành Đầu Sơn. Còn địa điểm định cư đầu tiên trên
đất Trung Hoa là Bành Đầu Sơn (Pengtoushan), nằm kế bên địa điểm Thành Đầu Sơn (Chengtoushan). Tôi xin ghi
nguyên văn như sau :
“Pengtoushan, a site located on the northwestern shore of lake Dongting in the flat, marshy reaches of the
middle Yangzi, has provided the earliest evidence for a settle village communitey and rice remains there are
relatively abundant as temper in the pottery vessels. This site, which covers about 1 ha and rises to a height of
4 m, was excavated in 1988 over an area of 400 m2. .The foundations of four houses were traced, and 19
human burials were found, some with pottery vessels as grave goods. It is also interesting to note that no
artefacts thought to have been used to cultivate rice, such as sickles, hoes or spades, were found, although
they are common in later sites. The radiocarbon dates are not easy to interpret because they provide a spread
from 9000 to 5500 BC 6.”
Tạm dịch :
“Bành Đầu Sơn (Pengtoushan), một địa điểm nằm ở phía tây bắc của bờ hồ Động Đình, là một nơi đầm lầy
thuộc vùng trung lưu của sông Dương Tử. Bành Đầu Sơn cung cấp bằng chứng về một ngôi làng định cư sớm
nhất (đầu tiên) và những tàng trữ gạo khá nhiều trong các bình gốm. Chu vi của địa điểm khoảng 1 ha với độ cao là
4 thước, được khai quật vào năm 1988 với diện tích là 400 thước vuông. Có 4 nền nhà được tìm thấy và 19 ngôi
một chôn trong đó có một số đồ gốm chôn theo. Có một điều hơi lạ cần chú ý là không thấy có những đồ vật làm
nông như lưỡi hái, cuốc, xẻng được tìm thấy mặt dầu những đồ vật nầy rất thông thường tìm thấy trong các di chỉ
sau nầy. Tuổi niên đại qua phóng xạ không dễ mà xác định vì nó kéo dài từ 9000 tới 5000 trước Công nguyên.
Xin bạn coi bản đồ dưới đây để biết địa điểm Bành Đầu Sơn và Thành Đầu Sơn thuộc khu vực của hồ Động
Đình.

6

The bronze age of Southeast Asia - Charles Higham
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Dưới đây là địa điểm khai quật và đồ gốm của Bành Đầu Sơn:

Bây giờ cho tôi bổ túc sơ đồ của dân Việt để làm sáng tỏ vấn đề sử :
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Bạn chú ý: Bành Đầu Sơn xuất hiện từ 9000-5000 năm trước Công nguyên; còn Thành Đầu Sơn xuất hiện
vào 5000 năm trước Công nguyên. Nhà Hạ xuất hiện vào khoảng 2070-1600 năm trước Công nguyên; nhà Thương
xuất hiện từ 1600-1046 và nhà Chu xuất hiện vào khoảng 1046-256 năm trước Công nguyên. Sử gia Trung Hoa
nhập 3 địa khu của nhà Hạ, Thương và Chu lại đặt tên là Trung nguyên, rồi sau đó đổi tên là Trung Quốc. Vậy tên
Trung Quốc trên vùng sông Hoàng Hà thuộc miền bắc Trung Hoa, có phải xuất hiện gần 3,000 năm sau Thành Đầu
Sơn của nước Xích Quỷ thuộc miền nam Trung Hoa và cách Bành Đầu Sơn là 6930 năm không? Thế thì làm sử gia
Trung Hoa có thể nói vùng Trung nguyên là cái nôi văn minh của Trung Hoa, nói như thế mà nghe được à?
Từ 3 địa khu Hạ, Thương và Chu biến thành Trung nguyên, sau đó đổi là Trung Quốc để rồi cuối cùng là Trung
Hoa. Vậy danh xưng Trung Hoa từ đâu mà ra?
Danh xưng Trung Hoa phát xuất từ chữ Trung là từ Trung nguyên, còn chữ Hoa là tên của núi Hoa Sơn, tất cả
đều ở miền bắc Trung Hoa thuộc lưu vực sông Hoàng Hà.
Vì đó mà người Trung Hoa tự xưng họ là giống dân phương bắc thuộc vùng Trung Quốc, tức là các nước của
vùng Trung Nguyên gồm nhà Hạ, Thương và Chu nằm tại sông Hoàng Hà.
Đó là giải thích phần phớt qua về phần sử; còn về khảo cổ thì sao? Xin bạn coi bản dưới đây để bạn nhận
thấy nền văn hóa của miền nam có trước các nền văn hóa của Trung Nguyên :

Danh sách các nền văn hóa của miền bắc và miền nam Trung Hoa
9000 - 5000 năm trước CN

Văn hóa Bành Đầu Sơn

Pengtoushan culture

Miền nam Trung Hoa

7000 - 5000 năm trước CN

Văn hóa Bùi lý cương

Peiligang culture

Miền bắc Trung Hoa

7000 - 4500 năm tr.CN

Văn hóa Giả Hồ

Jiahu culture

Miền bắc Trung Hoa

6000 - 5500 năm tr.CN

Văn hóa Từ sơn

Cishan culture

Miền bắc Trung Hoa

5000 - 3000 năm tr.CN

Văn hóa Ngưỡng thiều

Yangshao culture

Miền bắc Trung Hoa

3000 - 2000 năm tr.CN

Văn hóa Long sơn

Longshan culture

Miền bắc Trung Hoa

1900 - 1500 năm tr.CN

Văn hóa Nhị lý đầu

Erlitou culture

Miền bắc Trung Hoa
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Chưa hết đâu bạn, xin bạn coi tiếp phần khảo cổ để coi họ đào lên được những gì để thấy các nền văn hóa
miền nam có trước các nền văn hóa miền bắc thuộc vùng Trung nguyên mà sử gia Trung Hoa gọi là “cái nôi văn
minh” của Trung Hoa.
Dưới đây là điểm đặc biệt gồm các nền văn hóa hang động của miền nam Trung Hoa. Dĩ nhiên còn rất nhiều
nền văn hóa khác thuộc miền nam Trung Hoa, nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh về những nền văn hóa tìm được
trong các hang động ở miền nam Trung Hoa. Các nền văn hóa hang động gồm có :
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Động Tiên nhân, Điếu Dũng Hoàn, Ngọc Thiềm Nham, Tắng Bì Nham, Bạch Liên Động, Liyuzui,
Huangyandong, Dushizai và Ngưu Lan Động.
Tuổi niên đại tức là thời gian xuất hiện các nền văn hóa kể trên như sau :
- Động Tiên nhân : 20,000-19,000 BP (18,050-17,050 trước Công nguyên)7 .
- Điếu Dũng Hoàn nằm cạnh động Tiên nhân.
- Ngọc Thiềm Nham : 21,000 to 13,800 cal BP (19,050-11,850 trước CN)8 .
- Tắng Bì Nham : 12,000 BP (10,050 trước CN)9 .
- Bạch Liên Động : 36,000 - 7,000 BP10 (34,050 - 5050 BC)
- Liyuzui : 23,000 - 18,000 BP11 (21,050 - 16,050 BC)
- Hoàng Nham Động: 11,930 - 10,950 BP12 ( 9980 - 9000 BC)
- Đỗ Thế Tải : 14900 BP (12,950 BC13)
- Ngưu Lan Động : 9,000 - 8,000 BP14 (7050-6,050 BC)
Bây giờ chúng ta ráp các nền văn hóa hang động của miền nam Trung Hoa và các nền văn hóa vùng Trung
nguyên mà sử gia Trung Hoa gọi là Trung Quốc như sau :
7

Early pottery at 20,000 years ago in Xianrendong cave, China - Xiaohong Wu et al. Science 336,1696 (2012);DOI: 10.1126/science.1218643

8Yuchanyan
9Zengpiyan

- from Wikipedia, the free encyclopedia
-from Wikipedia, the free encyclopedia

10A

technological perspective on the lithic industry of the Bailiandong Cave (36–7 ka) in Guangxi: An eﬀort to redefine the cobble-tool industry in
South China - Human palaeontology and prehistory (prehistoric archaeology) : 31 October 2019.
11The

social context of early pottery in the Lingnan region of south China -Antiquity December 2005.

12The

Incised & Impressed Pottery Style of Mainland Southeast Asia: Following the Paths of Neolithization - Research gate : January 2007.

13The

Incised & Impressed Pottery Style of Mainland Southeast Asia: Following the Paths of Neolithization - Research gate : January 2007.

14The

social context of early pottery in the Lingnan region of south China -Antiquity December 2005.
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Danh sách các nền văn hóa miền nam Trung Hoa và vùng Trung nguyên
Thời gian xuất hiện

Văn hóa

Tên bằng tiếng Anh

Nơi phát xuất

Các nền văn hóa miền nam Trung Hoa
34,050 -5050 trước CN

Bạch Liên Động

Bailiandong

Tỉnh Quảng Tây

21,050 - 16,050 tr.CN

Liyuzui

Liyuzui

Tỉnh Quảng Tây

19,050-11,850 tr.CN

Ngọc Thiềm Nham

Yuchanyan

Tỉnh Hồ Nam

18,050-17,050 tr.CN

Tiên Nhân Động

Xianrendong

Tỉnh Giang Tây

12,950 tr.CN

Đỗ Thế Tải

Dushizai

Tỉnh Quảng Đông

10,050 trước CN

Tắng Bì Nham

Zengpiyan

Tỉnh Quảng Tây

9980 - 9000 tr. CN

Hoàng Nham Động

Huangyandong

Tỉnh Quảng Đông

7050-6,050 tr. CN

Ngưu Lan Động

Niulandong

Tỉnh Quảng Đông

Các nền văn hóa của Trung Nguyên
7000 - 5000 năm trước CN

Văn hóa Bùi lý cương

Peiligang culture

Miền bắc Trung Hoa

7000 - 4500 năm tr.CN

Văn hóa Giả Hồ

Jiahu culture

Miền bắc Trung Hoa

6000 - 5500 năm tr.CN

Văn hóa Từ sơn

Cishan culture

Miền bắc Trung Hoa

5000 - 3000 năm tr.CN

Văn hóa Ngưỡng thiều

Yangshao culture

Miền bắc Trung Hoa

3000 - 2000 năm tr.CN

Văn hóa Long sơn

Longshan culture

Miền bắc Trung Hoa

1900 - 1500 năm tr.CN

Văn hóa Nhị lý đầu

Erlitou culture

Miền bắc Trung Hoa
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Qua bản danh sách các nền văn hóa trên, tôi đã cho bạn thấy các nền văn hóa của miền nam Trung Hoa có
trước các nền văn hóa vùng Trung nguyên mà sử gia Trung Hoa cho là “cái nôi văn minh của Trung Hoa”. Qua tài
liệu Khảo cổ đã chứng minh cho thấy từ trước đến giờ các sử gia Trung Hoa đã viết một cái sử “sai” sự thật! Đó là
tôi chưa phân tích chi tiết các nền văn hóa của vùng Trung nguyên, khi bạn đọc Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt,
bạn sẽ thấy đâu là sự thật về các nền văn hóa Trung Nguyên.
Chưa xong, vấn đề không ngừng ở đây, xin bạn coi tiếp tài liệu dưới đây có liên quan đến khảo cổ của Việt
Nam, tôi xin ghi nguyên văn như sau :

“However, the striking similarities between the Hoabinhian stone industry and burial practices and the pebble-tool
industry of the Late Palaeolithic and Early Neolithic Cultures in Southern China cannot be overlooked (An 1984). In both
contexts the tool typology has close comparisons, and raw material usually consists of pebbles, mostly sandstone and
quartzite; use of siliceous effusive rocks is rare and, even rarer, flint. Chipping is monofacial on a natural striking platform,
usually without retouching. Only in the case of certain types of hand axe was bifacial flaking used.
Many authors have already provided corroborating evidence for this homology. Trinh Nang Chung (1992, 1996)
acknowledges the similarity between the pebble industry of the Early Neolithic Guangxi sites and cultures and the
Hoabinhian industry on the base of close comparisons between Hoabinhian pebble tools and the lithic industry of Liyuzui,
Zengpiyan, Bailiandong (LzBYDBWG et al. 1987; Xie & Zhang 1987), Dingshishan and Baozitou. Also Chiu Lisheng
(1994), reviewing the ‘Pebble Tools Culture’ in cave sites of Guangdong, concluded that there are close relations between
the Guangdong ‘Pebble Tools Culture’ and the Hoabinhian Culture. Xie Guangmao (1997), in turn, in an attempt to
compare Late Palaeolithic stone-working technology in the Far East and Europe, highlighted meaningful similarities in the
early pebble-tool industry of Southern China and Southeast Asia15.

15The

Incised & Impressed Pottery Style of Mainland Southeast Asia: Following the Paths of Neolithization - Article · January 2007, page 254
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Tạm dịch:
Tuy nhiên, những điểm nổi bật giống nhau giữa đồ đá Hòa Bình (của Việt Nam) với tập tục chôn cất cùng đồ
đá cuội vào cuối thời Cựu Thạch và đầu thời Tân Thạch của miền nam Trung Hoa không thể coi thường (An 1984).
Cả hai về hình dáng nếu so sánh thì rất giống nhau, và về nguyên liệu thông thường gồm đá cuội, phần lớn là đá sa
thạch (sandstone) và thạch anh (quartzite), rất ít dùng nham thạch và toại thạch (flint) lại càng ít dùng hơn. Đồ đá ở
đây đẻo một mặt (monofacial) và thông thường không đẻo gò lại (retouched). Chỉ có trường hợp búa đá thì đẻo hai
mặt (bifacial).
Có nhiều học giả đã cung cấp bằng chứng về điểm tương tợ nầy. Nhà khảo cổ Trịnh Nang Chung (1992,1996)
thừa nhận điểm giống nhau của kỷ nghệ đá cuội vào thời đầu Tân Thạch của các địa điểm và văn hóa của tỉnh
Quảng Tây và kỷ nghệ đồ đá Hòa Bình qua so sánh đồ đá cuội Hòa Bình với đồ đá của Liyuzui, Zengpiyan,
Bailiandong (xin bạn coi bản ghi ở trên), Dingshishan và Baozitou. Cũng vậy, ông Chiu Lisheng (1994), sau khi cứu
xét lại “văn hóa đá cuội” trong các hang động của tỉnh Quảng Đông, kết luận rằng có một sự liên hệ mật thiết giữa
đồ đá cuội của tỉnh Quảng Đông và đồ đá Hòa Bình. Còn về phần ông Xie Guangmao (1977), trong cố gắng so sánh
kỹ thuật làm đồ đá vào cuối thời Cựu Thạch của vùng Viễn Đông và Âu Châu, nhấn mạnh về ý nghĩa tương tợ của
kỷ nghệ đá cuội ở giai đoạn đoạn đầu ở miền nam Trung Hoa và Đông Nam Á”.
Vậy khảo cổ đã tiết lộ cho bạn là từ miền nam Trung Hoa và Đông Nam Á có chung một loại đồ đá, đó là đồ
đá Hòa Bình.
Bạn nhìn tôi có vẽ không tin cho lắm, bạn hỏi tôi có bằng chứng nào cụ thể để có thể thuyết phục bạn được
không? Tôi không bắt buộc bạn phải tin tôi, nhiệm vụ của tôi là chỉ đưa dẫn chứng ra, còn tin hay không là quyền
của bạn.
Dưới đây tôi xin đưa hình cho thấy những điểm giống nhau về đồ đá của miền nam Trung Hoa và đồ đá Hòa
Bình của Việt Nam, đồng thời tôi cũng đưa tài liệu trích từ đâu để bạn tìm mà đọc coi tôi nói đúng hay sai : Tài liệu:
The Incised & Impressed Pottery Style of Mainland Southeast Asia: Following the Paths of Neolithization -Article · January
2007 DOI: 10.2307/29757730
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Quảng Đông, Quảng Tây, và miền Bắc Việt Nam là thuộc vùng Lĩnh Nam vào thời xa xưa. Theo truyền thuyết
họ Hồng Bàng, vùng Lĩnh Nam là nơi cư trú của Vụ Tiên Nữ, và bà là bà nội của Lạc Long Quân, vì đó có câu : “Con
Rồng cháu Tiên”, tức là con của Lạc Long Quân và cháu của Vụ Tiên Nữ. Ở đây chúng ta có bằng chứng về các
nền văn hóa của vùng Vụ Tiên Nữ sinh sống ở dãy núi Lĩnh Nam, có trước nền văn hóa Trung Nguyên.
Thưa bạn, kéo dọc từ hồ Động Đình xuống tới Đông Nam Á đều thuộc nền văn hóa Hòa Bình, tức là nền văn
hóa đá cuội (Pebble tools), xin bạn coi hình dưới đây:
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Điểm chính yếu là niên đại của đồ đá Hòa Bình có trước niên đại của các nền văn hóa Trung Nguyên.
Sau khi coi lại các nền văn hóa hang động của miền nam Trung Hoa, bạn thấy các nền văn hóa miền nam có
trước các nền văn hóa Trung nguyên, bây giờ mời bạn coi lại sử Trung Hoa. Dưới đây là bản đồ Tứ Di mà sử Trung
Hoa đã dạy cho dân Trung Hoa trong môn sử :

Bạn hãy nhìn kỹ vào bản đồ, rồi bạn cho biết nó sai chỗ nào, xin nói cho tôi biết. Xin cho tôi được giải thích về
bản đồ ở trên. Có 4 điểm sai trên bản đồ ở trên :
a. Điểm sai thứ nhất
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Người Trung Hoa tự xưng họ là người Hoa Hạ. Danh xưng Hoa Hạ xuất xứ từ chữ Hoa là núi Hoa Sơn và
chữ Hạ là triều đại nhà Hạ. Nhà Hạ do vua Vũ lập ra. Vậy nếu người Trung Hoa cho mình là con cháu của vua Vũ thì
họ phải lo việc thờ cúng, nhang khói cho vua Vũ chứ gì? Vậy chỗ nào trong sử Trung Hoa nói dân Hoa Hạ lo việc
thờ kính vua Vũ đâu xin sử gia Trung Hoa chỉ cho tôi biết. Sử gia Trung Hoa chỉ tưởng tượng và bịa đặt ra mà thôi,
chứ không có dân mang tên Hoa Hạ bao giờ. Bạn cho tôi ngụy biện chứ gì, xin bạn đọc tài liệu của bộ Sử Ký Tư
Mã Thiên để biết ông viết gì :

VIEÄT VÖÔNG CAÂU TIEÅN THEÁ GIA
ÑEÄ THAÂP NHAÁT

越王勾踐世家第⼗⼀
越 王 勾 踐.其 先 禹 之 苗 裔. ⽽ 夏 后 帝 少 康 之 庶 ⼦ 也.

Việt Vương Câu Tiển kỳ tiên Vũ chi miêu duệ. Nhi Hạ hậu đế Thiếu Khang chi thứ tử dã.
Việt Vương Câu Tiển là dòng dõi của vua Vũ trước kia. Là hậu duệ của đế Thiếu Khang thuộc đời nhà Hạ.

封 於 曾 稽. 以 奉 守 禹 之 祀.⽂ 身 斷 髮.

Phong ư Cối Kê. Dĩ thủ Vũ chi tự. Văn thân đoạn phát.
Được phong ở Cối Kê. Trong nom việc lễ tự thờ vua Vũ. Xâm mình cắt tóc.
Thưa bạn chính dân Việt thờ vua Vũ, lo việc thờ cúng lễ tự cho vua Vũ, điều nầy có ghi rõ ràng trong bộ Sử
Ký. Tại sao sử gia Tư Mã Thiên không ghi là người Hoa tự xưng là Hoa Hạ là con cháu thờ vua Vũ, triều đại đầu
tiên trên đất Trung Hoa. Khi bạn nghiên cứu lại sử Trung Hoa, bạn sẽ thấy các sử gia Trung Hoa viết sai từ điểm nầy
qua điểm khác và điều trớ trêu là dân Trung Hoa phải học tất cả cái sai từ sử của họ. Tôi và bạn, chúng ta sẽ sửa
cái sử Trung Hoa lại cho nó đúng sự thật. Khi chúng ta sửa cái sử Trung Hoa thì nguồn gốc dân tộc Việt tự nhiên

54

xuất hiện. Đó lý do tại sao tôi mở đầu bằng bài hát “Việt nam quê hương ngạo nghễ”, thưa bạn chúng ta “ngạo
nghễ” nhìn sử gia Trung Hoa và nói với họ là sử Việt trên đất Trung Hoa chỉ có chúng ta biết mà thôi !
b.Cái sai thứ hai :
Bây giờ tôi nhắc lại sử Trung Hoa : nhà Hạ có trước nhà Thương, nhà Thương có trước nhà Chu và nhà Chu
có sau cùng để chuyển qua thời Xuân Thu.
Cho tôi xin hỏi bạn : Ai đưa ra vấn đề Tứ Di? Xin bạn đọc câu dưới đây :
“Lý thuyết vũ trụ quan "Trung Hoa" (Sinocentric) có từ thời nhà Chu 16”…
Vậy bạn có biết nhà Hạ xuất hiện trước nhà Chu bao lâu không mà tại sao bản đồ ở trên lấy chủ thuyết của
nhà Chu úp lên nhà Hạ, hay nói đúng hơn là lấy của nhà Chu làm thành chủ thuyết nhà Ha. Xin bạn coi lại niên biểu
sau đây:
Nhà Hạ xuất hiện vào khoảng 2070-1600 năm trước Công nguyên; nhà Thương xuất hiện từ 1600-1046 và
nhà Chu xuất hiện vào khoảng 1046-256 năm trước Công nguyên.
Vậy có phải nhà Hạ xuất hiện cả ngàn năm trước nhà Chu không? Đem chủ thuyết của nhà Chu úp lên nhà
Hạ, sử gia Trung Hoa viết một cái sử lộn ngược, có phải không bạn?
c. Cái sai thứ ba:
Thành đô Thành Đầu Sơn, xuất hiện vào khoảng 5000 năm, trong khi đó nhà Chu xuất hiện vào khoảng 1046
năm, có nghĩa là nhà Chu xuất hiện gần 4000 năm sau Thành Đầu Sơn của vùng hồ Động Đình. Nền văn minh của
Động Đình Hồ có rất xa trước nhà Chu thì làm sao gọi miền nam là man rợ qua danh xưng Nam Man?
c.Cái sai thứ tư

16

Tứ Di - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
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Bạn có biết ba đời nhà Chu gồm Văn Vương, Vũ Vương và Thành Vương là học trò của ai không? Bạn lật Sở
thế gia của Sử Ký Tư Mã Thiên, bạn sẽ thấy Hùng Thông nói như sau:
“Năm thứ ba mươi bảy, Sở Hùng Thông giận nói: "Tổ tiên của ta là Dục Hùng, là thầy của Văn Vương vậy…”.
Vậy Dục Hùng là ai? Là một vị tiền nhân của nước Kinh của các vị Hùng Vương đợt 2, sau nầy nước Kinh đổi
tên thành nước Sở. Tại sao tôi ghi “Hùng Vương đợt 2”, tôi lấy bằng chứng gì mà nói như thế, tôi sẽ giải thích
trong Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt.
Vậy học với Dục Hùng, tiền nhân của nước Việt. Tại sao tôi nói nước Kinh của Dục Hùng là nước Việt?
Cho tôi xin nhắc lại trong Sử ký Tư Mã Thiên ở phần Chu bản kỉ, tôi xin ghi nguyên văn như sau :
古 公 有 長 ⼦ 曰 太 伯.次 曰 虞 仲. 太 姜.
Coå coâng höõu tröôûng töû vieát Thaùi Baù.Thöù vieát Ngu Troïng. Thaùi Khöông.
Coå Coâng coù ngöôøi con tröôûng goïi laø Thaùi Baù. Ngöôøi con thöù goïi laø Ngu Troïng coøn goïi laø Thaùi Khöông.
⽣ 少 ⼦ 季 歷. 季 歷 娶 太 任. 皆 賢 婦 ⼈.
Sanh thieáu töû Quyù Lòch. Quyù Lòch thuù Thaùi Nhaâm. Giai hieàn phuï nhaân.
Sanh ngöôøi con uùt teân laø Quyù Lòch. Quyù Lòch laáy vôï teân laø Thaùi Nhaâm laø moät ngöôøi vôï hieàn.

⽣ 昌. 有 聖 瑞. 古 公 曰. 我 世 當 有 興 者. 其 在 昌 乎.
Sanh Xöông. Höõu thaùnh thuïy. Coå Coâng vieát.Ngaõ theá ñöông höõu höng giaû. Kyø taïi Xöông hoà.
Baø sanh ra Xöông, coùđieàm chæ cho bieát laø baäc thaùnh nhaân. Coå Coâng noùi:”Theá heä cuûa ta ñöông thôøi maø coù hö
nhôø ôû Xöông.
長 ⼦ 太 伯 虞 仲. 知 古 公 欲 ⽴ 季 歷 以 傳 昌.
Tröôûng töû Thaùi Baù Ngu Troïng. Tri Coå Coâng duïc laäp Quyù Lòch dó phoù Xöông.
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Con tröôûng Thaùi Baù cuøng Ngu Troïng, bieát Coå Coâng muoán laäp Quyù Lòch ñeå giuùp Xöông.
乃 ⼆⼈ 亡 如 荊 蠻. ⽂ 身 斷 髮. 以 讓 季 歷.
Naõi nhò nhaân vong nhö Kinh Man. Vaên thaân ñoaïn phaùt. Dó nhöôïng Quyù Lòch.
Hai ngöôøi beøn ñi maát qua Kinh Man,
(theo leä ôû ñoù) caét toùc xaâm mình, nhöôøng ngoâi laïi cho17Quyù
.
Lòch
Tư Mã Thiên viết hai người anh của Quý Lịch là Thái Bá và Ngu Trọng đi qua nước Kinh Man. Trong khi đó bộ
Trúc Thư kỉ niên viết như sau :
季歷之兄曰太伯知天命在昌適越
Quý lịch chi huynh viết Thái Bá tri thiên mện tại Xương thích Việt.
Theo lời kể lại Thái Bá là anh của Quý Lịch biết mệnh trời là ở Xương, nên bỏ đi qua nước Việt 18 .
Như vậy, Tư Mã Thiên gọi là Kinh Man, còn bộ Trúc Thư kỉ niên gọi là nước Việt. Vậy nước Kinh là nước Việt.
Dục Hùng là tiền nhân của nước Kinh ( còn gọi là Kinh Man) hay còn gọi là nước Việt. Dục Hùng dạy ba đời
nhà Chu từ Xương là Văn Vương, đến Vũ Vương là con của Văn Vương và cháu là Thành Vương của nhà Chu; vậy
mà khi làm vua thì vua nhà Chu gọi nước của Dục Hùng là Man Di và các sử gia Trung Hoa dịch là Mọi Rợ. Sử gia
Trung Hoa bịa ra chuyện đó, bạn muốn tin hay không thì đó vẫn là sự thật!
Cái gốc nó là như thế nầy, ngày xưa tiếng cổ phát âm chữ Miêu và chữ Man giống nhau, chúng ta gọi đó là
đồng âm. Sử gia Trung Hoa trong đó có cả Tư Mã Thiên, mới đổi chữ Miêu thành chữ Man, thế cho gọi Miêu Di thì
họ đổi thành Man Di. Chẳng những thế, sử gia Trung Hoa còn đổi cả cái họ của Dục Hùng; Dục Hùng họ Mễ tức là
lúa, thì họ đỗi thành họ Mị, thành tiếng kêu của con dê.

17周
18

本 紀 弟 四 - 記 史- 著 遷 ⾺ 司 - ⾏ 發 館 書 印 務 商

The Annals of the Bamboo books - Prolegomena - Ch.IV page 142.
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Thưa bạn, sử Trung Hoa là một cái sử kì thị. Sử gia Trung Hoa đã phá nát cái sử của họ. Muốn phục hồi lại
Nguồn Gốc Dân Tộc Việt, tôi phải sửa từng ly từng tí của cái sử Trung Hoa, có cả ngàn vấn đề cần phải sửa lại, vì
đó ở phần 1 tôi có nói với bạn, đây là việc “đội đá vá trời”!
Bây giờ chúng ta tiếp tục quay lại truyền thuyết họ Hồng Bàng :
“Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua
phương nam, xưng là Kinh Dương Vương, Quốc hiệu là Xích Quỷ.”
Quốc hiệu là Xích-Quỷ
Đây là danh từ bị hiểu sai nhiều nhất, một số sử gia và dịch giả người Việt gọi Xích-Quỷ là Quỷ đỏ, trong số đó
có Nhược Tống, người dịch lại Đại Việt Sử Kí Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên. Tôi xin được phép giải thích danh xưng
Xích-Quỷ như sau:
Giải thích danh xưng Xích-Quỷ ⾚赤 ⿁鬼
a. Giải thích qua tự điển.
Chữ Xích ⾚赤
Tự điển Thiều Chửu, trang 653 : Xích ⾚赤 : Sắc đỏ, sắc đỏ là sắc rực rở nhất.
Hán-Việt tự điển của Trần Trọng San và Trần Trọng Tuyên : Xích ⾚赤 : màu đỏ.
Chữ Quỷ ⿁鬼
Tự điển Thiều Chửu, trang 791 : Quỷ ⿁鬼 : Ma, người chết gọi là Quỷ.
Hán-Việt tự điển của Trần Trọng San và Trần Trọng Tuyên : Quỷ ⿁鬼 : người đã chết.
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Nếu bạn chỉ biết chữ Nho hay chữ Nôm thì người ta chỉ giải thích như vậy thôi. Đó là nguyên nhân tại sao sử
gia và học giả người Việt giải thích chữ Xích-Quỷ là quỷ đỏ dựa theo tự điển Hán-Việt.
b. Giải thích qua Cổ Tự
Trong chữ Nho, có hai chữ nói về màu đỏ đó là chữ Xích ⾚赤 và chữ Chu 朱. Xin xem tự điển Thiều Chửu trang
284, Chu 朱 : Đỏ.
Trong lảnh vực Thiên văn, sử gia Tư Mã Thiên gọi chòm sao của phương Nam là Chu Tước, thế thì tại sao
tiền nhân của dân Việt không đặt tên nước là Chu Quỷ, để cho nó đúng với danh từ Thiên văn, mà lại đặt là Xích
Quỷ ? Như thế bắt buộc chúng ta phải phân biệt nguồn gốc khác biệt giữa chữ Chu và chữ Xích, mặc dầu cả hai
đều là màu đỏ.
A -Chữ Chu :
Chữ ngày nay
Chữ cổ xưa
Phân tích : Dựa theo chữ cổ đầu tiên
thì chữ Chu là một cây, và cái đường
gạch ngang ngay chính giữa có nghĩa là thân cây bị chặt ngang. Chữ cổ thứ hai
, bạn thấy có một chấm tròn ngay chính giữa, tức có nghĩa là cái ruột cây. Vậy cái
cây, sau khi người ta chặt ngang nó, thì người ta thấy trong ruột của nó là màu đỏ, ví
dụ như cây Bách Dương, và cũng từ đó người xưa đặt chữ Chu là màu đỏ, tức là
màu của cái ruột cây.
B- Chữ Xích :
Chữ ngày nay
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Chữ cổ xưa
Chữ xưa
gồm có hai phần; phần trên
người; phần dưới là bộ Hỏa

là chữ đại ⼤大; chữ đại là từ chữ nhân ⼈人 có nghĩa là con người,

, có nghĩa là lửa. Xin bạn xem hình giải thì sẻ rõ:

Xích
gồm có chữ
có nghĩa là người, còn chữ dưới là bộ hỏa
, tức là lửa. Chữ Xích được
giải thích là một người ngồi bên đống lửa, ngọn lửa bốc lên chiếu ánh sáng vào mặt làm như anh ta bị đỏ mặt, từ
đó ra màu đỏ.
Bây giờ tôi xin giải thích tại sao tiền nhân chúng ta chọn chữ Xích trong
danh xưng đặt tên nước đầu tiên của dân Việt. Trong truyền thuyết họ Hồng
Bàng cho biết rằng Đế Minh là cháu đời thứ ba của Thần Nông. Trong Ngũ
Hành gồm có : Hỏa (火), Thủy (⽔水), Mộc (⽊木), Kim (⾦金金), Thổ (⼟土).
Trong truyền thuyết thì Phục Hy lấy Mộc đức mà cai trị dân; Thần Nông lấy
Hỏa đức mà cai trị dân, còn Hoàng Đế thì lấy Thổ đức mà cai trị dân.
Thần Nông lấy Hỏa đức mà cai trị dân nên từ đó người ta gọi ông là
Viêm Đế 炎 帝. Trong chữ Viêm gồm có hai bộ Hỏa 炎. Nhưng có một điều mà
ít ai để ý, là ngoài cái tên Viêm Đế, Thần Nông còn có cái tên là Xích Đế. Xin
mời bạn vào mạng (Internet), đánh vào chữ Ngũ Thiên Đế thì bạn sẽ thấy như
sau :
“Thuyết thứ hai về Ngũ thiên đế:
• Tây phương Bạch đế là Chuyên Húc
• Nam phương Xích đế là Thần Nông
• Đông phương Thanh đế là Phục Hy
• Bắc phương Hắc đế là Thiếu Hạo
• Trung ương Huỳnh đế là Hoàng Đế19".
19

Ngũ Thiên Đế - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
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Như vậy Xích Đế là Thần Nông, và vì Đế Minh là con cháu của Thần Nông, nên tiền nhân người Việt chúng ta
mới chọn chữ Xích cho đất nước đầu tiên là Xích- Quỷ, và ngày nay tôi đã đưa ra cho bạn thấy Thành Đầu Sơn là
thủ đô đầu tiên trên đất Cổ Việt (bao gồm Trung Hoa và miền bắc Việt Nam) nằm ngay vùng hồ Động Đình, nơi Lạc
Long Quân sinh ra. Vậy truyền thuyết họ Hồng Bàng có bịa chuyện hay không?
Bằng chứng đó rõ ràng phải không bạn? Sử gia Trung Hoa nói vùng Trung Nguyên ở trên sông Hoàng Hà là
“cái nôi văn minh” của Trung Hoa, xin sử gia Trung Hoa chứng minh cho tôi thủ đô của vùng Trung Nguyên là gì, tên
gì, nằm tại đâu, xin chỉ cho tôi biết để tôi học hỏi thêm, vì tôi đã cày nát miền bắc Trung Hoa qua khảo cổ và tôi
không thấy chỗ nào có thủ đô xưa hơn Thành Đầu Sơn cả!
Tôi xin viết tiếp, Viêm Đế hay Xích Đế là tên của Thần Nông, cả hai đều có bộ Hỏa. Tại sao hành Hỏa là lửa ?
Những chi tiết dưới đây sẽ cho chúng ta một khái niệm về độ nóng của mặt trời.
Mặt trời là một quả cầu khổng lồ đầy khí. Ðường kính của mặt trời là 1,392,000 cây số. Nếu đem quả địa cầu mà
so sánh với đường kính của mặt trời, thì phải có 109 quả địa cầu sắp hàng dài để bằng đường kính của mặt trời.
Trong mặt trời có 92.1 % gồm khí hydrogen và 7.8% gồm khí Helium, còn lại 0.1 % là những khí khác. Sức nóng
của mặt trời là 27 triệu độ Rahrenheit (15,000,000 ° C ). Vào mùa hè thì tia sáng của mặt trời chiếu thẳng vào vùng
Xích Ðạo, tạo ra một sức nóng như lửa (Hỏa). Vùng phương Nam nằm trong vùng nóng chiếu từ ánh sáng mặt trời
nên chọn hành Hỏa làm tiêu biểu.
Như vậy tôi đã định nghĩa và giải thích cho bạn chữ Xích rồi bây giờ tôi xin đề cập đến chữ Quỷ. Tôi xin ghi lại
tự điển chữ Hán-Việt ghi ở trên :
Chữ Quỷ ⿁鬼
Tự điển Thiều Chửu, trang 791 : Quỷ ⿁鬼 : Ma, người chết gọi là Quỷ.
Hán-Việt tự điển của Trần Trọng San và Trần Trọng Tuyên : Quỷ ⿁鬼 : người đã chết.
Đây là chỗ các người biết chữ Nho sai, chữ “Quỷ” chả có dính dấp gì đến Ma và Quỷ cả! Trong truyền thuyết
họ Hồng Bàng đó là một danh từ của Thiên Văn.

61

Nói tới đây, tôi cần đặt là vấn đề sử nhà Thương. Tài liệu về nhà Thương thì rất nhiều. Kinh Thư, Sử Ký Tư
Mã Thiên và bộ Trúc Thư Kỉ Niên đều có viết về nhà Thương. Theo bộ Trúc Thư Kỉ Niên thì Thành Thang lập ra nhà
Thương, đầu tiên đóng ở đất Bạc. Đến thời Bàn Canh là vị vua thứ 19 thì dời qua Ân và có lẽ từ đó đổi tên
nhàThương thành nhà Ân. Đến thời Vũ Đinh là vị vua thứ 22, lấy hiệu là Cao Tôn, thì một biến cố quan trọng xẩy ra;
bộ Trúc Thư ghi như sau:

Ở trên tôi đã chứng minh nước Kinh là nước Việt. Vậy Quỷ phương là gì? Xin thưa, Quỷ phương là phương
có sao Quỷ mọc, tức là vùng có sao Quỷ mọc. Vậy xin mời bạn vào lảnh vực của Thiên Văn coi sao Quỷ mọc ở đâu.

GIẢI THÍCH THIÊN VĂN.
Phương cách ráp hình từ các sao.
Ông Derek Walters, một nhà nghiên cứu thâm sâu về Thiên văn của Trung Hoa, là tác giả của quyển “The
complete guide to Chinese Astrology, ở trang 13, cho biết là trong bộ “Vương Triều Tự Ðiển” của Trung Hoa, xuất
bản vào thế kỷ thứ 18, người ta đã viết 2500 chương về Thiên văn, cho thấy rằng đề tài Thiên văn đã được Á Ðông
nghiên cứu rất sâu rộng.
Chúng ta không phải là những nhà Thiên văn, tuy nhiên cũng có đôi lúc vào những đêm sáng trăng, chúng ta cũng
ra đứng nhìn những vị sao treo lắp lánh trên bầu trời. Giữa hằng triệu ngôi sao lấp lánh đó, người Tây Phương nhìn
sao và ráp sao khác hơn người Á Ðông.
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Người Hy Lạp ngày xưa đứng nhìn sao, rồi với một trí tưởng tượng dồi dào, đã nối kết các vì sao lại tạo thành
những hình theo huyền thoại và truyền thuyết của họ, trong khi đó người Á Ðông chúng ta, cũng nhìn những vì sao
đó và nối kết các vì sao theo lời kể về huyền thoại của chúng ta, ví dụ: người Hy lạp nhìn sao trên trời rồi nối kết các
sao thành hình một cái đàn gọi tên là Lyre, là một loại nhạc khí cổ xưa của người Hy lạp, rồi đặt tên chòm sao đó là
chòm sao Lyra (dịch là chòm sao Thiên Cầm天 琴 ), cây đàn nầy do một người nhạc sĩ tên là Orpheus đánh, được
kể lại trong huyền thoại của Hy lạp. Trong khi đó thì người xưa của Á Ðông cũng nhìn chòm sao đó, lấy một ngôi sao
sáng trong Chòm sao Thiên Cầm , đặt tên là sao Chức Nữ, rồi nhìn về phía đông Nam, thấy một ngôi sao sáng khác,
liền đặt tên là Ngưu Lang. Cho nên cũng cùng một bầu trời đó, người Tây Phương (Hy Lạp) đặt tên cho các chòm
sao theo truyền thuyết của họ, và người Á Ðông đặt tên theo huyền
thoại của mình.
Tới đây chúng ta thắc mắc rằng họ ráp sao như thế nào ?
Người xưa nhìn trời rồi giữa muôn ngàn vì sao, họ nối kết các vị sao
lại thành ra một cái hình do bộ óc tưởng tượng của họ nặn ra.

63

Sự khác biệt giữa Thiên văn Tây Phương và Thiên văn của Á Ðông
Trái đất của chúng ta được gọi là Ðịa cầu. Với bộ óc tưởng tượng người ta tạo ra một Thiên cầu, giống tương
tợ như quả địa cầu.
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Trung tâm (chính giữa)
Ðất nơi chúng ta đứng được xem là trung tâm. Trung tâm thì không chuyển, trong khi bốn hướng thì chuyển
động. Màu đất ở đây là màu Vàng và vì liên quan đến đất nên vùng trung tâm thuộc hành Thổ.

THIÊN VĂN CỦA Á CHÂU
A.TRUNG CUNG
Những vị sao thuộc Trung Cung thì rất nhiều. Trung Cung lấy sao Bắc Ðẩu làm chính yếu để định phương
hướng vị trí các sao khác. Dưới đây là hình các sao thuộc Trung Cung.
Hàng chữ ở ngoài bao bọc các sao là tên của 28 vị sao của Nhị Thập Bát Tú, còn các sao ở trong là những
vị sao nằm thuộc Trung Cung.
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Hình trên cho thấy các vị sao thuộc bốn cung, nằm thuộc bốn hướng Ðông, Tây, Nam và Bắc.
Ngoài Trung Cung ra, 28 vị sao của Nhị Thập Bát Tú nằm trong bốn cung còn lại.
Bốn Cung còn lại được chia thành bốn chòm sao lớn; mỗi chòm sao nầy mang tên của một cung như chòm sao
Thương Long(Rồng xanh) 蒼 龍 thuộc Ðông Cung, chòm sao Bạch Hổ⽩白 虎 thuộc Tây Cung, chòm sao Chu Tước
thuộc Nam Cung và chòm sao Huyền Vũ⽞玄 武 thuộc Bắc Cung.
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Mỗi cung gồm có 7 sao; tổng cộng lại là 28 sao thường được gọi là Nhị Thập Bát Tú. Bây giờ chúng ta đi vào chi
tiết từng cung :
1.Đông cung

70

2. Nam cung
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3. Bắc cung
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4.Tây cung
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Vị trí sao Quỷ
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PHÂN TÍCH VÀ GIẢI THÍCH DANH XƯNG XÍCH QUỶ
Trong quyển “Ðại Việt Sử-Ký Toàn Thư” do sử gia Ngô Sĩ Liên viết, đã được ông Nhượng Tống dịch lại. Sử gia
Ngô Sĩ Liên viết như sau :… “Lại phong Vương làm Kinh Dương vương, trị phương Nam, đặt tên nước là Xích-Quỷ
(trích Ðại Việt Sử-Ký Toàn Thư trang 33).
Ông Nhượng Tống dịch lại và bình luận về câu viết trên của Ngô Sĩ Liên,ghi trong phần phụ chú như sau: “Người
Tàu cho mình là văn minh, và người giống khác là dã man, là quỷ. Cho mãi đến gần đây, họ còn gọi người da trắng
là Dương-quỷ, Bạch-quỷ. Như thế, rất có lẽ, đời xưa họ gọi người mình là Xích-quỷ. Vì ta ở phương Nam, mà theo
thuyết Năm Hành (có nghĩa là Ngũ Hành) của họ thì xích (đỏ) là màu của phương Nam. Nhưng có lẽ nào vua nước
ta, lại tự đặt lấy một cái tên xấu xí như thế? Chuyện này chắc là tự nhà Dã-sử bịa ra ! Nhưng bịa ra cũng là có
căn cứ ! Họ đã căn cứ vào truyện thần “Phù Ðổng Thiên-vương” trong sách Lĩnh Nam Trích Quái của Vũ Quỳnh.
Theo đó thì thần đã đánh nhau với giặc Ân …Và sử Tàu có chép truyện Cao-Tông đời Ân đánh nước Quỷ-phương,
ba năm không được !”. Nhà Dã-sử ấy đã tinh-nghịch đổi chữ Quỷ-phương ra chữ Xích-quỷ cho nó thêm màu mè, thế
thôi ! (Trích Ðại Việt Sử-Ký Toàn Thư trang 42).
Kế tiếp, ông Nhượng Tống dịch chữ Xích Quỷ là quỷ đỏ, trong phần viết về họ Hồng Bàng. Vậy cái đúng và cái sai
của ông Nhượng Tống ở chổ nào ?
Cái đúng của ông Nhượng Tống là khi ông dịch chữ Xích là đỏ, và chữ Quỷ là quỷ, ma quỷ. Dịch chữ Nho theo lối
đó là dịch theo lối thông thường, theo lối chiết tự, theo nghĩa của các tự điển Hán-Việt, và ông dịch như thế là đúng.
Cái sai của ông Nhượng Tống là ông không biết rằng các bậc tiền nhân của dân Việt đặt tên Xích-Quỷ là tên gọi
dựa trên Thiên văn. Ông Nhượng Tống đã nghĩ ra màu đỏ là màu của phương Nam dựa theo thuyết Ngũ Hành, mà
Ngũ Hành liên quan tới Thiên văn; ông Nhượng Tống không bước thêm một bước nữa là chữ Quỷ là sao Quỷ ở
phương Nam, là danh từ của Thiên Văn, chứ không phải nghĩa là ma quỷ.
a. TẠI SAO GỌI LÀ QUỶ?
Tại sao gọi là sao Quỷ ? Trước khi trả lời , chúng ta thử coi lại chòm sao Quỷ là sao thứ 23 .Trong hình cho thấy
sao Quỷ là sao thứ 23, sao Liểu thứ 24, sao Tinh (Thất Tinh) thứ 25 và sao Trương thứ 26 của Nhị Thập Bát Tú
(trích từ sách: The complete guide to Chinese Astrology, của Derek Walters, trang 119).
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Sau đây chúng ta thử đi vào phần chi tiết của sao Quỷ.
Hình sao Quỷ. Sao Quỷ nằm giữa vĩ độ 20° và giờ là từ 8h đến 9h của Thiên cầu. Sao Quỷ thuộc chòm sao Cự
Giải (Cancer). Nếu bạn nhìn kỹ thì thấy ở giữa sao Quỷ có một cái đóm * . Cái đóm đó là một vùng ánh sáng, nó
không là mây mà cũng không là sao. Vùng ánh sáng đó, theo các nhà thiên
văn, là do Khí tạo thành, và vì ánh sáng đó có hình dáng tương tợ của
những bóng xác người nằm chồng lên nhau, đó cũng là nguyên do tại sao
gọi là sao Quỷ hay còn gọi là Dư Quỷ 輿 鬼 tức là xe chở xác.Ðây là do trí
tưởng tượng của các nhà thiên văn khi nhìn lên sao thấy vùng khí đó rồi
tưởng tượng ra là xe chở xác. Ðúng ra nếu bạn nhìn kỷ vào chòm sao Cự
Giải theo Thiên văn của Tây Phương thì đó là hình một con Cua, nó không
có gì là Quỷ cả! Sở dỉ người Á Ðông gọi là sao Quỷ là khi nhìn lên thấy một
chòm ánh sáng ở giữa bốn sao hợp lại, nên tưởng tượng đó là những xác
chết, nên gọi đó là Quỷ.
Sao Quỷ thuộc Nam Cung tức là thuộc phương Nam, là sao thứ 23 thuộc
Nhị Thập Bát Tú. Phương Nam theo Ngũ Hành là vùng của màu đỏ. Vào
thời của Lộc Tục sao Quỷ mọc ở vùng châu Kinh, sau nầy sao Quỷ dời qua Tứ Xuyên và cuối cùng di xuống miền
Bắc Việt Nam.
Vì mọc ở châu Kinh thuộc phương Nam, cho nên trong sách cổ Thư và Kinh Ðiển thường gọi là “Quỷ phương”,
tức là phương hướng có sao Quỷ mọc. Ông Nhượng Tống nói rằng sử gia Ngô Sĩ Liên “ đã tinh-nghịch đổi chữ
Quỷ-phương ra chữ Xích-quỷ cho nó thêm màu mè”, lời nói nầy không đúng, vì Quỷ phương có nghĩa của nó, cũng
như Xích-Quỷ cũng có lý lẽ riêng của nó!
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Tôi xin tạm ngừng phần 2 ở đây. Như vậy trong truyền thuyết họ Hồng Bàng tôi đã bàn phớt qua với bạn tới
tên của nước Xích-Quỷ, nguyên văn của truyền thuyết sau đây :
“Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua
phương nam, xưng là Kinh Dương Vương, Quốc hiệu là Xích Quỷ.”
Nếu bạn để ý thì bạn thấy cho tới bây giờ tôi chưa chứng minh chỗ nào nước Trung Hoa là của dân tộc Việt
cả ! Tại sao?
Xin thưa là muốn biết nước Trung Hoa là của dân Việt, bắt buộc bạn phải hiểu rõ về truyền thuyết họ Hồng
Bàng, còn nếu như bạn không biết gì cả về truyền thuyết đó thì có bàn với bạn cũng vô ích, không đi tới đâu cả! Vì
đó mà tôi cố gắng tập trung phần lớn vào để giải thích những điểm bế tắt của truyền thuyết qua những nhận xét sai
lầm của một số sử gia và các nhà nghiên cứu người Việt.
Trong phần 3 tôi sẽ bàn với bạn về nước Cổ Việt. Thưa bạn, nước Xích-Quỷ của Lộc Tục là phân nữa nước
Cổ Việt mà thôi. Từ trước đến giờ các sử gia và học giả chỉ nhắc đến tên và biên giới của nước Xích-Quỷ, thế thì
còn biên giới nước Cổ Việt thì sao? Tại sao phải bàn tới nước Cổ Việt? Nếu không bàn đến nước Cổ Việt thì không
cách nào nói nước Trung Hoa là của dân tộc Việt được. Rắc rối quá phải không bạn?
Thế thì tôi giải quyết những rắc rối và bế tắt đó bằng cách nào? Nếu bạn tò mò muốn biết thì xin hãy xem
phần 3 của đề tài : Nước Trung Hoa là của dân tộc Việt.
Trước khi tạm biệt,trước tiên tôi xin cám ơn bạn đã bỏ thời giờ quý báu để đọc bài viết nầy, nếu trong bài viết
nầy tôi có sơ xuất điều gì, xin bạn miễn thứ, xin thành thật cám ơn.
Kế đến tôi xin cám ơn Đông Lan cùng anh em Minh Triết Việt đã cho đăng bài nầy để tôi có dịp chia sẽ cùng
mọi người Việt về lịch sử của dân tộc Việt trong đó có bạn và tôi.
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