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Việt.

Trước khi bắt đầu bài viết xin các bạn nghe bài hát “Con Rồng Cháu Tiên” nói một phần về nguồn gốc dân

Người Việt chúng ta có rất nhiều bộ sử, được viết qua rất nhiều đời, bắt đầu từ bộ Đại Việt Sử của Lê Văn
Hưu, chép từ Triệu Võ Vương đến Lý Chiêu Hoàng, làm từ đời Trần Thái Tông đến năm nhâm-thân (1272) đời
Thánh Tông mới xong. Nước Nam ta có quốc sử khởi đầu từ đấy1. Để dể hiểu và rõ ràng hơn tôi xin liệt kê một số
bộ sử Việt có kèm theo truyền thuyết họ Hồng Bàng như sau :
1. Năm 1258 -1278 sau TL: Ðại Việt Sử - Viết vào đời vua Trần Thánh Tông (1258-1278 sau Tây Lịch) do sử

gia Lê Văn 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.
2. Năm 1335 : An Nam Chí Lược – soạn giả : Lê Tắc - bắt đầu từ An Dương Vương (nhà Thục 257-207 trước
Tây lịch) và Triệu Ðà (207 -211 trước Tây Lịch). Không có nhắc đến chuyện Hồng Bàng.
3. Năm 1337: Thiền Uyển Tập Anh – Lê Mạnh Thát – bắt đầu từ Thiền sư Vô Ngôn Thông (759-826 sau Tây

Lịch). Không có nhắc gì đến chuyện Hồng Bàng.

4. Năm 1377-1388 : Ðại Việt Sử Lược : Khuyết danh – bắt đầu bằng Triệu Ðà (207-211 trước Tây Lịch).Không
có nhắc chuyện Hồng Bàng.
5. Năm 1431 : Lam Sơn Thực Lục: Nguyễn Trãi – bắt đầu từ Lê Thái Tổ tức là Lê Lợi (1418-1433). Không có
nhắc chuyện Hồng Bàng.
6. Năm 1697 : Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư : Ngô Sĩ Liên – có viết về họ Hồng Bàng.
Chú ý :
1697 – 1487 = 210 năm . Phải mất 210 năm sau khi Vũ Quỳnh hiệu đính lại thì sử gia Ngô Sĩ Liên mới đưa
“truyện Hồng Bàng” vào chính sử. Có nghĩa là 5 quyển sử viết trước Ngô Sĩ Liên không có nhắc gì đến truyền
thuyết họ Hồng Bàng.
7. Năm 1769 : Ðại Việt Thông Sử : Lê Quý Ðôn – bắt đầu từ Lê Thái Tổ tức là Lê Lợi (1418-1433). Không có
viết về họ Hồng Bàng.
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8. Năm 1775 : Việt Sử Tiêu Án : Ngô Thời Sỹ – có viết về họ Hôàng Bàng
9. Năm 1856-1881:Khâm Ðịnh Việt Sử Thông Giám Cương mục _ Quốc sử quán Triều Nguyễn – có viết về họ
Hồng Bàng.
10. Hoàng Lê Nhất Thống Chí – không có viết về họ Hồng Bàng.
11. Năm 1908 : Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu – Cao Xuân Dục- bắt đầu từ Thế Tổ Cao Hoàng Ðế (17781820). Không có viết về họ Hồng Bàng.
12. 14-3-năm Canh Tý: Việt Sử Toàn Thư – Phạm Văn Sơn – có viết về họ Hồng Bàng.
13. Bộ Quốc Gia Giáo Dục (Miền Nam Việt Nam) xuất bản năm 1971 : Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim –
có viết về họ Hồng Bàng.
14. Năm 1971 : Lịch Sử Việt Nam, được nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, in vào năm 1971, được biên
soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam, nhưng thực ra là được chỉ đạo trực
tiếp của Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Bộ Lịch Sử Việt Nam không có nhắc hay đề cập gì đến họ Hồng Bàng.
15. Năm 1983: Cũng lấy tên là “Lịch Sử Việt Nam” với tác giả gồm Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn
Tấn và Lương Ninh, được nhà xuất bản Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp xuất bản vào năm 1983. Bộ
Lịch Sử Việt Nam do Cộng Sản Việt Nam xuất bản cũng không nhắc tới truyền thuyết họ Hồng Bàng.
Tóm lại:
Trong 15 bộ sử liệt kê ở trên , chỉ có 5 bộ sử chép về họ Hồng Bàng, tuy nhiên trong 5 bộ sử đó, không có bộ
sử nào giải thích truyền thuyết đó!
Vậy tôi đưa ra ở trên cho bạn thấy một số bộ sử viết từ An Dương Vương và Triệu Đà ( An Nam Chí Lược - Lê
Tắc) cho tới sau nầy, có 5 bộ có đưa truyền thuyết họ Hồng Bàng vào, còn những bộ khác không đưa vào. Dù có
đưa hay không đưa truyền thuyết họ Hồng Bàng vào thì tất cả các bộ sử kể trên đều là Sử Việt.

Câu hỏi ở đây là truyền thuyết họ Hồng Bàng có tầm mức quan trong gì liên hệ đến sử Việt? Xin thưa, tất cả
các bộ sử trên đều là sử Việt, nhưng truyền thuyết họ Hồng Bàng có một điểm đặc biệt là nói về nguồn gốc của
dân tộc Việt và cũng từ đó mới sinh ra sử Việt.
Bạn bực bội nói với tôi rằng : ông Ẩn ăn nói gì mà lẩm cẩm như vậy làm cho người ta dể bị lầm lẫn. Tôi xin
phép bạn cho tôi giải thích lại một cách đơn giản như thế nầy, có tổ tiên người Việt thì mới có người Việt, hay nói
một cách đơn giản có người thì mới có sử của người đó. Vậy bạn có thể viết về dân tộc Việt mà không nói gì đến
tổ tiên của người Việt, thì cái đó cũng gọi là sử Việt; còn ngược lại bạn viết về tổ tiên của dân Việt nhập với sử của
dân Việt thì cái đó cũng là sử Việt. Nhưng khi bạn viết về tổ tiên của dân tộc Việt thì cái đó bạn viết về nguồn gốc
của dân Việt đấy!
Như vậy bạn phải phân biệt rõ đâu là sử Việt và đâu là nguồn gốc dân tộc Việt.
Câu hỏi ở đây là trong các bộ sử Việt kể trên có bộ sử nào viết về nguồn gốc dân tộc Việt chưa? Câu trả lời là
chưa! Bạn không đồng ý với tôi, bạn cho rằng có 5 bộ sử liệt kê ở trên có chép kèm theo truyền thuyết họ Hồng
Bàng, tại sao tôi nói là không nói về nguồn gốc dân tộc Việt?
Thưa bạn, 5 bộ sử trên có ghi truyền thuyết họ Hồng Bàng, họ chỉ ghi lại, nhưng họ không có giải thích hay
phân tích về truyền thuyết, tức có nghĩa là họ không giải thích dân tộc Việt từ đâu mà ra. Chưa có một sử gia nào
nói rõ tổ tiên của dân Việt là ai và từ đâu xuất phát ra họ.
Bạn vẫn không đồng ý với tôi vì bạn cho rằng hằng năm tất cả dân Việt đều mừng Giỗ Tổ Hùng Vương vào
ngày mùng mười tháng ba, vì đó có câu :
“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.”
Thưa bạn, nếu bạn nói mỗi năm vào mùng mười tháng ba là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, như thế là bạn nói
sai, bạn phải nói ngày mùng mười tháng ba là ngày Giỗ Tổ, như thế mới đúng, vì đó là ngày mừng Giỗ cho tất cả
các vị Tổ Tiên của chúng ta tức là các vị tiền nhân lập ra dân Việt, chứ không phải chỉ có Hùng Vương mà thôi.
Thế thì tại sao gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương?
Xin thưa, vì tầm mức của sử gia người Việt chỉ hiểu tới Hùng Vương nên họ đã ghi là Giỗ Tổ Hùng Vương, rồi
dạy cho dân Việt là mừng Giỗ Tổ Hùng Vương. Bây giờ tôi xin hỏi bạn để coi bạn nghĩ như thế nào :
- Hùng Vương là con của ai? Câu trả lời là con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Trong truyền thuyết nói Âu Cơ
sanh một trăm người con được gọi là Bách Việt. Khi Lạc Long Quân đưa 50 đi về ở vùng gần biển thì 50 con còn ở

lại với mẹ Âu Cơ, người con cả được phong lên ngôi xưng là Hùng Vương và cũng từ đó danh xưng Hùng Vương
xuất hiện.
- Lạc Long Quân và Âu Cơ là con của ai? Lạc Long Quân là con của Lộc Tục và mẹ là Long nữ. Còn Âu Cơ là
con của Đế Lai.
- Vậy Lộc Tục là con của ai ? Còn Đế Lai, cha của Âu Cơ là con của ai? Câu trả lời là Lộc Tục là con của Đế
Minh với Vụ Tiên nữ. Còn Đế Lai là con của Đế Nghi và Đế Nghi cũng là con của Đế Minh. Đế Minh có hai người
con sinh từ hai bà vợ khác nhau. Đế Nghi được Đế Minh phong cho làm vua phương bắc; còn Lộc Tục được Đế
Minh phong cho làm vua phương Nam.
- Vậy cha của Đế Minh là ai? Trong truyền thuyết không có ghi nên bạn không biết chứ gì? Thế thì ông nội của
Đế Minh là ai, tên gì? Bạn cũng không biết, bạn cũng viện lý do là truyền thuyết không có nói tên. Nhưng xin thưa
với bạn cha và ông nội của Đế Minh đều có tên cả đấy! Trong truyền thuyết họ Hồng Bàng nói Đế Minh là cháu đời
thứ ba của vua Thần Nông, nhưng không nói tên cháu đời thứ hai tức là cha của Đế Minh, và cháu đời thứ nhất tức
là ông nội của Đế Minh. Tại sao?
- Nếu nói Đế Minh là cháu đời thứ ba của Thần Nông, vậy Thần Nông từ đâu mà ra và là con của ai, tên của
ông là gì trước khi được gọi là Thần Nông? Thần Nông tiếp nối ngôi của ai ? Còn bao nhiêu vị không có được nhắc
đến tên trong truyền thuyết họ Hồng Bàng, tại sao?
Càng hỏi tới, bạn càng thấy đuối lý, vì bạn không biết lấy tài liệu nào để trả lời các câu hỏi trên.
Cuối cùng cái gốc chính yếu đó là họ Hồng Bàng. Tất cả các vị dù được kể tên hay không được kể tên trong
truyền thuyết họ Hồng Bàng đều là con cháu của họ Hồng Bàng, nhưng truyền thuyết chỉ nhắc đến Thần Nông, Đế
Minh, Vụ Tiên nữ, Đế Nghi, Lộc Tục và Long nữ, Lạc Long Quân và Âu Cơ và cuối cùng là Hùng Vương.Tại sao?
Cứ mỗi năm sử gia người Việt nói với bạn là vào mùng mười tháng ba là mừng Giỗ Tổ Hùng Vương, thế thì
còn các vị kia bỏ đâu sau không nhắc tới, vì đó tôi nói các sử gia người Việt chỉ hiểu tới Hùng Vương nên họ chỉ
dạy cho dân là Giỗ Tổ Hùng Vương mà thôi, vì đó mỗi năm người Việt cứ nói là mừng Giỗ Tổ Hùng Vương.
Vậy hằng năm vào mùng mười tháng ba, bạn mừng ngày Giỗ Tổ (tức là mừng ngày Giỗ của tất cả các vị tổ),
đã tùy theo từng giai đoạn của thời gian mà tạo ra dân tộc Việt, chứ bạn không mừng chỉ riêng Giỗ Tổ Hùng Vương
mà thôi, vì như thế rất hạn hẹp không đầy đủ.
Như thế bây giờ bạn nhận thấy viết sử Việt khác với viết về nguồn gốc dân tộc Việt. Viết sử Việt bạn có thể
viết một cách tổng quát cũng được, hay viết từng thời kỳ, từng giai đoạn cũng được, còn viết nguồn gốc dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra hằng năm với nhiều hoạt động lễ hội mang đậm bả sắc văn hóa dân tộc2 .
2

Hình trên trích từ bài viết : Ý nghĩa của bài Giỗ Tổ Hùng Vương.

Việt bạn phải viết tận đến nguồn gốc của Tổ Tiên đã sáng lập ra dân Việt, với đầy đủ chi tiết và chứng minh với
những bằng chứng rõ ràng, vì nó thuộc phần tiền sử thuộc vào thời kỳ huyền thoại, tức là thời kỳ còn đen tối, chưa
rõ ràng, nên người ta khó mà tin nếu không có dẫn chứng xác thực.
Bạn thấy tôi ăn nói ngược ngạo không? Đã gọi là huyền thoại, tức là nói về thời kỳ còn đen tối thì làm sao mà
rõ ràng được! Vậy mà nếu tôi đưa ra bằng chứng đàng hoàng thì bạn nghĩ sao? Bạn muốn tìm hiểu về những bằng
chứng đó phải không, trong một ngày còn rất xa, tôi sẽ đưa ra bằng chứng về họ Hồng Bàng và cả truyền thuyết
của họ Hồng Bàng, trong chương trình mang tên “Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt”.
Bạn thắc mắc, tại sao viết là “Phục Hồi” mà không viết thẳng về “Nguồn Gốc Dân Tộc Việt”, như vậy có tiện
hơn không? Xin thưa, nguồn gốc dân tộc Việt đã có sẳn đó, nhưng nó bị mất tích lâu đời rồi, bạn phải cần lặn lội
tìm kiếm, khai quật nó lên, chùi rửa, đánh bóng làm cho nó tươi sáng lại, một công việc không dễ dàng chút nào
cả, nếu không nói đó là một công việc “đội đá vá trời”, chứ không đơn giản như một số người lầm tưởng.
Bạn nghĩ là tôi hù bạn à, không đâu, tôi nói thật đấy, bạn tin hay không tùy ở bạn. Vả lại tôi không muốn bạn
tin ở giai đoạn nầy, bạn phải thấy rồi mới tin cũng không muộn. Nhưng thôi để tôi hé một chút để bạn thấy tại sao
tôi nói là “đội đá vá trời”. Bạn muốn tìm lại nguồn gốc dân tộc Việt, bạn phải sửa hoàn toàn cái sử của Trung Hoa thì
bạn mới tìm được cái nguồn gốc của dân tộc Việt.
Thưa bạn, biết sử Trung Hoa đã là một điều khó rồi, mà chẳng những thế bạn còn phải sửa cái sử Trung Hoa
thì đó là một chuyện khó gấp ngàn lần hơn! Như vậy bạn thấy tôi không hù dọa bạn đâu, tôi nói thật đấy, bạn thấy
khó mà tin, nhưng dù bạn có muốn tin cũng tin không được. Tại sao? Bạn muốn sửa sử Trung Hoa thì bạn phải giỏi
hơn sử gia Trung Hoa và các nhà nghiên cứu Trung Hoa thì bạn mới “sửa” được, bạn phải biết họ sai chỗ nào? Họ
bịa ra làm sao, họ gạt dân tộc Trung Hoa bằng cách nào, và cuối cùng họ “xỏ mũi” học giả và các nhà nghiên cứu
thế giới như thế nào để thế giới viết theo ý của Trung Hoa muốn. Như vậy không gọi là “đội đá vá trời” thì gọi bằng
cái gì, xin bạn chỉ cho tôi biết.
Bạn bất mãn nói với tôi rằng sử của người Việt, nguồn gốc của người Việt, mắc mớ gì mà đụng với sử Trung
Hoa cho nó thêm mệt, chuyện của mình thì cứ tập trung vào chuyện của mình, tại sao ngó và xen vào chuyện của
người ta làm gì cho nó nhiều chuyện!
Để dể hiểu, tôi đưa triết gia Kim Định để bạn dể hiểu hơn, và như thế bạn không nói tôi bịa đặt. Kim Định
thường hay nói về Phục Hy, Nữ Oa và Thần Nông, ông nói các vị đó là gốc Việt. Thưa bạn, Phục Hy, Nữ Oa và
Thần Nông đều ở bên đất Trung Hoa, họ phải là người Hoa chứ sao Kim Định nói họ là người Việt, có phải Kim Định
đã sửa cái sử Trung Hoa không? Kim Định hoàn toàn sửa cái sử của Trung Hoa, nhưng rất tiếc ông là triết gia nên
ông đem triết học và Dịch lý ra giải thích vì đó những chứng minh của ông hơi khó hiểu vì toàn dựa vào lý luận để

nói cho nó hợp lý chứ không dựa vào bằng chứng cụ thể. Tất cả những gì Kim Định viết hoàn toàn là đúng. Tại sao
đúng? Là vì những điều đó có thể chứng minh được.
Thưa bạn, tất cả những gì Kim Định viết có thể chứng minh cụ thể được, có dư khả năng “bẻ gãy” cái sử
Trung Hoa. Xin thành thật mà nói với bạn, tôi tài hèn sức mọn, chưa xứng đáng được nhận làm đệ tử của Kim Định,
chỉ mong làm người đứng bên lề của triết lý và Dịch lý của Triết gia, nhờ tôi may mắn sinh sau đẻ muộn, nên tôi có
những bằng chứng cụ thể để nói Kim Định nói hoàn toàn đúng. Qua rất nhiều lảnh vực như Khảo cổ, Nhân chủng
học, dân tộc học, địa chất, địa lý, cổ thư vv…tôi có đủ khả năng chứng minh Kim Định nói đúng.
Bạn sẽ nói với tôi, ê ông Ẩn, thấy Kim Định nổi tiếng rồi “dựa hơi” phải không? Tôi đã nói ở trên là tôi đưa
những bằng chứng của các lãnh vực khoa học để chứng minh là Kim Định đúng, chứ tôi nào có dựa trên triết lý và
Dịch lý để chứng minh, thì làm sao nói tôi “dựa hơi” được!
Để tôi đưa ra một thí dụ nho nhỏ cho bạn đọc. Kim Định nói về Phục Hy, Nữ Oa và Thần Nông. Muốn hiểu
điều nầy bạn phải biết các vị đó xuất phát từ đâu mà ra (chứng minh bằng lảnh vực địa lý ), tài liệu nào dẫn chứng
về các vị đó (chứng minh bằng cổ thư, truyền thuyết), ba vị đó là thủ lĩnh của bộ lạc nào trên đất Trung Hoa (chứng
minh bằng Dân tộc học), tại sao họ lại truyền ngôi cho nhau mà không cho người khác xen vào (chứng minh bằng
cổ thư, truyền thuyết ); ai truyền ngôi cho Phục Hy (chứng minh bằng cổ thư và truyền thuyết ), vị truyền ngôi cho
Phục Hy đó có liên hệ gì với họ Hồng Bàng (chứng minh bằng Khảo cổ và Nhân chủng học). Như vậy bạn thấy rõ
ràng tôi không dựa vào triết lý và Dịch của Kim Định, để nói rằng ông nói trúng, tôi hoàn toàn dựa vào các lảnh vực
khác để chứng minh lời nói của Kim Định.
Câu hỏi chính ở đây là nếu Phục Hy, Nữ Oa và Thần Nông là người gốc Việt thì tiền nhân của người Việt có
mặt từ bao giờ trên đất Trung Hoa? Làm sao chứng minh điều đó?
Tôi xin trả lời phớt qua là tiền nhân của người Việt có mặt trên đất Trung Hoa hằng triệu năm trước. Các
chứng liệu để chứng minh điều đó phải dựa và Nhân chủng học và Khảo cổ học. Bạn phải biết lũy trình tiến hóa
của con người ở trên thế giới, đồng thời bạn phải biết họ Hồng Bàng phù hợp như thế nào với lũy trình tiến hóa đó.
Sau đó bạn mới lấy những điều nói trên áp dụng vào những chứng liệu người cổ trên đất Trung Hoa, xương cốt
đào ở đâu, bằng chứng như thế nào để nói rằng họ có liên hệ với họ Hồng Bàng, bằng chứng nào nói những người
cổ đó xuất phát từ họ Hồng Bàng vv… có nghĩa là bạn muốn chứng minh nguồn gốc của tiền nhân của người Việt
trên đất Trung Hoa, bạn phải nắm rõ từng nền văn hóa của Trung Hoa, từng cái một, khai quật ở đâu, gồm có cái gì
trong nơi khai quật đó, và những nền văn hóa đó có liên hệ như thế nào. Rồi từ đó với bằng chứng Khảo cổ và
Nhân chủng học bạn mới ráp lại với Cổ Thư và Truyền thuyết họ Hồng Bàng, chứng minh điểm trúng ở chỗ nào. Có
nghĩa là bạn lấy Khoa học để chứng minh cho sự chính xác của Cổ Thư và truyền thuyết, và đồng thời ngược lại

bạn lấy Cổ thư và truyền thuyết để giải thich bằng chứng của Khoa học. Đó là sự hỗ tương mật thiết giữa khoa học
cùng Cổ thư và truyền thuyết để tạo thành một bằng chứng vững chắc về “Nguồn Gốc Dân Tộc Việt”.
Tôi xin đưa ra một ví dụ để cho dễ hiểu :
Dưới đầy là sọ người Chu khẩu điếm còn gọi là người Bắc Kinh, vì hang Chu khẩu điếm nằm cách Bắc Kinh
khoảng chừng 50 cây số, nên người ta thường gọi là người Bắc Kinh.

Cái sọ trên đây và đồ đá là thật, bạn không thể chối cải được, nhưng chúng nằm trơ ra đó không nói với bạn
một lời nào cả. Bạn là một sử gia ư? Bạn thử lục tất cả các bộ sử trên đất Trung Hoa coi có bộ sử nào nói về
người Bắc Kinh không? Chắc chắn là không! Người Bắc Kinh xuất hiện vào khoảng từ 250.000 đến 700.000 năm
trước. Còn sử Trung Hoa thì cho rằng sử bắt đầu từ thời nhà Hạ vào khoảng 2100 năm trước, nằm cách người

Bắc Kinh quá xa. Nếu bạn nghiên cứu về sử, là một sử gia thì bạn lấy đâu ra để hiểu người Bắc Kinh? Như vậy bạn
thấy sự hạn hẹp của sử chứ gì.
Vậy muốn hiểu về người Bắc Kinh trên, mặc dầu các nhà nghiên cứu đã cho bạn tuổi niên đại về thời gian
xuất hiện của người Bắc Kinh, nhưng cái đó chưa giải quyết gì được cả! Với tuổi niên đại đó, bạn phải vào lịch địa
chất coi thời gian xuất hiện đó ở vào thời kỳ nào. Theo tuyến thời gian của địa chất học (geological timeline) cho
biết đó là thời Canh Tân, còn nếu dựa trên đồ đá thì đó là thời Cựu thạch (Palaeolithic). Trong thời Canh Tân đó có
những hiện tượng, biến cố gì xảy ra trên thế giới và Trung Hoa. Thời Canh Tân là thời băng tuyết, vậy nó có lạnh
suốt cả thời Canh Tân hay nó có khoảng lạnh và khoảng chuyển ấm như thế nào, và nếu là thời băng tuyết thì tuyết
đóng tới đâu trên đất Trung Hoa để coi con người có thể sống được không. Nhóm người Bắc kinh nằm ở vĩ tuyến
40 thì tuyết đóng với độ dày là bao nhiêu thì con người có sống được không. Tôi xin trả lời cho bạn là tuyết đống
tại vùng Bắc Kinh từ 1.5 đến 3 thước chiều dầy thì làm sao người Bắc Kinh sống được, dựa trên cái nhìn tổng
quát. Vậy người Bắc Kinh từ đâu mà ra? Không phải chỉ có sọ của người Bắc Kinh mà kèm với sọ còn xương các
động vật chôn chung. Vậy các đồng vật đó từ đâu đến, làm sao chúng sống được vào thời băng tuyết? Chúng ăn
cái gì và thực vật vào thời đó ra sao? Còn quá nhiều vấn đề thắc mắc về người Bắc Kinh tôi không thể kể ra ở đây
vì nó quá dài dòng.
Khi tìm được xương cốt người Bắc Kinh, tất cả các sử gia và các nhà nghiên cứu Trung Hoa đều cho rằng
người Bắc Kinh là người ở phương bắc Trung Hoa, vì nằm gần vĩ tuyến 40 thuộc miền Bắc Trung Hoa, vì đó họ kết
luận rằng người Trung Hoa xuất phát từ miền bắc Trung Hoa, và tất cả thế giới đều tin như vậy. Trong phần “Phục
Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt” tôi sẽ dẫn chứng người Bắc Kinh xuất phát từ đâu mà ra, và tổ tiên của người Bắc
Kinh là ai? Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi đọc những bằng chứng đưa ra.
Còn rất nhiều điều mà tôi muốn nói với bạn, nhưng tôi xin tạm dừng bút ở đây.
Sở dĩ tôi viết một chút ở trên đây là vì tôi muốn gửi cho Đông Lan coi có đưa vào Minh Triết Việt được không,
có bị trục trặc gì không, nếu có thì xin Đông Lan cho tôi biết. Tôi xin thành thật cám ơn bạn đã bỏ thời giờ đọc lướt
qua về bài viết ngắn nầy, xin cám ơn, đồng thời cũng xin cám ơn chị Đông Lan đã giúp tôi đưa bài viết nầy vào
Minh Triết Việt.

