
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.  

 

 
 



 
 
 
 

     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 fossils 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 habilis 2 

 
         _______________ 

1 Homo habilis - description, tools and facts, Britannica - www. britannica.com  
2 Homo habilis - The Smithsonian institution’s human origins...  

https://en.wikipedia.org/wiki/Artifact_(archaeology)
https://www.britannica.com/topic/Oldowan-industry


 

 
  
        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 :  
 



       
 
  

 
 

 
          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:  

 



 
       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: 
 

 :  
          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 



 
 
 
: 

 
  
 
       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 : 



 
  

 
  
 
       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 là 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 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%A5y_T%C6%B0%C6%A1ng_v%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wiktionary.org/wiki/c%E1%BA%A5p
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A5n_V%C5%A9_%C4%90%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%91t_s%C3%A1ch_ch%C3%B4n_nho
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%A7y_Ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%AD_k%C3%BD_T%C6%B0_M%C3%A3_Thi%C3%AAn


        niên bắt đầu từ thời huyền thoại ( Hoàng Đế ) và kéo dài tới năm 299 TCN .”  3  

 
                 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  

  
            ______________ 
            3  Trúc thư kỉ niên - trích từ Bách khoa toàn thư Wikipedia  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_%C4%90%E1%BA%BF


 
Lĩnh gặp một nàng tiên (Vụ Tiên nữ ) 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.  
 
       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.  
5Có 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. 
 

 



 
 

                     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.  
 

        _______________ 
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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 .”  7  

         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 về 8. 

          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 
_________________ 
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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.  
 

 
 
       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 : 



 
  

 
 
 
       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  
 

 
       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 
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 ?  
 
       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:  



 

 
 
        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.  
       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.  


