Lê văn Ẩn

Tôi làm bức hình trên là để nói lên họ Hồng Bàng có hai vật tổ : Rồng và Chim. Họ Hồng Bàng là tổ tiên khai
sinh dân tộc Việt. Hình trên nhắc nhở đến nước Cổ Việt (bao gồm Trung Hoa và miền bắc Việt Nam). Kế tiếp là cây
gươm của Việt Vương Câu Tiển, đã một thời xưng Bá trên đất nước Trung Hoa.
Sở dĩ tôi chọn bài hát dưới đây là vì có hai câu : “…tựa vào lòng nhau, hỡi những trái tim gọi Việt Nam, tựa
vào lòng nhau hỡi những trái tim cùng giòng máu”, và tác giải Trầm Tử Thiêng chỉ xin chúng ta một điều : “Xin hãy
hát vang lời Việt Nam” để nhắc nhở bạn cùng tôi hãy quay về với dân tộc, với cha ông ngày trước.

Tôi xin ghi lại phần cuối của bài trước :
“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.”
Trong phần 2, tôi đã bàn với bạn về danh xưng Xích-Quỷ là tên nước của Lộc Tục. Đồng thời tôi cũng cho
bạn biết danh xưng Xích-Quỷ có liên quan đến Thiên văn. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu truyền thuyết họ Hồng
Bàng như sau :
“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.”
Tôi xin nhắc lại với bạn, đây là bờ cõi nước của nước của Lộc Tục, tức là phân nữa nước Cổ Việt mà thôi.
Tôi đã viết từ Thần Nông đến Đế Minh là một nước Cổ Việt; xong đến Đế Minh, ông có hai vợ vì đó phân
chia đất Cổ Việt ra làm hai. Vì Đế Minh là cháu đời thứ ba của Thần Nông, cho nên hai nhóm con của ông trở
thành Thần nông phương bắc và Thần nông phương nam.
Thưa bạn, phần trình bày trên là cái nhìn của truyền thuyết họ Hồng Bàng. Cái gốc của cái nhìn nầy cho
thấy phát xuất từ Thần Nông. Vậy Thần nông là ai và từ đâu phát sinh ra vấn đề Thần nông? Vì Thần nông nằm
trên đất Trung Hoa ngày nay, chúng ta thử coi Trung Hoa giải thích như thế nào về Thần nông. Họ có giải thích
giống như truyền thuyết họ Hồng Bàng không?
Để giải thích Thần nông, tôi xin bạn hãy cùng tôi đi thẳng vào vấn đề sử Trung Hoa. Ở phần 2 của chương
trình “Nước Trung Hoa là của dân tộc Việt”, tôi có nói về sử Trung Hoa như sau:

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 nguyên1.
- 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.
Thần nông có trước nhà Hạ nên sử gia Trung Hoa không sắp Thần nông vào phần sử, mà lại sắp Thần nông
vào phần văn minh Trung Hoa.
Thưa bạn, Ban tuyên giáo của Chính phủ Trung Hoa có đưa ra một chương trình bằng Videos, mục đích
của họ là tuyên truyền để dạy dân Trung Hoa, đồng thời cũng tuyên truyền cho thế giới về nguồn gốc dân tộc
Trung Hoa. Tôi dùng chương trình videos nầy để đưa cho bạn một cái nhìn cụ thể với bằng chứng xác thực về
sử Trung Hoa do chính họ viết ra, rồi tôi sẽ cho thấy cái nào sai, cái nào đúng. Tôi cũng cần nhắc lại là phần nầy
không thuộc về phần sử mà Trung Hoa dạy trong trường, trong trường chỉ dạy sử tới nhà Hạ mà thôi. Bạn thấy
các phim sử làm cho dân chúng Trung Hoa coi, thông thường là phim về thời Xuân Thu và Chiến Quốc, xảy ra
sau thời nhà Hạ,Thương và Chu, vì đó dân chúng Trung Hoa chỉ biết sử về hai thời nầy là chính, chứ cũng chưa
chắc họ biết đến thời Hạ, Thương và Chu.
Thưa bạn, khi viết sử chúng ta phải thực tế, vì đó tôi cố gắng đưa cái gì cụ thể để cho người đọc hay
người xem dễ hiểu và dễ nhớ; cho nên tôi lấy một chương trình sử của Trung Hoa, do chính Ban tuyên giáo của
Trung Hoa đưa ra, để từ đó tôi phân tích và giải thích cho bạn thấy, như thế bạn sẽ nhớ và thấy vấn đề cụ thể
của sử Việt.
Bạn liền chặn lời tôi nói : Ông Ẩn à, ông ăn nói cái gì ngược ngạo vậy; lấy sử của Trung Hoa để giải thích sử
Việt là làm sao? Lập luận của ông không được bình thường!
Lời bạn nói đúng hoàn toàn, lập luận của tôi không được bình thường; nhưng thưa bạn, nếu bạn nắm được
cái sử của dân tộc Việt thì bạn sẽ hiểu sử Trung Hoa một cách dễ dàng. Bạn không tin lời tôi nói, không sao cả, vì
còn quá sớm để bạn tin, bạn cứ đừng tin tôi, cho tôi là bịa đặt hay hoang tưởng cũng được, không sao cả!
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Nhưng bạn nên nhớ, tôi đưa một bộ phim tài liệu do ban tuyên giáo của Trung Hoa ra để phê bình và bình luận,
bạn dám làm chuyện đó không?
Trong phim tài liệu, ban tuyên giáo Trung Hoa nói Thần Nông và Hoàng Đế là tổ tiên của họ, thế thì tôi chứng
minh bằng cách nào?
Thưa bạn, tôi đang đụng vào ổ kiến lửa, tôi không lấy một bộ sử thông thường của Trung Hoa mà ngược lại
tôi lại lấy bộ sử của ban tuyên giáo Trung Hoa ra chứng minh. Vậy tôi lấy bằng chứng và tài liệu ở đâu để đối đầu
với chứng minh của ban tuyên giáo Trung Hoa?
Muốn biết tôi chứng minh bằng cách nào, xin bạn cùng với tôi bước vào sử Trung Hoa qua băng video của
ban tuyên giáo đưa ra dưới đây.

Muốn theo dõi kỹ hơn, bạn nên lên Internet và download (tải xuống) phim tài liệu ở trên.
Tuy nhiên tôi sẽ ghi từng đoạn một, viết nguyên văn để cho những ai không có thì giờ thì xem bài nầy cũng
có thể hiểu được.
Phần nhập đề :

Đây là lời của Phát ngôn viên của đài truyền hình Trung Hoa, tôi ghi nguyên văn như sau:
“Welcome to New Frontier on CCTV international, I am Ji Xiaojun in Beijing and today we’re starting a brand
new series called Chinese civilisation. The series send out to illustrate the evolution of Chinese civilisation
throughout an investigation of archaeological discoveries of historical sites and cultural relics and in the course of
this it will reflect the enduring design for self improvement and social commitment that are our features of
Chinese nation, and today program will be going back to the dawn of Chinese civilisation etc…
5,000 years ago the Yellow river gave birth to Yandi, the Yan emperor and to Huangdi, the Yellow emperor, it
was then the people here first started to call themselves Chinese 2 .”
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Tạm dịch :
Chào mừng các bạn đến với chương trình “Tân cương” (tức là biên giới mới ) của đài truyền hình quốc tế
CCTV của Trung Hoa, tôi là Ji Xiaojun ở Bắc Kinh, và ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt chương trình mới
mang tên Văn minh Trung Hoa. Loạt chương trình nầy dùng để chứng minh sự tiến triển của nền văn minh Trung
Hoa qua những điều tra từ khám phá của khảo cổ thuộc các địa điểm lịch sử và văn hóa của văn vật trên giòng
chảy lịch sử của quốc gia Trung Quốc. Chương trình hôm nay là tìm về quá khứ từ bình minh của văn minh Trung
Hoa vv…
Vào 5,000 năm trước, sông Hoàng Hà đã sản sinh ra Yandi ( còn gọi là Viêm Đế )và Huang di ( còn gọi là
Hoàng Đế (Hoàng Đế sắc vàng), và từ đó dân chúng bắt đầu gọi họ là Chinese ( chú ý: tôi không dịch chữ
Chinese ở đây vì dễ sinh ra hiểu lầm ).
Phê bình
Trong lời nói của Xướng ngôn viên của đài chính phủ Trung Hoa CCTV có 3 điểm sai như sau:
Điểm sai thứ nhất:
1a.Thưa bạn, sử gia Trung Hoa viết sai hoàn toàn vì Thần nông và Hoàng Đế không xuất hiện vào khoảng
5,000 năm trước. Niên đại 5,000 năm là niên đại của nền văn hóa Ngưỡng Thiều, Thần nông không xuất hiện vào
thời gian nầy, Thần nông xuất hiện từ khi có lúa dại mọc trên đất Trung Hoa. Ông là người đầu tiên lấy lúa dại rồi
dạy dân trồng lúa. Vậy thời gian nào có lúa dại mọc trên đất Trung Hoa? Tôi sẽ giải thích ở phần sau.
Điểm sai thứ hai :
2b. Thần nông có trước Hoàng Đế rất xa, trong video ban tuyên giáo Trung Hoa cho rằng Thần nông và
Hoàng Đế xuất hiện cùng thời gian là hoàn toàn sai. Tôi sẽ chứng minh phần nầy ở giai đoạn sau.
Điểm sai thứ ba :

3c. Thần nông và Hoàng Đế không phát xuất từ sông Hoàng Hà. Sử gia Trung Hoa hoàn toàn bịa đặt. Thần
nông phát sinh từ miền nam Trung Hoa, ông sinh ra và lớn lên bên bờ sông Khương của tỉnh Hồ Bắc và khi chết thì
chôn ở Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, chả có dính dáng gì đến sông Hoàng Hà cả.
Còn Hoàng Đế cũng chả dính dấp gì đến sông Hoàng Hà cả. Tôi sẽ giải thích và chứng minh ở phần sau.
Bây giờ xin bạn coi tiếp phần nhập đề. Tôi xin ghi nguyên văn như sau :
Beginning from 5,000 years ago when the Yellow river gave birth to Yandi, the Yan emperor and Huangdi, the
Yellow emperor, the two greatest emperors in Chinese antiquity; people in this land started to call themselves
Chinese. With the seed of civilisation planted to 10,000 years ago sprouting, growing and blooming in the Central
Plain, the development of Chinese culture was gathering momentum a great nation was about to be born.
Tạm dịch:
Bắt đầu từ khoảng 5,000 năm trước, khi sông Hoàng Hà sinh sản ra Viêm Đế và Hoàng Đế, hai vị đại đế của
thời cổ đại; dân chúng nơi đây bắt đầu xưng họ là Chinese. Với hạt giống của văn minh được trồng từ 10,000 năm
trước, nay đã nẩy mầm, lớn lên và đơm hoa tại Trung Nguyên, đã kết tụ cho sự sinh ra của một đại quốc.
Phê bình
Câu nầy lập lại câu nói của phần trước nên không cần giải thích. Nhưng điểm làm cho chúng ta chú ý : Bắt
đầu từ khoảng 5,000 năm trước … dân chúng nơi đây bắt đầu xưng họ là Chinese.
Vậy sai ở chỗ nào?
Xin thưa sai về thời gian. Danh xưng Chinese có gốc từ chữ Chin mà ra. Chin có nghĩa là nhà Tần và Chinese
có nghĩa là dân của Tần. Tần Thỉ Hoàng thống nhất hai phần ba nước Trung Hoa vào năm 221 trước Công nguyên,
trong khi đó ban tuyên giáo Trung Hoa nói rằng vào thời Thần nông và Hoàng Đế thì dân Trung Hoa đã gọi là
Chinese tức là dân của Tần rồi. Vậy dân của Tần làm sao xuất hiện vào thời Thần nông và Hoàng Đế được! Sử gia
Trung Hoa viết sử mà không để ý gì cả sao?

Sau đó đài truyền hình Trung Hoa đã cho dựng lại Tư Mã Thiên và những gì ông viết, dùng để chứng minh
nguồn gốc văn minh Trung Hoa, nguyên văn như sau :
In the year 91 BC, the great historian of the Han dynasty, Ssu Ma Chien finally finished his great book, Record
of the historian, a work that began with a legendary figure Huangdi. But are there any tangible facts to prove that this
hero and his people even existed in ancient antiquity?
Apart from his wide range of sources, traveled extensively to
acquire first-hand information while he wrote the book. From the
“Records of Five Rulers”, we can see that the era of Huangdi was
actually the beginning of Chinese civilisation.
Tạm dịch
Năm 91 tr. CN, Tư Mã Thiên, đại sử gia của nhà Hán đã viết xong
bộ Sử Ký, bắt đầu từ Hoàng Đế. Tuy nhiên có bằng chứng nào xác
thực để chứng minh vị anh hùng nầy và dân của ông có thật sự hiện
hữu trong thời cổ đại không?
Ngoài nguồn tài liệu rộng lớn của ông, du hành các nơi để lấy tài
liệu nhằm viết cho bộ sử. Từ phần “Ngũ Đế bản kỉ”, chúng ta mới thấy
thời Hoàng Đế mới thật sự là khởi điểm của nền văn minh Trung Hoa.
Phê bình
Thưa bạn, bộ Sử Ký Tư Mã Thiên bắt đầu bằng chương Tam Hoàng bản kỉ, ở đây sử gia Trung Hoa nói bộ
Sử Ký Tư Mã Thiên bắt đầu bằng chương Hoàng Đế tức là “Ngũ Đế bản kỉ” là chương thứ hai sau “Tam Hoàng
bản kỉ”. Xin bạn chú ý là thời lập quốc trên đất Trung Hoa xảy ra vào giai đoạn của Thần Nông, tức vào thời cháu
đời thứ ba của Thần Nông là Đế Minh. Đế Minh xuất hiện trước Hoàng Đế rất xa, vì đó khi sử gia Trung Hoa nói thời
Hoàng Đế mới thật sự là khởi điểm của nền văn minh Trung Hoa là hoàn toàn sai !

Còn về vấn đề du hành của Tư Mã Thiên, ông đi du hành ở miền bắc Trung Hoa, còn miền nam Trung Hoa thì
ông chỉ đi tới Hồ Nam để làm bài thơ điếu Khuất Nguyên, một nhà thơ nổi tiếng của nước Sở thời đó. Ông Tư Mã
Thiên không có tới vùng Lĩnh Nam, vì đó không nghe dân gian Lĩnh Nam nói về truyền thuyết họ Hồng Bàng, trong
đó có nói về Thần Nông phương nam là chính.
Sau đây là lời nhận xét của sử gia Trung Hoa, G.s Li Xueqin của đại học Tsinghua của Trung Hoa, nói về “ Ngũ
Đế bản kỉ” của Tư Mã Thiên như sau :
Ssu ma Chien’s book presented Chinese history in a very broad way. He took “Records of the Five Rules” as
his source and gave Yandi and particularly Huangdi a lot of attention, regarding them as the beginning of everything.
This preference is well founded, for Ssu ma Chien, apart from his wide range of sources,traveled extensively to
acquire first-hand information while he wrote the book. From the “Records of Five Rulers”, we can see that
the era of Huangdi was actually the beginning of Chinese civilisation.
Tạm dịch
Bộ sách của Tư Mã Thiên trình bày lịch sử Trung Hoa trong một
bối cảnh rộng lớn. Ông lấy nguồn từ “Ngũ Đế bản kỉ”, coi Viêm Đế,
nhưng chú ý đặc biệt Hoàng Đế là khởi điểm của tất cả mọi sự.
Tham khảo của Tư Mã Thiên dựa trên một nền tảng vững chắc,
ngoài nguồn tư liệu dồi dào, ông còn du hành liên tục khắp nơi để tìm
tài liệu cho bộ sách của ông. Từ “Ngũ Đế bản kỉ”, chúng ta có thể thấy
thời đại của Hoàng Đế mới thật sự là khởi điểm của nền văn minh
Trung Hoa.
Phê bình
Thưa bạn, ông Li Xueqin là một sử gia hàng đầu của Trung Hoa,
được ban tuyên giáo chọn ra để nói về sử Trung Hoa. Ông nói Tư Mã Thiên lấy nguồn từ “Ngũ Đế bản kỉ” và…
Hoàng Đế là khởi điểm của tất cả mọi sự”.

Vậy ông sai chỗ nào ?
Thưa bạn, chương Tam Hoàng bản kỉ là chương đầu của bộ Sử Ký Tư Mã Thiên, ông Tư Mã Thiên viết về
Phục Hy, Nữ Oa và Thần nông; nhưng khởi điểm không phát xuất từ 3 người nầy. Có một câu ngắn ít ai để ý, câu
đó là :
太皞，庖犧氏，風姓，代燧⼈氏繼天⽽王。
Thái Hạo Bào Hi thị, họ Phong, nối tiếp Toại Nhân, theo trời mà làm vua.
Vậy khởi đầu sử của Trung Hoa là Toại nhân, là một trong các vị tổ tiên của Hoàng Đế, Hoàng Đế chỉ là con
cháu rất xa sau nầy, chứng tỏ giáo sư Li Xueqin không hiểu sử Trung Hoa bắt đầu từ ai, vì đó lời nói của sử gia Li
Xueqin không có điểm tựa vào đâu cả !
Tóm lại
Đài truyền hình của chính phủ và sử gia Trung Hoa xác định thời gian xuất hiện của Thần nông là 5,000 năm
trước là sai hoàn toàn. Họ không có nghiên cứu hay sao mà lại tuyên bố một cách sai lầm trầm trọng như vậy? Họ
cho rằng Thần Nông và Hoàng Đế là tổ tiên của họ thì bắt buộc họ phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra cho
thế giới về nguồn gốc của họ chứ? Nhưng thưa bạn, họ nói sai thì phải có nguyên nhân chứ không phải tư nhiên
mà sai. Vậy nguyên nhân đó ở đâu? Phát xuất từ hoàn cảnh nào? Sử gia Trung Hoa cho rằng Thần nông và Hoàng
Đế xuất hiện từ sông Hoàng Hà, vậy xin mời bạn coi những nền văn hóa chính của vùng sông Hoàng Hà, để rồi sau
đó tôi có thể dẫn chứng họ sai chỗ nào.
Trước khi trả lời, xin bạn coi lại phần 2 của bài kỳ trước, tôi có đưa
ra bản danh sách các nền văn hóa Trung Nguyên, nhằm tìm coi vào
khoảng 5,000 năm trước xuất hiện nền văn hóa mang tên là gì, để một khi
xác định tên của nền văn hóa đó chúng ta đi vào phân tích nó thì vấn đề
sẽ rõ ra.

Dựa trên bản danh sách trên, thì vào khoảng 5,000 trước xuất hiện nền văn hóa Ngưỡng Thiều. Tại sao sử
gia Trung Hoa lại chọn nền văn hóa Ngưỡng Thiều xuất hiện vào khoảng 5,000 năm, trong khi đó có hai nền văn
hóa Bùi lý cương và Giả hồ xuất hiện vào khoảng 7,000 năm, trước Ngưỡng Thiều, cả hai nền văn hóa Bùi lý
cương và Giả Hồ đều chứng minh cho thấy bằng chứng và tàng tích của lúa gạo liên quan đến Thần Nông, đã
được tìm thấy.
Thưa bạn, dù có đem tất cả các nền văn hóa của Trung nguyên ra để xác định sự liên quan đến Thần nông thì
cũng vẫn không đúng. Tại sao? Thưa là vì các nền văn hóa Trung nguyên xuất hiện quá muộn màng, không đúng
với khí hậu và thời gian phát sinh ra lúa dại vào thời của Thần nông, để rồi Thần nông mới lấy lúa dại mà dạy cho
dân trồng từ đó biến thành “lúa được trồng”, mà trong lảnh vực khảo cổ gọi là “thuần hóa”(domestication).
Thưa bạn có hai vấn đề cần phải giải quyết. Thứ nhất là tại sao chọn nền văn hóa Ngưỡng Thiều; thứ hai khi
nào và nguyên nhân nào xuất hiện lúa dại để dẫn đến lúa trồng từ đó xuất phát vấn đề Thần nông.
Mặc dầu biết là sai, nhưng sử gia Trung Hoa vẫn chọn nền văn hóa Ngưỡng Thiều để xác định sự xuất hiện
của Thần nông. Tại sao ?

Đầu tiên, xin thưa là sử Trung Hoa chỉ dạy cho dân chúng tới nhà Hạ là xa nhất. Dân Trung Hoa chỉ được học
tới đó thôi; trong khi đó Thần nông nằm trong lĩnh vực truyền thuyết, thì người dân Tàu làm sao biết Thần nông xuất
hiện bao giờ, có ai dạy cho mà biết, vả lại khi đưa những bằng chứng về đồ vật đào lên tại Ngưỡng Thiều thì có ai
trong dân chúng dám đứng lên lập luận tranh cải với sử gia và các nhà khảo cổ ? Vì đó bảo gì thì học đó. Điều trớ
trêu là phim tài liệu nầy lại dùng để tuyên truyền cho học giả ngoại quốc nên khi nhìn vào người ta thấy nó sai ngay.
Vậy nếu bạn muốn biết nó sai thì việc đầu tiên bạn phải biết lịch sử khảo cổ của Trung Hoa. Tôi xin mời bạn cùng
tôi đi vào lịch sử Khảo cổ của Trung Hoa để biết tại sao Trung Hoa viết sử sai và lý do nào dẫn đến cái sai đó.
Lịch sử khảo cổ Trung Hoa
Vào năm 1914, Chính phủ Trung Hoa có mời ông Johan Gunnar Andersson, một nhà địa chất và cổ sinh vật học
người Thụy Điển, làm cố vấn hầm mỏ cho Chính phủ Trung Hoa. Trong thời gian ở Trung Hoa, ông Anderson đã
huấn luyện cho nhóm địa chất đầu tiên của Trung Hoa, ngoài ra ông cũng tìm được nhiều quặng mỏ, nhiều khám
phá trong lảnh vực địa chất và cổ sinh vật.
Vào năm 1921, Anderson cùng những người Trung Hoa làm việc
với ông, khám phá và khai quật nền văn hóa Ngưỡng Thiều (tên của
ngôi làng mang tên Ngưỡng Thiều), là nền văn hóa đầu tiên đào
được trên đất Trung Hoa. Đến năm 1932, Anderson cho xuất bản
quyển “Children of the Yellow Earth” (Con cháu của vùng đất Hoàng
thổ ).
Sau khi so sánh các văn vật (các đồ vật văn hóa) của Ngưỡng
Thiều với vùng Trung Á (Central Asia) và Âu Châu, ông Anderson
nhận thấy có nhiều điểm giống nhau, ông cho rằng có thể tất cả
cùng chung một nguồn phát xuất. Từ đó ông nghĩ rằng có thể văn
hóa Ngưỡng Thiều xuất phát từ phương Tây tràn qua Trung Hoa.
Nhận định của ông đã làm thất vọng các nhà khảo cổ Trung Hoa, bắt

buộc họ phải tìm một nền văn hóa hoàn toàn là nội địa, và từ đó họ tìm được nền văn hóa Long Sơn, hoàn toàn là
nội địa không dính dấp gì đến Trung Á hay Âu Châu.
Nền văn hóa Long Sơn được khai quật vào năm 1930 và 1931. Những đồ gốm ở đây màu đen, hoàn toàn
khác biệt với nền văn hóa Ngưỡng Thiều có đồ gốm nhiều màu.
Hai nền văn hóa Ngưỡng Thiều và Long Sơn là hai nền văn hóa được phát hiện đầu tiên trên đất Trung Hoa.
Vì Ngưỡng Thiều xuất hiện vào khoảng 5,000 năm trước, trong khi đó Long Sơn xuất hiện vào khoảng từ 1,900 3,000 năm, sau Ngưỡng Thiều, nên sử gia Trung Hoa chọn Ngưỡng Thiều để nói lên thời gian xuất hiện của Thần
nông và Hoàng Đế. Điều nầy cho thấy sự chọn lựa đó hoàn toàn sai ! Vấn đề sai lầm nầy đồng thời có liên quan
đến sử Trung Hoa.

Nền văn hóa Ngưỡng Thiều được khám phá vào năm 1921, thì cũng vào năm 1921, ông Anderson và ông
Otto Zdansky đã mở một cuộc thăm dò lần thứ hai tại làng Chu Khẩu Điếm, và tại ngọn đồi Long Cốt (Dragon bone
hill) họ đã tìm được hai chiếc răng người cổ, tôi xin trích nguyên văn như sau :
“In 1921, when Andersson and Otto Zdansky, an Austrian paleontologist, made another survey at Zhoukoudian,
local people informed them that there were more fossils on Dragon Bone Hill. They started an excavation and found
some animal fossils and quartz fragments. The excavation brought along the discovery of two human-like teeth. One
of them was an upper molar. It was found during the excavation. Another one was an unerupted lowerpremolar. It was
found while preparing the fossil at the Institute of Paleontology of Upsala University in Sweden. One year later, they
continued the excavation at the locality. At the welcome ceremony for the Swedish Prince's visit to China on the 22nd
of October in 1926, Andersson announced the discovery of two teeth of early man from Zhoukoudian. The news
astonished the scientific world since at that time there had not been any discovery of any such ancient human fossil in
China nor any other country in Asia.”
Tạm dịch
“Vào năm 1921, Anderson, cùng với nhà Cổ sinh vật của nước Áo, Otto Zdansky làm
cuộc thăm dò lần thứ hai tại Chu Khẩu Điếm, các dân địa phương cho hai ông biết ở ngọn
đồi Long Cốt (Dragon Bone Hill) có rất nhiều xương cốt. Họ đến nơi nầy, khai quật và đã
tìm thấy một số xương cốt động vật hóa thạch cùng một số mảnh thạch anh (quartz). Qua
cuộc khai quật nầy, họ đã tìm thấy hai chiết răng giống như răng người. Một trong hai là
chiếc răng tiền răng cấm ở hàm trên tìm được trong lúc khai quật. Còn chiếc kia là chiếc
tiền răng cấm ở hàm dưới chưa nhú lên. Chiếc răng nầy đã được tìm thấy, tích trữ tại Viện
Cổ sinh học Upsala của đại học Thụy Điển trong thời gian sắp xếp xương cốt . Năm sau
đó, họ tiếp tục khai quật tại địa phương đó. Vào ngày 22 tháng 10 năm 1926, Thái tử của Thụy Điển viếng thăm
Trung Hoa và trong buổi lể khai mạc ông Anderson công bố đã tìm được hai chiếc răng người Cổ tìm được tại Chu
Khẩu Điếm. Bản tin nầy làm ngạc nhiên cộng đồng khoa học thế giới, và từ đó người ta không khám phá được
xương cốt người cổ trên đất Trung Hoa hay tại một nước nào khác tại Á châu (xin chú ý : Ban tuyên giáo Trung Hoa
viết câu nầy sai, vì người ta tìm được nhiều loại người cổ khác tại Á châu ).”

Cuộc khám phá xương cốt người Chu Khẩu Điếm mà sau nầy người ta gọi đó là người Bắc Kinh, đã làm
phấn khởi nhóm khảo cổ Trung Hoa, đặt khảo cổ Trung Hoa vào bản đồ khảo cổ thế giới, từ đó các nhà khảo cổ
Trung Hoa đi đến một quyết định rất nguy hiểm, là họ chỉ khảo cổ miền bắc Trung Hoa mà thôi, không thèm chú ý gì
đến miền nam Trung Hoa trong mấy chục năm liền. Hàng ngàn loại tài liệu và sách vở được viết ra chỉ tập trung vào
miền bắc Trung Hoa mà thôi và từ đó vùng Trung nguyên được coi là chính yếu, dẫn đến chủ thuyết Trung nguyên
ra đời, coi Trung Nguyên thành “cái nôi văn hóa” của Trung Hoa. Họ đi đến một táo bạo khi tuyên bố Trung nguyên
là trung tâm của thế giới, rồi đổi Trung nguyên trở thành Trung Quốc. Từ Trung Quốc trở thành Trung Hoa khi khám
phá ra địa điểm Bán Pha gần chân núi Hoa Sơn, một trong 5 ngọn núi thánh của Trung Hoa.
5 núi thánh trên đất Trung Hoa gồm có : núi Thái Sơn tại tỉnh Sơn Đông, núi Hằng Sơn tại tỉnh Sơn Tây, núi
Tung Sơn và Hoa Sơn tại tỉnh Hà Nam và núi Hành Sơn tại tỉnh Hồ Nam.
Trong 5 núi, Trung Hoa chọn núi Hoa Sơn vì gần chân núi Hoa Sơn họ khám phá ra nền văn hóa Bán Pha, một
ngôi làng định cư nằm trong nền văn hóa Ngưỡng Thiều. Từ đó tên Trung Hoa được thành hình bằng cách lấy chữ
Trung của danh xưng Trung nguyên, và chữ Hoa từ núi Hoa Sơn.

Thế rồi từ 5 cái núi thánh trên, các nhà nghiên cứu Trung Hoa đưa ra chủ thuyết “Vũ trụ quan dựa trên Ngũ
Hành” với 5 vị Đế lấy Hoàng Đế làm trung tâm như sau (xin coi hình ):

Từ vũ trụ quan dựa trên Ngũ Hành, các sử gia Trung Hoa đưa ra bản đồ Tứ Di với trung tâm là Hoa Hạ tượng
trưng cho dân Trung Hoa, đóng tại vùng Trung Nguyên còn chung quanh là những sắc dân được Trung Hoa coi là
kém văn minh, còn ở giai đoạn bán khai, phải nhờ nền văn minh của Hoa Hạ chiếu rọi. Vấn đề Hoa Hạ làm trung
tâm là lấy lại chủ thuyết “ Thiên Tử” (con Trời, tức là con của Thượng Đế), toàn quyền nắm trọn thiên hạ. Chủ
thuyết “Thiên tử” xuất phát từ đời nhà Chu.
Chủ thuyết Trung Nguyên do các sử gia và các nhà nghiên cứu Trung Hoa tuyên bố là cái nôi văn minh của
Trung Hoa bị tôi “lật tẩy” khi chứng minh rằng các nền văn hóa Trung Nguyên xuất hiện sau các nền văn hóa của
miền nam Trung Hoa. Xin bạn coi lại những nền văn hóa miền nam và miền bắc Trung Hoa mà tôi đã viết ở phần 2,
tôi xin được ghi lại như sau (xin coi bản đồ) :

Qua bản liệt kê các nền văn hóa ở trên, cho thấy cái nôi văn hóa của Trung Hoa không nằm ở miền bắc Trung
Hoa, mà ngược lại phải nằm ở miền nam Trung Hoa, ở vùng sông Dương Tử chứ không phải trên sông Hoàng Hà.
Đồng thời thủ đô đầu tiên mang tên Thành Đầu Sơn đã chứng minh vùng Động Đình Hồ có một nền văn minh cao
nhất vào thời đó, đây là nơi sinh trưởng của Lạc Long Quân, con của Lộc Tục, thuộc miền nam Trung Hoa.

