Khi tìm được xương cốt người Chu Khẩu Điếm, sau nầy gọi là người Bắc Kinh, các
nhà nghiên cứu Trung Hoa liền tuyên bố là dân ở trên đất Trung Hoa là con cháu của
người Bắc Kinh. Thưa bạn lời tuyên bố đó hoàn toàn sai. Trong chương trình Phục Hồi
Nguồn Gốc Dân Tộc Việt, tôi sẽ chứng minh người Bắc Kinh, người Lam Điền, người
Công Vương Lĩnh vv… ở miền bắc Trung Hoa, họ là con cháu của người từ phương nam
đi lên.
Thưa bạn, tôi không phải là loại người hoang tưởng, từ trước đến giờ trong các bài
viết của tôi, tôi viết tới đâu thì tôi đều chứng minh những gì tôi nói; việc bạn có chấp
nhận hay không chấp nhận, đó là quyền của bạn, nhưng tôi nói có kèm theo bằng
chứng.
Bây giờ xin bạn tiếp tục cùng với tôi nghiên cứu tại sao sử Trung Hoa sai.
Tại sao sử Trung Hoa sai ?
Xin bạn chú ý, một cách chủ ý, sử gia Trung Hoa bắt đầu sử của họ từ đời nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu,
cả ba triều đại đều nằm tại sông Hoàng Hà, bây giờ cộng thêm các nhà khảo cổ lại tìm được hai nền văn hóa đầu
tiên là Ngưỡng Thiều và Long Sơn, cũng đều nằm tại sông Hoàng Hà. Chẳng những thế còn thêm sự khám phá ra
xương cốt của 40 người Chu Khẩu Điếm còn gọi là người Bắc Kinh cũng lại nằm ở miền bắc Trung Hoa. Cả ba sự
trùng hợp nầy dẫn các sử gia và các nhà khảo cổ Trung Hoa đi đến tập trung khai quật hoàn toàn tại miền bắc
Trung Hoa trong mấy chục năm liên tiếp, và từ đó không biết bao nhiêu sách vở tập trung vào những khảo cổ và sử
được viết ra tập trung về vùng Trung Nguyên tại sông Hoàng Hà.
Họ hoàn toàn không chú ý gì đến miền nam Trung Hoa, một vùng đất mà họ coi như còn man rợ, kém văn
minh nên sử của họ không cần phải nhắc tới ! Thưa bạn, đó là điểm sai lầm rất lớn của các nhà nghiên cứu Trung
Hoa, để sau nầy khi bắt đầu khảo cổ ở miền nam Trung Hoa, họ mới thấy những nền văn hóa của miền nam cổ xưa
hơn ở miền bắc, họ mới khám phá họ sai, thì họ tìm cách bưng bít, rồi dẫn đến bịa đặt và cuối cùng là dấu diếm, từ
đó dẫn đến từ cái sai nầy qua cái sai khác.
Vào thời Hạ, Thương và Chu, tất cả đều nằm tại sông Hoàng Hà, rồi khi nhà Chu bị nhóm Tây Nhung đánh tan
nát, bắt buộc phải dời qua phía đông, dời đến Trường An hay còn gọi là Tây An (Xi-an), từ đó bắt đầu thời Xuân Thu

và sau đó là thời Chiến quốc thì các sử gia Trung Hoa chỉ chú ý tập trung đến các nước tại sông Hoàng Hà, kéo
một chút xuống vùng sông Dương Tử, còn vùng Lĩnh Nam hoàn toàn không có được nhắc tới trong sử Trung Hoa.
Vì đó con cháu của những người ở Quảng Đông, Quảng Tây, Quế Lâm, Phúc Kiến, Vân Nam, tất cả đều là người
miền nam Trung Hoa, khi con cháu của họ đi học thì chỉ học cái sử của miền bắc Trung Hoa mà thôi, những đứa trẻ
đó khi lớn lên không biết tổ tiên của họ là ai cả ! Vì cái sử của miền bắc Trung Hoa đã nhồi sọ họ từ thế hệ nầy qua
thế hệ khác rằng tổ tiên của họ xuất phát từ sông Hoàng Hà.
Cộng vào đó, Tần Thỉ Hoàng lại ra lệnh đốt sách, cho nên tất cả sách sử đều bị đốt cả. Sau nầy người ta mới
tìm được bộ Trúc Thư kỉ niên trong mộ của vua nước Ngụy, viết trước khi Tần Thỉ Hoàng đốt sách. Vào thời gian
đó tất cả các nước trên đất Trung Hoa đều có viết sử riêng cho nước mình. Lệnh đốt sách đốt không chừa loại
sách của một nước nào cả. Mục đích của cuộc đốt sách là Tần Thỉ Hoàng muốn dân Trung Hoa chỉ biết sử của Tần
Thỉ Hoàng mà thôi. Cho nên sử gia Trung Hoa sau nầy muốn tìm tài liệu viết sử Trung Hoa là cả một vấn đề vì hầu
hết sách đã bị đốt rồi.
Tệ hơn nữa, ở vùng Lĩnh Nam không có sử gia để viết lại sử. Ở vùng Lĩnh Nam chỉ có truyền thuyết chứ
không có viết sử như ở phía bắc Trung Hoa. Khổng Tử là người của nước Lổ, và Tư Mã Thiên, cả hai đều là những
người ở miền bắc Trung Hoa, còn về Tư Mã Thiên thì có lời ghi như sau :
“Tư Mã Thiên sinh năm Hán Cảnh Đế thứ 5 (145 TCN), người ở Hạ Dương thuộc Tả Phùng Dục (左馮翊), nay
là Hà Tân của tỉnh Sơn Tây, lại có thuyết nói là huyện Hàn Thành, Vị Nam thuộc tỉnh Thiểm Tây ngày nay. Vì không
có những tài liệu gì về ông, người ta chỉ dựa vào bức thư ông trả lời cho Nhâm An năm 93 TCN, năm đó ông 53
tuổi. 1“
Dù ở Sơn Tây hay Thiểm Tây thì Tư Mã Thiên vẫn là sử gia của phương bắc. Ngoài hai người đó ra chúng ta
không tìm thấy sử gia nào của vùng Lĩnh Nam cả ! Cần nhắc lại, vùng Lĩnh Nam ở thời gian nầy bao gồm luôn cả
miền bắc Việt Nam.
Thực ra, vùng Lĩnh Nam chỉ có những câu truyện được kể lại từ đời nầy qua đời khác, mà thông thường
chúng ta gọi là truyền thuyết, vì đó mà tại sao ông Trần Thế Pháp mới lọc lừa các câu chuyện của vùng Lĩnh Nam
để viết lại thành một quyển sách mang tên “Lĩnh Nam chích quái” , tức là những câu chuyện quái dị được đúc kết
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góp nhặt lại từ vùng Lĩnh Nam, chứ thật sự ra vùng Lĩnh Nam của miền nam Trung Hoa vào thời đó không có sử gia
và cũng không có sách sử như ở miền bắc Trung Hoa.
Sử của miền vùng Lĩnh Nam là một cái sử truyền miệng mà thôi, cho nên truyền thuyết họ Hồng Bàng trong
Lĩnh Nam chích quái là một cái sử truyền miệng, vì đó sử gia Trung Hoa
không thèm để ý tới những gì người Lĩnh Nam nói hay kể lại. Họ cho là
người vùng Lĩnh Nam bịa đặt và thêm thắt vào đó. Điều tệ hại hơn nữa
là các nhà nghiên cứu và sử gia người Việt cũng suy nghĩ giống như
người Trung Hoa, nên không ai để ý tới truyền thuyết họ Hồng Bàng, là
một trong số các câu truyện được góp nhặt lại nằm trong quyển Lĩnh
Nam Chích Quái.
Ngô Sĩ Liên là người duy nhất nhận thấy tầm quan trọng của
truyền thuyết họ Hồng Bàng, nên ông mới đưa vào sử, đưa vào trong
bộ Đại Việt Sử Ký toàn thư. Đây là một công lao rất lớn của Ngô Sĩ Liên,
nhờ truyền thuyết họ Hồng Bàng mà chúng ta mới có thể chỉnh lại
những cái sai của sử Trung Hoa và sau khi chỉnh lại thì cái tiền sử của
dân Việt mới bắt đầu xuất hiện.
Có lẽ bạn thắc mắc là tại sao sửa sử Trung Hoa mà lại ra sử Việt?
Xin thưa là vì các sử gia Trung Hoa “ăn cắp” sử của dân Việt rồi biến nó
thành sử Trung Hoa. Tôi xin đưa ra một thí dụ điển hình là ban tuyên
giáo Trung Hoa đưa một chương trình TV gọi là “Văn minh Trung Hoa
(Chinese civilization)”, họ cho rằng Thần Nông và Hoàng Đế phát xuất từ miền bắc Trung Hoa, tại vùng sông Hoàng
Hà vào khoảng 5000 trước Công nguyên. Họ biết rất rõ ông Thần Nông xuất phát từ phương nam, xuất phát từ Hồ
Bắc nơi ông sinh ra và khi chết ông được chôn ở Hồ Nam, cả hai nơi đều thuộc miền nam Trung Hoa.
Thưa bạn, sử gia Trung Hoa biết rất rõ Thần Nông là ở phương nam, chứ đừng nói họ không biết. Đồng thời
họ cũng biết lúa gạo xuất phát đầu tiên ở phương nam, nhưng họ vẫn bịa ra loại tiểu mể (millet) hay còn gọi là cây
kê trồng ở miền bắc Trung Hoa có trước lúa dại ở miền nam Trung Hoa. Họ biết đó chứ, nhưng họ vẫn bịa đặc ra,
hàng ngàn cuốn sách chỉ viết về vùng Trung Nguyên trên sông Hoàng Hà được coi là “cái nôi văn minh” của Trung
Hoa.

Bạn hãy coi trong chủ thuyết Vũ trụ quan Ngũ Đế, Trung Hoa thừa nhận Thần Nông là người ở miền nam.

Tôi xin hỏi bạn, lấy ai có đủ tư cách để sửa lại cái sai của sử Trung Hoa, làm lại sử Trung Hoa? Xin thưa,
không một sử gia Trung Hoa nào dám làm lại chuyện đó, vì phải sửa Tư Mã Thiên, sửa Khổng Tử, sửa cổ thư, sửa
Kinh Điển vv… Không ai dám làm chuyện đó vì đó là một công trình đồ sộ, chưa chắc một đời người có thể làm
xong.

Cho nên sử gia Trung Hoa đã lỡ “phóng lao thì phải theo lao”, đã lỡ leo lên lưng cọp thì phải rán mà ôm cọp
chứ buôn ra, rớt xuống đất là cọp xơi liền.
Tôi cũng chả thương yêu gì Trung Hoa, không dính liếu liên hệ gì tới “ba Tàu” hay bốn Tàu gì đó, tôi chỉ là
người dân Việt, chỉ tập trung vào sử Việt. Nhưng vì sử Trung Hoa lấy lại từ sử Việt, nên dù muốn dù không tôi phải
coi lại sử gia Trung Hoa, coi họ “ăn cắp” chỗ nào để đưa ra cho dân Việt biết, để đừng gọi đó là của Trung Hoa.
Thưa bạn, nội cái tên Xích Đế, Viêm Đế của Thần nông cũng đã nói lên ông thuộc về vùng nóng rồi, thì làm
sao ông ở vùng Hoàng Hà là vùng khí hậu lạnh được. Cái đó nó quá rõ ràng, không cần phải bàn cải với sử gia
Trung Hoa làm gì.
Trong chương trình TV của Trung Hoa, sử gia Trung Hoa chỉ nói chứ không có chứng minh lời mình nói, họ chỉ
nói suông chứ không phân tích gốc tích của Thần Nông và Hoàng Đế từ đâu mà ra, họ chỉ nói là phát xuất từ sông
Hoàng Hà, nhưng tài liệu cổ thư nào viết như thế, bằng chứng chứng minh từ đâu mà ra, và dân Trung Hoa học sử
cũng chỉ biết lập lại những lời nói suông của sử gia của họ dạy họ.
Dẫn chứng về Thần Nông mà tôi vừa dẫn chứng ở trên chỉ là một điểm nhỏ trong rất nhiều dẫn chứng về
Thần Nông. Trong chương trình Phục Hồi Nguồn Gốc Dân Tộc Việt, tôi sẽ cho bạn thấy Thần Nông phát xuất từ
vùng của Việt tộc, và sử gia Trung Hoa lấy Thần Nông từ miền nam, rồi đưa lên miền bắc Trung Hoa, nói rằng ông
phát xuất từ sông Hoàng Hà. Thưa bạn, sử gia Trung Hoa lấy tiền nhân của người Việt làm tổ tiên của Trung Hoa.
Thế thì còn Hoàng Đế thì sao?
Cái nầy còn ti hại hơn cho sử Trung Hoa. Tại sao?
Xin thưa là vì sử gia Trung Hoa dồn tất cả vào Hoàng Đế, cái gì cũng thuộc Hoàng Đế, giống như một người
dổn tất cả trứng vào một cái thúng, nếu cái thúng đó rất xuống đất thì tất cả trứng đều bể ! Cũng thế, chỉ cần
chứng minh Hoàng Đế phát xuất từ Việt tộc, là một trong những tiền nhân của dân Việt, thì dân Trung Hoa trở thành
“vô tổ tiên” mà thôi ! Mất Thần Nông, mất Hoàng Đế thì dân Trung Hoa là ai trên vùng đất Cổ Việt, bạn hãy tự suy
nghĩ và tự đưa ra kết luận, không cần tôi giải thích !
Xin bạn cho tôi nói một điều nghe “chỏi tai” một chút, bạn sẽ cho rằng tôi kêu ngạo, nhưng thật ra tôi không
kêu ngạo mà chỉ nói đúng sự thật. Tôi xin nói câu nầy : Sử gia Trung Hoa không biết Hoàng Đế là ai cả !

Tôi biết chắc chắn 100 % bạn sẽ cải lại với tôi, không phải chỉ có mình bạn mà tất cả mọi người, từ nhà
nghiên cứu cho tới sử gia người Việt đều bát bỏ luận điệu của tôi, cho tôi là “dốt đặc” mà cũng đòi viết sử! Bạn có
thể phê bình hay chỉ trích bất cứ cái gì bạn muốn, nhưng sự thật vẫn là sự thật!
Bạn nói với tôi rằng sử gia Tư Mã Thiên đã viết một chương riêng biệt về Hoàng Đế, đó là chương “Hoàng Đế
bản kỉ ”, thế thì tại sao tôi lại nói sử gia Trung Hoa không biết gì về Hoàng Đế là sao? Chẳng lẽ họ không đọc bộ Sử
Ký Tư Mã Thiên sao? Bạn cho rằng chính tôi mới là người không đọc bộ Sử Ký rồi nhắm mắt nó bậy, người xưa
thường nói “ trước khi nói thì phải đánh lưỡi 7 lần”, còn tôi thì có lẽ không đánh lưỡi lần nào nên nói không trúng
vào đâu cả !
Tôi bình tỉnh đợi bạn dịu bớt cơn nóng giận, rồi một cách từ tốn nói với bạn rằng : Ban tuyên giáo Trung Hoa
đã làm chương trình “Văn minh Trung Hoa (Chinese civilization)”, nói sai từ Thần Nông cho tới Hoàng Đế. Thưa bạn,
chứng minh Hoàng Đế phát xuất từ dân tộc Việt không có gì khó cả, chỉ cần bạn hiểu rõ “truyền thuyết họ Hồng
Bàng” thì nó ra sự thật. Sở dĩ các sử gia và các nhà nghiên cứu người Việt không nghiên cứu và tìm hiểu về truyền
thuyết họ Hồng Bàng nên từ đó không biết gì về tiền sử của dân tộc Việt. Đây là câu nói mà các sử gia và các nhà
nghiên cứu người Việt thường hay nói : Hoàng Đế là giống dân du mục, nằm ở miền bắc Trung Hoa, thuộc lưu vực
sông Hoàng Hà, còn tổ tiên người Việt chúng ta nằm ở sông Dương Tử thuộc miền nam Trung Hoa vv… Vậy thì sai
chỗ nào?
Xin thưa, sai ở chỗ là họ đọc mà không hiểu truyền thuyết họ Hồng Bàng! Bạn bực dọc nói với tôi : cái gì cũng
truyền thuyết họ Hồng Bàng, làm như truyền thuyết họ Hồng Bàng nắm tất cả mọi sự. Đúng như thế, chính cái
truyền thuyết họ Hồng Bàng đánh sập cái sử Trung Hoa, một điều mà bạn không thể ngờ được.
Tôi biết bạn không tin những gì tôi nói vì còn quá sớm để mà tin. Khi chương trình “Phục Hồi Nguồn Gốc Dân
Tộc Việt” ra đời thì bạn sẽ thấy những điều tôi nói và chứng minh, là thật. Còn bây giờ bạn tin hay không là quyền
của bạn.
Tôi xin từ từ chứng minh cho bạn Hoàng Đế là ai và phát xuất từ đâu mà ra. Bạn nên nhớ tôi dựa vào truyền
thuyết họ Hồng Bàng để chứng minh, và đồng thời tôi cũng xin được nhấn mạnh với bạn là truyền thuyết họ Hồng
Bàng là hoàn toàn của người Việt, bạn hãy đọc tất cả tài liệu cổ sử của Trung Hoa coi có chỗ nào nói về truyền
thuyết họ Hồng Bàng không. Xin trả lời 100% sử gia Trung Hoa không biết gì về truyền thuyết họ Hồng Bàng.

Tôi xin được đưa ra hai tài liệu : tài liệu thứ nhất là quyển Lĩnh Nam Chích Quái 2 do Lê Hữu Mục dịch, có ghi
như sau : “Đế Minh lập Đế Nghi làm tự quân cai trị phương Bắc, phong Lộc Tục làm Kinh Dương Vương cai trị
phương Nam, đặt quốc hiệu là Xích-Quỷ quốc.” Tài liệu thứ hai là quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 3 có ghi như sau :
“Đế Minh vì thế lập Đế Nghi làm con nối dòng, trị phương Bắc. Lại phong Vương làm Kinh Dương Vương, trị
phương Nam, đặt tên nước là Xích- Quỷ. Dựa trên hai tài liệu trên tôi vẽ bản đồ dưới đây :
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Vì Đế Minh là cháu đời thứ ba của Thần Nông, nên Đế Nghi và Lộc Tục là cháu đời thứ tư của Thần Nông, vì
đó sanh ra hai nhóm : Thần Nông phương Bắc và Thần Nông phương Nam, miền Bắc do Đế Nghi cai trị được gọi
là Thần Nông phương Bắc; còn miền Nam do Lộc Tục cai trị được gọi là Thần Nông phương Nam, vì đó tôi vẽ ra
bản đồ dưới đây :

Bạn hãy nhìn kỹ bản đồ trên. Ở trên tôi có nói : ai có tên trong danh sách (còn gọi là gia phả ) của miền Bắc thì
không có tên trong gia phả miền Nam và ngược lại ai có tên trong danh sánh miền Nam thì không thuộc miền Bắc,

phải không bạn? Đó là một điều quá rõ ràng ai cũng phải công nhận. Nhưng tôi xin nhắc lại, Thần Nông phương
Bắc và Thần Nông phương Nam đều thuộc một nước của dòng họ Thần Nông.
Bây giờ xin bạn cùng đi với tôi vào xem gia phả của Thần Nông trong bộ Sử Ký Tư Mã Thiên để biết rõ trắng
đen.
Gia phả của Thần Nông
Tôi xin ghi nguyên văn như sau :

神農納奔⽔氏之女，曰聽訞為妃，⽣帝魋。
Thần Nông lấy con gái của họ Bôn Thủy, gọi là Thính Bạt làm vợ, bà sinh ra Đế Đồi.
魋⽣帝承，承⽣帝明，明⽣帝直 (宜)，直⽣帝 氂，氂⽣帝哀，哀⽣帝克，克⽣帝榆。凡八代，
Ðế Đồi sanh đế Thừa, đế Thừa sanh đế Minh, đế Minh sanh đế Nghi, đế Nghi sanh đế Lai , đế Lai sanh đế Ai,
đế Ai sanh đế Khắc, đế Khắc sanh đế Du (còn gọi là Đế Du Võng). Tất cả là tám đời.
Bây giờ xin bạn nhìn kĩ lại gia phả của Thần Nông do Tư Mã Thiên ghi có tên Hoàng Đế trong đó không? Bạn
không thấy có tên Hoàng Đế.

Bây giờ bạn nhìn kĩ gia phả từ Đế Nghi tới Đế Du, thuộc nhóm Thần Nông phương Bắc coi có tên Hoàng Đế
không ?Bạn cũng không thấy có tên Hoàng Đế.

Ở trên tôi có ghi rằng nếu không có tên trong gia phả của Thần Nông phương Bắc, thì chắc chắn thuộc nhóm
Thần Nông phương Nam chứ gì. Vậy Hoàng Đế không có tên trong danh sách gia phả của nhóm Thần Nông
phương Bắc. Bây giờ xin bạn coi lại truyền thuyết họ Hồng Bàng có viết như sau :
“Đế Lai trở về Bắc, lại truyền ngôi cho Đế Du, cùng với Hoàng Đế đánh nhau ở Bản Tuyền, không hơn nên tử
trận, họ Thần Nông bèn mất.4 ”
Tôi xin lỗi, ông Lê Hữu Mục dịch lại không rõ và không chi tiết, tôi xin được chỉnh lại cho rõ, đây là lời tôi
chỉnh lại : “Đế Lai trở về Bắc, lại truyền ngôi cho đến đời Đế Du…” Tại sao ? Vì sau Đế Lai còn có Đế Ai, Đế Khắc
rồi mới tới Đế Du. Chính Đế Du mới đánh với Hoàng Đế tại Bản Tuyền, và vì đánh không lại Hoàng Đế nên Đế Du tử
trận, vì đó lời dịch của Lê Hữu Mục không được rõ ràng, xin cho phép tôi chỉnh lại một chút.
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Đế Du là vị vua cuối cùng của nhóm Thần Nông phương Bắc, nên khi Đế Du tử trận, thì nhóm Thần Nông
phương Bắc kết thúc. Nhưng khi dịch lại, Lê Hữu Mục không viết rõ mà lại ghi như thế nầy : “…không hơn nên tử
trận, họ Thần Nông bèn mất”. Dịch như vậy không đúng, mà phải nói là “… Đế Du đánh không hơn Hoàng Đế nên
tử trận, họ Thần Nông phương Bắc bèn mất”. Tại sao ? Vì còn lại nhóm Thần Nông phương Nam. Nhóm Thần
Nông phương nam vẫn còn đó, có ai đánh đâu mà mất. Vì Hoàng Đế không thuộc nhóm Thần Nông phương bắc,
nên mới từ một nơi khác, tức là từ miền nam kéo tới đánh Đế Du, có nghĩa là nhóm Thần Nông phương nam kéo
lên đánh nhóm Thần Nông phương Bắc, nhóm Thần Nông phương Bắc do Đế Du cầm đầu và Đế Du tử trận, nên
kết thúc nhóm Thần Nông phương Bắc, còn lại nhóm Thần Nông phương Nam.
Hoàng Đế đánh với Đế Du, vậy đánh lúc nào và khi nào Hoàng Đế xuất hiện? Trong bộ Sử Ký Tư Mã Thiên
viết như sau :
五百三⼗年⽽軒轅氏興焉。
Kéo dài được năm trăm ba mươi năm thì Hiên Viên (tức là Hoàng Đế) nổi lên.
Câu viết trên có nghĩa là gia phả Thần Nông trong đó có nhóm Thần Nông phương Bắc, kéo dài được 530
năm, thì Hoàng Đế đánh được Đế Du, nên Hoàng Đế nổi lên.

Nhưng bạn vẫn không đồng ý với tôi, bạn nói : nếu ông Ẩn nói Hoàng Đế thuộc nhóm Thần Nông phương
Nam, thì tại sao trong truyền thuyết họ Hồng Bàng đâu có chỗ nào ghi tên Hoàng Đế đâu, vậy yêu cầu ông Ẩn chỉ
dùm cho biết Hoàng Đế nằm ở đâu trong truyền thuyết họ Hồng Bàng?

Bạn nói hoàn toàn đúng, trong truyền thuyết họ Hồng Bàng không có ghi tên Hoàng Đế và cũng không nhắc
đến danh xưng Hoàng Đế bao giờ. Vậy thì Hoàng Đế là ai, làm sao chứng minh?
Khi Lạc Long Quân lấy Âu Cơ thì chưa có Hoàng Đế, vì dựa theo bộ Sử Ký Tư Mã Thiên thì Hoàng Đế xuất
hiện cùng thời với Đế Du của nhóm Thần Nông phương bắc, và nếu tính theo năm thì Hoàng Đế xuất hiện vào
khoảng 530 năm sau Thần Nông (dựa theo lời ghi của sử gia Tư Mã Thiên trong bộ Sử Ký).
Thưa bạn, bạn nhìn vào bản ghi ở trên cho thấy ở miền nam chỉ có Hùng Vương là con của Lạc Long Quân
và Âu Cơ mà thôi, không có tên Hoàng Đế. Hùng Vương xuất hiện vào đời thứ 6. Hoàng Đế xuất hiện vào đời thứ
8, cùng thời với Đế Du dựa theo gia phả của Thần Nông ghi trong bộ Sử Ký Tư Mã Thiên.
Vậy nếu tôi chứng minh theo lối bình dân thông thường, mà người ta thường gọi là “nói ngang”, và câu người
xưa thường nói : “nói ngang ba làng cải không lại.”
Bây giờ để tôi nói ngang cho bạn thấy để coi bạn cải như thế nào. Ở trên tôi có nói : Ông Tư Mã Thiên là
người miền bắc, còn Hùng Vương thuộc nhóm miền nam. Bây giờ tôi xin đưa ra ví dụ : người miền nam gọi là “cái

búa”, người miền bắc gọi là “cái rìu”; tuy gọi khác nhau nhưng cùng một đồ vật; sở dĩ nó khác nhau vì vấn đề địa lý
cách xa, và về vấn đề ngôn ngữ.
Vậy trên vùng đất Trung Hoa chỉ có hai nhóm mà thôi là Thần Nông phương bắc và Thần nông phương nam,
như vậy ông Tư Mã Thiên là người ở miền bắc Trung Hoa thì ông gọi đó là Hoàng Đế, còn truyền thuyết họ Hồng
Bàng là của người miền nam thì chúng ta gọi đó là Hùng Vương, tức là có sự khác nhau về cách gọi liên quan đến
lảnh vực của ngôn ngữ.
Tôi biết bạn rất bực bội khi tôi nói ngang, vì nói như thế khó cải lại. Nhưng nói ngang như thế không làm cho
ai phục cả, mà chỉ làm cho bạn khó chịu mà thôi.
Bây giờ tôi xin được chứng minh Hoàng Đế là ai. Tôi xin đưa ra hai tài liệu, một là Sử Ký Tư Mã Thiên, hai là
bộ Trúc Thư Kỉ niên.
Trong bộ Sử Ký Tư Mã Thiên có ghi nguyên văn như sau :
《五帝本紀》- Ngũ Đế bản kỉ
黃帝者，少典之⼦子，姓公孫，名曰軒轅。
Hoàng Đế dã, Thiếu Điển chi tử, tính Công Tôn, danh viết Hiên Viên.
Hoàng Đế là con của Thiếu Điển, họ Công Tôn, tên là Hiên Viên.
Bộ Trúc Thư Kĩ Niên ghi như sau :
⽵ 書 紀 年 卷

之 ⼀,

⿈ 帝 軒 轅

氏

Trúc Thư kĩ niên quyển chi nhất, Hoàng Đế Hiên Viên thị
Trúc Thư kĩ niên quyển thứ nhất, Hoàng Đế họ Hiên Viên.
Đấy, nếu bạn muốn nghiên cứu về Hoàng Đế, thì hai bộ cổ thư ghi rõ : Hoàng Đế họ hay tên là Hiên Viên. Bạn
không tìm ra một cái tên nào khác. Thế thì bạn biết gì về Hoàng Đế? Nếu bạn rán cố gắng đào sâu thêm một chút
thì bạn sẽ thấy trong một số tài liệu cho biết Hiên Viên là tên một ngọn đồi, và tên của Hoàng Đế là tên của ngọn đồi

đó. Thế là xong, bạn không thể biết gì hơn về Hoàng Đế. Sử Trung Hoa chỉ có như thế, bạn hỏi người học sử Trung
Hoa thì họ cũng chỉ cho biết có thế thôi.
Để giải quyết vấn đề Hoàng Đế, tôi xin định nghĩa thế nào gọi là Hoàng Đế.
Bây giờ tôi xin được phân tích cho bạn thế nào về Hoàng Đế. Cái tên Hoàng Đế gồm có chữ Hoàng là màu
vàng, còn chữ Đế là vua. Vậy Hoàng Đế là vua màu vàng hay sắc vàng. Tại sao gọi là Hoàng ?
Chữ Hoàng 黃

黃

Chữ Hoàng nầy có liên quan với chữ quang 光 . Quang có nghĩa là ánh sáng, sáng. Nếu bạn nhìn vào chữ

Hoàng 黃 bạn thấy ở trên có hai bộ thập ⼗十 tức là 10+10, nhập lại thành hai mươi. Xong một đường

nối liền hai bộ

thập để nói lên số nhiều. Kế tiếp là một đường gạch và hai nét dưới bộ Điền ⽥田, đó là chữ quang bị viết cắt ngắn đi, và cuối
cùng là bộ Điền ⽥田 có nghĩa là ruộng. Nghĩa của chữ Hoàng là một người tức là bác nông dân, cầm một bó đuốc (bó nhiều
cây chụm lại thành bó đuốc) ra thăm ruộng, ánh sáng chiếu xuống đất ruộng có màu vàng. Vì đó chữ Hoàng có nghĩa là màu
vàng tượng trưng cho màu của đất.
Vậy Hoàng Đế có nghĩa là ông vua màu vàng, tức là màu của đất. Còn Thần Nông có hai tên gọi là Xích Đế hay Viêm
Đế, mà Xích có nghĩa là màu đỏ, là màu của lửa.
Thưa bạn, tôi nói như thế không ai hiểu gì hết! Đúng ra, Hoàng Đế hay Viêm Đế là cách người xưa nói dựa theo Ngũ
Hành. Ngày xưa, Phục Hy dùng Mộc đức mà cai trị dân, Thần Nông dùng Hỏa đức mà cai trị dân và Hoàng Đế là dùng Thổ
đức mà cại trị dân. Vậy Hoàng Đế là nói lên cách cai trị dân của ông, chứ không phải là tên thật hay là hiệu của ông khi lên
làm vua.
Bất cứ một vị vua nào ngày xưa khi lên ngôi đều có danh xưng cái hiệu của mình, ví dụ : Lộc Tục là tên gọi, nhưng khi
lên làm vua thì xưng là Kinh Dương Vương; Sùng Lãm là tên gọi, nhưng khi lên làm vua thì xưng là Lạc Long Quân. Thế còn
Hoàng Đế thì sao? Bộ Sử Ký Tư Mã Thiên, trong chương Hoàng Đế bản kỉ và bộ Trúc Thư kỉ niên chỉ nói là họ Hiên Viên,
hay tên Hiên Viên. Vậy khi Hoàng Đế lên ngôi thì cái danh xưng hay còn gọi là cái hiệu là gì? Không thấy nhắc tới.
Vậy câu hỏi “hóc búa” ở đây : Hoàng Đế có xưng danh hiệu hay không? Nếu có thì nó nằm ở đâu? Đáng lý phải nói
lên vào đầu chương Hoàng Đế bản kỉ chứ. Tại sao không nói.

Xin thưa, sử gia đời nhà Hán đã sửa chương Hoàng Đế bản kỉ vào năm thứ 2, trước Công Nguyên và cắt bỏ chương
Tam Hoàng bản kỉ là chương đầu trong bộ Sử Ký Tư Mã Thiên. Trong chương Tam Hoàng bản kỉ, cha của Thần Nông là
Thiếu Điển. Trong bản gia phả Thần Nông ghi ở trên cho thấy từ Thần Nông tới Đế Du là 530 năm mới xuất hiện Hoàng Đế,
ấy thế mà khi sửa lại chương Hoàng Đế bản kỉ, sử gia Trung Hoa dám nói Hoàng Đế là con của Thiếu Điển. Ngoài vấn đề
Thiếu Điển, người ta không biết sử gia Trung Hoa có còn sửa hay cắt bỏ cái gì khác trong chương Hoàng Đế bản kỉ không.
Mãi đến ngày hôm nay, sử gia Trung Hoa vẫn chưa đưa trả lại chương Tam Hoàng bản kỉ cho bộ Sử Ký Tư Mã Thiên.
Vậy câu hỏi ở đây, sử gia Tư Mã Thiên có viết cái hiệu của Hoàng Đế khi lên làm vua, trong bộ Sử Ký của ông không?
Câu trả lời là có. Xin bạn lật bộ Sử Ký Tư Mã Thiên bằng tiếng Trung Hoa , coi chương Tam Đại Thế Biểu có ghi như sau, tôi
xin ghi lại nguyên văn :

Bạn hãy nhìn, trong bản ghi Đế vương thế, quốc hiệu, ghi Hoàng Đế hiệu Hữu Hùng.
Vậy Hữu Hùng có nghĩa là gì?
Xin thưa là vùng đất Hùng, hay nước Hùng. Để dể hiểu tôi xin đưa ra ví dụ như sau :

Vua Vũ lập nên nhà Hạ, đất nước của ông được gọi là Hữu Hạ, chữ Hữu có nghĩa là có hay chiếm giữ hoặc
vùng đất Hạ thuộc về vua Vũ, đó là ý nghĩa của chữ “Hữu”. Vậy Hữu Hạ tức là vùng đất Hạ của vua Vũ hay nước
Hạ của vua Vũ. Cũng thế “Hữu Hùng” tức vùng đất Hùng của Hoàng Đế hay nước Hùng của Hoàng Đế.
Bây giờ xin bạn coi lại gia phả Thần Nông gồm Thần Nông phương bắc và Thần nông phương nam :

Hùng Vương là con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, thuộc nhóm Thần Nông phương nam. Hùng Vương cai trị tại
vùng đất Hùng, cho nên mới gọi là Hùng Vương. Vua Hùng thì ở đất Hùng, cai trị ở đất Hùng. Trong Tam Đại Thế
Biểu tiết lộ Hoàng Đế ở đất Hùng. Vì đó tôi có nói ở trên sử gia Tư Mã Thiên là người ở miền bắc, nên ông gọi là
Hoàng Đế, còn truyền thuyết họ Hồng Bàng là của người miền nam, thuộc vùng Lĩnh Nam thì chúng ta gọi là Hùng
Vương. Cho nên Hoàng Đế không thuộc gia phả của Thần Nông phương bắc, thì bắt buộc phải nằm trong gia phả
Thần Nông phương nam, nhưng vì ông Tư Mã Thiên là sử gia của miền bắc Trung Hoa nên ông gọi là Hoàng Đế,

khác với cách gọi của người miền nam Trung Hoa. Nhưng bạn không đồng ý với tôi, bạn cho rằng tôi giải thích như
vậy hơi khó tin. Bạn hỏi tôi có bằng chứng nào giải thích rõ hơn một chút không?
Có chứ, xin bạn coi lại bản Tam Đại Thế Biểu ở trên có ghi là Hoàng Đế có hai người con là Xương Ý và
Huyền Hiêu.
Tầm quan trọng của hai người con của Hoàng Đế
Bây giờ xin mời bạn lật chương Ngũ Đế bản kỉ, tôi xin ghi nguyên văn như sau :
五帝本紀:
⿈帝居于軒轅之丘，⽽娶于西陵之女，是為嫘祖為⿈帝正妃，
Hoàng đế cư ở đồi Hiên Viên, lấy vợ là người con gái ở Tây Lăng, tên là Lủy Tổ làm vợ chánh của hoàng đế.
⽣⼆⼦，其後皆有天下：其⼀曰玄囂，是為青陽，青陽降居江⽔︔
sanh hai người con: mà hậu duệ của họ sau nầy nắm tất cả thiên hạ: người con thứ nhất là Huyền Hiêu, hiệu là
Thanh Dương, Thanh Dương xuống ở sông Giang ( tức là sông Dương Tử, còn gọi là sông Trường Giang).
其⼆曰昌意，降居若⽔。
Người con thứ hai là Xương Ý, xuống ở Nhược Thủy (còn gọi là sông Nhược).
Xương Ý cư ở sông Nhược. Sông Nhược nằm tại tỉnh Tứ Xuyên, ở đầu nguồn sông Dương Tử (còn gọi là
sông Trường giang ), còn Huyền Hiêu thì ở khoản gần cuối sông Dương Tử. Thêm vào đó, thủ đô do Hùng Vương
cai trị nằm giữa sông Dương Tử. Bạn thấy ba cha con của Hoàng Đế hay còn gọi là Hùng Vương đều cư sống tại
miền nam Trung Hoa, đều cư sống tại vùng sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử.

Bạn cũng không tin, và cũng không chấp nhận mặc dầu tôi chứng minh bằng cổ thư trích từ bộ Sử Ký Tư Mã
Thiên. Không sao cả, bạn có quyền không tin tôi, tôi tôn trọng cái quyền đó. Thưa bạn, chương trình Phục Hồi
Nguồn Gốc Dân Tộc Việt, tôi không viết cho bạn, mà ngược lại tôi viết cho các thế hệ về sau. Vì từ trước đến giờ
có ai nói cho bạn biết để mà bạn tin. Tự nhiên tôi nói ra cho bạn một cách bất ngờ thì làm sao bạn tin được.
Bây giờ cho tôi xin chứng minh bằng khảo cổ để cho bạn thấy có một sự phối hợp giữa khảo cổ và cổ thư.
Xin bạn coi bản đồ tôi vẽ dưới đây để nói lên nơi cư trú của Hùng Vương cùng Xương Ý và Huyền Hiêu.

Bản đồ trên cho thấy ba cha con Hoàng Đế đều ở miền nam Trung Hoa, cả ba đều ở sông Dương Tử còn gọi
là Trường Giang. Thưa bạn, tại sông Dương Tử có ba nền văn hóa được các nhà khảo cổ đào lên : nền văn hóa
thứ nhất gọi là Tam Tinh Đồi, nằm tại tỉnh Tứ Xuyên, ngay tại vùng sông Nhược là nơi cư trú Xương Ý, con của
Hoàng Đế.
Nền văn hóa thứ hai có tên là Hà Mỗ Độ, nằm gần cuối sông Dương Tử. Còn nền văn hóa thứ ba nằm tại
giữa sông Dương Tử gần sát hồ Động Đình, mang tên là văn hóa Thành Đầu Sơn. Ba nền văn hóa trên là thật, đồ
vật tìm được còn tàng trữ trong các bảo tàng viện trên đất Trung Hoa.

Vậy, qua những dẫn chứng trên, tôi đã cho bạn thấy cỗ thư được xác định và chứng minh qua khảo cổ, còn
khảo cổ xác định tầm mức chính xác của cỗ thư. Cả hai “hòa quyện” với nhau, bổ túc cho nhau. Đó là lối làm sử
của ngày nay, nói là phải chứng minh, chứ không nói suông như sử gia Trung Hoa trong chương trình “Văn minh
Trung Hoa” được ban tuyên giáo đưa ra để dạy cho dân Trung Hoa, đồng thời truyền bá cho các học giả ngoại
quốc.
Vấn đề không dừng ở đây, mời bạn hãy cùng đi tiếp với tôi và tôi sẽ chỉ cho bạn dân Trung Hoa từ đâu mà ra!
Bạn liền phát biểu chống ngược với tôi, bạn nói là ban tuyên giáo Trung Hoa đã đưa ra trong chương trình
CCTV của Trung Hoa rồi, họ nói dân Trung Hoa là con cháu của Thần Nông và Hoàng Đế nằm tại sông Hoàng Hà,
thuộc miền bắc Trung Hoa.
Thưa bạn, nếu được như lời ban tuyên giáo Trung Hoa nói thì “quý hóa” quá cho dân Trung Hoa, nhưng rất
tiếc nó không được như thế, nhưng còn “tệ” hơn thế nữa !
Bạn yên lặng nhìn tôi một cách lạnh lùng rồi từ từ nói chậm rải từng tiếng : Ông Ẩn à, trên lảnh vực văn hóa,
phải đối xử lịch sự, không có kỳ thị, phải tôn trọng nhau mà sống; ông không được chê bai và chỉ trích bất cứ một
dân tộc nào. Thưa bạn, tôi không chê bai hay chỉ trích Trung Hoa, tôi chỉ nói sự thật, nhưng rất tiết đôi khi sự thật
thì hay mất lòng. Tôi nói dựa theo cổ thư do chính Trung Hoa viết ra, tôi nói dựa trên khảo cổ đào được trên đất
Trung Hoa, có nghĩa là tôi dùng tài liệu của Trung Hoa để chứng minh về dân tộc Trung Hoa, như thế tôi nào có xúc
phạm gì tới Trung Hoa đâu. Tôi chỉ trình bày đâu là sự thật mà thôi.
Bây giờ tôi xin trình bày về nguồn gốc dân Trung Hoa từ đâu mà ra.
Dân Trung Hoa từ đâu mà ra
Cho tôi xin trích lại lời ghi của đại sử gia Tư Mã Thiên của Trung Hoa trong bộ Sử Ký như sau:
⿈帝居于軒轅之丘，⽽娶于西陵之女，是為嫘祖為⿈帝正妃，
Hoàng đế cư ở đồi Hiên Viên, lấy vợ là người con gái ở Tây Lăng, tên là Lủy Tổ làm vợ chánh của hoàng đế .

