
	 Thưa bạn có hai phần để chứng minh. Phần 1, chứng minh vợ của Hoàng Đế. Phần 2, chứng minh con của 
Hoàng Đế.


a. Chứng minh qua vợ của Hoàng Đế 

	 Vợ của Hoàng Đế ( còn gọi là Hùng Vương) tên là Lủy Tổ, người con gái ở Tây Lăng.


	 Xin bạn đọc lại lời tôi trích như sau :


“Tây Lăng thị (chữ Hán: ⻄西陵⽒氏) là tên 1 quốc gia bộ lạc từng tồn vào thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế trong lịch sử 
Trung Quốc, nước này chỉ được nhắc đến duy nhất một lần trong hơn 5000 năm vào giai đoạn chuyển giao giữa 
triều đại Thần Nông và triều đại Hiên Viên.

Bấy giờ nước Tây Lăng có người con gái tên là Luy Tổ vừa xinh đẹp lại vừa nết na hiền thục, thậm chí còn 
khéo tay và thông minh trí tuệ sáng suốt có khả năng phán xét tinh tường. Thủ lĩnh nước Hữu Hùng là Công Tôn 
Hiên Viên nghe tiếng đích thân mang lễ vật đến cầu thân, qua mấy phen thử thách Hiên Viên đều đáp ứng được các 
đề mục nên Luy Tổ chấp nhận về làm dâu nước Hữu Hùng.

Không rõ nước Tây Lăng hình thành và diệt vong thế nào chỉ biết ngày nay nó nằm ở địa phận quận Tây Lăng 
thuộc địa cấp thị Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc, nhưng việc nước ấy sinh ra người phụ nữ tên Luy Tổ cũng đủ để hậu thế 
vẫn còn phải nhắc đến nó suốt mấy vạn đời sau .”1

	 Bây giờ xin bạn đọc lại truyền thuyết họ Hồng Bàng: Đế Minh lấy vợ là Vụ Tiên nữ ở vùng Lĩnh Nam, Lộc Tục 
lấy vợ là Long Nữ ở hồ Động Đình, và Hùng Vương ( còn gọi là Hoàng Đế) lấy vợ ở tỉnh Hồ Bắc cũng thuộc vùng hồ 
Động Đình, nằm trên sông Dương Tử thuộc miền nam Trung Hoa (xin coi bản đồ).

	 


   Tây Lăng thị  -  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
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	 Điểm quan trọng ở đây là Lủy Tổ sanh ra hai người con là Huyền Hiêu và Xương Ý, cả hai đều cư sống tại 
sông Dương Tử, và Huyền Hiêu và Xương Ý là tổ tiên sanh ra các thủ lĩnh của các nước trên đất cổ Trung Hoa.


	 Bây giờ xin mời bạn cùng với tôi đi vào gia phả của Hoàng Đế cùng với hai con là Huyền Hiêu và Xương Ý.


b. Chứng minh qua hai người con của Hoàng Đế   



⽣⼆⼦，其後皆有天下

sanh hai người con: mà hậu duệ của họ sau nầy nắm tất cả thiên hạ


	 Tư Mã Thiên cho biết hai người con đó là Huyên Hiêu và Xương Ý. Thưa bạn, Huyền Hiêu và Xương Ý là 
người ở miền nam, thuộc vùng sông Dương Tử, cha của hai người nầy là Hoàng Đế mà tôi đã chứng minh là Hùng 
Vương, cư sống ở vùng đất Hùng; ông cũng là người miền nam, cũng ở tại vùng sông Dương Tử. Rồi vợ của Hùng 
Vương là Lủy Tổ cũng là người sanh ở miền nam Trung Hoa. Cả gia đình là người miền nam, cư sống tại vùng sông 
Dương Tử, là vùng đất của dân Việt. Câu viết ở trên nói là hậu duệ tức là con cháu của Huyền Hiêu và Xương Ý 
nắm tất cả thiên hạ; bạn chỉ cần tìm coi hậu duệ của Huyền Hiêu và Xương Ý thì ra nguồn gốc của dân Trung Hoa.


	 Hoàng Đế có hai người con là Xương Ý và Huyền Hiêu; Chuyên Húc là con của Xương Ý, còn Kiều Cực là 
con của Huyền Hiêu. Bây giờ tôi xin chia ra hai nhánh để dễ theo dõi : Nhánh Xương Ý và nhánh Huyền Hiêu 


	 Đầu tiên tôi xin ghi gia phả của Xương Ý.






	 Tôi xin ghi ra chi tiết:

	 Xương Ý có con là Chuyên Húc. Chuyên Húc có 3 người con :

	 	 Xứng : có hậu duệ là Quý Liên, thủy tổ của nước Sở. 
	 	 Cùng Thiền : 	 - có hậu duệ là Thương Quân, thủy tổ của nước Trần.

	 	 	 	 	 - có hậu duệ là Ác Lai, thủy tổ của nước Tần, nước của Tần Thỉ Hoàng.

	 	 	 	 	 - có hậu duệ là Quý Thắng, tổ tiên của nước Triệu là nước của mẹ Tần Thỉ Hoàng.

	 	 Cổn : 	 - có con là Văn Mệnh tức là vua Vũ lập ra nhà Hạ.

	 	 	 	 - có hậu duệ là Vô Dư là con của Thiếu Khang, lập ra nước Việt sau nầy là nước Việt của 

Việt Vương Câu Tiển.

	 	 	 	 - nước Mân Việt và Đông Âu thuộc con cháu của Việt Vương Câu Tiển.


	 Vậy ai là tổ tiên của nhà Hạ? Vua Vũ thuộc nhà Hạ là con của Cổn, là cháu của Chuyên Húc và là cháu đời xa 
của Xương Ý, vậy khi sử gia Trung Hoa xưng họ là người Hoa Hạ, tức là thuộc Vua Vũ nhà Hạ, tức là con của Cổn, 
thì tổ tiên của họ là Xương Ý là người cư sống tại miền nam thuộc sông Dương Tử. Làm gì có chuyện dân Trung 
Hoa là con cháu của Thần Nông, vì từ Thần Nông cho tới Hoàng Đế là 530 năm, và Xương Ý là con của Hoàng Đế. 
Cho nên sử gia Trung Hoa trong chương trình của bạn tuyên giáo Trung Hoa, phát ra từ chương trình của đài CCTV 
9, nói Thần Nông và Hoàng Đế là tổ tiên của họ, đó là lời nói dựa hơi, chứ chính xác dân Trung Hoa là con cháu của 
Xương Ý và Huyền Hiêu mà thôi.

	 Bây giờ xin bạn xem tiếp nhánh của Huyền Hiêu.




Tôi xin ghi chi tiết :  Huyền Hiêu sanh ra Kiều Cực; Kiều Cực sanh ra Đế Khốc hiệu Cao Tân. Cao Tân có 3 
người con :

	 Tiết : Tổ của nhà Thương còn gọi là nhà Ân. Thành Thang, ở đây gọi là Ân Thang lập ra nhà Thương. 



Hậu Tắc : Tổ của nhà Chu hay còn gọi là nhà Châu, phát xuất từ Quý Lịch là cha của Văn Vương.

	 Đế Nghiêu.


Như vậy nhà Thương phát xuất từ Tiết và nhà Chu phát xuất từ Hậu Tắc, cả hai đều thuộc con cháu Huyền 
Hiêu, người ở miền nam Trung Hoa. Đấy, sử gia Tư Mã Thiên viết chứ tôi không có bịa ra, bạn thấy rõ ràng không 
chối cải vào đâu được cả. Bây giờ bạn coi nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu ở đâu trên đất Trung Hoa, do chính sử 
gia Trung Hoa kê khai ra. Xin bạn coi lại bản đồ, bạn thấy vùng Trung Nguyên là do sự góp nhặt đất đai của ba triều 
đại nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu mà thành.


	 Bạn thấy nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu nằm trên sông Hoàng Hà, vậy dựa theo sử liệu, có phải tổ tiên của 
ba nước đó là Xương Ý và Huyền Hiêu là những người sống tại sông Dương Tử không? Tôi không có bịa, tôi lấy tài 
liệu do chính sử gia Trung Hoa viết. Vậy vùng Trung Nguyên là vùng đất của ba triều đại nhà Hạ, nhà Thương và 
nhà Chu nhập lại. Sử gia Trung Hoa tuyên bố vùng Trung Nguyên là “cái nôi của nền văn minh” của Trung Hoa; tôi 
xin hỏi sử gia Trung Hoa, cái nôi văn minh đó có phải là do con cháu của Xương Ý và Huyền Hiêu là những người ở 
miền nam thuộc vùng sông Dương Tử, là vùng của dân Việt, đi lên sông Hoàng Hà lập ra không? Xin sử gia Trung 
Hoa hãy nhìn thẳng vào tôi và trả lời cho đúng sự thật.

	 Vậy Lủy Tổ, Xương Ý và Huyền Hiêu là những người phương nam, mà phương nam chỉ có Hùng Vương, lý 
do cái tên Hoàng Đế là do sử gia phương bắc là ông Tư Mã Thiên đặt ra, vì ông không biết có Thần Nông phương 
nam, chứ nếu ông biết có Thần Nông phương nam thì ông sẽ gọi Hoàng Đế là Hùng Vương.


	 Thưa bạn, tôi đã chứng minh cho bạn dân Trung Hoa là con cháu của Xương Ý và Huyền Hiêu, hai người nầy 
là con của Lủy Tổ, bà là vợ của Hùng Vương, mà Hùng Vương là con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, và Âu Cơ và 
Lạc Long Quân là con của Lộc Tục và Đế Nghi và Lộc Tục và Đế Nghi là con của Đế Minh, và cuối cùng Đế Minh là 
cháu đời thứ ba của Thần Nông, cha của Đế Minh là Đế Thừa là cháu đời thứ hai của Thần Nông, và ông nội của 
Đế Minh là Đế Đồi là cháu đời thứ nhất của Thần Nông.

	 Thưa bạn, chính Đế Đồi, Đế Thừa, Đế Minh mới chính thức là con cháu của Thần Nông; còn dân Trung Hoa là 
con cháu của Xương Ý và Huyền Hiêu là cháu chắt rất xa, mà cũng đua đòi làm con cháu chính của Thần Nông.

	 Vậy nước Trung Hoa chính thức là của ai? Xin bạn trả lời cho tôi biết.




	 Đó là tôi mới dựa trên sử liệu là cổ thư mà nói thôi, chứ tôi chưa đưa khảo cổ ra để chứng minh, khi đưa 
khảo cổ ra chứng minh thì bạn sẽ nhận thấy rõ ràng hơn. Bây giờ tôi sẽ cho bạn thấy dựa trên cổ sử và truyền 
thuyết chứng minh Hùng Vương đánh thẳng lên miền bắc Trung Hoa. 



Hùng Vương tiến chiếm đánh miền bắc Trung Hoa 

	 Khi đào lên tại Thành Đầu Sơn và Hà Mỗ Độ, các nhà khảo cổ Trung Hoa đã tìm được một số lượng gạo rất 
lớn tại hai nơi nầy. Điều nầy cho thấy vùng sông Dương Tử, mà trung tâm chính là hồ động đình rất trù phú, giàu 
có. Hình ảnh lúa gạo được chụp lại trong thời gian khai quật của hai địa điểm trên là bằng chứng có thật, không 
chối cải được.

	 Chính lúa dại tự mọc vì do khí hậu chuyển từ lạnh qua ấm áp vào cuối thời Canh Tân (Pleistocene) sau đợt 
băng tuyết cuối cùng (Last Glacial Maximum), thêm vào đó tuyết tan tạo ra nước rất nhiều tụ thành hồ lớn hồ nhỏ 
khắp nơi tại miền nam Trung Hoa. Vì đó mà lúa dại xuất hiện đầu tiên tại miền nam Trung Hoa, sau đó chuyển qua 
lúa dại được trồng (domestication), từ đó truyền thuyết về Thần Nông ra đời để giải thích về hiện tượng xảy ra vấn 
đề trồng lúa dẫn đến định cư. 

	 Dân trồng lúa dại đó là dân của Thần Nông nên mang tên là dân Miêu 苗, chữ Miêu có nghĩa là người trồng 
lúa. Địa điểm chính của dân Miệu là vùng hồ Động Đình và vùng đóng dọc bờ biển phía đông của Trung Hoa. Sau 
đó dân Miệu tự tách ra làm hai vì lý do dân Miêu ở dọc bờ biển phía đông có tài bắn cung tên rất chính xác nên họ 
tự chuyển đổi xưng họ là Di, chữ Di gồm có bộ Đại và bộ Cung 夷, tức là người có tài bắn cung. Ở thời gian đầu 
người xưa gọi người phía nam là Miêu Di, nhưng vì chữ Miêu đồng âm với chữ Man, nên sử gia Trung Hoa đổi tên 
cho gọi là Man Di.  Dù là người Di hay người Miêu thì tất cả đều là dân của Hùng Vương, vì cả miền nam Trung Hoa 
là do Lộc Tục cai trị, sau đó truyền lại cho Lạc Long Quân cai trị, và cuối cùng truyền lại cho  Hùng Vương cai trị.

	 Chúng ta cần phải hiểu vấn đề di dân của các sắc tộc trên đất Trung Hoa thì mới hiểu được truyền thuyết họ 
Hồng Bàng. Vấn đề di dân nầy có thể chứng minh qua Khảo cổ và Nhân chủng học khi các bộ xương cốt người 
miền nam đi lên và chết chôn trên đó. Thưa bạn, chúng ta có rất nhiều bằng chứng để chứng minh dân miền nam 
lên miền bắc định cư sống trên đó, như bằng chứng về lúa gạo đào được tại các nền văn hóa của miền bắc Trung 
Hoa, bằng chứng về xương cốt người phương nam lên chết chôn ở đấy, bằng chứng về cổ thư có ghi sự di

chuyển của dân Di Việt vv…Thưa bạn, cái tiền sử của dân Việt là một bộ sử đầy lý thú, nếu bạn chịu khó nghiên 
cứu đến nơi đến chốn.

	 Tôi xin được nói tiếp. Trong gia phả Thần Nông thì cháu đời thứ 6 là Đế Ai thuộc Thần Nông phương bắc, 
cùng thời với sự xuất hiện với Hùng Vương đầu tiên của Thần nông phương nam. Đến thời cháu đời thứ 8 thì Đế 
Du là vua của Thần Nông phương bắc, thì Hoàng Đế ( đó là Hùng Vương) thuộc Thần Nông phương nam xuất hiện,




tôi cho rằng trận chiến giữa Đế Du và Hùng Vương (còn gọi là Hoàng Đế) có lẽ xảy ra vào đời Hùng Vương thứ ba 
hay thứ tư của gia phả Thần Nông phương nam.




	 Thưa bạn, miền nam Trung Hoa vào đời Hùng Vương đời thứ ba hay thứ tư rất trù phú, giàu có. Bằng chứng 
về lúa gạo được tìm thấy rất nhiều tại miền nam Trung Hoa, được các nhà khảo cổ đào được và chứng minh. Tiền 
nhân chúng ta thường nói: “Dân giàu thì nước mạnh.” Đến giai đoạn nầy thì vị vua Hùng mới nghĩ đến vấn đề thống 
nhất hai nhóm Thần Nông phương bắc và Thần nông phương nam lại làm một.


	 Thưa bạn, không phải đợi tới Tần Thỉ Hoàng mới có vấn đề thống nhất trên đất nước Trung Hoa. Vào thời 
Hùng Vương thì đã có vấn đề thống nhất Trung Hoa rồi, và trước Hùng Vương qua việc Âu Cơ lấy Lạc Long Quân, 
Âu Cơ là công chúa của Thần Nông phương bắc và Lạc Long Quân là hoàng tử của Thần Nông phương nam, đó 
cũng là sự thống nhất trên đất Trung Hoa, vì đó 50 con đại diện cho Thần Nông phương bắc thuộc mẹ Âu Cơ, còn 
50 con thuộc Thần Nông phương nam thuộc Lạc Long Quân, do đó Bách Việt, tức là 100 giống Việt, đại diện cho 
tất cả bộ lạc trên đất Trung Hoa. Tất cả những điều nói trên có ghi rõ ràng trong truyền thuyết nhưng có mấy ai biết 
đâu. Bước lên một bước nữa thì cả nước Cổ Việt bao gồm Trung Hoa và miền bắc Việt Nam là thuộc vào Đế Minh, 
nên ông mới có nước chia cho hai người con. Rồi cuối cùng là Thần Nông, dân của ông trải dài từ nam chí bắc, 
đều nầy chứng minh qua cổ thư và khảo cổ trên đất Trung Hoa. 

	 Thưa bạn, mỗi một chặng sử trên đất Trung Hoa đều có sự hiện diện của tiền nhân người Việt, và chính các vị 
tiền nhân đó đã lập ra những trang sử mà sử gia Trung Hoa không thể nào chối cải được.


	 Khi Hùng Vương, từ phương nam tiến lên đánh với nhóm Thần Nông phương bắc lúc đó do Đế Du lãnh đạo, 
thì có xảy ra hai trận đánh, một trận tại Bản Tuyền do chính Đế Du chỉ huy đánh, và trận thứ hai là trận Trác Lộc do 
Xi Vưu chỉ huy.

	 Câu hỏi ở đây là tại sao xảy ra hai trận đánh? Đế Du đã tử trận rồi thì kể như Thần Nông phương bắc đã thua, 
tại sao phải đánh trận thứ hai với Xi Vưu ? Tôi xin giải thích cho bạn chứ bạn đọc sử Trung Hoa, sử gia Trung Hoa 
không bao giờ nói chuyện nầy lý do là họ không thể nào biết được, vì tài liệu nầy nằm trong truyền thuyết họ Hồng 
Bàng!






	 Vua Hùng từ phương nam tiến lên đánh với Đế Du tại Bản Tuyền, tôi xin trích ghi từ truyền thuyết họ Hồng 
Bàng như sau : “Đế Lai trở về bắc, lại truyền ngôi cho Đế Du, cùng với Hoàng Đế đánh nhau tại Bản Tuyền, không 
hơn nên tử trận ”.
2

	 Sau khi thắng Đế Du, thì Hùng Vương (còn gọi là Hoàng Đế ) mới sáp nhập Thần nông phương bắc và Thần 
nông phương nam lại với nhau, thống nhất Trung Hoa, nhưng Xi- Vưu không đồng ý, vì đó mới xảy ra trận đánh thứ 
hai tại Trác Lộc. Câu hỏi ở đây, Xi-Vưu là ai vậy? Tại sao Hùng Vương phải đánh với Xi-Vưu, vậy Xi-Vưu là lảnh tụ 
của ai để có quân mà chống lại Hùng Vương?

	 Điều bí mật nầy chỉ có ghi trong truyền thuyết họ Hồng Bàng, không có ghi trong bộ Sử Ký Tư Mã Thiên hay 
bất cứ tài liệu nào của Trung Hoa. Trong truyền thuyết họ Hồng Bàng ghi vắn tắt như sau :

	 “Đế Nghi truyền ngôi cho Đế Lai cai trị phương Bắc; nhân khi thiên hạ vô sự; sực nhớ đến chuyện ông nội là 
Đế Minh nam tuần gặp tiên nữ, Đế Lai bèn khiến Xi-Vưu tác chủ quốc sự mà nam tuần qua nước Xích-Quỷ …”
3

	 Như vậy Xi-Vưu là cận thần, mà ngày xưa gọi là tể tướng trông coi quốc sự, thay thế Đế Lai trông coi việc đất 
nước trong thời gian Đế Lai đi vắng.

	 Xi-Vưu làm tể tướng qua nhiều đời, từ thời Đế Lai kéo tới thời Đế Du. Vậy Xi-Vưu là thủ lĩnh của ai? Tôi xin ghi 
nguyên văn như sau : 

	 “Chiyou (蚩尤) was a tribal leader of the Nine Li tribe (九黎黎) in ancient China.[1] He is best known as a king who 
lost against the future Yellow Emperor during the Three Sovereigns and Five Emperors era in Chinese mythology."


Dịch : 

	 “Trong thời cổ đại của Trung Hoa, Xi Vưu là lảnh tụ của bộ lạc Cửu Lê. Ông được biết đến như một vị vua 
thua trận với vị vua tương lai là Hoàng Đế trong thời Tam Hoàng Ngũ Đế thuộc thần thoại Trung Hoa .”
4

 Lĩnh nam chích quái - do Lê Hữu Mục dịch - In tại Hoa Kỳ, trang 442

 Lĩnh nam chích quái, trang 433

  trích từ Wikipedia.4

https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Emperor
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Sovereigns_and_Five_Emperors
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_mythology


	 Câu hỏi ở đây là cái gốc của Cửu Lê từ đâu mà ra? Xin thưa, đầu tiên gọi là Cửu Di, khi Xi Vưu lảnh đạo thì 
đổi thành Cửu Lê. Con số 9 (cửu ) tượng trưng cho số nhiều. Để hiểu rõ về Cửu Di, xin bạn xem đọc Đông Di liệt 
truyện , tôi xin trích và dịch nguyên văn như sau :
5

《东夷列列传》Đông Di liệt truyện


	 


	 Vậy Xi-Vưu là lảnh đạo của 9 nhóm Di gộp lại mang tên Cửu Lê. Thế thì tại sao Hùng Vương tiến đánh Xi-Vưu 
tại Trác Lộc? Đế trả lời tôi xin trích nguyên văn như sau :


“Cửu Lê (chữ Hán: 九黎黎) là tên một quốc gia bộ lạc thời tối cổ trong lịch sử Trung Quốc, địa bàn quốc gia này 
nằm ở khu vực huyện Trác Lộc tỉnh Sơn Tây ngày nay .”6

 后 汉 書：列列 传：东夷列列传 - https : //ctext.org5

Cửu Lê - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
6

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_l%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%91i_c%E1%BB%95&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1c_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_T%C3%A2y_(Trung_Qu%E1%BB%91c)


Có nghĩa là nhóm 9 bộ lạc nhập lại mang tên là Cửu Lê, đồng thời họ cũng lấy tên Cửu Lê đặt tên cho nước 
của họ, và nước đó đóng tại Trác Lộc. Vì đó trong trận đánh tại Bản Tuyền của vua Hùng với Đế Du, lúc đó cũng có 
mặt của Xi-Vưu là tể tướng của Đế Du. Khi Đế Du bị tử trận, thì Xi-Vưu rút quân về Trác Lộc, nằm ở phía bắc của 
Bản Tuyền.

Hùng Vương theo đánh Xi-Vưu tại Trác Lộc là nước được phân chia cho nhóm Cửu Lê của Xi-Vưu. Xi-Vưu 
đánh không lại nên bỏ miền bắc Trung Hoa, kéo về phía bắc của Mãn Châu (Manchuria ), rồi nhập với Triều Tiên vì 
đó sử cổ đại của Triều Tiên có nhắc tới nhóm Đông Di và sự liên hệ với Xi-Vưu.

Tóm lại, tôi đã chứng minh cho bạn thấy nguồn gốc của dân Trung Hoa phát xuất từ Huyền Hiêu và Xương ý, 
trong khi đó dân Việt mới là chính thức thật sự là con cháu của Thần Nông. Thưa bạn, cái nguồn gốc của dân Việt 
không ngừng ở Thần Nông. Vấn đề Thần Nông là để nói lên một thời gian chuẩn bị cho thời gian bắt đầu trồng trọt 
để rồi sau đó bước qua giai đoạn định cư, nó chỉ là một khoảng thời gian trong tiền sử của dân Việt mà thôi.

Vậy câu hỏi mà tôi hỏi bạn ở đây : Ai là tổ tiên của Thần Nông?
Đã đến lúc bạn cần phải biết tổ tiên của dân Việt là ai. Xin bạn coi phần phân tích dưới đây. Tôi biết bạn và tất 

cả các nhà nghiên cứu cùng sử gia người Việt sẽ chống đối 100%, nhưng không sao bạn hãy xem qua để biết, biết 
đâu bạn có bằng chứng hay hơn tôi, để tôi có cơ hội học hỏi từ bạn thì sao.

Ai là tổ tiên của Thần Nông?

Trong truyền thuyết họ Hồng Bàng, ông Trần Thế Pháp có ghi một điểm rất nhỏ mà ít ai để ý. Tôi xin ghi lại 
nguyên văn :

Truyện Hồng Bàng

Cháu ba đời Viêm Đế họ Thần Nông , tên là Đế Minh ….7

 Lĩnh Nam chích quái - Lê Hữu Mục - in lần thứ nhất tại Hoa Kỳ.7



Đấy, chỉ là một câu chuyện rất đơn giản với tựa đề là truyện Hồng Bàng. Ít ai để ý vì nó giống như một câu 
chuyện đời xưa với tựa đề là Hồng Bàng. Bạn vào đọc trong câu truyện đó, bạn không thấy chỗ nào nhắc đến hai 
chữ Hồng Bàng cả! Bạn không thấy người ta kể về Hồng Bàng mà ngược lại người ta kể về con cháu của Thần 
Nông. Bạn thấy cái tựa đề của chuyện, và câu chuyện được kể nó chả ăn khớp dính líu gì với nhau gì cả. Vì đó mà 
không có ai chú ý, và chỉ coi đó là một câu chuyện bình thường mà thôi.

Bộ sử đầu tiên của dân Việt là bộ Đại Việt Sử, do Lê Văn Hưu biên soạn. Bộ sử nầy khởi đầu từ thời Trần 
Thái Tông (1225-1258) đến năm Nhâm Thân (1272) đời Thánh Tông (1258-1278) mới xong. Bộ sử chép từ Triệu Võ 
Vương đến Lý Chiêu Hoàng .8

 Việt Nam sử lược - Trần Trọng Kim - trang 128-1298



Bộ sử đầu tiên viết từ đời nhà Trần không có nhắc đến truyện Hồng Bàng. Mãi đến đời nhà Lê thì vua Lê 
Thánh Tông mới ban chiếu cho Ngô Sĩ Liên làm bộ Đại Việt Sử Ký, tôi xin trích ghi lại như sau : 

“Đại Việt Sử Ký - Thánh Tông sai Ngô Sĩ Liên làm bộ Đại Việt Sử Ký chia làm hai bản. Một bản kể từ thời 
Hồng Bàng thị cho đến Thập Nhị Sứ Quân gồm có 5 quyển. Một bản kể từ Đinh Tiên Hoàng cho đến Lê Thái Tổ có 
10 quyển. Cả thảy là 15 quyển .”9

 

Cái thiên tài hơn người của cụ Ngô Sĩ Liên là cụ nhìn vào truyện Hồng Bàng của quyển Lĩnh Nam Chích Quái, cụ thấy 
được cái cốt lỏi của câu chuyện, cụ thấy được cái nguồn gốc của dân tộc Việt nằm trong cái cốt lõi đó. Từ đó cụ mới 
chuyển chữ truyện Hồng Bàng thành họ Hồng Bàng, tức có nghĩa từ một câu chuyện bình thường chuyển


 Trích Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim - quyển 1, trang 2609



thành một  giòng tộc mang tên họ Hồng Bàng, chữ Nho đọc là Hồng Bàng thị (鴻 龐 ⽒氏 ). Từ một câu chuyện, cụ Ngô 
Sĩ Liên biến nó thành một “thị tộc”, qua danh xưng “thị” tức là một bộ lạc ngày xưa có cùng một tên họ. Ở đây chữ 
“thị” ⽒氏 rất quan trọng. Tôi xin được phân tích chi tiết như sau :

Chữ “thị” được viết bằng chữ Nho là ⽒氏 có quá trình từ chữ cổ cho tới chữ ngày nay như sau:


Vậy chữ thị ⽒氏 tượng trưng cho cái gì? Xin bạn xem lối phân tích và giải thích chữ “thị” dưới đây:



	 Câu hỏi ở đây là tại sao lại dùng lá của bông súng hay bông sen để tượng trưng cho chữ “thị”? Thưa là vì lá 
bông súng hay bông sen phát triển rất nhanh trong ao hồ. Chữ Nho đọc là thị ⽒氏 dịch ra chữ Quốc Ngữ là “họ”, vì 
đó “Hồng Bàng thị” có nghĩa là “họ Hồng Bàng”.

	 Tôi xin giải thích bằng một câu chuyện cho dễ hiểu : Một người thanh niên và một cô thiếu nữ đến tuổi lập gia 
đình, mỗi người có cái họ riêng, ví dụ : Anh Lê văn Nam và chị Trần thị Nữ.

	 Anh Nam lấy chị Nữ sau một năm thì sanh đứa con đầu lòng, rồi sau đó sanh đôi, sanh ba, và sau một thời 
gian thì hai anh chị có gần cả chục đứa con, vì đó mà người xưa thường có câu : “Con đàn cháu đống”, giống như 
lá bông súng nở rất nhanh trong ao hồ. Sau một thời gian thì các con của anh chị lớn lên rồi chúng nó lấy vợ gả 
chồng lại sinh thêm rất nhiều con cái. Rồi từ một gia đình biến thành một “gia tộc” để rồi sau đó bung ra biến thành




một “thị tộc”, và cứ thế mà nở rộng lớn ra. Rồi rất nhiều “thị tộc” khác nhau nhập lại biến thành “thành thị”, bạn 
thấy vẫn còn chữ “thị”, từ chữ thành thị đó chuyển thành chữ “Quốc” được viết 國.

	 Vậy từ gia đình, ra thành “gia tộc”, rồi từ gia tộc ra “thị tộc”, nhiều thị tộc gồm lại thành làng xã quận huyện, 
sau đó biến thành “thành thị” để rồi nhầm bảo vệ nhau biến thành chữ Quốc 國 là Quốc gia với bức tường bao 
quanh và dùng khí giới canh giữ.

	 Vậy tôi đã tạm thời phân tích cái gốc của chữ “thị” và tiến trình tiến hóa của chữ “thị”, từ gia đình ra đến trở 
thành quốc gia.


Trở lại danh xưng Hồng Bàng thị, tức là thị tộc Hồng Bàng, có nghĩa là họ Hồng Bàng, trong đó không phải có 
một họ mà là hai họ nhập lại với nhau gồm có họ Hồng và họ Bàng, nhập hai họ lại mang tên Hồng Bàng.

Câu hỏi ở đây làm sao biết có hai họ nhập lại với nhau? Xin thưa, sở dĩ chúng ta biết là hai họ là trong lãnh 
vực của Nhân chủng học, khi nghiên cứu về lũy trình tiến hóa của con người, đã xảy ra trên thế giới, thì khi phân tích 
danh xưng họ Hồng Bàng ăn khớp với lũy trình tiến hóa đó.

Thưa bạn, lũy trình tiến hóa rất dài dòng và chi tiết, xin bạn coi trong chương trình Phục Hồi Nguồn Gốc Dân 
Tộc Việt, bài tôi đang viết ở đây chỉ là một bài viết nhỏ, sơ lược, nên vì đó tôi không thể gom tất cả mọi thứ vào đây 
được. Bài viết nhỏ nầy không thể chứa tất cả mọi thứ của tiền sử được, xin bạn thông cảm.

Qua quá trình nghiên cứu về tiền sử, tôi chỉ nói với bạn tổ tiên xa nhất và khởi điểm hình thành dân tộc Việt 
chính là họ Hồng Bàng. Từ Hồng Bàng kéo dài tới Thần Nông còn bao nhiêu vị tiền nhân khác trên vùng đất Cổ Việt, 
chứ không phải chỉ có Thần Nông và Hoàng Đế (tức là Hùng Vương) mà dân Tàu giành giựt tuyên bố là của họ.

Thử hỏi sử gia Trung Hoa, ngoài Thần Nông và Hoàng Đế ra, sử Trung Hoa còn có tổ tiên nào cổ xưa hơn 
Thần Nông và Hoàng Đế? Câu trả lời là KHÔNG! Trong khi đó truyền thuyết họ Hồng Bàng cho biết ngoài Thần 
Nông, dân Việt còn có họ Hồng Bàng, cách Thần Nông rất xa, và sau khi nghiên cứu thì tôi nhận thấy họ Hồng Bàng 
chính là tổ của Thần Nông, nên trong truyền thuyết khởi đầu bằng danh xưng họ Hồng Bàng, có ý nói với chúng ta 
và tất cả những nhân vật được kể trong truyền thuyết đều là con cháu của họ Hồng Bàng, trong đó có cả Thần Nông.

Tôi biết rằng khi tôi đưa ra dòng dõi họ Hồng Bàng, bạn cùng các sử gia và các nhà nghiên cứu người Việt đều 
chống đối vì họ cho đó là của Tầu. Điều nầy không làm tôi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ không có bộ sử nào của 
người Việt hay do sử gia người Việt viết ra, chưa có có một bộ sử nào đề cặp đến Hồng Bàng và Thần Nông thì làm 
sao bạn biết được.




