
Các tộc người tại Indonesia có phải người Việt 
cổ không? 

 
 

 

Trong những năm gần đây, báo chí và các trang thông tin Việt Nam thường xuyên đăng tải 
và tuyên bố rằng họ đã tìm thấy người Việt cổ tại Indonesia, các bài báo được đăng trên các 
trang mạng thường cho rằng các tộc người Indonesia như người Minangkabau, người Dayak, 
người Toraja, người Batak Toba là những “tộc người Việt cổ” [1], nếu thử tìm bằng các từ 
khóa liên quan tới người Việt cổ, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những thông tin về hậu duệ 
người Việt cổ tại Indonesia, với tần suất xuất hiện rất dày. Điều này cho thấy quan điểm cho 
rằng các tộc người này là người Việt có độ phổ biến rất cao, được nhiều người Việt biết tới, 
gây ra những ngộ nhận không nhỏ về nguồn gốc dân tộc. 

Truy nguyên về nguồn gốc giả thuyết này, chúng tôi nhận thấy nó có thể bắt nguồn từ Trương 
Thái Du vào năm 2005, với thông tin được đề xuất trên trang BBC, với bài viết “Tiếng trống 
đồng Mê Linh”, tác giả này đề xuất rằng: sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thì một bộ phận 
người Việt đã lên thuyền ra khơi và dạt vào eo biển Malacca nhờ gió mùa Đông Bắc. [2] 

Trương Thái Du còn đưa ra giả thuyết rằng từ Luak chỉ lãnh thổ chung của người 
Minangkabau khá giống với chữ Lạc, “người đứng đầu vùng tự trị cũng là nam giới, do các 
trưởng thị tộc bầu lên gọi là Luak Undang”, hay “người nữ giữ quyền thừa kế trong thị tộc gọi 
là Turun Cicik, các em gái bà này nằm trong hàng thừa kế thứ hai gọi là Turun Nyi. Ngữ âm 
này, sau biết bao biến đổi qua thời gian, đọc lên vẫn thấy mơ hồ hai cái tên Trưng Trắc, Trưng 
Nhị.”. 



Từ đây, báo chí Việt Nam thường xuyên đăng lại các bài viết về người Minangkabau, cho rằng 
họ là người Việt cổ, với tất cả các thông tin đều dựa trên giả thuyết được Trương Thái Du đề 
xuất trên tờ BBC tiếng Việt. Và báo chí cũng mở rộng hơn, đi tìm kiếm “nguồn gốc người Việt 
cổ” từ các bộ lạc tại Indonesia, càng ngày, càng xuất hiện nhiều tộc người được cho là “người 
Việt cổ” hơn. 

Những giải thích và kết nối tiếng Việt và tiếng Minangkabau của Trương Thái Du, nếu nghe 
qua chúng ta sẽ cảm thấy nó rất “hợp lý”, nhưng sự hợp lý và sự chính xác, khoa học gần như 
là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, có nhiều giả thuyết nghe rất thuận tai, khiến người 
nghe cảm thấy hợp lý, giải đáp được nhiều khúc mắc của họ khi tìm hiểu về nguồn gốc dân 
tộc, nhưng nếu xét về tính khoa học và chính xác, thì thường các giả thuyết đó không có cơ 
sở là sự thật. Giả thuyết của Trương Thái Du cũng như vậy, chủ yếu dựa trên sự suy diễn chủ 
quan không có cơ sở khoa học chứng minh. 

Bên cạnh người Minangkabau, thì nhiều dân tộc khác như Dayak, được đề xuất là người Việt 
cổ vì có một số phong tục giống với người Việt cổ. Hay các tộc người Toraja, Batak Toba là 
người Việt cổ vì họ có mái nhà cong tương tự như trên trống đồng Đông Sơn. Tựu chung, thì 
những giả thuyết cho rằng các tộc người này là người Việt cổ có cơ sở hỗ trợ rất yếu, hầu như 
những bằng chứng được sử dụng đều không có cơ sở để chứng minh về nguồn gốc dân tộc, 
chỉ là sự tương đồng có thể kết nối người Việt với rất nhiều dân tộc trong vùng Đông Á và 
Đông Nam Á. Và các giả thuyết cũng chưa được kiểm chứng bởi các nghiên cứu khoa học, vậy 
nên việc vội vàng nhận định và tuyên bố đây là người Việt cổ rất nguy hại đối với nhận thức 
về nguồn gốc dân tộc. 

Chúng tôi sẽ thử tìm hiểu về nguồn gốc của các tộc người này, xem xét các yếu tố về nguồn 
gốc ngôn ngữ, di truyền, văn hóa của các dân tộc này thông qua các nghiên cứu khoa học, so 
sánh với người Việt, để làm rõ về giả thuyết cho rằng đây là người Việt cổ, xác định sự liên 
hệ của các tộc người này với người Việt, từ đó loại bỏ những lớp mây mù phủ lên vấn đề 
nguồn gốc người Việt mà các giả thuyết này đã tạo nên. 

1. Nguồn gốc của các tộc người được cho là Việt cổ: 
a. Nguồn gốc ngôn ngữ: 
Tất cả các tộc người được cho là người Việt cổ: Minangkabau, Dayak, Toraja, Batak Toba đều 
thuộc ngữ hệ Nam Đảo (Austronesian), đây là ngôn ngữ chính của hầu hết các dân tộc trong 
vùng Đông Nam Á hải đảo. Theo các nghiên cứu di truyền, thì người Nam Đảo bắt nguồn từ 
vùng bắc Đông Á, di cư xuống Dương Tử khoảng 6000 năm trước, sang Đài Loan khoảng 
5000 năm trước và xuống vùng đảo Đông Nam Á [3][4]. 



 

Nguồn gốc, các hướng di cư và phân tán của ngữ hệ Nam Đảo. [5] 

Từ đây chúng ta sẽ thấy được một số nét tương đồng của người Nam Đảo với người Việt có 
nguồn gốc từ việc hệ ngữ Nam Đảo có nguồn gốc từ Đông Á cổ, họ cũng đã từng chung sống 
với người Việt trong cộng đồng chung ở vùng Dương Tử trước khi xuống vùng đảo, nhưng 
sự tương đồng đó không liên hệ nhiều tới các yếu tố để được xem như là người Việt cổ mà 
các giả thuyết đã đề xuất. 

Về ngôn ngữ, tiếng Việt thuộc ngữ hệ Nam Á [6], không liên quan tới các ngôn ngữ Nam Đảo, 
văn hóa Đông Sơn cũng có ngôn ngữ là Nam Á [7]. Ngữ hệ Nam Á có nguồn gốc phát triển 
độc lập với ngữ hệ Nam Đảo, có nguồn gốc từ vùng trung lưu Dương Tử [8]. Vùng đảo Đông 
Nam Á trong xuyên suốt lịch sử, hầu như không thấy có sự xuất hiện của ngữ hệ Nam Á, mà 
chỉ có ngữ hệ Nam Đảo tới sau và người Negrito da đen tới trước định cư, người Nam Đảo 
đã có sự hòa huyết với tỉ lệ cao người Negrito trong vùng này khi di cư xuống từ Đài Loan, 
vậy nên, không có bất cứ cơ sở nào cho thấy một cuộc di cư về vùng đảo Đông Nam Á từ vùng 
miền Bắc Việt Nam sau khi văn hóa Đông Sơn sụp đổ, và sự kiện tiếp theo đó khi quốc gia 
của Hai Bà Trưng bị xóa sổ mà Trương Thái Du đã kết nối với người Minangkabau. 

b. Sự khác biệt di truyền: 
Nghiên cứu di truyền của Liu et al. 2019 [9] đã thực hiện nghiên cứu và so sánh giữa nhiều 
hệ ngữ, kết quả nghiên cứu cho thấy người Nam Đảo (thanh language: màu nâu) có khác biệt 
di truyền rất lớn với người Việt. Màu đen là gen đặc trưng của người Nam Đảo, màu xanh lá 



là gen của Tai-Kadai, chị em của ngữ hệ Nam Đảo, có thể thấy các gen này chiếm đa số trong 
di truyền người Nam Đảo. 

 

 
 

Nghiên cứu của Liu et al. 2019 cho thấy khoảng cách di truyền của người Việt và người Nam Đảo. [9] 
Xét về nhân diện, thì các dân tộc thuộc hệ ngữ Nam Đảo được cho là người Việt cổ cũng có 
nhân dạng rất khác so với người Việt. 



 



 

 



 

Nhân diện các tộc người được cho là người Việt cổ: Batak, Minangkabau, Toraja, Dayak. 
 
 
c. Chế độ xã hội của người Minangkabau: 
Về chế độ xã hội, thì người Minangkabau, tộc người được cho là hậu duệ của Hai Bà Trưng, 
là tộc người theo chế độ mẫu hệ. Người Nam Đảo có chế độ mẫu hệ từ khi còn trong vùng 
bắc Đông Á, duy trì qua hàng nghìn năm, tới hiện tại vẫn còn nhiều tộc người theo chế độ 
mẫu hệ, người Minangkabau chính là tộc người theo chế độ mẫu hệ lớn nhất thế giới [11]. 
Chi tiết này cho thấy người Việt không thể có liên hệ với họ, bởi người Việt đã theo chế độ 
phụ hệ từ ít nhất 6000 năm trước tại vùng trung lưu Dương Tử, văn hóa Lương Chử cũng 
theo chế độ phụ hệ, tới thời Đông Sơn, thì vẫn tiếp tục duy trì chế độ phụ hệ, [12], nên người 
Việt thời Hai Bà Trưng không theo mẫu hệ, và người Việt ngày nay vẫn tiếp tục duy trì chế 
độ phụ hệ. 

d. Kết luận: 
Người Nam Đảo dựa trên các nghiên cứu di truyền, ngôn ngữ, xã hội đều cho thấy họ có sự 
khác biệt rất lớn với người Việt. Sự khác biệt chế độ xã hội, ngôn ngữ đó đã cho thấy các dân 
tộc này không thể là người Việt cổ, bởi một dân tộc không dễ dàng thay đổi chế độ xã hội, 
ngôn ngữ của mình một cách hoàn toàn khi di cư tới vùng khác, chưa kể, các vùng đảo Đông 
Nam Á nhìn chung khá thưa thớt dân cư, không có sự cai trị và đồng hóa tuyệt đối bởi một 

https://theregencies.id/history-of-the-batak-people/
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dân tộc, nên nếu thực sự có cuộc di cư nào của người Việt xuống vùng này, thì hiện tại chúng 
ta sẽ thấy những tộc người hiện vẫn nói ngôn ngữ Nam Á và giữ được trọn vẹn văn hóa Việt 
cổ sinh sống trong vùng này. Các dân tộc được xem là người Việt cổ trên không đáp ứng được 
các tiêu chí đó, ngôn ngữ khác, chế độ xã hội khác và văn hóa cũng nhiều điểm khác biệt. Vì 
vậy, hoàn toàn không đủ cơ sở để cho rằng các tộc người Nam Đảo có nguồn gốc từ người 
Việt, là người Việt cổ. 

2. Phong tục của các dân tộc tại Indonesia: 
Phong tục của người Việt, tộc Việt so với các dân tộc Nam Đảo ngày nay, có rất nhiều điểm 
khác biệt. Một số tộc người được cho là người Việt cổ có những phong tục có thể nói là man 
rợ, đây là những phong tục mà một dân tộc đã đạt tới trình độ văn minh cao như tộc Việt và 
người Việt không có trong suốt tiến trình hình thành và phát triển của họ. 

a. Người Dayak: 
– Phong tục săn đầu người của người Dayak 
Người Dayak được cho là tộc người giống người Việt cổ nhất, nhưng họ có nguồn gốc ngôn 
ngữ, dân tộc hoàn toàn khác với người Việt. Xét về phong tục, họ có những phong tục mà 
người Việt chưa bao giờ có, trong đó tiêu biểu nhất chính là tục săn đầu người. 

Người Dayak xưa có tục săn đầu người giữa các bộ tộc, đó là cách để khẳng định sức mạnh 
của những chiến binh và bộ tộc với nhau. Những thanh niên trước khi trở thành một chiến 
binh phải trải qua nghi lễ xăm mình tại ngôi nhà truyền thống, sau đó họ sẽ được đi săn. Đây 
là phong tục truyền thống quan trọng bậc nhất trong xã hội của người Dayak. [13] 



 

Tục săn đầu người của người Dayak. [Nguồn] 

Một số dân tộc tại Tây Nguyên cũng có tục săn đầu người, tuy nhiên, người Nam Đảo đã đem 
phong tục này vào vùng Đông Nam Á lục địa, đồng hóa một số dân tộc Nam Á sang nói hệ ngữ 
Nam Đảo, về di truyền, thì các dân tộc nói tiếng Nam Đảo trong vùng Đông Nam Á lục địa 
ngày nay có nguồn gốc từ người Nam Á [9], di cư vào Đông Nam Á lục địa vào khoảng 4000 
năm trước theo các nghiên cứu di truyền. [14][15] 

– Nghi thức tắm đầu lâu – Nyobeng 
Người Dayak còn xem tục rửa sọ người là một phong tục quan trọng của dân tộc họ. Hộp sọ 
của kẻ thù sau cuộc chiến được người Dayak mang về nhà và đặt ở vị trí trang trọng. Hàng 
năm, người Dayak mang hộp sọ của kẻ thù ra để thực hiện nghi lễ Nyobeng, theo đó, hộp sọ 
của kẻ thù được mang ra tắm và làm sạch bụi bẩn. Bộ lạc Dayak tin rằng hộp sọ khô của con 
người ẩn chứa sức mạnh ma thuật, sức mạnh bí ẩn này giúp cho mùa màng bội thu và xua 
đuổi tà ma. [16] 

https://theculturetrip.com/asia/malaysia/articles/the-history-of-borneos-headhunters/


 

Tục rửa sọ người của người Dayak. [16] 

b. Người Toraja: 
– Tục sống chung với người chết của người Toraja: 
Tộc người Toraja có phong tục ướp xác những người đã chết và chăm sóc những thi thể được 
bảo quản này một cách kĩ lưỡng như thể họ vẫn còn sống. Đối với cả bộ tộc, một thi thể được 
bảo quản và chăm sóc tốt sẽ mang lại nhiều may mắn và hạnh phúc, bởi vậy các gia đình luôn 
cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cơ thể những người đã chết vẫn tồn tại dưới hình dạng đẹp 
nhất có thể. [17] 



 

Tục sống chung với những thi thể của người Dayak. [17] 

 
c. Nhận xét: 
Với cảm quan của một người bình thường, cũng có thể thấy đây là những phong tục man rợ. 
Nếu lùi xa hơn không gian về thời cổ đại, thì những phong tục này cũng được xem là những 
phong tục của người dã man, hầu như không dân tộc nào có trình độ văn minh lại có những 
phong tục tương tự như vậy trong văn hóa của mình. Đây là biểu hiện trực tiếp cho trình độ 
văn minh về nhận thức của một dân tộc. Người Việt đã phát triển tới trình độ văn minh cao, 
những phong tục này hoàn toàn không xuất hiện trong văn hóa Việt trong xuyên suốt lịch sử 
tồn tại của họ, vậy nên, nếu chúng ta xét về văn hóa, thì sự tương đồng là có, nhưng sự khác 
biệt cũng là rất lớn. Nếu chúng ta tuyên bố các tộc người này là tộc người Việt cổ, là đang vô 
tình đang nói rằng tổ tiên của chúng ta từng giống như họ, cũng có những phong tục kỳ dị và 
đáng sợ như vậy, nếu nói một cách thẳng thắn, đó là một sự xúc phạm đối với tổ tiên, với 
danh dự của dân tộc mình. 

3. Sự tương đồng văn hóa: 
a. Tại sao các tộc người tại Indonesia lại có những ngôi nhà cong? 
Tại sao người Indonesia lại có những ngôi nhà cong? Câu trả lời tới từ sự ảnh hưởng của văn 
hóa Đông Sơn. Văn hóa Đông Sơn có nguồn gốc từ miền Bắc Việt Nam, trong thời gian tồn tại, 
thì văn hóa Đông Sơn đã có những ảnh hưởng rất rộng lớn [18], trong đó bao gồm cả người 
Nam Đảo. Vùng đảo Đông Nam Á trong thời kỳ văn hóa Đông Sơn tồn tại, họ chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của văn hóa Đông Sơn. Họ đưa trống đồng trực tiếp từ Việt Nam về, có sự giao lưu 
khá thường xuyên với người Việt, với ví dụ tiêu biểu nhất là họ đã tới Việt Nam để đem giống 
lợn về theo nghiên cứu di truyền của loài lợn [19], hay họ đem giống lúa trực tiếp từ Việt 
Nam về để phát triển nông nghiệp tại vùng đảo Đông Nam Á. [20]. Kiến trúc cũng như vậy, 
kiến trúc của văn hóa Đông Sơn cũng theo những chuyến hải hành của người Nam Đảo tới 



miền Bắc Việt Nam, phong cách mái nhà cong Đông Sơn được họ đưa lên những mái nhà của 
dân tộc mình, và được một số dân tộc duy trì cho tới ngày nay. 

 

Kiến trúc trên trống đồng Đông Sơn. [21] 

Vậy nên, chúng ta có thể kết luận rằng người Nam Đảo đã tiếp nhận phong cách mái nhà cong 
của người Việt, áp dụng vào kiến trúc của họ, với những biến đổi theo xu hướng bộ lạc hóa, 
với những căn nhà mái cong nhưng diện tích rất nhỏ. Sự tương đồng có nguồn gốc từ sự ảnh 
hưởng của văn hóa Đông Sơn, không phải do người Việt cổ mang theo văn hóa của mình 
xuống vùng này. 



 



 



Kiến trúc của các dân tộc: Batak Toba, Toraja, Minangkabau. 

 
b. Tại sao lại có sự tương đồng trong phong tục của người Việt và người Nam Đảo? 
Câu chuyện bắt nguồn từ việc người Nam Đảo cũng có nguồn gốc từ văn hóa Đông Á cổ đại, 
và cũng từng chung sống với tộc Việt thuộc hệ ngữ Nam Á trong khoảng thời gian ngắn, nên 
về phong tục, người Việt và người Nam Đảo nói chung có khá nhiều sự tương đồng, sự tương 
đồng không chỉ có ở người Việt, mà còn có thể thấy được ở khắp các dân tộc trong vùng phía 
nam sông Dương Tử tới các vùng Đông Nam Á lục địa, ở các hệ ngữ Nam Á, Nam Đảo, Tai-
Kadai, Hmong-Mien, bởi ít nhiều, các dân tộc trong vùng này đều có một nguồn gốc gần gũi, 
tách ra từ nhiều giai đoạn trong quá khứ, và xa hơn, tất cả đều có nguồn gốc từ văn hóa Đông 
Á cổ, nên nhiều nét văn hóa cổ tương đồng giữa các dân tộc đã có từ khoảng 6000-7000 năm 
trước. [22] 

Sự tương đồng tiếp tục rõ nét hơn, khi văn hóa Đông Sơn đã tỏa sáng rực rỡ, tạo nên những 
ảnh hưởng tới vùng Đông Nam Á hải đảo, thời kỳ trước những ảnh hưởng của Ấn Độ, thì 
vùng Đông Nam Á hải đảo chịu ảnh hưởng của văn hóa Đông Sơn [18], nên xét về kiến trúc, 
trang phục, hoa văn, hay một số nét văn hóa, có thể thấy được sự tương đồng giữa các tộc 
người Nam Đảo và văn hóa Đông Sơn. Sự tương đồng này hoàn toàn không có ý nghĩa về 
nguồn gốc dân tộc, mà đơn thuần là một sự ảnh hưởng văn hóa. 

Vì vậy, những dấu ấn văn hóa Đông Sơn của người Nam Đảo có nguồn gốc từ sự ảnh hưởng 
của văn hóa Đông Sơn trong thời gian nó tồn tại, không phải bởi các dân tộc Nam Đảo có 
nguồn gốc từ người Việt cổ mà những đặc trưng văn hóa của văn hóa này xuất hiện tại đây. 

4. Kết luận: 
Như vậy, dựa trên các nghiên cứu di truyền, ngôn ngữ, văn hóa, chúng ta đã thấy được các 
dân tộc Nam Đảo được báo chí Việt Nam nhắc tới hoàn toàn không phải người Việt cổ, họ là 
những tộc người có di truyền, ngôn ngữ, chế độ xã hội và văn hóa hoàn toàn khác với người 
Việt. Sự tương đồng trong một số yếu tố như kiến trúc, phong tục, hoa văn có nguồn gốc từ 
sự ảnh hưởng của văn hóa Đông Sơn. 

Vì vậy, báo chí và các trang thông tin Việt Nam nên dừng việc tuyên truyền các thông tin cho 
rằng các tộc người tại Indonesia là người Việt cổ, điều này sẽ gây nguy hại rất lớn đối với vấn 
đề nguồn gốc dân tộc, gây ra những hiểu nhầm không đáng có về nguồn gốc dân tộc. 

Chúng tôi cho rằng những giả thuyết như thế này có không gian tồn tại, được tuyên truyền 
rộng rãi mà hầu như không có sự xác minh một cách khoa học và chính xác, có nguyên nhân 
từ sự thiếu hiểu biết sâu sắc về nguồn gốc dân tộc của người Việt nói chung, rất ít người thực 
sự biết nguồn gốc dân tộc mình từ đâu, trình độ phát triển của dân tộc mình là như thế nào, 
bên cạnh đó, những giả thuyết sai lệch về nguồn gốc dân tộc đã tạo ra những ảnh hưởng 
trong thời gian dài cũng góp phần khiến cho những giả thuyết không chính xác như thế này 
được nhiều người Việt tin tưởng và cho đó là cội nguồn của dân tộc. 

Cũng đã tới lúc, chúng ta cần nghiêm túc nghiên cứu, tìm hiểu về nguồn gốc dân tộc thông 
qua các phương tiện khoa học, với một cách tiếp cận khách quan và cẩn trọng, tránh sự cảm 

https://www.britannica.com/topic/Batak
https://www.travelblog.org/Photos/9837339
https://www.flickr.com/photos/zuhri/8539239642


tính, tìm hiểu dựa trên yếu tố “hợp lý” để đánh giá sự đúng sai của một giả thuyết, các quan 
điểm, giả thuyết nếu chỉ “hợp lý” mà không có sự kiểm chứng sẽ dễ khiến chúng ta lạc lối 
trong con đường tìm hiểu về nguồn gốc dân tộc, nhận diện sai cội nguồn của dân tộc mình. 
Có hướng tới một con đường khoa học, khách quan và trung thực, chúng ta mới có thể hy 
vọng tìm được nguồn gốc thực sự của dân tộc mình, để người Việt biết dân tộc mình là ai, từ 
đâu tới, từ đó trân trọng cội nguồn của dân tộc mình hơn, ý thức hơn về giá trị của dân tộc 
Việt, từ đó xây dựng lòng tự tôn, tự trọng dân tộc, có động lực để làm nên những điều lớn 
lao, đó sẽ là những hành trang vô cùng quan trọng trên con đường hướng tới tương lai của 
dân tộc Việt. 

Lang Linh 
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