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Như bạn đọc đã tìm hiểu trong nhiều bài viết trước được chúng tôi thực 
hiện [1], thì biểu tượng Việt ban đầu là hình tượng chiếc rìu, xuất phát từ 
văn hóa tộc Việt, sau đó được nhà Thương chép lại trong Giáp Cốt văn. 
Biểu tượng Việt đã chính thức xuất hiện và thể hiện về ý thức dân tộc, ý 
thức quốc gia trong một câu đầy đủ từ hiện vật tại văn hóa Lương Chử 
vào khoảng 5300 năm trước. 

Nhưng trong quá trình nghiên cứu về các nền văn hóa cổ, chúng tôi nhận 
thấy, rằng danh xưng Việt có thể đã xuất hiện từ trước văn hóa Lương 
Chử, chính là từ các nền văn hóa tiền thân của văn hóa Lương Chử là các 
văn hóa Đông Á cổ trong vùng bắc Đông Á và vùng đồng bằng sông 
Dương Tử: Tống Khê, Ngưỡng Thiều, Đại Vấn Khẩu. Biểu tượng chiếc rìu 



và những chiếc rìu lễ khí đã xuất hiện trên tất cả các nền văn hóa Đông 
Á cổ đại này, từ vùng Liêu Ninh tới vùng đồng bằng sông Hoàng Hà cho 
tới vùng đồng bằng sông Dương Tử, cho thấy rất nhiều điều về nguồn 
gốc trước văn hóa Lương Chử của khái niệm Việt, về nguồn gốc và lịch 
sử cổ đại của người Việt. 

1. Cơ sở tiếp cận và tìm hiểu về biểu tượng và danh xưng Việt: 
Dấu vết đầu tiên và quan trọng nhất để tìm hiểu về nguồn gốc chữ Việt, 
đó là từ những ghi chép trong Giáp Cốt văn, tiền thân trực tiếp của chữ 
Hán. Trong Giáp Cốt văn, thì biểu tượng Việt chính là hình chiếc rìu. [2] 

 
Chữ Việt trên Giáp Cốt văn nhà Thương. [2] 

Chữ viết của tộc Việt và của người Hoa Hạ đều có nguồn gốc từ chữ của 
văn hóa Đông Á cổ đại [3], vì vậy, người Hoa Hạ đã tiếp nhận cách tự 
nhận của người Việt để chép vào Giáp Cốt văn nhà Thương, sau đó dần 
dần phát triển thành chữ Việt 越 như ngày nay họ sử dụng. Đây chính là 
dấu vết để chúng ta có thể tìm hiểu về nguồn gốc của tên Việt trong văn 
hóa tộc Việt và văn hóa Đông Á cổ. 

2. Nguồn gốc tên Việt trong văn hóa Lương Chử: 
Trong văn hóa Lương Chử, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc bình, 
trên đó có khắc 4 biểu tượng là chữ viết, các nhà nghiên cứu đã thử giải 



mã các biểu tượng trên chiếc bình này. Trong số các cách giải mã, thì 
cách giải mã của nhà nghiên cứu Đổng Sở Bình là khoa học và có nhiều 
cơ sở hỗ trợ nhất. Từ chữ Việt trong văn hóa Lương Chử, người Hoa Hạ 
đã tiếp nhận và ghi vào Giáp Cốt văn. 

Nhà nghiên cứu Trung Quốc, Đổng Sở Bình đã giải mã ý nghĩa các chữ 
này dựa trên sự so sánh về văn tự, tìm hiểu về bối cảnh lịch sử, nguồn 
gốc dân tộc của văn hóa Lương Chử, so sánh với các cách giải mã đã có 
trước đó của các học giả, ông đã giải mã các chữ này là “方钺会矢” 
– “Phương Việt hội thi”, có thể hiểu là “Liên minh quốc gia Việt” [4], các chữ 
này được viết và đọc theo thứ tự từ trái qua phải, theo như cách viết 
truyền thống của người Việt. Cách giải mã này đã giải thích khá vẹn toàn 
các ký hiệu trên bình gốm của văn hóa Lương Chử. 
Các ký hiệu này chỉ được xem là những biểu tượng đơn thuần, không tạo 
thành câu, nhưng cũng đã có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chúng là 
chữ viết, và đã thử giải mã chúng, trong đó bao gồm một số cách giải mã 
như sau: đầu tiên là cách giải mã “方钺会矢” của Đổng Sở Bình như chúng 
tôi đã dẫn, cách thứ hai là của Lý Học Cần: “戉五簇” [5], hay cách giải 
nghĩa của Vương Huy: “巫戌五俞” [6], cách giải thích của Lý Học Cần 
không giải quyết được vẹn toàn 4 ký hiệu trên bình gốm Lương Chử, cách 
giải thích của Vương Huy lại sử dụng chữ 戌 (tuất) để chỉ biểu tượng chiếc 
rìu, trong khi thực tế biểu tượng chiếc rìu là đại diện cho chữ Việt như 
Giáp Cốt văn đã chép lại, nên cách giải thích này có thể bác bỏ. Chỉ duy 
nhất cách giải nghĩa của Đổng Sở Bình phù hợp với hình thái văn tự, thực 
tế lịch sử và nguồn gốc dân tộc của văn hóa Lương Chử. 



 
4 biểu tượng trên nồi gốm văn hóa Lương Chử được giải mã cho thấy ý thức Việt đã xuất hiện từ thời  

văn hóa Lương Chử. [4] 

 
Hình ảnh thực tế chiếc bình gốm có khắc chữ của văn hóa Lương Chử. [Nguồn: CSSToday, dẫn] 

Như vậy, thì danh xưng Việt lần đầu tiên xuất hiện dưới một câu đầy đủ, 
thể hiện về tổ chức quốc gia và ý thức dân tộc của người Việt trong văn 
hóa Lương Chử. Đây cũng là văn hóa đầu tiên hình thành nhà nước, chính 

http://www.csstoday.com/Item/7041.aspx


vì vậy, văn hóa Lương Chử văn hóa khởi nguồn hình thành nên cộng đồng 
tộc Việt dưới một tổ chức quốc gia thống nhất, một khả năng quản lý cư 
dân và xây dựng sự thống nhất về ý thức dân tộc. Nhưng dựa trên các 
bằng chứng khảo cổ, chúng ta sẽ thấy được danh xưng Việt đã có từ 
trước đó, trong nền văn hóa Đông Á cổ đại. 

3. Danh xưng Việt trong các văn hóa Đông Á cổ: 
Trong các văn hóa Đông Á và văn hóa tộc Việt cổ đại, thì chiếc rìu bằng 
ngọc là một vật biểu trưng cho quyền lực rất quan trọng, nó xuất hiện 
sớm nhất trong văn hóa Cao Miếu trong vùng trung lưu Dương Tử, sau 
đó lan tỏa ra khắp vùng Đông Á cổ đại. 

 



Rìu ngọc đầu tiên của Đông Á tìm thấy tại văn hóa Cao Miếu tại tỉnh Hồ Nam, vùng trung lưu Dương 
Tử. [7] 

Cả ba nền văn hóa lớn trong vùng bắc Đông Á: Hồng Sơn, Đại Vấn Khẩu, 
Ngưỡng Thiều đều có sự xuất hiện của những chiếc rìu bằng ngọc. Biểu 
tượng Việt với hình ảnh chiếc rìu và chiếc cán cũng đã được thể hiện 
trên các hoa văn, hiện vật của các văn hóa Ngưỡng Thiều và Đại Vấn 
Khẩu trong vùng đồng bằng sông Hoàng Hà và văn hóa Tống Khê trong 
vùng Dương Tử, đây chính là nguồn gốc trực tiếp của chữ Việt trong thời 
văn hóa Lương Chử và sau đó là trong Giáp Cốt văn. 

 
Các cổ vật và biểu tượng thuộc các nền văn hóa: 1. Văn hóa Đại Vấn Khẩu; 2. Văn hóa Ngưỡng Thiều; 
3. Văn hóa Lương Chử; 4. Văn hóa Tống Khê; 5. Văn hóa Lương Chử; 6. Văn hóa Tống Khê; 7. Văn hóa 

Tống Khê; 8. Văn hóa Lương Chử. [8] 



 

 



 

Hình ảnh thực tế của biểu tượng chiếc rìu trong văn hóa Ngưỡng Thiều (1) và văn hóa Đại Vấn Khẩu 
(2,3). [Nguồn: 1, 2, 3] 

Rìu ngọc không chỉ có ở các văn hóa Ngưỡng Thiều và Đại Vấn Khẩu, mà 
còn có ở văn hóa Hồng Sơn, với nhiều loại hình rìu ngọc đã được tìm thấy 
ở văn hóa này. 

http://english.chnmus.net/sitesources/hnbwy/page_pc/WeeklySelection/ColoredNeolithicPotteryPotDepictingaStorkwithaFishandaStoneAxe/list1.html
https://www.pressreader.com/china/popular-archaeology/20190220/281595242243708
http://www.86698355.com/10855.html


 
Rìu ngọc văn hóa Hồng Sơn. [9] 

Các biểu tượng Việt sớm nhất được khắc trên các đồ gốm, là ở văn hóa 
Ngưỡng Thiều (5000-3000 TCN), Tống Khê (3800-3300 TCN) và Đại Vấn 
Khẩu (4100-2600 TCN). Như vậy, thì tổng kết từ niên đại của 3 văn hóa 
này, có thể ước tính khái niệm Việt đã xuất hiện từ ít nhất 4000 năm 
TCN, tức cách đây 6000 năm. Đây là một cơ sở vô cùng quan trọng cho 
thấy nguồn gốc từ sớm của khái niệm Việt và sự liên hệ mật thiết của các 
nền văn hóa Đông Á cổ đại, có thể là trong cùng một nền văn hóa hay 
một quốc gia sơ khai thống nhất. 

4. Cơ sở liên hệ của các văn hóa Đông Á cổ: 
Các nền văn hóa Đông Á cổ đại được hình thành từ hai luồng di cư: từ 
Đông Nam Á di cư lên và từ Bắc Á di cư xuống. Trong đó cơ cấu dân số ở 
phía Bắc là người Bắc Á đông hơn, cơ cấu dân số phía Nam là người Đông 



Nam Á đông hơn, nhưng hai vùng: đồng bằng Dương Tử và đồng bằng 
Hoàng Hà đã có sự di cư và hòa huyết liên tục với nhau, cùng nhau xây 
dựng nên các nền văn hóa lớn trong vùng Dương Tử và vùng bắc Đông 
Á. [10] Tiến trình phát triển có thể khái quát lại như bản đồ sau. 

 
Bản đồ minh họa nguồn gốc và tiến trình phát triển của các văn hóa cổ Đông Á của người cổ Đông 
Nam Á, người tiền Việt và tộc Việt. Bản đồ thể hiện vị trí và phân bố tương đối của các văn hóa lớn 

thời Đá mới tại vùng bắc Đông Á và nam Đông Á. (Dựa theo Liu Li và Chen Xingcan (2012) trong The 
Archaeology of China: From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age.) 

Các nghiên cứu di truyền, khảo cổ, nhân chủng cũng cho chúng ta thấy 
được cơ sở thực tế của sự liên hệ giữa các văn hóa Đông Á cổ đại, với các 
dòng di cư của cư dân vùng Dương Tử lên vùng phía Bắc, và của cư dân 
phía Bắc xuống vùng Dương Tử. 

Theo nghiên cứu truyền của Wang et al. 2021 [11], thì cư dân Tây Liêu cổ 
đại (3800 BP) trong vùng Đông Bắc Trung Quốc (nơi xuất hiện văn hoá 
Hồng Sơn) có khoảng 33% gen của cư dân Dương Tử, cho thấy đã có 
những cuộc di cư của cư dân vùng Dương Tử lên phía Bắc, có thể ngay 



từ thời văn hoá Hồng Sơn, và cuộc di cư này cũng có thành phần cư dân 
Nam Á dừng chân lại tại văn hoá Đại Vấn Khẩu, nghiên cứu của Fuller et 
al. 2011 cũng cho thấy sự truyền bá của lúa nước vào khoảng 6000 năm 
trước từ vùng Dương Tử vào văn hóa Đại Vấn Khẩu [12]. Nghiên cứu của 
Chao Ning et al. 2020 cũng cho thấy cuộc di cư của cư dân vùng Dương 
Tử lên văn hóa Ngưỡng Thiều đồng thời với sự gia tăng trồng lúa của văn 
hóa này [13]. 

Theo nghiên cứu nhân chủng học sọ người của văn hóa Hà Mẫu Độ [14], 
thì sọ người được tìm thấy trong văn hóa Hà Mẫu Độ có những đặc trưng 
pha trộn giữa cư dân Australoid da đen gốc Đông Nam Á và cư dân Bắc 
Á, hộp sọ của văn hóa Hemudu cho thấy hiện tượng có xương gò má phát 
triển hơn và má rộng, mặt trên phẳng hơn, chiều cao khuôn mặt và chiều 
cao hộp sọ tăng lên, bên cạnh đó, thì hộp sọ dài hẹp, quỹ đạo thấp và 
xương mũi rộng và thấp có thể đã thừa hưởng các đặc tính của tổ tiên 
thời đồ đá cũ. 



 
Hai hộp sọ của văn hóa Hà Mẫu Độ. [14] 

Trong thực tế, thì văn hóa Đông Á cổ đại có sự tương đồng và thống nhất 
với nhau dưới các yếu tố về văn hóa tinh thần và cả văn hóa vật chất, có 
thể kể tới như Rồng – chim Tiên (Phượng Hoàng), ngôi sao tám cánh, 



dùng trang sức đồ ngọc hình tròn, dùng rìu lễ khí… Chúng cũng là một 
yếu tố hỗ trợ quan trọng cho chúng ta thấy được cơ sở về sự thống nhất 
của văn hóa Đông Á cổ. 

Nhìn sâu hơn về huyền sử, thì huyền sử của người Việt cũng đã chép lại 
một câu chuyện hoàn toàn tương đồng với bằng chứng về danh xưng 
Việt và sự tương tác, hòa huyết giữa cư dân hai vùng bắc Đông Á và vùng 
Dương Tử. Chính những bằng chứng này là cơ sở trực tiếp chứng minh 
về những ghi chép của huyền sử Việt. 

Truyện họ Hồng Bàng chép như sau: “Cháu ba đời Viêm Đế họ Thần Nông 

tên là Đế Minh, sinh ra Đế Nghi, rồi đi nam tuần đến Ngũ Lĩnh, gặp được nàng 

con gái Vụ Tiên đem lòng yêu mến mới cưới đem về, 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. 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.” [15] 
Cả hai vùng bắc Đông Á và vùng Dương Tử, đều là con cháu của họ Thần 
Nông. Giai đoạn tồn tại của họ Thần Nông, cũng chính là giai đoạn xuất 
hiện và tồn tại của các văn hóa Đông Á cổ là vào khoảng 4000-5000 năm 
TCN. Trong giai đoạn đầu, thì quốc gia của họ Thần Nông bao gồm cả 
hai vùng bắc Đông Á và vùng Dương Tử, sau đó, Đế Minh đã chia cho hai 
anh em, vùng phía Bắc do Đế Nghi làm chủ, vùng phương Nam do Kinh 
Dương Vương làm chủ, trong thời kỳ này thì phía Nam phát triển thành 
các văn hóa Lương Chử và Thạch Gia Hà, phía Bắc không lâu sau đó gặp 
biến động to lớn, khi Hoàng Đế đánh họ Thần Nông ở Bản Tuyền, khiến 
lịch sử của họ Thần Nông ở phía Bắc biến mất. Sự kiện Hoàng Đế đánh 
họ Thần Nông cũng được chép lại trong truyền thuyết của người Hoa 
Hạ. 



Truyện họ Hồng Bàng lại chép: “Đế Lai trở về Bắc, lại truyền ngôi cho Đế Đu, 

cùng với Hoàng Đế đánh nhau ở Bản Tuyền không hơn nên tử trận; họ Thần 

Nông bèn mất.” [15] 
Sự kiện này cũng đã được các nghiên cứu di truyền xác minh, nguồn gốc 
của người Hoa Hạ chính là từ người Khương ở phía thượng nguồn sông 
Hoàng Hà, Hoàng Đế chính là thủ lĩnh đại diện cho tộc người này xâm 
lược vào vùng đồng bằng Hoàng Hà của cư dân văn hóa Ngưỡng Thiều 
vào khoảng hơn 5000 năm trước [16]. Cuộc xâm lược này trực tiếp khiến 
văn hóa phía Bắc mất đi chủ nhân chính danh là họ Thần Nông, một bộ 
phận lớn cư dân cổ vẫn ở lại, tiếp tục phát triển trong văn hóa Ngưỡng 
Thiều và các văn hóa sau đó, nhưng đã bị đồng hóa về mặt ngôn ngữ để 
dần dần hình thành tộc người Hoa Hạ. [16] 

Dựa trên những cơ sở này, chúng ta có thể tóm tắt tiến trình phát triển 
của văn hóa Đông Á cổ đại và văn hóa tộc Việt như sơ đồ sau. 



 
Sơ đồ phân tích tiến trình phát triển của văn hóa Đông Á cổ và văn hóa tộc Việt, kết hợp giữa di 

truyền, khảo cổ, lịch sử (thành văn và truyền miệng). 

5. Vấn đề sử dụng rìu ở tộc người Hoa Hạ: 
Như chúng tôi đã chứng minh trong bài viết khác [16], thì người Hoa Hạ 
có nguồn gốc từ người Khương phía thượng nguồn sông Hoàng Hà xâm 
lược vào vùng trung và hạ lưu sông Hoàng Hà, chiếm đóng và đồng hóa 
cư dân tại các vùng này, nên xét về thực tế lịch sử, họ không phải là cư 
dân có nguồn gốc và ý thức là Việt. 



Có thể sự xuất hiện của những chiếc rìu của các văn hóa sau đó, cũng là 
một sự kế thừa ý thức vốn có của các cư dân có nguồn gốc từ văn hóa 
Đông Á cổ, tầng lớp tinh hoa cũng đã tiếp thu đặc trưng văn hóa này, 
phát triển thành rìu đồng có motif thao thiết trong thời nhà Thương. 
Trường hợp này cũng giống như nước Việt trong vùng Chiết Giang vẫn 
đúc và sử dụng rìu đồng Đông Sơn vậy, chúng không chứng minh rằng 
các quốc gia này cũng là Việt, mà chỉ có thành phần dân cư có nguồn 
gốc Việt có thể vẫn nhớ nguồn gốc của mình mà thôi. 

 
Rìu đồng văn hóa Đông Sơn tìm thấy tại Chiết Giang. [Nguồn] 

6. Kết luận: 
Với những bằng chứng về khảo cổ ở trên, thì nhiều khả năng, danh xưng, 
khái niệm Việt đã có từ trước thời văn hóa Lương Chử, xuất hiện trong 
các nền văn hóa Đông Á cổ đại như Đại Vấn Khẩu, Ngưỡng Thiều, Tống 
Khê và Hồng Sơn, đây là các văn hóa như chúng tôi đã chứng minh, ứng 

http://www.nbmuseum.cn/art/2016/9/1/art_47_16595.html


với quốc gia chung của họ Thần Nông trong huyền sử Việt, các bằng 
chứng di truyền, khảo cổ cho thấy sự tương tác và hòa huyết thường 
xuyên của các văn hóa Đông Á cổ đại, văn hóa và cổ vật của các nền văn 
hóa cũng cho thấy phần nào đó sự thống nhất. 

Danh xưng Việt đã xuất hiện từ thời kỳ này, cho thấy được một ý thức 
thống nhất đã có từ sớm của văn hóa Đông Á, sau đó, tiếp tục được kế 
thừa một cách chính danh trong văn hóa tộc Việt. Người Việt sau đó tiếp 
tục phát triển trong một cộng đồng chung trong khoảng hơn 3000 năm 
tiếp theo [17], điểm cuối cùng của tiến trình phát triển đó, thì biểu tượng 
Việt cổ đại vẫn được kế thừa với những chiếc rìu và hình ảnh thủ lĩnh 
cầm rìu rất phổ biến trong văn hóa Đông Sơn. 

 



 

Rìu đồng và hình thủ lĩnh cầm rìu của văn hóa Đông Sơn. [Nguồn: 1. Galerie Hioco; 2. [18]] 

Từ đó, chúng ta cũng thấy được một lịch sử cực kỳ lâu dài của danh xưng 
Việt. Đây chính là ý thức dân tộc rất mạnh mẽ đã được cư dân tộc Việt 
kế thừa qua các giai đoạn, tới ngày nay, người Việt vẫn giữ được danh 



xưng Việt trong tên dân tộc và quốc gia của mình, kế thừa và nối dài thời 
gian tồn tại của danh xưng Việt lên khoảng 6000 năm lịch sử. 

Lang Linh 
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