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LƯỢC SỬ TỘC VIỆT 

Nguyễn Thanh Đức 

Mục Lục 

Tiêu đề  

1100.  

1101. LỜI MỞ - Phục Hưng DI SẢN VIỆT  

1102. Vài Minh Định về LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỊA LÝ  

1103. TỘC VIỆT Thời KHỞI NGUYÊN 5000 - 2879 ttl  

1104. DÂN VIỆT từ HỒ ĐỒNG ĐÌNH tới SÔNG HỒNG  

1105. TỘC VIỆT THỜI HÙNG 1, 2879-2070 ttl  

1106. SÔNG HỒNG TRỔI VƯỢT thời ĐẾ NGHIÊU  

1107. TỘC VIỆT THỜI HÙNG 2, 2070-1600 TTL  

1108. TỘC VIỆT THỜI HÙNG 3, 1600-1046 TTL  

1109. DI VẬT THỜI ÂN : CHỨNG CỨ VĂN MINH VIỆT  

1110. VIỆT và HOA THỜI HÙNG 4A, 1046-771 TTL  

1111. VIỆT và HOA THỜI HÙNG 4B-C, 771-180 TTL  

1112. VIỆT LẠC cuối THỜI HÙNG và Thời NHÀ TRƯNG, 214 ttl - 43 dl  

1113. ĐẠI ĐẾ ĐỒNG ĐÌNH LĨNH NAM - 30-43 dl  

1114. TÓM GỌN 5000 năm SỬ VIỆT XƯA, 5000 ttl - 43 dl  
 
 

1100  
 

1101. LỜI MỞ - Phục Hưng DI SẢN VIỆT  

1. Trong hơn 3000 năm qua, lãnh thổ, lịch sử, văn minh, văn hóa, và tất cả những gì 

hay tốt của Tộc Việt, đã bị giới thống trị Trung Hoa xâm lấn, hủy hoại, tiếm nhận, 

chuyển đổi, và xuyên tạc. 

Cũng trong suốt 3000 năm qua, giới thống trị Trung Hoa đã ngông nghênh miệt thị 

dân Việt, và dùng chính những di sản quí báu của Tổ Tiên Việt để kênh kiệu và 

hống hách. 

Ngoài ra, chúng còn áp đặt nhiều định kiến, nhiều ngụy tạo, nhằm tiêu diệt tinh 

thần dân tộc, triệt hạ niềm tự hào, hủy hoại xã hội và văn hóa của dân ta. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/159-1100
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/149-1101-loi-mo-phuc-hung-di-san-viet
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/131-1102-vai-minh-dinh-ve-lich-su-van-hoa-dia-ly
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/132-1103-toc-viet-thoi-khoi-nguyen-5000-2879-ttl
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/96-1104-dan-viet-tu-ho-dong-dinh-toi-song-hong
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/97-1105-toc-viet-thoi-hung-1-2879-2070-ttl
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/98-1106-song-hong-troi-vuot-thoi-de-nghieu
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/124-1107-toc-viet-thoi-hung-2-2070-1600-ttl
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/130-1108-toc-viet-thoi-hung-3-1600-1046-ttl
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/99-1109-di-vat-thoi-an-chung-cu-van-minh-viet
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/137-1110-viet-va-hoa-thoi-hung-4a-1046-771-ttl
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/138-1111-viet-va-hoa-thoi-hung-4b-c-771-180-ttl
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/145-1112-viet-lac-cuoi-thoi-hung-va-thoi-nha-trung-214-ttl-43-dl
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/72-1113-dai-de-dong-dinh-linh-nam-30-43-dl
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl
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Chúng luôn dùng mọi thủ đoạn hiểm độc để thôn tính và đồng hóa toàn thể Tộc 

Việt. 

*     * 

2. Vì vậy, cần nhìn lại toàn bộ Lịch sử cổ xưa của Tộc Việt,  

1. Để Trả lại sự thực cho lịch sử. 

2. Để Trả lại 4000 năm tiền sử Việt cho Tộc Việt. 

3. Để Trả lại truyền thuyết Việt cho Tộc Việt. 

4. Để Trả lại danh nhân Việt cho Tộc Việt. 

5. Để Trả lại đất nước Việt cho Tộc Việt. 

6. Để Trả lại chữ viết Việt cho Tộc Việt. 

7. Để Trả lại học thuyết Việt cho Tộc Việt. 

8. Để Trả lại toàn thể gia sản Việt cho Tộc Việt. 

9. Để Trả lại trọn vẹn cho Tộc Việt, danh dự, niềm tự hào, hùng tâm dũng khí, mà 

thiên triều Trung Hoa đã mưu đồ tước đoạt trong hơn 3000 năm qua. 

*     * 

3. Việc khảo sát và xác định quá khứ Tộc Việt đã căn cứ trên một số điểm nền tảng 

sau đây : 

1. Thời điểm thành hình hai tộc dân Việt và Hoa. Tộc Việt từ năm 5000 ttl, tộc Hoa 

từ năm 1046 ttl. 

2. Tộc Việt phát xuất từ vùng Hồ Đồng Đình với nền văn hóa gốc trồng lúa nước. 

Tộc Hoa từ vùng khô cằn Thiểm Tây với nền văn hóa gốc du mục. 

3. Đường ranh thiên nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh chia phía Nam thuận lợi lúa nước 

và phía Bắc du mục. 

4. Tiến trình phát triển tự nhiên của các chủng tộc và văn hóa. 

5. Những đặc tính và hệ quả của vùng đất phát xuất tộc dân. Đường ranh thiên 

nhiên giữa các vùng. 

6. Những dị biệt giữa nền văn hóa gốc Nông nghiệp Lúa Nước và nền văn hóa gốc 

Du mục. 

7. Những áp đặt của chủ thuyết ‘Thiên Tử Thế Thiên’ xuyên suốt lịch sử Trung 

Hoa, với nhiều hệ quả ở mọi lãnh vực. 
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8. Những phát hiện khảo cổ, đặc biệt những trái ngược với thiên kiến ngụy tạo của 

Trung Hoa. 

9. Thực trạng đương thời, đúng theo thời điểm và địa điểm, không bị khỏa lấp bởi 

che giấu, ám thị, định kiến, áp đặt. 

10. Những lưu truyền trong nếp sống đặc thù của Dân Việt trong khắp vùng Đất 

Tộc Việt thời trước. 

11. Cấu trúc khác biệt giữa hai ngôn ngữ Việt và Hoa. 

12. Những hình ảnh, dấu tích, và nội dung còn ghi lại ở loại chữ viết tượng hình. 

13. Tiếng nói, chữ viết, và ý nghĩa của ngôn ngữ Việt thời hơn 3000 năm trước. 

14. Những khám phá từ hoa văn, trang trí và hình dạng của Thạp đồng và Trống 

đồng Đông Sơn, thời cách đây hơn 3000 năm. Đặc biệt về Nét chữ, Ý niệm, và Chủ 

thuyết Việt, nguồn gốc của chữ viết, ý niệm và chủ thuyết phương Đông. 

* Dấu ấn của Tổ Tiên vẫn hiển hiện nơi mọi di sản, thuộc mọi lãnh vực. 

____________ 

CHỮ TẮT 

1101 : ký số của Bài trong danhgiactau.com. 

c : câu  

dl : dương lịch, tây lịch 

đb : đặc biệt 

gc : ghi chú 

k : khoảng năm 

lv : lịch Việt, âm lịch 

nt : cùng nơi trích dẫn trên 

nxb : nhà xuất bản 

q : quyển 

sđd : sách đã dẫn 

t : tử, năm qua đời 

tr :  trang 

tt : và các trang tiếp 

ttl : trước tây lịch 

v. : vua, thời gian trị vì 

www : trên mạng  

_____________________ 
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1102. Vài Minh Định về LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỊA LÝ 

1. TỔNG QUAN 

2. VẤN ĐỀ TÀI LIỆU 

3. TÀI LIỆU QUA CHỮ VIẾT VÀ TIẾNG NÓI  

4. VẤN ĐỀ VĂN HÓA  

5. VẤN ĐỀ ĐỊA LÝ 

1. TỔNG QUAN  

1.1 Việt và Hoa. 

Hai tộc dân Việt và Hoa phát xuất từ hai vùng đất khác nhau, ở hai thời điểm cách 

nhau gần 4000 năm, và thuộc hai khối văn hóa khác nhau là gốc nông nghiệp lúa 

nước và gốc du mục. 

Tuy nhiên, trong hơn 3000 năm qua, lãnh thổ, lịch sử, văn minh, văn hóa, chủng 

tộc, và tất cả những gì hay tốt của Tộc Việt... không chỉ đã bị Trung Hoa xâm lấn, 

tiếm nhận, chuyển đổi... mà dân Việt còn bị Trung Hoa áp đặt nhiều định kiến sai 

lạc. 

Những thiên kiến tệ hại nầy đã phổ biến sâu rộng suốt mấy ngàn năm, và hiện nay 

vẫn còn được giới thống trị và học thức Trung Hoa nhắm mắt hỗ trợ, dầu là trái 

ngược chứng cứ lịch sử và cổ học. 

Vì vậy, ta cần có cái nhìn tổng quát về lịch sử và văn hóa của cả hai tộc dân. 

*     * 

1.2 Vấn Đề Chính Yếu. 

a. Tìm lại Thực Trạng Đương Thời. 

Tất cả vấn đề là tìm lại Thực trạng Đương thời, xác định thời gian và địa diểm của 

các sự kiện... mà sách vở Trung Hoa đã cố đánh lận, xáo trộn, thay đổi cho phù hợp 

với chủ trương thống trị của Tộc Hoa. 

Cũng vì vậy, việc tìm hiểu không thể chỉ căn cứ trên sách vở Trung Hoa. 

b. Tài Liệu dồi dào. 

Thực ra, ngày nay, việc tìm hiểu quá khứ, đặc biệt những thời kỳ tiền sử, không chỉ 

qua những tài liệu sách vở thời trước, mà còn được hỗ trợ bằng nhiều ngành khảo 

cứu khác. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/131-1102-vai-minh-dinh-ve-lich-su-van-hoa-dia-ly#p1
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/131-1102-vai-minh-dinh-ve-lich-su-van-hoa-dia-ly#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/131-1102-vai-minh-dinh-ve-lich-su-van-hoa-dia-ly#p3
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/131-1102-vai-minh-dinh-ve-lich-su-van-hoa-dia-ly#p4
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/131-1102-vai-minh-dinh-ve-lich-su-van-hoa-dia-ly#p5
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Ngoài ngành khảo cổ và lịch sử tân tiến, còn có các ngành nhân chủng, nhân văn, 

lịch trình và điều kiện phát triển văn hóa, văn minh, chữ viết, ngôn ngữ... các ngành 

địa lý hình thể, sông núi, phong thổ, khí hậu... Tất cả đều tiếp tay cho việc tìm lại 

sự thực về Tộc Việt, đã mấy ngàn năm bị xuyên tạc và hủy hoại. 

*     * 

 

1.3 Minh Định. 

Để việc tìm hiểu thêm dễ dàng và chính xác, cần minh định một số điểm liên quan 

đến Lịch sử : 

- Giá trị và tầm độ của các loại tài liệu, đặc biệt các tài liệu liên quan tới Văn hóa. 

- Tài liệu qua Chữ viết và Tiếng nói thời xưa. 

- Đặc tính của Văn hóa, và của các Nền Văn hóa. 

- Vấn đề Địa lý, hình thể, các đường ranh thiên nhiên và lịch sử. 

- Đặc biệt về chủ thuyết đã chi phối toàn bộ lịch sử Đông Á. 

*     *     *     * 

2. VẤN ĐỀ TÀI LIỆU  

2.1 Các Loại Tài Liệu. 

Ngày nay ta có nhiều tài liệu để tìm lại thực trạng đương thời của quá khứ mấy 

ngàn năm. 

Tuy nhiên, các tài liệu có nhiều nguồn gốc, nhiều thứ loại, với nhiều hạn hẹp về giá 

trị, quan điểm, trương độ, và mức độ ứng dụng khác nhau. 

*     * 

2.2 Di Tích, Khảo cổ. 

Di tích xưa, đặc biệt của thời chưa có chữ viết, là nguồn tài liệu quan trọng. 

Tuy nhiên, ngoài hạn hẹp do hiếm ít và ngẫu nhiên, di tích là những hiện vật không 

hồn, không tiếng nói. Do đó, cần quan tâm tới giới hạn của các giả thuyết căn cứ 

trên di vật, đặc biệt về phương diện văn hóa, nhân văn. 

Ngoài việc nhận định niên đại, còn cần cứu xét tầm ảnh hưởng thực tại và hợp lý 

của chúng. 

*     * 
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2.3 Khoa Học. 

Tài liệu khoa học có giá trị thực tiễn, nhờ phương pháp thực nghiệm. 

Vào thời khoa học mới bộc phát, giới nghiên cứu đã bị các khám phá mê hoặc, đến 

nỗi đã tin rằng khoa học giải quyết thích đáng mọi khúc mắc của cuộc sống con 

người. 

Càng phát triển, khoa học càng nhận ra giới hạn của mình. Những khám phá, những 

kết luận, lý thuyết khoa học ngày càng bộc lộ tính cách tạm thời, bất toàn, và hạn 

hẹp... Chúng luôn được thay thế bằng những khám phá mới, những lý thuyết mới. 

Ngoài ra, vì chỉ căn cứ trên vật chất, khoa học không thể đơn giản khẳng định 

những vấn đề vượt ngoài vật chất, như tinh thần, văn hóa, tín ngưỡng, thần linh... 

*     * 

2.4 Truyện Tích Tiền Sử. 

Ở thời việc khảo cổ chưa thịnh hành, các truyện tích về thời tiền sử đều do phỏng 

định và suy đoán của nhiều ngàn năm sau. Vì vậy, nhiều chi tiết của bản văn không 

thể là những di chứng lịch sử của nhiều ngàn năm trước. 

Cùng với suy diễn và tưởng tượng, bản văn cũng còn chịu ảnh hưởng của những 

định kiến, những áp đặt của các trào lưu đương thời. 

Ngoài ra, đối với tài liệu Trung Hoa, toàn bộ các bản văn đều bị các đời sau, đặc 

biệt thời Hán, Đường, Tống, Thanh, sửa đổi và thêm bớt.*1 

      *1 - Năm 1793 dl Càn Long hoàn thành bộ Tứ Khố Toàn Thư gồm 36.275 

quyển, sau khi thiêu hủy 6 vạn quyển bị coi là bất lợi cho ‘thiên triều’.  

      Đốt 6 vạn quyển đã nói lên tính cách chủ quan cực đoan trong việc ‘san định’, 

sửa chữa, 36.275 quyển còn lại.  

      Còn bao nhiêu phần trăm trung thực trong tất cả mọi tài liệu hiện có của Trung 

Hoa ? -- www : Tứ Khố Toàn Thư. 

*     * 

2.5 Truyền thuyết. 

Truyền thuyết là những chuyện tích được chuyền miệng nhiều đời và phổ biến 

trong đại chúng. 

Do chuyền miệng, các truyền thuyết chỉ còn giữ lại một số điểm đại cương, và 

mang nhiều đặc tính văn hóa hơn là lịch sử. 

Dầu truyền thuyết luôn gây tranh cải, nhưng trước khi có các bản văn, truyền thuyết 

không thể tồn tại ba bốn ngàn năm, nếu không có những cứ điểm ở quá khứ. 
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Hơn nữa, đặc tính liên tục và thống hợp của một nền văn hóa có thể giúp nối kết và 

gia tăng giá trị của truyền thuyết, và loại bỏ những thêm thắt, gán ghép. 

*     * 

2.6 Truyền kỳ. 

Truyền kỳ là những truyện tích với nhiều biểu tượng văn hóa. 

Để lưu truyền kinh nghiệm sống, người xưa đã để lại nhiều biểu tượng. Tính cách 

không thiết thực của biểu tượng nhắc nhớ Truyền kỳ không phải là những truyện 

tích bình thường, mà là những bài học tiềm ẩn. 

Vì lẫn lộn biểu tượng văn hóa với tài liệu lịch sử, nên đã có nhiều suy luận hàm hồ 

và xuyên tạc. 

*     * 

2.7 Tài liệu Tôn giáo. 

Tài liệu của tôn giáo chủ tâm dẫn đưa cuộc sống con người hướng về thế giới thần 

linh. Vì vậy tài liệu tôn giáo tuy có phần hiện thực, nhưng chủ đích xa khác, và 

nhiều khi được coi có nguồn gốc siêu phàm. 

Sự lẫn lộn giữa tài liệu tôn giáo với tài liệu lịch sử, khoa học, đã gây nhiều tranh cải 

tai hại. 

*     * 

2.8 Thần thoại. 

Thần thoại bao gồm những chuyện tích về thế giới thần thánh hoặc đã xảy ra trước 

khi có con người. 

Vấn đề là làm sao con người có thể có kiến thức về thế giới thần linh, hoặc về 

những chuyện đã xảy ra trước khi có con người trên mặt đất.*2 

      *2 - Như việc tạo thành trời đất, việc tạo dựng núi sông, tạo dựng con người... 

Nếu không hàm chứa những bài học tiềm ẩn, thần thoại chỉ là những suy đoán, 

những phỏng định, những dự phóng được gán ghép cho quá khứ.*3 

      *3 - Tưởng tượng thời thanh bình thịnh vượng cổ đại, những vị ‘Vua Vĩ Đại và 

Thánh Đức’... đều trái ngược với tiến trình tăng triển tự nhiên của con người và của 

xã hội loài người. 

*     *     *     * 
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3. TÀI LIỆU QUA CHỮ VIẾT VÀ TIẾNG NÓI  

3.1 Chữ và Tiếng thời xưa. 

Theo khảo cổ hiện nay, từ thời 1300 ttl, cách đây hơn 3300 năm, đã có hơn 3000 

chữ chuẩn xác, ở vùng cố đô An Dương, vùng Hà Nam hiện nay. 

Dầu có thay đổi theo thời gian, tiếng nói hiện nay vẫn lưu giữ âm thanh và nhiều ý 

nghĩa của thời xưa. Một số từ ngữ cổ càng có vai trò quan trọng. 

Vì vậy, chữ viết và tiếng nói xưa cũng sẽ là nguồn phong phú cho việc khảo cứu. 

*     * 

3.2 Chữ Tượng hình. 

a. Do Hình Vẽ. 

Chữ viết vùng Á Đông Xưa căn cứ trên loại chữ tượng hình. Người xưa dùng hình 

vẽ để liên lạc và ghi nhớ. Qua thời gian, hình vẽ được đơn giản hóa thành những 

đường nét chính, rồi trở thành chữ viết. 

Vì nét chữ chỉ giữ lại những đường chính của hình vẽ, nên hình vẽ nguyên thủy đã 

chứa đựng nội dung đầy đủ hơn nét chữ. 

Nhờ vậy, tìm hiểu hình vẽ nguyên thủy của nét chữ tượng hình cũng là tài liệu súc 

tích giúp khám phá một số di sản và quan niệm của người xưa.*4 

      *4 - Nhiều dân tộc khác cũng đã khởi sự chữ viết bằng hình vẽ. Nhưng hầu hết 

đã không phát triển đúng mức, hoặc bị mai một dưới ảnh hưởng của loại chữ phiên 

âm. 

b. Đặc tính Chữ Tượng Hình. 

Khác với loại chữ phiên âm, chữ tượng hình là những nét chính của hình vẽ, nên 

chữ không cố kết với âm. 

Vì vậy, một chữ tượng hình có nhiều cách đọc, và thường có nhiều âm, nhiều 

thanh. 

Một chữ nhưng các kiểu đọc khác nhau giữa Việt, Hoa, Hàn, Nhật... 

Một chữ có thể có nhiều âm. Ví dụ : 貉 Lạc, mạch, 夏 Hạ, giá... 

Một âm, một tiếng, có thể có nhiều chữ, nhiều nghĩa. Ví dụ : Hồng : 洚 nước tràn, 

nước lụt; 紅 màu đỏ;  洪 lớn; 鴻 loại chim... 

Một âm nhưng có nhiều thanh, biến thanh. Ví dụ : 常 Thường - Thượng, 王 Vương 

- Vượng... Trị - Trì, sông Mạ - sông Mã, Nai - Nãi - Nái, Mê - Mẹ - Mệ...*5  
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      *5 - Những ví dụ về chữ, nét, nghĩa, âm, và thanh, theo Hán Việt Từ Điển Trích 

Dẫn, www, Paris 2006-2011. 

c. Một số thông lệ. 

Do đó, chữ tượng hình có một số thông lệ : 

1. Các chữ được sắp thứ tự theo bộ và theo số nét, chứ không theo âm, không theo 

nghĩa. 

2. Những chữ đồng âm có thể được xử dụng lẫn lộn, ‘đồng âm thông giả’, ‘dùng 

chữ đồng âm’. Ví dụ : - Sông ‘Hồng’ có thể dùng lẫn lộn các chữ  洚, 紅,  洪, 鴻. - 

Âm ‘Phúc’ dùng lẫn lộn cho điều tốt lành, cái bụng, con dơi... 

3. Một chữ có thể có những bộ được ghép thêm để diễn giải hàm ý mới. Cũng vì 

vậy, nhiều bộ không thuộc về hình vẽ nguyên thủy. 

*     *     *     * 

4. VẤN ĐỀ VĂN HÓA  

4.1 Văn hóa và Văn minh. 

Văn minh chủ yếu về tiện nghi, phương tiện, hoặc thành tích của một thời kỳ. Văn 

hóa chú trọng cách sống, nếp sống, tinh thần sống. 

Văn minh giúp con người dễ sống. Văn hóa làm con người vui sống hoặc sống vô 

vị. 

Dầu thêm tiện nghi, thêm văn minh, mà không có nền văn hóa thích đáng, con 

người sẽ không hưởng được niềm hạnh phúc làm người. 

*     * 

4.2 Đặc tính Hai Tầng của Văn hóa. 

Nền văn hóa nào cũng có 2 tầng : tầng văn hóa cai trị và tầng văn hóa đại chúng. 

Tầng văn hóa cai trị, tối đa là 5% dân số, gồm nếp sống của tầng lớp lãnh đạo, chỉ 

huy. Thông thường, họ là tầng lớp có học, có quyền lực, có tổ chức chặt chẽ, có 

phương tiện, có khả năng ghi chép và phổ biến. Vì vậy, tầng văn hóa cai trị được 

nhiều người biết tới.*6 

      *6 - Hiện nay, hầu hết mọi nền văn hóa đều được biết đến ở tầng văn hóa nầy. 

Đang khi đó, dầu chiếm 95% dân số, tầng văn hóa đại chúng âm thầm sống cuộc 

sống thường ngày, theo nề nếp lưu truyền từ đời nầy qua đời khác. Vì đại chúng 

thời xưa ít có phương tiện và khả năng viết lách, nên tầng văn hóa nầy ít có tài liệu, 

ít được biết tới. 
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Ngoài di tích, tài liệu của nếp sống đại chúng là truyền thuyết, phong tục, lễ hội. 

Tuy nhiên, dưới khía cạnh con người, nền văn hóa đích thực của một dân tộc chính 

là nền văn hóa truyền miệng và nếp sống truyền đời của tuyệt đại đa số dân nước.*7 

      *7 - Ở tầm độ khác, hai tầng văn hóa nầy cũng hiện diện trong các cộng đoàn, 

tổ chức : tầng trị sự và tầng hội viên. 

*     * 

4.3 Đặc Tính Liên Tục và Thống Hợp của Văn hóa. 

Văn hóa là kết tinh của một nếp sống truyền đời qua nhiều thế hệ. Vì vậy, đặc tính 

của một nền văn hóa là sự liên tục và thống hợp. 

Cũng như cuộc sống con người, dòng văn hóa có thể qua những khúc quanh quan 

trọng. 

Tuy nhiên, các biến chuyển văn hóa của một cộng đoàn luôn tiệm tiến và hình 

thành qua nhiều thế hệ nối tiếp. Ở thời xa xưa, thời chưa có chữ viết, thời đa số dân 

chúng không biết đọc viết, thời chưa có những phương tiện di chuyển và truyền 

thông phổ biến toàn diện như hiện nay... biến chuyển văn hóa càng cần nhiều thời 

gian. 

Những nét liên tục và thống hợp nầy là sợi dây nối kết truyền thuyết thời khuyết sử 

với những truyện tích thời hữu sử. 

Đây là mấu chốt của việc tìm hiểu những nét đặc thù của một nền văn hóa, và giúp 

phát hiện những sửa đổi, lạm nhận, hoặc áp đặt ngoại lai. 

*     * 

4.4 Văn hóa gốc Du mục và gốc Lúa Nước. 

Các nền văn hóa được chia thành hai khối chính: văn hóa gốc Du Mục và văn hóa 

gốc nông nghiệp Lúa Nước. 

Văn hóa gốc Du Mục do những giống dân sống vùng đồng cỏ khô cằn, với nghề 

chăn nuôi di chuyển theo đoàn súc vật. Văn hóa gốc du mục coi trọng sức mạnh, 

trọng phái nam, thích động, hiếu thắng, trọng cá nhân, trọng võ nghệ... Vì vậy, đưa 

tới trọng phụ hệ, chuyên chế... với lối suy tư thiên về độc lập, độc tôn, đưa tới các 

lý thuyết ‘duy’...*8 

      *8 - Hiện nay, thế giới có nhiều nền văn hóa gốc du mục. Tuy nhiên, từ gần 200 

năm qua, nhiều nhóm văn hóa lớn đang được biến cải, với ý thức tự do, dân chủ, 

nam nữ bình quyền, nhân quyền... 

Đang khi đó, dân trồng Lúa Nước phát triển ở các đồng bằng nhiều nước, nhiều 

mưa, nhiều nắng ấm. Họ định cư lâu dài, ít di chuyển. Do đó, họ có cuộc sống cộng 
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đoàn, nương tựa nhau, hòa hợp với thiên nhiên, ôn hòa, thích nghệ thuật... và thiên 

về mẫu hệ.*9 

      *9 - Với sự phát triển cuộc sống thành thị, đông đúc, các xã hội mẫu hệ dần dần 

đổi thành phụ hệ. 

*     * 

4.5 Văn hóa Việt. 

Văn hóa Việt phát xuất từ vùng Hồ Đồng Đình, với đặc tính rõ rệt của nông nghiệp 

lúa nước. Theo thời gian, tộc dân và nền văn hóa Việt tăng triển tới các vùng chung 

quanh. 

Cũng nông nghiệp lúa nước, nhưng trong lịch sử nhân loại không có nền văn hóa 

Lúa Nước nào trổi vượt, trọn vẹn, với một tộc dân đông đúc, và lưu truyền lâu đời 

như nền Văn hóa Việt. 

Được vậy, là nhờ Tộc Việt đã khởi nguyên ở một vùng đất nước thích hợp và rộng 

lớn, xa cách các bộ tộc du mục hiếu chiến, được nhiều thời gian tăng triển đông 

đúc, để kiện toàn và lưu truyền nếp sống với nhiều cơ chế vững chắc.*10 

      *10 - Đọc bài 1103. Tộc Việt thời Khởi Nguyên, đoạn 3.2. 

*     * 

4.6 Văn hóa Hoa. 

Tộc Hoa là giống dân phát xuất từ sự kết hợp của nhiều bộ lạc du mục ở vùng sa 

mạc và lúa khô Thiểm Tây. Vào thế kỷ 11 ttl, họ tiến về sinh sống ở vùng thung 

lũng Sông Vị. Năm 1046 ttl, cách đây 3050 năm, họ thành lập Nhà Chu. 

Từ năm 771 ttl, một nhóm du mục khác chiếm đóng vùng thung lũng Sông Vị, 

thành lập Nhà Tần. 

Từ Chu qua Tần, tới Hán, giới thống trị Trung Hoa đã biến đặc tính chuyên chế độc 

tôn của văn hóa du mục thành chủ thuyết Thiên tử thế Thiên hành Đạo : Vua là Con 

Trời thay Trời trị dân. 

Trong hơn 2000 năm qua, chủ thuyết nầy chi phối toàn bộ chính trị, xã hội, văn hóa 

Trung Hoa. 

Có thời, Khổng tử đã cố công cải hóa nền văn hóa gốc Du Mục bằng những hay tốt 

của nền văn hóa gốc Lúa Nước. 

Tuy nhiên, các triều đại Trung Hoa đã nối tiếp nhau cắt xén và sửa đổi, biến Khổng 

học thành phương tiện phục vụ cho chủ thuyết Thiên tử Thế Thiên một cách cực 

đoan.*11 

      *11 - Đọc bài 1405. Ảnh hưởng Hạn hẹp của Nho học trên Dân Việt, đoạn 1.2. 
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*     *     *     * 

5. VẤN ĐỀ ĐỊA LÝ  

5.1 Vùng Á Đông Xưa. 

Vùng ‘Á Đông Xưa’ là phần đất trải dài từ Bắc Kinh tới Huế, với các lưu vực 

Hoàng Hà, Sông Hoài, Sông Dương Tử, Tây Giang, Sông Hồng, Sông Mạ và Sông 

Hương. Tây giáp Sông Cửu Long, Đông giáp biển cả. 

Đây là vùng đất Tộc Việt đã sinh sống trong 7000 năm qua. Nhưng từ 3000 năm 

gần đây, còn có thêm người Tộc Hoa ở phía Bắc. 

Trong nhiều ngàn năm trước đó, trên vùng đất nầy cũng đã có nhiều nhóm người 

sống rải rác. Tuy nhiên, về văn hóa và huyết thống, hiện nay ảnh hưởng của những 

nhóm thổ dân nầy đã không còn đáng kể. 

*     * 

5.2 Năm Đường Ranh thiên nhiên. 

a. Ranh Núi Sông. 

Thời xưa, khi giao thông chưa thuận tiện, chưa có đường đi xe cộ thuyền bè, thì 

sông ngăn núi chận, và thời tiết, khí hậu, là đường phân chia các vùng đất, các bộ 

tộc. 

Khi chưa có phương tiện canh tác, chưa có kỹ thuật trồng tưới, thì vùng đồng cỏ 

khô cằn lạnh giá và vùng sông hồ phì nhiêu nắng ấm là những phân biệt quan trọng 

giữa các nền văn hóa. 

Từ Bắc xuống Nam, có 5 đường ranh thiên nhiên. 
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b. Đường ranh Sông Hoài Tần Lĩnh. 

Đường nối dài Sông Hoài với dãy Tần Lĩnh là đường ranh thiên nhiên phân chia hai 

vùng đất, hai nhóm tộc dân, và hai nền văn hóa khác biệt. 

Phía Bắc Sông Hoài Tần Lĩnh nhiều sa mạc, đồng cỏ, khí hậu lạnh giá, ít sông hồ, 

đất cằn cỗi, chỉ thuận lợi cho việc trồng lúa mì, miến, bắp, và kê... Những bộ tộc 

vùng nầy thường sống đời du mục, chăn nuôi và trồng lúa khô, di chuyển bằng 

ngựa. 

Phía Nam Sông Hoài Tần Lĩnh nhiều đồng bằng, nhiều nắng ấm, nhiều nước, ruộng 

đất màu mỡ. Do đó, người dân vùng nầy canh tác lúa nước, gạo, và có nếp sống 

định cư thành xóm làng, di chuyển bằng thuyền. 

Hai bên ranh Sông Hoài Tần Lĩnh đã thành hình những nhóm tộc dân với nhiều đặc 

tính khác nhau rõ rệt. Nam và Bắc khác nhau từ hình dạng, tướng cách, tiếng nói, 

đến phong tục, thức ăn, nghệ thuật, tư tưởng, tính tình... với hai nền Văn hóa Lúa 

Nước và Du Mục. 

Đây là đường ranh địa lý quan trọng nhất cho việc tìm hiểu thời kỳ hình thành, tầm 

độ phát triển, và đặc tính của hai tộc dân Việt và Hoa.*12 

      *12 - Đọc thêm Eberhard, Wolfram (Dec 1965). "Chinese Regional 

Stereotypes". Asian Survey (Univ. of California Press) 5 (12): 596–608. 
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c. Đường ranh Dương Tử. 

Sông Dương Tử dài và nhiều nước đã giữ vai trò quan trọng trong lịch sử Tộc Việt. 

Dân Việt đã sinh sống và phát triển ở hai vùng Nam Bắc Dương Tử, từ nhiều ngàn 

năm trước khi Tộc Hoa thành hình ở Thiểm Tây. 

Tuy nhiên, cách đây trên dưới 2000 năm, áp đặt chủ thuyết Thiên tử Thế Thiên, 

‘thiên triều’ Hán, 206 ttl - 220 dl, ấn định rằng dân phía Bắc Dương Tử là Trung 

Hoa văn minh tiên tiến, và phía Nam Dương Tử là Bách Việt man di lạc hậu. 

d. Đường ranh Ngũ Lĩnh. 

Ngũ Lĩnh, còn gọi là Nam Lĩnh, hiện nay là đường ranh phía Bắc của Quảng Tây, 

Quảng Đông. 

Vào thời Khởi Nguyên, từ 5000 ttl, vì hạ lưu Dương Tử còn ngập nước, Dân Việt 

tỏa lan theo hướng Bắc Nam. 

Từ Hồ Đồng Đình, Dân Việt ngược Sông Tương, vào Sông Lỗi, qua Sông Bắc, theo 

đường biển về Vịnh Bắc Việt, và phát triển ở trung lưu Sông Hồng. 

Đường phía Tây vượt thượng nguồn Sông Tương qua Sông Quế, theo Tây Giang 

xuôi ra biển, hoặc ngược Sông Tả vào Bắc Phần.*13 
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      *13 - Đọc bài 1103. Tộc Việt thời Khởi Nguyên, đoạn 5.2 và 5.3. 

Từ thời Đế Nghiêu, cách đây 4200 năm, đã có truyền thuyết về việc phát triển tiền 

tiến của nhánh Việt Sông Hồng.*14 

      *14 - Sứ giả Việt Thượng dâng Đế Nghiêu Rùa ngàn năm có khắc chữ viết... Đọc 

bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, mục 4.4e, và đoạn 5.4.  

      Tuy nhiên, từ thời Hán, sau 206 ttl, ‘thiên triều’ Hán đã áp đặt định kiến 

dân Việt Lạc sơ khai, và chỉ sinh sống từ Ngũ Lĩnh trở về Nam, còn gọi là Lĩnh 

Nam. 

 

e. Đường ranh Nam Quan. 

Từ năm 906 dl, dân Lạc Hồng giành lại độc lập cho quận Giao Chỉ và các quận 

phía nam. 

Vì vậy, ranh giới phía bắc quận Giao Chỉ trở thành ranh giới giữa Trung Hoa và 

Đại Việt, tức là đường ranh Nam Quan hiện nay. [Phần đất phía Bắc bị coi là thuộc 

Trung Hoa].*15 

    *15 - Về Nam Quan, đọc bài 1409. Nam Hải : Biển của Nước Nam. 

g. Đường ranh Hải Vân. 
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Hải Vân là dãy núi giữa Thừa Thiên và Quảng Nam ngày nay, nổi tiếng với Đèo 

Hải Vân. 

Hải Vân là ranh giới thiên nhiên cực Nam của vùng Á Đông Xưa. Năm 196 dl, cách 

đây 1800 năm, nước Lâm Ấp được thành lập ở phía Nam Hải Vân. Năm 808 dl 

Lâm Ấp đổi tên là Chiêm Thành.*16 

       *16 - Năm 433 dl người Lâm Ấp quấy phá rồi chiếm giữ phía Bắc Hải Vân. -

- Năm 1069 dl vua Chế Củ trả lại 3 châu cho Đại Việt, nay là vùng Quảng Bình, 

Quảng Trị.  

      Năm 1306 dl vua Chế Mân trả lại vùng đất nay thuộc Quảng Trị, Thừa Thiên, 

làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân. 

*     * 

** Về Chủ thuyết đã chi phối toàn bộ lịch sử Đông Á : ‘Thiên Tử Thế Thiên Hành 

Đạo’, đọc bài 1203. NGUY CƠ ĐẠI HỌA và TỬ HUYỆT CỦA TRUNG HOA. 

_____________________ 

1103. TỘC VIỆT thời KHỞI NGUYÊN 5000 - 2879 TTL  

1. ĐỊNH KIẾN VÀ KHẢO CỔ  

2. TỘC VIỆT KHỞI NGUYÊN, năm 5000 TTL 

3. ĐẤT TỔ TỘC VIỆT  

4. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VIỆT  

5. BA GIAI ĐOẠN THỜI KHỞI NGUYÊN 

1. ĐỊNH KIẾN VÀ KHẢO CỔ 

1.1 Định kiến. 

Trong mấy ngàn năm qua, người Trung Hoa luôn huyênh hoang rằng nền văn minh 

và văn hóa vùng Á Đông đều phát xuất từ tộc Hoa ở lưu vực Hoàng Hà. 

Sách vở Trung Hoa đã áp đặt định kiến Tộc Hoa là giống dân cổ xưa và tiền tiến 

nhất ở vùng Á Đông. Người Trung Hoa là nguồn phát xuất nền văn minh và văn 

hóa tuyệt vời của Á Đông. 

Mọi giống dân trong vùng có được như ngày hôm nay là nhờ Trung Hoa ban phát 

ơn ích, nhờ học hỏi người Trung Hoa. 

*     * 

1.2 Khảo cổ. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/132-1103-toc-viet-thoi-khoi-nguyen-5000-2879-ttl#p1
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/132-1103-toc-viet-thoi-khoi-nguyen-5000-2879-ttl#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/132-1103-toc-viet-thoi-khoi-nguyen-5000-2879-ttl#p3
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/132-1103-toc-viet-thoi-khoi-nguyen-5000-2879-ttl#p4
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/132-1103-toc-viet-thoi-khoi-nguyen-5000-2879-ttl#p5
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Ngày nay, khảo cổ chứng tỏ Dân Hoa đã thành hình trong vùng thung lũng Sông Vị 

không lâu trước khi thành lập Nhà Chu, năm 1046 ttl, cách đây 3150 năm. 

Các khoa địa lý hình thể, khí hậu, môi sinh, nhân văn... lại phát hiện vùng Hoàng 

Hà khô cằn lạnh giá chỉ có thể là cái nôi của nền văn minh và văn hóa gốc du mục. 

Đang khi đó, Tộc Việt đã phát xuất từ vùng Hồ Đồng Đình trước tộc Hoa gần 4000 

năm. Vùng Hồ Đồng Đình và phụ cận lại là vùng đã phát triển ngành Nông nghiệp 

Lúa Nước từ hơn 6000 năm trước. 

*     * 

1.3 Nông Nghiệp Lúa Nước và trước 1046 ttl. 

Như thế, về thời điểm lẫn địa điểm, khảo cổ hiện nay đã minh xác những sự kiện 

trái ngược với những gì Trung Hoa tuyên truyền và áp đặt trong suốt 3000 năm qua. 

Như thế, những gì mang vết tích và đặc tính Nông nghiệp Lúa Nước trong lịch sử, 

văn minh và văn hóa của vùng Á Đông, đều không phát xuất từ vùng du mục 

Thiểm Tây, đều không có nguồn gốc Hoa. 

Như thế, tất cả những gì xảy ra ngoài vùng thung lũng Sông Vị trước năm 1046 ttl, 

đều không có sự tham dự của tộc Hoa, đều không có nguồn gốc Hoa.*1 

      *1 - Sách vở Trung Hoa có nhiều truyện tích về thời khai thiên lập địa, và nhiều 

trận đánh giữa các vị ‘thần’ đương thời. Nhưng tất cả đều do tưởng tượng và suy 

đoán, không có giá trị thực tế. - Bàn Cổ để ra 18.000 năm để tạo ra trời đất (!). -

- Đọc bài 1102. Vài Minh định về Lịch sử Văn hóa Địa lý, đoạn 2.8. 

*     * 

1.4 Đặt lại toàn bộ vấn đề Nguồn gốc. 

Với phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu ngày một tinh vi và chính xác hơn, những 

nhà khảo cứu vô tư đều phải đặt lại toàn bộ nguồn gốc đích thực của nền văn minh 

và văn hóa Á Đông. 

*     *     *     * 

2. TỘC VIỆT KHỞI NGUYÊN, năm 5000 TTL 

2.1 Vùng Hồ Đồng Đình. 

Tộc Việt khởi nguyên ở vùng Hồ Đồng Đình khoảng năm 5000 ttl, cách đây 7000 

năm.*2 

      *2 - Thói quen hiện nay dùng lẫn lộn cách nói Việt : Tộc Việt, hoặc cách nói 

Hán Việt : Việt Tộc. Tuy nhiên, vào thời trước năm 1046 ttl, thời chỉ có Tộc Việt, 

chưa có tộc Hoa, thì chỉ có cách nói Việt. Ví dụ : Tộc Việt, Hồ Đồng Đình, Việt 

Thượng, Việt Lạc. 
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Cũng như nhiều tộc dân khác trong lịch sử nhân loại, Tộc Việt và Văn hóa Việt 

khởi nguyên từ khi một cộng đoàn thể hiện và kiện toàn một nếp sống cá nhân và 

xã hội với những nét đặc trưng Việt.*3 

      *3 - So sánh với sự khởi phát tộc dân và văn hóa của Do Thái ở thời xưa, và của 

Hoa Kỳ thời cận đại. 

Theo thời gian và điều kiện sinh sống, dòng tộc Việt dần dần tăng triển, lan rộng và 

ảnh hưởng tới các vùng chung quanh. 

*     * 

2.2 Cư Dân Địa Phương. 

Sự khởi nguyên của Tộc Việt và của Văn hóa Việt không có nghĩa là Tổ Tiên ta 

xuất hiện ở những chỗ không người. Cùng với các Ngài và chung quanh các Ngài, 

còn có những nhóm người cư dân lâu đời, với những nét đặc thù địa phương. 

Tuy nhiên, theo đà phát triển đông đúc của dân Việt và của Văn hóa Việt, sau một 

thời gian, những đặc tính văn hóa và huyết thống của cư dân bản địa đã dần dần bị 

pha loãng, và đã không còn ở một tỷ lệ đáng kể.*4 

      *4 - Đặc biệt đối với các di chứng khảo cổ về văn hóa, cần cứu xét tầm ảnh 

hưởng thực tại và hợp lý của chúng, qua thời gian. 

*     *     *     * 

3. ĐẤT TỔ TỘC VIỆT 

3.1 Vùng Đất Đồng Đình. 

Ngoài những yếu tố chủ quan, việc khởi nguyên và hưng thịnh của một tộc dân còn 

tùy thuộc vào Vùng Đất Tổ, vào những điều kiện liên hệ mật thiết với cuộc sống 

Con Người. 

Theo Truyền Thuyết, Tộc Việt phát xuất từ vùng Hồ Đồng Đình. 

Hồ Đồng Đình ở sát phía nam trung lưu sông Dương Tử, vùng đất nay là tỉnh Hồ 

Nam. Mùa khô, hồ gồm sáu hồ nhỏ. Mùa nước, diện tích hồ tăng lên tới 20.000 

km2, tích tụ nhiều phù sa màu mỡ. Sáu bảy ngàn năm trước, hồ còn rộng hơn nhiều. 

Giữa hồ có hòn đảo lớn với 72 ngọn núi. Đảo thường được coi là nơi ẩn cư của đạo 

sĩ, nổi tiếng với phong cảnh thơ mộng. Nơi đây có thể được coi là tâm điểm khởi 

nguyên Tộc Việt.*5 

      *5 - Thời xưa, trước khi có tổ chức và có phân định ranh giới rõ ràng, nơi nào 

một tộc dân tập trung sinh sống thì nơi đó là vùng đất của tộc dân đó. 
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*     * 

3.2 Đất Tổ ưu ái. 

Tộc Việt và nền Văn hóa Việt đã khởi nguyên, tăng triển và lưu truyền lâu dài, 

phần lớn là nhờ những ưu ái Vùng Đất Nước Đồng Đình. 

Tuy cũng là nền văn hóa gốc nông nghiệp Lúa nước, nhưng vùng đất Đồng Đình đã 

giúp cho nền Văn hóa Việt trở thành đặc biệt hơn nhiều văn hóa Lúa Nước khác. 

Thành quả của Văn Hóa Việt đã giúp nhận ra một số điểm đặc biệt của vùng Đất 

Tổ. 

1. Nơi phát sinh nền Văn hóa Việt đã là một vùng rộng lớn, ruộng đất phì nhiêu, 

sông hồ thanh khiết, nhiều tôm cá, mưa thuận gió hòa, không khí trong lành... thích 

hợp cho việc sản xuất thặng dư thực phẩm canh nông và ngư nghiệp, và cho sự sinh 

sôi nảy nở của Con Người. 

Vùng đất lại không quá gần rừng núi xích đạo rậm rạp ẩm ướt độc hại, cũng không 

ở nơi lạnh giá, khô cằn, không sức sống. 

Sông nước thanh khiết và khí hậu trong lành đã góp phần giúp con người khỏe 

mạnh sống lâu, ít bịnh tật, ít nạn trẻ sơ sinh chết sớm và giúp phát triển tài năng, 

phát triển đời sống tri thức và tinh thần. 

2. Việc đồng áng và đánh cá thịnh vượng còn cần sự đóng góp công sức của tất cả 

mọi người. 
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Đây là môi trường góp phần tạo nên quan niệm sống quân bình giữa nam và nữ, 

giữa già và trẻ, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, giữa gia đình và cộng đoàn.*6 

      *6 - Trái lại, cuộc sống du mục lại cần sức mạnh thường trực. Phụ nữ bị yếu thế 

trong thời thai nghén. 

3. Cuộc sống định cư sung túc, và bận rộn theo mùa, đã cho mọi người nhiều thời 

gian rảnh rỗi. Nhờ đó, Tộc Việt đã sớm phát triển các ngành nghệ thuật như ca 

ngâm, múa hát, đàn địch, vẽ vời, ghi chép... võ thuật, điêu khắc, kiến trúc... Công 

nghệ cũng theo đó mà phát triển, đặc biệt ngành đồ gốm và luyện kim. 

Cuộc sống thanh bình sung túc và việc phát triển nghệ thuật, lại cũng giúp con 

người nhận ra sức sống sáng tạo trổi vượt của mình, và giúp quân bình quan niệm 

đóng góp công sức giữa thể chất và tinh thần.*7 

      *7 - Đang khi đó, đời sống khó khăn ở vùng đất khô cằn đã tạo ra nếp sống du 

mục thiên về bạo lực. 

4. Cuộc sống ít bận tâm tới bon chen, giành xé đã giúp đời sống xã hội phát triển tốt 

đẹp, với nhiều thăng tiến tinh thần, tương thân tình nghĩa... qua nhiều hội họp vui 

chơi, hội hè đình đám, tết lễ... 

Đời sống tâm linh của cộng đoàn theo đó mà khởi phát, với lễ nghĩa, với cưới hỏi, 

mừng sơ sinh, khao vọng, và nhất là với tang chế. 

Cũng từ đó, cuộc sống con người và nhân phẩm được quý trọng thêm, con người 

nhận ra vị thế đặc biệt của mình trong trời đất, và thêm xác tín về Thế giới Bên kia, 

với sự hiện hữu và độ trì của Tổ Tiên Ông Bà. 

5. Ngoài ra, một yếu tố khác cũng góp phần quyết định việc phát triển và lưu 

truyền. Đó là vùng Đất Tổ đã không quá gần những tộc dân du mục hiếu chiến. 

Nhờ đó, Tộc Việt đã có thời gian dài 5000 năm để tăng nhân số, mở rộng vùng sinh 

sống, và phát triển vững chắc một nền văn hóa đặc thù, trước khi bị bạo lực du mục 

từ phương Bắc xâm lăng và cướp phá. 

*     * 

3.3 Nền Văn hóa tôn quý Con Người. 

Tất cả đều bổ túc và hỗ trợ nhau, tất cả đều góp phần cho việc tăng triển nhân số 

nhanh chóng, cho việc khởi phát và kiện toàn một nền văn hóa quân bình giữa vật 

chất và tinh thần, giữa nam và nữ, giữa cá nhân và xã hội, giữa gia đình và cộng 

đoàn, giữa làng và nước, 50/50 trong mọi phương diện. 

Cũng nhờ đó, con người được tôn quý đúng mức, mọi sức sống của con người được 

bộc lộ và phát triển toàn vẹn trong một xã hội cũng trọn vẹn là Người. 

*     *     *     * 
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4. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VIỆT 

4.1 Tên của Tộc Dân. 

Từ nhiều ngàn năm trước, người Tộc Việt đã ý thức và hãnh diện về một nền văn 

hóa đặc thù ơn ích, và một nền văn minh kỹ thuật vượt bực, đặc biệt về canh tác, 

ngư nghiệp, đồ gốm, đồ đồng. 

Vì vậy, ngay trong thời kỳ đầu, Tổ Tiên ta đã tự xưng là Việt. Việt còn có nghĩa là 

Vượt lên trước, đi trước, tiên tiến. 

Cùng một tên ‘Việt’, nhưng thời xưa lại có ba chữ để ghi tên ‘Việt’ 越,粤,鉞. Mỗi 

chữ ghi nhớ một đặc điểm nổi bật của Tộc Việt.*8  

      *8 - Thứ chữ nay gọi là chữ nho, cũng là chữ của Tộc Việt. - Đọc bài 1108. Tộc 

Việt Thời Hùng 3, mục 5.1a và 5.2a. -- Về 3 chữ ‘Việt’, đọc bài 1404. Bốn Chữ Việt 

Linh Thiêng, phần 2. 

*     * 

4.2 Tiếng Nói. 

a. Ngữ pháp. 

Sánh với tiếng Hoa, tiếng Việt khác tiếng Hoa không những trong từ ngữ, mà cả 

trong giọng điệu, cấu trúc và cách hành văn. Ngữ pháp Việt cũng tinh tế hơn ngữ 

pháp Trung Hoa.*9 

     *9 - Đọc Nghiên Cứu Chữ Hán, do Vũ Thế Ngọc, nxb East-west Institute, San 

Jose, CA 1989, tr 134. 

Khác biệt rõ ràng nhất giữa tiếng nói Việt và Hoa là cách đặt trợ từ. Tiếng Việt đặt 

trợ từ ở sau tiếng chính, tiếng Hoa đặt trợ từ ở trước. [Ví dụ : Việt : áo đỏ, Việt Lạc. 

Hoa : hồng y, Lạc Việt]. 

b. Cách xưng hô. 

Cách xưng hô bộc lộ mối tương quan giữa con người với con người, và bộc lộ nét 

đặc thù của một nền văn hóa. 

Dân Việt có cách xưng hô và đối đáp khác lạ với nhiều giống dân khác. Thay vì 

dùng những từ ngữ tổng quát với người đối diện, như you, vous, nị... dân Việt dùng 

những chữ xác định rõ tương quan giữa hai người. Tiếng Việt dùng những chữ chỉ 

tương quan thân thích trong gia đình, như ông, bà, cô, bác, anh, chị, con, cháu... với 

cả những người mới gặp. 

Thay vì chính thức gọi nhau bằng tên họ, như người Hoa, Pháp, Anh... người Việt 

gọi nhau bằng tên riêng. Tên họ nhắc tới một dòng họ, trong khi tên riêng chỉ chính 

cá nhân đó, từng người. [Ví dụ : Nguyễn Du. Thay vì ‘Mr Nguyễn, Nguyễn tiên 

sinh’... dân Việt gọi ‘Ông Du’]. 
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Cách trả lời của dân Việt cũng độc đáo. Thay vì trả lời theo câu hỏi, người Việt trả 

lời theo ý nghĩ của người hỏi.*10 

      *10 - Ví dụ câu hỏi : ‘Anh không muốn phải không ?’. - Để tỏ ý không muốn, 

người Anh, Pháp... trả lời : ‘No, Non’ (Không). - Nhưng người Việt trả lời : ‘Ờ, 

Phải’ (Yes, Oui), tức ngụ ý : ‘Phải, anh nghĩ đúng, tôi không muốn’. 

      Người Anh, Pháp chú ý đến câu nói. Người Việt trả lời theo ý người hỏi, chú 

trọng tới Con Người. 

*     * 

4.3 Phong Tục. 

Văn hóa Tộc Việt còn biểu lộ qua nhiều phong tục và tập quán đặc thù... khác hẳn 

với nhiều định kiến do giới thống trị Trung Hoa áp đặt. 

Phong tục Việt vẫn trổi vượt hơn phong tục Trung Hoa, ở tinh thần quý trọng con 

người, quý trọng tình người, quý trọng nữ giới, vợ chồng bình đẳng, hạn chế kết 

hôn trong thân tộc, thể hiện nếp sống dân chủ, tinh thần dân tộc... và đặc biệt sự 

quân bình trong tâm tư, trong quan niệm sống. 

Những phong tục đó vẫn còn tồn tại trong nếp sống hiện nay của đại chúng Việt 

Nam.*11 

      *11 - Đọc bài 1406. Dân Việt không Sống theo Nho Học, phần 3. -- Cả đến hiện 

nay, người Hoa chấp nhận hôn nhân giữa anh chị em cô cậu ruột, bạn dì ruột. 

*     * 

4.4 Biểu Tượng. 

Tộc Việt có biểu tượng Tiên và Rồng với nhiều hàm ý cao siêu tốt đẹp. Tiên Rồng 

cũng biểu trưng cho hai Ông Bà Khởi Tổ của Tộc Việt. Biểu tượng Tiên Rồng còn 

có thêm hiện biểu phụng long. 

Các con số và màu sắc cũng có khác biệt. Màu đỏ là màu của Tộc Việt phương 

Nam. Người Tộc Việt quý thích số 2, 4, 9, mà ghét số 3.*12 

      *12 - Tiếng Việt với số 3 : ba trợn, ba đá, ba kẹo, ba xạo, ba lơn, ba nhe, ba 

hoa... Trong khi đó người Hoa thích số 3, 8 và sợ số 4 (vì họ phát âm chữ tứ như 

chữ tử). 

Số 9 là số tròn đầy của Tộc Việt. Dân ta luôn tính theo bội số của số 9. [Từ thời 

Hán, số 9 đã bị giới thống trị Trung Hoa độc chiếm để dùng cho vua chúa, hoàng 

tộc]. 

*     * 

4.5 Niềm tin và Tết Lễ. 
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Thờ Trời và thờ kính Tổ Tiên là của Tộc Việt. Người Việt Lạc chúng ta, nay là Việt 

Nam, đã liên tục thờ Trời và thờ Tổ Tiên suốt sáu bảy ngàn năm qua. [Đang khi đó, 

ở phía Bắc, giới thống trị Trung Hoa lại giành quyền thờ Trời cho vua chúa, và 

quyền thờ Tổ Tiên cho giới quý tộc]. 

Nếp sống Việt lại còn lưu truyền và nổi bật nơi tinh thần và phương thức giáo dục 

mọi người qua các nghi thức và tục lệ của các ngày Tết Lễ. 

Từ mấy ngàn năm trước, dân Việt đã chú trọng đến các Lễ Giỗ Tổ, Lễ các Vị Anh 

Hùng, Tết Đầu Năm, Tết Mặt Trời, Tết Mừng Trăng, Tết Mừng Mưa, Tết Xá 

Tội...*13 

      *13 - Giới thống trị Hoa đã xuyên tạc bằng đủ cách, đặc biệt bằng cách tạo ra 

những truyền thuyết quái đản về nguồn gốc các Tết, Lễ. - Đọc bài 3202. Bảy Ngày 

Tết - Ý nghĩa và Nguồn gốc Việt, đoạn 2.2. 

*     * 

4.6 Thiên về Mẫu Hệ. 

Từ khởi nguyên cho đến cách đây 1700 năm, thế kỷ 3 dl, dân Việt thiên về mẫu hệ, 

phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. 

Trên thạp Đông Sơn, cách đây 3000 năm, có hình vị Thủ Lãnh là một Bà.*14 

      *14 - Hình thủ lãnh, đọc bài 1303. Văn Minh Văn Hóa Việt Nam trên Thạp và 

Trống đồng, đoạn 2.4.  

      Trong suốt mấy ngàn năm, trống đồng luôn là hiệu lịnh, là biểu hiệu của uy 

quyền. Cho tới ngày nay, dân ta vẫn còn tập tục để một Bà đánh tiếng trống khai 

trương trống đồng mới đúc. 

Mãi tới 220 năm sau Thời Hùng, năm 40 dl, trong số các anh hùng tái chiếm toàn 

thể vùng đất Việt Lạc, vẫn có nhiều đội nữ binh, và số nữ tướng nhiều hơn nam 

tướng. Lại nữa, người nhận trách nhiệm lãnh đạo toàn dân, cũng lại là một nữ nhân, 

Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam Trưng Trắc.*15 

      *15 - Đọc bài 1113. Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam, đoạn 4.2. 

Sau Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam hơn 200 năm, năm 248 dl, khi sử Trung 

Hoa phải ghi nhận thêm một cuộc khởi nghĩa khác của dân Nam, thì cuộc khởi 

nghĩa nầy cũng lại do một nữ nhân lãnh đạo. Vị lãnh tụ đó là Cô thanh nữ 23 tuổi, 

Bà Vua Triệu.*16 

      *16 - Về Bà Vua Triệu, đọc Việt Nam Sử Lược, q1, tr 44. 

Mãi đến năm 541 dl, gần 300 năm sau Bà Vua Triệu, và cách đây chưa được 1500 

năm, sử Trung Hoa mới để lại cho chúng ta tên một nam nhân làm thủ lãnh dân 

Việt Lạc, Đức Lý Nam Đế.*17 
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      *17 - Theo Hậu Hán Thư, q 116 : ‘Người Giao Chỉ không phân biệt trưởng 

ấu… không biết tình cha con… không tổ chức gia tộc theo chế độ phụ hệ…’ - 

Theo Tam Quốc Chí, q 9 : Người Giao Chỉ còn nhiều phong tục theo mẫu hệ. 

      Từ Khởi nguyên cho tới thế kỷ thứ 2 dl, dân ta sống trong trạng thái gia đình 

mẫu hệ… - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 34. - * Gần đây, với nếp sống thành thị, với 

nền kinh tế phát triển đa dạng, xã hội lần lần chuyển qua phụ hệ. 

*     * 

4.7 Nghề Nông và Nghề Cá, Nghề Biển. 

Kỹ thuật trồng lúa nước của Tộc Việt đã phát triển tinh xảo. Dân Việt đã sáng tác 

lịch chỉ dẫn việc cày cấy, và đã phát minh ra kỹ thuật dùng trâu cày ruộng.*18 

      *18 - Truyền thuyết Sứ thần Việt Thượng tặng Đế Nghiêu Rùa ngàn năm có ghi 

lịch. - Đọc bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, mục 4.3e và mục 5.4b. - Về kỹ thuật 

Trâu kéo cày, đọc bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2, đoạn 6.2. 

Chính cuộc sống thịnh vượng, hồn nhiên, hiền hòa, và đầy tình người, đã giúp Tộc 

Việt hình thành một nền văn hóa xứng đáng và trọn vẹn Con Người, cho mọi con 

người. [Nên so sánh với mọi nền văn hóa trên toàn thế giới, đương thời và hiện 

nay]. 

Ngoài ra, trên vùng sông nước mênh mông, nghề đánh cá và ghe thuyền của dân 

Việt cũng đã phát triển tột bực.  

Cho đến hiện nay, người dân miền biển vùng Tộc Việt luôn nổi tiếng thành thạo, và 

là chủ tể về hàng hải quanh vùng. [Dân Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Việt 

Nam]. 

*     * 

4.8 Tài Bắn Cung Nỏ. 

Tài bắn cung nỏ cũng đã là một đặc điểm của dân Việt Lạc, vùng Việt Thượng. 

Thời trước, dân Việt Lạc đã có thể bắn tên vào búi tóc của nhau để truyền tin. 

Thiên tài nầy đã thành truyền thuyết nỏ thần, bắn một phát giết ‘vạn’ quân giặc. 

*     *     *     * 

5. BA GIAI ĐOẠN THỜI KHỞI NGUYÊN 

Thời Khởi Nguyên, 5000-2879 ttl, có thể chia thành 3 giai đoạn, phát triển ở 3 

Vùng chính. 

5.1 Giai đoạn I : Lưu vực Đồng Đình Sông Tương. 
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Đất Tổ Đồng Đình ưu ái cho Tộc Việt phát triển nhanh chóng. Sông hồ mênh mông 

lại tăng trưởng tài nghệ đánh bắt cá tôm và xử dụng ghe thuyền. 

Từ vùng Hồ Đồng Đình, Tộc Việt tỏa lan ra các vùng chung quanh. Hình thể địa lý, 

sông núi, phong thổ, đã tác động thành nhiều vùng dân cư với nhiều đặc tính khác 

nhau. 

Vùng thượng lưu Dương Tử nhiều núi rừng hiểm trở, gây khó khăn cho việc sinh 

sống đông đúc. Nhiều nhóm người sống rải rác. 

Trái lại, thời đó vùng hạ lưu Dương Tử còn sình lầy, úng nước, chưa thể khai khẩn 

trồng trọt. Dân chúng tập trung thành những xóm ghe thuyền. [Gần 3000 năm sau, 

vào đầu thời Hạ, 2070 ttl, với việc Đại Vũ trị thủy, vùng nầy mới bắt đầu phát 

triển].*19 

      *19 - Đọc bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2, đoạn 3.1. 

Vì vậy, ở giai đoạn nầy, vùng phát triển chính của Tộc Việt là Hồ Đồng Đình và 

lưu vực Sông Tương. Sông Tương có nhiều đồng ruộng thuận hợp cho việc phát 

triển nghề trồng Lúa Nước. 

*     * 

 

5.2 Giai đoạn 2 : Lưu vực Tây Giang. 
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a. Việt Thượng. 

Khi đã thêm đông đúc, vì hạ lưu Sông Dương Tử còn úng nước, và vì thượng lưu 

lại nhiều núi rừng hiểm trở, Dân Việt đã phát triển ngược lên vùng Thượng lưu 

Sông Tương. Cũng vì vậy, vùng nầy được gọi là Việt Thượng. 

b. Vùng Tây Giang. 

Theo đường sông và thung lũng, vượt thượng nguồn Sông Tương, dân Việt qua 

Sông Quế xuôi về nam, tới vùng sông lớn Tây Giang. Từ khi có ghi chép, đây là 

những con đường nổi tiếng, nối liền Trường Sa, Hàng Dương, Quế Lâm, Liễu 

Châu. 

Thượng nguồn Sông Tương còn có nhánh Sông Lỗi, qua Sông Bắc, dẫn tới cửa 

biển Tây Giang. Hiện nay trở thành con đường Trường Sa, Hàng Dương, Thiều 

Quan, Phiên Ngung [nay là Quảng Châu]. 

Tuy nhiên, lưu vực Tây Giang không đủ thuận hợp cho việc phát triển lớn của Tộc 

Việt chuyên nghề Lúa Nước và sông hồ. 

*     * 

5.3 Giai đoạn 3 : Lưu vực Sông Hồng Sông Mạ. 

a. Đường Sông. 

Vì châu thổ Tây Giang không đủ điều kiện thuận hợp, dân Việt đã từ Tây Giang 

ngược thung lũng và giòng Sông Tả, vô Bắc Phần Việt Nam. 

Vào thời kỳ sau, các sứ đoàn Đại Việt thường theo con đường nầy, ngang qua vùng 

Đồng Đình, lên phía Bắc. Hiện nay là đường Hà Nội, Lạng Sơn, Nam Ninh, Liễu 

Châu, Quế Lâm, Hàng Dương, Trường Sa. 

b. Đường Biển. 

Dân Việt còn theo Tây Giang ra biển, rồi ven theo biển vào Vịnh Bắc Phần, tới 

vùng Sông Hồng và Sông Mạ, trong lành phì nhiêu. 

Với thời gian, nhờ vùng đất thuận hợp và phì nhiêu, Dân Việt vùng Sông Hồng 

Sông Mạ đã trổi vượt.*20 

      *20 - Vào thời nầy, biển còn ăn sâu vô đất liền. - Gần cửa Sông Mạ, ở Thanh 

Hóa, là vùng đồ đồng Đông Sơn.  

      Sông Mạ [sông mẹ, sông cái], tên tiếng Việt địa phương, nhưng khi ghi lại theo 

chữ hán, thành chữ Mã. - Đọc bài 1102. Vài Minh định về Lịch sử Văn hóa Địa lý, 

đoạn 3.2. 

c. Tuyệt nghệ Vượt Biển. 
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Việc đi về trên đoạn biển Tây Giang - Sông Hồng đã giúp tài điều khiển ghe 

thuyền, [phát triển từ vùng Đất Tổ Hồ Đồng Đình], trở thành tuyệt nghệ vượt biển. 

Hình vẽ chiếc thuyền vượt biển đã trở thành biểu hiệu của dân Việt, và sau đó trở 

thành chữ Việt 越. 

Chữ Việt 越 được khắc trên đồ đồng Đông Sơn là hình ảnh của vị Thủ lãnh  tay 

cầm cờ hiệu , đứng trên Thuyền chỉ huy đoàn tàu vượt biển. 

 

Đây là chữ ‘Việt 越’ đầu tiên và phổ quát nhất. Chữ ‘Việt’ nầy trở thành chữ ‘Việt’ 

cho toàn thể Tộc Việt. Chữ ‘Việt’ lưu truyền tài năng và niềm hãnh diện của Tổ 

Tiên.*21 

      *21 - Về chi tiết hình vẽ và các nét của chữ 越, đọc bài 1303. Văn Minh Văn 

Hóa Việt Nam trên Thạp và Trống Đồng, đoạn 2.4. 

*     * 

5.4 Tỏa lan toàn vùng. 

Như vậy, trong hơn 2000 năm thời Khởi Nguyên, từ 5000 tới 2879 ttl, Tộc Việt đã 

phát triển đông đúc, với 3 Vùng Phát Triển chính, là lưu vực Đồng Đình Sông 

Tương, lưu vực Tây Giang, và lưu vực Sông Hồng Sông Mạ. 

Tuy nhiên, ngoài 3 vùng chính, Tộc Việt cũng đã có mặt trên khắp vùng từ Hồ 

Đồng Đình, rải rác dọc theo Sông Dương Tử ra tới Biển, lên phía Bắc tới ranh thiên 

nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh, về miền rừng núi phía Tây tới sông Cửu Long, và 

xuống phương Nam tới vùng đường ranh Hải Vân. 

Từ thời điểm nầy, 2879 ttl, là Thời Hùng. 

_____________________ 

1104. DÂN VIỆT từ HỒ ĐỒNG ĐÌNH tới SÔNG HỒNG  

1. TỘC VIỆT KHỞI NGUYÊN, năm 5000 TTL  

2. BA GIAI ĐOẠN THỜI KHỞI NGUYÊN 

[Nb : Bài nầy là Phần 2 và Phần 5 của bài 1103. Tộc Việt thời Khởi Nguyên]. 

  

1. TỘC VIỆT KHỞI NGUYÊN, năm 5000 TTL  

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/96-1104-dan-viet-tu-ho-dong-dinh-toi-song-hong#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/96-1104-dan-viet-tu-ho-dong-dinh-toi-song-hong#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/96-1104-dan-viet-tu-ho-dong-dinh-toi-song-hong#p2
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1.1 Vùng Hồ Đồng Đình. 

Tộc Việt khởi nguyên ở vùng Hồ Đồng Đình khoảng năm 5000 ttl, cách đây 7000 

năm.*1  

      *1  - Thói quen hiện nay dùng lẫn lộn cách nói Việt : Tộc Việt, hoặc cách 

nói Hán Việt : Việt Tộc. Tuy nhiên, vào thời trước năm 1046 ttl, thời chỉ có 

Tộc Việt, chưa có tộc Hoa, thì chỉ có cách nói Việt. Ví dụ : Tộc Việt, Hồ 

Đồng Đình, Việt Thượng, Việt Lạc. 

Cũng như nhiều tộc dân khác trong lịch sử nhân loại, Tộc Việt và Văn hóa Việt 

khởi nguyên từ khi một cộng đoàn thể hiện và kiện toàn một nếp sống cá nhân và 

xã hội với những nét đặc trưng Việt.*2  

      *2- So sánh với sự khởi phát tộc dân và văn hóa của Do Thái ở thời xưa, 

và của Hoa Kỳ thời cận đại. 

Theo thời gian và điều kiện sinh sống, dòng tộc Việt dần dần tăng triển, lan rộng và 

ảnh hưởng tới các vùng chung quanh. 

*     * 

1.2 Cư Dân Địa Phương. 

THời khởi nguyên của Tộc Việt và của Văn hóa Việt không có nghĩa là Tổ Tiên ta 

xuất hiện ở những chỗ không người. Cùng với các Ngài và chung quanh các Ngài, 

còn có những nhóm người cư dân lâu đời, với những nét đặc thù địa phương. 

Tuy nhiên, theo đà phát triển đông đúc của dân Việt và của Văn hóa Việt, sau một 

thời gian, những đặc tính văn hóa và huyết thống của cư dân bản địa đã dần dần bị 

pha loãng, và đã không còn ở một tỷ lệ đáng kể.*3  

      *3 - Đặc biệt đối với các di chứng khảo cổ về văn hóa, cần cứu xét tầm 

ảnh hưởng thực tại và hợp lý của chúng, qua thời gian. 

*     *     *     * 

2. BA GIAI ĐOẠN THỜI KHỞI NGUYÊN 

Thời Khởi Nguyên của Tộc Việt, 5000-2879 ttl, có thể chia thành 3 giai đoạn, phát 

triển ở 3 Vùng chính. 

2.1 Giai đoạn 1 : Hồ Đồng Đình và Lưu vực Sông Tương. 
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a. Vùng Đất Tổ : Hồ Đồng Đình. 

Ngoài những yếu tố chủ quan, việc khởi nguyên và hưng thịnh của một tộc dân còn 

tùy thuộc vào Vùng Đất Tổ, vào những điều kiện liên hệ mật thiết với cuộc sống 

Con Người. 

Theo Truyền Thuyết, Tộc Việt phát xuất từ vùng Hồ Đồng Đình. 

Hồ Đồng Đình ở sát phía nam trung lưu sông Dương Tử, vùng đất nay là tỉnh Hồ 

Nam. Mùa khô, hồ gồm sáu hồ nhỏ. Mùa nước, diện tích hồ tăng lên tới 20.000 

km2, tích tụ nhiều phù sa màu mỡ. Sáu bảy ngàn năm trước, hồ còn rộng hơn nhiều. 

Giữa hồ có hòn đảo lớn với 72 ngọn núi. Đảo thường được coi là nơi ẩn cư của đạo 

sĩ, nổi tiếng với phong cảnh thơ mộng. Nơi đây có thể được coi là tâm điểm khởi 

nguyên Tộc Việt.*4  

      *4 - Về những Đặc Điểm của vùng Đất Tổ Đồng Đình, đọc 

bài 1103. Tộc Việt thời Khởi Nguyên, đoạn 3.2. - Về một số Đặc Điểm Việt, 

đọc bài trên, phần 4. 

      Thời xưa, trước khi có tổ chức và có phân định ranh giới rõ ràng, nơi nào 

một tộc dân tập trung sinh sống thì nơi đó là vùng đất của tộc dân đó. 

b. Lưu vực Sông Tương. 

Đất Tổ Đồng Đình ưu ái cho Tộc Việt phát triển nhanh chóng. Sông hồ mênh mông 

lại tăng trưởng tài nghệ đánh bắt cá tôm và xử dụng ghe thuyền. 

Từ vùng Hồ Đồng Đình, Tộc Việt tỏa lan ra các vùng chung quanh. Hình thể địa lý, 

sông núi, phong thổ, đã tác động thành nhiều vùng dân cư với nhiều đặc tính khác 

nhau. 

Vùng thượng lưu Dương Tử nhiều núi rừng hiểm trở, gây khó khăn cho việc sinh 

sống đông đúc. Nhiều nhóm người sống rải rác. 

Trái lại, thời đó vùng hạ lưu Dương Tử còn sình lầy, úng nước, chưa thể khai khẩn 

trồng trọt. Dân chúng tập trung thành những xóm ghe thuyền. [Gần 3000 năm sau, 

vào đầu thời Hạ, 2070 ttl, với việc Đại Vũ trị thủy, vùng nầy mới bắt đầu phát 

triển].*5  

      *5 - Đọc bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2, đoạn 3.1. 

Vì vậy, ở giai đoạn nầy, vùng phát triển chính của Tộc Việt là Hồ Đồng Đình và 

lưu vực Sông Tương. Sông Tương có nhiều đồng ruộng thuận hợp cho việc phát 

triển nghề trồng Lúa Nước. 
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2.2 Giai đoạn 2 : Lưu vực Tây Giang. 

a. Việt Thượng. 

Khi đã thêm đông đúc, vì hạ lưu Sông Dương Tử còn úng nước, và vì thượng lưu 

lại nhiều núi rừng hiểm trở, Dân Việt đã phát triển ngược lên vùng Thượng lưu 

Sông Tương. Cũng vì vậy, vùng nầy được gọi là Việt Thượng. Về sau, Việt Thượng 

biến thanh thàng Việt Thường. 

b. Vùng Tây Giang. 

Theo đường sông và thung lũng, vượt thượng nguồn Sông Tương, dân Việt qua 

Sông Quế xuôi về nam, tới vùng sông lớn Tây Giang. 

Từ khi có ghi chép, đây là những con đường nổi tiếng, nối liền Trường Sa, Hàng 

Dương, Quế Lâm, Liễu Châu. 

Thượng nguồn Sông Tương còn có nhánh Sông Lỗi, qua Sông Bắc, dẫn tới cửa 

biển Tây Giang. Hiện nay trở thành con đường Trường Sa, Hàng Dương, Thiều 

Quan, Phiên Ngung [nay là Quảng Châu]. 

Tuy nhiên, lưu vực Tây Giang không đủ thuận hợp cho việc phát triển lớn của Tộc 

Việt chuyên nghề Lúa Nước và sông hồ. 
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*     * 

2.3 Giai đoạn 3 : Lưu vực Sông Hồng Sông Mạ. 

a. Đường Sông. 

Vì châu thổ Tây Giang không đủ điều kiện thuận hợp, dân Việt đã từ Tây Giang 

ngược thung lũng và giòng Sông Tả, vô Bắc Phần Việt Nam. 

Vào thời kỳ sau, các sứ đoàn Đại Việt thường theo con đường nầy, ngang qua vùng 

Đồng Đình, lên phía Bắc. Hiện nay là đường Hà Nội, Lạng Sơn, Nam Ninh, Liễu 

Châu, Quế Lâm, Hàng Dương, Trường Sa. 

b. Đường Biển. 

Dân Việt còn theo Tây Giang ra biển, rồi ven theo biển vào Vịnh Bắc Phần, tới 

vùng Sông Hồng và Sông Mạ, trong lành phì nhiêu. [Vào thời nầy, biển còn ăn sâu 

vô đất liền]. 

Với thời gian, nhờ vùng đất thuận hợp và phì nhiêu, Dân Việt vùng Sông Hồng 

Sông Mạ đã trổi vượt.*6  

      *6 - Gần cửa Sông Mạ, ở Thanh Hóa, là vùng đồ đồng Đông Sơn.  

      Sông Mạ [sông mẹ, sông cái], tên tiếng Việt địa phương, nhưng khi ghi 

lại theo chữ hán, thành chữ Mã. - Đọc bài1102. Vài Minh định về Lịch sử 

Văn hóa Địa lý, mục 3.2b. 

c. Tuyệt nghệ Vượt Biển. 

Việc đi về trên đoạn biển Tây Giang - Sông Hồng đã giúp tài điều khiển ghe thuyền 

ở vùng Đất Tổ Hồ Đồng Đình trở thành tuyệt nghệ vượt biển. 

Hình vẽ chiếc thuyền vượt biển đã trở thành biểu hiệu của dân Việt, và sau đó trở 

thành chữ Việt 越. 

d. Chữ VIỆT Vượt Biển 越.  

Trên đồ đồng Đông Sơn thời tuyệt kỹ, 1000 ttl, Chữ Việt 越 được khắc thành hình 

ảnh của vị Thủ lãnh tay cầm cờ hiệu, đứng trên Thuyền chỉ huy đoàn tàu vượt 

biển.*7  

      *7 - Về Thạp và Trống đồng Đông Sơn, đọc bài 1302. Thạp và Trống 

đồng Việt Nam, đb phần 4. 
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Hình thuyền trên Thạp Đào Thịnh có chữ Việt 越. 

                 /   

Chữ Việt 越 nầy gồm 2 phần : 

1. Phần  có : 

Nét  là đuôi thuyền và tay lái. 

Nét là người cầm lái và 4 chim trời cùng bay. 

2. Phần  có : 

Nét  là hình vị thủ lãnh đang đứng , tay cầm cờ cao , để hiệu lệnh cho các 

thuyền khác. 

Nét là la bàn , dựng trên cái đế .*8 

      *8 - Về La bàn, đọc bài 1303. Văn Minh Văn Hóa Việt Nam trên Thạp và Trống 

đồng, đoạn 4.3. 

- Cờ cao và la bàn là biểu hiệu quyền hành của vị Thủ Lãnh . 

Trong hình, vị Thủ Lãnh là một Bà, ngực cao, mông lớn. [Đương thời, Dân Việt 

theo mẫu hệ]. (Hình trên). 

Giữa vị Thủ Lãnh và người Cầm Lái có Người ngồi điều khiển la bàn [cho hợp với 

hướng nhìn của vị Thủ Lãnh]. Người nầy không đội mũ cao, tránh che mắt người 

cầm lái. 

Đây là đoàn Thuyền vượt biển, với loại thuyền mũi cao, có hải âu hộ tống, có la 

bàn, có cờ cao điều động. 

Đây là chữ ‘Việt 越’ đầu tiên và phổ quát nhất. Chữ ‘Việt’ nầy trở thành chữ ‘Việt’ 

cho toàn thể Tộc Việt. Chữ ‘Việt’ lưu truyền tài năng và niềm hãnh diện của Tổ 

Tiên. 

Đây cũng là dấu chứng đà phát triển đặc biệt cùa dân Việt Sông Hồng.*9  

      *9 - Về vùng Sông Hồng phồn thịnh, đọc bài 1110. Việt và Hoa Thời 

Hùng 4A, đoạn 4.2. 
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*     * 

2.4 Tỏa lan toàn vùng. 

Như vậy, trong hơn 2000 năm thời Khởi Nguyên, từ 5000 tới 2879 ttl, Tộc Việt đã 

phát triển đông đúc, đã tỏa lan từ Hồ Đồng Đình tới Sông Hồng, với 3 Vùng Phát 

Triển chính, là lưu vực Đồng Đình Sông Tương, lưu vực Tây Giang, và lưu vực 

Sông Hồng Sông Mạ. 

Tuy nhiên, ngoài 3 vùng chính, Tộc Việt cũng đã có mặt trên khắp vùng từ Hồ 

Đồng Đình, rải rác dọc theo Sông Dương Tử ra tới Biển, lên phía Bắc tới ranh thiên 

nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh, về miền rừng núi phía Tây tới sông Cửu Long, và 

xuống phương Nam tới vùng đường ranh Hải Vân. 

Từ thời điểm nầy, 2879 ttl, là Thời Hùng. 

_____________________ 

1105.  TỘC VIỆT THỜI HÙNG 1, 2879-2070 TTL  

              - TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ là DÂN VIỆT -  

1. DẪN NHẬP  

2. THỜI HÙNG  

3. TRUYỀN THUYẾT THỜI HÙNG 1, 2879-2070 TTL  

4. YẾU TỐ VIỆT NƠI TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ  

5. BA TRUNG TÂM VIỆT THỜI HÙNG 1  

1. DẪN NHẬP 

1.1 Việt và Hoa. 

 

Theo truyền thuyết Việt, Tộc Việt khởi nguyên từ vùng Hồ Đồng Đình. Theo khảo 

cứu và khảo cổ hiện nay, từ hơn 6000 năm trước, vùng Hồ Đồng Đình đã phát triển 

nghề trồng lúa nước. 

Theo lịch sử hiện nay, tộc Hoa thành hình do bộ tộc Chu gom góp một số bộ lạc du 

mục ở vùng Thiểm Tây. Sau đó họ kéo về thung lũng Sông Vị, và thành lập Nhà 

Chu năm 1046 ttl, cách đây 3000 năm. 

Tuy vậy, theo sách vở Trung Hoa, tộc Hoa có một tiền sử dài mấy ngàn năm trước 

khi tộc Hoa thành hình. Đang khi đó, sách vở Trung Hoa lại ghi là dân Việt, Bách 

Việt, từ sông Dương Tử xuống phía Nam, là tộc dân sơ khai mọi rợ, không có quá 

khứ, không có truyền thuyết thời tiền sử. Theo sách vở Trung Hoa, dân Việt không 

có gì ngoài những ghi chép từ thời Hán, cách đây trên dưới 2000 năm. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/97-1105-toc-viet-thoi-hung-1-2879-2070-ttl#dn
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/97-1105-toc-viet-thoi-hung-1-2879-2070-ttl#P2B
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/97-1105-toc-viet-thoi-hung-1-2879-2070-ttl#P3B
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/97-1105-toc-viet-thoi-hung-1-2879-2070-ttl#P4B
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/97-1105-toc-viet-thoi-hung-1-2879-2070-ttl#P5
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Điều trái khuấy là tộc Hoa du mục mới tụ tập 3000 năm thì có truyền thuyết lâu dài 

mấy ngàn năm của thời tiền sử. Còn dân Việt với hơn 6000 năm phát triển ở vùng 

lúa nước Hồ Đồng Đình lại không có thuyềt thuyết, lịch sử, tài liệu gì đáng kể. 

*     * 

1.2 Hoa cưỡng chiếm. 

Đây chẳng qua là kết quả của vụ cướp bóc lớn nhất lịch sử nhân loại. Tộc Hoa đã 

cướp bóc, và lạm nhận thành của họ, tất cả mọi hay tốt, cả quá khứ, tiền sử, lịch sử, 

cả những truyền thuyết, phát minh, kỹ thuật, chữ viết, học thuyết, sách vở... của 

Dân Việt, đặc biệt của dân Việt Lạc vùng Sông Hồng.  

Đang khi đó, trong suốt thời Bắc thuộc, Giặc Tàu cũng đã cướp bóc, sửa đổi và hủy 

hoại mọi tài liệu của Dân Việt. 

* Ngày nay, dựa vào khảo cổ cũng như chính sách vở Trung Hoa, chúng ta tìm lại 

dấu vết của Tổ Tiên Việt, không chỉ trên đất nước Việt Nam, mà còn trên toàn vùng 

đất Tộc Việt, lên tới trên đường ranh thiên nhiên ở Sông Hoài và Tần Lĩnh. 

*     * 

1.3 Hai Tộc Dân. 

Ngoài những tài liệu khác, cần phân biệt : 

a. Hai thời điểm. 

Tộc Việt khởi nguyên từ 7000 năm trước. Tộc Hoa thành hình từ 3000 năm trước. 

b. Hai địa điểm. 

Tộc Việt phát triển vùng Hồ Đồng Đình, Lúa Nước, gạo, nhiều mưa, nhiều sông, 

nắng ấm... ở phương Nam. Tộc Hoa phát nguyên từ vùng Thiểm tây, khô cằn, giá 

lạnh, vùng lúa khô, lúa mì, miến, kê... ở phương Tây Bắc. Đường ranh thiên nhiên, 

thời xưa cũng như hiện nay, là đường nối Sông Hoài - Tần Lĩnh. 
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c. Hai nền văn hóa. 

Tộc Việt với nền văn hóa gốc Nông nghiệp Lúa nước : định cư lâu dài, ít di chuyển, 

có cuộc sống cộng đoàn, hòa hợp với thiên nhiên, hiếu hòa, trọng nghệ thuật, thiên 

về mẫu hệ... Tộc Hoa có nền văn hóa gốc Du Mục : trọng sức mạnh, trọng phái 

nam, hiếu thắng, trọng võ nghệ, thiên về phụ hệ... 

* Những phân biệt trên sẽ giúp nhận ra nguồn gốc đích thực của truyền thuyết và di 

tích cổ xưa. 

*     *     *     * 

2. THỜI HÙNG 

2.1 Hai nguồn Truyền thuyết Việt, Hoa. 

a. Thời Hùng 2879-180 ttl. 

Theo truyền thuyết Việt Lạc, Thời Hùng khởi đầu từ năm 2879 ttl và kéo dài tới 

năm 180 ttl. 
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Năm 2879 ttl đánh dấu sự kiện Tộc Việt đã tỏa lan trên khắp vùng đất rộng lớn từ 

Đồng Đình, ra tới biển, Bắc giáp ranh thiên nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh, miền rừng 

núi phía Tây tới Sông Cửu Long, và phía Nam tới vùng đường ranh Hải Vân. 

Thời Hùng chấm dứt năm 180 ttl, khi đoàn quân của Triệu Đà chiếm đóng Cổ Loa, 

trị sở của Việt Lạc. 

b. Sách vở Trung Hoa. 

Theo sách vở Trung Hoa, thời Tam Hoàng khởi đầu năm 2852 ttl. 

Như vậy, Thời Hùng của Việt Lạc gồm trọn các thời Tam Hoàng, Ngũ Đế, Hạ, 

Thương, Chu, Tần và 26 năm đầu Nhà Hán của sách vở Trung Hoa. 

c. Tộc Hoa. 

Ngày nay, lịch sử đã xác định Tộc Hoa thành hình do việc tập họp nhiều bộ lạc du 

mục vùng Thiểm Tây, phía bắc đường ranh thiên nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh. 

Họ thành lập Nhà Chu từ năm 1046 ttl, tức là 1800 năm sau các truyền thuyết Thời 

Hùng và thời Tam Hoàng Ngũ Đế. 

Khảo cổ cũng chứng tỏ trước khi tụ họp và thành hình Nhà Chu năm 1046 ttl, tộc 

Hoa chỉ là những bộ lạc du mục lạc hậu sơ khai. 

Họ chưa có những tập họp đông đúc, chưa có hình dạng tổ chức xã hội phức tạp, 

chưa thể chiếm lĩnh những vùng đất có biên cương cố định và rộng lớn. 

Về phương diện văn hóa, họ chưa tới thời kỳ ghi nhận và sáng tạo những truyền 

thuyết súc tích, mạch lạc, và có hệ thống. 

d. Tộc Việt. 

Đang khi đó, Tộc Việt phát xuất từ vùng Hồ Đồng Đình từ 5000 ttl, gần 4000 năm 

trước khi tộc Hoa thành hình. 

Như nhiều vùng khác trên thế giới, vùng nông nghiệp lúa nước cũng là nguồn phát 

xuất những truyền thuyết súc tích, thâm thúy, và xa xưa nhất của nhân loại hiện 

nay.*1 

      *1 - Như vùng Lưỡng Hà nay thuộc Iraq, và vùng hạ lưu sông Nile ở Ai Cập.  

e. Thực tế Lịch sử. 

Ngoài ra, theo thực tế lịch sử, Nhà Chu, 1046 ttl, chỉ là tổ xa của tộc Hoa. Tổ gần 

của tộc Hoa là nhóm du mục Khuyển Nhung. 

Nhà Chu chiếm cứ vùng thung lũng Sông Vị từ năm 1046 tới 771 ttl, thường gọi là 

Tây Chu. 
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Năm 771 ttl, cách đây chưa đầy 2800 năm, nhóm du mục Khuyển Nhung từ 

phương Bắc tràn xuống xâm chiếm vùng Sông Vị và đuổi Nhà Chu chạy về vùng 

Lạc Dương. Nhà Chu trở thành Đông Chu. 

Nhóm du mục Khuyển Nhung nầy thành lập Nhà Tần, và ngày càng thêm hùng 

mạnh. Nhà Tần lên tới tuyệt đỉnh khi Tần Thủy Hoàng thôn tính các nước trong 

vùng, và thành lập nước Trung Hoa năm 221 ttl. 

Năm 206 ttl Hán lật đổ Tần. Vì vậy, Nhà Hán, 206 ttl - 220 dl, đã xuyên tạc và 

tuyên truyền giảm thiểu quyền lực và ảnh hưởng Nhà Tần. 

Cũng do đó, tất cả sách vở Trung Hoa đều tôn vinh Nhà Chu làm mẫu mực thần 

thánh cho ‘Thiên triều’, cho quyền thống trị của vương triều Hán, và của tất cả các 

triều đại trong suốt lịch sử Trung Hoa. 

Chủ trương nầy đã tạo thành chủ thuyết ‘Thiên tử Thế Thiên’.*2 

      *2 - Đọc bài 1408. Nguy cơ Đại họa và Tử huyệt của Trung Hoa.  

*     * 

2.2 Điều kiện Địa Lý thiên nhiên Thời Hùng. 

a. Vùng Hoàng Hà sơ khai. 

Theo khảo cổ, vùng Hoàng Hà, ở phía Bắc của đường ranh giới thiên nhiên Sông 

Hoài Tần Lĩnh, chỉ thực sự phát triển từ thời Nhà Thương, 1600-1046 ttl. 

Vùng thung lũng Sông Vị ở Thiểm Tây lại chỉ khởi phát thời gian ngắn trước Nhà 

Chu, 1046 ttl. 

Ngoài ra, vùng Sông Vị, Hoàng Hà là vùng đồng cỏ khô cằn cóng lạnh, chỉ thích 

hợp với nghề chăn nuôi du mục, trồng lúa khô, lúa mạch, bo bo... và phát sinh ra 

nền văn hóa gốc du mục.*3 

      *3 - Đọc bài 1102. Vài Minh định về Lịch sử Văn hóa Địa lý, đoạn 4.4 và 4.6.  

b. Vùng Lúa nước Đồng Đình và Sông Hồng. 

Theo điều kiện địa lý và khí hậu, theo di tích khảo cổ của thời cách đây 5000 năm, 

vùng Á Đông Xưa có 2 trung tâm phát triển nông nghiệp Lúa Nước là vùng Đồng 

Đình và vùng Sông Hồng. 

Vùng nông nghiệp Lúa Nước phát triển ở những đồng bằng nhiều nước, nhiều mưa, 

nhiều nắng ấm. Do đó, có nhiều thổ sản, thủy sản, phương tiện... khác hẳn vùng khô 

cằn cóng lạnh. 

Cũng do đó, vùng đồng ruộng lúa nước tăng trưởng một nền văn hóa với nhiều đặc 

tính khác hẳn vùng du mục khô cằn. 
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c. Ngày nay, căn cứ trên khảo cổ, 

căn cứ trên cấu trúc dị biệt giữa tiếng Việt và tiếng Hoa, 

căn cứ trên những đặc tính trái ngược giữa hai nền văn hóa gốc nông nghiệp lúa 

nước và gốc du mục, 

và căn cứ trên những khác biệt về thổ ngơi, khí hậu, hình thể địa lý, thổ sản... giữa 

hai vùng Nam và Bắc đường ranh thiên nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh... 

ta có thể tìm gặp nhiều chứng tích về đặc tính Việt nông nghiệp Lúa Nước... nơi tất 

cả những nhân vật truyền thuyết ở thời trước khi Tộc Hoa thành hình. 

*     * 

2.3 Bốn Thời Kỳ Thời Hùng. 

a. Niên đại Việt. 

Vì thời kỳ chưa có tộc Hoa, tất cả truyền thuyết là của Tộc Việt, và với niên đại gần 

giống nhau, thời Hùng có thể được chia theo 4 thời kỳ sẵn có. Mỗi Thời lại có 2 

giai đoạn. 

Các triều đại truyền thuyết trong sách vở Trung Hoa, chỉ là một phần nhỏ của di 

tích Tộc Việt. Sách vở Trung Hoa cũng không đề cập đến nhiều phần đất rộng lớn 

khác của Tộc Việt. 

b. Bốn Thời Hùng. 

1.Thời Hùng 1 : 2879-2070 ttl, gồm cả thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Thời nầy chia là 

2 giai đoạn : 

    Thời Hùng 1A: 2879-2700 ttl, gồm cả thời Tam Hoàng. 

    Thời Hùng 1B: 2700-2070 ttl, gồm cả thời Ngũ Đế. 

  

2.Thời Hùng 2: 2070-1600 ttl, gồm cả thời Hạ : 

    Thời Hùng 2A: 2070-1800 ttl, gồm cả Tiền Hạ. 

    Thời Hùng 2B: 1800-1600 ttl, gồm cả Hậu Hạ. 

  

3.Thời Hùng 3: 1600-1046 ttl, gồm cả thời Thương, với : 

    Thời Hùng 3A: 1600-1300 ttl, gồm cả Tiền Thương. 
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    Thời Hùng 3B: 1300-1046 ttl, gồm cả Hậu Thương / Ân. 

  

4.Thời Hùng 4: 1046-180 ttl, đồng thời với Tây Chu / Sở, và Đông Chu / Tần, gồm 

: 

    Thời Hùng 4A: 1046-771 ttl, đồng thời với Tây Chu / Sở. 

    Thời Hùng 4B: 771-206 ttl, đồng thời với Đông Chu / Tần. 

    Thời Hùng 4C: 207-180 ttl Triệu Đà với Việt Lạc. 

 

*     *     *     * 

3. TRUYỀN THUYẾT THỜI HÙNG 1, 2879-2070 TTL  

3.1 Thời Hùng 1 và Tam Hoàng Ngũ Đế. 

Theo truyền thuyết, Thời Hùng 1, cũng là thời Tam Hoàng Ngũ Đế, 2879-2070 ttl, 

tức là từ hơn 1800 tới 1000 năm trước khi Tộc Hoa thành hình ở vùng thung lũng 

Sông Vị, phía Tây Hoàng Hà.*4  
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      *4 - 3000 năm trước khi Chiêm Thành thành hình ở nam Hải Vân. 4200 

năm trước khi Lào thành hình ở Trấn Nam.  

Tuy nhiên, trong 3000 năm qua, Trung Hoa đã lạm nhận mọi truyền thuyết xa xưa, 

và biến tất cả truyền thuyết và danh nhân của thời chưa có Tộc Hoa trở thành tiền 

sử của Tộc Hoa. 

Do đó, sách vở Trung Hoa đã chuyển dời tất cả từ Hồ Đồng Đình lên vùng Hoàng 

Hà, Sông Vị. 

Tuy nhiên, dầu giới thống trị Trung Hoa cố gắng cải sửa, thì cũng không thể đánh 

lận mọi chi tiết được truyền tụng trong đại chúng. 

Vì vậy, nhìn vào tiểu sử của các Vị, cũng có thể tìm lại nguồn gốc Việt đích thực 

của những truyền thuyết thời Tam Hoàng Ngũ Đế. 

*     * 

3.2 Tam Hoàng. 

a. Thời chưa có Chữ Viết.  

Theo sách vở Trung Hoa, đây là thời tiên khởi của lịch sử Trung Hoa. Trung Hoa 

cũng coi các Ngài là người Tộc Hoa, và do đó, quê hương các Ngài ở vùng Hoàng 

Hà. 

Đây lại là thời kỳ chưa có chữ viết, chưa có tài liệu ghi chép. Tất cả đều chỉ là 

truyền thuyết, hoặc di cốt, dụng cụ. 

b. Nhiều Danh sách. 

Danh sách các Ngài, dĩ nhiên, không đồng nhất. 

Vận Đẩu Xu và Nguyên Mệnh Bao cho rằng ba vị là Phục Hy, Nữ Oa và Thần 

Nông. 

Theo Sử Ký do Tư Mã Thiên, quyển ‘sử’ được tín nhiệm nhất của Trung Hoa, thì 

Tam Hoàng gồm có ‘Thiên Hoàng cai trị 18000 năm, Địa Hoàng cai trị 11000 năm, 

Nhân Hoàng cai trị 45600 năm’. (!).*5  

      *5 - Sử Ký do Tư Mã Thiên, viết năm 109-91 ttl. 

c. Tiểu sử phỏng định. 

Tiểu sử các Ngài lại càng mơ hồ, quái dị. Các Ngài được coi là những vị thần tiên, 

đã hóa phép để giúp dân. 
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Nếu các Ngài có thật, thì những người viết tiểu sử các Ngài đã sống sau các Ngài 

hai ba ngàn năm. Ngoài vài nét khái quát của truyền thuyết, họ không có bất cứ tài 

liệu, chứng tích nào. 

Vì vậy, họ theo trí tưởng tượng, thiên kiến, và nhất là theo những tuyên truyền 

cưỡng định của giới thống trị Trung Hoa đương thời, mà phỏng định và thay đổi.*6  

      *6 - www : (Tên) / wikipedia. Đọc Tiểu Sử của tất cả các Vị trên Mạng, ở 

Wikipedia... Phần tiếng Anh có nhiều chi tiết hơn.  

*     * 

3.3 Thời Ngũ Đế. 

Ngũ Đế cũng có nhiều giả thuyết. Theo Sử Ký của Tư Mã Thiên, Ngũ Đế gồm : 

Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn.*7  

      *7 - Sách Lễ Ký cho Ngũ Đế là 5 họ : họ Hữu Sào, họ Toại Nhân, họ 

Phục Hy, họ Nữ Oa, và họ Thần Nông.  

Theo đó, năm vị Đế đã khai hóa người dân, chế ra lửa, dạy làm nhà, dạy mặc quần 

áo, dạy trồng ngũ cốc, chài lưới... dạy chữ viết, dạy lễ nhạc, lễ nghĩa. 

Thời kỳ các Ngài biểu trưng cho thời thái bình thịnh vượng, an cư lạc nghiệp.*8  

      *8 - Khổng tử, 557-479 ttl, nhận Đế Nghiêu, Đế Thuấn [và Đại Vũ] là 

thánh vương, là những vị vua kiểu mẫu.  

*     *     *     * 

4. YẾU TỐ VIỆT NƠI TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ 

4.1 Tên Việt. 

Tên của 5 trong số 8 Vị thời Tam Hoàng Ngũ Đế là tên theo cấu trúc Tiếng Việt, 

ngược với ngữ pháp Hoa : Nữ Oa, Thần Nông, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn.*9  

      *9 - Theo cách người Hoa, tên các Ngài phải là Oa Nữ, Nông Thần, 

Khốc Đế, Nghiêu Đế, Thuấn Đế.  

Điểm đặc biệt là trong hơn 3000 năm qua, trong khi giới thống trị Trung Hoa đã 

làm đủ cách để xóa bỏ mọi vết tích Việt, tên các Ngài vẫn tồn tại theo cách nói 

Việt. 
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Như thế, mặc dầu giới thống trị Trung Hoa kiên quyết xuyên tạc, quần chúng Tộc 

Việt vẫn kính nhớ và truyền tụng danh hiệu thần thánh của Tổ Tiên. 

*     * 

4.2 Tiểu sử Tam Hoàng : văn hóa Việt, ở vùng Lúa Nước. 

Ngoài tên bằng tiếng Việt, tiểu sử của Tam Hoàng còn có những yếu tố Việt khác : 

Nữ Oamặc lông chim, Phục Hy được Tám Quẻ trên sông Lạc. Phục Hy và Nữ Oa 

có đuôi như đuôi rắn, quấn vào nhau. Rắn là Long của thời khởi thủy, chim là hiện 

biểu của Tiên... Tiên Rồng là biểu tượng của Tộc Việt phương Nam. 

 

Thần Nônglà Vị Thần của nông nghiệp, của vùng lúa nước Tộc Việt Đồng Đình. 

Thần Nông còn là con của Thần Long của dân Việt. Ông còn có tên là Viêm Đế, 

vua xứ nóng, phương Nam. 

* Đang khi đó, vật tổ của vùng Hoàng Hà là gấu, vật tổ của dân du mục Thiểm Tây 

là chồn, chó sói. Phương Bắc lại là vùng khô cằn giá lạnh, du mục chăn nuôi, không 

quí trọng nghề nông, và không thờ thần Nông nghiệp. 

*     * 

4.3 Tiểu sử Ngũ Đế. 

Các Vị đều thuộc nền văn minh và văn hóa Việt, ở vùng nắng ấm và nông nghiệp 

lúa nước. 

a. Hoàng Đế. 

Hoàng Đế, còn gọi là Hiên Viên, dạy làm nhà, đóng xe thuyền, chế kim chỉ nam, 

dạy y thuật, dạy nuôi tằm dệt lụa... rồi được Rồng vàng rước về trời.*10  

      *10 - Dầu là hiện nay, nghề nuôi tằm dệ lụa vẫn phát triển mạnh ở 

phương Nam.  

Tất cả đều thuộc nền văn minh lúa nước, sông hồ, phương Nam. Phải hơn 1000 

năm sau, vận chuyển đường thủy mới phát triển ở vùng Hoàng Hà. 

b. Chuyên Húc. 
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Chuyên Húc được một số sách ghi là nữ giới. Theo một số sách khác thì sau khi 

chết Chuyên Húc biến thành Bà Tiên Cá.*11  

      *11 - Theo Sơn Hải Kinh và Đại Hoang Tây Kinh.  

Nữ giới làm ‘Đế’, hoặc thành Bà Tiên, cũng đều ghi nhận chế độ mẫu hệ nông 

nghiệp của Tộc Việt đương thời.*12  

      *12 - Đời sống du mục không thích hợp với chế độ mẫu hệ.  

c. Đế Khốc. 

Đế Khốc dạy cách trồng trọt, theo luật vận động của mặt trời, mặt trăng mà đặt ra 

lịch, thành kính lo cúng tế... 

Theo nhiều truyền thuyết khác, và theo lý lịch của 2 vị Đế sau, lịch là thành quả của 

nếp sống nông nghiệp lúa nước. Cúng tế là đặc điểm của dân Việt phương Nam. 

d. Đế Thuấn. 

Trong Ngũ Đế, hai Vị cuối cùng có tiểu sử với nhiều chi tiết hơn, và gần thực tế 

nhất. 

Vị cuối cùng là Đế Thuấn, v. 2117-2070 ttl. 

Truyền thuyết Trung Hoa đã dời thủ đô của Đế Thuấn lên Bồ Phản, thuộc Sơn Tây. 

Tuy nhiên, tất cả mọi chi tiết về tiểu sử Đế Thuấn lại hoàn toàn ở vùng phía Nam 

sông Dương Tử. 

Trước khi gặp Đế Nghiêu, Đế Thuấn đi cày và được voi ra cày giúp. Voi là con thú 

ở phương Nam nắng ấm, không hề sống ở vùng Bắc Sông Hoài Tần Lĩnh. Cày 

ruộng là kỹ thuật của vùng lúa nước. 

Trong khi Đế Thuấn theo giúp Đế Nghiêu, Đế Nghiêu cử Đế Thuấn đi khai khẩn 

ruộng đất ở Nam Giao, phía Nam sông Dương Tử. 

Đế Nghiêu gả cho Thuấn hai cô con gái, là Nga Hoàng và Nữ Anh. Năm 2117 ttl, 

Thuấn làm vua thay Đế Nghiêu. 

Đế Thuấn chết ở Thương Ngô, vùng Quảng Tây ngày nay, năm 2070 ttl. 

Hai bà vợ của Đế Thuấn thương khóc Đế Thuấn và tự trầm ở dòng sông Tương. 

Cho đến hiện nay, hai Bà vẫn được dân vùng sông Tương thờ kính. 

Sông Tương là sông lớn nhất trong 4 phụ lưu từ phía Nam chảy vào Hồ Đồng Đình. 

Trên sông Tương có Trường An, thủ phủ nổi tiếng từ thời xa xưa. 
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Như vậy, thủa hàn vi Đế Thuấn cày ruộng ở phương Nam. Đế Thuấn làm quan, 

cưới vợ, làm vua, và chết cũng ở phương Nam, vùng Đồng Đình. 

e. Đế Nghiêu. 

Theo sách vở Trung Hoa, Đế Nghiêu, v. 2196-2117 ttl, ở vùng Hoàng Hà. 

Có truyền thuyết, năm Đế Nghiêu thứ 5, 2191 ttl, Sứ giả Việt Thượng dâng Rùa 

Thần ngàn năm, trên mu có khắc chữ về chuyện trời đất vận chuyển và lịch trình 

cày cấy. Đế Nghiêu sai chép lại và gọi là Quy Lịch.*13  

      *13 - Theo Thông Chí do Trịnh Tiều, 1104-1162 dl, và Cương Mục Tiền 

Biên do Lý Kim Tường.  

Ngoài ra, từ các truyền thuyết về Đế Thuấn sống ở vùng sông Tương, ta có thể tìm 

ra tông tích Đế Nghiêu. Đế Nghiêu đã là vua và là cha vợ của Đế Thuấn. 

Nếu Đế Nghiêu ở vùng Hoàng Hà du mục khô cằn lúa khô, thì ông không thể áp 

dụng lịch trình cày cấy lúa nước của quy lịch, ông phải đi mấy trăm cây số, dẫn 

theo hai cô công chúa, tìm chàng nông dân cày ruộng ở phương Nam, gả hai con 

gái, cho Thuấn làm quan, và cho Thuấn cai trị phương Nam, tức là vùng đất không 

thuộc quyền cai trị ông. 

Tất cả đều không thuận hợp cho việc di chuyển ông lên vùng Hoàng Hà. Tất cả trở 

thành tự nhiên khi ông và gia đình ông sống tại vùng Sông Tương, Đồng Đình. 

Đó là chưa kể ngoài ông, tất cả 7 Vị Tam Hoàng và Tứ Đế kia đều đã sống ở vùng 

nông nghiệp Lúa nước Đồng Đình, không ai sống ở vùng Hoàng Hà khô cằn cóng 

lạnh. 

*     * 

4.4 Dân vùng Lúa nước Đồng Đình. 

Liên tục từ Tam Hoàng tới hết Ngũ Đế, tất cả các Vị đều sống và chết ở tại vùng 

lúa nước Đồng Đình. Không Vị nào ở vùng Hoàng Hà du mục. 

Đây cũng là chuyện đương nhiên, vì truyền thuyết về tất cả các Vị đều đã hơn 2000 

năm trước khi vùng Hoàng Hà hưng phát, trước khi Tộc Hoa thành hình. Tất cả các 

Vị đều là truyền thuyết của dân Việt, đều phát xuất từ vùng Đồng Đình. 

Từ sau năm 1046 ttl, các Vị mới bị giới thống trị Trung Hoa lạm nhận, và chuyển 

đổi tiểu sử lên vùng Hoàng Hà. 

*     *     *     * 

5. Ba TRUNG TÂM VIỆT THỜI HÙNG 1 
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5.1 Tiếp tục Phát Triển. 

Nối tiếp Thời Khởi Nguyên, ở Thời Hùng 1, Tộc Việt tiếp tục phát triển vững mạnh 

ở 3 vùng chính, là Đồng Đình Sông Tương, Tây Giang, và Sông Hồng, với nền văn 

minh và văn hóa Nông nghiệp Lúa nước. 

* Đang khi đó, ở thời kỳ nầy, vùng Bắc Sông Hoài, tức là vùng Hoàng Hà Sông Vị, 

chưa có dấu hiệu phát triển. Dân trong vùng chỉ là những bộ lạc du mục sơ khai. 

*     * 

5.2 Vùng Đồng Đình Thời Hùng 1. 

Tất cả mọi truyền thuyết về Tam Hoàng Ngũ Đế, thuộc Thời Hùng 1, đều phát xuất 

từ vùng Đồng Đình Sông Tương. 

Đây cũng là chuyện đương nhiên, vì Tộc Việt khởi nguyên ngay tại trong vùng. 

Cho đến hiện nay, sự phồn thịnh và quan trọng của vùng nầy vẫn âm hưởng trong 

chữ viết và ý nghĩa của tên Đồng Đình 同 廷. 

Chữ Đình 廷 trước đây gồm chữ Vương 王. Nay viết thành chữ Nhâm 壬. 

Chữ Đình 廷 với chữ Vương 王 đứng trên Thuyền , nhắc nhớ chữ Việt 越 với vị 

Thủ Lãnh  đứng trên Thuyền vượt biển .*14 

      *14 - Về chữ Việt 越, đọc bài 1103. Tộc Việt thời Khởi Nguyên, mục 5.3b.  

Chữ Đình 廷 có nghĩa trong chữ ‘Triều Đình’, nơi vua quan làm việc Nước. Chữ 

Đồng 同 có nghĩa là ‘cùng chung, tụ họp’. 

Hai chữ Đồng Đình 同 廷 được dùng để chỉ nơi tụ họp của sinh hoạt đầu não của 

Tộc Việt từ thời Khởi Nguyên qua Thời Hùng 1. 

*     * 

5.3 Vùng Tây Giang Thời Hùng 1. 

Trong thời kỳ nầy, vùng phát triển Tây Giang chỉ còn lại truyền thuyết Đế Thuấn 

chết ở Thương Ngô năm 2070 ttl, kết thúc Thời Hùng 1. 

Đây là dấu chỉ trong suốt Thời Hùng 1, ngoài việc sách vở Trung Hoa đã gian lận 

và không ghi chép, vùng Tây Giang đã không có những tiến triển đặc biệt. 

*     * 

5.4 Vùng Sông Hồng Thời Hùng 1. 

a. Nhiều thuận hợp. 
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Với nhiều thuận hợp về thủy thổ, đồng ruộng, sông hồ, và khí hậu, vùng Sông Hồng 

Sông Mạ đã phát triển mạnh, và trở thành trung tâm của Việt Thượng. Cũng do đó, 

những kỳ tích của vùng Sông Hồng được coi là truyền thuyết của Việt Thượng. 

Trị sở của Dân Việt Sông Hồng là Việt Trị.*15 

      *15 - Trị sở nay gọi là thủ phủ, thủ đô. Cũng như Việt Thượng thành Việt 

Thường, Việt Trị biến âm thành Việt Trì.  

b. Rùa Thần Sông Hồng. 

Chủ trương và sách vở Trung Hoa đã đánh lận, di chuyển thời tiền sử của Tộc Việt 

vùng Đồng Đình trở thành nguồn gốc tộc Hoa ở vùng Hoàng Hà. Dầu vậy, truyền 

thuyết Sứ giả Việt Thượng dâng Rùa Thần ngàn năm cho Đế Nghiêu, năm 2191 ttl, 

[Đế Nghiêu năm thứ 5], cũng được lặp đi lặp lại nhiều lần.*16 

      *16 - Về Đường giao thông giữa vùng Sông Hồng và Đồng Đình, đọc 

bài 1103. Tộc Việt thời Khởi Nguyên,  đoạn 5.2, và Bản đồ.  

Đây là dấu chỉ sự xuất hiện trổi vượt đặc biệt của người Việt Thượng Sông Hồng. 

Rùa Thần khổng lồ ngàn năm là loại ba ba đặc biệt của vùng Sông Hồng. Hiện nay 

ba ba khổng lồ vẫn còn sinh sống ở nhiều nơi trong lưu vực Sông Hồng và Sông 

Mạ. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa đã nổi tiếng nhờ loại ba ba nầy. Con ba ba hiện 

chưng ở đền Ngọc Sơn dài 2,1m, ngang 1,2m, nặng 250 kg. 

Hiện nay, ngoài lưu vực Sông Hồng, chỉ còn 2 con ba ba loại nầy được phát hiện ở 

sông Dương Tử, ở sở thú Tô Châu.*17 

      *17 - Tên khoa học Rafetus Swinhoei, www wikipedia.  

Ở khắp vùng Việt Thượng, không có loại rùa hoặc ba ba khổng lồ nào khác. 

c. Sông Hồng trổi vượt. 

Theo điều kiện địa lý và khí hậu, theo di tích khảo cổ của thời cách đây 5000 năm, 

vùng Á Đông Xưa có 2 trung tâm phát triển nông nghiệp Lúa Nước là vùng Đồng 

Đình và vùng Sông Hồng. 

Truyền thuyết Đế Nghiêu lại ghi nhận trên mu Rùa Thần Việt Thượng có khắc chữ 

ghi việc trời đất vận chuyển, và có lịch chỉ dẫn thời tiết trồng cấy. Đế Nghiêu chép 

lấy, gọi là Quy lịch. 

Như vậy, vào thời Đế Nghiêu, cách đây 4200 năm, Dân Việt vùng Sông Hồng đã 

vượt trổi hơn vùng Đồng Đình, của Đế Nghiêu, về kỹ thuật và kinh nghiệm nông 

nghiệp Lúa Nước, về chữ viết, về thời tiết, về thiên văn, và về lý thuyết cao siêu. 

Đây là chứng cứ súc tích ghi nhận sự phát triển tiên tiến vừa về văn minh, vừa về 

văn hóa, văn học của Dân Việt Sông Hồng. Vùng Sông Hồng trở thành Trung tâm 

Phát triển bậc nhất của Tộc Việt và của toàn vùng Đông Á cách đây hơn 4000 năm. 
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Dân Việt Sông Hồng ghi nhớ và lưu truyền giai đoạn đặc biệt nầy với truyền thuyết 

: ‘Việt Nam có 4000 năm văn hiến’. Hiện nay, đích xác là 4200 năm.*18 

      *18 - 2191 ttl + 2013 dl = 4204 năm. - Đọc bài 1108. Tộc Việt Thời Hùng 3, 

đoạn 7.2.  

d. Rùa Thần Sách Lạc. 

Ngoài truyền thuyết sứ giả Việt Thượng tặng Rùa Thần cho Đế Nghiêu năm 2191 

ttl, còn có truyền thuyết Đại Vũ, v. 2070-2025 ttl, được Rùa Thần tặng Lạc Thư, 

Sách Lạc. 

Sách Lạc được biểu trưng bằng 9 nhóm chấm trên lưng Rùa Thần. Nhờ đó, Đại Vũ 

học được cách trị thủy, đào 9 con sông mới, khai thông 9 đường núi lớn,  phân chia 

trời đất vạn vật thành 9 nhóm, và học cách thức trị dân. 

e. Chữ Việt 粤 Sách Lạc. 

Hãnh diện với trình độ văn minh và văn hóa tiên tiến, cũng như để lưu truyền cho 

con cháu những bài học ngàn đời, Dân Việt Sông Hồng đã dùng chính hình ảnh 

‘Rùa Thần mang Sách Lạc’ làm biểu hiệu của mình. 

Từ đó ‘Sách Lạc trên lưng Rùa Thần’ trở thành chữ ‘Việt’粤 của Việt Thượng, chữ 

‘Việt Sách Lạc’. 

Hình Rùa  trở thành khuôn ngoài , với đầu, thân, chân và đuôi Rùa. 9 nhóm 

chấm  thành các nét trong  của chữ Việt . 

 

Đây là dấu chỉ xác chứng Sách Lạc là của Dân Việt Sông Hồng. 

Đây cũng là di tích chứng tỏ Dân Việt Sông Hồng đã tự xưng là Lạc, Việt Lạc. 

Cho tới hiện nay, những vùng đất thuộc Việt Lạc vừa bị sáp nhập vào đất Trung 

Hoa, như Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, và Hải Nam, vẫn còn dùng chữ Việt 

Sách Lạc nầy 粤 làm tên của mình. 

Cùng với lịch sử, đây cũng là dấu chứng dân vùng Quảng Tây, Quảng Đông, Vân 

Nam, và Hải Nam, cũng thuộc dân Việt Lạc.*19 

      *19 - Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, và Hải Nam, vừa bị chia ranh khỏi 

Đại Việt từ năm 906 dl, cách đây 1000 năm.  

      Từ sau 906 dl, Đại Việt chỉ học chữ nho trong sách vở, nên dùng chữ Việt cổ 

điển 越.  
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      Ngoài Sách Lạc, học thuyết Âm Dương, Ngũ Hành, Đạo Đức... đều có nguồn 

gốc Lạc Hồng. - Đọc các bài về Nguồn gốc Việt Nam của các Học thuyết (bài 

số 1301 tt).  

g. Chữ Thượng 常 Nhà sàn mái cong. 

Theo sách vở thời xưa và khảo cổ hiện nay, đặc điểm của Việt Thượng thời trước là 

nhà sàn mái cong. 

Trên nhiều trống đồng thời Đông Sơn, hình nhà sàn trên 3 chiếc cọc, với mái nhà 

cong 2 đầu, 2 đường hông chéo và cánh cửa lớn, đã là biểu hiệu của Việt Thượng. 

Về sau, các đường nét chính trở thành chữ Thượng 常.*20 

 

      *20 - Đọc bài 1303. Văn Minh Văn hóa Việt Nam trên Thạp và Trống đồng, 

đoạn 2.2. 

Nhà sàn là đặc điểm kiến trúc bảo đảm an toàn cho sức khỏe con người ở miền 

Thượng, giảm bớt tiếp xúc trực tiếp với khí độc do lá cây ấp ủ nhiều ngàn năm. 

Hình ảnh nhà sàn là bằng chứng nhánh Việt Lạc vùng lúa nước Sông Hồng đã có 

cuộc sống phát triển mạnh, đã tăng triển đông đúc và tiến bộ hơn những vùng Việt 

ở phương Bắc. 

h. Việt Lạc Việt Thượng. 

Như vậy, theo địa lý, chủng tộc, và lịch sử, vào Thời Hùng 1, 2879-2070 ttl, toàn 

vùng đất rộng lớn, từ thượng lưu Sông Tương xuống phía Nam, là vùng Việt 

Thượng của dân Việt Lạc, với trung tâm là lưu vực Sông Hồng, trị sở là Việt Trị.*21 

      *21 - Vì ở phía Nam của Ngũ Lĩnh, nên sách vở từ thời Hán còn gọi là Việt 

Thượng là vùng Lĩnh Nam.  

Ngày nay, Việt Thượng của Việt Lạc bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, 

một phần Phúc Kiến, một phần Vân Nam, Lào, và phía Bắc Việt Nam, xuống tới 

Hải Vân. 

*     * 

5.5 Vùng Hạ lưu Sông Dương Tử. 

Vào cuối Thời Hùng 1, tức là gần 2000 năm sau Thời Khởi Nguyên, vùng hạ lưu 

Sông Dương Tử đã được dòng nước bồi đắp phù sa, nhiều nơi cao đã có thể được 

khai thác rộng lớn hơn, dân cư đông đúc hơn. 

Từ sau năm 2070 ttl, vùng hạ lưu Sông Dương Tử đã có thể phát triển. 
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_____________________ 

1106.  SÔNG HỒNG TRỔI VƯỢT Thời ĐẾ NGHIÊU  

1. TRUYỀN THUYẾT ĐẾ NGHIÊU. 

2. RÙA THẦN VIỆT THƯỢNG. 

3. SÔNG HỒNG TRỔI VƯỢT.  

4. RÙA THẦN SÁCH LẠC.  

5. CHỮ 'VIỆT' SÁCH LẠC 粤.  

6. VIỆT LẠC VIỆT THƯỢNG.  

7. SÔNG HỒNG PHỒN THỊNH. 

[Nb : Bài nầy gồm đoạn 4.4 của bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, và đoạn 4.2 của 

bài 1110. Việt và Hoa Thời Hùng 4A]. 

  

1. Truyền thuyết Đế Nghiêu. 

a. Quy Lịch. 

Theo truyền thuyết, năm Đế Nghiêu thứ 5, 2191 ttl, Sứ giả Việt Thượng dâng Rùa 

Thần ngàn năm, trên mu có khắc chữ về chuyện trời đất vận chuyển và lịch trình 

cày cấy. Đế Nghiêu sai chép lại và gọi là Quy Lịch.*1 

      *1 - Theo Thông Chí do Trịnh Tiều, 1104-1162 dl, và Cương mục Tiền Biên do 

Lý Kim Tường. 

Đế Nghiêu là một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Đế Nghiêu thời 2196-2117 ttl, cách 

đây 4200 năm.*2 

      *2 - Niên đại ghi theo Hạ Thương Chu niên biểu, do Hạ Thương Chu Đoạn Đại 

Công Trình, 2000. 

b. Việt Thượng. 

Tộc Việt phát xuất từ Hồ Đồng Đình từ 7000 năm trước. 

Khi đã thêm đông đúc, vì hạ lưu Sông Dương Tử còn úng nước, và vì thượng lưu 

Dương Tử lại nhiều núi rừng hiểm trở, Dân Việt đã phát triển ngược lên 

vùng Thượng lưu Sông Tương. Cũng vì vậy, vùng nầy được gọi là Việt Thượng. - 

[Phải gần 3000 năm sau, với việc Đại Vũ trị thủy, vùng Hạ lưu Dương Tử mới phát 

triển, và có tên là Đất Hạ, Nhà Hạ].*3 

      *3 - Đọc bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2, đoạn 3.1. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/98-1106-song-hong-troi-vuot-thoi-de-nghieu#p1
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/98-1106-song-hong-troi-vuot-thoi-de-nghieu#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/98-1106-song-hong-troi-vuot-thoi-de-nghieu#P3
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/98-1106-song-hong-troi-vuot-thoi-de-nghieu#P4
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/98-1106-song-hong-troi-vuot-thoi-de-nghieu#P5
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/98-1106-song-hong-troi-vuot-thoi-de-nghieu#P6
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/98-1106-song-hong-troi-vuot-thoi-de-nghieu#P7
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Việt Thượng theo vết chân Dân Việt mà lan rộng xuống miền Nam. [Việt Thượng 

biến thanh thành Việt Thường].*4 

      *4 - Cũng vậy, Việt Trị thành Việt Trì. (Sông) Mạ được ghi thành chữ Mã... - 

Về Đặc tính chữ Tượng hình, đọc bài 1102. Vài Minh định về Lịch sử Văn hóa Địa 

lý, đoạn 3.2. 

Theo đường sông và thung lũng, dân Việt vượt thượng nguồn Sông Tương, qua 

Sông Quế xuôi về nam, tới vùng sông lớn Tây Giang. [Từ khi có ghi chép, đây là 

con đường nổi tiếng, nối liền Trường Sa, Hàng Dương, Quế Lâm, Liễu Châu]. 

Thượng nguồn Sông Tương còn có nhánh Sông Lỗi, qua Sông Bắc, dẫn tới cửa 

biển Tây Giang. [Hiện nay trở thành con đường Trường Sa, Hàng Dương, Thiều 

Quan, Phiên Ngung (nay là Quảng Châu)]. [Bản đồ]. 

 

Tuy nhiên, lưu vực Tây Giang không đủ thuận hợp cho việc phát triển lớn của Tộc 

Việt chuyên nghề Lúa Nước và sông hồ. 

Vì vậy, một nhóm dân Việt đã từ Tây Giang ngược thung lũng và giòng Sông Tả, 

vô Bắc Phần Việt Nam. [Hiện nay là đường Hà Nội, Lạng Sơn, Nam Ninh, Liễu 

Châu, Quế Lâm, Hàng Dương, Trường Sa]. 

Nhóm khác từ cửa Tây Giang ven theo biển vào Vịnh Bắc Phần, tới vùng Sông 

Hồng và Sông Mạ, trong lành phì nhiêu. 
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Với thời gian, nhờ vùng đất thuận hợp và phì nhiêu, Dân Việt vùng Sông Hồng 

Sông Mạ đã trỗi vượt.*5  

      *5 - Đọc bài 1103. Tộc Việt thời Khởi Nguyên, phần 5. 

*     * 

2. Rùa Thần Việt Thượng. 

Trong mấy ngàn năm gần đây, chủ trương và sách vở Trung Hoa đã đánh lận, di 

chuyển thời tiền sử của Tộc Việt vùng Đồng Đình trở thành nguồn gốc tộc Hoa ở 

vùng Hoàng Hà. Dầu vậy, truyền thuyết Sứ giả Việt Thượng dâng Rùa Thần ngàn 

năm cho Đế Nghiêu vẫn là truyền thuyết quan trọng và phổ thông. 

Rùa Thần khổng lồ ngàn năm là loại ba ba đặc biệt của vùng Sông Hồng. Hiện nay 

ba ba khổng lồ vẫn còn sinh sống ở nhiều nơi trong lưu vực Sông Hồng và Sông 

Mạ. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa đã nổi tiếng nhờ loại ba ba nầy. Con ba ba hiện 

chưng ở đền Ngọc Sơn dài 2,1m, ngang 1,2m, nặng 250 kg. 

Ngoài lưu vực Sông Hồng, hiện chỉ còn 2 con ba ba loại nầy được phát hiện ở sông 

Dương Tử, ở sở thú Tô Châu. 

Ở khắp vùng Việt Thượng, không có loại rùa hoặc ba ba khổng lồ nào khác. 

Như vậy, Rùa Thần Việt Thượng chính là Rùa ngàn năm từ Sông Hồng. Tên khoa 

học của loại ba ba khổng lồ nầy là Rafetus Swinhoei.*6  

  

      *6 - www : Rafetus Swinhoei / wikipedia. 

*     * 

3. Sông Hồng trổi vượt. 

Truyền thuyết lại ghi nhận trên mu Rùa Thần Việt Thượng có khắc chữ ghi việc 

trời đất vận chuyển, và có lịch chỉ dẫn thời tiết trồng cấy. Đế Nghiêu chép lấy, gọi 

là Quy lịch. 

Như vậy, từ năm 2191 ttl, thời Đế Nghiêu, cách đây 4200 năm, Dân Việt vùng 

Sông Hồng đã vượt trổi hơn vùng Đồng Đình của Đế Nghiêu, về kỹ thuật và kinh 

nghiệm nông nghiệp Lúa Nước, về chữ viết, về thời tiết, về thiên văn, và về lý 

thuyết cao siêu. 
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Đây là chứng cứ súc tích ghi nhận sự phát triển tiên tiến vừa về văn minh, vừa về 

văn hóa, văn học của Dân Việt Sông Hồng. Vùng Sông Hồng trở thành Trung tâm 

Phát triển bậc nhất của Tộc Việt và của toàn vùng Đông Á cách đây hơn 4000 năm. 

Dân Việt Sông Hồng ghi nhớ và lưu truyền giai đoạn đặc biệt nầy với truyền thuyết 

: ‘Việt Nam có 4000 năm văn hiến’. Hiện nay, đã là 4200 năm. [2191 ttl + 2013 dl = 

4204].*7  

      *7 - Đọc bài 1108. Tộc Việt Thời Hùng 3, đoạn 7.2. 

*     * 

4. Rùa Thần Sách Lạc. 

Ngoài truyền thuyết sứ giả Việt Thượng tặng Rùa Thần cho Đế Nghiêu năm 2191 

ttl, còn có truyền thuyết Đại Vũ, v. 2070-2025 ttl, được Rùa Thần tặng Lạc Thư, 

Sách Lạc. 

Sách Lạc được biểu trưng bằng 9 nhóm chấm trên lưng Rùa Thần. Nhờ đó, Đại Vũ 

học được cách trị thủy, đào 9 con sông mới, khai thông 9 đường núi lớn, phân chia 

trời đất vạn vật thành 9 nhóm, học cách thức trị dân, và thành lập Nhà Hạ năm 2070 

ttl.*8  

 

      *8 - Đọc bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2, đoạn 3.3. 

Cũng theo sách vở Trung Hoa, Chu Văn Vương cũng học Sách Lạc, và viết Kinh 

Dịch, khoảng gần năm 1046 ttl.*9  

      *9 - Đọc bài 1110. Tộc Việt Thời Hùng 4A, mục 5.1a. 

*     * 

5. Chữ 'Việt' Sách Lạc 粤.  

Hãnh diện với trình độ văn minh và văn hóa tiên tiến, cũng như để lưu truyền cho 

con cháu những bài học ngàn đời, Dân Việt Sông Hồng đã dùng chính hình ảnh 

‘Rùa Thần mang Sách Lạc’ làm biểu hiệu của mình. 

Từ đó 'Sách Lạc trên lưng Rùa Thần' trở thành chữ 'Việt' 粤 của Việt Thượng, chữ 

‘Việt Sách Lạc’. 
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Hình Rùa  trở thành khuôn ngoài , với đầu, thân, chân và đuôi Rùa. 9 

nhóm chấm  thành các nét  trên lưng Rùa của chữ Việt . 

 

Vì Rùa Thần từ Sông Hồng ở Việt Thượng mang Sách Lạc, nên đây là dấu chỉ xác 

chứng Sách Lạc là của Dân Việt Sông Hồng. 

Đây cũng là di tích chứng tỏ Dân Việt Sông Hồng đã tự xưng là Lạc, Việt Lạc. 

Cho tới hiện nay, những vùng đất thuộc Việt Lạc vừa bị sáp nhập vào đất Trung 

Hoa, như Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, và Hải Nam, vẫn còn dùng chữ Việt 

Sách Lạc nầy 粤 cho tên Việt 粤 của mình. [Họ tự xưng là Việt Tây, Việt Đông...]. 

Cùng với lịch sử, đây cũng là dấu chứng dân vùng Quảng Tây, Quảng Đông, Vân 

Nam, và Hải Nam, cũng thuộc dân Việt Lạc.*10  

      *10 - Thời trước, tên ‘Việt’ có 3 cách viết khác nhau :越, 粵, 鉞. - Đọc 

bài 1404. Bốn Chữ Việt Linh Thiêng, phần 2.  

      Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, và Hải Nam, vừa bị chia ranh khỏi 

Đại Việt từ năm 906 dl, cách đây 1000 năm. - Đọc bài 1102. Vài Minh định 

về Lịch sử Văn hóa Địa lý, mục 5.2e.  

      Vì ở phía Nam của Ngũ Lĩnh, nên sách vở từ thời Hán còn gọi là Việt 

Thượng là vùng Lĩnh Nam. - Bản đồ bài trên, mục 5.2a. 

      Từ sau 906 dl, Đại Việt chỉ học chữ nho trong sách vở, nên dùng chữ 

Việt cổ điển 越.  

      Ngoài Sách Lạc, học thuyết Âm Dương, Ngũ Hành, Đạo Đức... đều có 

nguồn gốc Việt Lạc Sông Hồng. - Đọc các bài về Nguồn gốc Việt Nam của 

các Học thuyết (các bài số1301 tt). 

*     * 

6. Việt Lạc Việt Thượng.  
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Như vậy, theo địa lý, chủng tộc, và lịch sử, vào Thời Hùng 1, 2879-2070 ttl, toàn 

vùng đất rộng lớn, từ thượng lưu Sông Tương xuống phía Nam, là vùng Việt 

Thượng của dân Việt Lạc, với trung tâm là lưu vực Sông Hồng, trị sở là Việt Trị.*11 

      *11 - Trị sở nay gọi là thủ phủ, thủ đô. - Về các Thời kỳ trong Thời Hùng, 

đọc bài 1403. 18 Vua Hùng : 9 Vua Hùng Bà, 9 Vua Hùng Ông, đoạn 2.2. 

Ngày nay, Việt Thượng của Việt Lạc bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, 

một phần Phúc Kiến, một phần Vân Nam, Lào, và phía Bắc Việt Nam, xuống tới 

Hải Vân. [Đây chỉ là vùng Việt Thượng. Việt Lạc còn bao trùm cả Quý Châu, Hồ 

Nam, và một phần Giang Tây, lên tới Hồ Đồng Đình]. 

*     * 

7. Sông Hồng phồn thịnh. 

a. Đông đúc trù phú. 

Với nhiều thuận hợp về thủy thổ, đồng ruộng, sông hồ, và khí hậu, vùng Sông Hồng 

Sông Mạ đã phát triển mạnh, và trở thành trung tâm của Việt Thượng. Cũng do đó, 

những kỳ tích của vùng Sông Hồng được coi là truyền thuyết của Việt Thượng. 

Từ năm 2000 ttl, cách đây 4000 năm, đã là thời phát triển đồ đồng. 

Từ năm 1000 ttl, đồng thời với Nhà Chu lập nghiệp ở phương Bắc, vùng Đông Sơn 

trên bờ Sông Mạ, Thanh Hóa, đã để lại nhiều Thạp và Trống đồng tuyệt kỹ, lưu lại 

dấu tích của nền kỹ nghệ phồn thịnh, với những tuyệt tác vượt thời gian. 

Những tài liệu về thời cách đây 2000 năm cũng đã chứng tỏ sự phát triển trổi vượt, 

đông đúc và trù phú của Sông Hồng đương thời và trước đó. 

Theo Từ Tùng Thạch trong Việt Giang Lưu Vực Nhân Dân Sử, so sánh dân số thời 

đó đã cho thấy Giao Chỉ có đông người nhất, số người trong mỗi gia đình cũng 

đông nhất.*12 

      *12 - Nxb Thượng Hải, 1947. 

Theo Quảng Đông Tân Ngữ của Khuất đại Quân : ‘Giao Chỉ mỗi năm nộp thóc hơn 

1360 vạn hộc. Tính ra tất cả thuế các châu Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, 

Vân Nam, Quí Châu gộp lại cũng không bằng’.*13 

      *13 - Đọc Vân Đài Loại Ngữ, do Lê Quí Đôn, 1772, bản dịch Phạm Vũ, nxb Tự 

Lực, Sàigòn 1974, tr 149. - Đọc bài 1110. Tộc Việt Thời Hùng 4A, đoạn 4.2. 

b. Thanh bình thịnh vượng. 

Một đặc điểm quan trọng khác là trong suốt thời gian mấy ngàn năm, ngay cả trong 

hơn 800 năm thời Chu, 1046 – 206 ttl, trong khi phương Bắc luôn chiến tranh hỗn 

loạn, Việt Lạc lại phát triển trong thanh bình thịnh vượng. 



55 

 

Chính cuộc sống thịnh vượng và thanh bình nầy đã là dấu chứng cho những phát 

triển về mọi mặt, không chỉ kỹ thuật trồng cấy, kim loại, đồ gốm... mà nhất là về 

văn hóa, văn học, về sách vở, về tư tưởng, học thuyết...*14 

      *14 - Nhưng về sau, Trung Hoa đã soán đoạt, tiếm nhận, hủy hoại, chuyển đổi, 

xuyên tạc. 

_____________________ 

1107. TỘC VIỆT THỜI HÙNG 2, 2070-1600 TTL  

             - NHÀ HẠ ĐẤT HẠ là của TỘC VIỆT - 

1. DẪN NHẬP  

2. TỔNG QUAN  

3. ĐẠI VŨ : ÔNG TỔ NHÀ HẠ  

4. NHÀ HẠ Ở VIỆT HẠ  

5. HẬU HẠ VƯỢT RANH SÔNG HOÀI, 1800 TTL  

6. CÁC VÙNG ĐẤT VIỆT KHÁC CÙNG VỚI NHÀ HẠ, 2070-1600 TTL 

1. DẪN NHẬP 

Suốt mấy ngàn năm qua, Trung Hoa luôn coi Đại Vũ, người sáng lập Nhà Hạ, là 

một trong ba Thánh Vương của Trung Hoa, ở vùng Hoàng Hà, và là người được 

khắp ‘thiên hạ’ thần phục... 

Hiện nay, Trung Hoa cũng đang cố gắng dựa vào khảo cổ để giải thích vùng đất 

Nhà Hạ nằm trong lưu vực Hoàng Hà, nơi phát sinh tộc Hoa. [Dầu trái ngược với 

nhận định của các nhà khảo cổ Âu Mỹ]. 

Tuy nhiên, sách vở Trung Hoa thời Chu, cách đây 3000 năm, đã ghi nhận con cháu 

Nhà Hạ không phải người Hoa, và cũng không ở vùng Hoàng Hà. Họ là những dân 

nước hùng mạnh ở hai bên bờ sông Dương Tử, nơi có Hồ Đồng Đình, và là người 

Tộc Việt.  

Vì vậy, trước khi so sánh tiểu sử Đại Vũ, cũng do sách vở Trung Hoa ghi chép, để 

tìm ra quê hương đích thực của Đại Vũ, và của vùng Đất Hạ, cần phân biệt 2 vùng 

đất, với những đặc tính khác biệt nhau, ở 2 bên Bắc và Nam đường ranh thiên nhiên 

Sông Hoài Tần Lĩnh. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/124-1107-toc-viet-thoi-hung-2-2070-1600-ttl#dn
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/124-1107-toc-viet-thoi-hung-2-2070-1600-ttl#p1
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/124-1107-toc-viet-thoi-hung-2-2070-1600-ttl#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/124-1107-toc-viet-thoi-hung-2-2070-1600-ttl#p3
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/124-1107-toc-viet-thoi-hung-2-2070-1600-ttl#p4
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/124-1107-toc-viet-thoi-hung-2-2070-1600-ttl#p5
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Vùng phía Bắc, nơi phát xuất tộc Hoa, là vùng khô cằn giá lạnh, thuận tiện cho việc 

chăn nuôi và trồng lúa mì, miến, bắp, kê. Do đó phát sinh nền văn hóa gốc du mục. 

Phía Nam ranh Sông Hoài Tần Lĩnh là vùng nhiều nước và nắng ấm, thuận tiện cho 

việc trồng lúa nước, gạo, và phát sinh nền văn hóa nông nghiệp Lúa nước. Tộc Việt 

ở phương Nam.*1 

      *1 - Về Đường Ranh, đọc bài 1102. Vài Minh định về Lịch sử Văn hóa Địa lý, 

mục 5.2b, và Bản đồ. - Về đặc tính Văn hóa gốc trồng Lúa nước và văn hóa gốc Du 

mục, đọc bài trên, đoạn 4.4. 

*     *     *     * 

2. TỔNG QUAN 

2.1 Tài liệu về Nhà Hạ. 

Theo sách vở Trung Hoa, Nhà Hạ ở vào thời 2070-1600 ttl. 

Theo sử học, hiện nay Nhà Hạ vẫn được coi là truyền thuyết, chưa đủ dữ kiện để 

xác định tính cách lịch sử. 

Không có tài liệu và di tích đương thời về các vị vua Nhà Hạ, trừ một số cốt lõi của 

truyền thuyết. Thời Nhà Hạ, chữ viết chưa thịnh hành. Tất cả mọi sách vở về Nhà 

Hạ đều được sáng tác sau Nhà Hạ cả ngàn năm. 
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Sách vở Trung Hoa, kể cả khảo cổ hiện nay, không ghi nhận rõ rệt biên cương của 

vùng đất được coi là thuộc Nhà Hạ. 

Dầu vậy, Trung Hoa luôn quả quyết vùng đất Nhà Hạ ở lưu vực Hoàng Hà gần 

sông Vị, và tất cả mọi sắc dân xa gần đều là chư hầu của Nhà Hạ.*2 

      *2 - Niên biểu ghi theo Hạ Thương Chu niên biểu, do hạ Thương Chu đoạn Đại 

Công Trình, 2000. 

*     * 

2.2 Việt Hạ và Nhà Hạ. 

Căn cứ vào truyền thuyết cổ xưa, căn cứ vào chiều hướng phát triển của các tộc 

dân, căn cứ vào tài liệu khảo cổ hiện đại, nhất là căn cứ vào khí hậu, phong thổ thời 

xưa, vào sông nước, thổ sản, vào các thành tố văn minh, văn hóa, chủng tộc, ngôn 

ngữ, văn tự... thì đất Nhà Hạ ở vùng Việt Hạ của Tộc Việt, và ở hai bên bờ Hạ lưu 

sông Dương Tử. 

Cũng vào thời kỳ nầy, ngoài vùng Đất Hạ của Nhà Hạ, Tộc Việt còn những trung 

tâm rộng lớn Đồng Đình, Việt Thượng và các vùng liên hệ. 

*     *     *     * 

3. ĐẠI VŨ : ÔNG TỔ NHÀ HẠ 

3.1 Đại Vũ trị thủy. 

a. Mười Ba Năm. 

Theo truyền thuyết, thời đó, vùng Đất Hạ là vùng úng nước, chưa thích hợp với 

việc phát triển lớn. Cha của Đại Vũ đã thất bại trong việc đào kinh thoát nước, trị 

thủy. Đại Vũ cũng chỉ thành công sau 13 năm bỏ ăn bỏ ngủ, đi ngang nhà 3 lần mà 

không kịp ghé thăm.*3 

      *3 - Thời Đại Vũ chưa có chữ viết hoàn chỉnh để có thể ghi chép và lưu truyền 

những kỳ công của Đại Vũ, như sách vở Trung Hoa đã bịa đặt sau nầy. 

Nhờ đó, Đế Thuấn cho Đại Vũ cai trị đất Hạ. 

Năm 2070 ttl, khi Đế Thuấn chết, Đại Vũ lập Nhà Hạ. Vì Đại Vũ kế nghiệp Đế 

Thuấn, nên vùng Đồng Đình cũng thuộc quyền của Đại Vũ. 

b. Đất Hạ sình lầy. 

Công cuộc trị thủy khó khăn và lâu dài chứng tỏ vùng đất nầy còn nhiều sình lầy, 

lụt lội. Như vậy, đây không thể là vùng đồng cỏ khô cằn ở phía Bắc đường ranh 

thiên nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh. 
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Việc Đại Vũ trị thủy và thành lập Nhà Hạ cũng chứng tỏ vùng Đất Hạ, ở hạ lưu 

Dương Tử, bắt đầu trở thành một trung tâm phát triển mới của Tộc Việt. 

Như vậy, từ đầu Thời Hùng 2, với Nhà Hạ, năm 2070 ttl, ngoài 2 Trung Tâm Phát 

triển lớn là Đồng Đình, Việt Thượng, Tộc Việt còn có thêm vùng Việt Hạ.*4 

  

      *4 - Về 3 Trung tâm phát triển của Tộc Việt, đọc bài 1103. Tộc Việt thời Khởi 

Nguyên, phần 5. 

*     * 

3.2 Đại Vũ không ở vùng Hoàng Hà. 

Dựa vào định kiến Trung Hoa về Nhà Hạ, khảo cổ hiện nay coi cương vực Nhà Hạ 

là vùng đất ở góc sông Hoàng Hà gần sông Vị. 

Thực ra, đây chỉ là phần đất phía Bắc Sông Hoài thời Hậu Hạ, sau Đại Vũ hơn 200 

năm. 

Cho tới hiện nay, trí thức Trung Hoa vẫn cố khẳng định di chỉ khảo cổ Nhị Lý Đầu 

ở nam Uyển Sư, Hà Nam, là nơi phát xuất Nhà Hạ. 

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ khách quan, Âu Mỹ, không đồng ý. Lý do là nghiên 

cứu cho thấy vào thời Đại Vũ, năm 2070 ttl, thủy vận không phát triển ở vùng 

Hoàng Hà, phía Bắc ranh giới thiên nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh. Thời Hạ, 2070-
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1600 ttl, cũng chưa có dụng cụ bằng đồng thau như ở Nhị Lý Đầu, và một số vấn đề 

khác.*5 

 

      *5 - Đọc thêm Allan, Sarah, "Erlitou and the Formation of Chinese Civilization 

: Toward a New Paradigm". The Journal of Asian Studies, Cambridge Univ. Press 

66 (2), 2007,  tt 461–496. 

*     * 

3.3 Đại Vũ học Sách Lạc. 

a. Chín Nhóm Đốm. 

Theo truyền thuyết, trong khi trị thủy ở đất Hạ, Đại Vũ được Rùa Thần cho Sách 

Lạc. Sách Lạc, Lạc Thư, là 9 nhóm đốm trên lưng Rùa Thần, từ 1 tới 9. 

  

Nhờ Sách Lạc, Đại Vũ thông suốt việc đất trời, biết cách trị thủy, trị dân. Nhờ đó, 

Đại Vũ phân chia mọi thứ trong vũ trụ thành 9 loại, 9 nhóm... Đại Vũ cũng đã đào 9 

con sông, khai thông 9 đường núi, chia nước làm 9 châu... 

b. Rùa thần Sông Hồng. 

Cũng theo truyền thuyết, trước Đại Vũ, Đế Nghiêu cũng đã được Rùa ngàn năm 

do Sứ giả Việt Thượng đem tặng.*6 

      *6 - Đọc bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, mục 4.3e. 

Cho tới hiện nay, ở khắp vùng Việt Thượng, chỉ có một loại ba ba khổng lồ đặc biệt 

ở vùng Sông Hồng. Hiện nay ba ba khổng lồ vẫn còn sinh sống ở nhiều nơi trong 

lưu vực Sông Hồng và Sông Mạ. Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa đã nổi tiếng nhờ loại 
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ba ba nầy. Con ba ba hiện chưng ở đền Ngọc Sơn dài 2,1m, ngang 1,2m, nặng 250 

kg. 

Ngoài lưu vực Sông Hồng, hiện chỉ còn 2 con ba ba loại nầy được phát hiện ở sông 

Dương Tử, ở sở thú Tô Châu, gần Thượng Hải. Tên khoa học của loại ba ba khổng 

lồ nầy là Rafetus Swinhoei.*7 

 

      *7 - Đọc thêm www Rafetus Swinhoei, wikipedia. 

Như vậy, Rùa ngàn năm, Rùa thần mang Sách Lạc, chỉ có thể tới từ vùng Việt 

Thượng Sông Hồng. 'Rùa thần mang Sách Lạc' biểu trưng cho nền văn minh và văn 

hóa của Việt Lạc Sông Hồng. 

c. Chữ Việt  Sách Lạc. 

Ngoài ra, Tổ Tiên Việt Lạc đã dùng hình ‘Rùa Thần mang Sách Lạc’ để ghi tên 

Việt của mình. Hình đó trở thành chữ Việt thứ hai. [Thời trước, có 3 chữ để viết 

tên Việt : 越, , 鉞]. 

Các nét ở chữ Việt  gồm : hình Rùa  trở thành khuôn ngoài , với đầu, 

thân, chân và đuôi Rùa. 9 nhóm chấm  thành các nét  trên lưng Rùa của chữ 

Việt . 

 

Vì Rùa Thần từ Sông Hồng ở Việt Thượng mang Sách Lạc, nên đây là dấu chỉ xác 

chứng Sách Lạc là của Dân Việt Sông Hồng. 

Do đó, Sách Lạc cũng chứng tỏ Dân Việt Sông Hồng đã tự xưng là Lạc, Việt Lạc. 

[Cho tới hiện nay, những vùng đất thuộc Việt Lạc vừa bị sáp nhập vào đất Trung 

Hoa, như Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, và Hải Nam, vẫn còn dùng chữ Việt 

Sách Lạc nầy  cho tên Việt của mình. [Hiện nay, sách vở Trung Hoa vẫn gọi các 

tỉnh nầy là vùng Việt, Việt Tây, Việt Đông... 

[Riêng phần Việt Nam, từ sau 906 dl, Đại Việt chỉ học chữ nho trong sách vở, nên 

dùng chữ Việt cổ điển 越]. 
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*     * 

3.4 Chư hầu của Đại Vũ. 

Theo sách vở Trung Hoa, sáng tác sau Đại Vũ hơn 1000 năm, Đại Vũ có hàng vạn 

chư hầu, và nhiều lần hội họp.  

Vào thời đó, tuy là có nhiều bộ tộc nhỏ trong vùng, nhưng cũng không quá con số 

hàng trăm. 

Hơn nữa, dầu Đại Vũ có nổi tiếng, cũng không thể có uy danh và phương tiện lôi 

cuốn sự thần phục và tụ tập của hàng vạn thủ lãnh từ các vùng xa xôi hẻo lánh. 

Đó là chưa kể cách đây hơn 4000 năm, giao thông trong vùng chưa phát triển, cũng 

không hề có phương tiện truyền thông. 

Đây chỉ là hoang tưởng tuyên truyền của chủ thuyết Thiên Tử Thế Thiên, chủ 

trương thiên hạ đều phải tùng phục vua chúa Trung Hoa. Chủ thuyết nầy thịnh hành 

từ thời Nhà Hán, sau năm 206 ttl.*8 

      *8 - Đọc bài 1408. Nguy Cơ Đại họa và Tử huyệt của Trung Hoa. 

Họ dụng tâm trình diễn Đại Vũ, mà họ đánh tráo thành người Hoa, như một vị Thần 

Linh cao cả xuất hiện giữa không trung, và mọi lãnh tụ dưới bầu trời, đều phải thần 

phục, tôn sùng. 

*     * 

3.5 Đại Vũ cai trị vùng Nam Sông Hoài. 

Thiên Vũ Cống của Kinh Thư có danh sách các phẩm vật của 9 châu triều cống cho 

Đại Vũ.  

Cống phẩm có ngà voi, đồ bằng tre, thẻ tre để viết sách, tơ tằm dệt lụa, đá làm 

khánh, đá làm mũi tên... 

Tất cả cống phẩm dâng Đại Vũ đều là sản phẩm miền nắng ấm sông hồ, đều từ 

vùng nông nghiệp lúa nước, ở phía Nam Sông Hoài. Khánh và mũi tên bằng đá 

cũng là di vật cổ xưa của miền Nam. 

*     * 

3.6 Đại Vũ sống và chết ở vùng Dương Tử. 

Đại Vũ chết và được chôn tại Cối Kê, nay là Tô Châu, gần Thượng Hải, cửa biển 

của sông Dương Tử. 

Như vậy, Đại Vũ đã theo Sách Lạc của Việt Thượng phương Nam mà trị thủy, mà 

khai phá ruộng đất, mà hệ thống hóa vạn vật, mà thi hành chính sách cai trị. Khi 

làm quan, Đại Vũ trị thủy vùng ngập nước, làm việc tại Việt Hạ, vùng hạ lưu 
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Dương Tử. Khi làm vua, Đại Vũ cai trị vùng đất của dân trồng lúa nước Đồng Đình 

Dương Tử. Khi chết, Đại Vũ được chôn tại phía Nam sông Dương Tử. 

Trọn cuộc đời của Đại Vũ chỉ ở vùng Dương Tử và phương Nam. Đại Vũ không hề 

ở vùng Hoàng Hà. 

Hơn nữa, Đại Vũ, 2070 ttl, đã sống ở vùng sông nước lầy lội từ hơn 1000 năm 

trước khi dân du mục tây Hoàng Hà tụ tập và thành hình Tộc Hoa, 1046 ttl. Vì vậy, 

Đại Vũ cũng không thể là Tổ của Tộc Hoa.*9 

      *9 - Cũng như Đế Thuấn, Đại Vũ đã bị giới thống trị Trung Hoa chuyển lên 

vùng Hoàng Hà. Vì vậy, việc Đế Thuấn và Đại Vũ được chôn tại phía Nam Dương 

Tử đều bị Trung Hoa ghi là do Đế Thuấn tuần du, do Đại Vũ đi họp chư hầu. 

*     *     *     * 

4. NHÀ HẠ Ở VIỆT HẠ 

4.1 Đất Hạ trong sách vở Trung Hoa. 

a. Nước Sở, Nước Việt. 

Theo sách vở Trung Hoa, năm 1030 ttl ‘Thiên tử Nhà Chu’ thành lập nước Sở ở 

vùng đất giữa Sông Hoài và Dương Tử (nay là Hồ Bắc, An Huy), và cho vua Sở 

được thờ kính tổ tiên là Nhà Hạ.*10 

      *10 - Đọc bài 1110. Việt và Hoa Thời Hùng 4A, đoạn 3.1. 

Cũng theo sách vở Trung Hoa về thời Chu, vùng Nam Dương Tử có Nước Việt ở 

Chiết Giang, Giang Tô, từ 496 ttl. Cũng như vua nước Sở, vua Nước Việt cũng 

được thờ kính tổ tiên là Nhà Hạ.*11 

      *11 - Đọc bài 1111. Việt và Hoa Thời Hùng 4B-C, mục 2.2a. 

Nước Sở và Nước Việt đã là những nước rộng lớn, đông đúc, và có thời đã cường 

thịnh nhất trong vùng. [Sở Trang Vương và Việt Câu Tiển là 2 trong Ngũ Bá thời 

Xuân Thu, 770-403 ttl]. 

b. Dân Hạ Việt Hạ. 

Thực ra, ‘cho phép vua nước Sở và vua nước Việt được thờ kính Tổ tiên là Nhà Hạ’ 

chỉ là cách nói trịch thượng của Trung Hoa khi phải ghi nhận dân Nước Sở và dân 

Nước Việt đều là dân Nhà Hạ, đất Nước Sở và đất Nước Việt cũng đều là đất Nhà 

Hạ. 

Đây là sơ suất tận mạng của việc tộc Hoa gian manh soán đoạt và chuyển dời Đại 

Vũ và Nhà Hạ lên vùng Hoàng Hà. 
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Tộc Hoa luôn cưỡng định, và hiện nay đang cố gắng giải thích xuyên tạc các di chỉ 

khảo cổ, để chứng minh Đại Vũ, người sáng lập Nhà Hạ, và Nhà Hạ, Đất Hạ, đều ở 

vùng Hoàng Hà, và là thủy tổ tộc Hoa. 

Đang khi đó, mọi sách vở Trung Hoa đều xác nhận Dân Nước Sở và Dân Nước 

Việt đều là con cháu Nhà Hạ. 

Sách vở Trung Hoa cũng nhấn mạnh rằng Con Cháu Nhà Hạ ở Nước Sở và Nước 

Việt đều có những phong tục quái dị, có tiếng nói, phục sức, nhạc khí, và tính khí, 

hình dạng khác hẳn dân Hoa.*12 

      *12 - Đọc thêm www Shu State (Sở) widipedia, phần tiếng Anh. 

Hơn nữa, Đất Nước Sở và Đất Nước Việt đều ở hai bên sông Dương Tử, ở phía 

nam đường ranh Sông Hoài Tần Lĩnh, chứ họ không ở vùng phát xuất tộc Hoa ở 

phía bắc. [Ở vùng bắc Sông Hoài, không có dân nước nào được ghi nhận là con 

cháu Nhà Hạ]. 

 

Như vậy, con cháu Nhà Hạ, Dân Nước Sở và Dân Nước Việt, chắc chắn không phải 

là dân Hoa, đất nước Nhà Hạ chắc chắn không ở vùng Hoàng Hà. Nhà Hạ, dân Nhà 

Hạ, đất Nhà Hạ, và Đại Vũ, đều là dân Việt, tự xưng là Việt, và đều ở vùng Việt Hạ 

của Tộc Việt, hai bên bờ hạ lưu sông Dương Tử phì nhiêu nắng ấm. Ngày nay là 

các tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang, và Giang Tô. 

Và họ đã đông đúc cường thịnh từ hơn 1000 năm trước khi bộ tộc Chu tụ tập các bộ 

lạc du mục vùng Thiểm Tây khô cằn giá lạnh, để thành hình tộc Hoa, năm 1046 ttl. 

c. Thủ đô Cối Kê. 

Cối Kê ở Chiết Giang, nay là Tô Châu, đã được sách vở Trung Hoa coi là nơi Đại 

Vũ, vị sáng lập Nhà Hạ, tụ họp chư hầu. 

Cối Kê còn có ngôi mộ của Đại Vũ. [Nhiều vua chúa thời sau, đặc biệt Tần Thủy 

Hoàng, đều tới Cối Kê để cúng tế trọng thể nơi mộ của Đại Vũ]. 
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Sau đó, dầu sách vở Trung Hoa đã chuyển dời tất cả truyền thuyết Việt lên vùng 

Hoàng Hà, vào thời Câu Tiển, v.496-465 ttl, Cối Kê lại được sách vở Trung Hoa 

ghi nhận là thủ đô của Nước Việt hùng mạnh nhất đương thời. 

Như vậy, từ Đại Vũ, 2070 ttl, tới 465 ttl, và về sau, Cối Kê đã liên tục là thủ phủ 

của Nhà Hạ và Việt Hạ. 

*     * 

4.2 Chữ Hạ 夏.  

Theo khảo cứu hiện nay, đặc điểm và cũng là niềm hãnh diện của Tộc Việt là phát 

minh chiếc cày cho trâu kéo. Nhờ đó, nền văn minh và văn hóa Lúa Nước Đông Á 

đã vươn lên tuyệt đỉnh. Phát minh nầy được ghi nhớ với truyền thuyết Đế Thuấn 

thời hàn vi đã được voi rừng ra giúp cày ruộng. 

Nhờ phát minh nầy, vùng Việt Thượng Sông Hồng và vùng Việt Hạ đã phát triển 

mạnh về kinh tế, về cuộc sống, cũng như về nhân số. Nhờ đó, hơn 200 năm sau, từ 

1800 ttl, người Việt Hạ đã có thể vượt lên phía Bắc của đường ranh thiên nhiên 

Sông Hoài Tần Lĩnh. 

Vì vậy, biểu hiệu đương thời của Việt Hạ là hình vẽ con trâu kéo cày. Thời gian 

sau, hình vẽ trở thành chữ Hạ 夏. 

Chữ Hạ 夏gồm : hình con trâu  trở thành , và cái cày  thành . 

 

*     *     *     * 

5. HẬU HẠ VƯỢT RANH SÔNG HOÀI, 1800 TTL 

Theo sách vở Trung Hoa, Nhà Hạ kéo dài 470 năm, có 17 đời vua (!) 

Những di chỉ thuộc thời Hạ ở góc Sông Vị và Hoàng Hà chứng tỏ vào thời cực 

thịnh, khoảng từ 1800 ttl, dân Việt Nhà Hạ đã vượt lên khỏi ranh giới thiên nhiên 

Sông Hoài Tần Lĩnh. 

Đây cũng là vùng mà các nhà khảo cứu hiện nay cho là đất Nhà Hạ, nhưng không 

định rõ ở thời kỳ nào. 

Có thể gọi đây là thời Hậu Hạ, cũng là Thời Hùng 2B, 1800-1600 ttl. 



65 

 

 

*     *     *     * 

6. CÁC VÙNG ĐẤT VIỆT KHÁC CÙNG VỚI NHÀ HẠ, 2070-1600 TTL 

6.1 Tiếp tục phát triển. 

Ngoài Nhà Hạ ở Đất Hạ, Tộc Việt còn có những vùng đất khác, đặc biệt với 2 

Trung tâm phát triển lớn, là Trung tâm Đồng Đình, gồm vùng Hồ Đồng Đình Sông 

Tương, và Trung tâm Việt Thượng ở Sông Hồng Sông Mạ. 

Tất cả các vùng Đất Tộc Việt vẫn tiếp tục phát triển. 

Tuy nhiên, vì đã chuyển đổi tất cả quá khứ của Tộc Việt thành của tộc Hoa, và di 

dời tất cả tài liệu và truyền thuyết của phương Nam lên vùng Hoàng Hà, sách vở 

Trung Hoa không còn gì để nói về các vùng đất phương Nam. 

*     * 

6.2 Lạc Hồng trổi vượt. 

a. Sách Lạc phát triển. 

Truyền thuyết Rùa Thần Việt Thượng thời Đế Nghiêu, 2191 ttl, chứng tỏ Việt Lạc 

ở Sông Hồng đã phát triển mạnh hơn vùng Đồng Đình. 

Truyền thuyết Rùa Thần Sách Lạc thời Đại Vũ 2070 ttl, lại chứng tỏ Việt Lạc đã 

phồn thịnh trước Việt Hạ. 
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Hơn nữa, kỹ thuật và tri thức của Việt Lạc Sông Hồng cũng tiến mau trong 100 

năm giữa Đế Nghiêu và Đại Vũ. 

Kinh nghiệm lịch cày cấy của 100 năm trước, trở thành kỹ thuật trị thủy, đào kinh, 

đắp đê, khai thông đường núi. 

Chữ viết ghi chuyện trời đất trên mu Rùa thời Đế Nghiêu, đã trở thành Sách Lạc 

với phương thức hệ thống hóa trời đất và vạn vật thành 9 loại, với chính sách cai trị, 

hành chánh, phân chia lãnh thổ... 

b. Về Kỹ thuật Trâu Kéo Cày. 

Kỹ thuật dùng Trâu Kéo Cày là phát minh quan trọng đáng nhớ của Tộc Việt nông 

nghiệp lúa nước. Theo truyền thuyết voi rừng giúp Đế Thuấn cày ruộng, trước năm 

2117 ttl, thì kỹ thuật nầy được phát minh trước khi vùng Việt Hạ được khai thác. 

Đang khi đó, dân Việt Thượng Sông Hồng cũng đã dùng phát minh nầy làm biểu 

hiệu của mình. 

Tuy nhiên, thay vì dùng hình vẽ trâu kéo cày, người Việt Lạc Sông Hồng viết chữ 

Hồng 洚 bằng các chữ Thuỷ , Ngưu , và hình cái cày . Ngưu là Bò, thủy 

ngưu là Trâu.*13  

洚  HỒNG 

      *13 - Theo thông lệ ‘dùng chữ đồng âm’, âm Hồng gồm ý nghĩa : nước lũ, rộng 

lớn, màu đỏ, đẹp tươi, chim hồng... - Về ‘dùng chữ đồng âm’, đọc bài 1102. Vài 

Minh định về Lịch sử Văn hóa Địa lý, mục 3.2c. 

c. Phát minh của Dân Việt Sông Hồng. 

Cùng nhau ghi nhớ phát minh kỹ thuật Trâu Kéo Cày, mà dân Sông Hồng dùng chữ 

‘Thủy ngưu’, còn dân Việt Hạ lại dùng hình vẽ trâu cày. 

Theo bình thường, dùng hình vẽ chứng tỏ sự phát triển sơ khai hơn là dùng chữ 

viết. Như vậy, với cùng một phát minh, người Việt Hạ 夏 dùng hình vẽ  đã 

chứng tỏ họ đang ở thời kỳ kém phát triển hơn dân Sông Hồng 洚, đã có chữ, dùng 

chữ Thuỷ , Ngưu . 

Ngoài ra, đối với vùng Đồng Đình, truyền thuyết Đế Nghiêu chép lại lịch cày cấy 

từ lưng Rùa Việt Thượng, (và gọi là Quy Lịch), chứng tỏ vùng Sông Hồng đã phát 

triển nông nghiệp lúa nước vượt xa vùng Đồng Đình. Hơn nữa, dầu với truyền 

thuyết voi cày ruộng giúp Đế Thuấn, vùng Đồng Đình cũng không có dấu vết ghi 

nhận phát minh nầy. 

Đây cũng là những dấu chứng sáng kiến Trâu Kéo Cày là của Việt Thượng Sông 

Hồng. 
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*     * 

6.3 Văn minh và Văn hóa toàn vùng do Việt Thượng Sông Hồng. 

Việc sách vở Trung Hoa nhiều lần xưng tụng Rùa Thần và Sách Lạc đến từ Việt 

Thượng, đã chứng tỏ ít nhất cách đây hai ba ngàn năm, thời các sách vở Trung Hoa 

được sáng tác, mọi người đều công nhận Sách Lạc, biểu tượng của văn minh và văn 

hóa toàn vùng, là những tuyệt tác của dân Việt Thượng Sông Hồng. 

Tuy nhiên, cũng chính sự khâm phục nầy đã khiến giới thống trị Trung Hoa tiếm 

nhận tất cả tiền sử của Tộc Việt thành tiền sử của tộc Hoa, và di dời tất cả lên vùng 

Hoàng Hà. 

Hơn nữa, trong thời Bắc thuộc, giới thống trị Trung Hoa đã tận lực cướp phá và hủy 

hoại mọi di tích văn minh, văn hóa của Lạc Hồng. 

_____________________ 

1108. TỘC VIỆT THỜI HÙNG 3, 1600-1046 TTL  

              - TỘC VIỆT và NHÀ THƯƠNG - 

1. THỜI HÙNG 3 VÀ NHÀ THƯƠNG  

2. VÙNG DƯƠNG TỬ THỜI HÙNG 3A, 1600-1300 TTL  

3. VIỆT LẠC THỜI HÙNG 3A, 1600-1300 TTL  

4. THỜI HÙNG 3B VÀ NHÀ ÂN, 1300-1046 TTL  

5. VẤN ĐỀ DI VẬT THỜI ÂN  

6. VIỆT LẠC THỜI HÙNG 3B, 1300-1046 TTL  

7. VẤN ĐỀ VIỆT LẠC VÀ ĐỒNG ĐÌNH 

1. THỜI HÙNG 3 VÀ NHÀ THƯƠNG 

1.1 Sách vở Trung Hoa. 

Cũng như đối với các Thời trước, ở Thời Hùng 3, sách vở Trung Hoa chỉ chú trọng 

tới Nhà Thương và đánh lận rằng khi dân vùng Bắc Sông Hoài lập ra Nhà Thương, 

họ đã thống trị toàn thể thiên hạ. 

Tuy nhiên, theo khảo cứu hiện nay, trong thời kỳ đầu, cương vực Nhà Thương hoàn 

toàn nằm trong phần đất phía Bắc Sông Hoài, vùng hạ lưu Hoàng Hà. 

Chỉ từ thời Hậu Thương, cũng gọi là Ân, từ 1300 ttl, đất Nhà Thương mới lấn qua 

bờ phía Nam sông Hoài. 

Đây cũng là phần đất Nhà Thương theo khảo cổ hiện nay.*1 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/130-1108-toc-viet-thoi-hung-3-1600-1046-ttl#P1
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/130-1108-toc-viet-thoi-hung-3-1600-1046-ttl#P2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/130-1108-toc-viet-thoi-hung-3-1600-1046-ttl#P3
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/130-1108-toc-viet-thoi-hung-3-1600-1046-ttl#P4
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/130-1108-toc-viet-thoi-hung-3-1600-1046-ttl#p5
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/130-1108-toc-viet-thoi-hung-3-1600-1046-ttl#p6
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/130-1108-toc-viet-thoi-hung-3-1600-1046-ttl#p7
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      *1 - Niên đại đều ghi theo Hạ Thương Chu niên biểu, do Hạ Thương Chu Đoạn 

Đại Công Trình, 2000. 

*     * 

1.2 Tính cách Lịch sử. 

Theo khảo cứu hiện nay, chỉ từ thời Hậu Thương, từ 1300 ttl, mới được coi là có 

chứng cứ lịch sử. 

Sách vở Trung Hoa, kể cả khảo cổ hiện nay, thường chỉ chú trọng tới vùng đất được 

coi là thuộc Nhà Thương ở thời cường thịnh nhất. 

Trung Hoa cũng không phân định rõ ràng ranh giới giữa vùng đất của Nhà Thương 

với các vùng chung quanh. Tất cả đều được coi như là chư hầu của Nhà Thương. 

Đối với Trung Hoa, dầu trái ngược với lịch sử và thực tế, tất cả quyền hành và tất 

cả những gì hay tốt, đều thuộc về tộc Hoa, và đều ở vùng Hoàng Hà, sông Vị. 

*     * 

1.3 Nhà Thương. 

a. Theo sách vở Trung Hoa. 

Năm 1600 ttl, Thành Thang liên kết các bộ lạc ở hạ lưu Hoàng Hà và chiếm giữ 

vùng đất ở phía Bắc Sông Hoài. Thành Thang đóng đô tại đất Bạc, phía bắc huyện 

Thương Khâu, Hà Nam ngày nay. 

Nhà Thương kéo dài 554 năm, với 30 đời vua, và được chia thành 2 thời kỳ : Tiền 

Thương 1600-1300 ttl, và Hậu Thương, cũng gọi là Ân, 1300-1046 ttl. 
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b. Nhà Thương với tộc Hoa. 

Trong mấy ngàn năm qua, Trung Hoa luôn đánh lận là Nhà Thương cũng là tiền sử 

của Trung Hoa, và đã thống trị thiên hạ. Tuy nhiên, mọi sách vở Trung Hoa đều ghi 

Thành Thang, người sáng lập Nhà Thương, là dân Đông di. 

Như vậy, đối với người Hoa, Nhà Thương chỉ là bọn người ngoại tộc sơ khai lạc 

hậu ở phía Đông (của Sông Vị, Thiểm Tây). Đông di là một trong bốn ngoại tộc 

man di mọi rợ ở quanh Trung Hoa, tứ di. Nhà Thương không dính dấp tới tộc Hoa. 

Thực vậy, Nhà Thương là dân Đông di, còn tộc Hoa lại thành hình từ một số bộ lạc 

du mục vùng Thiểm Tây khô cằn. 
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*     * 

1.4 Dân Việt và Cư Dân. 

Thực ra, vào thời Hậu Hạ, trước Nhà Thương 200 năm, người dân Việt Hạ đã từ 

phương Nam vượt lên vùng Bắc Sông Hoài, và ở vùng đất mà khảo cổ hiện nay coi 

là đất Nhà Hạ.*2 

 

      *2 - Đọc bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2, phần 5. 

Từ đó, dân Việt và các bộ tộc cư dân trong vùng đã cùng nhau phát triển. 

Với kỹ thuật canh tác mới, với nhân số tăng triển nhanh, với nếp sống sung túc hơn, 

thích hợp hơn...  sau 200 năm, Thành Thang đã có thể tụ tập các bộ tộc trong vùng 

để cùng nhau thành lập Nhà Thương. 

* Đang khi đó, các bộ tộc du mục vùng phía Tây, nay là Thiểm Tây, vẫn còn rời 

rạc, nhỏ yếu, lạc hậu. Hơn 550 năm sau, bộ tộc Chu mới tụ tập họ lại, lập ra Nhà 

Chu, và hình thành tộc Hoa. 

*     *     *     * 

2. VÙNG DƯƠNG TỬ THỜI HÙNG 3A, 1600-1300 TTL 

2.1 Tiếp tục phát triển. 

Trong khi Nhà Thương thành hình ở Bắc Sông Hoài, toàn thể vùng đất Tộc Việt 

phía Nam Sông Hoài vẫn yên lành tiếp tục đà phát triển về mọi mặt, và tiến bộ hơn 

Nhà Thương. Đất Tộc Việt gồm hai vùng lớn là vùng Đất Nhà Hạ ở 2 bên bờ hạ lưu 

sông Dương Tử, và vùng Đồng Đình và Việt Thượng của Việt Lạc. 
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Tìm hiểu một cách độc lập về các vùng nầy, không chỉ thích đáng với việc khảo 

cứu trung thực của lịch sử, mà còn đưa tới nhiều khám phá mới lạ. 

*     * 

2.2 Đất Hạ cường thịnh. 

a. Nước Sở, nước Việt. 

Tài liệu về thời Chu, 1046-256 ttl, ghi nhận sự phát triển liên tục của vùng Việt Hạ, 

từ thời Hạ, qua thời Thương, tới thời Chu. 

Theo sách vở Trung Hoa, năm 1030 ttl, thiên tử Nhà Chu cho dòng dõi Nhà Hạ 

thành lập nước Sở ở Bắc Dương Tử. Chỉ sau thời gian ngắn, Sở trở thành hùng 

cường nhất, chiếm cứ vùng đất rộng lớn nhất đương thời. 

Cũng theo sách vở Trung Hoa về thời Chu, vùng Chiết Giang, ở Nam Dương Tử, 

có nước Việt. Năm 473 ttl, sau khi diệt nước Ngô, nước Việt thần phục thiên tử 

Nhà Chu và trở thành hùng cường nhất. Thủ đô của nước Việt là Cối Kê. Cối Kê đã 

là thủ phủ của Đại Vũ, vị sáng lập Nhà Hạ, từ hơn 1500 năm trước. [Sở Trang 

Vương và Việt Câu Tiển là 2 trong Ngũ Bá thời Xuân Thu, 771-403 ttl]. 

Như vậy, nếu loại bỏ sự gán ghép trơ trẻn với thiên tử Nhà Chu, nước Sở ở Bắc 

Dương Tử và nước Việt ở Nam Dương Tử là những tộc dân liên tục tiếp nối từ Nhà 

Hạ, qua hơn 550 năm thời Nhà Thương. 

Đối với Chu, Sở và Việt đã và đang trổi vượt hơn Chu về rộng lớn, đông đúc, hùng 

mạnh, văn minh, văn hóa... và tiếp tục phát triển trên vùng đất của Tổ Tiên Việt Hạ. 

 

b. Đồ đồng Dương Tử. 

Thời đồ đồng Á Đông khởi phát từ khoảng năm 2000 ttl. Theo khảo cổ hiện nay, 

vào Thời Hùng 3A, 1600-1300 ttl, dân Việt vùng Đồng Đình và Dương Tử đã phát 

triển ngành đúc đỉnh đồng, vạc đồng, và chuông đồng. 
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Hoa văn trang trí trên đồ đồng Dương Tử là những phụng long cách điệu. Trên các 

đỉnh đồng còn có nhiều chữ ghi nhớ lý do đúc đỉnh và việc thờ cúng Tổ Tiên của 

Tộc Việt. 

Hiện nay, các di chỉ Tân Can và Bàng Long Thành, ở 2 bên bờ Dương Tử, là những 

nơi có nhiều đồ đồng được phát hiện nhất. 

        

*     *     *     * 

3. VIỆT LẠC THỜI HÙNG 3A, 1600-1300 TTL 

3.1 Độc lập và Phát triển. 

Trong 300 năm Thời Hùng 3A, 1600-1300 ttl, vùng đất mênh mông còn lại của Tộc 

Việt, tức là vùng Đồng Đình và Việt Thượng Sông Hồng, không những không bị 

ảnh hưởng Nhà Thương, mà ngược lại, còn tiếp tục phát triển vượt bực về nhiều 

phương diện. 

*     * 

3.2 Trống đồng Việt Lạc. 

Nghề đồng của Việt Lạc Sông Hồng cũng phát triển đồng thời với đồ đồng Việt Hạ 

ở Dương Tử. Tuy nhiên trong khi dân Việt Dương Tử có những vạc, đỉnh, và 

chuông đồng tinh vi, Việt Lạc Sông Hồng lại xuất sắc trong việc đúc trống đồng. 

Cho đến hiện nay, sau hàng ngàn năm bị Trung Hoa cướp phá, vùng đất Việt Lạc, 

[hiện nay là Việt Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Quí Châu, Hải 

Nam], vẫn là vùng còn nhiều trống đồng cổ xưa. [Bắc Kinh và Thượng Hải có 

nhiều, vì là trung tâm chính trị và kinh tế thời gần đây].*3 
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      *3 - Theo Trung Quốc Cổ Đại Đồng Cổ, do Trung Quốc Cổ đại Đồng cổ 

Nghiên cứu hội, Bắc Kinh, Wenwu Press, 1988. - Đọc bài 1302. Thạp và Trống 

đồng Việt Nam, đoạn 3.2 và 3.3. 

      Sách Trung Hoa ghi : Mã Viện gom góp và phá hủy nhiều trống đồng của Lĩnh 

Nam. Sau Mã Viện là Khổng Minh, Lan Khâm, Âu Dương Ngỗi, Lưu Hiểu... đều 

nổi tiếng vì đã cướp nhiều trống đồng của Việt Lạc. 

*     *     *     * 

4. THỜI HÙNG 3B VÀ NHÀ ÂN, 1300-1046 TTL 

4.1 Nhà Ân. 

Năm 1300 ttl, Bàn Canh lên ngôi, rồi dời đô về An Dương. Vì An Dương thuộc đất 

Ân, vùng Hà Nam ngày nay, nên còn được gọi là Nhà Ân, hoặc Nhà Hậu Thương. 

Yếu tố du mục trọng vũ lực đã giúp Nhà Thương ngày thêm hùng mạnh, và bắt đầu 

xâm lấn các vùng Tộc Việt phía Nam Sông Hoài. 

Theo ranh giới Nhà Thương của khảo cổ hiện nay, họ đã chiếm đóng một phần 

vùng ven sông phía Nam sông Hoài. [Bản đồ ở phần trước]. 
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Đối với các vùng xa hơn về phương Nam, tuy quân Ân đã thất bại sau những cuộc 

xâm lăng ngắn ngủi, nhưng đã đủ thời gian để chúng tàn phá và cướp bóc tài sản 

trong vùng. 

 

*     * 

4.2 Ân Cao Tôn xâm lăng Việt Lạc - Truyền kỳ Phù Đổng. 

a. Phù Đổng và Ân Cao Tôn. 

Theo sách vở Trung Hoa, năm 1218 ttl, Ân Cao Tôn đã đánh Quỷ Phương, vùng 

Đồng Đình. Ông đóng quân tại đất Kinh, phía tả ngạn Dương Tử, gần Hồ Đồng 

Đình. Sau 3 năm, Ân Cao Tôn không thắng.*4 

      *4 - Theo Trúc Thư Kỷ Niên, Ân Cao Tôn ‘Tam thập nhị niên, phạt Quỷ 

Phương, thứ vu Kinh’ (Năm 32, đánh Quỷ Phương, đóng quân tại đất Kinh). - 

Theo Hạ Thương Chu niên biểu, năm Ân Cao Tôn 32 là 1218 ttl. 

Theo Truyền kỳ Phù Đổng của Việt Lạc, Ân Cao Tôn đã xâm lấn nước ta ba năm 

và đã bị đánh bại.*5 
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      *5 - Đọc bài 2110. Công Cuộc Cứu Nước Cứu Dân, phần 2; và đoạn 4.1. 

b. Việt Lạc năm 1218 ttl. 

Như vậy, cách đây 3200 năm, dân Việt Lạc đã là một quốc gia vững mạnh ở vùng 

Đồng Đình. 

Nước nầy đã có tổ chức chặt chẽ, có vua quan, có làng xã, có cúng tế, có lúa gạo, 

có vải áo, có lũy tre... đã đúc đồ sắt, đã có tinh thần dân tộc cao độ... và, theo sách 

vở Trung Hoa, đã chiến thắng giặc Ân vào thời kỳ hùng mạnh nhất của chúng.*6 

      *6 - Các địa danh ở Bắc Phần Việt Nam không nhất thiết phải là những chứng 

tích địa điểm của lịch sử. Bất cứ đi đâu, dân Việt cũng luôn có bên mình ấn tích của 

Tổ Tiên. 

      Với cuộc di cư 1954 từ Bắc vào Nam, và từ năm 1975 tỏa khắp thế giới, dân 

Việt không những đã đem theo địa danh, ấn tích lịch sử, văn hóa, mà cả cỏ cây rau 

trái. 

*     *     *     * 

5. VẤN ĐỀ DI VẬT THỜI ÂN 

5.1 Di Vật tại cố đô An Dương. 

a. Đồ đồng và Chữ Viết. 

Hai di sản hiện thực quan trọng của thời xưa là đồ đồng và chữ viết. 

Đồ đồng thời Thương, 1600-1046 ttl, đã được phát hiện nhiều nhất ở các di chỉ Tân 

Can, Bàng Long Thành, 2 bên bờ Sông Dương Tử, và ở Trịnh Châu, ở cố đô An 

Dương.*7 
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      *7 - Đọc www : tên các Di chỉ / wikipedia. [Tiếng Anh đầy đủ hơn]. 

Cũng đã phát hiện hàng ngàn đỉnh đồng, vạc đồng tinh xảo, đá quí chạm trổ... tại cố 

đô An Dương của Nhà Ân, từ 1300 ttl. 

Ở vùng nầy, hiện nay cũng đã phát hiện hơn một trăm ngàn mảnh xương có khắc 

chữ. Tổng số chữ trên các mảnh xương nầy lên tới khoảng 5000, trong đó có hơn 

3000 chữ đã chuẩn xác, đã có hệ thống.*8 

      *8 - Qiu Xigui, Chinese writing [Wenzi-xue-gaiyao], Society for the Study of 

Early China, Univ. of California, Berkeley, 2000, tt 49-50. 

Tuy nhiên, tại An Dương không có dấu vết giai đoạn sơ khai của kỹ nghệ đúc đồng. 

An Dương cũng không có dấu vết của chữ viết thời sơ khai. Tất cả đều đột hiện ở 

An Dương, từ 1300 - 1046 ttl. 

 

b. Thành hình Đồ đồng và Chữ viết. 

Trên thực tế, thời xưa, kỹ nghệ luyện kim và đúc đồ đồng đã phải mất hàng trăm 

năm mới có thể tiến từ giai đoạn sơ khai tới giai đoạn tinh vi như đồ đồng Thời 

Thương.*9 

      *9 - Ở nhiều nơi trên thế giới, kỹ nghệ đồ đồng đã không hề tới được giai đoạn 

tinh vi nầy. 

Về chữ viết, loại chữ phát xuất từ hình vẽ cũng phải mất thời gian dài để từ một vài 

hình vẽ sơ khai, tới chỗ ghi nhận, biến cải, hoán chuyển, gia giảm hàm ý trừu 

tượng... Vì vậy, để thành một hệ thống hơn 3000 chữ chuẩn xác, được mọi người 

cùng theo, cũng cần nhiều trăm năm. 
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c. Cướp về từ phương Nam. 

Hiện tượng báu vật và chữ viết đột hiện ở An Dương nhắc nhớ nhiều vấn đề : 

1. Việc đột nhiên xuất hiện hàng ngàn đồ đồng tinh xảo, và hàng vạn mảnh xương 

có ghi hơn 3000 chữ chuẩn xác, đã xảy ra cùng lúc với việc Nhà Ân khởi sự xâm 

lấn và cướp bóc vùng đất Tộc Việt phương Nam. [Ân Cao Tôn đánh Việt Lạc năm 

1218 ttl - Truyền kỳ Phù Đổng].*10 

      *10 - Đọc lại phần trên, đoạn 4.2. 

2. Trước Nhà Ân 1500 năm, Tộc Việt đã phát triển đông đúc và trổi vượt trong 

nghề trồng lúa nước, nghề đánh cá tôm, và ghe thuyền, ở vùng Đồng Đình và 

Dương Tử. 

3. Trước Nhà Ân hơn 800 năm, thời Đế Nghiêu, dân Việt Lạc ở Việt Thượng 

Sông Hồng đã có chữ viết, và đã truyền cho vùng Đồng Đình.*11 

      *11 - Đọc bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, đoạn 5.4. 

4. Trước Nhà Ân 700 năm, vùng Việt Hạ, Đồng Đình và Sông Hồng đã vào thời 

kỳ đồ đồng. [Thời kỳ đồ đồng của tộc Việt khởi đầu khoảng năm 2000 ttl]. 

5. Trước khi bị Nhà Ân xâm phạm, vùng Dương Tử đã sản xuất nhiều đỉnh và 

vạc đồng nổi tiếng. Dân Việt đã hãnh diện dùng chữ Việt 鉞 với bộ kim .*12 

      *12 - Về chữ Việt 越, đọc thêm bài 1303. Văn Minh Văn Hóa Việt Nam trên 

Thạp và Trống đồng, đoạn 2.4. 

6. Ngay trong Thời Tiền Thương, 1600-1300 ttl, trước khi An Dương trở thành 

thủ đô, vùng đất Nhà Thương, ở Bắc Sông Hoài, cũng không có dấu vết của kỹ 

nghệ đồ đồng tinh xảo, cũng không có dấu vết của loại chữ viết sơ khai. 

7. Như thế, cố đô An Dương chỉ là nơi chất chứa chiến lợi phẩm từ phương Nam. 

Những báu vật đó không chứng tỏ trình độ kỹ thuật, văn minh, văn hóa của vùng 

đất Hoàng Hà. 

*     *     *     * 

5.2 Di Tích Văn Minh, Văn Hóa Việt. 

a. 3000 năm Trung Hoa tiếm đoạt. 

Những phát hiện ở An Dương là đòn chí tử đánh vào hệ thống tuyên truyền xảo 

quyệt của Trung Hoa trong suốt 3000 năm qua và hiện nay. 

Kỹ thuật và tuyệt tác đồ đồng mà Trung Hoa đang huyênh hoang, đều là do tiếm 

đoạt từ Dân Việt. 
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Toàn bộ chữ hán hiện nay có nguồn gốc Việt, với hơn 3000 chữ đã chuẩn xác từ 

hơn 200 năm trước khi tộc Hoa thành hình. 

Cùng với việc kiện toàn hệ thống hơn 3000 chữ viết hoàn chỉnh, Tộc Việt, đặc biệt 

vùng Việt Lạc Sông Hồng, chắc chắn đã có nhiều tác phẩm văn học và tri thức đáng 

kể. Chính những tác phẩm nầy cũng đã góp phần hệ thống hóa và phát triển chữ 

viết. Nhưng tất cả đều bị Trung Hoa tiếm đoạt hoặc hủy hoại. 

b. Nghiên cứu Tác phẩm Việt. 

Việc khảo cứu hàng ngàn chữ Việt nguyên thủy, cùng với việc tìm hiểu và so sánh 

những tác phẩm cổ xưa, sẽ là nguồn phát hiện dồi dào của nhiều chứng tích lịch sử 

đích thực của Tộc Việt, về mọi phương diện.*13 

      *13 - Đặc biệt dấu vết trong những tác phẩm có trước Khổng Tử (một số đã 

‘được’ Khổng tử ‘san định’), như Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh 

Đạo Đức... 

Việc tìm hiểu tuyệt tác đồ đồng, đặc biệt Thạp và Trống Đông Sơn, cũng sẽ là 

những đóng góp và chứng cứ không thể thiếu cho việc xác định nguồn gốc của 

những tác phẩm kỹ thuật, mỹ thuật, văn học, lịch sử, văn hóa, và tri thức của thời 

kỳ trước khi nhóm dân du mục vùng Thiểm Tây thành hình Tộc Hoa.*14 

      *14 - Đọc các bài về Nguồn Gốc Việt Nam của các Học thuyết, các bài 1301 tt. 

*     * 

5.3 Thực Trạng các Thủ Đô Trung Hoa. 

a. Do cướp bóc. 

Việc thủ đô An Dương, và các thủ đô khác của Trung Hoa, chất chứa nhiều tuyệt 

tác, không phải là dấu chỉ đương nhiên về tài trí và trình độ của dân địa phương. Đó 

là do cướp bóc. 

Việc cướp bóc của Trung Hoa không chỉ xảy ra trong các cuộc xâm lăng, mà còn là 

chính sách thường trực trường kỳ của chế độ triều cống, trong suốt lịch sử Trung 

Hoa. 

Cống phẩm không chỉ là những sản phẩm quí giá nhất, mà còn là những nhân tài, 

những thợ lành nghề nhất.*15 

      *15 - Thời Tam Quốc, hàng ngàn thợ khéo Việt Lạc bị đưa đi xây dựng thủ đô 

Kiến Nghiệp, Nam Kinh ngày nay. 

b. Dấu chứng Văn minh Việt. 

Đã không ngừng cướp bóc tài vật quí hiếm, thì lạ gì thủ đô chất chứa nhiều phẩm 

vật tinh xảo, thượng hạng. 
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Đã không ngừng lùng bắt thợ giỏi, cướp bóc tri thức và tài khéo, thì thủ đô cũng 

phải lập những cơ sở thích đáng cho các kỳ tài xử dụng, thì lạ gì thủ đô có cơ 

xưởng và chất chứa nhiều tác phẩm tuyệt trần. 

Tuy nhiên, tất cả đều không phải là dấu chứng tài trí của dân thủ đô, càng không 

phải của người tộc Hoa du mục sơ khai lạc hậu, chỉ trọng bạo lực. 

Trái lại, đó là chứng cứ cho trình độ văn minh tiên tiến của Tộc Việt, và của các 

dân tộc mà Trung Hoa áp đặt định kiến là man di mọi rợ, cần được họ khai hóa. 

[Thực ra, ngoài Tộc Việt, các dân tộc chung quanh không có gì đáng kể]. 

*     *     *     * 

6. VIỆT LẠC THỜI HÙNG 3B, 1300-1046 TTL 

6.1 Nền Văn hóa kiện toàn. 

Vào Thời Hùng 3B, Việt Lạc đã kiện toàn một nếp sống đem lại thịnh vượng, thanh 

bình, hạnh phúc đích thực. 

Nền Văn hóa nầy không chỉ phổ biến rộng rãi trong toàn dân, mà còn được lưu 

truyền qua hàng trăm đời. Tất cả đều được truyền lại qua nếp sống từng ngày, qua 

thuần phong mỹ tục, qua các định chế, qua tục ngữ ca dao, và nhất là bằng lời 

truyền dạy, bằng những Truyền kỳ, những truyện tích hàm chứa biểu tượng trong 

từng câu, từng chữ. 

Nhờ vậy, đồng thời với nếp sống đại chúng, ngày nay chúng ta còn có được Bộ 

Truyền Kỳ Tộc Việt, gồm tóm toàn bộ những kinh nghiệm Làm Người, những 

nguyên tắc sống, và tâm huyết của Tổ Tiên.*16 

      *16 - Đọc Tinh hoa Văn Hóa Việt, chín Truyền Kỳ, các bài 2101 tt. 

*     * 

6.2 Thạp và Trống Đông Sơn. 

a. Tuyệt kỹ Việt Lạc. 

Vào thời kỳ nầy, trung tâm sản xuất đồ đồng Đông Sơn, ở Thanh Hóa, đã phát minh 

cách pha chế đồng thau đặc biệt và đúc nhiều thạp và trống đồng tuyệt kỹ. 

Thạp và trống Đông Sơn không chỉ đặc biệt ở hợp chất, ở tiếng vang, mà còn độc 

đáo ở hình dạng và ở cách trang trí. 

b. Kho tàng Văn hóa. 

Tuyệt diệu hơn nữa, qua các hoa văn, qua cách trang trí và hình dạng độc đáo của 

Thạp và Trống Đông Sơn, Tổ Tiên Việt Lạc Sông Hồng đã mã hóa toàn bộ những ý 

niệm và học thuyết đã khởi phát từ trước thời Đế Nghiêu, cách đây hơn 4200 năm. 
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Nhờ đó, sau 3000 năm, ngày nay chúng ta còn có những Thạp và Trống chất chứa 

những bảo chứng của Học thuyết Việt cổ đại, hoàn thiện trước cả sự thành hình của 

Tộc Hoa.*17 

      *17 - Về Thạp và Trống, đọc bài 1302. Thạp và Trống đồng Việt Nam, phần 1. 

c. Chữ Việt 鉞 Đồ Đồng.  

Ý thức những kỳ diệu trong nghệ thuật đúc đồng, và nhất là ghi nhớ công trình tác 

tạo và những ký thác tuyệt vời vào Thạp và Trống, Tổ tiên Lạc Hồng đã tạo thêm 

một chữ ‘Việt’ mới, xứng với tâm huyết và niềm hãnh diện của mình. 

Thay vì dùng chữ Việt 越 gồm hình ảnh vị Thủ Lãnh  trên Thuyền vượt biển 

, Tổ Tiên dùng chữ Việt 鉞 gồm vị Thủ Lãnh  và chữ Kim 金.*18 

  

      *18 - Về chi tiết hình vẽ và các nét của chữ Việt 越, đọc thêm bài 1303. Văn 

Minh Văn Hóa Việt Nam trên Thạp và Trống Đồng, đoạn 2.4. 

*     * 

6.3 Gia sản Tổ Tiên. 

Ngoài ra, ròng rã trong suốt mấy ngàn năm qua, Tổ Tiên Việt Lạc Sông Hồng, còn 

để lại biết bao sản nghiệp, di vật, tài liệu và tác phẩm quý giá ở mọi phương diện. 

Tiếc thay, trong thời Trung Hoa xâm lấn và hơn 800 năm Bắc thuộc, tất cả đã bị 

người Trung Hoa hủy hoại, soán đoạt, xuyên tạc, sửa đổi, và khỏa lấp. 

Dầu vậy, xuyên qua những soán đoạt, xuyên tạc, sửa đổi, và khỏa lấp đó, nhiều di 

sản của Tổ Tiên vẫn còn kiên trì tồn tại, đang chờ đợi chúng ta khám phá, thu góp, 

và trân quý. 

*     *     *     * 

7. VẤN ĐỀ VIỆT LẠC VÀ ĐỒNG ĐÌNH 

7.1 Tên Lạc. 

a. Việt Thượng, Rùa Thần, và Sách Lạc. 

Sách vở Trung Hoa ghi Phục Hy, 2879 ttl, đã được Rùa Thần ở Lạc Hà cho đồ biểu. 

Nhờ đó, ông tính ra Âm Dương và Tám Quẻ tiên thiên.*19 
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      *19 - Nên gọi là Hà Đồ. Một số sách giải thích Hà Đồ là do long mã từ Hoàng 

Hà. 

Gần 700 năm sau, năm Đế Nghiêu thứ 5, 2191 ttl, Đế Nghiêu cũng được sứ giả Việt 

Thượng Sông Hồng dâng Rùa Thần, trên lưng Rùa có chữ viết, có lịch, có sách.*20 

      *20 - Đọc bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, đoạn 5.4. 

Cũng theo sách vở Trung Hoa, Đại Vũ, 2070 ttl, cũng được Rùa Thần cho Sách 

Lạc.*21 

      *21 - Đọc bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2, đoạn 3.3. 

Thời khai sáng Nhà Chu, 1046 ttl, Chu Văn Vương cũng học Sách Lạc, viết Kinh 

Dịch. Con ông là Chu Công Đán lại tiếp sứ giả Việt Thượng, và viết Chu Lễ.*22 

      *22 - Đọc bài 1110. Việt và Hoa Thời Hùng 4A, phần 5. 

* Như thế, 

Theo sách vở Trung Hoa, từ Phục Hy, Đế Nghiêu, Đại Vũ, tới Chu Văn Vương, 

Chu Công Đán, truyền thuyết về Âm Dương, Kinh Dịch, đều đi chung với Rùa 

Thần, với đồ biểu, với chữ viết trên lưng Rùa, với Sách Lạc, và với Việt Thượng. 

Hơn nữa, chữ Việt Sách Lạc 粤 lại là chứng cứ Tổ Tiên Việt Lạc khôn thiêng đã 

dùng chính hình ảnh ‘Rùa Thần mang Sách Lạc’ ghi lại danh xưng và dấu ấn của 

riêng mình.*23 

 

      *23 - Đọc bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, mục 5.4e. 

b. Dân Lạc.  

Như thế, với Rùa Thần từ Việt Thượng Sông Hồng, với đồ biểu trên lưng Rùa Thần 

có tên là Sách Lạc, với chữ Việt là hình vẽ Rùa Thần mang Sách Lạc 粤, tên của 

Dân Việt vùng Việt Thượng Sông Hồng, nơi phát xuất Rùa Thần và Sách Lạc, là 

‘Lạc’. Dân Việt Sông Hồng tự xưng là Lạc. 

Như thế, cho đến hiện nay, toàn thể vùng Việt Thượng đều mang tên Việt với chữ 

Việt là Rùa Thần mang Sách Lạc 粤, thì họ cũng là dân Lạc. Toàn thể Việt Thượng 

là dân Lạc. 

* Tên của Dân Việt vùng Việt Thượng là Lạc. Tuy nhiên, khi nhấn mạnh đặc tính 

Việt, khác với Hoa, thì dùng tên ‘Việt Lạc’. 

*     * 
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7.2 Ảnh Hưởng của Dân Lạc. 

1.Theo truyền thuyết Phục Hy gặp Rùa Thần, ảnh hưởng của dân Lạc đã xuất hiện 

ở Đồng Đình từ đầu Thời Hùng. 

Tuy nhiên, hành trạng Phục Hy có nhiều huyền thoại hơn là truyền thuyết. Vì vậy, 

Phục Hy gặp Rùa Thần có thể là do gán ghép của thời sau.*24 

      *24 - Các bản văn về Phục Hy được sáng tác sớm nhất cũng sau Phục Hy hơn 

2000 năm. 

2.Việc Đế Nghiêu được Sứ giả Việt Thượng dâng Rùa Thần, năm 2191 ttl, gần với 

hiện thực hơn. 

Sở dĩ vậy, vì không những lý lịch Đế Nghiêu và truyền thuyết Rùa Thần có nhiều 

chi tiết hiện thực hơn, và nhất là vì đã ghi nhận nguồn gốc Việt Thượng của Rùa 

Thần. Đây là nguồn gốc mà truyền thống tiếm đoạt của Trung Hoa không muốn 

nhắc tới. 

Hơn nữa, ngoài truyền thuyết của Trung Hoa, chính dân Việt Lạc cũng có truyền 

thuyết đặc biệt nhắc nhớ sự kiện nầy. Dân Việt Lạc đã lấy năm 2191 ttl làm cứ 

điểm đánh dấu sự trổi vượt của mình. Thời trước là ‘Việt Nam có 4000 năm văn 

hiến’, hiện nay là ‘4200 năm văn hiến’.*25 

      *25 - 2191 ttl + 2013 dl = 4204 năm. 

Như vậy, Tổ Tiên Việt Sông Hồng đã tự xưng là Lạc ít nhất từ thời cách đây 4200 

năm.  

Ngoài ra, việc ‘Đế Nghiêu chép lại lịch’ cũng chứng tỏ ở thời điểm nầy, nền Văn 

minh và Văn hóa Lúa Nước của Dân Lạc Sông Hồng không chỉ trổi vượt mà còn 

ảnh hưởng tới vùng Đồng Đình. 

3.Truyền thuyết Đại Vũ học Sách Lạc mà biết cách trị thủy và trị dân, không chỉ 

ghi nhận Dân Lạc Sông Hồng đã tăng triển mau chóng về kỹ thuật và tri thức, mà 

còn ảnh hưởng tới toàn bộ việc phát triển của vùng Việt Hạ. 

4.Việc Chu Văn Vương và Chu Công Đán học Sách Lạc để viết Kinh Dịch và Chu 

Lễ, lại một lần nữa xác chứng sự tăng triển liên tục và ảnh hưởng của Dân Lạc 

Sông Hồng trên toàn thể Tộc Việt và trên toàn bộ cơ cấu tổ chức, học thuật, và xã 

hội của nhóm bộ tộc du mục vừa thành lập Nhà Chu ở vùng thung lũng Sông Vị. 

5.Như thế, từ hơn 4200 năm qua, học thuật và văn hóa của Dân Lạc Sông Hồng đã 

trổi vượt và ảnh hưởng tới toàn bộ lịch sử vùng Á Đông.*26 

      *26 - Qua Thạp và Trống đồng Đông Sơn, nhiều ý niệm và học thuyết về Âm 

Dương, Ngũ Hành, Đạo Đức... cũng có nguồn gốc Việc Lạc Sông Hồng. 

*     * 
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7.3 Dân Lạc và vùng Đồng Đình. 

a. Thời Đế Nghiêu. 

Văn minh và văn hóa của Dân Lạc Sông Hồng đã ảnh hưởng tới vùng Đồng Đình 

từ đời Đế Nghiêu. 

Tuy nhiên, từ đó tới thời Ân Cao Tôn, chưa thấy chứng cứ lúc nào vùng Đồng Đình 

được kể là đất Lạc. 

Lý do thiếu vắng truyền thuyết của thời kỳ nầy, là vì sau khi hùng mạnh, tộc Hoa 

đã tiếm nhận tất cả quá khứ của Tộc Việt, đã biến đổi và chuyển dời tất cả lên vùng 

Hoàng Hà. 

b. Thời Ân Cao Tôn. 

Sở dĩ chúng ta có di chứng thời Ân Cao Tôn, là vì Nhà Ân ở vùng Bắc Sông Hoài, 

và được sách vở Trung Hoa thời sau ghi nhận như là lịch sử của họ. 

Theo sách vở Trung Hoa, năm 1218 ttl Ân Cao Tôn đem quân đánh chiếm vùng 

Đồng Đình gần sông Dương Tử. Sau 3 năm, thất bại. 

Đang khi đó, Việt Lạc cũng có Truyền Kỳ Phù Đổng với mọi chi tiết của việc Ân 

Cao Tôn xâm lấn và bị tướng Phù Đổng đánh bại.*27 

      *27 - Đọc lại phần trên, đoạn 4.2. 

Như thế, ngoài những chi tiết khác, điều đáng ghi nhận là vào thời kỳ đó, vùng 

Đồng Đình đã là đất của Việt Lạc. 

Sự kiện nầy còn được xác chứng bởi những biến cố ở các thời sau. 

c. Thời Tần - Triệu Đà. 

Năm 214 ttl, Nhà Tần khởi sự xâm lăng vùng đất Việt Lạc ở Hồ Nam, Quảng Tây, 

Quảng Đông. Nhưng thất bại.*28 

      *28 - Đọc bài 1111. Việt và Hoa Thời Hùng 4B-C, đoạn 3.3. 

Năm 207 ttl, tướng Triệu Đà chiếm phần đất nay là Quảng Tây Quảng Đông, và 

tiếp tục đánh Hồ Nam, vùng Đồng Đình của Việt Lạc. 

d. Thời Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. 

Năm 40 dl, trong mấy tháng, quân khởi nghĩa do Đức Trưng Trắc lãnh đạo, đã 

chiếm lại 65 thành. 

Tuy nhiên, trong suốt 2000 năm qua, sách vở Trung Hoa đã giảm thiểu và xuyên 

tạc chiến công hiển hách nầy. 
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Hiện nay đã có khảo cứu về địa bàn hoạt động của quân khởi nghĩa đương thời. 

Việc khảo cứu căn cứ trên những dấu vết lịch sử, tại hiện trường, và đặc biệt qua 

nhiều đền thờ, thần tích của các Vị Anh Hùng ở vùng đất đã xảy ra chiến trận. 

Kết quả xác chứng nghĩa quân Việt Lạc đã chiếm lại toàn thể đất Việt Lạc, gồm cả 

vùng Lĩnh Nam và vùng Đồng Đình, gồm cả Hồ Đồng Đình.*29 

      *29 - Đọc bài 1113. Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam, đoạn 5.3, và bản đồ. 

 

e. Truyện Hồng Bàng. 

Năm 535 dl, vị quan Trung Hoa là Lịch Đạo Nguyên đã viết Truyện Hồng Bàng 

trong quyển Thủy Kinh Chú. 

Dầu nhiều chi tiết đã bị sửa đổi do mưu đồ đồng hóa dân Việt vào tộc Hoa, Truyện 

Hồng Bàng cũng đã ghi nhận bờ cõi của Hùng vương, Việt Lạc, ‘Đông giáp Nam 

Hải, tây đến Ba Thục, Bắc đến Hồ Đồng Đình, Nam đến nước Hồ Tôn Tinh (Chiêm 

Thành)’.*30 

      *30 - Đọc bài 1402. Nguồn gốc Tiên Rồng, phần 2, câu 85. 

Như vậy, dầu vùng Đồng Đình đã bị Nhà Hán tách ra khỏi phần đất Việt Lạc, hơn 

600 năm sau, không chỉ người Tộc Việt, mà cả quan lại Trung Hoa cũng còn ghi 

nhận ‘Bắc đến Hồ Đồng Đình’ là đất Việt Lạc. 

_____________________ 

1109. DI VẬT THỜI ÂN : Chứng cứ VĂN MINH VIỆT  

1. DẴN NHẬP  

2. DI VẬT TẠI CỐ ĐÔ AN DƯƠNG CỦA NHÀ HẬU THƯƠNG/ÂN  

3. DI TÍCH VĂN MINH, VĂN HÓA VIỆT  

4. THỰC TRẠNG CÁC THỦ ĐÔ TRUNG HOA 

[Nb : Bài nầy cũng là Phần 5 của bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2]. 

  

1. DẴN NHẬP 

Nhà Ân, còn được gọi là Hậu Thương, 1300-1046 ttl. Trước Nhà Ân là Tiền 

Thương, 1600-1300 ttl. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/99-1109-di-vat-thoi-an-chung-cu-van-minh-viet#dn
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/99-1109-di-vat-thoi-an-chung-cu-van-minh-viet#P1
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/99-1109-di-vat-thoi-an-chung-cu-van-minh-viet#P2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/99-1109-di-vat-thoi-an-chung-cu-van-minh-viet#P3
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Cũng như đối với các Thời trước, ở thời kỳ nầy, sách vở Trung Hoa cũng chỉ chú 

trọng tới Nhà Thương và đánh lận cho rằng khi dân vùng Bắc Sông Hoài lập ra Nhà 

Thương, họ đã chiếm cứ toàn thể thiên hạ. 

Tuy nhiên, theo khảo cứu hiện nay, trong thời kỳ đầu, cương vực Nhà Thương hoàn 

toàn nằm trong phần đất phía Bắc Sông Hoài, vùng hạ lưu Hoàng Hà. Chỉ từ thời 

Hậu Thương / Nhà Ân, sau 1300 ttl, đất Nhà Thương mới lấn qua bờ phía Nam 

sông Hoài. Đây cũng là phần đất Nhà Thương theo khảo cổ hiện nay. 

        

Hiện nay, đặc biệt đồ đồng và chữ viết được coi là chứng cứ thời Nhà Thương có 

thực trong lịch sử. Trung Hoa cố gắng chứng minh đây là di tích sự trổi vượt của 

Trung Hoa. 

Cũng nên chú ý : vào thời Thương, tộc Hoa chưa thành hình. Tộc Hoa chỉ thành 

hình khi bộ tộc Chu tụ tập các bộ lạc du mục ở vùng khô cằn lạnh giá Thiểm Tây, 

rồi dời về thung lũng Sông Vị, và thành lập Nhà Chu năm 1046 ttl. 

*     *     *     * 

2. DI VẬT tại cố đô AN DƯƠNG của nhà Hậu Thương/Ân. 

2.1 Đồ đồng và Chữ Viết. 

Hai di sản hiện thực quan trọng của thời xưa là đồ đồng và chữ viết. 

Đồ đồng thời Thương, 1600-1046 ttl, đã được phát hiện nhiều nhất ở các di chỉ Tân 

Can, Bàng Long Thành, 2 bên bờ Sông Dương Tử, và ở Trịnh Châu, ở cố đô An 

Dương.*1  

    *1 - Đọc www : tên các Di chỉ / wikipedia. [Tiếng Anh đầy đủ hơn]. 

Cũng đã phát hiện hàng ngàn đỉnh đồng, vạc đồng tinh xảo, đá quí chạm trổ... tại cố 

đô An Dương của Nhà Ân. 
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Ở vùng nầy, hiện nay cũng đã phát hiện hơn một trăm ngàn mảnh xương có khắc 

chữ. Tổng số chữ trên các mảnh xương nầy lên tới khoảng 5000, trong đó có hơn 

3000 chữ đã chuẩn xác, đã có hệ thống.*2  

    *2 - Qiu Xigui, Chinese writing [Wenzi-xue-gaiyao], Society for the Study 

of Early China, Univ. of California, Berkeley, 2000, tt 49-50. 

Tuy nhiên, tại An Dương không có dấu vết giai đoạn sơ khai của kỹ nghệ đúc đồng. 

An Dương cũng không có dấu vết của chữ viết thời sơ khai. Tất cả đều đột hiện ở 

An Dương, từ 1300 - 1046 ttl. 

        

*     * 

1.2 Thành hình Đồ đồng và Chữ viết. 

Trên thực tế, thời xưa, kỹ nghệ luyện kim và đúc đồ đồng đã phải mất hàng trăm 

năm mới có thể tiến từ giai đoạn sơ khai tới giai đoạn tinh vi như đồ đồng Thời 

Thương.*3  

    *3 - Ở nhiều nơi trên thế giới, kỹ nghệ đồ đồng đã không hề tới được giai 

đoạn tinh vi nầy. - Thời Thương cũng là Thời Hùng 3. 

Về chữ viết, loại chữ phát xuất từ hình vẽ cũng phải mất thời gian dài để từ một vài 

hình vẽ sơ khai, tới chỗ ghi nhận, biến cải, hoán chuyển, gia giảm hàm ý trừu 

tượng... Vì vậy, để thành một hệ thống hơn 3000 chữ chuẩn xác, được mọi người 

cùng theo, cũng cần nhiều trăm năm. 

*     * 

1.3 Cướp về từ phương Nam. 

Hiện tượng báu vật và chữ viết đột hiện ở An Dương nhắc nhớ nhiều vấn đề : 

1.Việcđột nhiên xuất hiệnhàng ngàn đồ đồng tinh xảo, và hàng vạn mảnh xương 

có ghi hơn 3000 chữ chuẩn xác, đã xảy ra cùng lúc với việc Nhà Ân khởi sự xâm 

lấn và cướp bóc vùng đất Tộc Việt phương Nam. [Ân Cao Tôn đánh Việt Lạc năm 

1218 ttl - Truyền kỳ Phù Đổng].*4  
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    *4 - Đọc bài 1108. Tộc Việt Thời Hùng 3, phần 4. 

2.Trước Nhà Ân 1500 năm, Tộc Việt đã phát triển đông đúc và trổi vượt trong 

nghề trồng lúa nước, nghề đánh cá tôm, và ghe thuyền, ở vùng Đồng Đình và 

Dương Tử. 

3.Trước Nhà Ân hơn 800 năm, thời Đế Nghiêu, dân Việt Lạc ở Việt Thượng 

Sông Hồng đã có chữ viết, và đã truyền cho vùng Đồng Đình.*5  

    *5 - Đọc bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, đoạn 5.4. 

4.Trước Nhà Ân 700 năm, vùng Việt Hạ, Đồng Đình và Sông Hồng đã vào thời 

kỳ đồ đồng. [Thời kỳ đồ đồng của tộc Việt khởi đầu khoảng năm 2000 ttl]. 

5.Trước khi bị Nhà Ân xâm phạm, vùng Dương Tử đã sản xuất nhiều đỉnh và vạc 

đồng nổi tiếng. Dân Việt đã hãnh diện dùng chữ Việt với bộ kim. Trước đây Dân 

Việt đã có chữ Việt 越 với hình vị Thủ Lãnh  đứng trên Thuyền Vượt Biển . 

Giờ đây, chữ Việt mới 鉞 lại gồm vị Thủ Lãnh  đứng bên chữ Kim .*6  

    *6 - Đọc bài 1108. Tộc Việt Thời Hùng 3, đoạn 6.2. - Về chữ Việt 越, đọc 

bài 1303. Văn Minh Văn Hóa Việt Nam trên Thạp và Trống đồng, đoạn 2.4. 

6. Ngay trong Thời Tiền Thương, 1600-1300 ttl, trước khi An Dương trở thành 

thủ đô, vùng đất Nhà Thương, ở Bắc Sông Hoài, cũng không có dấu vết của kỹ 

nghệ đồ đồng tinh xảo, cũng không có dấu vết của loại chữ viết sơ khai. 

7. Như thế, cố đô An Dương chỉ lànơi chất chứa chiến lợi phẩmtừ phương Nam. 

Những báu vật đó không chứng tỏ trình độ kỹ thuật, văn minh, văn hóa của vùng 

đất Hoàng Hà. 

*     *     *     * 

3. DI TÍCH VĂN MINH, VĂN HÓA VIỆT. 

3.1 3000 năm Trung Hoa tiếm đoạt. 

Những phát hiện ở An Dương là đòn chí tử đánh vào hệ thống tuyên truyền xảo 

quyệt của Trung Hoa trong suốt 3000 năm qua và hiện nay. 

Kỹ thuật và tuyệt tác đồ đồng mà Trung Hoa đang huyênh hoang, đều là do tiếm 

đoạt từ Dân Việt. 

Toàn bộ chữ hán hiện nay có nguồn gốc Việt, với hơn 3000 chữ đã chuẩn xác từ 

hơn 200 năm trước khi tộc Hoa thành hình. 
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Cùng với việc kiện toàn hệ thống hơn 3000 chữ viết hoàn chỉnh, Tộc Việt, đặc biệt 

vùng Việt Lạc Sông Hồng, chắc chắn đã có nhiều tác phẩm văn học và tri thức đáng 

kể. Chính những tác phẩm nầy cũng đã góp phần hệ thống hóa và phát triển chữ 

viết. Nhưng tất cả đều bị Trung Hoa tiếm đoạt hoặc hủy hoại. 

*     * 

3.2 Nghiên cứu Tác phẩm Việt.  

Việc khảo cứu hàng ngàn chữ Việt nguyên thủy, cùng với việc tìm hiểu và so sánh 

những tác phẩm cổ xưa, sẽ là nguồn phát hiện dồi dào của nhiều chứng tích lịch sử 

đích thực của Tộc Việt, về mọi phương diện.*7  

    *7 - Đặc biệt dấu vết trong những tác phẩm có trước Khổng Tử (một số 

đã ‘được’ Khổng tử ‘san định’), như Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Thi, Kinh Thư, 

Kinh Đạo Đức... 

Việc tìm hiểu tuyệt tác đồ đồng, đặc biệt Thạp và Trống Đông Sơn, cũng sẽ là 

những đóng góp và chứng cứ không thể thiếu cho việc xác định nguồn gốc của 

những tác phẩm kỹ thuật, mỹ thuật, văn học, lịch sử, văn hóa, và tri thức của thời 

kỳ trước khi nhóm dân du mục vùng Thiểm Tây thành hình Tộc Hoa.*8  

    *8 - Về Thạp và Trống, đọc các bài về Nguồn Gốc Việt Nam của các Học 

thuyết (các bài số 1301 tt). 

*     *     *     * 

4. THỰC TRẠNG các THỦ ĐÔ TRUNG HOA. 

4.1 Do cướp bóc. 

Việc thủ đô An Dương, và các thủ đô khác của Trung Hoa, chất chứa nhiều tuyệt 

tác, không phải là dấu chỉ đương nhiên về tài trí và trình độ của dân địa phương. Đó 

là do cướp bóc. 

Việc cướp bóc của Trung Hoa không chỉ xảy ra trong các cuộc xâm lăng, mà còn là 

chính sách thường trực trường kỳ của chế độ triều cống, trong suốt lịch sử Trung 

Hoa. 

Cống phẩm không chỉ là những sản phẩm quí giá nhất, mà còn là những nhân tài, 

những thợ lành nghề nhất.*9  

    *9 - Thời Tam Quốc, hàng ngàn thợ khéo Việt Lạc bị đưa đi xây dựng thủ 

đô Kiến Nghiệp, Nam Kinh ngày nay. 
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*     * 

4.2 Dấu chứng Văn minh Việt. 

Đã không ngừng cướp bóc tài vật quí hiếm, thì lạ gì thủ đô chất chứa nhiều phẩm 

vật tinh xảo, thượng hạng. 

Đã không ngừng lùng bắt thợ giỏi, cướp bóc tri thức và tài khéo, thì thủ đô cũng 

phải lập những cơ sở thích đáng cho các kỳ tài xử dụng, thì lạ gì thủ đô có cơ 

xưởng và chất chứa nhiều tác phẩm tuyệt trần. 

Tuy nhiên, tất cả đều không phải là dấu chứng tài trí của dân thủ đô, càng không 

phải của người tộc Hoa du mục sơ khai lạc hậu, chỉ trọng bạo lực. 

Trái lại, đó là chứng cứ cho trình độ văn minh tiên tiến của Tộc Việt, và của các 

dân tộc mà Trung Hoa áp đặt định kiến là man di mọi rợ, cần được họ khai hóa. 

[Thực ra, ngoài Tộc Việt, các dân tộc chung quanh không có gì đáng kể]. 

_____________________ 

1110. VIỆT và HOA THỜI HÙNG 4A, 1046-771 TTL  

1. VẤN ĐỀ TỘC HOA  

2. THỜI HÙNG 4A VÀ TÂY CHU, 1046-771 TTL  

3. VIỆT HẠ THỜI HÙNG 4A, 1046-771 TTL  

4. VIỆT THƯỢNG THỜI HÙNG 4A, 1046-771 TTL  

5. VẤN ĐỀ CHU DỊCH VÀ CHU LỄ 

1. VẤN ĐỀ TỘC HOA 

1.1 Tộc Hoa. 

a. Du mục Thiểm Tây. 

Bộ tộc Chu khởi phát ở vùng đồng cỏ khô cằn giá lạnh Thiểm Tây, lưu vực Hoàng 

Hà ở phía Tây. 

Qua nhiều đời và nhiều thay đổi chỗ ở, bộ tộc Chu phát triển thành một bộ lạc lớn. 

Họ liên minh với các bộ lạc khác thành một tiểu quốc và dời đô về phía đông, vùng 

thung lũng Sông Vị. Phía nam Sông Vị là dãy Tần Lĩnh. Chung quanh Sông Vị là 

vùng đồng cỏ khô cằn rộng lớn. 

Năm 1046 ttl, Chu Vũ Vương thành lập Nhà Chu. Nhóm người nầy trở thành tộc 

Hoa. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/137-1110-viet-va-hoa-thoi-hung-4a-1046-771-ttl#p1
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/137-1110-viet-va-hoa-thoi-hung-4a-1046-771-ttl#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/137-1110-viet-va-hoa-thoi-hung-4a-1046-771-ttl#p3
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/137-1110-viet-va-hoa-thoi-hung-4a-1046-771-ttl#p4
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/137-1110-viet-va-hoa-thoi-hung-4a-1046-771-ttl#p5
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Như thế, Tộc Hoa được thành hình do bộ tộc Chu tụ tập nhiều nhóm dân du mục, 

rồi nhờ Nhà Chu mà trở thành một tộc dân.*1 

    *1 - Kinh nghiệm nầy lưu truyền thành quan niệm truyền thống của tộc Hoa là 

mọi sắc dân đều hình thành do giới quí tộc. 

b. Nhà Chu. 

Nhà Chu được chia thành 2 thời kỳ : 

Thời đóng đô tại đất Cao, phía tây bắc Tây An tỉnh Thiểm Tây ngày nay, nên được 

gọi là Tây Chu, từ năm 1046 tới 771 ttl. 

Thời kỳ chạy về Lạc Dương, 771-256 ttl, được gọi là Đông Chu.*2 

    *2 - Niên biểu đều theo Hạ Thương Chu niên biểu, do Hạ Thương Chu Đoạn Đại 

Công Trình, 2000. 

c. Nhà Tần. 

Năm 771 ttl, vùng Sông Vị của Nhà Chu bị nhóm du mục Khuyển Nhung xâm 

chiếm, thành lập Nhà Tần. Nhà Chu dời đô về phía đông, gần Lạc Dương. 

Năm 256 ttl Tần diệt Chu. Năm 221 ttl Doanh Chính thành lập nước Trung Hoa, và 

tự xưng là Tần Thủy Hoàng, vua đầu tiên. Năm 206 Tần bị Hán diệt. 

d. Chủ thuyết Thiên Tử Thế Thiên. 

Với việc khai thác và áp đặt của thời Hán, ‘thiên tử Nhà Chu’ đã trở thành vị Hoàng 

đế Trung Hoa thống trị và ban phát quyền lực cho mọi sắc tộc, mọi dân nước, mọi 

chư hầu ở Trung Nguyên và khắp vùng Á Đông. 

Cũng vậy, trong hơn 2000 năm qua, tộc Hoa luôn tự tuyên dương là tộc dân văn 

minh, tiền tiến, tinh tuyền, thần thánh, và là tầng lớp thống trị cao cả đầy ơn ích cho 

toàn thể mọi dân tộc trong vùng.*3 

    *3 - Về chủ thuyết Thiên Từ Thế Thiên, đọc bài 1408. Nguy cơ Đại họa và Tử 

huyệt của Trung Hoa. 

*     * 

1.2 Những Sự Thực Lịch Sử. 

1. Theo khảo cứu hiện nay, sự thực lịch sử là một nhóm dân du mục lạc hậu ở vùng 

lạnh giá khô cằn Thiểm Tây đã được tộc Chu gom góp. Năm 1046 ttl họ thành lập 

Nhà Chu ở thung lũng Sông Vị. Sau nầy họ được gọi là tộc Hoa. 

2. Sự thực là trước tộc Hoa hơn 4000 năm, Tộc Việt đã khởi nguyên ở vùng Lúa 

Nước phì nhiêu trong lành quanh Hồ Đồng Đình. 
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3. Trước tộc Hoa 2000 năm, Tộc Việt đã sinh sống trên khắp vùng Á Đông, từ 

Sông Hoài Tần Lĩnh tới Hải Vân. Tộc Việt đã phát triển nền Văn minh và Văn hóa 

Lúa Nước trổi vượt. 

4. Trước tộc Hoa hơn 300 năm, Tộc Việt đã kiện toàn nền Văn hóa nhân bản cao, 

đã có hệ thống chữ viết với hơn 5000 chữ, trong số có 3000 chữ chuẩn xác, và đã 

có những tuyệt tác đồ đồng. 

5. Trước tộc Hoa gần 100 năm, Tộc Việt vùng Sông Hồng đã ghi lại toàn bộ hệ 

thống tư tưởng Á Đông trên Thạp và Trống đồng Đông Sơn. 

6. Sự thực lịch sử là vào thời Chu, 1046-256 ttl,  chưa có nước Trung Hoa. Nhà 

Chu đã chỉ là một nước nhỏ trong một vùng có nhiều nước rộng lớn, đông đúc, và 

cường thịnh hơn. 

7. Sự thực lịch sử là thời Tây Chu, 1046-771 ttl, nước hùng mạnh nhất trong vùng 

là Nước Sở, dân Việt, ở vùng đất giữa Sông Dương Tử và Sông Hoài. 

8. Sự thực lịch sử là năm 771 ttl triều Chu bị nhóm du mục Khuyển Nhung đuổi 

khỏi vùng thung lũng Sông Vị, và trở thành Đông Chu. Vùng Sông Vị bị Khuyển 

Nhung chiếm cứ và trở thành Tần. Tần dần dần trở thành hùng mạnh nhất, rồi năm 

256 ttl Tần diệt Chu. 

9. Sự thực là năm 221 ttl mới bắt đầu có nước Trung Hoa, khi Tần Doanh Chính 

thôn tính toàn vùng Trung Nguyên. Doanh Chính cũng đã ý thức rõ ràng sự thực 

nầy, nên tự xưng là Thủy Hoàng, Vua Đầu Tiên của Trung Hoa. 

10. Sự thực là năm 207 ttl, phần đất Quảng Tây Quảng Đông của Việt Lạc bị Triệu 

Đà chiếm đóng. Đây là việc tiếp xúc đầu tiên của Việt Lạc với Trung Hoa. Nhưng 

Triệu Đà lại tự sửa đổi theo phong hóa Việt.*4 

    *4 - Đọc bài 1112. Việt Lạc cuối Thời Hùng và thời Nhà Trưng, mục 1.2a. - Dầu 

Triệu Đà là người Hoa, việc Triệu Đà cai trị không có nghĩa là toàn dân trong vùng 

đột nhiên bị đồng hóa thành Hoa. 

11. Năm 180 ttl, Cổ Loa, trị sở của Việt Lạc, rơi vào tay Triệu Đà, kết thúc Thời 

Hùng. 

Khảo cứu hiện nay xác nhận những thực tế lịch sử đó. 

12. Như thế, sự thực là những oai phong và quyền thế của ‘thiên tử Nhà Chu’ chỉ có 

trong sách vở tuyên truyền của giới thống trị Trung Hoa. 

13. Sự thực là cắt bỏ những thêm thắt vô vị và gượng ép về vai trò của thiên tử Nhà 

Chu, và của tộc Hoa, lịch sử sẽ rõ nét và trung thực hơn. 

*     *     *     * 

2. THỜI HÙNG 4A VÀ TÂY CHU, 1046-771 TTL 
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2.1 Thời Hùng 4 và Nhà Chu. 

Thời Hùng 4 khởi đầu cùng với năm thành lập Nhà Chu, 1046 ttl. 

Tuy nhiên, trái ngược với tuyên truyền xảo trá của Trung Hoa, đối với Tộc Việt, 

Chu chỉ là một nước nhỏ bé mới thành lập ở thung lũng Sông Vị xa xôi trên phương 

Bắc. 

Toàn thể Tộc Việt, đặc biệt vùng rộng lớn từ phía Nam Sông Dương Tử tới Hải 

Vân, đã có nếp sống phát triển, và đã không hề chịu ảnh hưởng gì của Nhà Chu. 

*     * 

2.2 Thực lực Tây Chu. 

a. Tây Chu sông Vị. 

Theo khảo cứu hiện nay, từ năm 1046 tới năm 771 ttl, Nhà Chu vẫn ở tại Cảo Kinh, 

Tây An, vùng Thiểm Tây, và đã không mở rộng thêm lãnh thổ. 

 

Trong suốt 275 năm đó, Nhà Chu chỉ là một sắc dân vừa đủ sức mạnh hùng cứ 

vùng thung lũng Sông Vị. Sau đó, bị đuổi chạy. 
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Chung quanh Nhà Chu, chỉ riêng ở phía Bắc Sông Hoài, là những thành phần của 

Nhà Thương, là nhiều sắc dân đông đảo và cường thịnh hơn Nhà Chu.  

Những nước được coi là phụ dung của Nhà Chu, nếu có, cũng chỉ là những liên 

minh lỏng lẻo. 

b. Tuyên truyền xảo trá. 

Do đó, những đặc ân, những khai hóa, những tiên tiến của ‘thiên triều Chu’ du mục 

lạc hậu, của tộc Hoa... đã chỉ là những bịa đặt bất lương của bọn phục vụ chủ nghĩa 

Nô hóa Thiên hạ, để trấn áp tinh thần của người dân trong vùng.*5 

    *5 - Về chủ nghĩa Nô hóa Thiên hạ, đọc bài 1408. Nguy cơ Đại Họa và Tử Huyệt 

của Trung Hoa, phần 2. 

Do đó, những uy thế của Chu Vũ Vương tụ tập 800 chư hầu, những quyền lực 

thành lập các chư hầu vĩ đại, như nước Sở ở Nam Sông Hoài... đều là những hoang 

tưởng, những gán ghép của thời sau. 

Do đó, những nhà bác học thần thánh như Chu Văn Vương học Sách Lạc, viết Kinh 

Dịch, những vị thánh đức như Chu Công Đán viết Chu Lễ... cũng chỉ là những soán 

đoạt tác phẩm, những gán ghép của giới thống trị Trung Hoa, để thần thánh hóa vua 

chúa Trung Hoa. 

*     * 

2.3 Hoa và Việt thời Tây Chu. 

a. Hoa và vùng Bắc Sông Hoài. 

Sinh sống ở vùng du mục khô cằn giá lạnh Thiểm Tây, người Tộc Hoa đã phát triển 

cuộc sống dựa vào vũ lực, phát triển những đặc tính của du mục là coi trọng sức 

mạnh, trọng võ nghệ, trọng phái nam, hiếu thắng, tàn bạo, áp bức. 

Đang khi đó, từ thời Hậu Hạ, qua thời Thương, dân vùng Bắc Sông Hoài và hạ lưu 

Hoàng Hà đã có thêm yếu tố văn hóa lúa nước của người Tộc Việt. Nhờ đó, cuộc 

sống con người đã tốt đẹp hơn, thêm hòa hợp với thiên nhiên, thêm hiếu hòa.*6 

    *6 - Về Văn hóa Du mục và Lúa nước, đọc bài 1102. Vài Minh định về Lịch sử 

Văn hóa Địa lý, đoạn 4.4. 

b. Lãnh thổ và Dân số. 

Nơi phát xuất Nhà Chu là vùng thung lũng Sông Vị ở Thiểm Tây, phía Bắc Tần 

Lĩnh. Vì vậy, vùng đất Chu Vũ Vương ảnh hưởng, nếu có, cũng chỉ là vùng đất tiếp 

giáp với thung lũng Sông Vị. 

Như thế, trong thời gian đầu, lãnh thổ Nhà Chu tối đa cũng không bằng 5% toàn thể 

Đất Tộc Việt. 
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Ngoài ra, vì mới tụ tập từ các bộ lạc du mục, dân số Tộc Hoa cũng không thể hơn 

5% toàn thể dân Tộc Việt đã có hơn 4000 năm phát triển ở khắp vùng Á Đông. 

c. Văn minh và Văn hóa. 

Việt và Hoa lại càng xa cách nhau về văn minh và văn hóa. 

Dù cùng là du mục, giữa các bộ tộc Hoa cũng có nhiều điểm khác biệt. Việc tụ tập 

càng chứng tỏ họ chưa có thời gian để phát triển những ưu điểm của một nền văn 

minh và văn hóa lớn. Họ còn là những bộ tộc du mục với nền văn hóa du mục sơ 

khai. 

Đang khi đó, Tộc Việt đã có mấy ngàn năm phát triển nền văn minh và văn hóa Lúa 

Nước, với nhiều tấn phát mọi mặt, như được ghi nhận trong truyền thuyết suốt mấy 

ngàn năm trước tộc Hoa. 

d. Qua Thời gian. 

Qua thời gian dài chung sống, không chỉ 5% máu Hoa bị hòa loãng dần trong 95% 

dòng máu Việt, mà càng xuống miền Nam, càng tiếp xúc với đông đảo người Tộc 

Việt thuần chủng, dòng máu Hoa đã thực sự tan biến. 

Dòng máu Hoa pha loãng, văn hóa Hoa cũng tàn phai. Nhưng chủ nghĩa Nô hóa 

Thiên hạ cực đoan của tộc Hoa ngày càng được giới thống trị Trung Hoa khai thác 

và tận dụng. 

Được che kín dưới xảo thuật ‘Ngoại nho Nội pháp’, chủ nghĩa quái đản nầy ngày 

càng tạo ảo tưởng rằng tộc Hoa chính là tầng lớp thống trị toàn quyền, cao cả, đang 

ngự trị toàn thể ‘thiên hạ’.*7 

    *7 - Đọc bài 1408. Nguy Cơ Đại Họa và Tử Huyệt của Trung Hoa, phần 3. 

*     *     *     * 

3. VIỆT HẠ THỜI HÙNG 4A, 1046-771 TTL 

3.1 Nước Sở vùng Bắc Dương Tử. 

a. Trung Hoa Xuyên tạc. 

Theo sách vở Trung Hoa, năm 1030 ttl Chu Thành Vương phong cho Hùng Dịch 

thành lập Nước Sở ở vùng giữa Sông Hoài và Sông Dương Tử. Vua Nước Sở còn 

được Chu Thành Vương cho thờ cúng Tổ tiên của họ là Nhà Hạ.*8 

    *8 - Theo cưỡng định Trung Hoa, các sắc dân đều do các quí tộc Trung Hoa 

thành lập, cũng như bộ tộc Chu đã tụ tập các nhóm du mục để thành hình tộc Hoa. 

Thực ra, việc Chu Thành Vương ‘phong cho’ Hùng Dịch ‘thành lập’ Nước Sở, chỉ 

là kiểu nói xuyên tạc của chủ nghĩa Nô hóa Thiên hạ, khi phải đề cập tới một Nước 

khác trong vùng. 
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Trên bản đồ thời Chu, lãnh thổ nước Sở rộng gấp mấy lần đất Nhà Chu. Nền văn 

minh và văn hóa Nước Sở cũng phát triển vượt xa Nhà Chu. 

 

b. Văn minh Nước Sở. 

Sách vở Trung Hoa cũng ghi dân Sở là người Tộc Việt, dân Sở có tiếng nói, phục 

sức, nhạc khí, âm nhạc, và tính khí, hình dạng... đều khác với dân Hoa ở Bắc Sông 

Hoài. 

Khảo cổ hiện nay ghi nhận Nước Sở có nhiều nét văn hóa ‘thời Thương’. Di vật Sở 

gồm nhiều đồ đồng, đồ sắt, sơn mài, tơ lụa... với nhiều nét đặc thù, nhiều hình rắn, 

long, chim Việt... Dân Nước Sở cũng đã truyền đời thờ cúng Tổ Tiên.*9 

    *9 - Đọc thêm Wikipedia, Chu State (Sở) / Culture. -- Từ thời Hán, Trung Hoa 

gán cho Sở là sơ khai man rợ... văn hóa Sở, Việt, không thích hợp với Hán nho. 

Tất cả đều là dấu chỉ Nước Sở nối tiếp thời Hạ, vào Thời Hùng 2, từ 2070 – 1046 

ttl, ở vùng giữa Sông Hoài và Sông Dương Tử. 

c. Thực lực Nước Sở. 

Theo sách vở Trung Hoa, ngay khi vừa thành lập, nước Sở đã hùng mạnh, mở rộng 

lãnh thổ, nhiều nước khác trở thành liên minh với Sở. Từ địa bàn Hồ Bắc, Sở đã mở 

rộng lãnh thổ lên phía Bắc Sông Hoài, khiến nhiều nước trong vùng phải liên minh 

chống Sở. 

Sở hùng mạnh hơn 800 năm, từ 1030 tới 223 ttl, với nhiều thời kỳ làm bá chủ toàn 

vùng, cho tới khi nước Tần lớn mạnh.*10 

    *10 - Nước Sở được sách vở Trung Hoa ghi là cường thịnh nhất vào thời Sở 

Trang Vương, v. 613-591 ttl. Ông là một trong Ngũ Bá thời Xuân Thu (722-403 

ttl). 

Thực ra, sự kiện Sở hùng mạnh ngay khi vừa được ‘thiên tử Nhà Chu’ cho thành 

lập, chứng tỏ sức mạnh của Sở đã có trước khi Nhà Chu thành hình. 
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Sức mạnh nầy phát sinh do việc liên tục phát triển từ thời Hạ, qua thời Thương, kéo 

dài tới thời Đông Chu. 

d. Thời Sở. 

Dầu với luận điệu đè bẹp mọi dân nước dưới uy quyền ‘thiên tử Nhà Chu’, sách vở 

Trung Hoa cũng không thể giấu được sự thực là dân nước rộng lớn và hùng cường 

nhất trong thời Tây Chu là Sở. 

Tìm hiểu một cách khách quan về tình hình đương thời trong vùng, thời kỳ nầy phải 

được gọi là Thời Sở. 

*     * 

3.2 Vùng Nam Dương Tử. 

Trong khi Nước Sở nối tiếp Thời Hùng 2, qua Thời Hùng 3, liên tục phát triển ở 

vùng Bắc Dương Tử, và mở rộng lãnh thổ lên đồng bằng Hoàng Hà, dân Việt Hạ ở 

Nam Dương Tử cũng lớn mạnh và thành lập Nước Việt vùng Chiết Giang. Sở và 

Việt cũng có liên lạc thường xuyên. 

Tuy nhiên, đối với Trung Hoa, vùng Nam Dương Tử quá xa xôi, và chỉ được nói tới 

khi Nước Việt vượt Sông Hoài, ở thời kỳ sau. 

*     *     *     * 

4. VIỆT THƯỢNG THỜI HÙNG 4A, 1046-771 TTL 

4.1 Liên tục phát triển. 

a. Chim trĩ. 

Đối với Trung Hoa, vùng Việt Thượng càng xa lạ hơn Nam Dương Tử. Tuy vậy, có 

vài sự kiện được ghi nhận trong sách vở Trung Hoa về thời Chu. 

Theo sách vở Trung Hoa, đời Chu Thành Vương, v. 1042-1021 ttl, có sứ của Việt 

Thượng tới dâng chim trĩ trắng. Nhiếp chính Chu công Đán nói : ‘Chính lệnh không 

ban đến thì người quân tử không coi người ta là bề tôi của mình.’ Rồi sai làm xe chỉ 

nam đưa sứ giả về nước.*11 

    *11 - Thượng thư, phần Đại truyện; và Hậu Hán Thư, Nam Man truyện. 

Đây là kiểu nói trịch thượng của chủ nghĩa Nô hóa Thiên hạ, xuyên tạc một truyền 

thuyết, để tuyên truyền uy thế tưởng tượng của ‘thiên triều Chu’. 

Tuy nhiên, dầu áp đặt chủ thuyết Thiên tử thế Thiên, dầu thiên tử Nhà Chu thống trị 

‘thiên hạ’, sách vở Trung Hoa cũng phải ghi nhận Việt Thượng ‘không phải là bề 

tôi’ của thiên tử Chu. 

b. Việt Thượng Sông Hồng tiến bộ. 
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Theo Kinh Lễ, chim trĩ gáy theo đúng thời tiết. Vì vậy, truyền thuyết nầy có thể sao 

lặp truyền thuyết Đế Nghiêu nhận lịch chỉ dẫn thời tiết của Sứ giả Việt Thượng. 

Tuy vậy, việc sách vở Trung Hoa ghi nhận và sửa đổi truyền thuyết trên, đã chứng 

tỏ thời đó Trung Hoa phải công nhận Việt Thượng Sông Hồng là một nước có quy 

củ, có văn hiến, và đã có thể gởi sứ ngoại giao đến các vùng xa xôi... và không 

thuộc ‘bề tôi’ của Nhà Chu.*12 

    *12 - Sau những thay đổi danh xưng thời Tiền Hán, sách vở Trung Hoa đã lẫn 

lộn vùng Việt Thượng (đổi tên thành Lĩnh Nam, và chia ra thành 15 bộ) với ‘bộ 

Việt Thượng’ vùng Quảng Trị, Thừa Thiên ngày nay. 

Thực vậy, 200 năm trước khi Nhà Chu thành hình, dân Việt Lạc đã đánh bại Ân 

Cao Tôn.*13  

    *13 - Đọc bài 1108. Tộc Việt Thời Hùng 3, đoạn 4.2. 

*     * 

4.2 Sông Hồng phồn thịnh. 

a. Đông đúc trù phú. 

Từ năm 1000 ttl, đồng thời với Nhà Chu lập nghiệp, vùng Đông Sơn trên bờ Sông 

Mạ, Thanh Hóa, đã để lại nhiều Thạp và Trống đồng, lưu lại dấu tích của nền kỹ 

nghệ phồn thịnh, với những tuyệt tác vượt thời gian. 

Những tài liệu về thời cách đây 2000 năm cũng đã chứng tỏ sự phát triển trổi vượt, 

đông đúc và trù phú của Sông Hồng. 

Theo Từ Tùng Thạch trong Việt Giang Lưu Vực Nhân Dân Sử, so sánh dân số thời 

đó đã cho thấy Giao Chỉ có đông người nhất, số người trong mỗi gia đình cũng 

đông nhất.*14 

    *14 - Nxb Thượng Hải, 1947. 

Theo Quảng Đông Tân Ngữ của Khuất đại Quân : ‘Giao Chỉ mỗi năm nộp thóc hơn 

1360 vạn hộc. Tính ra tất cả thuế các châu Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, 

Vân Nam, Quí Châu gộp lại cũng không bằng’.*15 

    *15 - Đọc Vân Đài Loại Ngữ, do Lê Quí Đôn, 1772, bản dịch Phạm Vũ, nxb Tự 

Lực, Sàigòn 1974, tr 149. 

b. Thanh bình thịnh vượng. 

Một đặc điểm quan trọng khác là trong hơn 800 năm thời Chu, trong khi phương 

Bắc luôn chiến tranh hỗn loạn xâu xé, Việt Lạc lại phát triển trong thanh bình thịnh 

vượng. 
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 Chính cuộc sống thịnh vượng và thanh bình nầy đã là dấu chứng cho những phát 

triển về mọi mặt, không chỉ kỹ thuật trồng cấy, kim loại, đồ gốm... mà nhất là về 

văn hóa, văn học, về sách vở, về tư tưởng, học thuyết... 

Tất cả đều trổi vượt hơn dân Việt ở vùng Dương Tử, vượt xa dân vùng Bắc Sông 

Hoài chậm tiến, nói chi tới dân du mục Hoa Nhà Chu lạc hậu sơ khai.*16 

    *16 - Nhưng về sau, Trung Hoa đã soán đoạt, tiếm nhận, hủy hoại, chuyển đổi, 

xuyên tạc. 

*     *     *     * 

5. VẤN ĐỀ CHU DỊCH VÀ CHU LỄ 

5.1  Vấn đề Chu Dịch. 

a. Theo sách vở Trung Hoa. 

Theo sách vở Trung Hoa, Chu Vũ Vương sáng lập Nhà Chu. Nhưng cha của ông, 

Chu Văn Vương, là người đặt nền móng cho mọi sự. Vì khởi tạo biến động lật đổ 

Nhà Thương, Văn Vương bị giam. Trong thời gian ngồi tù, Ông đã nghiên cứu 

Sách Lạc mà viết quyển Kinh Dịch.*17 

    *17 - Sách Lạc, Lạc Thư, là đồ biểu trên lưng Rùa Thần, từ đó tính ra Dịch. Kinh 

Dịch là sách bàn luận về Âm Dương. - Quyển Kinh Dịch được cho là do Chu Văn 

Vương viết, nên gọi là Chu Dịch. 

Cũng theo sách vở Trung Hoa, trước Chu Văn Vương hơn 1800 năm, Phục Hy đã 

từ ý niệm và ký hiệu Âm Dương lập ra Bát quái Tiên thiên. 

Trước Chu Văn Vương 1000 năm, Đại Vũ cũng đã được Sách Lạc và biết phân loại 

vũ trụ. 

Điều trắc tréo là trong vòng hơn 800 năm giữa Phục Hy và Đại Vũ, rồi trong hơn 

1000 năm giữa Đại Vũ và Chu Văn Vương, không có dấu vết của việc khai triển 

thuyết Âm Dương. 

b. Khảo cổ hiện nay. 

Khảo cổ hiện nay cho thấy trong hơn 5000 chữ tìm thấy ở thủ đô An Dương của 

thời Ân, 1300 – 1046 ttl, không hề có dấu vết của Âm Dương Tám Què. An Dương 

ở vùng Hoàng Hà, Bắc Sông Hoài. 

Theo các học giả Trung Hoa hiện đại, thuyết Âm Dương chỉ xuất hiện vào cuối thời 

Thương hoặc đầu thời Chu, (1100-1000 ttl).*18 

    *18 - Trung Quốc Triết Học Sử, do Phùng Hữu Lan, xb Hồng Kông 1950, tr 457. 

Đang khi đó, cũng vào thời cuối Thương đầu Chu, qua hoa văn, trang trí, và hình 

dạng của Thạp và Trống Đông Sơn, dân Việt Lạc Sông Hồng đã để lại chứng cứ 
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không chỉ nguồn gốc của chữ Âm chữ Dương, và nội hàm của ý niệm Âm Dương, 

mà còn cả đồ biểu và hàm ý của Tám Quẻ.*19 

    *19 - Đọc bài 1304. Nguồn gốc Việt Nam của Học thuyết Âm Dương Tám Quẻ, 

đb phần 1 và 2. 

c. Sách Lạc Kinh Dịch. 

Với nhiều truyền thuyết Kinh Dịch thoát thai từ Sách Lạc Việt Thượng, với nội 

dung hàm chứa văn hóa gốc Lúa Nước, với hình thức và chứng cứ trên Thạp và 

Trống Đông Sơn, Âm Dương, Tám Quẻ, và Kinh Dịch là Sách Lạc của Việt Lạc 

Sông Hồng. 

Ở những thời sau, sau khi cướp phá, soán đoạt và hủy hoại chứng tích của phương 

Nam, ‘thiên triều’ Trung Hoa đã ‘dâng’ Kinh Dịch cho ông tổ của tộc Hoa là Chu 

Văn Vương, để thần thánh hóa ông. 

*     * 

5.2 Vấn đề Chu Lễ. 

a. Học Sách Lạc viết Chu Lễ. 

Cũng theo sách vở Trung Hoa, sự nghiệp quân sự của Chu Văn Vương được Chu 

Vũ Vương nối tiếp. Người con khác của Chu Văn Vương là Cơ Đán, tức Chu công 

Đán, tiếp tục công trình văn hóa. 

Chu công Đán học Sách Lạc và viết quyển Chu Lễ, đặt nền móng chính sách ‘Nhân 

trị’ cho thời Chu. Khổng tử và nho sĩ mọi thời đều tôn Chu công Đán là Ông Tổ của 

văn hóa Trung Hoa.*20 

    *20 - Gọi là Chu Lễ vì Chu công Đán được cho là tác giả. 

b. Soán đoạt trơ trẻn. 

Cũng như Chu Văn Vương, Chu công Đán phát xuất từ tộc dân du mục kém lễ 

nghĩa thừa tàn bạo. Đột nhiên ông trở thành vị ‘Đại thánh’ phát khởi việc dạy lễ 

nghĩa và chính sách ‘Nhân trị’ cho người dân trong vùng. Dân trong vùng lại là 

những người vốn đã có truyền thống mấy ngàn năm sống trong lễ nghĩa và hòa hiếu 

của nền văn hóa Nông nghiệp Lúa nước. 

Việc trái khoáy nầy, lại một lần nữa, là dấu chỉ việc soán đoạt trơ trẻn, để tôn vinh 

thiên triều và các vị Tổ của tộc Hoa. 

_____________________ 

1111. VIỆT và HOA THỜI HÙNG 4B-C, 771-180 TTL 

1. PHƯƠNG BẮC THỜI HÙNG 4B : Đông Chu  

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/138-1111-viet-va-hoa-thoi-hung-4b-c-771-180-ttl#p1
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2. VÙNG DƯƠNG TỬ THỜI HÙNG 4B, 771-207 ttl 

3. VIỆT LẠC THỜI HÙNG 4B, 771-207 ttl 

4. VIỆT LẠC THỜI HÙNG 4C, 207-180 ttl 

5. DI SẢN CHU - TẦN 

1. PHƯƠNG BẮC THỜI HÙNG 4B : Đông Chu  

1.1 Đông Chu. 

a. Xuân Thu và Chiến Quốc. 

Theo sách vở Trung Hoa, năm 771 ttl, sau 275 năm ở vùng thung lũng Sông Vị, 

triều đình Nhà Chu đã bị nhóm du mục Khuyển Nhung đuổi chạy. Bộ lạc Khuyển 

Nhung gốc vùng Ninh Hạ, thờ chó sói trắng. 

Năm 771 ttl, Chu Bình Vương dời đô tới vùng Lạc Dương, thuộc Hà Nam hiện nay. 

Từ đó gọi là Đông Chu. Đông Chu chia thành hai thời kỳ : Xuân Thu, 771-403 ttl, 

và Chiến Quốc, 403-256 ttl. 

Sách vở Trung Hoa đã mô tả 515 năm thời Đông Chu như là thời nội chiến của 

Trung Hoa, trong khi mọi tộc dân đều thần phục thiên tử Nhà Chu của tộc Hoa. 

‘Thiên tử Nhà Chu’ luôn được trình bày như là trung tâm quyền lực của toàn ‘thiên 

hạ’. 

Dầu vậy, dầu triệt để khai thác chủ nghĩa Nô hóa Thiên hạ, sách vở Trung Hoa 

cũng chỉ có thể tạo cho ‘thiên tử Nhà Chu’ một vai trò bù nhìn trong suốt mấy trăm 

năm. Ở thời Chiến Quốc, 403-256 ttl, vai trò bù nhìn cũng đã mất hẳn. Vua các 

nước cũng lần lược tự coi mình là thiên tử.*1 

    *1 - www Nhà Chu, wikipedia. 

b. Thực tế Đông Chu. 

Trên thực tế, lãnh thổ Đông Chu chỉ là mảnh đất nhỏ quanh Lạc Dương, ở giữa 

‘thiên hạ’ rộng lớn, đông đúc, và cường thịnh. 

Thời kỳ nầy chưa có nước Trung Hoa. Triều đình Nhà Chu không ảnh hưởng gì 

trong các cuộc giao tranh giữa các nhóm quyền lực hùng mạnh trong vùng. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/138-1111-viet-va-hoa-thoi-hung-4b-c-771-180-ttl#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/138-1111-viet-va-hoa-thoi-hung-4b-c-771-180-ttl#p3
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/138-1111-viet-va-hoa-thoi-hung-4b-c-771-180-ttl#p4
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/138-1111-viet-va-hoa-thoi-hung-4b-c-771-180-ttl#p5
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*     * 

1.2 Nước Tần. 

a. Theo sách vở Trung Hoa. 

Năm 771 ttl, khi Chu Bình Vương bị nhóm du mục Khuyển Nhung từ Ninh Hạ tấn 

công và bỏ vùng Sông Vị chạy tới gần Lạc Dương, thì nước Tần được ‘thiên tử Nhà 

Chu’ cho thành lập ngay trên vùng Sông Vị. 

Nhóm du mục Tần nầy bị các nước trong vùng đố kỵ, chống đối. Nhưng Tần đã trở 

nên hùng mạnh trong suốt hơn 500 năm. Nhiều liên minh được thành lập cùng với 

Sở để chống Tần. 

Năm 256 ttl Tần diệt Chu. Năm 223 ttl Tần diệt Sở. Năm 221 ttl Tần Doanh Chính 

xâm chiếm tất cả các nước trong vùng, thành lập Nước Trung Hoa. Doanh Chính tự 

xưng là Tần Thủy Hoàng, vua đầu tiên của Trung Hoa. 

Tần đạt tuyệt đỉnh với Tần Thủy Hoàng, nhưng lại bị Nhà Hán chấm dứt 15 năm 

sau đó, 206 ttl. 

b. Thời Tần, 771-206 ttl. 

Tuy sách vở Trung Hoa cố tình đề cao vai trò ‘thiên tử’ của Nhà Chu, tình hình thời 

Đông Chu vẫn quay quanh hai nước hùng mạnh nhất là Sở và Tần. 

Chính nhóm du mục Tần đánh chiếm vùng Sông Vị của Chu. Với văn hóa du mục 

trọng võ nghệ, hiếu chiến, hung bạo, Tần đã hùng mạnh với đội quân đông đảo, 

được huấn luyện chặt chẽ và khắc khe. Sự tàn ác của Tần đã góp phần đem lại 

chiến thắng. Tần hùng mạnh trong suốt thời ‘Đông Chu’. [Tần giết tất cả thanh niên 

của nước đối thủ. Sau trận Trường Bình, năm 260 ttl, Tần giết 40 vạn tù binh]. 

Cũng như với nước Sở ở thời Tây Chu, theo thực tế lịch sử, thời Đông Chu phải 

được gọi là Thời Tần, 771-206 ttl. 

c. Tần với tộc Hoa. 
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Nhóm du mục Tần là những vị tổ nối tiếp dòng văn hóa du mục của tộc Hoa, khi 

nhóm du mục Chu bị tàn rụi. 

Nhóm du mục Tần nầy quá khích và tàn bạo hơn du mục Chu, và đã để lại nhiều 

hậu quả tai hại trên đại chúng Trung Hoa và trên các dân nước trong vùng. 

*     * 

1.3 Phát triển thời Đông Chu / Tần. 

Thời ‘Đông Chu’ được coi là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của tư tưởng và 

văn hóa ở vùng bắc Sông Hoài, Hoàng Hà. Đây là thời của Lão tử, Khổng tử, Mạnh 

tử, Trang tử, Hàn phi tử, Mặc tử...   

Trong các học thuyết đương thời, Khổng học và Lão giáo có nhiều truyền nhân và 

ảnh hưởng sâu rộng nhất. 

Ở thời kỳ nầy, thương mại cũng trở nên quan trọng, chiến thuật quân sự cũng thay 

đổi. 

Tuy nhiên, đây không phải là kết quả của chính sách cai trị của Nhà Chu, hoặc Nhà 

Tần, mà do xu thế tự phát vì thời cuộc của các dân, các nước trong vùng. 

*     * 

1.4 Khổng Tử, Khổng học. 

Khổng Tử, 551-479 ttl, người Sơn Đông, vùng đất Nhà Thương. Đây là vùng đất đã 

hơn ngàn năm kết hợp ảnh hưởng nền văn hóa gốc du mục của cư dân địa phương 

với nền văn hóa gốc lúa nước của dân Việt. [Dân Việt vượt Sông Hoài vào thời Hậu 

Hạ, từ 1800 ttl].*2 

    *2 - Đọc bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2, phần 5. 

 Nhờ vậy, Khổng Tử đã cố gắng gạn lọc và tổng hợp hai nền văn hóa nông nghiệp 

lúa nước của Tộc Việt và nền văn hóa du mục của tộc Hoa. Công tác của Khổng Tử 

là san định lại những sách cũ thành bộ Lục Kinh : Thư, Thi, Lễ, Dịch, Xuân Thu, 

Nhạc. Qua đó, ông nêu rõ nhiều điểm trước đây chỉ tiềm tàng.*3 

    *3 - Kinh Nhạc bị thất truyền từ đời Tần Thủy Hoàng. 

Trong các tác phẩm của Khổng Tử, những yếu tố thuộc Tộc Việt, tức là thuộc nền 

văn hóa gốc nông nghiệp lúa nước, thiên về tình người, đã chiếm ưu thế hơn các 

yếu tố khác.*4 

    *4 - Nhưng rồi, Nhà Hán, Nhà Đường, Nhà Tống, đã cắt xén và biến Khổng học 

thành một hệ thống giáo điều phục vụ giới thống trị. - Đọc bài 1405. Ảnh hưởng 

Hạn hẹp của Nho học trên Dân Việt,  đoạn 1.2. 

*     * 
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1.5 Lão giáo. 

a. Lão Tử. 

Lão Tử được coi là người viết quyển Kinh Đạo Đức. Tuy nhiên, tên và nhiều điểm 

trong tiểu sử của Ông đã được sáng tác sau ảnh hưởng của Kinh Đạo Đức, và của 

phong trào thờ kính Ông. 

Lão Tử được thờ kính như vị Sáng Tổ của Đạo giáo, được tôn là Thái Thượng Lão 

Quân, với nhiều quyền uy siêu phàm. Ông cũng được tôn làm tổ tiên của Nhà 

Đường, (618-907 dl). 

b. Kinh Đạo Đức. 

Theo sách vở Trung Hoa, Kinh Đạo Đức xuất hiện khoảng năm 540 ttl. 

Kinh Đạo Đức luận về chữ Đạo và chữ Đức, với lời lẽ khúc chiết, uyên thâm.*5 

    *5 - Kinh Đạo Đức gồm 37 chương luận về chữ Đạo, và 41 chương luận về chữ 

Đức. Tổng cộng khoảng 5000 chữ. 

Kinh Đạo Đức hướng dẫn con người chấp nhận hiện trạng, sống hòa hợp với thiên 

nhiên và tuân theo quy luật của thiên nhiên để sống gần với Đạo. 

Kinh Đạo Đức còn được coi là quyển sách hướng dẫn vua chúa cách cai trị đất 

nước theo cách thức tự nhiên. 

Quan niệm về vũ trụ và nhân sinh của Kinh Đạo Đức về cơ trời, vạn vật sinh hóa... 

đã được coi là phương pháp tu luyện huyền bí để được trường sinh. 

c. Kinh Đạo Đức với truyền thống Việt Lạc. 

Kinh Đạo Đức đã luôn là những tư tưởng khó thấu triệt đối với Trung Hoa. Kinh 

Đạo Đức xuất hiện giữa nền văn hóa Trung Hoa như một tuyệt tác lạ thường, nằm 

ngoài trào lưu tư tưởng của Trung Hoa. 

Hành tung của Lão Tử cũng bất thường giữa thế giới quan lại trọng quyền chức tiền 

tài của Trung Hoa. 

Lão Tử còn là vị thần độc nhất được Trung Hoa thờ kính với hình ảnh một nông 

dân cởi trâu của người dân vùng nông nghiệp lúa nước.  

[Mọi vị thần thánh khác của Trung Hoa đều là các quan lại lớn nhỏ. Ông nào cũng 

mập mạp, phè phỡn, ăn no mặc đẹp. Ba ông Phúc Lộc Thọ là 3 ông thủ tướng 3 

triều]. 
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Niềm tin, các vị thần, và nghi thức của Đạo giáo cũng thuộc nền văn hóa gốc nông 

nghiệp lúa nước. 

Ngoài ra, trước Kinh Đạo Đức hơn 400 năm, Trống đồng và Thạp đồng Đông Sơn 

đã đúc những ký hiệu mã hóa và diễn tả ý nghĩa chữ Đạo, chữ Đức mà Kinh Đạo 

Đức khai triển.*6 

       

    *6 - Đọc bài 1307. Nguồn gốc Việt Nam của Học thuyết Đạo và Đức, mục 1.2d. 

Kinh Đạo Đức còn xác quyết : ‘Đạo trụ Nam Thiên’, Đạo ở tại Trời Nam. 

Tất cả đều nằm trong truyền thống xuyên suốt tư tưởng và văn hóa Việt Lạc. 

*     *     *     * 

2. VÙNG DƯƠNG TỬ THỜI HÙNG 4B, đồng thời với ĐÔNG CHU, 

TẦN, 771-207 TTL  

2.1 Bắc Dương Tử. 

Trong Thời Hùng 4, từ 1046 ttl, vùng đất Bắc Dương Tử đã có nhiều liên hệ với các 

nước vùng Hoàng Hà. 

Trong thời hỗn loạn tranh giành, lần lần vùng đất giữa Dương Tử và Sông Hoài bị 

kết chung với vùng phía Bắc Sông Hoài mà Trung Hoa gọi là Trung Nguyên. 

Cũng vì vậy, trong hơn 2000 năm qua, di tích, tài liệu, tác phẩm, phong tục, văn 

minh, văn hóa, kể cả lòng tự hào, và niềm tin... của dân Việt vùng Bắc Dương Tử, 

đã bị lòng tham tàn và chủ trương đồng hóa của giới thống trị Trung Hoa hủy hoại, 

tiếm nhận và xuyên tạc. 

*     * 

2.2 Nam Dương Tử. 

a. Tiếp tục tăng triển. 

Vì Nam Dương Tử xa cách vùng Hoàng Hà Sông Hoài, nên sách vở Trung Hoa 

không quan tâm. 
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Vì ở ngoài vùng rối loạn Hoàng Hà Sông Hoài và Bắc Dương Tử, Tộc Việt vùng 

Nam Dương Tử vẫn tiếp tục theo đà tăng trưởng dân số, văn minh và văn hóa thuần 

túy Việt. 

b. Nước Việt ở Chiết Giang. 

Sự việc thay đổi khi Nước Việt, thủ đô là Cối Kê ở Chiết Giang, có Câu Tiển thôn 

tính Nước Ngô, vượt Sông Hoài, và trở thành hùng mạnh nhất trong vùng, năm 473 

ttl. 

Đây là dấu chỉ sự việc phát triển liên tục của vùng đã được Đại Vũ lập thủ đô Cối 

Kê từ hơn 1500 năm trước. 

Dầu vậy, theo thói ôm đồm trơ trẻn của thiên triều, sách vở Trung Hoa lại ghi rằng 

Câu Tiển xin thần phục Nhà Chu, và được thiên tử Nhà Chu phong làm bá để ông 

lo việc phụng thờ tổ tiên ông là Nhà Hạ. Nhờ đó, thiên hạ nể phục ông. [Câu Tiển là 

một trong Ngũ Bá thời Xuân Thu]. 

Ngày nay, nhiều tài liệu về sự phát triển của nước Việt Chiết Giang cũng bị sáp 

nhập vào ‘thời Chu’, ngoại trừ đoàn chiến thuyền vô địch, kỹ thuật đúc đao kiếm, 

sự tích nằm gai nếm mật, và những phương thức phục thù cứu nước của Câu Tiển. 

*     *     *     * 

3. VIỆT LẠC THỜI HÙNG 4B, 771-207 TTL  

Thời Chu của Trung Hoa kết thúc năm 256 ttl, vì bị Tần diệt. Nhà Tần kết thúc năm 

206 ttl, vì bị Hán diệt. Tuy nhiên, Thời Hùng của Việt Lạc chỉ kết thúc năm 180 ttl. 

3.1 Tuyệt tác Văn hóa của Việt Lạc. 

Vào Thời Hùng 4, 1046-180 ttl, vùng đất Việt Lạc, gồm Đồng Đình và Việt 

Thượng, vẫn còn quá xa xôi đối với dân Bắc Sông Hoài, kể cả đối với sách vở 

Trung Hoa viết về thời Chu. 

Tuy nhiên, sau kinh nghiệm bị Ân Cao Tôn xâm lăng, năm 1218 ttl, và trước nạn 

giặc du mục phương Bắc tàn phá xã hội và nền Văn hóa của dân Việt vùng Dương 

Tử, Tổ Tiên Việt Lạc, đặc biệt vùng Sông Hồng, càng củng cố nền Văn hóa đặc thù 

của mình. 

Thực ra, nếp sống Việt đã vững mạnh qua mấy ngàn năm, với các định chế, với 

phong tục, ca dao, với Tết Lễ, và đặc biệt với Bộ Truyền Kỳ thâm sâu thống hợp. 

Nhờ đó, sau hàng ngàn năm bị bạo quyền Trung Hoa phá hoại và áp chế, ngày nay 

đại chúng Việt Nam vẫn tiếp tục sống trọn vẹn nếp sống truyền đời đầy ơn ích của 

nền Văn hóa Việt Lạc.*7 

    *7 - Đọc phần Tinh Hoa Văn Hóa Việt, các bài 2101. tt, 2202. tt. 

*     * 
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3.2 Tuyệt tác Tri thức và Kỹ thuật. 

Hơn nữa, ngoài việc phát huy và lưu truyền văn hóa, Tổ Tiên Lạc Hồng còn cất giữ 

tinh hoa tri thức của mình vào những tuyệt tác bằng đồng ở Đông Sơn, thời 1000 

ttl. 

Đồ đồng kiên trì với thời gian, giữ nguyên hình dáng, đường nét, và dấu tích qua 

nhiều ngàn năm. 

Tuyệt tác Thạp đồng và Trống đồng quí giá linh thiêng, nên được con cháu cất giữ 

chôn giấu qua mọi biến cố. 

Tuyệt tác bằng đồng khích động lòng tham của giặc. Nhờ vậy, thay vì bị giặc hủy 

hoại như những sản vật khác, tuyệt tác bằng đồng được chính bọn giặc gian tham 

gìn giữ và lưu truyền. 

           

Qua những ưu điểm tuyệt vời của tuyệt tác bằng đồng, Tổ Tiên đã ký thác và lưu 

truyền trọn vẹn ý niệm, học thuyết và tâm huyết của mình vào hoa văn, trang trí, và 

hình dạng của Thạp và Trống đồng Đông Sơn. 

Hoa văn trên đồ đồng tinh vi và hàm súc đến nỗi, không chỉ bọn giặc tộc Hoa lạc 

hậu không thể nghi ngờ, mà bất cứ ai không thuộc dòng văn hóa thống hợp và toàn 

diện của Lạc Hồng, đều không thể thấu triệt. 

Ngày nay, sau 2000 năm gia sản Việt Lạc bị Trung Hoa tàn phá và soán đoạt, Thạp 

và Trống đồng Đông Sơn đã trở thành những chứng cứ sự phát triển vượt bực của 

Tổ Tiên Lạc Hồng cách đây hơn 3000 năm, và vạch rõ những bạo ngược, gian lận 

và bất lương của giới thống trị Trung Hoa.*8 

    *8 - Về Thạp và Trống, đọc bài 1302. Thạp và Trống đồng Việt Nam, phần 1. 

*     * 

3.3 Việt Lạc hùng mạnh. 

Năm 221 ttl Tần Thủy Hoàng xâm chiếm toàn vùng Hoàng Hà, Bắc Dương Tử và 

thành lập Nước Trung Hoa. 

Bảy năm sau, Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư dẫn 50 vạn quân xâm lấn đất Việt Lạc ở 

vùng Hồ Nam và Quảng Tây, Quảng Đông ngày nay. Đây là đoàn quân tinh nhuệ, 

vừa chiến thắng và thống nhất toàn thể Trung Nguyên. Nhưng bị đánh tan, Đồ Thư 

bị giết.*9 
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    *9 - Quảng Châu ký và Giao Châu ngoại vực ký. - Sau khi bị Việt Lạc đánh tan, 

sách vở Trung Hoa ghi là 50 vạn quân du thủ du thực (!), và thất bại vì ‘không chịu 

được thủy thổ’. 

Như vậy, cho đến năm 214 ttl, dân Việt Lạc, toàn thể vùng Đồng Đình và Việt 

Thượng, đã là một dân nước hùng mạnh, và vẫn ở ngoài những biến động vùng Bắc 

Dương Tử, ngoài ảnh hưởng của Trung Hoa.*10 

    *10 - Lịch sử chỉ còn trận Ân Cao Tôn xâm lăng Việt Lạc năm 1218 ttl. Sau 3 

năm Ân Cao Tôn đại bại. Nhưng trận đánh 1218 ttl đã xảy ra 172 năm trước khi tộc 

Hoa thành hình. - Đọc bài 1108. Tộc Việt Thời Hùng 3, đb đoạn 4.2. 

*     *     *     * 

4. VIỆT LẠC THỜI HÙNG 4C, 207-180 ttl 

Mấy năm sau, Tần Thủy Hoàng lại sai Triệu Đà dẫn quân xâm lăng Việt Lạc. Triệu 

Đà chiếm đóng một phần đất nay thuộc Quảng Tây, Quảng Đông. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một phần đất Việt Lạc bị quân Trung Hoa chiếm 

đóng. 

Tuy nhiên, năm 207 ttl Triệu Đà giết tất cả quan chức Nhà Tần, thay đổi nếp sống 

theo phong tục Việt Lạc, và quyết cùng Việt Lạc thành lập một Đế quốc riêng. 

Năm 206 Tần bị Hán tiêu diệt. 

Năm 180 ttl, Triệu Đà cũng dùng kế Trọng Thủy ở rể, đánh chiếm Thành Ốc của 

vua An Dương, trị sở của Việt Lạc, nay là Cổ Loa. 

Năm 180 ttl, chấm dứt Thời Hùng.*11 

    *11 - Theo Sử Ký do Tư Mã Thiên. - Đọc thêm Việt Sử Toàn Thư, tr 60, gc 1. - 

Đọc bài 1112. Việt Lạc cuối Thời Hùng và thời Nhà Trưng, đoạn 1.2. 

    Bài học chiến bại đã trở thành Truyền kỳ Mỵ Châu, dạy việc Giữ Nước. - Đọc 

bài 2109. Việc Giữ Dân Giữ Nước. - Về Triệu Đà, vua An Dương, và Thành Ốc, 

đọc bài trên, phần 10. 

*     *     *     * 

5. DI SẢN CHU - TẦN  

5.1 Chủ thuyết Thiên Tử Thế Thiên. 

Tuy văn hóa Trung Hoa cũng gốc du mục như nhiều nền văn hóa khác trên thế giới, 

nhưng giới thống trị Trung Hoa đã đưa đặc tính trọng vũ lực, độc tôn, độc tài, thành 

một chủ thuyết. Đó là chủ thuyết Thiên Tử Thế Thiên, vua Trung Hoa là con Trời, 

thay Trời thống trị mọi dân mọi vật dưới bầu trời. 
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Chủ thuyết nầy manh nha ở thời du mục Chu, phát triển ở thời du mục Tần, lên tới 

tột điểm với Tần Thủy Hoàng, và được Nhà Hán khai thác cùng cực.*12 

   *12 - Khi khai thác chủ thuyết nầy, triều Hán tránh tôn vinh triều đại Tần vừa bị 

họ lật đổ, nên đã tôn vinh triều Chu thành những ‘thiên tử’ thần kỳ, để ‘thiên hạ’ 

theo khuôn thức mẫu mực đó mà khuất phục ‘thiên tử Hán’. Tất cả mọi tài liệu, 

sách vở của các thời trước cũng bị sửa đổi theo. - Đọc bài 1102. Vài Minh định về 

Lịch Sử Văn Hóa Địa Lý, đoạn 2.4, và gc. 

Vua Trung Hoa là Con Trời, là Thiên tử, nên các quan chức giúp Vua Trung Hoa 

thống trị dân là Thần Thánh, là Thiên Triều. 

Do đó, thiên hạ, mọi người, mọi vật dưới bầu trời, có nhiệm vụ thiêng liêng là 

khuất phục mọi ý muốn của Vua chúa và quan lại Trung Hoa, như là thần phục Trời 

và thần thánh. 

Từ đó, phát sinh chủ nghĩa Nô hóa thiên hạ : thiên triều Trung Hoa có sứ mạng 

khuất phục mọi con người  thành nô lệ của Trung Hoa. 

Từ đó, thiên triều Trung Hoa thi hành chính sách Soán đoạt hủy diệt : chiếm đoạt 

mọi hay tốt, và hủy diệt mọi vết tích, mọi chống đối, theo chủ trương chỉ có Trung 

Hoa mới xứng đáng cho mọi hay tốt. 

Để thể hiện, thiên triều Trung Hoa dùng sách lược Ngoại nho Nội pháp : bên ngoài, 

và ngoại giao, thì tuyên truyền chính sách nhân trị, nhưng ngầm bên trong, và đối 

nội, thì khắc khe, tàn độc, sắt máu.*13 

    *13 - Về chủ thuyết Thiên Tử Thế Thiên, đọc bài 1408. Nguy Cơ Đại họa và Tử 

huyệt của Trung Hoa. 

*     * 

5.2 Đại họa Trung Hoa. 

Trong suốt lịch sử Trung Hoa, qua mọi biến cố và mọi thời đại, chủ thuyết nầy đã 

bị bọn gian tham lợi dụng để tụ tập thành ‘thiên triều’, áp đặt quyền sinh sát tuyệt 

đối trên toàn dân Trung Hoa, và nô lệ hóa mọi người bị sa vào móng vuốt của 

chúng. 

Trong suốt lịch sử, Trung Hoa đã xâm lăng nhiều dân nước, đã tàn sát, đã soán 

đoạt, đã hủy hoại, đã sửa đổi, đã xuyên tạc mọi di tích và tài liệu lịch sử, đã hủy 

hoại nhiều nền văn hóa, đã tiêu diệt nhiều sắc dân. 

Hiện nay, chủ thuyết quái ác nầy đang biến Trung Hoa thành nguy cơ đại họa cho 

toàn thể Nhân loại. 

_____________________ 

1112. VIỆT LẠC cuối THỜI HÙNG và Thời NHÀ TRƯNG,  214 ttl - 

43 dl 
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1. VIỆT LẠC cuối THỜI HÙNG  

 

2. VIỆT LẠC thời SUY VI 

3. VIỆT LẠC thời NHÀ TRƯNG 

1. VIỆT LẠC cuối THỜI HÙNG 

1.1 Khởi đầu Áp Lực Trung Hoa trên Việt Lạc. 

Nhà Chu chấm dứt năm 256 ttl, bị Tần diệt. Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa 

năm 221 ttl. Tần bị Hán diệt năm 206 ttl.  

Năm 214 ttl, Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư dẫn 50 vạn quân xâm lấn Việt Lạc, ở 

vùng Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông. Nhưng sau 3 năm Đồ Thư thua trận, bị 

giết.*1  

    *1 - Theo Việt Nam Sử Lược, do Trần Trọng Kim, nxb Trung Tâm Học Liệu, 

Sàigòn 1971, q1, tr 18 tt. - Đọc bài 1111. Việt và Hoa Thời Hùng 4B-C, đoạn 3.3. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, vùng đất Việt Lạc bị áp lực của Trung Hoa.  

[Trước đó, năm 1218 ttl, Việt Lạc đã bị Ân Cao Tôn xâm lấn, sau 3 năm, Ân Cao 

Tôn bị đánh bại. Nhưng Ân Cao Tôn không phải người Hoa. Tộc Hoa chỉ thành 

hình năm 1046 ttl, ở Thiểm Tây, 172 năm sau].*2  

    *2 - Đọc bài 1108. Tộc Việt Thời Hùng 3, đoạn 4.2. 

  

*     * 

1.2 Việt Lạc với Triệu Đà. 

a. Nước Nam Việt.  

Năm 207 ttl, Triệu Đà, tướng Nhà Tần, đã chiếm phần đất của Việt Lạc, nay thuộc 

Quảng Tây, Quảng Đông. 

Nhân việc Tần bị Hán diệt năm 206 ttl, Triệu Đà giết tất cả quan tướng của Tần, tự 

xưng Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Nam Việt, đóng đô tại Phiên Ngung, nay là Quảng 

Châu. 

Triệu Đà đã cố gắng thâu phục lòng dân Việt Lạc trong vùng. Triệu Đà cũng đặc 

biệt phát triển về chính trị, quân sự, và văn hóa bản địa, để trở thành một đế quốc 

biệt lập với triều Hán. Chính Ông đã thay đổi nếp sống, thay đổi trang phục, thay 

đổi cách xưng hô, theo phong tục Việt Lạc, lấy vợ Việt. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/145-1112-viet-lac-cuoi-thoi-hung-va-thoi-nha-trung-214-ttl-43-dl#p1
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/145-1112-viet-lac-cuoi-thoi-hung-va-thoi-nha-trung-214-ttl-43-dl#p1
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/145-1112-viet-lac-cuoi-thoi-hung-va-thoi-nha-trung-214-ttl-43-dl#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/145-1112-viet-lac-cuoi-thoi-hung-va-thoi-nha-trung-214-ttl-43-dl#p3
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Đang khi đó, Việt Lạc Đồng Đình có Trường Sa Vương, và Việt Lạc Sông Hồng có 

Vua An Dương. 

Năm 181ttl triều Hán đưa quân đánh phá Nam Việt, nhưng đại bại.*3 

    *3 - Đọc Việt Nam Sử Lược, q1, tr 30. 

b. Triệu Đà chiếm Thành Ốc - Chấm dứt Thời Hùng, năm 180 ttl.  

Năm 180 ttl, Triệu Đà chiếm đóng Thành Ốc [Loa Thành], trị sở của Việt Lạc Sông 

Hồng, [nay là Cổ Loa]. Theo truyền kỳ Mỵ Châu,Triệu Đà đã đánh bại Vua An 

Dương, với kế Trọng Thủy ở rể làm gián điệp. [Năm 180 ttl, ghi theo Sử Ký, do Tư 

Mã Thiên, viết năm 109-91 ttl].*4 

    *4 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, do Phạm văn Sơn, Sàigòn 1960, tr 60, chú thích 1. 

Năm 180 ttl chấm dứt Thời Hùng. 

*     *     *     * 

2. VIỆT LẠC thời SUY VI  

2.1 Nước Phụ dung của Nhà Triệu. 

Tuy Triệu Đà cai trị, nhưng chính Triệu Đà lại tự thay đổi theo Dân Việt để mong 

thành lập một đế quốc riêng. 

Vì vậy, trong 69 năm, 180-111 ttl, vùng Sông Hồng [và trong 96 năm, 207-111 ttl, 

các vùng Nam Việt khác], dầu sống dưới triều Nhà Triệu, dân Việt Lạc vẫn tiếp tục 

sống nếp sống Văn hóa của Tổ Tiên, các Trưởng Lão Việt Lạc tiếp tục cai quản dân 

theo truyền thống, kinh tế và lực lượng an ninh cũng tiếp tục được củng cố. 

Trên thực tế, Việt Lạc Sông Hồng chỉ là một nước phụ dung.Thời kỳ nầy không thể 

coi là thời Bắc thuộc.*5 

    *5 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 58; và tr 86-87. 

*     * 

2.2 Thời Phụ Dung Tây Hán, 111 ttl – 30 dl. 

Năm 111 ttl, Nam Việt bị Hán xâm lăng. 

Từ 111 ttl tới 30 dl, trong suốt 141 năm, tuy danh nghĩa là Nam Việt bị Nhà Hán 

xâm lăng, sách vở Trung Hoa không nói tới vùng đất Việt Lạc.*6 

    *6 - Đọc Việt Nam Sử Lược, q1, tr 38; và Việt Sử Toàn Thư, tr 105. 

Đây là dấu chỉ vào thời kỳ nầy, Việt Lạc vẫn chưa có liên hệ nhiều với Hán. 
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Lại nữa, theo cách hành xử của Nhà Hán thời đó, Tây Hán 206ttl - 8dl, quan thứ sử 

các vùng đất phụ dung chỉ có nhiệm vụ mỗi năm 3 tháng đi thâu thuế về nộp cho 

triều đình. Đã không có hệ thống cai trị trực tiếp, không có quân ngoại xâm trên 

phần đất Việt Lạc. 

Từ năm 8 dl tới năm 25 dl là thời loạn lạc của Trung Hoa, việc thu thuế cũng lơ là. 

Như vậy, trong suốt thời nầy, Việt Lạc chỉ là một nước phụ dung đóng thuế cho 

triều Hán. [Như việc triều cống của các thời sau].*7 

    *7 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 101-102, 105. 

*     * 

2.3 Hán Quang Vũ xâm lăng, 30 dl. 

Tình hình thay đổi từ năm 30 dl, khi Hán Quang Vũ áp đặt chính sách hà khắc, đưa 

quan lại tới trực tiếp cai trị các vùng Việt Lạc. Từ đó xuất hiện quan quân trú đóng, 

chiếm đoạt, tham ô, tàn ác. 

Bốn năm sau, 34 dl, xuất hiện thái thú Tô Định, thêm khắc nghiệt, thêm nhiều điều 

luật, nhiều sắc thuế mới.*8 

    *8 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 106. 

*     *     *     * 

3. VIỆT LẠC thời NHÀ TRƯNG  

3.1 Việt Lạc kháng chiến, năm 30 dl. 

a. Nếp sống Truyền thống.  

Theo thực trạng đương thời, từ 111 ttl tới 30 dl, ngoài việc mỗi năm một lần đóng 

thuế cho thứ sử, đời sống dân Việt Lạc vẫn không thay đổi. Trung Hoa chưa ảnh 

hưởng trên nếp sống xã hội, văn hóa, chính trị, kể cả quân sự, an ninh... của Việt 

Lạc. 

Trong suốt 141 năm đó, dân Việt Lạc vẫn tiếp tục sống nếp sống truyền đời của Tổ 

Tiên. 

Việc cai trị vẫn ở trong tay các Trưởng Lão Việt Lạc. Thành phần bảo vệ an ninh 

cho Làng, Nước, vẫn sinh hoạt bình thường. 

Đời sống thường ngày của người Dân, nếp sống văn minh Lúa Nước, kỹ thuật trồng 

cấy, kỹ nghệ đồ đồng đồ gốm, văn học, thơ văn, chữ viết... của Việt Lạc, vẫn tiếp 

tục phát triển. 

Nếp sống Làng thôn, với tất cả đặc tính và sức mạnh của thể chế Làng-Nước Việt 

Lạc, vẫn sống động và tăng trưởng. 
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Văn hóa Việt Lạc vẫn ngày một thêm tốt đẹp, sâu sắc.*9 

    *9 - Về tầm quan trọng của định chế Làng-Nước Việt Lạc, đọc bài 2106. Nếp 

Sống Làng Thôn, đb phần 7; và bài 2110. Công Cuộc Cứu Nước Cứu Dân, đoạn 

7.1. 

b. Việt Lạc chống xâm lăng.  

Từ năm 30 dl, do việc áp đặt quan lại của Hán Quang Vũ, cuộc sống của Dân Nước 

khắp toàn vùng Việt Lạc, từ Đồng Đình, qua Lưỡng Quảng, tới Sông Hồng, bỗng bị 

xáo trộn. 

Do đó, toàn thể Việt Lạc ở khắp nơi đều sẵn sàng đứng lên. 

Toàn bộ hệ thống và sức mạnh của xã hội, chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa... đều 

được vận dụng để đối phó với giặc. 

Mọi nơi, mọi đơn vị lớn nhỏ, đều sẵn sàng, với lực lượng, tổ chức, và thủ lãnh sẵn 

có. 

Trong tình trạng sôi động đó, do ưu thế của vùng Sông Hồng, do việc liên kết và 

chủ động của 2 vùng Mê Linh và Châu Diên, [quê của vợ chồng Trưng Trắc và Thi 

Sách], qua biến cố Tô Định giết hại Lạc Tướng Thi Sách, và do truyền thống mẫu 

hệ mấy ngàn năm của Việt Lạc, Đức Trưng Trắc đã trở thành Thủ Lãnh kháng 

chiến của toàn Dân Việt Lạc. 

* Từ năm 30 dl,  toàn thể Việt Lạc đã vùng lên chống giặc Hán xâm lăng, với sự 

lãnh đạo của Đức Trưng Vương. 

*     * 

3.2 Thời Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam, 30-43 dl. 

a. Tài Liệu. 

Cho tới gần đây, sử Việt có rất ít tài liệu về cuộc khởi nghĩa của Dân Việt Lạc vào 

đầu thế kỷ thứ nhất dl, do Đức Trưng Vương lãnh đạo. 

Hầu hết những gì được ghi chép đều đã được trích dẫn từ sách vở Trung Hoa, tức là 

từ phía đối nghịch. Tài liệu của đối phương luôn thiếu xác thực, nhiều chủ quan. 

Gần đây, nhờ những phát hiện ở Việt Nam và trên vùng đất của Việt Lạc xưa, đặc 

biệt qua các Đền thờ, Thần tích, và di tích, chúng ta có thêm nhiều chi tiết đã không 

được sách vở Trung Hoa ghi chép chính xác. 

b. Theo lịch sử, thần phả và di tích. 

Lịch sử Nước Ta đã nhiều lần ghi lại việc các Sứ thần Đại Việt đã kính viếng Đền 

thờ Đức Trưng Vương và các Danh Tướng của Ngài tại Hồ Đồng Đình, Thẩm 

Giang, Trường Sa, Phiên Ngung, Khúc Giang, Uất Lâm... hiện nay thuộc các tỉnh 
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Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến và Hải Nam. Nhiều nơi vẫn còn 

truyện tích và di tích của các trận đánh thời Đức Trưng Vương.*10 

    *10 - Đọc bài 1113. Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam, đoạn 5.2. 

Căn cứ trên các thần phả và di tích, hiện nay chúng ta có tên tuổi và tiểu sử của 162 

vị danh tướng thời Đức Trưng Vương. Các Vị đã được dân Việt Lạc thờ kính trong 

suốt hai ngàn năm qua. Đền thờ của các Ngài đầy dẫy nhiều nơi khắp vùng nay là 

Nam Trung Hoa, Bắc Phần và Bắc Trung Phần Việt Nam. Trước năm 1945 dl, chỉ 

vùng ven sông Đáy, đã có Đền thờ của 94 vị. Hiện nay, di tích vẫn còn nhiều. 

Tiểu sử của các vị Anh Hùng cộng sự của Đức Trưng Vương càng chứng tỏ tinh 

thần của Toàn Dân Việt Lạc đương thời. Các Ngài nổi dậy ở khắp nơi, chứ không 

chỉ ở vùng Sông Hồng. Nhiều vị đã đánh đuổi giặc trước khi liên hợp với Đức 

Trưng Vương.*11 

    *11 - Danh sách và tiểu sử của nhiều Vị được ghi nhận ở phần "Di Tích Lịch Sử" 

trong bộ Anh Hùng Lĩnh Nam, của Trần Đại Sỹ, 4q, nxb Nam Á, Paris 1986. Nhiều 

chi tiết cũng trích dẫn từ Bộ sách nầy. 

c. Tiểu sử Mã Viện. 

Tiểu sử của tướng giặc Mã Viện, qua sách vở Trung Hoa, đặc biệt qua Mã Viện 

Truyện trong Hậu Hán Thư, do tên quan lại Trung Hoa Phạm Diệp, viết cách đây 

hơn 1500 năm, cũng ghi nhận tầm quan trọng, sức mạnh và địa bàn hoạt động của 

nghĩa quân Việt Lạc thời bấy giờ. 

Theo Mã Viện Truyện, sau khi tướng tá của 65 thành thua chạy, triều đình Hán 

hoảng hốt, không một tướng nào dám lãnh nhận quân ‘chinh phạt’. Vì vậy, Quang 

Vũ phải phong tước vị tột bực cho danh tướng già Mã Viện, để Mã Viện dám liều 

chết. Trước khi đi, Mã Viện còn để lại thư tuyệt mạng cho gia đình.*12 

    *12 - Đọc bài 1113. Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam, mục 6.4a. - Thực oái oăm và 

bêu xấu, trong thư tuyệt mạng, một câu đã trở thành danh ngôn của Mã Viện : ‘Thôi 

thì [!], làm tướng da ngựa bọc thây, hơn là chết tại xó nhà’. (Họ Mã !). 

Mã Viện kéo theo 2000 chiến thuyền lầu cao cũng không phải để chen nhau vào 

Sông Hồng để diệt ‘đám giặc cỏ’, mà là trận chiến ở Hồ Đồng Đình...*13 

    *13 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 109-111. 

d. Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam.  

Như vậy, từ năm 30 dl, toàn thể dân Việt Lạc đã vùng lên chống quân ngoại xâm 

Đông Hán. 

Từ năm 40 dl, Đức Trưng Vương đã hoàn tất việc tái chiếm toàn thể vùng đất Việt 

Lạc. Ngày nay, ngoài phần đất Nước ta, còn gồm Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam, 

Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, và một phần Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, 

Phúc Kiến. (Bản đồ). 
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Đây là phần đất thuộc hai Vùng Đồng Đình và Lĩnh Nam. Vì vậy, Đức Trưng 

Vương đáng được tôn hiệu Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam.*14 

    *14 - Theo Dư Địa Chí của Đức Nguyễn Trãi, (viết năm 1438 dl), Đức Đại Đế 

Đồng Đình Lĩnh Nam đặt tên nước là Hùng Lạc. - Đọc Nguyễn Trãi Toàn Tập, bản 

dịch Viện Sử Học, nxb Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 1976, tr 215. 

Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam về thần ngày 6 tháng 2 năm 2922 lịch Việt, 43 

dl, khi mới 31 tuổi. 

Trong suốt lịch sử Nhân loại, cho đến hiện nay, chưa hề có một Nữ Nhân nào tạo 

chiến công hiển hách, thần tốc, tái chiếm vùng đất mênh mông, như Đức Đại Đế 

Đồng Đình Lĩnh Nam. 

Nam nhân có được mấy người ?*15 

     *15 - Đọc bài 1113. Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. 

_____________________ 

1113. ĐẠI ĐẾ ĐỒNG ĐÌNH LĨNH NAM 

       LÃNH THỔ VÀ SỨC MẠNH CỦA VIỆT LẠC, 30-43 DL  
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GIỚI THIỆU  

1. DẪN NHẬP  

2. THỰC TRẠNG VIỆT LẠC 214 TTL - 43 D L 

3. ĐỘNG CƠ QUẬT KHỞI  

4. NHÂN SỰ QUẬT KHỞI  

5. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG  

6. SỬ TRUNG HOA VỚI MÃ VIỆN  

7. ĐỨC ĐẠI ĐẾ 

GIỚI THIỆU 

Trong 1000 năm vừa qua, nhiều Sứ thần Đại Việt ta đã tới cúng tế tại Đền Đức 

Trưng Vương bên bờ Hồ Đồng Đình. 

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, viết năm 1479 dl, ở Phiên Ngung, gần thủ phủ 

Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông ngày nay, có đền thờ Đức Trưng Vương. 

Năm 1793 dl, vào thời Tây Sơn, khi đặc sứ Ngô Thời Nhiệm cùng phái đoàn đi 

ngang phía nam Hồ Đồng Đình, ông đã đến viếng đền thờ Đức Trưng Vương tại 

đó. Ông cũng ghi : quân Đức Trưng Vương đã đánh với quân Mã Viện ở Hồ Nam.  

Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, nhuận chính năm 1870 dl, cũng ghi : ‘Đô kỳ đóng cõi 

Mê Linh, Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta’. (câu 339-340). Lĩnh Nam nay là 

vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, và Bắc phần Nước ta. 

* Tài liệu mới và nhận định mới về thực trạng Việt Lạc, về Đức Trưng Vương, về 

động cơ và nhân sự quật khởi, về địa bàn hoạt động, về sức mạnh của Dân ta năm 

40 dl, và về Mã Viện, về binh lực của Trung Hoa đương thời. 

 *     *     *     * 

1. DẪN NHẬP 

1.1 Tài Liệu. 

Cho tới gần đây, có rất ít tài liệu về cuộc khởi nghĩa của Dân Việt Lạc vào đầu thế 

kỷ thứ nhất dương lịch, do Bà Trưng lãnh đạo. 

Hầu hết những gì được ghi chép đều đã được trích dẫn từ sách vở Trung Hoa, tức là 

từ phía đối nghịch. 

Bình thường, tài liệu của đối phương, của kẻ thù, luôn thiếu xác thực, nhiều chủ 

quan. Trong trường hợp của dân Việt, phải kể thêm những xuyên tạc, vu khống do 

mưu đồ đồng hóa suốt mấy ngàn năm của người Trung Hoa. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/72-1113-dai-de-dong-dinh-linh-nam-30-43-dl#gt
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/72-1113-dai-de-dong-dinh-linh-nam-30-43-dl#p1
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/72-1113-dai-de-dong-dinh-linh-nam-30-43-dl#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/72-1113-dai-de-dong-dinh-linh-nam-30-43-dl#p3
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/72-1113-dai-de-dong-dinh-linh-nam-30-43-dl#p4
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/72-1113-dai-de-dong-dinh-linh-nam-30-43-dl#p5
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/72-1113-dai-de-dong-dinh-linh-nam-30-43-dl#p6
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/72-1113-dai-de-dong-dinh-linh-nam-30-43-dl#p7
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Gần đây, nhờ những phát hiện ở Việt Nam và trên vùng đất của Việt Lạc xưa, đặc 

biệt qua các Đền thờ và Thần tích, chúng ta có thêm nhiều chi tiết đã không được 

sách vở Trung Hoa ghi chép chính xác. 

*     * 

1.2 Danh Xưng. 

a. Hai Bà Trưng. 

Đã từ lâu, danh xưng ‘Hai Bà Trưng’ thường được dùng để chỉ hai chị em Bà 

Trưng Trắc, Trưng Nhị. Việc gọi chung Hai Bà gây ấn tượng là cả Hai Chị Em 

cùng nhau nổi lên chống giặc và cùng hoàn thành công cuộc cứu nước. 

Quả thực Hai Chị Em cùng đứng lên cứu dân cứu nước và đã tạo những kỳ công 

đáng khâm phục. Tuy nhiên, sử sách ghi rõ rằng chỉ có Bà Chị nhận quyền lãnh đạo 

toàn cuộc khởi nghĩa. 

Phần Bà Em, dầu cũng là bậc kỳ tài nổi tiếng đương thời và đóng góp nhiều công 

lao xuất chúng, nhưng Bà chỉ nhận tước Công chúa Bình Khôi. Cùng với Bà, nhiều 

vị nữ tướng khác cũng có tước công chúa, như Công chúa An Bình, Công chúa 

Thánh Thiên, Công chúa Gia Hưng, Công chúa Vĩnh Huy, Công chúa Trinh Thục, 

Công chúa Nga Sơn, Công chúa Nghi Hòa... 

Vì vậy, tuy là hai chị em, nhưng khi Bà Chị được các anh hùng nghĩa sĩ đương thời 

đặt lên lãnh đạo công cuộc cứu nước, thì chỉ có Bà Chị chính thức đại diện cho toàn 

dân. 

Năm 40 dl, chỉ có Bà Chị lên ngôi, thống lãnh toàn thể Việt Lạc. 

b. Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. 

Vì chủ trương đồng hóa và xóa bỏ mọi dấu vết của Tộc Việt, giới thống trị Trung 

Hoa đã quyết tâm giấu kín mọi cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, khi không thể che đậy 

những biến động to lớn, sách vở Trung Hoa lại xuyên tạc và hạ giảm sức mạnh, 

cũng như tầm ảnh hưởng và địa bàn hoạt động của dân bị trị. 

Vì thế, hiện nay chúng ta không có danh xưng chính thức của Bà khi Bà lên ngôi. 

Tuy nhiên, với những phát hiện về địa bàn hoạt động, vùng đất cai trị và ảnh hưởng 

của Ngài, ta có thể xác định Ngài đã là Đại Đế của cả hai vùng Việt Lạc Đồng Đình 

và Việt Lạc Lĩnh Nam. 

*     *     *     * 

2. THỰC TRẠNG VIỆT LẠC 214 TTL - 43 DL  

2.1 Thời Tần Thủy Hoàng. 

Năm 214 ttl Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư dẫn 50 vạn quân lính xâm lăng vùng đất 

Việt Lạc. 
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Đây là áp lực đầu tiên của Trung Hoa trên một phần đất Việt Lạc. Nhưng sau 3 

năm, Đồ Thư bại trận và bị giết.*1  

    *1 - Theo Việt Nam Sử Lược, do Trần Trọng Kim, nxb Trung Tâm Học 

Liệu, Sàigòn 1971, q1, tr 18 tt. - Đọc bài 1111. Việt và Hoa Thời Hùng 4B-C, 

đoạn 3.3. 

*     * 

2.2 Thời Phụ Dung Triệu Đà. 

a. Nước Nam Việt. 

Năm 207 ttl, Triệu Đà, tướng Nhà Tần, đã chiếm vùng đất nay thuộc Quảng Tây, 

Quảng Đông. 

Nhân việc Tần bị Hán diệt. Triệu Đà giết tất cả quan tướng của Tần, tự xưng Hoàng 

đế, đặt quốc hiệu là Nam Việt, đóng đô tại Phiên Ngung, nay là Quảng Châu. Triều 

Hán đưa quân đánh chiếm, nhưng đại bại. 

Triệu Đà đã cố gắng thâu phục lòng dân Việt Lạc trong vùng. Chính Ông đã thay 

đổi nếp sống, thay đổi trang phục, thay đổi cách xưng hô, theo phong tục Việt Lạc, 

lấy vợ Việt. 

Triệu Đà cũng đặc biệt phát triển về chính trị, quân sự, và văn hóa bản địa, để trở 

thành một đế quốc biệt lập với triều Hán. 

Đang khi đó, Việt Lạc Đồng Đình có Trường Sa Vương, và Việt Lạc Sông Hồng có 

Vua An Dương. 

b. Triệu Đà chiếm Cổ Loa. 

Năm 180 ttl, theo truyền kỳ Mỵ Châu, với kế Trọng Thủy ở rể, Triệu Đà đã đánh 

bại Vua An Dương, chiếm đóng Cổ Loa, trị sở của Việt Lạc Sông Hồng. 

Tuy nhiên, Triệu Đà vẫn để người bản xứ cai trị dân, đời sống người dân không bị 

thay đổi. Trên thực tế, Việt Lạc Sông Hồng chỉ là một nước phụ dung.*2  

    *2 - Theo Sử Ký, do Tư Mã Thiên. - Đọc thêm Việt Sử Toàn Thư, do 

Phạm văn Sơn, Sgn 1960, tr 60, chú thích 1; và đb tr 86-87. 

Năm 111 ttl, Nam Việt bị Hán xâm lấn. 

c. Sống theo Truyền Thống.  
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Trong 96 năm, dầu sống dưới quyền cai trị của Nhà Triệu, dân Việt Lạc Nam Việt 

vẫn tiếp tục sống nếp sống Văn hóa của Tổ Tiên, các Trưởng Lão Việt Lạc tiếp tục 

cai quản dân theo truyền thống, kinh tế và lực lượng an ninh cũng tiếp tục được 

củng cố... 

Như vậy, thời kỳ nầy chưa thể được coi là thời Bắc thuộc. 

Tuy nhiên, vào lúc Nhà Triệu suy, nhiều địa phương vùng Sông Hồng cũng đã quật 

khởi. 

*     * 

2.3 Thời Phụ Dung Tây Hán. 

Trong suốt 141 năm, từ 111 ttl tới 30 dl, tuy danh nghĩa là Nam Việt bị Nhà Hán 

xâm lăng, sách vở Trung Hoa không nói tới vùng đất Việt Lạc. 

Đây là dấu chỉ vào thời kỳ nầy, Việt Lạc vẫn chưa có liên hệ nhiều với Hán. 

Lại nữa, theo cách hành xử của Nhà Hán thời đó, Tây Hán 206ttl - 8dl, quan thứ sử 

các vùng đất phụ dung chỉ có nhiệm vụ mỗi năm 3 tháng đi thâu thuế về nộp cho 

triều đình. Đã không có hệ thống cai trị mới, không có quân ngoại xâm trên phần 

đất Việt Lạc. 

Từ năm 8 dl tới năm 25 dl là thời loạn lạc của Trung Hoa, việc thu thuế cũng lơ là. 

Như vậy, trong suốt thời nầy, Việt Lạc chỉ là một nước phụ dung đóng thuế cho 

triều Hán.*3  

    *3 - Đọc Việt Nam Sử Lược, q1, tr 38; và Việt Sử Toàn Thư, tr 105. 

*     * 

2.4 Quang Vũ Xâm Lăng. 

Tình hình thay đổi từ năm 30 dl, khi Hán Quang Vũ áp đặt chính sách hà khắc, xua 

quân và đưa quan lại tới trú đóng các vùng Việt Lạc. Từ đó xuất hiện quân trú 

đóng, chiếm đoạt, tham ô, tàn ác. 

Bốn năm sau, 34 dl, xuất hiện thái thú Tô Định. 

*     * 

2.5 Tình Hình Việt Lạc năm 30 dl. 

a. Nếp sống Truyền thống. 

Theo thực trạng đương thời, từ 111 ttl tới 30 dl, ngoài việc mỗi năm một lần đóng 

thuế cho thứ sử, đời sống dân Việt Lạc vẫn không thay đổi. Trung Hoa chưa ảnh 
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hưởng trên nếp sống xã hội, văn hóa, chính trị, kể cả quân sự, an ninh... của Việt 

Lạc. 

Trong suốt 141 năm đó, dân Việt Lạc vẫn tiếp tục sống nếp sống truyền đời của Tổ 

Tiên. 

Việc cai trị vẫn ở trong tay các Trưởng Lão Việt Lạc. Thành phần bảo vệ an ninh 

cho Làng, Nước, vẫn sinh hoạt bình thường. 

Đời sống thường ngày của người Dân, nếp sống văn minh Lúa Nước, kỹ thuật trồng 

cấy, kỹ nghệ đồ đồng đồ gốm, văn học, thơ văn, chữ viết... của Việt Lạc, vẫn tiếp 

tục phát triển. 

Nếp sống Làng thôn, với tất cả đặc tính và sức mạnh của thể chế Làng-Nước Việt 

Lạc, vẫn sống động và tăng trưởng. 

Văn hóa Việt Lạc vẫn ngày một thêm tốt đẹp, sâu sắc.*4  

    *4 - Về tầm quan trọng của định chế Làng-Nước Việt Lạc, đọc bài 2106. 

Nếp Sống Làng Thôn, đb phần 7; và bài 2110. Công Cuộc Cứu Nước Cứu 

Dân, đoạn 7.1. 

b. Việt Lạc bị xâm lăng. 

Từ năm 30 dl, do việc xua quân áp đặt quan lại của Hán Quang Vũ, cuộc sống của 

Dân Nước khắp toàn vùng Việt Lạc, từ Đồng Đình, qua Lưỡng Quảng, tới Sông 

Hồng, bỗng bị xáo trộn. 

Thái thú Tô Định càng làm cho tình hình thêm tồi tệ, thêm giặc tham ô tàn ác, thêm 

luật lệ mới, thêm sắc thuế mới.*5 

    *5 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 107. 

c. Việt Lạc kháng chiến. 

Do đó, toàn thể Việt Lạc ở khắp nơi đều sẵn sàng đứng lên. 

Toàn bộ hệ thống và sức mạnh của xã hội, chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa... đều 

được vận dụng để đối phó với giặc. 

Mọi nơi, mọi đơn vị lớn nhỏ, đều sẵn sàng, với lực lượng, tổ chức, và thủ lãnh sẵn 

có. 

Trong tình trạng sôi động đó, do ưu thế của vùng Sông Hồng, do việc liên kết và 

chủ động của 2 vùng Mê Linh và Châu Diên, [quê của vợ chồng Trưng Trắc và Thi 

Sách], qua biến cố Tô Định giết hại Lạc Tướng Thi Sách, và do truyền thống mẫu 

hệ mấy ngàn năm của Việt Lạc, Đức Trưng Trắc đã trở thành Thủ Lãnh kháng 

chiến của toàn Dân Việt Lạc. 
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*     *     *     * 

3. ĐỘNG CƠ QUẬT KHỞI  

3.1 Theo Sách Vở Trung Hoa. 

a. Vì thù chồng. 

Theo sách vở Trung Hoa, Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam người đất Mê Linh. 

Bên ngoại của Bà thuộc dòng Vua Hùng, bên nội là dòng dõi Lạc Tướng. Bà kết 

hôn với Thi Sách, cũng dòng Lạc Tướng, người vùng Châu Diên. 

Cũng theo sách vở Trung Hoa, vì thái thú Tô Định giết chồng Bà, nên Bà nổi dậy 

đánh đuổi Tô Định năm 40 dl, tức 2919 lịch Việt, và đóng đô tại Mê Linh. 

Sách vở Trung Hoa đều đã nhấn mạnh khía cạnh thù chồng của Đức Đại Đế Đồng 

Đình Lĩnh Nam, và giảm nhẹ tinh thần Vì Dân Vì Nước của Ngài, cũng như của 

toàn dân Việt Lạc thời bấy giờ. 

- Việc hạ giá lý do chiến đấu của phái nữ còn bị sách vở Trung Hoa gán ghép cho 

nhiều Nữ Tướng anh hùng khác. Cuộc khởi nghĩa của Công chúa Thánh Thiên 

được ghi là để trả thù cho cậu. Bà Cao Thị Liên thì do rửa thù cho cha. Nhiều Bà 

khác cùng vì thù chồng. 

b. Vì Tô Định bạo ngược. 

Ngoài ra, sử sách Trung Hoa cũng đã ghi nhiều chi tiết nhấn mạnh tính tham tàn 

bạo ngược của Tô Định. Tuy đây là sự thực, nhưng lại cũng là một cớ để đánh lạc 

hướng động cơ quật khởi của Việt Lạc. 

Lý do ‘tham tàn quá đáng’ luôn được sử sách Trung Hoa nhấn mạnh cho tất cả các 

quan cai trị thất bại. Họ luôn trút tội lên đầu những kẻ thất bại, để chạy tội cho toàn 

thể truyền thống và dã tâm xâm lược của họ. 

Họ làm như thể dân bị trị luôn vui sướng lụy phục ách bạo tàn của họ, và chỉ chống 

đối bọn tham quan tồi tệ. 

c. Vì luật lệ hà khắc. 

Tuy nhiên, dầu với thói xuyên tạc cố hữu, một số sách của người Trung Hoa, như 

Hậu Hán Thư, Việt Kiều Thư, An Nam Chí Nguyên... cũng phải ghi là : ‘Vì thái thú 

Giao Chỉ là Tô Định lấy pháp luật mà ràng buộc, nên Trưng Trắc oán giận mà làm 

phản’ (!). 

Hậu Hán Thư còn có câu : ‘Trưng Trắc là con gái Lạc tướng ở Mê Linh, vợ người 

huyện Châu Diên tên là Thi Sách, rất hùng dũng’. 

*     * 

3.2 Chống Giặc Xâm Lăng. 
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Như thế, sử sách của giặc cũng phải công nhận là Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh 

Nam khởi nghĩa để chống bạo quyền. 

Sự kiện người Nữ Kiệt đất Mê Linh kết duyên với vị Tướng Tài vùng Châu Diên, 

và rồi Thi Sách bị Tô Định sát hại, cũng cho thấy sự liên kết và tình hình sôi động 

thời bấy giờ. 

Lại nữa, dầu là dòng dõi nhà tướng, Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam cũng không 

thể chỉ vì thù chồng mà đột nhiên điều động được toàn dân vùng dậy đánh đuổi bọn 

quan quân Tô Định. 

Ngoài ra, dưới sự kềm chế của giặc và với phương tiện liên lạc thời bấy giờ, nếu chỉ 

vì thù chồng, làm sao Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam có thể điều động đầy đủ 

sức mạnh binh mã để, chỉ trong mấy tháng, đánh chiếm lại 65 thành từ tay giặc ? 

Thực vậy, từ năm 30 dl, toàn thể Việt Lạc, dưới sự lãnh đạo của Đức Đại Đế Đồng 

Đình Lĩnh Nam, đã vùng lên chống giặc Hán xâm lăng. 

*     *     *     * 

4. NHÂN SỰ QUẬT KHỞI  

4.1 Từ Khắp Vùng Việt Lạc. 

Dầu cố tình che giấu, sách vở Trung Hoa cũng ghi nhận thời đó dân ta đã có nhiều 

anh hùng hào kiệt chống giặc phương Bắc. 

Tiểu sử của các vị Anh Hùng cộng sự của Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam càng 

chứng tỏ tinh thần Toàn Dân Việt Lạc đương thời. Các Ngài nổi dậy ở khắp nơi, 

không chỉ ở vùng Sông Hồng, mà còn ở Lưỡng Quảng, Đồng Đình. 

Căn cứ trên các thần phả và di tích, hiện nay chúng ta có tên tuổi và tiểu sử của 162 

vị danh tướng thời Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. Nhiều Vị đã có quân sĩ trước 

khi hợp tác với Đức Đại Đế.*6  

    *6 - Cho đến năm 1945, khắp nơi hoạt động của các Ngài đều có đền thờ. Chỉ 

vùng ven sông Đáy, đã có tới 94 vị Anh Hùng thời Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh 

Nam được thờ kính. 

    - Anh là người đủ sáng suốt để thấy việc phải làm. Hùng là người đủ sức 

mạnh tinh thần để làm việc đã thấy. Vì vậy, chữ anh hùng có thể dùng 

chung cho cả nam lẫn nữ, cả văn lẫn võ. 

Khi Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam ra quân, đã có Bà Lê Chân không những 

đến từ Hải Dương, mà còn đem theo cả một đội chiến thuyền.   
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Công chúa Nguyễn Thánh Thiên,trước khi về với Đức Đại Đế, cũng đã có binh 

tướng riêng, và cũng đã có lần đánh bại quân Tô Định. 

Bà Lê Thị Hoa có chiến khu tại vùng Nga Sơn ở Thanh Hóa. 

Bà Trần Vĩnh Huy khởi binh từ Cổ Châu, gần Hà Nội ngày nay. 

Rồi Nam Thành Vương Trần Công Minh, 

Long Biên Công Đặng Dương Hoán, 

Công chúa Lĩnh Nam Sa Giang, người Trường Sa, vùng Đồng Đình. 

Đại tướng Đồng Đình Công Đô Thiên, vùng Quảng Tây. 

Liệt nữ Trần Thiếu Lan, và nhiều Vị Anh Hùng khác cũng đã nhiều năm làm giặc 

phương Bắc ăn ngủ không yên, trước khi liên kết với Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh 

Nam.*7  

    *7 - Danh sách và tiểu sử của nhiều Vị được ghi nhận ở phần "Di Tích 

Lịch Sử" trong bộ Anh Hùng Lĩnh Nam, của Trần Đại Sỹ, 4q, nxb Nam Á, 

Paris 1986. - Nhiều chi tiết cũng trích dẫn từ Bộ sách nầy. 

*     * 

4.2 Việt Lạc Thống Nhất. 

Địa điểm phát xuất các đoàn quân quật khởi, không chỉ bộc lộ tinh thần bất khuất 

của toàn thể dân Việt Lạc từ vùng Sông Hồng tới Đồng Đình, mà còn xác định tính 

cách thống nhất của Việt Lạc đương thời. 

Thành phần quật khởi cũng hiện rõ đặc tính thiên mẫu hệ của xã hội Việt Lạc. 

Ngoài Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam, hơn hai phần ba danh tướng đều là nữ 

giới, với nhiều đội nữ binh.*8  

    *8 - Hiện nay làng Thượng Thanh, huyện Thanh Oai, Hà Tây, còn miếu thờ vị 

Tướng đã giả gái để được đem quân của mình gia nhập cuộc quật khởi của Đức Đại 

Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. 

    Sau Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam hơn 200 năm, năm 248 dl, dân 

Việt Lạc còn có thêm một Nữ nhân lãnh đạo khởi nghĩa : Bà Vua Triệu. 

[Thời đó, dân ta thiên về mẫu hệ. Phải gần 300 năm nữa, năm 544 dl, mới 

có một thủ lãnh nam nhân được ghi nhận : Đức Nam Việt Đế, (Lý Nam Đế)]. 

*     *     *     * 
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5. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG  

5.1 65 Thành. 

a. Theo sách vở Trung Hoa. 

Sách vở Trung Hoa, mà sau nầy các nhà chép sử Việt Nam chép lại, chỉ ghi nhận 

phạm vi ảnh hưởng của Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam trong khu vực các quận 

Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố. Đây là vùng đất gồm từ Thừa Thiên 

ra Bắc Phần Việt Nam, và một phần tỉnh Quảng Tây ở Trung Quốc hiện nay. 

Tuy nhiên, nhiều sách ngoại sử Trung Hoa đã ghi là Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh 

Nam tái lập toàn thể vùng Lĩnh Nam của Việt Lạc. [Chỉ có ngoại sử mới dám ghi 

nhận một phần sự thực. Chính sử Trung Hoa luôn xuyên tạc, theo chủ trương hủy 

diệt di tích Tộc Việt]. 

Sử sách Trung Hoa cũng ghi là Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam đã chiếm giữ ‘65 

thành’. 

Nhiều học giả đã lý luận đủ cách để giải thích tại sao chỉ trong bốn quận mà lại có 

tới 65 nơi đóng quân kiên cố của giặc, với thành cao, với hào lũy. 

Thực ra, con số ‘65 thành’ là một sơ suất, trái với chủ trương ém nhẹm, của sách vở 

Trung Hoa. Nhưng đó lại là dấu chỉ của sự thực. 

b. Theo thực trạng đương thời. 

Theo thực trạng đương thời, vùng đất Việt Lạc không chỉ ở Lĩnh Nam, mà bao gồm 

cả vùng Đồng Đình.*9  

    *9 - Đọc bài 1108. Tộc Việt Thời Hùng 3, phần 7. 

Theo cách xử sự của triều Tây Hán đối với các nước phụ dung, cho tới năm 30 dl, 

mỗi năm thứ sử chỉ đi một vòng để thâu thuế, mọi việc khác đều do người bản xứ 

điều động, dân Việt Lạc vẫn tiếp tục phát triển nếp sống truyền đời. 

Như thế, ngay từ khi bị Hán Quang Vũ đưa quan quân bách hại và trấn đóng, toàn 

thể dân Việt Lạc đồng loạt quật khởi... cũng là chuyện phải có. 

Với niềm hãnh diện và tinh thần bất khuất của Việt Lạc, địa bàn quật khởi gồm toàn 

thể vùng đất Việt Lạc, từ vùng Sông Hồng, qua vùng Quảng Tây Quảng Đông, tới 

vùng Đồng Đình... là chuyện đương nhiên. 

Với lực lượng túc trực trong nếp sống làng thôn của toàn thể Việt Lạc, việc tái 

chiếm 65 thành trong vòng mấy tháng, và tập họp hàng vạn dân quân... cũng là thực 

tế. 

*     * 
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5.2 Di tích ở Hoa Nam hiện nay. 

a. Chiến tích. 

Chiến tích của nghĩa quân Việt Lạc tại vùng đất nay là Hoa Nam, không những 

được các thần phả ghi chép, mà cũng còn nhiều di tích hiện trường. 

Đặc biệt, hiện nay, sau gần hai ngàn năm, tại bờ Hồ Đồng Đình cũng như tại nhiều 

nơi ở các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, 

Phúc Kiến, Hải Nam... vẫn còn nhiều di tích chiến trận, nhiều đền thờ kính Đức Đại 

Đế Đồng Đình Lĩnh Nam và các danh tướng đương thời.*10 

    *10 - Đọc thêm Anh Hùng Lĩnh Nam, sđd. 

b. Lịch sử và Đền Thờ. 

Các vị Anh Hùng sau đây, và nhiều Vị khác ở thời Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh 

Nam đều đã được dân Tộc Việt thờ kính trong suốt hai ngàn năm qua. Đền thờ của 

các Ngài đầy dẫy nhiều nơi khắp vùng nay là Nam Trung Quốc, Bắc Phần và Bắc 

Trung Phần Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong phạm vi phần nầy, chỉ sơ lược một số di tích tại những vùng ngày 

nay đã bị sáp nhập vào Trung Quốc. 

1. Sử ta ghi : năm 1288 dl, vua Trần Nhân Tôn đã sai quan đại thần qua Khúc 

Giang, Quảng Đông, trùng tu đền thờ của Nữ tướng Công chúa Nam Hải Trần Thị 

Phương Châu. Bà tuẩn quốc tại đây năm 40 dl. 

2. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, viết năm 1479 dl, ở Phiên Ngung, gần thủ phủ 

Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông ngày nay, có đền thờ Đức Đại Đế Đồng Đình 

Lĩnh Nam. 

3. Năm 1793 dl, vào thời Tây Sơn, khi đặc sứ Ngô Thời Nhiệm cùng phái đoàn đi 

ngang phía nam Hồ Đồng Đình, ông đã đến viếng đền thờ Đức Đại Đế Đồng Đình 

Lĩnh Nam. Ông cũng ghi : quân Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam đã đánh với 

quân Mã Viện ở Hồ Nam. 

4. Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, nhuận chính năm 1870 dl, cũng ghi : ‘Đô kỳ đóng 

cõi Mê Linh, Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta’. (câu 339-340). 

5. Cũng tại Khúc Giang, Quảng Đông, hiện có đền thờ Nữ tướng Công chúa 

Nguyệt Điện Đàm Ngọc Nga. Tại đây còn nhiều di tích của trận đánh lớn của Bà 

với quân Mã Viện. 

6. Tại Quảng Tây và Quảng Đông có nhiều đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thánh 

Thiên, tức Công chúa Thánh Thiên. Bà hy sinh tại vùng nầy năm 42 dl. 

7. Tại suốt dọc bờ biển Quảng Đông, Phúc Kiến, và đảo Hải Nam, hiện còn có rất 

nhiều đền thờ Bà Công chúa Gia Hưng Trần Quốc. Ở Uất Lâm vẫn còn di tích của 

trận thủy chiến lừng lẫy. Dân trong vùng tin Bà là Giao Long Tiên Nữ giáng trần. 
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8. Tại cửa Thẩm Giang chảy vào Hồ Đồng Đình, còn có miếu thờ Liệt nữ Trần 

Thiếu Lan. Suốt hơn ngàn năm qua, mỗi lần các sứ thần nước ta đi ngang qua đây, 

đều đến cúng tế Bà. [Đền thờ Bà vừa bị Vệ Binh Đỏ của Mao Trạch Đông thiêu 

hủy năm 1966, nay chỉ còn nền và mộ của Bà]. 

9. Tại vùng Hồ Đồng Đình và thủ phủ Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, cho đến ngày 

nay, sau gần hai ngàn năm, người dân địa phương còn nhắc nhớ và khiếp sợ trận 

đánh của Công chúa Phật Nguyệt chiến thắng Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí. [Bà 

đại thắng trận thủy chiến trên Hồ Đồng Đình, dầu Mã Viện có bảy vạn quân, và Bà 

chỉ có năm vạn. Đại tướng Đoàn Chí của giặc bị quân ta giết trong trận nầy]. 

Công chúa Phật Nguyệt là Tổng trấn khu Đồng Đình-Trường Sa. Hiện Bà còn được 

thờ tại chùa Kiến Quốc ở Trường Sa, và ở chùa núi Thiên Đài. Bà có tên trong sách 

sử Trung Hoa. 

10. Tại huyện Phong Đô, Tứ Xuyên, hiện còn đền thờ Bà Công chúa Lĩnh Nam Sa 

Giang. Bà là người Trường Sa, và cũng là tướng tài của Đại Đế Đồng Đình Lĩnh 

Nam. 

11. VùngQuảng Tây Quảng Đông hiện còn rất nhiều đền miếu thờ Đại tướng Đồng 

Đình Công Đô Thiên. Ông cũng là người địa phương, và giữ chức Tổng trấn 

Trường Sa. 

*     * 

5.3 Toàn Thể Vùng Đất Việt Lạc. 

Tất cả đều chứng tỏ trong suốt dòng lịch sử 2000 năm qua, toàn dân Việt Lạc, đặc 

biệt những người ở vùng đất ngày nay đang bị Trung Hoa chiếm giữ, luôn ghi nhớ 

công đức, chiến tích, và vùng đất Việt Lạc rộng lớn, mà nghĩa quân của Đức Đại 

Đế Đồng Đình Lĩnh Nam đã thâu hồi vào đầu thế kỷ thứ nhất dương lịch. 
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Như vậy, nghĩa quân Việt Lạc, dưới sự lãnh đạo cũa Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh 

Nam, đã tái chiếm toàn thể vùng đất Việt Lạc nay là Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam, 

Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, và một phần Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, 

Phúc Kiến. 

Thủ đô của toàn vùng là Mê Linh. 

Theo Đức Nguyễn Trãi, Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam đặt tên nước là Hùng 

Lạc.*11  

    *11 - Theo Dư Địa Chí của Đức Nguyễn Trãi, viết năm 1438 dl. - 

Đọc Nguyễn Trãi Toàn Tập, bản dịch Viện Sử Học, nxb Khoa Học Xã Hội, 

Hà Nội 1976, tr 215. 

*     *     *     * 

6. SỬ TRUNG HOA VỚI MÃ VIỆN  

6.1 Luận Điệu Xuyên Tạc. 
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Sử sách Trung Hoa luôn giảm thiểu tình hình chống đối và sức mạnh của các dân 

tộc bị trị. Khi không thể che giấu nổi, sử sách Trung Hoa lại luôn toa rập theo một 

luận điệu mấy ngàn năm không đổi. 

Theo luận điệu Trung Hoa, sở dĩ có ‘làm phản’ chỉ vì  tên quan lại tham ô và khiếp 

nhược. Hơn nữa, dân địa phương sơ khai lạc hậu, quân khởi nghĩa chỉ là bọn ô hợp, 

thủ lãnh khởi nghĩa là những tội phạm sợ luật pháp trừng trị. 

Trong luận điệu đó, các cuộc hành quân đàn áp khởi nghĩa cũng bị sách vở Trung 

Hoa hạ thấp tầm quan trọng, số quân lính tham dự cuộc đàn áp được giảm thiểu, địa 

bàn hoạt động được ghi chép co rút lại, và, đặc biệt, những lần thua bại được bỏ 

qua, hoặc chỉ ghi là do khí hậu địa phương quá khắc nghiệt. 

Tuy nhiên, tình hình và phản ứng của triều đình Trung Hoa, cũng như thanh thế và 

binh lực của tướng giặc Mã Viện, lại đã bộc lộ rõ ràng tầm quan trọng, sức mạnh và 

địa bàn hoạt động của nghĩa quân thời Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. 

*     * 

6.2 Địa Bàn của Mã Viện theo sách vở Trung Hoa. 

Sách vở Trung Hoa chỉ ghi các chiến thắng của Mã Viện ở bốn quận vùng Giao 

Châu, tức Giao Chỉ, Hợp Phố, Cửu Chân và Nhật Nam. 

Họ cố tình bỏ qua những trận đại bại ở nhiều nơi khác, đặc biệt ở các vùng sau đó 

đã bị sáp nhập thành phần đất Trung Hoa, như ở Hồ Nam, Vân Nam, Quảng Tây, 

Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam. 

*     * 

6.3 Lý Do Yếu Kém của Mã Viện. 

a. Lam sơn chướng khí. 

Sách vở Trung Hoa ghi rằng : quân tướng của Mã Viện bị lam sơn chướng khí nên 

bịnh tật rất nhiều, vị chỉ huy thủy quân của ông, đại tướng Đoàn Chí, cũng bị bịnh 

chết. 

‘Khí hậu ác độc’ của phương Nam đã làm cho binh sĩ Đông Hán tật bệnh nhiều, 

nào nước lụt, nào mưa nhiều, nắng hạ bốc lên như lửa đốt, trên trời diều hâu đang 

bay bỗng rớt xuống mà chết’ (!). [Tại nơi loài người đã sinh sống mấy ngàn năm, 

làm sao có thể có hiện tượng ‘diều hâu đang bay mà chỉ vì nóng quá nên rơi xuống 

chết’ ? Có chăng là núi lửa chợt phun !]. 

b. Theo sử Trung Hoa. 

Lam sơn chướng khí luôn là nguyên nhân được mọi sử gia Trung Hoa ghi nhận cho 

mọi cuộc xâm lăng thất bại tại nước Nam. 

Theo sử Trung Hoa, và sử ta chép lại. 
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1. Năm 214 ttl, tướng của Tần Thủy Hoàng là Hiệu úy Đồ Thư và đại tướng Sử Lộc 

kéo quân xâm lăng Việt Lạc. Nhưng ‘Đồ Thư bị hại, quân Tần hao tổn tới vài chục 

vạn, phần bị giết, phần vì không chịu được lam sơn chướng khí’. - Đọc Việt Sử 

Toàn Thư, do Phạm văn Sơn, nxb Thư Lâm, Sàigòn 1960, tr 57. 

2. Năm 181 ttl, tướng nhà Hán là Long lân hầu Chu Táo kéo quân sang Nước Nam. 

Nhưng do ‘Thủy thổ Phương Nam không thích hợp với Hán quân, nên họ ốm đau, 

chết hại rất nhiều… và phải bãi binh’. - Đọc nt, tr 89. 

3. Thời Đức Trưng Vương, tức là Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam, năm 42 dl, 

khi tướng Nhà Hán là Mã Viện sang xâm lấn Nước ta, có đại tướng Đoàn Chí, 

tướng nhà Hán, ‘bị bệnh và chết’. Ngoài ra, ‘Khí hậu ác độc’ của phương Nam đã 

làm cho binh sĩ Đông Hán tật bệnh nhiều, nào nước lụt, nào mưa nhiều, nắng hạ 

bốc lên như lửa đốt, trên trời diều hâu đang bay bỗng rớt xuống mà chết’ (!). - Đọc 

Việt Sử Toàn Thư, tr 109. 

4. Thời Đức Lý Nam Đế, năm 544 dl, có Tả vệ tướng quân Lan Khâm, tướng nhà 

Lương, kéo quân sang đánh Nước ta, nhưng ‘bị bệnh và chết’. - Đọc nt, tr 133. 

5. Thời Đức Lý Nhân Tôn, năm 1076 dl, Chiêu thảo sứ Triệu Tiết, và đại tướng 

Quách Quì, tướng nhà Tống, ‘bị hại quá nửa vừa do chiến tranh và cũng do bất 

phục thủy thổ’. - Đọc nt, tr 210. - Hoặc chi tiết hơn : vì ‘không tính đến nhiệt khí, 

lam chướng... và nước độc’ để ‘quân tải lương chết mất 8 vạn, quân chiến đấu ngã 

nước chết mất 11 vạn’... 30 vạn quân kéo đi, chỉ còn 2 vạn tám thoát chết chạy về. - 

Đọc Vân Đài Loại Ngữ, do Lê Quý Đôn, 1772, bản dịch Phạm Vũ, nxb Tự Lực, 

Sàigòn 1974, tr 174. 

6. Thời Đức Trần Thái Tôn, năm 1257 dl, có đại tướng Ngột Lương Hợp Thai, 

tướng Mông Cổ, xâm lăng Nước ta. Nhưng ‘Quân Mông Cổ mỏi mệt vì không chịu 

được thủy thổ... rút về Tàu’ - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 249. 

7. Thời Đức Trần Nhân Tôn, Đức Hưng Đạo Vương, năm 1285 dl, có hoàng thái tử 

Thoát Hoan, thượng tướng Toa Đô, nguyên soái Ô Mã Nhi, vạn hộ Lưu Khuê, Lý 

Hằng, Lý Quán, A Bát Xích, Phàn Tiếp, bị ‘ánh nắng sém da bỏng thịt, phát tiết 

những khí độc nặng nề oi ả, khiến quân ốm đau tật bệnh chết hại rất nhiều’... ‘sức 

nóng ‘cháy mây hun đá’... ‘ốm đau nhiều do lam sơn chướng khí.’... 50 vạn quân 

với hàng ngàn dũng tướng... đã vì vậy mà rút về. - Đọc nt, tr 271, 272. 

8. Năm 1287 dl, Thoát Hoan lại kéo quân tướng sang, và rồi vì ‘khí trời nóng 

nực’... ‘đất thì nóng nực, khí trời ẩm thấp’... nên thua Trận Bạch Đằng (!). - Đọc nt, 

tr 282. 

9. Thời Hồ Hán Thương, năm 1407 dl, Phó tướng Mộc Thạnh, tướng nhà Minh bị 

hại, và vì ‘quân Minh bị ốm đau nhiều nên phải lui…’. - Đọc nt, tr 336. 

10. Thời Đức Lê Thái Tổ, năm 1426 dl, Chinh di tướng quân Vương Thông của nhà 

Minh, ở trận Tuy Động, ‘trời đang mưa, đường lầy lội’, nên bị bại, Thượng thư 

Trần Hiệp bị chém. - Đọc nt, tr 366. 
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11. Ở trận Chi Lăng, An viễn hầu Liễu Thăng,tướng nhà Minh, đến ‘chỗ bùn lầy’, 

nên bị chém. Đô đốc Thôi Tụ, Thượng thư Hoàng Phúc, gặp ‘trời mưa bão, không 

tiến được’... nên bị bắt. - Đọc nt, tr 371-372.  

12. Thời Đức Quang Trung, năm 1789 dl, Đề đốc Hứa Thế Hanh, Tiên phong 

Trương Triều Long, Tả dực Thượng Duy Thăng của nhà Thanh, bị ‘trời quay gió 

nồm’... nên ‘bỏ mạng’... Vì vậy, sau đó Sầm Nghi Đống mới tự tử, Tổng đốc Lưỡng 

Quảng Tôn Sĩ Nghị mới bỏ chạy. - Đọc nt, tr 552...*12 

    *12 - Chỉ có lần Ân Cao Tôn đại bại là không nói lý do, không nói 'lam sơn 

chướng khí', vì phải 172 năm sau mới thành hình tộc Hoa. - Đọc bài 1108. Tộc Việt 

Thời Hùng 3, đoạn 4.2. 

c. Tổng kết sơ khởi. 

Như vậy, chỉ kể 12 lần Trung Hoa xua đại quân xâm lấn Nước Nam, dầu sách vở 

Trung Hoa đã giấu bớt quân số vì bị thất trận, đoàn quân xâm lăng Trung Hoa đã có 

hơn 30 danh tướng, hằng ngàn đại tướng, và hơn 400 vạn quân sĩ. [Theo con số 

thông thường, tức là hơn 4.000.000 giặc]. 

Tất cả bọn họ đều được sử sách Trung Hoa ghi là vì bị lam sơn chướng khí, bị bịnh 

tật mà chết, mà thoát chạy về Tàu... chứ dân Nam ‘mọi rợ ô hợp hèn nhát’ thì làm 

sao có thể thắng được hơn bốn trăm vạn tinh binh, với hàng ngàn kiện tướng và 

hơn 30 danh tướng, gồm các thượng thư, các tổng đốc, các hoàng thái tử...... của 

Thiên Triều ! 

Trong suốt hơn 2000 năm, mà Trung Hoa chỉ có một luận điệu xuyên tạc gian trá: 

Trung Hoa chỉ bại trận vì Lam sơn chướng khí. - Lịch sử nhân loại có trường hợp 

gian manh cố chấp nào khủng khiếp hơn ? 

d. Thực tế lịch sử. 

Đang khi đó, sách sử Trung Hoa lại quên ghi thêm : bọn quan quân tranh nhau sang 

vơ vét nước Nam trong cả ngàn năm thì... không sao cả, không hề bị lam sơn 

chướng khí. 

Sự thực, theo tài liệu đương thời, đất Giao Chỉ ít chướng khí nhất, thích hợp với sự 

cư trú của con người nhất, dân cư đông đúc và trù phú nhất, đã đóng thuế nhiều hơn 

tất cả mọi vùng chung quanh gom góp lại. 

Theo Từ Tùng Thạch trong Việt Giang Lưu Vực Nhân Dân Sử, [nxb Thượng Hải, 

1947], so sánh dân số thời đó đã cho thấy Giao Chỉ có đông người nhất, số người 

trong mỗi gia đình cũng đông nhất... chứng tỏ Giao Chỉ là nơi thích hợp với đời 

sống con người nhất. 

Theo Quảng Đông Tân Ngữ của Khuất đại Quân : ‘Giao Chỉ mỗi năm nộp thóc hơn 

1360 vạn hộc. Tính ra tất cả thuế các châu Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, 

Vân Nam, Quí Châu gộp lại cũng không bằng’. – [Trích dẫn ở Vân Đài Loại Ngữ, 

do Lê Quí Đôn, 1772, bản dịch Phạm Vũ, nxb Tự Lực, Sàigòn 1974, tr 149].*13 
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    *13 - Đọc bài 1110. Việt và Hoa Thời Hùng 4A, đoạn 4.2. 

* Sông Hồng Sông Mạ là vùng phát triển và trù phú nhất đương thời. Và do đó, đã 

chiến thắng mọi cuộc xâm lăng của Giặc Tàu. 

*     * 

6.4 Thực trạng của Mã Viện. 

a. Mã Viện Truyện. 

Sách vở Trung Hoa còn có Mã Viện Truyện để tôn vinh vị Đại tướng thời danh của 

Đại Hoàng đế Đại Đông Hán Quang Vũ. Nhờ đó, ta có thêm một số chi tiết.*14  

    *14 - "Mã Viện Truyện" trong Hậu Hán Thư, do Phạm Diệp, thế kỷ 5 dl. 

Mã Viện Truyện trang trọng ghi rằng : việc quân sĩ bị chướng khí làm ông ngao 

ngán. Nhưng sau ông nghĩ lại sứ mạng vua đã long trọng giao phó, nên ông đã cố 

gắng. 

Ông cố gắng là phải, vì mới đây, cũng theo Mã Viện Truyện, hàng trăm đại tướng 

của thiên triều Đại Hán ở 65 thành đều đã thua chạy trước những đoàn nghĩa quân 

của Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. Tất cả những đại tướng khác của Đại Hán đều 

khiếp sợ, đều không dám đương đầu... nên Đại Hoàng đế Đại Đông Hán Quang Vũ 

đã phải cầu tới danh tướng lão thành Mã Viện. 

Và, để ép buộc Mã Viện và quân sĩ liều chết xuất quân, Đại Hoàng đế Quang Vũ 

không những đã long trọng ủy thác sứ mạng, mà còn phong thêm chức tước tột bực 

cho Mã Viện. Toàn thể tướng tá tùy tùng cũng theo đó mà được gia phong. 

Cũng theo Mã Viện Truyện, trước khi đi, Mã Viện đã lo sợ đến nỗi đã để lại lời 

tuyệt mạng cho gia đình. [Thực oái oăm và bêu xấu, trong lời tuyệt mạng, một câu 

đã trở thành danh ngôn của Mã Viện : ‘Thôi thì (!), làm tướng da ngựa bọc thây, 

hơn là chết tại xó nhà’ (họ Mã !)]. 

b. Triều Hán khiếp đảm. 

Quả thực, thanh thế đoàn quân Việt Lạc của Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam 

không chỉ đã kinh động thiên triều, gây khiếp đảm cho toàn thể đại quân của Đại 

Đông Hán, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh thế của Quang Vũ, và nhất là 

tới sự sống còn của đại đế quốc Đại Đông Hán. 

Việc lo sợ đúng là có căn cứ. 

Chỉ trong trận ra quân đầu tiên ở Hồ Đồng Đình, dưới sự chỉ huy tối cao của Đại 

Lão Tướng quyền chức tột bực, 7 vạn thủy quân thiên triều đã tan tác trước 5 vạn 

quân của cô tướng trẻ Phật Nguyệt. 

Đại tướng chỉ huy trưởng thủy quân Đoàn Chí cũng bỏ mạng trong trận nầy ! 
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c. May mắn thắng trận. 

Dầu sao, sách vở Trung Hoa cũng đúng khi khen Mã Viện cố gắng. Dầu sao ông 

cũng đã may mắn hơn nhiều vua chúa, thái tử, đại tướng, danh tướng... của Thiên 

triều. 

Dầu sao, dầu có nhiều thất bại ở buổi đầu, rốt cuộc, sau nhiều cố gắng, Đại Lão 

Tướng Phục Ba của Đại Hoàng Đế Quang Vũ lừng danh lịch sử Trung Hoa, cũng 

đã thắng được Cô Gái Thủ Lãnh 31 tuổi của dân Nam. 

d. Thất phu ngông cuồng. 

Sau chiến thắng, Mã Viện còn nhiều cố gắng khác. Nhưng một cố gắng đã làm ông 

nổi tiếng sử sách. Đó là việc Mã Viện dựng cột đồng với lời nguyền : Trụ đồng 

chiết, Giao Chỉ diệt. 

Trong 2000 năm qua, câu chuyện trụ đồng và lời nguyền đó đã có giá trị ghi lại 

hành động và phát ngôn ngông cuồng của một tên thất phu cùng quẫn. Hắn bỗng 

kiêu hãnh đến phát điên, vì chiến thắng không ngờ ! [Sách vở Trung Hoa lại cố tình 

làm như thể sự ngông cuồng của tên giặc điên Mã Viện sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh 

nước Nam (!)]. 

Đại Lão Tướng thời danh của Quang Vũ Đại Hoàng đế Đại Đông Hán như Phục Ba 

Đại Tướng Quân Mã Viện mà khiếp sợ gái Việt đến thế sao ?*15  

    *15 - Cũng theo Mã Viện Truyện, khi chết, Mã Viện đã bị lột bỏ mọi tước 

vị, vợ con không dám đem xác đi chôn, vì Mã Viện đã giấu bớt một xe minh 

châu và sừng tê đã cướp được từ nước ta. 

*     * 

6.5 Binh Lực của Mã Viện. 

a. Hai ngàn chiến thuyền có lầu cao. 

Sách vở Trung Hoa đã nói thoáng qua việc Mã Viện có hai ngàn chiến thuyền loại 

có lầu cao, và không đề cập tới số quân trên chiến thuyền. 

Tuy nhiên, mỗi chiến thuyền có lầu cao phải có bao nhiêu thủy thủ ?, bao nhiêu tay 

chèo chống ?, và chở theo bao nhiêu chiến binh, lương thực ở cả các tầng trên dưới 

lầu ? 

Tổng số không thể dưới 50 người cho mỗi chiếc. 2000 chiếc nhân cho 50 người là 

100.000 người. 

Tuy thời điểm khác nhau, nhưng đời nhà Nguyên có 600 chiến thuyền chở 6 vạn 

quân. Vậy, 2000 chiến thuyền có lầu cao của Mã Viện đã chở theo ít nhất từ 10 tới 
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20 vạn quân. [Chỉ riêng một trận ở Hồ Đồng Đình, Mã Viện cũng đã mất 7 vạn 

quân thủy chiến, dưới tay Công chúa Phật Nguyệt]. 

b. Toàn thể binh lực thiên triều. 

Sử sách Trung Hoa cũng ghi là Mã Viện đã dẫn theo 2 vạn quân. 

Làm sao 2 vạn lính có thể đánh chiếm 65 thành vừa mất vào tay nghĩa quân Việt 

Lạc ? 

Số quân 2 vạn cũng quá ít ỏi, nhất là khi so sánh với 50 vạn quân của Đồ Thư trước 

đó 250 năm. Và dầu với số quân gấp 25 lần, Đồ Thư cũng đã thảm bại. [Đại tướng 

của Tần Thủy Hoàng, năm 214 ttl]. 

Trên thực tế, so sánh với những cuộc chiến khác trong lịch sử Trung Hoa, dầu Mã 

Viện có gấp 10 lần con số 2 vạn quân, cũng không đủ cho việc đánh phá 65 thành. 

Dầu gấp 20 lần con số 2 vạn, cũng không xứng với tầm nghiêm trọng và nổi khiếp 

sợ của thiên triều Trung Hoa, như đã được ghi nhận trong Mã Viện Truyện. 

Dầu gấp 25 lần con số 2 vạn, như số quân của Đồ Thư trước đó 250 năm, cũng 

chưa xứng với thanh thế chủ soái của vị Đệ nhất Đại Tướng thời danh vừa được 

Đại Hoàng Đế tấn phong tước vị tột bực. 

Thực vậy, theo thói thường binh tướng, để xứng đáng với việc tấn phong chức tước 

tột bực cho một danh tướng, để xứng đáng với lễ ra quân long trọng, để đương đầu 

với đoàn nghĩa quân Việt Lạc vừa đuổi chạy hàng trăm vị đại tướng, để giải cứu 

Đại Đông Hán khỏi nguy cơ diệt vong, và để tương xứng với hàng chục vạn quân 

trên 2000 chiến thuyền lầu cao... Đại Hoàng Đế Đại Đông Hán Quang Vũ cũng đã 

phải trao cho Mã Viện toàn thể binh lực của thiên triều. 

Và dầu với toàn thể binh lực thiên triều, Mã Viện cũng đã có lúc phải ngao ngán vì 

thất bại dưới sức mạnh và quyết tâm của nghĩa quân Việt Lạc, với sự điều động của 

Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. 

*     *     *     * 

7. ĐỨC ĐẠI ĐẾ  

Từ năm 30 tới 43 dl, Việt Lạc kháng chiến chống xâm lăng. 

Từ năm 40 dl, Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam đã lãnh đạo tái chiếm toàn thể 

vùng đất Việt Lạc. Ngày nay, phần đất phía Bắc gồm Hồ Nam, Quý Châu, Vân 

Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, và một phần Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang 

Tây, Phúc Kiến. 

Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam về thần ngày 6 tháng 2 năm 2922 lịch Việt, 43 

dl, khi mới 31 tuổi.*16  
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    *16 - Đọc  bài 3203. Tám Đại Lễ và Chín Lễ Dân Tộc, đoạn 3.3. 

Trong suốt lịch sử Nhân loại, cho đến hiện nay, chưa hề có một Nữ Nhân nào tạo 

chiến công hiển hách, thần tốc, tái chiếm vùng đất mênh mông, như Đức Đại Đế 

Đồng Đình Lĩnh Nam. 

Nam nhân có được mấy người ? 

  

 

_____________________ 

  

1114. TÓM GỌN 5000 năm SỬ VIỆT XƯA, 5000 ttl - 43 dl 

1.  THỜI KHỞI NGUYÊN : 5000-2879 ttl.  

2. THỜI HÙNG : 2879-180 ttl.  

3. THỜI HÙNG 1 : 2879-2070 ttl.  

4. THỜI HÙNG 2 : 2070-1600 ttl.  

5. THỜI HÙNG 3 : 1600-1046 ttl.  

6. THỜI HÙNG 4 : 1046-180 ttl.  

7. THỜI SUY VI : 180 ttl - 906 dl.  

8. THỜI PHỤC HƯNG : từ 906 dl.  

9. GHI CHÚ  

1. THỜI KHỞI NGUYÊN : 5000-2879 TTL [2121 năm] 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl#p2
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl#p3
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl#p4
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl#p5
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl#p6
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl#p7
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl#p8
http://danhgiactau.com/index.php/vi/ml/84-1100/147-1114-tom-gon-5000-nam-su-viet-xua-5000-ttl-43-dl#p9
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1.1 Hai Ông Bà Tổ và vùng Đất Khởi Nguyên. 

a. Hai Ông Bà Khởi Tổcủa Tộc Việt ở vùng Hồ Đồng Đình, phía nam trung lưu 

sông Dương Tử, khoảng năm 5000 ttl, cách đây 7000 năm.*1 

Từ đó, Dân Việt ngày thêm đông đúc, và tỏa lan khắp các vùng chung quanh. Vùng 

sông hồ Đồng Đình đã giúp Dân Việt thạo nghề đánh cá và nông nghiệp lúa nước. 

Nhờ nhiều thuận hợp đặc biệt của vùng Đất Tổ Đồng Đình, dân Việt đã phát triển 

một nền Văn hóa Nông nghiệp Lúa nước nổi bật hơn những nền văn hóa lúa nước 

khác. (Bản đồ 1).*2 

        

b. Di tích Tiêu biểu Hai Ông Bà Tổ. 

1. Mấy trăm triệu con cháu.Ngày nay chúng ta không còn di tích của Hai Ông Bà 

Tổ. Tuy nhiên, mấy trăm triệu con cháu Tộc Việt, trên vùng đất mênh mông Á 

Đông, với một nền Văn hóa Việt đặc biệt, là di tích sống động và trường tồn của 

Hai Vị Thánh Tổ Linh Thiêng. 

2. Bà Tiên Ông Rồng.Dân Việt coi Mẹ mình là Bà Tiên và gọi Cha mình là Ông 

Rồng. Rồi theo đà phát triển, với tình kính quý và biết ơn sâu xa đối với Hai Vị Tổ 

Đầu Tiên, Tổ Tiên ta đã tôn Hai Ngài thành Biểu Tượng Tiên Rồng Linh 

Thiêng cao quý nhất của Dân Việt. Dân Việt âu yếm gọi Ông Bà Tổ là Mẹ 

Tiên và Cha Rồng, và tự xưng là Con cháu Tiên Rồng.*3 
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*     * 

1.2 Ba Giai đoạn Thời Khởi Nguyên. 

a. Ba Giai đoạn 3 Vùng. 

Vì hạ lưu sông Dương Tử còn úng nước, và vì thượng lưu Dương Tử núi rừng hiểm 

trở, Dân Việt đã phát triển về hướng thượng lưu Sông Tương. Vì vậy, vùng nầy 

được gọi là Việt Thượng. 

Với thời gian, Dân Việt vượt thượng lưu Sông Tương, tiến về Nam và phát triển 

đặc biệt với 3 Trung tâm chính là vùng Đồng Đình Sông Tương, lưu vực Tây 

Giang, và lưu vực Sông Hồng Sông Mạ. (Bản đồ 2).*4 

 

b. Đặc điểm. 

Biệt tài trên sông nước là niềm hãnh diện của Tộc Việt từ thời Khởi Nguyên ở vùng 

Hồ Đồng Đình cho đến hiện nay. Trên đường Nam tiến, đặc biệt với việc vượt biển 

đi về giữa cửa Tây Giang và Sông Hồng, dân Việt phương Nam đã phát triển tuyệt 

nghệ vượt biển. 

Hơn nữa, theo khảo cổ hiện nay, từ nhiều ngàn năm trước, nhà sàn mái cong là đặc 

điểm của vùng Sông Hồng xuôi nam.*5 

c. Di tích Tiêu biểu Thời Khởi Nguyên, 5000-2879 ttl. 
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1. Chữ Việt Vượt Biển 越.Hãnh diện với tuyệt nghệ vượt biển, hình ảnh vị Thủ 

Lãnh trên Thuyền vượt biển đã trở thành biểu hiệu của dân Việt phương Nam. Từ 

đó, hình ảnh nầy trở thành chữ Việt 越 cho toàn thể Dân Việt.*6 

 

2. Chữ Thượng 常 Nhà sàn Mái cong. Chính hình vẽ nhà sàn mái cong là nguồn 

gốc của chữ Thượng 常. 

 

Như vậy, chữ Việt 越 là do Dân Việt phương Nam, chữ Thượng 常 được hiểu là 

dân Việt vùng Sông Hồng. 

*     *     *     * 

2. THỜI HÙNG : 2879-180 TTL [2699 năm]  

a. Thời Hùng khởi đầunăm 2879 ttl, hơn 2000 năm sau Ông Bà Tổ, khi dân Việt 

đã tỏa lan khắp vùng Á Đông. Ngoài 3 vùng phát triển chính, Tộc Việt cũng đã có 

mặt trên khắp vùng từ Hồ Đồng Đình, rải rác dọc theo Sông Dương Tử ra tới Biển, 

lên phía Bắc tới ranh thiên nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh, về miền rừng núi phía Tây 

tới sông Cửu Long, và xuống phương Nam tới vùng đường ranh Hải Vân.*7 

Những điều kiện địa lý và khí hậu đã biến 2 vùng Đồng Đình và Sông Hồng thành 

2 trung tâm Nông nghiệp Lúa nước quan trọng nhất trong vùng. (Bản đồ 3).*8 
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b. Di tích Tiêu biểu Đầu Thời Hùng, 2879 ttl. 

- 5000 năm lịch sử. Dân Việt ghi nhớ năm Khởi đầu Thời Hùng với việc liên tục 

đếm thời gian. Hiện nay ta có câu : ‘Dân Việt có 5000 năm lịch sử’. [2879+2013 = 

4892].*9 

c. Thời Hùng kết thúcnăm 180 ttl, khi trị sở của Việt Lạc là Thành Ốc của Vua An 

Dương, nay là Cổ Loa, bị Triệu Đà xâm chiếm.*10 

Thời Hùng từ 2879 tới 180 ttl, gồm 2699 năm. 

* Thời Hùng bao trùm tất cả mọi biến cố của Tộc Việt. Tuy nhiên, sách vở Trung 

Hoa đã đánh lận một phần lịch sử Tộc Việt thành của họ. Dầu vậy, để chia Thời 

Hùng, ta có thể theo các thời kỳ sẵn có.*11 

Thời Hùng có 4 thời kỳ lớn. 

*     *     *     * 

3. THỜI HÙNG 1 : 2879-2070 TTL - gồm cả thời Tam Hoàng Ngũ Đế  [809 

năm]. 

Thời nầy chia là 2 giai đoạn. 

3.1 Thời Hùng 1A : 2879-2700 ttl - gồm cả thời Tam Hoàng [179 năm].  
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a. Ba Vị Tam Hoànglà Nữ Oa, Phục Hy, và Thần Nông. Theo truyền thuyết, Tam 

Hoàng đã sống trước khi tộc Hoa thành hình hơn 1800 năm [tộc Hoa thành hình 

năm 1046 ttl ở vùng Thiểm Tây khô cằn]. Lại nữa, từ cách gọi tên tới tiểu sử , Tam 

Hoàng đều thuộc nền văn hóa nông nghiệp lúa nước. Vì vậy, quê hương của các Vị 

chỉ có thể là vùng Hồ Đồng Đình, và các Vị là Dân Việt.*12 

b. Di tích Tiêu biểu Thời Hùng 1A, 2879-2700 ttl. 

Tam Hoàng :Nữ Oa mặc áo lông chim, Nữ Oa vàPhục Hycó đuôi rắn, thuộc văn 

hóa Tiên Rồng của dân Việt.Thần Nônglà vị thần của vùng Nông nghiệp lúa nước. 

[không thể là vị thần của sa mạc du mục].*13 

 

*     * 

3.2 Thời Hùng 1B : 2700-2070 ttl - gồm cả thời Ngũ Đế [630 năm]. 

a. Ngũ Đếgồm : Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Cũng 

như đối với Tam Hoàng, sách vở Trung Hoa đã đánh lận Ngũ Đế thành tổ của tộc 

Hoa. Tuy nhiên, lý lịch của Các Ngài chứng tỏ Các Ngài thuộc nền văn hóa gốc 

nông nghiệp lúa nước của Tộc Việt, ở vùng Đồng Đình. [Khác hẳn với tộc Hoa 

thuộc nền văn hóa gốc du mục].*14 

Ngoài vùng lúa nước Đồng Đình, các Trung tâm phát triển khác của Tộc Việt, là 

Tây Giang và Sông Hồng, cũng tiếp tục phát triển. Đây cũng là thời điểm Dân Việt 

Thượng vùng Sông Hồng xác định tính cách trổi vượt của mình, và tự xưng là 

Lạc.*15 

b. Đặc điểm. 

1. Rùa Việt Thượng.Truyền thuyết thời Đế Nghiêu năm thứ 5, 2191 ttl, có Sứ giả 

Việt Thượng dâng Rùa ngàn năm, trên mu có ghi chữ... Đế Nghiêu chép lại và gọi 

là Quy Lịch.*16 

Đang khi đó, không chỉ hình ảnh gốc của chữ Việt 越 [Vượt biển] và chữ Thượng 

常 [Nhà sàn mái cong] đều chỉ phương Nam và vùng Sông Hồng, [đoạn trên, 1.2b], 

mà cho tới hiện nay, khắp vùng Á Đông, Rùa ngàn năm cũng chỉ có ở lưu vực Sông 

Hồng và Sông Mạ. [Hồ Hoàn Kiếm].*17 

 Như vậy, vào thời đó, 2191 ttl, dân Việt Sông Hồng đã có chữ viết, đã có lịch, và 

đã loan truyền tới các vùng khác. 

2. Rùa thần Sách Lạc.Cuối Thời Hùng 1B, lại có truyền thuyết Đại Vũ được Rùa 

thần trên mu ghi Sách Lạc. Sách Lạc được biểu trưng bằng 9 nhóm chấm trên lưng 

Rùa Thần. Nhờ đó, Đại Vũ học được cách trị thủy và cách trị dân.*18 
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 Như vậy, Rùa thần Việt Thượng và Rùa thần Sách Lạc có cùng một nguồn gốc và 

cùng một nội dung. Chỉ khác ở chỗ nội dung Rùa thần Sách Lạc súc tích và chi tiết 

hơn. 

c. Di tích Tiêu biểu Thời Hùng 1B, 2700-2070 ttl. 

1. Rùa thần ngàn năm.Khắp vùng Á Đông, chỉ có vùng Sông Hồng Sông Mạ là có 

Rùa khổng lồ ngàn năm. 

 

2. Chữ Việt Sách Lạc.Hơn nữa, dân Việt Sông Hồng còn dùng hình ‘Rùa thần 

mang Sách Lạc’ làm biểu hiệu riêng. Hình ‘Rùa thần mang Sách Lạc’ đã trở thành 

chữ Việt 粤 riêng của dân Lạc.*19 

 

3. 4200 năm Văn hiến.Để ghi nhớ thời dân Việt Sông Hồng đã có thể phổ biến chữ 

viết và kiến thức của mình, Tổ Tiên ta còn có câu ‘Chúng ta có 4000 năm Văn 

hiến’. Hiện nay đã là 4200 năm. [2191+2013 = 4204].*20 

*     *     *     * 

4. THỜI HÙNG 2 : 2070-1600 TTL [470 năm] 

Thời Hùng 2 gồm cả Nhà Hạ : 

4.1 Thời Hùng 2A : 2070-1800 ttl - gồm cả Tiền Hạ [270 năm]. 

a. Năm 2070 ttl, sau khi theo Sách Lạc để khai thông đường thủy, thoát nước vùng 

hạ lưu sông Dương Tử, Đại Vũ trở thành người cai trị vùng đất mới khai phá, tức là 

vùng Đất Hạ. Sau đó, Ông thành lập Nhà Hạ.*21 

Cũng vậy, tuy sách vở Trung Hoa chỉ chú trọng tới Nhà Hạ, mà họ đánh tráo thành 

tổ tiên người Hoa, ngoài Việt Hạ, các vùng Việt khác vẫn tiếp tục phát triển mạnh. 

Đặc biệt, qua truyền thuyết Đại Vũ được Sách Lạc, việc phát triển của vùng Sông 

Hồng đã ảnh hưởng tới kỹ thuật trị thủy và đường lối cai trị của Đại Vũ. 



140 

 

Theo khảo cứu hiện nay, nhờ phát minh chiếc cày cho trâu kéo, vùng Việt Thượng 

Sông Hồng và vùng Việt Hạ đã phát triển mạnh về kinh tế, về cuộc sống, cũng như 

về nhân số. (Bản đồ 4).*22 

 

b. Di tích Tiêu biểu Thời Hùng 2A, 2070-1800 ttl. 

1. Chữ Hạ 夏 Trâu cày.  Hình vẽ con trâu kéo cày trở thành biểu hiệu của Việt Hạ 

đương thời. Thời gian sau, hình vẽ trở thành chữ Hạ 夏. 

 

2. Chữ Hồng 洚 Thủy Ngưu.Đang khi đó, thay vì dùng hình vẽ trâu kéo cày, người 

Việt Lạc Sông Hồng viết tên Hồng 洚 một cách trí thức hơn [vì đã có chữ viết từ 

lâu], bằng các chữ Thuỷ , Ngưu , và hình cái cày . Ngưu là Bò, thủy ngưu là 

Trâu.*23 

洚 HỒNG 

*     * 

4.2 Thời Hùng 2B : 1800-1600 TTL - gồm cả Hậu Hạ [200 năm]. 
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a. Từ năm 1800 ttl,người dân Việt Hạ đã phát triển mạnh, và đã vượt Sông Hoài, 

lên lưu vực Hoàng Hà. (Bản đồ 5).*24 

 

b. Di tích Tiêu biểu Thời Hùng 2B, 1800-1600 ttl. 

Khảo cổ hiện nay coi vùng đất Sông Vị chảy vào Hoàng Hà là đất Nhà Hạ. 

 

*     *     *     * 

5. THỜI HÙNG 3 : 1600-1046 TTL [554 năm] 

Thời Hùng 3 gồm cả Nhà Thương. 

5.1 Thời Hùng 3A : 1600-1300 ttl - gồm cả Tiền Thương [300 năm]. 

a. Năm 1600 ttl,sau 200 năm được trợ lực bởi kỹ thuật, văn hóa, và nhân sự của 

Dân Việt mới nhập cư, dân địa phương vùng đông bắc Sông Hoài đã có thể thành 

lập Nhà Thương. (Bản đồ 6).*25 
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Trong thời kỳ nầy, dân Việt vùng Dương Tử cũng phát triển mạnh, đặc biệt xuất sắc 

nghề đúc đỉnh và vạc đồng.*26 

Đang khi đó, dân Việt Lạc Sông Hồng trổi vượt trong nghề đúc trống đồng. Cho tới 

hiện nay, vùng Việt Lạc vẫn là nơi phát hiện nhiều trống đồng cổ nhất. Ngoài Việt 

Nam có 360 trống đồng cổ, trong số 1460 trống đồng cổ ở Trung Hoa, năm 

1988, Quảng Đông: có 230 trống, Quảng Tây: 560, Vân Nam: 160, Quý Châu: 88, 

Hồ Nam: 27. (Bản đồ 7).*27 
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b. Di tích Tiêu biểu Thời Hùng 3A, 1600-1300 ttl. 

1. Đông Di.Dầu gom Nhà Thương thành lịch sử Trung Hoa, dân Hoa vẫn coi Nhà 

Thương là Đông Di, tức là dân mọi rợ ở phía Đông, không phải tộc Hoa. (Bản đồ 

8).*28 

 

2. Đồ đồng Dương Tử. Càng ngày càng nhiều phát hiện ở các di chỉ 2 bên bờ 

Dương Tử.*29 
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3. Văn minh Trống đồng Việt Lạc.Dầu là hiện nay, ngoài vùng Việt Lạc, các vùng 

khác hầu như không có trống đồng cổ. 

 

*     * 

5.2 Thời Hùng 3B : 1300-1046 ttl - gồm cả Hậu Thương / Ân [254 năm]. 

a. Năm 1300 ttl,Nhà Thương dời đô tới An Dương, thuộc vùng đất Ân. Vì vậy, còn 

gọi là Nhà Ân. Nhà Ân trở thành hùng mạnh, và lấn chiếm vùng phía nam Sông 

Hoài. (Bản đồ 9).*30 
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Năm 1218 ttl,Ân Cao Tôn xâm lăng vùng Đồng Đình của Việt Lạc. Đây là thời 

cường thịnh nhất của Nhà Ân. Dầu vậy, 3 năm sau, Ân Cao Tôn bị dân ta đánh bại. 

Tuy nhiên, thời gian xâm lăng đã đủ để Ân Cao Tôn cướp bóc Dân Việt ở toàn 

vùng sông Dương Tử. (Bản đồ 10).*31 

 

Do đó, thủ đôAn Dương trở thành kho chứa báu vật, đồ đồng và chữ viết, gia sản 

của Dân Việt.  

Hiện nay đã khám phá tại An Dương hàng ngàn đồ đồng, và khoảng 5000 chữ viết 

trên xương, trong đó có hơn 3000 chữ đã chuẩn xác. Tuy nhiên, tại An Dương 

không có dấu vết của chữ viết thời sơ khai, hoặc của giai đoạn sơ khai của kỹ nghệ 

đúc đồng. Tất cả đều đột hiện ở An Dương, từ 1300 - 1046 ttl, từ khi cướp phá dân 

Việt phương Nam. [Hơn 170 năm trước khi tộc Hoa thành hình].*32 

Đang khi đó, dân Việt Lạc Sông Hồng, Lạc Hồng, đã kiện toàn một nếp sống đem 

lại thịnh vượng, thanh bình, và hạnh phúc. Vào cuối Thời Hùng 3B, kỹ thuật đúc đồ 

đồng của Lạc Hồng đã bước vào thời tuyệt kỹ.*33 

b. Di tích Tiêu biểu Thời Hùng 3B, 1300-1046 ttl. 

1. Truyền kỳ Phù Đổng.Cuộc chiến đấu chống Ân Cao Tôn đã trở thành Truyền kỳ 

dạy Việc Cứu Nước.*34 

  

2. Chữ Viết và Đồ Đồng của Dân Việt. 5000 chữ viết, hàng ngàn đồ đồng. 
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3. Tuyệt tác đồ đồng Việt Lạc,đặc biệt Thạp và Trống. 

 

 *     *     *     * 

6. THỜI HÙNG 4 : 1046-180 TTL [866 năm] 

6.1 Thời Hùng 4A : 1046-771 ttl - đồng thời với Tây Chu [275 năm]. 

a. Năm 1046 ttl,sau thời gian tụ tập các bộ lạc du mục ở vùng Thiểm Tây khô cằn 

giá lạnh, bộ tộc Chu thành lập Nhà Chu ở thung lũng Sông Vị. Từ đó, tộc Hoa 

thành hình.*35 

Tộc Hoa thuộc nền văn hóa gốc du mục, trọng vũ lực, hiếu thắng, chuyên cướp 

bóc... Về lãnh thổ, dân số, văn minh, văn hóa, sức mạnh quân sự... tộc Hoa đã chỉ 

bằng một phần nhỏ của dân Việt đương thời. (Bản đồ 11)*36 

 

 Đang khi đó, dân Việt vùng Dương Tử lại đã có Nước Sở và Nước Việt hùng 

mạnh. [Tuy nhiên, thời kỳ nầy, sách vở Trung Hoa chỉ biết tới nước Sở ở Bắc 

Dương Tử]. Sách vở Trung Hoa chê ghét phục sức, tính tình, phong tục, ca nhạc 
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nước Sở, vì khác biệt với tộc Hoa du mục. Sở hùng mạnh từ năm 1030 - 223 ttl. 

(Bản đồ 12).*37 

  

Dân Việt Lạc vùng Sông Hồng cũng đã trở thành đông đúc, trù phú, phồn thịnh, và 

phát triển vượt bực về mọi phương diện, đặc biệt về văn hóa, văn học, về sách vở, 

tư tưởng, học thuyết.*38 

Đặc điểm tuyệt vời của Lạc Hồng là đúc Thạp và Trống đồng để lưu truyền nền 

Văn minh và Văn hóa Việt, và nhất là để mã hóa toàn bộ học thuyết Việt, từ học 

thuyết Âm Dương Tám Quẻ, tới học thuyết Tiên Rồng, Đất Trời Năm Hành, Đạo 

và Đức.*39 

Cũng vậy, với chữ viết thuần thục từ hơn 1000 năm, với việc thấu triệt toàn bộ Học 

thuyết, việc Lạc Hồng ghi chép thành Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Tiên Rồng, 

Kinh Đất Trời, Kinh Đạo Đức... cũng là đương nhiên. [Đang khi đó, tộc Hoa du 

mục sơ khai lạc hậu vừa thành hình].*40 

b. Di tích Tiêu biểu Thời Hùng 4A, 1046-771 ttl. 

1. Đồ đồng nước Sởcó nhiều hình và trang trí chim, rắn. 

  

2. 3000 năm Học thuyết Lạc Hồng. Trên Thạp Đào Thịnh và Trống Ngọc Lũ, Tổ 

Tiên Lạc Hồng đã lưu truyền toàn bộ học thuyết Việt. 

Tiêu biểu : sau đây là nguồn gốc tên và chữ : - ‘Âm’ do tiếng Việt ‘Om’ là cái thạp, 

chữ ‘Âm’ là do hình vẽ cái ‘Om’. - ‘Dương’ do tiếng Việt ‘Rưng’ là cái trống, chữ 

‘Dương’ là do hình vẽ cái ‘Rưng’. - Chữ ‘Dịch’ là do hình cái Om trên cái Rưng.*41 
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3. Chữ Việt Đồ Đồng.Hãnh diện và trao truyền cho con cháu thành công của mình, 

dân Việt Lạc Sông Hồng đã sáng tạo một chữ Việt thứ ba 鉞. Ngoài việc dùng chữ 

Việt 越 gồm hình ảnh vị Thủ Lãnh  trên Thuyền vượt biển, Tổ Tiên dùng thêm 

chữ Việt 鉞 gồm vị Thủ Lãnh  và chữ Kim 金,đồ đồng.*42 

 

Ghi dấu3000 năm Tuyệt kỹđồ đồng, mà cũng là 3000 năm Học thuyết Lạc Hồng. 

4. Tác phẩm của Lạc Hồng. 

                   

*     * 

6.2 Thời Hùng 4B : 771-207 ttl - đồng thời với Đông Chu và Tần [564 năm]. 

a. Năm 771 ttl,nhóm du mục Khuyển Nhung từ Ninh Hạ xâm chiếm vùng Sông Vị, 

và trở thành Nhà Tần. Nhà Chu chạy về phía đông, nên gọi là Đông Chu. Du mục 

Tần tàn bạo hơn du mục Chu. Dân trong vùng sống trong hơn 500 năm loạn lạc. 

Năm 221 ttl, Tần diệt tất cả các nước chung quanh, và thành lập nước Trung Hoa, 

với Tần Thủy Hoàng.*43 

Các biến động ở miền bắc đã lan xuống phần đất giữa Sông Hoài và Dương Tử 

của Dân Việt. Vùng nầy bị kết chung với miền bắc, mà Trung Hoa gọi là Trung 

Nguyên.*44 

Miền Nam Dương Tử có Nước Việt, thủ đô là Cối Kê [do Đại Vũ thành lập từ 1600 

năm trước], trở thành hùng mạnh. Việt Câu Tiển tiến lên phía bắc, chiếm nước 

Ngô. (Bản đồ 13).*45 
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Đang khi đó, Dân Việt Lạc ở vùng Đồng Đình và Việt Thượng vẫn tiếp tục phát 

triển trong thanh bình, và sáng tạo nhiều tuyệt tác tri thức cũng như kỹ thuật.*46 

Dân Việt Lạc cũng chứng tỏ hùng mạnh qua việc chiến thắng quân Tần. Năm 214 

ttl, Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư kéo 50 vạn quân tinh nhuệ, vừa thống nhất Trung 

Nguyên, xâm lăng vùng đất Việt Lạc. Đây là lần đầu tiên Việt Lạc bị ảnh hưởng 

của Trung Hoa. Nhưng sau 3 năm, Đồ Thư bại trận và bị giết.*47 

b. Di tích Tiêu biểu Thời Hùng 4B, 771-207 ttl. 

1. Nước Việt Chiết Giang.Việt Câu Tiển là một trong Ngũ Bá thời Xuân Thu. 

  

2. Việt Lạc đánh bại quân Tần.Đoàn quân 50 vạn của Tần Thủy Hoàng bị đại bại ở 

Việt Lạc. 

  

*     * 

6.3 Thời Hùng 4C : 207-180 ttl : Việt Lạc với Triệu Đà [27 năm]. 

a. Năm 207 ttl,tướng Triệu Đà chiếm được một vùng của Việt Lạc, nay thuộc 

Quảng Đông và Quảng Tây, và thành lập nước Nam Việt. 
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Tuy nhiên, vì muốn lập một đế quốc riêng, Triệu Đà đã tự mình thay đổi theo 

phong tục, cách sống của Dân Việt Lạc, và củng cố mọi thể chế kinh tế, xã hội, 

quốc phòng Việt.*48 

Đang khi đó, vùng Việt Lạc Đồng Đình còn có Trường Sa Vương. Vùng Việt Lạc 

Sông Hồng, trung tâm của Việt Lạc, còn có Vua An Dương. 

Năm 180 ttl, với kế cho Trọng Thủy ở rể làm gián điệp, và được Mỵ Châu tiết lộ bí 

mật quốc phòng ‘Nỏ thần’, Triệu Đà xâm chiếm Thành Ốc (Loa thành), nay là Cổ 

Loa, trị sở của Việt Lạc.   

Thời Hùng kết thúc.*49 

b. Di tích Tiêu biểu Thời Hùng 4C, 207-180 ttl. 

1. Truyền kỳ Mỵ Châu.Kinh nghiệm mất nước đã trở thành Truyền kỳ dạy Việc 

Giữ Nước.*50 

  

2. Tượng Mỵ Châu không đầu.Vì trọn tình Nhà, hết lòng với chồng, nên Mỵ Châu 

được thờ kính, ở Cổ Loa. Nhưng vì có trách nhiệm trong việc làm mất Nước, nên 

(Mỵ Châu bị chém đầu, và) được thờ với tượng không đầu. [Văn hóa Việt : Có Nhà 

mà cũng phải có Nước, có Nước mà cũng có Nhà].*51 

  

*     *     *     * 

7. THỜI SUY VI : 180 TTL - 906 DL [1086 năm] 

Thời Suy Vi có 5 giai đoạn : 

7.1 Thời Phụ Dung, 180 ttl - 30 dl [210 năm]. 
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Trong 69 năm, 180-111 ttl, vùng Sông Hồng [và trong 96 năm, 207-111 ttl, các 

vùng Nam Việt], dầu sống dưới triều Nhà Triệu, dân Việt Lạc vẫn tiếp tục sống nếp 

sống và thể chế của Tổ Tiên, nên chỉ là một nước phụ dung.*52 

Từ 111 ttl - 30 dl, Nam Việt trở thành một nước phụ dung đóng thuế cho triều Hán. 

[Như việc triều cống của các thời sau].*53 

Năm 30 dl, Việt Lạc bị xâm lăng, Hán Quang Vũ đưa quan lại tới trực tiếp cai trị 

các vùng Việt Lạc, áp đặt chính sách Trung Hoa.*54 

*     * 

7.2 Nhà Trưng, 30-43 dl, Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam [13 năm]. 

a. Từ năm 30 dl,  toàn thể Việt Lạc đã vùng lên chống giặc Hán xâm lăng, Đức 

Trưng Trắc trở thành Thủ Lãnh.*55 

 Năm 40 dl, Việt Lạc hoàn tất việc tái chiếm toàn thể vùng đất Việt Lạc. Ngày nay, 

ngoài phần đất Nước ta, còn gồm Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây, 

Quảng Đông, Hải Nam, và một phần Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, Phúc Kiến. 

Đây là phần đất thuộc hai Vùng Đồng Đình và Lĩnh Nam. Vì vậy, Đức Trưng 

Vương đáng được tôn xưng là Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. (Bản đồ 14).*56 
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b. Di tích Tiêu biểu Thời Nhà Trưng. 

Trong 2000 năm qua, dân Việt Lạc khắp nơi , từ Mê Linh tới Hồ Đồng Đình, đều 

lập đền thờ thờ kính Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. 

  

*     * 

 

7.3 Bắc Thuộc lần 1, 43-541 dl [498 năm]. 

Năm 43 dl,giặc Hán áp đặt chế độ trực trị, khởi đầu thời Bắc thuộc.*57 

Từ 43 tới 541 dl, dài 498 năm, sự lệ thuộc có nhiều giai đoạn và nhiều tình huống 

khác nhau, tùy theo tình hình và những thay đổi triều đại, đặc biệt tùy những xáo 

trộn trong nội bộ Trung Hoa. 

Đây cũng là thời kỳ giặc Tàu cướp phá, soán đoạt, mạo nhận, cũng như xóa bỏ 

nguồn gốc những gì hay tốt, không chỉ vật dụng, mà còn cả nền văn minh, học 

thuyết, văn hóa của Việt Lạc, đặc biệt của Việt Lạc Sông Hồng. 

Bà Triệu khởi nghĩa, năm 248 dl.*58 

*     * 

7.4 Nhà Tiền Lý, 541-602 dl [61 năm]. 

Đức Nam Việt Đế, [Lý Nam Đế], khởi nghĩa năm 541 dl, thành công từ năm 544 

dl. Lần đầu tiên sách vở Trung Hoa ghi lại một vua Việt Lạc với Đế hiệu. Niên hiệu 

là Thiên Đức, quốc hiệu là Vạn Xuân. Nhà Tiền Lý dài 61 năm.*59 

*     * 

7.5 Bắc thuộc lần 2, 602-906 dl [304 năm]. 

Tổng cộng 2 lần Bắc thuộc là 802 năm. 
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Mai Hắc Đế, khởi nghĩa năm 722 dl.*60 

Bố Cái Đại Vương, khởi nghĩa năm 791 dl.*61 

*     *     *     * 

8. THỜI PHỤC HƯNG : từ 906 DL 

Từ năm 906 dl,dân Việt vùng Giao Châu giành quyền tự trị, mở đầu thời Phục 

Hưng nền tự chủ và nếp sống Việt. Từ đó, ranh giới phía bắc của Giao Châu trở 

thành ranh giới nước Đại Việt. 

Năm 906 dl, Khúc thừa Dụ được dân bầu [‘chúng cử’] thành thủ lãnh cai trị Giao 

Châu. Năm sau, quân Tàu kéo qua, nhưng đại bại. Năm 931 dl, tướng Dương Diên 

Nghệ nối tiếp cuộc khởi nghĩa. Năm 938 dl, tướng Ngô Quyền đại thắng giặc Nam 

Hán ở sông Bạch Đằng, thành lập Nhà Ngô. (Bản đồ 15).*62 

 

Từ đây, tuy cần được nhuận chính theo đúng tinh thần tự chủ, nhưng là đã có nhiều 

tài liệu Việt.*63 

*     *     *     * 

 



154 

 

9. GHICHÚ 

* - 1114.: ký số của Bài trong danhgiactau.com. 

*1- Đọc bài 1103. Tộc Việt thời Khởi Nguyên, đb phần 2. 

*2- Đọc bài trên, phần 3. 

*3- Đọc bài 1402. Nguồn gốc Tiên Rồng, phần 4. 

*4- Đọc bài 1103. Tộc Việt thời Khởi Nguyên, phần 5.  

*5- Đọc bài 1303. Văn minh Văn hóa Việt Nam trên Thạp và Trống đồng, mục 2.2. 

*6- Về chữ Việt 越, đọc bài trên, đoạn 2.4. 

*7- Đọc bài 1103. Tộc Việt thời Khởi Nguyên, đoạn 5.4. 

*8 - Đọc bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, mục 2.2b. 

*9- Đọc bài 1404. Bốn chữ Việt Linh Thiêng, đoạn 3.3. 

*10- Đọc bài 1112. Việt Lạc cuối Thời Hùng và thời Nhà Trưng, đoạn 1.2. 

*11- Đọc bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, mục 2.3a. 

*12- Đọc bài trên, mục 3.1a. 

*13- Đọc bài trên, đoạn 4.2. 

*14- Đọc bài trên, đoạn 3.3 và 4.3. 

*15- Đọc bài trên, đoạn 5.1. 

*16- Đọc bài trên, mục 4.3e. 

*17- Đọc bài trên, mục 5.4b. 

*18- Đọc bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2, đoạn 3.3. 

*19- Đọc bài 1105. Tộc Việt Thời Hùng 1, mục 5.4e. 

*20- Đọc bài trên, mục 5.4c. 

*21- Đọc bài 1107. Tộc Việt Thời Hùng 2, mục 3.1b. 

*22- Đọc bài trên, đoạn 4.2. 

*23- Đọc bài trên, mục 6.2b-c. 

*24- Đọc bài trên, phần 5. 

*25- Đọc bài 1108 Tộc Việt Thời Hùng 3, đoạn 1.4. 

*26- Đọc bài 1302 Thạp và Trống Đồng Việt Nam, đoạn 3.1. 

*27- Đọc bài trên, đoạn 3.2-3.4. - Thượng Hải và Bắc Kinh có nhiều trống vì là thủ 

đô kinh tế và chính trị thời gần đây. 

*28- Đọc bài 1108. Tộc Việt Thời Hùng 3, mục 1.3b. 

*29- Đọc bài trên, mục 2.2b. 

*30- Đọc bài trên, đoạn 4.1. - Đây là vùng đất khảo cổ hiện nay coi là đất Nhà 

Thương. 

*31- Đọc bài trên, đoạn 4.2. - Vào thời kỳ nầy, vùng Đồng Đình cũng được coi là 

Việt Lạc, đọc bài trên, đoạn 7.3. 

*32- Đọc bài trên, đoạn 5.1. 

*33- Đọc bài trên, đoạn 6.2. 

*34- Đọc bài 2110. Công Cuộc Cứu Nước Cứu Dân. 

*35- Đọc bài 1110. Việt và Hoa Thời Hùng 4A, mục 1.1a. 

*36- Đọc bài trên, đoạn 2.3. 

*37- Đọc bài trên, mục 3.1b. 

*38- Đọc bài trên, phần 4. 

*39- Đọc các bài về Nguồn gốc Việt Nam của các Học thuyết (1301 tt). 

*40- Đọc bài trên, phần 5, và bài 1111. Việt và Hoa Thời Hùng 4B-C, đoạn 1.5. 

*41- Đọc bài 1304. Nguồn gốc Việt Nam của Học thuyết Âm Dương Tám Quẻ, mục 

2.1a, 2.1b, và đoạn 2.4. 

*42- Đọc bài 1108. Tộc Việt Thời Hùng 3, mục 6.2c. 

*43- Đọc bài 1111. Việt và Hoa Thời Hùng 4B-C, đoạn 1.1-1.3. 
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*44- Đọc bài trên, đoạn 2.1. 

*45- Đọc bài trên, đoạn 2.2. 

*46- Đọc bài trên, đoạn 3.1 và 3.2. 

*47- Đọc bài trên, đoạn 3.3. 

*48- Đọc bài 1112. Việt Lạc cuối Thời Hùng và thời Nhà Trưng, mục 1.2a. 

*49- Đọc bài trên, mục 1.2b. 

*50- Đọc bài 2109. Việc Giữ Dân Giữ Nước. 

*51- Đọc bài trên, phần 9. 

*52- Đọc bài 1112. Việt Lạc cuối Thời Hùng và thời Nhà Trưng, đoạn 2.1. - Đọc 

thêm Việt Sử Toàn Thư, do Phạm văn Sơn, nxb Thư Lâm, Sàigòn 1960, tr 58; và tr 

86-87. 

*53- Đọc bài trên, đoạn 2.2. - Đọc thêm Việt Sử Toàn Thư, tr 101-102, 105. 

*54- Đọc bài trên, đoạn 2.3. - Đọc thêm Việt Sử Toàn Thư, tr 106. 

*55- Đọc bài trên, đoạn 3.1. - Đọc thêm Việt Sử Toàn Thư, tr 107. 

*56- Đọc bài trên, mục 3.2d. 

*57- Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 115. 

*58- Đọc thêm Việt Nam Sử Lược, do Trần Trọng Kim, nxb Trung Tâm Học Liệu, 

Sàigòn 1971, q1, tr 44. 

*59- Đọc thêm nt, tr 53. 

*60- Đọc thêm nt, tr 59. 

*61- Đọc thêm nt, tr 60. 

*62- Đọc thêm nt, tr 66-68. 

*63- Đọc bài 1405. Ảnh hưởng Hạn hẹp của Nho Học trên Dân Việt, và bài 

1406. Dân Việt không Sống theo Nho Học. 

_____________________ 

Nguyễn Thanh Đức 2013. 
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