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TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT 
 
Từ những kết qủa khoa học hết sức thuyết phục của các công trình Khảo Tiền Sử, Huyết học, 
Văn hóa khảo cổ, Nhân Chủng Phân Tử Di Truyền cùng với công trình nghiên cứu về nạn biển 
tiến đ~ cho chúng ta thấy rõ lộ trình thiên cư của người Việt Cổ với lịch sử tiến hóa của đại tộc 
Việt như sau: 
 
1. Việt tộc khởi nguyên từ vùng Đông Nam Á, giữa lưu vực 3 con sông l{ sông Dương Tử, sông 
Hồng và sông Cửu Long nhưng tập trung chính ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Mã 
và sông Việt ở Quảng Tây, (Việt Giang sau Trung Quốc đổi tên là Tây Giang).  
 
Trong lịch sử nhân loại đ~ xảy ra 20 lần biển tiến, mỗi lần nước biển dân lên thì cư d}n Hòa 
Bình phải tiến lên vùng cao nguyên Malaya v{ cao nguyên Th|i Sơn. Khi nước biển rút thì 
những người Việt cổ lại di chuyển xuống vùng đồng bằng lưu vực các con sông lớn Cửu Long, 
Dương Tử, Hoàng Hà và sông Hồng để thành hình các nền văn hóa cổ đại. Lịch sử cứ tái diễn 
như vậy mỗi lần biển tiến nên theo dấu khoa Văn hóa khảo cổ, cho đến ngày nay chúng ta ghi 
nhận nền văn hóa Long Sơn, nền văn hóa Lĩnh Nam Giang Nam, văn hóa H{ Mỗ Độ, nền văn hóa 
B|n Pha, văn hóa Giả Hồ, nền văn hóa Yonaguni…  
 
Chính những kết quả của các công trình khảo cổ cùng với kết quả của những công trình khoa 
học về di truyền v{ đặc biệt, khoa Đại dương học với nạn biển tiến đ~ giải đ|p biết bao nghi vấn 
tự ng{n xưa. Thật vậy, trước khi chúng ta biết về nạn biển tiến thì tri thức nhân loại còn hạn chế 
với những hiểu biết mù mờ về tr|i đất nơi chúng ta đang sinh sống. Bây giờ, chúng ta mới hiểu 
rõ tại sao trong kho tàng cổ tích dân gian của chúng ta có truyện Sơn Tinh Thủy Tinh và nhân 
loại mới hiểu rõ về sự tích có thật của nạn Đại Hồng Thủy trong Thánh Kinh. Việc tìm thấy Kim 
Tự Tháp Yonaguni trên thềm lục địa Nanhailand và thềm lục địa Sundaland chìm dưới lòng đại 
dương cũng đã góp phần giải đ|p về huyền tích lục địa Atlantic biến mất của thời cổ đại xa xưa. 
 
Trước khi xảy ra c|c đợt biển tiến, mực nước biển thấp nên đồng bằng sông Cửu Long 
(Sundaland) và sông Hồng (Nanhailand) rộng mênh mông. Trong thời kỳ băng h{ Pleistocene 
c|ch đ}y từ 20.000 đến 18.000 năm, thềm Sunda còn ở trên mặt nước biển. Trước khi biển tiến 
thì Đông Nam Á hải đảo lúc đó còn nối liền với lục địa, miền Nam Việt Nam hiện nay và Cam Bốt 
còn nối liền với Borneo, Sumatra, Java, Borneo, Bali và vịnh Thái Lan còn là đồng bằng mênh 
mông. Trong thời kỳ này, họ thường xuyên liên lạc với cư d}n kh|c ở Đông Nam Á hải đảọ để 
sinh tồn tiến hóa. 
 
C|c nh{ văn hóa khảo cổ đ~ ghi nhận di chỉ của nền văn hóa Đại Vấn Khẩu ở Long Sơn Longshan 
của cư d}n của nền văn hóa Long Sơn m{ s|ch sử cổ Trung Quốc gọi miệt thị l{ Đông Di. Đông 
Di (Dongyi 東夷) là chi Lạc bộ Trĩ của tộc Việt ở b|n đảo Sơn Đông v{ cả vùng Đông Bắc Trung 
Quốc. Cư d}n Việt ở đ}y đ~ hình th{nh những nền văn hóa như văn hóa Hậu Lý, văn hóa Bắc 
T}n, Đại Vấn Khẩu, Nhạc Thạch v{ Long Sơn (Longshan) l{ những nền văn hóa cổ đại từ thời đ| 
mới. Giới nghiên cứu đ~ tìm thấy 20 ký tự tượng hình trong các hầm mộ Đông Di giống như 2 
chữ sĩ v{ thượng của nền văn hóa Hòa Bình m{ học giả Madeleine Colani đ~ tìm thấy năm 1923. 
Đặc biệt trong mộ t|ng văn hóa Đại Vấn Khẩu ở huyện Cử tỉnh Sơn Đông, giới nghiên cứu đ~ 
thấy nhiều chữ như Đ|n = 旦, Việt = 钺, cân = 斤, hoàng = 皇, phong = 封, tửu = 酒, phách = 昃 

và trắc = 拍 là những chữ vẫn còn được dùng đến ng{y nay để viết tiếng Hán hiện đại. Đ}y l{ 
chứng cớ thuyết phục nhất về sự hiện diện của cư d}n Việt mà sử sách Trung Quốc gọi l{ Đông 
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Di ở vùng Đông Bắc Trung Quốc với lối chữ vuông mà ngày nay Trung Quốc vẫn sử dụng gọi là 
Hán tự. Các công trình nghiên cứu và di chỉ khảo cổ đ~ x|c nhận người Đông Di đ~ s|ng chế ra 
cung tên và thờ chim là vật tổ biểu trưng của chi Âu việt. 
 
Các nhà nghiên cứu đ~ nhận định 20 ký tự tượng hình trong các hầm mộ Đông Di ở Sơn Đông l{ 
hệ thống chữ viết sớm nhất vào thời kỳ đồ đ| mới ở Trung Hoa. Đặc biệt, trong đó có chữ 鉞 là 
Việt vẫn còn được dùng đến ngày nay trong chữ Hán hiện đại. Theo học giả Trung Quốc Chang 
K.C (Trương Quang Trực) trong tác phẩm “The Archaeology of Ancient China” của thì mẫu chữ 
Giáp Cốt khắc trên xương thuộc văn hóa Lung Shan (Long Sơn) được tìm thấy ở bờ biển phía 
Đông có niên đại khảo cổ cách ngày nay từ 25-35 ng{n năm. Chữ viết cổ này tiếp tục phát triển 
cho đến khi tộc Thương đ|nh chiếm nhà Hạ năm 1766 TDL rồi đến đời Chu Tuyên Vương mới 
sai Thái Sử Trứu sửa đổi lối chữ vuông của người Việt cổ thành lối chữ Hán gọi là Trứu Thư, sau 
trở th{nh Kim văn. Đến thời đế quốc Tần sau khi đ|nh thắng c|c nước Bách Việt năm 221 TDL 
mới được xem là thống nhất Trung Quốc về mọi phương diện. Tần Thủy Hoàng thống nhất văn 
tự, đốt bỏ tất cả sách sử c|c nước, bắt người d}n c|c nước phải học Tần Ngữ, nói tiếng Quan 
Thoại nên theo thời gian chúng ta không còn chữ viết riêng của dân tộc Việt. 
 
Như vậy, chính kết quả của genome DNA Di truyền học, kết quả của các công trình văn hóa khảo 
cổ đ~ phục hồi một sự thật lịch sử bị che lấp h{ng ng{n năm nay. Đó l{ Việt tộc là một đại chủng 
hoàn toàn khác với Hán tộc Trung Quốc và “Cái gọi là chữ Trung Quốc (Hán tự) chính là chữ 
vuông của người Việt cổ”. Với sức mạnh của tộc người du mục nên đã chiến thắng tộc Việt l{ cư 
dân nông nghiệp hiếu hòa một cách dễ dàng. Tuy nhiên, lịch sử đ~ chứng minh người bị trị với 
nền văn hóa tr{n đầy sức sống lại l{ người chiến thắng cuối cùng. Tộc Thương du mục tuy chiến 
thắng nhà Hạ nhưng cuối cùng văn hóa Hạ đ~ đồng hóa tộc Thương từ chữ viết cho tới phong 
tục tập quán của người Hoa Hạ. Tộc Thương đ~ phải sử dụng lối chữ khoa đẩu, lối chữ Vuông, 
Điểu Triện của tộc Việt. Đến đời Chu, Chu Tuyên Vương sai Th|i sử Trứu sửa đổi thêm bớt lối 
chữ cổ của tộc Việt thành chữ Trung Quốc gọi là Hán tự hay Trứu Thư (Đại Triện). Chính vì vậy, 
không có cái gọi là từ Hán Việt m{ đó chính l{ chữ Việt cổ ghi lại từ phát âm tiếng nói Việt Cổ 
của đồng bào Mân Việt (Min Yue) và khắp miền Hoa Nam Trung Quốc bây giờ mà ở Quảng Đông 
(tên cũ l{ Việt Đông)gọi là Việt Ngữ. Đ}y l{ một sự thật lịch sử phản bác tất cả các nguồn sử liệu, 
các sách sử cũ do Trung Quốc ghi chép khiến h{ng ng{n năm nay. Trước đ}y, chúng ta cứ tưởng 
rằng chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc vì các nhà ngôn ngữ nhân chủng của 
trường Viễn Đông B|c Cổ cho rằng hơn 70% chữ Việt là lấy từ chữ Trung Quốc. 
 
2. C|ch đ}y khoảng 14 ng{n năm mực nước biển dần dần dâng lên cao khoảng 80m suốt 300 
năm đ~ nhận chìm gần hết thềm lục địa Sunda. Khoảng 8.000 năm trước lại xảy ra hiện tượng 
biển tiến lần sau cùng, mực nước biển dâng lên tới đỉnh Việt Trì, tràn ngập vùng đồng bằng 
châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông Cửu Long khiến cư d}n Hoabinhian tức Proto-Viets (Tiền 
Việt) ở lục địa Nanhailand lưu vực sông Hồng v{ Sundaland lưu vực sông Cửu Long phải rời bỏ 
địa b{n cư trú đi lên vùng cao. Khi nước biển rút dần thì những người Hoabinhian => Malaysian 
=> Ancient Vietnamese=> Malayoviets mà sách sử cổ Trung Quốc chép là Bách Việt lại di 
chuyển xuống lưu vực sông Ho{ng H{ định cư đã lưu lại những chữ viết cổ trên bình gốm ở di 
chỉ B|n Pha 2 có niên đại c|ch ng{y nay 12 ng{n năm. 
    
3. Lần biển tiến c|ch đ}y 11.500 năm, người Tiền Việt Hòa Bình lại phải di chuyển lên vùng cao 
rồi khi nước biển rút thì thiên cư xuống vùng đồng bằng sinh sống đ~ khắc trên yếm rùa chữ cổ 
di chỉ Giả Hồ có niên đại c|ch đ}y  từ 6.600 - 6.200 năm TDL tỉnh Hà Nam Trung Quốc bây giờ.  
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Giới khảo cổ mới tìm thấy di chỉ Giả Hồ với độ tuổi (niên đại khảo cổ) từ 6.600 - 6.200 năm TDL 
tỉnh Hà Nam Trung Quốc bây giờ. TS Garman Harbottle, phòng thí nghiệm quốc gia Brookhaven 
Newyork Hoa Kỳ cùng với nhóm khảo cổ của trường đại học An Huy Trung Quốc đ~ tìm thấy 11 
ký hiệu đặc biệt trên vỏ mu rùa. Giới nghiên cứu nhận thấy những ký hiệu này rất gần gũi với 
chữ Trung Quốc cổ vì nguyên thủy của chữ Trung Hoa cổ là từ chữ Vuông của người Việt cổ. 
Trong đó có ký hiệu có biểu tượng con mắt, cửa sổ, số 8 và số 20 giống với những chữ được sử 
dụng trong văn tự đời Thương h{ng ng{n năm sau v{ sớm hơn những ký tự được tìm thấy ở 
Mesopotamia 2 ng{n năm. Đặc biệt, Khổng An Quốc, ch|u 12 đời sau của Khổng Tử đ~ ghi trong 
bài tựa cuốn Thượng Thư (Kinh Thư) đã xác định rõ các sách cổ Trung Hoa đều viết bằng chữ 
Khoa Đẩu: “… Thời Lỗ Cung Vương, thích sửa sang cung thất, Vương cho phá nhà cũ của Khổng 
Tử để mở rộng thêm. Trong tường nhà tìm được Thư; phần : Ngu, Hạ, Thương, Chu cùng Tả 
Truyện, Luận Ngữ, Hiếu Kinh đều viết bằng chữ Khoa Đẩu cổ văn do ông cha chúng tôi cất giấu. 
Vương lại lên nhà thờ đức Khổng Tử, nghe được tiếng vàng, đá, tơ, trúc, bèn không cho phá nhà 
nữa, đem toàn bộ sách trả cho họ Khổng…”. Sự thật lịch sử n{y đã minh xác chủ nhân của những 
bộ sách cổ nói trên l{ người Việt cổ ghi lại bằng chữ Khoa Đẩu của tộc Việt. 
 
Công trình khảo cổ đ~ x|c nhận l{ cư d}n nh{ Hạ đ~ có một nền văn hóa cao nên đã kiểu thức 
hoá chữ viết Việt cổ được 11 ký hiệu đơn lẻ khắc trên mai rùa bao gồm: chữ “mục” (mắt), “hộ” 
(cửa nhỏ, 1 cánh), và các số 1, 2, 8, 10, 20. Những chiếc mai rùa n{y được chôn cùng với thi thể 
người trong 24 mộ phần, định tuổi bằng đồng vị carbon là từ năm 6.600 đến 6.200 TDL trong 
khi tộc Thương mới đến xâm chiếm đất đai của nhà Hạ và thành lập triều Thương năm 1776 
TDL. 
 
     4. Lần biển tiến gần đ}y nhất c|ch ng{y nay 8.000 năm, người Việt cổ (Ancient 
Vietnamese) đ~ tiến lên vùng núi cao Hòa Bình, Bắc Sơn v{ ngược lên hướng Tây Bắc v{ Đông 
Bắc vùng Ngũ Lĩnh. Khi mực nước biển dần dần dâng lên cao, cư d}n khắp c|c nơi lần lượt dồn 
về vùng cao nên đã hình thành nền văn hóa Hòa Bình, một nền văn hóa cổ đại tinh hoa của nhân 
loại. Mực nước dâng cao dần khiến cư d}n Cổ Việt ở lưu vực 2 con sông lớn là sông Hồng và 
sông Cửu Long phải thiên cư mang theo 25 đặc trưng của văn hoá Hoà Bình đi lên hướng Tây 
Bắc lên miền cao Vân Nam, Quý Châu rồi tới cao nguyên Malaya giữa 2 dãy núi Hi Mã Lạp sơn 
và Côn Luân. Khoa Khảo tiền sử cũng cho biết một nhánh khác tiến theo hướng Đông Bắc lên 
định cư ở Phúc Kiến, Triết Giang tiến lên cao nguyên Th|i Sơn ở b|n đảo Sơn Đông Trung 
Quốc bây giờ.  Người Việt cổ đ~ tiến xuống định cư ở vùng đồng bằng lưu vực sông Hoàng Hà, 
Dương Tử, sông Hồng, sông Cửu Long, từ miền Bắc Hoa xuống Nam Trung Hoa ra tới phía Đông 
đảo Hải Nam Trung Quốc bây giờ. Người Việt cổ đ~ x}y Kim Tự Tháp Yonaguni ở phía Bắc Đ{i 
Loan, đến khi biển tiến, mực nước biển dâng lên Kim tự tháp Yonaguni chìm sâu dưới đ|y biển 
Yonaguni (thuộc quần đảo Okinawa, Nhật - gần Đ{i Loan) m{ nhân loại mới tìm thấy gần đ}y. 
 
Ngay từ năm 1936, giới khảo cổ đã tìm thấy Văn hóa Liangzhu tại trấn Lương Chử, huyện Dư, 
thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Các công trình nghiên cứu đ~ x|c định nên văn hóa 
Lương Chử là nền văn hóa khảo cổ Hậu kỳ Đá Mới (3300 - 2200 năm TDL với không gian rộng 
lớn có rất nhiều di chỉ khảo cổ v{ đặc biệt, nền văn hóa n{y đ~ có những ký tự được xem là sớm 
nhất. Trung tâm của nền Văn hóa Liangzhu ở Thái Hồ lưu vực sông Dương Tử, địa b{n cư trú 
của người Việt cổ bao gồm Dư H{ng Liangzhu, Nam Gia Hưng, Đông Thượng Hải, Tô Châu, 
Thường Châu, Nam Kinh và tỏa ra khắp lưu vực sông Dương Tử lên tới Giang Tô, Sơn T}y v{ 
b|n đảo Sơn Đông. Giới khảo cổ đã tìm thấy những công cụ bằng đá ở Liangzhu có hình lưỡi 
liềm, đầu mũi tên, d|o, rìu đục lỗ, dao đục lỗ, đặc biệt là cày đ| v{ dụng cụ nhổ cỏ được sử dụng 
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góp phần cùng với nền văn hóa Hà Mỗ Độ khiến giới nghiên cứu quốc tế đã nhận định nơi đây 
nền văn hóa trồng lúa nước đã xuất hiện khoảng thiên niên kỷ thứ 5 trước Dương Lịch.  
 
Đến năm 1973, giới khảo cổ đã tìm thấy di chỉ Hà Mỗ Độ ở Triết Giang có niên đại C14 là 
6700-7000 năm đ~ chứng tỏ cư dân Hemudu với nền văn minh lúa nước đ~ đạt trình độ rất cao 
từ hơn 7000 năm. Di chỉ Hà Mỗ Độ Hemudu, một làng cổ gần thành phố Yuyao, thuộc tỉnh 
Triết-Giang (Zhejiang), tìm được vào mùa hè năm 1973. Kh|m ph| n{y đ~ l{m đảo lộn tất cả 
quan niệm sai lầm trước đây cho rằng nền văn minh Hà Mỗ Độ là của Trung Quốc. Ðây là một 
làng thuộc nền văn minh nông nghiệp, cư dân biết trồng lúa nước, cất nh{ s{n, chăn nuôi gia 
súc, đ{o giếng, làm gốm, tơ tằm, chèo thuyền, thờ chim c|ch nay 7000 năm nên tạp chí Science 
đ~ công bố lúa nước có niên đại mới nhất l{ 7.000 năm TDL. Bản đồ National Geographic 
Company ấn h{nh năm 1991 ghi rõ từ hạ lưu sông Hoàng Hà trở xuống là Di Việt với nền văn 
minh lúa nước đầu tiên trên thế giới. 
 
Cuối năm 2011, c|c nh{ khảo cổ đ~ tìm thấy di chỉ chữ viết cổ ở Cảm Tang tỉnh Quảng Tây. Giới 
nghiên cứu đ~ kết luận đ}y l{ chữ của người Tráng (Choang) của chi Lạc Việt đ~ th{nh hình từ 
thời văn hóa xẻng lớn cách ngày nay từ 4 đến 6 ng{n năm trước. Hội nghiên cứu Văn hóa Lạc 
Việt tỉnh Quảng T}y đ~ tìm thấy hơn 1 ng{n mảnh đ|, có khối đ| khắc chữ viết lớn nhất dài 103 
cm và rộng 55 cm trên mặt khắc mấy trăm tự phù, phần lớn và chữ cúng tế và lời chiêm bốc… 
Trong số mấy chục mảnh vỡ của khối xẻng đ| lớn có khắc chi chit chữ viết của người Việt cổ. Di 
chỉ Bán Pha tỉnh T}y An có niên đại 6 ng{n năm trước đ~ tìm thấy các ký tự chỉ giới tính, các 
bức tranh nghệ thuật, điêu khắc trang trí…v{ rất nhiều phù hiệu khắc trên gốm sơn. Di chỉ văn 
hóa Đại Vấn Khẩu (Dawenkou) ở huyện Cử tỉnh H{ Đông gồm những bức tượng gốm điêu khắc, 
trong đó có bức tượng được khắc 10 ký hiệu mang hình tượng của một chữ tượng hình kết cấu 
như một chữ trong Gáp Cốt văn nhưng sớm hơn cả ng{n năm. Nhà bác học người Trung Quốc, 
Dr Y.J. Chu với công trình phân tích cấu trúc di truyền DNA đ~ x|c nhận người hiện đại l{ người 
Hòa Bình từ Đông Nam Á đi lên, họ nói tiếng Nam Đảo Austronesian sinh sống bằng chăn nuôi, 
trồng tỉa nhất l{ lúa nước. Tất cả đ~ chứng minh rằng chữ viết mà từ trước đến nay người ta gọi 
là chữ Hán không phải của người Hán (TQ) mà là của người Hòa Bình tức người Việt cổ.  
 
Trong lịch sử ngôn ngữ và dân tộc chỉ có Việt tộc mới có chữ viết và tiếng nói ăn khớp với nhau 
được chứng minh bởi Đồ Phổ Trống Đồng. Thuở xa xưa, tộc Việt cư ngụ ở Trung nguyên nên 
tiếng Việt tổng hợp các ngữ vị và âm vị của 4 phương thiên hạ. Tiếng Việt và chữ Việt là hệ 
thống Tiêu âm là thiết âm tức là loại tiếng đ|nh vần được. Nhờ đó }m lại được mọi thứ tiếng của 
c|c nước nên ngữ vị và âm vị tiếng Việt hết sức phong phú. Nhà ngôn ngữ Pháp H Frey trong tác 
phẩm “L’Annamite, mère des language communauté d’origine des races celtiques, sémitiques 
Soudanaises et de l’indochine” năm 1898 đã nhận định rằng tiếng Việt là mẹ đẻ của các ngôn 
ngữ, cộng đồng của các ngôn ngữ có nguồn gốc celtic, Do Th|i, Soudan v{ Đông Dương. 
 
Tiếng Việt, chữ Việt theo bản chữ đời Hùng để lại từ đời Thánh Tản Viên cho Cao Thông, đệ tử 
của Thánh Tản Viên. Sau này, Trịnh Bồng đ~ được bản chữ đó v{ chính bản chữ đó đ~ giúp cho 
Raphael Quý dạy cho giáo sĩ Alexandre de Rhodes để dịch sang mẫu tự La tinh, là chữ Quốc Ngữ 
bây giờ. Giáo Sĩ Đắc Lộ ở trong Nam (Đ{ng Trong) nghe ở Thanh Ho| (Đ{ng Ngo{i) còn có 
người biết tiếng Việt cổ nên đ~ ra địa phận Thanh Hoá gặp được thầy Raphael Quý là người có 
duyên còn giữ được bản chữ đời Hùng. Nhờ thiên phú có tài về ngôn ngữ nên cả hai đ~ cùng 
nhau hợp tác giải mã những dấu hiệu chữ mô tả âm thanh của đời Hùng theo chữ La Tinh để 
chúng ta có được lối chữ Quốc ngữ ngày nay. Như vậy, ông Tổ chữ Quốc ngữ là bản chữ đời vua 
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Hùng theo lối tiêu }m m{ ghép th{nh văn tự. Người xưa đã có thứ chữ viết mô tả được đủ mọi 
thanh âm tự nhiên nghe thấy trong trời đất. Chữ viết đó l{ loại chữ Tiêu âm ghép vần rất tài tình 
và đúng âm luật, chữ Việt cổ lại có đủ số, đủ dấu l{m to|n, đủ dấu chấm câu, có 5 dấu nên biến 
ho| vô cùng theo s|t nguyên lý vũ trụ. Chính vì vậy, đại thi hào Nguyễn Trãi mới tuyên xưng: 
“Chỉ nước Đại Việt ta từ trước, mới có nền văn hiến ngàn năm” trong Bình Ngô Đại Cáo với 
những anh hùng dân tộc, những danh nh}n khai s|ng văn ho|, những điển chương văn hóa, 
những kỷ cương truyền thống của một dân tộc có lịch sử l}u đời nhất với gần năm ng{n năm 
văn hiến.  
 
Trương Quang Trực (Chang Kwang Chih), sử gia h{ng đầu hiện nay của Trung Quốc đ~ thừa 
nhận một sự thực lịch sử là tuy Trung Quốc là một quốc gia lớn với một nền văn ho| lớn nhưng 
nó đã phải thâu nhập tinh hoa của nhiều nền văn ho| ho| hợp lại. Ông viết: “Những nền văn hoá 
địa phương thời tiền sử, sau khi thống nhất đã trở thành một bộ phận của văn hoá Trung Quốc”. 
Về nguồn gốc chủng tộc, Trương Quang Trực cho rằng: “Nguồn gốc thực sự của Hoa Hán chỉ là 
phần nhỏ nhưng sau khi triều Tần thống nhất thì dân tộc cả nước thống nhất ấy là dân tộc Trung 
Hoa”. 
 
4. C|ch đ}y 5.500 năm, khi mực nước biển rút dần thì cư d}n Malaysian 
(Hoabinhian=Proto-Viets) này lại từ vùng cao nguyên Malaya khô cằn, khí hậu lục địa lạnh 
không thích hợp cho điều kiện sinh sống đã di chuyển dần xuống phương Nam. Theo kết quả đo 
chỉ số sọ của khoa Khảo Tiền Sử gọi chủng người này là Indonesian mà chúng tôi gọi là 
Malaysian vì họ từ cao nguyên Malaya đã chia làm 2 hướng di chuyển xuống vùng đồng bằng: 
 
     4.1: Một nhánh Indonesian mà chúng tôi gọi là Hoabinhian Protoviets=>Ancient 
Vietnamese (Malaysian) tiến dọc theo triền sông Dương Tử xuống vùng đất đỏ Xích Quy ở Ba 
Thục Tứ Xuyên. Các nhà Tiền Sử học đã đo chỉ số sọ của họ và vẽ được lộ trình di chuyển của 
Hoabinhian => Protoviets+> Ancient Vietnamese (Malaysian) => Malayo-Viets (Bách Việt = 
Bai-Yue) này. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với niên đại trong cổ sử Trung Quốc ghi rằng họ 
Phục Hy làm vua từ năm 4.480 đến 3.220TDL và họ Thần Nông làm vua từ năm 3.220 TDL đến 
năm 3.080 TDL.  
 
Sách sử cổ Trung Quốc ghi rõ về c|c nước Bách Việt (Bai-Yuè) ở khắp nơi trên lãnh thổ Trung 
Quốc bây giờ. Đặc biệt, kết quả các công trình khảo cổ với những đồ gốm, đồ đồng thuộc nền 
văn ho| Ho{ Bình được thám quật ở Long Sơn, Ngưỡng Thiều được x|c định bằng phương ph|p 
vật lý phóng xạ C14 có niên đại khoảng 4.115-110 TDL (1950) nghĩa l{ c|ch đ}y hơn 6.000 
năm. Kết quả khảo cổ ở di chỉ Hà Mỗ Độ c|ch ng{y nay hơn 7 ng{n năm đã xác định tộc Việt là 
cư d}n trồng lúa nước đầu tiên trên thế giới. Di chỉ của cộng đồng Bách Việt với nghề trồng lúa 
nước, và nghề luyện kim đồng đã tìm thấy khắp nơi, từ Nam Trung Hoa Th|i Lan đến toàn bộ 
vùng Đông Nam Á lục địa và hải đảo. Kết qủa khoa học này cho phép chúng ta kết luận là giai 
đoạn đầu thời đại đồ đồng, khoảng thiên niên kỷ thứ 3 TDL hoàn toàn phù hợp với niên đại 
truyền thuyết khởi nguyên dân tộc thành lập nước Văn Lang l{ 2879 TDL. Đ}y chính l{ thời 
điểm Việt tộc đã nung chảy xã hội nguyên thủy để thành lập một xã hội với những định chế, 
điển chương của quốc gia Văn Lang. Người Việt cổ đ~ có một cuộc sống ổn định đi v{o tổ chức 
xã hội với hình thức nh{ nước Văn Lang. Sự x|c định của niên đại khảo cổ hoàn toàn phù hợp 
với niên đại thư tịch đã xác minh sự ra đời của nh{ nước Văn Lang ít nhất l{ 3.000 năm TDL. Sự 
thật lịch sử này chứng tỏ sử quan triều Thanh, Tiền Hi Tộ đ~ sửa đổi Đại Việt Sử Lược khi viết 
rằng Văn Lang mới thành lập vào thế kỷ thứ 7 TDL.  
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Kết qủa chỉ số sọ của khoa Khảo Tiền Sử đ~ chứng minh sự thật lịch sử của sách sử cổ Trung 
Quốc về sự thành lập của các quốc gia Bách Việt (Bai-Yuè=Malayo-Viets) thời Chiến quốc ở 
vùng Giang Nam. Đông Việt tức U-Việt (còn gọi là Vu Việt) của Việt Vương C}u Tiễn không chỉ ở 
Triết Giang mà lên tới miền Giang Tô. Giang Tô thuộc Châu Từ, quê hương của gốm sứ Việt cổ 
nổi tiếng của chi Dương Việt m{ kinh đô l{ Cối Kê. Lý Tế Xuyên đã viết Việt Điện U Linh về nước 
Việt cổ xưa n{y. Chính s|ch sử cổ Trung Quốc ghi rõ là cộng đồng Bách Việt cư trú khắp nơi, Lạc 
Việt mà sách sử cổ Trung Quốc gọi là Lạc bộ Trĩ ở lưu vực sộng Bộc mà cổ sử chép là Bách Bộc 
chi tộc ở hạ lưu sông Ho{ng H{. Chi tộc n{y cư trú từ Sơn Đông trở xuống miền duyên hải Trung 
Quốc như M}n Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Giang T}y, Điền Việt, Liêu Việt ở Vân Nam, Quỳ 
Việt ở Tứ Xuyên, Nam Việt ở Quảng Đông, Âu Việt còn gọi là Tây Âu ở Quảng Tây, La Việt ở Tân 
Gia Ba (Singapore), Lạc Việt tập trung nhiều nhất ở Quảng Tây và Bắc Việt Nam.  
 
Kết quả của khoa Khảo Tiền Sử xác minh sự hiện hữu của các quốc gia Bách Việt được sách sử 
cổ Trung Quốc ghi chép, đã xác định tính hiện thực của truyền thuyết khởi nguyên của dân tộc. 
Theo truyền thuyết thì Qu}n trưởng Thần Nông lãnh đạo thiên cư xuống cuối dãy Nam Sơn, 
nước rút đến đ}u thì người Việt cổ đến đó canh t|c. Người Việt cổ định cư rải rác khắp Hoa Nam 
ra tới tận biển Đông định cư ở phía Bắc hạ lưu sông Ho{ng H{ trải dài vùng ven biển xuống 
miền Nam Trung Quốc v{ cư d}n ở phía Đông Trung Quốc là rợ Đông Di tức Lạc bộ Trĩ định cư 
ở vùng sông Bộc ra tới b|n đảo Sơn Đông. Đ}y chính l{ dòng Thần Nông phương Nam của đại 
tộc Việt. Như vậy, lộ trình di cư của người Việt cổ (Ancient Vietnamese=Malaysian) từ thượng 
nguồn sông Dương Tử xuống phương Nam phù hợp với truyền thuyết khởi nguyên dân tộc về 
Đế Minh ch|u 3 đời của Thần Nông đi xuống xuống cuối dãy Nam Sơn ở phương Nam. Đế Minh 
lấy Vụ Tiên, sinh ra Đế Nghi truyền ngôi cho con lớn l{ Đế Nghi l{m vua phương Bắc của dòng 
Thần Nông phương Bắc và phong cho Lộc Tục l{m vua phương Nam của dòng Thần Nông 
phương Nam. Lộc Tục lên ngôi lấy hiệu l{ Kinh Dương Vương, đóng đô ở châu Phong ở Quý 
Châu Ba Thục và lấy tên đất Xích Quy Phương đặt tên nước l{ Xích Quy. Xích Quy Phương l{ 
vùng đất trải dài từ 3 con sông ở phương Bắc gồm sông Vị, sông Lạc và sông Hoàng Hà xuống 3 
con sông ở phương Nam l{ sông Nguyên, sông Tương v{ sông Dương Tử. Sách cổ Thượng Thư 
gọi l{ Xích Quy Phương, còn gọi là Cửa Việt hay Giao Chỉ là vùng đất đỏ trồng lúa. 
 
Trên thực tế thì nước rút đến đ}u, người Việt cổ di cư đến đó khai khẩn đất đai để sinh sống. 
Nhóm người Việt cổ (Ancient Vietnamese=Malaysian) Malayo-Viets n{y định cư rải rác khắp 
Hoa Nam được cổ sử Trung Quốc là Bách Việt Bai-Yuè và gọi miệt thị l{ Nam man. Cư d}n B|ch 
Việt định cư khắp phía Đông Trung Quốc mà cổ sử Trung Quốc gọi Lạc bộ Trĩ l{ Lạc bộ Trãi định 
cư ở vùng sông Bộc ra tới Sơn Đông là rợ Đông Di. Sự thật lịch sử khi nước biển rút dần được 
truyền thuyết khởi nguyên dân tộc diễn tả là Bố Lạc dẫn 50 con về miền sông nước, khai phá 
đất mới bồi để định cư lập nghiệp, nước rút đến đ}u thì định cư khai th|c đến đó. Thời kỳ này 
nước mới rút nên cư d}n MalayoViets định cư trên vùng đất phì nhiêu mới bồi từ Tam giang 
Bắc xuống tới Ba Thục và cả vùng đất trũng ở Hoa Nam tràn ngập nước mênh mông nên sách sử 
xưa gọi vùng này là Nam Hải. S|ch Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép l{ về miền bể nhưng s|ch Lĩnh 
Nam Trích Quái ghi truyền thuyết lại kể rằng Bố Lạc bỏ về Thuỷ Phủ nên chúng ta cho là hoang 
đường huyền hoặc.  
 
Trước đ}y chúng ta cứ hiểu rằng vì bố là Rồng nên bố xuống thủy phủ ở dưới nước (thủy cung). 
Thực ra, chúng ta phải hiểu rằng trên thực tế khi nước rút dần thì cư d}n Việt cổ tiến xuống 
đồng bằng lưu vực các con sông lớn. Thủ lĩnh qu}n trưởng Lạc Long Quân phải đi th|m s|t vùng 
đất mới từ vùng hồ Động Đình tới Thủy Phủ ở Th{nh Đô, Tứ Xuyên để khẩn hoang lập ấp. Mẹ 
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con Âu Cơ ở lại trên miền cao, chờ đợi mãi không thấy bố Lạc trở về nên kêu khóc: “Bố ơi, bố ở 
nơi nao, mau về cứu chúng con!?.” Bố Lạc chợt hiện về nói với Âu Cơ rằng: “Ta là loài Rồng sống 
ở dưới nước, nàng là Tiên ở trên đất. Tuy khí âm dương hợp lại mà sinh con nhưng âm dương 
tương khắc, không thể đoản tụ dài lâu được. Nay phải chia ly. Nàng dẫn 50 con lên núi chia nước 
mà trị, ta đưa 50 con về Thuỷ Phủ, có việc nhớ cứu giúp lẫn nhau...”. 
 
Truyền thuyết kể rằng năm mươi con theo mẹ ở lại miền cao, cùng nhau suy phục người con 
trưởng lên làm vua lấy hiệu l{ Hùng Vương, chia c|c em cai trị c|c nơi, đặt tên nước l{ Văn 
Lang. Lãnh thổ Văn Lang Bắc gi|p Động Đình Hồ, Nam tới nước Hồ Tôn (Chiêm Th{nh), Đông 
giáp biển và phía Tây tới Ba Thục. Những gì truyền thuyết kể lại hết sức phù hợp với kết qủa 
khoa Khảo Tiền Sử và sách sử cổ ghi chép về c|c nước Bách Việt chính là một trăm người con 
trai cắt tóc xâm mình khai hoang lập ấp để hình thành các chi tộc Việt định cư rải rác khắp lãnh 
thổ Trung Quốc bây giờ. Truyền thuyết thoạt nghe có vẻ huyền hoặc hoang đường nhưng cốt lõi 
chỉ muốn x|c định Việt tộc kế thừa triết thuyết }m dương Dịch biến luận. Đồng thời, giải thích 
việc Bố Lạc dẫn 50 về Thủy Phủ tức là xuống miền sông nước ở Tứ Xuyên để định cư khai ph| 
vùng đất mới bồi m{ sau n{y thư tịch cổ gọi là chi Lạc Việt. Địa danh Thủy Phủ Suifu đã được 2 
nhà nhân chủng Pháp là Pièrre Gourou và J. Loubet tìm thấy nay l{ Th{nh Đô Tứ Xuyên được in 
trong bản đồ Atlas 1949. 
 
     4.2: Cũng theo c|c nh{ Khảo Tiền Sử thì một nh|nh người cổ Đông Nam Á m{ c|c nh{ 
nhân chủng trước đ}y gọi là Indonesian (Malaysian) khác lại tiến về phía Tây làm chủ toàn cõi 
Ấn Độ. Nhánh Malaysian này là những cư d}n Nam Đảo từ các hải đảo phía Nam di cư lên 
hướng Bắc dọc theo sông Mekong (Cửu Long), sông Chao Phraya v{ theo lưu vực các dòng sông 
cổ xưa từ vùng biển Bali Sea di cư lên hướng Tây Bắc để tránh nạn biển tiến.  
 
Nhánh này hợp chủng với thổ d}n Melanesian kh| văn minh nên có m{u da đen v{ tóc hơi xoăn 
được các nhà chủng tộc gọi l{ Dravidian. Hơn một ng{n năm sau, chủng Arian Ấn Âu da trắng 
tràn vào Ấn Độ đ|nh đuổi Dravidian chạy dạt ra khỏi trung tâm Ấn xuống phương Nam. Arian l{ 
tộc du mục, tự xưng l{ Hindou có ngôn ngữ Sancrit gọi là Bắc Phạn. Cư d}n Dravidian nói tiếng 
Nam Ấn gọi là ngôn ngữ Nam Phạn Pali gồm Pali là tiếng Bắc Phạn pha với nhóm Brahouis, 
Nilgiri và Naga vùng Atssam. Các nhà chủng tộc và ngôn ngữ học đã tìm thấy ở phía cực Tây 
giáp biên giới Ấn Độ-Pakistan có một nhóm thiểu số Nilgiri. Tại cực Đông cũng còn một nhóm 
thiểu số khác tên là Naga thuộc tiểu bang Atssam, tuy gọi là thiểu số so với dân số Ấn Độ nhưng 
vẫn còn lại khoảng mấy chục triệu người. Nhà nghiên cứu Pryzluski phát hiện ngay ở trung tâm 
Ấn Độ có nhóm Salva. Các nhà nghiên cứu xác nhận tất cả c|c nhóm trên đều là Malaynesian 
thuần chủng, họ cũng thờ mặt trời v{ nai y như cư d}n Đông Sơn. Sau đó một bộ phận quay trở 
lại Đông Dương sống trên cao nguyên chính l{ đồng b{o Thượng ngày nay.  
 
Cổ sử Ấn Độ ghi rõ khi người Aryan xâm nhập Ấn Độ thì họ gặp cư d}n da đen m{ Kinh Phệ Đ{ 
nói rõ là thị dân tức là dân ở thành phố v{ có nước da ngăm đen gọi l{ d}n Mleech’a. Người 
Mleech'a tức Dravidian đã xây dựng nền văn minh cổ đại rực rỡ của Ấn Độ. Các nhà khảo cổ đã 
khai quật được 2 thành phố cổ của Ấn Độ l{ Harappa v{ MohenjoDaro có niên đại ít nhất là 
3.500 năm. Họ hết sức ngạc nhiên khi thấy nền văn minh Mohenjo Daro v{ Harappa cao hơn 
nền văn minh cổ Ai Cập. Thành phố gồm toàn nhà lầu, có ống cống dẫn nước, có cầu tiêu tự hoại 
với bàn ngồi, có chỗ tập trung rác rến cho cư d}n th{nh phố ở được quy hoạch như ng{y nay. 
Đặc biệt họ không dùng đ| như cổ Ai Cập mà xây cất toàn bằng gạch, một thứ gạch giống như 
gạch của nền văn hóa Tam Tinh Đôi ở Ba Thục nên bị chôn vùi 5.000 năm dưới lòng đất ẩm mà 
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không hề hư hỏng kể cả mặt ngoài của gạch. Người Mleech'a cũng đã biết dùng đồ đồng, biết sử 
dụng đồng hồ v{ có văn tự cổ còn lưu lại nhưng chưa giải mã được. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 
chữ viết cổ khắc trên mảnh sành ở Harappa thuộc PakisTan bây giờ. Đ}y được xem là chữ viết 
cổ hơn cả chữ Ai Cập cổ m{ trước đ}y năm 1999, c|c nh{ khoa học tìm thấy chữ viết cổ trong 
khu mộ cổ Ai Cập chỉ có độ tuổi l{ 3.300 năm.  
 
     4.3: Khoa Khảo Tiền sử cho biết đợt thiên cư thứ hai của Malaysian tức người Việt cổ 
(Ancient Vietnamese=Malayo-Viets) c|ch đ}y 5.000 năm về hướng Đông dọc theo lưu vực phía 
Nam của Ho{ng H{. Đợt n{y định cư ở vùng Tam giang Bắc l{ lưu vực 3 con sông Vị, sông Hoàng 
và sông Lạc. Một số đã vượt qua ngã ba sông Vị tới định cư ở Nam Sơn T}y, Bắc Hà Nam và Nam 
Hà Bắc để hội nhập với cư d}n Malayo-Viets từ hạ lưu sông Dương Tử lên định cư từ trước.  
 
Theo các nhà Khảo tiền sử thì nhóm này không thuần chủng vì khi họ đi qua h{nh lang Thanh 
Hải, Cam Túc đã gặp Mông Cổ và có lai giống phần n{o. Đợt thiên cư thứ hai này của người Việt 
cổ (Ancient Vietnamese = Malayo-Viets) xuống Sơn T}y, H{ Nam v{ H{ Bắc mà truyền thuyết 
chép chính là dòng Thần Nông phương Bắc, thành lập các triều đại Đế Nghi, Đế Lai, Đế Du Võng. 
Thời kỳ này xảy ra chiến tranh giành quyền thủ lĩnh giữa Du Võng, Li Vưu v{ Hiên Viên, cuối 
cùng Hiên Viên diệt Du Võng và Li Vưu. Hiên Viên trở thành thủ lĩnh liên minh c|c bộ tộc, lên 
ngôi cộng chủ tức Đế Hoàng rồi truyền tới Đế Xuyên Húc (Chuyên Húc), Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế 
Thuấn v{ Đế Vũ (nh{ Hạ). Thời kỳ này mở đầu cho cuộc ly tán lần thứ nhất của Việt tộc, Đế 
Hoàng diệt Đế Du Võng, Li Vưu khiến một số chi tộc Bách Bộc phải di cư sang Triều Tiên, Nhật 
Bản hoặc theo đường biển xuôi Nam định cư ở Đ{i Loan, Hải Nam và Célèbres. Trong đó một số 
vào Bắc Việt Nam hội nhập với cư d}n sở tại đã định cư từ lâu thuộc Văn Lang xưa. 
  
Sách sử cổ Trung Quốc chép về tộc người mà họ gọi miệt thị là Rợ Cao Câu Ly hay rợ Tam Hàn ở 
Sơn Đông chính l{ một chi tộc Hmong Mien của tộc Việt. Cuộc chiến tranh giành quyền thủ lĩnh 
Việt đã khiến chi tộc này phải chạy lên Triều Tiên thành lập quốc gia Cao Ly. Chính vì vậy, 
không phải tình cờ ngẫu nhiên mà Hoàng Tử Lý Long Tường đời Lý giong buồm chạy thẳng lên 
phương Bắc vào Cao Ly và cố Tổng Thống Lý Thừa Vãn và gần đ}y, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc 
Ban Ki Mo lại nhận là hậu duệ của họ Lý và họ Phan của Việt Nam. 
 
Sách sử cổ chép rằng vua Đại Vũ lập ra nhà Hạ là hậu duệ của Xuyên Húc nhưng lấy họ Tỷ vì 
trước khi lên ngôi, Vũ lập nghiệp ở bờ sông Tỷ tỉnh Sơn T}y. Kinh đô nh{ Hạ ở An Ấp tỉnh Sơn 
Tây chỉ cách ngã ba sông Vị hơn 100 km. Vua Hạ l{ người đầu tiên lập ra chế độ thế tập cha 
truyền con nối. Việc cai trị nước được tổ chức quy củ. Vua Hạ Vũ chia l~nh thổ ra làm 9 châu 
dựa trên địa lý thiên nhiên và dựa trên 9 phương ngữ của cư d}n B|ch Việt bản địa trong đó, 
đất Kinh Việt gọi l{ Ch}u Kinh. Thiên Vũ Cống của Kinh Thư chép cương giới của châu Kinh rất 
nhỏ, hướng Đông tới ngọn sông Hoài. Châu Kinh nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Qúy Châu, 
Quảng T}y l{ địa b{n cư trú của d}n nước Sở thời Chiến Quốc mà sử Trung Quốc gọi là Kinh 
Man. Ch}u Dương rộng hơn tới tận biển Đông gồm miền sông Hoài, châu Từ, U Việt mà sử 
Trung Quốc gọi là Di Việt 
      
Năm 1766 TDL, tộc Thương du mục từ Tây Bắc tràn xuống đ|nh chiếm lãnh thổ của nhà Hạ 
thành lập triều đại đầu tiên của lịch sử Trung Quốc. Đ}y l{ một chuyển biến lịch sử thay đổi cục 
diện trung nguyên Trung Quốc. Hoàng tộc v{ cư d}n nh{ Hạ, Bách Bộc chi tộc phải vượt sông 
Hoàng Hà chạy xuống phương Nam thành lập quốc gia Bộc Việt. Năm 659 TDL, Tần Mục Công 
đ|nh thắng chi Lạc bộ Chuy của đại tộc Việt nên vua Hùng phải dời đô xuống Phong Châu 
Thượng ở Vân Nam. Mãi đến chi Hùng Vương thứ 18, Hùng Duệ Vương mới dời đô xuống Việt 
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Trì, Phú Thọ ở Bắc Việt Nam. Như vậy, tất cả sách sử cũ chép rằng tộc Việt từ phương Bắc thiên 
cư xuống phương Nam v{ vua Hùng dựng nước ở Việt Trì Phú Thọ là không đúng sự thật vì thời 
kỳ này vùng cực Nam Hoa Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam nước biển chưa rút nên cổ thư 
Trung Quốc gọi là Nam Hải… 
 
Thời kỳ này, giới khảo cổ không ghi nhận được con người hiện diện tại Bắc Việt Nam vì thời 
gian n{y vùng đất này còn tràn ngập bởi nước biển nên trước đ}y, những sách sử cũ viết rằng 
người Việt cổ đã thành lập nước Văn Lang ở miền Bắc Việt Nam l{ không có cơ sở. Các nhà 
nghiên cứu đã xác nhận rằng m~i đến thời kỳ văn  hóa Phùng Nguyên người Việt cổ mới tập 
trung tại Việt Trì Phú Thọ Bắc Việt Nam mà họ gọi là cuộc hội nhân lần thứ hai. 
 

     
 
Giới khảo cổ đ~ tìm thấy di chỉ ký tự chữ cổ ở Giả Hồ và hình Rồng làm bằng clamshells trong 
lăng mộ của Xishuipo Văn hóa Ngưỡng Thiều ở Puyang tỉnh Hà Nam Trung Quốc. 
 

 
 

Chiếc qua đ| cổ của người Lạc Việt ở Tả giang (Việt Giang) 
 

   
 
Một phiến đ| có khắc chữ Lạc Việt ở di chỉ Cảm Tang, huyện Bình Quả tỉnh Quảng Tây TQ và 
Chữ khắc trên xương thú ph|t hiện ở di chỉ mộ t|ng v|ch động của người Lạc Việt ở huyện Vũ 
Minh tỉnh Quảng Tây. 
 

http://history.cultural-china.com/chinaWH/images/exbig_images/08270393131315c282b0ee0f76ab40e1.jpg
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Bản đồ nơi Kim Tự Tháp Yonaguni chìm dưới lòng Đại Dương 
 

 
 

Thềm Nanhailand v{ Sundaland 14.000 năm TDL 
 

 
Haplogroup O-M175 

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/T%E1%BB%87p_tin:A112.jpg
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Wikipedia, the free encyclopedia 

 
MÃ DI TRUYỀN DNA CỦA ĐẠI TỘC VIỆT 

 
Trước đ}y, thế giới cho rằng trung tâm nông nghiệp cổ nhất là ở Lưỡng H{ có niên đại C14 là 
7.000 năm. Hội nghị Khảo cổ Học Quốc Tế năm 1932 về thời Tiền Sử ở Viễn Ðông xác nhận: 
“Văn hóa Hòa Bình là trung tâm phát minh nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp cùng chăn nuôi 
gia súc đầu tiên trên thế giới. Trung tâm nông nghiệp Hòa Bình có trước vùng Lưỡng Hà 3.000 
năm”.  
 
Học giả Hoa Kỳ C. Sauer kết luận: "Ðúng là nông nghiệp đã tiến triển qua hai giai đoạn mà giai 
đoạn đầu là văn hóa Hòa Bình. Lúa nước đã được trồng cùng lúc với khoai sọ. Ðông Nam Á là cái 
nôi của nền nông nghiệp cổ nhất gắn liền với kỹ thuật trồng lúa nước”. Thật vậy, các nhà khoa 
học Trung Quốc và Nhật Bản so sánh sự biến thiên bộ gene của lúa nước nuôi cấy với các giống 
lúa dại tại châu Á và kết luận, lưu vực Tây Giang tên cổ xưa l{ Việt Giang ở Quảng Tây (còn gọi là 
Việt Tây), chủ lưu của sông Châu chảy ra biển tại Quảng Đông. Sông T}y Giang tên cũ l{ Việt 
Giang, Quảng Đông (Việt Đông) cũng nằm trong phạm vi của nền văn hóa Hòa Bình nơi thuần 
hóa lúa nước đầu tiên trên thế giới.  
 
Nền văn hóa Hòa Bình trải rộng từ lưu vực sông Cửu Long, lên tới lưu vực phía Nam của sông 
Dương Tử nhưng tập trung ở lưu vực sông Hồng từ Vân Nam xuống tới Hòa Bình Bắc Việt Nam 
và sang tới Thái lan. Nhà khảo cổ Thái, GS Surin Pookajorn đ~ tìm được những hạt lúa cổ ở hang 
Sakai có niên đại C14 cách ngày nay là 9.260-7.620 năm. Như vậy, người Tiền Việt Hoabinhian 
đã biết thuần hóa lúa nước trước nạn biển tiến gần đ}y nhất c|ch đ}y ít nhất là từ 7.620-9.260 
năm. Đ}y l{ một cuộc cách mạng nông nghiệp của nhân loại. Trong tác phẩm nổi tiếng Eden in 
the East, học giả S. Oppenheimer đã viết: “Ngày nay chúng ta có một hình ảnh mới, lạ lùng là: 
Thay vì cái mô thức Trung Hoa là nơi phát sinh kỹ thuật trồng lúa nước mà chúng ta thấy chính 
người nói tiếng Nam Á ở Đông Dương thường bị xem là giống man di lại dậy cho người Trung 
Hoa kỹ thuật trồng lúa nước…”.  
 
Ngày nay, mọi người mới thấy rằng "Cuốn lịch sử vĩ đại nhất của nhân loại đã được viết 
bằng DNA của chúng ta". Thật vậy, nhà Di Truyền học Spencer Wells phụ trách Dự án Bản Đồ 
gene của hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ đ~ ứng dụng ngành nhân chủng học phân tử là một chuyên 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogrupo_O_(ADN-Y).PNG
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ngành nhân chủng chuyên dùng các phân tích phân tử và di truyền đã khám phá nguồn gốc một 
chủng tộc, một dân tộc và cả diễn trình tiến hóa của nhân loại. 
 
Chúng ta đi ngược dòng thời gian tìm về cội nguồn dân tộc, cội nguồn văn hóa Việt từ truyền 
thuyết khởi nguyên của dân tộc, từ các nguồn sách sử cổ đến các công trình khảo cổ, văn hóa 
khảo cổ, ngữ học, dân tộc học, khảo tiền sử, huyết học và mới nhất thuyết phục nhất l{ Đại 
Dương học và Di truyền học để phục hồi sự thật của lịch sử. Các nhà nghiên cứu ngành Phân Tử 
Di Truyền theo dõi các dấu tích gene (genetic marker), l{ c|c đột biến DNA đặc trưng cho một 
nhánh cụ thể trong cây phả hệ di truyền, các nhà khoa học đã vẽ được c|c con đường thiên di 
chiếm lĩnh địa cầu của người hiện đại, với điểm gốc l{ Đông Bắc Phi, bắt đầu từ 50.000 - 70.000 
năm trước…  
 
Năm 1998, Dr Chu, Viện sinh học y khoa thuộc Viện hàn lâm y học Trung Quốc tại Côn Minh, 
cùng 13 nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ công bố Công trình nghiên cứu về "Dự |n Đa Dạng 
Phân tích di truyền 1998" của cư d}n Trung Quốc trên tạp chí Kỷ yếu Viện hàn lâm khoa học Mỹ 
PNAS ngày 29/09/1998. Kết quả của công trình nghiên cứu về "Dự án Đa Dạng Phân tích di 
truyền 1998" đ~ công bố là khoảng 50.000 năm trước, một nhánh Hoabinhoid đi xuống lục địa 
Sundaland định cư ở Indonesia và xuống ch}u Đại Dương ch}u Úc được các nhà nhân chủng gọi 
là Australoid. Những người cổ Đông Nam Á Hoabinhoid di cư xuống Úc (Australoid) và chiếm 
lĩnh c|c đảo Đông Nam Á định cư l}u d{i. Do sự cách biệt giữa các hải đảo với lục địa Đông Nam 
Á không có giao lưu văn hóa v{ giao hòa huyết thống nên họ vẫn giữ nguyên gene của người 
tiền sử ch}u Phi da đen, tóc xoăn được các nhà nhân chủng gọi là Austronesian.  
 
Nhà Di truyền học Hoa Kỳ Spencer Wells cho rằng: “Người Tiền sử vào 45.000 năm trước, từ 
châu Phi di cư tới Trung Đông, sang Trung Á, sang châu Âu, vào Trung Quốc mới là quan trọng vì 
hầu hết con người sống ngoài châu Phi hiện nay là hậu duệ của đợt di cư này”. Mặt khác, theo 
công trình nghiên cứu của Ballinger, thì người tiền sử từ ch}u Phi theo con đường bờ biển Nam 
Á tới Việt Nam c|ch đ}y khoảng 60-70 ng{n năm. Trong khi phần lớn dừng lại định cư ở lưu 
vực sông Hồng thì 10 ngàn năm sau, có những nhóm riêng rẽ tiến theo hành lang phía Tây lên 
định cư ở Tây Bắc Trung Quốc.  
 
Từ những công trình nghiên cứu trên, cho phép chúng ta nhận định rằng những người tiền sử 
n{y đến Trung Á qua một quá trình tiến hóa họ trở thành tộc Turcs rồi tiến sang phía Bắc Trung 
Quốc đã phối chủng với nhóm từ Đông Nam Á đi lên định cư ở vùng Altai để trở th{nh người 
Trung Quốc (Hán tộc) nên gene của họ khác hẳn cư d}n Hoabinh Hoabinhoid tức người Việt cổ. 
Kết quả công trình về "Dự án Đa Dạng Phân tích di truyền 1998" đ~ công bố là: “ Khoảng 40.000 
năm trước, phía Bắc bớt lạnh nên một bộ phận của người Đông Nam Á cổ đại tiến lên hướng 
Đông Bắc (lãnh thổ Trung Quốc bây giờ) và khoảng 30.000 năm trước, họ vượt eo Bering sang 
chiếm lĩnh châu Mỹ. Công trình nghiên cứu trên 28 nhóm cư dân Trung Quốc thuộc nhiều ngữ hệ 
khác nhau (Hán - Tạng, Tạng - Miến, Mon - Khmer, Hmong - Miên, Daic, Altaic và Nam Đảo), các 
tác giả căn cứ theo tỷ lệ đóng góp, Chu và đồng sự đã xác minh nguồn gốc Đông Nam Á của cư 
dân Đông Bắc Á”.  
  
Những người cổ Đông Nam Á định cư ở Hòa Bình và khắp vùng lưu vực sông Hồng nên 
Hoabinhian là những người Tiền Việt Protoviets thuộc chủng Hoabinhoid. Trong khi đa số định 
cư ở lưu vực sông Hồng thì một nhánh tiến lên Trung Hoa và một bộ phận tiến lên Bắc Á, trải 
qua một quá trình tiến hóa họ đã trở thành tộc người mà các nhà nhân chủng thấy đế quốc 
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Mông Cổ Mongol bá chủ thế giới một thời nên đặt tên cho chủng da vàng này là Mongoloid. 
Thực ra đ}y l{ một nhánh của Hoabinhoid mà cách nay khoảng 40 ng{n năm theo Dr Chu thì 
nhánh này đi lên tới vùng cao nguyên Malaya rồi tiếp tục tiến lên hướng Đông Bắc định cư l}u 
dài và trở thành tộc người mà chúng tôi gọi là Bắc Malayo - Mongoloids. 
 
Kết quả của ngành Nhân chủng phân tử Di truyền cho chúng ta biết rằng trong đợt thiên cư từ 
cao nguyên Malaya tiến xuống phương Nam có DNA mang dấu gene M 89. Các hậu duệ của dòng 
thiên di M 89 này đã men theo dãy Himalaya xuống tới Đông Nam Á, trong đó có vùng cực nam 
Hoa Nam và Việt Nam khoảng 30.000 năm trước. Các nhà nhân chủng Phân tử di truyền ghi 
nhận rằng các hậu duệ của dòng người từ cao nguyên Malya tiến xuống phương Nam đã đóng 
góp khoảng 70 - 80% vào vốn gene chung của cư d}n c|c vùng Đông Nam Á, Đông Á v{ Bắc Á.  
 
Chúng ta biết rằng bộ gene của con người là tổ hợp của hai bộ gene từ cha và mẹ. Tuy nhiên có 
một số gene không bị tái tổ hợp, do đó cho phép c|c nh{ di truyền học truy tìm nguồn gốc sâu 
xa về mặt di truyền của từng cá thể. Nói cách khác, chúng giúp các nhà di truyền vẽ được các 
cây phả hệ di truyền và sự tiến hóa giữa các tộc người kh|c nhau. Đó l{ DNA ty thể, do mẹ 
truyền cho con và DNA nhiễm sắc thể Y, do cha truyền cho con trai. Từ đó, c|c nh{ di truyền học 
có thể theo dõi các dòng thiên di của lo{i người trong suốt tiến trình lịch sử 70.000 - 50.000 
năm qua. Theo dõi các dấu tích gene (genetic marker), l{ c|c đột biến DNA đặc trưng cho một 
nhánh cụ thể trong cây phả hệ di truyền, các nhà khoa học đã vẽ được c|c con đường thiên di 
chiếm lĩnh địa cầu của người hiện đại, với điểm gốc l{ Đông Bắc Phi, bắt đầu từ 70.000 - 50.000 
năm trước. Kết quả nghiên cứu của Cann, Stoneking v{ Wilson năm 1987, cho chúng ta thấy 
rằng toàn bộ nhân loại hiện nay là hậu duệ của một người phụ nữ sống tại Đông Bắc Phi 172 
ng{n năm trước. Công trình nghiên cứu của Underhill  v{ 22 đồng sự năm 2000 đi tới kết luận 
là toàn bộ nam giới hiện tại có nguồn gốc từ một người đ{n ông cũng sống tại Đông Bắc Phi 59 
ng{n năm trước. Đó l{ n{ng Eva ty thể và chàng Adam nhiễm sắc thể Y, theo cách gọi của giới 
truyền thông.  
 
Các nhà nhân chủng Phân tử di truyền ghi nhận rằng các hậu duệ của dòng người từ cao nguyên 
Malaya tiến xuống phương Nam được giới nhân chủng gọi tên là Austro-Asiatic đã đóng góp 
khoảng 70 - 80% vào vốn gene chung của cư d}n c|c vùng Đông Nam Á, Đông Á, Bắc Á và 
khoảng 80% trong vốn gene người Việt hiện nay. Như vậy, bộ gene của người Việt cổ do 
70-80% gene của M 89 Austro-Asiatic và 20-30% gene của Austronesian. Mã Di truyền 
mitochondrial Haplogroups chính của người Việt gồm 4 haloptype: A, B, C, D v{ đặc biệt là có 
“Đột biến đặc biệt Á Ch}u = “9bp deletation bettween CO II/tRNALYS genes,” bp = base pair). 
 
Kết quả của khoa Phân tử Di truyền phù hợp với nạn biển tiến của khoa Đại Dương học. Thật 
vậy, nạn biển tiến lần cuối c|ch đ}y 8 ng{n năm, Hoabinhian = Protoviets lại phải di chuyển lên 
vùng cao. C|ch đ}y khoảng 5.500 năm, nước biển rút dần thì Hoabinhian => Proto-Viets => 
Malaysian (Indonesian) đi xuống phương Nam th{nh lập các quốc gia ở khắp lãnh thổ Trung 
Quốc bây giờ được thư tịch cổ Trung Quốc gọi là Bách Việt (Bai-Yuè) nên chúng ta gọi là 
Malayo-Viets. Thời kỳ này, giới khảo cổ không ghi nhận được con người hiện diện tại Bắc Việt 
Nam vì thời gian n{y vùng đất này còn tràn ngập bởi nước biển nên trước đ}y, những nhà sử 
học viết rằng người Việt cổ đã thành lập nước Văn Lang ở miền Bắc Việt Nam l{ không có cơ sở. 
 
Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Fudan Thượng Hải trong Dự án bản đồ 
gene của Hội địa lý quốc gia Mỹ) đ~ kh|m ph| ra c|c dòng gene đi từ Hoa Nam lên Hoa Bắc bắt 
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đầu từ 10.000 năm trước là bằng chứng xác thực của sự lan tỏa đó. C|c nh{ nghiên cứu cũng x|c 
định có sự đa dạng di truyền lớn nhất trong c|c cư d}n Đông Nam Á v{ Đông Á, m{ người Việt 
cổ ở gần gốc cây phả hệ di truyền nên người Việt chính là những cư d}n đầu tiên đặt chân tới 
vùng phát tích của đại chủng này. Kết quả khoa học thuyết phục này chứng minh người Việt là 
hậu duệ của cư d}n Hòa Bình Hoabinhian = người Tiền Việt Proto-Viets. Tất cả các dân châu Á 
đều phát tích từ Hoabinhian => Proto-Viets tức đại chủng Bách Việt (Bai-Yue) và Việt Nam là 
một dân tộc có chỉ số đa dạng sinh học F-value biến thiên cao nhất nên có lịch sử l}u đời nhất.  
 
 

MỘT ĐẠI DUYÊN VỀ SỬ 
 
Không riêng gì sử gia Phạm Trần Anh mà nói chung tất cả các sử gia khi viết về Nguồn gốc Dân 
Tộc Việt và thời kỳ Việt Nam Lập Quốc đều gặp những khó khăn trở ngại phần vì thời kỳ Lập 
Quốc cách đây mấy ng{n năm, lúc đó VN chưa có sử hay đúng hơn không có sử. Tựu chung, 
những khó khăn trở ngại lớn nhất xoay quanh “Truyền thuyết Họ Hồng B{ng” v{ “Thời đại 
Hùng Vương” có thật hay không có thật trong lịch sử?  
 
Mãi đến năm 1272 (thế kỷ thứ 13 thời nhà Trần) bộ Đại Việt Sử Ký do sử gia Lê Văn Hưu phụng 
soạn theo lệnh Vua Trần mới ra đời. Trong bô sử qui mô đầu tiên này, sử gia Lê Văn Hưu bắt 
đầu viết quốc sử từ đời Triệu Đ{ năm 207 TTL v{ không viết gì về Thời đại Hùng Vương. Chúng 
ta phải đợi đến Thời Lê, sử gia Ngô Sĩ Liên khi viết bộ sử “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” năm 1479 
(thế kỷ thứ 15) mới chép sử nước ta bắt đầu từ truyền thuyết Hồng Bàng với thời đại Hùng 
Vương. Bộ sử này gồm 2 phần: Ngoại Kỷ (5 quyển) chép từ họ Hồng Bàng (Hồng Bàng Thị) đến 
hết thời Bắc thuộc (938) và Bản kỷ chép từ thời Ngô Quyền đến khi vua Lê Thái Tổ lên ngôi 
(1428). Chúng ta lưu ý sử gia Ngô Sĩ Liên chép chuyện Hồng Bàng vào phần đầu gọi l{ “Ngoại 
Kỷ” có ý chưa x|c thực 100% hay ít ra cũng cón chỗ nghi ngờ, khác với phần Bản Kỷ được xem 
như l{ Chính Sử. Dù vậy, ngày nay chúng ta phải c|m ơn sử gia Ngô Sĩ Liên đã đưa c}u chuyện 
họ Hồng Bàng và triều đại Hùng Vương mở đầu cho dòng lịch sử của dân tộc Việt … 
 
Từ khi sử gia Ngô Sĩ Liên đưa c}u chuyện Họ Hồng Bàng và Thời Đại Hùng Vương mở đầu quốc 
sử Việt tới nay có một số người nghi ngờ hay chống đối, gây ra nhiều tranh cãi tốn khá nhiều 
thời gian và bút mục mà vẫn chưa đi dến một kết thúc sáng tỏ n{o. Đ}y l{ những trở ngại, khó 
khăn chính m{ bất cứ sử gia nào muốn viết về Thời Lập Quốc của Việt Nam đều phải đương 
đầu, phải thử th|ch để vượt qua! Do dó sử gia phải suy tư rất kỹ, phải có tâm thức Việt, phải có 
con mắt triết và phải tìm tòi tài liệu thật nhiều, có thể nói l{ “tử công phu” hay có “đại duyên về 
sử” mới bắt gặp được những tài liệu “qúy gi| hơn v{ng ngọc” hầu có thể giải đ|p thỏa đ|ng c|c 
câu hỏi “hóc búa” kể trên. 
 
Trước hết về câu chuyện Hồng B{ng, ai cũng thắc mắc tại sao lại có chuyện người đẻ ra trứng? 
rồi trứng lại nở ra người? Rồi bố Rồng lại chia tay với mẹ Tiên? Và lại hứa có việc khẩn cấp gọi 
Ta, ta về ngay? Thời xưa phương tiện di chuyển rất khó khăn, v{ phương tiện truyền thông 
cũng đ}u có t}n tiến như bây giờ thì làm sao có việc khó khăn nguy cấp gọi Ta, ta về ngay? Rồi 
số tuổi của mỗi vị vua đều sống tới 150 tuổi thì có tin được không???.  
 
Sử gia Phạm Trần Anh đã trả lời chúng ta như sau: “Nếu suy nghĩ về truyền thuyết khởi nguyên 
dân tộc, truyện cổ tích họ Hồng Bàng hay Huyền thoại “Con Rồng cháu Tiên” theo nếp nghĩ “khoa 
học thực nghiệm” thì câu chuyện này quả là huyền hoặc phi lý không thể chấp nhân được. Thế 
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nhưng, nếu chúng ta hiểu rõ bản chất của huyền thoại không thuộc về khoa học thực nghiệm mà 
thuộc về “khoa học nhân văn” thì chúng ta sẽ có suy nghĩ và cách nhìn mới lạ hẳn”. Sử gia Phạm 
Trần Anh cũng lưu ý chúng ta hiện nay tại Âu Mỹ người ta rất coi trọng các chuyện huyền thoại 
của các dân tộc - tuy nó là sản phẩm của tưởng tượng – m{ đã là tưởng tượng tất nhiên không 
có thực. “Vì vậy, chúng ta không nên đặt vấn đề thực hay giả trong huyền thoại mà vấn đề chính 
tìm xem trong câu chuyện huyền thoại của Dân Tộc Việt Nam ẩn tàng một triết lý, một thông điệp 
sâu xa cao đẹp nào?. Đây mới là cách nghĩ, cách nhìn đúng về huyền thoại Tiên Rồng của Dân Tộc 
Việt Nam…”. 
 
Theo sử gia Phạm Trần Anh thì “Mỗi dân tộc đều có những truyền thuyết độc đáo mang sắc thái 
đặc thù biểu trưng riêng của dân tộc đó, ngay cả những dân tộc mà ngày nay được xem là văn 
minh cũng đều có một con vật biểu trưng cho dòng giống như Ấn Độ là voi, Tàu là con cọp, Pháp 
là con gà trống Gaulois, Anh là con sư tử, Mỹ là con chim Ưng (đại bàng) nên Hiệp chủng quốc 
Hoa Kỳ lấy chim đại bàng và Pháp lấy con gà làm quốc huy cho cả nước. Theo cơ cấu luận thì Sử 
ký là sử hàng ngang ghi chép các biến cố, các sự kiện cụ thể với những con người cụ thể theo năm 
tháng, còn Huyền sử được gọi là Sử hàng dọc mang tính tâm linh, xoay quanh những tác động lý 
tưởng biểu thị bằng những hình tượng nguyên sơ giàu phổ biến tính.  
 
Những hình tượng này tiềm ẩn trong đời sống tâm linh của một dân tộc như trong huyền sử Rồng 
Tiên thì Âu Cơ chỉ là hình tượng nguyên sơ. Mẹ Âu Cơ là chi tộc thờ chim của Việt tộc nên việc mẹ 
đẻ ra một cái bọc trăm trứng là chuyện bình thường cũng như cái bọc không chỉ nói về cái bọc mà 
nó biểu trưng cho ý nghĩa của 2 chữ đồng bào cùng chung một bào thai của mẹ Âu Cơ. Huyền sử 
nói trăm con không nhất thiết phải là một trăm mà hàm ý số nhiều và quan trọng nhất là thư tịch 
cổ Trung Hoa chép về cộng đồng Bách Việt, đã chứng minh sự thật lịch sử của huyền thoại mà ta 
cứ tưởng là huyền hoặc hoang đường …”.  
 
Thật vậy Laurens đã xem “Huyền thoại là di sản thiêng liêng nhất vì nó diễn tả tinh thần dân tộc 
ở mức độ cao nhất”. Micia Eliado cũng cho rằng “Huyền thoại là gia sản quí báu nhất vì tính chất 
thiêng liêng điển hình và mang lại ý nghĩa sống cho cả một dân tộc”. Lịch sử đ~ chứng minh 
nhận định của Karl Jung là “Dân tộc nào quên đi huyền thoại thì dân tộc đó dù là những dân tộc 
văn minh nhất sớm muộn cũng sẽ tiêu vong”. Vậy dân Tộc Việt Nam lấy biểu tượng kép l{ “Rồng 
v{ Tiên” l{ điều rất hay rất đẹp và rất lạ nữa. Không những thế “Bọc mẹ trăm con” còn chứa 
đựng cả một kho tàng triết lý chứ không phải một triết lý m{ thôi…  
 
Điều mà sử gia Trần Trọng Kim thắc mắc là tại sao thời đại Hùng Vương kéo d{i 2622 năm nếu 
chia đều cho 18 vị vua thì mỗi ông Vua thời Hùng Vương sống tới 150 năm v{ do đó ho{i nghi l{ 
thời Hùng Vương chưa chắc đã có thật? Nay theo sự giải thích của sử gia Phạm Trần Anh: “Gần 
đây, công trình nghiên cứu của Trần Huy Bá về “Hùng vương sự tích Ngọc Phả Cổ truyện” của 
Nguyễn Như Đỗ thời Lê Thánh Tôn cho thấy thời đại Hùng Vương kéo dài 2622 năm gồm 47 đời 
vua. Theo bản “Hùng Vương Ngọc Phả” thì đời vua Chữ Hán là “Thế”, “Thế” không phải chỉ một 
đời người mà là một dòng vua gồm nhiều đời vua. Mỗi dòng vua được xếp theo thứ tự bát quái và 
thập can như sau: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài và Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, 
Canh, Tân, Nhâm, Quý. Theo sự tích Ngọc Phả thì thời Hùng Vương gồm cả thảy 47 đời vua”.  
 
Rất tiếc sử gia Ngô Thời Sỹ cũng như sử gia Trần Trọng Kim khi tìm hiểu về câu chuyện Hồng 
Bàng đã không có được tài liệu qúy hiếm này. Nếu bây giờ chúng ta đem chia 2622 năm cho 47 
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vị vua thì hơn bù kém mội vị vua khoảng 55 tuổi và sẽ không còn là điều thắc mắc hay đ|ng 
hoài nghi gì nữa.. 
 
Sử Gia Phạm Trần Anh trong “Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam” đ~ x|c nhận Việt nam có lịch sử lâu 
đời nhất với h{ng ng{n năm l{ một sự thật lịch sử. Ai là chủ nhân ông của Kinh Dịch? Trước 
Phạm Trần Anh, nh{ Văn Hóa lớn Lý Đông A và tiếp theo là Linh mục triết gia Kim Định đều đ~ 
lên tiếng: “Chính tổ tiên nòi giống Việt mới là chủ nhân ông của Kinh Dịch”. Nay sử gia Phạm Trần 
Anh cũng tiếp tục nêu rõ và xiển dương chủ trương này là chính Việt tộc kế thừa triết lý Âm 
Dương Dịch Biến luận của ông Tổ Đế Thần Nông. Theo truyền thuyết họ Hồng Bàng, huyền 
thoại Bố Rồng mẹ Tiên chia 50 con theo mẹ lên núi và 50 con theo cha xuống biển đã nói ở trên, 
sử gia Phạm Trần Anh khẳng định: “Như vậy ngay từ thiên niên kỷ thứ 3 TDL, lời nói của bố Lạc 
một lần nữa đã chứng minh Việt tộc là người kế thừa sở đắc triết lý Âm Dương. Sự kiện bố Lạc 
phân chia bọc trăm trứng ra 2 bộ âm dương vừa tương sinh vừa tương khắc, tuy 2 mà lại là một. 
Lạc Long Quân (Dương) là Rồng ở dưới nước nên dẫn 50 con về về miền sông nước (âm) còn Âu 
Cơ là Tiên (âm) lại dẫn 50 con lên miền cao rừng núi (Dương) theo đúng nguyên lý Dịch là trong 
âm có dương, trong dương có âm, thể hiện “lý tương sinh tương khắc” tinh tuý cốt lõi của triết lý 
Đông phương. Sự thực trên đã minh nhiên khẳng định Việt tộc là người thừa kế triết thuyết Âm 
Dương Dịch biến luận khởi từ Phục Hi tới Thần Nông tức Đế Thần của Việt tộc…   
 
Sự thật lịch sử này được thừa nhận bởi chính lịch sử Trung Hoa cổ đại. Sách “Kinh Thư” trong 
phần mở đầu chỉ đề cập đến Nhị Hoàng là Phục Hy, Thần Nông và Ngũ Đế là Đế Chuyên Húc, Đế 
Cốc, Đế Chí, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Việc Kinh Dịch chọn 2 quẻ dành cho 2 con vật Rồng chim (Tiên) 
linh thiêng, vật tổ biểu trưng của Việt tộc đã minh nhiên xác định nguồn gốc xuất xứ của Kinh 
Dịch. Đến đời Chu, Chu văn Vương tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá Việt rồi biến cải thành Chu 
Dịch thiên về bói toán chứ không phải là tinh hoa triết lý Âm Dương Dịch biến luận thể hiện nhân 
sinh vũ trụ quan của Việt tộc”. 
 
Lần đầu tiên trong lịch sử, sử gia Phạm Trần Anh đã phục hồi sự thật lịch sử về vấn đề tên nước 
thời Kinh Dương Vương l{ XÍCH QUY chứ không phải là Xích Quỷ như s|ch sử xưa chép lại. 
Huyền sử Phù Đổng Thiên Vương ph| giặc Ân xảy ra vào thời Hùng Vương thứ 8 khi Việt tộc 
còn định cư từ Tam Giang Bắc gồm 3 con sông là sông Vị, sông Lạc và sông Hoàng Hà trải dài 
xuống tới Ba Thục l{ vùng đất đỏ Basalt mới bồi nên “Kinh Thư” gọi vùng n{y l{ “Xích Quy 
phương”. Chính vì thế m{ Kinh Dương Vương đã lấy tên đất vùng n{y l{m tên nước thời cổ đại 
l{ XÍCH QUY. Theo s|ch “Địa lý Tối tân Trung Quốc Phân tỉnh đồ” của Trung Quốc do nhà xuất 
bản Bắc Kinh ấn hành thì nước Quy Phương thời đó l{ tỉnh Quý Châu bây giờ. Như vậy bộ Vũ 
Ninh xưa nằm ở Quý Ch}u, lúc đó có tên là Dạ Lang.  
 
Triều Chu tự cho l{ văn minh nên gọi c|c nước khác là quỷ, sau khi đ|nh thắng 9 nước chư hầu 
Chu Công Quí Lịch đã gọi 9 nước này là cửu quỷ nên các sử gia Trung Quốc đã viết Xích Quy là 
Xích Quỷ. Hán tộc thâm độc đ~ triệt tiêu văn tự Việt cổ, bóp méo sửa đổi sự thật lịch sử đ~ qua 
hàng ngàn năm nên việc phục hồi sự thật khách quan của lịch sử là vấn đề hết sức cần thiết. Một 
sự thật không thể phủ nhận được l{ “Huyền tích về Thánh Gióng tức Phù Đổng Thiên 
Vương”  đ|nh tan giặc Ân v{o đời Hùng Vương thứ 8 đã được chính thư tịch cổ Trung Quốc xác 
nhận”.  
 
Sử gia Phạm Trần Anh đ~ chứng minh thời đại Hùng Vương có thật trong lịch sử. Thật vậy, các 
nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy 1 c|i “Qua” l{ loại vũ khí độc đ|o của người Việt ở phía Đông 
Trường Sa tỉnh Hồ Nam, đặc biệt trên cái qua có khắc tên vua Nhược Ngao. Công trình khảo cổ 
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gía trị n{y đã được sách Xuân Thu Tả Truyện và Sử Ký của Tư Mã Thiên, là bộ sử chính thống 
của Trung Quốc xác nhận như sau: “Nghi viết Hùng Nghi hiệu Nhược Ngao là Hùng Vương thứ 
14 (789TDL)”. Đã có Phù Đổng Thiên Vương v{o đời Hùng Vương thứ 8 đ|nh giặc Ân và di tích 
khảo cổ “c|i qua” có khắc chữ đời Hùng Vương thứ 14 như đã nói trên thì Thời Đại Hùng Vương 
hiển nhiên là một thời đại có thực trong lịch sử Việt mà không ai có thể hoài nghi phản bác hay 
chối bỏ được nữa. 
 
Vấn đề cương giới nước Văn Lang cũng được sử gia Phạm Trần Anh lý giải rõ ràng dựa trên cơ 
sở của các công trình khảo cổ. Bộ Đại Việt sử ký to{n thư của Ngô Sĩ Liên l{ Bộ Sử đầu tiên của 
nước ta viết về truyền thuyết Rồng Tiên v{ nước Văn Lang của Việt tộc. Cương giới Văn Lang 
trải dài khắp Trung nguyên trở xuống bao gồm miền Giang Nam v{ Lĩnh Nam Trung Quốc bây 
giờ cho đến Ho{nh Sơn của nước ta. Đại Việt Sử lược tuy là bộ sử xưa nhất còn sót lại nhưng đã 
bị Tiền Hy Tộ sử quan triều Thanh sửa đổi ngay cả tên bộ sử sửa lại là Việt sử Lược và cố tình 
chép là 15 châu (bộ) chỉ nằm trong phạm vi Bắc Việt Nam m{ trong đó, không có c|c bộ Dương 
Tuyền, Chu Diên, Ninh Sơn, Phúc Lộc, Quế Dương, Ch}n Định, Quế L}m, v{ Tượng quận là 
những bộ trước đ}y của Việt tộc nằm trong lãnh thổ Trung Quốc bây giờ. Việt Sử lược chép 15 
bộ theo ý đồ của Sử quan triều Thanh nên chỉ nằm trong phạm vi Bắc Việt Nam.  
 
Nhà bác học Lê Quý Đôn đ~ nhận định trong V}n Đ{i Loại ngữ là: “Tên 15 châu (bộ) là do triều 
Hán, Ngô đặt ra. Tên gọi lẫn lộn ngờ rằng những tên đó là do bọn hậu nho góp nhặt vay mượn 
chép ra, khó mà tin được”. Sử gia Phạm Trần Anh đã trích dẫn “Lĩnh Nam Trích Qu|i” l{ s|ch 
duy nhất viết 15 bộ trong đó có bộ Ch}n Định nay là vùng Hồ Nam Trung Quốc bây giờ. Cố Viêm 
Vũ, t|c giả s|ch “Thiên hạ Quận quốc Lợi bệnh thư” viết về “AN NAM Cương vực Bị lục” liền bị 
triều Thanh tịch thu. Thế mà các sử gia nước ta từ Đ{o Duy Anh đến các nhà sử học Xã hội Chủ 
nghĩa cứ nhân danh sử học hiện đại cố tình kéo lùi niên đại lập quốc và nhất loạt cho rằng 15 bộ 
của nước Văn Lang chỉ nằm trong phạm vi của nước Việt Nam hiện nay!  
 
Các nhà sử học Xã hội Chủ nghĩa với duy vật sử quan viết sử theo nghị quyết đảng đ~ phủ nhận 
cả huyền thoại Rồng Tiên của Việt tộc khi viết: “Địa bàn đó quá rộng lớn bao gồm khắp vùng Hoa 
Nam, là nơi cư trú của tất cả các dân tộc Bách Việt chứ không phải của riêng người Lạc Việt. 
Người Lạc Việt cũng chưa bao giờ thống lãnh toàn thể các dân tộc Bách Việt. Vả lại, vị trí của 15 
bộ đều tập trung ở Bắc phần Việt Nam hiện nay.!”. Trong khi đó, theo sách sử xưa thì cương giới 
quốc gia VĂN LANG trải dài từ Phong Châu xuống tận Bắc Việt Nam. Địa danh châu Phong mà sử 
sách Trung Quốc viết l{ Phong Ch}u l{ vùng đất trải dài giữa phía Đông xứ Tạng và phía Tây Ba 
Thục, nơi 4 con sông lớn hội tụ, đó l{ sông Minh sông Cửu Long, sông Dạ Lang v{ sông Dương 
Tử m{ s|ch xưa chép l{ MIN (sông Minh) YA (Dạ Lang) KONG (Cửu Long) KẠ (Dương Tử).  
Khi triều Đường thống trị nước ta, năm 621 mới đặt tên Phong Ch}u cho vùng đất ở Việt Trì 
Phú Thọ. 
 
Quốc gia Văn Lang bao gồm nhiều chi tộc Việt với những tộc danh như Dạ Lang ở Quý Châu, 
Bạch Lang ở Tứ Xuyên, Việt Lang ở Quảng Đông v{ Văn Lang ở Quảng Tây và Việt Nam. Sự giống 
nhau trong tất cả địa danh, thủy danh và tộc danh của vùng Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam 
đã chứng tỏ cư d}n 2 vùng cùng một chủng tộc Việt. Sự thật lịch sử n{y đã được các nhà Trung 
Hoa Học toàn thế giới, kể cả các Học giả Trung Quốc v{ Đ{i Loan thừa nhận trong cuộc Hội thảo 
quốc tế về nguồn gốc văn minh Trung Hoa tại Đại học Berkerley California Hoa Kỳ năm 1978. 
Sau khi đ~ x|c định được Thời Đại Hùng Vương cũng như lãnh thổ của Nước Văn lang bằng 
nhiều tài liệu phong phú và giá trị, sử gia Phạm Trần Anh cũng đã dày công nghiên cứu về xã hội 
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Hùng vương qua c|c lãnh vực kinh tế, Văn Hóa, tôn gi|o, chủng tộc, ngôn ngữ v{ văn học nghệ 
thuât thời Hùng Vương rất xúc tích và sống động.  
 
Trong tác phẩm Việt Nam Thời Lập Quốc, sử gia Phạm Trần Anh tập trung nỗ lực biên khảo về 
cội nguồn Dân Tộc, lịch sử tiến hóa của thời đại Hùng Vương, phục hồi được lịch sử của Thời 
Dại Hùng Vương với 2 quốc gia Xích Quy v{ văn Lang với rất nhiều khám phá Hay - Mới - Lạ và 
Đúng với chân lý Lịch sử Việt, Nòi giống Việt, Đạo Lý Việt v{ văn Hóa Việt. Đặc biệt sử gia đã  
đưa ra nhiều kiến giải mới cùng nhiều khám phá mới về quốc gia Âu Lạc, quốc gia Nam Việt 
cũng như cuộc khởi nghĩa của hai B{ Trưng khiến cho chúng ta vừa thích thú vừa hãnh diện về 
bản lãnh và khí phách của tổ tiên nòi giống Việt. 
 
Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam có những điểm son chính yếu sau đ}y: 
 
1. Tác giả đ~ viết sử với tâm thức Việt, có con mắt triết, hay con mắt Việt v{ đã có cái nhìn thống 
quan, đạt quan về Văn Hiến-Văn Hóa, thấu rõ sử tính và sử mệnh của Việt Nam. 
 
2. Sử gia Phạm Trần Anh đ~ đ|nh tan những ngộ nhận, và làm hiển lộ chân giá trị của Huyền 
Thoại Tiên Rồng mà ông gọi là một thông điệp ng{n đời của Dân Tộc Việt Nam và khẳng định 
chính Việt tộc là kế thừa của triết Lý Âm Dương. 
 
3. Sử gia Phạm Trần Anh đ~ phục hồi được lịch sử, x|c định rõ Việt nam có một thời đại Hùng 
Vương xua tan đi những bóng đêm phủ trùm lên lịch sử Việt Nam đ~ mấy ng{n năm suốt thời 
kỳ lập quốc do }m mưu th}m hiểm của Hán Tộc đã xuyên tạc bóp méo lịch sử Việt Nam, cố tình 
xóa nhòa thời đại Hùng Vương hay ít ra hạ thấp giá trị của Quốc Tổ Hùng Vương, vị Quốc Tổ đã 
dầy công Khai Quốc và Lập Quốc.  
 
5. Sử gia Phạm trần Anh đ~ khẳng định Việt Nam có lịch sử l}u đời nhất với h{ng ng{n năm Văn 
Hiến và tái Khẳng định cương vực nước Văn Lang xưa đồng thời sử gia dõng dạc tố c|o đảng 
CSVN: “Sau công hàm ngoại giao bán nước năm 1958, Đảng CSVN đã chỉ thị cho Viện sử học, viện 
khoa học xã hội viết sử theo nghị quyết của đảng là không được đề cập tới thời lập quốc với phần 
lãnh thổ xa xưa bên Trung Quốc. Các nhà sử học Mác Xít thuộc Viện khoa học xã hội CHXHCNVN 
nhất loạt cho rằng nhà nước Văn Lang ra đời cách nay khoảng 2500-2600 năm cho phù hợp với 
những gì sử quan triều Thanh là Tiền Hy Tộ sửa đổi Đại Việt sử lược”. Tiền Hy Tộ, sử quan của 
triều Thanh đ~ đổi tên “Đại Việt Sử Lược” của một tác giả vô danh đời Trần là “Việt Sử Lược” và 
sửa đổi xuyên tạc về việc thành lập quốc gia Văn Lang như sau: “Đến đời Trang Vương nhà Chu 
(696-682TCN) ở bộ Gia Ninh có người lạ, dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng 
Vương, đóng đô ở Văn Lang, hiệu là nước Văn Lang”.   
 
Nguyễn Khắc Thuần trong “Việt Nam, Tư Liệu Tóm Tắt” thì cái gọi l{ “Khoa học Lịch Sử Hiện 
Đại” cho rằng: “Niên đại mở đầu của thời sơ sử được xác định là cách nay từ 2.600 năm tới 2.500 
năm. Trái với những ghi chép của chính sử cũ và các tài liệu dã sử khác, các nhà nghiên cứu thuộc 
Viện Khoa học xã hội nhà nước CHXHCNVN cho rằng nước Văn Lang của các vua Hùng chỉ tồn tại 
khoảng 300 năm và niên đại tan rã là khoảng 208 TDL chứ không phải 258 TDL”. Việc sửa đổi 
niên đại vua Hùng dựng nước để phù hợp với quan hệ hữu nghị Việt Trung chính l{ h{nh động 
b|n nước, chính thức hợp thức hoá các cuộc x}m lược của Hán tộc qua việc sửa đổi lịch sử Việt, 
những nhà sử học Mác Xít vong bản n{y đã phủ nhận huyền thoại Rồng Tiên, phủ nhận toàn bộ 
lãnh thổ xa xưa của Việt tộc !!!”. 
 



19 
 

6. Sử gia Phạm trần Anh đ~ có công lớn vun bồi Quốc Thống và vinh danh Quốc Tổ Hùng Vương. 
Ông cũng l{ người viết tác phẩm Quốc Tổ Hùng Vương với nhiều tài liệu đầy đủ nhất và lối văn 
giản dị dễ hiểu khiến các thế hệ trẻ sau n{y v{ đồng bào nói chung dễ tìm hiểu về cội nguồn Dân 
Tộc và nhớ ơn Quốc Tổ. 
 
7. Sử gia Phạm trần Anh đ~ cống hiến cho chúng ta rất nhiều khám phá mới lạ như quốc Gia 
XÍCH QUY chứ không phải Xích Quỷ như bọn giặc H|n đã thóa mạ nòi giống Việt. Quốc Gia Xích 
Quy là tiền thân của Quốc Gia VĂN LANG, Thần Nông l{ người Việt chứ không phải Tầu. Khởi từ 
Phục Hy, Thần Nông, Đế Ho{ng, Đế Nghiêu, Đế Thuấn…Vua lập ra nhà Hạ bênTầu cũng thuộc 
nòi giống Việt v{ người Hán chỉ mới chính thức lập ra nước Tầu từ thời đại Thương (1766 
TDL), nhân Vật Triệu Đ{ tức Triệu Vũ Đế người dựng ra nước Nam Việt l{ người Việt, cuộc khởi 
nghĩa của Trưng Nữ Vương xảy ra ở Trường Sa, vùng hồ Động Đình ở Hoa Nam TQ bây giờ chứ 
không phải ở Bắc VN như sử sách từ trước đến giờ vẫn chép sao y sách sử của Hán tôc.  
 
8. Sử gia Phạm Trần Anh không chỉ lý luận, trình bầy minh giải về mặt tài liệu thuần túy lý 
thuyết mà ông còn chứng minh bằng những kết quả mới nhất của các khoa Khảo cổ học, Dân tộc 
học, Nhân chủng học, ngôn ngữ học, Huyết học, Kết quả Mã Di truyền DNA v{ Đại Dương Học 
(thuyết biển tiến và biển lui) nên tác phẩm Nguồn Gốc Dân Tộc Việt của tác giả có sức thuyết 
phục rất lớn hơn hẳn các bộ sử đã có từ trước đến nay. 
 
9. Qua nhũng t|c phẩm lịch sử của sử gia Phạm Trần Anh, đồng bào Việt Nam không chỉ kiên 
định Niềm Tin, phát huy Niềm Tin cùng Hào Khí Việt Nam mà còn góp phần thiết dựng nền 
tảng, bổ sung, hoàn thiện v{ kho|ng trương nền Văn Hiến Văn Hóa Việt Nam sáng ngời trong 
tương lai. Với Kết Quả Mã Di Truyền DNA đã xác nhận người Hòa Bình Hoabinhian chính là 
người tiền Việt Protoviets, chủ nhân của nền văn hóa Hòa Bình. Mỗi lần biển tiến, Protoviets đã 
phải di cư lên miền cao, sau khi nước biển hạ thì từ cao nguyên Malaya, những người Protoviets 
= Malayoviets đã tiến xuống vùng lưu vực các con sông Dương Tử, Hoàng Hà, Cửu Long để 
thành lập quốc gia Xích Quy, Văn Lang, Việt Thường và các quốc gia Bách Việt như s|ch sử cổ 
Trung Quốc xác nhận.  
 
Đặc biệt, huyền thoại không còn là huyền thoại nữa mà đã trở nên hiện thực sống động x|c định 
truyền thuyết diễn tả qua việc mẹ Âu cùng 50 con ở lại vùng cao, Bố Lạc dẫn 50 con xuống 
“Thủy Phủ” miền sông nước. Hai Thạc sĩ sử địa người Pháp là J Loubet và P Gourou đã tìm ra địa 
danh Thủy Phủ chính là cảng Th{nh Đô tỉnh Tứ Xuyên Phủ Trùng Kh|nh TQ được ghi rõ trong 
bản đồ Pacific Ocean v{ Atlas năm 1949. Sử gia Phạm Trần Anh viết:  
 
“ Kết quả mới nhất, thuyết phục nhất của các nhà Di Truyền học đã xác định Việt tộc hoàn toàn 
khác hẳn với Hán tộc. Người Việt có 1 tỷ lệ cao nhất về biến đổi di truyền trong dân tộc 
(Intrapopulatinal genetic divergence 0.236% và về Hinc II/ Hpal nên được xem là dân tộc cổ nhất 
Đông Nam Á. Chính vì vậy, Việt Nam là trung tâm của nền văn hoá Hòa Bình ảnh hưởng bao trùm 
Đông Nam Á, Trung Hoa, Ấn Độ, Trung Cận Đông và cả châu Mỹ nữa.  
 
Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đời nhất có Haplogroups chính gồm A, B, C, D và không có 
cặp căn bản số 9 giữa 2 thể di truyền COII/ tRNA.LYS mà các nhà di truyền học gọi là “Đột biến đặc 
biệt Á Châu= “9bp deletation bettween CO II tRNA LYS genes”, bp= base pair). Cư dân Nam Trung 
Hoa tức người Trung Quốc ở Hoa Nam, Đài Loan, Cư dân Đông Nam Á gồm Miến Điện, Miên, Lào, 
Thái Lan, Tân Gia Ba, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật tân, Brunei và Đông Timor, thổ dân Đa Đảo 
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Polynesian, thổ dân Hawai, thổ dân Maya ở Trung và Nam Mỹ, Pima ở Bắc châu Mỹ có cùng 
Halogroup A, B, C, D và Thất thoát cặp căn bản số 9 giữa 2 thể di truyền COII/tRNALYS mà các nhà 
Di truyền học gọi là Đột biến châu Á Mitochondrial DNA Á Châu (Asian Mitochondrial DNA) của 
Việt tộc. Thực tế này xác định Việt tộc là một đại chủng lớn nhất của nhân loại”. Công trình 
nghiên cứu hết sức công phu giá trị của sử gia Phạm Trần Anh đ~ mở ra cho dân tộc và nòi 
giống ta một viễn tượng mới: “Sinh Mệnh dân tộc Việt nam gắn liền với sinh mệnh của Đại Chủng 
Bách Việt Tộc, gắn liền với sinh mênh của các Quốc Gia Đông Nam Á và gắn liền với Sinh Mệnh 
toàn Nhân Loại”. 
 
Công trình nghiên cứu Lịch sử Việt Nam về Quốc Tổ Hùng Vương trong t}m thức Việt, về bản 
sắc văn hóa truyền thống Việt, về phong tục tập quán cùng những lễ hội dân gian từ xa xưa sẽ 
góp phần bảo lưu văn hóa truyền thống Việt Nam. Đặc biệt tác phẩm lịch sử Nguồn Gốc Dân Tộc 
Việt Nam viết về khởi nguyên dân tộc Việt với những kết qủa khoa học mới nhất về DNA của đại 
chủng Việt do viện hàn lâm khoa học Hoa Kỳ công bố sẽ giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam trong 
nước và hải ngoại hiểu rõ hơn về nguồn cội phát tích của dân tộc Việt Nam chúng ta. 
 
Xin c|m ơn sử gia Phạm Trần Anh đã dầy công tìm tòi nghiên cứu, về cội nguồn dân tộc để lần 
đầu tiên, chúng ta có một bộ lịch sử Việt Nam hết sức giá trị, đ|p ứng được mong muốn của tất 
cả mọi người Việt Nam chúng ta về nguồn cội của một dân tộc có lịch sử l}u đời nhất với gần 5 
ng{n năm văn hiến. 
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