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Sông núi trời Nam của nước Nam
Sách trời định rõ tự muôn ngàn
Cuồng ngông giặc dữ vào xâm lấn
Chuốc lấy bại vong, lũ bạo tàn…
PHẠM TRẦN ANH cẩn dịch
The South nation resides the Southern people
This fate is written in “the book of heaven”
By none reason you invade this soil
As said you will suffer a vanquishable destruction!
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KÍNH DÂNG
HỒN THIÊNG SÔNG NÚI
DÒNG GIỐNG RỒNG TIÊN
QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG LẬP QUỐC
ANH THƯ HÀO KIỆT ĐỜI ĐỜI BẢO QUỐC AN DÂN
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Nhớ xưa Quốc Tổ dựng nền
Ngàn năm văn hiến sử thiên anh hung
Bọc điều trăm họ thai chung
Đồng bào tiếng gọi vô cùng Việt Nam!
A time within memory of our nation’s first founders,
the history of thousands of years with a civilization,
heroes and their victories,
a belief that all Vietnamese were born
by the only mother initially,
the utmost familiar name “The Vietnamese Peoples”
which is heartily felt and sounded very Vietnamese.
PHAM TRAN ANH
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DI CHÚC MUÔN ĐỜI
“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những
điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói
một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là
họa Trung Quốc. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra
trên biên ải mà ta phải nghĩ tới chuyện khác lớn hơn là
họ không bao giờ tôn trọng biên giới quy ước. Họ cứ luôn
luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính
được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta,
lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng
thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời
ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được
để lọt vào tay kẻ khác...
Ta muốn lời nhắn nhủ này như một di chúc cho con cháu
muôn đời sau. Quá khứ là gốc rễ của tương lai, rễ càng
đâm sâu thì cây mới vững vàng và càng vươn cao”.
VUA TRẦN NHÂN TÔN(1279-1293)
“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào có thể vứt bỏ?
Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần.
Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc
trình bày rõ điều ngay, lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một
thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho gìặc, thì
phải tội tru di … ”.
VUA LÊ THÁNH TÔNG (1460-1497)
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THE IMMORTAL WORDS!
"You shouldn't forget it is a big country that would do bad
and immoral things. It gives itself the right to say one thing
and act differently. Therefore, the forever threats we must
be aware of are from the Chinese. We shouldn’t belittle a
tiny thing like a mole that occurs along our borderlands,
for such a mole, without our timely intervention, will
eventually become a mountain. The Chinese never abide to
the agreed boundaries; they always put about excuses
leading to dispute. They cannot take over our country, but
they wear away our land; they gradually gnaw at our land.
In the long run their attempt is to downsize our territory –
from an eagle nest to that of a sparrow. So you must always
keep in mind what I say:"Any inch of land that was passed
to us by our ancestors must not fail or fall into other
people's hands. I want to say this as a testament for our
future generations ...". The past is the root of the future, the
deeper roots go, the stronger and higher plants will grow. "
KING TRAN NHAN TON (1279-1293)
" An inch of the mountain, or an inch of the river is our
land that cannot be wasted. You must contend with them to
prevent them from wearing away our land. If they don’t
listen to us, you can have an envoy come to the North to
settle the matter diplomatically. If you dare cede one inch
of the mountain or an inch of the river to the enemy, you
will be beheaded …".
KING LE THANH TONG (1460-1497)
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“Chúng ta đều do Tổ Tiên sinh ra, không cứ là trai gái già
trẻ, không cứ là chi tộc nào, dòng họ nào. Mọi người đều
là CON RỒNG CHÁU TIÊN, từ một bào thai của mẹ Âu nên
tất cả đều từ một mẹ sinh ra các ngành các chi mà thôi.
Cành cây lớn muôn lá, gốc vốn ở rễ. Nước có nghìn
dòng sông, muôn ngọn suối, vốn có gốc từ một ngọn
nguồn. Cảnh vật còn như vậy, huống chi là con người
chúng ta. Con người sinh ra đời, đời đời nối tiếp về sau,
đều do các người đời trước nuôi nấng dìu dắt vậy.
Ngưỡng mộ và tưởng nhớ Tổ Tiên, chúng ta hãy lấy
việc siêng năng mà bồi đắp cho gốc rễ. Lấy sự cần kiệm
làm răn rồi tu nhân tích đức, giàu lòng thương người
hơn là chê bai ghen ghét người.
Là con cháu thì chúng ta phải nối tiếp truyền thống của
Tổ Tiên, chứ lẽ nào con cháu mà lại không suy nghĩ về ý
nghĩa thâm trầm cao đẹp nói trên hay sao?”.
HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
(Nói chuyện với các bô lão làng Vân Nội)
BÁCH VIỆT TỪ ĐƯỜNG TỘC PHẢ
Chú giải của La Sơn Phu Tử
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“We are descendents of our own ancestors. Regardless of
gender, age, tribe, clan, We are all ‘Children of the Fairy
and the Dragon’ from Mother Au Co who gave birth to us
- our tribes and clans. It’s like a large tree with many limbs
coming from the same trunk and the same root.
Water to thousands of rivers and streams comes from one
source. That’s the Nature, let alone human beings like us.
Generation after generation are born, brought up and
guided by our predecessors. To revere and remember our
ancestors, we should work hard to take good care of the
roots and the source.
We should exert our industry to cultivate virtue and
morality in ourselves and in the young. We should thrive in
compassion toward other peoples rather than disparaging
and envying of others. As descendants of our ancestors, we
have to preserve the traditions our ancestors have set.
Shouldn’t we think about the above beautiful and profound
meanings for the sake of our country?”.

EMPEROR QUANG TRUNG
BACH VIET WORSHIP HALL
A speech to the elderly at Văn Nội Village
Annotated by La Son Phu Tu
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“Độ luợng bao dung, khoan hòa giáo hóa, không báo thù
kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của phương Nam, người quân tử
ứng xử như vậy. Mặc giáp cưỡi ngựa, xông pha giáo mác,
đến chết không chán, đó là sức mạnh của phương Bắc. Kẻ
cường đạo hành động như thế! ”.
KHỔNG PHU TỬ
“Giao Chỉ là đất văn hiến, núi sông hun đúc, trân bảo rất
nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất ”.
HÁN HIẾN ĐẾ (189-220)
“ Việt tuy gọi là man di nhưng tiên khởi đã có đại công đức
với muôn dân vậy ”.
TƯ MÃ THIÊN
"Người trong nước có thông hiểu những sự tích nước mình
mới có lòng yêu nước, yêu nhà, mới biết cố gắng học hành,
hết sức làm lụng, để vun đắp thêm vào cái nền xã-hội của
Tổ tiên đã xây dựng nên mà để lại cho mình".
TRẦN TRỌNG KIM (Việt Nam Sử Lược)
“ Một việc phi thường mà không một sử gia nào có thể giải
thích được một cách thỏa đáng, mặc dầu đã nghiên cứu rất
nhiều là tại sao sau hơn 1 ngàn năm bị đô hộ, dân tộc Việt
Nam vẫn không bị đồng hóa và Việt Nam vẫn giành lại nền
độc lập dân tộc”.
G. Buttinger
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"Tolerance, generosity and kindness, no sense of vengeance
against the immoral man: these are the source of power of
the South, and it is the quality of a gentleman …
Wearing armor, riding horse, going to the battle field
without fear of death: these are the source of power of the
North, and it’s the strength of a bellicose man.”
CONFUCIUS
" Jiaozhi is the land of culture, many mountains and rivers,
many kinds of jewels, positive historical cultural objects,
outstanding talents."
EMPEROR XIAN OF HAN (CHINA)
"Although Vietnam was regarded as barbarian, they
initially had great merit to all peoples …."
SIMA QIAN
“If people in our country master the patriotic stories of our
own, then we would sentimentally love our country, our
home; and then we will strive to study, to work and to
enrich the social foundation which our predecessors had
established for us to inherit."
TRAN TRONG KIM
(A Concise Summary of Vietnam History)
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“Người Việt đã bao nhiêu thế kỷ chịu ảnh hưởng của văn
minh Hán Hoa, đã ăn sâu vào cá tính và có thái độ cho rằng
mình thua kém, chỉ thu thập văn minh và văn hóa Trung
Quốc mà không tin rằng, văn hóa Trung Quốc thật sự đã
nhận được sự đóng góp đáng kể từ các dân tộc Bách Việt ở
phương Nam. Những nếp sống văn hoá này đem vào Trung
Hoa thời Tiền sử mang yếu tố “Biển” rõ rệt và có thể mô tả
bằng một chữ, đó là chữ “VIỆT” mà trước kia thường gọi sai
lầm là Thái cổ (ProtoThai)”. Tôi xác định chữ Việt nay là
quốc hiệu của một nước vùng Đông Nam châu Á: Nước Việt
Nam. Sự thật bị che phủ hàng ngàn năm cùng với ảnh
hưởng của ngàn năm thống trị nô dịch văn hóa khiến ngay
cả người Việt cũng ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật!”.
J. NEEDHAM
“Ngay từ ngày lập quốc, tất cả then chốt của lịch sử Việt
Nam đều ở cái tinh thần đối kháng kết hợp một cách kỳ lạ,
một bên là năng lực đồng hoá lạ lùng, bên kia là ý chí quật
khởi quốc gia không chịu khuất phục mặc dầu bị thua trận,
bị phân tán, bị chinh phục. Hơn một ngàn năm bị sát nhập
hoàn toàn vào Trung Quốc, từ thế kỷ thứ hai trước công
nguyên đến thế kỷ thứ mười sau kỷ nguyên, thay vì làm cho
dân tộc Việt Nam kiệt quệ thì ngược lại đã làm cho dân tộc
Việt trở nên hùng cường. Việt Nam đầy rẫy những triết gia
hiểu biết theo nghĩa là những con người có chiều sâu tư
tưởng, biết suy nghĩ trăn trở. Càng về đồng quê, thôn cùng
xóm vắng thì càng nhiều, đó là xã hội lý tưởng của Platon
mơ ước đã hiện thực ở Việt Nam từ lâu rồi”.
PAUL MUS
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"Vietnamese people have been influenced by the HanChinese civilization for many centuries; it has been deeply
rooted in their personality and in their attitude, we are
inferior to them, we are said that we just collect Chinese
civilization and culture. However, we do not believe that
Chinese culture actually has not received the substantial
contribution from Bach Viet ethnic in the South. These
cultural life styles were brought into China from the
prehistory with a clear element of "Sea" and it can be
described by one word, that is "Viet,” which previously has
been called wrongly as ancient Thai (ProtoThai) .”
I define that the Viet word is now an official name of a
country in the Southeast Asia Area: Vietnam nation. The
truth was covered for thousands of years, together with the
effect of thousands of years of domination and enslavement
deeply in strange culture that even Vietnamese people are
also surprised, they do not believe that it's true !.”
J. NEEDHAM
“Vietnam has many philosophers who had the depth of
thoughts and concerns in meanings. The more we went into
the countryside and deserted villages, the more we found.
This ideal society which Platon dreamed about existed in
Vietnam a long time ago.”
PAUL MUS
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LỜI NÓI ĐẦU
Mỗi dân tộc đều có những truyền kỳ lịch sử được thần
thoại hoá thể hiện lòng tự hào dân tộc mang tính sử thi của
mình. Thật vậy, huyền thoại Rồng Tiên về ngọn nguồn
huyết thống Việt tuy đượm vẻ huyền hoặc nhưng lại tràn
đầy tính hiện thực, thấm đậm nét nhân văn của truyền
thống nhân đạo Việt Nam. Huyền sử con Rồng cháu Tiên là
niềm tự hào của nòi giống Việt. Đã là người Việt Nam thì
từ em bé thơ ngây đến cụ già trăm tuổi, từ bậc thức giả
uyên bác đến bác nông dân suốt đời chân lấm tay bùn,
không ai không một lần nghe truyện cổ tích Họ Hồng Bàng.
Thật vậy, ai trong chúng ta mà không biết về nguồn cội
Rồng Tiên với thiên tình sử của Bố Lạc Mẹ Âu mở đầu thời
kỳ lập quốc của dòng giống Việt.
Truyền thuyết Việt Nam nói đúng hơn, là truyền kỳ lịch
sử Việt Nam được hư cấu dưới lớp vỏ huyền thoại nhưng
thực chất dựa trên sự thật lịch sử được hư cấu như một
huyền tích trong đó đề cao con người với ý nghĩa nhân bản
truyền thống. Truyền thuyết Việt Nam biểu trưng một triết
lý văn hoá cao đẹp không những thấm đậm tính nhân đạo,
chan chứa vẻ nhân văn, mà còn tràn đầy tình đồng bào,
nghĩa ruột thịt qua hình tượng “Bọc điều trăm trứng nở
trăm con”. Từ ý niệm đồng bào dẫn đến lòng yêu nước,
thương nòi, yêu quê cha đất tổ, tất cả đã trở thành giá trị
đạo lý truyền thống của nền văn minh đạo đức Việt Nam.
Henri Bernard Maitre một nhà Việt Nam Học đã ca tụng
nét đẹp văn hiến của Việt tộc qua đền thờ Văn Miếu:
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PREFACE
Historically, each nation has a tradition and culture that
was made into a legend for the purpose of promotion of the
national pride with its epics. Indeed, the legend of Dragon
and Fairy about the origin of the Vietnamese race seems to
be mysterious, but in reality, it reflects the humanist
characteristics of Vietnamese tradition. The legend of the
Fairy and the Dragon is the pride of Vietnamese people.
Vietnamese people from babies to ripe old-aged elders,
poor peasants to scholars, all have heard of the fairy tales
about Hong Bang Family. Indeed, we all know about our
source, with the great love of Father Dragon and Mother
Fairy or "Luo (Lac) Father and Ou (Au) Mother”, ancestors
of the Vietnamese race.
Suffice to say that the Vietnamese original legend in its
historical tradition is imaginary. However, it heightens our
traditional humanism. The legend of Vietnamese origin
represents a noble cultural philosophy, for it is full of
humanity, of fellow countrymen’s love fictionized in the
image of ‘a bag of one hundred eggs, producing one
hundred babies’ commonly known as ‘people of the same
womb’.
From the fellow-citizen concept to patriotism, love for
homeland, all these have become the moral and traditional
values of Vietnamese ethic and civilization. Henri Bernard
Maitre praised the significance of Vietnamese culture
through the ‘Temple of Literature’:
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“Văn Miếu không phải để cầu kinh hay làm bùa phép mà là
nơi trang trọng ghi ơn các anh hùng dân tộc, các danh
nhân văn hoá, các vị Tiến sĩ với những chuẩn mực đạo đức
để con cháu đời sau ghi sâu vào tâm khảm bài học về đạo
làm người Việt Nam, xứng đáng với hoài bão của Tiền
Nhân”.
Đối với người Việt, việc thờ cúng Ông bà Tiên tổ là đạo
lý làm người trong đời sống tâm linh của người Việt. Từ xa
xưa người Việt coi trọng đạo nghĩa nên thường nghĩ tới
ngày giỗ của người thân hơn là chú trọng đến ngày “sinh
nhật” của mình. Ngày nay, dù giới trẻ quan tâm nhiều đến
ngày sinh nhật nhưng cũng không quên những ngày kỵ giỗ
người thân trong gia đình. Đạo thờ cúng ông bà là một
“Việt Đạo” thể hiện đạo lý làm người Việt Nam. Linh mục
Cadière một Thừa sai ngoại quốc đến Việt Nam truyền giáo
phải thốt lên: “Việt Nam là một dân tộc có tinh thần tôn
giáo cao độ.”.
Học giả P. Mus nghiên cứu về Việt Nam cũng thừa nhận
rằng “Dân tộc Việt có một đời sống tâm linh cao, người
Việt không làm việc, họ tế tự”. Thật vậy, người ngoại quốc
ngạc nhiên khi thấy “Mỗi gia đình Việt Nam là một nhà
thờ, nhà nào cũng có bàn thờ gia Tiên ở chính giữa nhà.
Trong đời sống tâm linh Việt, Nhất cử nhất động, việc gì
cũng tràn đầy tính chất thiêng liêng, thờ phượng, tế lễ,
cúng giỗ với tất cả tấm lòng chí thành… Người Việt không
tham dự vào các buổi lễ để được ban phát ân sủng, mà họ
hiệp thông cầu nguyện như một người “Tư Tế” với tất cả
tính chất thiêng liêng của một tôn giáo”.
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“This Temple is not a place to pray or to make amulets. It
is a formal place to honor our national heroes, our cultural
elites, our doctorates with high ethical standards, and their
names were engraved on stone-slabs, so that the future
generations of Vietnamese would learn about our proper
behaviors, worthy of the aspirations of our ancestors.”
For Vietnamese, the act of worshiping our ancestors is
the moral standards in the spiritual life of the Vietnamese
people. Since the ancient time, Vietnamese people have
highly revered moral principles, so we often think about the
commemoration of our relatives’ deaths rather than
focusing on our birthdays. Today, although young people
are more interested in their birthdays, they do not forget to
commemorate their passed-away relatives. Worshiping our
ancestors is a ‘Vietnamese religion’ showing moral
standards of the Vietnamese. Cadière, a Catholic priest who
came to Vietnam to evangelize Christianity, had once
confessed that Vietnam was a nation of high religious
spirit.
P. Mus, a scholar, when observing the Vietnamese, also
acknowledged that Vietnamese people had a high spiritual
life: “Vietnamese people did not work, they worship.
Indeed, foreigners were surprised to see that every
Vietnamese family had an ancestor altar in the middle of
their homes. In the Vietnamese spiritual life, every
movement is full of a sacred nature, and they worshipped
their ancestors with all their hearts. This is the unique
characteristic that is imbued with the deep national
identity, full of the democratic and humanistic cultural
VIỆT NAM NƯỚC TÔI - VN MY COUNTRY
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Đây chính là điểm đặc thù độc đáo thấm đậm bản sắc
dân tộc, tràn đầy vẻ nhân văn của triết lý văn hoá nhân chủ
Việt Nam. Trong đời sống tâm linh Việt không chỉ hiển
hiện ở bàn thờ Gia Tiên mà đền thờ ngự trong tâm thức mỗi
người. Điều này thể hiện giá trị cao đẹp đặc trưng đời sống
tâm linh của người Việt cổ.
Thờ cúng tổ tiên chính là đạo lý làm người, là cái gì
thiêng liêng cao cả truyền từ đời này sang đời khác. Chính
dòng sống tâm linh này đã góp phần bảo tồn dòng giống
Việt.
Truyền thống thờ cúng ông bà không còn là một tập tục,
một tín ngưỡng đơn thuần mà đã trở thành đạo lý của dân
tộc.
Thờ cúng ông bà được xem như Tổ Tiên chính giáo của
đạo làm người Việt Nam mà Nguyễn Đình Chiểu một sĩ
phu yêu nước thế kỷ XIX đã ân cần nhắc nhở “Thà đui mà
giữ đạo nhà, Còn hơn sáng mắt ông cha không thờ”.
Người Việt Nam ai cũng biết uống nước phải nhớ nguồn
vì “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong
nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn đạo
hiếu mới là đạo con... và “Ơn cha mẹ thề không lỗi đạo,
Thờ sống sao thờ thác làm vầy. Công cha nghĩa mẹ xưa
nay, Con nguyền ghi nhớ thảo ngay một lòng”.
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philosophy. As a matter of fact, the Vietnamese spiritual
life does not only emblem through the ancestral altar, but
also in the altar on the mind of each person. This
represents the good values that characterize the spiritual life
of the ancient Vietnamese people.
Ancestors worshiping is human morality; it is something
noble and spiritual handed down from generation to
generation.
This spiritual life has contributed to the conservation of the
Vietnamese heredity. Ancestor worshiping tradition is no
longer a practice, a simple creed, but it has become a
national standard of morality.
Ancestor worshiping is considered the orthodox religion of
Vietnamese people. Do Chieu, a patriot in the 19th century
graciously reminded us, "It’s better to be blind to conserve
our moral conformity than not worshiping our ancestors
while our eyes are good.".
Everyone of us Vietnamese knows that when we drink
water, we need to know where it comes from, because:
"Our father’s kindness is as great like Great Mountain,
and our mother’s love is as sourceful as the water flowing
out from a stream. We must respect our parents and fulfill
our filial duties...! Parents’ kindness to us is undeniably
great and unforgettable, regardless of their being alive or
in the great beyond. Past and present, we ought to be
grateful to parents’ kindness forever.”
VIỆT NAM NƯỚC TÔI - VN MY COUNTRY
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Đây chính là điểm độc đáo của dòng sống tâm linh Việt
vẫn tiếp nối truyền lưu trong mỗi con người Việt Nam
chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau. Thật vậy bên cạnh
đời sống thực tế khổ đau trước mắt, vẫn hiển hiện một đời
sống tâm linh sâu thẳm, thấm đậm tính nhân bản hiện thực
cao đẹp. Chính dòng sống tâm linh đó đã tạo cho mỗi người
Việt Nam một quan niệm sống lạc quan yêu đời, an nhiên
tự tại nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nền độc
lập thực sự, quyền tự do thực sự và sự ấm no hạnh phúc
thực sự cho toàn dân Việt Nam.
Lịch sử Việt là lịch sử của sự thăng trầm từ khi lập quốc
đến ngày nay với gần một ngàn năm đô hộ của giặc Tàu,
gần một trăm năm nô lệ giặc Tây và hơn nửa thế kỷ nô dịch
chủ nghĩa vô thần, Hán hóa dân tộc. Trong suốt trường kỳ
lịch sử, Hán tộc bành trướng với ưu thế của một nước lớn
đất rộng người đông cùng với những thủ đoạn thâm độc
quỷ quyệt xóa đi mọi dấu vết cội nguồn, bóp méo sửa đổi
lịch sử khiến thế hệ sau chỉ biết tìm về lịch sử trong cái gọi
là “Chính Sử” của đế quốc “Đại Hán”.
Mỗi một triều đại Hán tộc đều chủ tâm thay đổi địa
danh, thủy danh xưa cũ của Việt tộc cùng với ảnh hưởng
nặng nề của gần một ngàn năm nô dịch văn hóa khiến nhiều
người chấp nhận tất cả như một sự thật mà không một chút
bận tâm. Thế nhưng dưới ánh sáng của chân lý khách quan
trước thềm thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại, lịch sử vẫn
là lịch sử của sự thật dù bị vùi lấp hàng nghìn năm bởi lớp
bụi của thời gian cũng như bị sửa đổi, bóp méo, xuyên tạc
bởi sức mạnh của Hán tộc thống trị.
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This is the uniqueness of Vietnamese’s spiritual life
that each Vietnamese observes today and forever after.
Undeniably, besides the real life’s sufferings and hardships,
we all enjoyed being embraced by our traditional deep and
noble spiritual life. It enlivens within each Vietnamese an
optimistic living concept, love for life and leisure, together
with the will to readily sacrifice our lives for the true
independence, the true freedom, prosperity and happiness
for all Vietnamese people.
Vietnamese history is the one full of rises and falls of a
nation from the dawn of its foundation till today, in which
it suffered for nearly one thousand years under Chinese
domination, nearly one hundred years under French
colonialism, and more than a half century of subjugation by
foreign ideologies. During the course of our history, many
a time, Chinese people, simmering in their expansionism by
all means and with wicked and diabolic tricks, have
attempted to invade our country. Every time they were able
to occupy our land, they exerted any way possible to
destroy all traces of our roots, our civilization, and our
culture. Simultaneously they distort and flip our history and
replace it with something vague and chaotic that hampers
the later generations Vietnamese from their aboriginal race
and pride of their people.
Each Chinese dynasty kept renaming the names of
places purposefully, the chorographical features of our
lands and rivers. More or less the Vietnamese people for
nearly one thousand years under Chinese domination had
been
VIỆT NAM NƯỚC TÔI - VN MY COUNTRY
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Bước sang thiên niên kỷ thứ ba, ánh sáng của sự thật soi
rọi vào quá khứ bị che phủ hàng ngàn năm bởi kẻ thù Hán
tộc bành trướng. Trước đây, nhân loại cứ tưởng tất cả nền
văn minh Tây phương là của Hy Lạp La Mã, để rồi phải
xác nhận nền văn minh đó đến từ nền văn minh của Trung
Quốc. Cuối thiên niên kỷ thứ hai, nhân loại lại ngỡ ngàng
khi thấy rằng cái gọi là nền văn minh Trung Quốc lại chính
là nền văn minh của đại chủng Bách Việt.
Vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải nhìn lại toàn bộ lịch
sử Việt để phục hồi sự thật của lịch sử để xóa tan đám mây
mờ che lấp suốt mấy ngàn năm lịch sử bởi kẻ thù truyền
kiếp của dân tộc. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ không một
dân tộc nào chịu nhiều mất mát trầm luân như dân tộc Việt
với những thăng trầm lịch sử, những khốn khó thương đau.
Ngay từ thời lập quốc, Việt tộc đã bị Hán tộc với sức mạnh
của tộc người du mục đã đánh đuổi Việt tộc phải rời bỏ địa
bàn Trung nguyên Trung Quốc xuống phương Nam để rồi
trụ lại phần đất Việt Nam bây giờ. Trải qua gần một ngàn
năm đô hộ, với chiến thắng Bạch Đằng Giang năm 938 của
Ngô Quyền mới chính thức mở ra thời kỳ độc lập của Việt
tộc.
Trong suốt trường kỳ lịch sử, tuy bị Hán tộc xâm lấn
phải bỏ trung nguyên xuống phương Nam nhưng nền văn
hóa của Việt tộc đã thẩm nhập vào đất nước và con người
Hán tộc để hình thành “Cái gọi là văn minh Trung Quốc”.
Chính sử gia chính thống của Hán tộc là Tư Mã Thiên đã
phải thừa nhận một sự thực là: “Việt tuy gọi là man di
nhưng tiên khởi đã có đại công đức với muôn dân vậy...”.
24 PHAM TRAN ANH

severely influenced by their mischievous policy of the
cultural slavery that made us accept all the “false”, without
questioning. However, history must be the truth, whether it
has been distorted or buried for thousands of years.
We need to see the light of the objective truth now. At
the threshold of the third millennium, the light of truth
illuminates the true past that had been covered for
thousands of years by our Chinese enemy. In the second
millennium, mankind was shocked before the so-called
‘Greece-Roman paradox’ as the whole world previously
discerned that all the Western civilization belonged to the
Roman and Greece Empires, and then they had to confirm
that it was from the civilization of old China too. At the end
of the second millennium, mankind was shocked again to
find that the so-called Chinese civilization was originally
from Malyo-Viets.
The key thing for us is to review the entire history of
Vietnam to restore the historical truth in order to dispel the
dark clouds that have palled over our history for thousands
of years. In the human history, perhaps no people have
experienced so many glorious ups and painful downs in the
course of our history as did the Vietnamese people. Right
from the national foundation, Vietnamese people were hit
and chased by Chinese people with the power of nomads,
and then Vietnamese people had to leave their homeland
and moved southward to settle on the land where Vietnam
is now. After nearly one thousand years under China’s
domination, Ngo Quyen defeated the South Han in the
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“Vạn thế sư biểu, Người Thầy muôn đời” của Hán tộc
là Khổng Tử đã phải ca tụng nền văn minh rực rỡ, xác nhận
tính ưu việt của nền văn minh Bách Việt ở phương Nam.
Trong sách Trung Dung Khổng Tử đã viết như sau:“Độ
luợng bao dung, khoan hòa giáo hóa, không báo thù kẻ vô
đạo, đó là sức mạnh của phương Nam, người quân tử ứng
xử như vậy… Mặc giáp cưỡi ngựa, xông pha giáo mác, đến
chết không chán, đó là sức mạnh của phương Bắc. Kẻ
cường đạo hành động như thế!”
Trong kinh “Xuân Thu”, Khổng Tử đã ghi lại bao nhiêu
trường hợp cha giết con, con giết cha, cha cướp vợ của con,
con cướp vợ của cha, anh chị em dâm loạn với nhau, bề tôi
giết chúa... Điều này chứng tỏ Hán tộc du mục vẫn còn dã
man mạnh được yếu thua, bất kể tình người, bất kể luân lý
đạo đức. Thế mà chính sử Trung Quốc cứ vẫn miệt thị Việt
tộc là man di, các Thứ Sử Thái Thú Hán vẫn lên mặt giáo
hóa dân Việt trong khi Bách Việt ở phương Nam đã đi vào
nền nếp của văn minh nông nghiệp từ lâu.
Chính vì vậy, “Vạn Thế Sư Biểu” của Hán tộc là Khổng
Tử đã phải đem những nghiên cứu, sưu tập, học hỏi tinh
hoa của nền văn minh Bách Việt phương Nam đặt để thành
những tôn ti trật tự, những giá trị đạo lý để giáo hóa Hán
tộc du mục. Tất cả năm bộ Kinh Điển, “Ngũ Kinh” được
xem như tinh hoa của Hán tộc đã được chính Khổng Tử xác
nhận là ông chỉ kể lại “Thuật nhi bất tác”, chép lại của tiền
nhân chứ không phải do Khổng Tử sáng tác. Ngày nay, sự
thật lịch sử đã được phục hồi khi giới nghiên cứu đều xác
nhận hầu hết các phát minh gọi là văn minh Trung Quốc, từ
nền văn minh nông nghiệp đến văn minh kim loại, kỹ thuật
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battle on Bach Dang river in 938, officially opening an era
of independence for Vietnam.
Periodically, although we were invaded by China and
forced to migrate to the south, the culture of Vietnamese
people made its way into China, creating a so-called
Chinese civilization. Sigma Qian, a noted historian of
Chinese people, had to admit the fact that: "Although the
Vietnamese were viewed as barbarians, at the beginning
they had the great merit to all peoples ...”. Confucius, a
great Chinese scholar, praised the brilliant civilization and
confirmed the superiority of Bai-Yue Civilization in the
southern part of China: Vietnam. In the book ‘Doctrine of
the Mean,’ Confucius wrote: "Tolerance, generosity and
kindness, no sense of vengeance against the immoral man:
these are the source of power of the South, and it is the
quality of a gentleman .. ! Wearing armor, riding horse,
going to the battle field without fear of death: these are the
source of power of the North, and it’s the strength of a
bellicose man.”
In Spring and Autumn Analects, Confucius typified
many incidents where a father killed his son, a son
murdered his father, a father disgraced his son’s wife, a son
abused his father’s concubine, a brother and a sister
engaged in incestuous relationship, a subject assassinated
his king, and so on. This proved nomadic Han-Chinese
were barbarous in the manner of survival, regardless of
human love and morality. Ironically, the invaders viewed
Vietnamese as barbarians.
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đúc đồng, cách làm giấy, cách nấu thủy tinh, cách làm
thuốc súng, kiến trúc nóc oằn mái và đầu dao cong vút... tất
cả đều là của nền văn minh Bách Việt. Chính Hán Hiến Đế,
vị vua cuối cùng của triều Hán đã phải thừa nhận như
sau:“Giao Chỉ là đất văn hiến, núi sông hun đúc, trân bảo
rất nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất”.
Hơn lúc nào hết, tìm hiểu về huyền thoại Rồng Tiên,
khởi nguyên dân tộc Việt Nam thời Lập Quốc với Quốc Tổ
Hùng Vương là một yêu cầu lịch sử hết sức cần thiết.
Trong ý hướng đó, chúng tôi cố gắng tóm gọn lịch sử Việt
từ thời lập quốc cho đến ngày nay trong tác phẩm “Việt
Nam Nước Tôi” để thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ tường tận
lịch sử Việt Nam. Khi thế hệ con em chúng ta hiểu rõ về
bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc Việt, về đời sống
văn hoá tâm linh Việt, về những lễ tết, hội hè đình đám của
dân tộc Việt thì thế hệ con em chúng ta sẽ thấy rõ hơn giá
trị cao đẹp của bản sắc văn hóa truyền thống nhân bản Việt.
Con em chúng ta có quyền tự hào là “Con Rồng Cháu
Tiên” của một dân tộc có lịch sử lâu đời như danh nhân văn
hóa Nguyễn Trãi đã tuyên xưng: “Chỉ nước Đại Việt ta từ
trước, mới có nền văn hiến ngàn năm”. Chúng ta phải làm
sao xứng đáng với tiền nhân, chúng ta phải làm gì để không
hổ thẹn với hồn thiêng sông núi, với anh linh của những
anh hùng liệt nữ Việt Nam. Toàn thể đồng bào trong nước
và Hải ngoại cùng nắm chặt tay nhau, muôn người như một
cùng đứng lên đáp lời sông núi để cứu quốc và hưng quốc,
tô điểm giang sơn gấm vóc, xứng danh ngàn năm dòng
giống Lạc Hồng.
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On the contrary, the Baiyue in the south already had the
agricultural civilization for a long time prior to the “Han
civilization” interference. Confucius, the ever master of all
On the contrary, the times of Han Chinese, himself
researched, collected, and learned from the civilization of
Baiyue in the south, from which he brought the moral rules
to the savage society in the north. All ‘Five Classics’, the
quintessence of Han-Chinese, were authored by Confucius
who admitted that he just repeated what his predecessors
left without any inventions of his own. Nowadays, the truth
of history is recovered when all researchers affirm that
most inventions which used to be considered as of the
Chinese civilization-the agricultural advancement to the
metallurgy, bronze-casting techniques, paper-making,
glass-melting,
gunpowder-making,
architecture
of
sweeping roofs and curved knives... all belonged to
Baiyue’s civilization. The Emperor Xian of Han, the last
emperor of the Han dynasty, also admitted that: “Jiaozhi is
a civilized land with many rivers, mountains, jewels,
cultural objects and talented people.”
Coeval with the dawning of Vietnamese civilization, it is
necessary to learn about the legend of The Fairy and The
Dragon, foundation of Vietnamese nation and the
beginning of the State by the National Ancestor ‘Hung
King.’ Our filial generations will know clearly about the
traditional cultural characteristics of the Vietnamese
together with the spiritual cultural life, such as Tet
holidays, and the meanings of other Vietnamese festivities.
As such, our filial generations will thoroughly understand
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Chúng ta hãnh diện được làm người Việt Nam thuộc
một đại chủng lớn của nhân loại để ngẩng cao đầu sánh vai
cùng các cường quốc trong thiên niên kỷ thứ ba của nhân
loại. Chính niềm tự hào dân tộc sẽ thôi thúc lòng yêu nước
của toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta, nhất là thế hệ trẻ
trong nước và Hải ngoại để vươn lên làm một cuộc cách
mạng Đại Việt Nam: “Cách Mạng Hóa - Hiện Đại Hóa Việt
Nam.” Điều kiện khách quan của lịch sử đã tạo cho dân tộc
chúng ta một thế hệ trẻ có đầy đủ tri thức thời đại để hoàn
thành một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật siêu vượt,
đưa đất nước chúng ta bước lên sánh vai cùng các cường
quốc trong thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại.
Trong ý hướng đó, quyển sách này được viết ra với một
mong muốn tha thiết được giới trẻ đón nhận như một quyển
sách gối đầu giường, một “Cẩm Nang” của một con dân đất
Việt để chúng ta cùng nhau góp phần chuyển đổi lịch sử để
Cứu Quốc, Kiến Quốc và Hưng Quốc.
PHẠM TRẦN ANH
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more clearly about the noble and beautiful values of the
traditional culture characteristics of the Vietnamese. We are
proud that we are the children of ‘The Fairy and The
Dragon, the ancestors of a nation which has a long-standing
history. Nguyen Trai, a cultural celebrity, declared: “To
this day, only our Great Yueh (Viet) had thousands of
years’ civilization.”
We are proud to be the Vietnamese, one of the biggest
races of mankind, and we can keep abreast with powerful
countries in the third millennium. We have to make sure
that we deserve all the things that our ancestors have
founded, and we must do good things for our country and
sing of the sacred souls of Vietnamese heroes’ and
heroines’ praises.
All Vietnamese at home and abroad, let’s hold our
hands and let’s stay united as one. We will save our
country, and turn it into a developed nation, which deserves
the fame of Lac Hong-another name of the Vietnamese
race. It’s our pride as the Vietnamese which excites
patriotism within all Vietnamese people, especially the
young generations, at home and abroad, to carry out a
democratic revolution, to modernize our nation. Objective
conditions of history help our young generations to have
modern knowledge to fulfill transcendent scientific and
technical revolution and make our country prosperous and
powerful, to keep abreast with powerful countries in the
third millennium.
PHAM TRAN ANH
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ĐẤT NƯỚC TÔI
Đất nước Việt Nam rộng 331.212 km², phía Bắc giáp
Trung Quốc, Nam giáp vịnh Thái Lan, Tây giáp Lào và
Cambodia, Đông giáp Thái Bình Dương. Nếu tính từ đỉnh
cao phía Bắc từ vĩ tuyến 8o27’ trải dài xuống tới vĩ tuyến
23o23’, Kinh tuyến 102o8’ là 1.650 km. Việt Nam phiá Bắc
giáp với Trung Quốc, phiá Tây giáp Lào và Cao Miên
(Cambodia), tổng cộng đường biên giới dài 4.639 cây số.1
Hình thể đất nước Việt Nam hình chữ S như một cái đòn
gánh với đồng bằng sông Hồng ở Bắc Việt và đồng bằng
sông Cửu Long ở Nam Việt. Miền Trung Việt Nam là một
giải đất hẹp tính từ Đông sang Tây chỉ khoảng 50 km nối
liền miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Việt Nam nằm bên
bờ Thái Bình Dương, bờ biển trải dài từ tỉnh Quảng Ninh
cực Bắc trải dài xuống mũi Cà Mâu khoảng 3.260 km theo
đường ven biển.2
1. Việt Nam nằm trong bán đảo Đông Dương thuộc vùng Đông Nam
châu Á. Lãnh thổ Việt Nam chạy dọc bờ biển phía đông của bán đảo
này. Theo Wikipedia Việt Nam (Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam) thì
Việt Nam có biên giới đất liền với Trung Quốc (1.281 km), Lào (2.130
km) và Cambodia (1.228 km) và bờ biển dài 3.444 km tiếp giáp với
Vinh Bắc Việt, Biển Đông và vịnh Thái Lan.
2. Các sách sử địa Việt Nam từ trước đến nay vẫn căn cứ trên những
con số thời thực dân Pháp nên thường chép là khoảng 3.260km. Nhà
nghiên cứu Vũ Hữu San đã lấy thước đo kéo dài theo duyên hải đã ước
lượng khoảng 5.000 km. Học giả Mark J. Valencia trong công trình
nghiên cứu “Vietnam ‘s National Interests and the law of the sea” đã
công bố một con số tương đối xác thực là đường ven biển của Việt
Nam dài 2.828 hải lý tức khoảng 5.237 km.
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Vietnam is 331,212 km2 in area. It is bordered by the
People’s Republic of China to the north, gulf of Thailand to
the south, Laos and Cambodia to the west, and the Pacific
Ocean to the east. The length from the northernmost to the
southernmost point is 1,650 km (from latitudes 8o27’ to
latitudes 23o23’, meridian 102o8’). The total combined
length of borderlines with Vietnam’s neighboring countries
is 4,639 km.3
The S-shaped Vietnam is considered as a shoulder pole
hanging two baskets: The Red river delta in North Vietnam
and the Mekong river delta in South Vietnam. Its central
part is a narrow strip of land, the narrowest part of which is
approximately 50 km long from the east to the west.
Vietnam has a long coastline of about 3,260 km from
Quang Ninh Province, the northernmost point, to the cape
of Ca Mau, that looks out on the Pacific Ocean.4
3. Vietnam is located in the Indochinese peninsula in Southeast Asia.
Vietnam's territory runs along the east coast of the peninsula.
According to Wikipedia in Vietnamese, Vietnam has a land border with
China (1.281 km), Laos (2.130 km) and Cambodia (1.228 km) and the
3,444 km long coastline near the Gulf of Tonkin, South China Sea and
Gulf of Thailand.
4. Until now, Vietnamese geographic and historical books have still
been based on figures published during French domination where they
introduced a coastline of 2,500km to 3,260 km long. Vu Huu San, a
researcher, measured the coastal line and estimated about 5,000 km. In
his piece of research of “Vietnam‘s National Interests and the law of
the sea,” Scholar Mark J. Valencia gave a relatively exact figure of
Vietnam’s coastal line of 2,828 miles (about 5,237km).
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Việt Nam nằm ở một vị trí địa lý thuận lợi với một bờ
biển dài như một cái bao lơn nhìn ra biển Thái Bình
Dương, kiểm soát toàn bộ hải trình từ Biển Đông Bắc Thái
Bình Dương xuống phương Nam. Con đường hàng hải
quốc tế này phải đi qua vùng biển Đông của Việt Nam rồi
qua vịnh Thái Lan, eo biển Malacca sang Ấn Độ Dương lên
Địa Trung Hải rồi tới các hải cảng ở Âu Châu và từ Âu
Châu sang Á Châu. Chính vì vậy, Việt Nam giữ một vị trí
“Ngã tư Giao thương Quốc tế,” đồng thời chiếm giữ một
vai trò “Địa lý Chiến lược” của cả vùng Đông Nam Á nói
riêng và thế giới nói chung.
Thái Bình Dương nằm ở phiá Đông nước Việt Nam nên
từ xa xưa chúng ta đã gọi Thái Bình Dương là biển Đông.
Thái Bình Dương là biển rộng thứ ba thế giới với diện tích
khoảng 3.447. 000 km2, độ sâu trung bình 1.400 m, được
bao bọc bởi các quần đảo Philippine và Indonesia nên còn
gọi là biển Đông Nam Á.
Theo bản thống kê mới nhất thì Việt Nam có 65 đảo là
có dân cư sinh sống, 6 đảo lớn là Phú Quốc dân số 50 ngàn,
Cái Bầu dân số 20 ngàn, Phú Quý 18 ngàn, Lý Sơn 16
ngàn, Cát Bà 15 ngàn và Cát Hải 13 ngàn người. Chỉ riêng
vùng biển Quảng Ninh ở vịnh Bắc Việt đã có hơn 2 ngàn
đảo, chiếm 2/3 tổng số đảo trong cả nước.
Trong vịnh Hạ Long có hàng ngàn đảo đá vôi bị xâm
thực bào mòn tạo nên những hình dạng thiên nhiên vô cùng
nên thơ, cảnh sắc đẹp đẽ độc đáo vô cùng. Bên trong là
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Vietnam has an advantageous geographic location with
a long coastline resembling a balcony looking out over the
Pacific Ocean, which can control all sea routes from the
northeast of the Pacific Ocean to the south, east Sea of
Vietnam, the gulf of Thailand, the Malacca channel, the
Indian Ocean, the Mediterranean Sea, and seaports in
Europe and vice verse. Thus, Vietnam is “the crossroad of
international trade” and also “the strategic position” of
Southeast Asia in particular and the world in general.
South East Asia sea is located in the east of Vietnam,
therefore, we called it as East Sea in the old days. South
East Asia Sea covered an area of about 3,500,000 km².
Encompassed by the Philippines and Indonesia, the
Southeast Asia Sea or East Sea of Vietnam functions as a
balcony looking out on the Pacific creating a long coastline
of 5,237 kilometers together with 4,000 big and small isles
comprising 2,000 km2 of off-shore territory.
According to the newest statistics, Vietnam has
inhabited 65 islands, among which, 6 big islands are Phu
Quoc with a population of 50,000 inhabitants; Cai Bau with
population of 20,000; Phu Quy 18,000; Ly Son 16,000; Cat
Ba 15,000 and Cat Hai 13,000. Territorial waters of Quang
Ninh in Tonkin bay alone have over 2,000 isles taking up
2/3 of the total isles throughout the country. In Ha Long
bay, there are thousands of eroded limestone isles that form
many picturesque landscapes and extremely beautiful and
unique scenery.
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những hang động thạch nhũ kỳ thú nên được tổ chức văn
hóa và giáo dục Liên Hiệp Quốc xếp hạng là kỳ quan thế
giới. Đặc biệt vùng này có bến Vân Đồn với Hợp Phố là 2
thương cảng sầm uất của người Việt cổ từ xa xưa. Cửa biển
Vân Đồn với những chiến tích lẫy lừng trong lịch sử Việt
và đảo Bái Tử Long nằm cách bờ biển 110 km giữ một vị
trí phòng thủ hết sức quan trọng.
Quần đảo Hoàng Sa nằm trong kinh độ 110o đến 113o và
vĩ độ 15o 45’ đến 17o15’ Bắc, ngang với vĩ độ của Huế và
Đà Nẵng. Quần đảo Hoàng Sa bao gồm 3 nhóm đảo là
nhóm Nguyệt Thiềm, nhóm Tuyên Đức và nhóm Linh Côn
với hơn 30 đảo, bãi đá ngầm và San hô với diện tích
khoảng 15.000 km2.
Lịch sử cổ đại đã chứng minh rằng không chỉ quần đảo
Trường Sa mà ngay cả đảo Hải Nam và cả lãnh thổ Trung
Quốc bây giờ là vùng cư trú của cộng đồng Bách Việt cách
đây ít nhất là 6 ngàn năm. Chính sách sử Trung Quốc chép
rằng, sau khi chiếm được Nam Việt, năm 107 TDL triều
Hán đổi tên Nam Việt thành Giao Chỉ bộ gồm 9 quận Nam
Hải (Quảng Đông), Thương Ngô (Quảng Tây), Uất Lâm
(Quảng Tây), Hợp Phố (Quảng Châu), Giao Chỉ (Bắc Việt
Nam), Cửu Chân (từ Vân Nam xuống tới Thanh Hóa), Nhật
Nam (Nghệ An), Châu Nhai (Đảo Hải Nam), Đam Nhĩ (nay
là Đam Châu thuộc đảo Hải Nam). Trị sở Giao Chỉ bộ do
viên Thứ Sử đứng đầu đóng ở Thương Ngô Quảng Tây bây
giờ. Mỗi quận cử 1 viên quan Thái Thú người Hán cai trị,
các huyện vẫn do các Lạc tướng được triều Hán sắc phong
là Huyện Lệnh có ấn đồng giải xanh (thắt lưng xanh) trực
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Inside each of these isles, there are interesting caves of
stalagmites and stalactites. These isles were listed by
Unesco as a World Heritage Site. Especially, Van Don and
Hop Pho are 2 crowded trading ports of ancient Vietnamese
in the old days. In Vietnamese history, there were many
famous feats of arms at Van Don seaport and Bai Tu Long
isle, about 110 km away from the coastline. These places
are important defensive positions of Vietnam.
Paracel Archipelago lies between longitudes 110o and
113o and latitudes 15o45’ and 17o15’ north, which is
horizontal with latitudes of Hue and Da Nang. Paracel
Islands consists of 3 groups of isles: Nguyet Thiem group,
Tuyen Duc group and Linh Con group and over 30 isles,
reefs and atolls, and occupy about 15,000km2. Historically,
the residence of the Baiyue community were not only the
Spratly islands but also Hainan islands and present-day
Chinese territory over 6 thousand years ago.
All were recorded in Chinese history that after
occupying Nanyue, in 107BC, the Han dynasty changed
Nanyue into Jiaozhi and there were 9 counties: Nam Hai
(Guangdong), Cangwu (Guangxi), Uat Lam (Guangxi),
Hepu (Guangzhou), Jiaozhi (Northern Vietnam), Cuu Chan
(from Yunnan to Thanh Hoa), Nhat Nam (Nghe An), Chau
Nhai (Hainan Islands), Dam Nhi (present-day Danzhou
belonging to Hainan Islands). Jiaozhi was ruled by a
Chinese Governor stationed in Cangwu (present-day
Guangxi). Each county was ruled by a Han Chinese
Governor and Districts were ruled directly by Vietnamese
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tiếp cai trị như trước. Thực tế lịch sử này, một lần nữa
khẳng định vùng lưu vực 2 con sông Hoàng Hà-Dương Tử
xuống vùng Nam Trung Hoa (Hoa Nam) kể cả đảo Hải
Nam là của Bách Việt mà Hán tộc đã xâm lược vào thời
Hán Vũ Đế năm 111TDL.
Sử sách Trung Quốc chép rằng sau khi chiếm được Nam
Việt rồi thì Lộ Bác Đức phải nhờ Giám Cư Ông là người
Việt ở Quế Lâm chiêu dụ Âu Lạc về thuộc Nam Việt. Theo
“Giao Châu Ngoại Vực Ký” thì “Hai viên Điển Sứ của
Triệu Đà ở Âu Lạc đến dâng nộp sổ bộ hộ khẩu 2 quận,
100 con trâu và 1000 vò rượu rồi giao cho 2 viên Điển Sứ
cai trị như xưa”. Như vậy, ngay từ thời Triệu Vũ Đế cũng
như thời Hán xâm chiếm Nam Việt thì Âu Lạc vẫn tự trị.
Sau khi quân Hán chiếm Nam Việt, quân dân Nam Việt
một số với cư dân Lạc Lê ở đảo Hải Nam tiếp tục chiến đấu
chống quân Hán nên năm 81 TDL, Hán triều phải bỏ Đam
Nhĩ sát nhập vào châu Nhai và đến năm 46 TDL, quân Hán
lại phải bỏ Châu Nhai vì bị thiệt hại nặng nề. Trước tình
hình đó, Hán triều phải bãi chức, triệu hồi Tích Quang về
kinh. Như vậy, cả đảo Hải Nam, Hoàng Sa và Trường Sa
vẫn thuộc Việt Nam ngay từ thời Hán. Đây là chứng cớ
hùng hồn về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt
tộc. Quần đảo này án ngữ vùng biển ngoài khơi từ Khánh
Hoà xuống tới Nam Việt. Quần đảo Trường Sa có trên 100
đảo lớn nhỏ với diện tích khoảng 180.000 km2.
Dưới triều Nguyễn, quần đảo này trực thuộc phủ Quảng
Ngãi tỉnh Quảng Nam do triều đình trực tiếp cai quản quần
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Generals who were conferred a title of District Chief and a
green bronze belt.
Once again, this fact affirms the area from the valley of
2 rivers, Yellow river and Yangtze river, to the south of
China including Hainan island, Paracel islands, Spratly
islands belonged to Bai-Yue and it was invaded by Chinese
Han Wuti Emperor in 111BC.
Chinese history had it that after occupying Nanyue, Lo
Bac Duc asked Giam Cu Ong, a Vietnamese living in
Guilin to entice Ou-Luo (Au Lac) to join Nanyue. Emperor
Wu of Han didn’t dare to fight Western Ou (Tay Au), OuLuo because Liu An, the writer of “The Philosopher of
Huainan”, repeated the previous defeat of Qin Great Army.
Therefore, Lo Bac Duc occupied Hepu, then asked Giam
Cu Ong to inveigle the two ranking officials of Ou-Luo.
According to “Giao Chau Ngoai Vuc Ky” book, these two
Mandarins of Zhao Tuo in Ou-Luo offered 2 counties, 100
buffaloes and 1,000 jars of wine and 2 Mandarins still ruled
it as before.
Therefore, from the time of Zhao Tuo Emperor of OuLuo occupied Nanyue during the Han dynasty, Ou-Luo
were still a autonomous state. After the Han army had
occupied Nanyue, a number of Nanyue residents and Luo
Le people in Hainan island continued to fight against the
Han’s invasion. Therefore, in 81 BC, Han occupants were
forced to leave Dam Nhi, and in 46 BC, they were defeated
at Chau Nhai. Because of that, Tích Quang was displaced.
Until then Hainan island, Paracel islands, and Spratly
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đảo này. Năm 1938, quần đảo này là đơn vị hành chánh Đại
lý Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên.
Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, Hoàng Sa là xã Định
Hải, quận Hòa Vang tỉnh Quảng Nam. Quần đảo Trường
Sa nằm ở kinh độ từ 111o 30’ đến 117o Đông và vĩ độ từ
6o50’ đến 12o Bắc.
Trước đây, quần đảo này thuộc phủ Quảng Nghĩa, năm
1933 thuộc tỉnh Bà Rịa, năm 1956 thuộc tỉnh Phước Tuy,
nay là huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa.
Ngoài tài nguyên với khối lượng dầu, khí đốt ẩn tàng
dưới thềm lục địa, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của
Việt Nam chiếm giữ một vị trí chiến lược quốc tế hết sức
quan trọng, khống chế toàn bộ hải trình từ Đông sang Tây
và ngược lại. Tổng số các đảo, đụn, cồn, đá, bãi cạn bãi
ngầm thuộc Hoàng Sa là 130.5

5. Vũ Hữu San: Địa Lý Biển Đông với Hoàng Sa, Trường Sa Sđd tr 19.
Đảo (island), đụn (dune), cồn (cay), đá (rosk), bãi cạn bãi ngầm (bank,
shoal, reef). Đơn vị đất (land masses) ước lượng tới 500 “đất” như học
giả Michael Benneth đã công bố trong Stanford Journal of International
Law (N28, Spring 1992, p 423).
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islands still belonged to Vietnam even during the rule of the
Han dynasty. It was an undeniable proof of Vietnam’s
sovereignty of the Paracel islands and Spratly islands.
During the Rhuan dynasty, these islands were part of
Quang Ngai district, Quang Nam province and ruled
directly by the court. In 1938, these islands were
administrative units of the Paracel delegation under Thua
Thien province. Under Republic of Vietnam, the Paracel
were Dinh Hai commune, Hoa Vang district, Quang Nam
province.
The Spratly Islands lie between longitudes 111o30’ and
117o east and latitudes 6o50’ and 12o north. These islands
lie off the coast from Khanh Hoa to Nanyue. The Spratly
Islands has over 100 isles of all sizes comprising an area of
180,000 km2. Formerly, these islands belonged to Quang
Nghia district, then to Ba Ria province in 1933, and to
Phuoc Tuy province in 1956. Presently, the Spratly district,
belongs to Khanh Hoa province. It is believed that this is a
region which contains great amount of hidden resources
including oil under its continental shelf.
In addition, the Paracel islands and Spratly islands of
Vietnam possess a strategic location that enables them to
control all sea routes from Northern Asia, in Europe. The
strategic geographic position of the Parace islands and
Spratly islands is very important and controls all routes
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Việt Nam hiện là thành viên của Hiệp Hội các nước
Đông Nam Á viết tắt là ASEAN bao gồm Brunei,
Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myannar, Philippine,
Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Ngày nay, Đông Nam Á là một khu vực tự do thương
mại AFTA bao gồm Đông Nam Á bao gồm Đông Nam Á
lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
Với một diện tích rộng tới 4.494.047 km², dân số của cả
khu vực là 556.2 triệu người có một Tổng sản Lượng GDP
lên tới 16.431,2 tỷ USD.
Ngày nay, Đông Nam Á đã trở thành đối tác quan trọng
của APEC cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Đặc
biệt, các nước Đông Nam Á đã tuyên bố là một khu vực
hòa bình dân chủ và không có vũ khí hạt nhân.
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form the east to the west and vice verse.6 Total isles, hills,
islets, rocks, sandbars, shoals of Paracel are 130.7
Nowadays, Vietnam is a member of the Association of
Southeast Asian Nations, commonly abbreviated ASEAN
which was formed by Indonesia, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thailand Brunei, Cambodia, Laos,
and Vietnam. Association of Southeast Asian Nations was
formed on August 8, 1967 comprising of Thailand,
Indonesia, Singapore, The Philippines, and Malaysia.
Nowadays, Southeast Asia is an ASEAN Free Trade Area)
including 11 nations such as Brunei, Cambodia, East
Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanma, The
Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Southeast
Asia of 4,494,047 km² includes mainland Southeast Asia
and island Southeast Asia. The demographics of 2004
showed that its population came to 556.2 million with its
GDP (PPP) of 16,431.2 billion USD. Per capita income is
5,962 USD (nominal GDP of 1,505,7 billion USD, per
capita income of 2,609 USD). It have become an important
partner of APEC as well as other countries in the world.
Especially, Southeast Asian Nations have announced to be
a Nuclear Weapon Free and democratic peace Zone.
6

Vu Huu San: Geography of East Sea with Hoang Sa Islands and
Truong Sa Island on page 19. Island, dune, cay, rock, bank, shoal, reef.
Land masses were estimated 500 “land” as announced in Stanford
Journal of International Law by Michael Benneth
7 Vu Huu San: Geography of East Sea with Hoang Sa Islands and
Truong Sa Island on page 19. Island, dune, cay, rock, bank, shoal, reef.
Land masses were estimated 500 “land” as announced in Stanford
Journal of International Law by Michael Benneth.
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“Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ” 1904 được lập dưới thời
Thanh, xuất bản cách đây hơn 100 năm thừa nhận chủ quyền quản lý
của họ chỉ đến đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa, Trường Sa.

Quần đảo Hoàng Sa (Paracel), với tên gọi "Baixos de Chapar ou de
Pulls Scir", tức là Bãi cát Chămpa (bãi đá ngầm), nằm trong Vịnh
Cochinchine (Golfe de la Cochin Chine), phần phía Đông Bắc của bản
đồ khu vực Đông Nam Á do Jean-Baptiste Nolin (1657-1708) vẽ xong
năm 1687.
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Bản đồ Việt Nam với quần đảo Trường Sa vẽ năm 1754
(Histoire Générale des Voyages của Jacob van derSchley)

- Hoàng Sa "Bãi Cát Vàng", Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư do Đỗ Bá
biên soạn năm Chính Hòa thứ 7 (1686) đời Lê Hy Tông.
- Quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của Đức năm 1876 vẽ vùng Viễn Ấn
Hinter-Indien ghi rõ quần đảo thuộc xứ "Annam".
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BIỂN VÀ BỜ BIỂN VIỆT NAM
Giới hàng hải quốc tế đã biết tới vịnh Giao Chỉ từ rất
lâu. Thế kỷ thứ nhất sau Dương lịch, Ptolemy nhà hàng hải
lừng danh vẽ bản đồ thế giới mới gọi vùng biển bán đảo
Đông Dương (Indochine) là “Bán Đảo Vàng.” Ptolemy đã
vẽ hải đồ với những chú giải chi tiết từ các hải cảng tới hải
cảng “Giao Chỉ” được ghi là Cattigara hay Kattigara với
tọa độ 177o Đông kinh tuyến và 8o30 Nam vĩ tuyến. Các
nhà nghiên cứu ở Trường Viễn Đông Bác cổ phỏng định là
Kattigara nằm ở vùng Quảng Yên Hòn Gai. Theo danh từ
chuyên môn của giới hàng hải Katti theo nghĩa Bắc Âu là
tàu thuyền và gara là đường biển. Kattigara nằm trong vùng
kẻ chợ nên Kattigara là Kẻ thị, Gay tức thành phố ghe
thuyền và Kattigara chính là Hòn Gay.8
Miền Trung Việt Nam với những dải núi “Hoành Sơn”
chạy từ Tây Bắc trải dài ra biển, chia cắt thành những vùng
đồng bằng nhỏ hẹp. Miền Trung với vị trí địa lý thiên nhiên
phía Tây là rặng Trường Sơn, miền duyên hải phía Đông
bờ biển cong như hình cây cung với những vịnh ăn sâu vào
đất liền. Đây chính là những thương cảng lý tưởng, cửa ngõ
của giao thương quốc tế từ Bắc xuống Nam, từ Đông qua
Tây và ngược lại. “Hai cảng Cửa Việt và Cửa Tùng đã là
nơi các thương thuyền quốc tế cập bến để trao đổi mua bán
các mặt hàng quý hiếm như hương liệu, lưu li, gỗ quý Trầm
Hương.9
8. Vũ Hữu San: Vịnh Bắc Việt, Địa Lý và Chủ quyền Hải Phận, NXB
Tổng Hội Hải Quân và hàng Hải VNCH 2002, tr 39.
9. Yocco Ishi trong tác phẩm “Minh họa Lịch sử thế giới cổ” đã đề cập
tới con đường hàng hải từ Nhật Bản đi qua ven biển Hoa nam xuống
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OCEAN AND COASTLINE OF VIETNAM
International maritime circles have known Jiaozhi bay
for a long time but until a millennium after the solar
calendar, Ptolemy, a famous navigator and scholar, made a
map of New World and called The Indochinese Peninsula
The Gold Peninsula. Ptolemy made a nautical chart with
detailed notes from seaports to Jiaozhi seaport which was
called Cattigara or Kattigara in coordinate of 177o east of
the meridian and 8o30 south of the parallel of latitude.
Researchers of The French School of The Far East
surmised that Kattigara lied in Quang Yen, Hon Gai.
According to technical terms of maritime circles with the
meaning from North Asia, Katti means ships and gara
means sea route but kattigara lies in capital area, therefore
Kattigara may be Ke Thi Gay which means the city of
barges and Kattigara is Hon Gay.10
Central Vietnam with a Horizontal mountain range
running from the Northwest to the sea is divided by narrow
plains. The area has the geographic location of the
annamite range in the west, an arc-shaped coastal region in
the east of the coastline and bays, which concave into the
land creating ideal trading ports and a gateway of
international trade from the north to the south, from the east

ven biển miền Trung Việt Nam qua đất Phù Nam rồi tới bán đảo Mã lai
qua vịnh Thái lan vào Ấn Độ Dương.
10 Vu Huu San: Gulf of Tonkin, Geography and Sovereignty of waters
published by publishing house of General Association of Navy and
Maritime of Socialist of Vietnam in 2002, page 39.

VIỆT NAM NƯỚC TÔI - VN MY COUNTRY

49

Biển Đông với con đường thương mại quốc tế thời cổ,
đường di cư của các tộc người, đường giao lưu văn hoá và
cũng là “Con đường Gốm Sứ Tơ Lụa” từ hàng ngàn năm
trước. Đó là con đường hàng hải xuyên Thái Bình Dương
(Trans Pacific), xuyên Ấn Độ Dương. Con đường ven biển
quốc tế nối từ cảng Alexandrie bên bờ Địa Trung Hải qua
ven biển Ấn Độ, vịnh Thái Lan tới Cam Ranh, Cửa Tùng,
Cửa Việt, Vân Đồn Kattigara (Kauchi) đến Quảng Châu,
Phúc Kiến, Triết Giang. Con đường này phải đi qua biển
Đông dọc theo ven biển miền Trung từ Nha Trang Cam
Ranh, Quảng Nam Quảng Trị mà các bản đồ và sách vở Ả
Rập thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13 ghi là biển Chămpa.
Thư tịch cổ của người Ả Rập thế kỷ IX (851-852) cho biết
những thuyền buôn từ Tây Á sang Trung Quốc và ngược
lại, thường ghé qua Cù Lao Chàm của Champa để lấy nước
ngọt và trầm hương.11
Biển Thái Bình Dương nằm ở phiá Đông của Việt Nam
nên gọi là Biển Đông mà các nhà hàng hải ngoại quốc khi
đến vùng này gọi là biển Champa. Trước đây, các nhà hàng
hải phương Tây không hiểu rõ vấn đề chủ quyền biển Đông
Nam Á nên gọi vùng biển này là biển Nam Trung Quốc
trên hải trình.
Thực tế này chính “Từ Nguyên Cải Biên Bản” xuất bản
năm 1951 và 1984 ghi rõ là người ngoại quốc gọi Nam Hải
là biển Nam Trung Quốc (Nam Trung Quốc Hải). Quận
11. Trần Quốc Vượng trong theo dòng Lịch sử dẫn Thuỷ Kinh Chú (thế
kỷ thứ VI) tr 431 và Bão Phác Tử, thế kỷ thứ IV tr 432). Lâm Thị Mỹ
Dung, 2012, “Cù Lao Chàm, chiều dày lịch sử và văn hóa”,
vntimes.com.vn).
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to the west and vice verse. The two ports, Cua Viet and Cua
Tung, were places for merchant ships to conduct business
on valuable and rare goods such as flavour, precious pearls,
santai wood.12
East Sea was a road for international trading in the old
days, migration of groups of people, cultural exchange and
also a silk road thousands of years ago. It is a sea route
across the Pacific Ocean (Trans Pacific), Indian Ocean and
the coastal road linking Alexandrie port on the seashore of
the Mediterranean Sea, Indian coastal area, Gulf of
Thailand, Cam Ranh, Cua Tung, Cua Viet, Van Don
Kattigara (Kauchi), Guangzhou, Fujian, and Zhejiang.
This route must go through East Sea and go along
central coastal areas from Nha Trang, Cam Ranh, Quang
Nam, and Quang Tri which were called Champa Sea13 on
the Arabian maps and books from the 8th century to the
13th century. When foreign navigators came to this area
whose name was Champa Sea on the way to China, they
usually called it South China Sea. At that time, Nanhai
district belonged to present-day Guangdong, therefore, in
Chinese historical books, the South China Sea was the
Guangdong Sea. Nam Hai or Truong Hai are on the South
12 Yocco Ishi in the work "Illustrations of Ancient World History" has
mentioned the maritime route from Japan along the coastal region of
South China, central coastal region of Vietnam, Funan, the Malay
Peninsula to Gulf of Thailand and Indian Ocean.
13 10. Tran Quoc Vuong in the series of History of Water Economy
Guide Comments (the 6th century). Page 431 and Bao Phac Tu in the
4th century page 432.
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Nam Hải thời đó là phần đất thuộc tỉnh Quảng Đông bây
giờ nên sách sử Trung Quốc viết biển Nam Hải tức là biển
Quảng Đông mà thôi. Nam Hải hay Trướng Hải là vùng
biển Hoa Nam cách huyện Hải Phong tỉnh Quảng Đông 50
dặm. Chính bộ “Tân Từ Điển Thực Dụng Hán Anh” xuất
bản tại Hồng Kông năm 1971 viết: “Nam Hải là vùng biển
kéo dài từ eo biển Đài Loan đến Quảng Đông”. Nhà bác
học Lê Quý Đôn trong sách “Vân Đài Loại Ngữ” viết:
“Quảng Đông ngày xưa thời quốc gia Nam Việt là Phiên
Ngung, còn gọi là Dương Thành, Dương Châu, Dương
Thủy, Long Uyên, Long Biên, Quảng Châu Loan”.14
Hội nghị quốc tế về nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa
năm 1978 tại đại học Berkeley Hoa Kỳ đã xác nhận “DiViệt” là những cư dân đầu tiên cư trú trên lãnh thổ Trung
Quốc bây giờ. Chính cổ sử Trung Quốc cũng xác nhận
những cuộc xâm lăng của Hán tộc khiến Việt tộc phải chạy
xuống phần đất Việt Nam bây giờ. Ngay từ năm 1776, nhà
bác học Lê Quý Đôn viết “Phủ Biên Tạp Lục” đã xác định
chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như sau:
“Ở ngoài cửa biển lớn thuộc về địa phận xã An Vinh huyện
Bình Sơn, phủ Quảng Nghĩa có một hòn núi mang tên Cù
Lao Ré, rộng hơn 30 dặm, trước có phường Tứ Chính, dân
cư trồng đậu ra biển bốn trống canh thì đến. Phía ngoài

14. Trần Lân Quỳnh người Trung Quốc tác giả “Hải Quốc Văn Kiến
Lục” năm 1744 viết về các hải đảo và vùng biển từ TQ đến các nước
Đông Nam Á đã minh thị xác nhận Việt Hải là Vạn Lý Trường Sa
(Hoàng Sa) và Việt Dương Hải là 2 tên gọi của biển VN.
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China Sea which is 50 miles away from Hai Phong District,
Guangdong Province.
Western navigators didn’t understand the sovereignty of
the East Sea; therefore, they usually called it South China
Sea as it is still called South China Sea on some maps for
sea travel without any proper explanations. This fact was
recorded in Tu Nguyen Re-writed published in 1951 and
1984 which showed that foreigners keep calling it the
South China Sea. On this occasion, Tu Nguyen Re-wrote
which took advantage of this name (South China Sea) and
read that “Location is the south of Fujian and Guangdong,
the west of Taiwan and The Philippines, the east of
Indochinese Peninsula and Malay Peninsula, the north of
Borneo Islands and Célebres Islands. Only was that in the
old days our sea (China) called South China Sea, which
included the Indian Ocean. It should not be limited to the
area of South China Sea as in the above scope”.15
Han Chinese-English Practical New Dictionary
published in Hong Kong in 1971 read “South China Sea
extended from strait of Taiwan to Guangdong”. Le Quy
Don, a scholar, said in Van Dai Loai Ngu book that “In the
time of Nanyue, Guangdong was called Panyu, Duong
Thanh, Yangzhou, Duong Thuy, Long Uyen, Long Bien, or
Guangzhouwan”.

15 Tran Lan Quynh, a Chinese author of “Hai Quoc Van Kien Luc” in
1744, wrote about islands and territorial waters from China Southeast
Asian countries and affirmed Van Ly Truong Sa (Hoang Sa) and Viet
Duong Hai are two name of Vietnam’s Sea.
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nữa lại có đảo Đại Trường Sa, trước kia nơi đây có nhiều
hải vật và những hóa vật được chở đi bán các nơi nên triều
đình có lập đội Hoàng Sa để thu nhặt các hải vật. Người ta
phải đi 3 ngày đêm mới đến được đảo Đại Trường Sa. Như
thế là Đại Trường Sa đã đến gần xứ Bắc Hải. Phủ Quảng
Ngãi, huyện Bình Sơn có xã An Vĩnh, ở gần biển, ngoài
biển về phía Đông Bắc có nhiều cù lao, các núi linh tinh
hơn 130 ngọn, cách nhau bằng biển, từ hòn này sang hòn
kia hoặc đi một ngày hoặc vài canh thì đến”.
Sách sử Việt Nam ghi rõ thời nhà Nguyễn, triều đình đã
xác lập chủ quyền liên tục trên những quần đảo này. Năm
1835, Vua Minh Mạng đã sai đội hải thuyền chở gạch đá ra
Hoàng Sa dựng chùa “Phật Cổ Tự” và dựng tấm bia “Vạn
Lý Ba Bình” (nghĩa là sóng êm nơi xa vạn lý) làm dấu tích.
Theo “Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu” thì Vua Minh
Mạng đã thân chinh đến quần đảo Hoàng Sa năm 1836 để
quan sát việc đo đạc, xác định vị trí và lập họa đồ.
Đại Nam Thực Lục Chính Biên Kỷ thứ hai, quyển 154
Thực Lục Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế chép: “Năm Ất Mùi,
Minh Mạng thứ 16 (1835): Dựng “Thần Tử” ở đảo Hoàng
Sa thuộc tỉnh Quảng Nghĩa”. Đây là nguồn sử liệu thành
văn của các sử gia triều Lê và Nguyễn được xem là những
chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt
Nam liên tục từ xa xưa đến thế kỷ XVII. Mặt khác, các hiệp
ước quốc tế về Việt Nam như Hiệp Ước San Francisco
1950, Hiệp Định Genève 1954, Hiệp Định Paris 1973 đều
xác nhận chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này.
Ngoài ra, một chứng cớ không thể phản bác được là chính
sách sử Trung Quốc đã xác nhận chủ quyền lãnh thổ của
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The undeniable proof is that Chinese history affirmed
Vietnam’s sovereignty of territory of Paracel islands and
Spratly islands. According to the map of Hoang Thanh
Nhat Thong Du Dia Tong Do published by the China
Government in 1984, “the territory of China runs as far as
to the Hainan island.”.
In the beginning of the 20th century, this detail was
reaffirmed in China’s Geography Text Book published in
1906 which reads: “The Southernmost point of China is
Chau Nhai coastline under Qiangzhou District (Hainan
Island) at the 18th parallel.”. Chau Nhai and Dam Nhi
districts of Hainan island run from the 20th parallel
(horizontal with Thanh Hoa) to the 18th parallel (horizontal
with Nghe Tinh), whereas Paracel islands are located in the
south, from the 17th parallel to the 15th parallel (Quang
Tri, Thua Thien, Quang Nam and Quang Ngai provinces),
and Spratly islands are located from the 12th parallel to the
8th parallel (Cam Ranh-Ca Mau).
The map of the Empire of the Great Qing published by
the China Government did not show any indication of
Paracel Islands (Hoang Sa islands) and Spratly Islands
(Truong Sa islands), even what
China called Xisha, Nansha, Vinh Lac, Tuyen Duc in
Han Chinese did not exist on the map. Especially, the Hai
Quoc Do Ky collection and the book entitled Hai Luc by
Vuong Binh Nam (1820-1842) recorded: “Paracel islands
are long sandy strips used as a shield of the outer part of An
Nam’s border.”.
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Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản đồ
Hoàng Thanh Nhất Thống Dư Địa Tổng Đồ do Chính Phủ
Trung Quốc ấn hành năm 1894 thì lãnh thổ của Trung
Quốc chỉ đến đảo Hải Nam là hết. Sang đầu thế kỷ 20 sự
kiện này lại được xác nhận trong cuốn “Trung Quốc Địa Lý
Học Giáo Khoa Thư” xuất bản năm 1906: “Điểm cực Nam
của Trung Quốc là bờ biển Châu Nhai thuộc quận Quỳnh
Châu (Hải Nam) tại Vĩ Tuyến 18”.
Các quận Châu Nhai và Đam Nhĩ thuộc đảo Hải Nam
kéo dài từ Vĩ Tuyến 20 (ngang Thanh Hóa) đến Vĩ Tuyến
18 (ngang Nghệ Tĩnh). Trong khi đó quần đảo Hoàng Sa
tọa lạc về phía Nam, từ Vĩ Tuyến 17 đến Vĩ Tuyến 15
(Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi), và
quần đảo Trường Sa tại các Vĩ Tuyến 12-8 (Cam Ranh-Cà
Mâu). Sử gia Chu Khứ Phi đời Tống trong “Lĩnh Ngoại Đại
Đáp” xác nhận vùng biển Việt Nam là “Giao Chỉ Dương”.
Mãi đến đời Thanh, sách “Hải Quốc Văn Kiến Lục” (năm
1744) của học giả Trần Luân Quýnh vẫn gọi vùng biển
Đông Hải là Việt Hải hay Việt Dương. Trong bản đồ “Đại
Thanh Đế Quốc” do Chính Phủ Trung Quốc ấn hành cũng
không vẽ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với các
danh xưng Hán hóa sau này như Tây Sa, Nam Sa, Vĩnh
Lạc, Tuyên Đức. Đặc biệt, trong bộ Hải Quốc Đồ Ký và
Hải Lục của Vương Bỉnh Nam (1820-1842) lại ghi rõ:
“Vạn Lý Trường Sa (Hoàng Sa) là dải cát dài ngoài biển
được dùng làm phên giậu che chắn mặt ngoài bờ cõi nước
An Nam”. Sự thật lịch sử đã được chứng minh bởi chính
sách lịch sử cũng như sách giáo khoa của Trung Quốc về
chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
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Bản Đồ Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư
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Toàn tập Thiên Nam Địa Đồ, thời Lê chứng minh chủ quyền của Việt
Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Hoàng Sa (Bãi Cát Vàng) trong bản đồ của sách Phủ Biên Tạp Lục do
học giả Lê Quý Đôn biên soạn năm 1776.
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Chùa Một Cột ở Hà Nội.

Vịnh Hạ Long
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THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Đất nước Việt Nam giàu tài nguyên thiên nhiên với
những mỏ quý kim vàng, bạc, măng gan, Bô xít, Chromát,
phốt phát, than đá… Bờ biển Việt Nam dài 5.237 km với
thềm lục địa ẩn chứa nguồn khoáng sản dầu mỏ có trữ
lượng dầu cao nhưng tiềm năng phong phú của đất nước
chưa được khai thác đúng mức. Việt Nam là một quốc gia
nông nghiệp với tam giác châu thổ sông Hồng từ Việt Trì
ra tới vịnh Bắc Việt rộng khoảng 15 ngàn cây số vuông.
Cách đây khoảng hơn 8 ngàn năm, vùng đồng bằng này trải
dài tới đảo Hải Nam gọi là Nanhailand và Sundaland là bán
đảo Đông Dương trải dài xuống tới Indonesia. Thời kỳ biển
tiến, mực nước biển dâng lên khoảng 130 mét tạo thành
vịnh Bắc Việt ngăn cách đảo Hải Nam với đồng bằng Bắc
Việt và mũi Cà Mâu với quần đảo Indonesia hiện nay.16
Việt Nam ở vùng nhiệt đới gió mùa, độ ẩm tương đối và
mưa nhiều. Lượng mưa hàng năm ở mọi vùng đều lớn, dao
động từ 120 đến 300 cm nên gây ra nạn lũ lụt ở một số nơi.
Nằm ở miền nhiệt đới gió mùa nên Việt Nam có những
vùng đất thấp, núi cao, nhiều cao nguyên với những cánh
rừng rậm ở thượng du Bắc Việt và cao nguyên Trung Việt.
Miền Bắc Việt Nam khí hậu chia ra 4 mùa khá rõ rệt: Xuân,
Hạ, Thu, Đông. Mùa Đông từ tháng 9 đến tháng 12, tháng
lạnh nhất là từ tháng 12 đến tháng 1 và nơi lạnh nhất là
đỉnh Sapa nhiệt độ xuống tới 5oC. Mùa Hạ nhiệt đới với
tháng nóng nhất là tháng Tư, nhiệt độ cao nhất là 37o C.17
16. Stephen Oppenheimer: “Eden in the East: The Drowned continent
of South-East Asia.”
17. Wikipedia Việt Nam (Bách Khoa Toàn Thư VN).
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THE NATURE OF VIETNAM
Vietnam is rich in natural resources with mines of
precious metals such as gold, silver, and others like
mangan, bauxite, chromate, phosphate, coal, etc. The
coastline of Vietnam is 5,237 kilometers, and under
continental shelf, there are hidden high reserves of mineral
oil but our country’s rich potential has not been exploited
properly. Vietnam is an agricultural country with the Red
river delta triangle whose distance from Viet Tri to gulf of
Tonkin is 15 thousand kilometers. Over 8,000 years ago,
this plain which ran to Hainan island called Nanhailand and
Sundaland was the Indochinese Peninsula extending to
Indonesia. It was the period of marine transgression. Sea
level rose high about 130 meters, which created the gulf of
Tonkin and separated Hainan Island from the plain in
Northern Vietnam and Ca Mau cape from present-day
Indonesia.18
Vietnam has a tropical monsoon climate, considerable
moisture and copious amount of rain. Annual rainfall is
substantial in all regions ranging from 120 to 300
centimeters, which causes floods in some places. Vietnam
is a tropical monsoon country of lowlands, mountains, and
densely forested highlands in Northern and Central
Vietnam. Northern Vietnam has 4 distinct seasons: Spring,
Summer, Autumn, Winter. Winter begins in September and

18 Stephen Oppenheimer: “Eden in the East: The Drowned continent of
South-East Asia.”

VIỆT NAM NƯỚC TÔI - VN MY COUNTRY

61

MIỀN BẮC VIỆT NAM
Tam giác châu thổ sông Hồng là vùng đất sinh tụ tự lâu
đời của người Việt cổ từ đỉnh tam giác Việt Trì trải dài tới
giáp vịnh Bắc Việt. Sông Hồng dài khoảng 1.200 km phát
nguyên từ vùng Vân Nam chảy vào Bắc Việt với những
hợp lưu là sông Lô và sông Đà với khối lượng phù sa
khổng lồ 500 triệu mét khối mỗi giây làm dòng sông đục
ngầu nên có tên gọi là sông Hồng. Vào mùa nước lũ, lưu
lượng tăng gấp 60 lần khiến người dân vùng này phải đắp
đê, tu sửa hàng năm nhưng đôi khi vẫn xảy ra nạn vỡ đê, lũ
lụt tràn ngập lên tới 14 mét. Mặt khác, khối lượng phù sa
lắng đọng cũng tạo thêm màu mỡ cho tam giác châu thổ
sông Hồng để trở thành những cánh đồng lúa nước phì
nhiêu.
Bờ biển Việt Nam được bồi đắp bởi nguồn phù sa bất
tận nên mỗi năm lấn ra biển khoảng 100 mét. Vùng thượng
du Bắc Việt ở phía Đông và Tây Bắc Việt trải dài xuống
trung du gồm nhiều rặng núi cao nên có tên gọi là “Thập
Vạn Đại Sơn” rừng rậm che phủ quanh năm. Ngọn núi cao
nhất Việt Nam do người Pháp đặt tên là ngọn Phăng Si
Păng (Fansipan) trong dãy Hoàng Liên Sơn cao 3.142 mét.
Những rặng núi ở Bắc Việt Nam chạy dài ra tới vịnh
Bắc Việt tạo nên những kỳ quan của thế giới như vịnh Hạ
Long. Cách đây khoảng 8.000 năm, đồng bằng Bắc Việt
còn chạy dài tới bờ biển phiá Đông của đảo Hải Nam gọi là
Nanhailand. Sau nạn biển tiến, mực nước biển dâng cao tạo
thành vịnh Bắc Việt chia cắt đảo Hải Nam với đồng bằng
Bắc Việt hiện tại. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô ra
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ends in December. The coldest months are December and
January and the coldest place is Sapa whose temperatures
go down to 5oC, it is 37oC in summer. The hottest month is
April and its most temperature reaches to 37oC.19
NORTHERN VIETNAM
Red river delta triangle is a long-standing place of
residence for ancient Vietnamese extending from the apex
of Viet Tri triangle to near the gulf of Tonkin. The Red
river is 1,200 km from Yunnan to northern Viet Nam and
its junction is Lo river and Da river of giant alluvium of
500 million cubic meters every second. In rainy season, its
flow increases 60 times, which makes its people embank
and repair annually but sometimes dyke rupture occurs and
flood reaches to 14 meters. On the other hand, alluvium
accumulation makes the Red river delta triangle more
fertile for wet rice fields and it encroaches about 100
meters on the sea annually.
Highlands in the east and west of northern Vietnam
extend to the midlands with many high mountain ranges.
Therefore, they are called ‘Ten thousand big mountains’
which are densely forested all year round. Fansipan, at
3,142 meters in the Hoang Lien Son range, is the highest
mountain in Vietnam. Mountain ranges in northern
Vietnam running to the gulf of Tonkin create the wonder of
the world ‘Ha Long Bay.’ Plains in northern Vietnam ran to
Rhadé, Banhar, Churu, Kaho, Ma, Stieng, etc. The plateau
19 Vietnam Wikipedia.
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thành Đại La và đặt tên là Thăng Long, kinh đô của nhà Lý.
Mãi đến năm 1831, vua Minh Mạng nhà Nguyễn mới đổi
tên là Hà Nội nên được xem là vùng đất “ngàn năm văn
vật” của Việt Nam.
MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Hệ thống núi non trải dài từ Hi Mã Lạp Sơn (Hymalaya)
chạy dài xuống hướng Đông Nam, qua Vân Nam xuống
Bắc Việt chia ra miền Miền Tây Bắc và Đông Bắc. Đến
Trung Việt thì những dải núi chia cắt miền Trung thành
những đồng bằng hẹp rồi chạy thẳng ra biển nên có tên là
Hoành Sơn. Vị trí địa lý thiên nhiên của miền Trung đã tạo
nên những thắng cảnh như đèo Hải Vân, một vùng núi non
trùng điệp trong đó có núi Bạch Mã nổi tiếng, bán đảo Sơn
Trà, bãi biển Nha Trang cát trắng. Phía Tây rặng Trường
Sơn là vùng cao nguyên rộng 51.800 km2 với những đỉnh
núi lởm chởm. Vùng cao nguyên đất đỏ rộng khoảng
51.800 km2, thời Pháp thuộc đặt tên là LiangBiang (Lâm
Viên) gồm các tỉnh Ban Mê Thuột (Darlac), Pleiku,
Kontum, Phú Bổn, Quảng Đức, Lâm Đồng là những nơi mà
đa số dân cư ngụ là đồng bào Thượng bao gồm các sắc tộc
Rhadé, Banar, Churu, Kaho, Mạ, Stiêng... Cao nguyên nổi
tiếng với ngọn núi Lâm Viên, thành phố Đà Lạt cảnh đẹp
như mơ. Miền Trung còn được biết tới với đèo Hải Vân
trên mây dưới biển của hải cảng Đà Nẵng (Touranne) và
vịnh Cam Ranh. Đặc biệt, Thành Nội trong Hoàng cung
của Triều Nguyễn với kiến trúc Việt cổ độc đáo nóc oằn,
mái và đầu dao cong vút đã được tổ chức văn hóa giáo dục
Liên Hiệp Quốc Unesco công nhận là di sản văn hóa của
nhân loại.
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gains a reputation for Liangbiang mountain and Da Lat city
the Eastern coast of Hainan island over 8,000 years ago.
After marine transgression, sea level rose high, which
created the gulf of Tonkin and separated Hainan island
from present-day plain in northern Vietnam. In 1010, the
emperor Ly Thai To relocated the imperial seat to Dai La
citadel and named it Thang Long ‘the soaring dragon’
where it became the capital city of Ly dynasty. Until 1831,
whenMinh Mang emperor, of the Rhuan dynasty, renamed
it Ha Noi. It is a city representing a thousand years of
civilization of Vietnam.
CENTRAL VIETNAM
The Himalaya mountains extend in the direction of
southeast across Yunnan and separate northern Vietnam
into two regions: northwest Vietnam and northeast
Vietnam. In central Vietnam, these mountains horizontally
branch the area into narrow plains before reaching the sea.
The local denizens call it “Hoanh Son” Horizontal
Mountain with beautiful sites such as Hai Van Pass, famous
Bach Ma mountain of row on row of mountains, Son Tra
Peninsula, Nha Trang sandy beach, etc. To the west of the
Horizontal mountains range is a plateau of 51,800 km2 with
rugged mountain tops, forested highlands covering 22% of
the forestal area of the country. Under French domination,
basalt plateau of 51,800 km2 is called Liangbiang
consisting of provinces such as Buon Ma Thuot (Darlac),
Pleiku, Kontum, Phu Bon, Quang Duc, Lam Dong where
most residents are highlanders of various ethnic groups:
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Miền Trung đất đai khô cằn, con người miền Trung
sinh ra đã phải đấu tranh với thiên nhiên nên ý chí cao, chịu
đựng được mọi gian khổ thử thách. Dải núi Hoành Sơn chia
cắt miền Trung thành từng mảnh nên chỉ có những đồng
bằng hẹp đất hằn lên sỏi đá. Vùng lưu vực sông Cả, sông
Mã là vùng đồng bằng tương đối rộng nhất nơi sinh tụ
người Việt cổ với nền văn hóa Đông Sơn còn lưu lại ấn tích
“Văn minh Trống Đồng” đặc trưng của Việt tộc.
MIỀN NAM VIỆT NAM
Miền Nam mưa nắng hai mùa nổi tiếng với đô thành Sài
Gòn “Đi dễ khó về” ngày xưa có tên là Bến Nghé, nơi đất
lành chim đậu, khí hậu ấm áp dân tình vui vẻ là trạm dừng
chân của một thời “Mở đất phương Nam”.
Miền Nam với hệ thống kinh rạch chằng chịt tạo nên
vùng đất phì nhiêu được xem như là vựa lúa của Việt Nam.
Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng đất rộng bao la với
diện tích 40.000 km2, mặt đất chỉ cao hơn mực nước biển
khoảng 3 m. Sông Cửu Long có một khối lượng phù sa
khổng lồ tính ra mỗi năm khoảng 1 tỷ mét khối. Đồng bằng
sông Cửu Long là một vùng đất trũng với rất nhiều sông
ngòi kinh lạch, một vùng sông nước mênh mông với cánh
đồng cò bay thẳng cánh, xanh vút tận chân trời là một vựa
lúa lớn nhất Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long mà
chúng ta thường gọi là miền Tây với những vườn trái cây
xanh tươi cung cấp cho chúng ta đủ loại trái cây ngon ngọt
quanh năm.
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which are very beautiful scenic places. Other spots like Hai
Van Pass, Da Nang seaport (Touranne), and Cam Ranh bay
are well known to tourists.
Particularly, the imperial citadel of Rhuan dynasty with
unique and ancient-styled architecture of sweeping roofs
and curved knives has been listed by Unesco as a World
Heritage Site. Opposite the scenic views, Central Vietnam
undergoes harsh weather, and the local people repeatedly
suffer great difficulty for survival. They have an iron will
to withstand many hardships and challenges like storms,
drizzles, flood, monsoons that cause great damage to the
crops and commerical activities.
SOUTHERN VIETNAM
Southern Vietnam, with two seasons: rainy and sunny,
where Saigon city, formerly named Ben Nghe, is noted for
being easy to come to hard to leave. It is the good land of
warm climate and nice people; a one-time stopover of
Expanding Southern Vietnam. The Mekong river delta is a
vast expanse of land of 40,000 km2 about 3 meters above
sea level. It is a low ground with tangled systems of canals
and trenches, full of swamps, immense rice fields, and is
the biggest granary in the world. Every year it delivers a
huge amount of alluvium, averagely about 1 billion cubic
meters. The local denizens usually call this delta South
Western Vietnam where there are verdant orchards of all
kinds of delicious fruits all year round.
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Sông Cửu Long phát tích từ cao nguyên Tây Tạng trải
dài 4.500km là một trong 12 con sông dài nhất thế giới.
Sông chảy từ thượng nguồn xuống Vân Nam Trung Quốc,
Lào, Cambodia và Việt Nam. Từ Phnom Pênh (Cambodia)
vào lãnh thổ Việt nam chia làm 2 nhánh dài 230km gọi là:
Tiền Giang và Hậu Giang chảy ra 9 cửa biển. Từ xa xưa,
dân gian gọi một cách trìu mến là dòng sông mẹ và đặt tên
gọi là Cửu Long Giang. Đặc biệt, một nhánh sông từ hồ
Tonlésap chảy vào sông Mê Kông ở Phnôm Pênh tạo thành
một hồ nước ngọt rộng lớn nên còn có tên là Biển hồ.
Chính nhờ Biển Hồ rộng bao la này khi mùa mưa nước
chảy vào hồ diện tích lên tới 10.000 km2 đã điều hòa mực
nước khiến đồng bằng Cửu Long bớt đi nạn ngập lụt. Trước
đây, vùng lưu vực sông Cửu Long trải dài tới Mã lai, Nam
Dương và cả Úc châu nữa được các nhà nghiên cứu gọi là
Sundaland. Khoảng 8.000 năm trước, mực nước biển dâng
lên mới tách Úc châu, Nam Dương ra khỏi bán đảo Đông
Dương như ngày nay.
Miền Nam với nền văn hóa Óc Eo, Phù Nam rực rỡ một
thời được xem là nơi “Đất lành chim đậu” với khí hậu dễ
chịu “Mưa nắng hai mùa”. Nhiệt độ của 2 mùa chỉ chênh
lệch nhau vài độ từ 21°C đến 28°C, đất đai phì nhiêu nên
tâm tính người miền Nam hiền hòa chân chất. Hà Tiên của
Miền Nam nổi danh là đất văn vật với Tao Đàn Chiêu Anh
Các của Mạc Thiên Tứ từ năm 1736 mà ngay cả đất Thuận
Hóa cũng không có được. Mạc Cửu là người tỉnh Việt
Đông (Quảng Đông) chạy xuống Hà Tiên xin chúa Nguyễn
cho định cư khẩn hoang lập ấp được chúa Nguyễn phong
chức Tổng Trấn Hà Tiên. Dòng họ Mạc, nguyên là người
Việt cổ ở Hoa Nam nên khi Mãn Châu xâm chiếm Trung
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With the length of 4,500 kilometers which starts from the
Tibetan plateau the Mekong river is one of the 12 longest
rivers in the world. It flows through China's Yunnan
province and along most of the boundary between Thailand
and Laos. Reaching Cambodia the Mekong river goes into
Phnom Penh, then into the territory of Vietnam, covering a
distance of 230 kilometers long. Here it branches into two:
Tien Giang and Hau Giang, where these two branches
diverge into nine estuaries, where it is called “Cuu Long”
Nine Dragon river, which it is affectionately called a
mother river. A branch of Tonle Sap lake flows into the
Mekong river in Phnom Penh and forms a large freshwater
lake which is also known as Sea lake. Thanks to this vast
lake, in the rainy season, water flows into the lake of
10,000 km2 to regulate water level flooding water off the
Mekong river delta. Previously, the Mekong river valley
extending to Malaysia, Indonesia and Australia was called
Sundaland by researchers. About 8,000 years ago, sea
levels rose over one hundred meters, which separated
Australia and Indonesia from the Sundaland continent of
present.
Southern Vietnam, with two brilliant cultures of Oc Eo
and Funan, was once considered good land with a mild
climate of rainy and sunny seasons. Temperature of 2
seasons has a few degree differences, which range from
21oC to 28oC. Land is fertile and Vietnamese Southerners
are meek and sincere. Ha Tien Province of southern
Vietnam is famous for its civilized landmark with “TaoDan
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Quốc lập ra triều Thanh thì Mạc Cửu đã mang theo cả dòng
họ xuống miền Nam Việt Nam để tỵ nạn. Con Mạc Cửu là
Mạc Thiên Tứ là người yêu thích văn chương thi phú nên
đón danh sĩ Trần Hoài Thủy người Việt Đông xuống thành
lập “Tao Đàn Chiêu Anh Các”, mở nhà nghĩa học nuôi dạy
con trẻ văn võ toàn tài. Chính họ đã mang “Việt Kịch” ở
Quảng Đông xuống cải biến cho hay hơn để trở thành “Cải
Lương” của dân gian miền Nam. Ngày nay, sách giáo khoa
vẫn viết tiếng Quảng Đông là Việt ngữ, kịch của Quảng
Đông là Việt kịch.

70 PHAM TRAN ANH

Chieu Anh Cac”20 by Mac Thien Tu from 1736, that even
Thuan Hoa doesn’t have.
Mac Thien Tu, a son of Mac Cuu, who lived in Viet
Dong Province (Guangdong), ran to Ha Tien to ask The
Nguyen Lords to settle. The Nguyen Lords appointed him
as military governor of Ha Tien. Formerly, the Mac family
was ancient Vietnamese in South China. When Manchuria
invaded China to build the Qing Dynasty, he brought all his
family to Vietnam for his ambition of restoring the national
sovereign.

20 The Tower of Coterie Provoking Literature Figures
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DÂN TỘC VIỆT NAM
Sự hình thành nhân chủng Việt Nam hiện nay phải trải
qua cả một trình tự phức tạp lâu dài. Trước đây các nhà
Nhân Chủng Học, Khảo Tiền Sử cho rằng người Việt là
người Indonesian thuộc chủng Mông Cổ phương Nam
(Nam Mongoloid) thế nhưng kết quả của những công trình
nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng người Indonesian
chính là cư dân Hòa Bình nên chúng tôi gọi là
Hoabinhian=Protoviets.
Các nhà Nhân Loại Học và Giải Phẫu Học tìm thấy một
số đặc điểm Indonesian (Hoabinhian) trong cơ thể người
Việt Nam hiện nay như về chiều cao, về cấu tạo máu cũng
như sự xuất hiện của sọ tròn. Đặc biệt là nhà khảo cổ Pháp
E. Patte đã tìm thấy đặc điểm Indonesian (Hoabinhian) còn
bảo lưu ở xương sọ. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận yếu
tố Indonesian (Hoabinhian) không những có ở đồng bào
Thượng trên Tây nguyên mà còn tìm thấy ở đồng bào
Mường, Thổ, Mán ở thượng du Bắc Việt. Khoa Khảo Tiền
Sử cũng xác nhận là giống Indonesian (Hoabinhian) có mặt
trên đất nước ta ngay từ thời đồ đá và họ là chủ thể đóng
vai trò quan trọng trong việc hình thành nền văn hoá cổ từ
văn hoá Hoà Bình, Bắc Sơn đến Hà Mỗ Độ, Nguyên Mưu,
Phùng Nguyên, Đông Sơn, Sa Huỳnh và Óc Eo.
Ngày nay, các nhà Di Truyền Học đã tìm ra lộ trình di
chuyển của nhánh Halogroup O-M175 của người tiền sử từ
châu Phi di chuyển tới vùng Đông Nam Á nhưng tập trung
nhiều nhất ở Hòa Bình miền Bắc Việt Nam. Ngay từ thời
đồ đá giữa, những người tiền sử này sau một thời gian tiến
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VIETNAMESE NATION
The entity of the Vietnamese race today has undergone a
long and complicated process. Previously, anthropologists
and prehistoric archaeologists believed the Vietnamese
were Indonesian, a member of the Southern Mongolian
race.
Anthropologists and anatomists found some Indonesian
characteristics in the physique of today’s Vietnamese such
as height, blood composition and the appearance of a round
skull. E. Patte, a French archaeologist, found Indonesian
characteristics still retained in the skull. Researchers also
recorded Indonesian factors found in not only higlanders
people in Central Highlands but also in the Muong, Tho
and Man peoples in the North Vietnamese highlands. On
the other hand, prehistoric archaeologists also affirmed the
Indonesian race existed in our country from the Stone Age
and they played an important role in the formation of
ancient culture from the cultures of Hoa Binh, Bac Son to
Phung Nguyen, Dong Son, Sa Huynh and Oc Eo.
According to these anthropologists, the combination of
races in the middle of the Stone Age which formed
Hoabinhian belongs to Southern Asian race. Vietnamese
are typical for Southeast Asian people in the mainland and
islands with the following characteristics: straight black
strong head of hair, scarce body hair, rather flat nose, wide
nose index, black eyes, some single eyelids called
Mongolian Epicanthus eyelids, rather high cheeks, wide
oval face with index of 49.9, middle-sized body build,
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hóa đã hình thành người Hòa Bình Hoabinhian thuộc nhân
chủng Nam Á mà chúng tôi gọi là chủng Hoabinhoid,
người Tiền Việt Protoviets. Sau một thời gian tiến hóa lâu
dài, người Việt là điển hình cho các dân tộc Đông Nam Á
lục địa và Đông Nam Á hải đảo với những đặc tính sau: tóc
đen, thẳng và cứng, thân mao kém phát triển, mũi hơi thấp,
chỉ số mũi rộng, mắt đen, một số mắt một mí gọi là mí mắt
Mông Cổ Epicanthus, hai gò má hơi cao, mặt rộng có chỉ
số 49,9 hình trái xoan vóc dáng tầm thước, nhanh nhẹn, da
vàng nói chung. Người Việt Nam hiện đại đầu ngắn sọ tròn
cũng như cư dân vùng Đông Nam Á gọi chung là loại hình
nhân chủng Đông Nam Á Hoabinhoid.
Các nhà Khảo Tiền sử đã đo chỉ số sọ của cư dân mà họ
gọi là Indonesian xuất phát từ cao nguyên cao nguyên chân
núi Malaya nên chúng tôi gọi là Malaysian cho chính xác.
Cách ngày nay khoảng 5.500 năm nước biển rút dần, cư
dân Malaysian di cư từ cao nguyên Malaya xuống miền lưu
vực 2 con sông Hoàng Hà Dương Tử mà cổ sử Trung Quốc
gọi là Bách Việt (Bai Yue) nên chúng tôi gọi là MalayoViets.
Năm 1962, J Coedès Giám đốc trường Viễn Đông Bác
cổ công bố kết quả đo chỉ số sọ, dung lượng sọ của người
Việt như sau: Sọ Việt thuộc loại sọ tròn, có chỉ số sọ trung
bình là 82,13 và dung lượng sọ là 1341,48. Chỉ số sọ người
miền Bắc là 82,49, chỉ số sọ của đồng bào thượng du Bắc
Việt là 82,85, chỉ số sọ người miền Trung là 82,14 và chỉ
số sọ người miền Nam là 81,76.
Kết quả đo chỉ số sọ của đồng bào thiểu số thượng du Bắc
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agility, and yellow skin, in general.
The modern
Vietnamese have short heads and round skulls like the
Southeast Asian called generally Southern Asian
anthropological type that anthropologists called Indonesian
that means Hoabinhian=Protoviets.
Prehistoric archaeologists took measurements of skull of
inhabitants living in the highland at Malaya foothills 6,000
years ago and found that it is accurate to call these dwellers
Malaysian. After seawater receded about 5,500 years ago,
these inhabitants migrated to valleys of Yellow river and
Yangtze river, whom authors of the old book of Chinese
called Baiyue (Malayo-Viets).
In 1962, J Coedès, the director of the French School of
the Far East, announced results of measurements of the
skull and its capacity of the Vietnamese as follows:
- Vietnamese's skull is round type (Brachycephaly).
- Average skull index: 82.13.
- Skull capacity: 1341.48.
Skull indexes of Northern Vietnam, central Vietnam and
southern Vietnam as follows:
- Skull index of Vietnamese Northerner: 82.49.
- Skull index of people in highlands: 82.85.
- Skull index of people in central Vietnam: 82.14.
- Skull index of Vietnamese Southerner: 81.76.
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Việt như Thái, Mường, Mán, Tày, Nùng, Thổ và đồng bào
Thượng ở cao nguyên Trung Việt so với người Việt chỉ số
sọ không cách biệt quá 2 đơn vị nên thuộc cùng chủng tộc.
Kết quả của khoa Khảo Tiền Sử cho biết người Việt
Nam, người ở miền Đông Bắc Trung Quốc (Hoa Đông),
người ở miền Nam Trung Quốc (Hoa Nam) cũng như các
dân tộc ở vùng Đông Nam Á lục địa và hải đảo như Thái,
Lào, Miên, Miến Điện, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân,
Tân Gia Ba đều cùng một chủng tộc vì có chung một chỉ số
sọ trung bình là 82,48 và thuộc loại sọ tròn.
Khoa Khảo Tiền Sử cho biết sọ của người Trung Quốc
là sọ dài, dung lượng sọ là 1440 có chỉ số sọ trung bình là
76,51 và người Hoa Đông, Hoa Nam là 81,22.
Theo các nhà nhân chủng thì nếu chỉ số sọ cách biệt quá
2 đơn vị thì thuộc 2 chủng tộc khác nhau.21 Như vậy, Việt
tộc hoàn toàn khác biệt với người Trung Quốc và cùng
chủng tộc với người Trung Quốc ở miền Đông Bắc và miền
Nam Trung Quốc.
Người miền Đông và miền Nam Trung Quốc chính là
người Việt cổ bị Hán tộc thống trị đồng hóa hàng ngàn năm
lịch sử.

21. G Coedès: Les Peuples de la peninsula Indochinoise, Paris 1962.
Bình Nguyên Lộc “Nguồn gốc Mã lai của dân tộc ta”, NXB Bách Bộc
Sài Gòn, tr 446-449.
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Based on the result of skull index of minority ethnic groups
in highlands in northern Vietnam such as Thai, Muong,
Man, Tay, Nung, Tho, and Thuong in plateaus in Central
Vietnam and that of the Vietnamese, there is only
difference within 2 units.
Prehistoric archaeologists concluded all Chinese
Southerners and Southeast Asian people in mainland and
islands such as Thai, Laotian, Cambodian, Burmese,
Malaysian, Indonesian, Philippine, Singaporean were of the
same race because they had the same average skull index of
82.48 and the same round skull.22 Prehistoric archaeologists
said that the Chinese (Han clan) have long skulls, whose
capacity is 1440 and average skull index is 76.51 whereas
Southerner Chinese’s average skull index is 81.22.
According to Anthropological definitions, if the
difference of skull indexes between two races are over 2
units, they are 2 different races. Therefore, Viet clan people
were completely different from Chinese (Han) and the
same with Chinese Northeasterners and Southerners.
Chinese Southerners used to be ancient Vietnamese who
were ruled and assimilated thousands of years ago by the
Han clan. Although the ancient Vietnamese were forced to
live a Chinese life style, they still kept their habits and
customs; therefore, they never became Chinese.

22 G Coedès: Les Peuples de la peninsula Indochinoise, Paris 1962.
Binh Nguyen Loc “The Malay origin of our nation,” Bach Boc
Publishing House Sai Gon, pages 446-449.
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Indeed, we have to say exactly that Chinese Southerners
and Chinese-Vietnamese in Cholon (Chinatown) are
Vietnamese-Chinese. On the other hand, according to the
latest and most persuasive results of research and analysis
of genetic code structure, it once again affirms that Viet
clan and Han clan are 2 different races and Chinese
Southerners, Vietnamese, Southeast Asian people and the
indigenous peoples of the Americas originated from
Hoabinhian of the Protoviet race, (i.e. Malayo-viets
‘Baiyue’). The persuasively scientific fact refutes all
misconception ever made.
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Ngọ Môn Huế

Vịnh Cam Ranh
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NGƯỜI VIỆT NAM
Người Việt là cư dân sống về nghề nông, trồng lúa nước,
dùng đũa ăn cơm nên mình thon, vóc dáng nhỏ, đời sống
thiên về tình cảm, văn hóa. Hán tộc du mục ở phương Bắc,
sống trên lưng ngựa nên dùng tay ăn thịt, ăn bánh bao làm
bằng lúa mạch. Vóc dáng người Việt thon nhỏ nhưng hết
sức rắn chắc nhanh nhẹn, mặt xương xương có nét sắc sảo,
trán cao và rộng, đôi mắt tinh anh đen láy, râu tóc đen, mũi
vừa phải, da vàng nhưng ở gần xích đạo nên hơi nám đen vì
nắng, phụ nữ có nước da trắng đẹp hơn đàn ông.
Vào đầu thời Hùng Vương, người Việt cổ ở nhà sàn để
tránh thú dữ. Đàn ông tóc cắt ngắn hoặc búi tó lại, đóng
khố để dễ đi lại trong rừng. Người Việt cổ ở miền đồng
bằng duyên hải gắn bó với cuộc sống trên sông nước. Phụ
nữ thì mặc váy, áo trùng qua đầu. Người Việt mặc áo cài
nút bên trái (Tả nhậm) là bản sắc riêng biệt của người Việt
khác với người Trung Quốc. Sau này, người phụ nữ mặc áo
tứ thân, đội nón quai thao, khăn mỏ quạ còn nam giới thì
mặc áo dài thâm, đội khăn và làm nhà ở kiểu chữ Đinh.
Ngày nay thì người Việt mặc Âu phục, phụ nữ theo
đúng thời trang hiện đại nhưng vẫn giữ chiếc áo dài truyền
thống, đàn ông vẫn mặc quốc phục “Áo dài Khăn đóng”
trong những dịp lễ tết hội hè theo đúng truyền thống Việt.
Sau biến cố 30-4-1975, hiện có trên 4 triệu người Việt
định cư sinh sống trên khắp thế giới tạo thành cộng đồng
Việt Nam Hải Ngoại. Thế hệ trẻ Việt Nam đã đạt rất nhiều
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VIETNAMESE NATION
The entity of the Vietnamese race today has undergone a
long and complicated process. Previously, anthropologists
and prehistoric archaeologists believed the Vietnamese
were Indonesian, a member of the Southern Mongolian
race. Anthropologists and anatomists found some
Indonesian characteristics in the physique of today’s
Vietnamese such as height, blood composition and the
appearance of a round skull.
E. Patte, a French archaeologist, found Indonesian
characteristics still retained in the skull. Researchers also
recorded Indonesian factors found in not only higlanders
people in Central Highlands but also in the Muong, Tho
and Man peoples in the North Vietnamese highlands. On
the other hand, prehistoric archaeologists also affirmed the
Indonesian race existed in our country from the Stone Age
and they played an important role in the formation of
ancient culture from the cultures of Hoa Binh, Bac Son to
Phung Nguyen, Dong Son, Sa Huynh and Oc Eo.
According to these anthropologists, the combination of
races in the middle of the Stone Age which formed
Hoabinhian belongs to Southern Asian race. Vietnamese
are typical for Southeast Asian people in the mainland and
islands with the following characteristics: straight black
strong head of hair, scarce body hair, rather flat nose, wide
nose index, black eyes, some single eyelids called
Mongolian Epicanthus eyelids, rather high cheeks, wide
oval face with index of 49.9, middle-sized body build,
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thành tựu đáng kể trên mọi lãnh vực và đóng góp hội nhập
vào dòng chính của các nước trên thế giới. Đất nước Việt
Nam hiện nay là một Đại Việt Nam siêu biên cương với cư
dân người Mỹ gốc Việt, người Nga gốc Việt, người Pháp
gốc Việt… ở khắp nơi trên thế giới.
TÂM TÍNH NGƯỜI VIỆT
Người Việt vốn hiền hòa, luôn luôn lạc quan yêu đời, có
lòng hiếu thảo với cha mẹ, tình chung thủy vợ chồng, thành
tín với bạn bè và đặc biệt biết trọng tình nghĩa thầy trò
“Tôn Sư Trọng Đạo”, trọng lễ nghĩa liêm sỉ. Tính tình cởi
mở, siêng năng cần kiệm, hiếu khách, có lòng nhân ái yêu
thương đùm bọc người hoạn nạn, giúp đỡ kẻ khốn cùng.
Người Việt Nam hiếu học, thông minh, có óc sáng tạo,
khéo léo tay chân, có ý chí tiến thủ cao, có đức tính trầm
tĩnh, chín chắn, thành thật trung tín. Tuy vậy, người Việt lại
có nhiều tham vọng hơn người, bản tính hà tiện, thường
hay đố kỵ và ham thích lợi lộc. Người Việt thông minh trí
tuệ nhưng lại có tính tự mãn nên không thành công nhiều
trên các lãnh vực.
Dân tộc Việt là cư dân nông nghiệp sống ở vùng đồng
bằng ven biển Đông nên có một đời sống tâm linh cao,
cuộc sống thiên về tình cảm lãng mạn, thích văn chương,
ưa chuộng lễ tết hội hè. Người Việt vốn bản tính hồn nhiên
tươi trẻ, lạc quan yêu đời, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi
nên được người ngoại quốc trân trọng đức tính niềm nở
hiếu khách của người Việt.
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agility, and yellow skin, in general.
The modern
Vietnamese have short heads and round skulls like the
Southeast Asian called generally Southern Asian
anthropological type that anthropologists called Indonesian
that means Hoabinhian=Protoviets.
THE VIETNAMESE
The Vietnamese live on agriculture. They grow rice, use
chopsticks for lifting food to the mouth. Their stature is
smaller, slender and fairer skin than that of the Han
nomads. The Han nomads in the northern part live on
horseback. They use hands to eat meat, and their common
diet is mainly of dumplings made of barley. Although the
Vietnamese have a slim body, they are very firm and fast.
Their face is bony with sharpness, high and broad forehead,
black eyes, dark beard and hair, medium nose, yellow skin.
Since they live near the equator and are frequently exposed
to the sun, their skin usually tanned with sunburn,
especially men. Women's skin is fairer and nicer than men.
At the beginning of King Hung, the ancient Vietnamese
lived in houses on stilts to avoid predators. Men had short
hair or they gathered their locks into a bun. Their clothes
were a loin-cloth to walk easily in the woods. The ancient
Vietnamese in the coastal plain made their living on rivers.
Women wore skirts, shirts and covered their head with a
shawl. Vietnamese people wearing a shirt with buttons on
the left is the separated identity of Vietnamese people that
is different from the Chinese; women dressed in the four-
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Nếu so sánh một người Việt Nam với các dân tộc khác
thì người Việt không thua kém gì người bất cứ nước nào
nhưng do có tính “anh hùng” cá nhân, tự cao tự đại, không
có tinh thần đoàn kết trong thời bình. Bản tính xấu của
người Việt là ghen ghét, đố kỵ, tinh ranh, láu lỉnh, ranh
mãnh, thích khoe khoang phô trương hay trêu chọc, chế
riễu người khác.
Trong suốt dòng lịch sử phải thường xuyên đương đầu
với Hán tộc xâm lược để sống còn nên người Việt Nam có
lòng yêu nước cao độ “Xem cái chết nhẹ như lông hồng”,
sẵn sàng hy sinh tính mạng và tài sản để chống lại kẻ thù
xâm lược. Sách “Việt” (Việt Tuyệt Thư) chép: “Người Việt
sống trên sông nước mà ở trên núi, lấy thuyền làm xe, lấy
chèo làm ngựa. Đi như gió thổi mà về thì khó theo. Đã
đánh là quyết đánh không sợ chết, ấy là thường tánh của
người Việt…”.
Sách “Tùy thư Địa lý chí” của Trung Quốc chép: “Từ
Ngũ Lĩnh trở về Nam, Nam Hải (Quảng Đông), Giao Chỉ
mới là nơi đô hội, sinh sống ở gần biển nên có nhiều tê
giác, voi, đồi mồi, vàng ngọc, trân châu quý báu nên người
dân buôn bán giàu có. Tính khí người dân khinh hãn, dễ
gây chuyện làm loạn, búi tóc sau gáy, ngồi chàng hảng
(ngồi xổm) đó là phong tục xưa của người họ Lý (Việt Cổ)
chánh trực thượng tín. Các bọn mọi thì dũng cảm tự lập,
đều ưa của coi thường cái chết, chỉ lấy sự giàu có làm
hùng, ở tổ (nhà sàn) bên sườn núi, làm việc siêng năng cày
cấy, khắc gỗ làm phù khế, lời đã hứa thì đến chết cũng
không thay đổi. Đó là thường tính của người Việt.
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panel traditional dress, worn the flat palm hat with fringes
and a kerchief and they made house on the ground.
Today, Vietnamese people wear Western clothes,
woman's fashion is in accordance with modern style, but
they still keep the traditional dress “ao dai”, men still wear
the national clothes, traditional dress, and ready-to-wear
turban in the occasion of holidays and Tet in accordance
with Vietnamese tradition.

VIETNAMESE CHARACTERS
Vietnamese are gentle, always optimistic, and dutiful to
their parents, faithful to their spouse, loyal to their friends,
open, hospitable, and benevolent. They love, protect and
help people in misfortune or in destitution, and especially
treasure friendly relations between teachers and students,
politeness and sense of decency. Vietnamese are fond of
learning, intelligent, creative, and clever with their hands,
eager for progress, quiet, mature, honest and reliable.
Nevertheless, Vietnamese have much ambition, naturally
diligent, miserly, and eager for gain. Vietnamese are
intelligent but sly, and they often disparage and envy of
others.
As agriculturalists living in the coastal plain regions of
East Sea, they have a high spiritual life. Their life inclines
toward sentiment and romance, and they love letters and
arts, Tet holidays and festivities. Vietnamese are naturally
spontaneous, young, optimistic, and always have a smile on
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Cha con làm nghề khác nhau. Cha nghèo thì sống với các
con, các bọn Lý Lào cũng thế. Họ đúc đồng làm trống lớn,
khi đúc xong treo trống ở trong sân nhà rồi tổ chức tiệc
rượu mời gần xa đến dự, mời người con gái nhà giàu quyền
thế cầm dùi, đánh trống xong để lại cho chủ nhân đặt tên là
cái Thoa (dùi trống), tục ưa đánh nhau gây nhiều thù oán.
Muốn đánh nhau thì cho trống dấy lên người tới như mây,
kẻ có trống được đặt hiệu là Đô lão, mọi người trong làng
xa gần đều suy phục”.
Truyền thống này bắt nguồn từ xa xưa từ khi Úy Đà
(Triệu Đà) xưng là Man Di đại trưởng lão phu vì vậy người
Lý vẫn gọi những người họ tôn trọng là Đà lão về sau đọc
chệch ra là Đô lão”.
Đặc biệt, người Việt Nam đối xử với nhau trong tình
ruột thịt nghĩa đồng bào cùng chung một bào thai của mẹ
Âu Cơ nên thường xưng hô với bà con hàng xóm như
người thân thương ruột thịt qua cách gọi là bà Tư, bác Tám,
cô Ba, chú Hai và xưng là con. Chính vì cùng chung một
bào thai mẹ nên lòng “Yêu nước Việt Nam” luôn gắn liền
với “Thương nòi giống Rồng Tiên” hơn các dân tộc khác.
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their lips; therefore, foreigners respect them for their
affability and hospitality. If compared with other peoples,
Vietnamese are second to none but because of their
individual heroism and a little arrogance, they don’t have
solidarity in peacetime.23 In addition, quintessence
sometimes becomes cunning, slyness. They often like to
show off, tease, and ridicule others…
During their history, the Vietnamese were always
confronted with Han Chinese invasions threatening their
survival; therefore Vietnamese had a high patriotism, ready
to sacrifice their life, death is as light as a feather, and
ready sacrifice their property to fight against invaders. The
23 Three foreigners run their business harmoniously, therefore their
country makes more and more progress while three Vietnamese don’t,
three of them have inharmonious conversations and no one tolerated
anyone else due to their envy at others’ capacity. In the world, almost
just Viet clan has the same ancestor called as national ancestor. To
symbolize a spiritual conception, our ancestor reversed into fatherland,
which no peoples had. French use the word “pays” or “l’etat” for
country and “patrie” for fatherland. An American uses country and
fatherland, while a Vietnamese has many words for them. “Nuoc nha”
(country) sounds beloved and shows our own concept. If it is reversed,
it means “The State.” We also use the words “nuoc non,” “giang son,”
“song nui,” “son ha” for country. To express a specific concept of
agricultural country, we usually connect “Son ha” (country) with “xa
tac” (state) as Temple of Shennong, etc. The poem “Ballad of
patriotism” by Phan Boi Chau, a revolutionary and strong-willed
scholar, called sadly “Country soul” “Hey the soul, please go back to
the country!!!” “Alas! For ancestor’s legacy, blood shed and lives lost.
There is a lot of blood-shedding by fiendish persons, the flag with three
colors of Indochina (the flag bathed in the blood of Vietnamese), it is
shameful and painful, Shame for losing the country, it’s unjust for the
country. Hey the soul, please go back to the country.”
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book of Tuy Thu Geographic Book by a Chinese reads:
“From ‘Five Mountains range’ to the south, Nanhai
(Guangdong), Jiaozhi was a hub of commerce, because
they lived near the sea and there were a lot of rhinos,
elephants, tortoise-shells, gold and gems, and precious
pearls, traders were rich. They were fierce, prone to pick a
quarrel. It was an old custom of people with the family
name of Ly (ancient Vietnamese) to gather their hair into a
bun and sit in straddle (squat). They were straightforward
and reliable.
Ethnic minorities were brave and independent. They
loved riches, disregarded death, just cared about wealth,
and lived (in a house on stilts) next to mountainsides,
farmed industriously, made securities by wood engraving,
and kept their promises. These were the Vietnamese’s
normal characters. The father’s job was different from that
of the children. If the father was poor, he would live with
his children. All other elders in the Ly families were the
same.
They casted big bronze drums, and after completion of
the casting, they hung a drum in the courtyard, held a
wassail by inviting everyone in the area to come. The host
offered the daughter of a family of authority or richness an
honor to pick the drumstick and play it as an inaugurator.
After beating the drum, the owner would name the
drumstick “Thoa”. It was their custom to make enemies by
fighting. If wishing to fight, they would beat the drum, and
then everyone would come. The person who had the drum
was given the title of Do Lao ‘Wrestling Senior’ who
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would be admired by everyone. This tradition had existed
long before. When Uy Da (Zhao Tuo) called himself Man
Di dai truong lao phu ‘Barbarian’s Great Senior’ or Da Lao
for short whom was respected by the Ly families.
Eventually Da Lao was mispronounced as Do lao.”. Viet
books read, “Vietnamese lived on waterways as if in
mountains, boats and paddles were considered as vehicles
and horses. Their moving as quickly as the wind. It was
Vietnamese’s character to determine to fight with
fearlessness of death …”.
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Chợ Bến Thành Saigon

Bãi biển Hà Tiên
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Vietnamese Girl

Nung Girl

Muong Girl

Thai Girl

Hmong Girl

Chăm Girl
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TÂM LINH VIỆT
Truyền thuyết Việt Nam biểu trưng một triết lý văn hoá
cao đẹp không những thấm đậm tính nhân đạo, chan chứa
vẻ nhân văn, tràn đầy tình đồng bào, nghĩa ruột thịt qua
hình tượng “Bọc điều trăm trứng nở trăm con”. Từ ý niệm
đồng bào dẫn đến lòng yêu nước, thương nòi, yêu quê cha
đất tổ, tất cả đã trở thành giá trị đạo lý truyền thống của nền
văn minh đạo đức Việt Nam. Henri Bernard Maitre đã ca
tụng nét đẹp văn hiến của Việt tộc qua đền thờ gọi là “Văn
miếu”: “Văn Miếu không phải để cầu kinh hay làm bùa
phép mà là nơi trang trọng ghi ơn các anh hùng dân tộc,
các danh nhân văn hoá, các vị Tiến sĩ với những chuẩn
mực đạo đức để con cháu đời sau ghi sâu vào tâm khảm
bài học về đạo làm người Việt Nam”.
Đối với người Việt, việc thờ cúng ông bà tiên tổ là đạo
lý làm người trong đời sống tâm linh của người Việt. Từ xa
xưa người Việt coi trọng đạo nghĩa nên thường nghĩ tới
ngày giỗ của người thân hơn là chú trọng đến ngày sinh
nhật của mình. Ngày nay, dù giới trẻ quan tâm nhiều đến
ngày sinh nhật nhưng cũng không quên những ngày kỵ giỗ
người thân trong gia đình. Đạo thờ cúng ông bà là một
“Việt đạo” thể hiện đạo lý làm người của Việt tộc.
Linh mục Cadière một thừa sai ngoại quốc đến Việt
Nam truyền giáo phải thốt lên “Việt Nam là một dân tộc có
tinh thần tôn giáo cao độ”. Học giả P. Mus nghiên cứu về
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VIETNAMESE SPIRIT
Vietnamese legend symbolizes a lofty and beautiful
philosophy of culture that is imbrued with humanity,
overflows with humanity and sentiments between
compatriots or relatives through the symbol of A sac
containing a hundred eggs from which a hundred children
were born. From the compatriotic conception leading to
love for country, race, and fatherland, all of them become
the traditional and moral value of Vietnamese moral
civilization. Henri Bernard Maitre gloried the beauty of
Vietnamese civilization through the temple called as
Temple of Literature. “Temple of Literature is not used for
praying or using magic, but it is a solemn place for
gratefulness for national heroes, cultural celebrities, and
Doctors having moral standards in order set for future
generations’ memory to grasp as engraved lessons of
proper behaviors”.
For Vietnamese, worshiping ancestors is a proper
behavior in spiritual life. In the old days, Vietnamese have
attached much importance to moral principles; therefore,
they often care about anniversaries of their relatives’ death
much more than their birthdays. Nowadays, although
young people care much about their birthday, they will not
forget anniversaries of their relatives’ deaths. Worshiping
ancestors is a Vietnamese religion showing proper behavior
of the Viet clan. Priest Cadière, a foreign process server,
who came to Vietnam to carry on missionary work, said
that “Vietnam is a nation with high religiosity”. P. Mus, a
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Việt Nam cũng thừa nhận rằng “Dân tộc Việt có một đời
sống tâm linh cao, người Việt không làm việc, họ tế tự”.
Thật vậy, người ngoại quốc ngạc nhiên khi thấy “Mỗi
gia đình Việt Nam là một nhà thờ, nhà nào cũng có bàn thờ
gia Tiên ở chính giữa nhà. Trong đời sống tâm linh Việt,
Nhất cử nhất động, việc gì cũng tràn đầy tính chất thiêng
liêng, thờ phượng, tế lễ, cúng giỗ với tất cả tấm lòng chí
thành. Thật vậy, trong đời sống tâm linh Việt không chỉ
hiển hiện trên bàn thờ Gia Tiên mà đền thờ ở ngay trong
tâm thức mỗi người. Người Việt không tham dự vào các
buổi lễ để được ban phát ân sủng, mà họ hiệp thông cầu
nguyện như một người Tư tế, với tất cả tính chất thiêng
liêng của một tôn giáo”. Đây chính là điểm độc đáo thấm
đậm bản sắc dân tộc, tràn đầy vẻ nhân văn của triết lý văn
hoá nhân chủ của Việt Nam biểu trưng giá trị cao đẹp trong
đời sống tinh thần của người Việt cổ.
Thờ cúng tổ tiên chính là đạo lý làm người thiêng liêng
cao cả truyền từ đời này sang đời khác. Chính dòng sống
tâm linh này đã góp phần bảo tồn dòng giống Việt. Truyền
thống thờ cúng ông bà không còn là một tập tục, một tín
ngưỡng đơn thuần mà đã trở thành đạo lý của dân tộc. Đạo
thờ cúng ông bà được xem như Tổ Tiên chính giáo của đạo
làm người Việt Nam mà Nguyễn Đình Chiểu một sĩ phu
yêu nước thế kỷ XIX đã ân cần nhắc nhở: “Thà đui mà giữ
đạo nhà, Còn hơn sáng mắt ông cha không thờ”...
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
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scholar and researcher of Vietnam, admitted, “The
Vietnamese has a highly spiritual life. Vietnamese don’t
work, but offer sacrifices and prayers”.
Indeed, foreigners were surprised that “Each
Vietnamese family is a house of worship. Every house has
an ancestral altar in the middle of their house. In
Vietnamese spiritual life, everything always overflows with
sacredness. Worship, sacrifice, and funeral repasts are
made with all their sincere hearts. This is a unique thing
that is imbued with the national character and overflows
with the humanity and cultural philosophy of Vietnam.
Indeed, Vietnamese spiritual life exists not only in the
ancestral altar but also in the peoples consciousness.
Vietnamese don’t attend ceremonies for privileges, but for
prayers as a priest with all sacredness of a religion”. This
shows the lofty and beautiful value in spiritual life of the
ancient Vietnamese.
Worshiping ancestor is proper behavior and lofty
sacredness and is passed through the generations. It is this
spiritual thing to contribute to preserve the Vietnamese
nation. The tradition of worshiping ancestor is no longer a
custom or a faith, but becomes a moral philosophy of the
Vietnamese nation. Worshiping ancestors is considered as
the ancestor’s main religion of proper behavior of the
Vietnamese which Nguyen Dinh Chieu, a patriotic
intellectual in the 19th century, reminded all Vietnamese
thoughtfully: “Better be blind but keep the religion alive
than having a good eyesight but not worshiping ancestors.”
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Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn đạo hiếu mới là đạo con...24
Đây chính là điểm độc đáo của dòng sống tâm linh Việt
vẫn tiếp nối truyền lưu trong mỗi con người Việt Nam
chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau. Thật vậy bên cạnh
đời sống thực tế khổ đau trước mắt, vẫn hiển hiện một đời
sống tâm linh sâu thẳm thấm đậm tính nhân bản hiện thực
cao đẹp. Chính dòng sống tâm linh đó đã tạo cho mỗi người
Việt Nam một quan niệm sống lạc quan yêu đời, an nhiên
tự tại nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nền độc
lập thực sự, quyền tự do thực sự và sự ấm no hạnh phúc
thực sự cho mỗi con dân đất Việt.
Ngay tự thuở xa xưa, khi tiền nhân Việt chúng ta chọn
vật Tổ biểu trưng là Rồng-Tiên thì người Việt cổ đã có một
ý thức chung về cộng đồng. Người Việt gắn bó sống chết
với nhau trên một niềm tin tâm linh thiêng liêng rằng họ là
con của bố Lạc mẹ Âu, mang trong mình giọt máu của
dòng giống Rồng Tiên. Chính cái ý thức chung về Quốc Tổ
mang tính tâm linh thiêng liêng cao cả để con dân của Tổ
Quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam cùng chung sống trong
tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau đời này nối tiếp đời
khác. Trải dài theo dòng thời gian, tất cả đã trở thành một

24. Núi Thái Sơn ở miền Hoa Dương cao nguyên Tây Tạng sau khi
người Việt cổ thiên cư xuống bán đảo Sơn Đông cũng lấy tên Thái Sơn
để đặt cho ngọn núi cao nhất Sơn Đông. Khi bị Hán tộc đánh chiếm địa
bàn cư trú này, Bách Việt phải thiên cư xuống miền Nam đem theo tên
ngọn núi cao Thái Sơn vào tâm thức Việt nên ví von công cha như núi
Thái Sơn để nhớ về quê cha đất Tổ thuở xa xưa.
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“The father’s deed to her child is like a great mountain,
And the mother’s care for her child is like a sourceful
fountain. A filial child mustn’t forget his parents’ deed and
care, instead. To compensate her/his parents’ favor in
return”.25 In addition, quintessence sometimes becomes
cunning, slyness. They often like to show off, tease, and
ridicule others…
During their history, the Vietnamese were always
confronted with Han Chinese invasions threatening their
survival; therefore Vietnamese had a high patriotism, ready
to sacrifice their life, death is as light as a feather, and
ready sacrifice their property to fight against invaders. The
book of Tuy Thu Geographic Book by a Chinese reads:
“From ‘Five Mountains range’ to the south, Nanhai
(Guangdong), Jiaozhi was a hub of commerce, because
they lived near the sea and there were a lot of rhinos,
elephants, tortoise-shells, gold and gems, and precious
pearls, traders were rich. They were fierce, prone to pick a
quarrel. It was an old custom of people with the family
name of Ly (ancient Vietnamese) to gather their hair into a
bun and sit in straddle (squat). They were straightforward
and reliable. Ethnic minorities were brave and independent

25 Thai Son mountain is located at Hoa Duong in Tibetan Plateau after
ancient Vietnamese removed to Shandong Peninsula and named Thai
Son to the highest mountain in Son Dong. When Han Chinese occupied
this residence, Bayue people had to remove to the South and Thai Son
mountain was deeply ingrained in the Vietnamese consciousness,
therefore the effort of a father is like a Thai Son mountain to recall
fatherland formerly.
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biểu tượng thiêng liêng của con dân nước Việt. Đó chính là
hồn nước, là “Hồn thiêng sông núi”.
Truyền thuyết khởi nguyên dân tộc cho chúng ta thấy
rằng chúng ta cùng một mẹ sinh ra nên chúng ta mới gọi
nhau là “Đồng Bào” vì chúng ta là anh em cùng trong bào
thai mẹ sinh ra.
Chúng ta có chung một ông Tổ là Quốc Tổ Hùng Vương
và cũng từ ý niệm này tiền nhân chỉ đảo ngược thành lại để
thăng hoa thành “Tổ Quốc”, một biểu tượng tinh thần của
cả dân tộc hằn sâu trong tâm khảm của mọi con dân đất
Việt mà các dân tộc khác không thể nào có được. Trong khi
các nước khác chỉ có 1, 2 chữ để chỉ quốc gia và tổ quốc
trong khi Việt Nam chúng ta có rất nhiều chữ để diễn tả ý
niệm này. Quốc gia là nước nhà nghe rất là thân thương trìu
mến, tự thân chữ nước nhà đã nói lên ý niệm của riêng
chúng ta và khi đảo lại thì chỉ cơ quan chính quyền của đất
nước= nhà nước. Chúng ta còn dùng chữ nước non (Giang
Sơn), sông núi (sơn hà) để diễn tả ý niệm quốc gia và diễn
tả một ý niệm đặc thù riêng biệt của một nước nông nghiệp,
chúng ta thường gắn liền "Sơn hà" với "Xã tắc" là miếu thờ
Thần Nông, vị thần nông nghiệp…
Từ ý niệm đồng bào mà người Việt Nam khi nói tới yêu
nước thường gắn liền với thương nòi vì chúng ta là một
quốc gia, một dân tộc cùng chung một nòi giống “Tiên
Rồng”. Chúng ta cùng chung một ông Tổ là “Quốc Tổ
Hùng Vương” và dĩ nhiên cùng chung một “Tổ Quốc Việt
Nam”.
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They loved riches, disregarded death, just cared about
wealth, and lived (in a house on stilts) next to
mountainsides, farmed industriously, made securities by
wood engraving, and kept their promises. These were the
Vietnamese’s normal characters. The father’s job was
different from that of the children. If the father was poor,
he would live with his children. All other elders in the Ly
families were the same. They casted big bronze drums, and
after completion of the casting, they hung a drum in the
courtyard, held a wassail by inviting everyone in the area
to come. The host offered the daughter of a family of
authority or richness an honor to pick the drumstick and
play it as an inaugurator. After beating the drum, the
owner would name the drumstick “Thoa”. It was their
custom to make enemies by fighting. If wishing to fight, they
would beat the drum, and then everyone would come. The
person who had the drum was given the title of Do Lao
‘Wrestling Senior’ who would be admired by everyone.
This tradition had existed long before. When Uy Da (Zhao
Tuo) called himself Man Di dai truong lao phu
‘Barbarian’s Great Senior’ or Da Lao for short whom was
respected by the Ly families. Eventually Da Lao was
mispronounced as Do lao.”.
Viet books read, “Vietnamese lived on waterways as if
in mountains, boats and paddles were considered as
vehicles and horses. Their moving as quickly as the wind. It
was Vietnamese’s character to determine to fight with
fearlessness of death …”. Especially, Vietnamese treat
each other by sentiments between relatives or compatriots.
They often address their neighbors as their relatives using
VIỆT NAM NƯỚC TÔI - VN MY COUNTRY

99

Đây chính là lý do giải thích cho người ngoại quốc, tại
sao người Việt Nam là một dân tộc yêu nước nồng nàn, một
dân tộc đã liên tục chiến đấu để giành độc lập dân tộc sau
gần một ngàn năm bị người Trung Quốc thống trị. Lòng
yêu nước thương nòi của người Việt Nam thể hiện xuyên
suốt tiến trình lịch sử khởi từ thời lập quốc cho đến ngày
nay. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đối đầu với kẻ thù
truyền kiếp hung hãn bạo tàn, thâm độc quỷ quyệt, biết bao
thế hệ đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ đất nước cho tổ
quốc Việt Nam trường tồn, dân tộc Việt Nam bất diệt.
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the family’s pecking order, such as sister “Tư” fourth,
Uncle or Aunt “Tam” Eighth, Mrs “Ba” Third, Aunt “Hai”
Second and called themselves as if they were their
neighbors’ offspring. Sentimentalism between compatriots
derived from the legend of One mother of a hundred of
children. Because all of them were born by one mother,
therefore, their patriotism for Vietnam always associated
itself with love for the race of the fairy and the dragon
much more than other peoples. Paul Mus, a famous
researcher of Vietnamese culture, wrote: “Vietnam has
many philosophers who had the depth of thoughts and
concerns in meanings. The more we went into the
countryside and deserted villages, the more we found. This
ideal society which Platon dreamed about existed in
Vietnam a long time ago”.
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DÂN SỐ VIỆT NAM
Dân số Việt Nam hiện nay là 90.549.390 người sống
trên 61 tỉnh thành trên toàn quốc. Hiện có gần 4 triệu nguời
Việt tị nạn Cộng sản sống ở Hải ngoại, như vậy dân số Việt
Nam hiện nay khoảng hơn 94 triệu người.26
Sau hiệp định Genève 20-7-1954, Việt Nam bị chia làm
2 theo hai chế độ khác nhau. Miền Bắc theo Xã hội Chủ
nghĩa và đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với
diện tích 156.702 km2, dân số 17 triệu người, mật độ
108,48/ km2.
Tổ chức hành chánh gồm 8 khu tự trị: khu Tự Trị Việt
Bắc gồm Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn,
Thái Nguyên, Lạng Sơn và khu Tự Trị Thái Mèo gồm Lai
Châu, Sơn La và một khu Tự Trị đặc biệt là Hồng Quảng.
Ngoài 8 khu Tự Trị còn lại 22 tỉnh thành: Hải Phòng, Lào
Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn Tây, Vĩnh Phúc Yên, Bắc
Ninh, Bắc Giang, Hải Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà
Đông, Hòa Bình, Hà Nam,Thái Bình, Kiến An, Ninh Bình,
Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
26. Theo thống kê năm 2011 của CHXHCNVN thì tổng dân số
90.549.390 người sống ở trong nước và gần 4 triệu người sống ở nước
ngoài. Tính đến năm 2007 thì ở HK 1.642.950, Cambodia 600 ngàn,
Pháp 250 ngàn, Đài Loan 200 ngàn, Úc 174.200 người, Canada
151.410, Lào 100 ngàn, Malaysia 87 ngàn, Đức 83 ngàn, Anh 70 ngàn,
Séc 61 ngàn, Ba Lan 45 ngàn, Nhật 42 ngàn, Nga 37 ngàn, Trung Quốc
30 ngàn, Phi 27 ngàn, Thái Lan 20 ngàn, Na Uy 19 ngàn, Hòa Lan 18
ngàn, Phần Lan 4 ngàn ( Wilipedia tiếng Việt). Số liệu mới nhất trích từ
CIA World, Factbook 2000.

102 PHAM TRAN ANH

VIETNAM POPULATION
Presently, Vietnam's population is 90,549,390 persons
living in 61 provinces and cities nationwide. There are
nearly 4 million Vietnamese living in overseas as refugees
from communism. Totally, Vietnam's current population is
more than 94 million.27
After the Geneva Agreement on 20 Jul 1954, Vietnam
was divided into two. Each pursued its own political
regime: the North made itself a Socialist state named the
Democratic Republic of Vietnam (DRVN) with an area of
156,702 km2 and a population of 17 million. By then the
density was 108.48/km2. The administrative organization
consisted of eight autonomous regions: Viet Bac
Autonomous Region consisted of Ha Giang, Cao Bang,

27 According to statistics of 2011 of Socialist Republic of Vietnam,
total population is 90,549,390 domestic people) and near 4 million
overseas people. Up to 2007, Hong Kong’s population of overseas
Vietnamese is 1,642,950 people, Cambodia’s population is 600
thousand people, France’s population is 250 thousand people, Taiwan’s
population is 200 thousand people, Australia’s population is 174,200
people, Canada’s population is 151,410 people, Laos’ population is 100
thousand, Malaysia’s population 87 thousand, Germany’s population is
83 thousand people, The United Kingdom’s population is 70 thousand
people, The Czech Republic is 61 thousand people, Poland’s population
is 45 thousand people, Japan’s population 42 thousand people, Russia’s
population 37 thousand people, China’s population 30 thousand people,
Africa’s population 27 thousand people, Thailand’s population 20
thousand people, Norway’s population 19 thousand people, The
Netherlands’ population is 18 thousand people, Finland’s population is
4 thousand (Vietnam Wikipedia).
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Miền Nam Việt Nam theo chế độ dân chủ tự do, đặt tên
nước là Việt Nam Cộng Hòa với diện tích 174.289km2, dân
số 14.275.000 người, mật độ 82 người/1km2. Thủ đô của
Việt Nam Cộng Hoà là Sài Gòn và 41 tỉnh, thị xã gồm Đô
Thành Sài Gòn, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam (quần
đảo Hoàng Sa), Quảng Tín, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, KonTum,
Pleiku, Phú Bổn, Darlac, Quảng Đức, Tuyên Đức, Lâm
Đồng, Bình Tuy, Long Khánh, Phước Thành, Phước Long,
Bình Long, Biên Hòa, Phước Tuy (quần đảo Trường Sa),
Gia Định, Bình Dương, Tây Ninh, Côn Sơn, Long An,
Kiến Tường, Định Tường, Kiến Phong, Kiến Hòa, Vĩnh
Long, Vĩnh Bình, Phong Dinh, Chương Thiện, An Giang,
Kiên Giang, Ba Xuyên, An Xuyên. Thống kê mới nhất của
nhà nước CHXHCNVN thì dân số Việt Nam gồm:
1. Kinh
2. Tày
3. Thái
4. Mường
5. Khmer
6. Nùng
7. Hmong
8. Dao
9. GiaRai
10. Eđê
11. Bana
12. Sán, Chay
13. Chăm
14. XơĐăng
15. Sán Dìu
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55.900.244 người.
1.190.342 người.
1.040.549 người.
914.596 người.
895.299 người.
705.709 người.
558.053 người.
473.945 người.
242.291 người.
194.710 người.
136.859 người.
114.012 người.
98.971 người.
96.766 người.
94.630 người.

Tuyen Quang, Bac Kan, Thai Nguyen, Lang Son and Thai
Meo Autonomous Region consisted of Lai Chau, Son La
and a special Autonomous Region was Hong Quang.
Besides eight remaining Autonomous Regions, 22
adminstrative units were called provinces and cities: Hai
Phong, Lao Cai, Yen Bai, Phu Tho, Son Tay, Vinh Phuc,
Hung Yen, Bac Ninh, Bac Giang, Hai Ninh, Hai Duong,
Hung Yen, Ha Dong, Hoa Binh, Ha Nam, Thai Binh, Kien
An, Ninh Binh, Nam Dinh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh
and Quang Binh.
In the South, it was the Republic of Vietnam of 174.289
km2 in area and a population of 14,275,000. Average
density was 82/km2. The new capital was Saigon and 41
provinces, towns including: Do Thanh Sai Gon, Quang Tri
and Thua Thien, Quang Nam (Hoang Sa Islands), Quang
Tin, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh
Thuan, Binh Thuan, Kon Tum, Pleiku, Phu Bon, Darlac,
Quang Duc, Tuyen Duc, Lam Dong, Binh Tuy, Long
Khanh, Phuoc Thanh, Phuoc Long, Binh Long, Bien Hoa,
Phuoc Tuy (Truong Sa), Gia Dinh, Binh Duong, Tay Ninh,
Con Son, Long An, Kien Tuong, Dinh Tuong, Kien Phong,
Kien Hoa, Vinh Long, Vinh Binh, Phong Dinh, Chuong
Thien, An Giang, Kien Giang, Ba Xuyen, An Xuyen (Ca
Mau).
According to the Socialist Republic of Vietnam,
Vietnam's population includes 54 ethnic groups in which
Kinh Ethnic is majority, the remaining 53 ethnics
including:
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1. Kinh
2. Tày
3. Thái
4. Mường
5. Khmer
6. Nùng
7. Hmong
8. Dao
9. GiaRai
10. Eđê
11. Bana
12. Sán, Chay
13. Chăm
14. XơĐăng
15. Sán Dìu
16. Hrê
17. Kơho (Kaho)
18. Raglai
19. Mnong
20. Thổ
21. Stiêng
22. Khơmú
23. Bru Vân Kiều
24. Giáy
25. Kơtu
26. Gié-Triêng
27. Tà Ôi
28. Mạ
29. Co
30. Chơro
31. Hà Nhì
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55.900.244 người.
1.190.342 người.
1.040.549 người.
914.596 người.
895.299 người.
705.709 người.
558.053 người.
473.945 người.
242.291 người.
194.710 người.
136.859 người.
114.012 người.
98.971 người.
96.766 người.
94.630 người.
94.259 người.
92.190 người.
71.696 người.
67.340 người.
51.274 người.
50.194 người.
42.853 người.
40.132 người.
37.964 người.
36.967 người.
26.924 người.
26.044 người.
25.436 người.
22.649 người.
15.022 người.
12.489 người.

1. Kinh
2. Tay
3. Thai
4. Muong
5. Khmer
6. Nung
7. Hmong
8. Dao
9. GiaRai
10. Ede
11. Bana
12. San,Chay
13. Cham
14. Xo Dang
15. San Diu
16. Hre
17. Kơho (Kaho)
18. Raglai
19. Mnong
20.Tho
21. Stieng
22. Khơmú
23. Bru Van Kieu
24. Giay
25. Kơtu
26. Gie-Trieng
27. Ta Oi
28. Ma
29. Co
30. Choro
31. HaNhi

55.900.244 Persons.
1.190.342 Persons.
1.040.549 Persons.
914.596 Persons.
895.299 Persons.
705.709 Persons.
558.053 Persons.
473.945 Persons.
242.291 Persons.
194.710 Persons.
136.859 Persons.
114.012 Persons.
98.971 Persons.
96.766 Persons.
94.630 Persons.
94.259 Persons.
92.190 Persons.
71.696 Persons.
67.340 Persons.
51.274 Persons.
50.194 Persons.
42.853 Persons.
40.132 Persons.
37.964 Persons.
36.967 Persons.
26.924 Persons.
26.044 Persons.
25.436 Persons.
22.649 Persons.
15.022 Persons.
12.489 Persons.
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Dân tộc Việt Nam gồm 53 chi tộc Việt trong đó chi Lạc
Việt ở châu Kinh chiếm đa số, còn lại gồm 52 chi tộc đồng
bào thiểu số sống trên đất nước Việt Nam. Chi Lạc Việt là
đông nhất 55.900.244 người và chi ít nhất chỉ còn 32
người. Thống kê của nhà nước CHXHCNVN có 54 dân tộc
kể cả người Hoa là sai lầm nên chỉ còn lại 53 chi tộc Việt
trong cộng đồng Bách Việt.
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32. Xinh Mun
33. Churu
34. Lao
35. La Chi
36. Phu La
37. La Hu
38. Khang
39. Lu
40. Pathen
41. Lo Lo
42. Chut
43. Mang
44. Co Lao
45. Bo Y
46. La Ha
47. Cong
48. Ngai
49. Si La
50. Pu Peo
51. Brau
52. RMam
53. Odu

10.890 Persons.
10.746 Persons.
9.614 Persons.
7.863 Persons.
6.424 Persons.
5.319 Persons.
3.921 Persons.
3.684 Persons.
3.680 Persons.
3.134 Persons.
2.427 Persons.
2.247 Persons.
1.473 Persons.
1.420 Persons.
1.396 Persons.
1.264 Persons.
1.151 Persons.
594 Persons.
382 Persons.
231 Persons.
227 Persons.
32 Persons.

In reality, we can’t count the group of 900,185 Chinese-ethnic in
Vietnamese family, although most of them are Vietnamese
Chinese. Mistakenly, a statistic, produced by officials of the
Socialist Republic of Vietnam dated 1 April 1989, said that
Vietnam has 54 ethnic groups. This is a serious mistake. They
should be all belonging to Vietnamese ethnic group but the
lowlanders are majority and the highlanders are minorities. Is
not, then how could they explain the former king An Duong
Vương in the far past and the contemporary party leader Nông
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NGƯỜI VIỆT
DƯỚI MẮT NGƯỜI NGOẠI QUỐC
Khổng Tử, người thầy muôn đời của Hán tộc đã phải
thừa nhận Hán tộc là kẻ cường bạo và ca tụng nền văn
minh rực rỡ, xác nhận tính ưu việt của nền văn minh Bách
Việt cũng như tuyên dương người quân tử Việt ở phương
Nam. Trong sách Trung Dung Khổng Tử đã viết như sau:
“Độ luợng bao dung, khoan hòa giáo hóa, không báo thù
kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của phương Nam, người quân tử
cư xử như vậy! Mặc giáp cưỡi ngựa, xông pha giáo mác,
đến chết không chán, đó là sức mạnh của phương Bắc. Kẻ
cường đạo hành động như thế”. Hán Hiến Đế một vị vua
của Hán tộc đã phải thừa nhận nước ta là một nước văn
hiến: “Giao Chỉ là đất văn hiến, núi sông un đúc, trân bảo
rất nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất...”.
Tư Mã Thiên, sử gia chính thống của Hán tộc cũng đã
phải thừa nhận một sự thực là: “Việt tuy gọi là man di
nhưng tiên khởi đã có đại công đức với muôn dân vậy”.28
Điều này chứng tỏ rằng Hán tộc phải chịu ơn tộc Viêt vì đã
tiếp nhận nền văn minh của Bách Việt để rồi biến cải thành
văn minh Trung Quốc. Ngay cả Tiền Hy Tộ sử quan triều
Thanh với quan niệm Đại Hán mặc dù đã sửa đổi nội dung
của bộ Đại Việt Sử Lược nhưng vẫn phải thừa nhận một
thực tế là: “Người Việt phong tục thuần lương chân chất”.

28. Âu Đại Nhậm: Bách Việt Tiên Hiền Chí, Trần Lam Giang dịch,
Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Thư viện Việt Nam xuất
bản 2010. Việt Nam Suối Nguồn Văn minh phương Đông của Du Miên
trích dẫn, NXB TTNC Văn Hóa Việt Nam tr 202.
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Đức Mạnh, general secretary of the Communist Party and a Tay
when both ruled the country?

VIETNAMESE
IN THE EYES OF FOREIGNERS
It was Confucius, the master of all times to Han
Chinese, who admitted that Han Chinese were brutal and
who glorified the brilliant civilization, and affirmed the
superiority of Baiyue civilization. Confucius wrote in the
book of Doctrine of the Mean that: “Tolerance, generosity
and kindness, no vengeance against the immoral man:
these are the source of power of the south, and it is the
quality of a gentleman .. ! Wearing armor, riding horse,
going to the battle field without fear of death: these are the
source of power of the north, and it’s the strength of a
bandit”. The Emperor Xian of the Han dynasty, admitted
of our civilization that “Jiaozhi was the land of civilization
with many rivers, mountains, jewels, cultural objects and
talented people...!.”.
Sima Qian, an orthodox historian of the Han Chinese,
admitted the truth that: “Although ancient Vietnamese are
called barbarians, in the beginning they made great merits
to all peoples...”.
This proved that Han Chinese owed Vietnam clan a debt
of gratitude for absorbing Bai-Yue civilization and then
changed it into Chinese civilization. Tien Hy To, a historic
mandarin of Qing dynasty, had a conception that although
Great Han changed the contents of Abbreviated History of
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Thời thực dân Pháp đô hộ nước ta, viên quan Toàn
Quyền Đông Dương gồm Việt, Miên, Lào từ năm 19211926 là học giả Couve De Pouvourville đã phải thừa nhận
truyền thống cao đẹp của người dân bị trị. Couve De
Pouvourville viết: “Chúng ta thấy ở đây là cả một nền văn
minh, mọi thứ được xây dựng từ lâu. Nghệ thuật, khoa học,
kể cả khoa quản lý quốc gia đều phát triển mạnh. Luật
pháp, phong tục, tôn giáo, văn học, tất cả đều đã hoàn
chỉnh và hòa hợp với nhau, trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã
được điều hòa và ngày càng hoàn hảo hơn. Những vết tích
man rợ đã hết từ lâu. Dân tộc này đã sống trong một xã hội
thuần thục có tổ chức, trong khi người phương Tây còn ở
trong tình trạng bán khai.
Yêu mến quê hương, quyến luyến gia đình, tôn kính tổ
tiên, yêu chuộng công lý, tôn trọng chính nghĩa, ham thích
khoa học, coi trọng lời nói Thánh hiền, thương yêu nòi
giống, tôn trọng lẽ phải, ghét xa hoa, không ham tiền tài,
khinh ghét vũ lực, không sợ gian khổ, sẵn sàng hy sinh…
Đó là đức tính của người dân Việt. Tất cả người Việt Nam
bình thường. mà người ta gặp bất cứ nơi đâu cũng đều như
thế…”.
L'aurroussau một học giả Pháp nghiên cứu lịch sử Việt
Nam đã nhận định: “Không có gì thắng được cái sức sống
mạnh mẽ của người Việt Nam”. Nhà sử học phương Tây
Buttinger cũng thừa nhận cái sức sống vô biên của Việt tộc:
“Từ khi người Trung Quốc khuất phục đến khi thống trị
được họ, văn hoá Trung Quốc vẫn không thâm nhập được
vào quần chúng Việt Nam”.
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the Great Viet’, it was still admitted that “Ancient
Vietnamese were upright and honest”.
During French domination, Couve De Pouvourville, a
scholar and Governor of Indochina (Vietnam, Cambodia,
and Laos) from 1921 to 1926, admitted the lofty and
beautiful tradition of oppressed people as follows:
“We see here a self-contained civilization and everything
was built a long time ago. Arts and science, including
national management, were well developed. Law, custom,
religion, and literature were all completely expressed and
reconcilable. After many centuries, they had been carried
out harmoniously and more perfect. Vestiges of
barbarousness no longer exist. The inhabitants of this
nation used to live in an organized society while Western
people still lived in the uncivilized condition. It is
characteristic of Vietnamese such as loving their country,
attaching to family, respecting ancestor, valuing justice,
being fond of science, attaching much importance to sages
and saints’ words, loving race, respecting the right, hating
luxury, being ungreedy for fortune, despising and hating
force, being unfearful of hardship, being willing to
sacrifice, etc. Vietnamese are all like that…”.
L'aurroussau, a French scholar, researched in
Vietnamese history and affirmed “Nothing wins
Vietnamese’s strong vitality”. Buttinger, a Western
historian, also admitted the unlimited vitality of the Viet
clan “Since the Chinese defeated and dominated the
Vietnamese, Chinese culture couldn’t penetrate the
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Không những không thâm nhập được mà sức sống mãnh
liệt của dân tộc Việt Nam đã đồng hoá dân tộc thống trị hơn
là bị đồng hoá vào dân tộc thống trị. Nhà Việt Nam học
Paul Mus đã viết: “Ngay từ ngày lập quốc, tất cả then chốt
của lịch sử Việt Nam đều ở cái tinh thần đối kháng đã biết
kết hợp một cách kỳ lạ, một bên là năng lực đồng hoá lạ
lùng, bên kia là ý chí quật khởi quốc gia không chịu khuất
phục mặc dầu bị thua trận, bị phân tán, bị chinh phục. Hơn
một ngàn năm bị sát nhập hoàn toàn vào Trung Quốc, từ
thế kỷ thứ hai trước công nguyên đến thế kỷ thứ mười sau
kỷ nguyên, thay vì làm cho dân tộc Việt Nam kiệt quệ thì
ngược lại đã làm cho dân tộc Việt trở nên hùng cường...
Việt Nam đầy rẫy những triết gia hiểu biết theo nghĩa là
những con người có chiều sâu tư tưởng, biết suy nghĩ trăn
trở. Càng về đồng quê, thôn cùng xóm vắng thì càng nhiều
tới mức Paul Mus cho rằng đó là xã hội lý tưởng của
Platon mơ ước đã hiện thực ở Việt Nam từ lâu rồi”.29
Mới đây, một viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ đã
nhận định 10 đặc tính căn bản của người Việt tuy không
trung thực nhưng cũng phản ảnh phần nào đặc tính của
người Việt như sau:
1. Cần cù lao động nhưng dễ thỏa mãn.
2. Thông minh, sáng tạo khi phải đối phó với những
khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu những khả năng
suy tư dài hạn và linh hoạt.
29. Paul Mus: Vietnam culture, Bulletin de l'École française d'ExtrêmeOrient (Tập san Viện Viễn Đông Bác cổ BEFEO). "Paul Mus (1902–
1969): A Biographical Sketch". Journal of Vietnamese Studies, 4 (1):
149-191. Retrieved February 7, 2013.
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Vietnamese.”. It not only didn’t penetrate, but it also made
the Vietnamese fight more fiercely to assimilate the ruling
people but not be assimilated by the ruling people as Paul
Mus, a Vietnamese researcher, wrote: “From founding the
State, all core things of Vietnamese history were in an
antagonistic sense which was combined strangely by one
side, a strange assimilation capacity, and on the other side,
will of undaunted struggle of a people who would never
submit although they lost, and were dispersed and
conquered. Over one thousand years’ complete incorporatedness into China, from the 2nd century BC to the
16th century AD, instead of making the Vietnamese
exhausted, they made the Vietnamese more powerful…
Vietnam has many philosophers who had the depth of
thoughts and concerns in meanings. The more we went into
the countryside and deserted villages, the more we found
all these. This ideal society which Plato dreamed about
existed in Vietnam a long time ago.”.
Recently, the American Institute for Social Research has
identified 10 basic characteristics of the Vietnamese, as
follows:
1. First, they are hardworking but easy to satisfy.
2. Second, they are smart and creative to cope with
short-termed difficulties, but lack long-termed and
active reasoning abilities.
3. Third, they are dexterous but hardly pay attention to
the final perfection of their products.
4. Fourth, they are both practical and idealistic, but
don’t develop either of these tendencies into theorie.
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3. Khéo léo nhưng ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối
cùng các thành phẩm của mình.
4. Vừa thực tế vừa có lý tưởng, nhưng lại không phát
huy được xu hướng nào thành những nguyên lý.
Vừa thực tế vừa có lý tưởng, nhưng lại không phát
huy được xu hướng nào thành những nguyên lý.
5. Yêu thích kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít
khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức
không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người
Việt không học vì lợi ích của kiến thức. Lúc nhỏ
học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện hay vì những
công việc tốt.
6. Cởi mở và hiếu khách nhưng sự hiếu khách của họ
không kéo dài.
7. Tiết kiệm, nhưng nhiều khi hoang phí vì những mục
tiêu vô nghĩa, vì sĩ diện hay muốn phô trương.
8. Có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau chủ yếu
trong những tình huống khó khăn và nghèo đói, còn
trong điều kiện tốt hơn, đặc tính này ít khi có.
9. Yêu hòa bình và có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng
thường không thẳng thắn vì những lý do lặt vặt, vì
thế hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của
những mục tiêu nhỏ.
10. Và sau cùng, thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo
sức mạnh.30

30. Ba người ngoại quốc ngồi lại thành một bộ máy vận hành nhịp
nhàng nên đất nước họ ngày một tiến bộ, trong khi ba người Việt Nam
ngồi lại thì mỗi người một góc, ba ông lãnh tụ con “Ăn cơm dưới đất,
nói chuyện trên trời” nên chẳng ai chịu thua ai do lòng đố kỵ ghen ghét
tài năng của những người hơn mình.
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5. Fifth, they love knowledge and have quick
understanding, but hardly learn from the beginning
to the end of things, so their knowledge isn’t
systemic or fundamental. In addition, Vietnamese
people don’t study just for the sake of knowledge
(when small, they study because of their families;
growing up, they study for the sake of prestige or
good jobs).
6. Sixth, they are open-hearted and hospitable, but
their hospitality doesn’t last.
7. Seventh, they are thrifty, but many times squander
money for meaningless reasons (to save face or to
show off).
8. Eighth, they have solidarity and help each other
chiefly in difficult situations and poverty; in better
conditions, this characteristic rarely exists.
9. They love peace, and can endure things, but they
are often not frank for sundry reasons, so they
sacrifice important goals for the sake of small ones.
10. And last, they like to gather, but lack connectivity
to create strength (one person can complete a task
excellently; 2 people do it poorly, and 3 people
make a mess of it).
Are these characteristics truly reflecting the Vietnamese
identity and nature? I am afraid not. Phillipe Devilière, a
scholar, historian and key author of an encyclopedia
published in Paris, together with over 50 other scholars
from Europe and USA, once worked on the column of
Vietnam. Danielle Emeri, a scholar among the group, put a
question and answered himself: “What is Vietnamese
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Nhà sử học Phillipe Devilère khẳng định: “Trải qua hơn
bốn nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã chứng tỏ có
một sức sống phi thường. Suốt mười thế kỷ bị Trung Quốc
thôn tính, người Việt Nam vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc
và liên tiếp nổi dậy đánh đuổi kẻ xâm lược ỷ vào sức mạnh
tưởng có thể khuất phục được dân tôc này. Lịch sử đã đặt
lòng tin vào dân tộc ấy và họ đã chứng minh khả năng đề
kháng, óc sáng tạo, tính kiên trì và sự thích ứng với mọi
cuộc chiến gian khổ nhất, khó khăn nhất và kể cả không
cân sức nhất...
Người Việt Nam tự hào với quá khứ của mình, tôn vinh
những bậc vĩ nhân đã tô điểm rạng rỡ quá khứ đó và quá
khứ dù xa xăm hay gần đây luôn luôn có mặt khắp nơi trên
đất Việt Nam, tác động mạnh mẽ vào hiện tại và tương lai.
Việt Nam giữ một vị trí chiến lược rất quan trọng ở khu vực
Đông Nam Á và có bề dày lịch sử hơn hẳn nhiều vương
quốc châu Âu như Pháp, Anh, Tây Ban Nha dù rằng đối với
phương Tây hai tiếng Việt Nam còn mới mẻ”.
Việt Nam là một dân tộc có một lịch sử bi hùng với
những thăng trầm suy vong của vận mệnh một dân tộc. Việt
Nam có một bề dày lịch sử theo đúng nghĩa của nó, Việt
Nam là cái nôi của nghề trồng lúa nước đầu tiên trên thế
giới và cũng là cái nôi của biển cả, của nghề cá và nghề đi
biển vượt đại dương trước cả Christophe Colomb hàng mấy
ngàn năm. Tri thức người Việt cổ phát triển khá cao ngay
thời cổ đại, người Việt cổ đã biết làm lịch, đúc thuyền
đồng, nấu sắt, đào kênh thủy lợi, nấu thủy tinh, tìm ra La
bàn, phát kiến sinh học trước cả phương Tây.
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history? It is an unending struggling for the existence of the
nation.”.
To that question, Phillipe Devilère affirmed:
“Undergoing through over four thousand years of history,
Vietnamese proved their transcendent vitality. During ten
centuries under the Chinese domination, Vietnamese still
preserved the national character and continuously rose to
drive off invaders who thought that they could defeat this
nation by their strength. The history put forth their strong
faith upon their nation, and they proved their resisting
capacity, creative mind, patience and able adaptation
towards all the most hash struggles, even the most unequal
struggle… The Vietnamese are proud of their past. They
honor great figures who have beautified the pages of past
and present struggles. Disregarding far or near, their spirit
always exists everywhere in Vietnam and affects the present
and the future strongly. The country of Vietnam has an
important and strategic position in Southeast Asia and a
long history which are more than Western countries such
as France, The UK, Spain although the two words “Viet
Nam” is still new to them.”.
Vietnam has a woeful and majestic history with ups and
downs of national destiny. Vietnam has a long history in
the true sense of the word, Vietnam is the first cradle of
planting wet-rice in the world and also the cradle of sea
exploiting, fishing and going out to the sea, and they
crossed oceans before Christophe Columbus thousands of
years ago. Knowledge of ancient Vietnamese developed
highly from ancient times. Ancient Vietnamese knew
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Thế nhưng Việt tộc là cư dân nông nghiệp thuần lương
hiếu hòa nên bị Hán tộc du mục xâm lấn đẩy lùi dần về
phương Nam để rồi lãnh thổ chỉ còn lại giang sơn gấm vóc
trên dải đất hình chữ S ngày nay.
Lịch sử tiến hoá một dân tộc không bao giờ là con
đường thẳng mà thăng trầm trước những chông gai thách
thức của lịch sử. Sử gia thời danh Arnold Toynbee đã nhận
định là: “Nếu thiếu những bức bách đòi hỏi dân tộc đó phải
biết vận dụng một cách vượt bực khả năng xoay chuyển
tình thế thì không có điều kiện để dân tộc đó thể hiện được
hết sức mạnh và sự sáng tạo của họ. Chính những sự đáp
ứng thích hợp trước những thách thức để vận dụng mọi
cách vượt bậc khả năng xoay chuyển tình thế đã đưa tới
những thành tựu văn hoá lớn lao, đã tạo nên bản lĩnh của
dân tộc đó”. Theo sử gia Arnold Toynbee, Việt Nam là
một trong số nền văn minh tối cổ của nhân loại còn tồn tại
mãi tới ngày nay.
Chúng ta có quyền tự hào là một dân tộc có lịch sử lâu
đời với gần năm ngàn năm văn hiến, một dân tộc có sức
sống mãnh liệt nhất nên trải qua gần một ngàn năm nô lệ
vẫn giành lại đươc nền đôc lập. Trên thế giới có lẽ không
một dân tộc nào chịu đựng thử thách gian nan khốn khó
hơn dân tộc Việt Nam. Lịch sử cũng đã chứng minh là dân
tộc ta đã đáp ứng được những yêu cầu bức bách, những
thách thức của từng thời đại để Việt Nam còn tồn tại mãi
tới ngày nay. Những kỳ tích lịch sử kể từ thời lập quốc đến
nay bắt nguồn từ truyền thống của một dân tộc có gần năm
ngàn năm văn hiến với nền văn minh đạo đức tự xa xưa.
Chính truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc con
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calendars, casting bronze boats, melting iron, digging
irrigation canals, melting glass, making compasses, and
discovering biology before many Western countries.
However, the Viet clan was honest and they were pacifist
agriculturalists, therefore Han Chinese nomads invaded
them and drove back them to the south and their territory is
the S-shaped strip of land today.
Evolutionary history of the nation is never a straight
line, instead it is full of ups and downs and difficulties and
challenges. According Arnold Toynbee, a historian,
Vietnam’s civilization was one among the oldest ones,
together with the Chinese, Indian, Greek, or Roman
civilization of mankind existing till this day. Arnold
Toynbee also affirmed that “If lacking pressing
requirements and that nation must know to considerably
use the capacity of reversing the situation, they would have
no conditions to show all their strength and creation.
Because of meeting proper requirements before challenges
and applying all considerablecapacities to reserve the
situation, they recorded great cultural achievements and
created those nation abilities.”.31

31 A Study of History, Vol. 1: Abridgement of Volumes I-VI by
Arnold J. Toynbee (Dec 10, 1987).
In this publication, we call mainland China Tàu as we used to do and
the Chinese nomads Han because Han dynasty is known as Pax Sinaca
as Chinese historians have been proud of, the Chinese in the
northernmost=North Chinese and in the southernmost=South Chinese.
Abbreviations TQ for China, VN for Vietnam.
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Rồng cháu Tiên đã viết lên những trang sử huy hoàng có
một không hai trong lịch sử nhân loại.
Lịch sử Việt Nam từ huyền sử đến hiện thực đã là một
thiên anh hùng ca bất hủ mà bản tuyên ngôn độc lập viết
bằng máu của biết bao thế hệ Việt Nam đã được danh
tướng Lý Thường Kiệt tuyên cáo trước nhân loại:
Sông núi Trời Nam của nước Nam
Sách Trời định rõ tự muôn ngàn
Cuồng ngông giặc dữ vào xâm lấn
Chuốc lấy bại vong, lũ bạo tàn!
PHẠM TRẦN ANH cẩn dịch
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We are proud that we have a long history of five
thousand year’s civilization and a nation with the fiercest
vitality. Although going through nearly one thousand years
of slavery, we still were able to gain independence to exist
forever. In the world, there might not be another nation
experiencing such challenges and difficulties much more
than Vietnam.
The history has proved that our nation has resisted
successfully all the pressures and challenges it has had to
encounter in each epoch and has been able to stand up for
its own existence to this day. From the founding epoch of
the State to the present, historic achievements originated
from our own morality and traditions during the past five
thousand years of civilization and they have made Vietnam
an unbeatable country. The traditions of national loyalty
and loving the race of ‘The Fairy and The Dragon,’ have
written out a brilliant and unique history in the history of
mankind. Vietnamese history from legendary history to
realistic history was an immortal epic and its declaration of
independence was written in blood of many Vietnamese
generations as proclaimed before mankind by the famous
General Ly Thuong Kiet:
The South nation resides in the Southern people
This fate is written in “the book of heaven”
By none reason you invade this soil
As said you will suffer a vanquishable destruction!
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TRUYỀN THUYẾT
KHỞI NGUYÊN DÂN TỘC
Mỗi dân tộc đều có những truyền kỳ lịch sử được thần
thoại hoá thể hiện lòng tự hào dân tộc mang tính sử thi của
dân tộc đó. Nữ sĩ Blaga Dimitrova cũng như nhiều học giả
ngoại quốc khác đã hết sức ngạc nhiên xen lẫn thán phục
khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam: “Việt Nam là một dân
tộc mà huyền thoại và hiện thực đan quyện hòa lẫn với
nhau đến độ khó có thể phân biệt đâu là huyền thoại đâu là
hiện thực nữa”.
Thật vậy, huyền thoại Rồng Tiên về cội nguồn huyết
thống Việt tuy đượm vẻ huyền hoặc nhưng lại tràn đầy tính
hiện thực, thấm đậm nét nhân văn của truyền thống nhân
đạo Việt Nam. Người Việt Nam, từ em bé thơ ngây đến cụ
già trăm tuổi, từ bậc thức giả đến bác nông dân chân lấm
tay bùn, không ai mà không một lần nghe truyện cổ tích họ
Hồng Bàng về “Con Rồng cháu Tiên”. Là người Việt Nam,
chúng ta hãnh diện về nguồn cội Rồng Tiên với thiên tình
sử của “Bố Lạc-Mẹ Âu” đẹp như một áng sử thi mở đầu
thời kỳ dựng nước của dòng giống Việt.
Truyện họ Hồng Bàng về khởi nguyên dân tộc, lần đầu
tiên được Hồ Tông Thốc chép trong tác phẩm “Việt Nam
Thế Chí” vào thế kỷ 14 đời Trần nhưng sách đã bị giặc
Minh tịch thu tiêu hủy nên không còn nữa. Những bộ sử
đầu tiên được biết là bộ Sử Ký 史 記 của Đỗ Thiện đời nhà
Lý, “Việt Chí” 越 志 của Trần Phổ đời Trần và bộ “Đại Việt
Sử Ký” 大 越 史 記 do Lê văn Hưu biên soạn năm 1272 đời

126 PHAM TRAN ANH

ORIGIN OF THE NATON
THE LEGEND
Each people always has its legendary origin prehistory.
It is an epic poem of national pride. Blaga Dimitrova, a
poetess, as well as many other foreign scholars, are
surprised and full of admiration, when doing research on
Vietnamese history: “A nation with an undistinguishable
mix made up of legends and reality.”. Indeed, although the
Fairy and the Dragon, the legend of origin of the
Vietnamese nation seems fantastic but it overflows with
reality and humanism in the Vietnamese humanitarian
traditions. Vietnamese, innocent babies up to old
men/women, from learned men to farmers, all of them
heard about the legend of Hong Bang family, about ‘The
Fairy and The Dragon’ at least one time in their lifetime,
the legend of origin of their nation. As Vietnamese, we are
very proud of this legendary origin of The Fairy and The
Dragon referring to a beautiful love story of Father Luo and
Mother Ou (Au) which was in the beginning of founding
the Vietnamese State.
During the Le dynasty, Ngo Si Lien, a historian,
officially wrote about the age of Hung Kings in Complete
Annals of Dai Viet (1697). His conception for writing
history was to “Examine the origin of tumults and the art of
putting down a revolt and to give out advice to the general
public.”. Ngo Si Lien just wrote about the period of Hung
Kings in an addendum, not officially in history books in
order that the future generations knew the origin through
research works to explain the origin of the nation. Ngo Si
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Trần Nhân Tông viết gồm 30 quyển chép lịch sử Việt Nam
từ thời Triệu Vũ Đế đến thời Lý Chiêu Hoàng.
Cả 3 bộ sách này đã bị quân Minh tịch thu rồi tiêu hủy
nên cũng không còn nữa. Cuối đời Trần, sách Đại Việt Sử
Lược do một tác giả vô danh biên soạn bị giặc Minh tịch
thu tiêu hủy còn bản duy nhất lưu trữ trong “Thủ Sơn Các
Tùng Thư và Khâm Định Tứ Khố Toàn Thư” đời Thanh.
Tiền Hi Tộ, sử quan triều Thanh khi hiệu đính đã sửa
chữa nội dung kể cả tên sách Đại Việt Sử Lược cũng bị sửa
lại là Việt Sử Lược. Sử quan triều Thanh Tiền Hi Tộ đã sửa
đổi niên đại thành lập nước Văn Lang, kéo lùi lại hàng
ngàn năm hòng xóa bỏ vết tích quê hương xa xưa của Việt
tộc ở Trung Quốc. Với thủ đoạn thâm độc quỷ quyệt, Tiền
Hi Tộ đã xuyên tạc ý nghĩa cao đẹp của sự thành lập quốc
gia Văn Lang là “… Có người lạ dùng ảo thuật áp phục
được các bộ lạc, tự xưng Hùng Vương”, Hai Bà Trưng
khởi nghĩa giành độc lập dân tộc thì Tiền Hi Tộ viết là bất
mãn Tô Định bạo tàn nổi lên làm loạn! Đây bản chất thâm
độc quỷ quyệt của Hán tộc xâm lược bành trướng từ xa xưa
cho đến ngày nay.
Sử quan triều Thanh là Tiền Hi Tộ đã sửa đổi xuyên tạc,
bóp méo lịch sử để làm giảm ý nghĩa cao đẹp của sự thành
lập quốc gia Văn Lang như sau: “Đến đời Chu Trang
Vương (696-682TDL) ở bộ Gia Ninh có người lạ dùng ảo
thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng Hùng Vương, đóng
đô ở Văn Lang, hiệu là nước Văn Lang. Phong tục thuần
hậu, chất phác. Chính sự dùng lối thắt nút. Truyền được 18
đời đều gọi là Hùng Vương. Việt Câu Tiễn (505-465 TDL)
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Lien wrote “Our country The Great Viet was located in the
south of Ngu Linh mountainous range, Gods clearly
divided territory into The south and The north. Our
forefathers were children of Shennong. They were created
real kings, therefore, our forefathers altogether with
Northern Dynasties were kings to rule the south.”. Hong
Bang was recorded in Complete Annals of the Great Viet as
follows “Formerly, De Minh, the 3rd generation of Viem
De or Shennong, father of De Nghi. De Minh made a royal
errand in the south to Ngu Linh mountains where he met a
fairy and married her. Their son was an intelligent boy of
holy smartness. De Minh loved him very much and wanted
him to succeed him to the throne. Loc Tuc refused the
appointment and ceded it to his elder brother. De Minh
conferred De Nghi, the first-born son to succeed to the
throne and rule the north, and appointed Loc Tuc a king to
rule the south, which was called Xich Quy. Kinh Duong
King married the daughter of Dongting King. The couple
had a boy named Luo Long Quan whose alias was Sung
Lam. The latter became king who married De Lai’s
daughter, Ou (Au Co). This very mother gave birth to one
hundred eggs that became the ancestors of Bai-Yue. One
day, the king told Ou that “I am a descendant of the
dragon, you of the fairy. We are incompatible like water
and fire and can’t continue in harmony. So, we should part,
fifty of the children will follow their mother to the
mountain, the rest will follow their father to the south
(some books say The Sea).. The eldest son was conferred as
Hung King to succeed to the throne.”.32
32 Ngo Si Lien: Complete Annals of Dai Viet Social Sciences
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đã sai sứ tới dụ, Hùng vương chống cự lại. Cuối đời Chu,
Hùng vương bị con vua Thục là Phán đánh đưổi mà lên
thay. Phán đắp thành ở Việt Thường, xưng hiệu là An
Dương Vương, không thông hiếu với nhà Chu…”.
Đầu thế kỷ 14, Trần Thế Pháp và Lý Tế Xuyên đời Trần
đã chép lại những truyền thuyết dân gian vào bộ sách “Lĩnh
Nam Trích Quái” và “Việt Điện U Linh” để truyền lưu
nguồn gốc dòng giống Việt cho đời sau. Trần Thế Pháp tác
giả Lĩnh Nam Trích Quái viết: “Từ thời Xuân Thu Chiến
Quốc chưa có quốc sử để ghi chép cho nên nhiều truyện bị
mất đi, may còn truyện nào không bị thất lạc được dân gian
truyền miệng thì đó là Sử ở trong truyện chăng? Than ôi,
Lĩnh Nam Liệt truyện sao không khắc vào đá, viết vào tre
mà chỉ truyền tụng ở ngoài bia miệng?! Từ đứa trẻ đầu
xanh đến cụ già tóc bạc đều truyền tụng và yêu dấu, lấy đó
làm răn, rất quan hệ đến cương thường, phong hoá. Ôi! Há
đâu phải là điều lợi nhỏ?”.
Năm 1329, Lý Tế Xuyên viết Việt Điện U Linh cũng ấp
ủ hoài bão bảo vệ truyền lưu truyền thuyết về nguồn cội
dân tộc. Lý Tế Xuyên viết: “Xem truyện họ Hồng Bàng thì
hiểu lai do việc khai sáng nước Hoàng Việt. Trời đã sai
chim huyền điểu giáng thế sinh ra vua Thương thì hẳn có
việc trăm trứng nở thành trăm con trai chia trị Nam quốc.
Truyện họ Hồng Bàng không thể mất được”.

Publishing House (NXBKHXH) published in 1993 and translated from
the printed copy of Official Imperial Cabinet Edition of the 18th year of
Chinh Hoa (1697). The original of Official Imperial Cabinet Edition is
archived in the library of Paris, The French School of The Far East.
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When on the first time the legend were told, it seems
unreal and fabulous but if we put ourselves into pristine
thousands of years ago, we will understand how our
ancestors lived and thought in the Ancient Era? Hence we
can understand what our ancestors like to convey to us
through their messages through the history and stories.
How one hundred eggs can hatch hundred of people? Ou
Yue branch of ancient Vietnamese peoples chose sacred
object as the bird, therefore mother Ou could bear one
hundred eggs.
Vietnamese’s phoenix flies in the direction of the sun,
which expresses the Vietnamese conception of migrating to
the east, to the coastal areas. On the other hand the bird
flies into the sky, which connects to the image of mother
Ou, the fairy.
Each nation has a unique legend with a special nuance
designed for the nation. Even civilized nations have also a
symbolic animal representing their origin, such as the
elephant for the Indian in India, the tiger for the Chinese,
the Gaulois cock for the French, the lion for the people of
the UK, the eagle for Americans in the USA. Americans in
the USA and French use the eagle and the cock on their
coat of arms. According to the rule of historiography,
History is a record of events occurred chronologically.
Legendary is history accompanied with the spirit that deals
with the ideal effects which are represented by popular
originative symbols. This symbol was hidden in the
spiritual life of a nation as in the legend of the Fairy and the
Dragon. The figure of mother Ou is symbolized in form of
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Học giả Lê Quý Đôn trong “Kiến Văn Tiểu Lục” viết
năm 1777 đã nhận định: “Hồi đầu niên hiệu Khai Hựu
(1329-1341) nhà Trần, Lý Tế Xuyên phụng mệnh chép Việt
Điện U Linh tập, ghi đền miếu thờ các vị thần, có trình bày
hạo khí linh tích 8 vị Đế vương Lịch Đại và 12 vị Nhân
Thần. Sách này lời văn trang nghiêm, sự việc xác thực,
cũng tỏ ra tài nhà sử học lành nghề. Trong sách có dẫn
Giao Châu Ký của Tăng Cổn, Sử Ký của Đỗ Thiện và
truyện Báo Cực. Những sách này đều không còn thấy lưu
truyền!”. Cuối đời Tần, Triệu Đà chiếm cứ Uất Lâm, Nam
Hải, Tượng quận, xưng vương đóng đô ở Phiên ngung,
quốc hiệu là Việt, tự xưng là Vũ Vương.33
Mãi đến đời Lê, sử gia Ngô Sĩ Liên mới chính thức đưa
thời đại Hùng Vương vào bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 大
34
越史 記 全 書. Quan niệm của ông khi viết sử là để “Xét rõ
nguồn gốc xưa nay của trị loạn để bạo biếm khen chê răn
đời”. Ngô Sĩ Liên tuy mới chép thời đại Hùng Vương trong
phần ngoại kỷ chứ chưa chính thức ghi vào chính sử cốt ý
để cho thế hệ đời sau soi sáng cội nguồn qua các công trình
nghiên cứu để minh nhiên lý giải nguồn gốc dân tộc. Sử gia
Ngô Sĩ Liên viết “Nước Đại Việt ta ở về phía Nam Ngũ
Lĩnh, thế là Trời đã chia bờ cõi Nam Bắc hẳn hòi. Thủy Tổ
của ta là con cháu Thần Nông. Trời đã sinh ra vị chân
33. Đại Việt Sử Lược tác gỉa khuyết danh, Bản dịch của Trần Quốc
Vương, NXB Thuận Hoá 2001, tr 17.
34. Ngô Sĩ Liên, Phạm Công Trứ, Lê Hy: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam phát hành (1993) dịch từ bản in năm
Chính Hòa thứ 18 (1697) là Nội các quan bản. Bản chính của Nội các
quan bản hiện đang lưu giữ tại thư viện của trường Viễn Đông Bác Cổ
Paris.
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a bird which Viet clan worships. It’s the bird that enables
her to bear one hundred eggs. The symbol has nothing to do
with a woman’s womb but it also refers to the essence of
being compatriots who have come out of the same womb of
mother Ou.
Legendary is not necessarily that one hundred children
must be exactly this number but it means a lot. All of these
facts were well described in Chinese ancient bibliography
that mentioned clearly about Bai-Yueh community. This is
the most important proof providing a historical truth of this
legend we thought that was fabulous and unreal.
Nowadays, no one can deny the value of legends which
might be regarded as folk history. It is sometimes more
valuable than that written by historiographers under
regimes of dictatorship. Beaudelaire, a famous French poet,
affirmed the power of legend because it is “Compact
history of that nation”.
When Victor Hugo, a great French writer, wrote in ‘The
Legends of the ages’ he found the origin and exploited
legends in the old days because in his opinion, it was “The
history that is listened to at the threshold of legend. Legend
is fictional partially but not falsified.”. Indeed, legend itself
is not history written year by year, but it is so real as if it
happened. It reflects real meanings of raw history which
were put in the form of legend to pass through the
generations. A philosopher said “All philosophic
civilizations as well as human knowledge are hidden in
legends and folk history.”. The problem is we have to
understand profound thoughts and deep spirits hidden in
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chúa vì thế mới cùng Bắc triều đều làm chúa Tể một
phương”.
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết tiếp về họ Hồng Bàng
như sau: “Xưa cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông là
Đế Minh sinh ra Đế Nghi. Đế Minh đi tuần du phương
Nam, đến dãy Ngũ Lĩnh gặp Vụ Tiên nữ sinh ra Vương
(Lộc Tục). Vương là bậc Thánh trí thông minh. Đế Minh
yêu quý lạ, muốn cho nối ngôi. Vương cố nhường cho anh
mình, không dám vâng mệnh nên Đế Minh lập Đế Nghi là
con trưởng nối dòng trị phương Bắc và phong cho vua là
Kinh Dương Vương, trị phương Nam, đặt tên nước là Xích
Quỷ. Vương lấy con gái Chúa Động Đình tên là Thần
Long, sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân húy là Sùng
Lãm, nhà vua lấy con gái của Đế Lai là nàng Âu Cơ, sinh
ra trăm trai. Tục truyền là sinh ra trăm trứng, ấy là Tổ của
Bách Việt. Một hôm vua bảo Âu Cơ rằng: “Ta là giống
Rồng, nàng là giống Tiên, thuỷ hoả khắc nhau, sum hợp
thật khó” nên phải chia tay, năm chục con theo mẹ về núi,
năm chục con theo cha về miền Nam. Có sách chép là về
biển Nam. phong con cả là Hùng Vương nối ngôi”.
Truyền thuyết thoạt nghe có vẻ hoang đường huyền
hoặc thế nhưng, vấn đề là chúng ta phải đặt mình vào thuở
ban sơ cách đây mấy ngàn năm mới thấy rõ Tổ tiên ta đã
sống ra sao và suy nghĩ thế nào ở thời cổ đại? Từ đó, mới
có thể hiểu được những gì mà Tổ tiên ta đã gửi gấm cho
chúng ta qua bức thông điệp lịch sử hàng ngàn năm đó.
Làm sao có chuyện trứng nở ra người? Chi Âu Việt của
người Việt cổ chọn vật linh biểu trưng là chim nên mẹ Âu
phải đẻ ra trăm trứng. Chim Phượng Hoàng của người Việt
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pristine images. “All things were already mentioned in
legends, the problem is we have to understand”. P. Ricoeur
said. According to Carl Jung, a philosopher, “Legend
contains the most real historical meanings, because
legendary characters are products of many thoughts of the
Age, which were created and shone but until the future
generations, it will be expressed by explanations.”.
Jung also said “Legend is the live religion of a nation.”.
Wallace Cliff’s opinion is impressive, “If a nation loses its
legend, it will lose its connection to the origin of its
ancestors and lose the base for building the future of that
nation.”. Indeed, Laurens VA de Post considered legend
the most sacred heritage because it express national spririt
at the highest level. Micia Eliado also said “Legend is the
most valuable property because of its typical sacredness
and brings alive meanings to the nation.”. History proved
judgment of Carl Jung “If a nation forgets its legend and
although it is the earliest civilized nation, it will be ruined
sooner or later.”.
In mankind's history, many communities couldn't exist
for a long time because they didn't have legend, an origin
of its nation. Legend is the most sacred and valuable
heritage bequeathed to generations. Legend is a means of
existence connecting the past origin with the present and
future generations. It’s the invaluable property recorded
inner feelings of the ancients during the movement of
history. Indeed, the legend of the fairy and the dragon
dwells deep in the innermost feelings of ours and becomes
a live religion of Vietnamese.
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tung cánh bay theo hướng mặt trời, diễn tả ý niệm người
Việt thiên cư dần về hướng Đông xuống miền duyên hải,
mặt khác chim bay lên trời nên được thăng hoa với hình
tượng Tiên của mẹ Âu.
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. Ấn Độ chọn
con voi, Tàu chọn con cọp, Pháp chọn con gà trống
Gaulois, Anh chọn con sư tử, Mỹ chọn con chim ưng (đại
bàng) nên Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ lấy chim đại bàng 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.
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With method of operations and researches in the legend
field, it is necessary and right for us to look into the
legendary history to identify the origin of our race through
our inheritance from the ancients. Careful attitude and a
scientific method of work would dictate that we don't have
the right to impose our present thoughts on the thoughts of
ancients. We have to put ourselves into the situation at that
time for a thorough understanding of a live history of the
folk.
On one hand, we have to reject legendary factors and
fictional details and on the other, if we put ourselves into
the social environment and spiritual life of the ancients, we
would reach the deep understanding the primary essentials,
the utmost quintessence hidden in the legend, of course,
after analyzing, comparing and facts finding through the
history and assorted proofs of archaeology, linguistics,
ethnic groups and races.
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Ngày nay không ai phủ nhận được giá trị của huyền
thoại và truyền thuyết được coi như lịch sử dân gian mà đôi
khi nó có giá trị trung thực hơn cái gọi là chính sử của các
chế độ độc tài xưa và nay. Beaudelaire một thi sĩ nổi tiếng
đã nhìn nhận sức mạnh của truyền thuyết huyền thoại vì đó
là “Sử cô đọng của các dân tộc”. Đại văn hào Pháp Victor
Hugo Hugo (1802-1885), một trí thức dấn thân tiêu biểu
của thế kỷ 19, đã nhận định: "Lịch sử là tiếng vọng của quá
khứ phản ánh tương lai và lịch sử cũng là sự phản ánh của
tương lai ném vào quá khứ".
Trong tác phẩm “Truyền Kỳ các thời đại”, Victor Hugo
đã tìm về nguồn cội, khai thác các truyền thuyết thần thoại
xa xưa vì đó là “Lịch sử được lắng nghe ở ngưỡng cửa của
truyền thuyết. Truyền kỳ có phần nào hư cấu nhưng tuyệt
đối không có ngụy tạo”. Thật vậy, truyền thuyết tự thân nó
không phải là lịch sử biên niên nhưng truyền thuyết là có
thật, nó phản ảnh những ý nghĩa có thật của một thời lịch
sử ban sơ mà người xưa ký thác vào đó với những hư cấu
huyền hoặc để truyền lưu gửi gấm cho những thế hệ sau.
Laurens va de Post 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
quý báu nhất vì tính chất thiêng liêng điển hình và mang lại
ý nghĩa sống cho cả một dân tộc”.
Vấn đề là phải làm sao hiểu được những ý tưởng uyên
nguyên, những tâm linh sâu thẳm hàm tàng ẩn chứa qua
những hình tượng nguyên sơ như P. Ricoeur đã viết:“Tất cả
đã được nói rồi trong các thần thoại, vấn đề chúng ta là chỉ
còn phải tìm hiểu”.
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Triết gia thời đại Jung đã viết: “Truyền thuyết huyền
thoại hàm chứa những ý nghĩa lịch sử trung thực nhất, vì
nhân vật thần thoại là sản phẩm đúc kết biết bao suy tư của
một thời đại tạo dựng tỏa sáng nhưng nó phải chờ thế hệ
sau diễn đạt bằng ngôn từ minh nhiên lý giải. Huyền thoại
là đạo sống của một dân tộc”. Chính vì vậy, Wallace Cliff
khẩn thiết kêu gọi: “Nếu dân tộc nào để mất đi huyền thoại
là đánh mất mạch nối vào nguồn cội quá khứ của tổ tiên và
cũng sẽ mất luôn căn bản cho việc xây dựng tiền đồ của
dân tộc đó”.
Lịch sử đã chứng minh nhận định của Karl Jung là
“Huyền thoại là đạo sống của một dân tộc. Nếu 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”. Trong lịch
sử loài người, nhiều cộng đồng người đã không tồn tại
được với thời gian vì không có truyền thuyết khởi nguyên
của dân tộc.
Truyền thuyết khởi nguyên dân tộc với huyền thoại
“Rồng Tiên” là di sản thiêng liêng nhất, quý báu nhất mà
tiền nhân đã để lại cho hậu thế. Huyền thoại là dòng tâm
linh sâu thẳm xuyên suốt lịch sử, là mạch sống nối cội
nguồn quá khứ với thế hệ hiện tại và mai sau, là gia sản vô
giá ghi nhận những cảm nghiệm nội tâm của người xưa đã
thực chứng suốt dòng vận động của lịch sử.
Thật vậy, huyền thoại Rồng Tiên đã thấm sâu trong lòng
mỗi người chúng ta để rồi trở thành đạo sống của dân tộc
Việt. Chúng ta nghiên cứu huyền sử, tìm về nguồn cội dòng
giống qua những gửi gấm của người xưa là một việc làm
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hết sức đúng đắn và cần thiết. Vấn đề đặt ra là với một thái
độ trân trọng, một phương pháp khoa học, nhưng không có
quyền áp đặt những suy nghĩ của chúng ta hôm nay lên
những ý tưởng của người xưa mà chúng ta phải đặt mình
hoàn cảnh lịch sử thời đó để có thể hiểu được cái gọi là
“lịch sử sống động của dân gian”.
Chúng ta phải bỏ qua những yếu tố thần thoại, loại ra
những chi tiết hư cấu để chú tâm vào những hàm tàng ẩn
chứa trong nội dung. Chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh
xã hội đời sống tâm linh của người xưa, mới thấy được cái
tinh túy cốt lõi tiềm tàng trong truyền thuyết. Khi chúng ta
cảm nhận ít nhiều nội dung của bức thông điệp ngàn năm,
chúng ta tìm hiểu, phân tích, đối chiếu với nguồn sách sử
cổ. Sự thật lịch sử sẽ được phục hồi với những chứng cứ
khoa học thuyết phục như Khảo cổ, Ngôn ngữ, Dân tộc,
Chủng tộc học, Khảo Tiền Sử, Huyết học, Cấu trúc mã di
truyền DNA và Đại Dương Học.
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BỨC THÔNG ĐIỆP
HÀNG NGÀN NĂM LỊCH SỬ
Nhiều học giả ngoại quốc khi nghiên cứu về lịch sử
Việt Nam đã hết sức ngạc nhiên xen lẫn thán phục dân tộc
Việt Nam, một dân tộc mà huyền thoại và hiện thực đan
quyện hoà lẫn với nhau đến nỗi khó có thể phân biệt đâu là
huyền thoại đâu là hiện thực nữa. Mỗi dân tộc đều có
những truyền kỳ lịch sử được thần thoại hoá thể hiện lòng
tự hào dân tộc mang tính sử thi của mình.
Thật vậy, huyền thoại Rồng Tiên về ngọn nguồn huyết
thống Việt tuy đượm vẻ huyền hoặc nhưng lại tràn đầy tính
hiện thực, thấm đậm nét nhân văn của truyền thống nhân
đạo Việt Nam. Huyền sử “con Rồng cháu Tiên” là niềm tự
hào của nòi giống Việt. Đã là người Việt Nam thì không ai
không một lần nghe truyện cổ tích Họ Hồng Bàng. Thật
vậy, ai trong chúng ta mà không biết về nguồn cội Rồng
Tiên với thiên tình sử của “Bố Lạc Mẹ Âu” mở đầu thời kỳ
dựng nước của dòng giống Việt. Kể từ khi Ngô Sĩ Liên dẫn
truyện họ Hồng Bàng trong “Lĩnh Nam Trích Quái” để
chép kỷ Hồng Bàng trong bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì
lần đầu tiên huyền thoại Rồng Tiên, nguồn gốc của dân tộc
Việt được ghi trong lịch sử nước ta.
Truyền thuyết Việt Nam không mang tính thần thoại
hoang đường của chủ nghĩa duy thần cuồng tín hoặc duy
nhân thái quá để tự mãn cho rằng chỉ có con người làm nên
tất cả, chỉ có cái ta duy lý đó đã dẫn tới quan niệm độc tôn,
độc hữu của phương Tây.
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MESSAGES
FROM A HISTORY OF THOUSANDS OF YEARS
When doing research in history of the Vietnamese,
many foreign scholars were surprised at their past and they
ended up admiring this people. Their nation has an
undistinguishable mix of legend and reality. Although each
nation has its legendized history showing its national pride
with epic, the legend of the fairy and the dragon of origin
of Vietnam seems fantastic, and it overflows with realism
and humanism embraced in Vietnamese humanitarian
traditions. The legendary history The fairy and The Dragon
is the pride of the Vietnamese. As for us, the Vietnamese,
none of us hasn’t heard about the legend of Hong Bang
family at least one time in his life. Indeed, none of us
doesn't know the origin of The Fairy and The Dragon with
a beautiful love story of Father Luo and Mother Ou
marking the dawn of the founded state.
Since Ngo Si Lien based on the story of Hong Bang
family in the book Odd stories in LingNan to write about
Hong Bang period in his Complete Annals of the Great
Viet, it was the first time the legend of the fairy and the
dragon, the origin of the Vietnamese race, was written in
our history. Vietnamese legend doesn't have unreal legend
of fanatic deism or extreme personalism which made
people self-satisfied that just people have made everything.
It’s just that rationalism leads to the conception of
dictatorship of the western model. Vietnamese legend
doesn't have thrilling legend as that of love of unreal heroes
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Truyền thuyết Việt Nam không mang tính huyền thoại ly
kỳ như truyền thuyết về tình yêu của những anh hùng
không thực và giai nhân tuyệt sắc của Ấn Độ. Truyền
thuyết Việt Nam cũng không thiên về sức mạnh của vật
chất, của bắp thịt siêu nhiên kiểu Samson. Truyền thuyết
Việt Nam cũng không tôn thờ những thần thánh “thế tục
hơn cả thế tục” kiểu thần Ouranos loạn luân vô đạo, thần
tửu sắc Baccus, nữ thần sắc đẹp Vénus dâm dục, thần quan
thầy thương mại Mercure tay cầm túi tiền, tay cầm dùi đục
như thần thoại La Hy phương Tây và những nước cận
Đông khác.
Truyền thuyết Việt Nam, nói đúng hơn đó là truyền kỳ
lịch sử Việt Nam được hư cấu dưới lớp vỏ huyền thoại
nhưng thực chất lại đề cao con người với ý nghĩa nhân bản
truyền thống. Việc truyền thuyết khởi nguyên dân tộc chép
mẹ Âu sinh ra một trăm người con trai mà không có con gái
chỉ để biểu tỏ rằng thời kỳ này xã hội Việt cổ đã chấm dứt
chế độ mẫu hệ bắt đầu thời kỳ phụ hệ. Cũng vậy, truyền
thuyết chép Bố Lạc lấy mẹ Âu chứng tỏ sự hợp nhất của
ngành Thần Nộng phương Nam và ngành Thần Nông
phương Bắc mà thôi.
Truyền thuyết Việt Nam biểu trưng một triết lý văn hoá
cao đẹp không những thấm đậm tính nhân đạo, chan chứa
vẻ nhân văn mà còn tràn đầy tình đồng bào, nghĩa ruột thịt
qua hình tượng “Bọc điều trăm trứng nở trăm con”. Từ ý
niệm đồng bào dẫn đến lòng yêu nước, thương nòi, yêu quê
cha đất tổ, tất cả đã trở thành giá trị đạo lý truyền thống của
nền văn minh đạo đức Việt Nam. Gạt sang một bên những
hư cấu huyền hoặc, chúng ta cố gắng tìm hiểu những ẩn ý
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or the beauty of India. Vietnamese legend doesn't incline
toward supernatural strength of muscles. Nor does it
worship secular gods as God Ouranos who is incestuous
and immoral, God Baccus who is interested in wine and
women, Goddess of beauty, Venus, who is sensual, trade
God, Mercury, who holds a bag of money in one hand and
chisel on the other hand as in the legend of Greece and near
Eastern countries.
It must be correct to say that old Vietnamese legend is
exactly Vietnamese history, which was rewritten into
legend, but in fact, it dignifies people with traditional
humanism. Vietnamese legend loftily and beautifully puts
up a traditional culture and philosophy that is not only
imbued with humanism overflowed with civilized human
values, compatriotism through the image ‘a womb of one
hundred eggs hatching one hundred children.’.
The concept of compatriot leads to love for the country,
race, and fatherland; all become traditional moral values of
Vietnamese civilization.
Putting familiar unreal imagines of legend aside to try to
understand deep meanings hidden in legend offers us the
key to decipher the message of the Fairy and the Dragon to
the generations in the old days.
The legend of the Fairy and the Dragon by itself has
explained truthfully the meaning of the historical events as
follows:
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sâu xa hàm tàng trong truyền thuyết gợi mở cho chúng ta
giải mã bức thông điệp Rồng Tiên từ ngàn xưa gửi cho hậu
thế Việt Nam. Tự thân truyền thuyết đã chiếu giải trung
thực ý nghĩa của những sự kiện lịch sử sau:
VIỆT TỘC
HẬU DUỆ CỦA ĐẾ THẦN NÔNG
Truyền thuyết đã được xác nhận bởi nguồn sách sử cổ
Trung Quốc là dòng Thần Nông phương Bắc định cư ở
vùng Tam Giang Bắc gồm 3 con sông là sông Vị, sông Lạc
và sông Hoàng Hà, truyền đến đời Du Võng tràn xuống
phương Nam giao chiến với Xi Vưu (Li Vưu) cuối cùng bị
Hoàng Đế đánh và chết ở Lạc Ấp. Dòng Thần Nông
phương Nam do Kinh Dương Vương, thủ lĩnh của liên
minh bộ lạc ở Châu Kinh và Châu Dương ở vùng Tam
Giang Nam gồm 3 con sông là sông Nguyên, sông Tương
và sông Dương Tử hình thành nhà nước Xích Quy ban sơ
của Việt tộc.
Truyền thuyết cho ta biết là các chi tộc Việt vẫn chung
sống hài hòa, điều này được thể hiện qua việc Lạc Long
Quân con của Kinh Dương Vương, dòng Thần Nông
phương Nam lấy công chúa Âu Cơ con của Đế Lai dòng
Thần Nông phương Bắc. Đây chính là sự hợp nhất 2 dòng
Thần Nông Bắc và Nam Hoàng Hà để truyền lưu mãi tới
ngày nay. Đây chính là cốt lõi của vấn đề, ý nghĩa cao cả
của việc Lạc Long Quân lấy Âu Cơ chính là để nói lên sự
hợp nhất của 2 dòng Thần Nông Bắc và Nam mà người xưa
muốn nhắn gửi cho đời sau.

146 PHAM TRAN ANH

DESCENDANTS OF SHENNONG
The legend of the origin of the Vietnamese is affirmed
by the sources of Chinese ancient historical books which
say that Shennong Clan inhabited in the north of Yellow
river valley, until the period of Du Vong. Then they moved
to the south to fight with Xi Vưu. In the end they were
defeated by the emperor and died in Lac Ap. A descendant
of Shennong in the south was Kinh Duong king, the leader
of tribes in Chau Kinh and Chau Duong in the valley of the
Yangtze river. He founded the Yue State named Xich Quy.
The legend told us Yue ethnic groups got along well with
one another. Kinh Duong king’s son was ‘Luo’ Long Quan,
who married princess Ou, the daughter of De Lai,
descendant of Shennong in the north. This marriage
reunited the two branches of Shennong, south and north in
the Yellow river. It was a key factor of the issue. The lofty
meaning of the marriage between Luo and Ou is to express
the union of Shennongs, which the ancients wished to tell
to the future generations.
Sima Qian, author of a well-known series of Chinese
history and representative of official Chinese historians,
wrote that Emperor Hoang De, a leader of an alliance of
tribes in the central area of China, was the starter of
Chinese history and he did not mentioned about Fu Xi, or
Shennong. Nowadays, Chinese study researchers all agreed
that before Han Chinese invaded the central area of China,
a group of people called Yi Yueh by had been in there for a
long time ago. Today, all learned men of China such as V.
K.Tinh, Wang Kwo Vu affirmed that all legends of ancient
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Truyện cổ tích họ Hồng Bàng kể lại: “Lạc Long Quân
thay cha trị nước, dạy dân cày cấy, ăn mặc. Trong nước từ
đây mới có thứ tự quân thần, tôn ti trật tự, xã hội mới có
luân thường đạo lý giữa cha con, vợ chồng”. Sách sử cổ
ghi rõ là Bố Lạc dạy dân cách cày cấy ăn mặc, vua tôi vợ
chồng có luân thường đạo lý. Người Việt gọi phụ (cha) là
Bố, gọi vương (vua) là Quân.
Truyền thuyết cũng cho biết rằng Việt tộc là hậu duệ của
Đế Viêm Thần Nông mà hình tượng là Totem phức thể
“Đầu người, thân trâu” là ông Tổ của nghề nông. Truyền
thuyết kể lại rằng Thần Nông uốn gỗ làm “Lỗi”, đẽo gỗ làm
“Trĩ” là những dụng cụ dùng sức kéo để vạch thành luống
đất, dạy dân cày cấy. Cổ sử chép chi Lạc bộ Trĩ định cư ở
Sơn Đông làm ruộng trồng lúa nước mà sử Trung Quốc
xuyên tạc viết Lạc bộ Trĩ là bộ Trãi chỉ côn trùng để miệt
thị dân tộc Việt.
Theo ”Bách Việt Ngọc Phả Truyền Thư” thì chỉ có nhị
hoàng chứ không phải tam hoàng như sách sử Trung Quốc
chép từ trước đến giờ. Phục Hy còn gọi là Đế Thiên (26982599 TDL), họ Hiên Viên có tên thụy là Thái Hạo thờ rồng.
Truyền thuyết dân gian kể rằng bà Hoa Lư nhân khi đi qua
đầm Lôi Trạch, dẫm lên vết chân khổng lồ của Lôi Thần, vị
thần Rồng cảm ứng mà sinh ra Phục Hy.
Là con của Thần Rồng nên Phục Hy mang hình tượng
đầu và mình là người, phần dưới là thân Rồng. Phục Hy và
Nữ Oa cũng nửa người nửa Rồng mà trong một bức phù
điêu chạm nổi hình hai người, đuôi quấn lấy nhau, tay Phục
Hy cầm tượng mặt trời, tay Nữ Oa cầm tượng mặt trăng
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kings were not recorded in Oracle bone script during the
Shang dynasty. If the emperor was the true starter of
Chinese history, his name must have been written in oracle
bone script in Shang dynasty. In fact, legend and name of
characters of legendary history such as Fu Xi, Shennong
were mentioned in historical books in the period of SpringAutumn and Warring States, the prosperous period of
Baiyueh. The group of modern education people promoted
by author Guo Moruo officially abrogated the period of the
‘Three Sovereigns and Five Emperors’ belonging to China.
Chinese history just really started from Shang and Zhou
dynasties. Liang Qichao, a one-time famous politician of
Han Chinese, admitted that Chinese history came to being
just about 4 thousand years ago.
The period of Spring and Autumn was the renaissance of
Yueh (Viet) clan with the rise of Bai-Yueh (Malayo-Viets),
from Wu to Yueh who proclaimed themselves kings, then
Chu State leading 6 countries to fight against Qin to rule
the central area of China. During this period, Vietnamese
legendary historical characters such as Fu Xi, Nuwa,
Shennong, De Hoang (Hoang De), Yao Shun, Yu of Xia
dynasty of Yue (Viet) clan were highly mentioned.
Confucius, the master of all times of China, also knew that,
so he never mentioned Emperor of China, although
Confucius affirmed to serve the Zhou dynasty. Recently,
Eberhard, a famous scholar and researcher in Sinology,
announced the truth that about 450BC, a historian
appointed Emperor, a small God, in Shandong as the 1st
king of Han Chinese. Shandong is a place of Luo Yue of
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biểu tượng cho Âm Dương giao hòa, tương sinh tương khắc
của Âm Dương Dịch Biến Luận. Phục Hy truyền ngôi cho
con là Thần Nông tức Đế Thần, họ Khương tên thụy là
Thiếu Hạo thờ chim. Như vậy, nhị Hoàng gồm Phục Hy họ
Thái Hạo thờ Rồng và Thần Nông họ Thiếu Hạo thờ chim
là của Việt tộc.
Truyền thuyết cho chúng ta biết rằng Việt tộc là hậu duệ
của Đế Viêm Thần Nông. Truyền thuyết cũng nói tới dòng
Thần Nông phương Bắc, dòng Thần Nông phương Nam
nên một số người hiểu sai lầm rằng người Trung Quốc
(Tàu) là dòng Thần Nông phương Bắc, Việt Nam là dòng
Thần Nông phương Nam nên cho rằng ta với Tàu là cùng
một gốc và người Việt Nam là từ người Tàu mà ra. Chính
vì vậy, việc tìm hiểu về cội nguồn dân tộc từ truyền thuyết,
từ những mảnh vụn của lịch sử để phục hồi sự thật là một
điều hết sức cần thiết. Chân lý khách quan của lịch sử sẽ
sáng tỏ, trả lại những gì sự thật lịch sử cho lịch sử chính là
ước vọng ngàn đời của tất cả chúng ta, những con dân đất
Việt hôm nay.
Chính Tư Mã Thiên, tác giả bộ Sử Ký nổi tiếng được
xem là đại biểu cho sử quan chính thống của Hán tộc đã
viết Hoàng Đế, thủ lĩnh của liên minh bộ lạc trung nguyên
là người mở đầu lịch sử Trung Quốc mà không hề nhắc gì
tới Phục Hy, Thần Nông. Ngày nay, các nhà Trung Hoa
học đều thống nhất quan điểm là trước khi Hán tộc tràn
xuống chiếm lĩnh Trung nguyên thì tộc người mà cổ sử
Trung Quốc gọi là “Di Việt” đã làm chủ trung nguyên từ
lâu. Các học giả uyên bác của Trung Quốc như V. K.Tinh,
Wang Kwo Vu đều xác định là tất cả huyền thoại về các vị
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Yue clan (Viet clan) which China ancient history called
East-Barbarian Dongyi. Truely De Hoang God was a
Vietnamese, but Sima Qian, a well-known historian of
China, maintained that De Hoang was the creator of Han
Chinese. To officialize this theory, Sima Qian reversed De
Hoang’s name into Hoang De as goes the Chinese lexical
constraint.
All the above proofs clarified the truth of history and
recovered objective truth of history that the character De
Hoang was an ancient Vietnamese, not ancestor of Han
Chinese, as Sima Qian falsified. In fact, the period of the
three sovereigns and five emperors saw Two Emperors: Fu
Xi with the family name Thai Hao who worshipped the
dragon, and the Shennong, family name Shaohao, who
worshipped the bird of the Viet clan.
The Five emperors: Emperor, Chuyen Huc Emperor,
Coc Emperor, Yao and Shun Emperor were ancient
Vietnamese. Ancient Chinese books read that kings of Wu
and Yue were also proud to be descendants of Emperor and
The Great King of Xia dynasty.
Sima Qian wrote in The Records of the historian that the
ancestor of Gouzian, the king of Yue in the period of
Spring and Autumn, was a descendant of King Yu. There is
now a temple of King Yu in Coi Ke mountain, Zhejiang
province, China, where King Yu met vassals in the old
days.
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vua cổ xưa đều không thấy ghi chép gì trong “Giáp cốt” đời
Thương.
Nếu Hoàng Đế là người khai mở lịch sử Trung Quốc thì
chắc chắn phải ghi rõ trong giáp cốt đời Thương. Thực ra,
sự tích tên tuổi của các nhân vật huyền sử Phục Hy, Thần
Nông mới được nhắc tới trong sách sử vào thời Xuân Thu
Chiến quốc là thời kỳ hưng thịnh của Bách Việt. Nhóm Tân
học “Nghi Cổ Phái” do nhà văn Quách Mạt Nhược chủ
xướng đã chính thức bãi bỏ thời Tam Hoàng, Ngũ Đế là
của Trung Quốc.
Lịch sử Trung Quốc chỉ thực sự bắt đầu từ triều
Thương, Chu. Lương Khải Siêu, nhà chính trị nổi tiếng một
thời của Hán tộc cũng phải thừa nhận là lịch sử Trung Quốc
mới chỉ có khoảng 4 ngàn năm nay mà thôi.
Thời Xuân Thu là thời kỳ phục hưng của Việt tộc với sự
trổi dậy của các quốc gia Bách Việt, hết Ngô đến Việt xưng
“Bá” rồi tới Sở lãnh đạo liên minh 6 nước trung nguyên
chống Tần giành quyền thống lĩnh trung nguyên. Chính vì
vậy, thời kỳ này mới xuất hiện các nhân vật huyền sử Việt
từ Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, Đế Hoàng (Hoàng Đế) tới
Nghiêu Thuấn, Vũ nhà Hạ của Việt tộc. Chính Khổng Tử,
người được xem là bậc thầy muôn đời của Trung quốc cũng
biết rõ điều này nên chưa hề nhắc tới nhân vật Hoàng Đế
của Trung Quốc mặc dù Khổng Tử đã xác nhận rõ là theo
phò triều Chu. Trong khi đó, các tác phẩm Cổ Sử Khảo,
Tam Ngũ Lịch, Đông Kỷ, Đế Vương Thế Kỷ thì tất cả đều
khẳng định rằng Thần Nông có liên quan huyết thống với
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The records of the historian read the king of Chu state
admitted himself to be a descendant of Emperor (Hoang De
Hien Vien). Hung Dich who was given the fief in Chu State
by Zhou dynasty was grandson of King Kinh Man, namely
Chuyen Huc (or Xuyen Huc) who was ancestor of Xia
dynasty.
Ancient book read Chuyen Huc belonged to the family
of Cao Tan-Cao Duong of Yue clan found in the story of
areca nuts and betel leaves. De Coc who replaced De
Chuyen Huc was the grandson of king Shaohao belonging
to Shennong who worshiped the bird representing the OuYueh line (tradition of worshiping the bird ) of the Viet
clan. Yao emperor belonging to the family name of Dao
Duong was the younger child of De Coc and younger
brother of De Chi. Because De Chi was weak-minded,
vassals crowned Yao to be king who claimed himself
Duong Yao.
This historical truth reversed all classical historical
books of Chinese which were falsely written with the
intention to distort the truth and mislead people’s
perspective for good.
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Việt tộc. Nói cách khác, Việt tộc chính là hậu duệ của Thần
Nông.
Cổ thư Trung Hoa chép đời Nghiêu Thuấn đánh dẹp họ
Cộng Công của Hán tộc vì đã tranh ngôi với Chúc Dung là
hậu duệ của Đế Viêm Thần Nông. Vua các nước Trịnh và
hoàng tộc một số nước ở bán đảo Sơn Đông như Tề, Lỗ,
Trần đều nhận họ là con cháu Thần Thái Sơn và lấy họ
Khương của Thần Nông. Cổ sử ghi lại là năm thứ sáu đời
Chu Thành Vương 1100 TDL, Việt Thường cử sứ giả đến
triều Chu biếu một con chim Bạch Trĩ, quan Trủng Tể Chu
Công Đán nhớ lời Hoàng Đế có lời thề rằng: “Giao Chỉ ở
ngoài phương xa… không được xâm phạm”.
Nguồn sử liệu trên cũng hé mở cho chúng ta thấy là
Hoàng Đế có liên hệ huyết thống với Việt tộc. Theo Từ Hải
thì Hoàng Đế, Xi Vưu (Li Vưu) đều là những thị tộc trưởng
nên sở dĩ có chiến tranh là để giành ngôi vị thủ lĩnh mà
thôi. Gần đây, học giả Eberhard một nhà Trung Hoa học
nổi tiếng đã công bố một sự thật là vào khoảng năm 450
TDL, một người viết sử đã đưa Hoàng Đế nguyên là một vị
thần trong địa phận Sơn Đông lên làm vị vua đầu tiên của
Hán tộc.
Nếu Hoàng Đế là một nhân vật có thật thì Đế Hoàng ở
Sơn Đông phải là người Việt cổ mà sách sử xưa gọi là Di
Việt, hậu duệ của Thần Nông. Sơn Đông là địa bàn cư trú
của Lạc bộ Trĩ mà Hán tộc gọi miệt thị là Lạc bộ Trãi của
Việt tộc mà cổ sử Trung Quốc gọi là rợ Đông Di nên vị
thần Đế Hoàng chính là người Việt cổ nhưng sử gia Tư Mã
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Thiên nhận là thủy tổ của người Trung Quốc (Hán tộc) nên
viết Đế Hoàng theo cú pháp Hán tự là Hoàng Đế.
Mặt khác, công trình nghiên cứu chữ cổ của nhà nghiên
cứu Đỗ Thành cho chúng ta biết rằng nguyên ngữ chữ Việt
cổ thì Việt 黃: viết bằng chữ Hoàng 黃, thật ra là “Vàng 黃”
là “Dàng 黃” và cũng là “Yuồn 黃” biến âm. Vì vậy, “Hoàng
黃 Đế” chính là “Việt 黃 Đế”, là Vàng/ Dàng/ Yuồn Đế” cho
nên sử sách cổ ghi rõ, Hoàng 黃 Đế và Viêm 炎 Đế đánh
nhau nhưng là anh em cùng một tộc. Chính người Mường,
nhánh Hmong có rất nhiều người họ Vang/ Vàng/Voòng và
họ còn nhận họ là người ở Hoàng Hà ngày xưa phải chạy
về phương Nam. Đồng bào Thượng và cư dân Đông Nam
Á Hải đảo thờ cúng Dàng là thờ Trời và cũng là thờ Hoàng
Đế tức là Vua Việt (Việt Đế).
Truyền thuyết xưa cũng kể rằng Thần Nông và Hoàng
Đế có cùng một ông Tổ là Thiếu Điển. Sách cổ Trung Hoa
cũng chép rằng Thương Hiệt đời Hoàng Đế đã theo dấu
chân chim, vật tổ biểu trưng của Việt tộc mà đặt ra lối chữ
gọi là “Điểu Triện”. Đến thời Chu (Trung Quốc), Thái sử
Trứu mới sửa đổi thành lối chữ Đại Triện của Trung Quốc
còn gọi là Trứu Thư.
Tất cả các chứng cứ trên đã góp phần làm sáng tỏ sự thật
lịch sử, phục hồi chân lý khách quan của lịch sử đó là nhân
vật Đế Hoàng là người Việt cổ chứ không phải thủy tổ của
Hán tộc như Tư Mã Thiên đã viết. Như vậy, thời đại “Tam
Hoàng, Ngũ Đế” chỉ có Nhị Hoàng gồm Phục Hy họ Thái
Hạo thờ Rồng và Thần Nông họ Thiếu Hạo thờ chim là của
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Việt tộc. Ngũ Đế gồm Đế Hoàng, Đế Chuyên Húc, Đế Cốc,
Đế Nghiêu và Đế Thuấn đều là người Việt cổ.
Bách Việt Ngọc Phả Truyền Thư ghi về Thần Nông như
sau: “Đế Thần là con Đế Viêm (con cháu Phục Hy) còn trẻ
tự xưng là Thần Nông. Đế Thần cai quản từ Trường Giang
trở về Nam. Thần Nông được thừa hưởng sự nghiệp của Tổ
Tiên lên ngôi vua sáng, thi hành chính nhân sáng suốt. Dân
chúng một lòng kính yêu. Từ phía Tây trở xuống, lấy ngọn
Phương Lãnh Trầm Đỉnh làm chính và ngọn Linh Sơn, Tiên
Lữ, tiếp đến Phong Châu làm một dải. Ông dạy dân làm
ruộng là chính. Thần Nông lấy lá chữa bệnh, cứu dân độ
thế… Thần Nông phát minh ra nghề cấy trồng lúa nước và
phát minh sáng chế ra lưỡi cày bằng gỗ cứng để cho dân
làm ruộng. Người dân làm ruộng, cày cấy lúa nước thường
lấy vỏ cây che thân để chắn bùn gọi là cái thường (tức cái
váy, cái xiêm) lan rộng từ Nam đến Bắc. Do đó người ta
thường gọi là họ Việt Thường”.
Công trình nghiên cứu mới đây nhất về Hán ngữ và các
phương ngữ Bách Việt ở Trung nguyên đã xác định chỉ có
người Hakka (Hẹ) là Lạc bộ Trĩ ở vùng sông Bộc và bán
đảo Sơn Đông có phát âm tương tự với Hán Việt và tiếng
nôm của Việt tộc [Ngieu] còn tiếng Quan Thoại và các
phương ngữ khác đọc khác. Sự kiện này chứng tỏ thêm rõ
là Đế Nghiêu là người Việt cổ.35 Thực tế này được thư tịch
35. Công trình nghiên cứu của Nguyễn Nguyên về Hán ngữ và các
phương ngữ Bách Việt ở Trung nguyên. Nhà nghiên cứu Nguyễn
Nguyên dẫn tác phẩm “Người Hmong” của Chu Thái Sơn cho biết Lịch
sử Hàn Quốc cũng ghi nhận có một Tổng Thống họ Lý là Lý Thừa Vãn
và cũng không phải tình cờ mà sau khi nhà Trần diệt nhà Lý mà Lý
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cổ Trung Quốc xác nhận là khi Lạc bộ Trĩ gồm Bách Bộc
mà cổ sử Trung Quốc gọi là rợ Đông Di bị đánh bật khỏi
lưu vực sông Bộc và bán đảo Sơn Đông đã thiên cư lên
Đông Bắc thành lập nước Cao Câu Ly mà sử Trung Quốc
gọi miệt thị là rợ Tam Hàn. Dòng họ Lý là dòng họ chính ở
bán đảo Triều Tiên nên được xem như hậu duệ của Hmong
Dao. Nhà Lý trong lịch sử Việt là hậu duệ của đồng bào
Dao thuộc chi tộc Hmong-Mien nên năm 1060, Vua Lý
Anh Tông cho xây đền thờ Suy Vưu cũng gọi là Li Vưu,
Hoàng Đế của chi tộc Hmong Mien ở phường Bố Cái thành
Thăng Long.
Cổ sử Trung Hoa cũng cho biết họ Đào Đường tức Đế
Nghiêu đóng đô ở Bình Dương thuộc Sơn Tây. Đế Nghiêu
truyền ngôi cho Đế Thuấn đóng đô ở Bồ Bản cũng thuộc
Sơn Tây, Thuấn truyền ngôi cho Vũ lập ra nhà Hạ. Mạnh
Tử xác nhận vua Thuấn là người Đông Di và từ điển Từ
Hải cũng xác định là tổ tiên và con cháu Thuấn đều được
phong ở đất Đông Di. Thế mà Tư Mã Thiên, sử quan chính
thống Đại Hán lại bao biện cho rằng Thuấn bị xem là người
Đông Di vì thói quen hồi đó gọi là như thế. Luận điệu này
không có tính cách thuyết phục. Tại sao lại có thói quen gọi
một người đồng chủng nhất là một vị vua là rợ Đông Di?
Chính bản thân Tư Mã Thiên chỉ can gián vua mà đã bị tội
“Cung Hình” phải cắt bỏ bộ phận sinh dục huống chi gọi
vua là man di mọi rợ, chắc chắn phải bị tru di tam tộc!

Long Tường phải chạy ngược lên Triều Tiên để tỵ nạn vì đó là nơi
đồng chủng định cư từ lâu đời.
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Trong khi đó, chính sách cổ Trung Hoa chép là vua
Thuấn lấy vợ Việt và về ở rể tại nhà vợ. Sách Lễ Ký viết:
“Đế Thuấn là một nông dân Việt ở Lôi Trạch đã phát minh
ra đàn huyền 5 dây để ca bài Nam Phong và ông Quy chế ra
nhạc để thưởng chư hầu”. Theo Mã Đoan Lâm trong sách
“Văn Hiến Thông Khảo” thì lúc đầu Tam Miêu không chịu
phục nên vua Thuấn đã sai Vũ đi đánh cũng không được
nên Thuấn chế ra đàn huyền 5 dây để hát bài Nam Phong.
Sách cổ chép là cả Vua Thuấn và ông Vũ đều mặc áo lông
chim rồi cầm khiên múa điệu vũ Li Vưu. Sau 3 năm là con
số linh của Việt tộc thì Tam Miêu mới chịu phục vì nhận ra
Thuấn, Vũ có cùng một nền văn hoá, cùng một chủng tộc.
Theo Đổng Trọng Thư thì Li Vưu là cổ thiên tử, là vua
phương Nam trước là viên quan xem thiên văn có cánh mà
không bay được hàm ý chỉ người thuộc chi Âu Việt thờ
chim. Tương truyền Li Vưu là rồng vàng cao cả, là người
có 4 mắt, 6 tay với 2 phụ tá là thần gió và thần mưa. Công
trình nghiên cứu của Kim Định cho biết Li Vưu cũng là tên
một bài múa gồm nhiều vũ nhân nhất 9.9 = 81. Li Vưu
cũng chỉ lá cờ hay xuất hiện trên bầu trời như hình sao chổi
đuôi cong, nền cờ đỏ ở giữa có hình tròn màu vàng mà sau
này Hoàng Đế Quang Trung cũng chọn lá cờ này. Theo nhà
nghiên cứu Vũ Bình người Trung quốc thì khi giải mã chữ
“Vũ” cổ đã cho rằng đó là dáng múa của cư dân nông
nghiệp khi cầu mưa. Vũ nhạc có quan hệ mật thiết với lễ
dâng hương của truyền thống thờ cúng thần mặt trời, thờ
cúng tổ tiên của cư dân nông nghiệp.
Sách cổ chép vua Vũ được ban cho “Cửu Trù” cũng là
“Cửu Đỉnh” nên vua chia nước ra 9 châu. Kim Định trích
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dẫn Danses kể lại truyền thuyết về vua Vũ khi đi trị thuỷ,
đào sâu xuống lòng sông thì gặp mả của Phục Hy, khi mở
ra thấy Phục Hy đang quấn đuôi Nữ Oa. Vua Đại Vũ cũng
được ban cho sách “Lạc Thư” cũng trên dòng sông Lạc.
Miền Trung và Hạ lưu sông Hoàng Hà có 2 con sông cùng
có tên là sông Lạc. Một ở ngã ba Tam Giang Bắc của người
Việt cổ chi Lạc bộ Chuy ở vùng Thiểm Tây, Sơn Tây và
một ở Bắc tỉnh Hà Nam viết với bộ Thủy mà sách sử xưa
gọi là tộc Thủy với chữ viết riêng của họ.
Hai thuỷ danh gắn liền với tộc danh đã chứng tỏ vua Đại
Vũ là người Việt vì chỉ có ông Vũ mới được thiên duyên là
rùa thần nổi lên trên sông Lạc, đội quyển sách “Lạc Thư”
có ghi 9 điều khoản để trị nước. Nói cách khác, huyền sử
cho chúng ta thấy rằng quyển sách đó là tinh hoa Việt bao
gồm “Hồng Phạm Cửu Trù” với “Lạc Thư” để vua Vũ lập
ra nhà Hạ của Việt tộc.
Vấn đề gốc tích vua Vũ lại sáng tỏ khi cổ sử Trung Hoa
còn ghi rõ là năm Quý Tỵ (2.198 TDL), vua Đại Vũ nhà Hạ
hội chư hầu ở Cối Kê thuộc U Việt. Năm Quý Mão 2.085
TDL, vua Thiếu Khang nhà Hạ phong cho con thứ là Vô
Dư ở đất Việt. Sử sách còn ghi lại là vua Thuấn tuần du
phương Nam rồi chết ở núi Thương Ngô. Núi Thương Ngô
trước tên là núi Cửu Nghi ở miền Bắc tỉnh Hồ Nam là địa
bàn cư trú của Bách Việt. Hai bà vợ đi theo buồn rầu than
khóc rồi chết bên bờ sông Tương nên dân gian lập đền thờ
hai bà gọi là “Tương Phi”. Sông Tương bắt nguồn từ Long
Uyên chảy vào hồ Động Đình và lên tới vùng Ba Thục
cũng là đất Bách Việt (Bai-Yue). Dân gian còn lập đền thờ
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Sương Quân là con gái vua Nghiêu ngay bên hồ Động
Đình.
Sách sử cổ Trung Hoa chép lại rằng vua các nước Ngô,
Việt đều tự hào là con cháu Hoàng Đế và vua Đại Vũ nhà
Hạ. Chính Tư Mã Thiên trong “Sử Ký” cũng chép rằng tổ
tiên của Câu Tiễn, vua nước Việt thời Xuân Thu là dòng
dõi vua Vũ. Hiện ở núi Cối Kê tỉnh Triết Giang Trung
Quốc bây giờ vẫn còn đền thờ vua Vũ, nơi mà ngày xưa
vua Vũ đã đến hội chư hầu tại đây. “Sử Ký” cũng chép
rằng vua nước Sở nhận rằng là hậu duệ của Hoàng đế Hiên
Viên. Hùng Dịch người được triều Chu phong cho ở đất Sở
là cháu vua Kinh Man là Chuyên Húc (còn gọi là Xuyên
Húc) ông tổ của nhà Hạ.
Cổ thư ghi rõ Chuyên Húc thuộc dòng họ Cao Tân Cao
Dương của Việt tộc còn lưu lại dấu ấn trong sự tích trầu
cau. Đế Cốc thay Đế Chuyên Húc lại là cháu của vua Thiếu
Hạo, dòng Thần Nông thờ chim là vật biểu, chính là chi Âu
Việt (tộc thờ chim) của tộc Việt. Đế Nghiêu họ Đào Đường
là con thứ của Đế Cốc, em Đế Chí nhưng vì Đế Chí nhu
nhược nên chư hầu tôn Nghiêu lên làm vua lấy hiệu là
Đường Nghiêu. Sự thật lịch sử này sẽ làm đảo lộn tất cả
những sử sách kinh điển của Hán tộc viết theo lý của kẻ
mạnh để “Lộng giả thành chân” khiến mọi người tin theo
bao đời nay.
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Rồng đời nhà Lý

Rồng đời nhà Trần

Rồng đời nhà Lê
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VIỆT TỘC CHỦ NHÂN TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG
Tư Mã Thiên đại biểu cho sử quan chính thống của Hán
tộc viết trong bộ “Sử Ký” Hoàng Đế (2700-2600 TDL) là
tổ tiên lỗi lạc của Hán tộc ở lưu vực Hoàng Hà. Từ đó, các
sử gia Hán cho rằng Hoàng Đế là Hiên Viên Hoàng Đế, là
hậu duệ của Viêm Đế là người kế thừa triết lý Âm Dương.
Tự thân triết thuyết Rồng Tiên qua lời trần tình của Bố
Lạc với Mẹ Âu Cơ, 50 con theo Mẹ (Âm) lên núi, 50 con
theo Cha (Dương) xuống miền biển đã thể hiện lý tương
sinh-tương khắc, tinh tuý cốt lõi của triết lý Đông Phương.
Truyền thuyết kể lại lời trần tình của bố Lạc với mẹ Âu:
“Ta là giống Rồng đứng đầu thuỷ phủ, Nàng là giống Tiên
người ở trên đất, vốn không ở lâu dài với nhau được. Tuy
khí âm dương hợp lại mà sinh con nhưng giống dòng tương
khắc như nước với lửa, khó bề ở lâu dài với nhau dài lâu
được…!”. 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 hai 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.
Sự thực trên đã minh nhiên khẳng định Việt tộc đã sáng tạo
triết thuyết Âm Dương Dịch Biến Luận khởi từ Phục Hy tới
Thần Nông tức Đế Thần của Việt tộc. Sự thật lịch sử này
được ghi lại trong sách “Kinh Thư”, phần mở đầu chỉ đề
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YUEH CLAN
INHERITED YIN AND YANG PHILOSOPHY
The historical truth has proven that Emperors didn’t
begin China history that just begun from Shang dynasty
and Zhou dynasty. Based on this truth, even the Chinese
claimed that they had been the owner of the yin and yang
theory a long time ago, it was just an intentionally false
representation. According to legend of the Fairy and the
Dragon through words of father Luo and mother Ou, 50
sons followed their mother (Yin) to the mountains, 50 sons
followed the father (Yang) to seaward, which showed
compatible and incompatible theory, the core quintessence
of Eastern philosophy. The incident affirmed that the Yueh
clan was the inheritor of the transform cycle of Yin and
Yang theory from Fu Xi to Shennong. In the legend, father
Luo told mother Ou: “I am a descendant of the Dragon,
you the Fairy. We are as incompatible as water and fire. So
we cannot continue to live in harmony. Now we should
part, 50 sons will follow me to the palace of the river god to
rule over many places, and 50 sons will follow you to the
mountains, but we will evr help each other! One hundred
sons listened to the father’s advice and say goodbye...”.
In other words, since the 3rd millennium BC, the Yue
clan (Viet clan) has inherited the philosophy of Yin and
Yang via father Luo’s word. He divided the sac of one
hundred eggs into 2 sets of Yin and Yang, which were both
compatible and incompatible. They both are one, Luo
(Yang) was the dragon in water, so he brought 50 sons to
seaward (Yin), and Ou was fairy (Yin) brought 50 to the
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cập đến Nhị Hoàng là Phục Hy và Thần Nông. 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 sinhvũ trụ quan của Việt tộc. Các công trình nghiên cứu gần
đây về nguồn gốc chữ Việt cổ đã góp phần phục hồi sự thật
của lịch sử.
Tầm nguyên ngữ nghĩa của chữ Việt cho thấy sách sử cổ
Trung Quốc viết rất nhiều chữ Việt khác nhau, trong đó có
chữ “Việt 易” là chữ Dịch “易”, là mặt trời (“Nhật 日 Việt”).
Tự thân ngữ nghĩa này đã xác định Kinh “Dịch 易” là kinh
“Việt 易”. Chữ “Việt 易” là chữ Dịch “易” là mặt trời
(“Nhật日Việt”) chiếu sáng được đơn giản hóa và xếp theo
nghệ thuật, các “tia sáng “勿” được gom lại để ở phía dưới
theo chữ “Vuông” vừa đúng vừa đẹp. Kinh “Dịch 易” là
kinh “Việt 易”, nước “Dương 楊”-Việt là thêm chữ “mộc 木”
vào chữ này.
“Triết lý Âm Dương hình thành từ thực tiễn đời sống
nông nghiệp lúa nước Đông Nam Á, hai từ “Âm Dương”
bắt nguồn từ hai từ “mẹ” và “trời” trong các ngôn ngữ
Đông Nam Á (Ina-Yang). Cặp khái niệm “âm dương” với
trật tự âm trước dương sau được hình thành trên cơ sở
tổng hợp hai cặp khái niệm quan trọng bậc nhất trong cuộc
sống của người trồng lúa nước là “mẹ cha” và “đất trời”,
khác hẳn truyền thống trọng nam của Trung Hoa thể hiện
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mountains (Yang) as theory of I Ching that everything has
both yin and yang aspects which showed compatible and
incompatible theory to be the quintessence of Eastern
philosophy. The above truth affirmed Yue clan was the sole
inheritor of Change Cycle of Yan and Ying theory from Fu
Xi to Shennong, viz Deity Emperor of Yue clan. This
historical truth was affirmed in the ancient China history.
In the beginning of The records of the History it just
mentioned two Emperors who was Fu Xi, Shennong and
Five Emperors are Chuyen Huc, Coc, Chi, Yao and Shun
Emperor. I ching chose 2 lots for 2 sacred animals, the
dragon and the bird (fairy), the totems of Yue clan whose
original work was of I ching. Until the Zhou dynasty, King
Wen of Zhou influenced by Vietnamese culture, renamed it
Chou’s I inclining towards divination or prophecy, not
quintessence of transformation based on Yin-Yang
philosophy, the universal outlook on life of Yueh clan (Viet
clan).

qua hai cặp từ “phụ mẫu” và “thiên địa”. Nó mang đậm
nét dấu tích của một truyền thống văn hoá biểu hiện của tư
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tưởng Âm Dương ngũ hành trong mọi lĩnh vực phong tục,
tập quán, truyền thuyết của Việt Nam từ xưa đến nay như
những minh chứng cho tính nguyên thủy, tính tự phát của
tư tưởng Âm Dương, lưỡng phân lưỡng hợp trong truyền
thống văn hoá Việt Nam và Đông Nam Á.”.36
CỘNG ĐỒNG BÁCH VIỆT
HIỆN THỰC LỊCH SỬ
CỦA TRUYỀN KỲ “TRĂM TRỨNG NỞ TRĂM CON”.
Chúng ta đang sống trước thềm của thiên niên kỷ thứ ba
của nhân loại nên mỗi khi nghĩ về huyền thoại Rồng Tiên
thì thoạt đầu, ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng là truyện
huyền hoặc, hoang đường. Dù có tự hào là con Rồng cháu
Tiên nhưng với ý nghĩ đơn giản của đời thường, chúng ta
vẫn hoài nghi vì trên đời làm gì có truyện người đẻ ra
trứng, rồi trứng nở ra người?
Với tất cả tấm lòng và thái độ trân trọng nghiêm chỉnh
và với phương pháp nghiên cứu huyền thoại để tự đặt mình
vào hoàn cảnh lịch sử thời cổ đại thì những ẩn ý hàm tàng
trong huyền thoại sẽ gợi mở sáng tỏ, minh nhiên lý giải
những vấn nan khúc mắc tự ngàn xưa. Có một thực tế mà
chúng ta phải hiểu rõ đó là tất cả các dân tộc thời cổ đại đều
tin tưởng thần linh chở che trong mọi sinh hoạt cuộc sống.
Thật vậy, khi con người vừa bước ra khỏi thời kỳ ăn lông ở
lỗ của thuở hồng hoang để bước vào hình thái xã hội ban
sơ, con người cảm thấy nhỏ nhoi trước sức mạnh kỳ bí của
36. Trần Ngọc Thêm: Nguồn Gốc Đông Nam Á của Triết Lý Âm
Dương. Tạp chí Triết Học số 1(260) tháng 1-2013.
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BAI-YUEH COMMUNITY
HISTORY OF REALISTIC LEGEND
We are at the threshold of the third millennium so
whenever thinking about the legendary story of Dragon and
Fairy, all of us would think that it is a mysterious story;
something fabulous. Although we are proud of being
children of the Fairy and the Dragon and at the simple
thought about our origin, we become suspicious of the fact
that we are descendants of the ancestor who came from an
egg of a bird!
With all heart and attitude of serious respect, and with
the legendary research methods to put ourselves into the
historical circumstances in ancient times, implications in
legend will be made clear. This helps explain problematic
the common ground of the ancient times. In reality, most of
the peoples in ancient times trust themselves in the hand of
some god or gods who acted as protectors of all activities
people did in life. Indeed, human beings once ate uncooked
food, lived in caves, by then they felt themselves very tiny
before nature and various mysterious was power considered
sacred. This practice lasted for a long time.
As a result, a lot of the so-called legends came to being;
each reflected the way of thinking of a people. Even at the
end of the second millennium, when human beings enjoyed
a relatively high civilization, they still worshiped their
sacred things. For example: The Indians in India still
worship cows. We cannot rely on the traditional practices
of a nation to assess wrongly that the society is less
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thiên nhiên nên yếu tố thần linh ngự trị trong mọi sinh hoạt
của họ.
Bước sang đầu thiên niên kỷ thứ ba, một số dân tộc có
một nền văn minh tương đối cao nhưng vẫn còn tôn thờ
những vật tổ linh thiêng của họ như dân Ấn vẫn còn thờ bò.
Do đó, chúng ta không thể dựa trên những tập tục cổ của
một dân tộc mà đánh giá một cách sai lầm là xã hội đó kém
văn minh, mê tín, hoang đường. Đó là cách nhìn theo quan
điểm giả tiến hoá. Trái lại sự hiện hữu tục thờ vật tổ Totem
của một số dân tộc chứng tỏ tính phong phú đa dạng của
nền văn hoá truyền thống của mỗi dân tộc.
Vấn đề là phải tìm hiểu phần tinh tuý, cốt lõi của nhân
vật hình tượng Mẹ Tiên như Jung nói: “sự đúc kết biết bao
suy tư của thời đại tạo dựng độc sáng phải chờ thế hệ sau
diễn đạt bằng ngôn từ minh nhiên lý luận”. Một khi tiền
nhân thần thọai hóa mẹ Âu là Tiên thì Mẹ Âu Cơ có thể
làm bất cứ điều gì mà người phàm không làm được, đó là
đẻ ra trứng thuộc phạm trù tín ngưỡng nguyên thủy cũng
như phạm trù tôn giáo đòi hỏi phải có niềm tin một cách
mặc khải. Gạt sang một bên vấn đề tự tình dân tộc để tìm
hiểu xem tại sao Mẹ Âu lại đẻ ra “trứng”, chúng ta thấy rõ
hàm ý sâu xa của tổ tiên ta. Thật vậy, ý niệm trứng trong
huyền thoại biểu trưng Totem vật tổ biểu trưng của Việt tộc
là tộc người thờ chim là một con vật đứng đầu trong tứ
linh: “Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng”. Vì vậy, việc
Mẹ Âu Cơ mà vật tổ biểu trưng là chim thì việc mẹ Âu sinh
ra trăm trứng nở ra trăm người con trai trên bình diện tâm
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civivization, superstitious or be living is fables. In contrast,
the existence of worshiping of some ethnics proves the
diversity and richness of the culture and tradition of each
ethic. The problem is to understand the essence, the core of
the representative character of Fairy Mum, as Jung said,
"Summarization of many meditations of the time to create
the unique light must wait for the next generations to
express by the natural argument and words”.
Once predecessors made legendary Ou Mother as a
Fairy, then Ou Mother could do everything that a normal
human could not do, that was to give a birth to one hundred
eggs this under the category of primitive beliefs, as well as
the religious categories requires to have total faith. Leaving
it out about the matter of self-loved ethics to find out why
Ou Mother could lay eggs, we could see clearly the
profound implications of our ancestors. Indeed, the concept
of eggs is implied in the representative legend about Totem.
The sacred thing of Vietnamese ethnic is to worship a
bird that is the leading creature among the four species:
bird, fish, snake, and elephant. Therefore, Ou mother and
the symbolic thing is bird and Ou mother gave birth to one
hundred eggs, which in turn become one hundred chidren
could be spiritually acceptable. That is a common trend
exercised by many peoples in the world.37 In addition,
China's ancient history confirmed the existence of Viet
37 We were surprised that from ancient times our ancestors mentioned
the conception of “Egg,” which after nearly ten thousand years, by
modern medicine we have known that women have an ovary. When an
egg ovulates and combines with a sperm, a baby is created.
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linh là bình thường không có gì đáng ngạc nhiên cả.38
Nguồn sách sử cổ cũng cho ta biết “Lạc bộ Chuy” là chi
tộc Việt từ vùng Cao Nguyên Côn Sơn-Malaya tiến xuống
vùng lưu vực của 3 con sông Hoàng Hà, sông Lạc và sông
Vị. Lạc bộ Chuy là chi Việt cổ của họ Hồng Bàng có vật tổ
biểu trưng là chim vì ông cha ta đã theo dấu chim Hồng,
chim Lạc thiên cư xuống vùng trung nguyên khi mực nước
biển rút dần. Trước đó, một nhánh khác tiến xuống vùng
núi Dân, Ba Thục cũng được gọi là Châu Phong. Địa danh
Phong Châu ở Bắc Việt Nam cũng chỉ là nhắc lại địa danh
cư trú ban đầu của Việt tộc nơi mà mẹ Âu dẫn 50 con lên
núi rồi suy cử người con trưởng làm vua nước Văn Lang
như truyền thuyết kể lại. Âu Cơ và 50 con lên đất Châu
Phong, suy phục lẫn nhau cùng tôn người con cả lên làm
vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang, Đông
giáp Nam Hải, Tây tới Ba Thục, Bắc tới Động Đình Hồ,
Nam tới Hồ Tôn (Chiêm Thành).
Bản “Hùng Triều Ngọc Phả” cũng ghi là đời Hùng
Vương thứ 16 là Hùng Tạo Vương húy là Đức quân Lang
(660-569 TDL) dời đô xuống Phong Châu Thượng ở Vân
Nam Trung Quốc bây giờ. Sách “Lĩnh Nam Trích Quái”
truyện Thánh Tản Viên chép rằng đời Chu Noãn Vương,
vua Hùng thứ 18, lấy quốc hiệu là Văn Lang đến ở đất Việt
Trì, châu Phong ở Bắc Việt Nam bây giờ.Sự kiện này phù
38. Điều mà chúng ta ngạc nhiên là những gì mà tiền nhân chúng ta,
ngay từ thời cổ đại đã nói tới ý niệm “Trứng” mà gần năm ngàn năm
sau, với nền y học hiện đại, chúng ta mới biết là người phụ nữ có một
buồng trứng, khi trứng rụng kết hợp với tinh trùng sẽ tạo thành bào
thai.
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Thuong from the Yao Emperor’s time. Farmers growing
rice have a high level knowledge of astronomy and have
made a season and crop calendar for agriculture that is
known as the agricultural calendar. Belonging to Great BaiYue tribe, Viet Thuong came to give Yao King of the
northern Shennong a thousand-year-old tortoise. On the
back of this tortoise were written the characters Khoa Dau
whose style looks like movements of tadpoles. This reveals
Shennong in the north knew how to apply the revolution of
the moon and the use of the lunar calendar in agricultural
production, that is still valid at the present-day.
After Yao-Shun emperor came the Xia dynasty,
agricultural Lunar calendar was applied completely in
everyday life; it was recorded in Xia dynasty books. It was
the Viet’s calendar calculating accurately the cycles of the
moon. Scholar Le Quy Don in “Van Dai Loai Ngu” wrote:
“The Yueh (Viet) calendar, or lunar calendar, calculates the
orbit of the moon that predicts water movement as recorded
on the stone monument in Coi Ke, the capital of Vietnam
during Cau Tien’s time. This evidence stated clearly that
the tide rose rightly complying to the moon cycle”.
The official historian of Great Han, Sima Qian, wrote
about the formation of Viet Thuong country as follows: "At
the beginning of Western Zhou period (1143-770BC) Viet
Thuong people pursued and chased Tam Mieu people,
established a country in the middle of Dong Ting lake and
Phien Duong lake that was called Ba Duong in the
Southern part of the Yangtze river basin”. Viet Thuong
country still existed until the king of Chu country named
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hợp với cương giới Văn Lang ở trung nguyên Trung Quốc
được ghi trong thư tịch cổ.
Những công trình nghiên cứu địa danh là những từ ngữ
của một tộc người đã ghi tạc vào sông núi nơi địa bàn cư
trú của họ ở một thời điểm nhất định nào đó, cho phép
chúng ta kết luận là sự tương đồng của những địa danh
khẳng định địa bàn cư trú của cùng một tộc người trên vùng
đó. Trong số những địa danh thì thủy danh là tên sông, nhất
là những con sông lớn có tên sớm nhất trước cả tên đất nữa.
Công trình nghiên cứu cho ta thấy 2 con sông lớn ở
Đông Á và Đông Nam Á là Dương Tử Giang và Cửu Long
Giang (Mékong) có tên gọi giống nhau và cùng bắt nguồn
từ một danh từ cổ là “Kang”. Cách phát âm này hiện được
giữ lại trong các tiếng địa phương Quảng Đông và Thượng
Hải. Xét theo tự dạng thì chữ “Giang” lại dùng chữ “Công”
để phiên âm. Tên sông Mékong được gọi bằng nhiều tên
theo tiếng nói của các dân tộc mà sông này chảy qua Trung
Quốc gọi là Khung Giang, Lào gọi là Nậm Khoỏng,
Cambodia (Kampuchia) gọi là Mê Kong và xuống đến lãnh
thổ Việt Nam, con sông này được gọi một cách thân thương
là Cửu Long Giang. Tất cả những danh từ như Cửu Long
Giang, Nậm Khoỏng, Mékong, Khung Giang là những
dạng tương tự về mặt ngữ âm từ một tên gốc là Kông mà
ra.
Về địa danh, nếu chúng ta ngược dòng thời gian đi sâu
xuống lớp địa danh Hán Việt đầy rẫy nơi vùng cư trú của
người Việt thì có thể thấy còn có một lớp địa danh cổ hơn
nữa, đó là lớp tên nôm với yếu tố cấu thành là chữ “Kẻ”.
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Hung Cu (887-877BC). In the Chu's history, it was
recorded that Hung Cu (887-877BC) occupied Viet Thuong
next to Phien Duong where the capital of Viet Thuong was
located between Phien Duong lake and Dong Ting lake.
La Tat wrote that “Lo Su” listed a number of groups in
Bai Yue: "Viet Thuong, Luo-Yueh (Lac viet), Ou-Yueh , Au
Khai, Au Nhan, Tha Au, Cung Nhan, Hai Duong, Muc
Tham, Phu Xac, Cam Nhan, Thuong Ngon, Man Duong,
Duong Viet, Que Quoc, Tay Au, Quyen Tu, San Ky, Hai
Quy, Tay Khuan, Ke Tu, Boc Can, Bac Dai, Khu Ngo; all
were called Bai-Yueh”. In Dat Chu Thu book, it identified
Luo (Lac) to be Lo, and the book La Thi Xuan Thu
explained Lo was Luo-Yueh. So, La Tat wrote that Lo Su
was the history of Luo-Yueh.39
According to Dao Duy Anh, among Bai-Yueh groups,
we saw many sub-groups of Duong Viet in the Yangtze
river basin, Thuong Ngo group in the Southern Guangxi
province, San Ly group (or Xa Ly) in the Southwest of
Yunnan province; Ke Tu, Bac Dai were the district names
in the Han time under Jiaozhi disttrict. We could, based on
those locations say that China's ancient history called that
the Bai-Yueh were Vietnamese groups scattered across the
south of China, in the west including Yunnan, in the south
as well as land in northern Vietnam, where records in
history showed a vast area to the Southern of the Yangtze
39 We were surprised that from ancient times our ancestors mentioned
the conception of “Egg,” which after near ten thousand years, by
modern medicine we have known that women have an ovary. When an
egg ovulates and combines with a sperm, a baby is created.
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Những tên nôm với yếu tố Kẻ như thế rất nhiều, có thể nói
rằng hầu hết xã thôn Việt Nam ở vùng đồng bằng và trung
du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đều có. Tên nôm hiện nay đang
bị quên dần đi và ít được dùng đến, nhưng nó từng tồn tại
rất lâu. Trước đây, trong một thời gian dài nó tồn tại song
song với Hán Việt, thông thường tên nôm dùng để gọi, còn
tên Hán Việt là “tên chữ” để viết.
Như chúng ta biết, tên đặt ra trước tiên dùng để gọi, đến
khi xã hội phát triển ở mức độ khá cao mới nảy sinh nhu
cầu ghi chép. Hơn nữa xét tương quan ngữ âm giữa các cặp
tên nôm và tên chữ thì chúng ta thấy rõ là tên chữ được đặt
ra bằng cách phiên âm tên Nôm và trong một số trường hợp
bằng cách dịch nghĩa nữa. Điều này một lần nữa khẳng
định nhu cầu ghi chép là điều kiện xuất hiện những từ ngữ
gọi là Hán Việt. Đặc biệt trong nhiều tên làng Việt Nam,
chữ Kẻ trong những tên nôm được phiên âm ra tên Hán
Việt bằng chữ Cổ những địa danh có chữ “cổ” đứng đầu rất
phổ biến.
Địa danh có chữ Cổ còn thấy rải rác ở Cam Túc, Tứ
Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, nhưng tập trung nhất vẫn là
vùng Lưỡng Quảng. Như vậy tên nơi cư trú có thành tố
“Kẻ-Cổ” đứng đầu trong địa danh học cần đặc biệt lưu ý
khi xét vùng đất cổ của cư dân Văn Lang, nó được tìm thấy
ở một mức độ tập trung khá cao tại miền đất bao gồm miền
Bắc Việt Nam và vùng Lưỡng Quảng hiện nay. Địa bàn
phổ biến địa danh có chữ “Kẻ” xưa và “Cổ” hiện nay có thể
trải rộng ra nhiều tỉnh thuộc Hoa Nam, nhưng chúng ta đều
biết địa bàn phân bổ của địa danh, càng rộng bao nhiêu thì
khởi điểm của loại địa danh đó càng cổ bấy nhiêu. Rất có
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river, in the Southern Yangtze river basin and in the south
of Ngu Linh Five mountains range were all settled by
Vietnamese.
Historians of China had thoroughly recorded Bai-Yueh
groups in their Annals. History and Pre Han Book wrote:
Dong Viet, Min Yueh, Nan Yueh, and West Ou. According
to these records of Eastern Yue story, we know that East
Yueh or East Ou in the Qin-Han time had seated their
capital in Vinh Ninh, (i.e. Vinh Gia in present-day
Zhejiang). Min-Yue was in Man Trung of Fu Jian area.
Nan-Yue's capital was in Guangzhou, the then Phien
Ngung in Guangdong area, West Ou in the south of Li river
in Guangxi area. About Luo-Yueh group, the Post Han
Book reveals that Jiaozhi districts and Cuu Chan used to
belong to Luo-Yueh people, a branch of Yueh (Viet) tribe
that populated Northern Vietnam.
Also according to the ancient history of Han people,
Bai-Yue peoples were groups that were scattered
throughout the South of China, in the west including the
area of Yunnan, Si Chuan and in the south including North
and Central Vietnam. Now that history books usually
referred to this as the Southern Yangtze river, or Lingnan
area, in the south of Ngu Linh range. Intentionally, China's
history sparsely recorded the movements and locations of
these groups of Bai-Yueh. Only did Sima Qian's history
record write thoroughly about Eastern-Yueh, Min-Yueh,
Nanyueh and Luo-Yueh only.
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thể vùng đất tập trung địa danh thuộc nước Văn Lang như
truyền thuyết cho biết.40
Tầm nguyên ngữ nghĩa của chữ “Lang” cho chúng ta
những nhận định chính xác hơn về địa bàn cư trú của người
Việt cổ cũng như uyên nguyên ngữ nghĩa của tên nước Văn
Lang. Cũng như các dân tộc khác thời cổ đại khi còn là một
tộc người thì lấy chữ “người” để chỉ tên của dân tộc đó theo
ngôn ngữ của họ. Chữ Lang trong tiếng Hán có nghĩa là
đàn ông, nguyên gốc của Việt cổ còn ghi rõ trong truyền
thuyết con trai vua gọi là Quan Lang và con gái là Mị
nương. Đồng bào Mường hiện nay vẫn gọi Quan Lang là
người đứng đầu một Mường (bản làng).
Ngôn ngữ phương Nam còn có những chữ như Dranglô
của Barnar có nghĩa là đàn ông, Arăng tiếng Êđê và Urang
của Chàm đều có nghĩa là người. Trong tiếng Indonésia,
Mã Lai chữ Orang cũng nghĩa là người. Phương pháp so
sánh của ngôn ngữ lịch sử xem những danh từ kép Văn
Lang, Việt Lang, với Urang, Ô rang, cũng xem như Dạ
Lang với Drang trong chữ Dranglo là giống nhau trên căn
bản. Sự khác biệt là do biến đổi từ trạng thái nọ sang trạng
thái kia theo điều kiện không gian và thời gian mà thôi.
Căn cứ trên bản đồ nhân chủng cho thấy tộc danh có
thành tố “Lang” trải rộng khắp Trung Nguyên từ lưu vực
sông Dương Tử xuống tới Bắc Trung Việt (Việt Nam) như
Dạ Lang (Quý Châu) Bạch Lang (Tứ Xuyên), Việt Lang
40. Hoàng Thị Châu: Mối Liện hệ về ngôn ngữ cổ đại ở Đông Nam Á
qua tên sông ở Việt Nam (Thời Đại Hùng Vương, NXB Hà Nội).
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China's ancient bibliographic records did mention the
fact that the History mentioned the establishment of nations
in Warring States period and that what they referred to as
Bai-Yueh would have been in the area to the Southern
Yangtze river. Sima Qian's history record was written very
carefully about Eastern Yue, or U Viet of Yue king not
only including Zhejiang, but also to the Giang To area that
was Chau Tu, home of the famous ancient Vietnam
ceramics of the Duong Viet branch. Viet nation seated its
capital in Coi Ke. Ly Te Xuyen, author of Viet Dien U
Linh wrote about the Vietnam nation full of ups and down
in the ancient time.
It was the same time of Min-Yue in Fu Jian, Duong Viet in
Jiang Xi, Lieu Viet in Gui Zhou, Kiem Viet in Yunnan,
Quy Viet in Si Chuan, Nan Yue in Guang Dong, Ou Yue
(also known as Tay Au in Guang Xi, and Luo Yueh which
co-existed with Ou Yueh across the South of China but
mostly concentrated in Guangxi and in the Northern
Vietnam now.
In other words, the actual history has explained the
meaning of the strange story that Fairy mother gave birth to
one hundred eggs, one hundred children, and which
eventually became one hundred Vietnamese tribes that the
ancient Chinese used to call them Bai-Yue. Each tribe had
a son as a leader which common people believes was the
concept of one hundred tribes. This concept is the core
message of our ancestors wishing to pass down to their
offspring over thousands of years about the origin of
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(Quảng Đông) và Văn Lang (Bắc Việt Nam) và những
danh từ chung chỉ người như Lang, Dranglo, Orang, trải
rộng trên một địa bàn lớn ở vùng đồng bằng ven biển, các
vùng ven biển bao quanh biển Đông tới Indonesia, Mã
Lai.41
Vùng đất cư trú của các chi tộc này xét về mặt địa lý
phù hợp với cương vực của nước Văn Lang cũ như truyền
thuyết kể lại. Điều này được xác nhận bởi các nguồn sách
sử cổ như “Thiên Hạ Quận Quốc Lợi Bệnh Thư” đã bị triều
Thanh tịch thu thì: “Ở tỉnh Quảng Tây có nhiều người
Lang (Lang nhân). Do đó người ta gọi thổ binh ở vùng này
là Lang binh và người Choang cách đây 4, 5 thế kỷ vẫn còn
được gọi là Lang, Choang là đọc chữ Lang trại âm mà ra”.
Thực tế lịch sử cho chúng ta thấy tính hiện thực của truyền
thuyết trăm trứng nở trăm con với sự hiện diện của các
nước mà cổ sử Trung Quốc gọi là Bách Việt (Bai-Yue).
Danh xưng Bách Việt trong sách “Lã Thị Xuân Thu”,
thiên “Tự Quan” viết: “Phía Nam Dương Châu, Hán (Hán
thủy) là Bách Việt”. Cao Dụ giải thích tiếp như sau: “Bách
Việt là nơi tộc Việt có cả trăm chủng”. Sách Hậu Hán Thư,
Địa lý chí dẫn lời Thần Tán về Bách Việt như sau: “Từ
Giao Chỉ đến Cối Kê trên 7,8 ngàn dặm, người Bách Việt ở
xen kẽ nhau gồm nhiều chủng tính (tên họ) khác nhau”. Sử
Ký của Tư Mã Thiên chép rằng đời Chu An Vương, Sở
Điệu Vương sai Bạch Khởi đánh dẹp Bách Việt ở miền
Nam vào đầu thế kỷ thứ IV TDL. Sách “Lã thị Xuân Thu”
41. Hoàng Thị Châu: Mối Liện hệ về ngôn ngữ cổ đại ở Đông Nam Á
qua tên sông ở Việt Nam (Thời Đại Hùng Vương, NXB Hà Nội).
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hundreds of tribes as mentioned by Luo father. It is not
only for an inspiration of mutual support among the
Vietnamese, but also to nurture the spirit of solidarity and
unification the Vietnamese ought to have for the power to
restore the Vietnamese people’s grandeur.
Folklore of the South of China and Taiwan about
Phoenix bird, lord of Totem bird, was from the totem of
Vietnamese people known as Saga of Bird Race against
Epic of Heavenly Horse of the Han-Chinese. This message
clarifies the legend from a dark corner that turned into a
bright place; no longer a two-valued mismatch as it has
been.
Today, we are no longer surprised to find that our
ancestors chose the bird as totem; two words of “Hong
Bang” itself means large. Flamingo is a heavenly goose,
but “Bang” is heavenly swan; both known as Swan that
implies large wings soaring in the blue sky. Pictures of
birds are portrayed on bronze drums with the long beaks of
water birds that researchers concluded that Southeast Asia
is a major habitant of this waterfowl. It’s truly associated
with agricultural farmers who are living near rivers,
channels and lakes. According to Kim Dinh, a philosopher,
flamingo is Vietnamese’s waterfowl that presents Yin and
Yang Jiaozhi because it flies into the sky and on the water.
Ou-Yueh tribe worshiped the flamingo that represents the
agricultural civilization and Luo tribe worshiped Dragon in
Bai-Yueh community. We ought to be proud of the race of
Lac Hong (Luo-Ou).
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viết rằng ngay từ đầu triều Thương, cổ sử Trung Quốc đã
đề cập tới tên một số chi tộc Việt như Âu Thâm, Việt Âu,
Quế Quốc, Quyên Tử, Sản Lý, Cửu Khuẩn, Đông Việt, Âu
Nhân, U Việt, Cô Muội, Thả Âu và Cung Nhân.
Đời Tống, La Tất viết “Lộ sử” đã liệt kê một số nhóm
trong Bách Việt như sau: “Việt Thường, Lạc Việt, Âu Việt,
Âu Khải, Âu Nhân, Thả Âu, Cung Nhân, Hải Dương, Mục
Thâm, Phù Xác, Cầm Nhân, Thương Ngô, Man Dương,
Dương Việt, Quế Quốc, Tây Âu, Quyên Tử, Sản Lý, Hải
Quỳ, Tây Khuẩn, Kê Từ, Bộc Cần, Bắc Đái, Khu Ngô gọi là
Bách Việt”.
Theo “Dật Chu Thư” thì các chi tộc Việt ở Lĩnh Nam
như Quế Quốc, Sản Lý, Quyên Tử, Cửu Khuẩn phải cống
nạp đồi mồi, hạt châu, chim quý, ngà voi, sừng tê, chim
Hạc, chó lùn. Lạc Việt cống tre ngà (đại trúc) măng trúc,
Thương Ngô ở phía Nam Hồ Nam cống chim công. Tuy
nhiên, sách “Trúc Thư Kỷ Niên” chép là mãi đến đời Chu
Thành Vương, năm 1040 TDL “Vu Việt lai tân” nghĩa là
Việt đến làm khách thăm xã giao mà thôi. Trong “Dật Chu
Thư”, La Tất viết chữ Lạc là Lộ, chữ Lộ chính là chữ Lạc
đã được sách Lã Thị Xuân Thu giải thích rõ ràng. Như vậy,
La Tất viết Lộ sử tức sử của Lạc Việt.42
Sách sử cổ của Trung Quốc cũng ghi là đời Chu, có phái
đoàn sứ bộ Việt Thường sang biếu chim Bạch Trĩ năm
42. Lê Xuân Diệm: Thời Dựng Nước, Lịch Sử Việt Nam Tập 2 tr 40.
Tưởng Bỉnh Khiêm, Ngô Miên Cát, Hạnh Thổ Thành” Văn hoá Dân
tộc Bách Việt”, NXB Học Thuật Hạ Môn, Trung Quốc, 1986, tr 401.
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Spiritually, it is more meaningful for the legend as the
bird flies up into the blue sky deriving an association with
fairies in heaven. The book Guangdong Neo-Language
recorded that the peacock of Vietnamese people always
flies toward the sun. The peacock is the legendary Phoenix
bird that is regarded as the ancestor of all birds. The
concept of Bird-Fairy-Sun attaches to the original beliefs of
the agricultural farmers with the rice civilization of
Vietnamese people. Besides that spiritual meaning,
flamingo bird is a symbol of high will; it always flies high,
beyond the blue sky, expressing the high will of
Vietnamese people who are always ready to sacrifice
themselves for the nation, considering death is as light as a
flamingo’s feather.43

43 Viet clan had a totem of the bird; therefore, they considered “death
as light as a feather of Hong ‘color of the flamingo’ bird”, while Han
nomads excelled in riding horses; therefore, they considered death as
“wrapping the corpse in horse hide.” Thai Son Mountain: Thai Son
Mountain is now located in Shangdong Province, China. If people
compared the effort of a father with a Thai Son mountain, it was
because Shangdong is the residence of ancient Vietnamese which
ancient Chinese history called “Lac Bo Trai or Tri.” From the period of
the Shang dynasty, Lac Bo Trai was driven off. They had to leave their
ancestor’s land for The south. Some of them ran to Korea Peninsula
and founded the country of Cao Cau Ly or ran to Japan.
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1110 TDL đời Chu Thành Vương năm thứ 6. Như vậy
chính cổ sử Trung Quốc đã xác nhận sự hiện hữu của Việt
Thường ngay từ thời Đế Nghiêu. Việt Thường Thị của cư
dân trồng lúa nước nên đã có trình độ cao về thiên văn và
đã làm ra lịch thời vụ mùa màng cho nông nghiệp gọi là
Nông lịch. Chính vì cùng một dòng tộc đại chủng Bách
Việt nên họ Việt Thường đã đến biếu vua Nghiêu một con
rùa hàng ngàn năm tuổi. Trên lưng con rùa này có viết chữ
“Khoa Đẩu” tức là lối chữ hình con nòng nọc của tộc Việt
dòng Thần Nông phương Nam để chỉ cách làm và ứng
dụng Nông lịch là Âm lịch còn dùng mãi đến tận bây giờ.
Sau thời Đế Nghiêu Thuấn đến nhà Hạ, Nông lịch đã
ứng dụng hoàn chỉnh nên sách sử cổ thường gọi là lịch nhà
Hạ. Đó chính là Việt lịch tính theo chu kỳ của mặt trăng.
Học giả Lê Quý Đôn trong “Vân Đài Lọai Ngữ” đã viết:
“Việt lịch tức Âm lịch tính theo hệ thống quỹ đạo mặt trăng
ứng dụng cho con nước mà bia đá ở Cối Kê, kinh đô nước
Việt thời Câu Tiễn ghi rõ là nước thủy triều lên xuống đúng
chu kỳ mặt trăng”.
Trong tác phẩm Sử Ký, sử gia chính thống Đại Hán là
Tư Mã Thiên chép về sự hình thành của quốc gia Việt
Thường như sau: “Đầu đời Tây Chu (1143-770TDL) người
nước Việt Thường đuổi người Tam Miêu, lập nước ở vùng
giữa hồ Động Đình và hồ Phiên Dương còn gọi là hồ Bà
Dương ở phía Nam lưu vực sông Dương Tử”. Như vậy,
nước Việt Thường còn tồn tại mãi tới đời vua nước Sở là
Hùng Cừ. Sử nước Sở chép rằng đời Hùng Cừ (887877TDL) đã chiếm Việt Thường bên hồ Phiên Dương mà
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kinh đô của Việt Thường nằm ở giữa hồ Phiên Dương và
hồ Động Đình.
Theo Đào Duy Anh thì trong những nhóm Bách Việt ấy
chúng ta thấy có những nhóm như Dương Việt ở hạ lưu
sông Dương Tử, nhóm Thương Ngô ở miền Nam tỉnh
Quảng Tây, nhóm Sản Lý tức Xà Lý (Xa Lý) ở tận miền
Tây Nam tỉnh Vân Nam, còn Kê Từ, Bắc Đái là những tên
huyện thời Hán thuộc quận Giao Chỉ. Trong những nhóm
Bách Việt được chính sử Trung Quốc như Sử Ký và Tiền
Hán Thư chép tương đối kỹ càng là: Đông Việt, Mân Việt,
Nam Việt, Tây Âu.
Sử Ký mục “Đông Việt Truyện” cho chúng ta biết rằng
Đông Việt hay Đông Âu trong thời Tần Hán đóng đô ở
Vĩnh Ninh tức Vĩnh Gia là miền Triết Giang. Mân Việt thì
ở đất Mân Trung tức là miền Phúc Kiến. Nam Việt đóng đô
ở Quảng Châu gọi là thành Phiên Ngung thuộc miền Quảng
Đông, Tây Âu ở phía Nam sông Ly miền Quảng Tây.
Nhóm Lạc Việt, theo Hậu Hán Thư cho chúng ta biết rằng
các quận Giao Chỉ và Cửu Chân là người Lạc Việt, như thế
Lạc Việt là một chi Việt tộc tập trung nhiều nhất ở miền
Bắc Việt Nam.
Như vậy, theo sử sách xưa của chính Hán tộc đã gọi
Bách Việt là những nhóm người sống rải rác khắp miền
Hoa Nam, phía Tây gồm cả đất Vân Nam Tứ Xuyên và
phía Nam gồm cả Bắc và Trung Việt Nam bây giờ. Sử sách
thường gọi chung miền này là miền Giang Nam tức miền
Nam sông Dương Tử hoặc miền Lĩnh Nam, phía Nam rặng
núi Ngũ Lĩnh. Tuy nhiên chính sử Trung Quốc chỉ ghi một
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cách sơ xài như Sử Ký của Tư Mã Thiên chỉ ghi kỹ về
Đông Việt, Mân Việt, Nam Việt và Lạc Việt.
Sách sử cổ Trung Quốc phải thừa nhận một thực tế lịch
sử đó là sự thành lập của các quốc gia thời Xuân Thu Chiến
Quốc mà họ gọi là Bách Việt ở vùng Giang Nam. Sử Ký
của Tư Mã Thiên chép tương đối kỹ về Đông Việt tức U
Việt của Việt Vương Câu Tiễn không chỉ ở Triết Giang mà
lên tới miền Giang Tô tức châu Từ, quê hương của gốm sứ
Việt cổ nổi tiếng của chi Dương Việt. Nước Việt đóng đô ở
Cối Kê với những thăng trầm dâu bể của lịch sử nên Lý Tế
Xuyên mới viết “Việt Điện U Linh” về nước Việt thuở xa
xưa.
Mân Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Giang Tây, Liêu
Việt ở Quý Châu, Điền Việt, Kiềm Việt ở Vân Nam, Quỳ
Việt ở Tứ Xuyên, Nam Việt ở Quảng Đông, Âu Việt còn
gọi là Tây Âu ở Quảng Tây và Lạc Việt ở xen kẽ với Âu
Việt rải rác khắp Hoa Nam nhưng tập trung nhiều nhất ở
Quảng Tây và Bắc Việt Nam bây giờ. Đối chiếu với cương
giới Văn Lang trong truyền thuyết chúng ta thấy rất phù
hợp với thực tế địa bàn cư trú của cộng đồng Bách Việt, từ
Hồ Động Đình xuống tận phương Nam giáp Chiêm Thành
và từ biển Đông sang tới tận Ba Thục ở phía Tây.
Thế nhưng Đại Việt Sử Lược bị sử quan triều Thanh là
Tiền Hi Tộ sửa đổi nên chép tên các bộ chỉ nằm trong
phạm vi Bắc Việt Nam bây giờ. Theo học giả Lê Quý Đôn
trong Vân Đài Loại Ngữ thì “Tên 15 bộ do triều Hán, Ngô
mới đặt ra, tên gọi lẫn lộn ngờ rằng những tên đó là do bọn
hậu Nho góp nhặt vay mượn chép ra nên khó mà tin được.
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Xét về phận dã thiên văn thì Giao Chỉ thuộc Sao Tĩnh, Dực
Chẩn và Đẩu Ngưu”. Như vậy, Lê Quý Đôn đã phủ nhận
cương giới 15 bộ do sử Tàu chép và xác nhận rõ là cương
giới nước ta thời cổ nằm mãi ở Trung nguyên Trung Quốc
bây giờ.
Thật vậy, cương giới Hồng Bàng-Văn Lang xưa được
ghi trong “Thiên Thư” là Việt Tĩnh Cương lấy chòm sao
Tĩnh làm chuẩn để phân bố các vùng, các bộ trong nước
Văn Lang. Nhìn chung, chòm sao Tĩnh tượng hình bằng 2
đường thẳng và 2 đường ngang cắt nhau tại 4 điểm chỉ
vùng đất từ Tam giang Bắc gồm sông Vị, sông Hoàng và
sông Lạc xuống tới Tam giang Nam gồm sông Nguyên,
sông Tương và sông Dương Tử.
Sách Lĩnh Nam Trích Quái dựa theo truyền thuyết dân
gian Việt cổ chép: “… Trăm người con trai đều vâng theo
rồi từ biệt nhau. Âu Cơ cùng năm chục con trai ở tại Phong
Châu, suy tôn người con trưởng lên làm vua gọi là Hùng
Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Nước ấy phía Đông giáp
Nam Hải, phía Tây đến Ba Thục, phía Bắc đến hồ Động
Đình, phía Nam đến nước Hồ Tôn Tinh (sau là nước Chiêm
Thành). Vua Hùng chia nước làm 15 bộ: Giao Chỉ, Chu
Diên, Ninh Sơn, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương
Tuyền, Quế Dương, Vũ Ninh, Hoài Hoan, Cửu Chân, Nhật
Nam, Chân Định, Quế Lâm, Tượng Quận”.44

44 Lĩnh Nam Trích Quái: Sách số A 1920 của Thư viện Khoa Học
Trung Ương.
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Khác với Việt Sử Lược và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư,
Lĩnh Nam Trích Quái lại chép các bộ Chân Định ở Trường
Sa Hồ Nam, bộ Quế Dương, Quế Lâm ở Quảng Tây và
Tượng Quận ở Quý Châu, Vân Nam Trung Quốc rất phù
hợp nguồn sách sử cổ và với thực tế lịch sử của các nước
Bách Việt ở lãnh thổ Trung Quốc bây giờ. Trong khi tất cả
sách sử Trung Quốc đều viết cương giới 15 Bộ của nước
Văn Lang chỉ nằm trong phạm vi Bắc Việt Nam. Sự khác
biệt cũng không có gì khó hiểu, vì việc bóp méo, xuyên tạc
và sự kiện lịch sử được hư cấu để vấn đề gốc tích dân tộc ta
trở nên huyền hoặc là bản chất cố hữu, chủ trương trước
sau như một của Hán tộc xuyên suốt dòng lịch sử.
Tư Mã Thiên là người hiểu rõ hơn ai hết Hoàng Đế là
người Việt vì cũng chính ông ta đã viết Đế Chuyên Húc,
Đế Cốc đều là ông Tổ của những vị vua Việt sau này. Thế
nhưng, với tư cách là sử gia đại biểu chính thống cho Hán
tộc vẫn đặt bút viết Hoàng Đế là thủy tổ của Hán tộc. Tư
Mã Thiên cũng hiểu rõ về Lạc bộ Chuy, Lạc bộ Thủy, Lạc
bộ Trĩ nhưng lại viết Lạc bộ Mã vì không muốn người Việt
nhớ đến cội nguồn dân tộc và lãnh thổ Việt xưa.
Tóm lại, chính thực tế lịch sử đã minh nhiên lý giải ý
nghĩa của sự việc lạ thường là mẹ Tiên đẻ trăm trứng nở
trăm con, để rồi trở thành trăm chi tộc Việt mà sử cổ Trung
Hoa gọi là Bách Việt. Mỗi chi tộc do một người con trai
đứng đầu nên từ đó mới có ý niệm bách tính là trăm họ.
Đây mới chính là vấn đề mà cốt lõi của nó là sự gửi gấm
của ông cha ta thời dựng nước cho con cháu ngàn sau, về
nguồn gốc giống dòng của trăm chi tộc Việt cùng chung
huyết thống để lúc hoạn nạn nhớ cưu mang giúp đỡ lẫn
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nhau như lời Bố Lạc dặn dò trước lúc chia tay. Không
những cưu mang giúp đỡ lẫn nhau mà còn phải đoàn kết,
thống nhất sức mạnh Việt tộc để phục hưng đại tộc Việt.
Truyền thuyết dân gian Hoa Nam và Đài Loan về chim
Phượng Hoàng, chúa tể loài chim Totem Vật tổ Việt tộc mà
dân gian gọi là “Bái điểu tộc”, chống lại “Thiên ma tộc”
Đại Hán. Đó chính là bức “Thông điệp” của tiền nhân từ
huyền thoại xuyên suốt mấy ngàn năm của dòng vận động
lịch sử Việt. Thế là Truyền thuyết huyền thoại từ chỗ u u đã
trở nên minh minh, chứ không còn u u minh minh như
trước nữa. Ngày nay chúng ta không còn ngạc nhiên khi
thấy ông cha ta đã chọn loại Chim là vật biểu. Hồng là
Ngỗng trời nên còn có tên là Thiên Nga (Swan), hàm ý có
chí lớn bay cao tận trời xanh. Hình ảnh chim được khắc hoạ
trên mặt trống đồng với mỏ dài của loại chim nước. Các
nhà nghiên cứu đã kết luận chim nước là của Đông Nam Á,
nó gắn liền với cư dân nông nghiệp sống ở vùng sông lạch,
ao hồ.
Theo triết gia Kim Định thì Hồng Hộc, chim nước của
Việt tộc thể hiện nguyên lý Âm Dương Giao Chỉ vì nó vừa
bay lên trời, vừa xuống dưới nước. Chi tộc Âu Việt tôn thờ
chim Hồng biểu trưng của văn minh nông nghiệp cùng với
chi Lạc thờ Rồng trong cộng đồng Bách Việt nên chúng ta
vẫn tự hào là dòng giống Lạc Hồng (Lạc Âu).
Trên bình diện tâm linh, hư cấu thêm ý nghĩa thần thoại
thì chim bay lên tận trời xanh thường gắn liền với các vị
Tiên nữ trên trời. Sách “Quảng Đông Tân Ngữ” ghi Trĩ là
con Công của Việt tộc luôn luôn bay theo hướng mặt trời,
VIỆT NAM NƯỚC TÔI - VN MY COUNTRY

187

mà con Công chính là chim Phượng Hoàng huyền thoại
được coi như tổ các loài chim. Ý niệm Chim-Tiên-Mặt trời
gắn liền với tín ngưỡng nguyên thủy của cư dân nông
nghiệp với nền văn minh lúa nước của Việt tộc. Bên cạnh ý
nghĩa tâm linh đó, chim Hồng biểu tượng một ý chí cao,
luôn bay vươn lên, vượt tới trời xanh, thể hiện ý chí cao cả
của tộc Việt, người dân Việt sẳn sàng hy sinh cho dân tộc
nên xem cái chết “nhẹ như lông Hồng”.45
CỘI NGUỒN TRĂM HỌ
Thực tế đã minh nhiên lý giải ý nghĩa của sự việc lạ
thường là mẹ Tiên sinh ra trăm trứng nở trăm con để rồi
mỗi người con đi khắp nơi phát cỏ lập ấp trở thành một
trăm chi tộc Việt mà cổ sử Trung Quốc gọi là Bách Việt.
Mỗi chi tộc do một người con trai đứng đầu vâng lời bố
Lạc đến một vùng đất mới khai phá đất đai, phát cỏ mở đất
để lập ấp sinh sống và lập ra một dòng họ. Chính từ đó mới
có ý niệm bách tính nghĩa là trăm họ của Việt tộc mà trước
đây, sự nô dịch văn hoá Hán khiến chúng ta cứ nghĩ là của
Hán tộc. Đây chính là vấn đề cốt lõi ẩn chứa trong huyền
thoại mà tiền nhân ta thuở dựng nước đã gửi gấm cho thế
hệ con cháu Việt Nam ngàn sau.
45. Việt tộc có vật tổ biểu trưng là chim nên “xem cái chế nhẹ như lông
chim Hồng”, trong khi Hán tộc du mục sống trên lưng ngựa nên xem
cái chết như “Da ngựa bọc thây” là như thế. Núi Thái Sơn: Núi Thái
Sơn ở Sơn Đông Trung Quốc bây giờ. Sở dĩ dân gian so sánh công cha
với ngọn núi Thái Sơn vì vùng Sơn Đông là địa bàn cư trú của người
Việt cổ mà cổ sử Trung Quốc gọi là “Lạc bộ Trĩ”. Từ thời Thương đã
đánh đuổi Lạc bộ Trĩ phải rời bỏ vùng đất tổ này chạy xuống phương
Nam. Một số chạy ngược lên bán đảo Triều Tiên thành lập nước Cao
Câu Ly và chạy sang Nhật.
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SOURCES OF ONE HUNDRED TRIBES
The fact explained the meaning of the unusual thing that
Fairy mother gave birth to one hundred eggs and then
turned out to be one hundred sons. Each son scattered all
over the area to cut grass and set up separate hamlets that
eventually became one hundred Yueh tribes, known as BaiYue in China's ancient history. This reflects the concept of
one hundred different peoples or namely a hundred
genealogy trees coming from a sole source or ancestors or
as common people say, one hundred families of
Vietnamese people in the remote long time ago.
Maliciously, the Han claimed this core concept to be theirs.
In reality it was about the notion of unity derived from the
legend of our nation founding ancestors’ as they entrusted
their intention in the legend to convey the old true history
to generations down the line.
Traditionally, according to the definition found in
Baiyueh Family Annal: “ A family has its own genealogical
tree, as well as a country of its own ‘national annals’.
Either one should be recorded clearly, so shareholders
would be able to pass it down to the successors. What is
more, in national annals, there must be included all aspects
in details of the country as a whole, like mountains and
rivers, silk and satin and life after life. Every detail must be
authentic; especially those in Vietnam history, civil affairs
and acts of war ought to be precisely entered due to the fact
that Vietnam has been at war most of the time. The position
of the country is very bright. Every generation’s deeds must
be recorded and passed down to the future generations.
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Bách Việt Ngọc Phả Truyền Thư viết: “Nhà thì có gia
phả cũng như nước thì có Quốc Sử. Phải ghi lại cho tinh
tường để tổ quốc ghi công. Non sông gấm vóc, đời này qua
đời khác đến. Bên văn thì hiền lương, bên võ thì lão luyện.
Vị thế nước nhà thật rực rỡ. Đầu đuôi các thế hệ được ghi
chép, biên khảo để truyền về sau. Đầu tiên chỉ chép vị Tổ
tối cao. Tổ quốc ta được tính từ tổ xa xưa đó, vị tổ gốc rễ,
vị tổ từ đất mẹ truyền đến chúng ta đã hàng muôn nghìn
đời giống như cây thì phải có gốc, nước thì phải có nguồn.
Trước mắt chúng ta hãy tính từ “Ba vua mở nước”. Vậy từ
xa xưa, nước ta đã có các vua Hùng làm chủ nước non với
bản đồ hoa sen nở rộ, tính từ khi Kinh Dương Vương đứng
đầu “Ba vua mở nước”.46
Theo nhà nghiên cứu Bùi văn Nguyên thì bản “Bách
Việt Ngọc Phả Truyền Thư” do trưởng họ Nguyễn Đức ghi
vào năm thứ tư đời Đinh Tiên Hoàng tức năm Tân Mùi 971
hiện còn lưu giữ ở làng Vân Lôi Hà Tây mà xưa kia là làng
Vân Nội thuộc phủ Thanh Oai tỉnh Hà Nội. Từ đường họ
Nguyễn gốc ở làng Vân Nội thờ từ Tổ Phục Hy gọi là Đế
Thiên và Thần Nông gọi là Đế Thần trở xuống cho đến các
vua Hùng. Theo đương kim Tộc trưởng ông Nguyễn văn
Tằng thì đền thờ từ Kinh Dương Vương xuống tới các vị
vua triều Nguyễn. Trong từ đường có bức hoành phi và đôi
câu đối do triều Nguyễn tặng: “Quốc Ân Gia Khánh”. Đôi
câu đối là “Muôn thuở phúc nhà lòng kính Tổ, Chín trùng
lộc nước áo vua ban”.
46. Theo “Bách Việt Ngọc phả Truyền thư” thì sau chiến thắng lẫy
lừng Đống Đa đẩy lùi 20 vạn quân Thanh xâm lược vị Hoàng Đế anh
minh lỗi lạc của dân tộc đã thân hành đến nói chuyện thân mật với các
vị bô lão, hương chức và dân làng Vân Lôi.
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First of all, such annals must begin from the ultimate
ancestor who gave birth to the race of our country
fellowmen, the root of the genealogical tree, which has
been deliberately passed over to us through all the ups and
downs of our history of thousands of years long. The
beginning and growth is similar to that of a tree whose
roots develop and grow downward to found a strong base a
good source for all branches to flourish upward. In other
words, we must count eveything from "Three Kings
country founders.” Therefore, records must start with Hung
Kings; they had mastered and controlled mountains and
rivers with the blooming lotus map, counting from Kinh
Duong King who was the leader of "Three Kings founders
of the country”.
Today, all researchers note that Vietnam has three large
family names that are Nguyen, Tran and Le. In which,
Nguyen family has the largest population; because,
according to researchers, Nguyen family has settled down
from Cam Tuc, Thiem Tay, to the South of China and then
in present day Vietnam. On the other hand, in the Tran
dynasty during the 12th century, after arrangements for the
female king Ly Chieu Hoang to abdicate in favour of Tran
Canh, Tran Thu Do-the Regent, pretexted that ancestor of
the Tran family be named Ly, so Ly must change into the
Nguyen family name. That is the reason why the Nguyen
family got even larger.
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Sở dĩ có họ Nguyễn gốc là vì tổ tiên ta lấy địa danh cái
gò núi đất ở Vân Lôi xưa kia là Phong Châu nơi họ Nguyễn
sinh tụ. Chữ Nguyễn bên trái chữ phụ là cái gò đất, bên
phải là chữ nguyên nghĩa là đầu tiên. Trong khi đó, một
nguồn thư tịch khác cho biết là ngay từ thời cổ đại ở Cam
Túc một tỉnh tiếp giáp với vùng Tam Giang Bắc, trên
đường thiên di của Việt tộc đã sinh tụ tại đây nên cổ thư đã
nói tới một nước Nguyễn (Rhuan). Về sau họ Nguyễn thiên
cư dần xuống trung nguyên rồi Hoa Nam và Việt Nam bây
giờ.
Ngày nay, các nhà nghiên cứu đều ghi nhận rằng Việt
Nam có 3 dòng họ lớn là họ Trần, họ Lê và họ Nguyễn là
đông nhất vì theo các nhà nghiên cứu thì họ Nguyễn đã
thiên cư dần từ Cam Túc, Thiểm Tây xuống Hoa Nam rồi
Việt Nam. Mặt khác, đời Trần vào thế kỷ 12 sau khi sắp
xếp để Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, Thái
sư Trần Thủ Độ lấy cớ ông tổ họ Trần tên Lý nên bắt tất cả
những ai mang họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn. Chính vì vậy
họ Nguyễn ngày càng đông hơn.47
1. NHỮNG DÒNG HỌ DỰNG NÊN
CÁC TRIỀU ĐẠI TRONG LỊCH SỬ VIỆT.
Theo nhà nghiên cứu Gia phả Dã Lan Nguyễn Đức Dụ
thì Việt Nam có khoảng 140 dòng họ. Khi nghiên cứu các

47 Bùi Văn Nguyên: Việt Nam và Côi Nguồn Trăm Họ, NXB Khoa
Học Xã Hội 2001 tr 261.
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REGAL FAMILIES IN VIETNAM HISTORY:
According to family tree researchers Nguyen Duc Du,
there are about 140 families in Vietnam. When searching
into families in Vietnam, they must be based on the
residence history of Vietnamese people, including BaiYueh's countries and dynasties in history, the illustrious
victories of the famous commanders, the well-known
heroes in general. We can list some of the most prominent
and main families, as follows:
- Hong family: Hong Bang family.
- Luo (Lac) family (Li, Lo, Lo...): Lac Long Quan
Father's family.
- Ou (Au) family (Ngu): Au Co mother's family (Co).
- Hung family: Huu Hung Thi, considered as Hung
Kings' family. Hai Ba Trung time was considered that
inheriting Hung Kings' career, named country as Hung Lac.
- Trieu family: Trieu Da took the throne, named Trieu
Vu Vuong, established the Vietnam nation. Later, Trieu Thi
Trinh King revolted in 248 against Ngo enemy. Trieu
Quang Phuc took the throne, named Trieu Viet Vuong
(549-571).
- Trung family: Trung Trac, Trung Nhi...
- Khu family: In 139, Nhat Nam people under the
leadership of Khu Lien invaded Tuong Lam District to
establish Lam Ap country. China's history wrote that Lam
Ap was officially established in 190-192.
- Pham family: Pham Van and Pham Phat were kings of
Lam Ap nation.
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dòng họ ở Việt Nam, người ta phải căn cứ vào lịch sử thiên
cư của Việt tộc, bao gồm các quốc gia Bách Việt và các
triều đại trong lịch sử, các chiến công lẫy lừng của các danh
tướng, các anh hùng danh nhân văn hoá tựu chung có thể
liệt kê một số dòng họ chính nổi bật nhất như sau:
- Họ Hồng: Họ Hồng Bàng.
- Họ Lạc (Lị, Lộ, Ló ..): Họ của bố Lạc Long Quân.
- Họ Âu (Ngu): Họ của mẹ Âu (Cơ).
- Họ Hùng: Hữu Hùng thị, được xem như họ của các vua
Hùng. Thời Hai bà Trưng cũng nhận là kế lại nghiệp Hùng
nên lấy tên nước là Hùng Lạc.
- Họ Triệu: Triệu Đà lên ngôi vua lấy hiệu là Triệu vũ
Vương thành lập quốc gia Việt. Về sau có vua Bà Triệu thị
Trinh khởi nghĩa năm 248 chống quân Ngô. Triệu Quang
Phục lên ngôi lấy hiệu là Triệu Việt Vương (549-571).
- Họ Trưng: Trưng Trắc, Trưng Nhị …
- Họ Khu: Năm 139, nhân dân Nhật Nam dưới sự lãnh đạo
của Khu Liên đánh chiếm huyện Tượng Lâm thành lập
nước Lâm Ấp. Sử Tàu chép là Lâm Ấp chính thức thành
lập vào niên hiệu Sơ Bình 190-192.
- Họ Phạm: Phạm Văn, Phạm Phật làm vua nước Lâm Ấp.
- Họ Lý: Nhà Tiền Lý từ năm 544 đến năm 602, Lý Bí lên
ngôi lấy hiệu là Lý Nam Đế, thành lập quốc gia Vạn Xuân.
Lý Phật Tử (571-673). Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi
lấy hiệu là Lý Thái Tổ mở ra triều đại nhà Lý dài 215 năm
(1010-1215).
- Họ Mai: Mai Thúc Loan lên ngôi được suy tôn là Mai
Hắc Đế (722-725).
- Li family: Tien Ly family from 544 to 602, Ly Bi took the
throne, named Ly Nam De, established Van Xuan country.
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Ly Phat Tu (571-673). In 1010, Ly Cong Uan took the
throne, named Ly Thai To, opened Ly dynasty for 215
years (1010-1215).
- Mai family: Mai Thuc Loan took the throne, named
Mai Hac De (722-725).
- Phung family: Phung Hung was worshiped as Bo Cai
Dai Vuong by people after rising up in arms and defeating
Duong enemy for winning the autonomy for the country
(783-791).
- Khuc family: Khuc Thua Du won the autonomy for
the country in 905.
- Duong family: Duong Dinh Nghe against Nam Han.
- Ngo family: Ngo Quyen defeated greatly Nam Han
enemy (937-965).
- Dinh family: Dinh Bo Linh reunified the country 967.
- Le family: Le Hoan and Le Loi.
- Tran family: Tran Canh.
- Ho family: Ho Qui Ly, Ho Thom (Nguyen Hue).
- Mac family: Mac Dang Dung.
- Trinh family: Trinh Kiem.
- Nguyen family: Nguyen Hoang.
After Ma Vien had defeated Trung King, they
massacred our people, they also arrested hundreds of Great
Commanders and brought to north China, the rest in this
family must seek way to disguise and change their family
names. Therefore, Trung family, Thi family, Chu family,
Hung family, Shu family were forced to be extinct.
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- Họ Phùng: Phùng Hưng được nhân dân suy tôn là Bố Cái
Đại Vương sau khi khởi nghĩa đánh bại quân Đường giành
quyền tự chủ cho nước nhà (783-791).
- Họ Khúc: Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ năm 906.
- Họ Dương: Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán.
- Họ Ngô: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán (937-965).
- Họ Đinh: Đinh Bộ Lĩnh thống nhất nước nhà 967.
- Họ Lê: Lê Hoàn, Lê Lợi.
- Họ Trần: Trần Cảnh.
- Họ Hồ: Hồ Quý Ly, Hồ Thơm Nguyễn Huệ.
- Họ Mạc: Mạc Đăng Dung.
- Họ Trịnh: Trịnh Kiểm.
- Họ Nguyễn: Nguyễn Hoàng.
Sau khi Mã Viện thắng Hai Bà Trưng đã tàn sát dân ta,
chúng còn bắt hàng trăm “Cừ Soái” đem sang Tàu, số
những người còn lại mang họ này phải tìm cách đổi họ thay
tên nên dòng họ Trưng, họ Thi, họ Chử, họ Hùng, họ Thục
hầu như không còn nữa.
2. NHỮNG DÒNG HỌ LẬP NÊN CHIẾN CÔNG
HIỂN HÁCH TRONG LỊCH SỬ:
- Họ Chu: Năm 158, Chu Đạt lãnh đạo nhân dân Cửu Chân
nổi lên đánh chiếm Nhật Nam. Năm 163, Chu Cái cùng với
-- Hồ Lan lãnh đạo nhân dân nổi lên đánh chiếm huyện Quế
Dương, Thương Ngô.
- Họ Bốc, họ Hồ, họ Phan: Từ 160-180, nhân dân Thương
Ngô dưới sự lãnh đạo của Bốc Dương, Phan Hồng, Lý
Nghiêu, Hồ Lan, Chu Cái nổi lên đánh chiếm Thương Ngô.
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FAMILIES MADE GLORIOUS VICTORIES IN
HISTORY:
The Chu, Boc, Luong, Ninh, Li, Duong families were
among the ancient Viet tribes as well as other Vietnamese
families in Vietnam now. We also must mention the ancient
Vietnamese families in Southern China that China's history
called as Bai-Yue. Due to ther fact that Vietnam's
historians lack documents as said Mr. Tran Trong Kim, a
historian, in his work A Summary of Vietnam's History,
about Ly Nam De lineage, as follows: "Ly Bon, known as
Ly Bi by the grassroots, was a Chinese, descendant of Tay
Han ancestor. He escaped the war and disorder by moving
to Jiaozhou. At that time, he was the seventh generation
and naturally he became a native ... " or "All Ho family was
lineage of Ngu family in China, so after they named the
country Great Ngu”.
ANCIENT VIETNAMESE FAMILIES IN CHINA
Today, the historical truth has been restored after
thousands of years covered by arguments from the
imposing power. The historical fact has confirmed that
Xich Quy's territory and Van Lang’ territory of Vietnamese
people in the ancient time were also in two rivers areas:
Yellow river and Yangtze river in China now. Throughout
the history of Vietnam, the ancient Vietnamese had to leave
their areas and moved southward under pressure from their
enemy, the Han people. The remaining compatriots had to
suffer for nearly thousands of years under Han people’s
dominance with the assimilation policy, forced observance
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- Họ Lương: Tháng giêng năm 178, anh hùng dân tộc
Lương Long lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân
các quận Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam nổi lên
đánh chiếm quận huyện, làm chủ đất nước được 4 năm.
- Họ Ninh: Ninh Trường Châu nổi lên chiếm Uất Lâm và
Thủy An Quảng Tây bây giờ.
- Họ Lý: Lý Trường Xuân và Lý Tự Tiên khởi nghĩa chống
giặc Đường.
- Họ Dương: Năm 806, Dương Thanh nổi dậy giết Lý
Tượng Cổ và hơn 1 ngàn quân Đường.
Ngoài những dòng họ Việt ở Việt Nam bây giờ, chúng
ta còn phải kể tới những dòng họ Việt cổ ở Hoa Nam mà sử
sách Trung Quốc gọi là Bách Việt. Từ trước đến nay, các
sử gia Việt Nam do thiếu tài liệu nên thường cho rằng phần
lớn họ Việt đều là họ Tàu, từ Trung Quốc xuống Việt Nam.
Sử gia Trần Trọng Kim trong tác phẩm “Việt Nam Sử
Lược” viết về dòng dõi Lý Nam Đế như sau: “Lý Bôn có
người gọi là Lý Bí, vốn dòng dõi người Tàu, tổ tiên đời Tây
Hán phải tránh loạn chạy sang Giao Châu, đến lúc bấy giờ
đã là 7 đời, thành ra người bản xứ …” hoặc “Nguyên họ
Hồ là dòng dòng dõi nhà Ngu bên Tàu nên đặt quốc hiệu là
“Đại Ngu”.
Đặc biệt là các nhà sử học Mác Lê viết sử theo nghị
quyết của đảng CSVN nên viết rằng nước ta chỉ nằm trong
phạm vi Bắc và Trung VN hiện nay và cũng chép rằng Lê
Quý Ly, cháu 4 đời của Hồ Liêm, dòng dõi Hồ Hưng Dật
người Triết Giang bên Tàu.
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of Han‘s customs. This means that they must behave and
act like Han people. However miserable the suffering
nearly thousands of years of slavery, the aboriginal
Vietnamese still kept their identity and never became Han
people. Therefore, although they were called Chinese
people, the Southern Chinese and the North Chinese were
completely different from physical features to cultural life,
traditions and customs.
The Southern Chinese still called each other by family
name, such as: Mr. Tran, Mr. Ly...They did not call by first
name to recognize, respect their ancestors’ ancient
Vietnamese origin. Therefore, people in Southern China
today are ancient Vietnamese-Chinese. So family names of
China-South’s people are Vietnamese family names, such
as: Ly, Luu, Truong, Mai, Lam, and Trinh ... Even from
the Zhou dynasty when Ho Cong got married to Zhou’s
Princess, Zhou King divided the land for Ho Cong. Ho
Cong got that land to set up Tran Dynasty in Tran family in
the Eastern basin of Yangtze river. A Vietnam history book
recorded Le Quy Ly’s ancestor and Nguyen Hue, whose
real name was Ho Thom that belonged to the Ho family
during Tran dynasty, an ancient Vietnamese family name.
Ho Quy Ly was named for the country Đại Ngu, meaning
Great Joy, he was one of the descendants of Shun King
whose family name was Ngu. Ho Quy Ly was ambitious to
open the peaceful and prosperous dynasty by the Ngu, like
that of Yao-Shun’s in the ancient time. According to
researchers, the Ngu dynasty later was Ou (Au), Ngu Co
=> Au Co. The word “Co” meant a beautiful girl, so
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Gần đây, Lê Trung Hoa trong “Họ và tên người Việt
Nam” vẫn viết theo sách sử cũ: “Phần lớn các họ của người
Kinh có nguồn gốc từ Trung Quốc như Trần, Lê, Lý, Đỗ …
Trong hàng nghìn năm Bắc thuộc và tiếp tục sau đó, nhiều
quan lại và thường dân Trung Quốc đã sang định cư ở nước
ta, rồi sinh con đẻ cháu, dần dần trở thành người Việt. Xin
nêu ra một vài dẫn chứng như Trần Lãm, cha nuôi của Đinh
Bộ Lĩnh, vốn là con ông Trần Công Đức, quán ở Trấn
Quảng Đông, từ Trung Hoa sang hùng cứ ở Bố Hải Khẩu,
nay là xã Kỳ Bố, huyện Vũ Tiên, phũ Kiến Xương tỉnh
Nam Định, mà tự xưng là Trần Minh Công…”.
Ngay cả họ Nguyễn, một họ lớn nhất của người Việt
chiếm 38% thì Lê Trung Hoa cũng cho có nguồn gốc Trung
Hoa vì: “Đời Tấn, bên Trung Quốc có Nguyễn Tịch nổi
danh với điển tích Mắt xanh. Đồng thời với Nguyễn Tịch
có Nguyễn Hàm, một nhà thơ nổi tiếng!”. Thực ra, tất cả
đều là họ của người “Trung Quốc gốc Việt cổ” ở Hoa Nam
lãnh thổ Trung Quốc bây giờ. Ông Tổ nhà Lý, Lý Công
Uẩn là chi Hmong-Mien của Bách Việt, nhà Trần, nhà Hồ,
Nhà Tây Sơn đều là người Mân Việt (Min Yue) ở Phúc
Kiến, Triết Giang nên đều là người Việt trong đại chủng
Bách Việt.
3. NHỮNG HỌ VIỆT CỔ Ở ĐÔNG VÀ NAM TRUNG
QUỐC
Ngày nay sự thật lịch sử đã được phục hồi sau hàng
ngàn năm bị che phủ bởi lý của kẻ mạnh. Sự thật lịch sử đã
xác nhận là lãnh thổ của nước Xích Quy rồi Văn Lang của
Việt tộc thời xưa còn ở lưu vực 2 con sông Hoàng Hà
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Dragon and Fairy Legend with Au Co mother that meant
Ou mother was as beautiful as Fairy.
During the historical period, Bai-Yueh in Southern
China always rose up to get back the center of China
territory whenever Han people were weakened. The
Warring States was a period, when Bai-Yueh countries tribes of the Fairy and the Dragon - such as: Yue, Wu and
Chu, for several times, defeated other states to take
supreme power in the central area of China. Due to
scattered resettlements in all over and divisive mentality,
they turned tail and fought each other, became weakened,
then finally were overrun by Qin people. When Qin
Dynasty collapsed, Hang Vo - a member of of Chu (SoViet people) - fought fiercely against Luu Bang, a Han
Chinese, in a struggle to control the Central Mainland.
Hang Vo, so confident himself, was very presumptuous and
refused to listen to his talented military advisor and
mastermind strategist, Pham Tang. As a result, Hang Vo
was cornered by Lưu Bang and had to commit suicide. The
Han-Chu mutual fight came to an end. The Central
Mainland was again was in the Han people’s hands. A
heart-breaking song mourning the loss of Hạng Vo’s final
battle became popular and it reveals the regrets of Bai Yueh
people in China’s South.
The Han in the North were nomadic people, not much
interested in material life and prone to reason and
emotionlessness to the point of indifference, and nomadic
life made them good at organizing, uniting and setting up
boundless power; they were so apt to wage wars.
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Dương Tử của Trung Quốc bây giờ. Suốt dòng lịch sử Việt,
người Việt cổ đã phải thiên cư rời bỏ địa bàn sinh tụ trước
kẻ thù Hán tộc xâm lăng phương Bắc chạy xuống phương
Nam. Số còn lại trải qua hàng ngàn năm thống trị của Hán
tộc với chủ trương đồng hoá, buộc họ phải theo phong tục
tập quán Hán.
Thế nhưng, trải qua hàng ngàn năm bị nô dịch nhưng họ
vẫn giữ bản sắc Việt nên tuy sinh hoạt giống như người
Hán nhưng không bao giờ hoá thành người Hán được.
Chính vì vậy, tuy cùng gọi là người Trung Quốc nhưng
người Nam Trung Quốc và người Bắc Trung Quốc khác
nhau hoàn toàn từ con người đến đời sống văn hoá, phong
tục tập quán. Người Miền Nam Trung Quốc vẫn gọi nhau
bằng họ như ông Trần, ông Lý… chứ không gọi bằng tên
chính để nhận biết, trân trọng cội nguồn Việt cổ của tổ tiên
họ. Như vậy, người dân ở miền Nam TQ hiện nay là người
Trung Quốc gốc Việt cổ nên họ của dân Hoa Đông, Hoa
Nam chính là họ Việt như họ Lý, Lưu, Trương, Mai, Lâm,
Trịnh ...
Ngay từ thời Chu khi Hồ Công lấy công chúa Chu, vua
Chu cắt đất Trần phong cho Hồ Công. Hồ Công lấy đất
phong lập ra triều Trần của dòng họ Trần ở lưu vực phía
Đông sông Dương Tử. Sử sách Việt ghi tổ tiên của Lê Quý
Ly và Nguyễn Huệ tên thật là Hồ Thơm vốn họ Hồ ở đất
Trần là người Việt cổ. Hồ Quý Ly đặt tên nước là “Đại
Ngu” hàm nghĩa là dòng dõi vua Thuấn họ Ngu. Hồ Quý
Ly nuôi tham vọng mở ra triều đại thanh bình thịnh trị như
thời Đường Ngu tức Nghiêu Thuấn thuở xưa nên mới đặt
tên nước là Đại Ngu.
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Meanwhile, Bai-Yue countries in the South, settled
down for good and were scattered. They were agricultural
farmers; their way of life was inclined to emotion, rich in
culture, but not skillful in martial arts, so Han people could
defeat them easily. On the other hand, according to
deduction of researchers, Bai-yue nations scattered into too
large areas; due to national interests, they overlooked the
love of race, they did not unify their strength together, they
often fought each other to take the leadership position as
well as individual interest of leadership rank; very often the
power winner just rose up to take power for a short time
and then they were dominated by Han people as before. At
the end of the Tang dynasty, China's situation was very
bad. In the north, there were five continuous dynasties: Post
Luong, Post Tang, Post Tan, Post Han and Post Chu which
were considered as China's orthodox. Meanwhile in the
south, residents of the South of China, of Vietnamese
origin, rose up to achieve independence and founded the
name of Bai-Yue, including:
-

Wu country was founded by Duong Hanh Mat in
An Huy.
Pre Shu was founded by Vuong Kien in Tu Xuyen.
Wu-Yue (Ngo- Viet) was founded by Tien Cu in
Triet Giang.
Chu was founded by Ma An in Ho Nam.
Man was founded by Vuong Tham in Phuc Kien of
Min-Yue.
South Han was founded by Liu An in Guangdong.
Actually, the original country name was the name
of Ngu Linh Mountain Range that was named Dai
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Theo các nhà nghiên cứu thì Ngu về sau trại âm ra là
Âu, Ngu Cơ=> (Ou Cơ) => Âu Cơ. Chữ Cơ có nghĩa là
người con gái xinh đẹp nên truyền thuyết Rồng Tiên với
mẹ Âu Cơ nghĩa là mẹ Âu xinh đẹp như tiên. Trong suốt
trường kỳ lịch sử, Bách Việt ở Nam Trung Quốc luôn vùng
lên giành lại đất Tổ Trung Nguyên mỗi khi Hán tộc suy
yếu. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, các quốc gia Bách Việt
của con Rồng cháu Tiên như Việt, Ngô rồi Sở nhiều lần
đánh thắng các nước lên ngôi Bá chủ Trung nguyên. Thế
nhưng do ở rải rác khắp trung nguyên, giới lãnh đạo vì
quyền lợi cá nhân dòng họ đã gây chiến tranh chém giết lẫn
nhau để rồi cuối cùng bị đế quốc Tần tiêu diệt.
Khi đế chế Tần xụp đổ, Hạng Võ người Sở Việt cùng
Lưu Bang người Hán quyết chiến một mất một còn giành
quyền làm chủ Trung nguyên. Hạng Võ ỷ tài “Lực bạt sơn
hề khí cái thế”, anh hùng khí đoản nên kiêu căng không
nghe lời của quân sư Phạm Tăng nên bị Lưu Bang vây
khốn phải tự sát. Thế là chấm dứt thời kỳ “Hán Sở Tranh
Hùng” nên Trung nguyên lại về tay Hán tộc để lại bao
thương tiếc cho người dân Sở Việt ở Hoa Nam.
Kẻ thù Hán tộc phương Bắc vốn là một tộc người du
mục đời sống buộc phải có tổ chức, đoàn kết, sức mạnh võ
biền, rất thạo việc chiến tranh, thiên về lý trí nên tình cảm
lạnh lùng đến mức khô cằn. Trong khi đó, các nước Bách
Việt ở phương Nam định cư rải rác khắp Trung nguyên là
cư dân nông nghiệp đời sống thiên về tình cảm, thịnh về
văn hoá nhưng kém về võ lực nên Hán tộc thắng một cách
dễ dàng.

204 PHAM TRAN ANH

-

Viet, and then renamed into Nam Han in the
Southern Han river.
Nam Binh was founded by Cao Bao Dung in Ho
Bac.
Post Shu (Hau Thuc) was founded by Manh Tri in
Tu Xuyen.
South Tang was founded by Ly Thang in Giang To.
North Han was founded by Luu Thanh Sung in Son
Tay region in the Northern Han river.

This fact was regarded as a painful reality as written by
a Chinese Scholar Herold Wiens "All rebellions of BaiYueh failed because Lingnan people were afflicted with
self-destruction with each other...”. History has proven that
assertion; when Vietnamese tribes under countries like Wu,
Yue, Chu left the Southern China to move to the Northern
and Central Vietnam to unite with Luo-Yueh and other
Vietnamese tribes who settled down here before and then
created a integrated strength they were capable to defeat
every Han people's invasions in order to survive until
today.
From legend to history, reality has identified Vietnamese
people as many ethnic tribes, such as: Luo-Yueh, Ou-Yueh,
Min Yueh, Duong Yueh, Dong Yueh, Lieu Yueh, Quy
Yueh, Dien Yueh, Kiem Yueh, La Yueh… (Lac Viet, Au
Viet, Man Viet, Duong Viet, Dong Viet, Lieu Viet, Quy
Viet, Dien Viet, Kiem Viet, La Viet...). China's official
historian Sigma Qian in the history record book wrote:
"The state of Chu really was Yue’s, consisting of:
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Mặt khác, các quốc gia Bách Việt ở tản mạn khắp Trung
nguyên nên vì quyền lợi quốc gia, xem nhẹ tình đồng
chủng nên không biết đoàn kết để thống nhất sức mạnh mà
thường đánh lẫn nhau để giành ngôi vị thủ lĩnh. Thời Xuân
Thu Chiến Quốc với sự hưng thịnh của Ngô, Việt, Sở vùng
lên làm bá chủ Trung Quốc một thời gian, sau đó Ngô lại
đánh Việt, Việt diệt Ngô rồi Sở diệt Việt để rồi cuối cùng
lại bị Hán tộc thống trị như cũ. Cuối đời Đường, tình hình
Trung Quốc tam phân ngũ liệt nên sử sách gọi thời kỳ này
là thời Ngũ đại Thập quốc. Ở miền Bắc gồm 5 triều đại nối
tiếp là: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu
Chu được xem là chính thống của Trung Quốc. Trong khi
đó ở miền Nam, cư dân Hoa Nam gốc Việt nổi lên giành
độc lập và thành lập 10 nước Bách Việt gồm:
- Nước Ngô do Dương Hành Mật lập ra ở An Huy.
- Nước Thục do Vương Kiến thành lập ở Tứ Xuyên.
- Ngô Việt do Tiền Cù thành lập ở Triết Giang.
- Sở do Mã Ân lập ra ở Hồ Nam.
- Mân do Vương Thẩm thành lập ở Phúc Kiến của Mân
Việt.
- Nam Hán do Lưu Ẩn thành lập ở Quảng Đông. Thực ra
tên nước lúc ban đầu lấy tên rặng núi Ngũ Lĩnh ở Hoa Nam
là Đại Việt đặt tên nước, rồi về sau đổi là Nam Hán vì ở
phía Nam sông Hán.
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Vietnamese citizens. People of Chu country were Mi
family. People of Yueh state was Tu family”.
Researcher Tscheppe noted that Phu Sai, Hap Lu, Cau
Tien were Yueh family. Muong people are the ancient
Vietnamese people who were still keeping some ancient
families, such as: Kem, Khoi, Sa, Xa ... Currently, Muong
people still keep some families, such as: Bach, Bui, Cao,
Dinh, Ha, Hoang, Le, Pham, Quach, Trinh … in which
Dinh, Quach, Bach, Hoang are the largest population.
China's ancient history said that Li Vuu King, Ancient Emperor was the leader of “Three Miaos” (Tam Mieu) now
called as Hmong Mien ethnic, including Dao ethnic and
Mieu (Miao) ethnic who previously owned the central
mainland of China. All the minority ethnics are Vietnamese
tribes, they are brothers and sisters in the same Au
mother's womb, so we still call each other in the lovely way
of the same bag or compatriots or the same ethnic group,
uncle and aunt, sister and brother... in a family.

- Nam Đường do Lý Thắng thành lập ở Giang Tô.
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- Nam Bình do Cao Bảo Dung thành lập ở Hồ Bắc.
Hậu Thục do Mạnh Trí thành lập ở Tứ Xuyên.
- Bắc Hán do Lưu Sùng thành lập ở vùng Sơn Tây phía Bắc
sông Hán.
Thực tế này được nhà Trung Hoa học, học giả H. Wiens
nhận xét một thực trạng đau lòng là “Bao nhiêu cuộc trổi
dậy của Bách Việt đều thất bại vì người Lĩnh Nam tự phá
lẫn nhau…”. Lịch sử đã chứng minh khi các chi Việt thuộc
các nước Ngô, Việt, Sở bỏ Hoa Nam chạy xuống Bắc và
Trung Việt Nam hợp nhất với Lạc Việt và các chi Việt khác
định cư tại đây từ trước tạo nên một sức mạnh tổng lực nên
đã đánh thắng bao cuộc xâm lược của Hán tộc để tồn tại
mãi tới ngày nay.
Thế là từ huyền thoại đến hiện thực lịch sử đã minh
nhiên xác định Việt tộc bao gồm rất nhiều chi tộc như Lạc
Việt, Âu Việt, Mân Việt, Dương Việt, Đông Việt, Liêu
Việt, Quỳ Việt, Điền Việt, Kiềm Việt, La Việt... Sử gia Tư
Mã Thiên trong bộ Sử Ký đã viết: “Nước Sở, nước Việt
đều là dân Việt. Dân nước Sở họ Mị, dân nước Việt họ Tự
(Từ)”. Nhà nghiên cứu Tscheppe ghi nhận Phù Sai, Hạp
Lư, Câu Tiễn đều là họ Việt. Người Mường là người Việt
cổ sơ còn giữ được một vài họ cổ là họ Ai, họ Kem, họ
Khói, họ Sa, họ Xạ. Hiện nay đồng bào Mường còn giữ
một số họ như Bạch, Bùi, Cao, Đinh, Hà, Hoàng, Lê,
Phạm, Quách, Trịnh Xa trong đó Đinh, Quách, Bạch,
Hoàng là nhiều nhất.
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Cổ sử Trung Quốc cho biết Hoàng Đế Li Vưu, cổ thiên
tử là thủ lĩnh của Tam Miêu chính là đồng bào Hmong
Mien gồm đồng bào Dao và Miêu (Mèo) trước đây một
thời làm chủ Trung nguyên. Tất cả đồng bào thiểư số đều là
những chi tộc Việt, là anh em cùng chung một bào thai của
mẹ Âu nên chúng ta vẫn gọi nhau một cách thân thương là
đồng bào, là bà con cô bác, chú dì, anh chị…
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TÌNH ĐỒNG BÀO NGHĨA RUỘT THỊT,
Ý NGHĨA NHÂN VĂN CAO ĐẸP CỦA VIỆT NAM
Truyền thống lịch sử năm ngàn năm văn hiến còn cho
chúng ta một ý nghĩa cao đẹp tràn đầy vẻ nhân văn của
huyền thoại Việt Nam mà không một dân tộc nào có được.
Thật vậy, từ hình tượng Mẹ Tiên đẻ ra một bọc trăm trứng
rồi đem ra để ở ngoài đồng để mẹ đất ấp ủ, bảy ngày sau nở
ra trăm người con trai, người nào cũng khôi ngô tuấn tú đã
cho chúng ta niềm tự hào con Rồng cháu Tiên.
Chúng ta có chung cội nguồn huyết thống thiêng liêng,
truyền lưu cho chúng ta nên chúng ta đều “bình đẳng” như
nhau. Chúng ta cùng chung một bào thai của Mẹ Âu Cơ,
người Mẹ Tổ quốc Việt Nam sinh thành dưỡng dục nên
chúng ta có quyền gọi những anh em là đồng bào ruột thịt
mà các dân tộc khác không thể gọi được như thế.
Hai chữ đồng bào mà chúng ta vẫn gọi một cách thân
thương trìu mến “Bọc điều trăm họ thai chung, Đồng bào
tiếng gọi vô cùng Việt Nam...”. Dân gian Việt thường gắn
liền “yêu nước với thương nòi”, “tình đồng bào với nghĩa
ruột thịt” đặc trưng của nòi giống Việt. Chính từ ý nghĩa
đồng bào nên trong cuộc sống thường nhật, việc ứng xử thể
hiện qua cách xưng hô với người không phải trong gia tộc
rất là thân tình chẳng khác gì bà con họ hàng cả. Đối với
tha nhân, người Việt chúng ta cũng gọi là bà con cô bác,
cũng xưng hô là ông bà, cô bác, chú thím, cậu mợ, anh chị
em, là điều mà không thấy ở bất cứ một dân tộc khác ngoài
Việt Nam.
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COMPATRIOTIC SENTIMENTS,
THE ELEVATED HUMANE SIGNIFICANCE OF
VIETNAM
The tradition of five-thousand-years civilization shows
us an elevated meaning overflowing with humanism of the
legendary founding of Vietnam which no other peoples
have. Indeed, the image that the fairy mother gave birth to a
sac containing one hundred eggs, then brought them to the
field in order that the land mother nursed, and after seven
days, from one hundred eggs, one hundred sons were
brought forward. All of them were brave and intelligent,
which gave us the pride of being children of The Fairy and
The Dragon. We have the same sacred blood-relation origin
and equality. We have the same mother Ou, the mother of
Vietnam, who bore and brought up us. We can call
ourselves brothers and sisters and compatriots, which no
peoples could. The word ‘compatriot’ is called
affectionately “The same sac of one hundred children
makes the word compatriot and has become a Vietnamese
special character”.
Vietnamese people usually combine love for country
with love for race, compatriotism with blood-relation
sentiments, which is the utmost characteristic of the
Vietnamese. From the meaning of compatriot, in daily life
their behavior is closely expressed by their address for
people who are not their relatives as if they were their
relatives. For others, Vietnamese people address them as
grandfather and grandmother, uncle and aunt, and brother
and sister, which just Vietnamese do as to address their
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Đồng bào còn biểu trưng một ý niệm bình đẳng như nhau,
giữa những con dân Việt không có gì khác biệt về đẳng
cấp, quyền lợi.
Huyền thoại Rồng Tiên thể hiện một ý chí độc lập tự
cường lấy sức mình là chính, không dựa vào thần linh cũng
như tha nhân. Huyền tích Việt kể rằng mẹ Âu đem bỏ cái
bọc ra ngoài đồng, biểu trưng cho nền văn hoá nông nghiệp
nên dân gian ngày xưa, khi đẻ xong lót lá chuối cho con
nằm dưới đất hàm nghĩa trong vòng tay của mẹ đất. Mặt
khác nó cũng thể hiện ý niệm nhân chủ, lấy con người làm
chính, dựa trên ý chí tự chủ, tự lực tự cường.
Huyền thoại Rồng Tiên kể rằng sau 7 ngày, trăm trứng
nở ra trăm con trai, không cần phép màu của bất cứ thần
linh nào đã thể hiện cao độ tâm linh Việt, sức sống Việt. Từ
đó, chúng ta phải biết lấy sức mình là chính để đứng vững
trên đôi chân của mình không dựa vào Thần linh, một sức
mạnh bên ngoài như các dân tộc khác. Từ ý niệm đồng bào
cùng chung một Mẹ, một nguồn cội huyết thống đã hình
thành một ý thức dân tộc cao độ với lòng yêu nước gắn liền
với tình thương nòi giống.
Hai ý niệm yêu nước thương nòi hoà quyện làm một,
xuất phát từ lòng tự hào “Con Rồng cháu Tiên” đã tạo nên
những kỳ tích oai hùng, đẹp như áng sử thi của thiên trường
ca bất hủ Việt Nam. Hai chữ “Đồng bào”của Việt tộc còn
biểu trưng một cộng đồng Bách Việt luôn đặt quyền lợi
chung lên trên quyền lợi cá nhân, việc nước trước việc nhà,
danh dự gia đình dòng họ trên lợi ích cá nhân hẹp hòi vị kỷ.
Tuy vậy, truyền thống Việt cổ vẫn lấy con người làm gốc
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own relatives. Compatriotism also symbolizes a conception
of equality between Vietnamese people.
There are no differences of social class and interests.
The legend of The Fairy and The Dragon expresses a will
of independence and self-strengthening. They rely on
themselves, not gods or others.
The legend that mother Ou brought the sac to the field
symbolizes the agricultural culture. After giving birth,
lining by banana leaves for lying on the ground means
lying in arms of the mother land. On the other hand, it also
expresses the concept that men are living on their own
principal roles in life and rely only on their will of selfcontrol and self-help for self-improvement. The legend of
The Fairy and The Dragon recorded that after seven days,
one hundred sons came out of one hundred eggs. They
didn’t need to suckle and spoon-feed. It shows with high
Vietnamese spirit we have to rely on ourselves but not gods
or other mystic strengths as often do other peoples.
From the concept of compatriotism of the same original
mother and blood-relation origin, it creates a high sense of
nation with their love for country and race. Two concepts
of love for country and love for race became one, which
has taken roots in the pride of being children of The Fairy
and The Dragon and made grand exploits which were
beautiful as an immortal epic of Vietnam. The word
compatriot of Yue clan symbolizes Bai-Yue community
which always places the common interests above their own
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“Nhân bản”, tôn trọng cá nhân cũng như sự bình quyền
nam nữ, không phân biệt giàu nghèo sang hèn.
Trong khi Tây phương coi trọng tự do cá nhân thái quá
không đếm xỉa gì tới tha nhân, tới lợi ích cộng đồng của
nhân quần xã hội. Đó chính là ý nghĩa của đạo đức Việt cổ
mà giới học giả Tây phương đều phải hết lời ca ngợi cái gọi
là “Giá trị Phương Đông”, tinh hoa của nền văn minh đạo
đức Việt Nam.

interests, their state affairs above their family matters, and
their honor of family above their own insular and selfish
interests. However, ancient Vietnamese traditions still
considered men as the origin of humanity, respected
individuals as well as equal rights between men and
women, and they have not differentiated rich and poor and
luxury and humbleness. It was different from Western
countries where individual freedom was attached with
excessive importance and they didn’t care about common
or public interests of societies which was the Eastern value
and quintessence of Vietnamese moral civilization praised
by Western scholars.
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Rồng ở Đền Samphran Thái Lan

Rồng Thái Lan và Rồng Lào (lyhocdongphuong.org)

Rồng ở Chùa Wat Phrasingh, Chiêng Mai Thái Lan
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HUYỀN THOẠI RỒNG TIÊN,
BƯỚC TIẾN HOÁ CỦA NHÂN LOẠI
Truyền thuyết về họ Hồng Bàng, tự thân chữ họ đã gói
ghém tinh thần gia tộc trong dòng họ của một thị tộc. Nhiều
thị tộc tiến tới một bộ tộc, rồi ý niệm dân tộc hình thành
theo quy luật sinh thành, tiến hoá chung của nhân loại. Xã
hội loài người thuở ban sơ với đời sống hoang dã, bản tánh
hồn nhiên sống theo tục quần hôn của chế độ mẫu hệ kéo
dài hàng ngàn năm.
Theo thời gian với sự tiến hóa của nhân loại, ý niệm độc
hữu đã hình thành gia đình, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của
đời sống xã hội ở một thời điểm nhất định nào đó. Thế
nhưng, khởi nguyên từ hình tượng nguyên sơ của Mẹ Tiên
“đẻ trăm trứng nở trăm con”, nguyên lý Mẹ tiềm ẩn trong
dòng máu Việt cái Gene “Tiên” ngay cả khi đã chuyển sang
hình thái phụ hệ. Thật vậy, nguyên lý Mẹ thể hiện rõ nét
trong sinh hoạt văn hoá, xã hội mang tính truyền thống của
dân tộc từ thuở xa xưa.
Thời đó, trong các cuộc tế lễ hội hè đình đám, vai trò
chủ tế thuộc phụ nữ chứ không do các thầy tư tế như hầu
hết các dân tộc khác chịu ảnh hưởng của thần quyền. Thời
kỳ này hình thành một nền văn minh vu thuật nên dân gian
vẫn thường gọi là bà Vu Ông Hích. Về sau nam giới mới
được tham dự đồng tế thì ta gọi là ông đồng bà bóng hay bà
cốt.
Thời xưa, trống đồng không chỉ là một nhạc cụ mà nó
còn biểu hiện uy lực của một hiệu lệnh mà người đánh
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THE FAIRY AND THE DRAGON,
THE EVOLUTIONARY TURNING-POINT OF
MANKIND
In the legend of Hong Bang family, the word ‘family’
includes family spirit of a clan. Many clans become a tribe
and the conception of nation is formed according to
common laws of giving birth and bringing up and evolution
of mankind. At the primitive stage, human society adopted
a wild life trend and followed the thousand-year custom of
group marriage of matriarchy. With the evolution of
mankind, the idea of private possession formed the family,
which met living requirements of social life at a time like
this. However, it originated from the pristine image that the
fairy mother gave birth to one hundred eggs from which
one hundred children were born. Mother’s principles hid in
the Vietnamese bloodline; even it was changed into
patriarchy.
Indeed, mother’s principles are clearly expressed in life,
in the culture and society with national traditions. In the old
days, in sacrifices and festivities, women played a role of a
master of ceremony, an officiating priest, not a male priest
like other peoples who were affected by theocracy. This
period formed a Vu Thuat civilization; therefore, the
common people usually called Mrs. Vu and Mr. Hich.
Afterwards, men were allowed to attend sacrifices,
everybody called psychics. By then, the bronze drum was
not only a musical instrument but also a powerful symbol
of an order and the person who beat the drum was always a
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trống bao giờ cũng là nữ giới. Tùy thư chép: “Người đánh
khai mạc chiếc trống mới đúc bao giờ cũng là người con
gái”. Ngay tên con sông nơi mà những chi Việt tộc đã theo
triền sông xuôi Nam đã gọi tên một cách thân thương là
dòng sông Mẹ, là sông cái.
Trong đời sống, nguyên lý Mẹ vẫn ngự trị như một
nguồn suối tâm linh làm dịu mát tâm hồn, xoa dịu những
nỗi đau trần thế. Thật vậy, không một dân tộc nào mà có
nhiều Thần nữ tâm linh như Việt tộc từ hình tượng Mẹ Tiên
đến Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Dương Thần Nữ, Mẫu
thượng ngàn (Mẹ Long Nữ ở trên miền núi) Bà Chúa Xứ,
Mẫu Thoải (mẹ nước)… Đây là cả một hệ thống Nữ thần
như các bà chúa Dâu dạy dân trồng dâu nuôi tằm, bà Chăm
Chỉ của làng Đại Trạch dạy dân se tơ chỉ... Dân gian vẫn tổ
chức lễ hội hàng năm trong đó có lễ rước nước, đưa kiệu
xuống thuyền.
Theo truyền thuyết thì Mẹ Âu Cơ sinh ra trăm trứng nở
ra một trăm con trai để rồi Bố Lạc dẫn 50 con xuống miền
sông nước, Mẹ Âu dẫn 50 con lên núi chia nhau mà trị. Một
trăm người con trai mỗi người định cư một nơi, xâm mình,
cắt tóc, phát cỏ, lập ấp phát triển thị tộc rồi mở mang đất
nước phát triển giống nòi. Những chi tộc Việt như U Việt,
Mân Việt Dương Việt và Lạc Việt đã thành lập các quốc
gia Bạch Lang, Dạ Lang, Việt Lang, Văn Lang. Đây là thời
kỳ chuyển tiếp từ chế độ mẫu hệ sang phụ hệ. Việc chuyển
sang chế độ phụ hệ đã chấm dứt tục quần hôn và loạn luân
được xem như bước ngoặt tiến hóa của nhân loại.
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woman. Books recorded that “The person who beat the new
drum was always a woman”.
Even the river which Yue clan followed its basin to go
southward was affectionately called the mother river. In
life, mother’s principles still dominate as a spiritual stream
which eases the soul and relieves worldly pains. Indeed,
there are not peoples having many spiritual goddesses as
Yueh clan’s such as The Fairy Mother, Cuu Thien Huyen
Nu, Thai Duong Than Nu, mother Long Nu in the
mountains, Ba Chua Xu, Mau Thoai (water mother). Many
villages in Ha Bac provinces recorded in sacred genealogy
which was orally transmitted by people about a goddess
who was a daughter of mother Ou. It was a system of
goddesses such as Mulberry Goddess who taught people to
plant mulberry trees and raise silkworms, industrious
goddess of Dai Trach village who taught people to spin silk
into thread.
To worship the sister of three Bach Noan gods in Dong
Mieu hamlet, a temple was erected. She died with three
brothers in the fight against Chinese invaders. People in
this region still annually hold festivals in which there were
Welcome water festivals, bringing a sedan to a boat and
rowing the boat to the middle of river, then turning three
turns to scoop water into an ornamental jar and bringing to
a communal house in the village to keep her credit of
bailing out water in their mind. It is clear that the meaning
of moral standards of family, or exactly the meaning of
compatriot, or the meaning of one hundred eggs in
Vietnamese’s consciousness are deep.
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Ý nghĩa của mẩu truyền thuyết này xem như một mốc
tiến hoá quan trọng trong lịch sử nhân loại ở thời điểm khá
sớm. Trong khi đó ở Trung Quốc thời Thương còn duy trì
mẫu hệ mãi đến thời Tần Thủy Hoàng vẫn còn nên đã phải
áp dụng những luật lệ khắt khe để chấm dứt chế độ mẫu hệ
còn rơi rớt ở Trung Quốc.
Xã hội Việt Nam thời Hùng Vương dù đã chuyển dần
sang chế độ phụ hệ, nhưng ý nghĩa và vai trò của người Mẹ
vẫn được trân trọng bảo lưu mãi cho tới ngày nay. Sách
Nam Phương Thảo Mộc Trạng của Kế Hàm thời Tấn ở thế
kỷ thứ 3 còn ghi về truyền thống tôn trọng nữ giới của Việt
tộc như sau: “Người Việt có tục Nữ tửu tức là Rượu con
gái. Đúng vào ngày sinh con gái người nhà nấu rượu để vào
hủ sành gắn nắp lại rồi đem ra chôn ở bờ ao. Đến khi người
con gái lớn lên, đi lấy chồng thì trong ngày cưới, người nhà
đào rượu ấy lên uống trong tiệc cưới”.
Ngày nay tập tục đó không còn nữa nhưng cha mẹ yêu
quý con gái vẫn thường âu yếm gọi con mình là con gái
“rượu”, chính là phản ảnh tập tục truyền thống xa xưa của
dân tộc. Cách đây không lâu, tuy tập tục ở rể còn rơi rớt ở
một vài địa phương nhưng phần lớn các trường hợp do gia
đình bên nhà trai gặp khó khăn hoặc gia đình bên gái chỉ có
một cô gái rượu nên bắt ở rể được sống gần con gái.
Việc tôn trọng nữ quyền của truyền thống Việt Nam
khởi đi từ hình tượng Mẹ Tiên Âu Cơ, người Mẹ sinh thành
của Tổ Quốc Việt Nam xuyên suốt dòng vận động của lịch
sử. Sự bình đẳng nam nữ đã thể hiện ngay từ thời Hùng
Vương, khác hẳn với Hán tộc, một tộc người vẫn tự cho là
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Again, according to the legend, mother Ou gave birth to
one hundred eggs from which one hundred sons were born,
and then father Luo went seawards with 50 of their
children, mother Ou went to the mountains with 50 of their
children to rule over. One hundred sons settled separately.
They tattooed, cut hair, cut grass, and set up hamlets to
expand the country and develop into Yueh clans such as U
Yueh, Min Yueh, Duong Yueh and Luo-Yueh etc. and set
up countries such as Bach Lang, Da Lang, Viet Lang, and
Van Lang.
At the beginning, they were a family, and then they
became a clan which was a Yueh clan in Bai-yue. The
meaning of this legend is considered an important
evolutionary mark in the history of mankind in the
relatively earlier stage. While in China, matriarchy existed
in the period of the Shang dynasty, even Qin Shi Huang.
Qin Shi Huang applied strict regulations to stop matriarchy
in China. Changing into patriarchy ended group marriage
and incest customs; this was considered the evolutionary
turning-point of mankind.
Although Vietnamese society in the period of Hung
Kings was gradually transmitted to patriarchy, the image of
mother Ou, the mother of our country, was still deep;
therefore the meaning and role of the mother has still been
respected until now. The book of Southern Botany by Ke
Ham in the period of the Jin dynasty in the 3rd century
recorded Viet clan’s traditions of respecting women as
follows “Vietnamese people had traditions of well-treating
beloved daughter. On daughter’s date of birth, relatives
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văn minh, nhưng vẫn duy trì hủ tục mang tính quan liêu gia
trưởng trọng nam, khinh nữ. Quan niệm coi thường giá trị
của phụ nữ không được ra khỏi nhà, phục vụ chồng của
Hán tộc mới du nhập vào nước ta từ thời Hán thuộc, một
thời được các hủ nho rập khuôn nào là nữ nhi ngoại tộc,
nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Thế nhưng, dù bị ngàn
năm đô hộ của Tàu, văn hoá Việt với sức sống vô biên của
một dân tộc đã đẩy lùi âm mưu nô dịch văn hoá của Hán
tộc.
Thật vậy, ngày nay tuy phụ nữ không còn giữ vai trò
quyết định như trong chế độ mẫu hệ nhưng họ vẫn được tôn
trọng, thiên chức làm mẹ, làm vợ, vẫn được xã hội đề cao.
Tuy không còn là gia trưởng nhưng giới phụ nữ vẫn được
coi là nội tướng, người giữ tiền bạc của gia đình. Quan hệ
vợ chồng không bất bình đẳng như xã hội Trung Quốc,
đồng thời nó cũng không bình đẳng thái quá kiểu Tây
phương để đi đến chỗ dễ đổ vỡ, ly dị, hậu quả là con cái
thiệt thòi, gia đình ly tán.
Gia đình là nền tảng của xã hội, nên mối tương quan vợ
chồng Việt Nam dựa trên sự đồng thuận của cả vợ lẫn
chồng “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Đời
sống vợ chồng không chỉ là hạnh phúc lứa đôi mà còn là tổ
ấm nuôi dưỡng giáo dục con cái. Tình nghĩa vợ chồng Việt
Nam đầm ấm thân thương, xem người phối ngẫu của mình
là nơi trú ngụ che chở cho họ nên vợ hay chồng vẫn dùng
chung chữ “nhà tôi” để chỉ chồng hay vợ. Tình yêu thương
chồng vợ còn thể hiện qua cách xưng hô thân mật, xem
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brewed wine and put wine in a jar and closed it, then buried
it in the edge of pond. Until the daughter grew up and
married, on her wedding day, her relatives would dig the
wine up to drink in the wedding”.
Nowadays, although that custom didn’t exist, parents
often affectionately call their daughter beloved daughter,
which reflected the old traditional customs of our nation. It
has been a custom, though not commonly practiced at the
present time, that the groom living with the wife’s family
still exists in some localities because of a number of
reasons: the bridge’s family has no son and the bride was
the sole child in the family, or no children of their own. The
groom becomes the son in this family.
The form of matriarchal culture in respecting women’s
rights of Vietnamese traditions originated from the pristine
period of the fairy mother Ou, the mother of Vietnam. It
showed mother’s principles with lofty and beautiful
humanity throughout the history. Sexual equality was
shown from the period of Hung Kings, which was different
from Han Chinese who still thought that they were more
civilized and granted themselves the right to educate other
peoples, while they still maintain unsound customs of
paternalism and male chauvinism.
Han Chinese’s concept of belittling women who always
served their husbands as slaves sneaked into our country
during Han Chinese domination. It was the period of oldfashioned and narrow-minded conceptions that their
daughter will become the daughter of another family or if
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người yêu như chính bản thân mình nên thường gọi nhau là
“Mình, Mình ơi!”.
Về sau vai trò phái nam được coi trọng hơn vì truyền
thống thừa tự, hương hoả để thờ cúng tổ tiên, ông bà cha
mẹ nên “chồng nói vợ nghe” nhưng nếu trong các dịp lễ
Tết, Giỗ chạp nếu không có mặt người vợ thì xem như chưa
đủ lễ nghĩa của đạo vợ chồng. Tương lai của các con mới
chính là hạnh phúc của cha mẹ, nên người phụ nữ Việt
Nam sẵn sàng hy sinh tất cả cho chồng con, nhưng không
vì thế mà bị xem thường.
Trái lại hình ảnh người mẹ sống mãi trong tâm tư của
con cái, cho dù đứa con đã lập gia đình riêng. Từ lúc đó,
con cái dù đã lập gia đình nhưng vẫn phải sớm hôm phụng
dưỡng cha mẹ già từ miếng ăn, giấc ngủ, thuốc men những
khi đau ốm.
Đây là đạo lý làm người của người Việt Nam khác hẳn
với xã hội phương Tây trong đó, quyền tự do cá nhân đề
cao thái quá. Chính vì vậy, con cái lớn lên lập gia đình
riêng thường lơ là, thiếu sót bổn phận làm con, thậm chí
gửi cha mẹ già vào viện dưỡng lão, sống cô đơn trong tuổi
già buồn bã. Người phụ nữ Việt thường nhịn nhục chiều
chồng chiều con, chịu thiệt thòi về phần mình để lo cho
chồng cho con nhưng bù lại cho đến cuối đời lúc nào cũng
sống trong hạnh phúc với chồng bên đàn con cháu thương
yêu ruột thịt.
Khởi nguyên từ hình tượng Mẹ Tiên cao cả đã tiềm ẩn
“Nguyên lý Mẹ” trong tâm thức mỗi người Việt để truyền
224 PHAM TRAN ANH

you have one son, it means everything, and nothing if you
have even ten daughters. Fortunately, under one thousand
years of Chinese domination, Vietnamese culture with
unlimited vitality drove back that slavish culture. Indeed,
although women don’t play a decisive role as was the case
in matriarchy, they are still respected and their role as
mother and wife are still given prominence in society.
Although they are not head of the family, women still play
the key role in their families and they keep all the money of
the family. Conjugal relationship is less unequal than that
in China, but not as excessively equal as in western society,
which is prone to break-up or divorce turning their children
into disadvantageous and pained parties.
The family is a social cell; therefore, Vietnamese
conjugal correlation is based on harmony between the
husband and the wife as goes in the motto “Harmony
between wife and husband can dry up the East Sea”.
Married life is not only conjugal felicity but also a home to
bring up and educate the children. Vietnamese conjugal
sentiments are warm. They consider their spouse as a
person who will protect them; they use the common words
my home for their spouse. Conjugal love is also expressed
by familiar address. They consider the person they love as
themselves; therefore, they usually call their spouse my
darling or mostly myself.
Later, the role of men is more valued because of the
tradition of inheritance for worshiping ancestors,
grandparents, and parents. The wife always listens to her
husband, but if the wife is absent from Têt festival,
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lưu mãi tới ngày nay. Chính truyền thống cao đẹp này của
dân tộc đã sản sinh ra những bậc nữ lưu vĩ đại như Hai Bà
Trưng, Bà Triệu và bao nhiêu nữ anh hùng nữa, những bậc
anh thư của Việt tộc đã góp phần to lớn trong công cuộc
bảo vệ đất nước mà không một dân tộc nào có được.
anniversaries, and ancestor-commemoration days, it is not
enough conjugal duties. The future of their children is the
happiness of parents. A Vietnamese woman is willing to
sacrifice herself for the sake of her husband and children.
The image of the mother is always in their children’s mind
for the rest of their life. From that concept in mind, children
have the duty to take good care of their aged parents.
Normally, the first child of a family would have this
responsibility, but the role may vary depending the real
situation. In this case, the youngest would assume the first
one’s duty. Vietnamese women always stand by their men,
endeavor through all ups and downs in their married life.
The only compensation they have is seeing their children
succeed, having children and always living happily with
grandchildren at the end of their life.
Originating from the image of the lofty fairy mother
who made Mother’s principles in the mind of each
Vietnamese person, the form of matriarchal culture and
respect for women’s rights have been preserved up to now.
These lofty and beautiful traditions generated great women
such as the Trung sisters, Lady Trieu and others. Heroines
of Yueh clan considerably contributed to protection for the
country, which no other peoples have had.
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Di vật đầu chim Phượng

Cột trạm trổ rồng trong cung điện tại Huế.
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SỬ THI BỐ LẠC-MẸ ÂU
UYÊN NGUYÊN NỀN MINH TRIẾT VIỆT NAM.
Mỗi dân tộc đều có một vật tổ biểu trưng, trong khi Việt
tộc lại có hai vật tổ song trùng đó là Tiên Rồng. Ngay từ
thời đá mài Bắc Sơn cách nay khoảng 7000 năm người ta
đã tìm được những hòn sỏi mài nhẵn có gạch 2 vạch song
song mà theo các nhà nghiên cứu thì đó là nét song trùng,
hay là nét lưỡng hợp.
Đặc điểm của huyền thoại Việt Nam là luôn luôn có những
danh từ kép như sông núi, đất nước, nóng lạnh, sáng tối,
trong ngoài, âm dương, nước nhà, nhà nước biểu trưng
lưỡng thể tính âm dương đối lập trong sự thống nhất hài
hoà.
Ngày nay mọi người đều nhận chân được ý nghĩa và giá
trị của truyền thuyết là những trang chiếu giải trung thực
nhất của người xưa. Vấn đề là chúng ta, thế hệ con cháu
phải tìm về nguồn cội xa xưa để lý giải ngữ nghĩa hàm ẩn
trong chiều sâu ý niệm tâm linh của dòng sống sinh động
Việt cổ. Đó chính là quan niệm sử theo chiều dọc mà chúng
ta gọi là huyền sử.
Truyện xưa kể rằng mối tình Rồng Tiên của đôi vợ
chồng nhân thần để rồi ba sinh hương lửa mặn nồng đã sinh
ra bọc điều trăm trứng, nở ra trăm con trai khôi ngô tuấn tú
lạ thường. Bố Rồng dẫn 50 con về Thủy Phủ để Mẹ Tiên ở
lại với 50 con trên vùng cao. Thời kỳ này vùng đất bao gồm
từ cảng Thành Đô Tứ Xuyên tới Quảng Tây Quảng Đông
còn là biển cả mênh mông nên sử sách xưa gọi là Nam Hải.
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THE EPIC OF FATHER LUO – MOTHER OU,
THE PRIMARY SOURCE
OF VIETNAMESE ULTIMATE WISDOM
Each nation normally has one symbolic totem whereas
the Yue clan has two such symbolic totems - The Fairy and
The Dragon. Since the period of grindstone of Bac Son,
about 7,000 years ago, people found ground gravels with
two parallel lines which were presumed to be double lines
which appeared many times in other legends. The
characteristics of Vietnamese legend are expressed in pairs
of words such as river and mountain, earth and water, hot
and cold, light and dark, in and out, yin and yang, country,
state which represented double opposing characteristics of
yin and yang in harmonious unity of mother’s principles.
Nowadays, everybody recognizes that the meaning and
value of legend is a righteous explanation of the ancients.
The matter is that we and our generations have to find out
our origin to explain the hidden meaning in the depth of
spiritual conceptions of vivid life of the ancient Vietnamese
in the period of the kings of Hung. It was a conception of
history in length which we called Legendary history. The
old story recorded there was the eternal conjugal-love
between the fairy and the dragon, a married couple of
human gods. The birth of one hundred eggs in a sac from
which one hundred handsome and intelligent sons were
born was not simply a myth, it was a philosophical legend.
Dragon father went back to Suifu and the fairy mother
stayed to bring up their children.
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Từ trước tới nay chúng ta cứ nghĩ là Bố Lạc dẫn 50 con
xuống nước là thuỷ phủ. Thế nhưng gần đây thạc sĩ Sử địa
người Pháp là P. Gourou và J. Loubet, thạc sĩ văn chương
đã xác nhận địa danh “Thuỷ Phủ” (Suifu) trong tác phẩm
“L' Asie moins L'Asie Russia” năm 1920 được in trên tấm
bản đồ Pacilic Osean và bản đồ New International ATLAS
of the world của Geographical Publishing Company ấn
hành năm 1949 cũng có địa danh Thuỷ Phủ ngày xưa chính
là cảng Thành Đô phủ Trùng Khánh tỉnh Tứ Xuyên Trung
Quốc bây giờ. Sự thật lịch sử này đã minh chứng hùng hồn
tính hiện thực của huyền thoại Rồng Tiên. Mẹ con Âu Cơ
tính trở về quê ngoại nhưng chiến tranh loạn lạc nên không
về được. Mẹ con lẻ loi đơn chiếc chỉ biết ôm nhau khóc lóc
kêu gào mong bố trở về: “ Bố ơi! Bố ở đâu mau về cứu
chúng con …”.
Rồi một hôm, Bố Rồng bỗng nhiên về gặp Mẹ Tiên ở
bến nước sông Tương để tạ từ ly biệt. Tự thân của mẩu
truyền thuyết này là uyên nguyên triết lý của sự tương sinh
tương khắc, tan hợp hợp tan, quy luật muôn đời thường
hằng bất biến của vạn vật muôn loài. Bến nước sông Tương
ngàn trùng xa cách từ buổi ấy, đầy ắp những giọt nước mắt
chia ly đã là hồn thơ muôn thuở của thi nhân:
Bố về gặp Mẹ bến sông Tương
Giọt lệ sầu đong nghĩa vợ chồng
Ngàn năm tự thuở chia ly ấy.
Huyền sử Rồng Tiên giống Lạc Hồng……
Giọt lệ sầu đong của Mẹ đã khiến bố Lạc ngậm ngùi tha
thiết giãi bầy: “Ta là giống Rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng
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The mother and children were hopeless and intended to go
back to her mother’s village but because of war, they
couldn’t. They were lonely and just cried and lamented
with hope for father’s coming back “Daddy! Where are
you, help us.”. One day, Dragon father suddenly went back
to tell his fairy wife he would leave her. This legend itself
was a deep philosophy of compatibility and
incompatibility, separation and reunion, which were
immutable and eternal laws of all beings. On Tuong river
shore, it was a very long time ago, teardrops for separation
were forever enchanting inspiration for poets:
Father goes back to meet mother in Tuong river shore
Sad teardrops are for conjugal sentiments
It was thousand years as of separation
It made historical legend of The Fairy and the Dragon
of Lac Hong Race…
Sad teardrops of the mother were unable to hold back
father’s grieved feelings “I am descended from dragons
yearning for the sea and you from fairies whose desire is to
be living in the mountains. We are as incompatible as water
is with fire. So we cannot continue living together but we
can exist in harmony. Now we part. Fifty sons will follow
me to the Suifu, and the other half of our sons will follow
you to the mountains, but never leave each othe”. Mother
Ou brought 50 sons to the mountains, and the eldest son
later installed himself as a monarch and named the country
Van Lang. Whether in the world there is lofty and great
love like the love story of the Fairy and the Dragon,
although it is legendary but not imaginary, dreamy but real
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là giống Tiên sống ở trên đất, vốn không ở được với nhau
lâu. Tuy nhiên âm dương hợp lại mà sinh con, nhưng dòng
giống tương khắc như nước với lửa khó bề ở lâu với nhau
được. Nay phải chia ly. Ta mang 50 con về Thủy Phủ chia
trị các nơi, còn nàng đem 50 con về chia nước mà trị.
Những lúc lên non xuống biển có việc cùng nhau gắn bó
với nhau đừng bỏ rơi nhau”. Mẹ Âu cùng 50 con ở lại
miền cao núi rừng, suy tôn người con trưởng lên làm vua
đặt tên nước là Văn Lang. Còn mối tình nào trên thế gian
này cao đẹp tuyệt vời như thiên tình sử Tiên Rồng, tuy
huyền nhưng không ảo, tuy mơ nhưng lại thực và sự hiện
hữu của cộng đồng Bách Việt là một hiện thực lịch sử của
huyền sử Tiên Rồng:
Việt Nam Thi Sử truyền ghi,
Âu Cơ Tiên nữ kết nghì Lạc Long,
Công Chúa Viêm Đế vốn dòng,
Theo cha du ngoạn non bồng Nam phương,
Động Đình kết mối uyên ương,
Thuyền quyên lòng đã mười thương anh hùng!
Sắt cầm hoà hiệp nguyện chung,
Trăm năm kết nghĩa vô cùng nên thơ,
Ba sinh hương lửa đợi chờ,
Mặn nồng tình nghĩa ngây thơ thẹn thùng,
Bọc điều trăm họ thai chung,
Đồng bào tiếng gọi vô cùng Việt Nam”
Thân thương cao cả vô vàn,
Hồn thiêng sông núi mang mang lòng người,
Truyền kỳ lịch sử bao đời
Cội nguồn dân tộc tuyệt vời Rồng Tiên ..!
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and existence of BaiYueh community was a historical fact
of historical legend.
Culturally, the legend of the Fairy and the Dragon was a
wonderful philosophy. Dragon Father and Fairy Mother are
pristine images and deep source of Yin and Yang
philosophy, which are represented by the married couple of
Father Luo and Mother Ou. Dragon Father and Fairy
Mother were a hero and a heroine who found the culture for
not only Yue clan (Viet clan) but also mankind in general.
The fairy mother, our Mother Ou, taught us to till the fields,
grow sweet potatoes, rice at the edge of mountains, sugarcane along the riverside, dig wells, weave fabrics, collect
honey, cook rice, and make cakes. It was the mother of BaiYueh race, the mother of Vietnam now and forever.
Dragon father slew beasts such as Ngu tinh, Moc Tinh,
and Ho Tinh to help people. Dragon father taught people to
tattoo in order that the sea monsters wouldn’t harm them.
The father represented will and strength of Yueh clan, and
the mother represented benevolence and mildness of our
people, which were a symbol of the Dragon and the Fairy.
The conceptions of earth and water, river and mountain,
father being sky, and mother being earth expressed the
philosophy of life on Ngoc Lu bronze drums, and they were
symbols of primitive and natural beliefs of agricultural
civilization in the ancient time.
The sun and the light are necessary source for life. Stars
at night and sleep are necessary for human life. Earth is the
mother who cherishes and brings up seeds to sprout for new
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Truyền thuyết Rồng Tiên là một triết lý văn hoá tuyệt vời.
Hình tượng Bố Rồng - Mẹ Tiên là hình tượng nguyên sơ,
uyên nguyên nguồn cội của triết lý Âm Dương, biểu tượng
bởi đôi vợ chồng nhân thần Bố Lạc - Mẹ Âu. Bố Rồng Mẹ Tiên là những anh hùng khai sáng văn hoá không
những của dân tộc Việt mà còn là của cả nhân loại nói
chung.
Mẹ Tiên, người Mẹ Âu Cơ của dân tộc dạy con cái làm
rẫy, trồng khoai, trồng lúa ven núi, trồng mía ven sông, đào
giếng, dệt vải, ép mật, thổi xôi, làm bánh. Đó là người Mẹ
của giống dòng Bách Việt, người Mẹ của Tổ Quốc Việt
Nam hôm nay và mãi mãi về sau.
Bố Rồng diệt quái vật, Ngư tinh, Mộc tinh, Hồ tinh để
giúp dân yên ổn làm ăn sinh sống. Bố Rồng còn dạy con
dân cách thức xâm mình, vẽ mình để khỏi bị thủy quái làm
hại. Bố là hình ảnh tượng trưng cho ý chí sức mạnh truyền
thống của Việt tộc, còn mẹ là hình ảnh biểu trưng của tình
cảm nhân ái hiền hoà của dân tộc như một biểu tượng nòi
giống Rồng Tiên.
Từ ý niệm Đất Nước, Núi sông đến Cha Trời, Mẹ Đất
thể hiện triết lý sống trên mặt trống đồng Ngọc Lũ là biểu
tượng tín ngưỡng tự nhiên nguyên thủy của nền văn minh
nông nghiệp thời cổ đại. Mặt trời, ánh sáng cần thiết cho sự
sống ban ngày. Ngôi sao, mặt trăng ban đêm, là giấc ngủ
không thể thiếu được trong đời sống con người. Đất là Mẹ
ấp ủ dưỡng nuôi để hạt giống nảy mầm khai sinh sự sống.
Nước mưa của cha từ trên trời rơi xuống lòng đất mẹ cùng
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life. Father’s rain-water from the sky falls upon the land
mother and together with sunshine and light of love made
all beings grow. Starting conceptions and real experience
made transformed Yin and Yang philosophy into eternal
basic laws of all-beings in a process which never varies, it
moves and changes in cycles.
Vietnamese legend represents the true value of human
beings, and with the individual meaning in starting culture
of philosophy started by human beings, it is a harmonious
form between the universe and all beings. It dignifies
human beings and respects the life of human beings and all
beings, in which human beings are, above all, noble and the
most sacred creatures in the world. Human beings are the
first and the last goal for serving. The harmony between
spirit and material, spirit and body, and will and sentiment
is represented by the married couple of human gods:
Dragon father(Will)+Fairy mother(sentiment)=Human beings
Father Luo (Strength) + Mother Ou (Spirit)
Vietnam
(Material)
(Spirit)
Perfection

Human beings are the noblest beings of all, they master
all other creatures. For humans are able to mix soul with
space, nature with time, and mind with universe as the
conception of homogeneous living beings or that we were a
small world in Eastern philosophy. Human beings are more
noble than all beings because human beings have a high
and deep spiritual life with their will and internal force.
They never stop creating, conquering and controlling the

VIỆT NAM NƯỚC TÔI - VN MY COUNTRY

235

với ánh nắng mặt trời, ánh sáng của tình yêu thương, đã tạo
ra muôn vật muôn loài, sinh sôi nẩy nở, đơm bông kết trái.
Khởi đi từ những ý niệm ban sơ, cùng với sự chiêm nghiệm
thực tế đã hình thành triết lý Âm Dương dịch biến, quy luật
căn cơ muôn đời của vạn vật trong cuộc biến diễn thường
hằng bất biến. Truyền thuyết Việt Nam biểu trưng giá trị
đích thực của con người, với ý nghĩa nhân chủ trong văn
hoá khởi đoan của một nền triết học do con người dẫn khởi
mà vẫn hài hoà với vũ trụ muôn loài.
Đề cao con người, tôn trọng sự sống của con người và
muôn loài, muôn vật trong đó con người vẫn cao quý
thiêng liêng hơn hết. Người là mục đích đầu tiên và cũng là
cùng đích để phục vụ trong cuộc sống. Sự hài hoà giữa tinh
thần và vật chất, giữa tâm linh và thể xác, ý chí và tình cảm
được biểu tượng bởi đôi vợ chồng Nhân Thần:
Bố Rồng (ý chí)
+ Mẹ Tiên (tình cảm) = Người
Bố Lạc (sức mạnh) + Mẹ Âu (tâm linh)
Việt Nam
(Vật chất )
(tinh thần)
toàn diện

Con người cao quý hơn muôn loài, làm chủ muôn loài
muôn vật, nhưng vẫn hòa tâm cùng không gian, hòa tính
cùng thời gian, hòa thông cùng vũ trụ. Đó là quan niệm vạn
vật đồng nhất thể, nhân thân tiểu thiên địa của lý nhất trung
trong triết lý Đông Phương.
Nhân linh ư vạn vật vì con người có một đời sống tâm
linh cao vời sâu thẳm cùng với ý chí, nội lực tự thân trong
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nature to serve their needs, happiness, peace and
contentment.
Historically, Dragon father and Fairy mother in
legendary stories were father Luo and mother Ou in reality
of the past. This created Vietnamese traditions with
unlimitedly vehement vitality which conquered the nature,
fought and won all enemies in any names and affirmed
before human beings that the heroic nation has nearly one
thousand years of civilization.
The tradition of patriotism originated from the national
pride of children of the fairy and the dragon and together
with resilient and indomitable will and the spirit of bold
sacrifice defeated the most cruel, brutal, malicious and
cunning enemies and invaders who wished to control,
assimilate and enslave us and bound us by an unseen string
in the form of foreign Marxist cultural enslavement.
Emperor Xian of Han, head of Han Dynasty, a hereditary
enemy of our people, produced an allegory of the
Vietnamese as a grasshopper next to a carriage of Han
Dynasty.
Our people have been proud to prove that such a
grasshopper is nothing but a mighty one: “It’s ridiculous
for a grasshopper trying to kick a carriage. The
grasshopper is supposed to fall, but amazingly it makes the
carriage toppled!”. Emperor Xian of Han finally affirmed
"Jiaozhi is the land of culture, many mountains and rivers,
many kinds of jewels, positive historical cultural objects,
outstanding talents".
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cuộc sống. Chính ý chí và nội lực của con người đã không
ngừng sáng tạo, lao tác chinh phục khống chế thiên nhiên
để phục vụ cho nhu cầu hạnh phúc an lạc của cuộc sống
con người. Bố Rồng, Mẹ Tiên của truyền kỳ lịch sử cũng
chính là Bố Lạc, Mẹ Âu của hiện thực lịch sử đã tạo thành
sức sống mãnh liệt vô biên của dân tộc từ thời lập quốc cho
đến ngàn sau.
Dân tộc Việt đã chinh phục thiên nhiên, chiến đấu và
chiến thắng mọi kẻ thù dưới bất kỳ danh nghĩa nào, để
khẳng định trước nhân loại: Một dân tộc anh hùng đã có
gần năm ngàn năm văn hiến. Chính truyền thống yêu nước
thương nòi xuất phát từ lòng tự hào dân tộc con Rồng cháu
Tiên, với ý chí kiên cường bất khuất, tinh thần hy sinh quả
cảm đã và sẽ đánh bại những kẻ thù xâm lược bạo tàn, từ
đế quốc “Đại Hán” thống trị thâm độc xa xưa đến chủ
nghĩa Cộng Sản bạo tàn quỷ quyệt nhất hôm nay. Sức sống
Việt Nam đã được Hán Hiến Đế, kẻ thù truyền kiếp của dân
tộc phải tuyên dương “Giao Chỉ là đất Văn hiến, núi sông
un đúc, trân bảo rất nhiều, Văn vật khả quan, Nhân tài kiệt
xuất…”.
Nền minh triết Việt khởi nguyên từ thần tổ kép Tiên
Rồng, uyên nguyên của triết lý Âm Dương Việt cổ, tinh túy
của triết học phương Đông. Âm Dương biểu tượng cho 2
mặt đối lập tương sinh tương khắc nhưng không dẫn đến
triệt tiêu, hủy diệt lẫn nhau mà cùng nhau tương hoà theo lý
đối lập thống nhất.
Trong vũ trụ vạn vật muôn loài đều có 2 mặt đối lập với
nhau nhưng vẫn cần thiết có nhau, tương hòa để tồn tại.
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The Vietnamese philosophy was initiated by two
ancestral gods of the fairy and the dragon and the deep
source of Yin and Yang philosophy of ancient Yueh (Viet).
Yin and Yang represent two opposite sides of
incompatibility and compatibility but not lead to cancel
each other out. They all together are homogeneous in the
state of united opposites. Universally, there are always two
sides to everything, in which each is opposing to the other,
but necessarily co-existing to stabilize itself. If the
component factors of materials cancel each other out, on
the other hand, if there is an absence of one of the two basic
factors Yin or Yang, all living creatures would not exist. If
there were just men without women or vice versa, human
beings would not exist. On the contrary, although men and
women have many contrary aspects such as appearance,
constitution, emotion, mind, both have common paired
compatibilities: Female (Yin) + Male (Yang), sentiment +
reason, mind + material. These pairs will spring up via a
seed of living and the 3rd factor - the children - comes to
being.
Life experience during the length of history of human
beings determines that human beings have persisted to the
present in paradoxical harmony and in variable unity. The
civilization of Vietnamese philosophy shows that if all
beings wish to exist, they have to be compatible among
themselves. The compatibility exists in substance and the
body and soul of a person - sentiment and reason, mind and
character - the harmony with nature or in behavior with
other people to maintain the good relationships between
people and people, and between nations living together
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Nếu thiếu một trong 2 yếu tố căn bản hoặc âm hoặc
dương thì sẽ không có muôn loài muôn vật. Nếu như chỉ có
nam mà không có nữ hoặc ngược lại thì cũng chẳng có loài
người. Tuy nam đối lập với nữ về nhiều mặt từ vóc dáng
thể chất đến tình cảm tâm hồn nhưng cả hai lại có tương
sinh nếu hợp nhất lại: Nữ (Âm) + Nam (Dương), tình cảm
+ lý trí, tinh thần + vật chất thì sẽ sinh thành con cái để
truyền chủng tạo ra nhân quần xã hội loài người.
Thực tế cuộc sống được chiêm nghiệm suốt chiều dài
của lịch sử loài người, đó là tuy đối lập nhưng vẫn hài hòa,
thống nhất trong đa dạng thì loài người mới tồn tại mãi tới
ngày nay. Bất cứ muôn loài muôn vật muốn tồn tại phải
“tương hòa”, đó chính là đạo “Thái hòa” của nền minh triết
Việt Nam. Hòa hợp ngay tự bản chất mỗi vật, hòa hợp ngay
chính bản thân mỗi người như thể xác với tâm hồn, tình
cảm với lý trí, tâm với tính, hài hòa với thiên nhiên, hài hòa
trong ứng xử giao tiếp với tha nhân, duy trì mối quan hệ tốt
đẹp giữa người với người, giữa dân tộc này với dân tộc
khác để cùng tồn tại chứ không cực đoan, mưu đồ tìm cách
tiêu diệt lẫn nhau.
Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải cùng tôn trọng nhau,
chấp nhận nhau dù có sự khác biệt. Phải chấp nhận thống
nhất trong đa dạng, lấy yếu tố con người làm đích điểm để
cùng chung sống trong hòa bình. Đó chính là triết thuyết
Nhân bản cộng tồn, lấy con người là chính để cùng chung
sống trong hòa bình an lạc của nền minh triết Việt.
Trong khi các quốc gia khác trên thế giới thường chọn
một vật tổ biểu trưng, một ý thức hệ làm đích điểm nên
240 PHAM TRAN ANH

without wiping out each other for extremeness. Life
requires us to respect each other and accept differences
among others. We have to accept and unite in variety and
the goal of human beings is to live in peace. It is a
philosophical theory of coexistence for humankind in
which human beings play a main role to live together in
peace and contentment, this was shown in Vietnamese
philosophy and civilization. While other countries in the
world choose a totem to represent them or an ideology for
their goal, therefore, they wallow in extreme rationalization
of dualism. They don’t accept anything except for them. A
is A, A can’t be A and B at the same time. It is extreme
rationalism which brings human beings to a nonplus and
there is just a destructive war, a consequence of opposite
theories. While our ancestors chose double god ancestors
The Fairy and The Dragon on the base of the super wise of
Vietnam and there is just only the Vietnamese philosophy
of civilization that could solve the intriguing case of human
life before the 3rd century of mankind.
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đắm chìm trong duy lý cực đoan của nhị nguyên luận. Quan
niệm duy lý đã dẫn tới thái độ cực đoan, không chấp nhận
bất cứ cái gì khác, A là A chứ không thể vừa A vừa B
được. Chính đầu óc duy lý cực đoan trên đã đưa nhân loại
đến bế tắc, đến ngõ cụt là một cuộc chiến tranh hủy diệt,
hậu quả của lý đối lập loại trừ.
Nhân loại đang trải qua thời kỳ khủng hoảng, bế tắc của
tư tưởng nên hết chiến tranh ý hệ lại quay sang chiến tranh
dân tộc và tôn giáo đe dọa sự sống còn của nhân loại. Chỉ
có nền minh triết siêu việt nhân bản tâm linh Việt mới đưa
nhân loại thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay để giải quyết
vấn đề nhân sinh trước thềm thiên niên kỷ thứ ba của nhân
loại.
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Golden Dragon Seal of Nanyue king
(The Museum of the Nanyueh King. Nguyenxuanquang Blog).

Dragon on the golden Seal of Gia Long King, Nguyen Dynasty.
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Rồng nhà Nguyễn

Rồng Việt Nam đời nhà Lý tại Công Viên Đầm Sen Sài Gòn

Đầu rồng (đời nhà Mạc)
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CHƯƠNG BA

LỊCH SỬ TIẾN HÓA
DÂN TỘC VIỆT
CHAPTER III
THE HISTORY OF EVOLUTION

OF THE VIET RACE
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LỊCH SỬ TIẾN HÓA
Mỗi dân tộc có một lịch sử tiến hóa mang đậm bản sắc
đặc thù của cộng đồng cư dân với sinh hoạt văn hóa xã hội
phản ảnh qua các nền văn hóa phong phú đa dạng của họ.
Ngày nay, các nhà nghiên cứu đều công nhận một thực thể
“Văn hóa Đông Nam Á”, có một lịch sử dân tộc học thống
nhất bao gồm nhiều dân tộc cư trú trên địa bàn này mà từ
xa xưa có cùng một cội nguồn lịch sử.
Các nhà Khảo cổ, Nhân chủng, Địa lý, Lịch sử, Dân tộc
và ngôn ngữ học với các công trình nghiên cứu liên ngành,
bằng các phương pháp đối chiếu so sánh đã thống nhất một
nhận định chung về Đông Nam Á. Đó là một khu vực địa lý
nhân văn trải dài từ vùng chân núi Hi Mã Lạp Sơn
(Himalaya) xuống Nam Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam,
Cao Miên (Cambodia), Lào, Mã Lai (Malaysia) và Nam
Dương (Indonesia).
Xét trên phương diện địa lý thiên nhiên, địa lý văn hóa,
địa lý chính trị, địa lý kinh tế thì tất cả tạo thành một cảnh
quan sinh thái nhân văn gọi là đại đồng văn của một khu
vực bao gồm các quốc gia Đông Nam Á kể cả vùng Nam
Trung Quốc. Hệ thống sinh thái thiên nhiên của khu vực
nóng ẩm gió mùa, mưa nhiều, nhiệt độ cao, ánh sáng nhiều
nên đất đai thích hợp cho rất nhiều loại thực vật sinh trưởng
và phát triển. Đặc biệt, đó là khu vực trồng lúa nước với
đặc trưng “Văn hóa Trống Đồng” là địa bàn sinh sống của
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Each people has the evolutionary history with their own
specific characteristics which connect closely with their
own geographical features, natural environment, climate,
and habitats of animal species and plant species in their
own territory. Nowadays, researchers recognized an entity
of Southeast Asian Culture.
“There was a united ethnographic history including
many ethnic groups residing in this area and sharing the
same origin of history in the old days. By interdisciplinary
and intercultural research works and the methods of
comparison, archaeologists, anthropologists, geographers,
historians, ethnographers, and linguists made a common
observation about Southeast Asia.
Southeast Asia is a humane geographic region spreading
from the foot of Himalaya mountains to Southern China,
Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Malaysia, and
Indonesia. Considering aspects of physical geography,
cultural geography, political geography, and economic
geography, all created a humane ecological landscape
called universal concord of a region including Southeast
Asian countries, Southern China included. The natural
ecosystem of a region with hot and humid climate,
monsoon, heavy rainfall, high temperature, and sunny
weather makes land suitable for a lot of plants to grow.
Especially, it is a wet rice region with a characteristic of
“Bronze Drum Culture”.48
48 Tran Quoc Vuong: Following history “Constants with ups and
downs of Southeast culture an history” p.27.
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đại chủng Hoabinhoid của cư dân Hòa Bình, người Tiền
Việt.49
Ngược dòng lịch sử về nguồn cội gốc tích Việt tộc chính
là tìm về lộ trình thiên cư của người xưa còn để lại ấn tích
mà các nhà Khảo cổ học gọi là văn hoá khảo cổ. Kết hợp
với kết quả của khoa Khảo Tiền sử, Dân tộc học, Ngôn ngữ
học và nhất là Di Truyền học để xác minh tính hiện thực
của truyền thuyết và của các nguồn thư tịch cổ. Mỗi một
thời đại có một nền văn hoá khảo cổ riêng biệt gồm những
di chỉ và tổng số hiện vật rải rác trong một khu vực nhất
định với những nét đặc trưng giống nhau và có cùng một
trình độ phát triển kỹ thuật. Mặc dù những yếu tố thẩm mỹ
đa dạng có phần nào khác biệt nhưng về đại thể, nói chung
vẫn mang tính thống nhất chung của một thực tế lịch sử.50
Các công trình nghiên cứu khoa học từ Khảo cổ học,
Tiền sử học đến Dân tộc học, Chủng tộc học, Ngôn ngữ
học và Văn hóa học đều thừa nhận nền văn hóa của các cư
dân từ Nam Hoàng Hà xuống tới Đông Nam Á châu là cái
nôi sinh tụ của cư dân Đông Nam Á, chủ nhân của nền văn
hóa Hòa Bình (Hoabinhian) chính là những người
Protoviets, người Việt cổ (Ancient Vietnamese).
Các công trình nghiên cứu về di truyền học đã xác định
người tiền sử từ châu Phi đến Đông Nam Á định cư ở Hoà
Bình Bắc Việt Nam và từ đây họ tiến lên Bắc Á và tiến
49. Trần Quốc Vượng: Những Hằng số cùng sự thăng trầm của văn
hóa lịch sử Đông Nam Á.
50-37-38 Cung Đình Thanh: Tìm Về Nguồn Gốc Nền Văn Minh Việt
Nam, NXB Tư Tưởng, Sydney Australia 2003, tr 443.
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All proofs based on archaeological, prehistoric
archaeological, ethnological, and linguistic background,
which were compared with ancient bibliographies, led us to
a conclusion that the regions in the southward direction
from the Yellow river valley and Yangtze river valley to
the end of Southeast Asian Islands including Malaysia,
Indonesia, The Philippines, Polynesian islands were the
place a race who pre-historians called Indonesian in Malaya
plateau resided. The term ‘Indonesian’ might have caused a
misunderstanding; therefore, we prefer using Malaya
plateau as a place of origin to exactly name this Malaysian
ethnic people.
To know clearly about the origin of Viet clan (Yue
clan), we have to trace the migration route of ancient
people who left vestiges, which archaeologists called
archaeological culture. They combined the results of
prehistoric archaeological, ethnological, linguistic, and,
especially genetics studies to verify the reality of the legend
and sources of ancient bibliography. Each age enjoys its
own archaeological culture including relics and its total
objects distributed in a certain region with the same
characteristics and the same level of technological
development. Although there were diverse aesthetic factors,
which were a little different, in general, they were united in
the real history.51 Recent scientific research by
archaeologists, prehistory researchers, ethnologists, and

51. Mac Duong: Hung Kings founding the country, Social Sciences
Publishing House, Ha Noi, 1973 p. 302.

VIỆT NAM NƯỚC TÔI - VN MY COUNTRY

249

xuống Úc Châu ở phương Nam. Theo Stepphen
Oppenheimer thì người tiền sử rời châu Phi cách đây 85
ngàn năm trước và đến Đông Nam Á. Giới khảo cổ đã tìm
được sọ người Australoid 60.000 năm tuổi ở hồ Mungo
châu Úc và bộ xương người Mongoloid 68.000 năm ở Lưu
Giang Quảng Tây.52
Năm 1998, giáo sư J.Y. Chu và các đồng nghiệp nghiên
cứu về “Dự án Đa dạng di truyền người Trung Quốc phân
tích di truyền” đã công bố là 50.000 năm trước, người tiền
sử Đông Nam Á từ Việt Nam di cư sang châu Úc và các
đảo Đông Nam Á. Khoảng 40.000 năm trước, do phía Bắc
bớt lạnh, người Tiền Việt đi lên Trung Hoa và khoảng
30.000 năm trước, họ vượt eo Bering sang chiếm lĩnh châu
Mỹ.
Công trình nghiên cứu của Ballinger cũng cho biết
người tiền sử từ châu Phi theo con đường bờ biển Nam Á
tới Việt Nam. Trong khi phần lớn dừng lại ở Việt Nam thì
có những nhóm riêng rẽ theo hành lang phía Tây lên sống ở
Tây Bắc Trung Quốc.53 Những người tiền sử này, định cư
tại vùng cao Altai và sau một thời gian tiến hóa lâu dài, họ
phối chủng với Turc và Mongoloid để trở thành người
Trung Quốc (Hán tộc) được các nhà nhân chủng học gọi là
Trung-Mongoloid.
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linguists who shed light from ancient Chinese historical
books have proved that the culture of people living in
theQin mountain ranges in the south of the Yellow river
basin to Southeast Asia was the cradle of residence of
South Asian people who were Baiyueh community
(Malayo-Viets).
Andreas Lommel, a scholar, recorded in Prehistory: “In
all immense area from Southern China to the Pacific
Ocean, there was the same culture. Borneo island in
Indonesia also had the same art with the area of the Huai
river, Jiangsu belonging to the south of Wu State in the
Spring and Autumn period. Cultural characteristics
connected closely with living environment of plants and
animals such as betel and areca, mulberry trees, pigs,
chickens, peacocks, etc. There were the habits and customs
such as dyeing the teeth black, chewing betel, tattoo, filing
the teeth, water festivals, boat races, especially the
important role of bronze drums and gongs in folk festivals.
It was the areas of bronze drum culture of Bai-yue
community from Southern China, Taiwan, Hainan to
Indochina comprising Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand
to Malacca Peninsula, Malaysia, Indonesia, The
Philippines, NewGuinea, Micronesia Islands and Paques”.54
In “The origins of Chinese Civilization”, Karl Jettmar, a
scholar, observed “For a series of cultural aspects from
54. Andréas Lommel: Prehistoric “In the South there were a number of
agrarian cultures, of which the Thai was the most powerful, becoming
of most importance to the later China….” Cung Dinh Thanh: Learning
about the origin of Vietnamese culture, page 441.
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agricultural production to mythology, Southeast Asia had
its neighbors. Of course, many things such as planting rice,
metallurgy and other cultural achievements were made by
many small or big ethnic groups during thousand of years
of historyinf the unique world called Southeast Asia.
Therefore, Southeast Asia was one of the cradles of
humankind”.
“An Analysis of Archaeoloical linguistic and
anthropological material makes it possible to formulate a
hypothesis that the sources of the north Chinese Neolithic
culture should be sought in the region to the south. It can be
a assured that one of the group of the early Neolithic
population in south China, which had occupied a marginal
position in the center of cultures of the later Hoabinhian
type migrated in the fifth millennium B.C. along the ChiaLing-Chiang (in the present province of Szechwan) and
having found passes through the Ch’in Ling range, reached
the basin of the Wei river”.55

55 Karl Jettmar: The origins of Chinese Civilization, Chapter 8, Soviet
views, page 232.
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Carved characters on stones of Hoabinhian

Hình khắc tranh vẽ trên đá ở Mường Hoa Sapa.
Ảnh của Victor Goloubev Viện Viễn Đông Bác Cổ
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NỀN VĂN HÓA HÒA BÌNH
Theo khoa Đại Dương Học thì trước khi biển tiến cách
đây 14.000 năm, 11.500 năm và 8.000 năm, thềm
Nanhailand vẫn còn nối liền với đảo Hải Nam. Thềm lục
địa Sundaland vẫn còn trên mực nước biển, nối liền lục địa
Á châu với các đảo Sumatra, Borneo, Java nên người cổ
Đông Nam Á đi qua các “cầu đất liền” trên vùng rộng lớn
này. Người Đông Nam Á cổ bắt đầu thuần hóa các cây quả
và thú vật, kết hợp đời sống đánh cá với hái lượm trong
rừng, trồng các loại cây như cây đậu ở gần nơi cư trú trong
hang động.
Trước khi biển tiến cách đây 14.000 năm thì thềm Sunda
vẫn còn trên mực nước biển, nối liền lục địa Á châu với các
đảo Sumatra, Borneo, Java tạo thành Sundaland cho phép
người cổ Đông Nam Á phân tán và đi qua các “cầu đất
liền” trên vùng rộng lớn này. Vào thời đồ đá, người tiền sử
Đông Nam Á được các nhà nhân chủng gọi là AustroAsiatic. Những người Austro-Asiatic, chủ nhân của nền văn
hoá Hòa Bình Hoabinhian chính là những người Tiền Việt
(Protoviets) cư trú ở Việt Nam mà chúng tôi gọi là đại
chủng Hoabinhoid.
Trước đây, thế giới cho rằng trung tâm nông nghiệp cổ
nhất là ở Lưỡng Hà có niên đại C14 là 7.000 năm. Các nhà
nghiên cứu đã tìm thấy động thực vật được thuần dưỡng tại
Hòa Bình có độ tuổi 10.000 năm và cư dân Hòa Bình đã
chế tác đá cuội cực rắn thành những nông cụ như cầy, cuốc,
thuổng để canh tác. Hội nghị Khảo cổ Học Quốc Tế năm
1932 về thời Tiền Sử ở Viễn Ðông xác nhận: “Văn hóa Hòa
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HOA BINH CULTURE
In 1978, William Meacham, an English anthropologist,
at the university of Hong Kong, stated in his famous report
‘Origins and Development of the Yueh Coastal Neolithic:
A microcosm of Culture Change on the Mainland of East
Asia’ observed: “The culture of ancient Viet people in
coastal regions, and the Vietnamese today is a remaining
part, which has developed in all region of southern China;
and then, almost contributed to development of Oriental
civilization which was called China”.56
According to G. Coedès, the director of the French
school of the Far East, the particular traits of Indonesian
people whom we called Malaysian, and who migrated to
the Malaysian plateau were present. When the sea level was
low, yielding more land for cultivation when these people
arrived and settled along the Yellow river and Yangtzu
river. China history books named them Bai-Yue (MaylayoViet) whose customs and tradtions are as follows:
-

-

Spiritually:
The
community culture
was
characterized by spiritual factors of universal
dualism.
Materialistically: farming, transplanting, raising
cattle, using primitive metal wares, good at boat
rowing.

56 The conference was hold from 26th to 30th June, 1978 at university
of U.C. Berkeley. It comprised 17 international reports published in
1983. [The Origins of Chinese Civilization, pages 147-175].
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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 đánh cá bằng lưới và những
động vật gia súc xưa nhất đều bắt nguồn từ Ðông Nam Á.
Đây là trung tâm quan trọng của thế giới về kỹ thuật trồng
trọt và thuần dưỡng cây trồng bằng cách tái sinh sản thực
vật.".57
Theo G. Coedès, Giám đốc trường Viễn Đông Bác Cổ
thì đặc điểm của chủng Indonesian mà chúng tôi gọi là
Malaysian như sau:
-

-

Về phương diện tinh thần: có tính cộng đồng về văn
hóa đặc trưng bởi những yếu tố về mặt tinh thần là
tính nhị nguyên luận về vũ trụ.
Về phương diện vật chất: Làm ruộng cấy lúa, nuôi
trâu bò, dùng đồ kim khí thô sơ, giỏi bơi thuyền …
Về phương diện xã hội: Phụ nữ giữ địa vị quan
trọng, huyết thống mẫu hệ, tổ chức xã hội theo nhu
cầu tưới nước ruộng.

57 C. O. Sauer: Agricultural Origin and Dispersals, 1952 Newyork.
American Geographical Society.
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-

Socially: the important role of women, matriarchy,
and social organization according to the needs of
irrigating fields.

-

Religiously: devoting to theory of animism,
worshiping ancestors, worshiping land gods,
placing temples in high places, burying the dead in
jars.

-

Mythologically: opposite cosmology between
mountain and sea, between birds and aquatic
animals, between highlanders and plainmen.

-

Linguistically: using (phonologically) monosyllabic
language with profuse capacity of development in
vocabularies.58

According to W. G Solheim II, an anthropology
professor at University of Hawai, in many scientific
researches his, Orizasativa, a species of rice appeared at
least in 3,500BC and Hoa Binh people domesticated wet
rice 15,000 years ago. This rice species even appeared
before the one found in India and China 1,000 years ago. C.
Sauer, a scholar, made a conclusion that it was the plant
which was first domesticated by inhabitants of Hoa Binh
culture in the world. W. G. Solheim II determined the
scope of Hoa Binh culture which extended in the direction
58 G Coedès: Les Peuples de la peninsula Indochinoise, Paris 1962.
Binh Nguyen Loc “The Malaysian origin our nation”, Bach Boc
Publishing House Sai Gon, pp. 446-449.
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-

Về phương diện tôn giáo: Theo thuyết vạn vật hữu
linh, Thờ phụng tổ tiên, thờ thần đất, đặt đền thờ
trên những chỗ cao, chôn người chết trong các
chum vại.

-

Về phương diện thần thoại: Đối lập vũ trụ luận giữa
núi và biển, giữa loại phi cầm và thủy tộc, giữa
người thượng du và người đồng bằng.

-

Về phương diện ngôn ngữ: Dùng ngôn ngữ đơn âm
với năng lực dồi dào về phát triển từ vựng.

Các học giả Hoa Kỳ W.G. Solheim II, Gorman, Trương
Quang Trực (Trung Quốc) và học giả Nga N. Vavilow đều
thừa nhận rằng: "Ðông Nam Á mà chủ đạo là Việt Nam đã
có một nền văn hóa tiền sử phát triển rất sớm, tiên tiến và
nhanh chóng, sáng tạo và sống động chưa từng thấy ở nơi
nào trên thế giới.". Nhà nghiên cứu Gorman Chester F nhận
định rằng nền văn minh Hòa Bình thành hình trong thời
gian thềm lục địa Sundaland và Nanhailand bị ngập lụt. Từ
nhiều ngàn năm trước, cư dân Hòa Bình thời nguyên thủy
chỉ biết sống bằng săn bắn hái lượm rồi dần dần trồng trọt
ruộng khô trong những vùng thung lũng. Khi mực nước
biển dâng cao khiến dân cư tụ lại vùng cao ngày một đông,
sự thiếu hụt lương thực khiến cư dân Hòa Bình nảy sinh
những phát kiến quan trọng, đó là sự ra đời các giống cây
cho hạt, những loại ngũ cốc thuần hóa thích hợp để cấy
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of northeast to Japan, the Philippines; in the direction of
west to Thailand; and to Australia in the south; and two
ancient cultures of China, Yanshao and Lungshan, in the
north.
At the same time, W.G. Solheim II made a judgment
which toppled all previous conceptions and misjudgment:
“European and American historians often reasoned that
the way of life which we called civilization firstly
originated from the fertile arc-shaped region of Near East
or in neighboring hillsides. We have believed for a long
time primitive men here developed agriculture and
gradually learned to manufacture potteries and bronze
wares. Archaeology also supported them, partly because
archaeologists dug the fertile valley of the Near East.
However, recent discoveries in Southeast Asia compelled
us to examine the conception again. Things which were dug
and analyzed in the past 5 years showed us that Southeast
Asian people planted, manufactured potteries and founded
bronze the earliest in the world and earlier than people in
Near East, India and China did thousands of years ago.”.
The persuasive researches by W.G Solheim II
determined Southeast Asian people knew how to found
bronze by double sandstone molds from 2,300 to 3000 BC,
which meant it occurred before India and China by 1,000
years.59
59 G.Solheim II: New light on a forgotten past, National Geographic
Vol.139, No. 3, 1971. Reflection on the new data of Southeast Asia
prehistory: Autronesian origins and consequence.A.P.18: 146-160.
1979a: New data on late Southeast Asia prehistory and their
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ruộng nước. Đây là chuyển biến quan trọng mang tính đột
phá của nền văn minh Hòa Bình cổ nhất của nhân loại.60
Các nhà nghiên cứu đã phân tích các tài liệu về khảo cổ
học, ngữ học và nhân chủng học đã kết luận rằng nguồn
gốc của thời đá mới ở phiá Bắc Trung Hoa bắt nguồn từ
phương Nam. Những tộc người thời đại đá sớm ở phiá Nam
Trung Hoa từ những cư dân của nền văn hoá Hòa Bình. Cư
dân Hoà Bình đã đi lên phiá Bắc tới Vân Nam rồi đi dọc
theo vùng Chia-Ling-chiang nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vượt
qua rặng Tần Lĩnh (Ch’in Ling) để vào lưu vực sông
Hoài.61
Theo khoa Đại Dương Học thì 3 lần biển tiếng gần đây
nhất cách ngày nay 14 ngàn năm, 11.500 năm và 8.000
năm. Cứ mỗi lần biển tiến thì Hoabinhian Protoviets lại
thiên cư lên vùng cao nguyên Malaya phương Bắc để tránh
nạn biển tiến, khi nước biển rút dần thì họ lại di chuyển
xuống vùng đồng bằng lưu vực các con sông lớn để định cư
sinh sống lâu dài.

interpretation, JHKAS 8: 73-87. Wilhelm G. Solheim H. Ph. D, placed
in National Geographic Magazine, Vol 139 n. 3rd March, 1971, with
the title of “New light on Forgotten Past.” 15. Andreson J.G: Children
of the Yellow Earth Studies in Prehistoric China, London 1934.
60 Gorman Chester F: Hoabinhian, A Pebble-Tool Complex with Early
Plant Associations in Southeast Asia, Science, CLXIII. No. 3868, 14
Feb 1969.
61. Cung Đình Thanh: Tìm về nguồn gốc Văn minh Việt Nam, NXB
Tư Tưởng Australia 2003, tr 194.
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Charles. F. Keyes, a scholar, affirmed in his “The
Golden Peninsula” that Vietnam was the mother of Hoa
Binh Culture extending throughout Southeast Asia granting
through 2 key points:
- The prehistorically cultural process of Southeast Asia was
divided into 2 stages in which it was characterized by place
names of archaeological sites such as Hoa Binh, Bac Son,
Dong Son in Vietnam.
- The Bronze Age appeared about 3,000 to 2,500BC in
Southeast Asia. This means it was earlier than that in China
and India. The principal symbol of this culture was bronze
drums found in places far away such as Sulawesi in
Indonesia. These bronze drums were found in a small
region in Dong Son in Vietnam, from then, drums were
distributed everywhere by sea.62
After many years’ studying customs and religions of
ethnic groups in Southeast Asia, Professor Wolfram
Eberhard, a China researcher, came to the conclusion that:
“There were not civilized China and not its surrounding
barbarous countries, but there were just China and its
surrounding countries who were civilized like them but in
another way.” Edward H Schafer also came to the
conclusion that: “There was no doubt that Chinese adopted
the art of planting wet rice and domesticating animals from
ethnic groups in the south far away who they despised. It
62 Vu Huu San: Geography of East Sea with Hoang Sa Island and
Truong Sa Island, page 28, quoted from “The Goldem Peninsula” by
Charles F Keyes, Newyork 1977:182.
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Sách sử cổ Trung Quốc đã chép về sự thành lập của các
quốc gia Bách Việt Bai-Yue trên lãnh thổ Trung Quốc bây
giờ. Như vậy, người tiền sử Đông Nam Á tiến hóa thành
Bách Việt: Hoabinhian => Proto-Viets => Ancient người
Hòa Bình, người Tiền Việt và khi di chuyển xuống đồng
bằng trung nguyên Trung Quốc, họ trở thành cư dân
Vietnamese (Malaysian) => Malayo-Viets.
Ngày nay, giới khoa học chính thức công nhận nền văn
hoá Hoà Bình là một nền văn hoá cổ đại nhất của nhân loại.
Chính điều kiện thiên nhiên thổ nhưỡng của vùng ảnh
hưởng văn hoá Hoà Bình này đã hội đủ những điều kiện để
vùng Đông Nam Á trải dài từ chân núi Hi Mã Lạp Sơn và
Côn Luân xuống tới Nam Á là một trong những cái nôi
sinh trưởng đầu tiên của nhân loại. Tiến sĩ W.G Wilheim đã
kết luận: “Đông Nam Á đã bắt đầu trồng cây, làm đồ gốm
và đúc đồ đồng, sớm hơn các dân tộc Cận Đông, Ấn Độ,
Trung Hoa tới cả hàng mấy ngàn năm trong đó Việt Nam
là quê hương của nền văn hoá Hoà Bình”.
Các công trình khảo cổ trên lãnh thổ Việt Nam đã cho
biết đã tìm thấy những dụng cụ đá ghè đẽo cư ngụ trên
những sườn các núi đá basalt nổi lên giữa các đồng bằng
nơi hợp lưu của 3 dòng sông Mã, sông Chu và sông Cầu
thuộc huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa. Giới khảo cổ gọi
những di chỉ của nền văn hóa thời đại đá cũ này là Văn Hóa
Đá Cũ Núi Đọ. Ngoài ra, giới khảo cổ còn tìm thấy những
rìu tay hình bầu dục, mũi nhọn để khoét, đục bằng đá
Basalt ở Xuân Lộc và những rìu tay hình hạnh nhân, dụng
cụ nạo, đục được ghè đẽo công phu hơn ở Dầu Giây Xuân
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was hard for Chinese to accept that they borrowed ideas
and technique of ethnic groups in the south. It was true”.63
Many researchers agreed that most categories of spirit
and creativeness of Chinese civilization and many other
things, which we today think they were specific
characteristics of China originated from the ancient Thai
people in the south (Ou-Yue) whom J Needham called Viet
people, the ancient Tibetan people in the west and the
ancient Mongoloid people in the north. According to J.
Needham, a scholar, after marine transgression,
Hoabinhian-Protoviets people brought with them 25
cultural characteristics and important inventions such as
planting wet rice, astronomy, maritime techniques, building
cities to a new location in the central area of China and
other locations to build ancient civilizations in the world
such as the Middle East, India and China:
1. Making clothes from tree barks.
2. Tattoo customs.
3. Clearing forests with fire to till the fields.
4. Technique of tilling the fields.
5. Technique of digging ditches to irrigate the fields.
6. Technique of domesticating buffaloes to draw
ploughs.
7. Civilization of planting wet rice.
8. Characteristics of village house for public gathering.
9. Technique of planting bamboos and use bamboo
tools.
63 Edward H Schafer: Ancient China, Time-Life book, NY 1967.
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Lộc. Đặc biệt, rìu tay ở Dốc Mơ Gia Kiệm được ghè đẽo
trên cả 2 mặt, hình hạnh nhân khá cân đối…
Giới nghiên cứu đã thống nhất quan điểm về nền văn
hóa tiền sử Đông Nam Á là nền văn hóa thực vật với đời
sống săn bắt hái lượm nguyên thủy. Công trình nghiên cứu
về thức ăn của đồng bào Xá, Thái Tày ở Bắc VN cho biết
họ chuyên sống bằng 50 loại rau rừng, 40 loại mộc nhĩ,
nấm rừng hay măng, 9 loại cây củ và 32 loại côn trùng.
Ngoài ra còn có rất nhiều loại nghêu sò ốc hến, ba ba, rùa
rắn. Giới nghiên cứu ghi nhận cư dân Sơn Vi đã biết nướng
chín thức ăn, và sống quây quần bên bếp lửa lớn với những
đống vỏ sò, xương động vật bị nướng cháy. Họ đã tụ cư
thành từng gia đình, bếp lửa nhỏ hơn và các nhà khảo cổ đã
tìm thấy những ngôi mộ được mai táng ngay bên bếp lửa
nơi cư ngụ. Điều này thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa
những người còn sống và đã chết, tập tục rắc thổ hoàng lên
người chết và chôn những vật thường dùng của người chết
chứng tỏ người thời Sơn Vi có một đời sống tâm linh với
quan niệm “vạn vật hữu linh”, khởi nguyên của truyền
thống thờ cúng ông bà tiên tổ của chúng ta sau này.64
Học giả Andréas Lommel trong tác phẩm “Tiền Sử” đã
ghi nhận như sau: “Tất cả miền đất mênh mông từ Thái
Bình Dương trở lên đến Hoa Nam Trung Quốc đều có cùng
một nền văn hóa. Đảo Bornéo ở Nam Dương (Indonesia)
cũng có cùng nghệ thuật như miền sông Hoài thuộc Giang
Tô miền Nam nước Ngô thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đặc
10. Specific characteristics of tamed dogs.
64. Lịch Sử Việt Nam Tập I, NXB Trẻ 2001 tr260-269.
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11. Technique of making lacquer paintings.
12. Sea and river culture.
13. Technique of long ship shipbuilding.
14. Boat race custom in festivals.
15. Legend of the dragon.
16. Dragon worshipping.
17. Ancestral worshipping customs.
18. Customs of killing pigs in a sacrifice ceremony.
19. Customs of praying for a blessed child to maintain
the continuity of a family line.
20. Spring and Autumn festivals for marriage.
21. Customs of making mountains sacred.
22. Bronze drum civilization.
23. Technique of founding iron.
24. Technique of shooting arrows.
25. Technique of manufacturing weapons and poisonstained arrows.65
Archaeological studies on Vietnam showed that whittled
stone tools were found on basalt mountain sides which
emerged in the middle of plains where it was the
confluence of 3 rivers: Ma river, Chu river, and Cau river
in Dong Son district, Thanh Hoa province. Archaeological
circles called relics of culture of Paleolithic the culture of
Paleolithic in Do mountain. Besides, archaeological circles
found sharp and oval axes to pierce and carve basalt in

65 J. Needham: Science and civilization in China, Introduction. History
of Science Thought, Cambridge, England 1956.
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tính văn hóa gắn liền với môi trường sinh sống của thực vật
và động vật từ trầu cau, cây dâu đến heo, gà, công.
Các phong tục tập quán từ nhuộm răng ăn trầu, xâm
mình, cà răng đến lễ hội mừng nước, đua thuyền, vai trò
quan trọng của trống đồng và cồng chiêng trong các lễ hội
dân gian. Đó là khu vực Văn Hóa Trống Đồng của cộng
đồng Bách Việt từ Nam Trung Quốc, Đài Loan, Hải Nam
tới Đông Dương gồm Việt Miên Lào, Thái Lan xuống tới
bán đảo Mallacca, Mã Lai (Malaysia), Nam Dương
(Indonesia), Phi Luât Tân (Philippine), Guinée, quần đảo
Micronesia và Pâques”.66
Theo học giả J.Needham thì sau nạn biển tiến,
Hoabinhian-Protoviets đã mang theo 25 đặc trưng văn hoá,
những phát minh quan trọng như nghề trồng lúa nước, thiên
văn, kỹ thuật hàng hải, xây cất các đô thị lên địa bàn cư trú
mới ở Trung nguyên Trung Quốc và đến các nơi khác để
hình thành những nền văn minh cổ đại trên thế giới như
Trung Đông, Ấn Độ và Trung Hoa. Công trình nghiên cứu
đầy thuyết phục của W. G Solheim đã xác định là nền văn
hóa Hòa Bình phía Đông Bắc đến Philippine, Nhật Bản,
phía Tây đến Thái Lan, phía Nam xuống tới Úc và phía Bắc
bao trùm cả 2 nền văn hoá Bắc TQ gọi là Ngưỡng Thiều và
Long Sơn là một phần của nền văn hoá Hòa Bình đã tỏa lên
phương Bắc 6-7 ngàn năm TDL. Theo W.G.Solheilm thì
66. Cung Đình Thanh: Tìm Về Nguồn Gốc Nền Văn Minh Việt Nam,
NXB Tư Tưởng, Sydney Australia 2003, tr 265 dẫn Andréas Lommel:
Prehistoric“ In the South there were a number of agratian cultures, of
which the Thai was the most powerful, becoming of most importance
to the later China…”.
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Xuan Loc and almond-shaped axes, scraping tools and
carving tools whose shapes were more meticulously alike
found in Dau Giay, Xuan Loc in the south of Vietnam. So
we know more clearly about the evolutionary history in the
period of Hung Kings by studying archaeological cultures
of Son Vi, Hoa Binh Bac Son, Nguyen Muu, Phung
Nguyen, Dong Son, Sa Huynh and Oc Eo.
The axes discovered in Doc Mo, Gia Kiem were 2 sided
with well-proportionally joined in almond shape whose
edge was amended meticulously to make its zigzag edge.
According to Stephen Oppenheimer, an oceanographer,
affirmed that “There was the only one time humans left
Africa successfully about 85,000 years ago”. According to
archaeology scientists, Hoa Binh Culture underwent three
stages:
The early Hoa Binh culture or the pre-Hoa Binh culture:
its date is characterized by Tham Khuyen relics (32,100 ±
150 Before Christ (BC)), Mai Da Dieu, Mai Da Ngam
(23,100 ± 300 BC).
The middle Hoa Binh culture or the orthodox Hoa Binh
culture: it is characterized by relics of Xom Trai (18,000 ±
150 BC) and Lang Vanh (16,470 ± 80 BC).
The late Hoa Binh culture: it is characterized by relics in
Tham Hoi (10,875 ± 175) and Sung Sam (11,365 ± 80 BP,
BLn-1541/I).
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việc thuần hóa cây lúa nước đã có tại Hòa Bình từ 15.000
năm trước TDL và những dụng cụ đá mài có lưỡi bén tìm
thấy ở Bắc Úc có tuổi khoảng 20.000 năm trước Dương
lịch đo bằng carbon C14 có nguồn gốc từ nền Văn hóa Hòa
Bình. Học giả nổi tiếng này còn cho rằng niên đại của nền
văn hóa Hòa Bình có thể lên đến 50.000 năm.
Văn hóa Hòa Bình được khoa học khảo cổ phân chia
thành ba thời kỳ:
- Hòa Bình sớm hay Tiền Hòa Bình, có niên đại tiêu biểu
là di chỉ Thẩm Khuyên (32.100 ± 150 trước Dương lịch
(TDL), Mái Đá Điều, Mái Đá Ngầm (23.100 ± 300 TDL).
- Hòa Bình giữa hay Hòa Bình chính thống, tiêu biểu bởi
di chỉ Xóm Trại (18.000 ± 150 TDL), Làng Vành (16.470 ±
80 TDL).
- Hòa Bình muộn, tiêu biểu bằng di chỉ ở Thẩm Hoi
(10.875 ± 175 TDL), Sũng Sàm (11.365 ± 80 TDL).
Nền văn hóa Hòa Bình muộn vào thời đá giữa có niên
đại C14 cách ngày nay là 10.875 ± 175 và tập trung nhiều
nhất ở Bắc Việt. Trên 120 di tích văn hóa được tìm thấy
trong các hang động đá vôi tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Tây,
Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa. Sau đó, văn hóa Hòa
Bình được tìm thấy ở nhiều nước Đông Nam Á nên T.M.
Mathews đã cho rằng văn hóa Hòa Bình bao trùm cả Miến
Điện, Cambodia, Lào, Mã Lai Á, Sumatra, Thái Lan, Ấn
Độ, Tứ Xuyên Trung Quốc. Không gian văn hóa Hòa Bình
là miền thung lũng với hang động và núi đồi nên còn gọi là
nền Văn Hóa Thung Lũng. Theo học giả J.Needham thì sau
nạn biển tiến, Hoabinhian- Protoviets đã mang theo 25 đặc
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trưng văn hoá, những phát minh quan trọng như nghề trồng
lúa nước, thiên văn, kỹ thuật hàng hải, xây cất các đô thị
lên địa bàn cư trú mới ở Trung nguyên Trung Quốc và đến
các nơi khác để hình thành những nền văn minh cổ đại trên
thế giới như Trung Đông, Ấn Độ và Trung Hoa.
The late Hoa Binh culture in the period of the
Mesolithic at the date of C14 which was 10,875± 175 years
ago and almost in northern Vietnam. Over 120 cultural
relics were found in limestone caves in provinces such as
Hoa Binh province, Ha Tay province, Ha Nam province,
Ninh Binh province, Thanh Hoa province. After that, Hoa
Binh culture was found in many Southeast Asian countries,
therefore, T.M. Mathews thought that Hoa Binh Culture
comprised Myanmar, Cambodia, Laos, Malaysia, Sumatra,
Thailand, India, Sichuan (China).
The place of Hoa Binh culture was a valley with caves
and hills; therefore it was called the culture of valley.
Researchers agreed that the culture of pre-history Southeast
Asia was the botanical culture with the primitive huntergather life. The research work of food of Xa people and
Thai Tay people in northern Vietnam showed that they
lived on 50 types of forest vegetables, 40 types of cat’s
ears, mushrooms or bamboo sprouts, 9 types of bulbs and
32 types of insects. Besides, there were a lot of oysters,
arcas, snails, mussels, turtles, tortoises, snakes. Researchers
recorded Son Vi people knew to broil food and they
gathered round a big flame with a heap of broiled shells
and animal bones. They gathered into smaller families with
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smaller flame and archaeologists found graves which were
made next to the flame they gathered.67 This showed the
strong attachment between the living and the dead.
The custom of dusting yellow sand on the dead and
burial of the daily necessities of the dead, which proved
that Son Vi people had the spiritual life with a conception
of “Animism”, which was the origin of the tradition of
worshiping our ancestors later. Hoa Binh people settled
into villages and hamlets knew how to plant vegetables and
bulbs such as winged yams in valleys and hills and
manufactured potteries. It was the period of the culture of
fields in the mountains of Hoa Binh people. Relics of Tham
Fi cave which meant spirit cave in northeast Thailand had
the date from 8 to 10 thousand years. In here, Chester
Gorman, an American archaeologist, found a lot of big
fossils of many types of plants such as canaries, arecas,
terminalias and some type of vegetables such as Rau Sang
which were half wild and half planted. In this period,
inhabitants bred and cultivated on a small scale. They still
gathered hunting, and fishing. Planting wet rice originated
from the valley and then developed in higher areas.
G. Childe, a researcher, called this stage the beginning
of the Neolithic revolution of the fourth period which
changed from Paleolithic into Neolithic, from hunting and
gathering into agriculture. Hoabinhian-Protoviets people
created ordinary rice whose vestiges were found in relics in
Xom Trai cave in Hoa Binh and its date of C14 was from
67 Vietnamese History, episode 1, Tre PublishingHouse 2001, p 260.
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16,000 to 18,000 years of Hoa Binh culture.
Archaeologists found vestiges of burnt rice husk and grains
of rice in diversity. There were forms of roundish grains
and sticky rice. Especially, the type of slenderly shaped rice
were the same as grains of rice in Cay Da cave in Thailand
with the date of about 10,000 years. The books Shui-Ching
Chu of Li Dao-yuan and ‘Sourthern Botanic’ recorded
“Sticky rice was grown in Jiaozhi, Cuu Chan and used to
make wine”. The book of ‘Sourthern Botanic’ by Ke Ham
listed the plants in the tropical region in Guangxi,
Guangdong and northern Vietnam such as gourd, banana
tree, bamboo, rice, conifer, fern, bead tree, rose-mallow,
jasmine, water lily, lotus, sugar-cane, peppercorn, aloes
wood, longan, litchi, coconut, date palm, grape, carabola,
lemon, spinach, cabbage.
This proved Hoa Binh culture extended throughout the
Southeast Asian continent. Research works showed
Hoabinhian-Protoviets people more evolved and knew how
to use potteries and did simple drawings on cave walls or
simple geometric drawings. Women knew to use shells
with bored holes as jewelries which were made of bone or
teeth of animals. Especially, jewelries or daily necessities
were buried with the dead. The dead was lined and dusted
red power all the body and buried in the foetal position, or
position of lying on their side or position with arms
clasping their knees. Graves were made by big rocks which
were arranged into the shape of rectangle or circle. In 1971,
Gorman claimed that Spirit Cave included remains of
Prunus (almond), Terminalia, Areca (betel), Vicia
(broadbean) or Phaseolus, Pisum (pea) or Raphia Lagenaria
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(bottle gourd), Trapa (Chinese water chestnut), Piper
(pepper), Madhuca (butternut), Canarium, Aleurites (candle
nut), and Cucumis (a cucumber type) in layers dating to
carbon 9800-8500 BP. None of the recovered specimens
differed from their wild phenotypes. He suggested that
these may have been used as foods, condiments, stimulants,
for lighting and that the leguminous plants in particular
point to a very early use of domesticated plants. He later
wrote that “Whether they are definitely early cultigens
remains to be established... What is important, and what we
can say definitely, is that the remains indicate the early,
quite sophisticated use of particular species which are still
culturally important in Southeast Asia”.
In 1972 W.G. Solheim, as the director of the project of
which Spirit Cave was part, published an article in
Scientific American discussing the finds from Spirit Cave.
While Solheim noted that the specimens may “merely be
wild species gathered from the surrounding countryside”,
he claimed that the inhabitants at Spirit Cave had “an
advanced knowledge of horticulture”. Solheim's
chronological chart suggests that “Incipient agriculture”
began at about 20,000 B.C. in Southeast Asia. He also
suggests that ceramic technology was invented at 13,000
B.C. although Spirit Cave does not have ceramics until
after 6,800 B.C. Presently, scientists have agreed that Hoa
Binh culture was one of the oldest of mankind. The
geographical characteristics and land features are the key
factors making Hoa Binh culture itself the first cradle of
human beings covering a large area from the foot of the
Himalaya mountains to Kunlun and down to South Asia.
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Birds and serpent carved on stone of Luo Yueh

Carved characters on stones of Luo-Yueh
(website news.xinhuanet.com January 03, 2012)

Carved characters on stones of Luo-Yueh in Guang Xi China.
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NỀN VĂN HÓA LĨNH NAM VÀ GIANG NAM
Các nhà nghiên cứu đã phân tích các tài liệu về Khảo
Cổ, Ngôn Ngữ và Nhân Chủng đã kết luận rằng nguồn gốc
của thời đá mới ở phiá Bắc Trung Hoa bắt nguồn từ
phương Nam. Những tộc người thời đại đá sớm ở phiá Nam
Trung Hoa từ những cư dân của nền văn hoá Hòa Bình. Cư
dân Hoà Bình đã đi lên phiá Bắc tới Vân Nam để tránh nạn
biển tiến, một nhánh đi thẳng lên cao nguyên Malaya, trong
khi đó một nhánh khác đi dọc theo vùng Chia-Ling-chiang
nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vượt qua rặng Tần Lĩnh (Ch’in
Ling) để vào lưu vực sông Hoài. Những người Tiền Việt
Hoabinhian Protoviets này đã hình thành nền văn hóa Lĩnh
Nam và văn hóa Giang Nam:
- Nền văn hóa Lĩnh Nam gồm văn hóa Bạch Liên Động
ở Quảng Tây C14 = 19.910±180BP và văn hóa Độc Thạch
Tử ở Quảng Đông C14 = 14.260±130BP.
- Nền văn hóa Giang Nam gồm văn hóa Tiểu Nhâm
Động ở Giang Tây (C14=10.870±210BP), văn hóa Hemudu
ở Triết Giang (C14=6.085±1), văn hóa Ching-Liên-Kang
và Ta-tun-Tzu ở Giang Đông có niên đại C14 = 5.785±105.
Giới khảo cổ đã tìm thấy ở Hoa Sơn, Quảng Tây di chỉ
nghệ thuật khắc trên đá lớn nhất của văn minh con người,
với khổ 200m x 40 m các hình vẽ chạm trên triền núi dọc
sông Zuo. Trong hình người phù thủy hay chiến sĩ cầm
gươm có các hình trống với mặt trời ở giữa. Ngoài ra, một
khám phá mới về chữ viết Việt cổ của giới khảo cổ Trung
Quốc trên di chỉ Cảm Tang ở Quảng Tây Trung Quốc.
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JIANGNAN AND LINGNAN CULTURE
Researchers had compared the dates of archaeologic
findings of these civilizations to sketch out affirmatively
northwards he immigration itinerary of ethnics of the south
Hoabinhoid in the direction east-west in order to
circumvent the advancement phenomenon of the sea and
could have come to the conclusion that these people had
formed two radiants civilizations of Lingnan and Jiangnan.
The Lingnan consists of the civilization of Bach Lien
Đong in Guang Xi, C14 shows date 19,910 ± 190BP and
the civilization Đoc Thach Tu in Guangdong, C14 shows
date 14,260 ± 130BP.
The Jiangnan consists of Tieu Nham Đong in Ziangxi
C14 dated 10,870 ± 210BP and Hemudu in Zhejiang C14
dated 6,085 ± 1 and the civilization of Chinh Lien Kang Ta Tun Tzu in Ziangdong C14 dated 5,785 ± 105.
Archaeological circles found relics of Hemudu in
Zhejiang with the date of C14 which meant 6,700 years
ago. Hemudu relics, an ancient village near Yuyao city,
Zhejiang, was found in the summer of 1973. This discovery
upset all vision and knowledge of Chinese history. This
village has agricultural civilization (planting wet rice,
building houses on stilts, raising cattle, digging wells,
manufacturing potteries, weaving silk, rowing, worshiping
bird, etc.) 7000 years ago. It was also the ancestral land of
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Tháng 11 năm 2011, Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt
và Hội Giám Định Văn Vật Quảng Tây đã công bố những
phù hiệu khắc vẽ trên đàn cúng tế của người Lạc Việt cổ
thời đồ đá mới trên núi Đại Minh.
Giới khảo cổ cũng đã tìm thấy di chỉ Hà Mỗ Độ ở Triết
Giang có niên đại C14 là 6700-7000 năm đã chứng tỏ cư
dân Hemudu với nền văn minh lúa nước đã 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. Khám phá này đã làm 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
nhà sàn, chăn nuôi gia súc, đào giếng, làm gốm, tơ tằm,
chèo thuyền, thờ chim cách nay 7000 năm. Ðây cũng là đất
tổ của xứ Ðông-Việt của Việt-Vương Câu-Tiễn 越王句踐
thời Xuân-Thu Chiến-Quốc (722 đến 222 TDL). Hemudu
là ký âm bằng tiếng Anh của thổ ngữ, ký âm bằng tiếng
Trung Quốc là Hà-mỗ-Độ. Tạp chí Science đã công bố lúa
nước có niên đại mới nhất là 7.000 năm TDL. Bản đồ
National Geographic Company ấn hành 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.68
Đồ đồng và trống đồng khám phá ở khu vực Đông Nam
Trung Quốc được chia ra ba nhóm nằm trên 3 khu vực gồm

68. Như Thường Trương Bổn Tài: Việt Học Là Gì? NXB Trăm Giống
Việt 2010.
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the Eaters Viet ruled by King Gouzian of Yueh 越王句踐 in
Spring and Autumn Period (from -722 to -222).69
The map published by the National Geographic
Company in 1991 read the first civilization of wet rice in
the world originated is the Yellow river valley to Yi Yueh.
Five thousand years B.C, Farmers along the Chang Jiang
(Yangtzu) are the first to grow rice. Science Magazin
announced wet rice has the latest date of 7,000 BC.
Researchers analyzed materials recorded by many scholars
in archaeology, linguistics and anthropology and thought
that the origin of Neolithic culture in the north of China
originated from the south. Ethnic groups in the period of
Neolithic in the south of China belonged to the subculture
of center of culture later called Hoa Binh culture about the
5th millennium before our era and moved to Yunnan in the
direction of the north, along Chia-Ling-chiang now
belonging to Sichuan province, and passed Ch’in Ling
range into Huai river valley.

69 Quoting from “What is Viet studies” by Nhu Thuong Truong Bon
Tai, Tram Giong Publishing House 2010. Hemudu is a transcription of
dialect in English. Transcription in Chinese is Ha-mo-do.
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2 nhánh sông Tả Giang và Hữu Giang của sông Việt (Việt
Giang) giáp ranh với biên giới Việt Nam hiện nay và Quế
Giang, Tương Giang ở giữa tỉnh Hồ Nam và Quý Châu.
Đây cũng là địa bàn cư trú của các chi tộc Việt như Lạc
Việt, Câu Đinh, và Tây Âu. Các hoa văn như các hoa văn
ngôi sao trung tâm, xoắn ốc, thừng tết trên một số trống
đồng và rìu đồng giống hoa văn của nhóm Lạc Việt ở Bắc
Việt Nam nhất là các rìu đồng tìm được ở vùng bộ tộc Tây
Âu. Vùng Quế Giang của Tây Âu giáp với Hồ Nam bên kia
Ngũ Lĩnh là địa phận xưa của văn hoá Sở Việt. Chính sách
sử Trung Quốc như Quảng Châu Ký, Tán Thư Trấn Thủ,
Thủy Kinh Chú, Linh Biểu Lục Di đều ghi rõ: "Man, Di là
chủ nhân của trống đồng Lạc Việt". Đặc biệt, La Hương
Lâm trong “Bách Việt Nguyên Lưu Dư Văn Hóa” viết:
"Thời cổ, văn hoá Việt rất đáng được lưu ý là sự chế tạo
trống đồng và cách sử dụng. Trống đồng Lạc Việt rất nổi
tiếng nên thường được gọi là Lạc Việt Đồng Cổ”. Chu Khứ
Phi, một học giả đời Tống, trong “Lĩnh Ngoại Ðại Ðáp”
thừa nhận trống đồng không thuộc về văn hóa Hán.
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Chữ khắc trên xương thú phát hiện ở di chỉ mộ táng vách động
của người Lạc Việt ở huyện Vũ Minh

Chữ khắc trên xương thú của người Lạc Việt ở sông Ung

Chiếc qua đá cổ của người Lạc Việt ở Tả giang (Việt Giang)
Carved characters on bones of Luo-Yueh in the south of China
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NỀN VĂN HÓA BẮC SƠN
Nền văn hóa Bắc Sơn vào sơ kỳ thời đại đồ đá mới có
niên đại C14 là 10.250±200 tập trung nhiều nhất là các cồn
sò ở ngoài trời, trong các hang động đá vôi ở Hòa Bình Bắc
Sơn, vùng thượng và trung Lào, Lạng Sơn, Hòa Bình, Ninh
Bình và vùng núi vôi Thanh Hóa, Nghệ An, rải rác ở ven
biển Quảng Ninh, từ Quảng Nam (Bàu Dũ) trải dài xuống
tới Đông Nam Á hải đảo gồm bán đảo Mã Lai, Đông Bắc
Sumatra và các đảo khác ở Nam Dương và Phi Luật Tân.
Tính đến năm 1997, khảo cổ học đã khai quật 51 di chỉ văn
hóa Bắc Sơn trong đó có 8 di chỉ hài cốt người cổ.
Cổ nhân học xác định người cổ đã sinh sống trên đất
nước Việt Nam từ rất lâu. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy
nhiều dụng cụ bằng đá đẽo thô sơ để cắt, nạo, chặt, dùi ở
núi Đọ Thanh Hoá cùng với xương và răng người cổ thuộc
thời kỳ đồ đá cũ ở Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình. Sang
thời đại đá mới, cư dân đã biết canh tác và chăn nuôi gia
súc và cư trú trong những ngôi nhà bằng tre, gỗ chứ không
còn ở trong hang đá nữa. Trong khi sách sử cổ Trung Quốc
chép rằng mãi tới đời Chu, vua Chu còn sống trong hang.
Điều này chứng tỏ rằng người Việt cổ đã văn minh hơn
người Trung Quốc hàng ngàn năm. Theo các nhà cổ nhân
học thì đến giữa thời đại đá mới cách đây chừng 7-8 ngàn
năm, chủ nhân của nền văn hoá Hoà Bình Bắc Sơn có
những nét ở sọ và ở mặt rất giống người Việt cổ ở Thiệu
Dương (Thanh Hoá) và La Đôi. Nét sọ và mặt gần giống
người Việt hiện nay, có chiều cao xấp xỉ 1m58, đầu tròn,
mặt tương đối rộng, hai gò má khá cao, mũi dẹt vừa phải,
mặt hơi vẩu và đặc biệt có người đã biết nhuộm răng đen.
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BAC SON CULTURE
Following the Hoabinhian culture, scientific circles were
in consent among themselves that there was a Bac Son
Culture with the date of C14 which was 10,250 ± 200,
where people lived mostly in shell hillock outdoors. Relics
of Bac Son culture were found in limestone caves in Hoa
Binh, Bac Son, upper and central Laos, lime mountain in
Thanh Hoa, Nghe An, and scattered throughout coastal
provinces from Quang Ninh, Quang Nam (Bau Du) and
extending to islands of Southeast Asia including the Malay
Peninsula, Northeast Sumatra and other islands in
Indonesia and the Philippines. Especially, cultural relics of
inhabitants were in a mound near a freshwater pool which
was called Bau Du meaning a milk bottle in Thanh
mountains Quang Nam with the date of C14 about 6
thousand years ago and relics of Xom cave in Hoa Binh
which have the same date. Researcher Nguyen Viet found a
lot of rice husks which Dao The Tuan thought were rice.
Researchers recorded that Bac Son potteries were often
made with bell-mouthed shapes and round bottoms,
therefore Bac Son culture was also called the beginning
culture of potteries.
Paleoanthropology studies about ancient people residing
in Vietnam and based on materials of nearly 100 ancient
skulls gave us light to affirm that ancient people resided in
Vietnam a long time ago. Archaeologists found a lot of
stone tools whittled primitively for cutting, scraping,
chopping, pricking in Do mountain, Thanh Hoa and bones
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Đó là người Việt cổ ở Thiệu Dương và La Đôi mà so với
người Mường gốc ở Hoà Bình không có gì khác biệt.
NỀN VĂN HÓA VÂN NAM-BA THỤC
Các công trình khảo cổ mới đây của sở nghiên cứu Địa
Chất Sinh Vật Cổ thuộc viện Khoa Học Trung Quốc đã tìm
ra những sinh vật cổ của thế giới cổ đại gọi là “Trùng Nalo
hóa thạch” ở núi Mao Thiên, huyện Trừng Giang tỉnh Vân
Nam. Đây là dấu hiệu của sự sống xuất hiện mà năm 1932,
nhà khoa học người Mỹ G. E. Lewis, lần đầu tiên đã tìm ra
hóa thạch của loài vượn cổ sinh sống cách đây từ 13 triệu
năm đến 800 ngàn năm trong lớp địa tầng của
Haritalyanger ở vùng núi Sivalik Hills Ấn Độ. Năm 1965,
giới khảo cổ đã tìm thấy tổng cộng 1060 chiếc răng hóa
thạch ở Vân Nam. Ngày 9 tháng 4 năm 1980, một bộ
xương đầu vượn cổ được tìm thấy lần đầu tiên trên thế giới.
Giới khoa học đã đi tới kết luận là vượn cổ Não Mã Vân
Nam và vượn cổ Silvalik Ấn Độ sinh sống vào thời Cánh
Tân cách nay khoảng 800 ngàn năm.
Ngày 1 tháng 5 năm 1965, các nhà khảo cổ đã tìm được
2 chiếc răng của người nguyên thủy đã hóa thạch. Công
trình nghiên cứu công bố đây là răng của một thanh niên độ
tuổi trưởng thành, đầu răng hơi to và rộng, chân răng thu
nhỏ lại như hình tam giác khác hẳn răng của người Bắc
Kinh (Hán tộc) có hình chữ nhật. Giới nghiên cứu thống
nhất nhận định cho rằng đây là đại biểu cho giai đoạn con
người đứng thẳng. Đặc biệt, vòm miệng và ngạc tương đối
phát triển là nét đặc trưng của chủng “Mongoloid” hiện đại.
Năm 1973, các nhà khoa học khai quật quy mô lớn và đã
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and teeth of ancient people in the Stone Age in Yen Bai,
Ninh Binh, and Quang Binh. Scrutinizing into the Neolithic
age, we can see that time people had knowledge of farming
and breeding cattle, lived in homes made of bamboo or
wood, not in caves. According to many anthropologists, in
mid Neolithic, 7 or 8 thousand years ago, people in
Hoabinhian culture and Bac Son culture had traits of skull
and face which resembled ancient Vietnamese in Thieu
Duong (Thanh Hoa) and La Doi.
These features of skull and face relatively resembled
Vietnamese today, and their height was about 1,58 meters.
It was a round head, a relatively wide face, high zygomatic
bones, a flat nose, a little curl face, and especially, they
dyed their teeth black. It was ancient Vietnamese in Thieu
Duong and La Doi who were not different from Muong
people in Hoa Binh. At that time, ancient Vietnamese of
Bac Son culture and Hoabinhian culture lived in caves in
Lang Son such as Binh Gia, Cuom Village, Keo Play and
Da But Thanh Hoa.70

70 Morphology, No. I/1968 Ha Noi Institute of Archaeology.
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tìm thấy những tiêu bản hóa thạch của người Nguyên Mưu,
một số đồ đá, mạt than và động vật có vú hóa thạch khác.
Đồ đá bằng đá Thạch Anh gồm đá phiến, dụng cụ có đầu
nhọn và dụng cụ có lưỡi sắc tuy thô sơ nhưng đã được gia
công kỹ lưỡng và giới nghiên cứu cho rằng có thể đây là đồ
đá sớm nhất của nhân loại.
Những mạt than cho thấy người nguyên thủy đã biết
dùng lửa. Những công trình nghiên cứu khảo cổ cho thấy
khắp vùng Vân Nam Ba Thục xưa đều có con người sinh
sống ngay từ thời kỳ đồ đá. Đây chính là nhóm
Hoabinhian-Ancient Vietnamese đã di chuyển lên hướng
Tây Bắc để tránh nạn biển tiến. Chính những cư dân
Hoabinhian=Protoviets tiền Việt này đã hình thành những
nền văn hóa Nguyên Mưu, văn hoá Tam Tinh Đôi, văn hóa
Hoàng Sơn Huy ở Tứ Xuyên có niên đại C14=5.535±130
TDL ở Vân Nam Ba Thục.
Đồ gốm thời đồ đá mới của nền văn hóa Nguyên Mưu ở
Vân Nam Ba Thục gồm 3 loại: Đồ nấu nướng, đồ đựng và
đồ chứa nước. Hoa văn cũng được chia thành 3 dạng là
dạng hình học, dạng thực vật và dạng động vật. Phương
thức chế tạo bằng tay và bàn xoay theo đặc điểm và phong
cách riêng nhất là bình đá và búa đá mang đặc trưng của
văn hóa Hòa Bình và văn hóa đồ đá ở miền duyên hải Đông
Nam Trung Quốc. Sở dĩ đồ đá các nơi này giống nhau vì
cùng chung một nguồn gốc chủng tộc đó là Hoabinhian =>
Protoviets => Ancient Vietnamese => Bách-Việt (Malayoviets).
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YUNNAN AND SHU CULTURE
Recent archaeological works by the Department of
Geological Research and Ancient Organism of the China
Academy of Sciences found “Fossil Nalo germs” in Mao
Thien mountain, Chengjiang County, Yunnan Province.
The archaeological works showed that they were ancient
organisms in the ancient world, the sign of life appeared. In
1932, G. E. Lewis, an American scientist, first found fossils
of ancient gibbons that lived from 13 million years to 800
thousand years ago in layers of Haritalyanger in Sivalik
Hills, India. In 1965, archaeological circles found 10 fossil
teeth and up to now, the China Academy of Sciences found
a total of 1,060 fossil teeth in Yunnan. On 9th April 1980,
head bones of an ancient gibbon were first found in the
world. Scientific circles concluded that ancient Nao Ma
Yunnan gibbons and ancient India Silvalik gibbons lived in
the period of Pleistocene 800 thousand years ago.
On May 1, 1965, a group of archaeologists found 2 fossil
teeth of a primitive man. Research work announced they
were the teeth of an adult. The head of the teeth was
slightly big and wide and their fang was rather small. The
teeth looked like a triangle compare to the rectangle-shaped
teeth of the Pekinese. Researchers thought that this
represented the period of standing up straight of men.
Especially, the palate was relatively developed, which was
a characteristic of the modern Mongoloid (Hoabinhoid)
race. In 1973, a number of scientists excavated a large area
and found fossil specimens of Nguyen Muu people, some
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Học giả nổi tiếng Trung Quốc Trịnh Đức Khôn qua các
công trình nghiên cứu mới đây đã xác định rõ là văn hóa đồ
đồng và đồ đá ở Tứ Xuyên chứng tỏ chủ nhân là cư dân
nông nghiệp, dùng cuốc canh tác, đánh cá, ở nhà sàn đã sử
dụng những rìu có vai là loại rìu không có ở văn hóa
Ngưỡng Thiều mà là một đặc điểm của nền văn hóa Hòa Bình.71
Theo giám đốc Viện Bảo Tàng Vân Nam Lý Côn
Thanh, chuyên gia lịch sử dân tộc Vân Nam thì sự phân bố
nền văn hóa Bách Việt trong phạm vi Vân Nam như sau:
- Điền Đông, Điền Đông Bắc và khu vực phụ cận thuộc nền
văn hóa người Liêu cổ (Liêu Việt).
- Điền Đông Nam, Quảng Tây và Việt Nam thuộc nền văn
hóa Lạc Việt.
- Điền Trì, lưu vực sông Lan Thương thuộc nền văn hóa
hỗn hợp Để-Khương (Điền Việt).
- Côn Minh và Bộc Việt trong đó, biểu trưng của Bộc
(Việt) là văn hóa Mang Hoài, biểu trưng của Di Việt là văn
fossil stone tools, fossil coal dust and other fossil
mammals. Things made of quartz were schists, tools with
pointed head and tools with a sharp blade. Although
primitive, these tools were made carefully, and researchers
71 Chiêm Toàn Hữu “Văn Hóa Nam Chiếu, Đại Lý”, NXB Thế Hổ Đài
Loan, NXB Nhân Dân Tứ Xuyên TQ tháng 1-2003. Bản dịch của
Nguyễn thị Thanh Huệ, Nguyễn Mai Lan, Nguyễn Hương Giang và
Phan M Thanh, NXB VHTT Hà Nội 2004, tr 32.
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thought that they could be the earliest stone tools of
mankind. Coal dusts revealed that primitive men already
had knowledge of using fire.
Archaeological research works showed that throughout
the region of Yunnan and Shu, formerly men had existed as
of the period of Stone Age. In the period of Neolithic,
potteries of Nguyen Muu culture in Yunnan and Shu
included 3 kinds: cooking wares, containers and water
containers which were stably produced. They were
commonly in 3 designs: geometric shapes, botanical
shapes, and animal shapes. The methods of manufacturing
might be by hands or turning tables with particular traits
and styles but with particular traits of Hoabinhian culture
and culture of stone tools in coastal regions in southeast
China, especially stone decanters and stone hammers. Since
stone tools in these places were similar, they are assumed
that they must have come from the same origin Hoabinhoid
= Hoabinhian => Protoviets => Bai Yueh (Malayo-viets).
According to Ly Con Thanh, the director of Yunnan
museum, a nationally historical expert of Yunnan, the
distribution of Baiyue culture in Yunnan was as follows:
- Tiandong county, north of Tiandong county and
surrounding countries belonging to the culture of ancient
Lieu-Yueh (Lieu-Viet).
hóa Thạch Trại Sơn, biểu trưng của văn hóa Điền Việt là
Điền Tây, Tây Bảo Sơn.
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Chủ nhân của những nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới này
chính là những người thuộc những chi tộc khác nhau của
đại tộc Bách Việt. Vân Nam được mệnh danh là vương
quốc của kim loại màu. Cách đây trên 3 ngàn năm, tổ tiên
người Vân Nam (Di Việt, Bặc Việt, Bộc Việt, Điền Việt…)
đã biết khai thác và luyện đồng. Theo sách “Hán Thư-Địa
Lý Chí” thì dưới thời Tây Hán chỉ có 3 nơi thuộc tỉnh Vân
Nam sản xuất được thiếc cần thiết cho việc đúc đồng. Điều
này cho thấy đỉnh cao của nền văn hóa đồng thời Ân,
Thương ở Trung nguyên cũng xuất phát từ “mạch máu” của
Vân Nam. Vân Nam cũng được xem là quê hương trống
đồng của nền văn hóa Điền Việt.
Hội nghiên cứu trống đồng cổ đại đã chia hơn 2.000 chiếc
trống khai quật được thành 8 loại hình khác nhau. Đặc biệt,
trống đồng Thạch Trại Sơn của nền văn hóa Di Việt được
đúc bằng đồng xanh với kiểu dáng đẹp mắt và hoa văn hết
sức phong phú. Thân trống được làm thành hình trụ tròn và
phân thành 3 phần: Ngực, lưng và chân rõ rệt. Phần ngực
trống phình to, đường kính lớn hơn so với mặt trống, lưng
trống thắt lại, chân choải rộng và có hình như chiếc lon.
Mặt trống được đúc hình tròn, ở trung tâm có điểm sáng
hơi lồi ra một chút và phát xạ ánh sáng ra chung quanh.
Điểm sáng và các tia sáng đó hợp thành hình mặt trời, phiá
ngoài cùng được đúc một số vòng bao quanh, vòng tròn
này được gọi là “Hồng vận”.
Hình mặt trời nằm ở trung tâm, các tia sáng hình tam
giác xen lẫn với những đường thẳng mảnh, bên ngoài là
những vòng hồng vận có độ rộng hẹp khác nhau. Những
vòng hẹp được trang trí bằng các răng cưa hay những chấm
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- South of Tiandong county, Guangxi and Vietnam
belonging to Luo-Yueh (Lac Viet) culture.
- Dian Lake and Lan Thuong river valley belonging to De
Khuong mixed culture Dien-Yueh (Dien Viet).
- Kunming and Boc Yueh (Viet) in which Mang Hoai
culture was represented by Boc (Viet), Thach Trai Son
culture was represented by Yi Yueh, and Dien Yueh culture
was represented by Dien Tay, Tay Bao Son. The owners of
this culture in the Neolithic age were people of different
genealogies of the Great Baiyue clan.72
Yunnan was called a kingdom of nonferrous metal.
Three thousand years ago, ancestor of Yunnan people (Yi
Viet, Bac Viet, Boc Viet, Dien Viet, etc.) knew to exploit
and refine copper. According to the book of ‘Han BookGeographic Book’, under the reign of West Han, there were
3 places belonging to Yunnan Province manufacturing tin
for casting copper. This means the pinnacle of
contemporary cultures Shan and Yin dynasty in central
mainland of China originated from the “life-line” of
Yunnan.

72 Chiem Toan Huu “Cultures of Kingdom of Nanzhou and Kingdom
of Dali”, The Ho Publishing House, Taiwan; People’s Publishing
House Shichuan, China in January 2003. Translated by Nguyen Thi
Thanh Hue, Nguyen Mai Lan, Nguyen Huong Giang and Phan M
Thanh, Ha Noi Publishing House of Culture and Information 2004,
page 32.
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nhỏ, trên các vòng rộng thường đúc hình 4 chú cò đang bay
lượn. Phần lưng trống có những vòng tròn hoa văn và vòng
tròn chính, trên vòng tròn chính thường có đúc hình người
chèo thuyền. Phần lưng trống ngoài những vòng tròn trang
trí còn có các ô vuông, bên trong mỗi ô vuông có khắc hình
thú vật hoặc hình người đang nhảy múa với những chiếc
lông chim được dắt trên đầu. Đặc biệt, trống đồng Thạch
Trại Sơn với những hình khắc những cảnh nhảy múa trong
lễ hội, những nghi thức mổ trâu tế thần, những trò chơi dân
gian như xích đu, đua thuyền… Các hình khắc rất sống
động như thật chứng tỏ kỹ thuật đúc đồng đã đạt tới đỉnh
cao của nghệ thuật.73
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở phía Bắc Thành Đô
(Chengdu, thuộc tỉnh Tứ Xuyên), phía Nam thượng lưu
sông Dương Tử trên 800 đồ vật của nền văn minh Tam
Tinh Đôi (Sanxingdui) trong đó rất nhiều đồ tế lễ bằng
đồng, vàng và ngọc thạch. Tất cả đều được chế tạo với kỹ
xảo tinh vi bằng đồng, kích thước to, trong đó có tượng
người cao bằng người thật, nhiều đầu người và mặt nạ bằng
đồng. Đây là tượng đồng to nhất tìm thấy ở Trung Quốc.
Các nhà nghiên cứu đã xác định đó là nền văn minh
Sanxingdui của Ba Thục.
Các nhà khảo cổ Nhật cũng khám phá ra thêm một thứ
đền "kim tự tháp" ở Longma có độ tuổi C14 khoảng từ

73. Chiêm Toàn Hữu “Văn Hóa Nam Chiếu, Đại Lý”, NXB Thế Hổ
Đài Loan, NXB Nhân Dân Tứ Xuyên TQ tháng 1-2003. Bản dịch của
Nguyễn thị Thanh Huệ, Nguyễn Mai Lan, Nguyễn Hương Giang và
Phan M Thanh, NXB VHTT Hà Nội 2004, tr 32.
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Yunnan was considered the native origin of cast bronze
drums of Dien Yue culture. Association of studying ancient
bronze drums classified over excavated 2,000 bronze drums
into 8 different kinds. Especially, Thach Trai Son bronze
drums of Yi-Yue culture were made of green copper with
spectacular designs and abundant patterns. The body
ofdrums was a cylinder of 3 parts: body, back and legs. The
mid-body of drums bulged out making it larger than the
surface. The back of the drum was streamlined with its canshaped legs standing astride. The surface of the drum was
round, the center of which was a convex, bright portion
reflecting the light around it. This light reflecting point and
those light rays were combined into the shape of the sun.
Around the drum rim were several decorative rings called
“Great Cloud”.
The sun in the center and rectangle-shaped light rays
and straight lines alternately intetwined, the Great Cloud
rings with different width covered the outside. The narrow
rings were decorated with serrated shapes or small dots.
And 4 flying storks were on the wide rings. There were
patterned circles on the back of the drum and the in the
middle of the center circle were figures of boat paddlers.
Besides decorated circles, the back of the drum had several
squares. Inside of each square were pictures of animals or
people dancing and wearing feathers on their heads.
Particularly, Thach Trai Son bronze drums were carved
with dancing figures in festivities, ceremonies of killing
buffalo for sacrifice, folk games such as swings or boat
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3.000 - 4.700 năm ở phía Tây Nam tại trung tâm thành cổ
Thành Đô với những đặc điểm văn hóa của nền văn minh
Ba Thục. Trong đó có nhiều ngôi mộ cổ đã được phát hiện
với cỗ quan tài bằng thuyền có niên đại từ 770 TDL-256
TDL.
Chiếc quan tài thuyền (xuồng) được đục khoét từ một
thân cây là một phong tục chôn cất độc đáo của cư dân
nước Ba thời cổ ở Trùng Khánh Tứ Xuyên bây giờ. Dân
gian truyền tụng rằng chôn người chết trong một quan tài
thuyền treo trên vách đá để cho người chết được trở về quê
hương xa xưa nơi biển cả. Điều này chứng tỏ rằng họ là
chủ nhân của nền văn hóa Tam Tinh Đôi là người Đông
Nam Á cổ đại từ vùng Nam Đảo đã tiến vào Hòa Bình rồi
di chuyển lên vùng đất cao Ba Thục để tránh nạn biển tiến.
Di chỉ Tam Tinh Đôi cách Thành Đô (Tứ Xuyên) 40km
cho chúng ta hiểu rõ hơn về nước Thục cổ đại của tộc Việt
có lịch sử cách đây ít nhất là 5.000 năm.
Văn minh Thục phát triển rực rỡ, đã hình thành lối quần
cư đô thị bề thế hơn cả thành cổ của triều đại Thương-Ân
của tộc Hán. Giới nghiên cứu đã kết luận cư dân Ba Thục là
dân tộc đầu tiên của nhân loại biết sử dụng gạch chưa nung
xây nhà cửa, thành quách.
Ba Thục xưa với nền văn minh nổi tiếng một thời bị Tần
đánh chiếm năm 316 TDL khiến các chi tộc Việt lại phải
chạy xuống phương Nam hội nhập với các chi tộc Việt đã
định cư từ trước. Theo Hán tự, chữ Thục tượng trưng cho
con tằm nhả tơ ra kéo thành sợi để dệt lụa. Đó là nghề
truyền thống của họ Tàm Tùng ở nước Thục. Sử sách TQ
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races, etc. They were lively carved, which proved
techniques of casting copper reached to a pinnacle of art.74
The former Shu which was at one-time a famous
civilization was occupied by the Qin dynasty; therefore,
Viet clans had to run southward to the area where they
integrated into Yue clans who had settled there before. In
Chinese characters, the word Shu symbolized silkworms
spewing out thread which was reeled to weave silk. It was a
traditional industry with the family name of Tam Tung in
Shu state. Chinese historical books recorded that the
civilization of Shu in the period prior to the Qin was very
high. Its own writing language system appeared to have
existed for a long time before, and the historical book of
Shu state written by Dao Ngot, a great tutor, was an
obvious evidence. In the Shu area there used to be a notable
family named Khai Minh who sat their capital residence in
Thanh Do, formerly Suifu in Sichuan province where father
Luo brought his 50 sons to found the state of Malayo-Viets.
The State of Shu was now in Ba Thuc, Sichuan, China.
Shu was also called Tam Tung Thi which meant the
family of planting mulberry trees, raising silkworms, and
weaving fabric. “The legend of Dragon Lady”, the wife of
Kinh Duong King, reads that Dragon Lady taught Yueh
people to weave fabric; therefore, they annually hold a
festival to commemorate her. This festival on the 3rd of the
third month (lunar calendar) is called ‘Troi Nuoc’ where
74 Chiem Toan Huu “Cultures of Kingdom of Nanzhou and Kingdom
of Dali. Ha Noi Publishing House of Culture and Information 2004,
page 32.
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Trung Quốc cũng viết về nền văn minh Ba Thục thời Tiên
Tần đã văn minh cao, đã có chữ viết từ lâu và nổi tiếng với
bộ sử nước Thục do quan Thái sử là Đào Ngột viết.
Tổ tiên Thục họ Khai Minh, kinh đô ở Thành Đô trước
là Thủy Phủ vùng Ba Thục nơi mà Lạc Long Quân dẫn 50
con về mở nước. Vùng Ba Thục xưa, nay gọi là Tứ Xuyên
là đất Tổ của Việt tộc với những địa danh lịch sử như Châu
Phong, Thủy Phủ và huyền tích Phù Đổng Thiên Vương
vào đời Hùng Vương thứ 8 đã đánh bại giặc Ân ở Quý
Châu (Ba Thục) đã đi vào lịch sử. Nước Thục còn gọi là
Tàm Tùng Thị tức là dòng họ trồng dâu nuôi tằm, dệt vải ở
vùng Ba Thục Tứ Xuyên Trung Quốc bây giờ.
Sự tích Long Nữ, vợ của Kinh Dương Vương kể lại rằng
Long Nữ dạy dân Việt dệt vải nên dân gian Việt có lễ hội
mùa Trôi nước để tưởng niệm Bà chúa Tằm, Nam Phương
Thánh mẫu ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch hàng năm.
Tương truyền, sau khi Nam Phương Thánh Mẫu qua đời đã
hiển linh phù trợ cho con cháu nên dân gian tôn thờ sùng
tôn kính gọi là Bà Chúa Tằm, dạy dân trồng dâu nuôi tằm,
dệt vải.
Tương truyền, Long Nữ đã từ đất tổ xa xưa vùng rừng
núi Tam Giang Bắc xuống phương Nam định cư ở vùng hồ
Động Đình gặp Lộc Tục (Kinh Dương Vương), sinh ra bố
Lạc Long Quân của Bách Việt nên dân gian thờ kính bà gọi
bà là “Mẫu Thượng Ngàn”.
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they dedicated her names as The Lady of Silkworm or The
Saint Lady of the South. Legend has it that after The Saint
Lady of the South passed away; she was awe-inspiringly
powerful to assist her descendants. Folk people worshiped
and called her “The Lady of Silkworm” because she taught
people the planting of mulberry trees, raising silkworms,
and weaving. They respectfully called her the Mother of
forest, who formerly moved from the ancestral land in
forestry and mountain of the north to the south and gave
birth to Father Luo of Bai-yueh. For a long time, Shu was
called Sichuan which was the ancestral land of the Yueh
clan with historical sites such as Phong Chau, Suifu and the
legend of Phu Dong Thien Vuong who vanquished YinShan enemy in Guizhou Shu state in the period of the 8th
Hung King as well as it makes history that An Duong King
Thuc Phan founded Ou Luo State.
Historical records show that Tam Tinh Đôi, 40km away
from Suifu, is a location where remains and epics enabled
researchers to understand more about Shu State, which
existed 5000 years earlier. Shu civilization was more
glorious and well-organized than the ancient citadel of the
Shang-Yin of the Chinese. Many researchers have
concluded that the first inhabitants in the Shu area used sun
drying clay blocks to build homes and fortresses.
Chinese archaeologists had just found a 3,700 year
dragon shaped antique made of more 2,000 pieces of
turquoise. It was determined to be the most antique dragonshaped totem in China. It was excavated from the grave of
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NỀN VĂN HÓA LONG SƠN-NGƯỠNG THIỀU
Trước đây giới nghiên cứu cho rằng nền văn hóa
Ngưỡng Thiều (Yanshan) gồm văn hóa Pau-P’o ở Thiểm
Tây (Sian) có niên đại C14 = 6.065 ± 110 và văn hóa Long
Sơn (Lungshan: C14 = 4.260 ± 95) Miao-ti-ku, ở Hà Nam
(Henan) là nền văn hóa của Trung Quốc. Thế nhưng những
công trình khảo cổ mới đây đã chứng minh ngược lại là nền
văn hóa này đã được khai sinh ở miền Nam rồi di chuyển
lên phía Bắc Trung Quốc. Cả 2 nền văn hoá Long Sơn và
Ngưỡng Thiều đều bắt nguồn từ nền văn hóa Hòa Bình ở
Việt Nam. Năm 1920, học giả J. Gunnar Anderson đã tìm
thấy những di tích của thời đồ đá ở miền Tây tỉnh Hà Nam
Trung Quốc mà trước đây giới khảo cổ gọi là “Văn hoá
Ngưỡng Thiều” có niên đại C14 = 4.115±110 TDL
(1950).75
Giới khảo cổ xác nhận rằng vùng Hà Nam, Thiểm Tây
(Shian) đã có người hiện đại sinh sống từ thời đồ đá mới
(Neolithic). Đồng thời giới khảo cổ cũng xác nhận là không
có dấu hiệu của con người đã cư ngụ trước đó một cách liên
tục và những người hiện đại này khi đến định cư ở Hà Nam
đã có một nền văn minh khá cao chứng tỏ họ đã từ nơi khác
đến chứ không phải có nguồn gốc bản địa.

75 Andreson J.G: Children of the Yellow Earth Studies in Prehistoric
China, London 1934. Cung Đình Thanh: Tìm về Nguồn gốc Văn minh
Việt Nam tr 224 dẫn Richard Peason 1980 “The Ch’ing-Lien-Kang
Culture Chinese Civilization”, University of California Press, Berkerley
and Los Angeles California 1983 p 125.
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LUNGSHAN AND YANSHAN CULTURE
Previously, it was assumed that the culture which was
later called Lungshan was still considered to be the culture
originating from Yanshan in northern China, then spreading
to Southeast Asia. But discoveries contrarily proved this
culture originated in southern China, then spreading to
northern China. Both cultures of Lungshan and Yanshan
originated from Hoa Binh culture in Vietnam. Indeed, the
persuasive research by W.G Solheim determined the
culture of Northern China called Yanshan was a part of
Hoa Binh culture which spread to the north from about
6,000 to 7,000 BC.
In 1920, J. Gunnar Anderson, a scholar, found relics of
the Stone Age in the western region of Hanan province,
China which archaeological circle later called Yanshan
Culture. The archaeological date of modern human C14 is
as follows:
- Hunan:
C14= 5.485-105 BP (1950).
Lungshan: C14=4.260±95.
- Shian:
C14=6.065-110 BP (1950).
Archaeological circle affirmed that modern human
(Homo Sapiens-Sapiens) appeared in Hunan and Shian
from the Neolithic age. At the same time archaeological
circle also affirmed that there were no signs of the
aboriginals to have been residing there continuously, and
that modern human settling in Hunan are from a group that
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Đặc biệt, bằng phương pháp phóng xạ C14, các nhà
khảo cổ đã xác minh được những người Ngưỡng Thiều,
Long Sơn đa số thuộc chủng phương Nam Mongoloid như
người miền Nam Trung Hoa hiện nay và cũng không khác
những người thuộc lãnh thổ Việt Nam và cả Nam Dương.76
Chứng cứ khảo cổ này đã phục hồi sự thật lịch sử là nhà Hạ
trong lịch sử Trung Hoa là của Việt tộc đã định cư ở vùng
sông Bộc mà truyền thuyết kể là ngành Thần Nông phương
Bắc đã thành lập các triều đại Đế Nghi, Đế Lai đến đời Đế
Du Võng thì các thủ lĩnh Li Vưu (Hmong Mien), Đế Du
Võng và Đế Hoàng tranh giành quyền lãnh đạo. Cuối cùng
Đế Hoàng thắng và truyền ngôi cho Đế Chuyên Húc, Đế
Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn và Đế Hạ Vũ nhà Hạ.
Các sọ này ở trong các hố chôn những người bị giết
phần lớn bị chặt đầu mà các nhà khảo cổ cho là họ bị chặt
đầu trong buổi lễ Tế Thần. Thế nhưng trong các hố chôn
này, các sọ khá thuần nhất chứng tỏ rằng họ là cùng một
nhóm dân cùng chủng tộc nằm chung trong một hố. Theo
Cheboksarov, cộng đồng khá thuần chủng này đã cư ngụ
cách thủ đô chừng 200-300km và khác với dân Thương
(Hán tộc). Học giả Cheboksarov cho rằng những cư dân
này chính là người nhỏ có nét mặt không phải người Hán
(Trung Quốc) bị một người lớn hơn (Trung Quốc) túm lấy
trên thau đồng của bộ sưu tập Sumitomo ở Kyoto.18 Chứng
cớ khảo cổ này cho chúng ta thấy những cư dân này là dân
nhà Hạ của Việt tộc bị tộc Thương tàn sát chặt đầu hàng
loạt chôn trong một hố năm 1766 TDL để thành lập triều
76 Cung Đình Thanh: Tìm về Nguồn gốc Văn minh Việt Nam tr 95.
Karl Jettmar 1978 “The Origins of Chinese Civilization: Soviet View”
1983 p223.
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had had a relatively high civilization coming from other
places. Especially, by the radioactive method C14,
archaeologists verified that the majority of Yanshan people
and Lungshan people belonged to the Mongoloid race, and
people in southern China today are not different from those
living in Vietnam and Indonesia today.77
These archaeological proofs restored the historical truth
that Xia dynasty in Chinese history was of the Viet clan
who settled in the Boc river basin which it has a legend that
Shennong founded the dynasties of Yellow Emperor,
Emperor Zhuanxu, Emperor Ku, Emperor Yao, Shun and
Yu, the Great of the Xia dynasty. Cheboksarov, a famous
Soviet Union archaeologist, studied Mongoloid people in
the north, ancestors of the present Tungus people, and
Siberian tribes were just found in His-T’uan-Shan,
southwest Kirin far away from the agricultural center in
China. Some of skulls were excavated in An Yang and its
neighborhoods together with some other skulls which were
later excavated along with. Skulls in Beijing with
protruding frontal bone, plane face with equal height and
width belonged to the ethnic group that was most
prominent in the region. While other skull which were not
homogeneous were found in dumping pits where people
had been killed as a sacrifice or beheaded. In these pits,
skulls were relatively homogeneous. This proved that they
were of the same ethnic group. According to Cheboksarov,

77 Andreson J.G: Children of the Yellow Earth Studies in Prehistoric
China, London 1934.
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Thương đầu tiên của lịch sử Trung Quốc. Nhà khảo cổ học
nổi tiếng Liên Sô Cheboksarov đã nghiên cứu người
Mongoloid nhánh phiá Bắc mà đại diện ngày nay là người
Tungus và những bộ lạc Sibéria chỉ được tìm thấy ở vùng
His-T’uan-Shan (Hạ Tuấn Sơn), Tây Nam Kirin ở rất xa
những trung tâm nông nghiệp ở Trung Hoa. Trong số các
sọ khai quật tại An Yang (An Dương) và vùng phụ cận
hoàn toàn khác với các sọ ở Bắc Kinh có bộ óc gồ hơn, bộ
mặt phẳng, cao và rộng đều giống nhau.
Nền văn hoá Hà Mỗ Độ với niên đại 7000 năm có nhiều
điểm gần gũi với văn hoá Phùng Nguyên-Đông Sơn nhưng
cổ hơn. Cư dân Hoabinhian Protoviets từ Hoà Bình Bắc
Việt Nam thiên cư lên hướng Bắc để tránh nạn biển tiến đã
định cư ở đây từ lâu rồi sau khi nước biển rút cách đây
khoảng 5.500 năm, một số lại xuôi Nam dần dần trở về
vùng đất Tổ để hình thành nền văn hoá Phùng Nguyên sau
này. Giới nghiên cứu đã ghi nhận hàng loạt văn hoá lúa
nước phát xuất từ văn hoá Hà Mỗ Độ dọc lưu vực sông
Dương Tử (Trường giang) khoảng 4000 năm trước như văn
hoá Liangzhu, Majiabin, Quinshanyang, Qujialing, Daxi,
Songze và văn hoá Dadunze.
Các công trình khảo cổ chứng minh sự thật lịch sử của
nguồn thư tịch cổ Trung Hoa cho thấy địa bàn cư trú của
người Việt cổ (Malayo-Viets) khắp Trung Nguyên lãnh thổ
Trung Quốc hiện nay và cả vùng Đông Bắc Ấn Độ. Giới
nghiên cứu cũng ghi nhận có 3 trung tâm luyện đồng và chế
tạo đồ đồng. Đó là Harrappa và Mohenjo Daro ở Đông Bắc
Ấn Độ (bang Atsam), một ở vùng Kinh Sở và một nằm ở
Đông Sơn Bắc Trung Việt.
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this rather purebred community resided from 2 to 300
kilometers away from the capital, and they were different
from Shang people. Cheboksarov thought that these
inhabitants were small people with facial features unlike
the Han Chinese people, who were held up by the giants, as
well-expressed in the pictue on bronze basins of the
Sumitomo collection in Kyoto.78
Archaeological proofs showed us that these inhabitants
belonged to Xia dynasty of Viet clan who were driven off
by Shang clan in 1766 BC to found the first Shang dynasty
in Chinese history. Archaeological works proved the
historical truth of Chinese ancient bibliographies, which
showed there were 3 centers of refining bronze and
manufacturing bronze wares in areas of ancient Vietnamese
(Malayo-Viets) throughout center area of china and
northeast India. They were Harrappa and Mohenjo Daro in
northeast India (Atsam State), one in Kinh So and one
Dong Son in north central Vietnam. Therefore, Sima Qian
recorded the records of the historians when Duke Mu of
Qin defeated Quanrong, King Cheng of Zhou rewarded
Duke Mu of Qin war booty of a bronze drum taken from
Quanring (Chuy tribe in Shanxi). Archaeologists and
ethnologists said Karen tribe in Myanmar still used bronze
drums. Bronze tools and bronze drums discovered in
southeast China were divided into 3 groups in 3 areas of

78 Cung Dinh Thanh: Learning about the origin of Vietnamese culture,
page 224 by Richard Peason 1980 “The Ch’ing-Lien-Kang Culture
Chinese Civilization, University of California Press, Berkerley and Los
Angeles California in 1983, page 125.
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Zuojiang, Youjiang bordering with Vietnam today and
Guijiang- Xiangjiang between Hunan province and
Guizhou. This was also the residence of Viet lines such as
Luo Yueh, Cau Dinh, and West Ou. Designs on some
bronze drums and bronze axes are like the designs by the
Luo Yueh group in north Vietnam. The bronze axes were
found in areas of the West Ou clan. Que Giang of West Ou
State bordered with Hunan, beyond Ngu Linh lain, the
ancient area of culture of Chu-Yueh. There was
interrelation of some designs such as designs of stars in the
center, spirals, braided ropes, etc. Chinese books such as
Quang Chau Ky, Tan Thu, Tran Thu, Shui-ching chu of Li
Dao-yuan, Linh Bieu Luc Di recorded "Man and Di were
creators of Lac Viet bronze drums.". Especially, La Huong
Lam recorded in ‘Bach Viet Nguyen Luu Du Van Hoa’ that
"In the old days, Viet culture was worth paying attention to
manufacturing bronze drums and its usage. Luo-Yueh
bronze drums were very famous, therefore, they were
usually called Luo-Yueh (Lac Viet) ancient bronze.”. Chu
Khu Phi, a scholar in Song dynasty, affirmed in Linh
Ngoai Dai Dap bronze drums didn’t belong to Han Chinese
culture. Te-Tzu-Chang, a famous Chinese scholar,
determined through his recent research works that bronze
and stone culture in Sichuan proved its creator was
agriculturalists who used hoes to cultivate, to fish, and they
lived in homes on stilts and used shouldered axes which
didn’t appeared in Yanshan Culture but were a
characteristic of Hoa Binh culture.79
79 Te-Tzu-Chang: The Origins and Early Cultures of Cereal Grains and
Food Legumes. “The Hsien type and its wild relatives could also have
been brought from Indochine and dispressed along the seacoast up to
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Di chỉ văn hóa Dawenkou Gốm sứ đen của văn hóa Long Sơn
Gui from Dawenkou culture Black pottery of Longshan culture

Tháng Năm 1987, các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện 45
ngôi mộ cổ tại dốc Tây Thủy, thành phố Bộc Dương tỉnh Hà
Nam có niên đại C 14 khoảng 6500 năm (6460+/- 135), thuộc
trung kỳ văn hóa Ngưỡng Thiều. Trong ngôi mộ số 45 có di chỉ
hình Rồng làm bằng clamshells trong lăng mộ của Xishuipo
thuộc Văn hóa Ngưỡng Thiều ở Puyang tỉnh Hà Nam TQ.
the Hupei” (chang 1976b). This speech was read in the conference of
Berkerley California and published on “The Origins of China Civilation
on pages 65-94, University of Cali Press 1983. According to the latest
announcement on Science Magazine, the newest date of wet rice was
7,000 BC.
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Văn Hoá Phùng Nguyên Phung Nguyen Culture
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Trống Đồng Đông Sơn ở Đông Nam Á
Dongson Bronze in South East Asia
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NỀN VĂN HÓA PHÙNG NGUYÊN
Nền văn hóa Phùng Nguyên tập trung ở vùng trung du
và một phần đồng bằng Bắc Việt mà trung tâm là chỗ hợp
lưu của sông Hồng, sông Lô, sông Thao, sông Đà và sông
Đáy. Người Phùng Nguyên sinh sống trên miền đất phì
nhiêu màu mỡ và có trình độ phát triển cao hơn các nhóm
khác. Chủ nhân của nền văn hoá Phùng Nguyên cũng chính
là người Hòa Bình (Hoabinhian = Protoviets = Malaysian
= Malayo-Viets) đã di cư lên vùng cao nguyên Malaya và
sau khi mực nước rút dần lại di cư từ cao nguyên Malaya
xuống lưu vực 2 con sông Hoàng Hà và Dương Tử Trung
Quốc trải dài từ vùng Tam Giang Bắc xuống Tam Giang
Nam. Họ cư trú khắp nơi từ vùng trung nguyên hạ lưu sông
Hoàng Hà xuống vùng Nam Trung Quốc xuống tới Bắc
Việt Nam.
Khi mực nước rút dần, họ lại từ miền núi cao Vân Nam,
Quý Châu, Quảng Tây tiến xuống lưu vực sông Hồng trung
châu Bắc Việt vào thời hậu kỳ đá mới. Họ đem theo nghề
trồng lúa nước đã phát triển từ hàng ngàn năm trước đó của
cư dân Hoabinhian tức Protoviets. Đồng thời từ dải Trường
Sơn dọc Trung Việt, Trung và Hạ Lào tiến sang mang theo
nền văn hoá tụ hội tại vùng trung du giáp đồng bằng Vĩnh
Phú, Sơn Tây đó là sự hội tụ con người và văn hoá lần thứ
hai vào thời kỳ biển lùi tạo thành đồng bằng Bắc Việt.
Giới khảo cổ đã tìm thấy những hạt lúa tròn còn gọi là
lúa mùa ở Vĩnh Phú Hà Nội. Đặc điểm khảo cổ nổi bật của
nền văn hóa Phùng Nguyên là toàn bộ rìu đá bốn cạnh (Rìu
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PHUNG NGUYEN CULTURE
After cultures of Hoa Binh and Bac Son, it is the culture
of Da But in Thanh Hoa with characteristics of a new stone
culture of potteries: Cai Beo culture in Cat Ba, Hai Phong
which proceeded the culture of Soi Nhu 6 thousand years
ago. The culture of Quynh Van in Quynh Luu, Nghe An
also belonged to a new stone age culture of potteries in
central coastal provinces. Ha Giang and Cao Bang Cultures
are characterized by shouldered and stepped axes. The
culture of Mai Pha in Lang Son is characterized by a
combination of quadrilateral axes with small and medium
size which were sharpened all over their body; culture of
Bau Tro in coastal provinces in Nghe An, Ha Tinh, Quang
Binh, Quang Tri was developed from the culture of Quynh
Van with characteristics of potteries made by a turning
table by Bau Tro people who knew fabric weaving. Phung
Nguyen Culture gathered in midland and a part of north
Vietnam plain, whose center is the junction of many rivers:
Red river, Lo, Thao, Da and Day river.
Phung Nguyen people lived in fertile land and their level
of development was higher than others. The owners of
culture of Phung Nguyen were Hoa Binh people who
moved to Malaya plateau, and after water level went down,
they moved from Malaya Plateau to the basin of Yellow
river and Yangtzu river of China. They lived all over the
south of China and in the north of Vietnam. When water
level gradually went down, they moved from high
mountains in Yunnan, Guizhou, Guangxi to the Red river

VIỆT NAM NƯỚC TÔI - VN MY COUNTRY

307

tứ diện), số lượng rìu có vai không đáng kể. Điều này
chứng tỏ người Phùng Nguyên đã tiến hóa nhiều so với thời
văn hóa Hòa Bình Bắc Sơn mà di chỉ khảo cổ đặc trưng là
rìu có vai nên còn gọi là “Văn Hóa Rìu Có Vai”. Di chỉ
khảo cổ Triều Tiên, Nhật Bản kể cả Đài Loan đã chứng
minh là niên đại Phùng Nguyên sớm hơn những kết luận
trước.
Người Phùng Nguyên mở rộng địa bàn cư trú sau khi kế
thừa tinh hoa của các nền văn hóa của các chi tộc anh em
để sáng tạo ra nền văn hóa Gò Mun với phong cách riêng
biệt. Giới khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều di chỉ văn hóa
Phùng Nguyên ở Vĩnh Phú Hà Nội với những hạt lúa tròn
mà ta gọi là lúa mùa. Chủ nhân của nền văn hóa này được
giới khoa học gọi là Austro-Asiatic để chỉ người Á Đông
phương Nam. Đó chính là tộc Malayo-Viets tức cộng đồng
Bách Việt từ cao nguyên Tây Tạng thiên cư xuống mà giới
khảo cổ đã phát hiện di chỉ gò con lợn ở Tam Thanh của
người Môn cổ từ lâu sinh sống ở vùng núi đồi phía Bắc
Trung du và trong vùng đồng bằng và đồi trung du Bắc
Việt.
Chủ nhân của nền văn hóa Phùng Nguyên là nhóm ViệtMường, Mon-Khmer mà cổ sử Trung Quốc gọi miệt thị là
rợ Khel hay rợ Khương. Đây chính là người Malaysian tức
Malayo-Viets, hậu duệ của Hoabinhian Protoviets cư dân
của nước Văn Lang chi Hùng Vương thứ 16, từ Dạ Lang ở
Quý Châu xuống Vân Nam sau khi Lạc bộ Chuy bị Tần
Mục Công đánh đuổi năm 619 TDL. Sau đó, Malayo-Viets
lại từ Vân Nam và Quảng Tây tiến vào định cư ở Bắc Việt
Nam mà Hùng Triều Ngọc Phả cho biết đến chi Hùng
Vương thứ 18 mới dời đô xuống Việt Trì Phú Thọ.
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valley in the north of Vietnam delta in the later period of
the new stone age. They brought with them method of
planting wet rice of Hoabinhian (Proto-viets), which had
been developed thousands of years earlier. At the same
time from Horizontal mountains range along the central
region of Vietnam, and central and lower region of Laos,
they moved and brought with them a converging culture in
midland bordering Vinh Phu plain, Son Tay. It was the 2nd
converging of people and culture in the period of
regression, which made Vietnam’north plain.80
Archaeological circles found round paddy grains called
ten-month rice in Vinh Phu, Ha Noi. The remarkably
archaeological traits of Phung Nguyen culture were all
tetrahedron axes and a negligible quantity of shouldered
axes. This proved that Phung Nguyen people enjoyed much
better development than people in the period of cultures of
Hoa Binh and Bac Son. Its archaeological relics were
characterized by shouldered axes; therefore, it was called a
culture of shouldered axes. Archaeological relics in north
Korea, Japan and Taiwan proved that date of Phung
Nguyen existed earlier.
Phung Nguyen people extended their residence after
inheriting a quintessence of cultures of brotherhood clans to
create a culture of Go Mun with a distinct style.
Archaeological circles found many relics of Phung Nguyen
culture in Vinh Phu, Ha Noi which was round paddy grains
80 Tran Quoc Vuong: Following history, Thuan Hoa Publishing page
145.
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đục, giáo, lao, qua, mũi tên, mũi nhọn, mũi khoan, chì lưỡi,
Cư dân Văn Lang thời Phùng Nguyên đã chế tạo nhiều đồ
đá, đồ gốm, đồ xương và những vật dụng bằng đá, bằng
gốm, bằng xương thú cùng với một số đồ đồng như rìu, bàn
mài, bàn đập gốm. Đặc biệt một số đồ gốm hết sức tinh xảo
như nồi, chõ thổi xôi, vò đựng rượu, bình, bát, chậu, mâm
đồng với một tỉ lệ hài hoà được trang trí với những hoa văn
hết sức mỹ thuật. Đặc biệt, nghề luyện kim của cư dân Văn
Lang thời Phùng nguyên là một kỹ thuật bản địa rất độc
đáo. Người Việt cổ thời kỳ này đã biết sử dụng hợp kim
đồng thau trong đời sống kinh tế xã hội. Các nhà nghiên
cứu đã cho rằng hoa văn trang trí trên các vật dụng của
người Việt cổ thể hiện đời sống tâm linh cao với tín
ngưỡng thờ thần mặt trời, thờ các vật biểu trưng Rồng
chim.
Cư dân Văn Lang với những biểu hiện phong phú của óc
thẩm mỹ sáng tạo hài hoà với tính toán học qua phép đối
xứng lưỡng trắc, đối xứng trục quay, đối xứng tịnh tiến ở
trình độ cao được tính toán chính xác cân đối toàn diện.
Khảo cổ học cũng phát hiện các muỗng đúc, khoan đúc, rìu,
khuôn đúc mũi tên bằng đá và đồ gốm phản ánh kỹ thuật
cao của ngành đúc đồng cổ. Khảo cổ cũng tìm thấy giũa là
một hiện vật độc nhất của thời đại đồng thau và thời đại đồ
sắt sớm ở nước ta. Đồng thau là một hợp kim tốt có tỉ lệ
đồng hơn 80% và thiếc hơn 15%, chiếm già nửa tổng số
công cụ sản xuất và vũ khí tìm thấy.81

81. Thời đại Hùng Vương, NXB KHXH 1972 tr 212
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called ten-month rice. The owners of this culture were
known as Austro-Asiatic among scientific circles, this
means Asian people in the south. Malayo-Viets clan, viz
Baiyue community, had moved southward from Tibetan
plateau. Archaeological circle discovered relics of ancient
Mon people in pig knoll in Tam Thanh. They lived in the
mountains in the north of midland, in plain and midland
hills in northern Vietnam for a long time.
The owner of Phung Nguyen culture was groups of
Viet-Muong and Mon-Khmer who were disdainfully called
Khel barbarians or Khuong barbarians in ancient Chinese
history. Malaysian, viz Malayo-Viets, descendants of
Hoabinhian Protoviets, were called Baiyue in ancient
Chinese history. They were invaded by Han Chinese and
driven from Yunnan, Guizhou and Guangxi to the south
into the delta of north Vietnam.
Ancient Vietnamese in the period of Phung Nguyen
manufactured stone tools, potteries, bone tools, and stone
necessities, ceramic necessities, bone necessities together
with some bronze tools such as axes, chisels, spears,
javelins, arrows, spearheads, drills, graters. Quite a few
artistic potteries such as pots, steamers, wine jars, vases,
bowls, basins, bronze trays with a harmonious proportion
art designs were produced during this period. Especially,
metallurgy of Viet clan in the period of Phung Nguyen was
a unique native technique. Ancient Vietnamese in this
period used brass tools in their daily life.
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Researchers believed the designs and decoration of tools
of ancient Vietnamese showed their high spiritual life and
the sun-worshipped beliefs or the bird and dragonworshipped beliefs via abundant symbols of harmoniously
aesthetic and creative mind with accurate and perfect
calculation through bilateral symmetry, axisymmetry, and
movable symmetry in a high level. Many archeologists
discovered cast spoons, drills, axes, stone arrow moulds
and potteries which reflected the high technique of the
ancient bronze era. Archeologists also found files which
were unique objects of the brass age and early Iron Age in
our country. Brass is a good alloy with a ratio of over 80%
copper and over 15% of tin. More than half of the number
of weapons was made of bronze.
Ancient Vietnamese in the period of Phung Nguyen,
which was over 4 thousand years ago, used brass alloy to
manufacture agricultural tools. This proved Phung Nguyen
people organized their society stably by a Van Lang State.
It obviously rejected all antinational pleas that Van Lang
State appreared over two thousand years ago. Phung
Nguyen culture is a striking culture of Viet clan to continue
developing with cultures of Go Mun and Dong Son.
Ancient Vietnamese in the period of Phung Nguyen had a
stable life and relatively high development in economic,
cultural and social aspects.
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- Nền Văn Hóa Long Sơn Ngưỡng Thiều
- Lungshan Ang Yanshan Culture
- Nền Văn Hóa Phùng Nguyên
- Phungnguyen Culture
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. NGUỒN GỐC VIỆT TỘC.
. HUYỀN TÍCH VIỆT.
. ĐOẠN TRƯƠNG BẤT KHUẤT.
. SƠN HÀ NGUY BIẾN.
. HOÀNG SA TRƯỜNG SA,
Chủ Quyền Lịch sử của Việt Nam.
. CHAN CHỨA BAO TÌNH.
. QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG.
. VIỆT NAM THỜI LẬP QUỐC.
. LƯỢC SỬ VIỆT NAM I & II
. VIỆT NAM NƯỚC TÔI.
. VIETNAM, MY COUNTRY.
. HISTORY OF VIETNAM
. ĐẾ QUỐC MỚI TRUNG CỘNG-KẺ THÙ TRUYỀN
KIẾP CỦA DÂN TỘC.
Quý vị cần mua sách có chữ ký lưu niệm của tác giả
xin liên lạc:
Email:phamtrananh2015@gmail.com
Phone: (714-332-9243)
Gửi check 20 USD một cuốn.
(Cước phí 10 USD, ngoài Hoa Kỳ cước phí 20 USD)
Thư và check viết tên:
NganHoang 12.911 Josephine St #D
Garden Grove CA 92841
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History of Vietnam should be read by anyone with an
interest in Asian or world history. It is well documented
and provocatively written by a brilliant Vietnamese scholar.
A solid addition to the history of human-kind.
Professor Jerry Livingston Voorhis Ph D 1968.

To A Freedom Fighter PHAM TRAN ANH
Thank you very much for all your sacrifices. You are a
tough, a faithful, brave and true patriot and a soldier. It is
good to count you as a loyal friend. Never forget, but
always remember because of the work and sacrifices of you
and all the other patriots, Vietnam will one day be free,
democratic, united and independent. Always remember all
who sacrificed so much. Thank you especially for all your
books. These teach the youth so they can carry on after US.
J.P. Messeiner
Vice Director Frienship Foundation of
Vietnamese (Frienshipfoundation@msn.com)

American-
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