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1. TỔNG QUÁT 
1.1. Thời kỳ Duy Nhiên: Thời kỳ này loài người chưa biết kết hợp thành 

bộ lạc với xã hội. 
1.2. Thời kỳ Duy Dân: Thời kỳ này là khi nhân loại đã biết quần tụ lại 

một nơi 
1.3. Thời kỳ Duy Nhân: Thời kỳ này đã phôi thai ra ở những lý thuyết 

Đại Đồng 

 
2. GIẢI THÍCH TỪNG THỜI KỲ 

2.1. Môn Hóa Kỳ (Thần Tắc Kỳ): Vì cái đặc sắc của thời kỳ này là dân 
tộc ta đã chế ra được văn tự là thứ chữ Môn Thư, chữ Hoa. 

2.2. Văn Hóa Kỳ (Đế Tắc Kỳ): Thời kỳ này bắt đầu Nam thiên từ lưu 
vực sông Dương Tử và lưu vực 5 hồ 5 núi xuống Phong Châu, lấy 

nơi này làm hoa địa mới, lập ra nước Văn Lang. 
2.3. Hồng Hóa Kỳ (Danh Tắc Kỳ ): Thời kỳ này bắt đầu từ Thục Phán 

là cháu ngoại vua Hùng Vương từ Ba Thục xuống chiếm Văn Lang 
làm Âu Lạc. 

2.3.1. Hỗn Hợp thời đại: Quân cách mạng, lực lượng có thể gọi là 
chính thức bắt đầu từ khi Tần Thủy Hoàng thôn tính cả 6 

nước rồi cho Đồ Thư sang đánh Ngũ Lĩnh: 
A. Nam Việt Thời 

B. Tiểu Việt Thời 

2.3.2. Hồng Việt thời đại: Thời đại này là bắt đầu từ vua Đinh Tiên 
Hoàng dùng sức Vạn Thắng (thắng hết cả mọi thứ về lực 

lượng cũng như văn hóa) để xây dựng nền độc lập cho dân 
tộc Việt. 

2.3.3. Dân Hóa Kỳ: Theo thời kỳ này có thể bắt đầu từ khi Gia Long 
nhờ quân Pháp (do cố đạo Bá Đa Lộc) làm môi giới để dứt 

nhà Tây Sơn mà thống nhất cả nước. 
 

3. PHÊ PHÁN VÀ KẾT LUẬN 
       Hơn một vạn năm trước, giải đất triều lưu sông Hoàng Hà lên đến núi 

Thái Sơn là cuộc tranh giành rất kịch liệt giữa các dân tộc mà trong đó có dân 
tộc Việt đã nắm một thắng thế khá lâu. 



(1.1.2010) 

__________________ 
      

      (trích Chu Tri Lục 4, 1943) 
 

Nguồn gốc của nòi giống ta với văn hóa cổ của ta làm xuất phát điểm cho mỗi 
phán đoán về chính trị và làm trung tâm cho mỗi cử động của lịch sử. Như đã 

nói, nòi giống Việt tức là Viêm, Miêu, Thái, Hải Đại, Mã Lai tộc có từ hơn một 
muôn năm trước, bàn cứ trên suốt cõi Đông Á, chỉ vì thuộc về tiền sử, chưa 

thể khảo ra chân mối.  
     Để ý đến các vấn đề:  

1) Nòi giống ta là thổ sinh hay từ Pamir đi xuống? 
2) Xuống ở Đông Á trước nòi Hán và Di bao nhiêu năm, lịch sử thế nào? 

Một ít di tích về văn hóa Môn còn lại hay còn tiếng để lại, trong khi mọi 
thứ chưa được phát quật lên, phát sinh các vấn đề:  

a/  Chữ Môn tức là lối khoa đẩu. Môn hệ đi ba với Phạn hệ, Hán hệ thành 

ba văn hóa hệ.  
            b/ Quần áo nòi Việt như Hán Thư Địa Lý Chí nói: mặc miếng vải như 

chăn đơn, thủng giữa  
                để xỏ cổ.  

3) Văn hóa Môn như thế nào?  
4) Nhân chủng của nòi Việt thế nào?  

5) Các nòi giống nào đến đồng hóa? (Như có một thuyết nói, Miêu đến diệt 
nòi Việt rồi thừa hưởng toàn bộ văn hóa ấy). Các nòi giống và nòi Hán 

được thừa hưởng những di sản gì về văn hóa Môn? 
6) Nòi Việt đích tông chúng ta còn di lưu lại cái gì trên tinh thần, vật chất 

là trực tiếp, gián tiếp vào văn hóa Môn?  
7) Sự phân hóa của nòi Việt và văn hóa khu Môn những đâu?  

 
Một ít tài liệu còn lượm lặt được ngay trên lịch sử của nòi Hán. Từ đời Đại Việt, 

lúc tổ tiên ta còn trên sông Hoàng Hà tranh đấu lấy trung tâm của thiên hạ 

bấy giờ (Thái Sơn) cho mãi đến lúc xuống đến sông Dương Tử Giang, Ngũ Hồ, 
Ngũ Lĩnh, trong cái khoảng lịch sử Tàu từ Hoàng Đế đến Chiến Quốc, Xuân 

Thu cho tới Tần, Hán.  

            a) Trạng huống đấu tranh của Việt, Hán trong khoảng ấy? 
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            b) Thần Nông, Viêm Đế, Thuấn phải chăng là nòi Việt, hoặc bằng quân 
sự hay chính trị đấu tranh mà chiếm được ngôi chí tôn của thiên hạ bấy giờ.  

             c) Lịch sử đấu tranh lấy Thái Sơn và ngôi thiên tử giữa ba nòi Hán, 
Việt, Di trong khoảng bấy giờ? Sự phân bố của nòi giống ấy?  

             d) Trạng huống Nam thiên của nòi Việt mất trung tâm và chia ra 
Bách Việt.  

             đ) Sự liên hệ giữa các nước Sở, Ngô, Việt với Việt Đại Việt.  



             e) Trạng huống của sự tái kiến lại trung tâm sinh hoạt Việt bởi đời 

Việt Thường mà lập ra Hồng Bàng? Sự phân phong lên núi xuống bể linh lạc, 
thất bại thế nào?  

 
Ngày nay sự phân chia và ly tán của Bách Việt càng xa vời đi.  

     1) Sự liên hệ về các mặt giữa các nòi giống có máu Việt cũ?  
     2) Sự tái kiến lại Đại Việt cũ trên nền tảng một văn minh Viêm mới?  

     3) Lý tắc Totem của Tiên Rồng và văn hóa Môn tái kiến?  
Ghi chú: [1] Vũ khí thịnh nhất là cung nỏ.  

               [2] Theo sử Tàu, búi tóc vẽ mình, Việt, Ngô, Sở, miêu cũng thế.  
               [3] Tiên Rồng Totem.  

               [4] Trận Xi Vưu: Hoàng Đế kịch liệt lắm. Hán Thư Thiên Quan Chí 
nói: loạn nhà Tần từ Xi Vưu đến giờ chưa từng như thế.  

……………………….. 
 

Sau cuộc thất bại của hai Bà Trưng, dân tộc ta lúc ấy chia ra làm hai xu hướng: 

một phe thì yên giữ đất cũ, lấy năng lực dân tộc ngấm ngầm vừa chịu đựng 
dưới sự đè ép của giống Hán vừa chờ đợi thời cơ mà quật khởi. Một phe khác 

đại biểu là ông Khu Liên cùng dòng dõi quý tộc ta tự đem thế lực riêng vào 
phía Nam lập ra nước Lâm Ấp để một ngày ấy thế lực ông Khu Liên và việc 

làm của ông đặc sắc hơn hết và đáng ghi hơn tất cả mọi việc trước đời Đinh       
       (trích Việt Sử Thông Luận, 1943)  

_______________________ 
 

Các nghiên cứu gần đây: 
     Về Khu Liên và Lâm Ấp:   

         (Trích từ Wikipedia:   
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%E1%BA%A4p) 

     
Từ nửa cuối thế kỷ thứ 2, phần lãnh thổ cực nam quận Nhật Nam trở nên khó 

trị, cư dân bản địa liên tục nổi lên chống lại nhà Hán. Huyện Tượng Lâm trở 

thành nơi tranh chấp thường xuyên giữa nhà Hán và dân địa phương (man di) 
như Khuất Đô Di, Tây Đô Di.  Năm 190, con của quan Công Tào, tên Khu Liên 

nổi lên giết thứ sử Chu Phù và chiếm huyện thành. Năm 192, Khu Liên giết 
huyện lệnh (huyện trưởng) để đưa ông lên cai trị. Khu Liên cắt một phần lãnh 

thổ cực nam của quận Nhật Nam - huyện Tượng Lâm để thành lập vương quốc 
riêng: sau này, Hậu Đường Thư gọi quốc gia này là Lâm Ấp Quốc. Nhà Hán 

gọi các dân tộc bản địa ở Quảng Châu (Quảng Đông), Giao Châu (Miền Bắc 
Việt Nam) là dân Bách Việt. Người Lâm Ấp cũng có thể là của dân Bách Việt 

(người Việt cổ), là một trong những tổ tiên của các dân tộc Việt Nam ngày 
nay. Lâm Ấp Độc lập là một biến cố lịch sử trọng đại, mở đầu gặp gỡ giữa hai 

nền văn minh Trung Quốc và Ấn Độ tại bán đảo Đông Dương. Đồng thời, đây 
là lần thứ hai (sau 3 nước Cao Ly, Bách Tế, Tân La ở quận Lạc Lãng tách ra 
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khỏi lãnh thổ nhà Hán), một vùng thuộc lãnh thổ của "thiên triều" tức quận 

Nhật Nam tự tách ra. 
_______________________________ 

 

Tham khảo thêm: 

Lịch sử Khai sinh người Hán và sự hình thành nước Tàu 

   http://www.danchimviet.info/archives/47262/l%E1%BB%8Bch-

s%E1%BB%AD-khai-sinh-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-han-va-
s%E1%BB%B1-hinh-thanh-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-tau/2011/11 

Nguồn gốc các dân tộc Việt Nam 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngu%E1%BB%93n_g%E1%BB%91c_
c%C3%A1c_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam 
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