Khổng Tử Và Bách Việt
Phạm Văn Oanh

Một câu nói rất đơn giản trong lúc bàn về các học
thuyết của Khổng Tử nhưng khi được yêu cầu giải
thích trao đổi qua lại đã dẫn đến một đề tài ngộ
nghĩnh thú vị. Câu nói vô tình đã trở nên đề tài
thảo luận đó chính là: Khổng Tử Có Thể Là Người
Việt Nhưng Không Thể Là Người Hán.
Nhận định này được chứng minh bằng những lý luận đơn giản chính xác và
ngắn gọn dựa vào bút tích và cách dùng chữ của cổ nhân. Những dữ liệu
quan trọng cần thiết gồm có một bản đồ cổ, tư tưởng và sách vở của Khổng
Tử, lá thư của Hán Cao Tổ gởi cho Triệu Đà, và các chữ Đế (Đế Nghiêu, Đế
Thuấn), Văn (Văn Lang, Văn Miếu, Văn Vương, Văn thân), Thần Nông, và
Xích Quỷ sẽ được lần lượt trình bầy và phối hợp.
Trước hết, để bàn về cổ sử chúng ta cần thống nhất về cách dùng ký hiệu để
định mốc thời gian hay lịch trình được dùng theo sau số các năm xảy ra
trước Tây Lịch, Chúa Giáng Sinh, hay Công Nguyên. Những chữ đi sau số
năm đó nói lên thời gian bao nhiêu năm tính ngược lên kể từ lúc có Tây Lịch
2010 năm về trước đến nay và thường được viết tắt là TCN (Trước Công
Nguyên). Thí dụ như 2879 TCN là để chỉ 4889 năm tính đến nay (2879 +
2010 = 4889) hay đã xảy ra 4889 năm về trước khi người Việt lập quốc. Trái
với Tây lịch, con số đi trước ký hiệu TCN càng lớn thì (năm đó) mốc thời gian
đó càng cổ xưa hơn.
Một điểm quan trọng khác được bộc lộ khá rõ ràng qua câu viết của Will
Duran trong cuốn Lịch Sử Văn Minh Trung Quốc (1990): Chỉ từ năm 776 TCN
(2786 năm trước) đến nay, những lời của các sử gia Trung Hoa mới gần
đáng tin. Như vậy các sử liệu liên can đến giai đoạn trước đó cần phải được
sàng lọc qua một hệ thống hay cơ sở lý luận vững chắc hoặc chúng ta chỉ
cần dùng những dữ kiện kể từ thời Khổng Tử để bổ túc hay xây dựng nền
tảng lý luận để hiểu sử Việt và Trung Hoa.
Khổng Tử (sinh năm 551 TCN và mất năm 479 TCN) được coi như là một
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triết gia, một học giả và một bậc tôn sư xuất sắc lỗi lạc của Đông Phương nói
riêng và của nhân loại nói chung. Nếu chúng ta tin rằng Khổng Tử là một
học giả đáng tín nhiệm và công trình biên soạn của ông qua Kinh Xuân Thu
được coi là bộ sử đầu tiên thì chúng ta chỉ cần đi ngược dòng thời gian
khoảng 3000 năm (1000 năm TCN), để phác họa lại bức tranh lịch sử một
cách trung thực bằng những tương quan mật thiết giữa Việt - Trung Hoa và
Khổng Tử. Theo Kinh Xuân Thu thì mãi đến 770 TCN nhà Chu mới dời đến
Lạc Ấp phía Đông và giai đoạn Đông Chu Xuân Thu bắt đầu từ đó. Thời
thượng cổ trước đó thường được thấy nhắc đến tam Hoàng và ngũ Đế để chỉ
những vị vua thủy tổ đã mất từ hàng ngàn năm trước thời Khổng Tử. Thời
Khổng Tử trở về trước, chỉ sau khi các vua đã mất mới được gọi hay tôn
xưng là Đế. Chúng ta chọn mốc thời gian 3000 năm trước đây và bộ Kinh
Xuân Thu làm nền tảng phác họa lại bức tranh lịch sử Hán Việt cho nên con
người, sách của Khổng Tử và của các học trò của ông soạn có giá trị rất cao
đối với nguồn gốc Việt và di sản tinh thần vô giá xuất phát từ phương Nam.
Theo bản đồ các nước cuối đời nhà Chu trong đó có nước Lỗ (Lu) của Khổng
Tử và Việt (Yueh), Trung Hoa lúc đó nếu có thì cũng còn rất nhỏ bé trên bản
đồ này, nằm ngay vùng được gạch chéo nơi lưu vực Trung Nguyên sông
Hoàng Hà gần Vệ, Sủng, và Lỗ. Trong khi Việt (hay Yueh) nằm cách đấy
không xa phía Đông Nam sông Dương Tử và lớn hơn khoảng 8 lần nước
Trung Hoa. Trung Hoa hàng trăm năm sau này, từ thời Tần Thủy Hoàng mới
lớn mạnh bành trướng tiếp tục theo hướng Đông Nam, dùng kim chỉ Nam
làm tiêu chuẩn định hướng phát triển, đặt Đông Cung thái tử để nối ngôi và
tiếp tục công việc mở mang bờ cõi.
Chính nhờ vào bản đồ nho nhỏ này mà chúng ta có thể khẳng định nước Tàu
tới thời Khổng Tử (500 TCN trước công nguyên hay 2500 năm trước đây) vẫn
chưa có, nhưng đã có một nước Việt khá lớn, lập quốc vào khoảng 25 thế kỷ
trước đó. Các bản đồ sau này tuy đẹp, nhiều chi tiết, nhưng không chút giá
trị cho những nước đã bị đồng hóa hay xóa tên trên bản đồ. Cái bản đồ nho
nhỏ in lại dưới đây cũng cho thấy Việt đã có trước và lớn mạnh hơn Trung
Hoa 2500 năm trước đây cho nên những giải thích hay lập luận cho rằng Việt
bắt nguồn từ Tàu hay vay mượn văn hóa của Tàu vừa vô lý vừa trái với các
dữ kiện lịch sử.
Vào thời nhà Chu, các vương hay vua cai trị và giữ Thiên Mệnh trên nguyên
tắc trị vì thiên hạ, nhưng trên thực tế thì vua nhà Chu được các lãnh chúa,
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chư hầu, quý tộc chung quanh thần phục bảo vệ. Sự phân hóa và hiện hữu
của các nước nhỏ chư hầu có lẽ là do các vua chúa qua nhiều đời trước đó tổ
chức cơ cấu xã hội trải qua hàng ngàn năm từ khi Việt lập quốc đã lần lượt
chia lãnh thổ đất đai cho con cháu và công thần. Ban đầu các nước chư hầu
phát triển mạnh dần rồi lấn át nhà Chu và tìm cách giành độc lập dẫn đến
tình trạng một số chư hầu lớn ra tay thâu tóm khoảng 170 tiểu quốc thành 5
Bá Chủ lớn gọi là Ngũ Bá. Trong số Ngũ Bá lúc đó có 4 Bá Chủ là Tần, Tấn,
Tề, Sở đồng thời còn có hai nước Ngô và Việt tranh chấp cho đến lúc Việt
vương Câu Tiễn đánh bại Ngô và trục xuất Ngô Phù Sai (496 TCN) trong thời
Khổng Tử và từ đó Việt đã trở thành Bá Chủ thứ năm trong Ngũ Bá.
Mãi đến thời Chiến Quốc năm 221 TCN, Tần Doanh Chính (Tần Thủy Hoàng)
mới thống nhất nhiều nước tạo ra Trung Hoa sau này. Ông bỏ chức Vương và
ghép hai chữ Hoàng (lấy từ Tam Hoàng) và Đế (lấy từ Ngũ Đế) để trở thành
Hoàng Đế đầu tiên của Trung Hoa với vị thế cao hơn các vua hay vương và
để tập trung quyền hành cho Thiên Tử tại trọng tâm hay Trung Quốc. Trung
Hoa vì vậy đã chính thức được thành lập và trở thành một quốc gia lớn mạnh
từ thời Tần Thủy Hoàng năm 221 TCN. Chữ Thủy có nghĩa là đầu tiên nên
Thủy Hoàng là vị Hoàng Đế đầu tiên. Nhưng không bao lâu sau khi Tần Thủy
Hoàng mất, Hoàng Đế thứ nhì hay Nhị Thế Hoàng Đế lên nối ngôi không giữ
được sự thống nhất đoàn kết và các chư hầu lại bùng lên tranh giành khôi
phục đất nước cũ của họ. Ở thời điểm này, khoảng 300 năm sau Khổng Tử,
Vua Sở lúc đó (theo sử gia Trung Hoa Hứa Văn Tiều thì nước Sở xuất hiện từ
thế kỷ thứ 11 trước công nguyên hay 1100 TCN do dân An Nam (Bách Việt)
thành lập) đã sai Lưu Bang và Hạng Võ đi chiếm lại kinh đô nhà Tần do con
của Tần Thủy Hoàng cai trị. Hai vị này tranh chấp đưa đến Hán (Lưu Bang)
và Sở (Hạng Võ giết vua Sở xưng Sở Bá Vương) tranh hùng đẫm máu. Lưu
Bang lớn tuổi khôn ngoan hơn Hạng Võ nên cuối cùng đã thắng và trở nên
Hán Cao Tổ chính thức thiết lập nhà Hán cùng lúc với Triệu Đà đang xâm
chiếm Âu Lạc và củng cố xây dựng Nam Việt.
Triệu Đà vốn người nước Triệu, sau khi nước Triệu bị Tần Thủy Hoàng chiếm,
Triệu Đà ra làm quan nhà Tần và được sai mang quân đi đánh nước Việt
mang tên Âu Lạc thời An Dương Vương Thục Phán (257 TCN - 207 TCN).
Đánh mãi không xong, Triệu Đà và Thục Phán lại trở thành suôi gia khi con
trai Triệu Đà là Trọng Thủy lấy Mỵ Nương con gái vua nước Âu Lạc An Dương
Vương. Sau này Triệu Đà hạ thủ Thục Phán chiếm lấy Âu Lạc cùng khoảng
thời gian Lưu Bang chiếm được vương quốc nhà Tần và Sở để khai sáng nhà
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Hán. Vị vua Hán đầu tiên Hán Cao Tổ Lưu Bang đã cùng Triệu Đà phân chia
lãnh thổ gồm nhiều các tộc Bách Việt làm hai phần. Phía Bắc nhập vào nhà
Hán do Hán Cao Tổ cai quản kể cả nước Triệu cũ của Triệu Đà và nước
Dương Việt đã bị Tần Thủy Hoàng chiếm khi lập quốc. Phía Nam gồm nhiều
tộc Việt kể cả Lạc Việt, do Triệu Đà cai quản gọi chung là Nam Việt. Sau này
Triệu Đà mất lại nhường ngôi cai trị Nam Việt cho cháu nội là con Trọng
Thủy và Mỵ Châu. Yếu tố này có thể được suy diễn rộng thêm vì cháu nội
của Triệu Đà cũng chính là cháu ngoại của Thục Phán. Thục Phán lấy được
nước Việt từ vị vua Hùng Vương cuối cùng và lấy tên nước là Âu Lạc; điều
này cho thấy ý định muốn quy tụ các tộc Việt con cháu hậu duệ của Âu Cơ
và Lạc Long Quân để chống lại hiểm họa xâm lăng từ nhà Tần phương Bắc.
Thục Phán chấp nhận làm thông gia với Triệu Đà có lẽ là để bành trướng
củng cố thêm thế lực quân sự vì cả hai có cùng mục tiêu chính trị và rất có
thể cùng là gốc Bách Việt. Cách thức tổ chức guồng máy xã hội và văn hóa
và việc thanh lọc hết các tướng tá cận thần thân Hán của Triệu Đà sau này
cho thấy rõ hơn khuynh hướng và nguồn gốc của ông; thêm vào đó, những
nỗ lực mở mang bờ cõi làm nhà Hán mất ăn mất ngủ và đặt tên nước là Nam
Việt nói lên phần nào ước vọng của Triệu Đà là một ngày nào đó sẽ thống
nhất, lấy lại được nửa giang sơn Bắc Việt đã bị nhà Hán chiếm đoạt vì ông
chỉ còn cai trị phần Nam Việt.
Hán Cao Tổ tuy là đời vua thứ nhất của nhà Hán nhưng cũng được coi như vị
Hoàng Đế thứ ba của Trung Hoa sau cha con Tần Thủy Hoàng. Sau này nhà
Hán nhiều lần tìm cách chiêu dụ Triệu Đà quy hàng nhất là sau khi Hán Cao
Tổ mất, nhưng không được nên đã cho người đập phá mồ mả tổ tiên của ông
(nằm trên đất Triệu cũ phía Bắc rặng Ngũ Lĩnh nay thuộc nhà Hán) rồi lại
cho tái thiết tu sửa khi Triệu Đà bớt công phá mở mang bờ cõi Nam Việt.
Ngay thời điểm đó nước Mân Việt vẫn chưa thần phục hợp tác với Nam Việt
của Triệu Đà. Có lần nhà Hán bao vây kinh tế cấm vận không cho các chư
hầu buôn bán kim loại với Nam Việt của Triệu Đà nhưng vẫn không có hiệu
quả. Trần Trọng Kim sau này có dịch thơ của Hán Cao Tổ gởi cho Triệu Đà
trong đó thỏa thuận đồng ý Nam Việt hay các tộc Việt phương Nam từ rặng
Ngũ Lĩnh trở xuống là do Triệu Đà cai trị. Địa danh Ngũ Lĩnh trong lá thơ này
có thể được coi như một ranh giới hay bản đồ chính thức phân chia hai nước
do hai vị tiên đế có công lập quốc đã giao kết tôn trọng suốt đời họ. Và lá
thư đó có lẽ cũng chính là Thiên Thư mà Lý Thường Kiệt (1019 – 1105) hơn
ngàn năm sau đã nhắc đến qua bản tuyên ngôn độc lập trong các câu:
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Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư
Theo lịch sử lập quốc của nhà Tần rồi Hán và bản đồ cổ cuối nhà Chu cho
thấy, thì vào thời Khổng Tử, nhà Hán chưa được thành lập, và Trung Hoa
nếu có cũng còn quá nhỏ và khác biệt với nước Lỗ của Khổng Tử và các nước
khác mà ông ngao du xin trọng dụng. Sử thời đó không thấy đề cập việc ông
xin giúp cho người Bắc Phương, mà trái lại thường tỏ thái độ khinh thường
cái dũng (người Bắc thiên về Dũng, người Nam thiên về Nhân) của họ trong
lúc đề cao cái Nhân và Đức từ phương Nam. Ngay học trò Tử Lộ, là một
người có tiếng rất dũng cảm, khi hỏi thầy nếu chọn ba người cùng đi chung
thầy sẽ chọn ai thì Khổng Tử cười đáp: “Đứa thích vuốt râu hùm hay sẵn
sàng nhảy xuống sông không cần biết nông sâu là đứa ta không muốn đi
chung.”
Hai vị Thánh Vương dùng Đức cai trị nuôi dân mà Khổng Tử hết sức ca ngợi
là Đế Nghiêu và Đế Thuấn. Tên gọi của hai Đế này được cấu trúc theo Việt
ngữ thay vì Nghiêu Đế hay Thuấn Đế theo ngôn ngữ Trung Hoa. Điều này
cho thấy chữ Đế mà Tần Thủy Hoàng dùng trong danh hiệu Hoàng Đế đầu
tiên cũng đã được Khổng Tử dùng theo Việt ngữ hàng trăm năm trước đó.
Ngay cả tên hiệu Thần Nông (thay vì Nông Thần) của vị thủy tổ gốc nông
nghiệp phương Nam rất rõ cũng vẫn còn được gọi theo cấu trúc Việt ngữ tại
Việt và Trung Hoa ngày nay. Văn Hoá ngôn ngữ Việt vì thế chắc chắn có
trước ngôn ngữ Trung Hoa, và các vị Thánh Đế thủy tổ đó có nhiều nét là tổ
tiên của Việt tộc hơn là của Hán tộc. Ngoài ra, một trong những vua sáng lập
ra nhà Chu là Văn Vương có 7 người con. Văn là chữ cổ Việt có tương quan
mật thiết với nguồn gốc và văn hóa Việt (có chú giải thêm sau này). Người
con thứ tư của Văn Vương cai trị nước Lỗ quê quán của Khổng Tử, còn người
con thứ bẩy cai trị nước Vệ. Người mà Khổng Tử tôn sùng chính là Chu Công
Đán em của Chu Văn Vương. Chữ Văn trong danh hiệu của tổ tiên nhà Chu,
nước Lỗ, và Khổng Tử, vì vậy đã có những nét tương quan với nguồn gốc
Văn Lang của Việt tộc. Theo Kinh Xuân Thu và Luận Ngữ thì các quốc gia
thời đó thường được cai trị bởi cha con, anh em, cậu cháu... Nước này nhập
nước kia hay tách ra thường xuyên. Quốc gia hay lãnh thổ nhiều khi được
thành lập để chia cho công thần hay con cháu. Các nước hễ nghe đồn có
người tài giỏi là dùng mọi biện pháp và ngay cả thủ đoạn để mời ra giúp. Các
nhân tài trong đó có cả Khổng Tử thường xách gươm giáo đồ nghề lang
5

thang nước này qua nước nọ để tìm minh quân và cơ hội tiến thân lập
nghiệp.
Dựa vào những yếu tố trên, Khổng Tử rất có thể phát nguồn từ gốc Bách
Việt. Khổng Tử không thể là người Hán vì Trung Hoa lúc đó chưa lập quốc
mà nhà Hán cũng chưa có. Khổng Tử có thể là người Việt vì lúc đó một nước
Việt đã là một trong 5 Bá Chủ và các tộc Việt đã tản mạn khắp Á châu sau
2500 năm lập quốc được gọi chung là Bách Việt (cho rằng ngay cả Hán Cao
Tổ Lưu Bang và Triệu Đà có thể gốc Bách Việt cũng không hoàn toàn vô căn
cứ; vì Lưu Bang thân thế mù mờ là người từ nước Sở nên rất có thể cũng là
gốc Việt vì chính nước Sở cũng do người Việt thành lập từ 1100 TCN; họ
Triệu khá phổ thông ở Việt Nam và cũng có nhiều nhân vật lưu danh hậu thế
như bà Triệu Thị Trinh và Triệu Quang Phục sau này). Người Hán từ lúc lập
quốc về trước đó cũng không thiếu gì dân Việt hòa đồng với các chủng từ
phía Tây Bắc nguyên thủy khác nòi Việt. Sau này khi Trung Hoa xâm chiếm
đô hộ đất Việt hàng ngàn năm thì còn có thêm rất nhiều người Việt đã bị
đồng hoá thành dân Trung quốc gốc Việt. Chính vì người Hán có thể là người
Việt hay bắt nguồn từ người Việt cho nên khuynh hướng của Trung Hoa
muốn chiếm đoạt tranh giành văn hóa tổ tiên với Việt Nam gốc Lạc Việt cũng
không có gì là lạ. Kết quả tự nhiên của việc nhà Hán phát triển bành trướng
chính là sự mất mát hay nhỏ dần của các tộc Việt về cả hai mặt lãnh thổ và
nhân sự.
Chữ Văn theo một số nhà ngữ học là chữ rất cổ dùng để chỉ những người
phương Nam xâm mình chuyên sống bằng nghề bơi lặn tìm ngọc trai dưới
biển. Theo nhà nghiên cứu ngữ học của Trung quốc Lý Lạc Nghị và Jim
Water của Hoa Kỳ thì chữ Văn cổ khởi đầu là hình vẽ người xâm hình rồng ở
ngực và được biến dạng dần theo thời gian như trong đồ thị phía dưới. Trang
Tử (370 TCN – 301 TCN) thời nhà Chu vẫn còn mô tả người Việt là giống
người để tóc ngắn và xâm mình (Việt nhân đoạn phát văn thân). Hiện nay
ngay tại Việt Nam vẫn còn khá nhiều Văn Miếu thờ Văn và Khổng Tử. Trước
Khổng Tử khoảng 2500 năm, vua Hùng Vương thứ nhất đặt tên nước Việt là
Xích Quỷ có nghĩa là những vị thần cai quản phương Nam. Vua Hùng Vương
thứ nhì đã đặt tên cho nước Việt là Văn Lang có nghĩa là những người có văn
hóa. Điều này cho thấy ngay cả những vị vua dựng nước đầu tiên của Việt
tộc cũng rất kiêu hãnh về nguồn gốc văn hóa dân tộc khi đặt tên nước là
Xích Quỷ và Văn Lang. Khổng Tử răn dạy những nhà lãnh đạo quốc gia thời
đó phải hướng về phương Nam mà cai trị. Người Việt, phương Nam, Khổng
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Tử, và chữ Văn vì vậy có những liên can mật thiết gắn bó không thể tách rời.
Sự tôn kính của Khổng Tử dành cho phương Nam, tính Nhân trong văn hóa
của người phương Nam, các Đế và nguồn gốc chữ Văn nói lên sự tương quan
đặc biệt giữa Khổng Tử và Bách Việt, là gì nếu không phải chính tổ tiên nòi
giống của Khổng Tử cũng bắt nguồn từ phương Nam, nơi đã đúc kết nên
những con người văn minh của Văn Lang gần 5000 năm trước đây?
Phạm Văn Oanh
30/11/2010
********************************
Xin trích giáo sư Hoàng Tuấn để bổ túc:

Chính Khổng An Quốc, cháu 12 đời sau của Khổng Tử đã ghi trong bài tựa
cuốn Thượng Thư (Kinh Thư) như sau: "... thời Lỗ Cung Vương, thích sửa
sang cung thất, Vương cho phá nhà cũ của Khổng Tử để mở rộng thêm.
Trong tường nhà tìm được Thư, phần Ngu, Hạ, Thương, Chu cùng Tả Truyện,
Luận Ngữ, Hiếu Kinh đều viết bằng chữ Khoa Đẩu cổ văn do ông cha chúng
tôi cất giấu. Vương lại lên nhà thờ đức Khổng Tử, nghe được tiếng vàng, đá,
tơ, trúc, bèn không cho phá nhà nữa, đem toàn bộ sách trả cho họ Khổng.
Lối chữ Khoa Đẩu bỏ từ lâu, người đương thời không ai đọc được nữa, phải
lấy sách nghe được ở phục sinh khảo luận văn nghĩa, định những chỗ đọc
được, dùng lối chữ Lệ cổ viết sang thẻ tre, nhiều hơn sách của Phục Sinh hai
mươi lăm thiên..." - Khổng Tử: Kinh Thư - Bản dịch của Trần Lê Sáng và
Phạm Kỳ Nam - Nhà XB.VH-TT- Hà Nội-2004, Tr. 228-229.
Đây là một chứng cứ rõ ràng về sự tồn tại của nền văn minh thông qua chữ
Khoa Đẩu với những kinh sách mà Khổng Tử đã dựa vào đó để soạn lại bằng
chữ Việt Nho - loại chữ thay thế chữ Khoa Đẩu xưa. Loại chữ cổ này của dân
Việt Thường có lẽ đã phát triển theo hướng chữ Nho xưa (từ thời Đông Chu
Liệt quốc). Rõ ràng nguồn gốc của Ngũ Kinh (trong đó có Kinh Dịch) do
Khổng Tử soạn là bắt nguồn từ các sách viết bằng chữ Khoa Đẩu đã được
thay thế bằng chữ Việt Nho. Khổng Tử cũng không phải là người gốc Hán mặc dầu nước Trung Hoa sau này nhận ông thuộc Hán tộc! Ông là một học
giả người nước Lỗ - nhiều khả năng là một nhánh của Việt tộc cổ - do đó mà
am hiểu cả chữ Khoa Đẩu lẫn chữ Việt Nho đương thời.
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Kể cả các kinh sách mà Khổng Tử biên soạn lại bằng chữ Nho xưa cũng là
dựa vào những bộ sách bằng chữ Khoa Đẩu cổ. Nền văn minh Khoa Đẩu đó,
chỉ có thể là nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc. Vì vậy, những người Trung
Quốc xa xưa đọc được loại chữ này, mỗi khi giải mã được một vấn đề hay
một mảng nào đó trong Kinh Dịch hay Lịch Toán cổ, mới cho rằng nhờ Thiên
Thư (sách Trời) mà hiểu được.
Tử vi, phong thủy, Hà Lạc... bắt nguồn từ người Việt
Ngoài các tài liệu quan trọng mà Khổng Tử đã soạn lại thông qua nền văn
hóa Khoa Đẩu cổ, còn rất nhiều tài liệu quan trọng xuất phát từ nền văn hóa
này như Lịch Toán Can Chi, các môn dự báo về Phong Thủy, Hà Lạc hay Tử
Vi... đều xuất phát từ nền văn minh Khoa Đẩu cổ. Rõ ràng là những người
giỏi thuyết âm dương và những ứng dụng của nó ở Trung Quốc xưa, phần
nhiều đều do thần tiên truyền lại, thông qua "sách thần" mà biết.
Những vị thần tiên đó chẳng qua chỉ là những người đã am hiểu hoặc đọc
được chữ Khoa Đẩu cổ của nền văn hóa Âu Lạc đã bị thất truyền và mai một
do thời gian dài bị nạn ngoại xâm và bị đô hộ mà thôi. Các sách viết bằng
chữ Khoa Đẩu của nền văn hóa này đã bị kẻ chiến thắng thu hồi và đem về
nước, lưu vào các kho sách quý của Triều đình.
Trước thời kỳ người Hoa chiếm cứ miền Hoa Hạ không có nền văn minh nào
khác ngoài nền văn minh của nước Văn Lang xưa. Từ nền văn minh Khoa
Đẩu đã chuyển thành nền văn minh Việt Nho cổ. Vua Hạ Vũ đã có công đồng
hóa nền văn hóa nông nghiệp Việt Nho, vốn là nền văn hóa bản địa, vì có
như thế mới dạy được dân Hán du mục trở thành dân nông nghiệp và mới có
thể cai trị và đồng hóa dần được dân bản địa vốn đã sống lâu đời ở vùng Hoa
Hạ này.
Người Hán đã có công dùng chữ Nho để "phiên âm" tiếng Hán, tạo nên chữ
Hán (vốn bắt nguồn từ chữ Việt Nho) và nền văn hóa "Hán Nho". Họ đã dùng
Hán Nho để bành trướng nền văn hóa Hán tộc. Tuy nhiên, chính nền văn hóa
Hán tộc lại đã chịu ảnh hưởng sâu sắc và mang dấu vết đậm nét của nền
văn hóa Việt Nho cổ. Điều này giải thích nhiều từ ngữ Hán - Việt có chung ý
nghĩa từ rất xa xưa truyền lại cho đến hiện nay.
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Về nền Văn hóa Việt Nho, nhà dân tộc học Trung Quốc là Vương Đồng Linh,
trong cuốn "Trung Quốc dân tộc học" của ông có ghi: "... Việt tộc đã cùng
Hoa tộc làm nên Nho giáo". Như vậy là những học giả uyên bác của Trung
Quốc cũng đã xác nhận điều này. Công lao của người Bách Việt đã đóng góp
vào Nho giáo rất lớn. Chữ Việt Nho xưa đã thay thế chữ Khoa Đẩu cổ. Trước
khi Hạ Vũ bành trướng xuống miền Hoa Hạ thì ở đây dân Bách Việt đã có
một nền văn hóa phát triển cao, đó chính là nền văn hóa Việt Nho, cũng là
nền văn hóa Văn Lang xưa, tiền thân của nền văn hóa Hán Nho sau này.
- Thời Tần Thủy Hoàng thống nhất được nước Trung Hoa đã coi nền văn hóa
Việt Nho bản địa là "văn hóa ngoại lai" không phải của dân tộc Hán, nên đã
chủ trương "đốt sách - chôn học trò" rất dã man, hòng tiêu diệt nền văn hóa
bản địa, nhưng chủ trương đó đã thất bại thảm hại. Chỉ chưa được chục
năm, sau khi Tần Thủy Hoàng chết, nền văn hóa đó lại được phục hồi mạnh
mẽ. Lý do chính đơn giản chỉ là: Không dùng văn hóa Việt Nho thì không thể
cai trị được vùng đất nông nghiệp phì nhiêu, trú phú, vẫn là nơi sinh sống
của đại bộ phận dân bản địa thuộc nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc xưa.
- Cần chú ý một điều là thời cổ xưa khi chưa có chính sử, lại chưa có bang
giao chính thức giữa các nước, nên người Hán xưa lúc thì gọi nước ta là Giao
Chỉ, lúc gọi là Việt Thường, lúc gọi chung là Bách Việt, Miêu Việt, Lạc Việt...
Sau khi đã có chính sử các sách cổ của Trung Quốc cứ thế chép lại. Khi Tần
Thủy Hoàng đã thống nhất được Trung Quốc và đã sát nhập phần lớn đất đai
phía Bắc của người Bách Việt vào Trung Quốc, họ gọi vùng đất còn lại của
người Bách Việt là Đông Việt (người Việt ở phía Đông), Tây Việt (người Việt ở
phía Tây) và Nam Việt (người Việt ở phía Nam).
GS.TSKH Hoàng Tuấn (Giám đốc Trung tâm Unesco, chuyên gia nghiên cứu
về văn hóa phương Đông).
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