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 A . Nguồn gốc của Phong Thủy.  

Người ta cho rằng Phong Thủy xuất phát từ Tàu khoảng cuối thế kỷ thứ 3 đầu thế kỷ thứ 4. 
Các trước tác đầu tiên của thể loại Phong Thủy Tàu hình như là quyển Táng Thư.Tuy nhiên 
nếu nhìn vào trường hợp cụ thể của việc xây dựng thành Đại La thì có thể thấy Phong Thủy 
đã có ở Giao Chỉ trước. Và quan trọng nhất là: 

+ Phong Thủy Giao Chỉ hoàn toàn không có yếu tố mê tín dị đoan khỉ gì cả. Chẳng qua có 
yếu đố dị đoan là do Cao Biền (do ảnh hưởng của phong thủy tàu) mang đến. 

+ Phong Thủy Giao Chỉ chính là khoa học: Là thủy lợi, là quy họach đô thị, là hiểu biết về hạ 
tầng địa chất, là hiểu biết về mưa bão lụt lội. 

Vậy Phong Thủy Giao Chỉ đến từ đâu. Tất nhiên là đến từ Ai Cập Cổ Đại. 

+ Nền văn minh Ai Cập cổ đại đã có từ rất rất rất lâu ở châu thổ sông Nile, bắc phi. Thời kỳ 
phát triển rực rỡ nhất của nền văn minh Ai Cập cổ đại là ở tận … thiên niên kỷ thứ 2 trước 
công nguyên (ôi trời, xa thời hiện đại ghê). 

+ Nền văn minh Ai Cập cổ đại đã có cực kỳ nhiều thành tựu: chữ viết, xây dựng, hiểu biết về 
luyện kim, làm thủy tinh. Họ cũng có những kiến thức về điện, khí động học và hạ tầng địa 
chất, thiên văn học, y học. Tất cả nền văn minh rực rỡ này đều có xuất phát điểm từ việc họ 
rất giỏi thủy lợi và hiểu biết về thiên tai địch họa như lụt lội. Nhờ thủy lợi giỏi mà nông 
nghiệp của Ai Cập cổ đại phát triển. Họ bỏ qua các ngành lúc đó bị tụt hậu xa với nông 
nghiệp như săn bắn, đánh cá, … Nhờ nông nghiệp phát triển mà họ có sức mạnh về nhân sự 
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(cần ít lao động hơn cho việc kiếm ăn). Nhờ sức mạnh nhân sự mà họ phát triển được các 
công trình xây dựng và quy họach đô thị. 

Tất nhiên nền văn minh nào cũng suy tàn. Vị Pharaoh cuối cùng của Ai Cập bị vua Cambyses 
II người Ba Tư đánh bại năm 525BC, mở ra thời kỳ nô lệ đầu tiên dưới ách đế chế Ba Tư 
(Persian Empire). Thời kỳ này kéo dài không lâu lắm. Lần cuối cùng người Ba Tư chinh phục 
đất sông Nile là lần vua Artaxeres III (358-338 BC) xâm chiếm Ai Cập. 

Sau thời kỳ bị Ba Tư xâm lược là thời kỳ Hy-La xâm lược Ai Cập Cổ Đại. 

Đặc biệt là trong đó có thời kỳ vua Alexander Đại Đế (356-323BC) 

Vua Alexander Đại Đế có một cuộc viễn chinh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người cả về quy 
mô, sức người sức ngựa sức voi, và độ chinh phục. Ông tấn công Ấn Độ. 

Việc xâm chiếm Ấn Độ của quân đội Alexander Đại Đế không dài. Nhưng đủ để mang văn 
hóa La Mã – Ai Cập đến với Ấn Độ. Trong đó có các nghệ thuật thủy lợi, địa chất và quy 
họach đô thị. Có lẽ Alexander Đại Đế đã mang theo rất nhiều tù binh Ai Cập. Hoặc ông mang 
hẳn các nhà khoa học Ai Cập đi cùng quân đội viễn chinh của mình. Các kiến thức y tế, luyện 
kim, địa chất, khí tượng thủy văn của Ai Cập nhờ đó mà đến được với Ấn Độ. 

Sau khi quân đội của Alexander Đại Đế rút lui là mở ra đế chế Maurya của người Ấn (322BC-
298BC). 

Đến thời vua Ashoka Đại Đế (273-232-BC), Ấn Độ đã trở thành nước mạnh với quốc giáo là 
Đạo Phật Nguyên Thủy. Vua Ashoka đã có chiến lược quảng bá Phật Giáo đi các vùng Đông 
Nam Á, Tây Á và Châu Âu phía Địa Trung Hải. 

Đi cùng các nhà truyền giáo cũng vẫn là các tri thức người Ấn vừa mới được update thêm 
kiến thức về thiên văn, thủy lợi, địa chất và y học. 

Sau đó là câu chuyện về việc Phật Giáo đi vào Văn Lang như đã nói ở phần II. 

Điều này lý giải tại sao các vua Hùng giỏi làm thủy lợi, biết đúc trống đồng, biết làm thuyền 
to đi trên sông. Lý giải tại sao Thục Phán An Dương Vương biết làm nỏ thần có mũi tên bằng 
sắt. Lý giải tại sao các pháp sư Giao Chỉ có kiến thức về thủy lợi, hạ tầng địa chất, thiên văn 
và quy hoạch. Tại sao các nhà sư ngày xưa lại biết chữa bệnh (cả Từ Đạo Hạnh và Minh 
Không đều chữa bệnh nan y cho Vua). 

Sau đó nghệ thuật thủy lợi và quy họach đi qua Trung Quốc và trở thành Phong Thủy. Rồi bị 
dị đoan hóa thành Phong Thủy Tàu. Rồi lại quay lại làm u mê chính chúng ta ngày xưa (Cao 
Biền) và ngày nay (toàn đọc xem lịch với tử vi bói toán kiểu Tàu, hahaha). 

B. Nguồn gốc của Kinh Dịch. 

Nguồn gốc của Kinh Dịch (gốc) cho đến nay vẫn hết sức mù con nhà mờ. Nếu thuyết cho 
rằng Kinh Dịch có từ thời Phục Hy (2852-2738BC) mà là đúng thì bó tay, không giải thích 
được. Nhưng may mắn là thuyết này chắc không đúng lắm vì chính bọn Tàu nó cũng không 
tin là cái thuyết này có nguồn gốc xạo như thế. Và người Tàu cũng bó tay khi không biết giải 
thích tên của bát quái là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài là cái qué gì. Nhưng 



nếu các thuyết cho rằng Kinh Dịch (gốc) ra đời muộn hơn, tầm những năm thuộc thế kỷ thứ II 
trước công nguyên, mà đúng, thì có lẽ Kinh Dịch đến từ Văn Lang thật.Kinh Dịch Văn Lang 
một lần nữa lại là sản phẩm do các vua Hùng nhà mình localized từ kiến thức của người Ai 
Cập Cổ Đại.Cụ thể như sau: 

Người Ai Cập Cổ Đại có kiến thức vượt trội về Trắc Địa và Thiên Văn. Các kim tự tháp đã 
được xây dựng với các tính toán cực kỳ chính xác vềác góc, tọa độ, kích thước. Nó cũng trùng 
khớp với quỹ đạo một số quỹ đạo của sao ở trên giời. Nó cũng là các sản phẩm hình học (đa 
giác) do đầu tiên con người tạo nên mà có độ chính xác cao. 

Người Ai Cập Cổ Đại đã phát triển một dạng nghệ thuật biểu hiện thay cho chữ viết 
(Egyption hieroglyphs). 

Người Ai Cập Cổ Đại đã nắm vững các quy tắc thập phân và các tỷ lệ vàng trong xây dựng và 
quy họach (golden ratio). 

Và họ đã chuyển giao kiến thức và công nghệ cho các vua Hùng. 

Điều này thể hiện ở: 

+ Tín ngưỡng đa thần 

+ Các vua Hùng sử dụng hệ lịch thập phân, mỗi tuần có 10 ngày. Một năm có 360 ngày. 

+ Các vua Hùng sử dụng đồ họa như là writing system. Cụ thể là ở trên mặt trống đồng, các 
hoa văn (chính là ideogram, pictogram) đều đưa ra một message gì đấy. Và các hoa văn này 
rất giống với các họa tiết của người Ấi Cập (Egyption hieroglyphs) trên đồ đất nung của họ. 

+ Các hình ngôi sao trên trống đồng và hướng của chúng được đúc cực kỳ chính xác. Đó là do 
được học các phép toán về đo đạc, góc, phương vị, hình học và đặc biệt là Thiên Văn của 
người Ai Cập. 



 

+ Các danh từ tiếng Ai Cập Cổ Đại được các vua Hùng sử dụng (giống ngày nay ta nói 
chuyện bằng tiếng Việt nhưng thuật ngữ vẫn nói tiếng Anh như chip, stock, …). Đặc biệt là 
các từ thuộc lĩnh vực cao siêu như Thiên Văn và Thủy Văn. Các từ như Càn, Khảm , Tốn, 
Khôn đều na ná như âm của người Mường học tiếng Ai Cập. Thậm chí từ Hùng như chúng ta 
gọi vua Hùng chính là từ chữ Khun hoặc Cun trong tiếng Việt cổ (có nghĩa là người đứng đầu 
hay thủ lĩnh). Mà chữ Cun này rất có khả năng chính là từ Vua trong tiếng Ai Cập cổ. 

Như vậy, nhờ chuyển giao công nghệ mà các vua Hùng của chúng ta có một bước đại nhảy 
vọt về các kiến thức Thiên Văn, Thủy Văn, Địa Chất, Xây dựng. 

Bọn Tàu vốn xưa nay giỏi copy and paste (càng ngày càng thấy giỏi) nên vác trống đồng của 
Vua Hùng về ngâm cứu + gửi gián điệp công nghệ qua Văn Lang để thuổng. Sau khi copy và 
paste, người Trung Quốc đã có: 

+ Kinh Dịch: copy từ Thiên Văn 

+ Phong Thủy: copy từ Quy họach và Địa Chất và Thủy văn 

+ Thước Lỗ ban: copy từ Các golden ratio của người Ai Cập Cổ Đại trong xây dựng. 

+ Chữ tượng hình: phát triển từ các hoa văn trên trống đồng 

+ Riêng phần thiên văn khó quá nên lúc chuyển ngữ phải giữ nguyên tên gốc là tiếng bồi Ai 
Cập do các vua Hùng nói nên thành Càn, Khảm, Tốn, Khôn, gì gì đấy. Đến bây giờ người Tàu 



cũng vẫn cãi nhau về nghĩa gốc của các danh từ này. Bọn này dốt, chính ra qua Ai Cập học 
hết bằng A tiếng Ai Cập Cổ Đại là về dịch được luôn. 

Tóm lại, ngay cả cái được coi là gốc của văn minh Trung Hoa là Kinh Dịch thì cũng chỉ là sản 
phẩm copy and paste từ nền văn minh Văn Lang vốn được localized từ văn minh Ai Cập Cổ 
Đại. Sau đó người Trung Hoa copy and paste tiếp chữ viết, Phong Thủy, … Và gần đây họ 
copy and paste tuốt sờ luốt, từ phim Mỹ, phần mềm Mỹ, xe máy Nhật, nồi cơm điện Nhật, 
đến các công nghệ cao để làm máy bay hay tàu vũ trụ. 

C. Dấu tích của sự lan truyền văn minh từ Ai Cập Cổ Đại qua Văn Lang 

Dấu tích của sự lan truyền của nền văn minh Ai Cập qua khu vực Văn Lang còn có thể tìm 
thấy ở các vùng xa phía dưới miền Nam của Việt Nam hiện nay. Cụ thể là phía các quần đảo 
của Indonesia. Ở nơi đó, các dân tộc thiểu số của họ không biết tại sao đã biết thổi thủy tinh 
từ cái thủa xa xưa nào đấy. Không lọai trừ các làng nghề cổ của Việt nam có các nghề đặc biệt 
như làm giấy Gió, làm gốm cũng là được chuyển giao công nghệ từ Ai Cập Cổ Đại. 

Gần đây người ta còn phát hiện ra người Ai Cập còn biết đi biển (biết đóng tàu đi biển và có 
kiến thức về hoa tiêu biển). Cho nên có thể có những nhóm người Ai Cập Cổ Đại vì chiến 
tranh với Ba Tư mà chạy lọan về phía Nam Á hiện nay và lưu lạc tới Âu Lạc từ rất lâu trước 
các đợt tiến quân vào Ấn Độ của Alexander Đại Đế. 

Về ngôn ngữ, có lẽ người cổ đại có từ vựng rất ít, cho nên các bộ tộc ở xa nhau, khi gặp gỡ 
chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là học được ngôn ngữ của nhau để giao tiếp. Mà chủ yếu là 
các vua Hùng nhà mình học tiếng Ai Cập Cổ Đại để đọc tài liệu kỹ thuật và dự các lớp 
training do người Ai Cập tổ chức. 

Điều kỳ lạ và thú vị nhất của sự chuyển giao công nghệ cuối cùng được thể hiện ở hai nền văn 
hóa được coi là lâu đời nhất trên địa bàn Việt Nam 

1. Văn Hóa Đông Sơn (từ Thanh Hóa đến Lào Cai) 

+ Cỡ khoảng 3000 năm trước công nguyên, đồ cổ có niên đại xưa nhất được tìm thấy là đồ 
thuộc văn hóa Phùng Nguyên. 

+ Có nông nghiệp phát triển (đã tìm thấy lưỡi cày bằng đồng của thời này) 

+ Đúc đồng phát triển (trống đồng). Có hoa văn tương tự hoa văn Ai Cập. 

+ Vũ khi phát triển: nỏ thần, tên đồng 

+ Giao thương phát triển: trống đồng Đông Sơn được tìm thấy cả ở Indonesia, Malaysia, 
Nhật, Myanma, Thailand…. 

+ Đã hình thành nhà nước (quá sớm so với văn hóa các nước xung quanh) 

2. Văn hóa Sa Huỳnh (Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Quảng Bình). 

+ Muộn hơn văn hóa Đông Sơn một chút 



+ Đã có nghề đi biển, đánh cá 

+ Có nghề gốm cực phát triển cả về công nghệ sản xuất và thẩm mỹ. Giống đồ gốm Ai Cập 
Cổ Đại. 

+ Có nghề làm thủy tinh phát triển (xin thưa cái mà bọn tàu gọi là ngọc lưu ly, chén bát làm 
bằng ngọc lưu ly, chính là sản phẩm thủy tinh Sa Huỳnh sau này chúng cướp bóc từ Giao Chỉ 
mà mang về tiến vua). Nghề thủy tinh chắc ko thể tự nghĩ ra mà do chuyển giao công nghệ từ 
Ai Cập. 

+ Có nghề làm đồ trang sức cực kỳ phát triển cả về nguyên liệu (được cho là nhập khẩu từ tít 
Ấn Độ và Myanma) và cực kỳ xuất sắc về design. Cho đến bây giờ vẫn thấy đẹp. 

3. Và cuối cùng là vũ trụ quan của người Mường 

Nói chung sách sử của ta từ sau thời Mã Viện, đặc biệt là từ sau thời Lê, là cóc tin được. Từ 
thời Mã Viện, thanh niên này rất tàn ác, đã xóa bỏ chế độ xã hội bộ lạc rất dân chủ để xây 
dựng chế độ cai trị hà khắc tập quyền. Kể từ đó, tất cả những gì là sự thật đều bắt đầu phải đi 
qua dòng truyền khẩu dân gian, thay vì đi vào chính sử. Đặc biệt là từ thời Lê, khi mà Nho 
Giáo lên ngôi, thì sử sách chỉ còn là công cụ ghi chép của tụi cầm quyền. 

Vậy nên muốn hiểu sự thực về Âu Lạc và Văn Lang thì tốt nhất là đừng đọc sách sử, hoặc đọc 
nó mà phải hiểu theo cách phi phong kiến hóa, thay vào đó hãy lắng nghe văn hóa dân gian. 

Văn hóa dân gian của người Việt cổ, nói vậy chứ quá mai một rồi, nước bọt đâu mà thì thào 
mấy ngàn đời được. Câu chuyện còn tồn tại xa xưa nhất về vị vua đầu tiên của nhà nước dân 
chủ đầu tiên là vua Thục Phán cũng rất mờ mịt. Tuy nhiên trong cái mờ mịt này lại có 2 điểm 
sáng. Một là Phán có phép thuật đi gặp núi là núu rẽ ra, đi xuống nước là nước rẽ ra (do đó mà 
gặp thần Kim Quy). Cái quả rẽ nước này rất giống Moses, hoàng tử Ai Cập, dẫn dân nô lệ 
Hebrew vượt qua biển Đỏ bằng cách rẽ béng nước ra mà đi dưới đáy biển. Hai là Phán không 
có quá khứ rõ ràng, được cho là cháu ngọai vua Hùng nhưng ở Ai Lao, đại khái là có quá khứ 
mờ mịt y như Moses. (Trong các chuyện cổ tích sau này thì có viên ngọc kỵ thủy, đi được vào 
nước, nhưng về concept là khác hẳn việc nước tự rẽ ra cho Thục Phán đi vào) 

Câu chuyện Cổ Loa cũng cho thấy là khi Mã Viện tới Âu Lạc thì dân Việt đã biết đắp đê trị 
thủy rồi (một công nghệ quá mới với người Hoa lúc đấy). Thành Cổ Loa được xây dựng ba 
vòng ốc cũng là từ công nghệ đắp đê được chuyển qua đắp thành. 

Nói chung các vết tích về Âu Lạc và Văn Lang chỉ dừng lại ở đấy, không thể đi xa thêm. Đó 
là do Mã Viện và Nho Giáo sau này. 

Nhưng may mắn thay người Việt cổ đã sống đồng cư và cộng cư với một dân tộc khác, một 
dân tộc luôn coi họ với người Kinh “tuy hai mà là một”. Đó là người Mường. Người Mường 
thì may quá, không bị phong kiến hóa. Thế cho nên nhìn vào văn hóa tín ngưỡng của người 
Mường có thể tìm thấy cái gì đó của người Việt cổ ngày xưa. (Lưu ý là người Mường oánh 
cồng chiêng và trống đồng hơi bị ác) 

+ Người Mường có vũ trụ quan riêng của mình (choáng chưa, hơi bị văn minh nhé). Họ có 
‘trường ca’ Đẻ Đất Đẻ Nước và một loạt truyện thơ khác để mô tả vũ trụ từ thủa hồng hoang 
(big bang) đến việc sinh ra trời đất, con người. Riêng đọan này họ hơn đứt người Việt và 



người Hoa. Mà có lẽ là họ cũng copy cái vũ trụ luận này từ đâu đó và giữ gìn được còn người 
Việt bị bọn Tàu nó nô dịch mà bắt phải quên đi, đến vua của mình là An Dương Vương xuất 
xứ ở đâu mà chả còn nhớ được nữa là. May mà còn nhớ được chi tiết rẽ nước mà đi. 

+ Vua Dịt Dàng (hay Gịt Giàng, hay Yịt Yàng) có nghĩa là God. Cũng giống người Bana hay 
Ê Đê gọi là Giàng (hay Yàng). Xuất xứ của cái tên Dịt Dàng cho đến nay hơi bị mù tịt. Tuy 
nhiên rất giống từ Ai Cập Cổ Đại gọi vị thần đứng đầu trong các vị thần (Atum-Ra) của họ 
(đọc là Yamanu). Biết đâu qua tiếng Việt cổ (tiếng Mường) thành Yàng. (Atum là thủ lĩnh các 
vị thần, Ra là thần mặt trời). 

+ Người Mường không gọi mình là Mường. Mường thực ra là vùng đất. Còn họ tự gọi họ là 
Con Mọl, tức là Con Người. 

+ Quan niệm về cái chết và sự sống cũng như con người và linh hồn của người Mường cũng 
chia làm ba phần y như người Ai Cập: Mường Trời (các vị thần), Mường Người (thế giới của 
con người) và Mường Ma (thế giới của linh hồn). Điều đặc biệt nhất là người Mường có liên 
kết ánh xạ Mường Ma và Mường Người y như là trong quan niệm về thế giới người sống và 
thế giới người chết của người Ai Cập. Cả hai đều có quan niệm và coi trọng một cuộc sống 
afterlife y hệt như nhau (thế mới choáng chứ) 

+ Khi có người chết, người Mường làm đám rất dình dang, với các bố Mo (hay ông Mo) làm 
đủ các thủ tục phức tạp để tiễn linh hồn về mường Ma. Y như các pháp sư Ai Cập làm thủ tục 
tiễn người chết đi cho trôi chảy vậy. 

+ Xã hội khá dân chủ so với bọn phong kiến tập quyền. Có giới quý tộc (nhà Lang) và người 
lao động cống nạp. Trong giới quý tộc thì có quý tộc giàu và quý tộc nghèo. Cơ sở giàu nghèo 
được phân định trên số lượng ruộng công được sở hữu (lưu ý là trên số lượng ruộng lúa chứ 
không phải trên số lượng nương rẫy). Quan Lang, những người đứng đầu Mường Người, sống 
sướng chả kém gì Pharaoh, đặc biệt là lúc chết làm đám ma hoành tráng như Pharaoh, mỗi tội 
ở quy mô bé tí, hehehe, và không có kim tự tháp). Còn người dân sống trên đất của nhà Lang 
thì phải đóng tô thuế (văn minh chưa) cứ y như là chế độ thuế đất của người Ai Cập Cổ Đại 
vậy, hehe. 

+ Còn một chi tiết nhỏ nữa là người Mường có lịch thập phân giống lịch thời vua Hùng. Mỗi 
tháng có 3 tuần, mỗi tuần có 10 ngày. Một năm có 12 tháng. Riêng về giờ thì một ngày có 16 
giờ nhưng thời lượng của mỗi giờ không đều nhau. 

Các ví dụ về việc xóa bỏ cả một nền văn minh:  

+ Việc Mã Viện xóa bỏ cả một nhà nước và nền văn hóa đi kèm theo nó (tịch thu và nung 
chảy tất cả các trống đồng) là tiền đề của việc đẩy cả một nền văn minh Văn Lang đi vào dĩ 
vãng.+ Vào thế kỷ 15, khoảng 100 năm sau khi đế quốc Khmer suy yếu, người Xiêm nổi dậy 
chống ách áp bức của người Khmer đã tàn sát 100% sinh vật (người, gia súc) của Đế Đô 
Angkor Vat (1431-1432).  

Đưa Đế Đô này thành một thành phố chết và bị chính người Khmer quên lãng. Mãi đến 500 
năm sau, các nhà khảo cổ Pháp tìm thấy tàn tích của Đế Đô Angkor Vat (Đế Thiên Đế Thích). 
Angkor Vat ngày nay là một điểm du lịch nổi tiếng. Thành phố cổ kỳ lạ này được cho là do 
Alexander Đại Đế hoặc quân của ông xây dựng. Người Khmer bị người Xiêm thôn tính hoàn 
toàn, xóa bỏ hoàng tộc, xóa bỏ chữ viết (tiếng Sankrit cổ) bằng cách giết sạch những người 



biết đọc biết viết.+ Trước khi bị người Xiêm xóa bỏ, người Khmer của vương quốc Chân Lạp, 
dưới thời vua Bhavavarman đã thôn tính một nền văn minh khác (năm 627). Đó là vương 
quốc Phù Nam (Funan, Phnom, Phù Nam là phiên âm hán việt của Phnom như trong Phnom 
Pen, thủ đô Kampuchia ngày nay). Vua Bhavavarman là người xóa bỏ cái tên Phù Nam khỏi 
bản đồ và suýt nữa tiêu giệt toàn bộ hoàng tộc Phù Nam. May mà dân Phù Nam giỏi đi biển 
nên hoàng tộc Phù Nam chạy thoát qua Java và xây dựng triều đại Sailendra ở đấy. Tuy 
nhiên, nghề đi biển của dân Phù Nam mất hẳn. Tương tự như nghề sông nước, tục xăm mình 
của người Văn Lang cũng mất hẳn sau thời Mã Viện. Trước khi xóa bỏ Phù Nam, Chân Lạp 
của người Khmer chỉ là một xứ phiên thuộc Phù Nam. Trước khi xóa bỏ Angkor Vat, người 
Xiêm chỉ là nô lệ của người Khmer.+ Bên Xiêm ngày càng lấn áp bên Khmer. Vua Khmer lúc 
đó là Chey Chetta II phải mượn quân đội của chúa Nguyễn là Sãi Vương Nguyễn Phúc 
Nguyên để tỉn nhau với dân Xiêm. Tất nhiên là thắng. Sau đó Sãi Vương gả con gái của mình 
cho vua Khmer. Nhờ quyền lực của hoàng hậu người Việt, dân Việt Nam tràn vào sinh sống 
và làm ăn ở vùng đất Nam Việt Nam bây giờ. Nhờ đó chúa Nguyễn cai quản được Sài Gòn 
(Prey Nokor) và Bến Nghé (Kas Krobey). 

+ Năm 1658, Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần chính thức cầm quân đánh nhau với Chân Lạp. 
Triều đình Chân Lạp lúc đó lại quay lại thân với người Xiêm, áp bức người Việt ở Thủy Chân 
Lạp (Nam Việt Nam). Hiền Vương đánh thắng quân Chân Lạp. Chiếm luôn Thủy Chân Lạp, 
phong vương cho người Khmer thân Việt lên làm vua ở Lục Chân Lạp. Chính thức tạo ra bờ 
cõi nước Việt ngày nay. Phần Lục Chân Lạp trở thành Cao Miên, Campuchia ngày nay. 

Người Việt, Hoa, Khmer ở miền nam ngày nay vẫn đến đền bà chúa Xứ ở An Giang để tưởng 
nhớ đến vương quốc Phù Nam xa xưa. Bà chúa Xứ được truyền tụng là quốc mẫu Soma của 
vương quốc Phù Nam. Nữ chúa Soma là người bản địa, đã lấy một võ tướng đi truyền giáo 
người Ấn Độ tên là Kaundinya, đẻ ra vị vua đầu tiên của vương quốc Phù Nam. Vị vua này có 
tên hiệu là Kampu. 

Thiền Tông Giao Chỉ 
Khác với chúng ta vẫn nghĩ, thời Vua Hùng chúng ta đã phát triển khá cao. Nước Văn Lang 
không phải là các bộ tộc Lạc Việt mà đã hình thành một xã hội pháp trị, có công nghệ trồng 
lúa vượt bậc, có công nghệ làm vũ khí và công cụ dụng cụ bằng đồng. Đặc biệt là có ngoại 
thương. 

Về pháp trị thì hơi khó tin, tuy nhiên thời Mã Viện đã có việc Mã Viện dẹp bỏ Việt Luật mà 
thay bằng Hán Luật cho nên có thể là nước Văn Lang thực sự đã có Luật, tuy đơn giản (thực 
ra luật đơn giản mới là thể chế văn minh). 

Công nghệ lúa nước và công nghệ đúc đồng thì thể hiện rõ trên hoa văn trống đồng, trống 
đồng, và truyền thuyết An Dương Vương bắn tên đồng. 

Nước Văn Lang (2879BC-258BC) và Âu Lạc (từ 257BC về sau) hồi đấy tuy nhỏ nhưng hình 
như là thạo việc thương thuyền. Phía bắc thì giáp Tàu, phía nam giáp Chiêm Thành. Đồng 
thời ở thời điểm đấy trùng với chiến dịch quảng bá Phật Giáo của vua Ashoka Đại Đế 
(273BC-232BC). Chiến dịch này có ba hướng đi chính: đi Đông Nam Á, đi Tây Á và đi Châu 
Âu (khu vực Địa Trung Hải) 

Và quan trọng nhất là các nhà truyền giáo đi từ Tây Trúc qua Trung Quốc có thể đã đi như thế 
này: Xuất phát từ Ấn Độ, đi bằng tàu thủy đến Hải cảng Óc Eo (thuộc An Giang ngày nay). 



Từ Óc Eo, họ đi qua thủ đô của Phù Nam (Angkor ngày nay) bằng kênh đào. Hoặc đi đường 
bộ lên biên giới Phù Nam-Chăm Pa rồi vượt qua Văn Lang. Từ Văn Lang mới qua Trung 
Quốc. Lưu ý là Óc Eo là thương cảng lớn nhất hồi đó khi có cả các tàu buôn từ La mã cập 
bến. 

Cũng có thể vương quốc Phù Nam ăn qua cả Ấn Độ bây giờ nên các nhà truyền giáo đi thẳng 
bằng đường bộ từ Ấn Độ (tức là Phù Nam) qua Văn Lang rồi ngược lên Trung Quốc. Trong 
truyền thuyết ta thấy các thiền sư như Từ Đạo Hạnh đi Tây trúc dễ cứ như ta rủ nhau nhảy tàu 
đi Saigon chơi vậy. 

Đồng thời có thể thấy là các nhà Truyền Giáo cũng băng qua hướng Nepal để tới Tây Tạng. 

Những dòng Mật Tông đang có ở Tây Tạng ngày nay có thể cũng rất giống Mật Tông ở Văn 
Lang của các vua Hùng ngày xưa. 

Truyền thuyết về việc Chử Đồng Tử: Sau khi lấy nhau, một hôm Chử Đồng Tử bàn với vợ: 
tình hình phải đi buôn em ạ, chứ có nhõn cái khố thế này bất tiện quá. Tiên Dung vốn là công 
chúa gật đầu liền. Khi chia tay nói với Chử Đồng Tử: anh nhớ mua mấy lọ nước hoa cho em. 
Chử Đồng Tử từ biệt Tiên Dung và đi về phía nam. Tức là nhằm hướng thương cảng Óc Eo 
mà tiến. Ai ngờ mới vượt biên giới được một tý thì gặp một cái am nhỏ trên núi, ở đó có sư 
Phật Quang gốc Tây Trúc. Chử Đồng Tử nghe giảng đạo, bỏ béng ý định đi buôn, theo luôn 
cửa Phật. Sau đo được sư Pháp Quang tặng một cái nón và một cái gậy phép. Chử Đồng Tử 
quay về với Tiên Dung rồi đi truyền đạo. 

Mật Tông:Phật Giáo Mật Tông cho đến bây giờ vẫn được coi là một thế giới hẹp và bí 
hiểm. Thậm chí còn được coi là ‘tà’ với phép thuật và ấn chú.Mật Tông là một phái nhỏ và 
đặc biệt của Phật Giáo Đại Thừa. Mật Tông được truyền trong cộng đồng thiền sư rất hẹp, 
chủ yếu là direct từ sư phụ qua đệ tử. Cho đến nay gần như chỉ còn bó hẹp ở Phật giáo Tây 
tạng và Chân Ngôn Tông ở Nhật. 

Một trong những lý Mật Tông không phát triển rộng cũng là do thiền phái này rất kén người. 
Bởi Mật Tông không cứ phải học giáo lý hay có đức tin mà thành đắc đạo. Mật Tông bỏ qua 
giáo lý và đức tin. Thay vào đó Mật Tông sử dụng sự trải nghiệm và thiền định để người tu 
hành tự biến đổi năng lượng nội của mình qua các trạng thái của tâm thức. Trạng thái cao nhất 
là Đức Phật nhập tâm. Phương pháp này gọi là quán tưởng. Quá trình start-up của Mật Tông 
là ngồi thiền làm sao để người tu hành thiền quán về không tính (đại khái là empty cái bản 
ngã của mình về trống rỗng, mình không còn là con người vật chất thực tại nữa). 

Mật Tông rất hiện đại khi cho phép các cá nhân phát triển hết cỡ. Rất phù hợp với thuyết của 
anh Nietzche sau này. Chỉ khác một chút là Mật Tông khuyến khích từ bi hỉ xả rất nhiều. 
Ngoài ra, bản chất của Mật Tông là phi triết thuyết nên cũng rất hiện đại khi không đòi hỏi 
học giáo lý hay phải có lòng tin vào một triết thuyết. 

Mật Tông vào Văn LangNhư vậy là có khả năng Mật Giáo đã vào Văn Lang từ thủa vua 
Hùng. Tuy nhiên khác với Trung Quốc và Tây Tạng vốn rất mọi rợ vào lúc đấy, dân Lạc 
Việt có văn hóa cao hơn nên đã localized Mật Tông xịn thành Mật Tông Giao Chỉ.Các 
concept Hạnh, Hiếu, Nhân, Nghĩa (không có Trí Tín) là xuất phát với nghĩa nguyên thủy 
có lẽ là xuất phát từ thời Hùng Vương do được localize từ Mật Tông. 



Mật Tông còn được bản địa hóa thành một tôn giáo đa thần có phép thuật. Bằng chứng là các 
truyền thuyết liên quan đến Man Nương (sư bước qua người mà có bầu), sau đó dẫn dắt đến 
các phái thờ mây, mưa, sấm chớp là Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điển. Các phái 
này chính là 4 nhánh Mật Tông nội địa hóa đầu tiên do chính các sư tổ là người Lạc Việt lập 
ra. Các sư tổ này đương nhiên là các phật tử đầu tiên của Việt Nam. Trong đó có Man Nương, 
một phật tử được truyền thuyết hóa. 

Hiện nay các phái Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điển gần như là tuyệt tích. Chỉ còn mỗi Pháp 
Vân. Cũng một phần là do Thiền Sư Tì Ni Đa Lưu Chi có công phát triển. (Thiền sư Tì Ni Đa 
Lưu Chi tới chùa Dâu năm 580.) 

Việc đa thần hóa Phật Giáo Mật Tông của Văn Lang chính là do công nghệ lúa nước của Văn 
Lang cực phát triển. Họ đã biết làm thủy lợi (điều hòa mưa gió thời tiết). 

Điều này cũng lý giải là Chiêm Thành, Chăm Pa, Phù Nam, Cam bốt đều ảnh hưởng của văn 
hóa Ấn Độ còn miền bắc Việt Nam thì hoàn toàn không. Đây là một vết đứt văn hóa. Không 
phải là do cưỡng lại sự ảnh hưởng mà là do rất cởi mở hấp thụ và chuyển hóa các văn hóa dị 
biệt đến từ bên ngoài. 

Như vậy, Văn Lang của các vua Hùng, có vẻ như còn cởi mở về mặt tri thức hơn chính chúng 
ta ngày nay. 

Phật Giáo qua Trung Quốc  

Các Vua Hùng thật ra hơi tham. Truyền thuyết thách cưới Mị Nương với Sơn Tinh Thủy tinh 
là một ví dụ. Các vua cũng mở bờ cõi về phía bắc. Bọn phía bắc lúc đó là rợ, oánh nhau giỏi 
hơn, nhiều mưu bẩn hơn (Triệu Đà) nên oánh thắng các con cháu vua Hùng và thôn tính Văn 
Lang. 

Từ đây mới mở ra một sự việc cực kỳ kỳ lạ. 

Mã Viện (14BC-49)quyết triệt nền văn minh Văn Lang (cột đồng Mã Viện, bỏ Việt Luật thay 
bằng Hán Luật). Mà hắn gần như triệt được thật (bằngchứng là hiện nay chúng ta cóc biết qué 
gì về thời kỳ vua Hùng). 

Nhưng một lần nữa lại xảy ra vết đứt văn hóa. Văn hóa Trung Hoa không bị cưỡng hiếp nổi 
văn hóa Văn Lang như Nguyễn Huy Thiệp phát biểu. Mà một lần nữa, văn hóa mọi rợ của TQ 
hồi đó bị hóa giải và triệt tiêu. 

Không những triệt tiêu tham vọng đồng hóa của người Tàu, Phật Giáo Giao Chỉ còn là quốc 
giáo của những người yêu nước âm thầm tìm cách đánh đổ ngoại bang. Chính các tướng lĩnh 
và trí thức yêu nước thời Hai Bà Trưng đã thay tên đổi họ tránh truy sát, về quê làm ruộng 
hoặc làm sư. Một lần nữa họ lại biến đổi Mật Giáo Giao Chỉ thành một đạo của người Việt 
yêu nước. 

Luy Lâu (Bắc Ninh), thủ phủ của Giao Chỉ thuộc thời kỳ bắc thuộc lần 2 (602-937), trở thành 
trung tâm Phật Giáo Luy Lâu. Tất cả các nhà truyền giáo đi từ Ấn qua Trung Hoa đều tạt qua 
và nghỉ chân ở Luy Lâu. Rất nhiều kinh phật được dịch qua tiếng Hoa tại Luy Lâu trước khi 
được mang qua Trung Quốc để truyền giáo. Nhiều cuốn có thể được dịch từ bản tiếng Việt 
qua tiếng Hoa chứ không phải dịch thẳng từ tiếng Sankrit. 

http://google.com/


Các quan cai trị Luy Lâu như Chu Phù, Sĩ Nhiếp đều bị ảnh hưởng của Phật Giáo Luy Lâu và 
văn minh Âu lạc mà dần dần trở nên dị biệt về ý thức hệ với mẫu quốc Trung Hoa. 

Cho tới lúc đó, Luy Lâu có vai trò với Trung Hoa y như Singapore với Việt Nam bây giờ. Rất 
nhiều du học sinh từ TQ đã đến Luy Lâu để du học (nghe đồn có tới 20 chùa và 500 tăng ở 
Luy Lâu vào thời kỳ ấy, đại khái giống như 20 trường đại học và 500 ông giáo sư). Các tri 
thức có tư tưởng tiến bộ (chống Nho giáo) hoặc ly khai đều chạy qua Luy Lâu sống tị nạn. 

Sau này rất nhiều trí thức đấy quay lại Trung Quốc và thành đạt. Họ đã mang Phật Giáo và 
Văn Minh của Giao Chỉ trở ngược lại Trung Quốc. Các trí thức tiêu biểu này có thể kể đến 
Mâu Tử và Khương Tăng Hội. Những người này đã mang một làn sóng văn hóa và tư tưởng 
vượt trội về Trung Quốc và từ đó Trung Quốc phát triển tàm tạm gọi là ổn cho đến nay. Tuy 
nhiên bọn này đông dân, lại chịu khó viết lách ghi chép, nên bây giờ ai cũng nghĩ là bọn nó 
văn minh lắm, cái gì cũng từ nó mà ra. 

Như vậy Phật Giáo Trung Quốc là hậu sinh của Phật Giáo Giao Chỉ. Sau đó phát triển theo 
hướng khác, có thể rực rỡ hơn (do đông dân và lobby chính trị tốt hơn), nhưng bản chất chưa 
chắc đã hay bằng Phật Giáo Giao Chỉ Gốc (Mật Tông + Đa Thần). Ít ra cũng không thể có 
được một hình ảnh Đức Phật rất giản dị và thương người, thậm chí còn hơi ngô ngố như Đức 
Phật có tên gọi Ông Bụt trong dân gian Việt Nam. (Bụt hiện lên hỏi: vì sao con khóc?) 

Riêng về Phong Thủy thì khả năng gốc của Phong Thủy của Giao Chỉ là theo phái Hình Thế. 
Sau này được du nhập qua Tàu, rất thịnh ở đời Đường. Sau đó TQ sinh ra thêm phái Lý Pháp, 
dùng la bàn tính tính toán toán như các thầy địa lý sau này. 

Cuối cùng: sao Cao Biền lại thua trí các thiền sư Giao Chỉ.Các thiền sư Giao Chỉ sử dụng 
Hình Thế: nhìn vào vị trí và hướng phát triển của Sơn mạch và Thủy lưu. Chính vì vậy các 
thiền sư Giao Chỉ mới tính ra được Long Mạch của thành Đại La để hướng Cao Biền vào 
việc xây thành theo đúng quy hoạch. Các cụ cũng tính được việc trấn ấn yểm sông Tô Lịch 
để tụ khí về Thăng Long. (Tụ khí về Thăng Long không có nghĩa là để Thăng Long sinh ra 
người tài, mà là để người tài đến Thăng Long mà phát triển).Còn Cao Biền là theo phái Lý 
Pháp, cầm la bàn đi tính toán linh tinh, thế cho nên là dù rất giỏi nhưng vẫn là sử dụng 
một lý thuyết méo mó, không phải là tinh tuyền như trong Phong Thủy Giao Chỉ nhà 
mình. Thế nên bị các cụ nhà mình cài bẫy hết. (Lưu ý rằng chính người Tàu phát hiện ra 
tính chất định hướng của Nam Châm và chế ra la bàn) 
SUSU  
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