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NHÂN  NGHĨA  

MỞ  NƯỚC 
 

 
Trần Lam Giang 

 

Cháu ba đời vua Thần Nông là Đế Minh đi tuần 

du phương Nam, đến núi Nghĩa Lĩnh thuộc tỉnh Hồ 

Nam, gặp nàng tiên, kết nghĩa vợ chồng, sinh ra Lộc 

Tục. 

Lộc Tục có thánh đức, vua cha yêu lắm, muốn 

truyền ngôi cho. Lộc Tục một  lòng từ chối. Đế Minh 

bèn truyền ngôi cho Đế Nghi làm vua phương Bắc, 

Lộc Tục làm vua phương Nam, tức Kinh Dương 

Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ
 (1)

. 

Bờ cõi nước Xích Quỷ, Bắc giáp Động Đình hồ, 

Nam đến Việt Thường (Quảng Bình, Quảng Trị), Tây 

giáp Ba Thục (Tứ Xuyên), Đông giáp bể Nam Hải. 

Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ từ 

năm Nhâm Tuất (2879 trước dương lịch), kết duyên 

cùng Long Nữ, con gái Động Đình Quân, sinh ra 
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Sùng Lãm, Sùng Lãm nối ngôi cha, xưng là Lạc Long 

Quân. 

Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ, con gái 

Đế Lai, một lần sinh trăm trứng, nở trăm con trai. 

Nước Tầu, phương Bắc nước ta, đã từng đô hộ ta 

ngàn năm, với chính sách thực dân văn hoá độc hiểm: 

đốt sách, tịch thu sách quý đem về Tầu. Dù vậy ta vẫn 

là ta, không biết nói tiếng Tầu và đã đứng vùng lên, 

lấy lại chủ quyền dân tộc. 

Sách sử chúng đốt ư? Ta đặt sử vào cổ tích, ca 

dao, hát ru con, sử thi. Dưới đây là những thí dụ điển 

hình. 

Chuyện cổ tích Phù Đổng Thiên Vương 

Đời Hùng Vương thứ 6 giặc Ân bên Tầu sang 

xâm chiếm nước ta. Nhà vua sai sứ cầu tài giúp nước. 

Ở làng Phù Đổng, bộ Võ Ninh (nay là huyện Võ 

Giàng, tỉnh Bắc Ninh) có em bé xin đi đánh giặc cứu 

nước, giúp vua. Em xin đúc cho một con ngựa sắt, 

một thanh gươm vàng. Khi gươm và ngựa đúc xong, 

em bé vươn vai dài lớn hơn một trượng, xông vào 

đánh giặc. Nửa chiều giặc tan. Người ấy đi đến núi 

Sóc Sơn thì biến mất. Nhà vua ghi dấu công ơn, 

truyền dựng đền thờ ở làng Phù Đổng và phong là 

Phù Đổng Thiên Vương. 
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Sử Tầu ghi rằng : Vua Cao Tông nhà Ân tên là 

Vũ Định, sửa soạn 3 năm, binh mã hùng mạnh, lương 

thực đầy đủ, tiến đánh nước nông nghiệp phía sao 

Quỷ. Cả thắng ! (Thực ra cả thua, ghi thành cả thắng 

cho đỡ nhục.) 

Kinh Dịch, quẻ Ký Tế, đức Khổng Tử có phán : 

“Nước lớn vô cớ đánh nước nhỏ, ấy là vì đã nghe lời 

kẻ tiểu nhân.” 

Hai dữ kiện trên cho biết việc giặc Ân sang đánh 

nước ta, bị ta đánh cho tan tác là chuyện thật, được 

huyền thoại hóa phần nào để đối phó với nạn thực dân 

văn hóa của Tầu. 

Ca dao với điệu hát ru con chẳng hạn, có câu : 

Ạ ơi gió mát Động Đình 

Mẹ ru con ngủ bằng tình nước non 

Bà mẹ ru con có thể không biết sử tích Động 

Đình, nhưng ông đồ trong xóm chắc chắn biết và 

giảng chi ly sử tích Kinh Dương Vương kết duyên 

cùng Long Nữ, con của Động Đình Quân, sinh ra Lạc 

Long Quân. Xóm làng gìn giữ sử tích một cách minh 

bạch, không cần sử sách. 
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Sử thi 

Bài sử thi (lịch sử viết bằng thơ) được cụ cử 

nhân Nguyễn Xuân Phong truyền dạy
(2)

.  

Tích Hồng Bàng thị Trước họ Hồng Bàng 

Viết Kinh Dương Vương Là Kinh Dương Vương 

Cư ư Nam phương Sống ở phương Nam 

Quốc hiệu Xích Quỷ Quốc hiệu Xích Quỷ 

Thú Động Đình nữ Lấy con gái vua Động 

Đình 

Sinh Lạc Long Quân Sinh ra Lạc Long Quân 

Âu Cơ kết nhân Lạc Long Quân kết 

duyên cùng bà Âu Cơ 

Noãn sinh bách tử Sinh ra trăm trứng nở 

trăm con trai 

Duy trưởng kế vị Duy con trưởng nối ngôi 

Hồng Bàng Thị : Họ Hồng Bàng, gồm 18 đời vua 

Hùng Vương có tài liệu ghi là gồm 18 chi Hùng 

Vương. 

Vua Hùng Vương thứ nhất đặt tên nước là Văn 

Lang. 
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Ý nghĩa chữ Văn  ( 文 ) 

Theo sách Luận Ngữ, Quyển Năm, Chương thứ 

9: Tử Hãn : Đức Khổng Tử bị vây khốn ở đất 

Khuông. Ngài nói với các đệ tử rằng: “Vua Văn 

Vương đã chết rồi. Văn do ngài nắm giữ (lễ, nhạc, 

chế độ) chẳng truyền lại nơi ta đây sao? Nếu Trời 

muốn để mất nền văn ấy thì sau khi Văn Vương thác, 

đâu có giao cho ta gánh vác ! Bởi vì Trời chưa muốn 

mất nền văn ấy nên người đất Khuông làm gì được 

ta?”
(3)

 

Sách Sử Ký của sử gia Tư Mã Thiên có ghi : 

“Dọc ngang trời đất gọi là Văn. Đạo đức nghe rộng 

gọi là Văn. Chăm học ưa hỏi gọi là Văn. Hiền từ, 

thương xót, yêu dân gọi là Văn. Thương yêu, giữ lễ 

đối với dân gọi là Văn. Ban thưởng tước vị cho dân 

gọi là Văn.” 

Văn, theo Nho học là Đạo Trời. Chu Hi, học giả 

đời Tống ghi chú : “Đạo Trời sáng tỏ gọi là Văn.” 

Ý nghĩa chữ Lang ( 郎 ) 

Chữ Lang gồm bộ Ấp (     ) là vùng đất và chữ 

Lương ( 良 ) là lương thiện. Do vậy, Lang ( 郎 ) 

nghĩa là vùng đất của người lương thiện. 
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Văn Lang, quốc hiệu thời các vua Hùng, hàm 

chứa ý nghĩa : vua mở tấm lòng giữa vùng trời đất, là 

bậc đạo cao đức trọng, nghe nhiều hiểu rộng. Đối với 

mình thì cố gắng học hỏi, mở mang tri thức. Đối với 

dân thì hiền lành, yêu thương và giữ lễ với dân. Lại có 

lòng xót xa nỗi gian lao mà người dân gánh chịu, sáng 

suốt ban thưởng cho người có công. Do vậy, đã tạo 

nên đất nước trong đó người dân sống đời lương 

thiện. Điều này được chứng tỏ một cách cụ thể : trải 

nhiều đời, không từng một lần cướp nước Lão Qua 

(tức nước Ai Lao, nước Lào) ở sát cạnh nước ta, có 

diện tích lớn hơn Bắc Việt và Trung Việt. Dân số Lào 

chỉ bằng một tỉnh nhỏ của ta. Thỉnh thoảng Lào tiến 

sang trộm cướp, ta chỉ đánh đuổi về. Người dân sống 

trên đất của người lương thiện không cướp đất nước 

của ai. 

Chàm 

Tổ chức xã hội và tôn giáo cho thấy Chàm là một 

dân tộc có nền văn hóa Ấn. Công trình khoa học 

nghiên cứu nguồn gốc Chàm cho biết họ đến định cư 

ở phía nam nước ta mới được trên dưới 2000 năm. 

Người Chàm hiếu chiến và thiện chiến. Hàng 

năm, thuận gió mùa, họ tiến đánh Tây Đô (Nghệ An). 
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Các vua ta, lưỡng đầu thọ địch : phía bắc đối phó với 

Tầu, phía nam đối phó với Chiêm. 

Năm 981, vua Lê Đại Hành sai Từ Mục và Ngô 

Tử Cảnh đi sứ Chiêm Thành. Chiêm đã cự tuyệt, lại 

bắt giam sứ Việt. Vua Đại Hành rất giận nên sau khi 

đã yên ổn với Bắc triều (982) liền huy động binh mã 

mở cuộc Nam chinh. Quân Chiêm thua to, tướng 

Chiêm là Tỳ My-Thuế chết tại trận. Quân Chiêm bị 

bắt làm tù binh rất nhiều cùng 100 cung nữ và một 

nhà sư Thiên Trúc. Vàng bạc châu báu bị tịch thu 

nhiều vô xiết kể. 

Năm 989 Dương Tiến Lộc vâng mệnh đi thu thuế 

châu Hoan và châu Ái. Lộc dụ dân 2 châu làm loạn và 

liên lạc với Chiêm Thành. Vua Lê Đại Hành đích thân 

cầm quân đi đánh, bắt được Dương Tiến Lộc, giết 

chết cùng một số đông dân ở địa hạt này. 

Năm Giáp Ngọ (994), vua Chiêm là Chế Đông 

sang dâng cống vật. Vua Đại Hành trách Chiêm vô lễ. 

Vua Chiêm lo sợ liền sai cháu là Chế Cai sang chầu. 

Lý Thái Tông (1028-1054) dẹp Chàm (Chiêm Thành) 

Nhà Lý dấy nghiệp đã được 10 năm. Chàm nhân 

dịp Giao Châu thay đổi ngôi vua bèn bỏ việc triều 

cống và thông sứ. Quân Chàm lại luôn quấy nhiễu các 

vùng duyên hải nước ta. Năm Giáp Thìn (1044), vua 
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Lý Thái Tông hạ chiếu sửa soạn lương thực cùng binh 

thuyền, ngài ngự giá đánh Chàm. Hai quân gặp nhau 

ở phía nam sông Ngũ Bồ. Quân Chiêm thua to, 5.000 

lính Chàm cùng 30 voi trận bị bắt sống. Số 5.000 lính 

này được triều đình nhà Lý cấp ruộng đất để sinh 

nhai. 

Lý Thánh Tông đánh Chàm (Chiêm Thành) 

Quân ta tiến đánh, tướng Lý Thường Kiệt chỉ 

huy, lãnh tụ Chàm (Chiêm Thành) là Chế Củ đem vợ 

con chạy trốn, sai sứ sang gặp vua Lý Thánh Tông, 

xin dâng 3 châu Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính chuộc 

tội, được tha về. 

Tướng Lý Thường Kiệt chỉ huy, giặc gì cũng tan 

tành. Ông đánh Tống, bình Chiêm như trở bàn tay. 

Sau đó ít lâu, năm Đinh Hợi (1377), quân nhà 

Trần tiến vào cửa Thị Nại (Quy Nhơn), phá đồn 

Thạch Kiều, chiếm động Kỳ Mang rồi tiến đến trước 

thành Đồ Bàn. Chế Bồng Nga trá hàng, cho nói rằng 

toàn thể quân Chiêm đã rút hết, thành bỏ trống không. 

Đại tướng Đỗ Lễ can vua Duệ Tông đừng tiến quân 

vào. Duệ Tông không nghe. Quân ta tiến vào, bị vây 4 

mặt. Duệ Tông tử trận. Quý Ly bỏ chạy thoát thân. 
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Chế Bồng Nga đánh Thăng Long 

Năm 1377 Trần Duệ Tông gục trước thành Đồ 

Bàn. Quân Chiêm do Chế Bồng Nga chỉ huy, chưa 

đầy 1 tháng sau tiến thẳng vào Thăng Long, thỏa lòng 

cướp phá. 

Tháng 5 năm Mậu Ngọ (1378) quân Chiêm đánh 

Nghệ An rồi tiến đánh Thăng Long. 

Chế Bồng Nga tử trận 

Tháng Giêng năm Canh Thìn (1390) chỉ huy 100 

chiến thuyền, tiến thẳng đến Thăng Long. Một tên 

hầu cận của Bồng Nga, vì phạm tội, trốn sang Việt, 

làm gia nô cho Trần Khát Chân, chỉ rõ thuyền của 

Chế Bồng Nga. Khát Chân tập trung hỏa lực, hướng 

vào thuyền của Bồng Nga mà bắn. Chiêm Vương 

trúng đạn  mà chết. Quân ta thừa thắng xông lên, 

chém đầu Bồng Nga dâng vua. Quân Chiêm trốn chạy 

như ong vỡ tổ. 

Chế Bồng Nga chết, giấc mộng làm chủ Trung 

Việt và Bắc Việt của người Chàm cũng chết theo. Họ 

giắt díu nhau, thu vào sống yên lành hiền hòa ở Phan 

Rang, Phan Rí và Phan Thiết. Họ mong muốn làm 

chủ vùng đất quận Hòa Đa với lòng tin đất này địa 

linh nhân kiệt. 
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Rải rác các tỉnh miền tây Nam Bộ có người 

Chàm theo Hỏa giáo. Cũng nên biết ông Nguyễn Lữ 

là Ma Ni Tướng quân của Hỏa Giáo Việt Nam. Ma Ni 

Tướng quân là người có đặc quyền thay mặt giáo chủ. 

Học giả Trần Trọng Kim giảng Ma Ni Tướng quân là 

một chức như tỳ tướng. Lầm to !!! 

Trần Lam Giang 

Tháng 4/2019 

 

Chú thích: 

(1) Xích Quỷ : Xích là màu đỏ, màu biểu tượng cho 

tấm lòng  yêu thương (Nam Tào mặt đỏ, biểu tượng 

cho sự sống. Vua Phục Hy là Xích Đế, tức ông vua có 

lòng yêu thương tất cả mọi người. Quỷ : một ngôi sao 

thuộc Nhị Thập Bát tú. 

(2) Không biết ai là tác giả. Rất có thể chính cụ cử 

Nguyễn Xuân Phong, ông ngoại chúng tôi, là tác giả. 

(3) Khuông là một ấp thuộc nước Vệ. Trước đây gia 

thần là Dương Hỗ làm nhiều điều tàn ác nên quốc dân 

óan hận. Nay thấy Khổng Tử dung mạo giống Dương 

Hỗ, dân lầm và vây ngài. Sau biết là lầm, dân Khuông 

xin lỗi và để ngài đi. 
 


