
CÁC VUA HÙNG DỰNG NƯỚC VĂN LANG 

Căn cứ vào truyền thuyết, các tác giả sách Thời Đại Hùng Vương, cho rằng 

cương vực nước Văn Lang có thể hiểu theo ba cách : hẹp nhất là bằng bờ cõi bộ 

Văn Lang, nghĩa là gồm đất đai các tỉnh Vĩnh Phú, Hà Tây, một phần tỉnh Tuyên 

Quang, Hà Bắc và Hà Nội ngày nay. Thứ nhì là ranh giới của cả 15 bộ cộng lại 

tương đương Bắc phần, phía Bắc Trung phần và một phần phía Nam các tỉnh 

Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay. Và thứ ba, bờ cõi Văn Lang rộng nhất, đúng 

như văn bản đã ghi, căn cứ vào truyền thuyết là “Đông giáp Nam Hải, Tây tới Ba 

Thục, Bắc tới Động Đình Hồ và Nam giáp với Hồ Tôn (Chiêm Thành)”. Các tác 

giả sách này đã thiên về giả thiết thứ hai, chủ trương bờ cõi nước Văn Lang là 

vùng đất gồm một phần phía Nam hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Hoa), 

miền Bắc phần và Bắc Trung phần ngày nay. (Thời đại Hùng Vương, nxb Khoa 

học Xã hội Hà Nội, 1972). 

Thuyết này hình như cũng là thuyết các sử gia hàng đầu của Việt Nam ngày 

nay chủ trương.“Căn cứ theo 15 bộ của nước Văn Lang và nhất là căn cứ vào quá 

trình chuyển hóa lịch sử từ nước Văn Lang đời Hùng Vương đến nước Âu Lạc đời 

An Dương Vương, rồi đến hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân thời thuộc Triệu và thuộc 

Hán, có thể xác định : địa bàn của nước Văn Lang tương ứng với vùng Bắc bộ, 

Bắc Trung bộ nước ta ngày nay và một phần phía Nam Quảng Đông, Quảng Tây 

của Trung Quốc”.  (Lịch sử Việt Nam, Tập I, nxb Đại học và Trung học Chuyên 

nghiệp, 1985, trang 62). 

Nhưng hình như cũng có những bộ sử chỉ nói chung chung, tránh né vấn đề 

cương vực liên hệ đến đất đai Trung Hoa ngày nay như : “Nước Văn Lang xuất 

hiện, với một tổ chức chính trị xã hội đã phát triển, với một nền văn hóa tương đối 

cao, là kết quả phát triển lâu dài hàng ngàn năm trước đó của nền văn minh sông 

Hồng… Thủ lãnh bộ lạc Văn Lang đã đóng vai trò lịch sử là người đứng ra thống 

nhất các bộ lạc Lạc Việt, dựng nên nước Văn Lang. Ông xưng vua, sử gọi là Hùng 

Vương và con cháu ông vẫn đời đời mang danh hiệu đó. Lãnh thổ sinh trưởng đầu 

tiên của tổ tiên là miền Bắc Việt Nạm”. (Lịch sử Việt Nam, nxb Khoa học Xã hội, 

1971, trg 45 – Bộ sử này của Ủy ban Khoa học Xã hội khác bộ sử của Đại học 

Tổng hợp Hà Nội ở trên). 

 Riêng Trần Trọng Kim, trong Việt Nam Sử lược (nxb Tân Việt, 1958, trg 

23), đã phân biệt cương vực nước Xích Quỷ của vua Kinh Dương Vương và vua 

Lạc Long Quân (Bắc giáp Hồ Động Đình, Nam giáp nước Hồ Tôn, Tây giáp Ba 

Thục, Đông giáp Nam Hải), khác với cương vực nước Văn Lang của các vua Hùng 

(vua Hùng là con trưởng của Lạc Long Quân và cháu Kinh Dương Vương). Theo 

Việt Nam Sử lược, 15 bộ của nước Văn Lang chỉ từ Quảng Bình trở ra Bắc đến 



Lạng Sơn, Cao Bằng, không bao gồm phần đất nay thuộc Trung Hoa. Phải chăng 

như vậy là mặc nhiên công nhận nước Văn Lang chỉ được thành lập từ vua Hùng là 

con trưởng đời thứ ba kể từ Kinh Dương Vương, và cương vực nước Văn Lang 

nhỏ hơn nhiều so với cương vực nước Xích Quỷ của Lạc Long Quân và Kinh 

Dương Vương ? Nếu đúng như vậy thì giả thiết này là hợp với khoa học nhất như 

sẽ được chứng minh ở phần sau. Hai câu hỏi nữa cần được đặt ra là : 

– Phần đất còn lại của nước Xích Quỷ do ai cai trị ? 

– Và 18 đời Vua Hùng là tính từ Kinh Dương Vương hay từ Vua Hùng con 

trưởng của Lạc Long Quân ? 

Đây là điều sách sử hiện tại còn mâu thuẫn, cần có câu giải đáp. 

Vua Hùng dựng nước Văn Lang vào lúc nào ? 

Niên đại thường được mọi người nói đến là năm Nhâm Tuất 2879 TKN và kết 

thúc vào năm Thục Phán diệt nước Văn Lang lập nên nước Âu Lạc năm Quý Mão 

258 TKN. Bỏ ra ngoài những ý kiến của những người chỉ lợi dụng sử học để mưu 

đồ chuyện khác, ở đây chỉ xin kể ý kiến của giới sử học chính thống bàn về vấn đề 

niên đại này : 

Có người cho rằng : “Giới hạn niên đại cuối cùng ở trên có thể còn chấp 

nhận được vì còn có những sử liệu thành văn để nghiên cứu” (ý nói sử của Trung 

Hoa!), nhưng “Giới hạn niên đại trên cùng thì chưa có gì làm bằng”… vì “con số 

2879 là một con số tùy tiện thêm vào sử, bắt đầu có từ thời Lê sơ” (ý nói do Ngô 

Sĩ Liên viết trong Đại Việt Sử ký Toàn thư, phần Ngoại kỷ – Thời đại Vua Hùng, 

sđd, trg 53). Viết như vậy e mang tiếng có tinh thần vọng ngoại, vì sử Tầu hay sử 

ta thì đều là sử viết sau này, kể chuyện về thời tiền sử – thời chưa có chữ viết – 

nghĩa là đều phải phỏng đoán chứ không phải nhìn thấy tận mắt. Vấn đề tưởng 

không phải là tìm một con số chính xác. Vấn đề là xem con số tượng trưng đó so 

với những phát minh của khoa học ngày nay có sát sự thực không ? Đó là điều 

chúng ta sẽ bàn tới sau. 

Có người còn so đo “xét từ đời Kinh Dương Vương đến đời Hùng Vương thứ 

18, cả thảy 20 ông vua, mà tính từ năm Nhâm Tuất (2879 TKN) đến năm Quý Mão 

(258 TKN) thì vừa được 2622 năm. Cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được 

non 150 năm ! Dẫu là người đời Thượng Cổ nữa, thì cũng khó long mà có nhiều 

người sống lâu được như vậy. Xem thế thì đủ biết chuyện Hồng Bàng không chắc 

là chuyện xác thực” (Trần Trọng Kim – Việt Nam Sử lược, nxb Tân Việt, 1958, 

trg 25). Cụ Trần viết như vậy thì rõ như 2 với 2 là 4 rồi. Có điều chỉ một con toán 

đơn giản như vậy mà suốt hơn 2000 năm, một nước được tiếng là “văn hiến chi 

bang” như nước ta, không thiếu gì những bậc tài danh, trí tuệ làm gì mà không 



nghĩ ra? Phải chăng người ta đã hiểu câu chuyện này còn có những uẩn áo uyên 

thâm ? Con số 18 đời Vua Hùng còn có những ý nghĩa nào khác ? Phân tích một 

đoạn tiền sử mang tính tượng trưng bằng con mắt tỉnh táo, chỉ dựa vào mấy con số 

chứ không vào bằng chứng khoa học e cũng có hơi dung tục. Đó là phần ta sẽ bàn 

kỹ ở đoạn sau. 

Có người lại chủ trương : “Việc xác định thời điểm khai sinh cụ thể cho nhà 

nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam còn là vấn đề đang đặt ra cho sử học và 

những ngành khoa học xã hội có liên quan. Với những kết quả nghiên cứu hiện nay 

có thể tạm thời nhìn nhận sự ra đời của nhà nước đầu tiên đó, nhà nước Văn Lang 

đời Hùng Vương và nhà nước Âu Lạc đời An Dương Vương, vào giai đoạn văn hóa 

Đông Sơn trong thiên niên kỷ thứ I trước Công Nguyên. Như vậy, nhà nước chưa 

thể ra đời vào giai đoạn Phùng Nguyên cách đây 4000 năm, và thời kỳ Phùng 

Nguyên đến Đống Sơn tương ứng với thời kỳ Hùng Vương. An Dương Vương trong 

quan niệm truyền thống 4000 năm dựng nước và giữ nước, cần được hiểu là một 

quá trình lịch sử lâu dài bao gồm giai đoạn tan rã của chế độ công xã nguyên thủy 

chuẩn bị các điều kiện cho sự hình thành nhà nước (Phùng Nguyên – Gò Mun) và 

giai đoạn xuất hiện nhà nước đầu tiên (Đông Sơn). (Lịch sử Việt Nam, Tập I, nxb 

Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp Hà Nội, 1995, trg 164). 
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