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TR U V Ê nooc

b o SÛ
VIÊT NAM
TÂP 1

NHÀ XUÁT BAN THÔNG TIN VÀ TRUYEN THÔNG

L c ïl N O I Q A U
ê giüp câc em hoc sinh à câc bâc hoc phô thông và sinh
viên câc truông dai hoc, cao dàng cüng nhir câc ban doc
xa gân muôn tim hiêu ljch sù Viêt Nam mot câch dê
dàng, dê nhcr, chüng tôi biên soan bô sâch Truyên doc Lich sù
Viêt Nam. Câc truyên doc trong bô sâch duçc s un tâm và biên
soan dira trên nhiêu nguôn tu lieu khâc nhau nhu truyên thuyêt,
giai thoai, dà sù và chinh sù. Bô sâch sè dem dên cho câc em hoc
sinh, sinh viên và ban doc nhiêu diêu thü vj và bô ich. Nôi dung
câc truyên doc không chi cung câp cho ban doc nhùng kiên thùc
vê lich sù Viêt Nam, mà côn cung câp nhùng câu chuyên cô tinh
nhân vân và tinh giâo duc vê câc su kiên, hiên tuçmg, nhân vât
lich sù, câc thành tuu kinh tê, vân hoâ tiêu biêu cùa dân tôc theo
dông thcri gian cùa ljch sù Viêt Nam tù thài nguyên thuÿ cùa ljch
sù dân tôc cho dên ngày nay.

D

Bô sâch gom 9 tâp:
Tâp 1 mô dâu bô sâch, ra mat ban doc voi nhùng truyên vê
giai doan ljch sù nuôc ta tù thcri nguyên thuÿ dên nâm 179 TCN dânh dâu bàng su kiên Triêu Dà chiêm duçrc Âu Lac và dât âch
thông tri cùa phong kiên phuong Bâc trên dât nuôc ta.
Tâp 2 bao gôm nhùng truyên vê giai doan lich sù tù nâm 179
TCN dên nâm 938 SCN - dânh dâu bàng su kiên Ngô Quyên dânh
tan qnân N a m Hân trên sô n g Bach F)ang, ohâm dût âch dô hô h on
1000 nâm cùa phong kiên phuong Bâc, mô ra mot kÿ nguyên dôc
lâp, tu chù lâu dài cùa dân tôc.
Tâp 3 bao gôm nhùng truyên vê câc triêu dai Ngô, Dinh,
Tiên Lê, Lÿ.
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Tâp 4 gôm nhùmg truyên vê triêu dai Trân, Hô.
Tâp 5 giói thiêu các truyên thuôc triêu Lê sa ( 1428 - 1527).
Tâp 6 là các truyên vê triêu Lê Trung hung, tù cuòi thè kÿ
XVI dén thé kÿ XVIII.
Tâp 7 giói thiêu các truyên vê triêu dai nhà Nguyên thài dôc
lâp tu chü.
Tâp 8 viêt vê các truyên tù khi thirc dân Phàp xâm chiêm
nuôc ta cuòi thè kÿ XIX dên Cách mang thàng Tàm thành công.
Tâp 9 là các truyên vê giai doan ljch sù tù sau Cách mang thàng
Tàm dên nay.
0 dâu môi tâp truyên doc, chúng tôi dêu giói thiêu mot cách
khài quàt nôi dung lieh sù cùa giai doan mà các truyên doc së
phàn ành dê ban doc tien theo dôi.
Các tác già cô gäng biên soan theo nguyên tac ngàn gon, rô
ràng và dê hiêu; chô nào cô thuât ngù khô hoàc cô dja danh cô,
chùng tôi dêu cô chu thich và giài nghîa ô cuòi trang.
Nhân tâp 1 cùa bô sách ra dôi, chúng tôi xin bày tô long biêt
on chân thành dôi vói các soan già cûa các tài liêu duçc suu tâm,
chon dân và các tác già cô tranh, ành duoc minh hoa trong sách.
Mac dù dà rât cô gàng, song cuôn sách chäc chän không
tránh khôi thiêu sôt. Chúng tôi rât mong nhân duçc nhùng ÿ
kiên dông gôp ban doc xa gân dê sách duoc tôt hem trong nhùng
lân tài bàn sau.
Nhóm tác già
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KHÁI QUÁT LICH SÜ VIÉT NAM
TÜ THÓI NGUYÉN THÜY DEN THE KY II TCN
L ic h sw Viét Nam tir thfri nguyén thüy den th é ky II TCN trái
qua hai thfri ky, dó la thfri ky nguyén thúy va thfri ky dirng nwcrc Van
Lang - Áu Lac.
■ Thfri ky nguyén thúy: Váo thfri Cánh tan cách dáy háng chuc van
nam, con ngirfri da sinh sóng fr nhieu na i trén dát nwfrc Viét Nam.
Nhwng ráng ngwfri viran tim thay & Thám Khuyén, Thám Hai (Lang
San), Thám Óm (Nghé An), ráng ngwfri hién dai tim thay a hang Hum
(Yén Bái), Kéo Léng (Lang San) cho thay quá trinh phát trien tir ngirfri
vwan den ngwfri hién dai da dien ra khá sfrm a Viét Nam.
Sóng trong khu vire nhiét dai ám, gió mua, thirc vát va dong vát rát
phong phú, da dang, cw dan nguyén thuy trén dát nwfrc ta tir hái Iwam
va san bátsfrm biét thuán hoá m ó tsó loái thirc vát d é phát minh ra nghe
trong tro t Cuóc cách mang dá méri mcr man tir ván hoá Hoá Binh veri sw
phát trien cua nóng nghiép trong lúa nwác dwac dien ra a khap moi nai
trén dát nwác ta, tw mién núi den dong báng, tir Bac váo Nam.
Tir thfri dai do dá bwác sang thfri dai kim khí, váo giai doan ván
hoá Phüng Nguyén, to tién ta dá biét nghé dúc dong, sáng ché ra
m ót ch á t liéu m ái lá hap kim dong thau. Sir xu á t hién cúa hap kim
dong thau dwac coi lá sw kién trong dai nhát trong dfri sóng xa hói
nguyén thuy, lá ca sá cho sw p h á t trién nháy vot cúa các bó lac
nguyén thuy trén d á t Viét Nam trong giai doan tiép theo.
Thfri ky dirng nwfrc Ván Lang Áu Lac: Váo giai doan ván hoá
Dóng San, tir nghé dúc dong, tó tién ta tién lén nghé luyen sat. Nghé
luyen kim dá tao ra nhwng cóng cu vá vü k h í báng kim loai d é thay
th é g o dá, có tác dung náng cao náng su á t lao dóng cúa con ngwfri,
-
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dira den nhüng chuyën bien m anh m ë vê kinh te xà hôi, xây dirng
nèn vàn minh cüa ngirài Viêt - rien van minh sông Hong, hay con goi
là nèn vän minh Vàn Lang - Âu Lac.
Nhà nirâc Vän Lang ra dài trong dieu kiên phân hoà g ia i cap
chira th â t sâu sac. Bên canh chûc nàng thông tri, bóc lot, côn phài
dàm dircrng hai chûc nàng công công là xây dirng càc công trinh
thuÿ loi và tô chûc chien dâu chông ngoai xâm.
Tô ch&c Nhà nirâc côn h ët stic don sa. Dirng dâu Nhà nirâc là
Hùng Vwong (Vua Hùng), giùp viêc cô càc Lac hau, Lac tir&ng. Cà
nirâc chia thành càc bô (bô lac), dirai bô là càc công xà.
D é cô du sire m anh khai thàc d â t dai, chông thù dû, chông thiên
tai và chông giàc ngoai xâm, tô tiên cùa ngirài Viêt dà phái som tu
tâp trong làng và nirâc, vâi sir gan bô chat chë g iû a làng vâi nirâc,
g iû a nirâc vâi làng. Tinh y ê u quê hirong d â t nirâc, tinh than doàn
k ê t hçrp quân do dô sâm cô dieu kiên này sinh và p h à t trien.
Vào cuoi dài càc Vua Hùng, trièu dai Tan (Trung Quôc) sang
xâm lirçrc nirâc ta nhwng da bi ngirài Viêt dành lui. Trong cuôc
chiên dâu này, vai trô và uy tin cùa Thuc Phàn - ngirài thû lïnh kiêt
x u â t cùa liên minh bô lac Tây Âu và Lac Viêt ngày càng dirçrc nâng
cao. Thuc Phàn dà thay the Vua Hùng lên làm vua, tir xirng là An
Dirorng Vircrng, lâp ra nirâc Âu Lac.
Dù chi ton tai trong khoâng th à i gian ngân gân 30 nàm tir
nam 208 TCN den 179 TCN, nhirng nirâc Âu Lac dà d é lai nhiêu
thành tiru vê kÿ th u â t quân sir. Dô là viêc sàng c h ë ra nô Liên Châu
bân m o t lân dirçrc nhiêu m üi tên, là loai vü kh i m ài loi hai m à dân
gian g oi là "nô thân" và viêc xây dirng kinh thành Cô Loa.
-

Cuôc khâng chién chông Trlêu th â t bai da dira dât mr&c Âu Lac
vào thâm hoa cùa nghin nàm Bac thuôc. Tuy nhiên thài dirng nirâc
Hùng Viro'ng - An Dwong Virong vâi nèn vàn hoà Dông Son rang rà
dà tao lâp cho dân tôc ta m o t nèn tâng bèn vüng vè vâ t chat và tinh
thân de virçrt qua nhirng th û thàch m â i cüa Uch sû.
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LOÀI NGÜÖI TÜ DÂU MÀ SINH RA?
L o ài nguài tir dâu mà sinh ra? Dây là mot câu hôi ton tai
trong suôt nhiêu thcri dai.
Thài nguyên thüy nguài ta giài thich nguôn gôc cüa loài
nguài bäng nhùng truyên thân thoai.
Câc nhà hiên triêt thài Hy Lap cho rang nguài sinh ra tù câ.
Truyên thuyêt cüa Trung Quôc thi kê ràng, khi Trâi dât mài
hinh thành, trên nui Côn Lôn chi co hai anh em là Thuc Hy và
Nù Oa. Hai nguài sông vài nhau và kêt thành va chông, rôi sinh
con dé câi và loài nguài duac sinh ra tù dây.
Mot truyên thuyêt khâc lai kê rang bà Nù Oa lây bùn vàng
nan ra con nguài.
Trang Tù - mot nhà vàn hôa làn nguài Trung Quôc, sông
vào khoâng 369 - 286 TCN cho ràng loài sâu rê tre sinh ra loài
bào, bâo sinh ra ngua, rôi ngua lai sinh ra nguài.
Nguài cô Ai Câp lai cho ràng thân Hanuma dà dùng dât sét
tao thành nguài trên bàn xoay dô gôm.
Kinh thành dao Co Dôc khàng dmh Chüa Trài dà dùng dât
sét nân ra nguài dàn ông và lây mQt chiêc xuomg suàn cûa
nguài dàn ông dê tao thành nguài dàn bà.
Khoâng hai nghin nâm truàc dây, nhiêu nhà khoa hoc dâ
nghiên cùu và nhân thây nhùng diêm giông nhau giùa nguài và
<tông v§t, nhimg vân ohira khâm phâ dirorc su thât vê su xnât
hiên cüa con nguài.
Dên thê kÿ XVIII, nhà sinh vât hoc Thuy Diên Linné dà
tiên hành phân loai dông vât và ông nhân thây ca thê khi, vuçn
và nguài cô nhiêu diêm giông nhau và xêp vào bô linh truàng.
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Näm 1809, nhà bac hoc Phâp Lamâc dâ nêu rô loài vuçrn
nguài là nguôn gôc cüa loài ngucri, nhung nhùng bàng chùng
ông dua ra chua dû sure thuyêt phuc.
Phài dên nhà sinh vât hçc Anh Dàcuyn (1809 - 1882) moi
chùng minh duçrc loài ngucri duçrc tiên hôa tù giông vuçn nguài
hoâ thach dâ bi tiêu diçt và nâm 1859 ông cho ra dài cuôn sàch
"Nguôn gôc câc loài và su chon giông".

N

güôi và dông vât

CÖ DIËM GI GIONG NHAU?
B à p thit, thân kinh, mach màu, nôi tang và bô xuang câc
dông vât lop cô vu rât giông nguài. Nêu nhin bê ngoài, chüng ta
thây tay nguài khâc xa chân con trâu, cânh dai, vây hâi bâo hay
câng loài sôc bay... nhung tât cà câc chi này cüa chüng dêu do
nhùng xuong giông nhau tucmg ùng tao thành, nôi liên vâi nhau
theo mQt càch thùc giông nhau.
Cô nhùng bç phân à con nguài dâ thoài hoâ nhu ruôt thùa,
nhung khûc ruçt thùa ây rât phât triên à nhiêu dông vât àn cô,
cô vai trô tiêu hoâ thùc an.
Vành tai nhçn à dçng v â t cô th ê cù dçng duçrc dê dôn âm
thanh n h im g à n g irà i c6 rât it ngircri cô th ê k h è d ô n g v à n h tai.
Nhùng dôt xuong cyt à nguài là vêt tich cùa câi duôi. Mot
sô it truàng hçrp, dùa tré sinh ra cô duôi nhô. Dô là hiçn tuçmg
lai giông, xuât hiçn nhùng dàc diêm cô à tô tiên. Cô mçt it nguài
sinh ra dâ cô câc lôp long mêm và dài phù dây minh và mât.
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Thai ngirài phát triên tir 3 dên 4 tuân rât giông cá. Tay và
chân rât giông vây cá, hai bên cô cô nhiêu rành mang, rât giông
mang cá. Giai doan dâu cô duôi, duôi dài nhât vào lúe thai dirgc
5, 6 tuân. Sau, duôi cùa thai biên di, nhùng dôt xucmg duôi con
lai tiêp hçrp vói nhau, làm thành xuong eut. Khàp mât dêu cô
long. Luc này, thai ngucri rât giông loài khi. Chi it lâu truóc khi
dúa bé sinh ra, lòp long này moi rung di.
Thai nguôi giông thai v u o t i chiêm mot thòi gian lâu hon cá
trong quá trinh phát triên cùa thai, diêu dó chúng tò nguòi phát
sinh tú loài vuçrn nguòi.
Nhùng giông vuon nguòi hiên dai không phài là tô tièn cùa
loài nguòi mà là nhùng anh em ho cùng cò mot tô tiên chung
vói loài nguòi.
Nhùng giông vuçrn nguòi hiên dai dà di chêch khôi quÿ dao
hình thành loài nguòi và không bao giò cò khà nâng biên thành
loài nguòi duçrc.
Loài nguòi không phài phát sinh tù càc giông vuon nguòi
hiên dai mà dà phát sinh tù mot giông vuon nguòi hoà thach dà
bj tièu diet.
Hiçn nay ò Viêt Nam con ton tai loai vuçm tay dài và truóc
dây, ò dâu thè kÿ IV, con cò cà loài duòi uoi.
Càc hpc già dà phát hiên duçrc rang nguòi vuçrn ò càc hang
Thâm Khuyên, Thâm Hai (Lang Son), nhiêu công eu chàt thô
so cùa nguòi vuçrn à núi D q, nùi Quan Yên, nui Nuông (Thanh
Hoà).
Tai các dja diêm Hang Gòn, Dâu Giây (Xuân L q c , Dông
Nai) và An Lôc (Lqc Ninh. Bình Phuòc) cüng cò môt sô công
cu dà nhu rìu tay, tròppo cùa nguòi vuon.
Nhu vây là vào thòi Cành tân (càch ngày nay khoàng hàng
chuc van nàm) ò cà hai miên Bàc, Nam nuôc ta dêu dà phát
hiçn duçrc dâu tich sinh sông cùa nguòi vuçm.
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V

an hoa nui do

X h an g 11-1960, cac nha khao co hQc da phat hien dupe tai
dja diem nui Dp thuoc xa Thieu Khanh, huyen Thieu Hoa, tinh
Thanh Hoa di chi khao co cua thai sa ky do da cu.
Nui Do, cach thanh pho Thanh Hoa 9 km ve phia tay bac, nam
tren huu ngan song Chu va each bo song m<?t dai dat hep. Day la
mot trai nui co, dinh cao nhat la 158 m, d<? doc thoai, duac hinh
thanh each ngay nay khoang 150 - 200 tri^u nam.
Tai day, nguai ta tim thay hang ngan cong cu da duac che
tac tu mot loai da rat cung, dai, kho ghe deo, nhung ghe deo
theo bat cu huang nao cung duac nhung manh co canh sac. Trai
qua m ua nang va thai gian, nhung ria canh cua cac cong cu
khong con duac sSc ben nua va tir mau den sam bien thanh mau
nau mo.
Loai hinh cong cu a
day rat ngheo nan, chi co
manh tuac, haeh da, cong
cu chat tho sa, nao, riu
tay... Manh tuac chiem
95%. Hach da khong duac
sua sang truac khi ghe deo
ra manh tuOc.

Riu tay dd cu nui Do

Nui Dp la dia diem cu tru cua nguai vupm, dong thai cung
la nai che tac cong cy, vi cr day co loai da thich hap cho vi?c
che tac do da.
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