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(1) 

VIỆT DỊCH CHIM NÔNG-CHIM CẮT. 

Ghi Chú 

Vì Việt Dịch khác Dịch Que Hoa Hạ (hào dương hình nọc que và hào âm hình nọc que 

đứt đoạn). Việt Dịch trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là Dịch 

Nòng Nọc Vòng Tròn-Que. Vì vậy nên tôi viết các hào, các quái theo Việt Dịch nòng nọc 

vòng tròn-que. Hào nòng âm O thay cho hào âm que đứt đoạn của Dịch Hoa Hạ, còn 

hào dương vẫn viết giống Dịch Que Hoa Hạ. Và để tiện gõ chữ, tôi dùng chữ i Hoa I cho 

hào que dương và chữ O hoa cho hào âm và viết theo chiều thẳng đứng của chữ. Đọc từ 

trái qua phải theo chiều dương, chiều ngược kim đồng hồ. Ví dụ quái Khôn ba hào âm 

que đứt đoạn của Dịch Que Hoa Hạ viết là OOO trong Việt Dịch nòng nọc vòng tròn-

que, quái Li viết là IOI, quái Khảm OIO, quái Chấn IOO, quái Tốn OII… (xem Cách 

Viết Dịch Nòng Nọc Vòng Tròn-Que). 

.Vì là Việt Dịch tôi cố gắng dùng các từ Dịch bằng Việt ngữ như Hán Việt hào có nghĩa 

là vết cạo, vạch, vẽ trên đất, đá, gỗ. Theo biến âm h=c như hủi = cùi, ta có hào = cạo, 

cào. Tôi dùng từ vạch thay cho cạo, cào. Tôi dùng từ quẻ thay cho quái. Quẻ, quái có gốc 

là que. Que, thẻ có khắc ba vạch tôi gọi là quẻ ba vạch (trigram)… 

 * 

*            * 

Qua các bộ sách đã xuất bản như Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt, Tiếng Việt 

Huyền Diệu, Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt, Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc, Giải Đọc 

Trống Đồng Nòng Nọc Âm Dương Đông Nam Á (hai quyển đầu đã in, hai quyển sau 

một phần đã đăng trên blog bacsinguyenxuanquang.wordpress.com) và nhiều bài viết 

khác, tôi đã chứng minh Việt Nam có Dịch riêng, khác với Dịch Hoa Hạ. Dịch thấy bàng 

bạc trong mọi khía cạnh văn hóa Việt Nam vốn có cốt lõi lưỡng hợp nòng nọc, âm 

dương, Chim Rắn, Tiên Rồng. 

Dân Việt là con Tiên Rồng nên Dịch có trong máu, trong hơi thở. 

Dịch thấy trong sử Miệng như thấy qua sử truyền thuyết (truyền thuyết ở một khía cạnh 

là một thứ sử của người cổ), qua Ca Dao Tục Ngữ như bài Bồ Nông là ông Bổ Cắt, Đám 

Ma Cò; qua các trò chơi dân gian như trò chơi Bầu Cua, qua sử đồng Đông Sơn như trên 

trống đồng nòng nọc, âm dương Ngọc Lũ I… Trống đồng nòng nọc, âm dương của đại 

tộc Đông Sơn là một bộ Việt Dịch đồng bằng hình ảnh của Việt Nam. Đây là một bộ 

Dịch đồng nòng nọc vòng tròn-que bằng hình duy nhất trên thế giới của nhân loại. 

Tôi lần lượt viết về các loại Dịch Việt Nam thấy trong văn hóa Việt kể cả Dịch đồng thấy 

trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. 
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DỊCH CHIM NÔNG-CHIM CẮT. 

Như đã nói ở trên, tính Dịch thấy rất nhiều trong sử miệng qua ca dao tục ngữ như qua 

câu Ba Vuông Sánh Với Bẩy Tròn, qua các bài ca dao về Đám Ma Cò, qua các câu ca 

dao về những ngày giỗ kỵ Tổ Hùng, Hai Bà Trưng, Ông Dóng… (Ca Dao Tục Ngữ Tinh 

Hoa Dân Việt và các bài viết tương ứng). Ở đây xin đưa ra bài đồng dao Chim Nông 

Chim Cắt ứng với một loại Dịch làm ví dụ tiêu biểu. Tôi đã viết tỉ mỉ một bài về bài hát 

này trong Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt. Ở đây chỉ xin nhắc lại các chi tiết liên 

quan tới Dịch. 

Bài đồng dao Chim Nông Chim Cắt: 

Bồ nông là ông bổ cắt, 

Bổ cắt là bác chim di, 

Chim di là dì sáo sậu, 

Sáo sậu là cậu sáo đen, 

Sáo đen là em tu hú, 

Tu hú là chú bồ nông. 

-Chim Nông 

Khởi đầu bài hát là con chim nông, một loài chim nước. Ở đây cho thấy chúng ta có văn 

hóa Nước, Nông Nghiệp làm lúa nước (sông, biển, ruộng nước) nghiêng về Thần Nông, 

Lạc Việt. 

Trước hết xin nói rõ nghĩa tên loài chim Nông qua ngôn ngữ học. Ở đây tôi viết Bồ nông 

là ông Bổ cắt. Trong thực tế có khi còn gọi là Mỏ Nông hay vắn tắt là chim Nông như 

thấy qua câu ca dao: 

Cái cò cái vạc, cái nông, 

Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò… 

Còn có dị bản viết là Bổ Nông là ông bồ cắt. Hiện nay ta cứ tưởng các tên Nông, Bổ 

Nông, Bồ Nông giống nhau nhưng thật ra các tên này dùng trong Dịch có tính nòng nọc, 

âm dương khác nhau tùy theo các giai kỳ trong Vũ Trụ Tạo Sinh. Các dấu trong Việt ngữ 

cho biết tính nòng nọc, âm dương, cái đực của một từ (Tiếng Việt Huyền Diệu). 

Điểm này giải thích tạo sao bài đồng dao này có nhiều dị bản, khi thì khỏi đầu bằng : 

Mỏ Nông là ông Mỏ Cắt, 

Khi thì là : 

Bổ Nông là ông Bổ Cắt. 
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Khi thì là : 

Bổ Nông là ông Bồ Cắt. 

Khi thì là : 

Bồ Nông là ông Bổ Cắt. 

Chim Nông, Cắt trong mỗi dị bản mang một nghĩa nòng nọc, âm dương khác nhau. Tôi 

chọn bản viết bằng Bồ Nông là ông Bổ Cắt. Tại sao? Xin trả lời ở dưới. 

Hiểu theo nghĩa thông thường của đại chúng thì tổng quát con chim này gọi là chim Mỏ 

Nông hay chim Nông. Nông biến âm với Nang có một nghĩa là Túi, Con Nông là con 

chim có túi dưới mỏ để xúc cá. Chim Mỏ Nông là chim Mỏ (có) Túi. 

 

Chim nông thiên nhiên và chim nông trên trống đồng Ngọc Lũ I. 

Tuy nhiên, nhìn dưới diện Dịch lý thì chim Nông mang trọn nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh của 

Vũ Trụ giáo. Vũ trụ tạo sinh (cosmogony) dựa trên nguyên lý lưỡng hợp (based upon the 

principle of dualism). Vũ trụ khởi đầu từ Vĩnh Cửu (Eternity), cái Không Thể Biết (the 

Unknowable). Bắt đầu là một cái bọc trống không Hư Vô, Vô Cực (Nothing). Vô Cực 

được diễn tả bằng cái vòng tròn O mang nghĩa số Không. Từ đó phân cực thành Thái 

Cực (Great Ultimate, the Grand Ridge-pole). Rồi Thái cực phân ra thành Lưỡng Nghi 

(Liang I): Nòng, âm và nọc dương. Lưỡng Nghi sinh ra Tứ Tượng (Four Hshing, Four 

Great Primary Forces). Tứ Tượng sinh ra muôn vật muôn sinh chia ra là Tam Thế (Three 

Worlds) được biểu tượng bằng Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống (xem Cây Đa 

Rụng Lá Sân Đình). 

Bây giờ ta đối chiếu chim Nông với Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo. 

.Hư Không 

Ở tầng này chim gọi là Nông. Ở đây hiểu theo nghĩa Nông là Không. Theo biến âm n=k 

như nỏ = khỏ, khô (bưởi khỏ là bưởi bị khô), ta có nông = không. Pháp ngữ non (/nông/) 

= Việt ngữ không. 

Con chim nông có một khuôn mặt biểu tượng cho Hư Không ứng với từ Vô Cực của 

người Hoa Hạ. 

.Trứng Vũ Trụ ứng với Thái Cực. 

Ở tầng này chim vẫn gọi là Nông nhưng với nghĩa khác. Nông biến âm với nang. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image0021.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image0041.jpg
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Nang có một nghĩa là trứng. Quả cau hình trứng, bổ ra hột trông giống lòng đỏ, phần thịt 

trắng giống lòng trắng, giống quả trứng luộc bổ đôi nên tiếng cổ Việt Mường gọi cau là 

nang như mo nang là cái bao, cái bọc hoa cau. 

Con nông, con nang có một khuôn mặt biểu tượng cho Trứng Vũ Trụ ứng với Thái Cực. 

Chim Nông, chim Nang đẻ ra Trứng Vũ Trụ. 

Người Mường cũng có vật tổ là Chim Trứng. Trong bài hát tế “Đẻ Đất Đẻ Nước” (tức 

Mẹ Đất Mẹ Nước) của người Mường, có đoạn nói đến: 

Trời với đất còn dính làm một 

…… 

Chưa có chim tráng, chim trủng. 

Trương Sỹ Hùng Bùi Thiện cắt nghĩa chim tráng là loại diều hâu, không hiểu loài diều 

hâu gì vì nhiều loại. Chim trủng là loại chim hay kêu về tháng 2, 3, kêu hai tiếng một não 

nuột (tập I tr. 732). Đây là giải thích theo ngày nay. Theo câu “Trời với đất còn dính làm 

một”, có nghĩa là khi trời đất còn ở dưới trạng thái bọc thái cực, quả trứng vũ trụ thì chim 

‘trủng’ là chim ‘trứng’ và chim ‘tráng’ là chim ‘chàng’ (chàng là chisel đục, đực là chim 

cắt, x. dưới). Chim Trủng là chim Trứng tức là con Nông, con Nang. Chim này đẻ ra 

trứng vũ trụ. 

Thái cực, Trứng Vũ Trụ mang tính nòng nọc, âm dương còn quyện vào nhau. Khi nòng 

nọc, âm dương đã định hình nhưng chưa tách ra ta có tròng trắng của trứng mang âm tính 

là Nòng âm và tròng đỏ mang dương tính là Nọc dương. Lúc này con Nông, con Nang 

trứng có thể gọi là Bổ Nông với nghĩa dương âm còn dính vào nhau. Ta có Bổ là búa, rìu, 

bộ phận sinh dục nam [buồi biến âm của bổ, của Anh ngữ bur, vỏ có gai (hoa, quả), ebur, 

ngà voi] 

là nọc, nõ, dương. Nông, Nang là túi, bao, bọc, bộ phận sinh dục nữ (nang là nường, bộ 

phận sinh dục nữ như thấy qua từ đôi nõ nường). 

Từ Bổ Nông ở đây có một nghĩa là Bổ dương và Nông âm nhất thể. Bổ Nông nhìn dưới 

dạng Trứng nòng nọc, âm dương nhất thể ứng với thái cực, Trứng Vũ Trụ. 

Lưỡng Nghi 

Chim Bổ Nông mang tính nòng nọc, âm dương nhất thể Trứng Vũ Trụ, Thái Cực khi 

phân cực ta có hai cực dương Bổ và âm Nông. 

Cực âm 

Cực âm ứng với Nông, Nang. 

Như đã nói ở trên, Nông, Nang là nòng, âm, bộ phận sinh dục nữ. Như thế theo thuần âm, 

chim nông chim là chim biểu của nòng, nàng, cái, âm, cực âm. Lúc này con Nông, con 

Nang gọi theo cái túi dưới mỏ của người Việt có khuôn mặt thuần âm, thái âm, nước. 
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Cực dương 

Cực dương ứng với Bổ. 

Như đã nói ở trên, Bổ là nõ, nọc, dương, bộ phận sinh dục nam. Như thế theo thuần 

dương chim Bổ (nông) là chim biểu của nọc, nõ, đực, dương, cực dương. Lúc này con 

Nông, con Nang gọi theo chiếc mỏ rìu Bổ dưới mỏ. Người Tây phương theo duy dương 

nên nhìn con chim nông theo chiếc mỏ to như chiếc rìu mang tính thuần dương, thái 

dương, lửa. Vì thế họ gọi con nông theo chiếc mỏ rìu, chiếc Bổ là Pelican. Pelican 

có gốc Hy Lạp pelekys có nghĩa là rìu. Pelican là chim Rìu (của ngành nòng âm nước). 

Chúng ta từ ngàn xưa cũng phân biệt chim nông theo hai diện âm dương của chiếc mỏ rìu 

có túi này. Bằng chứng là trên đồ đồng Đông Sơn cũng thấy có loại chi nông mỏ rìu 

mang dương tính này. 

 

Chim bổ nông mang dương tính có mỏ mũi tên, mũi rìu hình chữ nòng nọc vòng tròn-que 

hình tam giác mang nghĩa nọc, dương, lửa… trên thạp Hợp Minh. Đây đích thực là con 

nông (mỏ) rìu bổ nông vì từ dưới nước bay lên trời giữa hai chiếc thuyền. 

Rõ ràng chim nông có hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương, chúng ta theo mẫu hệ, Thần 

Nông, Lạc Việt nên gọi theo cái túi Nông âm còn Tây phương theo phụ hệ gọi theo chiếc 

mỏ rìu là chim Bổ, chim Rìu Pelican. 

Chim Bổ Rìu Nông ngành nòng âm đối ứng với chim Rìu Bổ Cắt của ngành nọc dương. 

Do đó chim Bổ Nông phải hiểu theo nòng nọc, âm dương, Dịch lý. 

Tứ Tượng 

Chim nông là loài chim nước nên khuôn mặt Khôn âm là Nước, Khôn dương là Khí Gió) 

mang tính chủ. 

./Tượng Nước 

Nông biến âm với nòng, dòng là nước. Chim nông có khuôn mặt biểu tượng cho nước. 

Chim nông cũng là loài chim nước. Với nghĩa nước chim Nông thường gọi là Bồ Nông. 

Bồ là bao, bọc như bồ lúa, bồ biến âm với bầu, bào, bao. Viết theo chữ nòng nọc vòng 

tròn-que bồ, bao là nòng O và Nông là O. Bồ Nông là OO, thái âm, nước. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image006.jpg
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./Tượng Gió 

Như đã biết, Nông biên âm với Không có một khuôn mặt là không khí, không gian biểu 

tượng cho khí gió. Nang có nghĩa là túi, bao bọc cũng biểu tượng cho bầu vũ trụ, bọc vũ 

trụ, bầu trời, bao trời, không gian, khí gió. 

Chim nông mang nghĩa gió gọi là Bổ Nông. Bổ là búa là nọc nhọn. Viết theo chữ nòng 

nọc vòng tròn-que thì Bổ = I và Nông = O. Bổ Nông = IO, thiếu âm, nguyên thể của khí 

gió. 

Lưu Ý 

Bổ Nông ở đây với Bổ dùng như một tính từ. Bổ Nông ở đây là con Nông Bổ mang dương 

tính, tức dương Bổ I của Nông âm, tức IO, thiếu âm, nguyên thể của khí gió. 

Cần phần biệt với Bổ Nông ở tầng thái cực, Trứng Vũ Trụ. Ở tầng này, Bổ và Nông là 

hai danh từ, hai cá thể còn dính vào nhau mang tính nòng nọc, âm dương nhất thể. 

Ở đây cũng cho thấy các dấu trong tiếng Việt rất quan trọng. Chim nông, bồ nông, bổ 

nông… mang ý nghĩa khác nhau trong triết thuyết Vũ trụ giáo. Các dấu của tiếng Việt 

cũng cho biết tính phái, giống đực, giống cái của một từ: bồ là giống cái trong khi bổ là 

giống đực (Tiếng Việt Huyền Diệu).  

Ta thấy tiếng Việt với các dấu khác nhau mang tính nòng nọc, âm dương khác nhau, có 

thể chuyển qua chữ nòng nọc vòng tròn-que một cách dễ dàng, chính xác cho thấy Dịch 

nòng nọc vòng tròn-que ruột thịt với chúng ta. 

./Tượng Lửa 

Chim nông với nghĩa chim Rìu biểu tượng cho 

cực dương có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng Lửa của ngành nòng âm. 

./Tượng Đất 

Mỏ nhìn dưới dạng túi-rìu theo duy dương là âm O của dương O, tức thiếu dương OI. 

Lúc này chim mỏ túi-rìu là chim thiếu dương OI biểu tượng cho đất âm của ngành âm 

thái dương. 

.Tam Thế 

Chim Nông hiểu theo nghĩa Nang là Trứng đẻ ra Trứng Vũ Trụ sinh ra vũ trụ, tam thế. 

Như thế con nông mang ý nghĩa biểu tượng trọn vẹn của Vũ Trụ Tạo Sinh. 

Con nông là chim tổ tối cao của chúng ta về phía nòng âm vì thế thấy rất nhiều trong sử 

miệng ca dao tục ngữ và trong sử đồng Đông sơn. 

-Qua Sử Miệng Ca dao “Ngàn Năm Bia Miệng” 
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Chim nông là vật tổ đứng hàng đầu như đã thấy qua bài đồng dao “Bồ nông là ông bổ 

cắt”… này. Bài hát có thể có nhiều dị bản nhưng dù bản nào đi nữa thì bao giờ con nông 

cũng được xếp lên trên hết. Con nông được tôn thờ như một vật tổ, được coi như một thứ 

hèm (theo qui luật biến âm h = k như hì hì = khì khì, ta có hèm = khem có nghĩa là kiêng 

khem, kiêng kỵ tức taboo) không được ăn thịt còn thấy qua câu ca dao: 

Con cò, con vạc, con nông, 

Ba con cùng béo, vặt lông con nào? 

Vặt lông con cốc cho tao, 

Hành răm mắm muối cho vào mà thuôn. 

Con nông vật tổ đẻ ra Trứng vũ trụ cho dù có ‘béo’ cũng không được ăn thịt, vì vật tổ là 

một taboo, một thứ cấm kỵ. Ở đây ta cũng thấy con cò con vạc cũng không được ăn thịt, 

như thế cò vạc cũng là những vật tổ (xem Con Cò Bay Lả Bay La…). Con cốc có thể 

không phải là vật tổ của chúng ta, hay là chim tổ của một tộc thù nghịch trong đại tộc 

Việt hay một tộc nước âm đến thời phụ quyền bị coi rẻ, nên ăn thịt được cho dù không 

thấy nói đến nó có béo hay không. 

-Qua Sử Đồng Đông Sơn 

Chứng tích hùng hồn nhất, vững chắc nhất là hình con nông còn khắc ghi trên trống đồng 

Đông Sơn. Trên trống đồng Ngọc Lũ I, cùng với hàng hươu là hai nhóm chim nông bay, 

một bên bán viên có 6 con, một bên có 8 con. 

 

Chim này mỏ to, đầu to, đuôi ngắn. Chú ý kỹ ta thấy chim có túi dưới cổ. Con đầu tiên 

túi che hết chiều dài cái mỏ. Đây chính là chim nông. Trên trống đồng Hoàng Hạ nơi 

thân trống có hình hai con chim mỏ phình to như cái túi. 

 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image008.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image010.jpg
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Đây là hai con chim nông đang đạp mái. Ngoài ra cũng có rất nhiều hình chim nông trên 

các thạp đồng và có cả các tượng đồng chim nông riêng rẽ. 

 

Chim nông và bổ nông trên thạp đồng Hợp Minh. 

Tóm lại 

Chim Nông là chim mang trọn ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh. Chim Nông đẻ ra Trứng Vũ 

Trụ. 

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, Bọc Trứng Thế Gian của Lạc Long Quân-Âu 

Cơ là hình bóng của Trứng Vũ Trụ sinh ra bởi chim nông, chim biểu của Thần Nông. 

Chim Nông là chim biểu của Thần Nông, vị tổ tối cao tối thượng của ngành nòng âm của 

Thần Nông-Lạc Long Quân -Hùng Lạc của Bách Việt (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng 

Việt). 

 Lưu Ý 

Ở ngành nòng âm thì viết  âm trước tức Thần Nông trước. Thần Nông Viêm Đế  ở dạng 

nhất thể viết là Thần NôngViêm Đế (viết dính vào nhau vì ở dạng nhất thể). Ở ngành 

nòng âm thì viết Thần NôngViêm Đế , ở ngành nọc dương thì viết Viêm ĐếThần Nông. 

Các tộc thuộc nhánh Lạc Long Quân, Hùng Lạc phải viến là thuộc dòng Thần Nông mới 

chỉnh. Trong cách sách cổ Việt  và các nhà làm văn hóa Việt  hiện nay viết lung 

tung,  cho Lạc Long Quân, Hùng Lạc là con cháu của Viêm Đế  và ngược lại cho Kì 

Dương Vương, Hùng Kì là con cháu Thần Nông.   

-Chim Cắt 

Chim cắt có mỏ lớn và dài (prominent bill) như mỏ rìu, vì thế còn có tên là chim rìu: 

Cũng còn có chú mỏ rìu, 

Rõ là tay thợ, khẳng khiu chán chường. 

(Vè Chim). 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image012.jpg
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Chim cắt. 

Chiếc mỏ của chim cắt, chim rìu là yếu tố chủ yếu, nổi bật, đập vào mắt. Có giống bổ cắt 

có sừng ngà hay “mũ bảo vệ đầu” (bony casque or helmet). Mỏ vừa có bổ (mỏ) vừa có 

sừng đúng như tên Anh ngữ hornbill là ‘mỏ sừng”. Từ cắt liên hệ với Anh ngữ ‘cut’ (cắt), 

Phạn ngữ khad, to divide, to break, ta có k(h)ad= khắc = cắt (t=d), Tiền cổ-Ấn Âu ngữ 

*kès- ‘cut’ và gốc Ngôn ngữ của chúng ta Nostratic *k’ca. Bổ cắt là chim có mỏ rất lớn 

như chiếc rìu để cắt chặt. Theo chuyển hóa c=h (cùi = hủi), ta có cắt, cát, các = hac, 

hache (Pháp ngữ), hacha (Tây Ban Nha ngữ), hack (Anh ngữ) rìu, búa chim… Chim cắt 

là chim rìu, chim Việt của đại tộc Việt (Việt Là Gì?). 

Chim cắt có khuôn mặt nòng nọc, âm dương đối ứng với chim Nông. Chim Cắt là chim 

tổ tối cao của ngành nọc thái dương mặt trời Viêm Đế trong khi chim Nông, như đã nói ở 

trên, là chim biểu tối cao của ngành Nòng âm Thần Nông. Chúng ta khởi thủy theo mẫu 

hệ và hiện nay nghiêng nhiều về Lạc Việt nên chim Nông mang tính chủ. 

Như vậy ta suy ra ngay không phải viết dài dòng lặp lại. Những cái gì Nông có thì Cắt 

cũng có nhưng có tính nọc dương. 

Vắn tay ta suy ra chim cắt cũng có những khuôn mặt chính trong Vũ Trụ Tạo Sinh là: 

.Hư Không 

Theo chính thống không mang tính âm nên chim cắt không có khuôn mặt biểu tượng cho 

hư không. Điều này dễ hiểu vì Bổ Cắt có sau Bổ Nông thấy rõ qua câu Bồ Nông là ông 

Bổ Cắt. 

.Trứng Vũ Trụ, thái cực. 

Ở đây chim cắt có tên là Bồ Cắt với nghĩa là chim mang tính nòng nọc, âm dương nhất 

thể gồm có chim Rìu Bồ nòng, mang âm tính còn dính với chim Cắt Rìu Nọc mang 

dương tính. 

.Lưỡng Nghi 

Cực dương 

Lúc này gọi là chim Cắt, chim rìu biểu tượng cho nọc, nõ, dương, cực dương, mặt trời 

nọc rạng ngời, bộ phận sinh dục nam (vì thế bổ cắt còn gọi là bổ cu). 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image014.jpg


11 

 

Cực âm 

Cực âm ứng với phần Bồ của chim Bồ Cắt biểu cho thái cực, Trứng Vũ Trụ như đã nói ở 

trên. Con chim cắt này mang âm tính. Có thể là loài Cắt có mầu đen. 

.Tứ Tượng 

Hai khuôn mặt mang tính chủ là tượng Lửa và Đất: 

./Tượng Lửa 

Chim Cắt biểu tượng cho cực dương có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng Lửa. 

Chim cắt gọi dưới tên Bổ Cắt cũng có khuôn mặt biểu tượng cho lửa. Bổ là nọc I và Cắt 

là vật nhọn cũng là nọc I. Bổ Cắt = II, lửa, thái dương. 

./Tượng Đất dương 

Ở đây chim Cắt gọi là Bồ Cắt. Ta có Bồ = O và Cắt = I. Bồ Cắt OI, thiếu dương, nguyên 

thể của Đất. 

Hai khuôn mặt phụ là tượng Nước và Gió. 

./Tượng Gió 

Đây là loài Cắt mang tính thiếu âm Gió, có thể là loài chim cắt khoang trắng (mầu trắng 

là mầu khí gió). 

./Tượng Nước 

Đây là loài Cắt mang tính thái âm, có thể có mầu đen (mầu đen là mầu nước thái âm). 

.Tam Thế 

Hiển nhiên chim Cắt là chim biểu của thần tổ Mặt Trời Viêm Đế, thần Tạo Hóa ngành 

nọc dương sinh ra vũ trụ tam thế ngành nọc dương (xem Chim Việt). 

Chứng tích chim cắt là chim tổ tối cao của ngành nọc dương của chúng ta còn thấy rất rõ 

qua nhiều lãnh vực. Qua vật thờ như các rìu thờ bằng đá, gỗ, nhất là các rìu thờ bằng 

đồng Đông Sơn hình mỏ chim cắt. 
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Rìu gỗ bổ cắt Ao Naga, Assam. 

 

Rìu đồng bổ cắt Điền Việt (Bảo Tàng Viện Côn Minh, ảnh của tác giả). 

Qua sử miệng ca dao như các bài đồng dao vừa nói. Qua khảo cổ vật như trên mặt trống 

đồng Duy Tiên, mặt tuy bị vỡ nhưng còn thấy rõ hình ba con chim cắt, mỏ lớn, đầu có 

mũ sừng. 

 

Đây là loài Great hornbill, loài chim cắt lớn nhất. 

Chim cắt còn có tên Hán Việt là chim hồng hoàng. Qua truyền thuyết cổ sử chúng ta cho 

mình là con cháu Hồng Lạc, chúng ta là con Hồng cháu Lạc. Nhìn dưới lăng kính vật tổ 

chim thì con cháu Hồng Lạc là con cháu chim Hồng chim Lạc. Chim Hồng theo duy 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image016.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image018.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image020.jpg
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dương là chim hồng hoàng bổ cắt, chim rìu cũng còn có tên là phượng hoàng đất, ở cõi 

thế gian, họ Hồng Bàng thế gian là chim biểu của Mặt trời thế gian Kinh Dương Vương 

dòng Lửa Việt Hùng Việt và chim Lạc là con ngỗng Lạc chim biểu của Mặt trời nước 

Lạc Long Quân dòng Nước-Việt Lạc Việt. Mường Việt cổ có vật tổ chim Tráng, chim 

Cháng như đã thấy nói ở trên: 

Trời với đất còn dính làm một 

…… 

Chưa có chim tráng, chim trủng. 

Chim tráng, chim cháng, chim chàng là chim đục (chàng cũng có nghĩa là chisel, đục), bổ 

cắt… 

Tóm lại 

Chim Cắt là chim Đục, chim Chàng (chisel), chim Rìu, chim Việt, chim Hồng Hoàng. 

Chim Cắt là chim mang trọn ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh ngành nọc dương. 

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, chim Cắt, chim Việt là chim biểu của thần mặt 

trời Viêm Đế, vị tổ tối cao tối thượng của ngành nọc, dương của Bách Việt (Khai Quật 

Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt, Việt là Gì?). 

Lưu Ý 

Ở ngành nọc dương thì viết dương trước tức Viêm Đế  trước. Viêm Đế Thần Nông ở dạng 

nhất thể viết là Viêm ĐếThần Nông (viết dính vào nhau vì ở dạng nhất thể). Ở ngành nọc 

dương thì viết Viêm Đế Thần Nông, ở ngành nòng âm thì viết Thần NôngViêm Đế . Các 

tộc thuộc nhánh Kì Dương Vương , Hùng Kì  phải viến là thuộc dòng Viêm Đế mới 

chỉnh. Trong cách sách cổ Việt  và các nhà làm văn hóa Việt  hiện nay viết lung 

tung,  cho Kì Dương Vương, Hùng Kì là con cháu của Thần Nông và ngược lại cho Lạc 

Long Quân, Hùng lạc  là con cháu Viêm Đế.   

Việt Dịch Chim Nông-Chim Cắt. 

Bài hát đồng dao này có 6 loài chim bồ nông, bổ cắt, chim di, sáo sậu, sáo đen và tu hú. 

Số 6 là số sinh thành. Số 6 sinh thành = 2 lưỡng nghi + 4 tứ tượng. Tứ tượng sinh ra tứ 

quái. 

.Lưỡng Nghi 

Câu đầu của bài đồng dao, tôi chọn viết theo: 

Bồ Nông là ông Bổ Cắt… 

với Bồ Nông = OO, thái âm, cực âm và Bổ Cắt = II, thái dương, cực dương. 

Còn có một dị bản viết: 
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Bổ Nông là ông Bồ Cắt. 

với Bổ Nông = IO, thiếu âm và Bồ Cắt = OI, thiếu dương. 

Nếu muốn ta có thể dùng từ Chim Nông là ông Chim Cắt với Nông là nòng O, âm ứng 

với cực âm và Cắt là Nọc, dương ứng với cực dương. Nông Cắt là lưỡng nghi. Tuy nhiên 

ít khi thấy có bản nào viết: 

Chim Nông là ông Chim Cắt… 

Điểm này cho thấy dân gian không thích dùng Mỏ Nông, Mỏ Cắt hay chim Nông, chim 

Cắt là có một lý do nào đó. Ta sẽ thấy ở dưới. 

Ta có Bổ Nông = IO, thiếu âm, nguyên thể khí gió ứng với Tượng Gió (Trời) và Bồ Cắt 

= OI, thiếu dương nguyên thể của Đất ứng với Tượng Đất. Đây l à lưỡng hợp tiểu vũ trụ 

thiếu âm thiếu dương (thiếu là tiểu), Trời với Đất. Câu Bổ Nông là ông Bồ Cắt nếu dùng 

làm hai cực lưỡng nghi thì là lưỡng nghi của tiểu vũ trụ của thế gian. Như thế so sánh với 

câu tôi chọn Bồ Nông là Ông Bổ Cắt làm lưỡng nghi thì là lưỡng nghi Đại Vũ Trụ cõi 

Tạo Hóa, hiển nhiên Đại Vũ Trụ quan trọng và chí lý hơn vì hợp với khuôn mặt của chim 

là biểu tượng cho cõi trên, cõi trời Đại Vũ Trụ. Điểm này thấy rất rõ qua hình con thuyền 

trên trống Ngọc Lũ I và Hoàng Hạ. 

 

Một chiếc thuyền trên trống Ngọc Lũ I. 

Mũi thuyền có con chim mỏ Rìu Bổ Cắt thái dương biểu tượng cho nọc, dương, bộ phận 

sinh dục nam cắm vào miệng Rắn Nước thái âm biểu tượng cho nòng, âm, bộ phận sinh 

dục nữ dưới dạng lưỡng hợp thái dương-thái âm Đại Vũ Trụ. 

Trong khi ở đuôi thuyền mang tính âm, phụ có hình đầu chim nông thiếu âm lưỡng hợp 

với cây cọc đầu chim bồ cắt thiếu dương ở ngay sau mũi thuyền. Đây là lưỡng hợp thiếu 

âm-thiếu dương Tiểu Vũ Trụ. Hiển nhiên đầu thuyền quan trọng hơn đuôi thuyền. Rõ 

như ban ngày lưỡng hợp thái dương thái âm Đại Vũ Trụ cõi Tạo Hóa quan trọng hơn 

lưỡng hợp thiếu âm thiếu dương Tiểu Vũ Trụ thế gian. Lưỡng hợp Bồ Nông Bổ Cắt quan 

trong hơn lưỡng hợp Bổ Nông-Bồ Cắt. 

 

Đây chính là lý do tại sao tôi chọn bài hát khởi đầu bằng hai con BỒ NÔNG và BỔ CẮT. 

Tứ Tượng 

Bốn câu còn lại diễn tả tứ tượng. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image022.jpg
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./Tượng Lửa 

Bổ cắt là bác chim di: 

Ngày nay ta có con chim di là loài chim nhỏ như chim sẻ, Anh Mỹ gọi là finch. Có một 

loại gọi là chim di sừng. Sừng là nọc nhọn biểu tượng cho dương, lửa trời. 

Chim di sừng loài mỏ nhọn, cứng rất khỏe như nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) 

có nghĩa là nọc, dương, lửa, mặt trời, thái dương. Loài chim di có lông đỏ mang dương 

tính cực độ. 

 

Chim Di đỏ (nguồn birdsonline.com). 

 Chim di ngày nay thường dùng làm chim phóng sinh về trời tức chim trời. Vì thế chim 

biểu tượng lửa trời. Theo d=l, dần dần = lần lần, di = li/ lửa. Lửa do hai que nọc (II) dùi 

ra. Hai nọc là thái dương, nguyên thể của Càn, lửa vũ trụ, lửa trời. Trong câu “Bổ cắt là 

bác chim di” nếu ta hiểu từ “bác” có nghĩa là “cha” như thấy qua câu “Hai bên bác mẹ 

cùng già” thì chim di là con của bổ cắt (II) nên có dòng máu lửa thái dương II. 

Tóm lại chim di, nhất là loài di sừng mầu đỏ là chim biểu của lửa trời, thái dương, 

nguyên thể của Lửa vũ trụ Càn. 

./Tượng Đất dương 

Chim di là dì sáo sậu. 

Sáo sậu thuộc họ nhà sáo (mynah). 

 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image0231.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image024.jpg
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Sáo sậu lông đen có đốm trắng trông như đá hoa cương nên còn gọi là sáo đá (nguồn 

free-picture.org). 

Tại sao lại gọi là “sáo sậu”? Sáo là gì? Sáo là bao, túi, bọc, nang. Theo Đào Duy Anh, 

Hán Việt từ điển Hán Việt sáo là bọc, túi. Sậu là gì? sậu là cứng: ngô sậu là ngô cứng (Lê 

Ngọc Trụ, Việt Ngữ Chính Tả Tự Vị). Sậu biến âm với sẩu là sừng, sửu là con vật có 

sừng tức con trâu. Sừng cũng có nghĩa là cứng (theo s= c như sắt = cắt, ta có sừng = 

cứng). Sừng sỏ là cứng đầu. Sáo Sậu là Sáo Cứng vì thế mà còn gọi là cà cưỡng. Cà là 

bọc là nang là trứng (xem Cậu Lậu Quả Cà), là Sáo, Cưỡng là từ nói trại đi của cứng. Cà 

Cưỡng là con Sáo Cứng, Sáo Sậu. 

Sáo Sậu cũng còn gọi là Sáo Đá vì Đá cũng có nghĩa là cứng (cứng như đá). Ngoài ra gọi 

là Sáo Đá cũng vì con sáo sậu, cà cưỡng này có lông có đốm trông như đá hoa cương. 

Viết theo chữ nòng nọc sáo là bọc tức O và sậu là cứng, sừng tức nọc (I): sáo sậu = OI, 

thiếu dương, nguyên thể của đá đất. Như thế được gọi là sáo đá cũng hàm ý là có bản thể 

đá thiếu dương. 

Tóm lại sáo sậu là chim biểu của thiếu dương nguyên thể của Li, đá đất. 

./Tượng Nước 

Sáo sậu là cậu sáo đen. 

 

Sáo đen (nguồn: birdingintaiwan.com). 

Sáo là bao, bọc O. Màu đen là màu âm. Đen biến âm với đêm là âm. Cõi đen bóng tối, 

cõi đêm là cõi âm, cõi Nước. “Thần Nước, thần sông biển là thần Đen, Bà Đen, Bóng tối, 

Giảo Long...” (Đặng văn Lung, Văn Hóa Luy Lâu và Kinh Dương Vương, tr.76). Đen là 

âm tức nòng O. Sáo đen = OO, thái âm, nước nguyên khởi. 

Tóm lại sáo đen là chim biểu của thái âm, nước vũ trụ, theo duy dương là nguyên thể của 

Chấn. 

./Tượng Gió 

Sáo đen là em tu hú. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image0251.jpg
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Tu hú (nguổn internet). 

Chim tu hú thường chỉ giống chim có tiếng kêu đặc biệt và là loài chim không biết ấp 

trứng nuôi con, chúng ta có câu “tu hú đẻ nhờ”. Tây phương gọi loài chim “đẻ nhờ” này 

là cuckoos thông thường (common Cuckoo, Cuculus canorus). Như vậy tu hú nói chung 

là loài chim có tiếng kêu “cúc cu” nghĩa là loài chim cu biết hú. Chim tu hú là chim biết 

“tu” biết “tru” biết “hú” là chim biểu của gió thiếu âm Đoài vũ trụ. Đối chiếu với cổ sử 

Hy Lạp ta cũng thấy rõ chim tu hú cuckoo là chim biểu của gió, Đoài. Theo truyền thuyết 

Hy Lạp Thần Zeus là Thần Bầu trời. Zeus được nhận dạng giống với thần Không khí, 

Gió Amon của Ai Cập. Thần Bầu trời Zeus mạng gió cũng có một khuôn mặt là chim 

cuckoo, tu hú. 

Cũng nên biết Thần Zeus của Hy Lạp vay mượn từ thần thoại Ấn Độ. 

Tổng kết  

Bài đồng dao về vật tổ chim của chúng ta cho thấy 6 con chim trong bài hát này mang 

biểu tượng và ý nghĩa lưỡng nghi, tứ tượng ứng với tứ quái dương (chim có một khuôn 

mặt là dương) tức mang trọn vẹn vũ trụ tạo sinh gồm chim Nông tức Nòng (cực cái) dưới 

dạng bồ nông, thái âm và Cắt tức Nọc (cực đực) dưới dạng bổ cắt, thái dương. Bồ nông, 

bổ cắt là biểu tượng hai cực lưỡng nghi thái âm thái dương. Lưỡng nghi sinh ra tứ tượng 

dương: chim Di thái dương Lửa vũ trụ, nguyên thể Càn; Sáo Sậu thiếu dương, Đá đất vũ 

trụ, nguyên thể của Li; Sáo Đen thái âm Nước vũ trụ, theo duy dương là nguyên thể của 

Chấn và Tu Hú, thiếu âm Khí, Gió, vũ trụ, vòm trời, nguyên thể của Đoài vũ trụ. Đây là 

sáu loài vật tổ chim của chúng ta ứng với vũ trụ tạo sinh. 

Ta có chim Di Lửa vũ trụ ứng với Càn, Sáo Sậu, sáo Đá ứng với Li, Đất dương, Sáo Đen 

ứng với Chấn Nước dương và Tu Hú ứng với Đoài vũ trụ. Bốn quái dương này hôn phối 

với bốn quái âm tương ứng là Khôn, Khảm, Tốn, Cấn. Như thế bài hát này diễn tả một 

loại Dịch, tôi gọi là Dịch Chim Nông-Chim Cắt. 

Theo khuôn mặt duy dương, ta viết bốn quái dương Di Càn, Sáo Sậu Li, Sáo Đen Chấn 

và Tu Hú Đoài vũ trụ (chim biểu tượng cõi trời nên phải là Đoài vũ trụ) theo chiều 

dương, ngược chiều kim đồng hồ và quái Di Càn ở trên đỉnh. Ta có dịch đồ Dịch Chim 

Nông chim Cắt viết theo Dịch nòng nọc vòng tròn-que như sau: 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image026.jpg
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Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Chim Nông Chim Cắt viết theo Dịch nòng nọc vòng tròn-

que . 

Như vậy ta có một loại Dịch, tôi gọi là Dịch  Chim Nông-Chim Cắt. 

Đối chiếu với sử truyền thuyết Việt. 

Chim Nông và Chim Cắt là hai vật tổ chim của hai ngành ngành nòng âm Thần Nông và 

Nọc dương Viêm Đế của Đại Tộc Việt. Viêm Đế tách ra Viêm có một nghĩa là nóng, lửa 

ứng với Càn Đế Minh Chim Di và Đế có một nghĩa là Trụ chống ứng với Núi Trụ Thế 

Gian, Đất dương Li Kì Dương Vương Sáo Sậu. Thần Nông tách ra Thần có một nghĩa là 

Nước ứng với Chấn Lạc Long Quân Sáo Đen và Nông có một nghĩa là Khí Gió ứng với 

Đoài vũ trụ Tổ Hùng Tu Hú. 

Như vậy Dịch Chim Nông-Chim Cắt có một khuôn mặt giống một loại Dịch dựa theo sử 

truyền thuyết Việt. 

Tôi gọi là Dịch Hùng Sử Truyền Thuyết Việt (xem Dịch này). 

So Sánh Với Dịch Hoa Hạ. 

-Chu Dịch 

Bây giờ ta hãy so sánh với Chu Dịch qua Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image028.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image030.jpg
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Theo Tiên Thiên Bái Quái Phục Hy dùng từ cổ thời Hoa Hạ cho tới ngày nay ta thấy các 

quái từng cặp hôn phối nòng nọc, âm dương ở Tiên Thiên bát Quái Phục Hy Hoa Hạ 

giống với Dịch Chim Nông Chim Cắt chỉ khác các quái dương, theo chiều dương xếp 

theo thứ tự Càn Đoài Li Chấn. Theo Dịch Chim N ông Chim Cắt đọc theo chiều dương 

thì các quái dương xếp theo Càn Li Chấn Đoài. Như vậy có sự khác biệt. Do đó Dịch đồ 

của Dịch Chim Nông Chim Cắt cũng là một thứ Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy. Tôi gọi là 

Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Nông Cắt. Dịch Chim Nông-Chim Cắt khác với Dịch Phục 

Hy Hoa Hạ. 

-Dịch Văn Vương 

So sánh với Dịch Văn Vương qua Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương. 

 

Ta thấy ngay trên Hậu Thiên Bát Quái, theo chiều dương, các quái dương theo thứ tự Li 

Chấn Càn Đoài hoàn toàn khác với Dịch Chim Nông Chim Cắt. Các cặp quái nòng nọc, 

âm dương  hôn phối với nhau cũng khác. 

Như vậy Việt Dịch Chim Nông Chim Ctắt là một thứ Dịch riêng của Việt Nam. 

 

 

Kết Luận 

,Chúng ta có Việt Dịch Chim Nông-Chim Cắt, một loại Dịch riêng khác với Dịch Hoa 

Hạ. 

.Chim biết bay biểu tượng cho cõi trên Thượng Thế, cõi trời nên Dịch Chim Nông-Chim 

Cắt là Dịch cõi trên, Tạo Hóa mang tính truyền thuyết, sử truyền thuyết. Trong khi dịch 

thế gian mang tính lịch sử (xem Dịch Bầu Cua). 

.Chim Nông Chim Cắt mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh nên Dịch Chim Nông-Chim 

Cắt là Dịch Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo. Bài hát xoay tròn, đầu thành đuôi, đuôi 

thành đầu, vô cùng vô tận mang ý nghĩa vũ trụ tạo sinh tuần hoàn vô cùng vô tận. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2014/12/clip_image0311.jpg
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.Chim Nông đẻ ra Trứng Vũ Trụ nên Dịch Chim Nông Chim Cắt là Dịch Sáng Thế, Tạo 

Hóa. 

.Chim Nông Chim Cắt là hai vật tổ tối cao, tối thượng của Đại Tộc Việt. Bài đồng dao 

này cho thấy tổ tiên người Việt theo Vũ trụ giáo. Thời thái cổ theo mẫu hệ, mẫu quyền có 

tổ tối cao là Tổ Nông, Mẹ hư không, không gian có chim biểu tối cao tối thượng là con 

nông (nông có trước Bổ Cắt). Tổ Nông sinh ra Nông-Cắt Thần NôngViêm Đế nhất thể 

lưỡng tính phái (vì thế viết dính vào nhau). Sau đó tách ra hai ngành nòng âm Thần Nông 

và ngành nọc dương Viêm Đế. Khi qua thời phụ hệ, phụ quyền, cực dương mặt trời ngự 

trị, tổ tiên ta theo mặt trời giáo, lúc này chim cắt, bổ cắt  tức ngành Viêm Đế mang tính 

chủ. Tuy nhiên văn hóa Việt vẫn giữ cốt lõi lưỡng hợp nòng nọc, âm dương Tiên Rồng 

nên hai khuôn mặt Chim Nông-Chim Rắn vẫn còn đề huề với nhau. Văn hóa Việt theo vũ 

trụ luận dựa trên căn bản âm dương, dựa trên Dịch lý nên Dịch Chim Nông Chim Cắt có 

một khuôn mặt là Dịch Hùng Sử Truyền Thuyết Việt. 

. Dịch Chim Nông Chim Cắt là hai loài chim ở vùng sông nước, rừng mưa nhiệt đới nằm 

trong địa bàn Bách Việt, không có ở vùng Hoa Hạ cho chúng ta biết chúng ta có một loại 

Việt Dịch riêng khác với Dịch Hoa Hạ. 

Chim Nông, một loài chim nước là chim biểu tối cao tối thượng của chúng ta. Ở đây cho 

thấy chúng ta có văn hóa Nước, Nông Nghiệp làm lúa nước (sông, biển, ruộng nước) 

nghiêng về Thần Nông, Lạc Việt. Chúng ta có một loại Dịch Phục Hy Việt nghiêng về 

sông nước, nông nghiệp. 

.Dịch Chim Nông-Chim Cắt có một thứ Tiên Thiên Bát Quái thuộc loại Tiên Thiên Bát 

Quái Phục Hy nhưng là loại của Bách Việt khác với Tiên Thiên Bát Quái Hoa Hạ. 

Cước Chú 

.Tên các loài chim này đều có thể viết bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que. Nông = Nường 

= O, Cắt = Chặt (rìu, vật nhọn) = Cặc = I, Bồ Nông = OO, Bổ Cắt II, Sáo Sậu (sáo là 

túi, bọc, sậu là cứng) = Sáo Đá = Sáo Cứng = Sáo Sừng = OI, Sáo Đen = Sáo Nước = 

OO, Tu Hú = IO. 

Cho thấy Dịch Nông Cắt viết được bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que là một thứ Dịch 

nòng nọc vòng tròn-que. 

.Bài hát xoay tròn, đầu thành đuôi, đuôi thành đầu, vô cùng vô tận mang ý nghĩa vũ trụ 

tạo sinh tuần hoàn vô cùng vô tận. Sinh tử, tử sinh là một vòng tử sinh. Bài hát xoay tròn 

cũng cho thấy chim tu hú là chim chót trong chu kỳ lại khởi đầu lại một vòng sinh tạo 

khác. Chim tu hú nếu tính theo phả hệ là cháu chắt, chút chit của bồ nông lại trở thành 

“chú bồ nông” ở một vòng sinh tạo thứ nhì…. 

Điều này cho thấy Đoài vũ trụ gió tu hú đội lốt hư không Nông. Đoài vòm trời thế gian 

đội lốt hư vô vũ trụ. Với những vai vế “ông”, “bác”, “dì”, “cậu”, “chú” rồi theo vòng 

xoay đảo lộn cho thấy muôn sự đều chuyển dịch theo lẽ tuần hoàn của vũ trụ tạo sinh, 

của Dịch.  

Ta thấy chu kỳ đầu Bồ Nông là ông Bổ Cắt diễn tả sự sinh tạo, sáng thế ở cõi tạo hoá. 

Chu kỳ thứ hai Tu Hú là chú Bồ Nông là chu kỳ sinh tạo ở cõi tiểu vũ trụ thế gian khở 
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đầu từ Tu Hú chim biểu của Tổ Hùng. Giờ Tổ Hùng có một khuôn mặt sinh tạo ở cõi thế 

gian lịch sử sinh ra Hùng Vương lịch sử. Rồi tiếp tục nữa, chu kỳ thứ ba lại lộn về vòng 

sinh tạo Tạo Hóa v à chu kỳ thứ 4 lại trở về vòng thế gian và tiếp tục mãi mãi như vậy. 

.Tôi dùng từ Tổ Hùng chỉ vị Tổ còn mang tính truyền thuyết khác với Hùng Vương lịch 

sử đội lốt truyền thuyết. Còn từ Hùng Vương tôi dành chỉ các Vua Hùng lịch sử bằng 

xương bằng thịt đội lốt (con cháu) Tổ Hùng.  

Cần phân biệt Tổ Hùng truyền thuyết với Hùng Vương lịch sử. 

.Đoài thường hiểu theo dịch muộn thế gian của Hoa Hạ là ao đầm. Thật ra ở cõi tạo 

hóa, vũ trụ lúc sáng thế chưa có ao đầm. Đoài biến âm với đài, đẫy có một nghĩa là túi, 

bao, bọc. Anh ngữ Đoài gọi là Tui. Anh ngữ Tui biến âm với Việt ngữ Túi. 

Vũ trụ, trời là một cái bọc nên gọi là bầu vũ trụ, bọc vũ trụ, bầu trời, bọc trời. Da là cái 

bọc thân người, trời là cái bọc, cái bao nên cũng có da gọi là da trời. Ông thần gió 

khoác cái bao, túi gió trên vai. Ở cõi trời cái bọc (O) mang tính lửa, thái dương (II) tức 

Khôn dương là bọc khí gió IIO tức Đoài vũ trụ. Ở cõi thế gian cái bọc (O) nước ấm, 

nóng (II) là Đoài ao đầm thế gian.  

Vì thế ở cõi tạo hóa Đoài phải hiểu là bầu vũ trụ, khí gió Đoài vũ trụ phân biệt với Đoài 

thế gian hiểu theo Dịch muộn, thế gian Trung Hoa là ao đầm. 

Cần phải phân biệt Đoài vũ trụ với Đoài thế gian. 

 

(2) 

VIỆT DỊCH ĐÁM MA CÒ. 

Ghi Chú 2. 

Vì là Việt Dịch tôi cố gắng dùng các từ Dịch bằng Việt ngữ như Hán Việt hào có nghĩa 

là vết cạo, vạch, vẽ trên đất, đá, gỗ. Theo biến âm h=c như hủi = cùi, ta có hào = cạo, 

cào. Tôi dùng từ vạch thay cho cạo, cào, hào. Tôi dùng từ quẻ thay cho quái. Quẻ, quái 

có gốc là que. Que, thẻ có khắc ba vạch (quái) tôi gọi là quẻ ba vạch (trigram)… 

  

* 

*           * 

Xem phần dẫn nhập ở Việt Dịch Chim Nông Chim Cắt. 

Kỳ rồi tôi đã viết về Việt Dịch các loài chim Nông-Chim Cắt, một thứ Dịch Chim, Dịch 

Tạo Hóa, Sáng Thế ở cõi trên Thượng Thế, Đại Vũ Trụ ứng với Thần Nông-Viêm Đế. 
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Bài này cũng là Dịch các loài chim viết về Dịch Sinh Tạo, Đấng Sinh Tạo Thế Gian, 

Tiểu Vũ Trụ ứng với Tổ Hùng truyền thuyết, tổ của Hùng Vương lịch sử. 

Lưu Ý 

Xin nhắc lại là cần phải phân biệt ba khuôn mặt của Tổ Hùng:  

-Một là Tổ Hùng Tạo Hóa Đại Vũ Trụ.  

Đây là Tổ Hùng Tạo Hóa truyền thuyết thuộc cõi Tạo Hoá Đại Vũ Trụ đội lốt ứng với 

Viêm Đế Thần Nông thái dương. 

-Tổ Hùng Sinh Tạo Thế Gian Tiểu Vũ Trụ ứng với Đế Minh. Đây là khuôn mặt thế gian 

đội lốt Tổ Hùng Tạo Hóa Đại Vũ Trụ Viêm Đế Thần Nông. Đế Minh đội lốt Viêm Đế nên 

Đế Minh vẫn còn gọi là Đế, vẫn thuộc về truyền thuyết.  

-Tổ Hùng Lịch Sử 

Đây là Tổ của các vị Hùng Vương lịch sử (bằng thịt bằng xương) không mang khuôn mặt 

truyền thuyết. Tổ Hùng Vương lịch sử, tôi gọi là Thái Tổ Hùng Vương đội lốt Tổ Hùng 

Tiểu Vũ Trụ và Tổ Hùng Đại Vũ Trụ. Rõ như dưới ánh sáng mặt trời Hùng Vương lịch sử 

là Vua mặt Trời Thái Dương dòng thần mặt trời Viêm Đế và Đế Minh, cháu ba đời thần 

mặt trời Viêm Đế. Hùng Vương lịch sử tương đương với dòng vua mặt trời Pharaohs Ai 

Cập cổ. 

Nếu chỉ nhìn trong cùng ngành nọc mặt trời thái dương Việt mặt trời thôi thì Hùng 

Vương lịch sử gồm có hai nhánh là nhánh Nọc dương thái dương, Lửa dương Kì Dương 

Vương, tôi gọi là Hùng Kì và nhánh Nọc âm thái dương, Nước dương Lạc Long Quân, 

tôi gọi là Hùng Lạc. 

Về Vũ Trụ Tạo Sinh, tổng quát Tổ Hùng có mạng Đoài. Hùng Vương lịch sử có mạng 

Đoài bầu trời thế gian, gió, không khí (nên ở châu Phong, Bạch Hạc) đội lốt Tổ Hùng 

Đại Vũ Trụ Đoài khí vũ trụ (ether). Ở cõi đất thế gian Hùng Vương có thêm mạng Đoài 

thế gian đầm ao. Khuôn mặt Đoài thế gian ao đầm này của Hùng Vương lịch sử thấy qua 

địa danh Việt Trì (Ao Việt), thủ đô của Hùng Vương lịch sử và Hạc Trì (Ao Cò) thuộc đất 

Phong Châu (Châu Gió). 

 

 

Việt Dịch Đám Ma Cò. 

Qua bài Con Cò Lặn Lội Bờ Ao trong tác phẩm Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt, qua 

bài Thế Giới Loài Vật Trên Trống Đồng Của Đại Tộc Đông Sơn trong Giải Đọc Trống 

Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á, qua bài Chim Lạc hay Cò Lang?… chúng ta 

đã biết Cò là chim biểu của Hùng Vương. Như đã biết, hầu hết trống đồng nòng nọc, 

âm dương của đại tộc Đông Sơn trên mặt trống đều có hình cò Lang bay. Trống đồng 

nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là trống biểu của Hùng Vương, của liên bang 

Văn Lang. 
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Vì thế trong ca dao tục ngữ Việt Nam, ta thấy cò khi chết được làm đám ma trọng thể gần 

như là quốc táng. Tất cả các ngành, các tộc của Văn Lang đều đến tham dự. Không một 

loài chim nào khác khi chết được làm đám ma trọng thể như thế. 

Đặc Tính của Cò. 

Cò là loài chim lội nước chân không có màng. 

Cò dính tới nước nghĩa là mang tính âm nhưng không phải là thái âm (nước). Cò không 

phải là loài chim nước chân có màng mang tính thái âm như chim nông, ngỗng, vịt, le le. 

Cò không phải là loài chim nước, bơi lội được, vì thế mà vì đàn con đói ăn, cò mẹ phải đi 

kiếm ăn ban đêm tìm mồi về nuôi con. Cò mẹ khi lỡ “đậu phải cành mềm lộn cổ xuống 

ao” thì phải kêu cứu ‘Ông ơi ông vớt tôi vào’ như thấy qua bài ca dao: 

Con cò mà đi ăn đêm, 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. 

Ông ơi ông vớt tôi vào, 

Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng, 

Có sáo thì sáo nước trong, 

Đừng sáo nước đục đau lòng cò con. 

 Chim nước mang tính thái âm (OO), Khôn âm của nước. Cò lội nước cùng ngành nòng 

Khôn với chim nước nhưng cò mang dương tính là Khôn dương, khí gió nên mang tính 

thiếu âm (IO). Cò có mỏ dài nhọn mang dương tính nọc I. Cò biến âm với cồ (đực). Cò là 

khuôn mặt dương, nọc I của ngành nòng O tức IO, thiếu âm nguyên thể của gió. Khôn 

dương là khí gió (khôn âm là nước). 

Cò có bản thể là gió, biểu tượng cho gió thấy đầy dẫy trong ca dao tục ngữ qua hình ảnh 

con cò bay, liệng: ‘con cò bay lả bay la…’… 

Vì thế cò, đặc biệt là cò bờm [bờm, buồm, bướm liên hệ tới gió, (xem dưới)], cò trắng, cò 

lang là chim biểu của gió ứng với Đoài vũ trụ, khí, bầu trời, gió. Mầu trắng, trong là mầu 

của khí, gió. Ta thấy rõ như ban ngày cò trắng, cò Lang là chim biểu của Tổ Hùng, Hùng 

Vương có mạng Đoài vũ trụ, bầu trời. 

 

Cò Lang trên trống đồng Ngọc Lũ I có bờm hình phướn gió, có cánh hình thảm thần Ả 

Rập bay lướt gió, có mỏ dài, nhọn cường điệu mang dương tính.  

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image002.jpg
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Hùng Vương có mạng gió nên đóng đô ở Châu Phong, có chim biểu cò Lang, cò trắng 

nên có địa danh Bạch Hạc (Cò Trắng). Do đó những bài đồng dao về đám ma cò đều liên 

hệ tới Tổ Hùng, Hùng Vương (xem Con Cò Lặn Lội Bờ Ao). 

Bài đồng dao về Đám Ma Cò có nhiểu dị bản. Đây có thể do các nhánh, các tộc khác 

nhau như nhánh Lửa Hùng Kì Âu Cơ hay nhánh nước Lạc Long Quân làm ra. Vì thế mỗi 

dị bản của bài đồng dao về Đám Ma Cò ứng với một loại Dịch Hùng Vương khác nhau. 

Ít nhất là có hai loại Dịch, một của nhánh Lửa Hùng Kì Âu Cơ, hai là của nhánh Nước 

Hùng Lạc Lạc Long Quân. 

Tôi chọn viết trước tiên dùng dị bản có khuôn mặt Đoài, tức là khuôn mặt của Cò Hùng 

Vương đứng trên hết trong ba quẻ ba vạch thế gian lịch sử Li, Chấn, Đoài. 

1. Dịch Đám Ma Cò Dị Bản 1. 

-Dịch Đám Ma Cò Lạc Hồng Thế Gian/Lịch Sử. 

Ta có một dị bản như sau: 

Con cò mắc dò mà chết, 

Con diều xúc nếp làm chay. 

Tu hú đánh trống ba ngày. 

Bìm bịp nó dậy, nó bày mâm ra. 

Con cuốc nó kêu u oa, 

Mẹ nó đi chợ đường xa chưa về. 

Từ “dò” biến âm với “rọ”, “giỏ” là cái bẫy chim. “Con cò mắc dò mà chết” là con cò mắc 

vào bẫy rọ, bẫy giỏ mà chết. 

-Diều Hâu 

Qua bài này ta thấy con Diều Hâu đứng đầu, là trưởng ngành. 

Diều hâu xúc nếp làm chay. 

Hai từ xúc nếp cho thấy bài này thuộc nhánh làm ruộng Lúa Nước Lạc Điền, Lạc Việt 

mang tính chủ. 

Làm chay là làm ma chay. 

Diều Hâu là loài mãnh cầm biểu tượng cho lửa, thái dương, mặt trời (ta có từ phe diều 

hâu mang tính võ biền, hiếu chiến). Tuy nhiên Diều Hâu có đặc điểm là bay liệng. Bay 

liệng biểu tượng cho gió. Con cò bay liệng là chim biểu của gió, của Hùng Vương có 

mạng Đoài khí gió. Con bướm cũng có đặc tính bay liệng nên có tên là con bay. Qua từ 

đôi bay bướm, ta có bay = bướm. Anh ngữ butterfly là ‘con bay người có phấn nhờn như 
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bơ’. Bướm biến âm với buồm, vật cản gió giúp thuyền lướt đi. Như thế Diều Hâu là chim 

thái dương, lửa trời Càn của nhánh gió mang tính chủ và xúc nếp liên hệ với Nước nghĩa 

là của ngành Khôn Gió-Nước (Khôn dương là Gió và Khôn âm là Nước) Thần Nông. 

Diều Hâu ứng với Càn Đế Minh nhưng với đặc tính bay liệng là hậu thân của thần Thần 

Nông thái dương đứng ra “xúc nếp làm chay”. 

Qua con chim Diều Hâu biểu tượng cho ngành nọc âm thái dương này ta biết ngay dị 

bản này diễn tả một thứ Dịch có tính nọc âm mang tính chủ tức khuôn mặt Thần Nông-

Lạc Long Quân mang tính chủ. Diều Hâu khác Bổ Cắt mặc dù cùng mang tính thái 

dương, lửa. Chim Cắt là chim biểu của thần mặt trời Viêm Đế cũng ứng với Càn nhưng 

của ngành nọc dương thái dương Viêm Đế-Kì Dương Vương (xem dưới). 

Điểm này cũng giải thích tại sao Tu Hú biểu tượng cho gió đứng liền sau Diều Hâu bay 

liệng trong bài hát này. 

-Tu Hú 

Tu hú đánh trống ba ngày. 

Như đã biết qua bài Chim Nông Chim Cắt, Tu Hú là chim biểu của Gió Đoài ứng với Tổ 

Hùng, Hùng Vương. 

“Đánh trống ba ngày”. Trống có một khuôn mặt liên hệ với không gian, gió. Ta có từ đôi 

trống không nghĩa là trống = không. Không là hư không, không gian, khí gió. Ông Dóng 

Phù Đổng Thiên Vương là ông Dóng Trống (Đánh Trống), ông Thần Sấm. Phù là Nổi 

liên hệ với Dông (gió nổi, nổi gió), Đổng là Động là Sấm. Qua từ đôi chấn động ta có 

chấn (sấm) = động. Phù Đổng Thiên Vương là ông Vua Trời Thần Dóng Trống Sấm 

Dông cùng bản thể với Hùng Vương Gió dương nên mới giúp Hùng Vương thứ 6 đánh 

giặc Ân. Số 6 là số Tốn là gió âm có đại diện là Đoài gió dương, gió dông. 

Như vậy đánh trống cho thấy Tu Hú liên hệ với gió dông, gió dương Đoài khí gió. 

Tại sao đánh trống ba ngày mà không hai, năm ngày (câu thơ cần vần bằng)? Số 3 là số 

Đoài. 

Tóm lại Tu Hú đánh trống ba ngày diễn tả Đoài khí gió hết sức tuyệt vời. 

Như đã nói ở trên, Tu Hú Gió chim biểu của Hùng Vương Đoài khí gió đứng ngay sau 

Diều Hâu Càn phía nòng Khôn có khuôn mặt bay liệng gió mang tính chủ. Điều này cho 

thấy Tu Hú Hùng Vương Đoài khí gió đội lốt Càn Đế Minh của ngành nọc âm thái dương 

là khuôn mặt chủ trong bài hát này. Dịch diễn tả qua dị bản này cho thấy là Dịch Đám 

Ma Cò mang tính đích thực, chính thống, chính qui. 

Tu Hú chim biểu của Gió Đoài ứng với Hùng Vương Đoài khí gió. 

-Chim Bìm Bịp. 

Bìm Bịp nó dậy, nó bầy mâm ra. 
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Theo bài Vè nói về Chim thì Bìm bịp là loài chim nước có chân như chân vịt: 

 Gặp thêm một bác bìm bìm, 

Chân thì chân vịt, mình chim mới tài… 

(Vè Chim). 

Nhưng trong thực tế có loài bìm bịp chân không có màng. Dù gì thì bìm bịp mang hình 

ảnh chính là gắn liền với nước lụt. Cứ nghe tiếng bìm bịp kêu là biết mùa nước lên hay 

có lụt. Lũ lụt là nước chuyển động, nước dương. Do đó bìm bịp ứng với Nước dương 

Chấn, là chim biểu của Chấn Nước dương Lạc Long Quân. 

Bìm Bịp ứng với quẻ ba vạch Chấn. 

-Cuốc 

Con cuốc là loài chim thuộc họ nhà gà-nuớc sống bên bờ nước, Anh ngữ gọi là ‘water-

hen’. Cuốc cùng âm với quốc (quốc gia) được cho là chim biểu của đất nước: Nhớ nước 

đau lòng con quốc quốc (Bà Huyện Thanh Quan). Cuốc = Hán Việt quốc, đất nước. 

Con Cuốc họ nhà gà sống nhiều trên mặt đất nhưng ở bên bờ nước nên biểu tượng cho 

đất âm. 

Tại sao ở đây không dùng loài chim biểu tượng cho đất dương Li như con Sáo Sậu, Sáo 

Đá thấy trong bài Chim Nông-Chim Cắt mà dùng con Cuốc biểu tượng cho đất âm Cấn? 

Vì ở đây thuộc nhánh Diều Hâu. Như đã nói ở trên Diều Hâu là loài mãnh cầm mang tính 

lửa thái dương nhưng có tính bay liệng trong gió nên là loài chim thái dương của phía 

nòng âm Khôn Thần Nông. 

Câu cuối Mẹ nó đi chợ đường xa chưa về cho thấy rõ con cuốc thuộc về dòng mẹ, âm nên 

Đất là Đất Mẹ, là đất âm Cấn, Non ứng với Âu Cơ Cấn (đưa năm mươi con lên núi). 

Cuốc diễn tả Đất âm Cấn ứng với Âu Cơ Cấn có Li đất dương Kì Dương Vương đại diện 

(tức Âu Cơ Cấn, núi âm, non thuộc ngành lửa Kì Dương Vương Li, núi dương). Âu Cơ 

Cuốc Cấn Non hôn phối với Lạc Long Quân Bìm Bịp liên hệ với nước dương lũ lụt Chấn 

(Lạc Long Quân cũng có một khuôn mặt nước dương, nước động, Biển thường nói tới). 

Tóm lược : 

Như thế ta có theo thứ tự bài hát là Diều Hâu Càn Đế Minh, Tu Hú Đoài Hùng Vương, 

Bìm Bịp nhánh Chấn Lạc Long Quân và Cuốc nhánh Li Kì Dương Vương. 

Ta có một loại Dịch xếp theo thứ tự các quẻ ba vạch Càn Đoài Chấn Li. Dịch này đích 

thực là Dịch Hùng Vương lịch sử vì có quẻ ba vạch Đoài Tu Hú đứng trên hết (Diều Hâu 

Càn Đế Minh mang khuôn mặt truyền thuyết không kể). 
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Dịch Hùng Vương Lạc Hồng thế gian. 

Ở diện Hùng Vương thế gian/lịch sử ta có Hùng Vương Đoài Tu Hú sinh ra hai nhánh 

Hùng Lạc Lạc Long Quân Bìm Bịp và nhánh Hùng Kì Kì Dương Vương Âu Cơ con 

Cuốc. 

Theo duy dương, Dịch này là Dịch Hùng Vương Lạc Âu, một thứ Dịch Hùng Vương 

Lạc Hồng thế gian. 

Điểm này thấy rõ qua các yếu tố: 

.Chấn Bìm Bịp Lạc Long Quân đi trước Cấn/Li Cuốc Âu Cơ nên Lạc đi trước Hồng. Ta 

có Dịch Hùng Vương Lạc Hồng Thế gian. 

.Theo duy dương, Lạc Long Quân Biển hôn phối với Âu Cơ non đích thực là Dịch Lạc 

Âu, Lạc Hồng thế gian, lịch sử. 

.Nhưng rõ nhất là dị bản 1 có Diều Hâu, chim biểu của Càn Đế Minh phía nọc âm thái 

dương Thần Nông Lạc Long Quân thái dương nên Dịch Đám Ma Cò ở dị bản Diều Hâu 

này là DịchHùng Vương Lạc Hồng thế gian phía Cha. 

Như thế dị bản 1 Diều Hâu Càn Đế Minh có Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Lạc Hồng 

phía Lạc Long Quân là điều hiển nhiên và chí lý. 

-Dịch Đám Ma Cò Hồng Lạc Thế Gian/Lịch Sử. 

Bây giờ đọc theo chiều âm, theo duy âm, ta có Đoài Li Chấn (Càn thuộc về cõi trời 

truyền thuyết để qua một bên). Ta có Dịch Hùng Vương Âu Lạc, một thứ Dịch Hùng 

Vương Hồng Lạc thế gian/Lịch Sử. 

Tóm lược 

Dị bản này chí lý vì để quái Đoài Tu Hú Hùng Vương trên hết ngay sau Càn Diểu Hâu 

Đế Minh. Đây đích thực là khuôn mặt Dịch Hùng Vương. Dị bản này có hai loại Dịch. 

Theo duy dương ta có Dịch Đám Ma Cò Lạc Hồng Lịch sử và theo duy âm ta có Dịch 

Đám Ma Cò Hồng Lạc lịch sử. Ta thấy cũng rất ăn khớp là theo duy dương thí Lạc Lạc 

Long Quân đứng trước ta có Lạc Hồng và theo duy âm ta có Âu Cơ đứng trước ta có 

Hồng Lạc. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image004.jpg
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Lưu Ý 

Chúng ta thường nhận mình là con Hồng cháu Lạc hay con Lạc cháu Hồng. Khi thì là 

Hồng Lạc khị thì là Lạc Hồng. Sở dĩ nói xuôi nói ngược như vậy là dựa vào tính nòng 

nọc, âm dương, cái đực của hai nhánh Lang Hùng. Theo duy dương, ở ngành nọc dương 

Viêm Đế-Kì Dương Vương-Âu Cơ, ta nói là Hồng Lạc theo chim Hồng mang dương tính 

nói trước. Theo duy âm, ở ngành nòng âm Thần Nông-Lạc Long Quân, ta nói Lạc Hồng 

theo Rắn Lạc (nước) mang âm tính nói trước. 

Hồng mang tính dương, nọc và Lạc mang tính âm, nòng vì thế Hồng Lạc, Lạc Hồng phải 

hiểu, phải nhìn dọc suốt theo qui trình Vũ Trụ Tạo Sinh nghĩa là phải nhìn dưới diện của 

cả Tam Thế. 

Ở Thượng Thế, theo nòng nọc, âm dương đối cực ta có  Lạc là Rắn Nước thái âm và 

Chim Lửa Hồng thái dương. Ở cõi trên, Lạc Hồng là hai loài chim, hai vật tổ chim. Lạc 

là chim Lạc, một loài chim Nác, chim Nước chân có màng. Đây chính là con Nông. Hồng 

là chim Hồng. Hồng là đỏ. Đỏ là lửa, mặt trời. Hồng là Hùng (đực), dương, mặt trời. 

Chim Hồng biểu tượng cho nọc, dương, mặt trời. Đây chính là chim cắt, chim rìu Hồng 

Hoàng. 

Ở cõi trời thế gian Trung Thế, theo duy âm là loài chim Lạc nước nhưng có thể sống 

nhiều trên mặt đất như le le, ngỗng, vịt cùng dòng với chim Nông ở cõi thượng thế, Tạo 

Hoá. Ta thấy rõ chim nông và ngan ngỗng cùng loài chim nước chân có màng qua từ 

Hán Việt đường nga gọi là chim nông. Nga cũng có một nghĩa là ngỗng, thiên nga. Theo 

duy dương, Hồng là một loài chim lửa sống nhiều trên mặt đất như chim trĩ  (thấy trên 

nóc nhà mái cong đầu đao thờ mặt trời trên trống Ngọc Lũ I), gà (thấy ở trò chơi Bầu 

Cua). 

Trên mặt đất, Hồng Lạc là hai loài thú bốn chân, Hồng là hùng đực, nọc, cọc. Đây là 

con hươu sừng (ứng với Kì Dương Vương) và Lạc là con thú sống được dưới nước như 

con trâu nước, cá sấu… 

Ở đây theo Hùng Vương lịch sử, Hồng Lạc phải hiểu theo nghĩa thế gian như vừa nói ở 

trên. Theo ngành nọc, dương lửa Viêm Đế-Kì Dương Vương Âu Cơ thì là Hồng Lạc và 

theo ngành nòng âm nước Thần Nông Lạc Long Quân là Lạc Hồng. 

2. Dịch Đám Ma Cò Dị Bản 2. 

-Dịch Đám Ma Cò Hồng Lạc Thế Gian/Lịch Sử 2. 

Ta có một dị bản khác của bài đồng dao Đám Ma Cò: 

Con cò chết rũ trên cây, 

Bổ cu mở lịch xem ngày làm ma, 

Cà cuống uống rượu la đà, 

Bao nhiêu ếch nhái nhẩy ra chia phần. 
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Chào mào thì đánh trống quân, 

Chim chích cởi trần, vác mõ đi rao. 

  

.Bổ Cu 

Bổ Cu trong dị bản này là trưởng ngành. 

Như đã biết, Bổ Cu là chim bổ cắt, biểu tượng cho Lửa vũ trụ, lửa trời, Càn, cực dương. 

Chim bổ cu, bổ cắt, chim rìu, chim Việt là chim biểu của thần mặt trời Viêm Đế, có một 

khuôn mặt trưởng ngành đại diện cho ngành nọc mặt trời thái dương, tức của họ Người 

Việt mặt trời thái dương đứng ra làm chủ lễ chọn ngày lành, giờ tốt, cử hành đám ma: 

“bổ cu mở lịch xem ngày làm ma” là vậy. 

Cái hay ở đây là ‘Bồ Cu mở lịch’. Người xưa dựa vào mặt trời làm lịch gọi là lịch mặt 

trời. Người Aztec có lịch mặt trời khắc trên đá. Bồ Cu mặt trời mở lịch mặt trời ra xem 

ngày thì chắc chắn chọn được ngày lành tháng tốt để cử hành đám ma không sợ bị trùng! 

Bổ Cu có một khuôn mặt Càn của ngành nọc dương thái dương Viêm Đế trong khi Diều 

Hâu cũng có khuôn mặt thái dương nhưng của ngành nọc âm Thần Nông thái dương. 

Qua khuôn mặt Bổ Cu làm trưởng ngành ta biết ngay dị bản này diễn tả một loại Dịch có 

khuôn mặt ngành nọc lửa thái dương Viêm Đế-Kì Dương Vương-Âu Cơ mang tính chủ. 

Bổ Cu ứng với quẻ ba vạch Càn. 

.Cà Cuống 

Cà Cuống sống dưới nước. Anh ngữ gọi là ‘giant water-bug’ (‘bọ nước khổng lồ’) như 

thế Cà Cuống liên hệ với nước. 

Cà cuống có vòi nhọn như kim để đâm con mồi hút thịt ăn nên có một tên động vật học là 

lethocerus indicus có -cerus là sừng, vật nhọn. Vậy con cà cuống là con bọ nước mang 

dương tính liên hệ với Chàng (I) Nước (OO) Chấn IOO (xem Cà Cuống Chết Đến Đít 

Còn Cay). 

Cà cuống uống rượu cũng cho thấy rượu là một chất lỏng, ‘nước lửa’ cho biết rõ Cà 

Cuống liên hệ với nước lửa, nước dương Chấn. 

Ta thấy rất rõ vì ở ngành nọc dương thái dương Bổ Cu nên chọn con Cà Cuống bọ nước 

có vòi nhọn mang tính dương, thái dương và cho uống rượu. 

Cà cuống ứng với quẻ ba vạch Chấn. 

.Ếch Nhái 
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Ếch Nhái ở dưới nước mang âm tính. Ếch biến âm với ách có một nghĩa liên hệ nước 

(tiếng nước chẩy óc ách). Ếch là Nước. Nước là Mẹ Của Sự Sống nên ếch có một khuôn 

mặt biểu tượng cho Thần Nữ Sinh Tạo, Mẹ Đời, Thần Nữ Mắn Sinh. Ví dụ thời Ai Cập 

cổ, ếch là biểu tượng thiêng liêng của nữ thần sinh con Heket (goddess of childbirth), 

người được thờ phượng như một nữ phụ tá của đấng tạo hóa Khnum. Ếch cũng liên kết 

với thần Hapi sông Nile và về sau ếch được diễn tả là nguồn mắn sinh, phồn thực, biểu 

tượng bởi nước sông Nile (xem Con Cóc là Cậu Ông Trời, Giải Đọc Nhóm Trống Đồng 

Cóc/Ếch 1)… 

Ếch Nhái là đại diện của tộc âm, nữ, là khuôn mặt của các thần Tổ Mẫu. 

.Chào mào 

Chim chào mào có mào lông giống như bờm lông biểu tượng cho gió. Bờm, buồm liên hệ 

với gió. Từ bờm biến âm với buồm, vật giúp cho con thuyền lướt gió. Thuận buồm xuôi 

gió. 

Từ bờm cũng biến âm với từ bướm, hàm nghĩa là bay như đã nói ở trên. “Thằng Bờm có 

cái quạt mo”. Mo là bao, bọc như mo nang (bao hoa cau). Bao bọc là bầu (bầu trời, bầu 

vũ trụ) liện tới khí, gió cho nên thằng bé có cái quạt gió có tên là thằng Bờm hàm nghĩa 

Gió. Thằng Bờm liên hệ với Gió có cái quạt mo biểu tượng cho gió là đứa con chính 

huyết của Hùng Vương Đoài khí gió (xem Việt Dịch Thằng Bờm). 

Con chim chào mào có bờm lông trên đầu nên là chim biểu của Gió ứng với Đoài vũ trụ. 

Cái tuyệt vời của câu ‘Chào mào thì đánh trống quân’ này là trống, như đã nói ở trên, có 

một khuôn mặt cho hư không, không gian, không khí. Chào mào đánh trống giống như 

Tu Hú đánh trống cho biết nó là biểu tượng của không gian, khí gió. 

Chào Mào ứng với quẻ ba vạch Đoài khí gió. 

.Chim Chích 

Chim chích là loài chim nhỏ và cũng có thể là chim chích chòe. 

Chích là dùng vật nhọn đâm như kim chích, chích thuốc. Chim chích là chim có mỏ 

nhọn, nọc nhọn như kim nhọn biểu tượng cho núi nọc, Đất dương. 

Câu ‘Chim chích ở trần vác mõ đi rao’ cũng thật tuyệt vời. Từ ‘trần’ ngoài nghĩa ở trần 

không mặc áo nhưng trần cũng có nghĩa là bụi. Bụi trần. Bụi là đất khô tung lên tức là 

Đất dương. Hươu sừng biểu tượng cho đất dương, đất khô vì thế Hán Việt 塵, trần (bụi) 

viết với chữ lộc là con hươu sừng chậy trên đất thổ. Bụi trần là những hạt đất khô tung 

lên bởi con hươu chậy trên mặt đất dương, đất khô. 

Còn ‘vác mõ đi rao’ thì mõ làm từ khúc cây khoét rỗng. Cây mọc trên mặt đất. Mõ cũng 

cho biết chim chích liên hệ với đất. 

‘Chim chích ở trần’ ứng với quẻ ba vạch Li Đất dương. 



31 

 

Như thế qua dị bản này, đám ma cò có đủ mặt các tộc của cả hai họ ngoại nội , hai ngành 

nòng nọc. Phía nòng âm, nữ ngoại có Tổ Mẫu  Ếch Nhái. Phía nọc, dương, nam, nội, Tổ 

Phụ có Bổ Cu Càn, Lửa vũ trụ, Lửa trời, Cà Cuống Chấn, Nước, Chào Mào Đoài vũ trụ, 

bầu trời, khí Gió và Chim Chích Li, Đất. 

Ta thấy rõ bốn quẻ ba vạch dương thuộc ngành nọc dương Bổ Cu Càn, Cà Cuống Chấn, 

Chào Mào Đoài vũ trụ và Chim Chích Li hợp với bốn quẻ ba vạch âm thuộc phía nòng 

âm nữ Ếch Nhái thành bát quái. Ta có một loại Dịch Đám Ma Cò 2. Đọc theo hai chiều 

dương âm khác nhau, ta có hai nhánh Dịch khác nhau. 

.Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc Thế Gian 2. 

Dựa vào các quái dương trong bài đồng dao này, đọc theo duy dương, xếp theo thứ tự 

Càn, Chấn, Đoài, Li ta có Dịch đồ sau đây: 

 

Theo Dịch này, nếu nhìn theo diện tạo hóa tức  theo truyền thuyết thì Đế Minh Bổ Cu 

sinh ra Chấn Cà Cuống Lạc Long Quân. Lạc Long Quân sinh ra Hùng Vương Đoài vũ trụ 

Chào Mào. Hùng Vương sinh ra Kì Dương Vương Li chim Chích. Không thuận lý khi 

đem so với sử truyền thuyết Việt. 

Ở đây Cò mang khuôn mặt chủ là biểu tượng của Hùng Vương lịch sử, ta phải nhìn theo 

diện thế gian/lịch sử mới thuận lý. Dưới diện lịch sử thì Đế Minh Bổ Cu truyền thuyết để 

qua một bên, còn lại ba khuôn mặt Cà Cuống, Chào Mào, Chim Chích là ba khuôn mặt 

lịch sử. 

Bây giờ ta chọn Dịch có quẻ ba vạch Chào Mào Hùng Vương Đoài đứng đầu. 

Đọc theo chiều dương ta có thứ tự Đoài Chào Mào (1), Li Chim Chích (2) và Cà Cuống 

Chấn (3). Ta có Dịch đồ sau đây: 

 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image006.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image008.jpg
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Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc ứng với các Hùng Vương lịch sử chia ra hai 

nhánh Âu Lang-Kì Việt (Hùng K ì) Âu Cơ 

và Lạc Lang (Hùng Lạc) Lạc Long Quân. 

Ta có Hùng Vương Chào mào Đoài sinh ra hai nhánh. Nhánh Lửa Li Âu Cơ Núi Chim 

Chích Li và nhánh Nước Chấn Lạc Long Quân Cà Cuống. 

Ta có Dịch Hùng Vương Âu Lạc. Âu Cơ có mạng lửa, chim thuộc ngành chim Cắt Hồng 

Hoàng Viêm Đế, nên nếu thay Âu bằng chim biểu Hồng thì ta có Dịch Đám Ma Cò 

Hồng Lạc thế gian. 

Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc mang tính chủ đúng như lời tiên đoán ở trên là 

qua Bổ Cu đứng là trưởng ngành thì ngành nọc lửa Viêm Đế-Kì Dương Vương-Âu Cơ 

mang tính chủ. 

Ta thấy Dịch Hồng Lạc thế gian ở dị bàn 2 này theo chiều dương giống Dịch Hồng Lạc 

thế gian ở dị bản 1 theo chiều âm. 

-Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Lạc Hồng Thế Gian 2. 

Theo duy âm, đọc theo chiều kim đồng hồ ta có Đoài Chấn Li. Như đã nói ở trên, ta có 

Dịch Lạc Âu hay Lạc Hồng thế gian ngược với Dịch Hồng Lạc thế gian. 

Tóm lại: 

Như thế Dịch Đám Ma Cò dị bản 2 này cũng có hai loại Dịch chính ứng với hai nhánh 

Lang Hùng. Theo duy dương ngành dương Lửa Kì Lang là Dịch Đám Ma Cò Hồng Lạc 

thế gian và theo duy âm Nước Lạc Lang là Dịch Đám Ma Cò Lạc Hồng thế gian. 

Dị bản 2 có Bổ Cu Càn Đế Minh là Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc phía Mẹ. 

Bổ Cu là chim Cắt mỏ rìu, chim biểu của Viêm Đế-Đế Minh vì thế dị bản (2) có Bổ Cu 

Càn Đế Minh là Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc thế gian của nhánh nọc, Lửa 

thái dương Âu Cơ-Kì Dương Vương-Đế Minh-Viêm Đế. Đây là điều hiển nhiên và chí 

lý. 

Cũng cần nói thêm là sự chọn lựa các loài vật nhất là hai con chim diễn tả đấng sinh tạo 

thế gian Đế Minh trong những dị bản Đám Ma Cò thật là tuyệt chiêu. Không cần nhớ chi 

tiết, chỉ nhìn vào dị bản có Diều Hâu loài mãnh cầm có đặc tính bay liệng trong gió ta 

biết ngay dị bản này diễn tả Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Lạc Hồng thế gian về phía 

nòng âm Thần Nông-Lạc Long Quân. Dị bản có Bổ Cu, loài chim có mỏ rìu mang tính 

nọc thái dương, ta biết ngay dị bản này diễn tả Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc 

thế gian về phía nọc, dương Viêm Đế-Kì Dương Vương-Âu Cơ. 

So Sánh Dịch ở Hai Dị Bản. 

Ta thấy: 

-Ở dị bản 1 Diều Hâu, đứng đầu ngành Thần Nông thái dương, tất cả các loài chim Diều 

Hâu, Tu Hú, Bìm Bịp, Cuốc đều mang âm tính thái dương nên Dịch Đám Ma Cò qua dị 
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bản này là Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Lạc Hồng thế gian mang tính chủ của phía 

nòng âm Nước Cha Lạc Long Quân-Thần Nông thái dương. Ở dị bản 2, Bổ Cu đứng đầu 

ngành Viêm Đế thái dương, tất cả các ‘nhân vật’ Bổ Cu, Cà Cuống, Chào Mào, Chim 

Chích đều mang dương tính thái dương nên Dịch ám Ma Cò qua dị bàn này là Dịch ám 

Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc thế gian mang tính chủ của phía nọc dương Lửa Âu Cơ-

Kì Dương Vương-Viêm Đế thái dương. 

-Ở dị bản 1 có một điểm quan trọng nhất là Tu Hú Đoài Hùng Vương đứng đầu trong ba 

quẻ ba vạch thế gian/lịch sử Đoài Li Chấn. Đây là dị bản chính thống nhất, thích hợp, ăn 

khớp với khuôn mặt cò Hùng Vương. Dị bản 2 theo thứ tự ở bài hát Chấn đứng đầu nên 

kém chính thống. 

Dị bản 2 này theo duy dương có Dịch Cò Hùng Vương Lạc Hồng thế gian của nhánh Lạc 

Việt mang tínhh chủ. 

-Dị bản 1 còn có sự hiện diện của phía nòng âm, nữ của các Tổ Mẫu diễn tả bằng Ếch 

Nhái, nghĩa là khuôn mặt âm còn được trọng vọng, được đi dự đám ma. Khuôn mặt Ếch 

Nhái âm nữ này cũng mang ý nghĩa ngầm biểu tượng cho bốn quẻ ba vạch âm. Dịch này 

là một thứ Dịch trọn vẹn có đủ tám quẻ ba vạch (bát quái) dù rằng bốn quẻ ba vạch âm 

hiểu ngầm dưới khuôn mặt Ếch Nhái. 

Theo duy dương cực đoan ta có dị bản 1 phụ trong đó khuôn mặt dương chim Di thay thế 

cho Ếch Nhái. 

Tổng quát dị bản này mang tính nòng nọc, âm dương đề huề. Như thế hai loại Dịch Lạc 

Hồng và Hùng Vương Hồng Lạc đều hiện diện và Dịch Hùng Vương Lạc Hồng mang 

tính trội. 

-Dị bản 2 có sự hiện diện của Âu Cơ qua câu chót ‘Mẹ nó đi chợ đường xa’ cũng cho 

thấy khuôn mặt âm cũng còn được đề cập tới, còn được trọng vọng. Dịch Hồng Lạc ở dị 

bản 2 theo chiều âm giống Dịch Hồng Lạc ở dị bản 1 theo chiều dương. Và Dịch Lạc 

Hồng ở dị bàn 2 theo chiều dương giống Dịch Lạc Hồng ở dị bản 1 theo chiều âm. 

Như thế hai dị bản này có tính nòng nọc, âm dương ngược nhau. 

Tổng Lược 

Dịch Đám Ma Cò qua hai dị bản này cho thấy có hai loại Dịch là Dịch Cò Hùng Vương 

Lạc Hồng thế gian của nhánh Hùng Lạc Lạc Long Quân và Dịch Cò Hùng Vương Hồng 

Lạc thế gian của nhánh Hùng Kì Kì Dương Vương-Âu Cơ. 

  

.So Sánh với Dịch Chim Nông-Chim Cắt. 

-Dịch Đám Ma Cò là Dịch Tiểu Vũ Trụ thế gian/lịch sử ở vòng sinh tạo thứ nhì của Dịch 

Chim N ông-Chim Cắt (khởi đầu từ câu cuối Tu Hú là Chú Bồ Nông) nên dĩ nhiên khác 

với Dịch Chim Nông-Chim Cắt ở vòng sinh tạo thứ nhất ở cõi Tạo Hóa (khởi đầu từ câu 

đầu Bồ Nông là ông bổ cắt). 
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Trong Dịch Nông-Cắt bài hát vòng thứ nhất (hát lần đầu) ta có Hùng Sử Truyền Thuyết 

Thần Nông Bồ Nông-Viêm Đế (Bổ Cắt), chim Di Càn (Đế Minh), Sáo Sậu Li (Kì Dương 

Vương), Sáo Đen Chấn (Lạc Long Quân), Tu Hú Đoài (Tổ Hùng) coi như là ở cõi Tạo 

Hóa Đại Vũ Trụ mang tính hoàn toàn truyền thuyết. Ở vòng hát thứ hai ‘Tu Hú là chú Bồ 

Nông’ ở cõi thế gian thứ tự lộn tùng phèo nếu nhìn theo diện Đại Vũ Trụ. Như thế Dịch 

Đám Ma Cò Hùng Vương Tiểu Vũ Trụ Thế Gian/Lịch Sử khác với Dịch Chim Nông-

Chim Cắt Đại Vũ Trụ có một khuôn mặt ứng với Hùng Sử Truyền Thuyết Việt. Ở Dich 

Đám Ma Cò, điểm chủ chốt là phải nhìn theo diện Hùng Vương Tiểu Vũ Trụ. Ba khuôn 

mặt thế gian Kì Dương Vương, Lạc Long Quân, Tổ Hùng thế gian có một khuôn mặt lịch 

sử ứng với tổ ngành, nhánh Hùng Vương lịch sử bằng xương bằng thịt. 

-Dịch Chim Nông-Chim Cắt và Dịch Đám Ma Cò là hai loại Dịch chim nghĩa là Dịch 

Tạo Hóa, Vũ Trụ và Sinh Tạo Cõi Trời Thế Gian. Dịch Chim Nông-Chim Cắt là 

DịchTạo Hóa Đại Vũ Trụ và Dịch Đám Ma Cò là Dịch Sinh Tạo Cõi Trời Thế Gian Tiểu 

Vũ Trụ. Dịch Chim Nông-Chim Cắt là Dịch Thần Nông-Viêm Đế. Dịch Đám Ma Cò là 

Dịch Tổ Hùng Thế gian Tiểu Vũ Trụ và Dịch Hùng Vương Lịch Sử đội lốt Tổ Hùng Thế 

gian. 

-Dịch Chim Nông-Chim Cắt có Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Nông-Cắt với các quẻ ba 

vạch dương theo thứ tự Càn Chim Di, Li Sáo Sậu, Chấn Sáo Đen và Đoài vũ trụ Tu Hú. 

Dịch Đám Ma Cò ở dị bản 1 Diều Hâu có Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Cò với các quẻ 

ba vạch dương theo thứ tự duy dương là Càn Diều Hâu, Đoài bầu trời Tu Hú, Chấn Bìm 

Bịp và Li Cuốc. Ở đây Đoài Tu Hú Hùng Vương đứng ngay sau Diều Hâu Đế Minh có 

nghĩa là đội lốt Tổ Hùng Đế Minh cõi Tiểu Vũ Trụ. Ta thấy rõ Dịch Đám Ma Cò có hai 

khuôn mặt ứng với Tổ Hùng Thế Gian Tiểu Vũ Trụ và Hùng Vương lịch sử. 

 

 

 

 

 

 

.So Sánh Với Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 
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Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

1. Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Lạc Hồng so sánh với Tiên Thiên bát Quái Phục Hy 

Hoa Hạ. 

Ta thấy Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Lạc Hồng thế gian có thứ tụ Càn Đoài Chấn Li 

khác với trên Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ có thứ tự là Càn Đoài Li Chấn. Như 

thế Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Cò Hùng Vương Lạc Hồng khác với Tiên Thiên Bát 

Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

2. Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc thế gian so sánh với Tiên Thiên Bát Quái 

Hoa Hạ. 

 

Trong Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc đọc theo chiều âm phía mẹ có thứ 

tự là Càn Đoài Li Chấn giống hệt như Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

Eureka! Như thế Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc 

chính là Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

Câu hỏi quan trọng là Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy nguyên thủy của ai? Là của Đại Tộc 

Việt tức Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hùng Vương Hồng Lạc thế gian hay của Hoa Hạ 

tức Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ? 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image010.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image012.jpg
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Đây là sự trùng hợp? Ta lấy của Hoa Hạ hoặc ngược lại Hoa Hạ lấy của chúng ta? 

Trước hết ta biết chắc chắn là Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc thế gian và Chu 

Dịch cả hai cùng phát gốc từ Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy. Vậy thì Tiên Thiên Bát 

Quái Phục Hy nguyên thủy của ai? Nếu là của Hùng Vương Hồng Lạc, Âu Lạc thì người 

Hoa Hạ đã mượn, đã bị ảnh hưởng, đã lấy của chúng ta. 

Bây giờ ta hãy phân tách Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Cò Hùng Vương Hồng Lạc và 

Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ và đi tìm cội nguồn của Phục Hy. 

.Khuôn Mặt Thế Gian/Lịch Sử. 

Rõ ràng Chu Dịch dựa vào Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ giống Tiên THiên Bát 

Quái Phục Hy Hồng Lạc Thế Gian/Lịch Sử là Dịch thế gian, Dịch muộn, đúng như tôi 

đã thường viết là Dịch Hoa Hạ là Dịch muộn, Dịch thế gian. 

Hãy lấy một hai ví dụ cho thấy Chu Dịch là Dịch muộn, thế gian. Chu Dịch là Dịch que 

diễn tả hai hào đều có hình que mang dương tính. Không gian thật sự là một cái bầu, cái 

bao, cái túi mang âm tính. Trong Chu Dịch diễn tả không gian bằng hào que đứt đoạn, 

nghĩa là không gian có hình que đứt đoạn! Không hợp lý! Trong khi đó Dịch chữ nòng 

nọc vòng tròn-que không gian là nòng âm diễn tả bằng O, hình bao, bọc. Quái Khôn là 

quái Khôn O là không gian, bầu vũ trụ, bầu trời trong Chu Dịch Khôn lại cho là Khôn vi 

địa, Khôn là Đất. Càn Khôn là Trời Đất! Quẻ Đoài trong Chu Dịch chỉ hiểu là chằm, 

đầm, ao trong khi Đoài ở cõi tạo hóa là Đoài vũ trụ, bầu vũ trụ, bầu trời, khí gió. Đoài là 

đài là đẫy là túi. Anh ngữ Tui là Đoài. Tui biến âm với Túi. Túi đẫy biểu tượng cho bầu 

vũ trụ bầu trời, khí gió. Ông thần gió thường vác túi gió trên vai. Trong Dịch Hoa Hạ, 

Đoài chỉ hiểu là ao đầm ở cõi thế gian. Li trong Chu Dịch là Lửa. Thật ra đây là lửa 

thiếu dương, lửa đất biểu tượng cho đất lửa, đất dương, núi lửa thế gian khác với lửa thái 

dương Càn là lửa vũ trụ… 

Vì Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ giống Tiên Thiên Bát Bái Phục Hy Kì Việt 

Hồng Lạc của Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Thế Gian/Lịch Sử nên Tiên Thiên Bát 

Quái Phục Hy Hoa Hạ chỉ giải thích được các sự việc ở cõi thế gian. Khi đem giải thích 

cõi tạo hóa, Vũ Trụ Tạo Sinh thì sẽ không ăn khớp, lệch lại và có những điểm nghịch lý. . 

Trong khi đó Tiên Thiên Bái Quái Phục Hy Hùng Vương Hồng Lạc thế gian cùng với 

các loại Việt Dịch khác như Dịch Bồ Chim Nông-Chim Cắt có thể giải thích được tất cả 

các thứ ở cõi thế gian và tạo hóa một cách thuận lý, minh bạch, thông suốt. 

…. 

. Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc thế gian là Dịch mang dương tính, lửa, thái 

dương nhưng về phía nữ mang tính chủ. Âu Cơ là Nàng Lửa, Nữ thần Mặt Trời Thái 

Dương, Không Gian khí gió âm O thái dương II Tốn OII. Trong khi Hoa Hạ vốn là dân 

du mục, võ biền theo duy dương, phụ quyền tức dương thái dương ngược với âm O thái 

dương II, Nàng O Lửa II Âu Cơ . Như thế Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ giống 

Tiên Thiên Bát Quái Cò Hùng Vương Hồng Lạc thế gian phía Âu Cơ không thích với 

khuôn mặt du mục, võ biền. Người Hoa Hạ đã lấy ‘đại’ Dịch Cò Hùng Vương Hồng Lạc 

thế gian của Đại Tộc Việt. Đây là lý do họ không thể giải thích các hiện tượng mang 

dương tính thái dương của xã hội, văn hóa Hoa Hạ của họ bằng Tiên Thiên Bát Quái 

Phục Hy. Vì thế mới có thêm các loại Dịch khác, mới có các vụ việc san định, tu sửa lại. 
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Điểm này cũng cho thấy Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy thuộc về Đại Tộc Việt, về Hùng 

Vương Hồng Lạc thuộc ngành nòng âm có văn hóa sông nước, nông nghiệp trồng lúa 

nước. Văn hóa Việt Tiên Rồng Chim Rắn, Lửa Nước nhưng Chim là chim mái, lửa âm, 

lửa mẹ và cha là Nước nhưng nước dương, nước cha hoàn toàn ngược với văn hóa Hoa 

Hạ theo duy dương có xã hội văn hóa theo phụ quyền cực đoan thống trị. 

Chúng ta con cháu Cò Hùng Vương, chút chít thần mặt trời Viêm Đế có Dịch Cò 

và  Cò  trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn biểu tượng cho Hùng 

Vương, vua Mặt Trời. Hoa Hạ không có trống đồng nòng nọc, âm dương thờ mặt trời, 

thờ Cò. 

-Một điểm mấu chốt nữa là Phục Hy không phải của người Hoa Hạ mà là tổ của Bách 

Việt. 

Phục Hy không phải là người Trung Hoa. 

Tôi và nhiều tác giả (kể cá các tác giả Tây phương) trong đó có giáo sư Kim Định đã 

chứng minh Phục Hy Nữ Oa của Bách Việt. 

Trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt, tôi đã chứng minh Tổ Hùng và Phục Hy 

đều cùng có cốt Đoài vũ trụ. Xin kể lại ở đây một hai chi tiết như tên Phục Hy có thể hiểu 

theo nghĩa nôm na tiếng Việt có nghĩa là ‘Bụng Hí’ (Phục là Bụng là Bọng là cái túi, cái 

bao như bọng đái và Hi là tiếng kêu, tiếng hí). Phục Hy có nghĩa là cái bọc phát ra được 

tiếng hí, tiếng rít có nghĩa là cái túi hơi, túi khí gió khi xì ra tạo thành tiếng hí, tiếng rít. 

Phục Hy vì thế còn có hiệu là Bào Hy. Bào Hy cũng có nghĩa là cái ‘Túi Hí’. Như thế 

Bào Hy là cái Túi Gió mang tính động, dương vì phát ra được tiếng hí. Túi gió dương là 

không gian dương ứng với Đoài khí gió vũ trụ. Phục Hy và Tổ Hùng có cùng mạng Đoài 

vũ trụ đều có khuôn mặt Bao, Túi Vũ Trụ, bầu Vũ Trụ, bầu Trời, khí gió dương… Đây là 

lý do tại sao Phục Hy thường đi với con rùa có mai vòm trời, vòm vũ trụ. Như đã nói ở 

trên, trong Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc, Tổ Hùng được diễn tả bằng Con Cua. Con cua 

giống con rùa có mai khum tròn biểu tượng vòm vũ trụ, vòm trời. Về Dịch học con cua 

còn hơn con rùa. Con rùa có mai vòm biểu tượng cho hư vô, thái cực, có đầu và đuôi ứng 

với lưỡng nghi, bốn chân ứng với tứ tượng. Con cua có mai như mu rùa, có hai càng ứng 

với lưỡng nghi nhưng có tới 8 cẳng tức tám quái gồm 4 quái dương ứng với tứ tượng 

dương và 4 quái âm ứng với tứ tượng âm. ‘Con cua tám cẳng hai càng, một mai, hai mắt 

rõ ràng con cua’ diễn tả Việt Dịch Tổ Hùng Thế Gian. Cua Tổ Hùng trọn vẹn hơn rùa 

Phục Hy (xem thêm Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc). 

Như vậy Phục Hy có mạng Đoài vũ trụ và Hùng Vương cũng có mạng Đoài vũ trụ thì rõ 

như đinh đóng cột Phục Hy là ruột thịt máu mủ với Hùng Vương. Do đó Tiên Thiên Bát 

Quái Phục Hy là Tiên Thiên Bát Quái Hồng Lạc ruột thịt với nhau. Tiên Thiên Bát 

Quái Phục Hy Hoa Hạ lấy hay bị ảnh hưởng của Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hồng 

Lạc. 

Nhưng rõ hơn là Phục Hy và Nữ Oa có đuôi rắn thuộc dòng nước  của Lạc Việt Rắn 

Rồng. 
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Phục Hy và Nữ Oa có đuôi rắn. 

Người Hoa Hạ vốn là dân võ biền thuộc ngành nọc, lửa không thể có thần tổ có đuôi rắn 

Phục Hy (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). 

Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hồng Lạc, Âu Lạc thế gian không thể lấy từ Tiên Thiên 

Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ mà chỉ có thể ngược lại. Họ lấy theo Tiên Thiên Bái Quái 

Phục Hy của Hùng Vương và lại lấy của nhánh âm Mẹ Âu Cơ Hồng Lạc thế gian. Văn 

hóa võ biền Hoa Hạ đã bị văn hóa sông nước, nông nghiệp và mẫu hệ đồng hóa. 

Dĩ nhiên là còn nhiều nữa, tôi sẽ viết rõ trong bài Sự Khác Biệt Giữa Dịch Hoa Hạ và 

Việt Dịch. 

.So Sánh Với Dịch Văn Vương. 

Không cần nói, hiển nhiên Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc cũng như Lạc Hồng 

khác với Dịch Văn Vương. 

Kết Luận 

.Dịch Đám Ma Cò phần lớn diễn tả bằng các loài chim bay. Như đã biết Dịch chim là 

Dịch cõi bầu vũ trụ tức Dịch Tạo Hóa Đại Vũ Trụ hay Dịch cõi trời Tiểu Vũ Trụ. Như 

thế các bài hát Đám Ma Cò có khuôn mặt nghiêng nhiểu về Dịch Tiểu Vũ Trụ Tổ Hùng 

thế gian. Tuy nhiên không hoàn toàn là chim hết mà có cả ếch nhái, cà cuống nên cũng 

có sự hiện diện của Dịch Hùng Vương lịch sử. Tóm lại Dịch Đám Ma Cò là Dịch Sinh 

Tạo Tiểu Vũ Trụ Thế Gian/Lịch Sử. 

.Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương có hai khuôn mặt. Một là Dịch Đám Ma Cò Tổ Hùng 

Tiểu Vũ Trụ. Hai là Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Lịch Sử. Nhánh theo Cha có Dịch 

Đám Ma Cò Hùng Vương Lạc Hồng thế gian mang tính trội. Nhánh theo Mẹ có Dịch 

Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc thế gian mang tính trội. 

.Vì có nhiều khuôn mặt nên Dịch Đám Ma Cò có nhiều loại qua nhiều dị bản của bài 

đồng dao Đám Ma Cò, trong đó có hai dị bản ứng với Dịch của hai nhánh Hùng Lang. Dị 

bản 1 có Diều Hâu trưởng tộc là Càn Đế Minh phía nòng âm thái dương là Dịch Đám Ma 

Cò Hùng Vương Lạc Hồng thế gian phía Cha. Dị bản 2 có Bổ Cu là Càn Đế Minh phía 

nọc dương thái dương là Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc thế gian phía Mẹ. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image014.gif
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Hai khuôn mặt Diều Hâu ngành nọc âm thái dương và chim Bổ Cu ngành nọc dương thái 

dương của Đế Minh Càn cho thấy rõ Tổ Hùng thế gian và Hùng Vương Lịch Sử đội lốt 

Càn Đế Minh ở cõi Tiểu Vũ Trụ và cũng đột lốt Viêm Đế-Thần Nông Tạo Hóa ở cõi Đại 

Vũ Trụ. Vì thế ta phải nhìn Tổ Hùng Thế Gian Và Hùng Vương Lịch Sử dọc theo suốt 

qui trình Vũ Trụ Tạo Sinh và Dịch lý. 

Từ Hùng phải hiểu dưới các khuôn mặt: 

-Tổ Hùng Tạo Hóa theo duy dương ứng với Viêm Đế-Thần Nông nhất thể, lưỡng tính 

phái và theo duy âm đội lốt Thần Nông-Viêm Đế nhất thể, lưỡng tính phái. 

-Tổ Hùng Tạo Hóa sinh ra hai ngành nòng nọc, âm dương. Ngành nọc Viêm Đế có chim 

biểu là chim Hồng Hoàng Bổ Cắt. Ngành nòng Thần Nông thái dương có chim biểu là 

chim Lạc Bồ Nông. 

-Tổ Hùng Tiểu Vũ Trụ ứng với Đế Minh đội lốt Tổ Hùng Tạo Hóa Đại Vũ Trụ và Cũng 

có ba khuôn mặt là nhất thể và hai ngành nòng nọc, âm dương có chim biểu là chim 

Hồng, chim Lửa Trĩ Lửa, Trĩ Việt ở nhánh nọc dương thái dương, Diều Hâu ở nhánh nọc 

âm thái dương và chim Lạc Le Le (chim biểu của Vụ Tiên, vợ Đế Minh). 

-Tổ Hùng Vương thế gian lịch sử (thái Tổ Hùng Vương) đội lốt Tổ Hùng Tạo Hóa Đại 

Vũ Trụ và Tổ Hùng Thế gian Tiểu Vũ Trụ. Cũng có ba khuôn mặt nhất thể là vũ trụ, có 

chim biểu là Cò Lang. Cò cũng đẻ ra trứng thế gian như Cò Thoth của Ai Cập cổ. Bọc 

Trứng Trăm Lang Hùng thế gian mang hình ảnh của Bọc Trứng Vũ Trụ. Ngành nọc 

dương thái dương là Hùng Kì-Âu Cơ có chim biểu là chim Hồng loài bồ cắt đất, Sáo Sậu 

(họ nội), Cuốc (họ ngoại). Ngành nọc âm thái dương là Hùng Lạc có chim biểu là chim 

Lạc ngỗng nước, cốc… 

.Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc thế gian phía Mẹ Âu Cơ có Tiên Thiên Bát 

Quái Phục Hy Cò Hồng Lạc thế gian giống hệt Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Chu Dịch. 

Điều này cho thấy Chu Dịch đã lấy hay bị ảnh hưởng của Việt Dịch Hùng Vương Hồng 

Lạc thế gian và cũng xác thực thêm một lần nữa Phục Hy Nữ Oa có đuôi rắn thuộc đại 

tộc Việt, Bách Việt ngành Thần Nông (Thần Nông thái âm có vật biểu là Rắn Nước như 

thấy ở đầu các con thuyền trên trống Ngọc Lũ I và các thuyền họ hàng). 

Phục Hy không phải của Hoa Hạ du mục, võ biền. 

.Những bài hát Đám Ma Cò này là những tuyệt tác phẩm văn chương diễn tả lịch sử và 

Dịch của Tổ Hùng Thế Gian và Hùng Vương Lịch Sử. Nhất là còn cung cấp một chứng 

cứ không thể chối cãi được là Tiên Thiên Bái Quái Phục Hy là của Hồng Lạc thuộc 

ngành nòng âm thái dương Phục Hy Nữ Oa. 
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(3) 

VIỆT DỊCH THẰNG BỜM 

Qua bài viết về bài đồng dao Chim Nông-Chim Cắt, ta có Việt Dịch Chim Nông-Cim 

Cắt, một thứ Dịch Tạo Hóa Đại Vũ Trụ Tổ Hùng Thần Nông-Viêm Đế và qua hai bài 

đồng dao về Đám Ma Cò, ta có Dịch Sinh Tạo Tiểu Vũ Trụ Tổ Hùng ứng với Đế Minh 

và Dịch Hùng Vương Lịch Sử ứng với Thái Tổ Hùng Vương lịch sử gồm hai nhánh: 

Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc Thế Gian (có Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy 

Hồng Lạc giống Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ). Bài viết này về bài đồng dao 

Thằng Bờm, một con dân Việt bằng xương bằng thịt, ta có một thứ Việt Dịch Nhân Gian 

ở cõi Người Việt Mặt Trời, con cháu Tổ Hùng, Hùng Vương. 

Việt Dịch Thằng Bờm. 

Ta có bài đồng dao Thằng Bờm: 

Thằng Bờm có cái quạt mo, 

Phú ông xin đổi ba bò chín trâu… 

Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu, 

Phú ông xin đổi một xâu cá mè, 

Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè, 

Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim, 

Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim, 

Phú ông xin đổi con chim đồi mồi, 

Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi, 

Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười. 

Thằng Bờm 

Câu mở đầu bài hát: 

Thằng Bờm có cái quạt mo. 

cho thấy thằng Bờm là nhân vật chính của bài hát và là mấu chốt của thứ một ‘kỳ bí’ gì 

đây trong văn hóa Việt! 

Thằng Bờm hiểu theo nghĩa thông thường là một đứa bé đầu cạo trọc chỉ chừa lại một 

chỏm tóc giống như bờm ngựa, bờm (mào) chim ở trên đỉnh đầu hoặc khi còn là trẻ thơ 
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thì ở chỗ thóp để che phần sọ còn mềm bảo vệ va chạm và giữ ấm cho óc, tránh ‘gió 

quái’. Các nhà làm văn hóa Việt Nam hiện nay thường tạo ra hình ảnh Bườm là một đứa 

trẻ nhà quê đần độn, ngu dại, khờ khạo vì bỏ mọi thứ quí giá để chỉ lấy một nắm xôi. 

Hiểu như vậy thì có thể những người này còn ‘khờ’ hơn thằng Bườm! 

 

Kỷ vật Thằng Bờm làm bằng gỗ. 

Tác giả mua kỷ vật này ở khu Múa Rối Nước của Việt Nam tại cuộc Triển Lãm Quốc Tế 

Hannover, Đức năm 2000 vì thấy Thằng Bờm này ‘lai căng’ không phải là Thằng Bờm 

Việt Nam. Bờm này có hai chiếc sừng tóc ‘đầu bò đầu bướu’ và hai tay cầm hai cái quạt 

đan nan tre thay vì chỉ có một cái quạt mo. Những người làm ra kỷ vật này không còn là 

người Việt, đem Thằng Bờm này đi triển lãm thế giới, giúp thế giới hiểu sai lệch về văn 

hóa Việt.  

Từ Bờm chỉ chùm lông sau gáy ngựa hay trên đầu chim biểu tượng cho Gió. Như đã biết 

chim Chào Mào có bờm lông trong bài đồng dao Đám Ma Cò ứng với quái Đoài vũ trụ 

khí gió (xem Việt Dịch Đám Ma Cò). Như đã biết, từ bờm biến âm với buồm, vật cản gió 

giúp cho con thuyền lướt đi. Từ bờm cũng biến âm với từ bướm cũng hàm nghĩa là bay. 

Con bươm bướm là con bay bay, con bay liệng thấy rõ qua Anh ngữ gọi con bướm là con 

“butterfly” có nghĩa là con “bay liệng người có phấn nhờn như bơ”. 

Thằng Bờm là thằng Gió, con cháu chính huyết của Hùng Vương Khí, Gió Đoài vũ trụ, 

cõi trời. 

.Quạt Mo 

-Quạt. 

Tổng quát quạt biểu tượng cho Gió (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Quạt tạo ra 

gió. Theo qui luật biến âm qu=v như quấn = vấn, ta có quạt = Phạn ngữ vâta, gió = Phạn 

ngữ vát là to fan, quạt = Anh ngữ van, quạt, máy quạt để sẩy lúa. Ở Thanh Oai, Hà Đông 

có một làng chuyên nghề làm quạt có tên là làng Vát (Vác). 

Ta cũng thấy fan (quạt) liên hệ với Mường ngữ phán, Việt ngữ phướn, một dạng cổ của 

cờ dùng trong các lễ hội, tang ma. Theo b=ph (bành = phành), Anh ngữ banner (phán, 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0022.jpg
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phướn) = fan (quạt) = phán, phướn. Ta thấy rất rõ cờ phán, cờ phướn ruột thịt với quạt 

fan, liên hệ với gió. 

Ta cũng thấy bờm, buồm liên hệ với gió và với quạt như thấy qua biến âm b=ph=f (như 

bành ra = fành ra = phành ra), ta có buồm = Hán Việt phàm (buồm) = Anh ngữ fan, quạt. 

Quạt liên hệ tới gió thấy rõ qua sự việc các thầy tế, pháp sư dùng quạt để đi mây về gió. 

Họ dùng quạt để quạt sạch tà ma, ác quỉ, thầy mo Mường ngày nay còn một tay cầm 

quạt, một tay cầm cái chuông nhỏ… Các thổ dân Mỹ châu dùng quạt lông chim trong lễ 

thanh lọc tâm hồn, xua đuổi tà ma, bệnh tật. 

Cũng với nghĩa quạt biểu tượng cho gió mà quạt được coi là biểu tượng của tạo dựng, 

kiến tạo lên, phất lên như phất quạt, phất cờ khởi nghiệp, phất cờ khởi nghĩa và cũng có 

nghĩa biểu tượng thanh lọc, phá hủy, quét sạch đi như gió cuốn đi. Ví dụ như ta thấy qua 

chuyện Mạc Đĩnh Chi được người Trung Hoa phục tài khen tặng là lưỡng quốc trạng 

nguyên với câu văn vịnh cái quạt làm sáng tỏ cái triết lý dùng và bỏ, xây dựng và phá bỏ 

của cái quạt như sau “Dụng chi tắc hành. Xả chi tắc tàng” (Dùng thì làm. Bỏ thì cất). 

Nhìn dưới lăng kính biểu tượng, quạt là biểu tượng cho gió, tộc gió. Quạt là biểu tượng 

của Hùng Vương Đoài vũ trụ, khí gió. 

-Mo 

Từ mo có nghĩa là cái bọc ví dụ mo nang là cái bao, cái bọc hoa cau. Mo biến âm với 

Anh ngữ maw, một bao, túi trong dạ dầy nhiều túi của loài nhai lại. Mo là bao là bọc biểu 

tượng cho bọc hư không vũ trụ. Cái bọc cũng biểu tượng cho túi khí gió. Ngoài ra cau 

với nghĩa là nang còn có nghĩa là trứng. Quả cau bổ dọc trông giống hệt quả trứng luộc 

bổ dọc. Vì thế cau nang biểu tượng cho trứng thế gian của Tổ Hùng sinh tạo thế gian đội 

lốt trứng vũ trụ, tạo hóa. Do đó cau là tế vật của Tổ Hùng/Hùng Vương. Trong ngày giỗ 

Tổ Hùng/Hùng Vương luôn luôn phải có cau trên bàn thờ (Miếng Trầu Là Đầu Câu 

Chuyện). 

Việt Mường có ông Mo, thầy Mo lo việc cúng tế vũ trụ trời đất. Ông Mo đội lốt vũ trụ, 

bầu trời, thần vũ trụ, bầu trời, tạo hóa. 

Quạt mo mặt hình tròn nòng âm có cán thẳng nọc dương. Tổng quát quạt mo biểu 

tượng cho nòng nọc âm dương cho Khôn Càn, vũ trụ, trời đất. 

Ta cũng thấy rất rõ những cái quạt tròn có cái cán hình que nếu diễn tả bằng chữ nòng 

nọc đọc theo chiều dương từ dưới lên (hướng về phía mặt trời, hướng thiên giống như 

đọc trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Quẻ 6 hào trong Dịch 

cũng đọc từ dưới lên): cán là nọc (I), mặt quạt tròn là nòng (O) tức IO, thiếu âm, nguyên 

thể của khí gió Đoài vũ trụ. 

Như thế quạt mo tròn có cán là biểu tượng cho Vũ trụ, càn khôn, tạo hóa bầu vũ trụ, là 

quạt biểu của Tổ Hùng ở cõi Đại Vũ Trụ ứng với Thần Nông-Viêm Đế, biểu tượng cho 

bầu trời Nông của ngành nòng âm Thần Nông, là quạt biểu của Tổ Hùng ở cõi Tiểu Vũ 

Trụ và biểu tượng cho gió là quạt biểu của Tổ Hùng Vương lịch sử đội lốt các vị Tổ 

Hùng vừa nói. 
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Ngoài loại quạt mo có khuôn mặt biểu tượng cho nòng nọc, âm dương vũ trụ của Tổ 

Hùng Tạo Hóa Đại Vũ Trụ ứng với Viêm Đế-Thần Nông và khuôn mặt biểu tượng cho 

nhánh Nông khí gió của Thần Nông, chúng ta còn có một loại quạt giấy là quạt biểu của 

Hùng Vương ngành nọc dương mặt trời thái dương Viêm Đế ở cõi đại vũ trụ và nhánh 

Đế (Đế Minh) ở cõi Tiểu Vũ Trụ và Tổ Hùng Vương thế gian đội lốt các vị kể trên. 

Tổng quát quạt giấy mầu đỏ mở ra có hình rẽ quạt, hình mặt trời mọc với các nọc tia sáng 

tỏa ra rạng ngời, hừng rạng là biểu tượng chung cho ngành Mặt trời thái dương tỏa rạng 

Viêm Đế. 

Còn quạt giấy đỏ có 18 cái nan là quạt biểu của Tổ Hùng, Hùng Vương Mặt Trời, là quốc 

biểu của Việt Nam. 

Quạt giấy hình mặt trời rạng ngời của chúng ta có 18 cái nan: 

Cái quạt mười tám cái nan, 

Ở giữa phết giấy hai nan hai đầu… 

Số nan quạt giấy của chúng ta khác với quạt giấy của các nước khác trên thế giới ví dụ 

như quạt của Trung Hoa có 21 cái nan. 

Tại sao? Số 18 là con số tiêu biểu của Hùng Vương ví dụ triều đại Hùng Vương có 18 

đời vua. Con số 18 là ‘mã số’ của Tổ Hùng, Hùng Vương được xác thực qua ma phương 

3/18. 

Ta đã biết Hùng Vương có bản thể là Đoài vũ trụ khí gió và số 3 là số Đoài. Ma phương 

3/18 có số 3 Đoài là số trục và tổng cộng các số ở các nhánh cộng lại là 18. 

 

Ma phương 3/18. 

Lưu ý trong ma phương này số 1 có một khuôn mặt tương đương với số 10 và số 2 với số 

11 (vì chỉ tính tới số 9 nên 10 lại trở về số 1 và 11 trở về số 2). 

Như thế rõ như dưới ánh sáng mặt trời là quạt biểu tượng cho Gió, bổn mang của Tổ 

Hùng, Hùng Vương Đoài vũ trụ, khí gió. Quạt giấy đỏ hình mặt trời mọc biểu tượng cho 

Tổ Hùng, Hùng Vương mặt trời hừng rạng sinh tạo. Quạt 18 cái nan biểu tượng cho 

Hùng Vương lịch sử có 18 triều đại. 

Quạt biểu 18 cái nan của tổ Hùng Vương có nhiểu mầu sắc khác nhau. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0042.jpg
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Quạt biểu chung cho khuôn mặt nọc mặt trời thái dương có mầu đỏ là mầu mặt trời rạng 

ngời. 

Ở phía mẹ Âu Cơ có thể là quạt giấy 18 nan có mầu hồng (hồng là mầu của phái nữ như 

hồng nhan, quần hồng). Ta cũng rõ Âu Cơ có khuôn mặt Nàng (O) Lửa (II), Nữ thần mặt 

trời thái dương ứng với Tốn (OII). Số 6 là số Tốn. Ta cũng có ma phương 6/18 sau đây: 

 

Ma phương 6/18. 

Ở đây số 1 cũng tương đương với số 10 và số 2 tương đương với số 11. 

Ta thấy di thể DNA số 18 từ mẹ Âu Cơ truyền xuống cho Hùng Vương. Hiển nhiên chiếc 

quạt giấy mầu hồng 18 cái nan là quạt biểu của Âu Cơ, của nhánh Âu Lang, Hùng Kì 

theo mẹ. 

Ở phía cha Lạc Long Quân quạt giấy mầu tím đen, mầu mồng quân, mầu huân, mầu 

quân, mầu hoàng hôn chiều tím, mầu mặt trời lặn Quân là quạt biểu của nhánh Lạc Lang, 

Hùng Lạc Lạc Long Quân. Ta đã biết Lạc Long Quân có mạng Chấn với số 9 là số Chấn 

tầng 2 thế gian (1, 9). 

Ta cũng có ma phương 9/18. 

 

Ma phương 9/18 

Ở đây ta cũng có số 1 tương đương với 10 và 2 với 11. 

Hiển nhiên di thể DNA số 18 này cũng truyền xuống cho Hùng Vương. 

Chiếc quạt giấy mầu tím hoàng hôn 18 cái nan là quạt biểu của Lạc Long Quân và nhánh 

Lạc Lang, Hùng Lạc theo cha. 

Đây là lý do tại sao phái nam Việt Nam, con cháu vua mặt trời Hùng Vương, thường cầm 

quạt trong các ngày lễ lạc hội hè đình đám. Các vua chúa Nhật Bản con cháu thái dương 

thần nữ Amaterasu cũng thường cầm quạt. Amaterasu mang hình bóng của thái dương 

thần nữ Âu Cơ. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0061.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0081.jpg
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Cái quạt mo biểu tượng cho nòng nọc, âm dương, vũ trụ, càn khôn, tạo hóa, khí gió biểu 

tượng của các Tổ Hùng và Hùng Vương của Thằng Bờm Gió, dòng dõi chính huyết của 

Hùng Vương. Vô giá ở điểm đó. 

Thằng Bờm và Quạt Mo ứng với quẻ ba vạch Đoài vũ trụ mang tính tạo hóa, sinh tạo. 

.Bò Trâu 

 Phú ông xin đổi ba Bò chín Trâu. 

Bò là thú bốn chân sống trên đất cạn có hai sừng biểu tượng đất dương giống như Bò 

Nandi, thú biểu của thần Shiva Ấn giáo có một khuôn mặt biểu tượng cho Núi Trụ Thế 

gian Kailash, Đất dương. 

Bò tương đương với hươu sừng nhưng ở đây chỉ dùng những loài vật ở đồng quê có 

quanh quẩn bên thằng Bờm. Hươu ở vùng rừng núi xa xôi có khi Bườm chưa biết đến. 

Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn còn thấy vật tổ bò nhất là ở 

các đồ đồng và trống đồng Điền Việt. 

Tương tự trâu biểu tượng đất nhưng trâu sống được dưới nước nên biểu tượng cho đất 

âm, đầm ao, ruộng nước. Trâu Vàng biểu tượng của đất âm ruộng Lạc Lạc Long Quân. 

Ta có địa danh Vũng Trâu Đầm liên hệ với Lạc Long Quân… 

Bò và trâu biểu tượng cho vùng đất dương và âm tức biểu tượng chung cho Đất. Bò đứng 

trước trâu nên khuôn mặt đất dương mang tính chủ. 

Như thế Bò Trâu ứng với quẻ ba vạch Đất dương Li. 

.Cá Mè 

Phú ông xin đổi một xâu cá mè. 

Hiển nhiên cá liên hệ mật thiết với nước. Cá nước. Cá là Nước. Cá mè được cho là cùng 

loài với cá chép. Cá chép hóa rồng là cá biểu của Lạc Long Quân Chấn. 

Cá mè ứng với quẻ ba Nước Chấn. 

.Gỗ Lim 

Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim. 

Lim là một loại cây quí gỗ rất tốt và cứng như sắt, một thứ gỗ mà Anh ngữ gọi là iron-

wood: 

Bao giờ rau diếp làm đình, 

Gỗ lim ăn ghép thì mình lấy ta. 

(ca dao). 
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Vì thế mà gỗ lim thường được dùng làm cột đình, chùa, cột nhà. 

Nhìn theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch, với tính cách làm trụ chống thì ở đây gỗ Lim có một 

khuôn mặt là Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống, Trục Vũ Trụ. 

Ngoài ra nếu hiểu theo văn hóa Hoa Hạ, cho cây là Hành Mộc, thì gỗ Lim là Hành Mộc 

trong Ngũ Hành của văn hóa Hoa Hạ (xem dưới). 

.Chim đồi mồi. 

Phú ông xin đổi con chim đồi mồi. 

Chim biểu tượng cõi trời. Chim trời (cá nước). Chim có một khuôn mặt mang dương tính 

biểu tượng cho nọc, dương, lửa. Chim biểu tượng cho lửa trời, lửa vũ trụ, ứng với quẻ ba 

vạch Càn. Chim đồi mồi là chim gì? Đồi mồi là con đồi mồi, một loại rùa biển. Mai đồi 

mồi như một thứ sừng dùng làm các vật dụng như lược, trâm cài, muỗng, nĩa… và các 

vật trang trí, kỷ vật. Chim đồi mồi là con chim làm bằng mai đồi mồi làm vật trang trí, là 

một thứ kỷ vật quí. 

Con chim làm bằng sừng mai rùa mang tính sừng, nọc, dương là biểu tượng cho lửa trời 

Càn (giống như chim mỏ sừng hornbill, mỏ Cắt là chim biểu của thần mặt trời Viêm Đế 

họ Khương, Sừng, tương đương với chim Di Sừng). Rõ hơn, có dị bản viết là ‘Phú Ông 

xin đổi đôi chim đồi mồi’. Đôi chim đồi mồi là hai vật bằng sừng. Hai sừng là hai vật 

cứng. Theo s = c như sắt = cắt ta có sừng = cứng. Sửng cồ là ‘cứng cu’ lên! Hai vật cứng 

nhọn như sừng là hai nọc dương là thái dương, lửa. Như vật đôi chim đồi mồi là (hai) 

chim lửa thái dương ứng với Càn. 

Tóm lại Chim Đồi Mồi ứng với quẻ ba vạch Càn. 

.Xôi 

Phú Ông xin đổi nắm xôi bờm cười. 

 Xôi biến âm mẹ con với Sôi, nước nóng ở trạng thái bốc thành hơi. Theo s = h như sói = 

hói, ta có sôi = hơi. Xôi là gạo nếp nấu bằng hơi nước sôi qua một cái chõ có lỗ thông 

hơi. Nghe hơi nồi chõ. Xôi đã có từ thời Hùng Vương dựng nước. Các nhà khảo cổ học 

đã đào tìm được nhiều cái chõ nấu xôi bằng đất vào thời đại Hùng vương (Khai Quật 

Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). 

Xôi làm từ lúa gạo, thực phẩm chính yếu nuôi con dân Hùng Vương vương. Ở đây khuôn 

mặt lửa núi Li nhánh Hùng Kì mang tính chủ vì nhánh Bò Trâu Li Hùng Kì đi trước 

nhánh Cá Mè Hùng Lạc (xem dưới) nên loại lúa chính trồng trên đất cao là lúa nếp. Vì 

thế xôi là thực phầm chính của con dân Hùng Kì. Người Mường, Lào ăn cơm nếp, xôi 

chính hơn là ăn cơm gạo tẻ (Lào có câu tục ngữ: Không biết ăn cơm nếp, không biết thổi 

khèn, không phải là người Lào). Cây lúa (nếp và tẻ) cũng do Đất, Nước, Lửa, Gió (không 

khí) trồng lên. Xôi nấu bằng lửa Càn, chõ Đất Li, Nước Chấn và Hơi Đoài khí gió. Xôi 

mang trọn ý nghĩa sinh tạo cõi tứ tượng nguyên thể của tám quái. Cây lúa đối với Việt 

tộc là Cây Đời Sống (Cây Vũ Trụ). 
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Xôi làm từ lúa, Cây Đời Sống, Cây Vũ Trụ của đại tộc Việt. Xôi là thực phẩm nuôi sống 

dân Việt nhất là các tộc ở vùng cao, vùng núi. Xôi là tế thực của Tổ Hùng/Hùng 

Vương… 

Ngoài ra xôi nấu bằng hơi ứng với Đoài vũ trụ, bổn mạng của Hùng Vương. Như thế xôi 

là thực biểu của Tổ Hùng. Mâm xôi gấc tròn mầu đỏ hình mặt trời là thực biểu của Hùng 

Vương mặt trời rạng ngời. 

Thằng Bườm ruột thịt của Hùng Vương nên thấy nắm xôi là nó thấy hình bóng Tổ Tiên, 

dòng tộc Việt. Nó đã thấy xôi bầy cúng trong những ngày tế lễ trời đất, Tổ Hùng, Tổ 

Tiên. Và dĩ nhiên sau tế lễ nó có được một nắm xôi ngon tuyệt vời làm no bụng. 

Những báu vật của ông nhà giầu chẳng thấm vào đâu so với cái quạt mo vô giá vì là biểu 

tượng cho vũ trụ quan, nhân sinh quan, văn hóa Việt, minh triết Việt, biểu tượng cho Tất 

cả Tổ Hùng ở ba cõi, cho Hùng Vương lịch sử. Hơn nữa những thứ đó không thực tiễn, 

viển vông đối với cái bụng đói của thằng Bờm nên nó chối từ. 

Những cái mồi bả bò trâu, gỗ lim, chim đồi mồi có khi chỉ là trò lường gạt. Phú ông là 

tiêu biểu cho đám đại gia trọc phú buôn dân, bán nước, là những đế quốc xâm lược ngoại 

lai. Bờm biết Phú Ông là tay đại gia giầu mạnh, là tay cường hào ác bá, là đế quốc xâm 

lược thế nào cũng tìm cách chiếm đoạt cái Quạt Mo, chiếm đoạt đất Việt của con cháu Tổ 

Hùng Vương/Hùng Vương. Mất quạt mo quốc bảo, mất nước mà chẳng được gì. Thôi thì 

nó đành bằng lòng đổi Quạt Mo cho nắm xôi, tế thực của Tổ Hùng/ Hùng Vương. Nắm 

xôi đối với những kẻ mất gốc Việt, Việt bẩn, Việt gian như Phú Ông chắc chắn chẳng là 

gì và coi Bờm là thằng khờ sẽ đưa cho nó. Nó chắn chắc có được nắm xôi. 

Đem xôi cúng dâng lên tổ tiên và ăn xôi để vẫn còn giữ lại trong tâm hồn và thể xác cái 

hùng khí Việt. Nó ăn no bụng để sống còn và chiến đấu lấy lại cây quạt mo bị cướp đi, 

lấy lại gia sản văn hóa minh triết Việt, lấy lại Đất Tổ. 

Những kẻ vì tham lam vật chất buôn dân Việt, bán nước Việt làm sao bằng Thằng Bờm, 

còn khờ khạo hơn Bờm nhiều. 

Do đó Bờm… cười ưng thuận với nắm xôi, một nhu yếu phẩm thiêng liêng cho đời sống 

thể chất và tâm linh Việt. 

Tóm Lược 

Qua bài hát ta có: 

-Thằng Bờm là Thằng Gió mang dòng máu chính huyết, mang DNA của Tổ Hùng ở ba 

cõi và Hùng Vương lịch sử. 

-Quạt Mo ứng với quẻ ba vạch Đoài vũ trụ khí gió. Ở đây là cõi nhân gian nên ứng với 

Hùng Vương lịch sử. 

-Bò Trâu ứng với quẻ ba vạch Li Đất. Ở đây là cõi nhân gian nên ứng với nhánh Hùng 

Vương Hùng Kì phía Kì Dương Vương-Âu Cơ. 
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-Cá Mè ứng với quẻ ba vạch Chấn Nước dương. Ở đây là cõi nhân gian nên ứng với 

nhánh Hùng Vương Hùng Lạc phía Lạc Long Quân. 

-Chim Đồi Mồi ứng với quẻ ba vạch Càn, Lửa vũ trụ, có khuôn mặt sinh tạo cõi Tiểu Vũ 

Trụ mang tính truyền thuyết, biểu tượng và ứng với Đế Minh. 

-Gỗ Lim, nhìn theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch ứng với Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời 

Sống. 

Như thế ta có bốn quẻ ba vạch dương này liên tác với bốn quẻ ba vạch âm ta có tám quẻ 

ba vạch (bát quái) sinh ra muôn vật, muôn sinh, vũ trụ chia ra tam thế biểu tượng bằng 

Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống Gỗ Lim. 

Với Bốn quái dương theo thứ tự Quạt Mo Đoài, Bò Trâu Li, Cá Mè Chấn và Chim Đồi 

Mồi Càn ta có một loại Dịch. 

Dịch này có đặc tính gì? 

.Bờm là thằng Gió nên Dịch này là Dịch Hùng Đoài khí gió. 

.Vì Bờm là một con người bằng xương bằng thịt ở cõi người, cõi nhân gian nên là Dịch 

Hùng Vương nhân gian. 

Ta cũng thấy rất rõ tất cả yếu tố trong bài hát đều thuộc về cõi nhân gian Việt như quạt 

mo, vật dụng của người dùng cho mát; bò trâu là thú vật giúp người làm ruộng; bò, trâu, 

cá là thực phẩm của người Việt; gỗ lim dùng làm cột chống đình, chùa, nhà và chim đồi 

mồi làm vật dụng, vật trang trí, kỷ vật. 

.Khởi đầu là Quạt Mo Đoài khí gió cho thấy đây đích thực là Dịch Hùng Vương Đoài 

khí gió nhân gian. Trong Dịch đồ Đoài Quạt Mo là chủ thể đứng trên đỉnh cao nhất, trên 

trục thẳng đứng giống (có khi được gọi là hướng Bắc) như quái ba vạch Càn ở Tiên 

Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

.Bốn quẻ ba vạch đều mang dương tính: Quạt Mo là Đoài IIO, tức thái dương II của âm 

O, Bò Trâu có sừng mang dương tính, Cá Mè cùng giống Cá Chép là loài cá mang dương 

tính. Cá chép có vi đỏ, đuôi viền đỏ, môi đỏ, có râu mang dương tính. Cá chép đi với 

thần bếp lửa ông Táo, ở Nhật cá chép mầu ‘koi’ biểu tượng cho con trai… Chim đồi mồi 

là chim (làm bằng) sừng (mai đồi mồi) mang dương tính. Như thế ta suy ra ngay Dịch 

Hùng Vương Nhân Gian Thằng Bờm là Dịch của nhánh dương Hùng Vương Lửa tức 

nhánh Hùng Kì-Âu Cơ mang tính chủ. 

Bốn quẻ ba vạch dương xếp lại ta có một thứ Dịch Thằng Bờm. Đọc theo hai chiều 

dương âm ta có hai thứ Dịch Thằng Bờm. 

1. Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc Nhân Gian. 

a. Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Chồng Đoài-Vợ Cấn Phục Hy Hồng Lạc nhân gian. 
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Gỗ Lim diễn tả Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống là thành quả của Dịch, ta để 

qua một bên và Chim Đồi Mồi Càn Đế Minh có khuôn mặt Đế mang tính truyền thuyết ta 

cũng để qua một bên vì đây là Dịch nhân gian. 

Trước hết theo duy dương, đọc theo chiều ngược kim đồng hồ ta có bốn quẻ dương ba 

vạch theo đúng thứ tự trong bài hát là Quạt Mo Đoài, Bò Trâu Li, Cá Mè Chấn và Chim 

Đồi Mồi Càn. Ta có Dịch đồ viết theo Dịch chữ nòng nọc vòng tròn-que sau đây: 

 

Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Chồng Đoài-Vợ Cấn Phục Hy Hồng Lạc Nhân Gian. 

 Ta có Đoài Quạt Mo đứng đầu ứng với Đoài Hùng Vương ở vị trí đỉnh. Đây đích thực là 

Dịch Hùng Vương nhân gian. Kế tiếp là Bò Trâu Li diễn tả nhánh Hùng Kì Kì Dương 

Vương-Âu Cơ và tiếp là Cá Mè Chấn diễn tả nhánh Hùng Lạc Lạc Long Quân. Cuối 

cùng là Chim Đồi Mồi ứng với Đế Minh Càn. 

Như thế ta có Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc nhân gian. 

Ở đây Đoài hôn phối với Cấn tức Hùng Vương Thái Tổ Đoài hôn phối với Hoàng Hậu 

Hùng Vương thái tổ Cấn đúng theo Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy còn thấy ở Tiên Thiên 

Bát Quái Hoa Hạ nên tôi gọi là Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Chồng Đoài Vợ Cấn 

Phục Hy Hồng Lạc nhân gian. 

b. Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Con Đoài-Mẹ Tốn Hồng Lạc nhân gian. 

Bây giờ vẫn giữ vị trí của bốn quẻ ba vạch dương theo đúng vị trí của bài hát là Quạt Mo 

Đoài, Bò Trâu Li, Cá Mè Chấn, Chim Đồi Mồi Càn nghĩa là vẫn có DịchThằng Bờm 

Hùng Vương Hồng Lạc nhân gian nhưng ta hoán đổi vị trí, bây giờ Đoài bắt cặp với 

Tốn (thay vì Đoài với Cấn như ở Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy), ta có Dịch đồ như sau: 

 

Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Con Đoài-Mẹ Tốn Hồng Lạc Nhân Gian. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/tui-can.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image00411.jpg


50 

 

 Ta thấy Dịch này giống Dịch thấy trên một lá bùa dân gian có Đoài hôn phối với 

Tốn, chỉ khác vị trí các cặp quái đi đôi với nhau. 

 

Ở Dịch bùa này ta có Càn Đoài Li Chấn theo chiều âm cùng chiều kim đồng hồ và bốn 

quẻ ba vạch dương đi liền với nhau ở phía trên và bốn quẻ ba vạch âm đi liền với nhau ở 

dưới. 

Dịch theo cặp Đoài-Tốn này cũng là một thứ Dịch Cửu Thần của Ai Cập cổ  (xem dưới). 

Ta thấy Âu Cơ có một khuôn mặt sinh tạo Tốn, OII (âm O thái dương II, không gian O 

thái dương II, Gió âm) đẻ ra Bọc Trứng 100 Lang Hùng và Hùng Vương Đoài IIO (thái 

dương II âm O, khí gió dương). Hùng Vương và Mẹ Âu Cơ có một khuôn mặt đồng bản 

thể thái dương phía âm, gió. Dưới diện này ta có Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Con 

Đoài-Mẹ Tốn Hồng Lạc Nhân Gian. 

Nhìn dưới diện Đoài Tốn Gió là nhìn theo diện sinh tạo thế gian, vì là Dịch nhân gian, 

bây giờ nếu nhìn theo diện nhân gian với Đoài có nghĩa là ao đầm, đất âm (đất có nước, 

ao đầm biến thành ruộng thấp, ruộng nước) và Tốn là gió âm hiểu theo nghĩa trời âm, ta 

có lưỡng hợp Đất Trời phía âm, mẹ. 

Nhìn dưới diện nhân gian âm này ta cũng thấy thích hợp vì có trâu sống được dưới đầm 

ao, cá mè sống được dưới đầm ao, gỗ lim ngâm dưới đầm ao trước khi dùng và đồi mồi, 

rùa sốngbiển, ở đầm ao. 

Như thế ta có hai loại Dịch Thằng Bờm : một là theo hôn phối nòng nọc, âm dương đối 

ngược vợ chồng Hùng Vương Đoài lấy Hoàng Hậu Cấn ta có Dịch Thằng Bờm Hùng 

Vương Chồng Đoài-Vợ Cấn Phục Hy Hồng Lạc Nhân Gian. Hai là theo nòng nọc, âm 

dương đồng bản thể Hùng Vương Đoài Gió, ao đầm đi cùng với Mẹ Âu Cơ Tốn, ta có 

Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Con Đoài-Mẹ Tốn Hồng Lạc nhân gian. 

2. Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Lạc Hồng Nhân Gian. 

Bây giờ đọc theo chiều âm cùng chiều kim đồng hồ ta có theo thứ tự Quạt Mo Đoài, 

Chim Đồi Môi Càn, Cá Mè, Bò Trâu Li. Ta có Dịch Thằng Bờm Hùng Vương nhân gian 

gồm hai nhánh Cá Mè Chấn Hùng Lạc và Bò Trâu Li Hùng Kì-âu Cơ. Ta có Dịch Thằng 

Bờm Hùng Vương Con Đoài-Mẹ Tốn Phục Hy Lạc Hồng nhân gian. 

Dịch này kém chính thống vì có quái Chim Đồi Mồi xen vào trong ba quẻ ba vạch nhân 

gian, đứng ngay sau Quạt Mo Đoài. 
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Như thế chỉ có Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc nhân gian mang tính chính 

thống, đích thực. 

So Sánh với các Việt Dịch khác. 

-Với Việt Dịch Chim Nông Chim Cắt. 

Hiển nhiên Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc Nhân Gian khác với Dịch Chim 

Nông-Chim Cắt Tạo Hóa. Dịch Chim Nông-Chim Cắt có thứ tự của bốn quẻ ba vạch 

dương là Chim Di Càn, Sáo Sậu Li, sáo Đen Chấn và Tu Hú khác với Dịch Thằng Bờm. 

-Việt Dịch Đám Ma Cò. 

1. Dịch theo duy dương. 

Như đã biết, theo dị bản duy dương có trưởng ngành là Bổ Cu ta có Dịch Đám Ma Cò 

Hùng Vương Hồng Lạc Thế Gian/Lịch Sử. Như thế theo duy dương, Dịch Thằng Bờm 

Hùng Vương Hồng Lạc Nhân Gian ở đây cũng giống như Dịch Đám Ma Cò Hùng 

Vương Hồng Lạc Thế Gian/Lịch Sử nhánh Bổ Cu (Cò Gió và Bờm Gió hiển nhiên có 

một thứ Dịch Đoài Gió giống nhau). 

Tuy nhiên có một điểm khác nhau rất quan trọng là ở đây Dịch Thằng Bờm Hùng 

Vương Hồng Lạc Nhân Gian khởi đầu từ quẻ ba vạch Quạt Mo Đoài, khuôn mặt của 

Hùng Vương là chủ chốt, đứng trước cả Chim Đồi Môi Đế Minh. Trong khi ở Dịch 

Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc Thế Gian/Lịch sử khởi đầu là quẻ ba vạch Bổ Cu 

Đế Minh rồi kế tiếp mới đến Tu Hú Đoài Tổ Hùng Tiểu Vũ Trụ/Hùng Vương Lịch sử. 

Tu Hú Tổ Hùng Tiểu Vũ Trụ/Hùng Vương đội lốt Bổ Cu Đế Minh nên không phải là 

Dịch Hùng Vương mang tính trực tiếp. 

Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Chồng Đoài-Vợ Cấn Phục Hy  Hồng Lạc Nhân Gian 

có chủ thể Hùng Vương lịch sử Quạt Gió Đoài đích thực nhất, trực tiếp nhất. 

Ngoài ra ở Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng lạc Nhân Gian này còn có thêm Gỗ Lim 

biểu tượng Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống là kết quả của bát quái sinh ra tam 

thế. 

-Dịch theo duy âm. 

Theo duy âm Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Lạc Hồng Nhân Gian giống Dịch Đám Ma 

Cò Hùng Vương Lạc Hồng nhánh Diều Hâu. 

So Sánh Với Dịch Hoa Hạ. 

-Chu Dịch. 

So Sánh Với Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 
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Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

Như đã biết qua bài Dịch Đám ma Cò thì trong Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng 

Lạc đọc theo chiều âm phía mẹ có thứ tự là Càn Đoài Li Chấn giống hệt như Tiên 

Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

Nhưng ở đây, như đã nói ở trên Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Hồng Lạc Thế gian khác 

với Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc Nhân Gian như thế Dịch Thằng Bờm Hồng 

Lạc này hiển nhiên khác với Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

Ngoài ra ta thấy Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc Nhân Gian có một loại Tiên 

Thiên Bát Quái Phục Hy với quẻ ba vạch Đoài là chủ thể, chủ chốt, đứng đầu bốn quẻ ba 

vạch dương. Như đã biết, Phục Hy có cùng bản thể Đoài với Hùng Vương như thế Tiên 

Thiên Bát Quái đích thực của Phục Hy cũng phải khởi đầu từ quẻ ba vạch Đoài. Rõ như 

ban ngày đây đích thực là Tiên Thiên Bái Quái Phụ Hy nguyên thủy. Ta có Tiên Thiên 

Bát Quái Thằng Bờm Hùng Vương Chồng Đoài-Vợ Cấn  Phục Hy Hồng Lạc Nhân 

Gian = Tiên Thiên bát Quái Phục Hy nguyên thủy, khác với Tiên Thiên Bát Quái 

Hoa Hạ.  

Ở đây, một lần nữa cho thấy Chu Dịch với Tiên Thiên Bát Quái Hoa Hạ lấy từ Tiên 

Thiên Bát Quái Phục Hy nguyên thủy tức Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Thằng 

Bờm Hùng Vương Chồng Đoài –Vợ Cấn Hồng Lạc Nhân Gian rồi đổi vị trí của 

Đoài cho đứng sau Càn, cho thích hợp với bản tính dương ngự trị, dương thống trị 

của xã hội phụ quyền cực đoan du mục, võ biền. 

-Dịch Văn Vương. 

Hiển nhiên khác với Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc Nhân Gian. 

So Sánh Với Dịch Cửu Thần Ai Cập Cổ. 

Qua bài viết Sự Tương Đồng Giữa Cổ Việt và Ai Cập Cổ (xem Tương Đồng Với Ai Cập 

Cổ), ta đã biết văn hóa Ai Cập cổ giống văn hóa Việt Cổ dựa trên nguyên lý lưỡng hợp 

nòng nọc, âm dương Chim Rắn, Vũ Trụ Tạo Sinh. Ai Cập cổ có Ai Cập Thượng Chim 

Kên Kên biểu tượng cho miền núi cao, thượng nguồn sông Nile giống hệt ngành Chim 

Hồng Âu Cơ Hùng Kì miền Núi. Ai Cập Hạ Rắn Hổ Mang biểu tượng cho vùng châu thổ 

sông Nile giống hệt ngành Rắn Lạc Nước Lạc Long Quân Hùng Lạc miền Biển. Họ có 
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truyền thuyết Cửu Thần Ennead. Thần tổ tối cao là Thần Atum đội lốt Ra, lưỡng tính 

phái ứng Viêm ĐếThần Nông nhất thể tức với thái cực (nhìn dưới dạng nòng nọc, âm 

dương nhất thể) và ứng với Viêm Đế Thần Nông tức lưỡng nghi (nhìn dưới diện phân 

cực). Tám vị thần con cháu của Atum gồm 4 thần nam và 4 thần nữ. Bốn thần nam ứng 

với tứ tượng dương là Thần Gió Shu Đoài tương đương với Tổ Hùng/Hùng Vương; Thần 

Đất Keb (Geb) Li tương đương với Kì Dương Vương, Thần Nước dương Chấn Osiris 

tương đương với Lạc Long Quân và Thần Lửa Seth Càn tương đương với Đế Minh. Bốn 

vị thần nữ Tefnut, Nut, Isis, và Nepthys tương đương với bốn tổ mẫu Việt ứng với tứ 

tượng âm. Tám vị thần nam nữ Ai Cập cổ này tạo thành bát quái (tám quẻ ba vạch). Ta 

có Dịch Cửu Thần Ennead. 

Ta thấy Dịch Cửu Thần Ennead có thứ tự bốn quái dương là Shu Đoài, Keb Li, Osiris 

Chấn và Seth Càn giống hệt thứ tự của Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc nhân 

gian cũng có thứ tự Quạt Mo Đoài ứng với Hùng Vương, Bò Trâu Li ứng với Kì Dương 

Vương, Cá Mè Chấn ứng với Lạc Long Quân và Chim Đồi Mồi Càn ứng với Đế Minh. 

So sánh Dịch Cửu Thần và Dịch Thằng Bờm Hùng Vương  Chồng Đoài-Vợ Cấn Phục 

Hy Hồng Lạc nhân gian ta thấy: 

.Dịch Cửu Thần Ai Cập cổ khởi đầu từ thần Shu Đoài giống hệt Dịch Thằng Bờm khởi 

đầu từ Quạt Mo Đoài vũ trụ. Quạt là vật biểu của Hùng Vương Đoài vũ trụ. Sự giống 

nhau từ hai phương trời cách xa ngàn trùng này xác nhận tính cách chính thống Việt của 

Dịch thằng bờm. 

Thần Gió Shu lấy chị/em là nữ thần Tefnut như thế cả hai có một khuôn mặt đồng bản 

thể, máu mủ, có cùng DNA Gió. Nói một cách khác là Tefnut có một khuôn mặt Tốn gió 

âm. Điểm này ta cũng thấy rõ là Teftnut được cho là có một khuôn mặt Lửa và được diễn 

đạt bằng hai chiếc lông chim hình hai nọc đứng tròn đầu. 

 

Hai lông chim đầu tròn biểu tượng cho Tefnut là hai nọc tròn đầu mang nghĩa lửa, thái 

dương  phía nữ. 

Chim mang tính cõi trời. Hai chiếc lông hình trụ là hai nọc lửa, thái dương cõi trời. Lông 

tròn đầu là hai nọc âm tức lửa âm, thái dương âm. Tefnut là phái nữ, âm nên là (O)  lửa, 

thái dương (II), tức OII, Tốn có một khuôn mặt Nàng O Lửa, Nàng O thái dương II. Rõ 
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như ban ngày Tefnut có một khuôn mặt Tốn giống như Âu Cơ Tốn, Gió âm, Nàng Lửa, 

Nữ Thần Thái Dương. 

Rõ như hai năm là mười trong Dịch Cửu Thần, thần Shu Không Khí Đoài vũ trụ hôn phối 

vợ chồng với chị/em Tefnut gió âm Tốn theo diện đồng bản thể, cùng huyết tộc. Trong 

khi ở Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Con Đoài-Mẹ Tốn thì đi đôi với nhau theo huyết 

tộc Mẹ Con. Việt Dịch không có hôn nhân ‘loạn luân’. 

Tóm lại Dịch Cửu Thần Ai Cập cổ Shu Đoài lấy chị/em Tefnut có một khuôn mặt Tốn 

chính là Dịch Thằng Bờm Con Hùng Vương Đoài-Mẹ Âu Cơ Tốn nhưng khác nhau là 

một đằng theo hôn nhân đồng huyết tộc anh-chị-em, một đằng theo cùng bản thể mẹ con. 

.Dịch Cửu Thần Ai Cập cổ không thể nào lấy của Hoa Hạ được. Như thế Việt và Ai Cập 

cổ chỉ có thể lấy của nhau bởi vì văn hóa Ai Cập cổ và văn hóa Việt giống nhau cùng 

theo lưỡng hợp nòng nọc, âm dương Chim Rắn, đều theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, 

cùng thờ mặt trời. Các vua mặt trời Pharaohs giống hệt như các vua mặt trời Hùng 

Vương. Cửu Thần Ennead tương đương với Cửu Thần Việt (Viêm ĐếThần Nông, Đế 

Minh/Vụ Tiên, Kì Dương Vương/Long Nữ, Lạc Long Quân/Âu Cơ và Tổ Hùng thế 

gian/Hoàng Hậu Tổ Hùng). 

Bây giờ câu hỏi được đặt ra là ta lấy của Ai Cập cổ hay Ai Cập cổ lấy của chúng ta hay 

cả hai lấy từ một nguồn cội nào khác với Hoa Hạ. 

Có nhiều dữ kiện khiến ta nghiêng về phía cho rằng chúng ta là chính gốc, gốc tổ và Ai 

Cập cổ đã lấy của chúng ta. 

Xin văn tắt ở đây là theo James Churchward thì trước đây ở dưới vùng Đông Nam Á hiện 

nay có một Lục Địa Mu đã biến mất (The Lost of Continent Mu). Mu chính là Việt ngữ 

Mụ, Mẹ. Continent Mu chính là Lục Địa Mẹ, Đất Mẹ (Motherland). Trước kia Lục Địa 

Mẹ dính liền với Đông Nam Á cổ Việt. Giờ Lục Địa Mẹ đã chìm xuống biển chỉ còn lại 

các đỉnh núi cao là các đảo hiện nay. Tại đây có một nển văn minh huy hoàng của con 

người, đây là cái nội văn hóa của loài người, sau đó lan tỏa đi các nơi. Theo đường biển 

đấn tận Lưỡng Hà qua những người sống trên sông biển Sumer. Văn hóa Lưỡng Hà trong 

đó có Ai Cập cổ liên hệ với văn hóa Đất Mẹ Mu. Gần đây Stephen Oppenheimer trong 

Địa Đàng ở Phương Đông cũng chứng minh vùng Sundaland ở Nam Hải (đây chính là 

một phần của Motherland của James Churchward) cũng là cái nôi của văn hóa loài người. 

Từ cái nôi này, văn hóa lan tỏa đi khắp nơi, tới cả Lưỡng Hà. 

.Sự giải thích về các vị thần sáng thế, tạo hóa của Ai Cập cổ có tính cách lung tung nhiều 

khi không ăn khớp với nhau chứng tỏ các giáo sĩ, các nhà tư tưởng Ai Cập cổ không nắm 

vững được Dịch lý, nghĩa là họ du nhập Dịch từ bên ngoài vào nên không quán triệt thấu 

đáo hết Dịch lý. 

.Ngoài ra Ai Cập cổ không có Phục Hy. Phục Hy là của Bách Việt. 

.Một điểm quan trọng cũng cần nói tới ở đây là theo truyền thuyết Cửu Thần Ennead thì 

Thần Gió Shu và thần nữ Tefnut sinh ra Thần Đất Keb. Keb đẻ ra Osiris và Set. Ở đây 

theo Cửu Thần thì thần Gió Shu chỉ sinh ra một ngành Keb Đất Li ứng duy nhất, nghĩa là 

theo duy dương mang tính chủ. Trong khi Hùng Vương sinh ra hai ngành núi Đất Li Âu 

Cơ-Kì Dương Vương và ngành nước Biển Chấn Lạc Long Quân nghĩa là theo nòng nọc, 
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âm dương đề huề ở ngành nọc thái dương. Dịch Cửu Thần đã ở vào thời xã hội phụ 

quyền cực đoan. Nhưng điểm quan trọng ở đây qua việc Shu đẻ ra Keb cho thấy Hùng 

Vương Quạt Mo Gió phải hiểu theo nghĩa là đẻ ra nhánh Bò Trâu Hùng Kì-Âu Cơ 

mang tính chủ và nhánh Cá Mè Hùng Lạc Lạc Long Quân ở cõi nhân gian chứ không 

phải Tổ Hùng tiểu vũ trụ sinh ra Tổ Phụ Kì Dương Vương rồi Tổ Phụ Kì Dương Vương 

sinh ra Tổ Phụ Lạc Long Quân ở cõi trời thế gian. Cần phải phân biệt nhánh Hùng Kì 

thuộc (hay đội lốt) Tổ Phụ Kì Dương Vương với Tổ phụ Kì Dương Vương và nhánh 

Hùng Lạc thuộc (hay đội lốt) Lạc Long Quân với Tổ Phụ Lạc Long Quân. 

….. 

Như thế Dịch Cửu Thần Thần Shu Đoài lấy Tefnut Tốn có thể có gốc từ Dịch Thằng 

Bờm Hùng Vương Con Đoài–Mẹ Tốn Hồng Lạc Nhân Gian.      

THẰNG BỜM và NGŨ HÀNH HOA HẠ. 

Như đã nói ở trên, nếu coi Gỗ Lim là một loài cây nhìn dưới diện Ngũ Hành thì Cây Lim 

là Hành Mộc. Theo thứ tự trong bài hát ta có Quạt Mo là Hành Kim, Ba Bò Chín Trâu Li 

Đất là Hành Thổ, Cá Mè Nước là Hành Thủy, Gỗ Lim là hành Mộc và Chim Đồi Mồi 

Lửa trời là Hành Hỏa. Ta có theo thứ tự Kim, Thổ, Thủy, Mộc, Hỏa nghĩa là Ngũ 

Hành. 

Tôi không nghiêng về diện bài hát Thằng Bờm này diễn tả Ngũ Hành với Gỗ Lim là 

Hành Mộc mà nghiêng về phía Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo với Gỗ Lim là Cây 

Vũ Trụ vì những lý do sau đây: 

.Không thuận lý. 

Thứ nhất theo tương sinh thì Ngũ Hành có thứ tự Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ. Ở bài hát 

này như đã nói ở trên theo thứ tự Kim Thổ Thủy Mộc Hoả theo thứ tự hoàn toàn 

khác hẳn. Như thế nếu hiểu theo thuyết Ngũ Hành thì không chính thống về mặt tương 

Sinh. Còn theo tương khắc thì theo Ngũ Hành có thứ tực Kim, Mộc Thổ, Thủy, Hỏa. Ở 

đây cũng không ăn khớp như thế cũng không chính thống về mặt tương khắc. 

Do đó nhìn theo diện Ngũ Hành không chuẩn. 

.Ngũ Hành Có Thể là của Người Hoa Hạ. 

Người Maya có DNA giống hệt với Việt Nam. Họ có nguồn cội từ vùng ven biển Đông 

Nam Á di cư qua Trung Mỹ theo con đường vượt eo biển Bering. Khi di cư họ mang theo 

văn hóa của họ. Cốt lõi văn hóa của họ là lưỡng hợp nòng nọc, âm dương, Vũ Trụ Tạo 

Sinh, Vũ Trụ giáo và Dịch (họ có Dịch Maya, xem Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt). 

Họ không bị ảnh hưởng của văn hóa Hoa Hạ nên vẫn giữ được cốt lõi Đông Nam Á Cổ 

Việt. Nói một cách khác, họ không có Ngũ Hành nghĩa là chúng ta nguyên thủy cũng 

không có Ngũ Hành mà sau này bị ảnh hưởng văn hóa Hoa Hạ chúng ta mới có Ngũ 

Hành. Ngũ Hành có thể là của người Hoa Hạ. 

.Điểm chính yếu là theo tôi thuyết Ngũ Hành có thể là của người Hoa Hạ. Người Hoa 

Hạ lấy ra từ Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo của Bách Việt và thế giới theo các lý do sau 

đây: 
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-Theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo ta có tứ tượng Lửa, Đất, Nước, Khí. Tứ tượng 

chuyển hành, sinh động thành tứ hành. Tứ hành sinh ra bốn quẻ-ba vạch. Bốn quẻ-ba 

vạch nọc, dương liên tác với bốn quẻ-ba vạch nòng, âm sinh ra Tam Thế biểu tượng bằng 

Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống (như đã biết ở đây là Cây Lim). Vũ trụ quan 

này thấy trong văn hóa của Bách Việt còn khắc ghi lại trên trống đồng nòng nọc, âm 

dương của đại tộc Đông Sơn. Ví dụ trên trống Ngọc Lũ I cách đây khoảng 2.800 năm chỉ 

có tứ tượng ở khoảng không gian giữa các nọc tia sáng mũi mác mà hiện nay gọi lầm là 

‘họa tiết lông công’ 

 

Hình thái tứ tượng ở khoảng không gian giữa các nọc tia sáng mũi mác thái dương trên 

trống Ngọc Lũ I [hình bờm chim biểu tương cho Gió, hình hai giọt nước biểu tượng cho 

Nước, hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) biểu tượng cho Lửa và hình núi 

tháp nhọn có hai vách hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) thẳng đứng, ở 

giữa hai vách có nọc chấm dương biểu tượng cho núi Đất dương]. 

và tứ hành ở các vành ngoài vành mặt trời-vòng tròn không gian ở tâm trống. 

 

Những vành tứ hành trên trống Ngọc Lũ I (xem  Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc Âm 

Dương Đông Nam Á). 

.Tứ hành này sinh ra tam thế diễn tả bằng Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống vì 

thế trống Đông Sơn Nguyễn Xuân Quang I hay Heger I là trống Cây Nấm Vũ Trụ, có 

hình dạng giống cây nấm (Cơ Thể Học Trống Đồng). 

Ở một trống đồng Điền có cọc đâm trâu là một Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0131.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0151.jpg
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Trụ đâm bò trâu là Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ trên thân một trống đồng Điền Việt (Trống 

Đồng: Đồ Đồng Điền… 1) 

Ngay cả Ba Thục, có thể đã liên hệ mật thiết với Lạc Việt (An Dương Vương Thục Phán 

có thể là người gốc Ba Thục) cũng giống Việt họ thời Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây 

Đời Sống còn thấy qua một cây này bằng đồng lớn nhất thế giới. 

Hiện giờ các đồ đồng tái tạo của nước Thục này đang được triển lãm ở Bảo Tàng Viện 

Bowers, Quận Cam, Nam Cali, Hoa Kỳ. Vì Cây Vũ Trụ này quá lớn nên chỉ có hình chụp 

lại: 

 

Hình chụp lại Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ bằng đồng lớn nhất thế giới của nước Thục, Tứ 

Xuyên (chụp tại Viện Bảo Tàng Bowers, Quận Cam, Nam Cali, Hoa Kỳ). 

Và tại đây chỉ có trưng bầy chiếc chân của cây này: 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0171.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image00212.jpg
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Chân của Cây Vũ Trụ nước Thục ở Sanxingtui (Tam Tinh Đồi), Tứ Xuyên hiện trưng bầy 

tại Bảo Tàng Viện Bowers Quận Cam, Nam Cali (ảnh của tác giả). 

Còn Cây Vũ Trụ này chính gốc hiện đang trưng bầy tại Viện Bảo Tàng Quanghan 

Sanxingtui, Tứ Xuyên, Trung Quốc: 

 

‘Cây Thần’(Cây Vũ Trụ) của nước Thục, Bảo Tàng Viện Quanghan Sanxingdui (nguồn: 

tripadvisor.in). 

Văn hoá (Ba) Thục khác hẳn văn hóa Hoa Hạ. Các khảo cổ vật bằng đồng khai quật tại 

Tam Tinh Đồi, Tứ Xuyên mới đây đã viết lại cổ sử Trung Quốc. Đồ đồng Thục khác hẳn 

Đồ Đồng Hoa Hạ, mang sắc thái khác, tinh xảo, đồ sộ hơn, chứng tỏ người Trung Quốc 

cho rằng họ là trung tâm vũ trụ, văn hóa của họ tỏa ra bốn phương là hoàn toàn sai. Bây 

giờ họ phải chấp nhận là Tứ Di quanh họ có nền văn hóa khác biệt và có thể còn cao hơn 

họ và hiển nhiên văn hóa Tứ Di, Bách Việt cũng ảnh hưởng tới văn hóa Hoa Hạ. Họ phải 

chấp nhận viết lại cổ sử của mình (sẽ có bài viết riêng). Ở đây chỉ rõ cho thấy Hoa Hạ 

không thờ Cây Tam Thế mà lấy Cây Tam Thế làm thành Hành Mộc tạo ra Ngũ Hành. 

.Ngoài Cây Vũ Trụ thấy trong khảo cổ học, chúng ta còn có Cây Si Vũ Trụ sinh ra nhân 

loại và Mường Việt là Dạ Dần. Kì Dương Vương có Kì có một nghĩa là Cây cũng sinh ra 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image00412.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0051.jpg
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từ Cây Vũ Trụ nên trong bài đồng dao này Gỗ Lim nghiêng nhiều về phía Cây Vũ Trụ 

hơn là Hành Mộc. 

Hơn thế nữa, Dịch Thằng Bờm có nhánh Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc nhân 

gian của nhánh Hùng Kì Kì Dương Vương-Âu Cơ mang tính chủ như thế khuôn mặt Cây 

Vũ Trụ sinh ra Kì Dương Vương phải mang tính chủ so với Hành Mộc. Gỗ Lim có khuôn 

mặt Cây Vũ Trụ mang tính chủ. 

.Các tộc hải đảo như Nam Đảo, Đa Đảo là một thứ Lạc Việt Hải Đảo. Văn hóa của họ 

theo lưỡng hợp nòng nọc, âm dương, Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, có tứ tượng tượng, 

tứ hành, có Cây Vũ Trụ mà không có Ngũ Hành, ví dụ như người Dayak, Borneo, có tác 

giả Việt (trong đó có giáo sư Kim Định) gọi họ là Bộc Việt (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử 

Hừng Việt). 

.Gỗ Lim thường làm cột chống đình, chùa, nhà mang hình ảnh trụ chống trời, trục thế 

giới (vì các kiến trúc đình, chùa làm theo núi trụ thế gian trong có trụ cột cái là trục thế 

giới nối liền ba cõi để dâng các lời cầu nguyện, tế lễ, các lễ vật tới ba cõi, nhất là cõi 

trên) nên mang khuôn mặt Cây Vũ Trụ, Trục Thế Giới hơn là Hành Mộc. 

.Nhiều nền văn hóa khác trên thế giới: Ai Cập cổ, Ấn Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo, Thiên 

Chúa Giáo… cũng chỉ có 4 tượng, tứ hành và Cây Vũ Trụ trong thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh. 

Chúng ta là Man, Mán là Người nên phải có cốt lõi văn hóa chung với cốt lõi văn hóa của 

loài người là Vũ Trụ Tạo Sinh, phải theo tôn giáo cổ đại nhất của loài người là Vũ Trụ 

Giáo dựa trên Dịch có căn bản là nòng nọc, âm dương, lưỡng nghi tứ tượng, bát quái, tam 

thế, Cây Vũ Trụ, con Người sinh ra từ Cây Vũ Trụ. 

Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Dịch có thể đã bắt nguồn từ hai nền văn minh cổ đại huy 

hoàng nhất ruột thịt với chúng ta là nền văn minh Lục Địa Mẹ Mu của James 

Churchward và nền văn minh Sunderland của Stephen Oppenheimer đã nói trong Địa 

Đàng ở Phương Đông. Hai nền văn minh rực rỡ này nằm trong địa bàn Cổ Việt ở Đông 

Nam Á mà một phần ngày nay đã chìm xuống biển thành hải đảo Đông Nam Á, Nam 

Hải. Đây là cái nôi văn minh loài người, lan truyền đi khắp nơi, dĩ nhiên đến cả Hoa Hạ. 

Văn hóa Đông Sơn là di duệ của hai nền văn minh của cái nôi văn hoá này. 

.Người Hoa Hạ đã lấy Cây Vũ Trụ này biến thành Hành Mộc tạo ra Ngũ Hành. Ngũ 

Hành chỉ thấy trong văn hóa Hoa Hạ và các nước bị ảnh hưởng văn hóa Hoa Hạ như Việt 

Nam, Nhật, Đại Hàn… 

Tứ hành mới thật sự là Bốn Nguyên Sinh Động Lực chính sinh ra muôn vật, muôn sinh, 

vũ trụ, tam thế. Ngũ Hành Hoa Hạ là cộng thêm Hành Mộc. Hành Mộc là yếu tố cuối 

cùng, là thành quả của bốn hành kia chứ không phải là một hành ngang cùng vai vế với 

bốn hành kia trong Vũ Trụ Tạo Sinh. Hành Mộc không tham dự vào qui trình Vũ Trụ 

Tạo Sinh nguyên khởi. Trong Vũ Trụ Tạo Sinh ở cõi tạo hóa chưa có cây nên không có 

Hành Mộc. Cây chỉ có ở trên mặt đất, thế gian, rất muộn. Như đã biết nền văn hóa Hoa 

Hạ rất muộn, ngay cả Dịch Hoa hạ cũng rất muộn. 

Nguyên thủy, khởi đầu từ thực vật nguyên sinh bào, rồi mới có rong rêu… cuối cùng mới 

có cây, có Mộc. Có đất Hành Thổ, có nước Hành Thủy, có không khí Hành Kim, có ánh 

sáng mặt trời Hành Hỏa thì mới mọc ra được nguyên sinh thực vật, rong rêu, cây cỏ, mới 
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có Hành Mộc. Cây Vũ Trụ sinh ra con người. Theo truyền thuyết Việt Mường, Dạ Dần là 

Mẹ Nguyên Khởi, Mẹ Đời, Mẹ Tổ của Việt Mường do Cây Si Vũ Trụ sinh ra. 

Con người sinh ra từ Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế nên con người mang hình bóng của cây. 

Đầu biểu tượng Thượng Thế. Hai tay Trung Thế. Hai chân Hạ Thế. Thân là Trục Vũ Trụ 

nối liên Tam Thế. 

.Điểm vững chắc nhất là trong khoa di truyền học, DNA là di tố căn bản của sự 

sống, sinh tạo. DNA chỉ có 4 thành tố viết tắt là GCAT (Guanine, Cytosine, 

Adenine, Thymine). Đây là 4 Chữ Của Sự Sống, Bốn Chữ của Tạo Hóa, Bốn Chữ 

của Thượng Đế. 

Tứ tượng, tứ hành tương ứng với Bốn Chữ này của DNA. Trong sinh học Ngũ Hành 

không chính xác bằng tứ tượng, tứ hành vì không ăn khớp với Bốn Chữ này của DNA. 

Ngũ Hành không ăn khớp với khoa di truyền học, với khoa học. Như thế trong sinh học 

Ngũ Hành thiếu căn bản khoa học. Ngũ Hành không thể giải thích được các hiện tượng 

sinh học. 

Ngũ Hành không giải thích ăn khớp với Vũ Trụ Tạo Sinh dựa trên nòng nọc, âm dương, 

tứ tượng và với Sinh Học qua DNA. 

.Dịch không liên quan gì với ngũ hành. Dịch chỉ có tứ hành dương gốc từ tứ tượng dương 

và tứ hành âm gốc từ tứ tượng âm. Tổng cộng tám hành cho ra tám quái ba hào (bát 

quái). Nếu dựa vào ngũ hành thì Dịch phải có mười quẻ ba hào (thập quái). 

.Bài hát này diễn tả Thằng Bờm Gió con dân chính huyết có cùng DNA với Hùng Vương 

Gió. Sử truyền thuyết Việt cho thấy các Thần Tổ Việt trong đó có Tổ Hùng, Thái Tổ 

Hùng Vương dựa theo nòng nọc, âm dương, Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch. Kiến trúc Đền Tổ 

Hùng/Hùng Vương ở Phú Thọ làm theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ 

(Cấu Trúc Đền Hùng). Vì thế Gỗ Lim phải hiểu theo Dịch hơn là theo Ngũ Hành. 

. Nhóm từ ‘ba bè gỗ lim’ với số 3 là số Đoài vũ trụ. Như thế gỗ lim có một khuôn mặt vũ 

trụ, trục thế giới hơn là hành Mộc. 

.Theo bài hát, ta thấy rõ có một sự xếp đặt cố ý theo Dịch Hùng Vương nhân gian là ba 

quái nhân gian Quạt Mo Đoài Hùng Vương, Bò Trâu Li nhánh Hùng Kì và Cá Mè Chấn 

nhánh Hùng Lạc đi liên tiếp nhau diễn tả Hùng Vương và hai ngành Lửa Núi Âu Cơ và 

ngành Nước Biển Lạc Long Quân. Còn Gỗ Lim Tam Thế và Chim Đồi Mồi Càn Đế 

Minh truyền thuyết để đi sau. Tại sao Gỗ Lim Tam Thế lại để trước Chim Đồi Mồi Đế 

Minh, lại cắt ngang bốn quẻ ba vạch? Đây là một điểm cũng cố ý, chủ ý của tác giả làm 

ra bài hát này. Vì sao? Tác giả cố ý để Chim Đồi Mồi sau Gỗ Lim Tam Thế có mục đích 

là nếu khởi sự bắt đầu vòng sinh tạo thứ hai tức ở cõi sinh tạo Tiểu Vũ Trụ đi từ Chim 

Đồi Mồi theo chiều ngược kim đồng hồ ta có theo thứ tự Chim Đồi Mồi Càn, Quạt Mo 

Đoài, Bò Trâu Li, Cá Mè Chấn và Gỗ Lim Tam Thế. Ta thấy rõ như ban ngày bốn quẻ ba 

vạch Càn, Đoài, Li, Chấn sinh ra tam thế diễn tả bằng Cây Vũ Trụ Gỗ Lim. 

Thứ tự Càn Đoài Li Chấn chính là Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. Rõ như ban 

ngày Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ là khởi sự từ vòng hai, muộn sau vòng đầu 

của Tiên Thiên Bát Quái Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc Nhân Gian. Tiên Thiên Bát 

Quái Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc sinh ra Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 
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Như thế nếu giải thích bài hát này theo Ngũ Hành là không thuận lý và có thể bị ảnh 

hưởng của văn hóa Hoa Hạ. 

Kết Luận. 

.Thằng Bờm Gió có DNA Gió cùng với Tổ/Hùng Hùng Vương Vũ Trụ, Khí Gió. Bờm là 

con dân Việt chính huyết của Hùng Vương. Dịch Thằng Bờm là Dịch ‘chính huyết’của 

Việt tộc, con cháu Hùng Vương mặt trời. 

.Quạt Mo có mặt tròn nòng O và cán nọc I là quạt nòng nọc, âm dương, là cốt lõi của văn 

hóa Rắn-Chim Rồng Tiên của Việt Nam. Nhìn dưới dạng nòng nọc, âm dương nhất thể là 

Trứng vũ trụ, thái cực ứng với Tổ Hùng Tạo Hóa Đại Vũ Trụ đội lốt Thần NôngViêm Đế 

nhất thể. Ở tầng hai cực ứng với Thần Nông và Viêm Đế. Ở tầng tứ tượng có khuôn mặt 

biểu tượng cho khí vũ trụ là vật biểu của nhánh Nông khí gió của ngành Thần Nông. 

Quạt Giấy hình rẽ quạt mầu đỏ biểu tượng cho mặt trời mọc, hừng rạng có 18 cây nan là 

vật biểu của Hùng Vương Mặt Trời Hừng Rạng. 

Quạt Mo và Quạt Giấy 18 cây nam là quốc biểu, quốc bảo của Việt Nam. 

.Vì Bờm là con dân Việt chính huyết của Tổ Hùng/Hùng Vương nên nó quyết tâm bảo 

vệ, gìn giữ lấy quốc bảo, quốc biểu, gìn giữ lấy kho tàng văn hóa, truyền thóng Việt. Nó 

không vì những của cải vật chất mà đánh đổi đi tổ tiên Việt, đất nước Việt. Phú ông là 

tiêu biểu cho đám đại gia trọc phú buôn dân bán nước, là những đế quốc xâm lược ngoại 

lại. 

Nhưng cuối cùng nó biết chắc chắn Phú Ông là tay đại gia giầu mạnh, là tay cường hào 

ác bá, là đế quốc xâm lược thế nào cũng chiếm đoạt cái Quạt Mo, chiếm đoạt đất Việt 

của con cháu Tổ Hùng/Hùng Vương. Những mồi bả bò trâu, gỗ lim, chim đồi mồi có khi 

chỉ là trò lường gạt. Mất quốc bảo, mất nước mà chẳng được gì. Thôi thì nó đành bằng 

lòng đổi Quạt Mo cho nắm xôi, tế thực của Tổ Hùng/Hùng Vương. Nắm xôi đối với 

những kẻ mất gốc Việt, Việt bẩn, Việt gian như Phú Ông chắc chắn chẳng có giá trị gì và 

coi Bờm là thằng khờ nên Phú Ông đưa cho nó. Bờm chắc chắn có được nắm xôi. 

Đem xôi cúng dâng lên tổ tiên và ăn xôi để vẫn còn giữ lại trong tâm hồn và thể xác cái 

hùng khí Việt. Nó ăn no bụng để sống còn và chiến đấu để giữ gia sản văn hóa minh triết 

Việt, Đất Tổ. 

Những kẻ vì tham lam vật chất buôn dân Việt, bán nước Việt làm sao bằng Thằng Bờm, 

còn khờ khạo hơn Bờm nhiều. 

.Qua bài hát Thằng Bờm này ta có Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc Nhân Gian 

mang tính chủ. Đây là Dịch Thằng Bờm, một con Người là Dịch Nhân Gian. Trong khi 

Dịch Chim Nông-Chim Cắt qua các loài chim là Dịch Tạo Hóa Đại Vũ Trụ ở cõi trên 

mang tính truyền thuyết và Dịch Đám Ma Cò sinh tạo Tiểu Vũ Trụ cũng mang tính 

truyền thuyết ở bầu trời thế gian cộng với tính sinh tạo lịch sử Hùng Vương. 

.Dịch này có chủ thể Đoài khí gió, khởi đầu từ Quạt Mo Gió bản thể của Hùng Vương 

thế gian/lịch sử nên là Dịch chính trực nhất, chính thống nhất. Quẻ ba vạch Quạt Mo 

Đoài để trước nhất ở vị trí cao nhất trên Dịch đồ nên khác với Dịch Đám Ma cò Bổ Cu 
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Hùng Vương Hồng Lạc thế gian khởi đầu từ Tu Hú Đoài nấp bóng sau Bổ Cu Đế Minh-

Viêm Đế (trong khi ở Dịch Thằng Bờm, Hùng Vương Quạt Mo đứng đầu và Chim Đồi 

Môi Đế Minh đứng cuối cùng). 

.Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc Nhân Gian có một loại Dịch Thằng Bờm 

Hùng Vương  Chồng Đoài-Vợ Cấn Phục Hy Hồng Lạc Nhân Gian có Tiên Thiên Bát 

Quái Phục Hy với quẻ ba vạch Đoài là chủ thể, chủ chốt, đứng đầu bốn quẻ ba vạch 

dương. Như đã biết, Phục Hy có cùng bản thể Đoài với Hùng Vương. Như vậy Tiên 

Thiên Bát Quái Phục Hy chính thống, nguyên thủy phải khởi đầu tứ quẻ ba vạch Đoài khí 

gió. Tiên Thiên bát Quái Phục Hy Hoa Hạ khởi đầu từ quẻ ba vạch Càn không phải là 

Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy nguyên thủy. 

Rõ như ban ngày Tiên Thiên bát Quái Phục Hy Thằng Bờm đích thực là Tiên Thiên Bái 

Quái Phục Hy nguyên thủy. Ta có Tiên Thiên Bát Quái Thằng Bờm Phục Hy Hồng 

Lạc Nhân Gian = Tiên Thiên bát Quái Phục Hy nguyên thủy. 

.Ta có một loại nữa là Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Hồng Lạc thứ hai với Đoài hôn 

phối với Tốn tức Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Con Đoài-Mẹ Tốn Hồng Lạc Nhân 

Gian. Dịch Cửu Thần Ennead Ai Cập cổ với thần Gió Shu Đoài đứng đầu trong 8 vị thần 

sinh tạo lấy chị/em Tefnut Tốn chính là Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Con Đoài-

MẹTốn. Điều này minh chứng, xác thực Dịch Thằng Bờm có thật và là của Việt tộc con 

cháu Tổ Hùng/Hùng Vương. Bởi vì Dịch Cửu Thần Ai Cập cổ có thể đến từ vùng Đông 

Nam Á cổ, là Lục Địa Đất Mẹ Mu Đã Mất (The Lost Continent of Mu, James 

Churchward) hay từ Địa Đàng Đông Phương (Eden in the East, Stephen Oppenheimer). 

Vùng này ngày xưa dính liền với Đông Nam Á bây giờ đã chìm xuống biển chỉ còn là hải 

đảo. 

.Như thế, một lần nữa cho thấy Chu Dịch với Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ 

lấy từ Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy nguyên thủy Thằng Bờm Hùng Vương Chồng 

Đoài-Vợ Cấn Hồng Lạc Nhân Gian. 

.Ta có quạt là vật biểu của Tổ Hùng Vương và Hùng Vương. Quạt mo của Bờm là quạt 

biểu của các Tổ Hùng (Đại Vũ Trụ, Tiểu Vũ Trụ, nhân gian) và quạt giấy 18 cái nan là 

vật biểu của Hùng Vương mặt trời rạng ngời. 

.Bài hát có mục đích chính là diễn tả Dịch Hùng Vương Hồng Lạc Nhân gian không phải 

là Ngũ Hành. 

….. 

Trước khi chấm dứt, xin nhắc lại điểm quí hơn vàng qua bài đồng dao này là Tiên Thiên 

Bát Quái Phục Hy Thằng Bờm Hùng Vương Chồng Đoài-Vợ Cấn  Hồng Lạc Nhân 

Gian chính là Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy nguyên thủy. Tiên Thiên Bát Quái 

Phục Hy nguyên thủy là của Việt tộc con cháu Tổ Hùng, Hùng Vương. Hoa Hạ đã 

lấy Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy này sửa đổi vị trí của quái Đoài, Càn thành Tiên 

Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 
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(4) 

VIỆT DỊCH BẦU CUA. 

.Qua sử miệng đồng dao Chim Nông-Chim Cắt, ta có Việt Dịch Chim Nông-Cim Cắt, 

một thứ Dịch Chim Tạo Hóa Đại Vũ Trụ Tổ Hùng Thần Nông-Viêm Đế. 

.Qua sử miệng đồng dao Đám Ma Cò, ta có khuôn mặt chính là Dịch Sinh Tạo Tiểu Vũ 

Trụ Tổ Hùng ứng với Đế Minh và Dịch Hùng Vương Lịch Sử ứng với Thái Tổ Hùng 

Vương lịch sử gồm hai nhánh: 

-Qua dị bản có Bổ Cu là trưởng ngành nọc dương thái dương ta có Dịch Đám Ma Cò 

Hùng Vương Hồng Lạc Thế Gian. 

-Qua dị bản có Diều Hâu là trưởng ngành nọc âm thái dương ta có Dịch Đám Ma Cò 

Hùng Vương Lạc Hồng Thế Gian. Đây là Dịch Hùng Vương đội lốt Diều Hâu Đế Minh 

ngành nòng âm. 

.Qua sử miệng đồng dao Thằng Bờm, một con dân Việt bằng xương bằng thịt, ta có ít 

nhất là hai thứ Việt Dịch Hùng Vương Đích Thực Nhân Gian, ở cõi Người Việt Mặt 

Trời, con cháu Tổ Hùng, Hùng Vương. 

Một là Dịch theo hôn phối vợ chồng là Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Đoài-Hoàng 

Hậu Cấn Hồng Lạc Nhân Gian. Dịch này có Tiên Thiên Bát Quái Thằng Bờm Hùng 

Vương Đoài-Vợ Cấn Phục Hy Hồng Lạc Nhân Gian là Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy 

nguyên thủy.  

Hai là Dịch theo hôn phối đồng bản thể ruột thịt mẹ con là Dịch Thằng Bờm Hùng 

Vương Đoài-Mẹ Âu Cơ Tốn Hồng Lạc nhân Gian. Dịch này giống hệt Dịch Cửu Thần 

Enead Ai Cập, Thần Shu Đoài hôn phối với chị/em ruột Tefnut Tốn. 

.Qua trò chơi giải trí dân gian Bầu Cua này ta có một thứ Việt Dịch khác. Trò chơi Bầu 

Cua của dân gian Việt thường chơi vào dịp lễ tết gồm có 6 thứ: Gà, Tôm, Bầu, Cua, Cá, 

Cọc (Hươu Sừng, xem dưới) toàn là những thứ quen thuộc ở ruộng đồng, vườn, ao hồ 

quanh quẩn bên dân quê Việt Nam (hươu nai cũng sống ở đồng cỏ, ta có Đồng Nai). 

Những thứ này hoàn toàn ở trên mặt đất đồng quê. Ta có một loại Việt Dịch Bầu Cua 

Đồng Quê. 

VIỆT DỊCH BẦU CUA ĐỒNG QUÊ. 

Hiện nay vì không biết trò chơi này diễn tả Dịch nên các nhà thương mại làm trò chơi 

này sai lệch rất nhiều. Ví dụ như thấy ở bàn Bầu Cua dưới đây: con Gà mang dương tính 

lại quay mặt về phía trái, chiều âm, Gà là  trưởng ngành nọc dương thái dương gồm có 

Bầu, Cọc lại để sai chỗ ở hàng dưới là ngành nọc âm thái dương Cua Cá (phải để ở hàng 

trên là hàng dương), tương tự con Tôm âm lại quay về phía tay phải, chiều dương, con 

Hươu ngành dương lại quay mặt về phía trái, chiều âm, con Cá là con cá vàng, đúng ra 

phải là con Cá chép, phải quay mặt về phía trái chiều âm, Con cua lại là con ghẹ biển, 

đúng ra phải là cua đồng. 
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Bộ Bầu Cua làm gần như hoàn toàn sai.. 

Vì thế tôi đã xuất bản tác phẩm Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc, một bộ trò chơi mới gồm có 

sách và trò chơi thiết kế lại đúng theo Việt Dịch và viết bằng song ngữ Anh Việt giúp cho 

trẻ em Việt và người ngoại quốc chỉ cần chơi trò chơi này là hiểu được truyển thuyết, cổ 

sử và văn hóa Việt. Một phần sách đã đăng trên blog (xem Việt Dịch Bầu Cua). 

 

 

Tác phẩm Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc song ngữ Việt Anh gồm có sách và trò chơi. 

Ở đây tôi dùng tên gọn lại gọi là Việt Dịch Bầu Cua thay vì Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc 

để có được tính cách bao quát hơn (vì đọc theo Bầu Cua Cá Cọc theo đa số hiện nay chỉ 

là đọc theo chiều âm, một trong hai chiều nòng nọc, âm dương của Việt Dịch Bầu Cua). 

Trong bài này cũng chỉ xin vắn tắt nhắc lại những yếu tố liên hệ tới Dịch (các chi tiết 

khác xem Việt Dịch Bầu Cua). 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image002.gif
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0043.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0062.jpg
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Bầu Cua Cá Cọc Chứ Không Phải là Bầu Cua Cá Cọp. 

Trên bàn Bầu Cua chỉ có con Hươu sừng, không có con Cọp vậy mà hiện nay thường 

được gọi là Bầu Cua Cá Cọp? Tại sao? 

Thật sự ra, nguyên thủy, tổ tiên ta gọi là Bầu Cua Cá Cọc, ngày nay nói sai thành Bầu 

Cua Cá Cọp. 

Xin tóm lược thật vắn tắt, sau đây là những lý do tại sao gọi Cọc thành Cọp: 

1. Tiếng cổ Việt Cọc có nghĩa chung là nọc, đực, dương, bộ phận sinh dục nam, vật 

nhọn. Những con thú biểu tượng cho nọc, đực, dương, mặt trời, Việt gọi chung là con 

Cọc hay có tên biến âm của Cọc hay có nghĩa là nọc, cọc, que, vọt, vật nhọn, đực (như 

chim Cắt, Chim Rìu). Cọc mang trọn nghĩa của chữ Nọc (I, /\) trong chữ nòng nọc vòng 

tròn-que . Ở đây, ở cõi đất thế gian, con Cọc là một con thú bốn chân có cọc nhọn sừng 

tức con Hươu đực, Hươu Nọc, Hươu (có) Sừng, Hươu Việt. Sừng là vật nhọn là một thứ 

Cọc nhọn, một thứ Nọc nhọn mang dương tính.. Con Hươu sừng, hươu nọc là con Hươu 

Cọc, Con Cọc. Theo biến n = l như nòng súng = lòng súng, ta có nọc = Hán Việt lộc 

(hươu). Con lộc là con nọc, con cọc. Ta cũng thấy theo h = g (hóa chồng = góa chồng, ta 

có Anh ngữ hart (hươu đực, hươu sừng) = gạc (sừng). Hươu đực hart là hươu sừng có 

sừng, có gạc. 

Nhìn vào bàn Bầu Cua ta thấy con Cọc chính là con Hươu ở góc trên bên trái. 

2. Đọc sai Cọc (Hươu) thành Cọp theo kiểu biến âm chữ cuối c = p như chốc (đầu) = 

chóp (đầu). 

3. Việt ngữ có từ cá cược (betting) có nghĩa là đánh cá, đánh cược, đánh cuộc. Từ cược 

là biến âm của cọc như tiền đặt cọc = tiền đặt cược. Cọc có một nghĩa là bộ phận sinh 

dục nam. Cọc, cược biến âm với c…c vì thế để tránh thô tục nên mới nói là đánh cuộc 

cho thanh nhã. 

Ta thấy rất rõ cá (biểu tượng cho nước thế gian) đi đôi với cọc (là con hươu biểu tượng 

cho lửa thế gian). Đánh cá cọc, cá cược là đánh “nước-lửa”, đen đỏ, xấp ngửa, âm dương 

để ăn thua. Ở bàn Bầu Cua, đánh cược, đánh cuộc là đánh con Cọc, con Hươu và đánh cá 

là đánh con Cá (Chép). Người Bắc hay nói đánh cuộc trong khi Trung Nam hay nói đánh 

cá. Người Bắc theo dòng Nọc Lửa phía con Hươu mặt trời, Hươu Cọc Kì Dương Vương, 

phía mẹ Âu Cơ. Theo truyền thuyết Mường Việt cổ mẹ Âu Cơ dòng nọc Lửa có hiểu 

tượng là co nai sao. Người Bắc phần lớn theo dòng Hươu Nai, có linh thú là con Nghê, 

con Li, con Kì (trong cặp kì lân). Trung Nam theo dòng Nòng Nước con Cá Chép An 

Dương Vương phía cha Lạc Long Quân. Trung Nam phần lớn theo dòng Cá Chép hóa 

Long, có linh thú là con Rồng Nước Lạc Long. Điểm sau này cũng dễ hiểu, vì đa số 

người Trung Nam có tổ tiên vốn là di dân từ vùng châu Hoan (châu Nước) thuộc địa bàn 

Cổ Loa cũ, Thanh Nghệ Tĩnh vào Trung Nam (dòng An Dương Vương, Lạc Long Quân). 

Một lần nữa ở đây qua hai từ cá cược cho thấy ngôn ngữ Việt Nam có hai dòng: ngôn 

ngữ miền Bắc nghiêng về dòng Nọc Lửa Hươu phía mẹ Âu Cơ và ngôn ngữ Trung nam 

nghinêg về dòng Nòng Nước cá Chép Lạc Long Quân (Tiếng Việt Huyền Diệu). 

Rõ như đen với đỏ qua trò chơi có một khuôn mặt cờ bạc đỏ đen này, ta thấy Cá đi với 

Cược, Cọc (Hươu) chứ không đi với Cọp. Con Cọp không phải là con vật chủ yếu được 
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dùng trong trò chơi có tính cách cá cược này. Ta cũng thấy từ cá cược có thể phát gốc từ 

trò chơi có con cá chép và con hươu cọc này. 

Tóm lại ta phải nói Bầu Cua Cá Cọc mới đúng nghĩa còn nói là Bầu Cua Cá Cọp là nói 

sai (xem thêm chi tiết trong Việt Dịch Bầu Cua). 

Trò Chơi Bầu Cua và Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch. 

Trò chơi có 6 thứ nhưng chỉ được gọi theo bốn thứ Bầu Cua Cá Cọc mà không nhắc tới 

Gà Tôm. Như thế Gà Tôm và Bầu Cua Cá Cọc là hai nhóm riêng rẽ, thuộc đẳng cấp, tầng 

lớp khác nhau, mang ý nghĩa thuộc hai diện khác nhau. Nhóm Tôm Gà không được nhắc 

tới là nhóm thứ yếu. Tôm Gà thuộc vào một diện và Cua Cá Cọc thuộc vào một diện. Ta 

thấy số 6 là số lão âm mang tính sinh thành, 6 = 2 + 4. Số 2 ứng với lưỡng cực, lưỡng 

nghi diễn tả bằng Gà Tôm và số 4 ứng với tứ tượng diễn tả bằng Bầu Cua Cá Cọc. 

1. Tôm Gà: Lưỡng Nghi. 

TÔM 

Con tôm sống dưới nước có một khuôn mặt biểu tượng cho nước cõi thế gian nhân sinh. 

Tại sao gọi là con tôm? Về ngôn ngữ học, theo biến âm t=n như túm = núm, ta có tôm = 

nôm, nam. Nôm, nam có một nghĩa là nước. Cái nơm, người Nam có khi phát âm là cái 

nôm là vật bắt cá, liện hệ với nước. Cổ ngữ Việt nậm là sông, bầu nậm là bầu đựng nước, 

đựng rượu. Thái Lan ngữ nam cũng có nghĩa là nước như nam pla là ‘nước cá’ tức nước 

mắm, sông Mae Nam là sông Mẹ Nước (sông Cái). Tôm là con Nước đối nghịch với con 

Gà là con Lửa. 

Con tôm là “con nước” nên Tôm biểu tượng cho Nòng, âm, thái âm, cho cực âm, dòng 

âm, Khôn, nước, phái nữ, bộ phận sinh dục nữ. Do đó dân gian Việt Nam mới ví con tôm 

he (tôm đỏ) với bộ phận sinh dục nữ (he là đỏ. He biến âm với hoe là đỏ như mắt đỏ hoe, 

biến âm với hè là mùa đỏ lửa). 

Con Tôm biểu tượng cực âm, nước thái âm ở cõi nòng, âm thế gian. Tổng quát Tôm có 

một khuôn mặt đội lốt Thần Nông Tạo Hóa. 

Con Tôm có nghĩa là Nước, sống dưới nước ứng với Thần (như đã biết Thần có một 

nghĩa là Nước) và đầu tôm bờm xờm như thấy qua câu Vè Cá Tôm: ‘Cái đầu bờm xơm là 

con tôm tít’, bờm biểu tượng cho gió (xem Việt Dịch Thằng Bờm) ứng với Nông. Như 

thế Tôm có một khuôn mặt biểu tượng sinh tạo thế gian của Thần Nông Tạo Hóa, Vũ 

Trụ. 

Con Tôm trên bàn Bầu Cua thường diễn tả có hai càng to mầu đỏ nên con tôm 

càng  mang dương tính, thái dương biểu tượng cho nọc âm thái dương, theo ngành lửa, 

dương là mặt trời nọc âm thái dương của dòng âm, nước Thần Nông thuộc ngành mặt trời 

thái dương. 

Lưu Ý 

Xin nhắc lại Thần Nông-Viêm Đế ở dạng nhất thể thái cực, trứng vũ trụ và theo duy âm 

(âm có trước) là Thần NôngViêm Đế (viết dính nhau), còn theo duy dương là Viêm 
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ĐếThần Nông. Nhìn dưới diện lưỡng nghi ta có Thần Nông là Thần Không Gian thái âm 

và Viêm Đế là Thần Mặt Trời thái dương. 

Theo truyền thuyết, ở phía ngành nọc dương mặt trời thì Viêm Đế có hiệu là Thần Nông 

(ngược lại ở phía ngành nọc âm mặt trời thì Thần Nông có hiệu là Viêm Đế). 

Trong cùng ngành nọc dương mặt trời thái dương Viêm Đế thì Viêm Đế là mặt trời nọc 

dương thái dương phía Kì Dương Vương và Thần Nông là mặt trời nọc âm thái dương 

phía Lạc Long Quân. 

Theo một truyền thuyết thì Thần Nông thị là tộc Người Đầu Tôm. Rõ ràng Thần Nông 

Thị là Người ngành Nước thái âm (Khôn âm) đầu bờm xơm Gió thiếu âm (Khôn dương) 

tức Khôn. Thần Nông Đầu Tôm là của Đại Tộc Việt, hoàn toàn khác biệt với ông thần 

nông nghiệp, làm ruộng Thần Nông Đầu Bò của Hoa Hạ (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử 

Hừng Việt). 

 

Thần Nông Đầu Bò có sừng nhỏ của Hoa Hạ. 

 Xin đừng lầm lẫn Thần Nông tạo hóa, sáng thế của Đại Tộc Việt có đầu tôm với Thần 

Nông, ông thần nông nghiệp đầu bò của Trung Hoa. 

Trên bàn Bầu Cua Cá Cọc, con Tôm biểu tượng cho ngành Nòng, Nước, âm, cực âm, 

ngành âm cõi thế gian, là hình bóng của ngành người Tôm Thần Nông ngành Thần 

Nông-Lạc Long Quân thì phải diễn tả đúng theo ý nghĩa của Tôm như vừa nói. 

Vì thế trên Bàn Bầu Cua do tôi thiết kế, tôi đã diễn tả con Tôm với ba khuôn mặt: 

-Con Tôm ở giữa mang tính sinh tạo, tạo hóa Thần Nông trên đầu có đĩa thái cực, Trứng 

Vũ Trụ có đuôi có chữ nòng nọc vòng tròn-que hình móc xoắn Nước Thần và đầu bờm 

xơm Nông Gió. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0082.jpg
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Tôm trên bàn Bầu Cua do tác giả thiết kế, hoạ sĩ Khánh Trường phác họa. 

 Tôm có hai càng đỏ diễn tả hai nọc dương, thái dương. 

-Con tôm ở trên cao nhất có mầu xanh lơ (bleu), mầu bầu trời diễn tả bầu trời sinh tạo và 

râu bờm xơm cường điệu biểu tượng cho gió. Tôm này diễn tả nhánh Nông Khí Gió thiếu 

âm, Khôn dương của ngành Thần Nông. 

Đây là con tôm Nông. 

-Con Tôm ở dưới bên trái toàn thân mầu xanh dương đậm, mầu nước thái dương (trong 

khi mầu đen là mầu thái âm của nước thái âm) và có đuôi xoắn hình móc nước. Tôm này 

diễn tả nhánh Thần Nước thái âm, Khôn âm của ngành Thần Nông. Đây là con tôm Thần. 

Tóm lại con Tôm trên bàn Bầu Cua diễn tả cực âm ở tầng lưỡng nghi đồng quê thế gian, 

đội lốt cực âm tạo hóa ở tầng Tạo Hóa. Đối chiếu với truyền thuyết cổ sử Việt, Tôm biểu 

tượng cho ngành Thần Nông Thi Người Đầu Tôm, ở tầng lưỡng nghi thế gian đội lốt 

Thần Nông cõi sinh tạo tạo hóa. 

Tôm Thần Nông lưỡng nghi này sinh ra đại tộc Thần Nước Chấn và Nông Không Khí 

Gió Đoài vũ trụ. 

GÀ 

Tổng quát Gà có nghĩa biểu tượng trái ngược với Tôm. 

Gà là loài chim. Cúm gà Anh Mỹ gọi là Cúm chim Bird flu. 

Gà là loài chim mang dương tính. Ta có từ đôi gà qué nghĩa là gà = qué. Con gà là con 

qué, con que, con ke (bộ phận sinh dục nam). Anh ngữ cock, (Pháp ngữ coq) gà trống 

cũng có nghĩa là bộ phận sinh dục nam. Cock, Coq chính là Việt ngữ cọc. Cọc biến âm 

với cược, c…c (Tiếng Việt Huyền Diệu). Nọc, cọc là đực, dương. Dương cũng có một 

nghĩa là mặt trời. Như thế gà là một loài chim mang dương tính biểu tượng cho Nọc (cọc, 

đực, mặt trời, dương, cực dương, dòng dương, phái nam…). 

Gà cùng loài với chim trĩ. Chim trĩ thần thoại hóa thành chim phượng của Trung Hoa. 

Gà, trĩ, phượng là chim dương, chim lửa, chim mặt trời. Nước Pháp có quốc biểu chim là 

con gà sống coq vì France là tộc có nguồn gốc thờ mặt trời. France có gốc từ cổ ngữ 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0101.jpg
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Germanic *fronkon ‘javelin, lance’ (cây lao) giống như cổ ngữ Anh franca ‘lance, 

javelin’. Cây lao là vật nhọn như rìu, búa, việt biểu tượng cho nọc, vật nhọn, dương, mặt 

trời. 

Gà trống Coq là Cọc. Lao nguyên thủy là cây Cọc nhọn. Hiển nhiên gà sống Coq, Cọc là 

chim biểu của người Franca, Lao cọc nhọn. Coq, Cọc và Lao cọc nhọn biểu tượng mặt 

trời. Vì vậy họ có quốc biểu chim là con gà sống, chim biểu của mặt trời thế gian 

Người Pháp Franca, cây Lao giống Người Việt, cây Rìu Việt. Pháp cổ thờ mặt trời có 

chim biểu là con gà cọc Coq giống Người Rìu Việt Mặt Trời có chim biểu là chim Rìu bổ 

cắt. Con gà đất thế gian đội lốt chim Rìu bổ cắt tạo hóa (xem bài nói chuyện Việt Là 

Gì?). 

Nhưng gà sống nhiều trên mặt đất nên là chim biểu của Mặt Trời Thế Gian, ở vùng 

đồng quê đội lốt chim cắt sừng, chim biểu của thần mặt trời Viêm Đế ở cõi tạo hóa. 

Như thế Gà đội lốt Viêm Đế có hai khuôn mặt Viêm lửa trời Càn, mặt trời vũ trụ và Đế 

Lửa đất Li, mặt trời đất thế gian. Vì sống trên mặt đất nên khuôn mặt Li-Đế mang tính 

chủ. 

Vì mang khuôn mặt thế gian nên trên bàn Bầu Cua, con Gà được diễn tả đứng trên mặt 

đất chứ không đứng trên cây, trên nóc nhà hay đang bay. 

Trên bàn Bầu Cua do tác giả thiết kế, con gà có ba khuôn mặt. 

 

Con Gà trên bàn Bầu Cua do tác giả thiết kế, hoạ sĩ Khánh Trường phác họa. 

Con gà ở giữa mang hình bóng tạo hóa Viêm Đế (nên người có hình thái cực, Trứng Vũ 

Trụ) quay mặt về phía phải, phía dương. Phía đầu mầu đỏ mang tính dương thái dương 

Càn ứng với Viêm và phần đuôi mầu vàng đất mang tính thiếu dương Li ứng với Đế. Vì 

vậy con Gà đội lốt Viêm Đế này khi phân cực sinh ra con gà đỏ bay ở trên (có phụ đề 

hình mây), quay mặt về phía dương tay phải (dương của dương là thái dương) ứng với 

Càn Viêm (có nửa đĩa thái cực trắng mang dương tính trên người) và con gà mầu vàng 

đất ở dưới đứng trên đất, quay mặt về phía âm tay trái (âm của dương là thiếu dương) 

ứng với Li Đế (có nửa đĩa thái cực đen mang âm tính trên người). 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0121.jpg
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Tóm lại con Gà có một khuôn mặt là chim lửa thế gian biểu tượng cho dương, cực 

dương, ngành dương cõi thế gian, là hình bóng của chim Việt cắt sừng Viêm Đế vũ trụ, 

Thần Tổ Mặt Trời của Viêm Việt ở Cõi Tạo Hóa. 

Tổng quát Tôm đội lốt Thần Nông và Gà đội lốt Viêm Đế biểu tượng cho Nòng Nọc, âm 

dương, Lưỡng Nghi ở cõi đồng quê thế gian. 

2. Bầu Cua Cá Cọc: Tứ Tượng. 

Như đã thấy Bầu Cua Cá Cọc thuộc về một diện khác, một nhóm khác. Ta thấy tổng quát 

Tôm Gà biểu tượng cho Nòng Nọc âm dương, Lưỡng Nghi. Như thế Nòng Tôm hôn phối 

với Nọc Gà sinh ra Tứ Tượng. Tứ Tượng chính là Bầu Cua Cá Cọc. 

-BẦU 

Bầu là một loại thực vật dây leo cùng họ nhà bí. 

Bầu biến âm với bao, bọc. Qua từ đôi bầu bì ta có bầu = bì. Bì có nghĩa là bao bọc như 

cân trừ bì là cân trừ bao. Bì thư là bao thư. Bì là da như bì heo. Da là bao, túi bao bọc 

thân thể. Thái ngữ nang là da. Việt ngữ nang là bao bọc. Bướu nang (cyst) là bướu bọc. 

Vũ trụ là một cái bao, bọc nên gọi bầu vũ trụ; trời cũng là một cái bao, cái bọc nên gọi là 

bầu trời. Bọc trời vì thế cũng gọi là da nên ta có từ da trời. Ta có bí cùng họ nhà bầu. Bí 

biến âm với bì. Bầu biến âm với Anh ngữ pouch, bao, bọc, túi. 

Như thế Bầu biểu tượng cho bầu vũ trụ, bầu trời, không gian. 

Ngoài ra bầu là bao, bọc, túi cũng mang nghĩa sinh tạo vì thế bầu còn có nghĩa mang bầu, 

mang thai. Mang bầu là mang bọc, túi trong có thai nhi. Bọc túi đựng con gọi là dạ con. 

Dạ biến âm với da cũng có cùng nghĩa là bao bọc. 

Tóm lại bầu là bao, túi sinh tạo, là bầu vũ trụ tạo hóa, bầu trời thế gian sinh tạo. 

Như thế quả Bầu trên bàn bầu Cua mang nghĩa biểu tượng bầu vũ trụ tạo hóa, bầu trời 

sinh tạo. Ở đây có chủ thể ở cõi dân gian, đồng quê nên bầu là bầu thế gian sinh tạo đội 

lốt bầu vũ trụ tạo hóa. 

Đối chiếu với truyền thuyết Việt thì chúng ta là Man, Mán, Mường có nghĩa là Người. 

Người là Tiểu Vũ Trụ con của Đại Vũ Trụ, của Bầu Vũ Trụ Tạo Hóa. Vì thế mà theo 

truyền thuyết Mường Việt, Người Tiểu Vũ Trụ Man Mán Mường Việt sinh ra từ quả bầu 

tạo hóa Đại Vũ Trụ. Người Việt từ quả Bầu chui ra trước nên có da trắng và người 

Mường và các sắc dân vùng cao chui ra sau nên có da đen hơn. 

Trên trống đồng Ngọc Lũ I, những người-chim ngành nọc dương Người Việt Mặt Trời 

Thái Dương thuộc chủng Người-Man-Mán-Mường Tiểu Vũ Trụ. Chủng Người Tiểu Vũ 

Trụ sinh ra từ Bầu Đại Vũ Trụ diễn tả bằng người cuối cùng của nhóm bẩy người nhẩy 

múa có trang phục đầu hình quả bầu nậm. 
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Người Tiểu Vũ Trụ Man Mán Mường có trang phục đầu hình quả bầu nậm trên trống 

đồng Ngọc Lũ I (Giải Đọc Trống Đồng Đông Nam Á). 

Tổ Hùng Vương sinh ra từ một bọc trứng thế gian, một bầu trứng mang hình bóng Bầu 

sinh tạo thế gian đội lốt Bầu Tạo Hóa. Hùng Vương thế gian đội lốt Tổ Hùng Đại và Tiểu 

Vũ Trụ. 

Tổ Hùng có một khuôn mặt bầu trời, bầu tạo hóa, vũ trụ. Hùng Vương lịch sử có một 

khuôn mặt bầu trời sinh tạo thế gian đội lốt Tổ Hùng Tạo Hóa. 

Bầu biểu tượng cho bầu tạo hóa, bầu sinh tạo nguyên tạo có thể diễn tả bằng hình cầu 

tròn, có thể dùng mầu xanh lá cây thiên nhiên. 

Nhìn dưới dạng sinh tạo hữu tính phái thì quả bầu phải có nòng nọc, âm dương. Đây là 

loại bầu nậm mang tính nòng nọc, âm dương đề huề. Bầu nậm có cổ thẳng mang tính nọc 

(I) và phần phình bầu dưới mang tính nòng (O). 

 

Bầu nậm cổ thẳng có nòng nọc, âm dương đề huề (nguồn : internet). 

Vì thế theo đúng lẽ càn khôn thì trên bàn Bầu Cua phải vẽ loại bầu nòng nọc, âm dương 

này. 

Quả bầu nòng nọc, âm dương này là nguyên lý lưỡng hợp nòng nọc, âm dương căn bản 

của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo Dịch lý. Vì thế nó và biến thể của nó (như hình hình 

chuông có cán úp, củ hành Tây…) thấy trên nóc của các kiến trúc tín ngưõng, thờ 

phượng của các tôn giáo chính, di duệ của Vũ Trụ giáo như Ấn giáo, Phật Giáo, Lão 

giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi Giáo… (xem Vũ Trụ giáo,) 

Ta đã biết trong Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo nòng nọc, âm dương liên tác sinh ra vũ 

trụ, muôn sinh muôn vật. Vũ trụ chia ra là tam thế, diễn tả bằng Cây Tam Thế, Cây Vũ 

Trụ, Cây Đời Sống mà ví dụ điển hình là Đẻn Đá Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời 

Sống (Cơ Thể Học Trồng Đồng). 
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Đèn Đá Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống diển tả trọn vẹn thuyết Vũ Trụ Tạo 

Sinh, khởi đầu từ chỏm quả bầu nậm mang tính nòng nọc, âm dương. 

Như thế qua sự hiện diện của quả bầu trên bàn bầu Cua ta đã có ngay một ý niệm là bàn 

Bầu Cua diễn tả trọn vẹn Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ thuyết, Vũ Trụ giáo, Dịch ở cõi đồng 

quê thế gian. 

Nhìn theo duy dương thì Bầu có thể là bầu cầu tròn mầu đỏ. Bầu tròn đỏ diễn tả lửa bầu 

trời, bầu vũ trụ tức lửa vũ trụ, lửa trời Càn. Đối chiếu với truyền thuyết, cổ sử Việt thì 

ứng với Viêm Đế Tạo Hóa. 

Bầu cầu tròn biểu tượng co bầu vũ trụ tạo hóa vì thế trên bàn Bầu Cua ta không thấy quả 

bầu hình cầu tròn đỏ này mà chỉ thấy loại bầu có eo có mầu đỏ hay mầu vàng của cõi 

sinh tạo thế gian đồng quê. Vì cõi thế gian ứng với quẻ ba vạch nên loại bầu sinh tạo thế 

gian cũng có ba phần. 

 

Quả bầu nậm có eo mầu vàng có ba phần phình tròn trên bàn Bầu Cua. 

Lưu ý chóp cổ bầu cũng có hình tròn không phải hình nọc que. 

Bầu có cổ tròn o, thân có eo chia ra làm hai phần bầu phình OO này diễn tả theo chữ 

nòng nọc vòng tròn-que, đọc theo chiều âm từ trên xuống (vì bầu mang âm tính) ta có 

oOO, tức Khôn ứng với Vụ Tiên Nàng (O) Nước thái âm (OO) Khôn OOO. Quả bầu ở 

đây có mầu vàng là màu thái dương âm, mầu của Lạc Long Quân (Lạc Long Quân là Mặt 

trời Nước thái dương nên có thú, cá biểu mầu vàng như Trâu Vàng, Rùa Vàng, Cá Chép 

vàng). Bầu nậm này biểu tượng Khôn Vụ Tiên có Lạc Long Quân đại diện mang tính 

sinh tạo thế gian, đội lốt Thần Nông thái dương tạo hóa. Như thế các bàn Bầu Cua có vẽ 
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hình bầu có một eo mầu vàng ba chỗ phình tròn thuộc nhánh nọc âm thái dương Vụ Tiên-

Chấn Lạc Long Quân. 

Trên bàn Bầu Cua của tác giả, bầu được diễn tả dưới hai khuôn mặt nọc dương thái 

dương Đế Minh và nọc âm thái dương Vụ Tiên-Lạc Long Quân. 

 

Bầu trên bàn bầu Cua của tác giả.  

(ở đây có một lỗi kỹ thuật là cổ bầu làm thẳng, phải làm hình tròn như đã sửa lại mới 

đúng). 

 -Bầu Đỏ Lửa trời Càn ở trên (hàng dương) trong có hình mây diễn tả cõi trời ứng với Đế 

Minh sinh tạo cõi thế gian nên có hình đĩa thái cực, Trứng Vũ Trụ. 

Như thế Bầu trên bàn Bầu Cua mang tính tạo hóa, sinh tạo, theo duy dương phía ngành 

nọc dương thái dương Viêm Đế-Đế Minh thì bầu phải là bầu nậm có cổ tròn có eo tạo ra 

ba chỗ phình tròn mầu đỏ ứng với Càn Khôn Đế Minh-Vụ Tiên. 

-Bầu Vàng Nước dương Chấn ứng với Đế Lạc/Lạc Long Quân/Vụ Tiên ở dưới trong có 

phụ đề những chữ nòng nọc vòng tròn-que hình móc nước. 

Chấn ở đây mang tính sinh tạo đại diện cho Nàng Nước Vụ Tiên Khôn, vợ Đế Minh Càn, 

đội lốt Thần Nông thái dương tạo hóa, tương với một thứ Đế Lạc ngang hàng với Đế 

Minh. 

Lưu ý ở quả bầu vàng này có thêm hai dải mầu hồng biểu tượng cho Âu Cơ ‘phất phơ hai 

dải yếm đào gió bay’. 

Tóm lại Bầu diễn tả Bầu Trời sinh tạo thế gian theo duy dương là Bầu Đỏ Càn Đế Minh 

và theo duy âm là Bầu Vàng Vụ Tiên/Đế Lạc/ Lạc Long Quân. 

CUA 

Cua giống rùa có mai giống mu rùa. Như đã biết Rùa thường đi với Phục Hy diễn tả trọn 

vẹn thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch. Rùa có đuôi và đầu diễn tả nòng nọc, âm dương hay 

có mu hình vòm biểu tượng cho vòm Trời và bụng phẳng vuông biểu tượng cho Đất. Trời 
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Đất cũng là dạng lưỡng hợp của hai cực lưỡng nghi. Bốn chân biểu tượng tứ tượng. Việt 

Thường tặng Chu Thành Vương con rùa trẻn lưng có chữ khoa đẩu diễn tả sự việc từ lúc 

‘mở ra trời đất’ chính là một thứ Dịch Rùa Việt Thường mà thường gọi là Lịch Rùa. Cua 

vì thế cũng diễn tả trọn vẹn thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch lý và còn trọn vẹn hơn rùa. 

Mai cua, bụng cua tương đương với mu rùa, bụng rùa và hai càng tương đương với đuôi 

và đầu rùa diễn tả lưỡng nghi. Nhưng Cua có 8 chân ứng với 8 quẻ ba vạch tức bát quái. 

Nhìn dưới diện tứ tượng, mai cua hình vòm là vòm vũ trụ, vòm trời biểu tượng cho Đoài 

vũ trụ khí gió. Ở đây là thế gian đồng quê, mai cua biểu tượng cho Bầu Trời thế gian tức 

Gió. Trong thực tế có một loài cua gọi là Còng Gió. 

Xin nhắc lại Phục Hy có mạng Đoài Gió đi với rùa giống hệt như Hùng Vương mạng 

Đoài Gió đi với Cua. Cua và Rùa hiển nhiên đểu diễn tả Dịch. 

Con Cua sống được dưới nước mang âm tính (O) trên bàn Bầu Cua để ở phía tay phải tức 

phía dương (I) nghĩa là dương (I) của âm (O) tức IO thiếu âm, nguyên thể của khí gió 

Đoài vũ trụ. 

Con Cua phải nằm cùng hàng với Tôm, Cá vì cả ba con đều có thể sống dưới nước thuộc 

nhánh mang âm tính. Nhánh nòng âm này phải để ở hàng dưới tức hàng mang âm tính (vì 

phía dưới gần cõi âm nên mang âm tính) thuộc nhánh Nòng âm. 

Trên bàn Bầu Cua của tác giả Cua được diễn tả bằng ba khuôn mặt: 

 

Cua trên bàn bầu Cua của tác giả. 

Khôn mặt chính là Cua Hùng Vương đồng quê thế gian ở giữa có mai tròn bầu trời mầu 

xanh da trời trên mai có ma phương 3/18 của Hùng Vương Đoài. Số 3 là số Đoài. 

Cua Hùng Vương này có hai nhánh: 

-Nhánh cua thuộc ngành Lửa mẹ mang tính lửa dương mầu đỏ gạch, mầu đất để ở hàng 

trên, trên mai có ma phương 6/18 của Mẹ Âu Cơ có khuôn mặt Nàng (O) Lửa (II) tức 

Tốn OII, số 6 là số Tốn. 
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-Nhánh cua thuộc ngành nước thái dương có mầu nước dương của biển (ở đây có lỗi kỹ 

thuật là có mầu xanh lơ) ở hàng dưới trên mai có ma phương 9/18 của Cha Lạc Long 

Quân Chấn thế gian tầng 2 tức số 9. Số 9 là số Chấn. 

Tóm lại con Cua diễn tả tượng Gió ứng với Đoài Gió. 

Ở đây thuộc cõi đồng quê thế gian nên ứng với Hùng Vương Đoài Gió thế gian lịch sử. 

CÁ 

Trên bàn Bầu Cua cá thường vẽ là cá Chép. 

Như đã biết, cá chép hóa long là thú biểu của Vua Rồng Nước Lạc Long Quân. 

Trên bàn Bầu Cua của tác giả cá được diễn tả bằng hai hình cá theo hai khuôn mặt 

dương, Tổ Phụ Lạc Long Quân và âm, nhánh Hùng Lạc. 

 

Cá chép trên bàn Bầu Cua của tác giả. 

Theo duy dương cá chép ở hàng trên quay mặt về phía tay phải, chiều dương có mầu 

vàng (ở đây bỏ mầu dương nước biến là lấy mầu lộn của con cá ở dưới) ứng với khuôn 

mặt thái dương âm của Tổ Phụ Lạc Long Quân ngành nọc thái dương. 

Cá chép ở dưới mang âm tính quay mặt về phía trái, chiều âm có mầu dương nước biển 

(ở đây bỏ mầu lộn của con cá ở trên) ứng với nhánh Hùng Lạc theo Cha Lạc Long Quân 

xuống biển. 

Tóm lại Cá Chép diễn tả quẻ ba vạch Chấn ứng với Lạc Long Quân. 

Ở đây là cõi dân gian thế gian ứng với nhánh Hùng Lạc Lạc Long Quân. 

CỌC 

Con Cọc, con Hươu là thú bốn chân sống trên mặt đất có hai sừng diễn tả lửa, thái 

dương. Con Cọc hươu sừng là thú biểu của Đất lửa, đất dương ứng với Li. 
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Đối chiếu với truyền thuyết, cổ sử Việt thì Hươu Cọc ứng với Kì Dương Vương (Khai 

Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). 

Trên bàn Bầu Cua Hươu Cọc có sừng mang dương tính (I) phải nằm ở hàng trên dương 

nhưng ở phía tay trái, tức phía âm (O). Như thế Hươu Cọc mang khuôn mặt âm (O) của 

dương (I) tức thiếu dương OI ứng với quẻ ba vạch Li (IOI). 

Trên bàn Bầu Cua của tác giả Hươu Cọc được diễn tả theo hai khuôn mặt dương Tổ Phụ 

Kì Dương Vương và âm nhánh Hùng Kì bằng hai con hươu: 

 

Hươu Cọc trên bàn Bầu Cua của tác giả. 

Con hươu ở hàng trên, dương quay mặt về phía tay phải chiều dương có mầu đất đỏ, trên 

người có những đốm sao đỏ 5 cánh diễn tả Đất dương Li (số 5 là số Li). Hươu Cọc 

dương này ứng với Tổ Phụ Kì Dương Vương Đất dương Li. 

Con hươu ở hàng dưới mang âm quay mặt về phía trái, phía âm tính có mầu vàng 

hồng âm nữ thái dương trên người có những đốm trắng đen mang âm tính ứng với nhánh 

Hùng Lang theo Mẹ Âu Cơ lên núi. Người Mường thờ con hươu sao đốm biểu tượng cho 

Âu Cơ. 

Tóm lại Hươu Cọc diễn tả quẻ ba vạch Li, Đất dương ứng với Kì Dương Vương. 

Ở đây là cõi đồng quê, thế gian nên ứng với nhánh Hùng Kì Kì Dương Vương. 

Tóm Lược 

Như thế bàn Bầu Cua có: 

-Tôm Gà diễn tả lưỡng nghi đồng ruộng thế gian đội lốt lưỡng nghi Thần Nông Viêm Đế 

Tạo Hóa Vũ trụ. 

-Bầu Cua Cá Cọc diễn tả tứ tượng dương đồng quê thế gian. Tượng Bầu lửa trời Càn 

mang tính sinh tạo Tiểu Vũ Trụ là khuôn mặt truyền thuyết ứng với Đế Minh. Cua Gió 

Đoài vũ trụ ứng với khuôn mặt Hùng Vương thế gian lịch sử. Cá Chép Nước dương 
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Chấn ứng với nhánh Hùng Lạc Lạc Long Quân thế gian và Coc Hươu Sừng Li Đất 

dương ứng với nhánh Hùng Kì Kì Dương Vương thế gian. 

Việt Dịch Bầu Cua. 

Bốn quái ba vạch Bầu Càn, Cua Đoài, Cá Chép Chấn và Hươu Cọc Li là tứ tượng dương 

hợp với tứ tượng âm Khôn, Cấn, Tốn, Khảm ta có Dịch Bầu Cua. Ta có ít nhất hai loại 

Dịch Bầu Cua dương âm theo cách đọc theo chiều dương, duy dương hay đọc theo chiểu 

âm, duy âm.  

1. Việt Dịch Bầu Cọc Cá Cua Đồng Quê. 

Nếu ta đọc theo chiều dương tức theo chiều ngược kim đồng hồ của ngành nọc mặt trời 

thì Bầu phải mang dương tính thái dương tức bầu sinh tạo của ngành nọc dương thái 

dương Viêm Đế-Đế Minh. Như vậy bầu ở đây phải là bầu cổ tròn thân có eo mầu đỏ lửa 

thái dương Càn. Ta có bầu nậm bầu Càn-Khôn, Đế Minh-Vụ Tiên. 

Theo chiều dương này ta có bốn quái theo thứ tự Bầu Cọc Cá Cua tức Càn Li Chấn Đoài 

ở hàng trên (riêng Cua ở hàng giữa) của bàn Bầu Cua của tác giả. 

Như thế theo chiều dương Bầu Cọc Cá Cua ta có một loại Dịch đồng quê thế gian viết 

theo chữ nòng nọc vòng tròn-que như sau: 

 

Dịch Bầu Cọc Cá Cua Đồng Quê. 

Ta thấy Bầu Càn ứng với Đế Minh, Cọc (Hươu Cọc) ứng với Kì Dương Vương, Cá ứng 

với Lạc Long Quân và Cua ứng với Tổ Hùng/Hùng Vương. Ta thấy Dịch theo duy dương 

này nếu nhìn dưới diện tạo hóa, sinh tạo thì là Việt Dịch Sử Truyền Thuyết trong đó các 

vị Tổ Phụ đều là những vị sáng thế. Cua ứng với Tổ Hùng (xem Việt Dịch Sử Truyền 

Thuyết). 

Nhưng ở đây với các yếu tố Dịch đều mang tính đồng ruộng nên Tổ Hùng phải có khuôn 

mặt đồng quê, thế gian, lịch sử và Dịch Hùng Vương đồng ruộng phải mang tính chủ. 

Nếu nhìn theo diện đồng quê này ta thấy Bầu Đế Minh sinh ra Hươu Cọc Kì Dương 

Vương. Kì Dương Vương đội lốt Đế Minh nên có khuôn mặt Tổ thế gian. Kì Dương 

Vương Lửa Đất lúc này là thái tổ sinh ra nhánh Cá Hùng Lạc Nước và nhánh Cua Hùng 

Lang Gió. 
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Theo như cổ sử viết thì Họ Hồng Bàng thế gian kể từ Kì Dương Vương trở xuống. Như 

vậy ở đây ta có một loại Dịch thế gian/lịch sử là Dịch Hồng Bàng thế gian (xem Dịch 

Hồng Bàng Kì Dương Vương). 

Tóm lại 

-Nhìn theo duy dương, diện tạo hóa, sinh tạo, sáng thế ta có Dịch Bầu Cọc Cá Cua Sử 

Truyền Thuyết Việt. Dịch này chỉ là thứ yếu vì đây là cõi đồng quê thế gian. 

-Nhìn theo duy dương, diện đồng quê, thế gian, ta có Việt Dịch Bầu Cọc Kì Dương 

Vương hay Dịch Bầu Cua Hồng Bàng Thế Gian. Dịch sau này mang tính chủ. 

.So Sánh với Dịch Chim Nông-Chim Cắt. 

Ta thấy ngay có sự khác biệt là Dịch Chim Nông-Chim Cắt là Dịch ở cõi trên, cõi trời tạo 

hóa còn Dịch Bầu Cua là Dịch Đồng Quê Thế Gian. Vì thế nếu có điểm nào giống nhau 

thì chỉ có thể là Dịch Bầu Cua Thế Gian đội lốt Dịch Chim Nông chim Cắt mà thôi. 

Ta thấy theo thứ tự Bầu nếu nhìn dưới diện là bầu đỏ, bầu lửa trời Càn ứng với thứ tự 

Chim Di Càn; Cọc Hươu Li Đất dương ứng với Sáo Sậu Li Đất dương ; Cá Chép Chấn 

ứng với Sáo Đen Chấn Nước dương và Cua Đoài vũ trụ ứng với Tu Hú Đoài vũ trụ. Bầu 

Cọc Cá Cua theo đúng thứ tự Di, Sáo Sậu, Sáo Đen, Tu Hú. Dịch Bầu Cọc nhìn dưới 

diện tạo hóa, sinh tạo giống Dịch Chim Nông Chim Cắt. Ta có Dịch Bầu Cọc có khuôn 

mặt Việt Dịch Sử Truyền Thuyết nhìn theo diện tạo hóa đội lốt Dịch Chim Nông Chim 

Cắt nhưng chỉ mang tính thứ yếu. 

Nếu nhìn dưới diện đồng quê, thế gian đúng với những khuôn mặt Bầu Cua Cá Cọc đều ở 

cõi thế gian, như đã biết, ta có một loại Dịch Bầu Cọc Kì Dương Vương hay Hồng Bàng 

thế gian, hiển nhiên khác với Dịch Chim Nông-Chim Cắt tạo hóa, vũ trụ. 

.So Sánh Với Dịch Đám Ma Cò. 

Như đã biết, Dịch Đám Ma Cò là Dịch hai ngành Hùng Vương vì cò là chim biểu Gió 

của Hùng Vương Đoài. 

Như thế ở bàn Bầu Cua này ở ngành nọc dương thế gian ta thấy rõ Dịch Bầu Cọc ngành 

Hùng Kì, Hồng Bàng Thế Gian khác hẳn với Dịch Đám Ma Cò ngành Hùng Vương. 

So Sánh với Dịch Thằng Bờm. 

Như đã biết, Dịch Thằng Bơm là Dịch Hùng Vương trực tiếp, khởi đầu ngay bằng Quạt 

Mo, vật biểu Gió của Hùng Vương Đoài khí Gió. 

Như thế ta thấy ngay, theo duy duơng Dịch Bầu Cọc Kì Dương Vương, Hồng Bàng Thế 

Gian khác với Dịch Thằng Bờm. 

.So sánh với Dịch Hoa Hạ. 

-Chu Dịch 
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Như đã biết qua bài Dịch Thằng Bờm Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ là một dạng 

biến đổi của Tiên Thiên Phục Hy nguyên thủy, chính là Tiên Thiên bát Quái Thằng Bờm. 

Như thế khuôn mặt dương của Dịch Bầu Cọc là Dịch Bầu Cọc Kì Dương Vương, Hồng 

Bàng Thế Gian khác với DịchThằng Bờm thì hiển diên khác với Chu Dịch có Thiên 

Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

-Dịch Văn Vương 

Không cần nói dài dòng, hiển nhiên Dịch Bầu Cọc Kì Dương Vương, Hồng Bàng Thế 

Gian khác với Dịch Văn Vương. 

Tóm lại 

Đọc theo chiều dương ta có Dịch Bầu Cọc Cá Cua gồm có hai loại Dịch. Ở cõi đồng quê, 

lịch sử ta có Dịch Bầu Cọc Cá Cua Kì Dương Vương hay Dịch Hồng Bàng Thế Gian. 

Dịch này mang tính chủ. 

Ở Cõi Tạo Hóa ta có Dịch Bầu Cọc Cá Hùng Sử Truyền Thuyết Việt đội lốt Dịch Chim 

Nông Chim Cắt nhưng khuôn mặt này mang tính phụ, thứ yếu. 

2. Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc Đồng Quê.  

Bây giờ chúng ta đọc theo chiều âm, cùng chiều kim đồng hồ. Theo chiều âm này, ta 

có theo thứ tự là Bầu Cua Cá Cọc ở hàng dưới trên bàn Bầu Cua của tác giả (ngoại trừ 

Cua ở hàng giữa). Ta nhận thấy dân gian Việt Nam thường gọi theo chiều âm Bầu Cua 

Cá Cọc này ít khi (hay không bao giờ) gọi là Bầu Cọc Cá Cua. Tại sao? Xem dưới sẽ rõ. 

Ở chiều âm này ta cũng xét dưới hai diện tạo hóa phụ và diện sinh tạo đồng quê, thế gian 

chính yếu. 

a. Nhìn dưới diện Tạo Hóa Vũ Trụ. 

Ở thứ tự âm này, theo diện Tạo Hóa có nghĩa là các khuôn mặt Bầu Cua Cá Cọc đều ứng 

với các khuôn mặt tạo hóa, sáng thế của các thần tổ truyền thuyết Đế Minh, Tổ Hùng, 

Lạc Long Quân, Kì Dương Vương. Ta thấy có Bầu Đế Minh đẻ ra Cua Hùng. Ông đẻ ra 

chắt. Tổ Hùng đẻ ra Cá Lạc Long Quân. Con đẻ ra cha. Lạc Long Quân đẻ ra Hươu Kì 

Dương Vương. Con đẻ ra cha. Dĩ nhiên hiểu theo thứ tự và nghĩa của các tổ phụ như thế 

không thuận lý. 

Ở đây đọc theo chiều âm, các khuôn mặt Bầu, Cua, Cá, Cọc phải hiểu theo các khuôn 

mặt âm ngành Tổ Mẫu mới đúng. Các khuôn mặt Tổ Mẩu này hôn phối hay tương 

đồng bản thể với bốn khuôn mặt Tổ Phụ. Nói một cách khác bốn Tổ Mẫu nấp bóng bốn 

Tổ Phụ hay có bốn Tổ Phụ là đại diện trong ngành nọc âm thái dương, trong xã hội phụ 

quyền. 

Vậy ta hãy đi tìm những khuôn mặt nữ do Bầu Cua Cá Cọc đại diện. 

Trước tiên Bầu Đế Minh Càn, Chàng Lửa đại diện cho vợ Nàng Nước Vụ Tiên Khôn. Kế 

đến Cua Tổ Hùng Chàng Gió có khuôn mặt khí gió thiếu âm đại diện cho khuôn mặt nữ 

Nước thiếu âm Nàng Gió Khảm Long Nữ, vợ Kì Dương Vương. Tiếp nữa Cá Lạc Long 
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Quân Chấn, Chàng Nước đại diện cho vợ Nàng Lửa Âu Cơ Tốn và cuối cùng Hươu Cọc 

Chàng Đất dương đại diện cho Hoàng Hậu của Tổ Hùng Nàng Đất âm Cấn. 

Ta có đúng theo thứ tự vòng sinh tạo âm của ngành nòng âm Tổ Mẫu Việt Nam là Khôn 

Vụ Tiên đẻ ra Khảm Thần Long. Khảm Thần Long đẻ ra Tốn Âu Cơ. Tốn Âu Cơ đẻ ra 

Cấn Hoàng Hậu Tổ Hùng. 

Rõ như ‘Con cua tám cẳng hai càng, Một mai hai mắt rõ ràng con Cua’ là theo chiều 

âm, Bầu Cua Cá Cọc diễn tả bốn Tổ Mẫu, Bốn Nàng của Việt Nam ứng với tứ quái âm 

nấp bóng sau bốn khuôn mặt Tổ Phụ, Bốn Chàng của với tứ quái dương. 

Theo duy âm, ta có Bầu Cua Cá Cọc ứng với Đế Minh, Tổ Hùng, Lạc Long Quân , Kì 

Dương Vương đại diện cho Vụ Tiên, Thần Long, Âu Cơ, Hoàng hậu Tổ Hùng. Đây là 

Dịch ngành nọc âm thái dương phía Thần Nông thái dương Lạc Việt. 

Như vậy dân gian gọi theo chiều âm là nghiêng về Dịch âm thái dương phía Thần Nông 

Lạc Việt. Dịch này cũng cho thấy Lạc Việt nguyên khởi theo mẫu hệ. 

Tóm lại theo duy âm, ở cõi sinh tạo truyền thuyết, tất cả các tổ mẫu đều nhìn dưới diện 

truyền thuyết ta có Việt Dịch Hùng Sử Truyền Thuyết nọc âm thái dương qua sự hiện 

diện của các khuôn mặt Tổ Mẫu. 

Hiển nhiên ỡ cõi đồng quê, thế gian Dịch này mang tính phụ và khuôn mặt nữ cũng mang 

tính phụ. 

b. Nhìn dưới diện đồng quê, thế gian. 

Nhìn dưới diện này thì Cua ứng với Hùng Vương lịch sử. Đây là Dịch Hùng Vương lịch 

sử theo duy dương đội lốt Bầu Đế Minh-Vụ Tiên mang âm tính, theo duy âm đội lốt Bầu 

Lạc Long Quân/Vụ Tiên (khuôn mặt Lạc Long Quân ở đây là khuôn mặt sinh tạo cõi trời 

tiểu vũ trụ ứng với Đế Lạc ngang hàng với Đế Minh). 

Cá Chép ứng với nhánh Hùng Lạc Lạc Long Quân và Hươu Cọc ứng với nhánh Hùng Kì 

Kì Dương Vương. Ta có Dịch đồ sau đây viết theo chữ nòng nọc vòng tròn-que: 

 

Dịch Bầu Cua Hùng Vương Lạc Hồng Đồng Quê. 

Ta có Dịch Bầu Cua Hùng Vương Lạc Hồng đồng quê. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/bau-cua-ca-coc1.jpg
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Ta thấy rất rõ có các điểm đặc biệt sau đây: 

-Đọc theo chiều âm nên quả bầu có thể là quả bầu âm, nước có cổ tròn, thân có eo mầu 

vàng biểu tượng cho nước dương Chấn IOO đại diện cho Nàng (O) Nước thái âm (OO) 

Vụ Tiên Khôn OOO mang tính chủ. 

-Dịch mang tính âm ăn khớp với Dịch Lạc Hồng (có Lạc âm đứng trước Hồng Li). 

-Dân gian gọi là Bầu Cua Các Cọc là gọi theo chiều âm ứng với nhánh Hùng Lạc mang 

tính chủ, nói một cách khác là gọi theo đại tộc Lạc Việt phía nọc âm thái dương Lạc 

Long Quân. Dịch này là Dịch Lạc Việt. 

Ngoài ra đọc theo chiểu âm ta có các thứ tự Bầu Đế Minh, Cua Hùng Vương, Cá Lạc 

Long Quân, Hươu Cọc Kì Dương Vương, thứ tự này ăn khớp với câu ca dao: 

Sinh con rồi mới sinh cha, 

Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. 

Đế Minh sinh con Hùng Vương rồi mới sinh cha Lạc Long Quân và sinh cháu Hùng 

Vương rồi mới sinh ông Kì Dương Vương. 

.So Sánh với Dịch Chim Nông-Chim Cắt. 

Vắn tắt, Dịch Bầu Cua Sử Truyền Thuyết tạo Hóa nọc âm thái dương nữ khác với Dịch 

Chim Nông-Chim Cắt. 

Dịch Bầu Cua Hùng Vương Lạc Việt thế gian dĩ nhiên khác với Dịch Chim Nông Chim 

Cắt cõi tạo hóa. 

.So Sánh với Dịch Đám Ma Cò. 

Ta thấy Đám Ma Cò ngành Diều Hâu có Dịch Hùng Vương Lạc Hồng giống với Dịch 

Bầu Cua Hùng Vương Lạc Hồng ở đây nhưng chi tiết khác nhau. Khuôn mặt sinh tạo thế 

gian ở Dịch Đám Ma Cò là Diều Hâu ở đây là Bầu. Hùng vương ở Đám Ma Cò là con Tu 

Hú và Hùng Vương ở đây là con Cua. Như thế rõ ràng khác nhau là ở Dịch Đám Ma Cò 

có Dịch Đám Ma Cò Hùng Vương Lạc Hồng với khuôn mặt cõi trời Chim Diều Hâu, Tu 

Hú trong khi Dịch Bầu Cua Hùng Vương Lạc Hồng với khuôn mặt ruộng đất đồng quê 

cây Bầu và con Cua đồng. 

.So Sánh với Dịch Thằng Bờm. 

Dịch thằng Bờm là Dịch Hùng Vương trực tiếp hiển nhiên khác với Dịch Hùng Vương 

theo ngành Bầu của bàn Bầu Cua. 

So sánh với Dịch Hoa Hạ. 

-Chu Dịch 

Bây giờ ta hãy so sánh với Chu Dịch qua Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy. 
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Theo Tiên Thiên Bái Quái Phục Hy theo chiều dương xếp theo thứ tự Càn Đoài Li Chấn 

hiển nhiên khác với Dịch Bầu Cua, theo duy âm là Dịch Hùng Vương Lạc Hồng có thứ 

tự Càn Đoài Chấn Li. 

-Dịch Văn Vương 

Không cần nói, Dịch văn Vương khác với Dịch Bầu Cua Hùng Vương Lạc Hồng Thế 

Gian. 

Tóm lại bàn Bầu Cua cho ra các loại Dịch sau: 

-Đọc theo chiều dương ta có Dịch Bầu Cọc Cá Cua. 

Nhìn dưới diện đồng quê ta có Dịch Bầu Cọc Hùng Kì hay Hồng Bàng Thế gian mang 

tính chủ. 

Nhìn dưới diện tạo hóa, vũ trụ ta có Việt Dịch Bầu Cọc Sử Truyền Thuyết. Dịch này 

mang tính phụ, thứ yếu. 

-Đọc theo chiểu âm ta có Dịch Bầu Cua Cá Cọc. 

Nhìn dưới diện đồng quê, thế gian, ta có Dịch Bầu Cua Hùng Vương Lạc Hồng của Lạc 

Việt mang tính chủ. Dân gian Việt Nam gọi theo chiều âm thế gian này là nghiêng về 

phía Lạc Việt Lạc Long Quân. 

Nhìn dưới diện tạo hóa thì ta có Dịch Bầu Cua Nọc Âm Thái Dương trong đó các Tổ 

Mẫu nấp bóng sau lưng các Tổ Phụ. Dịch này mang tin1h phụ. 

Bàn Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc của Nguyễn Xuân Quang. 

Xin nói một chút về bàn Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc của Nguyễn Xuân Quang. 

Ta thấy hiện nay mỗi bàn Bầu Cua chỉ diễn tả được một phần của một loại Dịch không 

trọn vẹn, chỉ đúng một phần vì người chế tạo không biết đây là Việt Dịch Bầu Cua. Tôi 

thiết kế ra một bàn Bầu Cua có những chi tiết diễn dịch đúng theo Dịch lý. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/01/clip_image0331.jpg
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.Con Tôm đội lốt Thần Nông phải để cùng nhánh nòng âm Cua Cá ở hàng dưới (phía 

âm). Tôm quay mặt về phía tay trái, phía âm, có phần đuôi mầu xanh nước biển xoắn 

móc nước ứng với Nước Thần và đầu mầu xanh da trời có râu ria bờm xơm ứng với Gió 

Nông. 

.Con Gà đội lốt Viêm Đế phải để cùng nhánh nọc dương Bầu, Hươu Cọc ở hàng trên, 

dương. Gà quay mặt về phía tay phải, phía dương, có phần đầu mầu đỏ ứng với Viêm lửa 

trời Càn và phần thân dưới mầu đất hoàng thổ ứng với Đế Đất dương Li. Gà diễn tả tách 

ra làm hai khuôn mặt Gà Viêm và Gà Đế. 

.Bầu có ba khuôn mặt như đã nói ở trên. 

.Cua là con cua đồng quay mặt về phía tay trái, phía âm có mai hình vòm trời cường điệu 

có mầu xanh da trời, có hình thái cực, Trứng Vũ Trụ là cua biểu của Hùng Vương. 

.Cá là cá Chép vàng quay mặt về phía tay phải, phía dương là cá biểu của Tổ Phụ Lạc 

Long Quân đồng ruộng nước. Cá chép mầu xanh dương nước biển quay mặt về phía trái, 

âm diễn tả nhánh Hùng Lạc. 

.Hươu Cọc màu đất đỏ, người có sao đỏ 5 cánh, quay mặt về phía tay phải, chiều dương, 

nằm ở góc trái hàng trên là thú biểu của Kì Dương Vương. Hươu mầu vàng có đốm quay 

mặt về phía trái, âm diễn tả nhánh Hùng Ki-Âu Cơ. 

(Rất tiếc trong lần xuất bản đầu tiên này còn nhiều sai sót, lần tái bản sau sẽ sửa lại và bổ 

túc thêm). 

Cách Chơi 

1. Cách Chơi Thông Thường 

Ai cũng biết cách chơi thông thường này ra sao rồi, tôi không cần nhắc lại. 

2. Cách Chơi Theo Truyền Thuyết Cổ Sử Việt. 

Nhà con có thể chọn cách chơi dựa vào truyền thuyết, huyền sử và cổ sử Việt, nghĩa là có 

thể chọn: 

-Hai cửa mang tính sinh tạo ứng với hai vị Đế Minh-Vụ Tiên cõi trời thế gian đội lốt 

Thần Tổ tối cao, tối thượng Viêm Đế Thần Nông tạo hóa tức hai cửa Gà và Tôm. Nếu hai 

thứ này hiện ra cùng một lúc ở mặt trên của hai trong ba con súc sắc thì người đánh sẽ 

thắng. Giá trị thắng bằng gấp năm hay gấp mười số tiền hay vật đã đặt (tùy theo sự qui 

định lúc trước khi chơi của nhà cái và nhà con). Nếu không có hình giống nhau hiện ra đủ 

cả hai cửa thì nhà con bị thua (nếu chỉ hiện ra một trong hai con là Gà hoặc Tôm thì nhà 

con cũng thua). 

-Ba cửa ứng với ba khuôn mặt của nhánh nọc dương thế gian là Bầu Lửa- Đế Minh, 

Hươu Cọc Đỏ Kì Dương Vương và Cua mầu gạch Hùng Vương (ở trên). 

Thể thức ăn và thua giống như trên. 
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-Ba cửa ứng với ba khuôn của nhánh nòng âm là Cua đồng xanh lơ Hùng Vương ở giữa, 

Cá xanh dương nhánh Hùng Lạc và hươu vàng có đốm nhánh Hùng Kì-Âu Cơ. 

Thể thức ăn và thua giống như trên. 

-Ba cửa ứng với Tam Thế cõi nhân sinh là Cõi Trên Vòm Trời Con Cua xanh lơ ở giữa, 

Cõi Giữa, dương gian Con Hươu đỏ và Cõi Dưới Con Cá xanh nước biển. 

Thể thức ăn và thua giống như trên. 

-Bất kì ba cửa nào thuộc ngành Lửa tức phía Tổ Mẫu Âu-Cơ ví dụ như chọn chơi ba cửa 

Con Gà, Bầu Lửa Đế Minh, Hươu Lửa Kì Dương Vương. 

Thể thức ăn và thua giống như trên. 

-Bất kì ba cửa nào thuộc ngành Nước tức phía Tổ Phụ Lạc Long Quân ví dụ như chọn 

chơi ba cửa Con Tôm, Cua Hùng Vương và Cá Chép Lạc Long Quân. 

Thể thức ăn và thua giống như trên. 

-Đánh Âu Cơ với khuôn mặt non thế gian của nhánh Hùng Kì thì đặt ở cửa con Hươu 

Vàng có đốm. 

-Đánh Âu-Cơ với khuôn mặt sinh tạo đẻ ra bọc trứng thì chọn đánh cửa Quả Bầu Vàng 

Nước Lạc Long Quân có hai dải yếm đào Âu Cơ. 

-Đánh Lạc Long Quân với khuôn mặt Nước-lửa thế gian của nhánh Hùng Lạc thì đặt ở 

cửa con Cá chép ở dưới. 

-Đánh Lạc Long Quân với khuôn mặt sinh tạo đội lốt Thần Nông đại diện cho Vụ Tiên 

thì chọn cửa Quả Bầu Nước mầu vàng Lạc Long Quân/Vụ Tiên. 

-Đánh Hùng Vương chọn con Cua ở giữa. 

. . . . . . 

Giáo sư hay người dậy truyền thuyết, huyền sử và cổ sử Việt có thể chọn những cách 

chơi kết hợp các cửa khác nhau thích ứng với bài sử muốn dậy và có thể dùng bàn Bầu 

Cua để làm trắc nghiệm về sự hiểu biết của học viên về truyền thuyết, huyền sử, cổ sử 

Việt và Việt Dịch. 

Kết Luận 

Tóm tắt lại: 

.Trò chơi dân gian Bầu Cua diễn tả thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, là một thứ Việt Dịch Bầu 

Cua.  

.Các yếu tố Dịch ở đây đều là những thứ mọc, hay sống trên mặt đất thế gian ở vùng 

đồng quê nên ta có Việt Dịch Bầu Cua Thế Gian Đồng Quê. 
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.Đọc theo chiều dương ta có Dịch Bầu Cọc Cá Cua. 

Nhìn dưới diện thế gian đồng quê ta có Dịch Bầu Cọc Hùng Kì Kì Dương Vương hay 

Dịch Hồng Bàng Thế Gian Đồng Quê mang tính chủ.  

Nhìn dưới diện tạo hóa, vũ trụ ta có Việt Dịch Bầu Cọc Sử Truyền Thuyết. Dịch này 

mang tính phụ, thứ yếu. 

.Đọc theo chiểu âm ta có Dịch Bầu Cua Cá Cọc. 

Nhìn dưới diện đồng quê, thế gian, ta có Dịch Bầu Cua Hùng Vương Lạc Hồng Thế 

Gian của Lạc Việt mang tính chủ. 

.Ở đây Cua Hùng Vương đội lốt Bầu nên Dịch Bầu Cua Hùng Vương là Dịch nhánh 

Hùng Vương phía Bầu mang tính nọc âm thái dương làm trưởng ngành, khác với Dịch 

Hùng Vương Thằng Bờm là Dịch Hùng Vương trực tiếp. 

.Dân gian Việt Nam gọi theo chiều âm thế gian Bầu Cua Cá Cọc này là nghiêng về phía 

Lạc Việt Lạc Long Quân. Dịch Hùng Vương Lạc Việt mang tính chủ. 

.Nhìn dưới diện tạo hóa thì ta có Dịch Bầu Cua Cá Cọc Nọc Âm Thái Dương trong đó 

các Tổ Mẫu nấp bóng sau lưng các Tổ Phụ. Dịch này mang tính thứ yếu. 

Các loại Việt Dịch này hoàn toàn khác với Chu Dịch và Dịch Văn Vương. 

.Trò chơi Bầu Cua có mục đích diễn tả cái Cốt lõi của văn hóa cổ Việt là Vũ Trụ giáo, 

Mặt Trời giáo, Dịch bằng hình ảnh, bằng trò giải trí một cách dân dã đầy lý thú, lôi 

cuốn. Bàn Bầu Cua có khuôn mặt chính là Việt Dịch Bầu Cua Lạc Việt Thế Gian 

Đồng Quê. 

Muốn hiểu thông suốt văn hóa Việt phải dựa vào Vũ Trụ giáo, Mặt Trời giáo, vào Việt 

Dịch để tìm hiểu. Không nhìn dưới lăng kính Dịch học thì không bao giờ hiểu thấu triệt 

đuợc văn hóa Việt. 

Hãy học, dậy văn hóa Việt bằng Việt Dịch Bầu Cua.  

Trò chơi Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc đầy hào hứng này là MỘT CÁCH THẬT LÀ DỄ 

DÀNG, DỄ HIỂU, DỄ NHỚ VÀ VUI THÍCH ĐỂ HIỂU, ĐỂ HỌC VÀ ĐỂ DẬY 

TRUYỀN THUYẾT VIỆT, HUYỀN SỬ VIỆT, CỔ SỬ VIỆT VÀ VIỆT DỊCH. Trò chơi 

Bầu Cua do tôi thiết kế theo đúng Việt Dịch, đúng truyền thuyết và cổ sử Việt là một trợ 

huấn cụ giúp cho các thầy cô, giáo sư, các nhà giáo dục dùng để giảng dậy truyền thuyết, 

cổ sử, văn hóa và Việt Dịch từ trình độ tiểu học cho tới đại học. 
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(5) 

VIỆT DỊCH SỬ TRUYỀN THUYẾT. 

.Qua sử miệng đồng dao Chim Nông-Chim Cắt, ta có Việt Dịch Chim Nông-Chim Cắt, 

một thứ Dịch Chim Tạo Hóa Đại Vũ Trụ Tổ Hùng Thần Nông-Viêm Đế. 

.Qua sử miệng đồng dao Đám Ma Cò, ta có khuôn mặt chính là Dịch Sinh Tạo Tiểu Vũ 

Trụ ứng với Thái Tổ Hùng Vương lịch sử gồm hai nhánh: 

-Qua dị bản có Bổ Cu là trưởng ngành nọc dương thái dương ta có Dịch Đám Ma Cò 

Hùng Vương Hồng Lạc Thế Gian. 

-Qua dị bản có Diều Hâu là trưởng ngành nọc âm thái dương ta có Dịch Đám Ma Cò 

Hùng Vương Lạc Hồng Thế Gian. Đây là Dịch Hùng Vương đội lốt Diều Hâu Đế Minh 

ngành nòng âm. 

.Qua sử miệng đồng dao Thằng Bờm, một con dân Việt bằng xương bằng thịt, ta có ít 

nhất là hai thứ Việt Dịch Hùng Vương Nhân Gian đích thực, ở cõi Người Việt Mặt Trời, 

con cháu Tổ Hùng, Hùng Vương. 

Một là Dịch theo hôn phối vợ chồng là Dịch Thằng Bờm Hùng Vương Đoài-Hoàng Hậu 

Cấn Hồng Lạc Nhân Gian. Dịch này có Tiên Thiên Bát Quái Thằng Bờm Hùng Vương 

Đoài-Vợ Cấn Phục Hy Hồng Lạc Nhân Gian là Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy nguyên 

thủy. 

Hai là Dịch theo hôn phối đồng bản thể ruột thịt mẹ con là Dịch Thằng Bờm Hùng Vương 

Đoài-Mẹ Âu Cơ Tốn Hồng Lạc nhân Gian. Dịch này giống hệt Dịch Cửu Thần Ennead 

Ai Cập, Thần Shu Đoài hôn phối với chị/em ruột Tefnut Tốn (Sự Tương Đồng Giữa Ai 

Cập cổ và Cổ Việt). 

.Qua trò chơi giải trí dân gian Bầu Cua ta có một loại Việt Dịch Bầu Cua Đồng Quê. 

Theo duy âm mà dân gian thường gọi là Bầu Cua Cá Cọc ta có Dịch Hùng Vương Lạc 

Hồng tức Dịch phía Lạc Việt mang tính chủ. 

Theo duy dương theo thứ tự Bầu Cọc Cá Cua ta có Dịch Kì Dương Vương, Hồng Bàng 

Thế Gian, Dịch này mang tính thứ yếu. 

Bài viết này, qua truyền thuyết các Tổ Phụ và Tổ Mẫu Việt Nam ta có một loại Việt 

Dịch tôi gọi là Việt Dịch Sử Truyền Thuyết. 

(xin nhắc lại truyền thuyết có một khuôn mặt là một thứ sử của người xưa, ở đây nói về 

truyền thuyết của các vị Tổ Việt đúng là một thứ sử truyền thuyết Việt). 
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VIỆT DỊCH SỬ TRUYỀN THUYẾT. 

Qua nhiều bài viết truyền thuyết các Tổ Phụ và Tổ Mẫu dòng mặt trời thái dương của 

Việt Nam, chúng ta đã thấy các vị tổ ứng tứ quái dương và tứ quái âm, tức ứng với một 

loại Việt Dịch (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). 

Trước hết xin nhắc lại sơ qua về truyền thuyết Việt. Người Việt là Người Mặt Trời Thái 

Dương di duệ của thần Mặt Trời Viêm Đế của chủng người vũ trụ. Vị tổ tối cao tối 

thượng của chúng ta là Thần Nông-Viêm Đế. Ở cõi Tạo Hóa ứng với Trứng Vũ Trụ, thái 

cực là thần Tạo Hóa Nhất Thể lưỡng tính phái, theo duy âm, ngành nòng là Thần 

NôngViêm Đế (viết dính vì chỉ là một nhân vật nhất thể, Thần Nông viết trước vì theo 

duy âm ngành nòng, âm) và theo duy dương, ngành nọc dương là Viêm ĐếThần Nông. Ở 

tầng lưỡng cực, lưỡng nghi tách ra làm hai vị Thần Nông và Viêm Đế. Ở tầng tứ tượng, 

Thần Nông, Viêm Đế sinh ra bốn vị Đế. Thần Nông tách ra thành Thần, ta có Đế Thần 

(có một nghĩa là Nước) và Nông, ta có Đế Nông (Khí Gió) (xem Nhận Diện Danh Tính 

Thần Nông trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt), Viêm Đế tách ra thành Viêm, 

ta có Đế Viêm (Nóng, Lửa) và Đế, ta có Đế Đế (Trụ Chống, Núi Trụ Thế gian, Đất thế 

gian) (xem Nhận Diện Danh Tính Viêm Đế). 

Theo truyền thuyết bao gồm cả Hoàng Đế của Hoa Hạ thì ngũ đế là Đế Thích (Thần 

Nông),“ Đế Thiên (Phục Hy),  Đế Khôi (Viêm Đế), Đế Tiết (Hoàng Đế), Đế Thức (Thần 

Đế). 

Ta thấy rất rõ, Đế tối Cao là Đế Thích (Thần Nông) sinh ra bốn Đế ứng với tứ tượng, 

theo duy âm là Đế Thức (Thần Đế là con hay đội lốt Đế Thần Nước Chấn), Đế Thích 

(Phục Hy có mạng Đoài như Hùng Vương Đoài tức con hay đội lốt Đế Nông Khí Gió), 

Đế Khôi (Viêm Đế) con hay đội lốt Đế Viêm và Đế Tiết (Hoàng Đế) con hay đội lốt Đế 

Đế Đất dương (mầu Hoàng có một nghĩa là mầu đất hoàng thổ). 

Theo truyền thuyết Thần Nông Bắc thì bốn Đế là Đế Nghi, Đế Lai, Đế Li, Đế Du Vong 

(Trần Đại Sỹ, Từ Triết Học Tới Huyền Thoại Nguồn Gốc Tộc Việt, 20 Văn Học Việt 

Nam Hải Ngoại 1975-1995, Đại Nam 1995). Dĩ nhiên không hẳn là của phương Bắc. 

(Lưu Ý: Bốn vị Đế này mang tính ‘Đế’ cao hơn các vị vương nên cho là thuộc Thần 

Nông Bắc!). Bốn vị đế này có thể là đội lốt hay là con của các Đế Viêm, Đế Đế, Đề 

Thần, Đế Nông. 

Dựa theo sử truyền thuyết Thần Nông-Viêm Đế Việt thì: 

Ở ngành nọc thái dương của Người Việt Mặt Trời Thái Dương bốn vị Đế ở cõi tạo hóa 

này sinh ra bốn Tổ phụ Việt Nam là Đế Minh [Đế Minh là cháu ba đời thần mặt trời 

Viêm Đế, coi như mang tính cách biểu trưng (deus otiosus) đội lốt Viêm Đế (con Đế 

Viêm)], Kì Dương Vương (con hay đội lốt Đế Đế), Lạc Long Quân (con hay đội lốt Đế 

Thần) và Tổ Hùng (con hay đội lốt Đế Nông). Ba vị sau là Vương. Như thế tổng cộng ta 

có Ngũ Đế và Tam Vương. Về phía nòng âm, Thần Nông thái âm là thần tổ của Bốn Tổ 

Mẫu Vụ Tiên, Long Nữ, Âu Cơ, Hoàng Hậu Tổ Hùng. 
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Bốn Tổ Phụ. 

Ở cõi tiểu vũ trụ thế gian ta có bốn Tổ Phụ con của bốn vị Đế là Đế Viêm thái dương 

Càn, Lửa trời, Đế Đế thiếu dương Li, Đất dương, Đế Thần thái âm Nước dương và Đế 

Nông thiếu âm Gió dương. 

Bốn vị Đế này thuộc về cõi Tạo Hóa, Đại Vũ Trụ. 

-Đế Minh 

Là cháu ba đời của thần mặt trời Viêm Đế, con của Đế Viêm Lửa trời, Đế Minh có nghĩa 

là Đế Ánh Sáng. 

Cũng nên biết, Đế Minh có khi cho là cháu ba đời thần Mặt Trời Viêm Đế (đời thứ nhất 

là Viêm Đế ở tầng lưỡng nghi, đời thứ hai là Đế Viêm ở tầng tứ tượng nên đến Đế Minh 

là cháu ba đời), có khi lại cho là cháu bốn đời của Viêm Đế (bốn đời là tính từ tầng tạo 

hóa thái cực, Trứng Vũ Trụ Viêm ĐếThần Nông nhất thể là tầng thứ nhất, đến tầng thứ 

hai là Viêm Đế lưỡng nghi, tầng thứ ba là tứ tượng Đế Viêm nên đến Đế Minh là cháu 

bốn đời). 

Đế Minh là vị duy nhất ở cõi tiểu vũ trụ có tước vị Đế. Như đã nói ở trên, Đế là vị tổ 

thuộc cõi tạo hóa, Vua Cõi Trời. Đế mang tính sinh tạo, tạo hóa thuộc cõi trên mang tính 

biểu tượng chỉ có khuôn mặt truyền thuyết không có khuôn mặt lịch sử. Các vị Đế mang 

tính tượng trưng, khi hoàn tất nhiệm vụ xong là ‘nghỉ hưu’ không còn tham dự vào việc 

về sau (deus otiosus) (xem dưới). Như thế Đế Minh có một khuôn mặt đội lốt Đế Viêm, 

Viêm Đế mang khuôn mặt chính sinh tạo thế gian đội lốt tạo hóa. Nói một cách khác Đế 

Minh có một khuôn mặt hoàn toàn truyền thuyết. Vì thế mới gọi là Đế, trong khi ba vị Tổ 

Phụ còn lại gọi là Vương (Kì Dương Vương, Hùng Vương) hay Quân (Lạc Long Quân). 

Vương mang tính dương và Quân mang tính âm, Vương và Quân là vua cõi thế gian có 

thể có khuôn mặt lịch sử ở cõi nhân gian như Hùng Vương lịch sử hay các vua lịch sử 

đội lốt truyền thuyết (thuộc nhánh Kì Dương Vương hay nhánh Lạc Long Quân). 

Như thế tổng cộng ta 9 vị thần tổ của ngành nọc dương mặt trời thái dương: ở tầng Tạo 

Hóa là thần mặt trời Viêm Đế, ở tầng tứ tượng là 4 vị Đế: Đế Viêm, Đế Đế, Đế Thần, Đế 

Nông và ở cõi trời thế gian ta có 4 vị Tổ Phụ là Đế Minh, Kì Dương Vương, Lạc Long 

Quân, Tổ Hùng. Không kể Viêm Đế mang tính sinh tạo Tạo Hoá tượng trưng. Như thế 

chúng ta thật sự có Ngũ Đế là Đế Viêm, Đế Đế, Đế Thần, Đế Nông và Đế Minh và Tam 

Vương là Kì Dương Vương. Lạc Long Quân, Hùng Vương. 

Đế Minh là Đế Ánh Sáng, lửa trời, lửa dương ở Cõi Trời của thế gian. Diễn tả theo chữ 

nòng nọc vòng tròn-que, lửa là hai nọc que II (hai que dùi ra lửa). Lửa (II) ngành dương 

(I) là lửa trời III, quẻ Càn. 

Ta thấy rất rõ linh tự Ai Cập cổ ánh sáng, nắng cũng diễn tả bằng ba nọc que III, tức 

Càn. 
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Linh tự Ai Cập cổ ánh sáng, nắng. 

Tiếng dân gian Việt Nam nôm na gọi là Chàng thay cho Đế cho Vua vì dựa theo các vị 

vua dòng mặt trời đều là các Lang (có một nghĩa là Chàng). Đế Minh Ánh Sáng, lửa mặt 

trời nôm na gọi là Chàng Lửa. Chàng là nọc (I) (chàng có một nghĩa là cái đục, chisel), 

lửa là hai nọc que II. Chàng (I) Lửa (II) là III, quẻ ba vạch Càn. 

Tóm lại Đế Minh hay Chàng Lửa ứng với quẻ ba vạch Càn đội lốt Đế Viêm. 

-Kì Dương Vương 

Đế Minh sinh ra Kì Dương Vương có nhũ danh là Lộc Tục. Kì có một nghĩa là Ki, Kẻ, 

Cây. Với nghĩa này Kì là núi Trụ Thế Gian, Trụ Chống Trời, Trục Thế Giới biểu tượng 

cho đất thế gian, đất dương, Trục Thế Giới biểu tượng cho Đất dương, Đất lửa thế gian, 

Trung Thế. 

Hiểu theo nghĩa này Kì Dương Vương có nghĩa là Vua Trụ Trời, Núi Trụ Thế Gian. Kì 

Dương Vương là vị Vua Cột Trụ Thế Gian mang hình bóng Cây Vũ Trụ vì thế là con 

người đầu tiên ở cõi thế gian, là vua đầu tiên của Nước Xích Quỉ, ‘Người Đỏ’, Người 

Mặt Trời (rõ ràng Đế Minh không có khuôn mặt thế gian). 

Kì là Kẻ có nghĩa cây, cọc, nọc cũng có nghĩa là con Cọc tức con vật có hai sừng như hai 

cây cọc nhọn, tức con hươu sừng, hươu đực. 

Ta cũng thấy Dương với nghĩa là Đực thì Kì Dương là Con Cọc Đực, Hươu Đực (xem 

Bầu Cua Cá Cọc). 

Qua ngôn ngữ học ta thấy rất rõ Kì, Ki, Kẻ chính là gốc Hy Lạp ker-, sừng như Pháp ngữ 

cerf là con sừng, con hươu. Hán ngữ lộc, hươu ruột thịt với Việt ngữ nọc (cọc) (l=n như 

lòng súng = nòng súng). Con hươu lộc là con nọc, con cọc. Như thế với nghĩa này, Ki 

Dương là Con Hươu Sừng, Hươu Đực (chỉ con đực mới có sừng, ngoại trừ loại tuần lộc 

reindeer con cái mới có sừng). Cũng vì thế mà Con Hươu Đực Kì Dương có nhũ danh là 

Lộc Tục tức con Hươu Đục, Hươu Đọc, Hươu Nọc, Hươu Đực. 

Thêm nữa, Dương cũng có nghĩa là Mặt Trời. Kì Dương Vương là Vua Mặt Trời trên 

đỉnh Trục Thế Giới, Mặt Trời Thượng Đỉnh (zenith) chói ngời nhất. Kì Dương Vương là 

Vua Hươu Mặt Trời thái dương. 

Hươu sừng là con thú bốn chân sống trên mặt đất có hai sừng là hai nọc có một khuôn 

mặt là lửa nghĩa là hươu sừng biểu tượng cho đất lửa, đất dương, lửa thế gian gọi theo 

danh pháp Dịch là Li thường hiểu theo Dịch Hoa Hạ là Lửa. Thật ra Li là lửa phát sinh từ 

đất, từ núi lửa khác với Lửa vũ trụ, lửa trời là Càn. Li phải hiểu theo nghĩa chính là đất 

lửa, đất dương, đất núi trụ, núi nhọn đỉnh mang dương tính. Li là Đất Lửa, lửa thiếu 

dương trong khi Càn là lửa thái dương. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/02/clip_image0021.jpg
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Dân gian Việt Nam gọi là Chàng (I) Đất (thiếu dương OI) tức IOI, quẻ Li. 

Tóm lại Kì Dương Vương hay Chàng Đất ứng với Đất thiếu dương Li (đội lốt hay con 

của Đế Đế). 

.Lạc Long Quân 

Kì Dương Vương đẻ ra Lạc Long Quân. 

Vua Lạc Long gọi là Quân thay vì Vương vì Quân mang âm tính. Quân có mầu tím đen 

chỉ vua lúc chiều tím, mặt trời lặn, mặt trời hoàng hôn tím, mặt trời Nước. Lạc là Nác 

(Nước) dương. 

Lạc Long Quân ứng với Chấn có một khuôn mặt là nước dương tức Biển (Khai Quật Kho 

Tàng Cổ Sử Hừng Việt). 

Dân gian Việt Nam gọi là Chàng (I) Nước (OO) tức IOO, quẻ Chấn. 

Tóm lại Lạc Long Quân hay Chàng Nước ứng với Chấn đội lốt hay con của Đế Thần. 

.Tổ Hùng (truyền thuyết). 

Lạc Long Quân sinh ra Tổ Hùng. 

Lưu ý 

Tôi dùng từ Tổ Hùng chỉ vị Tổ còn mang tính truyền thuyết khác với Hùng Vương lịch sử 

đội lốt truyền thuyết. Còn từ Hùng Vương tôi dành chỉ các Vua Hùng lịch sử bằng 

xương bằng thịt đội lốt (con cháu) Tổ Hùng.  

Cần phân biệt Tổ Hùng truyền thuyết với Hùng Vương lịch sử. 

Vì sinh ra từ Bọc Trứng Vũ Trụ nên Tổ Hùng có cốt vũ trụ, tạo hóa. Hùng Lang ‘toàn là 

con trai’ mang dương tính nên có khuôn mặt là mặt trời Trụ và không gian dương Vũ tức 

Khôn dương bầu vũ trụ, bầu trời, Khí Gió ứng với Đoài vũ trụ (Khai Quật Kho Tàng Cổ 

Sử Hừng Việt). 

Dân gian Việt Nam gọi là Chàng (I) Gió (thiếu âm IO) tức IIO, Đoài vũ trụ. 

Tóm lại Tổ Hùng hay Chàng Gió ứng với Đoài vũ trụ đội lốt Đế Nông. 

Lưu Ý 

Đoài thường hiểu theo dịch muộn thế gian của Hoa Hạ là ao đầm. Thật ra ở cõi tạo hóa, 

vũ trụ lúc sáng thế chưa có ao đầm. Đoài biến âm với đài, đẫy có một nghĩa là túi, bao, 

bọc. Anh ngữ Đoài gọi là Tui. Anh ngữ Tui biến âm với Việt ngữ Túi. 

Vũ trụ, trời là một cái bọc nên gọi là bầu vũ trụ, bọc vũ trụ, bầu trời, bọc trời. Da là cái 

bọc thân người, trời là cái bọc, cái bao nên cũng có da gọi là da trời. Ông thần gió 

khoác cái bao, túi gió trên vai. Ở cõi trời bọc (O) mang tính lửa, thái dương (II) tức 
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Khôn dương là bọc khí gió IIO tức Đoài vũ trụ. Ở cõi thế gian bọc (O) nước ấm, nóng 

(II) là Đoài ao đầm thế gian.  

Vì thế ở cõi tạo hóa Đoài phải hiểu là bầu vũ trụ, khí gió Đoài vũ trụ phân biệt với Đoài 

thế gian hiểu theo Dịch muộn, thế gian Hoa Hạ là ao đầm. 

Cần phải phân biệt Đoài vũ trụ với Đoài thế gian. 

Như thế bốn Tổ Phụ dòng mặt trời thái dương của chúng ta là bốn quái (quẻ ba hào) Càn, 

Li, Chấn, Đoài có cốt là Bốn Nguyên Sinh Động Lực Lớn (Four Great Primary Forces) 

tương đương với tứ tượng. 

Bốn Tổ Mẫu 

-Vụ Tiên 

Vợ Đế Minh là Vụ Tiên có nghĩa là con Le Le, (oan ương, uyên ương), vịt trời. Le Le là 

loài chim Nước bay được thuộc họ chim nước, vịt, ngỗng tức Nước thái âm cõi trời. Vịt 

trời Le Le Vụ Tiên của Việt Nam bay ra tận Hawaii trở thành con ngỗng Ne Ne. Le Le 

đọc theo âm cổ là Ne Ne (một vài vùng miền Bắc Việt Nam vẫn gọi le le theo âm cổ là 

ne ne). Hawaii lấy con Ne Ne làm chim biểu cho tiểu bang (State Bird). Việt Nam và 

Hawaii có cùng vật tổ chim nước Le Le, Ne Me cũng dễ hiểu vì người Hawaii nằm trong 

tam giác Đa Đảo đến từ Nam Đảo, ven biển Đông Nam Á thuộc địa bàn cổ Việt. Họ có 

mang dòng máu Lạc Việt hải đảo (có bài viết riêng). 

Việt ngữ Le có nghĩa là nước như chua le, chua lè là chua chẩy nước dãi (và cũng có thể 

chẩy nước đái như thấy qua câu nói chua vãi đái). Lè biến âm với nhè (l=nh như lặt = 

nhặt), ta có lè = nhè. Qua từ đôi lè nhè, ta cũng có lè = nhè. Hay nhè là hay chẩy nước 

mắt, hay khóc. Tây Ban Nha ngữ leche, Pháp nghữ lait /le/ là sữa, một thứ nước dinh 

dưỡng nuôi con người lúc đầu đời. Như thế Vụ Tiên là Nàng ‘Nước Nước’ Le Le tức ‘hai 

nước’ tức nước thái âm. Le Le biết bay nên là nước ở cõi trời. Diễn tả theo chữ nòng nọc 

vòng tròn-que nước thái âm là OO và trời, không gian là nòng O. Nàng Vụ Tiên Le Le là 

Nước OO cõi trời O tức OOO, quẻ Khôn. Khôn âm là Nước thái âm cõi trời. 

Dân gian Việt Nam gọi Vụ Tiên Le Le là Nàng Nước. Nàng (O) Nước (OO) Vụ Tiên 

Khôn OOO, Nước cõi vũ trụ, cõi trời hôn phối với Chàng Lửa trời, lửa vũ trụ Đế Minh 

Càn. 

Tóm lại Vụ Tiên ứng với quái Khôn. 

-Long Nữ 

Vợ Kì Dương Vương là Long Nữ có khi gọi là Thần Long. 

Lưu Ý 

Trong Đại Việt Sử Ký có ghi là có sách nói Kì Dương Vương lấy con Thần Long ở Động 

Đình Hồ, có nghĩa là Thần Long là Long Vương Động Đình Quân. Chúng tôi may mắn 

đã có dịp viếng thăm Động Đình Hồ, hiện nay vẫn còn đền thờ Long Vương Động Đình 

Quân, ông ngoại Lạc Long Quân. 
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Đền Thờ Long Vương Động Đình Quân ở Động Đình Hồ. 

Do đó tôi dùng từ Long Nữ chỉ vợ Kì Dương Vương thay cho từ Thần Long để tránh 

nhầm lẫn. 

Như đã biết Long là linh thú có cốt rắn nước nhưng biết bay lên trời. Long Nữ là ‘nước 

bay lên trời’ tức hơi nước. Hơi nước gặp lạnh tụ lại thành mây, mây thành mưa. 

Như thế Long Nữ có nghĩa là ‘Nước Bay’, ‘Hơi Nước’, ‘Gió Nước’, mù, mây, mưa. 

Qua chữ nòng nọc vòng tròn-que Khan, có một nghĩa là Khảm, nước. 

 

Ta thấy Khan, Khảm, Nước có KH hình bầu trời, A hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, 

răng sói) Ʌ có nghĩa là nọc, dương, lửa thái dương hay núi tháp nhọn đất dương… và N 

là nước. Vì Long Nữ là vợ của Kì Dương Vương Li núi lửa thế gian nên ta chọn nghĩa 

của Ʌ (A) là núi tháp nhọn biểu tượng cho Đất thế gian. Như thế KHAN, Khảm rõ ràng 

có KH hình vòm trời phải hiểu là Nước Bầu Trời Bay Trên Đầu Núi, tức nước còn ở 

dạng mù hay mây biểu tượng của sự thể trung gian hay hòa vào nhau của những yếu tố 

(hay hành) Khí và Nước (mist is symbolic of things intermediate or the fusing together of 

the Elements of Air and Water) (J.E. Cirlot, A Dictionary of Symbols). Vì thế Khảm là 

nước trời khởi nguồn từ là mù, mây có nguyên thể thiếu âm khí gió. Khan, Khảm là nước 

thiếu âm thế gian khác với Khôn là nước âm thái âm không gian và Chấn là nước dương 

thái âm vũ trụ. Nước ở bầu trời O mang tính thiếu âm IO nguyên thể khí gió, tức OIO, 

quẻ Khảm. 

Tóm lại Long Nữ nước thiếu âm có nguồn gốc từ mù, mây dạng kết hợp giữa gió và nước 

ứng với Khảm. 

Dân dã Việt Nam gọi Long Nữ là Nàng Gió. Nàng (O) Khí Gió (thiếu âm IO) tức OIO, 

quẻ Khảm. 

 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/02/clip_image0042.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/02/clip_image0051.jpg
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Lưu Ý 

Cần lưu ý Khảm thường hiểu theo Dịch muộn thế gian Hoa Hạ là nước. Thật ra phải 

hiểu theo Dịch có nhiều loại nước. Khảm là hơi nước bầu trời thế gian, nước thiếu âm, 

rơi xuống thế gian thành nước mưa.  

Trường hợp này giống Li thường hiểu theo Dịch muộn thế gian Hoa Hạ là lửa. Thật ra 

Li phải hiểu là Đất Lửa, lửa đất, Lửa thiếu dương.  

Nàng Long Nữ Khảm Nước gió trời thiếu âm lấy Chàng Kì Dương Vương Li Lửa Đất 

thiếu dương. 

Tóm lại Long Nữ ứng với Khảm, hơi nước, mù, mây, nước mưa. 

-Âu Cơ 

Vợ Lạc Long Quân là Âu Cơ. Âu biến âm với Au là đỏ như au đỏ, đỏ au. Đỏ là lửa, mặt 

trời. Âu Cơ là Cô, Nàng Lửa, Nữ Thần Mặt Trời (tương tự Nữ Thần Mặt Trời 

Ameraterasu Nhật Bản). 

Dân dã Việt Nam gọi Âu Cơ là Nàng (O) Lửa (II) tức OII, quẻ Tốn (xem Nhận Diện 

Danh Tính Âu Cơ). 

Nàng Lửa Âu Cơ Tốn hôn phối với Chàng Nước Lạc Long Quân Chấn. 

Tóm lại Âu Cơ ứng với quái Tốn ở cõi trời, cõi sinh tạo, tạo hóa. 

-Hoàng Hậu của Tổ Hùng (truyền thuyết). 

Truyền thuyết và cổ sử không nhắc tới tên vị này nên tôi gọi là Hoàng Hậu Tổ Hùng. 

Còn lại Hoàng Hậu Tổ Hùng có khuôn mặt là Nàng Đất Cấn. Tổ Hùng Đoài vũ trụ có 

khuôn mặt bầu vũ trụ, bầu trời, khí gió, nói nôm na tổng quát theo dân dã là Trời hôn 

phối với một người nữ là Nàng Đất Cấn. Tổ Hùng và Hoàng Hậu là cặp hôn phối Trời 

với Đất, một khuôn mặt của cặp Bánh Dầy Bánh Chưng (vì thế mà ngày tết, giỗ Tổ Hùng 

thường cúng bánh dầy bánh chưng). 

Tóm lại bốn Tổ Mẫu của chúng ta ứng với Khôn, Khảm, Tốn, Cấn là bốn quái có cốt là 

tứ tượng âm. 

Việt Dịch Sử Truyền Thuyết 

Như thế bốn Tổ Phụ và Bốn Tổ Mẫu gộp lại ta có một loại Dịch gọi là Việt Dịch Sử 

Truyển Thuyết.  

Các vị Tổ Phụ của chúng ta thuộc ngành nọc dương mặt trời thái dương nên có 

khuôn mặt theo chiều dương mang tính chủ.  

Như thế, ở đây tất cả các vị Tổ đều là truyền thuyết. Theo duy dương và đọc theo chiều 

dương ta có Đế Minh Càn, Kì Dương Vương, Li, Lạc Long Quân Chấn và Tổ Hùng 
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Vương Đoài vũ trụ (truyền thuyết). Bốn vị Tổ Phụ hôn phối với bốn vị Tổ Mẫu ta có bát 

quái viết bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que sau đây: 

 

Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Sử Truyền Thuyết Việt. 

Theo Dịch đồ ở trên, nếu đọc theo ngành nọc dương thái dương tức theo chiều dương 

ngược chiều kim đồng hồ khởi đi tứ quái Càn ta có theo thứ tự bốn quái dương Càn, Li, 

Chấn, Đoài ứng với bốn Tổ Phụ Đế Minh, Kì Dương Vương, Lạc Long Quân, Tổ Hùng. 

Về phía bốn Tổ Mẫu ở đây cùng ngành nọc dương thái dương, tức mang tính nọc âm thái 

dương, ta cũng vẫn phải đọc theo chiều dương, chiều ngược kim đồng hồ nhưng khởi đi 

từ cực âm đối ứng với cực dương Càn tức khởi đi từ quái Khôn Vụ Tiên (mẹ tối cao thế 

gian của Việt Nam) ta có theo thứ tự bốn quái âm Khôn, Khảm, Li, Cấn ứng với bốn Tổ 

Mẫu Vụ Tiên, Long Nữ, Âu Cơ, Hoàng Hậu Tổ Hùng. 

Vì các Tổ Phụ và Tổ Mẫu của chúng ta nhìn dưới diện truyền thuyết là các vị thần tổ 

mang tính sinh tạo, đội lốt tạo hóa nên Việt Dịch Sử Truyền Thuyết một thứ Tiên Thiên 

Bát Quái. 

So Sánh với Dịch Chim Nông-Chim Cắt Tạo Hóa. 

Như đã biết Dịch Chim Nông Chim Cắt là Dịch chim mang tính sinh tạo Tạo Hóa ta suy 

ra ngay là có sự tương đồng. 

Ta thấy rất rõ theo chiều dương Càn Đế Minh, Li Kì Dương Vương, Chấn Lạc Long 

Quân và Đoài vũ trụ Tổ Hùng theo đúng thứ tự của chim Di Càn, Sáo Sậu Li, Sáo Đen 

Chấn và Tu Hú Đoài vũ trụ. Như thế theo duy dương ngành nọc dương thái dương, mặt 

trời nọc thái dương Việt Dịch Sử Truyền Thuyết giống Dịch Nông Cắt cõi trời, cõi Tạo 

Hóa. Ta thấy rõ các khuôn mặt Đế Minh, Kì Dương Vương, Lạc Long Quân và Tổ Hùng 

ở đây mang khuôn mặt sinh tạo, đội lốt Tạo Hóa. 

.So Sánh với Việt Dịch Đám Ma Cò 

Việt Dịch Đám Ma Cò là Dịch Hùng Vương Bầu Trời (Cò là chim Biểu Bầu Trời, Gió 

của Hùng Vương) hiển nhiên khác với Việt Dịch Sử Truyền Thuyết kể từ Viêm Đế-Thần 

Nông trở xuống. 

 

 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/02/clip_image0071.jpg
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.So sánh với Dịch Thằng Bờm. 

Tương tự như trên Việt Dịch Thằng Bờm là Dịch Hùng Vương trực tiếp nhân gian khác 

với Dịch này. 

.So sánh với Việt Dịch Bầu Cua. 

Nếu nhìn theo diện tổng quát truyền thuyết, theo chiều dương, ta có Bầu Cọc Cá Cua ứng 

với Đế Minh Càn, Kì Dương Vương Cọc Hươu, Lạc Long Quân Cá và Tổ Hùng Cua 

giống với Viêm ĐếSử Truyền Thuyết ở đây. Tuy nhiên Việt Dịch Bầu Cua có khuôn mặt 

chủ là Việt Dịch thế gian Đồng Quê nên rõ ràng sự tương đồng mang này mang tính phụ. 

Theo chiều âm Bầu Cua Cá Cọc ứng với Đế Minh, Hùng Vương lịch sử Cua, nhánh 

Hùng Lạc Lạc Long Quân Cá và nhánh Hùng Kì Kì Dương Vương. Hiển nhiên khác với 

Việt Dịch Sử Truyền Tguyết. 

So Sánh Với Chu Dịch 

Nếu đem so sánh với Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy của Hoa Hạ, ta thấy các quẻ trên Việt 

Dịch Sử Truyền Thuyết và trên Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ dùng từ cổ thời 

cho tới hiện nay có sự giống nhau về từng cặp quái hôn phối với nhau, chỉ khác Li và 

Đoài vũ trụ đổi vị trí cho nhau. 

 

Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ. 

Như thế Việt Dịch Sử Truyền Thuyết cũng là một thứ Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy 

nhưng khác với Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ về vị trí của Li/Đoài. Tôi gọi là 

Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Sử Truyền Thuyết Việt. 

So Sánh Với Dịch Văn Vương 

Hiển nhiên Việt Dịch Sử Truyền Thuyết Việt khác với Dịch Văn Vương. 

Tóm lại ta thấy rõ một điều là Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Sử Truyền Thuyết Việt của 

Việt Dịch Sử Truyền Thuyết rập theo khuôn truyền thuyết Tổ Việt và khác với Thiên 

Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ thì Việt Dịch Sử Truyền Thuyết phải là Dịch của Việt 

Nam không thể chối cãi được. Việt Nam có Dịch riêng, khác với Dịch Hoa Hạ. Những 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/02/clip_image0091.jpg
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loại Việt Dịch như Dịch Chim Nông Cắt Tạo Hóa, Việt Dịch Đám Ma Cò, Việt Dịch 

Thằng Bờm qua ca dao tục ngữ, Việt Dịch Bầu Cua qua trò chơi dân gian và Việt Dịch 

Sử Truyền Thuyết qua sử truyền thuyết Việt xác thực một cách vững chắc chúng ta có 

Việt Dịch riêng khác với Dịch Hoa Hạ. 

DỊCH MAN VIỆT ĐẾ MINH. 

Ta biết, theo duy dương, ngành nọc mặt trời thái dương của Người Việt Mặt Trời nếu 

thay đổi vị trí của bốn quái dương ứng với bốn Tổ Phụ ta sẽ có bốn loại Dịch khác nhau 

của bốn đại tộc là Dịch Man Việt Đế Minh, Dịch Kì Việt Kì Dương Vương, Dịch Lạc 

Việt Lạc Long Quân và Dịch Lang Việt Hùng Vương. 

Khởi đầu ta xét Dịch Man Việt ứng với Đế Minh. 

Dịch này có quái Càn Đế Minh nằm trên đỉnh của Dịch đồ (cũng vẫn giống như ở Việt 

Dịch Sử Truyền Thuyết). 

Như đã biết, với hiệu là Đế là vua cõi trời, cõi trên, cõi tạo vẫn mang tính truyền thuyết, 

Đế Minh là tổ tạo hóa cõi thế gian của Đại Tộc Việt đội lốt Viêm Đế ở cõi Tạo Hóa. 

Như thế nếu Đế Minh nhìn dưới diện truyền thuyết theo tước vị Đế thì Dịch Man Việt Đế 

Minh nằm trong Việt Dịch Sử Truyền Thuyết, nói một cách khác Dịch Man Việt giống 

Việt Dịch Sử Truyền Thuyết. 

Nhưng nếu nhìn theo diện thế gian, đây là Dịch của chủng tộc Đế Minh, Đế Ánh Sáng 

Mặt Trời. Minh biến âm với Man, theo kiểu miên man, mênh mang. Man là Người (chính 

là Anh ngữ man). Người là Ngời, là Sáng. Man là Người, Là Ngời là Sáng, con dân của 

Đế Minh, Đế Ánh sáng, cháu ba đời thần mặt trời Viêm Đế (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử 

Hừng Việt). 

DỊCH KÌ VIỆT THẾ GIAN 

Ở dịch này Kì Dương Vương có khuôn mặt nhìn dưới diện cõi thế gian hay đích thực là 

vua lịch sử tức của nước Xích Quỉ, khác với khuôn mặt truyền thuyết hoàn toàn ở cõi 

trên tạo hóa ở Việt Dịch Sử Truyền Thuyết. Như thế ở đây hai vị Tổ Lạc Long Quân và 

Tổ Hùng cũng có khuôn mặt thế gian hay lịch sử. 

Trong Dịch này Quái Li ứng với Kì Dương Vương phải để trên hết tiếp theo là hai quái 

Chấn Lạc Long Quân, Đoài Tổ Hùng/Hùng Vương rồi mới tới quái Càn Đế Minh, tức 

theo thứ tự Li, Chấn, Đoài Càn hay Li Đoài Chấn, Càn. 

1. Theo Thứ Tự Li Chấn Đoài, Càn. 

Ta thấy nếu để theo thứ tự Li Chấn Đoài, Càn này thì Kì Dương Vương có khuôn mặt là 

thế gian/lịch sử sinh ra Lạc Long Quân thế gian/lịch sử và Lạc Long Quân thế gian/lịch 

sử sinh ra Hùng Vương thế gian/lịch sử. Còn Đế Minh Càn chỉ manh tính sinh tạo tượng 

trư ng (deus otiosus). 
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2. Theo Thứ Tự Li Đoài Chấn Càn. 

Còn theo thứ tự Li Đoài Chấn Càn thì Kì Dương Vương thế gian sinh ra hai nhánh: 

nhánh Hùng Lang Đoài và nhánh Hùng Lạc Chấn. 

DỊCH LẠC VIỆT THẾ GIAN/LỊCH SỬ. 

Kế tiếp, bây giờ ta chuyển quái Chấn lên trên hết. Càn Đế Minh vẫn coi là Đế tức vẫn coi 

có khuôn mặt truyền thuyết tượng trưng để sau cùng. 

Nhìn dưới diện thế gian, Chấn đứng đầu bát quái thế gian với bốn quái dương là Chấn, 

Li, Đoài, Càn. Ta có Dịch Chấn Thế Gian/Lịch Sử. 

Có hai thứ tự Chấn Li Đoài Càn và Chấn Đoài Li Càn. 

1-Theo thứ tự Chấn Li Đoài Càn. 

Ở đây trường hợp thứ nhất Chấn đội lốt Càn tức Chấn thái dương nghĩa là Càn vẫn đứng 

đầu ngành trên hết nhưng chỉ mang tính tượng trưng (deus otiosus), ta có (Càn) Chấn Li 

Đoài. Ta có một loại Dịch giống hệt một thứ Dịch dùng làm bùa trừ tà trong dân gian 

Việt Nam mà tôi gọi là Dịch Lạc Việt thế gian (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc Âm 

Dương Đông Nam Á). 

 

Dịch Lạc Việt Thế Gian ngành thái dương Càn. 

Ta thấy rõ trong Dịch này, Chấn hôn phối với Cấn. Ở thế gian Lạc Long Quân có khuôn 

nước dương như sông, biển. Lạc Long Quân Biển lấy Âu Cơ Núi sinh ra hai nhánh. 

Nhánh 50 Lang Lửa phía mẹ Núi Cấn ứng với Li (Li Đất dương đại diện cho Cấn, núi 

âm). Đây là quái Li trên Dịch đồ. Nhánh 50 lang phía cha nước dương Biển ứng với Đoài 

thế gian là đầm ao nước ấm, nước nóng ứng với quẻ Đoài trên Dịch đồ. 

Theo thứ tự này quái Li đứng trước quái Đoài như thế nhánh Lang Âu Mẹ mang tính trội. 

Dịch Lạc Việt thế gian này của nhánh Âu Lạc. 

Tóm lại theo thứ tự (Càn) Chấn Li Đoài ta có Dịch Lạc Việt Thế Gian Lạc Long Quân và 

Âu Cơ sinh ra hai nhánh là Âu Lửa Núi Li và Lạc Nước ấm Đoài Đầm. 

Nhánh Mẹ Âu Cơ mang tính trội. Đây là Dịch Lạc Việt thế gian nhánh Âu Lạc. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/02/clip_image0102.jpg
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Bây giờ nhìn dưới diện Chấn trực tiếp nghĩa là Chấn ở vị trí cao nhất và Càn mang tính 

truyền thuyết biểu tượng để sau cùng. Ta có hai thứ tự là Chấn Li Đoài Càn hay Chấn 

Đoài Li Càn. 

1. Theo thứ tự Chấn Li Đoài Càn. 

Ta có quái Li trước quái Đoài như thế nhánh Lang Kì Li mang tính chủ. Ở đây ta có 

DịchLạc Việt với nhánh Lang Li mang tính chủ. 

2-Theo thứ tự Chấn Đoài Li Càn. 

Ta có quái Đoài trước quái Li như thế nhánh Lang Đoài mang tính chủ. Ở đây ta có Dịch 

Lạc Việt Thế Gian với nhánh Lang Đoài mang tính chủ. 

DỊCH HÙNG VƯƠNG THẾ GIAN, LỊCH SỬ. 

Xin nhắc lại bài hát Bồ Nông là Ông Bổ Cắt xoay tròn, đầu thành đuôi, đuôi thành đầu, 

vô cùng vô tận mang ý nghĩa vũ trụ tạo sinh tuần hoàn vô cùng vô tận. Sinh tử, tử sinh là 

một vòng tử sinh. Bài hát xoay tròn cũng cho thấy chim tu hú là chim chót trong chu kỳ 

lại khởi đầu lại một vòng sinh tạo khác. Chim tu hú nếu tính theo phả hệ là cháu chắt, 

chút chit của bồ nông lại trở thành “chú bồ nông” ở một vòng sinh tạo thứ nhì….  

Điều này cho thấy Đoài vũ trụ gió tu hú đội lốt hư không Nông. Đoài vòm trời thế gian 

đội lốt hư vô vũ trụ. Với những vai vế “ông”, “bác”, “dì”, “cậu”, “chú” rồi theo vòng 

xoay đảo lộn cho thấy muôn sự đều chuyển dịch theo lẽ tuần hoàn của vũ trụ tạo sinh, 

của Dịch.  

Ta thấy chu kỳ đầu Bồ Nông là ông Bổ Cắt diễn tả sự sinh tạo, sáng thế ở cõi tạo hoá. 

Chu kỳ thứ hai Tu Hú là chú Bồ Nông là chu kỳ sinh tạo ở cõi tiểu vũ trụ thế gian khở 

đầu từ Tu Hú chim biểu của Tổ Hùng. Giờ Tổ Hùng có một khuôn mặt sinh tạo ở cõi 

thế gian lịch sử sinh ra Hùng Vương lịch sử. Rồi tiếp tục nữa, chu kỳ thứ ba lại lộn về 

vòng sinh tạo Tạo Hóa v à chu kỳ thứ 4 lại trở về vòng thế gian và tiếp tục mãi mãi như 

vậy. 

Như vậy, bây giờ ta chuyển qua quái Đoài mang tính chủ. 

Trường hợp thứ nhất Đoài đội lốt Càn tức Đoài thái dương nghĩa là Càn vẫn đứng đầu 

ngành ở trên hết nhưng chỉ mang tính biểu trưng (deus otiosus). Có hai thứ tự: 

1. (Càn) Đoài Chấn Li. 

Ta có một loại Dịch giống Việt Dịch Bầu Cua thế gian đồng quê theo chiều âm tức theo 

thứ tự là Bầu (Càn) Cua (Đoài) Cá (Chấn) Cọc (Hươu Li) và cũng giống Việt Dịch Đám 

Ma Cò ngành Càn Diều Hâu: 

Con cò mắc dò mà chết, 

Con diều xúc nếp làm chay. 

Tu hú đánh trống ba ngày. 
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Bìm bịp nó dậy, nó bày mâm ra. 

Con cuốc nó kêu u oa, 

Mẹ nó đi chợ đường xa chưa về. 

Con diều hâu là loài mãnh cầm có một khuôn mặt biểu tượng cho mặt trời tức Càn nhưng 

diều hâu có tính bay lượn nên là Càn nhánh Gió Đoài. Tú Hú là chim biểu của Đoài vũ 

trụ Khí Gió. Bìm Bịp biểu tượng cho nước dương Chấn và Cuốc biểu tượng cho Đất âm, 

có Li Đất dương đại diện (Việt Dịch Đ ám Ma Cò). Nghĩa là ta có theo thứ tự Càn, Đoài, 

Chấn Li giống như ở trường hợp này. 

2. (Càn) Đoài, Li Chấn. 

Ta có Dịch Hùng Vương lịch sử Đoài gồm hai nhánh Hùng Kì Li và Hùng lạc Chấn tức 

Việt Dịch Hùng Vương Hồng Lạc. 

Kết Luận 

Sử truyền thuyết Việt dựa trên lưỡng hợp nòng nọc, âm dương Chim-Rắn, Tiên 

Rồng, nguyên lý căn bản cũa Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch. Vì thế Sử truyền thuyết Việt 

là một thứ Dịch tạo hóa: Viêm ĐếThần Nông nhất thể ứng với thái cực. Viêm ĐếThần 

Nông nhất thể phân cực thành Viêm Đế và Thần Nông ở tầng lưỡng nghi. Ở tầng tứ 

tượng ngành nọc dương thái dương, Viêm Đế sinh ra Đế Viêm và Đế Đế; Thần Nông 

sinh ra Đế Thần và Đế Nông. Ở tầng bát quái, bốn vị đế này sinh ra bốn tổ phụ Đế Minh 

Càn, Kì Dương Vương Li, Lạc Long Quân Chấn và Tổ Hùng Đoài vũ trụ. Ở ngành nọc 

âm thái dương ta có Bốn Tổ Mẫu Vụ Tiên Khôn, Long Nữ Khảm, Âu Cơ Tốn và Hoàng 

Hậu Tổ Hùng Cấn. Gộp lại ta có tám quẻ ba vạch hay bát quái. 

Ngoài ra mỗi ngành, mỗi đại tộc ứng với một loại Dịch khác nhau. 

Việt Dịch Sử Truyền Thuyết hiển nhiên khác với Dịch Hoa Hạ. Không thể dùng 

Dịch Hoa Hạ giải thích văn hóa Việt. 

Các loại Dịch sử truyền thuyết này còn ghi khắc lại trên trống đồng nòng nọc, âm 

dương của đại tộc Đông Sơn (xem Việt Dịch Đồng Ngọc Lũ I). 
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(6) 

VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH. 

(Phần 1) 

Trẻ em Việt Nam có một trò chơi ‘bắt ngón tay’. Một em làm chủ xòe bàn tay, còn các 

em khác để một ngón tay vào tay nhà chủ rồi hát hết bài đồng dao Chi Chi Chành Chành 

thì nhà cái nắm bàn tay lại bắt thật nhanh các ngón tay nhà con. Ai không mau rút tay ra 

thì bị bắt. Người bị bắt phải thay thế nhà cái. 

Bài đồng dao này có nhiều dị bản. Từ trước tới nay, mỗi tác giả dựa theo một dị bản đã 

giải thích bài hát này theo một cách khác nhau. 

Có tác giả cho rằng bài hát này liên hệ tới lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc. 

Theo GS Nguyễn Lân Dũng thì bài hát như sau: 

Chi chi chành chành, 

Cái đanh thổi lửa, 

Con ngựa đứt cương (chết trương) 

Ba vương lập đế (ngụ đế; Ba vông thượng đế). 

Chấp chế thượng hạ (Cấp kế Thượng Hải). 

Ba chạ đi tìm 

Ú tim bắt ập (ú tim ù ập). 

Và giải thích như sau: 

Cái đanh thổi lửa là ’việc ta nổ súng vào đồn Mang Cá -1885’. 

Con ngựa đứt cương -chết trương: ‘Vua Tự Đức chết-Hàm Nghi xuất ngoại- Lê Hiển 

Tông mất năm 1786’. 

Ba vương lập đế -ngụ đế- Ba vông thượng đế: ‘Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc-Nước ta 

chia ba, có 3 Vua là Quang Trung, Thái Đức, Gia Long- Chỉ lá cờ ba sắc của Pháp’. 

Chấp chế thượng hạ-Cấp kế Thượng Hải: “trên dưới đều do Tây cai trị-Hoàng tử Cảnh 

sang Pháp cầu viện”. 

Ba chạ đi tìm: ‘ba làng Hàm Nghi ẩn nấp là Thanh Lạng, Thanh Cộc và Tha Mặc’. 

Ú tim bắt ập- Ú tim ù ập: ‘Hàm Nghi bị bắt ngày 2/11/1788- Ta không ngờ mà mất 

nước’. 

(http://diendan.lyhocdongphuong.org. Việt Nam/baiviet19377-gs-nguyen-lan-dung-giai-

ma-bai-chi-chi-chanh-chanh/). 

http://diendan.lyhocdongphuong.org/
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Còn vài người khác cho rằng bài hát này liên hệ tới Dịch. Theo tác giả Nguyễn Vũ Tuấn 

Anh, trong quyển Minh Triết Việt Trong Văn Minh Đông Phương, thì: 

“Bài đồng dao “Chi chi, chành chành” của trẻ em Việt qua bao thế hệ của nền văn hóa 

truyền thống Việt, có nội dung như sau: 

Chi chi, chành chành. 

Cái đinh (đanh) thổi lửa. 

Con ngựa chết trương. 

Ba Vương Ngũ Đế. 

Bắt dế đi tìm. 

Ù à! Ù ập. 

 

Bài đồng dao có 6 câu tương ứng với 6 hào của quẻ Dịch bất kỳ trong hệ thống 64 quẻ. 

Nếu chúng ta tính thứ tự từ dưới lên theo đúng cách tính thứ tự sáu hào của quẻ Dịch, thì 

chúng ta sẽ được một thứ tự từ dưới lên như sau: 

 
 

 

Số 6/ Hào thượng – Chi chi chành chành. 

‘Chi chi chành chành = Chi: cái gì? Chi chi: nhiều việc khó hiểu cần hỏi; Chành: rành, 

chành chành: rành rành, sự rõ ràng’. 

Số 5/ Hào ngũ – Cái Đinh (Đanh) thổi lửa. 

‘Cái đanh (Đinh) thổi lửa = Cái: giống cái thuộc Âm; Đanh trong tiếng Việt còn gọi là 

Đinh: Đinh đóng làm bằng kim loại, đồng âm với Đinh trong thập Thiên can; Cái Đinh: 

Âm Kim – vị trí của thiên can Đinh, độ số 4 trên Hà đồ. Thổi: Gió – Quái Tốn; Hỏa: Lửa 

– Ly’, 

Số 4/ Hào tứ – Con ngựa chết trương . 

‘Con ngựa chết trương = Con ngựa: Ngọ, tương ứng với Ly – Hỏa; chết trương: sự 

khẳng định chết trong nước; nước: Khảm – Thủy’. 

Số 3/ Hào tam – Ba Vương Ngũ Đế . 

‘Ba Vương, ngũ Đế = 3 x 5= 15 là tổng độ số của ma trận Lạc thư khi cộng theo chiều 

ngang, dọc, chéo’. 

Số 2/ Hào nhị – Bắt Dế đi tìm . 

‘Bắt Dế (hay Dê) đi tìm = Không thể tìm thấy một cái gì đó’. 

Số 1/ Hào sơ – Ù à ù ập. 

‘Ù à ù ập = giống như câu: Ú a ú ớ thể hiện sự bế tắc khi không trả lời được một vấn đề 

gì đó’. 

….. 

http://s1094.photobucket.com/user/vanhienlacviet/media/Hinh%20PT%20dang%20bao/QuePhuc.jpg.html
http://s1094.photobucket.com/user/vanhienlacviet/media/Hinh%20PT%20dang%20bao/QuePhuc.jpg.html
http://s1094.photobucket.com/user/vanhienlacviet/media/Hinh PT dang bao/QuePhuc.jpg.html
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Ông cho rằng ‘Hà Đồ phối Hậu Thiên Bát Quái Lạc Việt’ cũng đã ghi dấu ấn truyền tải 

trong một bài đồng dao bí ẩn của văn hóa truyền thống Việt. Đó là bài đồng dao Chi Chi 

Chành Chành… (xem thêm trong http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/32172-

minh-triet-viet-chi-chi-chanh-chanh/). 

Một tác giả tên phapvan đã giải mã lại và kết quả cũng cho ra Hậu Thiên Bát Quái Âu 

Lạc (Phụ lục 2, Trần Quang Bình, Kinh Dịch Sản Phẩm Sáng tạo của Nền Văn Hiến Âu 

Lạc). 

Tôi cũng nhìn bài hát đồng dao này theo Dịch. 

Vì sao? Bài hát này có vẻ ngô nghê, vô nghĩa chẳng câu nào có nghĩa ăn khớp với nghĩa 

câu nào như lời trẻ con. Bài hát có vẻ nói nhăng nói cuội, bá láp bá xàm như lời của một 

người bị bệnh tâm thần. Bài hát có vẻ cao thâm như một bài sấm truyền, một kỳ ngôn, 

thánh thư của một thánh sư… Vì thế chỉ có một cách giải nghĩa theo Dịch mới diễn… 

dịch được! Thật vậy, đây là trò chơi bỏ một ngón tay vào lòng bàn tay rồi bắt lại. Ngón 

tay mang hình ảnh Nọc (dương). Bàn tay mang hình ảnh cái bao, cái bọc là Nòng (âm) 

như thấy trong ‘oản tù tì’ (‘one, two, three’) xoè bàn tay ra là cái bao bọc lấy nắm tay là 

cây búa. Đây là trò chơi Nòng Nọc âm dương, là trò chơi Dịch. Phải dùng Dịch giải 

nghĩa bài hát này. Mỗi từ trong bài hát này phải được nhìn dưới lăng kính Dịch phải hiểu 

nghĩa ở mọi tầng lớp của Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch. 

Sau đây là dị bản tôi thường hát hồi nhỏ: 

Chi chi, chành chành. 

Cái đinh (đanh) thổi lửa. 

Con ngựa chết trương. 

Ba Vương Ngũ Đế. 

Cấp kế đi tìm. 

Ú tim, ù ập. 

Câu đầu: 

.Chi chi chành chành. 

Theo nghĩa đen của trò chơi, Chi chi là hai từ Hán Việt, diễn nghĩa lại bằng hai từ nôm 

chành chành. 

Hán Việt chi 支 có nghĩa là tay chân như tứ chi. Gốc Hy Lạp chiro-, tay như 

chiromancer, thầy bói coi tay, chiropractice, chữa bệnh bằng tay, thủ thuật, thủ trị. Ta có 

chi- = chi. Chi vừa chỉ tay và chân giống Việt ngữ cẳng cũng vừa chỉ tay và chân như 

cẳng tay, cẳng chân, ‘thượng cẳng tay, hạ cẳng chân’. Cẳng rõ ràng biến âm với cành, 

chành. Theo c=h như cùi hủi, ta có cẳng = cành = chành = Anh ngữ hand. 

Như vậy chi (tay) = gốc Hy Lạp chi- (tay) = cẳng (tay) = cành = chành [chi cũng có 

nghĩa là cành, chành, nhánh, ngành (cây, trong cây gia phả chi là nhánh của một cây đại 

tộc như chi tộc)] = hand (tay). Việt ngữ cành biến âm với Hán Việt can, Anh ngữ cane, 

Pháp ngữ canne là nọc, cọc, gậy = hand, tay. 

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/32172-minh-triet-viet-chi-chi-chanh-chanh/
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/32172-minh-triet-viet-chi-chi-chanh-chanh/
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Tay có các động tác mở ra, đóng lại, chìa ra, thụt lại, cầm, nắm, giữ (chi cũng có nghĩa 

cầm, giữ, Thiều Chử Từ Điển), bắt, chộp, vồ… dùng trong trò chơi này. Chỉ, ngón tay, 

biến âm với chi tay (hàm nghĩa phần đâm ra từ bàn tay như những nhánh con). 

Vì đây là trò chơi dùng tới bàn tay và ngón tay nên chi, cẳng, cành, chành có nghĩa đen là 

tay, ngón tay. Chi chi, chành chành là ngón tay các nhà con để vào lòng bàn tay nhà cái. 

Tóm lại Chi Chi, Chành Chành hiểu theo nghĩa đen của trò chơi là ngón tay và bàn tay. 

Như đã nói ở trên nhìn dưới lăng kính Dịch ngón tay là Nọc dương và bàn tay là cái bao, 

cái bọc là Nòng, âm. Một trò chơi về Dịch. 

Nếu hiểu Chi Chi hay Chành Chành là nọc nọc tức hai nọc, hai dương là lửa, thái dương, 

mặt trời thì bài hát này diễn tả Dịch mang tính thái dương của ngành mặt trời Viêm Đế 

ứng với Tổ Hùng mặt trời. 

Vì thế mà khuôn mặt chủ chốt của bài hát là Cây đinh. 

Cái đinh (đanh) thổi lửa. 

.Nhìn riêng rẽ thì câu này gồm ba phần Cái đinh, Thổi và Lửa. 

-Cái Đinh 

Trọng điểm, chủ chốt, ‘cái đinh’của bài hát này là Cái đinh. Phải đập đúng vào đầu cây 

đinh ‘to hit the nail on the head’, phải đập đúng chỗ, tìm đúng những nghĩa của từ đinh. 

Đinh là vật nhọn làm bằng kim khí mang hình ảnh cây que nhọn mang dương tính nọc 

que. Đinh có một nghĩa là con trai, nam như tráng đinh, thành đinh, độc đinh… 

Cái đinh chính là Gò, Núi, Trụ Nguyên Khởi mang trọn nghĩa của Nọc, dương. Chữ nọc 

que (I) trong chữ nòng nọc vòng tròn-que có nghĩa là cọc, bộ phận sinh dục nam, nọc, 

đực, dương, lửa, núi trụ, đất dương, mặt trời, trục thế giới… ở tầng sinh tạo lưỡng cực, 

lưỡng nghi. 

Đinh là Nọc Que (I). Tùy trường hợp ta chọn lấy một nghĩa thích ứng của Nọc Đinh. 

Về hình dạng thì đinh có hình dáng chữ T, Hán tự đinh 丁cũng có hình chữ T. Chữ T 

trong chữ nòng nọc vòng tròn-que diễn tả Gò Núi Nguyên Khởi (bao gồm cả nghĩa Trục 

Vũ Trụ trong Núi Nguyên Khởi và Núi Trụ Nguyên khởi, cũng có một khuôn mặt là Cây 

Vũ Trụ) nhô lên từ biển vũ trụ thấy trong nhiều nền văn hóa thế giới. 

.T với nghĩa Gò Đống Nguyên Khởi (primeval mound), Núi Vũ Trụ Núi Trụ Thế Gian. 

-Maya Đông Á cổ Theo James Churchward, sự khai sinh ra con người đầu tiên ở vùng 

đất tổ Mu ở vùng Đông Nam Á, khởi sự từ Gò Đất Nguyên Khởi hình chữ T nhô lên từ 

Biển Vũ Trụ tạo ra Núi Trụ Thế Gian. Rồi trên gò đất nguyên khởi nẩy sinh ra cây cỏ, 

muông thú và con người đầu tiên có cốt là con hươu sừng Keh (Keh là ngôn ngữ Đông Á 

cổ mà ông gọi là Maya-Naga ngữ, một thứ ngôn ngữ tiền Phạn có nghĩa là con hươu và 

cũng là con người đầu tiên của nhân gian) (Children of Mu). 
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Hươu Keh, con Người Đầu Tiên trên quả đất (James Churchward). 

Keh chính là Việt ngữ Kẻ có nghĩa là nọc que thẳng (như thước kẻ), kì (cổ ngữ của cây), 

người như Kẻ Chợ (kẻ là người thuộc ngành nọc dương Kì, núi, ngành nọc dương nhánh 

Kì Dương Vương). 

Hươu Keh là Việt ngữ Hươu Kì, với Kẻ chính là Kì (Dương Vương), vua tổ Xích Quỉ và 

cũng là người đầu tiên của nhân loại có cốt là con Cọc (nọc, que, ke, kẻ), tức hươu sừng 

nên Kì Dương Vương mới có nhũ danh là Lộc Tục (Hươu Đục, Hươu Đực, hươu nọc, 

hươu sừng) (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). 

.T với nghĩa trụ, trục thế giới. 

Chữ T mang hình ảnh Trục Thế Giới trong Núi Trụ Thế Gian vì thế các bàn thờ dâng 

cúng lễ vật tới tam thế thường có hình hay có thiết diện hình chữ T ví dụ như chiếc bàn 

Thiên của người Việt để cúng trời đất Tam Thế mang hình ảnh của một Trục Thế Giới. 

Chiếc bàn thờ dâng vật hiến tế có hình chữ T cũng thấy trong Hán ngữ Shì (thị) ở dạng 

giáp cốt văn có nghĩa là bầy tỏ, tỏ rõ (tỏ lòng biết ơn tới Tam Thế). 

 

Hán ngữ shì (thị) (Wang Hongyuan.) 

Chữ Shì nguyên thủy có hình bàn thờ hình chữ T diễn tả Trục Thế Giới. 

Trong mộ bà Tân Truy (Xin Zhui) thường gọi là ‘Lady Dai’ ở Mã Vương Đồi, Chàng Sa, 

Hồ Nam, thời Tây Hán (168 Trước Dương Lịch), có một tấm phướn lụa đám ma hình 

chữ T diễn tả Tam Thế và Trục Thế Giới dùng để hướng dẫn hồn bà về Thượng Thế kèm 

theo để dâng cúng lời cầu nguyện và lễ vật tới Tam Thế. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2010/08/untitled-1-copy.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2011/01/t0001.jpg
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Phướn lụa trong mộ bà Tân Truy ở Mã Vương Đồi, Chàng Sa, Hồ Nam (ảnh của tác giả 

chụp ở Bảo Tàng Viện Chàng Sa). 

 

Hình của David Buck vẽ chi tiết tấm phướn đám ma hình chữ T diễn tả Tam Thế có Trục 

Thế Giới để hướng dẫn hồn bà Tân Truy về Thượng Thế ở trong ngôi mộ cổ ở Mã Vương 

Đồi, Changsha (Chàng Sa) ( Fagan, copied from Changsha Mawangdui Yihao Hanmu 

1973). 

Phần trên cao nhất của nhánh ngang chữ T diễn tả cõi trên Thượng Thế. 

Ở đây, ở góc trên bên trái (tức phía âm) có hình mặt trăng lưỡi liềm trên có con cóc thiềm 

thừ. Bên phải (tức phía dương) có mặt trời mang âm tính có hình đĩa tròn đỏ trong có con 

quạ đen (mặt trời mang âm tính vì liện hệ với cõi âm). Trăng trời diễn tả nòng nọc, âm 

dương. Có Nữ Oa (ngồi trong con rắn) và Hậu Nghệ. Ngoài ra còn có chim hạc của Đạo 

giáo (Daoism) biểu tượng cho bất tử, hằng cửu… 

Phần giữa (phần trên của nhánh thẳng đứng) diễn tả cõi giữa Trung Thế. 

Ở đây, giữa Thượng Thế và Trung Thế có các thiên sứ gởi xuống cõi trần để đưa Bà Tân 

Truy về cõi trên. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image005.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2011/01/t.jpg
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Ở dưới là gia đình của bà Tân Truy dâng lễ vật để giúp bà về cõi trên. 

Phần đáy của nhánh thẳng đứng là cõi âm Hạ Thế. 

Cõi âm được diễn tả bằng hai con rắn biển khổng lồ quấn vào nhau. 

.T với nghĩa Cây Vũ Trụ. 

-Maya Trung Mỹ 

Cây Vũ Trụ Maya thường có hình chữ Tau (T) cũng dùng như một trục thế giới để dâng 

cúng lễ vật. 

James Churchward giải thích Cây Vũ Trụ Tau của Maya trong The Lost Continent of Mu 

dưới đây: 

 

Cây Vũ Trụ Tau trong một thủ ký Maya. 

Hình Tau (T) là một biểu tượng phổ quát. Nó thấy trong chữ viết của Ấn Độ, Trung Hoa, 

Chaldeans, Incas, Quichés, Ai Cập cổ và các chủng tộc người khác. Nó giữ một phần 

quan trọng trong tôn giáo. Các bàn thờ trong các đền đài, trên đó dâng lễ vật hoa quả, 

được xây dựng theo hình chữ Tau (James Churchward, The Lost Continent of Mu). 

-Cây Vũ Trụ của Ai Cập cổ cũng thấy dưới dạng hình chữ T. Hiển nhiên trong cây này 

có Trục Thế Giới hình chữ T. 

 

Cây vũ trụ hình chữ T của Ai Cập cổ. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image009.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image011.jpg
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(xem Gương Đồng phần Giải Đọc Gương Đồng LTV). 

Tóm tắt lại chữ Đinh hình chữ T mang trọn nghĩa của chữ Nọc que (nọc, cọc, bộ phận 

sinh dục nam, dương, mặt trời, Gò Núi Nguyên Khởi, Núi Vũ Trụ, Núi Trụ Thế Gian, 

Trụ Chống Trời, Trục Thế Giời, Núi tháp, núi lửa, đất dương, đất lửa, Cây Vũ Trụ, Cây 

Tam Thế, Cây Đời Sống… về phía nọc dương). Tùy trường hợp ta chọn một nghĩa thích 

ứng. 

-Thổi 

Hiển nhiên thổi liên hệ với khí gió. Theo duy âm là Tốn (số 6) gió âm và theo duy dương 

là Đoài vũ trụ (số 3) khí gió dương (Đoài được cho là ở hướng Tây, ‘Thôn Đoài ngồi nhớ 

thôn Đông’ và ứng với hành Kim khí gió). Thổi là động từ diễn tả một động tác mang 

tính động nghĩa là dương nên Đoài gió dương mang tính trội so với Tốn gió âm. Điểm 

này dễ hiểu vì Cây đinh ở đây mang dương tính có một khuôn mặt chủ. 

-Lửa 

Lửa có hai khuôn mặt: một là lửa thái dương là lửa vũ trụ, lửa mặt trời Càn và lửa thiếu 

dương là lửa đất Li. 

Lửa ở đây nghiêng về Lửa vũ trụ, lửa mặt trời, ánh sáng mặt trời Càn vì Cây đinh có một 

khuôn mặt là mặt trời thổi ra ánh sáng mặt trời (xem dưới). 

.Nhìn tổng thể thì ‘Cái đinh thổi lửa’ là cây que làm ra lửa mang hình ảnh cây diêm, que 

diêm. 

Đây chính là hình ảnh của Nọc dương, Nọc Lửa với tất cả các nghĩa ở trên. Nọc có một 

khuôn mặt cực dương ứng với Trụ của vũ trụ tức mặt trời. 

Nhìn dưới diện sử truyền thuyết Việt thì Thần tổ tối cao của chúng ta phía ngành nọc 

dương là Viêm Đế. Viêm là nóng, lửa, Đế là trụ, que chống đỡ (như đế hoa). Viêm Đế là 

Que Diêm, Nọc Lửa (theo v=d như vắng = dắng, người Nam nói v=d như về = dề, ta có 

Viêm = Diêm). 

Đối chiếu với Ấn giáo thì Viêm ĐếThần Nông nhất thể ứng vị thần tổ lưỡng tính phái 

Brahma. Ở tầng lưỡng nghi Brahma tách ra thành Shiva và Vishnu. Viêm Đế ứng với 

Shiva và Thần Nông thái dương ứng với Vishnu (Lưu ý Vishnu là một người nam nên 

cùng ngành thái dương với Shiva nên Thần Nông nói ở đây là Thần Nông cùng ngành 

thái dương với Viêm Đế). Shiva có một khuôn mặt là Trụ Lửa (Pillar of Fire) giống 

Viêm Đế có một khuôn mặt cây Que Diêm, Nọc Lửa. Cái đinh thổi lửa chính là ‘pilar of 

Fire’. Shiva có khuôn mặt Núi Trụ thế gian Meru và cũng có khuôn mặt là thần mặt trời. 

Rõ như ban ngày Cái đinh thổi lửa nhìn chung diễn tả thần mặt trời Viêm Đế Que Diêm, 

Que Lửa Cây đinh thổi lửa là chuyện tất nhiên. 

Như thế nhìn tổng quát, Cây đinh thổi lửa là Que Diêm là Viêm Đế mang khuôn mặt 

thái dương. Dịch ở bài hát này có một khuôn mặt thái dương thuộc ngành mặt trời 

Viêm Đế Cây đinh này. 
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.Con ngựa chết trương. 

Nhìn riêng rẽ ta có Ngựa và chết trương. 

-Ngựa 

Ngựa là loài thú bốn chân sống trên mặt đất có một khuôn mặt tổng quát biểu tượng cho 

đất tức Li. Tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh ở trên cũng giải thích Ngọ ứng với Li. 

Tuy nhiên, thú biểu của đất Li thường là một con thú bốn chân sống trên mặt đất có cặp 

sừng biểu tượng cho lửa đất Li như Hươu Sừng biểu tượng cho Li Kì Dương Vương Lộc 

Tục (Kì Dương = Cọc Đực = Hươu Đực, Hươu Sừng; Lộc Tục = Hươu Đục = Hươu 

Nọc), bò sừng Nandi biểu tượng cho khuôn mặt thần đất của Shiva, Dê Sừng biểu tượng 

của thần mặt trời Ram, một khuôn mặt của Thần Đất Tatenen Ai Cập cổ (Richard H. 

Wilkinson, Reading Egyptian Art). Con ngựa không có sừng mang âm tính và lại chết 

cũng mang âm tính nên có thêm khuôn mặt biểu tượng cho đất âm Cấn. 

-Chết trương 

Chết trương là chết dưới nước trương phình lên. 

Chết dưới nước diễn tả tượng Nước. Nước có hai khuôn mặt là nước thái âm và nước 

thiếu âm. Nước vũ trụ là nước thái âm. Theo duy âm là nước âm (O) thái âm (OO) là 

Khôn (Vụ Tiên Khôn OOO là Nàng O Nước thái âm OO). Theo duy dương là nước 

dương (I) thái âm OO tức IOO Chấn (Lạc Long Quân Chấn IOO là Chàng I nước thái âm 

OO). Nước trời thế gian là nước O thiếu âm IO tức OIO, Khảm (Long Nữ). 

Như thế Chết trương là nước có ba khuôn mặt theo duy dương là Chấn, theo duy âm là 

Khôn, Khảm. Với từ chết mang tính tối âm. Cõi chết là cõi âm nên Chấn chết trương 

mang tính trội. Điểm này cũng dễ hiểu vì Cây đinh mang dương tính là khuôn mặt chủ 

chốt ở đây. 

Nhìn theo nước thiếu âm cõi trời Khảm thì con ngựa Li ứng với Kì Dương Vương chết 

trương Khảm Long Nữ lưỡng hợp nòng nọc, âm dương cõi tiểu vũ trụ, cõi sinh tạo thế 

gian. Ta có lưỡng nghi thế gian. 

Tóm lại nhìn riêng rẽ Con ngựa chết trương thì con ngựa diễn tả Li, Cấn, chết trương 

diễn tả Chấn, Khôn, Khảm. 

.Nhìn tổng thể thì Con ngựa chết trương có thể có nghĩa là con ngựa ở dưới nước bị chết 

trương (xem dưới). 

Tóm lại hai câu: 

Cây đinh thổi lửa, 

Con ngựa chết trương. 
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Có câu Cái đinh thổi lửa diễn tả Nọc Nguyên Khởi, Gò, Núi Nguyên Khởi, cực dương, 

Trụ của Vũ Trụ, Mặt Trời, Cây Vũ Trụ thổi khí gió dương Đoài vũ trụ, gió âm Tốn ra lửa 

là lửa vũ trụ Càn. Câu Con ngựa chết trương diễn tả Li, Cấn, Chấn, Khôn, Khảm. 

Ta có Cây đinh, Nọc Nguyên Khởi, Mặt Trời, Cực dương, Trụ của Vũ Trụ sinh ra tứ 

tượng dương Đoài (thổi) Càn (lửa) Li (ngựa) Chấn (khuôn mặt dương thái âm của 

Nước chết trương) và tứ tượng âm là Cấn (khuôn mặt âm của ngựa), Khôn (khuôn 

mặt âm thái âm của Nước chết trương), Khảm (khuôn mặt âm thiếu âm của Nước 

chết trương), Tốn (khuôn mặt âm của thổi). 

Tứ tượng dương và tứ tượng âm này liên tác cho ra cho ra Dịch Chi Chi Chành Chành. 

Tứ tượng dương và tứ tượng âm cộng lại là 8 tượng ứng với 8 vị thần tổ ở cõi sinh tạo 

trong Vũ Trụ Tạo Sinh, trong sử truyền thuyết ứng với Ngũ đế tam vương. 

Ba vương ngũ đế. 

Thật ra đúng theo thứ tự trong Vũ Trụ Tạo Sinh phải viết là Ngũ đế, ba vương nhưng ở 

đây viết ngược lại để vương bắt vần với trương ở câu trên. 

Trong bài Việt Dịch Sử Truyền Thuyết ta đã biết Ngũ đế là 5 đấng sinh tạo mang tính tạo 

hóa và Ba vương là ba vị vua ở ba cõi thế gian. Trong sử truyền thuyết Việt thì bốn tổ 

phụ, con của bốn Đế, là Chàng (I) Lửa thái dương (II) Đế Minh Càn III, Chàng (I) Đất 

thiếu dương (OI) Kì Dương Vương Li IOI; Chàng (I) Nước thái âm (OO) Lạc Long Quân 

Chấn IOO và Chàng (I) Gió thiếu âm (IO) Tổ Hùng Đoài bầu trời, khí gió, IIO. 

Ta thấy ở tầng nhân gian, ta có bốn vị Tổ phụ, vị đứng đầu còn mang tước vị Đế là Đế 

Minh. Đế Minh là cái gạch nối của Đế và Vương, của cõi sinh tạo tạo hóa và sinh tạo thế 

gian. Đế Minh có hai khuôn mặt. Khuôn mặt thứ nhất Đế coi như thuộc cõi tạo hóa đội 

lốt Viêm Đế, là con của Đế Viêm là một vị thần mang tính biểu trưng (deus otiosus), 

hoàn toàn mang tính truyền thuyết. Khuôn mặt thứ hai là một vị thần tổ có cốt là tượng 

lửa thái dương, trưởng ngành nọc lửa thái dương. 

Còn lại ba vị tổ phụ là ba vương có hai khuôn mặt là thần thoại và lịch sử. 

Như thế ta có ngũ đế, tam vương. 

Tóm lại tổng cộng chỉ tính ở cõi thế gian như trong bài hát này thì ta có ngũ đế là Đế 

Viêm, Đế Đế, Đế Thần, Đế Nông và Đế Minh và tam vương là Kì Dương Vương, Lạc 

Long Quân và Hùng Vương. 

Bốn Đế cõi tứ tượng sinh ra bốn Tổ phụ Việt ứng với bốn quái ba vạch dương Càn, Li, 

Chấn, Đoài vũ trụ. Bốn Tổ phụ này hôn phối với bốn Tổ mẫu Vụ Tiên (Khôn), Long Nữ 

(Khảm), Âu Cơ (Tốn) và Hoàng Hậu Tổ Hùng (Cấn). Ta có tám quẻ ba vạch hay bát 

quái, Việt Dịch Sử Truyền Thuyết. 

Hai câu chót:                                          Cấp kế đi tìm, 

Ú tim, ù ập. 
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Theo trò chơi này thì Cấp kế đi tìm là cấp tốc tìm kế, tìm cách đi tìm (bắt). Ú tim là trốn 

và bắt như trò chơi ú tim. Ù ập là nắm bàn tay lại thật nhanh ập bắt (ù là nhanh như ù lên 

là nhanh lên, ập là nắm bàn tay lại). 

Theo nghĩa đen, hai câu có nghĩa là (ta) cấp tốc tìm bắt (ngón tay), (hãy rút ngón tay) 

trốn đi, (kẻo không thì bị) ập bắt ngay. 

Nhìn theo Dịch, như đã nói ở trên, bài hát này là bài hát ngón tay bỏ vào lòng bàn tay, là 

bài hát Nòng Nọc, âm dương thì có nghĩa là nòng nọc, âm dương tìm bắt nhau, đuổi nhau 

để bắt được cho giao hòa, giao hợp nhau. Nếu âm bắt được dương, giao hợp với nhau thì 

vũ trụ trời đất muôn vật, muôn sinh bắt đầu. Chi Chi Chành Chành chấm dứt mà là khởi 

đầu lại. 

Tóm tắt lại: 

Bài hát này có nghĩa như sau (Ngành) Nọc  dương  (Chi Chi= nọc nọc) thái dương 

(Chành Chành = nọc nọc) có thần mặt trời Viêm Đế (Cái đinh) sinh ra 8 đấng sinh 

tạo nam/nữ  ứng với tứ tượng dương/âm là Đoài/Tốn (thổi) Càn (lửa), Li/Cấn 

(ngựa), Chấn, Khôn, Khảm (chết trương).  Tám đấng sinh tạo này sinh ra tám vị 

thần tổ truyền thuyết (Ba vương ngũ đế). 

Tứ tượng dương và âm giao hòa sinh ra Vũ Trụ, vạn vật, muôn sinh chia ra Tam Thế, có 

tám vị thần tổ Ngũ đế tam vương. Vũ Trụ, Tam Thế được biểu tượng bằng Cây Vũ Trụ, 

Cây Tam Thế. Đây chính là Cây đinh với khuôn mặt Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế hình 

chữ T đã nói ở trên. 

Rõ như ‘con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt rõ ràng con cua’ là bài hát này diễn 

tả Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ Luận, Vũ Trụ Giáo và Dịch. 

Xin nhắc lại, như đã nói ở trên, Cây đinh có một khuôn mặt mang hình ảnh Mặt Trời, Núi 

Vũ Trụ, Cây Vũ Trụ vì thế bài hát Chi Chi Chành Chành có đủ các khuôn mặt Dịch của 

Tam Thế, ít nhất là hai loại Dịch liên hệ với Tiên Thiên Bát quái và Hậu Thiên bát quái 

và với Hà Đồ, Lạc Thư. 

Việt Dịch Chi Chi Chành Chành và Tiên Thiên Bát Quái. 

Theo duy dương, nhìn theo diện sáng thế cõi tạo hóa tức theo Tiên Thiên thì như đã nói ở 

trên câu Cái đinh thổi lửa với cây đinh là nọc Lửa ứng với cực dương ở cõi lưỡng nghi. 

Khuôn mặt Li Càn của Cái đinh mang tính sinh tạo thuộc về cõi tạo hóa. Càn này là mặt 

trời ứng với Viêm Đế chỉ diễn tả bằng một nọc que ( I) như Cây đinh trong chữ nòng nọc 

vòng tròn-que ở tầng lưỡng nghi  ứng với cực dương. 

Ở đây, ở cõi tứ tượng ta phải lấy Càn là ánh sáng mặt trời ứng với Đế Minh . Đế Ánh 

Sáng diễn tả bằng ba vạch que, quái Càn III. 

Như thế ta đặt Cái đinh qua một bên vì cái đinh có một khuôn mặt biểu tượng cho thần 

mặt trời Viêm Đế với khuôn mặt biểu trưng (deus otiosus). 

Chỉ còn lại ‘thổi lửa’ diễn tả thổi Đoài IIO và lửa vũ trụ, ánh sáng Càn III. Con ngựa 

chết trương diễn tả Li Chấn. Bốn tượng dương này hôn phối với bốn tượng âm theo vợ 
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chồng như trong Tiên Thiên bái quái Phục Hy, viết theo chữ nòng nọc vòng tròn-que và 

theo chiều dương, ta có một loại Tiên Thiên bát quái kiểu Phục Hy là Tiên Thiên bát quái 

Chi Chi Chành Chành: 

 

Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hóa-Phục Hy nguyên thủy 

ngành mặt trời Viêm Đế  Cây đinh.. 

Nếu ta hoán đổi vị trí Tốn/Cấn ta có một loại Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành 

thứ 2. 

Hai loại Dịch đồ này đọc theo chiều dương ngược kim đồng hồ, đối chiếu với sử truyền 

thuyết Việt ta có Đoài Tổ Hùng có khuôn mặt sinh tạo ở cõi tạo hóa ứng với Đế Nông 

(một khôn mặt Khôn dương của Thần Nông). Nói một cách khác Tổ Hùng tạo hóa chính 

là Đế Nông ở cõi tạo hóa. Tôi gọi là Tổ Hùng tạo hóa. 

Lưu Ý 

Tôi đã nhiều lần nhắc nhở là cần phải phân biệt Tổ Hùng với Hùng Vương. Tổ Hùng tạo 

hóa, truyền thuyết, có khuôn mặt từ Thần Nông-Viêm Đế (Ở đây theo ngành nòng âm có 

khuôn mặt là Đế Nông) và Hùng Vương là các vị vua lịch sử có vị tổ là Thái Tổ Hùng 

Vương. Đền thờ Tổ Hùng phải thờ Tổ Hùng Tạo Hóa của cả hai ngành nòng nọc, âm 

dương ứng với Thần Nông-Viêm Đế). 

Tổ Hùng tạo hóa tiếp đến là Càn Đế Minh, đến Kì Dương Vương và Lạc Long Quân. Ta 

có Tổ Hùng ở cõi tạo hóa sinh ra Càn Đế Minh Ánh Sáng. Đế Minh sinh ra Kì Dương 

Vương và Kì Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân. Thứ tự hoàn toàn ăn khớp với sử 

truyền thuyết Việt. Ta có Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hóa 

ngành Cây đinh Viêm Đế mặt trời thái dương . 

Bây giờ so sánh với Tiên Thiên bát quái Phục Hy Hoa Hạ. Ta chỉ thấy Đoài và Càn đổi 

chỗ cho nhau còn lại giống nhau. Hoa Hạ võ biền, du mục theo duy dương ngự trị nên 

để Càn trên hết. Chúng ta là con cháu Thần Nông, Đế Nông, Tổ Hùng, Hùng Vương nên 

để Đoài trên hết. 

Vả lại Tổ Hùng, Hùng Vương và Phục Hy có cùng mạng Đoài. Phục Hy có nghĩa là cái 

‘Bụng Hí’, cái ‘Bọng Hí’. Phục Hy cũng có hiệu là Bào Hy. Bào Hy cũng là Bao Hí. 

Bọng Hí, Bao Hí có nghĩa là bọc khí có khí thoát ra qua một miệng nhỏ tạo ra tiếng hí, 

tiếng rít, tức là khí gió mang dương tính, tức là Đoài khí gió dương. Phục Hy có mạng 

khí gió Đoài vũ trụ như Tổ Hùng (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Trong bài 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image013.jpg
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Việt Dịch Sử Truyền Thuyết, ta đã biết, truyền thuyết Ngũ Đế bao gồm cả Hoàng Đế của 

Hoa Hạ là “Đế Thiên (Phục Hy), Đế Thích (Thần Nông), Đế Khôi (Viêm Đế), Đế Tiết 

(Hoàng Đế), Đế Thức (Thần Đế). Phục Hy có đuôi rắn thuộc dòng Thần Nông, có mạng 

gió (túi gió dương hí Phục Hy, Bào Hy) thì đương nhiên Đế Thiên tức Đế Trời (Trời hiểu 

theo nghĩa bầu vũ trụ, bầu trời, bầu không gian, khi gió) tương ứng với Đế Nông, Tổ 

Hùng tạo hóa. Ở đây ta cũng thấy Đế Nông và Tổ Hùng tạo hóa là một. Ta có Đế Nông = 

Tổ Hùng tạo hóa = Đế Thiên = Phục Hy = Đoài khí gió. 

Phục Hy Đế Thiên, Đế Nông, Tổ Hùng tạo hóa có mạng Gió Đoài thì quái Đoài phải để 

trên hết. Hoa Hạ đã hoán vị Càn lên trên theo bản tính võ biền du mục theo dương ngự 

trị. 

Như thế Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng tạo hóa chính là Tiên 

Thiên bát quái Phục Hy đích thực chính gốc. 

Bài hát này là một cây chìa khóa vàng giúp mở ra được một kho báu Việt Dịch, tìm 

được Tiên Thiên bát quái Phục Hy nguyên thủy chính gốc và cho biết đó là của Việt 

Nam đã mất. 

Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Tổ Hùng tạo hóa = Tiên Thiên bát quái Phục 

Hy chính gốc. 

Sự khác biệt giữa Tiên Thiên bát quái Phục Hy Tổ Hùng tạo hóa chính gốc với Tiên 

Thiên bát quái Hoa Hạ là sự hoán vị của hai quái Đoài Càn. 

Đây là một Eureka về Việt Dịch. 

So Sánh với Dịch Thằng Bờm.  

Ta đã biết Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Thằng Bờm Hồng Lạc chính là Tiên Thiên 

Bát Quái Phục Hy nguyên thủy, được xác thực và hỗ trợ bởi Tiên Thiên Bát Quái 

Phục Hy Cửu Thần Ai Cập cổ. Tuy nhiên Thằng Bờm có khuôn mặt con người nhân 

gian có mạng gió Đoài (Bờm = Gió, Quạt Mo biểu tượng cho gió) có DNA cùng với Tổ 

Hùng. Ở đây Tổ Hùng có khuôn mặt tạo hóa. Với khuôn mặt tạo hóa của Tổ Hùng có 

cùng bản mạng Đoài vũ trụ với Phục Hy, với vai vế ngang hàng với Phục Hy ở cõi tạo 

hóa thì Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng chính là Tiên Thiên bát quái 

Phục Hy nguyên thủy, đúng nghĩa hơn. Dịch thằng Bờm là Tiên Thiên bát quái Phục Hy 

nguyên thủy mang tính nhân gian còn Dịch Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng có Tiên 

Thiên bát quái Phục Hy nguyên thủy mang tính tạo hoá. 

Cả hai bổ túc cho nhau và xác thực là Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy nguyên thủy là 

Tiên Thiên bát quái Tổ Hùng, là của Việt tộc, con cháu Tổ Hùng, Hùng Vương. Hoa 

Hạ đã lấy Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy này sửa đổi vị trí của quái Đoài, Càn thành 

Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy Hoa Hạ cho thích hợp với bản tính dương ngự trị, 

dương thống trị của xã hội phụ quyền cực đoan du mục, võ biền. 

So Sánh với Dịch  Cửu Thần Ennead của Ai Cập cổ. 

Trong bài viết về Sự Tương Đồng Giữa Cổ Việt và Ai Cập cổ và bài Dịch Thằng Bờm ta 

đã biết Dịch Ennead Ai Cập cổ cũng khởi đầu từ vị thần Gió Shu có mạng Đoài vũ Trụ. 



113 

 

Vì thế, như đã biết, cũng có một Tiên Thiên bát quái Phục Hy Cửu Thân giống như Tiên 

Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng tạo hóa nguyên thủy ở đây. Như đã 

nói  Dịch Ai Cập cổ  có thể phát xuất từ cái nôi văn hóa, văn minh của loài ngưởi ở Lục 

Địa Mu (James Churchward) sau này là Sundaland (Stephen Oppenheimer), lúc đó nối 

liền với Đông Nam Á, địa bàn của cổ Việt.  Vì thế, sự tương đồng.với Dịch Cửu Thần 

cũng củng cố thêm là Tiên Thiên bát quái Tổ Hùng không thể nào là lấy của Hoa Hạ. 

Tóm lại Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành là Tiên thiên bát quái Tổ Hùng-Phục 

Hy ngành Viêm Đế.-Thần Nông thái dương . Bài hát này giúp ta tìm lại được Tiên Thiên 

bát quái Phục Hy nguyên thủy chính gốc của Việt tộc đã mất. 

Bây giờ ta thử xem bài hát này có liên hệ gì với Hậu Thiên bát quái Văn Vương không? 

 

(Phần 2) 

HẬU THIÊN BÁT QUÁI KÌ DƯƠNG VƯƠNG. 

 Dịch Chi Chi Chành Chành và Hậu Thiên Bát Quái. 

Theo các nhà Dịch học Hoa Hạ thì Văn Vương dựa vào Lạc Thư do vua Đại Vũ nghĩ ra 

từ những ‘chữ’ (thư) thấy trên lưng con rùa thần ở sông Lạc mà làm ra Hậu Thiên bát 

quái. 

Trước hết, Hậu Tiên bát quái khác với Tiên Thiên bát quái ở điểm nào? Nói hết sức gọn, 

Hậu Thiên là ‘Sau Trời’. 

Như đã biết, nhìn tổng quát Cây đinh thổi lửa với khuôn mặt Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế 

hình chữ T diễn tả trọn vẹn vũ trụ, tam thế. Thượng Thế ứng với tiên thiên và Trung Thế 

cõi thế gian, nhân gian ứng với hậu thiên. Hậu Thiên bát quái là Dịch có sau Dịch mở ra 

trời đất Tiên Thiên, là Dịch cõi thế gian, là Dịch cõi đất nhân gian. Như thế Hậu Thiên 

bát quái có khuôn mặt chủ là đất thế gian ứng với quái Li. Quái Li mang tính sinh tạo thế 

gian nên cặp Li Khảm là chủ thể, chủ chốt. 

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt ứng với vua tổ đất thế gian Việt là Kì Dương 

Vương, con người đầu tiên, vua tổ đầu tiên thế gian của chúng ta có mạng Li. Chi Chi 

Chành Chành đã có Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hóa-Phục 

Hy nguyên thủy ở cõi tạo hóa Viêm Đế-Thần Nông rồi thì có thể có Hậu Thiên bát quái 

Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương ở cõi thế gian Kì Dương Vương-Long Nữ là 

điều thuận lý. Hậu Thiên bát quái ứng với cõi thế gian là ứng với phần đế cùa Cậy đinh 

thổi lửa, của phần Đế Cây Diêm Viêm Đế, cùa Núi Trụ Thế Gian… 

Như thế ta thử tìm xem Chi Chi Chành Chành có liên hệ gì với Hậu Thiên bát quái 

không? 

Hiển nhiên vì Tiên Thiên bát quái Tổ Hùng khác với Tiên Thiên Phục Hy Hoa Hạ thì 

Hậu Thiên Chi Chi Chành Chành nói riêng và Hậu Thiên bát quái Việt nói chung cũng 
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khác với Hậu Thiên bát quái Văn Vương của Hoa Hạ. Tuy nhiên ta hãy nương theo Hậu 

Thiên bát quái Văn Vương để tìm ra một Hậu Thiên bát quái chính gốc Việt. 

 

Hậu Thiên bát quái Văn Vương (Nguyễn Hiến Lê, Kinh Dịch). 

Tôi nói nương theo là dựa vào tính tương giao của các cặp quái trong Hậu Thiên bát 

quái Văn Vương để tìm ra một Hậu Thiên bát quái Việt đồng loại. 

Trước hết, ta thấy Hậu Thiên bát quái Văn Vương cũng có trọng điểm, chủ chốt là quái 

Li đúng như trong bài hát Chi Chi Chành Chành có Cây đinh nhìn dưới diện thế gian có 

khuôn mặt Cây đinh Li mang tính chủ. 

Trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương cặp Li-Khảm là cặp duy nhất hôn phối theo 

vợ chồng. Li IOI lửa đất (lửa I thiếu dươngOI) với Khảm OIO nước trời thế gian (nước 

O thiếu âm IO). 

Cặp thứ hai Càn III với Tốn OII. Nếu nhìn theo hôn phối vợ chồng thì Càn (ứng với Đế 

Minh) lấy Tốn (Âu Cơ) tức ông lấy cháu. Dĩ nhiên không hợp ‘đạo lý’. Ở đây phải nhìn 

theo diện tương đồng bản thể ruôt thịt (ông bà/cháu, cha mẹ/con, anh chị/em). Càn III là 

Chàng I thái dương II bắt cặp với Tốn OII là Nàng (O) thái dương II theo diện tương 

đồng bản thể thái dương. 

Cặp thứ ba trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương là Đoài bắt cặp với Chấn. Nếu nhìn 

theo diện hôn phối vợ chồng thì ta có Đoài IIO là Chàng I thiếu âm IO Gió lấy Chấn IOO 

là Chàng I thái âm OO Nước. Ta có hai chàng lấy nhau theo diện đồng tính luyến ái nam 

(Gay). Không hợp lẽ nòng nọc, âm dương sinh tạo. Vậy ta phải nhìn theo diện khác. Ta 

thấy Đoài IIO là nọc (I) thiếu âm (IO) và Chấn IOO là nọc (I) thái âm (OO) như thế Đoài 

và Chấn đi đôi theo diện cùng ngành nòng âm. Đối chiếu với truyền thuyết Việt thì ở cõi 

tạo hóa Đoài ứng với Nông và Chấn ứng với Thần cùng ngành Thần Nông. Ở cõi thế 

gian thì Hùng Vương Đoài là con của Lạc Long Quân Chấn. Như thế ở cõi thế gian bắt 

cặp theo tương đồng bản thể cha con. 

Cặp cuối là Cấn OOI đi với Khôn OOO. Nếu nhìn theo diện hôn phối vợ chồng thì Cấn 

OOI là Nàng O thiếu dương OI đất âm hôn phối với Khôn OOO là Nàng O thái âm nước 

theo diện đồng tính luyến ái nữ (Lesbian). Dĩ nhiên không hợp lẽ nòng nọc, âm dương 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image0011.jpg
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sinh tạo. Ta phải nhìn dưới diện khác. Ta thấy Cấn là nòng thiếu dương trong khi Khôn 

là nòng thái âm không tương đồng bản thể, không cùng tính nòng nọc, âm dương. 

Như thế Hậu Thiên bát quái Văn Vương khác với Tiên Thiên bát quái (có tất cả các cặp 

đều hôn phối theo vợ chồng) là có một cặp Li Khảm chủ chốt hôn phối theo vợ chồng. 

Cặp thứ hai Càn Tốn bắt cặp theo tương đồng bản thế thái dương (ông/cháu gái). Cặp thứ 

ba Đoài-Chấn theo tương đồng cùng ngành nòng âm, tương đồng ruột thịt con-cha. Và 

cặp thứ tư Cấn Nòng thiếu dương cọc cạch, khập khễnh với Khôn Nòng thái âm, 

không hôn phối theo vợ chồng, không cùng bản thể và không cùng tính nòng nọc, 

âm dương. 

Tóm lại trong Hậu Thiên bát quái có hai loại tương giao một loại là hôn phối vợ 

chồng, hai là hôn phối tương dồng bản thể ruột thịt. Nói một cách khác là tương 

giao dạng hỗn hợp. 

Tuy nhiên, như đã thấy ở trên, rõ như hai năm là mười, Hậu Thiên bát quái Văn Vương 

không nhất quán, có điểm lủng củng và vô lý Khôn Cấn. 

Tại sao? Bởi vì người Hoa Hạ vốn dân du mục võ biền, theo duy dương, nên đã cho Càn 

bắt cặp với Tốn theo tương đồng bản thể thái dương vì thế mà Khôn phải cọc cạch với 

Cấn. Trường hợp này giống như ở Tiên Tiên bát quái Phục Hy, Hoa Hạ để Càn lên trên 

hết thay vì Đoài trong Tiên Tiên bát quái Chi Chi ChànhChành Tổ Hùng-Phục Hy 

nguyên thủy chính gốc. Càn là thái dương của ngành nọc (I) dương trong khi đó Đoài là 

thái dương ngành nòng O âm. Họ Chọn Càn thái dương của phía nọc dương, bản chất của 

Hoa Hạ. 

Theo thuận lý thì Cấn OOI phải bắt cặp với Tốn OII vì Cấn là Nàng O thiếu dương 

đất và Tốn OII là Nàng thái dương lửa, cả hai cùng ngành dương phía nữ. Kiểm chứng 

với truyền thuyết, cổ sử Việt ta thấy rất rõ là Cấn và Tốn là hai khuôn mặt của Âu Cơ. Âu 

Cơ là Nàng O Lửa II, nữ O thần thái dương II tức OII, Tốn và Cấn cũng là khuôn mặt 

Núi của Âu Cơ (dẫn 50 con lên núi). 

Kiểm chứng thêm một lần nữa với Dịch Cửu Thần (ennead) của Ai Cập cổ. Trong chín vị 

thần này có nữ thần Nepthys là chị em và vợ của Seth. 

Nepthys là nữ thần có một khuôn mặt uyển chuyển đáng kể (Nepthys, a goddess of 

notable flexibility) trong các vị nữ thần thuộc Cửu Thần. 

 

 

Nữ thần Nepthys. 
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Trong các khuôn mặt đó, Nepthys có một khuôn mặt là Cấn thấy qua tên viết bằng linh 

tự. Tên Nepthys có nghĩa là Trụ Cột (Pillar, Temple pylon hay great flagstaff). 

 

Linh tự tên của Nepthys. 

Hình trụ chữ nhật bằng đầu mang hình bóng núi trụ âm diễn tả đất âm, núi âm, non, Cấn 

(trong khi trụ tròn hay nhọn đỉnh diễn tả núi trụ dương, Li). Cái chậu neb hứng nước mưa 

mang âm tính ở trên đầu trụ cho thấy rõ thêm là trụ âm (các vật đựng biểu tượng cho 

âm), là núi có nước nghĩa là núi âm, non, Cấn. Khuôn mặt Cấn này ruột thịt với Isis, 

tương ứng với Âu Cơ cũng có một khuôn mặt đất âm Cấn ( Isis và Âu Cơ đều có hai 

khuôn mặt Cấn, đất âm và Tốn, mặt trời nữ). Khuôn mặt đất Cấn của Isis được diễn tả 

bằng chiếc ngai vàng. Ngai vàng biểu tượng cho đất, cho cõi thế gian và cũng là ngai 

vàng của các Pharaohs mặt trời thế gian, con của Isis. 

 

Nữ thần Isis có hai khuôn mặt: Cấn, Núi đất âm thế gian diễn tả bằng chiếc ngai vàng 

trên chóp trang phục đầu và Tốn, Nữ Thần mặt trời diễn tả bằn mặt trời đĩa tròn ở dưới 

ngai vàng. Hai chiếc sừng cong diễn tả thái dương âm tức nữ thần thái dương. 

Vì thế mới có truyền thuyết cho rằng Nepthys và Isis là hai chị em sinh đôi hay Nepthys 

là đối bóng của Isis (She is the counterpart, or twin, of Isis). Điều này cũng giải thích tại 

sao Nepthys lại tận tâm, tận lực giúp chị tái sinh Osiris và nuôi nấng, làm vú em cho 

Horus, con của Isis và Osiris (xem Tương Đồng với Ai Cập Cổ, ở Categories Truyền 

Thuyết và Cổ Sử Việt). 

Rõ ràng như đinh đóng cột: Cấn phải bắt cặp với Tốn như thấy qua hai khuôn mặt Cấn 

Tốn của Âu Cơ/Isis và qua khuôn mặt hai chị em sinh đôi Cấn Nepthys và Tốn Isis. 

Như vậy có nghĩa là trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương ta phải thay Tốn bằng Khôn 

để bắt cặp với Càn mới thuận lý. 

Thay Tốn cho Khôn ta có một có một Hậu thiên bát quái khác. Đây chính là Hậu Thiên 

bát quái Việt. Vì như đã thấy nó ăn khớp hoàn toàn với truyền thuyết, cổ sử Việt. Tốn đi 
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với Cấn là theo tương đồng bản thể mẹ con, mẹ Âu Cơ Tốn đi với con Hoàng Hậu Tổ 

Hùng Cấn. Như thế còn lại Khôn thì phải bắt cặp với Càn theo diện vợ chồng. Kì Dương 

Vương là con của Đế Minh Càn và Vụ Tiên Khôn. Dịch này là Dịch thế gian hậu thiên 

Kì Dương Vương, con của Đế Minh Càn và Vụ Tiên Khôn thì Càn phải đi với Khôn. Càn 

Đế Minh phải lấy Khôn Vụ Tiên mới đẻ ra được Kì Dương Vương, vua tổ đầu tiên, khởi 

đầu cõi Hậu Thiên. Không thể nào khác được. 

Như thế trong Hậu Thiên bát quái Việt Cấn phải bắt cặp với Tốn theo con Hoàng Hậu 

Hùng Vương với mẹ Âu Cơ và còn lại Khôn phải bắt cặp với Càn theo diện hôn phối vợ 

chồng Càn Khôn theo Đế Minh Càn-vợ Vụ Tiên Khôn. 

Chi Chi Chành Chành và Hậu Thiên bát quái Việt. 

Bây giờ ta hãy kiểm chứng với bài đồng dao này. 

Ta thấy nhìn theo diện Cây đinh với khuôn mặt Li mang tính chủ thì: 

–Cây đinh 

Cây Đinh là Gò Núi Nguyên Khởi, Núi Trụ Li nhô lên từ Nước thoạt đầu là một gò đất 

(mound) có nước bao quanh mang âm tính tức đất âm, non Cấn rồi sau dương hóa cao lên 

thành núi dương Li. Nói một cách khác Cây đinh lúc này có hai khuôn mặt nòng nọc, âm 

dương là Cấn/Li. 

–Thổi: gió Đoài/Tốn. 

Khuôn mặt Đoài vũ trụ khí dương đã đóng góp trong Tiên Thiên bát quát rồi, bây khuôn 

mặt gió âm Tốn trồi lên mang tính chủ. 

–Lửa 

Lửa này bây giờ là lửa Càn thế gian tức ánh sáng mặt trời. 

–Con ngựa 

Còn con ngựa, khuôn mặt Li trở thành mang tính phụ vì như vừa nói ở trên Cây đinh ở 

diện thế gian nay đã mang khuôn mặt Li với tính chủ rồi. Bây giờ ngựa phải có một 

khuôn mặt khác. 

Thật vậy, ta đã nói ở trên, có một cái gì vướng mắc, khác thường khi tác giả chọn con 

ngựa. Tác giả bài hát có một ẩn ý gì đó. Con ngựa là con thú bốn chân sống trên mặt đất 

có một khuôn mặt là biểu tượng Li cho đất nhưng không trọn vẹn. Đúng ra, như đã nói ở 

trên, con thú biểu tượng đúng nhất cho Li đất lửa dương là một con thú có sừng như 

Huơu Sừng (Kì Dương), Bò Sừng (Nandi), Dê Sừng (Ram). Như thế tại sao tác giả bài 

hát chọn con ngựa? Tác giả phải có một ẩn ý gì. Bởi vì con ngựa có đặc tính chính là 

Chậy (xem Con Ngọ là con Nguậy, con Chậy) liện hệ với Gió. Chậy nhanh như gió, ngựa 

bay, phi mã. Như thế con ngựa này mang thêm một khuôn mặt Đoài gió. Như vậy con 

ngựa có đặc tính chậy nhanh như gió có gốc thú bốn chân Li còn có một khuôn mặt đặc 

thù là tính nhanh như gió Đoài gió. Con ngựa có hai khuôn mặt Li-Đoài. Ở cõi hậu thiên 
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thế gian này Cây đinh đã có khuôn mặt Li mang tính chủ rồi thì Con ngựa bây giờ mang 

tính Đoài. 

Tóm lại con ngựa bây giờ có khuôn mặt Đoài gió thế gian (Khuôn mặt Li của ngựa đã 

đóng góp vào Tên thiên bát quái rồi). 

–Chết trương 

Chết trương vẫn diễn tả ba loại nước Chấn, Khôn, Khảm như trên nhưng ở cõi thế gian 

(Chấn là nước động như sông, biển, Khôn là nước thái âm cõi trời thế gian, Khảm thiếu 

âm mây mưa thế gian). 

Tóm lại 

Hai câu Cây đinh thổi lửa, Con ngự Chết trương bây giờ diễn tả Li/Cấn, Tốn/Càn và 

Đoài-Chấn Khảm, Khôn. 

Như thế ở câu đầu, nhìn theo tương đồng bản thể mẹ-con là Tốn đi với Cấn. Đối chiếu 

với truyền thuyết Việt là Âu Cơ Tốn đi với con Hoàng Hậu Hùng Vương Cấn. Câu thứ 

hai Con ngựa chết trương, con ngựa với khuôn mặt Đoài bắt cặp với Chấn chết trương 

theo tương đồng bản thể con-cha. Đối chiếu với truyền thuyết Việt là Hùng Lang đi với 

cha Lạc Long Quân. 

Ngoài ra khuôn mặt Đoài này của ngựa nếu ta nhìn Đoài theo diện là ao đầm, hồ thì ao 

đầm là bọc nước ấm có cùng bản thể với nước dương, nước lửa, biển Chấn. 

Lưu ý cả hai trường hợp: tương giao tương đồng bản thể mẹ con ở cùng một câu và 

tương đồng cha con cũng ở cùng một câu. 

Bây giờ còn lại là Li ở câu trên hôn phối với Khảm ở câu dưới ở diện nòng nọc, âm 

dương đối nhau theo hôn phối vợ chồng như Kì Dương Vương với Long Nữ và Càn câu 

trên với Khôn ở câu dưới cũng vậy, hôn phối theo Đế Minh với Vụ Tiên. 

Ta có Càn hôn phối với Khôn chứ Càn không đi với Tốn như trong Hậu Thiên bát quái 

Văn Vương. 

Thật vậy. Thêm nữa ta cũng thấy rất rõ trong Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành 

Càn hôn phối với Khôn qua Cây đinh thổi lửa nhìn tổng thể, như đã biết, diễn tả Càn 

Viêm Đế và câu Con ngựa chết trương diễn tả Đoài ứng với Nông và Chấn ứng với Thần 

tức Thần Nông. Theo diện âm thái âm thì Thần Nông là không gian Khôn. Ta có hôn 

phối Càn Khôn, mặt trời Càn, không gian Khôn. 

Ta thấy rõ như ban ngày Chi Chi Chành Chành diễn tả Hậu Thiên bát quái Việt có hai 

cặp Li, Càn hôn phối vợ chồng với Khảm, Khôn, cặp Đoài-Chấn đi với nhau theo hôn 

phối tương đồng bản thể cha con và cặp Tốn-Cấn đi với nhau theo mẹ con. 

Như vậy ta có một Hậu Thiên bát quái Việt như sau: 
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Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương hay Kì Việt. 

Tôi gọi là Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Kì Dương Vương hay Kì Việt. Gọi Kì 

Dương Vương để đối ứng với Văn Vương, còn gọi là Kì Việt để nói nên tính thế gian tức 

Hậu Thiên. Gọi như vậy vì tính Dịch của bài hát này khởi đầu từ Cây đinh có một khuôn 

mặt Li, đất thế gian ứng với Kì Dương Vương. Kì Dương Vương có một khuôn mặt là 

mặt trời thượng đỉnh (zenith) trên đỉnh trục thế giới, mặt trời chính ngọ, giữa trưa, rạng 

ngời, chói chang nhất mang hình bóng Que Diêm Viêm Đế ở cõi thế gian. Kì Dương 

Vương cũng có khuôn mặt Núi Kỳ là biểu tượng núi Trụ Thế Gian. Kì Dương Vương 

cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho Trục Thế Giới thấy qua truyền thuyết là Kì 

Dương Vương có tài đi lại ba cõi (Tam Thế), xuống Hạ Thế lấy được nàng Long Nữ, con 

của Long Vương ở Động Đình Hồ. Rõ như ban ngày Kì Dương Vương ăn khớp trăm 

phần trăm với Cây đinh thổi lửa ở cõi thế gian. 

Đọc theo chiều dương ngược chiều kim đồng hồ, ta có thứ tự các quái dương như sau Li, 

Càn, Đoài Chấn. Đối chiếu với lịch sử Việt ta có Kì Dương Vương Li đội lốt Đế Minh 

Càn sinh ra hai nhánh Hùng Lang Đoài và Hùng Lạc Chấn. Ta có Hậu Thiên bát quái Chi 

Chi Chành Chành Kì Dương Vương Hùng Lang Hùng Lạc. 

Đọc theo chiều âm, chiều kim đồng hồ, ta có các quái dương theo thứ tự Li, Chấn, Đoài, 

Càn. Đối chiếu với lịch sử Việt, ta có Kì Dương Vương Li sinh ra hai nhánh Hùng Lạc 

Chấn và Hùng Lang Đoài thuộc ngành Càn Đế Minh. Ta có Hậu Thiên bát quái Kì 

Dương Vương Hùng Lạc Hùng Lang. 

Như thế ở Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương, Kì Việt có hai 

cặp Li Càn Cây đinh thổi lửa hôn phối theo vợ chồng với Khảm, Khôn, cặp Đoài Chấn 

(dựa theo khuôn mặt ngựa nhìn dưới diện chạy như gió Đoài khí gió và nước với khuôn 

mặt nước thái âm Chấn) bắt cặp theo con-cha cùng ngành âm phái nam và cặp Cấn-Tốn 

bắt cặp theo con-mẹ cùng ngành dương phía nữ. Thật là thuận lý. 

Do đó ta có thể nghĩ là Hậu Thiên Văn Vương đã ‘mượn’ Hậu Thiên bát quái Kì Việt rồi 

đổi qua dương, thái dương cho hợp với bản thể du mục, võ biền, phụ quyền cực đoan của 

Hoa Hạ. 

Ở trên ta đã thấy tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh bằng một con đường khác của Dịch cũng 

đã cho rằng ‘Hà Đồ phối Hậu Thiên Bát Quái Lạc Việt’ cũng đã ghi dấu ấn truyền tải 

trong một bài đồng dao bí ẩn của văn hóa truyền thống Việt. Đó là bài đồng dao Chi Chi 

Chành Chành… 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/htbq-cccc-kdv.jpg
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Trong Hậu Thiên bát quái Lạc Việt này, Khôn Tốn cũng hoán vị cho nhau như trong Hậu 

Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương hay Kì Việt. Ông so sánh Hậu 

Thiên bát quái Lạc Việt với Hậu Thiên Văn Vương như sau đây: 

 

(nguồn: Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Minh Triết Việt Trong Văn Minh Đông Phương). 

Ta thấy Hậu Thiên bát quái Lạc Việt chỉ khác Hậu Thiên bát quái Kì Việt là hai quái Li 

Khảm hoán đổi vị trí. Trong Hậu Thiên bát quái Lạc Việt thì Khảm để trên còn Li để 

dưới vì nhìn theo Lạc Việt sông nước, làm lúa nước. Ở trên trong Hậu Thiên bát quái Kì 

Việt tôi để Li ở trên vì bài đồng dao này, như đã nói ở trên, có khuôn mặt Li mang tính 

chủ ăn khớp với Kì Dương Vương một trăm phần trăm. Hậu Thiên bát quái Chi Chi 

Chành Chành của Kì Dương Vương ngành nọc dương Viêm Đế nên là một thứ Hậu 

Thiên bát quái Kì Việt. Ta cũng thấy Hậu Thiên bát quái Văn Vương thường quái Li để ở 

trên (như thấy ở Dịch đồ Hậu Thiên bát quái Văn Vương ở trên, tôi lấy từ quyển Kinh 

Dịch của Nguyễn Hiến Lê, Li cũng để ở trên). Tại sao? Vì Văn Vương, Hoa Hạ võ biền 

theo dương ngự trị. 

Như vậy sự khác biệt giữa Hậu Thiên Bát Quái Việt và Hậu thiên bát quái Văn 

Vương là có sự hoán đổi Khôn/Tốn. 

Như thế có ít nhất có ba người, tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh, phapvan và tôi, bằng ba 

ngả đường khác nhau, đều đi tới một đích là bài hát này có một khuôn mặt diễn tả Hậu 

Thiên bát quái Việt. Con đường của tôi đi là con đường cái quan Sử Truyền Thuyết Việt 

thênh thanh mang dòng chính huyết Việt. 

Tóm lại: 

Bài đồng giao này ít nhất có hai khuôn mặt: 

1. Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hoá-Phục Hy nguyên thủy 

trong đó tất cả các cặp hôn phối theo vợ chồng. 

2. Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương hay Kì Việt trong đó các 

cặp đi đôi với nhau theo tương giao hỗn hợp (theo vợ chồng và tương đồng ruột thịt). Li 

Càn hôn phối với Khảm, Khôn theo vợ chồng. Đoài Chấn theo tương đồng bản thể cha 

con và Tốn Cấn theo tương đồng bản thể mẹ con. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image010.jpg
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Hậu Thiên bát quái Văn Vương ngoài cặp chủ chốt Li Khảm hôn phối theo vợ chồng, có 

cặp Càn Tốn bắt cặp theo tương đồng thái dương (ông cháu gái: Chàng thái dương Đế 

Minh với Nàng thái dương Âu Cơ) vì thế mà cặp Khôn Cấn cọc cạch, khập khễnh. Hậu 

Thiên bát quái Văn Vương không hoàn chỉnh, sai lệch. Trong khi đó Hậu Thiên bát 

quái Kì Dương Vương ăn khớp với sử truyền thuyết Việt trăm phần trăm. 

Ở đây ta cũng thấy thấp thoáng bóng hình một con thú huyền thoại. Như đã biết, ở đây 

con ngựa mang thêm khuôn mặt Đoài. Đoài hiểu theo gió thế gian đi với tính chậy nhanh 

như bay của ngựa và Đoài cũng hiểu theo nghĩa thế gian là ao đầm. Con ngựa chết 

trương có thể hiểu là con ngựa bay sống dưới ao đầm, sông nước bị chết trương, nổi lên 

mặt nước phơi ra Hà Đồ. Đây là hình bóng con long mã, con ngựa-rồng biết bay sống 

dưới nước như con rồng. 

Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hóa là Tiên Thiên bát quái Phục 

Hy nguyên thủy chính gốc thì sự xuất hiện của long mã là điều thuận lý. Đây chính là lý 

do tác giả bài hát chọn con ngựa có hai khuôn mặt Li-Đoài. 

CHI CHI CHÀNH CHÀNH và HÀ ĐỒ. 

 

(Phần 3) 

(8) 

HÀ ĐỒ CHI CHI CHÀNH CHÀNH. 

Như đã nói ở trên, ta thấy thấp thoáng hình bóng con long mã, con ngựa-rồng biết bay 

sống dưới nước như con rồng. 

Tại sao con ngựa lại chết trương? Ngựa sống trên bờ ít khi chết dưới nước. Con ngựa này 

phải là loài sống dưới nước mới dễ bị chết dưới nước. Con ngựa truyền thuyết nào đã 

khiến tác giả bài hát này chọn con ngựa và cho nó chết dưới nước? Con ngựa nào sống 

dưới nước mà liên hệ tới Dịch? Xin thưa đó chính là con long mã Phục Hy đã thấy ở 

sông Hoàng Hà mà nghĩ ra Hà Đồ. Con ngựa bay chết dưới nước là con ngựa nước biết 

bay chính là con long mã. Tác giả bài hát có ẩn ý nói tới con long mã liên hệ với Hà Đồ 

Đây chính là lý do tác giả bài hát chọn con ngựa có hai khuôn mặt Li-Đoài. 

Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hóa là Tiên Thiên bát quái Phục 

Hy nguyên thủy chính gốc thì sự xuất hiện của long mã là điều thuận lý. 

Chi Chi Chành Chành và Hà Đồ. 

Các nhà Dịch học Hoa Hạ cho rằng Phục Hy nhìn những xoáy trên lưng con long mã trên 

sông Hoàng Hà mà nghĩ ra Hà Đồ. Ngài dựa vào Hà Đồ tạo ra đồ hình Tiên Thiên bái 

quái Phục Hy. 
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Hà Đồ vuông (nguồn: nhantu.net). 

 

Hà Đồ tròn (nguồn: vietnamvanhien.net) 

Ta thấy ngay Hà Đồ Hoa Hạ với số 5-10 ở tâm tức Li Khảm thế gian diễn tả một phần 

Trục Thế Giới ứng với Cây đinh thổi lửa có khuôn mặt là Trục Thế Giới hình chữ T. Với 

Li 5-Khảm 10 thế gian là phần cõi Đất của Trục Thế Giới như vậy mất phần ngọn Viêm 

ứng với Viêm Đế-Thần Nông cõi tạo hóa. Như thế có nghĩa là phần diễn tả Tiên Thiên 

vắng bóng, không có hay chỉ hiểu ngầm mà thôi. Khuôn mặt chính của Hà Đồ Hoa Hạ có 

khuôn mặt Li Khảm thế gian mang tính chủ. Hà Đồ Hoa Hạ có khuôn mặt Hậu Thiên 

bát quái mang tính biểu hiện, mang tính chủ. 

Do đó nói rằng Phục Hy nhìn các vân trên lưng con long mã nghĩ ra Hà đồ rồi vẽ ra Tiên 

Thiên không chuẩn. 

Trong khi đó Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hóa ứng với phần chỏm của cây đinh 

thổi lửa với khuôn mặt mặt trời Viêm Đế nhất thể ứng với số 1. Như vậy Hà Đồ Tiên 

Thiên Tổ Hùng với Cây đinh có khuôn mặt là mặt trời 1 nên ở tâm phải có số 1 thay vì ở 

tâm có số 5. Phần Hà Đồ diễn tả Tiên Thiên bát quái phải ứng với phần 1 ở trên chóp của 

Trục Vũ trục 1-5. Tại tâm Hà Đồ là hình chiếu của vũ trụ tức phần trên đầu Cây đinh, 

ứng với số 1 nhất thể Viêm Đế-Thần Nông. 

Hà Đồ Tiên Thiên đích thực phải như sau: 
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Hà Đồ Tiên Thiên Tạo Hóa. 

Tại tâm ta có phần trên chóp diển tả tạo hóa là 1, nghĩa là ta hoán đổi số 5 ở tâm với số 1 

vòng ngoài. Số 1 có một khuôn mặt là lửa mặt trời. Bây giờ ta hoán đổi Khảm số 10 thế 

gian vành, vòng trong cùng cho số 2 Khảm tầng 1 cõi trời ở vành, vòng ngoài. Như thế ở 

tâm giờ ta có hai số 1-2 (ứng với phần trên đầu Trục Thế Giới). Ta cũng có nòng nọc, âm 

dương hôn phối với nhau. Trước hết số 1 là số lẻ, số dương và số 2 là số chẵn, số âm. 

Thứ đến là số 1 lửa mặt trời hôn phối với nước Khảm số 2 cõi trời. 

Vành ngoài bây giờ là 3, 5, 4, 10. 

Vành ngoài cùng thứ ba không thay đổi với các số 7, 8, 6, 9. 

Tóm lại Hà Đồ diễn tả đích thực Tiên Thên bát quái phải như sau, gồm ba vành hay ba 

vòng : 

Vành, vòng 1 ứng với 1 Mặt trời – Không Gian 2 nước vũ trụ ở đầu Trục Thế Giới ứng 

với đầu Cây đinh, với khuôn mặt Viêm của Que Diêm Viêm Đế. 

Vành, vòng thứ 2 là 3, 5, 4, 10. 

Số 3 Đoài Gió ứng với thổi. 

Số 5 Li ứng với lửa đất dương. 

Số 4: Cấn đất âm, như đã biết, khuôn mặt âm của ngựa Li ứng với khuôn mặt âm của 

Con ngựa. 

Số 10: Khảm tầng 2 thế gian ứng với chết trương. 

Vành, vòng 3 ta có 7, 8, 6, 9 : 

Số 7 Càn thế gian ánh sáng ứng với Đế Minh: một khuôn mặt Đế đại diện cho Ngũ Đế. 

Số 8: Khôn thế gian ứng với Vụ Tiên. 

Số 6: Tốn cõi trời ứng với Âu Cơ sinh tạo. 

Số 9: Chấn thế gian ứng với Lạc Long Quân, một khuôn mặt vương trong Ba Vương. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image0061.jpg
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Như thế ta thấy Cây đinh (mặt trời 1-2), thổi (3 Đoài) lửa (5 Li), Con ngựa (4, Cấn) chết 

trương (10, Khảm thế gian), Ba vương (Chấn 9-Tốn 6 đại diện cho Ba vương) ngũ đế 

(Càn 7-Khôn 8 đại diện cho ngũ đế) bao che trọn vẹn Hà Đồ tạo hóa. Ta có Hà Đồ Chi 

Chi Chành Chành Tiên Thiên bát quái. 

Hà Đồ Hoa Hạ với số 5-10 ở tâm, ứng với phần cõi Đất của Trục Vũ Trụ tức ứng với 

phần đế của Cây đinh thổi lửa. Trong trường hợp này, ta có Hà Đồ thế gian ứng với Hậu 

Thiên bát quái tức Lạc Thư như sau: 

Vành trong cùng là Cây đinh 5-10 là Li-Khảm với khuôn mặt ở phần cõi Đất của Trục 

Thế Giới. 

Vành ngoài 3, 1, 4, 2 : thổi 3 (Đoài), lửa 1 (lửa mặt trời), con ngựa 4 (Cấn), chết trương 2 

(Khảm tầng 1). 

Và vành ngoài thứ 3 không thay đổi, diễn tả Càn 7 Khôn 8 đại diện cho ngũ đế và Tốn 6-

Chấn 9 đại diện cho ba vương. 

Như thế Hà Đồ Hoa Hạ có khuôn mặt Hậu Thiên bát quái Văn Vương Lạc Thư nổi 

trội trong khi khuôn mặt Tiên Thiên bát quái Phúc Hy Hoa Hạ tiềm ẩn. 

Tôi nói tiềm ẩn vì Hà Đồ Tiên Thiên ẩn nấp ở đâu đó. Ta phải đi tìm mới thấy. Ta thấy 

Hà Đồ khác Lạc Thư là có thêm số 10. Tại sao lại có thêm số 10? Hà Đồ đếm từ 1 tới 10. 

Trước hết số 10 có số 1, số lẻ, dương và số 0 là số chẵn, âm. Số 10 là số nòng nọc, âm 

dương. Nhìn dưới diện nòng nọc, âm dương triệt nhau thì số 10 là số bù (có loại đánh bài 

số 10 là số bù, Âu Mỹ số 10 là number ten, có một nghĩa là ‘vứt đi’, hạng bét). Số bù 

hàm nghĩa số không 0 (zero). Số không  0 là nòng O có khuôn mặt là hư không, là trứng 

vũ trụ (O tròn như quả trứng gà). Như thế, theo duy âm, số 10 trở về số không có một 

khuôn mặt biểu tượng cho cõi tạo hóa. Hà Đồ có số 10 có một khuôn mặt tạo hóa, Tiên 

Thiên. Thứ đến, trong vòng đếm 9 số, số 10 lại trở về số 1. Trong Dịch số 10 cũng có 

một khuôn mặt là số 1 như thấy trong các ma phương 3/18, 6/18, 9/18 sau đây: 

 

 

 

Trong các ma phương 3/18, 6/18, 9/18 ta có số 1 tương đương với số 10. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image0071.jpg
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Nếu coi số 10 tương đương với 1, thì số 1 có một khuôn mặt nhất thể biểu tượng vũ trụ. 

Anh ngữ Universe, vũ trụ có Uni- là 1 và -verse, quay về. Universe là quay về nhất thể. 

Như thé  theo duy dương, Hà Đồ Hoa Hạ cũng có một khuôn mặt liên hệ với Tiên Thiên 

bát quái,  Tuy nhiên cả hai trường hợp khuôn mặt Tiên Thiên đều ở dạng tiềm ẩn. 

Nếu ta thay số 10 trong Hà Đồ Hoa Hạ bằng số 1 thì ở tâm ta có 1-5, ta có Trục Thế giới 

có phần đầu là số 1 ứng với Hà Đồ Tiên Thiên và phần ở cõi Đất là số 5 ứng với Hà Đồ 

Hậu Thiên. 

Như vậy bài hát này cho thấy có hai khuôn mặt Hà Đồ là Hà Đồ Tiên Thiên Tạo Hóa Chi 

Chi Chành Chành (có số trục là 1-2) đích thực là Hà Đồ liên hệ với Tiên Thiên bái quái 

Tổ Hùng tạo hóa Phục Hy nguyên thủy. Còn Hà Đồ Hoa Hạ có khuôn mặt chủ thế gian 

với số trục 5-10 ứng với phần đế của Cây đinh thổi lửa liên hệ nhiều với Hậu Thiên Bát 

quái Văn Vương. 

Hà Đồ diễn tả cả Tiên Thiên và Hậu Thiên bát quái. Điểm này cũng dễ hiểu vì Hà Đồ có 

10 số (từ 1 tới 10), Lạc Thư có 9 số (từ 1 tới 9). Chín số đầu (1 tới 9) diễn tả Lạc Thư, 

còn 10 là số diễn tả Hà Đồ. Nói một cách khác Hà Đồ bao trùm lên Lạc Thư. 

Hà Đồ diễn tả cả Tiên Thiên và Hậu Thiên bát quái thì hiển nhiên Hà Đồ diển tả trọn vẹn 

Vũ Trụ Tạo Sinh. Chi Chi Chành Chành diễn tả cả Tiên Thiên và Hậu Thiên bát quát nên 

có một khuôn mặt là Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh. 

Thật vậy, ta thấy rất rõ ở dạng ba hình vuông đồng tâm ứng với Tam Thế. Hình vuông 

nhỏ ở tâm Hà Đồ Chi Chi Chành Chành 1-2 (ứng với lửa-nước tạo hóa) nằm trên chóp 

trục thế giới diễn tả thái cực, Trứng Vũ Trụ, lưỡng nghi. Hình vuông thứ hai ứng với tứ 

tượng và hình vuông thứ ba ngoài cùng ứng với tầng ba vạch que hay quái cõi nhân gian. 

Trong trường hợp diễn tả theo hình tròn thì Hà Đồ gồm ba vòng tròn ứng với tam thế như 

trên. 

Đi vào chi tiết Hà Đồ Tạo Hóa ta thấy ngay: 

-Vành hay vòng trong cùng 1-2: có âm dương hôn phối theo vũ trụ, càn khôn ứng với 

Thượng Thế. 

-Vành hay vòng thứ 2 gồm các số 5, 4, 2, 3. 

Ta có 5 Li, 4 Cấn, 2 Khảm, 3 Đoài. Ta có 5 Li hôn phối vợ chồng với 2 Khảm khuôn mặt 

chủ thế gian dưới dạng lửa nước sinh tạo thế gian. Còn Đoài với Cấn dưới dạng ‘Trời’ 

(gió) và ‘Đất’ (âm). Tổng quát ta thấy ứng với tứ tượng (ở đây vì theo thứ tự các con số 

nên tứ tượng hỗn hợp nòng nọc, âm dương). Hiển nhiên vành này ứng với tứ tượng. 

-Vành hay vòng thứ 3 ngoài cùng ta có các số 6, 7, 8, 9. Như đã nói ở trên ta có Càn 9 

hôn phối với Khôn 8 và Chấn 9 hôn phối với Tốn 6 ứng với tầng quẻ ba vạch, quái cõi 

nhân gian. 

Bây giờ ta chuyển qua truyền thuyết Việt : 
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-Vành ngoài cùng: cặp thứ nhất 7-8 với số 7 là Càn ứng với Viêm Đế/ Đế Minh, đi tới là 

số 8 Khôn ứng với Thần Nông thái âm/Vụ Tiên ta có giao phối vợ chồng Càn Khôn 

Viêm Đế-Thần Nông ở cõi tạo hóa hay Đế Minh-Vụ Tiên đội lốt Viêm Đế-Thần Nông ở 

cõi sinh tạo thế gian. 

Cặp thứ hai là 6-9 với 6 là số Tốn tầng 1 tạo hóa ứng với Âu Cơ mang tính sinh tạo cõi 

trên và số 9 là số Chấn tầng 2 thế gian ứng với Lạc Long Quân nước dương, biển. Ta có 

hôn phối vợ chồng Âu Cơ-Lạc Long quân ở cõi thế gian. 

Vành thứ 2 ta có các số 2, 3, 5, 4. 

Ta có cặp 5-2 hôn phối vợ chồng Li-Khảm ứng với Kì Dương Vương-Long Nữ. 

Cặp 3-4 hôn phối vợ chồng ứng với Hùng Vương Đoài với Hoàng Hậu Hùng Vương 

Cấn. 

Vành, vòng thứ 3 trong cùng ứng với Trục Thế Giới. Ta có hôn phối vũ trụ, càn khôn 1-2 

ứng với Viêm Đế-Thần Nông. 

Rõ ràng Hà Đồ diễn tả Vũ Trụ Tạo Sinh có trục có một khuôn mặt là Trục Thế Giới diễn 

tả Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ gồm có ba cõi, tam thế (ứng với Cây đinh có hình chữ T). 

Điểm này cũng thấy rõ qua khuôn mặt con thú thần thoại long mã được cho là nguồn cội 

của Hà Đồ. Long mã là loài thú bốn chân có một khuôn mặt biểu tượng cho cõi đất thế 

gian Trung Thế. Khuôn mặt rồng có cốt là con rắn nước có một khuôn mặt diễn tả cõi 

nước Hạ Thế và ngựa Gió, rồng biết bay lên trời diễn tả cõi gió (trời) Thượng Thế. Rõ 

ràng long mã, hình bóng của Hà Đồ, cho thấy Hà Đồ diễn tả Tam Thế. 

Một điểm cũng cần nói tới nữa là tác giả bài hát này cho con ngựa chết đuối là có thể tác 

giả muốn nói Hà Đồ Hoa Hạ không có ‘sống’ thật sự mà chỉ cho thấy cái bóng ẩn, bóng 

ma của Tiên Thiên bát quái. 

Tóm lại Hà Đồ đúng nghĩa phải là Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh bao gồm Hà Đồ Tiên Thiên 

Tạo Hóa (có số trục là số 1) và Hà Đồ Hậu Thiên Thế gian (có số trục là số 5 như thấy 

trong Hà Đồ Hoa Hạ). Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh có số trục là 1/5, các số ở vành 2 thay đổi 

theo số trục 1 hay 5 còn vành ngoài cùng không thay đổi. 

Còn trường hợp muốn giữa theo Hà Đồ Hoa Hạ thì ở tâm là số 5-10 và phải hiểu số 10 có 

một khuôn mặt là số 1 biểu tượng cho tạo hoá. 

 
Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh có số trục 5-(10=1). 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image0131.jpg
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Ta thấy rõ như ban ngày Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh là một thứ mandala. Nhìn chung chung 

thì mandala là các đồ hình thể hiện một dạng thức hình học của vũ trụ hay của bản thể 

con người (vì con người là tiểu vũ trụ). Hãy lấy một mandala Vũ Trụ Tạo Sinh của Phật 

giáo Tây Tạng để so sánh với Hà Đồ. 

Mandala vuông: 

 

Sơ đồ mặt bằng Tu Viện Samye Gompa, Tây tạng làm theo mandala hình vuông biến thể 

thành hình chữ nhật. 

(nguồn: quadralectic.wordpress.com). 

Mandala vuông này là một dạng thể của Hà Đồ vuông. 

Mandala tròn: 

Hà Đồ diễn tả theo vòng tròn có dạng thể của một mandala tròn: 

 

Mandala vòng tròn Tây Tạng, thế kỷ 18 (nguồn phase.com). 

Nhìn dưới diện vòng tròn thì Hà Đồ diễn tả Vũ Trụ Tạo Sinh thấy rõ qua hình ảnh Đàn 

Tế Vũ Trụ, Trời Đất ở Thiên Miếu, Bắc Kinh: 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image015.jpg
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Đàn Tế Vũ Trụ, Trời Đất ở Thiên Miếu, Bắc Kinh. 

Đàn mang hình ảnh Núi Vũ Trụ, ở tâm có một đĩa tròn diễn tả tâm Trục Thế Giới và ba 

tầng tròn diễn tả tam thế. 

 

Tác giả đứng trên đĩa tròn diễn tả tâm Trục Thế Giới (và cũng mang hình ảnh tâm vũ trụ) 

thông thương Tam Thế. Đây chính là chỗ các vua Trung Quốc đứng để dâng các lời cầu 

xin, khấn nguyện cho quốc thái dân an và dâng các lễ vật tới tam thế. Đây chính là vòng 

trong cùng 1-5 diễn tả Trục Thế Giới trên Hà Đồ. Còn ba tầng vòng tròn diễn tả tam thế 

ứng với ba vành, vòng trên Hà Đồ. 

Ví dụ điển hình của Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh vuông tròn thấy rõ qua cấu trúc ngôi đền 

Phật giáo Borobudur, Nam Dương. Đền làm theo hình Núi Vũ Trụ Meru diễn tả trọn vẹn 

Vũ Trụ Tạo Sinh, Cây Vũ Trụ có mandala hỗn hợp tròn vuông. Đền mang hình ảnh Cây 

đinh thổi lửa với khuôn mặt diễn tả Núi Vũ Trụ, Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế. 

 

Đền tháp Borobudur, Java và họa đồ mặt bằng (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện 

Á Châu Singapore). 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image018.jpg
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Phần chóp tròn có mandala vòng tròn ứng với Hà Đồ Tiên Thiên Tạo Hóa. Phần thân, 

đáy vuông có mandala vuông ứng với Hà Đồ Hậu Thiên Thế Gian. 

Bây giờ ta hãy nhìn dưới dạng Mandala Vũ Trụ Tạo Sinh ba chiều qua một mandala Vũ 

Trụ Tạo Sinh của Phật giáo Tây Tạng dưới đây: 

 

Mandala vũ trụ tạo sinh của Phật giáo Tây Tạng (nguồn: 

Chinabudhismencyclopedia.com). 

Nhìn tổng quát tương ứng với Cây đinh thổi lửa diễn tả vũ trụ tạo sinh dưới dạng Núi Vũ 

Trụ, Trục Thế Giới, ứng với Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh (bao gồm Hà Đồ Tiên Thiên Tạo 

Hóa và Hà Đồ Hậu Thiên Thế Gian). Ta thấy rất rõ phần trên có hình như cây đuốc, que 

diêm có đế hình trụ. 

 

Phần trên của mandala có hình cây đuốc ứng với Cây đinh thổi lửa mang hình bóng Cây 

Diên Viêm Đế. 

Gồm hai phần: phần cây đuốc đầu hình cầu và thân hình cây đinh. Đây chính là hình ảnh 

phần trên Viêm của Cây đinh-Que Diêm. Kế đến là phần hình trụ ở trên cao nhất diễn tả 

chân đế của cây đuốc ứng với phần đế của Cây Diêm Viêm Đế. Cả cây đuốc này ứng với 

Cây đinh thổi lửa-Que Diêm Viêm Đế. 

Phần này cũng bao gồm nghĩa Trục Vũ Trụ ứng với phần trục 1-5 của Hà Đồ. Ba tầng 

vòng tròn còn lại diễn tả tam thế ứng với ba vành, vòng của Hà Đồ. 

Rõ hơn là cấu trúc của một tháp Phật (stupa). Như đã biết Tháp Phật dù có hình dạng nào 

cũng mang ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo, cũng có một khuôn mặt Cây Vũ 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image026.jpg
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Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) (Phật Giáo: Ý Nghĩa Tháp Chùa). Ví dụ theo 

Snograss thì cấu trúc của một tháp Phật hình chuông có cán úp hay hình bầu nậm như 

sau: 

 

(dẫn lại trong Tạ Đức: Nguồn Gốc và Sự Phát Triển của Kiến Trúc, Biểu Tượng và Ngôn 

Ngữ Đông Sơn). 

Ta thấy rõ tháp này mang hình ảnh Cây đinh thổi lửa với khuôn mặt diễn tả Vũ Trụ Tạo 

Sinh, Cây Vũ Trụ. Hình chiếu của tháp xuống mặt bằng là một dạng mandala, một dạng 

Hà Đồ. 

Những trống đồng Đông Sơn có hình Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang loại VI 

(Heger I), (giống như một tháp Phật tròn), diễn tả trọn vẹn vũ trụ tạo sinh, khi chiếu 

xuống mặt bằng, ta cũng có một thứ mandala tròn, nghĩa là một thứ Hà Đồ tròn. Còn chỉ 

nhìn riêng mặt trống thôi, ở những trống có mặt diễn tả trọn vẹn ba tiểu thế của Trung 

Thế cõi nhân gian thì mặt trống mang hình ảnh một mandala thế gian tức Hà Đồ Hậu 

Thiên thế gian. Mặt trời nằm trong vòng tròn không gian ở tâm trống trên đỉnh trục trống 

là mặt trời thiên đỉnh trên đầu Trục Thế Giới ứng với số 1 (mặt trời) -5 (Li có một khuôn 

mặt là phần cõi Đất của Trục Thế Giới). 

Kiểm chứng thêm nữa, ta cũng thấy rất rõ những trống Đông Sơn Cây Nấm Vũ Trụ 

Nguyễn Xuân Quang loại VI (Heger I) có mặt bằng nên có thiết diện đứng hình chữ T. 

 

Một trống Đông Sơn Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) có thiết diện 

đứng hình chữ T. 

Đây chính là Cây đinh thổi lửa hình chữ T mang ý nghĩa Cây Vũ Trụ. 

Mặt trời trong vòng tròn không gian ở tâm mặt trống nằm trên đỉnh Trục Thế Giới. Ở cõi 

tạo hóa Tiên Thiên ứng với số 1-2 của ngọn Trục Thế Giới và ở cõi thế gian Hậu Thiên 

ứng với 5-10 của phần cõi Đất Trục Thế Giới của Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh. 
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Hiển nhiên, trăm phần trăm, trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là 

một bộ Dịch đồng, một bộ Dịch đồng bằng hình duy nhất của nhân loại (xem Dịch Đồng 

Đông Sơn trong các số tới). 

Tuy nhiên rõ nhất là ở gương đồng. 

 

Gương đồng diễn tả vũ trụ luận tương đương với một mặt trống đồng nòng nọc âm 

dương của đại tộc Đông Sơn. Nhưng gương đồng không có thân và đế nên tất cả Vũ Trụ 

Tạo Sinh diễn tả ở mặt sau gương. Vì thế ở nhiều gương diễn tả trọn vẹn thuyết Vũ Trụ 

Tạo Sinh mặt sau gương là một thứ mandala, một thứ Hà Đồ dạng vòng tròn như gương 

Lạch Trường, Thanh Hóa ở trên (Gương Đồng Trung Quốc và Trống Đồng Đông Sơn). 

Tóm tắt 

Như thế bài hát này giúp ta thấu hiểu cặn kẽ về Hà Đồ. Hà Đồ Chi Chi Chành Chành là 

Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh chính thống bao gồm cả Hà Đồ Tiên Thiên và Hà Đồ Hậu 

Thiên. Hà Đồ Hoa Hạ không hoàn chỉnh vì có khuôn mặt chủ là Hậu Thiên và 

khuôn mặt Tiên Thiên bị che lấp (sau số 10). 

Hà Đồ toàn vẹn thì ở tâm phải là hai số 1 (số 1 ứng với Hà Đồ Tiên Thiên) và số 5 (số 5 

ứng với Hà Đồ Hậu Thiên, có một khuôn mặt là Lạc Thư). 

Lạc Thư có 9 số (từ 1-9) là một phần của Hà Đồ có 10 số (trong đó có 9 số diễn tả Lạc 

Thư). Con số 10 là số biểu hiện của Hà Đồ Tiên Thiên. 

Long mã chỉ là một con thú huyền thoại. Nó chỉ có một giá trị là nói cho biết Hà Đồ diễn 

tả cả ba cõi, Tam Thế, vũ trụ và bị ‘chết trương’cho biết Hà Đồ Hoa Hạ không diễn tả 

được đúng nghĩa, nghiêng nhiều về khuôn mặt thế gian mang tính trội. 

Chi Chi Chành Chành là Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh Việt liên hệ với Phục Hy, Tổ Hùng tạo 

hóa và cả Thái Tổ Hùng Vương thế gian (thấy rõ trên trống đồng nòng nọc, âm dương 

của đại tộc Đông Sơn). 
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(Phần 4 và hết) 

 (9) 

LẠC THƯ CHI CHI CHÀNH CHÀNH. 

  

CHI CHI CHÀNH CHÀNH và LẠC THƯ. 

Theo các nhà Dịch học Hoa Hạ thì Văn Vương dựa vào Lạc Thư do vua Đại Vũ nghĩ ra 

từ những ‘chữ’ (thư) thấy trên lưng con rùa thần ở sông Lạc mà làm ra Hậu Thiên bát 

quái. 

Như đã biết, Hà Đồ Chi Chi Chành Chành là Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh gồm Hà Đồ Tiên 

Thiên bát quái và Hà Đồ Hậu Thiên bát quái. Hà Đồ Hậu Thiên liên hệ mật thiết với Lạc 

Thư. Hà Đồ có 10 số từ số 1 tới số 10 trong khi Lạc Thư chỉ có 9 số (từ 1 tới 9). Rõ như 

ban ngày Hà Đồ bao trùm lên Lạc Thư. Hiển nhiên Hà Đồ Chi Chi Chành Chành cho biết 

có sự hiện hữu của Lạc Thư Chi Chi Chành Chành. 

Tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh ở trên cũng dựa vào Lạc Thư chứng minh Chi Chi Chành 

Chành diễn tả Hậu Thiên bát quái Lạc Việt, theo ông ‘Ba vương ngũ Đế = 3 x 5= 15 là 

tổng độ số của ma trận Lạc thư khi cộng theo chiều ngang, dọc, chéo’. 

Lạc Thư là ma phương (magic square) 5/15 có số trục là số 5 và tất cả các đường, các 

nhánh cộng lại bằng 15. Như thế Lạc Thư mang tính Li (số 5 là số Li)-Càn (số 15 là số 

Càn tầng 2, thế gian, Càn tầng 1 là số 7), mang dương tính, của ngành nọc mặt trời thái 

dương ứng với Viêm Đế (Viêm là lửa thái dương tức Càn, Đế là lửa Đất Li). Ta cũng 

thấy Lạc Thư mang dương tính qua các con số. Các số lẻ, dương 1, 3, 5, 7, 9 cộng lại là 

25 trong khi các số chẵn 2, 4, 6, 8 cộng lại là 20 (trong khi Hà Đồ mang âm tính vì có 

thêm số 10). 

 

Ma phương 5/15, Lạc Thư. 

Ma phương có hình vuông nằm trên mặt bằng mang tính tĩnh tại, vững chắc có một 

khuôn mặt cõi đất bằng. Đất bằng tĩnh tại thường được cho là đất có hình vuông. Đất 

vuông trời tròn như bánh chưng bánh dầy. Trong chữ nòng nọc vòng tròn-que hình 

vuông là dạng thái dương của nòng O (bốn góc nhọn là biến dạng của nọc mũi tên, mũi 

mác mang tính dương). Hình vuông mang tính nòng O thái dương có một khuôn mặt là 

đất âm thái dương (bánh chưng biểu tượng cho khuôn mặt đất âm Cấn của Hoàng Hậu Tổ 
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Hùng hay của thái dương của Âu Cơ trong khi bánh dầy tròn là khuôn mặt bầu trời của 

Hùng Lang hay mặt trời âm của Lạc Long Quân). Hình vuông biểu tượng cho đất vuông 

âm thái dương vì thế trên ma phương Lạc Thư 5/15 có các con số chẵn, âm 8, 6, 4, 2 

được để trong các ô ở bốn góc hình vuông. Đối chiếu với truyền thuyết Việt, bốn số âm 

này ứng với Nàng Nước thái âm Vụ Tiên 8 (số 8 là số Khôn thế gian tầng 2, số 0 là số 

Khôn tầng 1 tạo hóa), Nàng Gió thiếu âm Long Nữ 2 (số 2 là số Khảm tầng 1 cõi trời), 

Nàng Lửa thái dương Âu Cơ 6 (số 6 là số Tốn tầng 1) và Nàng Đất thiếu dương Hoàng 

Hậu Hùng Vương 4 (số 4, Cấn tầng 1). 

Còn lại 5 số lẻ, dương 1, 5 7, 9, 3 thì bốn số 1, 7, 9, 3 nằm ở ô giữa mỗi cạnh. Nối bốn số 

này lại ta có một hình vuông thứ hai đứng trên một đỉnh (ở số 1). Hình vuông đứng trên 

một đỉnh là dạng hình vuông chuyển động. 

 

Tính động là tính dương vì thế mà bốn số dương để trên hình vuông chuyển động, dương 

là vậy. Đối chiếu với truyền thuyết Việt, số 1 có một khuôn mặt là phần trên ở cõi tạo 

hóa của Trục Thế Giới 1-5 (số 5 là phần ở cõi đất của Trục Thế Giới) như đã thấy ở Hà 

Đồ Tiên Thiên Chi Chi Chành Chành số trục phải là số 1 thay vì số 5 như ở Hà Đồ Hoa 

Hạ). Ở đây Lạc Thư có khuôn mặt chủ là Đất thế gian nên ta lấy số 1 theo nghĩa là phần 

đầu Trục Thế Giới, có một khuôn mặt đất vũ trụ (thiên thạch) là Chàng Đất thiếu dương 

Kì Dương Vương đội lốt Đế Đế (phần đất Đế của Viêm Đế). Số 7 Càn là Chàng Lửa thái 

dương Đế Minh, số 9 là Chàng Nước thái âm Lạc Long Quân, số 3 là Chàng Gió thiếu 

âm Tổ Hùng. Ta thấy rõ là Lạc Thư có một khuôn mặt tạo sinh cõi đất vuông ngành nọc 

dương thái dương. Ta có tứ tượng dương. Lạc Thư khắng khít với Hà Đồ, nằm trong Hà 

Đồ. 

Như thế hình vuông nằm mang tính tĩnh tại với bốn số chẵn, âm diễn tả tứ tượng âm ứng 

với bốn Tổ Mẫu Việt và hình vuông chuyển động đứng trên một đỉnh diễn tả tứ tượng 

dương ứng với bốn Tổ Phụ Việt. Như vậy Lạc Thư cũng liên hệ với Dịch sử truyền 

thuyết Việt nhưng là Dịch sinh tạo cõi thế gian, cõi đất, Hậu Thiên. 

Còn lại số trục 5 ở tâm hình vuông là tâm của Trục Vũ Trụ, tâm của vũ trụ ở cõi đất bằng 

thế gian. Theo chiều ngang ta cũng thấy số 5 là số trung tâm điểm của chuỗi số từ 1 tới 9: 

1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9. Số 5 là số Li Lửa Đất, Đất dương. Số 5 là tâm của Trục Vũ Trụ coi 

như là hình chiếu của đỉnh trục số 1 ở Thượng Thế và hình chiếu của cuối trục số 9 ở Hạ 

Thế xuống mặt bằng ở tâm tức Lạc Thư. Như thế Lạc Thư có một khuôn mặt ẩn của 

Thượng Thế và Hạ Thế. Số 5 vì thế mang thêm hình ảnh ẩn của Núi Trụ Thế Gian, Núi 

Vũ Trụ, Trục Thế Giới. Lạc Thư là đáy vuông của Núi Vũ Trụ hình kim tự tháp. 

Kiểm chứng với ngũ hành của Hoa Hạ. Ngũ hành Hoa Hạ diễn tả theo hình vuông có 

hành Thổ ở tâm hình vuông. Hành thổ là hành trục của ngũ hành. Ta thấy rõ hành Thổ 
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ứng với số trục 5 của ma phương Lạc Thư 5/15. Hành Thổ chính là phần trên mặt đất của 

Trục Vũ Trụ, của Cây Vũ Trụ. Hành Thổ cũng có một khuôn mặt mang hình bóng của 

Trục Vũ Trụ, Cây Vũ Trụ trong mặt bằng. Điểm này thấy rõ qua chữ Thổ trong giáp cốt 

văn được diễn tả bằng một trụ đá, một cột trụ cắm trên mặt bằng mang hình ảnh  Núi Trụ 

Thế Gian, núi Kì, Trụ Chống Trời, hình ảnh ông Bàn Cổ [Bàn là phiến đá bằng như bàn 

thạch là đế giữ trụ cho vững và Cổ là cột trụ (cổ là cột trụ cắm đầu vào thân mình)]. Ông 

Bàn Cổ là ông Trụ Chống Trời biểu tượng cho cõi đất thế gian. 

 

Trong giáp cốt văn Thổ (tũ) được diễn tả bằng một trụ đá, một cột trụ cắm trên mặt 

bằng. 

Tóm lại Lạc Thư có khuôn mặt chủ biểu tượng cho cõi đất thế gian Trung Thế ngành 

nọc thái dương và khuôn mặt ẩn liên hệ với Thượng và Hạ Thế. 

Bây giờ ta đi vào chi tiết của Lạc Thư. 

Trước hết hãy nói về con rùa thần ở sông Lạc. Con rùa được cho là nguồn gốc của Lạc 

Thư. Như đã biết, con thú thần thoại long mã được cho là nguồn gốc của Hà Đồ chỉ có 

một giá trị nói cho biết Hà Đồ diễn tả trọn vẹn tam thế (con ngựa bốn chân biểu tượng 

cho cõi Đất, rồng có cốt là rắn nước biểu tượng cho cõi Nước, ngựa phi, rồng bay lên trời 

biểu tượng cho cõi Gió, Trời). Như thế con rùa thần cũng chỉ nói cho ta biết khuôn mặt 

chính của Lạc Thư liên vệ với một cõi nào đó của Tam Thế. Con rùa thường được hiểu là 

một con vật liên hệ tới Dịch, thường đi với Phục Hy và được cho là biểu tượng cho sống 

lâu. Nhưng con rùa còn có một khuôn mặt căn bản là một con thú 4 chân sống được trên 

cạn biểu tượng cho cõi Đất bằng, bền vững. Đất vững bền mang âm tính thái dương 

thường cho là đất vuông (đi với trời tròn). Con rùa biểu tượng cho đất vuông cũng thấy 

qua phần mai dưới bụng vuông biểu tượng cho đất vuông (còn phần mai hình vòm biểu 

tượng cho trời tròn). Cũng vì biểu tượng cho đất vuông mang tính cân bằng, bền vững, 

tĩnh tại nên cũng thấy rùa đội Trụ Chống Trời, Trục Thế Giới. Ví dụ điển hình của rùa 

đội Trục Thế Giới thấy rõ trong một truyền thuyết sáng thế của Ấn giáo: 

 
Angkor Wat. 

(nguồn: leroidragon.fr) 
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Trong truyền thuyết này ta thấy con rùa đứng trên mặt đất đội Trụ Chống Trời, Trục Thế 

Giới thông thương Tam Thế. Thượng Thế ở trên cùng có thần Brahma lưỡng tính phái 

ngồi trên đỉnh trục. Hai bên là thần Shiva và Vishnu. Ba vị thần sáng thế này bao quanh 

bởi các vị thần con. Trung Thế có các vị thần nhân cầm con rắn để giữ Trục Thế Giới. 

Con rắn cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho cõi nước ở Trung Thế (hay cũng có thể 

cho cõi nước âm Hạ Thế). Con rùa biểu tượng cho cõi đất Trung Thế. Dưới mặt đất là Hạ 

Thế. Rõ ràng con rùa ở đây mang khuôn mặt biểu tượng cho cõi đất Trung Thế. 

Rùa đội Trục Thế Giới mang hình ảnh Lạc Thư ba chiều. 

Con rùa đội Trục Thế Giới, Cây Vũ Trụ này có một khuôn mặt của Cây đinh thổi lửa 

(với biểu tượng Trục Vũ Trụ, Cây Vũ Trụ chữ T). 

Rõ nữa là hình diễn tả Tam Thế dưới đây: 

 

Tam Thế trong Ấn giáo 

(nguồn mythencyclopedia.com). 

Thượng thế gồm phần vòm và chóp biểu tượng cõi trên chống đỡ bằng bốn con voi. 

Trung thế cõi đất là con rùa. Hạ Thế là con rắn. 

Rõ nhất là dạng đồ hình thần kỳ sáng thế sau đây: 

 

Đồ hình thần kỳ sáng thế (Sri yantra or yantra of creation) là một đồ hình thiêng liêng 

nhất của truyền thống Tantric (nguồn: kotiyark.com). 
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Đồ hình này là một dạng mandala tròn-vuông cho thấy rõ phần vuông ứng với bụng mai 

rùa vuông diễn tả cõi Đất Trung Thế. Lạc Thư là một thứ mandala vuông. 

 

Mandala vuông Lạc Thư 

(nguồn: deep-high.blogspot.com). 

Như vậy rùa thần chỉ là một con vật thần thoại cho biết Lạc Thư là phần ứng với cõi Đất 

Trung Thế của Hà Đồ Tam Thế, nên Lạc Thư liên hệ với Hậu Thiên bát quái (trong khi 

long mã diễn tả Tam Thế liên hệ với Tiên Thiên bát quái). 

Ta thấy Hoa Hạ thường diễn tả Phục Hy đi với con rùa cho thấy Dịch Hoa Hạ nghiêng 

nhiều về Dịch thế gian. 

Trở về với bài hát này, trước hết nhìn tổng quát, như đã biết, bài hát Chi Chi Chành 

Chành có một khuôn mặt diễn tả Que Diêm Viêm Đế, thần tổ tối cao của đại tộc Việt. 

Viêm Đế gồm Viêm và Đế. Như đã biết, Viêm là Càn. Ở đây là Càn thế gian ứng với số 

Càn tầng 2 thế gian là 15 (Càn tầng 1 tạo hóa là 7). Đế là Li ứng với số 5. Như thế Chi 

Chi Chành Chành qua khuôn mặt Que Diêm, Cây đinh thổi lửa Viêm Đế có một khuôn 

mặt ứng với 5 và 15. Rõ như hai năm là mười Chi Chi Chành Chành liên hệ hay diễn tả 

ma phương 5/15 tức Lạc Thư. 

Tiếp đến, ta đi vào chi tiết Cây đinh thổi lửa: 

-Cây đinh 

Ta thấy Chi Chi Chành Chành như đã nói ở trên có một khuôn mặt là thái dương, mặt 

trời Viêm Đế. Theo duy dương ngành nọc, mặt trời thái dương có một khuôn mặt là số 1. 

Số 1 là mặt trời thấy rõ qua Việt ngữ son (còn son là còn ở một mình), Anh ngữ solo, Tây 

Ban Nha ngữ solamente, Pháp ngữ seul… (một, một mình) ruột thịt với gốc sol, Pháp 

ngữ soleil, Anh ngữ sun, Đức ngữ sonn, mặt trời. 

Chi Chi chành Chành có một khuôn mặt là thái dương, mặt trời Viêm Đế có một khuôn 

mặt là số 1, chính là số 1 nằm ở ô giữa hàng ngang dưới cùng trên ma phương 5/15 Lạc 

Thư. Khuôn mặt số 1 Viêm Đế ứng với một khuôn mặt của Cây đinh. 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image0112.jpg
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Lạc Thư Chi Chi Chành Chành: các số dương của Lạc Thư ứng với các Tổ Phụ Việt 

dòng mặt trời thái dương Viêm Đế ăn khớp với thứ tự bài hát Chi Chi Chành Chành. 

-Thổi lửa 

Thần mặt trời Viêm Đế ứng với số 1 ‘thổi lửa’ thì lửa đây là Lửa mặt trời, lửa thái dương, 

ánh sáng mặt trời (lửa mang tính chủ còn thổi mang tính phụ, chỉ có nghĩa là tạo ra lửa). 

Lửa thái dương ứng với số 7 Càn nằm ở ô giữa cạnh đứng bên phải của hình vuông Lạc 

Thư. 

-Con ngựa 

Ở đây ma phương có khuôn mặt Đất dương mang tính chủ nên ngựa có khuôn mặt Li 

mang tính chủ. Con ngựa ứng với số 5 Li ở tâm hình vuông. 

-Chết trương 

Chết trương hiểu theo nghĩa nước thái âm thế gian ngành nọc dương là số 9 Chấn nằm ở 

ô giữa hàng ngang trên cùng. 

-Ba vương 

Câu chót Ba vương ngũ đế, trước hết ba là số 3 và ngũ là số 5. Ở đây Lạc Thư diễn tả cõi 

đất thế gian nên khuôn mặt ba vương, vua cõi nhân gian mang tính chủ. Ba vương ứng 

với số 3 nằm ở ô giữa cạnh đứng bên trái của Lạc Thư. 

Thứ đến là ba vương ngũ đế, câu cuối cùng cũng mang một ý nghĩa tổng kết là 3 x 5 = 

15, tổng số của các số ở các ô, cạnh, nhánh của Lạc Thư. Ba vương ngũ đế 15 cũng cho 

biết Càn là Càn thế gian 15 tức Hậu Thiên. 

Tóm tắt lại ta thấy bài hát theo thứ tự từ Chi Chi Chành Chành đến ba vương ngũ đế ứng 

với số 1, 7, 5, 9, 3 là những số dương của hình vuông chuyển động mang dương tính 

đứng trên một đỉnh (ở số 1) hay là ở trên chữ thập của hai đường chéo của hình vuông 

chuyển động hay của ma phương. Chữ thập là dấu cộng, dấu dương, phản ứng cộng là 

phản ứng dương. 
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Đối chiếu với sử truyền thuyết Việt thì số 1 Viêm Đế đẻ ra số 7 Càn Đế Minh, Đế Minh 

đẻ ra số 5 Li Kì Dương Vương. Kì Dương Vương đẻ ra số 9 Chấn Lạc Long Quân. Lạc 

Long Quân đẻ ra số 3 Đoài vũ trụ Tổ Hùng. 

Như thế theo duy dương, Lạc Thư diễn tả một khuôn mặt Dịch Tiên Thiên sử truyền 

thuyết Việt ở cõi sinh tạo thế gian. Như đã biết ở trên, ta cũng đã thấy Chi Chi Chành 

Chành có một khuôn mặt diễn tả Tiên Thiên bát quái. Như thế rõ ràng Lạc Thư có một 

khuôn mặt phối hợp, liên kết với Tiên Thiên bát quái tức Hà Đồ. 

Bây giờ nói tới các số âm của ma phương. 

Những con số chẵn, âm diễn tả bốn quái âm nằm ở bốn ô ở bốn góc ma phương. 

-Số 8 Khôn OOO. 

Ở góc dưới, trái (dưới là âm, trái là âm, trái dưới là âm O của âm O tức thái âm OO) là 

số 8 Khôn OOO (âm thái âm) thế gian tầng 2. 

-Số 2 Khảm OIO. 

Số 2 nằm ở góc trên, phải, đầu còn lại của đường chéo 8-2. Số 2 là số Khảm OIO tầng 1 

cõi trời. Khảm OIO là âm O thiếu âm IO. Như thế đường chéo 8-2 diễn tả sự tương giao 

âm thái âm Khôn OOO với âm thiếu âm Khảm OIO. Đây là diện tương giao theo tương 

đồng bản thế mẹ con. Đối chiếu với truyền thuyết Việt là số 8 Khôn mẹ Vụ Tiên tương 

giao với số 2 Khảm con Long Nữ. 

-Số 6 Tốn OII 

Số 6 nằm ở góc dưới, phải (dưới là âm, phải là dương; dưới, phải là âm thái dương OII) 

Tốn OII là âm O thái dương II, là Nàng O Lửa II, Nàng Thái Dương hay không gian (O) 

thái dương II tức không gian dương khí gió âm. 

-Số 4 Cấn OOI. 

Cấn là âm O thiếu dương hay Nàng O Đất OI âm. Số 4 Cấn bắt cặp với số 6 Tốn theo 

đưòng chéo hình vuông 6-4. Đây là sự tương giao theo diện tương đồng bản thể mẹ con. 

Đối chiếu với truyền thuyết Việt, mẹ Âu Cơ Tốn tương giao với con gái Cấn Hoàng Hậu 

Tổ Hùng. Ở đây ta cũng thấy rõ như ban ngày là Cấn bắt cặp với Tốn giống như 

trong Hậu Thiên bát quái Kì Dương Vương. Lạc Thư và Hậu Thiên bát quái có liên hệ 

với nhau. Hậu Thiên bát quái Văn Vương cho Cấn bắt cặp với Khôn và Càn bắt cặp với 

Tốn là hoàn toàn sai lệch. Các nhà Dịch học Hoa Hạ rõ ràng đã lấy Lạc Thư của ai đó 

nếu không muốn nói là của Việt tộc sửa lại làm ra Hậu Thiên bát quái Văn Vương theo 

duy dương, theo văn hóa võ biền du mục nên sai lệch. 

Gộp các số chẵn và số lẻ lại tạo ra ma phương 5/15 Lạc Thư và ta có một thứ Dịch Lạc 

Thư truyền thuyết Việt ở cõi sinh tạo thế gian. 
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Dịch Lạc Thư sử truyền thuyết Việt ở cõi sinh tạo thế gian. 

Một điểm quan trọng nữa là ma phương 5/15 Lạc Thư có số trục là số 5 Li, còn tất cả bốn 

số dương ứng với bốn quái dương là 1-7-9-3 đối nhau ở đầu chữ thập + số dương và bốn 

số âm ứng với bốn quái âm ở đầu đường chéo chữ X là 6-2-4-8, từng cặp cộng lại đều 

bằng 10, số Khảm thế gian: 1 + 9 = 10, 7 + 3 = 10 và 6 + 4 = 10 và 2 + 8 = 10. Nói một 

cách giản dị hơn là tất cả các nhánh có tổng số của 3 số là 15 trừ cho số trục 5 còn lại là 

10. 

Đây chính là hai con số 5-10 thấy ở trục Hà Đồ Hoa Hạ. Điểm này một lần nữa ta thấy 

Hà Đồ Hoa Hạ có khuôn mặt Hậu Thiên mang tính trội. 

Điểm này cũng cho thấy Dịch Hoa Hạ là Dịch thế gian, nghiêng nhiều về Hậu Thiên, là 

duy tục như tôi đã nói nhiều lần (ví dụ Khôn hiểu là ‘vi địa’ đất, Đoài chỉ hiểu là ‘vi 

chằm’, ao hồ, các hào đều mang tính nọc que theo duy dương…). 

Tóm lại ở Lạc Thư, các quái dương ăn khớp với thứ tự bài hát một cách tuyệt vời và các 

quái âm bắt cặp theo tương đồng ruột thịt mẹ con Tốn-Cấn (và Khôn-Khảm) giống như ở 

Hậu Thiên bát quái có sự tương đồng bản thể mẹ con Tốn-Cấn (và cha con Chấn-Đoài). 

Qua bài đồng dao này ta thấy Hậu Thiên bát quái diễn tả theo Lạc Thư. 

Một điểm lý thú cũng cần nói thêm nữa là nếu ta nối những số dương theo thứ tự bài hát 

1, 7, 5, 9, 3 lại, như đã thấy ở trên, ta có hình một chữ M ở vị thế có dạng hình số 3 

nghiêng. 
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Trong nhiều nên văn hóa cổ, James Churchward tìm thấy một hình ngữ chữ M cổ có một 

nghĩa là Người. 

Ở tháp Xocicalco, Mexico, ông tìm thấy dạng chữ M cổ này giống chữ M cổ có nghĩa là 

Người của Uighur. 

 

Hàng đầu: số 1, 2, 3 với ẩn nghĩa theo vũ trụ tạo sinh (một sinh hai, hai sinh ba). 

Hàng thứ hai: gồm các ký tự có nghĩa là người mang lưỡng tính phái nòng nọc, âm 

dương (trong dương có âm hay chỉ chung loài người gồm cả phái nam, nữ), Người  

trước khi tách ra thành phái nam. 

Hàng thứ ba: gồm người thuần dương. 

Khi chỉ chung loài người thì dùng chữ M Uighur . 

Ở đây, theo Dịch, cũng cho thấy rõ con người sinh ra từ nòng O, theo trung tính có nghĩa 

là hư vô, hư không, theo duy âm là không gian, theo duy dương là mặt trời sinh tạo đĩa 

tròn, theo nòng nọc, âm dương nhất thể là vũ trụ . Điểm này giải thích có dạng chữ 

diễn tả Người có âm, có dương như đã nói ở trên. 
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Như thế M chỉ Người có hai dạng, Một dạng mang dương tính đầu nhọn diễn tả người 

nam và một dạng mang âm tính đầu bằng diễn tả người nữ. Theo James Churchward 

dạng chữ M Uighur này tiến hóa từ dạng chữ M naga Mu (có nghĩa là Mụ, Mẹ) 

mang âm tính như dưới đây: 

 

(nguồn: James Churchward, The Sacred Symbols of Mu). 

Cũng theo James Churchward Hán tự Nhân 人 có nguồn gốc từ chữ naga Mu cổ biến 

dạng. Chữ M số 4 là tiền thân của Hán tự Nhân 人 (Người) (Hán tự Nhân ngày nay 

cho là do hình vẽ hai chân của con người mà thành !!!, đây là cách hiểu theo duy tục, 

phàm phu tục tử). 

Tóm lại chữ M ngày nay là hậu thân của những chữ M cổ có nghĩa là Người. Và ta thấy 

chữ M do nối các con số lẻ, dương trong Lạc Thư biểu tượng thế gian, Hậu Thiên, cõi 

Người, cũng có một nghĩa là Người. Chữ M trong Lạc Thư là do hai nọc mũi mác Ʌ Ʌ 

ghép lại. Hai nọc mũi mác là hai dương, thái dương, lửa, mặt trời sinh động. Hai nọc mũi 

mác này ghép lại thành chữ M có hình cặp sừng diễn tả thái dương, mặt trời thấy rõ qua 

chữ yang (dê) trong giáp cốt văn: 

 

Yáng trong giáp cốt, kim, cổ, triện văn (nguồn: Wang Hongyuan). 

Con dê có một khuôn mặt biểu tượng cho thái dương, mặt trời (Mùi Là Con Bùi, Con 

Bòi). 
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Do đó M có một nghĩa là Người thái dương, Người ánh sáng, Người mặt trời dòng 

mặt trời thái dương. 

Ta thấy rất rõ con Người M ở cõi thế gian, nhân gian ứng với Lạc Thư biểu tượng Hậu 

Thiên là con cháu, di duệ của thần mặt trời (Viêm Đế) số 1 và của các vị tổ phụ cùng là 

dòng mặt trời ứng với các số còn lại. Con Người theo duy dương là con của Thần Mặt 

Trời. 

Điểm này ăn khớp trăm phần trăm với Người Việt. 

Như đã biết qua bài Việt Là Gì?, Người Việt là Người Mặt Trời thái dương di duệ của 

dòng thần mặt trời Viêm Đế. 

Việt ngữ Người biến âm với Ngời có nghĩa là Sáng. Người là Ánh Sáng, Con của Ánh 

Sáng mà một số thổ dân Mỹ châu liên hệ với Việt chúng ta ngày nay họ vẫn còn nhận 

mình là Children of Light; Người Rìu hay Cò Aztec liên hệ với Việt tộc Rìu, Cò Lang 

con cháu Hùng Vương, cũng nhận mình là The People of the Sun. 

Chúng ta là Man, Mán, Mường có nghĩa là Người (Anh ngữ Man, người, loài người 

chính là Việt ngữ Man, Mán Mường). 

Hiển nhiên chúng là Người, là Ngời là con của Ánh Sáng, là Người Mặt Trời, di duệ của 

thần mặt trời Viêm Đế. Các từ Man, Mán, Mường khởi đầu bằng chữ M, có âm M có 

nghĩa là Người, có nguồn gốc có thể từ chữ M trong Lạc Thư hay ruột thịt với chữ 

M Lạc Thư này. 

Chữ M trên Lạc thư nối các số dương ứng với các vị tổ phụ dòng mặt trời có nghĩa là 

Người chính là nguồn cội nguyên thủy của Man, Mán, Mường, Người thuộc dòng mặt 

trời thái dương Viêm Đế, Hùng Vương. 

Nhìn rộng ra nữa, ta cũng thấy lời cầu nguyện thiêng liêng nhất của Ấn giáo là AUM 

gồm có ba chữ A, U và M (có khi viết theo duy âm là OAM hay ngắn gọn lại còn OM) 

cũng có M có nghĩa là Người ở cõi đất thế gian. 

 

Hình dấu AUM 

(nguồn: blingcheese.com). 
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Biểu tượng AUM gồm có: 

.Phần trên cùng là hình chấm nọc và vành cung t ở dưới chấm nọc. Nếu nhìn tách riêng 

ra thì chấm nọc có một nghĩa là nọc, dương, có một khuôn mặt là lửa, mặt trời 

nguyên tạo. Vòng cong mang âm tính nòng có một khuôn mặt là nòng, mặt trăng 

khuyết, nước, không gian âm. Đây là  nòng, nọc, âm dương, vũ trụ, càn khôn 

nguyên tạo. Nhìn chung đây là một biến dạng của chữ nòng nọc vòng tròn-que hình 

chấm-vòng tròn mang trọn vẹn nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh, có một nghĩa là mặt trời 

nguyên tạo lưỡng tính phái nòng nọc, âm dương. 

.Hình vòng tròn ở bên phải là nòng O là bầu không gian (nhiều khi phần này diễn tả 

như một vòng tròn hở diễn tả không gian chuyển động, không gian dương hay diễn tả 

bằng một dải dây bay trong gió diễn tả không gian dương khí gió).  

.Và hình giống số 3 bên trái chính là một dạng hình chữ M ở cùng vị thế có dạng số 3 

như chữ M trên Lạc Thư với một nghĩa là Người, cõi đất thế gian.  

Viết theo AUM là viết theo duy dương, khởi đầu từ A mang tính dương theo chiều ngược 

kim đồng hồ A-U-M. Viết theo OAM là viết theo duy âm, khởi đầu từ O mang tính âm 

theo chiều kim đồng hồ O-A-M. Còn chỉ viết gọn OM diễn tả đại vũ trụ O và tiểu vũ trụ 

M, con người cõi Đất thế gian. 

Như thế dấu hình biểu tượng AUM diễn tả trọn vẹn Vũ Trụ Tạo Sinh,Tam Thế (Mặt trời, 

mặt trăng, nòng nọc, âm dương, thái cực, Trứng Vũ Trụ, lưỡng nghi hay mặt trời, không 

gian khí gió) cả đại vũ trụ và tiểu vũ trụ con người, cõi Đất thế gian. Vì vậy mà lời cầu 

nguyện này là một lời cầu nguyện thiêng liêng nhất, bao trùm muôn ngàn ý nghĩa. 

Mặt khác, trong chữ nòng nọc vòng tròn-que chữ A là chữ nọc kết hợp ba nọc que (III) 

nghĩa là ba dương, Càn có một nghĩa là mặt trời ứng phần chấm nọc của biểu tượng 

Aum. Chữ U là nòng O thái dương có một nghĩa là Không Gian ngành thái dương (vì 

thế theo duy âm viết là OAM) ứng với phần vòng tròn và M là do hai mọc mũi mác, 

như đã nói ở trên, là Người, cõi Đất thế gian ứng với phần chữ M hình số 3 của hình 

dấu AUM (Mẫu Tự ABC và Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que). 

Rõ như ban ngày M có nghĩa là Người, Man, Mán Mường. 

Theo duy âm nếu ta nối các số âm ở bốn góc ma phương Lạc Thư ứng với bốn Tổ Mẫu 

Việt theo chiều âm, chiều kim đồng hồ và khởi đầu từ Tổ Mẫu tối cao Vụ Tiên số 8 cho 

tới Âu Cơ, mẹ tổ thế gian số 6 tức 8, 4, 2, 6 ta có một chữ M bằng đầu mang âm tính. 

 

https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image0281.jpg
https://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2015/03/clip_image0301.jpg


144 

 

Chữ /em/ bằng đầu naga Mu do nối các số âm của Lạc Thư. 

Đây chính là chữ Naga Mu mà James Churchward đã nói ở trên. Như thế chữ /em/ 

chỉ cả hai phái của con người, đúng như ở dạng nòng nọc, âm dương nhất thể như 

đã nói ở trên. Chữ M có góc cạnh M chỉ người nam thái dương và chữ bằng đầu chỉ 

người nữ thái dương. Chữ M bằng đầu mang âm tính này còn thấy trong các chữ cái 

linh tự Ai Cập cổ: 

 

Hai chữ M trong linh tự Ai Cập cổ. 

Chữ M thứ hai hình con cú có hai sừng. Chim mang dương tính và hai sừng diễn tả thái 

dương. Đây là dạng chữ M dương thái dương chỉ Người thái dương phái nam. 

Kết Luận 

Bài đồng giao Chi Chi Chành Chành là trò chơi dùng bàn tay và ngón tay diễn tả Vũ Trụ 

Tạo Sinh, Việt Dịch. 

Bài đồng dao này có ít nhất hai khuôn mặt Dịch. Nếu tất cả các cặp theo hôn phối vợ 

chồng ta có Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Phục Hy Tổ Hùng nguyên thủy 

với quái Đoài mang tính chủ để cao nhất (khác với Tiên Thiên Bát Quái Hoa Ha có Càn 

để trên cao nhất). Nếu xắp xếp các quái vừa hôn phối vợ chồng vừa tương đồng ruột thịt 

mẹ con, cha con cùng ngành ta có một Hậu Thiên bát Quái Chi Chi Chành Chành Kì 

Dương Vương hay Kì Việt với quái Li để trên cao nhất. 

Bài hát cũng diễn tả Lạc Thư và cho thấy Hậu Thiên bát quái nói chung liên hệ mật thiết 

với Lạc Thư. 

Bài hát này là một minh chứng cho thấy chúng ta có Hậu Thiên bát quái Việt hoàn chỉnh 

ăn khớp với Lạc Thư. 

Bài hát diễn tả Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương hay Kì Việt 

có Tốn hôn phối mẹ con với Cấn (và Càn hôn phối vợ chồng với Khôn) giống hệt như ở 

Lạc Thư Tốn hôn phối với Cấn (theo đường chéo 6-4) thay vì Càn bắt cặp với Tốn như ở 
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Hậu Thiên bát quái Văn Vương. Điểm này một lần nữa cho thấy rõ như ban ngày Hậu 

Thiên bát quái Văn Vương có điểm lủng củng, cọc cạch, vô lý, sai lệch. Như thế Hậu 

Thiên bát quái Văn Vương sai lệch có thể đã ‘mượn’ Hậu Thiên bát quái Kì Dương 

Vương rồi sửa đi nên mới ra nông nỗi như vậy. 

Như đã biết, bài đồng dao Thằng Bờm cho thấy ta có Tiên Thiên bát quái Phục Hy Thằng 

Bờm nguyên thủy thế nhân, chúng ta có Hà Đồ Việt nguyên thủy (điều này cũng hiển 

nhiên thôi vì Phục Hy có đuôi rắn thuộc dòng nòng âm nước Thần Nông Việt). Bài hát 

này cho thấy ta có Hậu Thiên bát quái Việt hoàn chỉnh hơn Hậu Tiên bát quái Văn 

Vương của Hoa Hạ và cũng có thể chúng ta có Hậu Thiên bát quái Kì Dương Vương 

nguyên thủy. 

Tổng Kết về Việt Dịch Qua Sử Miệng và Trò Chơi.  

Như thế qua các Việt Dịch đồng dao Bồ Nông Bổ Cắt, Đám Ma Cò, Thằng Bờm, Dịch 

Sử Truyền Thuyết Việt, Dịch Chi Chi Chành Chành của bộ Sử Miệng Việt và Việt Dịch 

trò chơi dân gian Bầu Cua, ta thấy rõ như dưới ánh sáng mặt trời Việt rạng ngời, chúng ta 

có Việt Dịch riêng khác với Dịch Hoa Hạ. Việt Dịch hoàn chỉnh hơn còn giữ nòng nọc, 

âm dương đề huề, dựa trên nguyên lý Chim Rắn, Tiên Rồng trong khi Dịch Hoa Hạ 

nghiêng nhiều về dương trội. Tiên Thiên bát quái Việt là Tiên Thiên Tổ Hùng có khuôn 

mặt chủ Đoài vũ trụ đội lốt Thần Nông-Viêm Đế nhất thể, là Tiên Thiên bát quái Phục 

Hy nguyên thủy trong khi Tiên Thiên bát quái Hoa Hạ theo duy dương ngự trị với khuôn 

mặt Càn mang tính chủ. Hậu Thiên bát quái Kì Dương Vương có Li Khảm và Càn Khôn 

hôn phối vợ chồng, Chấn Đoài hôn phối cha con và Tốn-Cấn hôn phối mẹ con trong khi 

Hậu Thiên bát quái Văn Vương theo duy dương có Càn đi cặp với Tốn theo hôn phối 

tương đồng bản thể thái dương vì thế cặp Khôn-Cấn cọc cạch, khập khễnh, sai lạc. Hà Đồ 

Chi Chi Chành Chành là Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh còn Hà Đồ Hoa Hạ mang tính trội Hậu 

Thiên còn khuôn mặt Tiên Thiên mang tính ẩn. Lạc Thư ăn khớp hoàn toàn với sử truyền 

thuyết Việt và một lần nữa xác thực Man, Mán Mường có nghĩa là Người, là Người Việt 

Mặt Trời thái dương dòng mặt trời nọc thái dương Viêm Đế. 

Dịch Hoa Hạ mang dương tính trội là Dịch muộn ở thời phụ quyền ngự trị. Dịch Hoa Hạ 

muộn mang tính thế gian, duy tục nghiêng về tính cách dùng vào việc cai trị, vào lý số, 

bói toán, phong thủy… Chắn chắn Việt Dịch không lấy từ Dịch Hoa Hạ mà chỉ có thể 

ngược lại. 

Vì chúng ta có Việt Dịch riêng mà trong Dịch đồng Đông Sơn còn viết bằng chữ nòng 

nọc vòng tròn-que nên tôi viết Việt Dịch bằng hào dương là nọc que I và hào âm là nòng 

O (như Dịch Đông Sơn, viết theo chữ nòng nọc vòng tròn-que). Tôi không viết Dịch theo 

các hào dương là nọc que và hào âm là que đứt đoạn của Dịch Hoa Hạ viết theo dương 

tính nọc. Chúng ta có Việt Dịch riêng không thể dùng cách viết theo Dịch Hoa Hạ. 

Tuy nhiên Việt Dịch qua Sử Miệng, trò chơi dĩ nhiên còn chưa thuyết phục được hoàn 

toàn vì tính chất thời điểm khai sinh ra các bài hát, sử truyền thuyết, trò chơi, không biết 

đích xác là vào lúc nào. Có thể chỉ mới cách đây năm bẩy thế kỷ? Ngoài ra còn có nhiều 

dị bản của các Việt Dịch sử miệng này. 

May mắn thay Việt Dịch Sử Miệng này được kiểm chứng, xác thực, hỗ trợ bằng Việt 

Dịch Đông Sơn đã được khắc trên trống đồng cách đây gần 3.000 năm. Trống đồng nòng 

nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là một bộ Việt Dịch đồng bằng hình duy nhất của 
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nhân loại viết bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que mà tôi đã giải đọc qua hàng ngàn trang 

sách (tập I và II đã xuất bản, hai quyển sau III và IV, một phần đã đăng trên blog 

bacsinguyenxuanquang.wordpress.com). Trong các bài tới viết về Việt Dịch Đồng tôi sẽ 

gom lại thành một số bài Dịch Đồng Đông Sơn tiêu biểu (Đón đọc Việt Dịch Đồng Đông 

Sơn). 

 

Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang 

Trang Blog:https://bacsinguyenxuanquang.wordpress.com/2015/03/27/viet-

dich-9-lac-thu-chi-chi-chnh-chnh-phan-4-v-het/ 
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