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HOÀNG HẠ, TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT, 

NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG LẠC 

LONG QUÂN - NGÀNH THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG. 

Nguyễn Xuân Quang 

Phần 1 

Trống đồng âm dương Hoàng Hạ có mặt trời 16 nọc tia sáng có hai điểm chính cần ghi 

tâm là: 

-Thuộc nhóm trống có số nọc tia sáng Khôn (0,8,16). Trống đồng âm dương Hoàng Hạ có 

mặt trời 16 nọc tia sáng thuộc nhóm Khôn tầng 3 cùng nhóm với trống Quảng Xương có 

mặt trời 8 nọc tia sáng (Khôn tầng 2). 

-Họ hàng với trống đồng âm dương Ngọc Lũ I về cách diễn đạt Vũ Trụ Tạo Sinh. Cả hai 

đều diễn tả trọn vẹn thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo (cả hai đều có thuyền phán 

xét linh hồn). 

Vì thế tôi chỉ chú tâm và nhấn mạnh vào những điểm cá biệt của trống dựa vào sự so sánh 

của trống đồng âm dương Hoàng Hạ với hai trống vừa kể. 

So Sánh với trống Quảng Xương 

Như đã nói ở trên, trống đồng âm dương Hoàng Hạ thuộc nhóm trống có mặt trời có số 

nọc tia sáng là số Khôn (0, 8, 16, 24…) như trống trống Quảng Xương. Trống đồng âm 

dương Hoàng Hạ có mặt trời có 16 nọc tia sáng là số Khôn tầng 3 trong khi trống Quảng 

Xương có mặt trời 8 nọc tia sáng là số Khôn tầng 2. 

Lưu Ý 

Xin nhắc lại mặt trời có số tia sáng càng ít càng mang tính tạo hóa, vũ trụ, thượng thế 

(mặt trời đĩa tròn có số tia sáng 

là số không 0 tức số Khôn tầng 1 là mặt trời sinh tạo cõi tạo hóa. Mặt trời có 8 nọc tia 

sáng là số Khôn tầng 2, thế gian có một khuôn mặt là mặt trời sinh tạo, càn khôn thế gian 

vùng đất dương. Điều này giải thích tại sao trong các hình vẽ mặt trời trong tín ngưỡng, 

văn hóa cổ, ta thấy hình mặt trời có 8 nọc tia sáng thường nhất, nhiều nhất trong khi các 

hình mặt trời có số nọc tia sáng khác với 8 nọc tia sáng ít khi thấy. Mặt trời có 8 tia sáng 

là mặt trời phổ quát vì nó mang tính sinh tạo càn khôn cõi thế gian, mặt trời trong vũ trụ. 

Vì thế mặt trời cõi vũ trụ có số nọc tia sáng bằng 7 hay ít hơn. Mặt trời thế gian và hạ thế 

có số nọc tia sáng bằng hay lớn hơn 8. Trống có mặt trời có số nọc tia sáng bằng hay ít 



 2 Trống Hoàng Hạ - Bác Sĩ  Nguyễn Xuân Quang                                                      www.vietnamvanhien.net 

 

hơn 7 theo chính thống là trống vũ trụ. Trống có mặt trời có số nọc tia sáng bằng hay lớn 

hơn 8 là trống thế gian. 

Mặt trời càng có nhiều tia sáng càng rời xa cõi tạo hóa, vũ trụ càng mang tính thế gian 

trung thế, hạ thế. Nói một cách khác mặt trời có số nọc tia sáng càng nhiều càng mang âm 

tính hơn vì tiến gần về âm thế. Điều này thấy rất rõ mặt trời trên các nắp thạp đồng dùng 

mai táng có số nọc tia sáng rất nhiều như ở thạp đồng Đào Thịnh mặt trời có 20 nọc tia 

sáng. 

Ta suy ra trống Quảng Xương có mặt trời 8 nọc tia sáng trong khi trống đồng âm dương 

Hoàng Hạ cùng nhóm với trống Quảng Xương nhưng có mặt trời 16 nọc tia sáng nên 

trống đồng âm dương Hoàng Hạ là trống có mặt trời mang âm tính hơn. Cả hai đều là mặt 

trời thế gian có số tia sáng Khôn như thế trống Quảng Xương có nọc tia sáng Khôn mang 

dương tính tức ở cõi bầu trời vùng đất dương thế gian trong khi trống đồng âm dương 

Hoàng Hạ có mặt trời có nọc tia sáng Khôn mang âm tính hơn tức ở cõi trời vùng đất âm 

thế gian hay vùng nước. 

Đúng vậy qua trống Quảng Xương, ta đã biết trống Quảng Xương là trống mặt trời Càn-

Khôn thế gian của ngành Người Mặt Trời thái dương Chim-Rắn gồm có hai ngành người 

chim cắt lửa đất và người rắn nước. Với hai vành răng lược ở biên trống cho thấy trống có 

khuôn mặt chủ là nhánh nọc âm thái dương. 

Ta suy ra một cách tổng quát là trống đồng âm dương Hoàng Hạ thuộc nhóm trống mặt 

trời càn khôn vùng đất âm hay vùng nước. 

Về truyền thuyết thì trống Quảng Xương là một chương sử đồng nói về nguồn cội của Đại 

Tộc Việt Người Mặt Trời của phía nọc âm thái dương. 

.Ở cõi vũ trụ tạo hóa Đại Tộc Việt, là con cháu của thần mặt trời Viêm Đế-Thần Nông 

(theo duy dương có hai ngành nòng nọc, âm dương là dương thái dương Viêm Đế và âm 

thái dương Thần Nông). Ở cõi thế gian thì đây là truyền thuyết Trăm Lang Hùng Mặt Trời 

sinh ra từ bọc Trứng Thế Gian của Mẹ Tổ Âu Cơ gồm có hai ngành dương Lửa Núi Âu Cơ 

và ngành âm Nước Lạc Long Quân. 

.Về cổ sử là Họ Đỏ Hồng Bàng, họ Mặt Trời thế gian gồm có ngành Đất thái dương Kì 

Dương Vương và Nước thái dương Lạc Long Quân (Hùng Vương coi như thuộc về lịch 

sử). 

.Về lịch sử là Đại Tộc Việt Người Mặt Trời rạng ngời gồm hai ngành Âu và Lạc di duệ của 

Hùng Vương Mặt Trời có gốc từ các Lang Hùng Mặt Trời sinh ra từ bọc Trứng nòng nọc, 

âm dương thế gian gồm hai ngành thái dương lửa nước, chim rắn, Tiên Rồng, di duệ của 

thần mặt trời Viêm Đế-Thần Nông. Đây là chương sử đồng ghi lại trang cổ sử Âu-Lạc của 

Đại Tộc Việt Người Mặt Trời, có một khuôn mặt thế gian, lịch sử ứng với truyền thuyết 

Trăm Lang Hùng, Hùng Vương dòng dõi thần mặt trời Viêm Đế-Thần Nông. 

Với sự hiện diện của hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) ở biên 

trống cho thấy nhánh nọc âm thái dương Thần Nông–Lạc Long Quân mang tính chủ. 
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Hình mặt trống đồng âm dương Hoàng Hạ 

(nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên). 

Bây giờ ta so sánh với trống đồng âm dương Ngọc Lũ I để giải đọc. 

Để vắn tắt, ở trống này tôi chỉ chú tâm và nhấn mạnh vào những điểm khác biệt giữ 

hai trống còn những điểm giống nhau xin xem chi tiết ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I. 

Tổng quát 

Trống đồng âm dương Hoàng Hạ tìm thấy ở làng Hoàng Hạ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà 

Đông (nay là Hà Sơn Bình). Trống hiện được lưu giữ ở Bảo Tàng Viện Lịch Sử Việt Nam. 

1. 1. Mặt trống 

Nhìn tổng thể, mặt trống đồng âm dương Hoàng Hạ gần giống mặt trống đồng âm dương 

Ngọc Lũ I chỉ khác các chi tiết nòng nọc, âm dương. 

Cõi Trên, Thượng Thế 

Trống này có mặt trời 16 nọc tia sáng khác với như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I mặt 

trời có 14 nọc tia sáng. Điểm khác biệt chính với trống Ngọc Lũ I là vòng tròn vỏ hư vô, 

Trứng Vũ Trụ bao quanh đầu tia nọc ánh sáng mặt trời có nét rất dầy, rất đậm mang 
nhiều âm tính có vẻ nghiêng về thái âm. Như thế vỏ hư vô, Trứng Vũ Trụ mang nhiều 

tính âm của nòng Khôn tức nghiêng về thái âm nước cho biết ở cõi thượng thế, tạo hóa 

sinh tạo trống có một khuôn mặt âm nghiêng về thái âm mang tính trội. Trống là trống biểu 

của vùng đất âm có nước hay vùng nước. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/06/hoaang-ha-mt.jpg
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Điểm này ăn khớp với điều mà ta đã thấy ở trên khi so sánh trống Hoàng Hạ với trống 

Quảng Xương. 

Phần còn lại của Thượng Thế giống như ở trống Ngọc Lũ I. 

Trung Thế 

1. Vùng Đất 

Miền đất dương 

Giống với trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, ở đây cũng có vành sinh họat nhân sinh. Vành 

này cho biết trống là trống thế gian. 

Nhìn tổng quát vành sinh hoạt nhân sinh cũng có các yếu tố giống như ở trống đồng âm 

dương Ngọc Lũ I (người nhẩy múa, nhà nọc, nhà nòng…) duy chỉ khác các chi tiết ứng với 

tính nòng nọc, âm dương của trống này. 

Hai Bán Viên. 

Cũng giống trống Ngọc Lũ I mặt trống chia ra làm hai bán viên nòng nọc, âm dương. 

Ta cũng dựa vào trống Ngọc Lũ I làm chuẩn chia mặt trống chia ra làm hai bán viên bằng 

đường phân chia có một đầu đi ngang qua sau lưng người cuối cùng của nhóm người nhẩy 

múa và một đầu kia đi qua phía đầu dàn trống của căn nhà nọc mặt trời. 

 

Bán viên âm trên mặt trống Hoàng Hạ 

Mỗi bán viên theo chiều dương ngược với kim đồng hồ tức theo chiều mặt trời, theo thứ tự 

ta có 6 người nhẩy múa, nhà nòng không gian, cảnh giã chầy cối, nhà nọc mặt trời và dàn 

trống. 

1. Bán Viên Âm 

Bán viên âm này có ngôi nhà nọc mặt trời trong nhà có một cái trống mõ hình chữ U Chấn 

giống ở căn nhà nọc Chấn-Đoài vũ trụ ở bán viên âm trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I 

(xem dưới). 

.Sáu Người Nhẩy Múa. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/06/hoaang-ha-ban-vien-am.jpg
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Khác với trống đồng âm dương Ngọc Lũ I có hai nhóm 7 người và 6 người nhẩy múa, ở 

đây cả hai nhóm đều có 6 người nhẩy múa như thế hai nhóm đều mang âm tính thái dương 

(số sáu là số lão âm, âm thái dương) cho biết họ thuộc phía âm thái dương. Ở đây trên 

trống (có một nghĩa là nọc, đực, dương) họ thuộc phía nọc dương thái dương ăn khớp với 

hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) nọc dương thái dương ở biên trống. 

Vậy hai nhóm thuộc nhánh âm Khôn ngành nọc mặt trời thái dương. 

 

Hình chi tiết nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên âm (nguồn: Nguyễn Văn Huyên). 

Điểm âm này được xác thực rất rõ là: 

Thứ nhất ở trên đầu của người cuối cùng mỗi nhóm có con chim nông bay (ở trống đồng 

Ngọc Lũ I không có). Chim nông là chim biểu cõi trời, cõi trên của phía nòng âm Khôn 

ứng với Thần Nông. 

Điểm thứ hai thấy rõ là trang phục đầu của những người nhẩy múa của cả hai nhóm có 

hình chim biểu tượng của mặt trời nhưng ở đây có những nét cong, tròn mang âm tính diễn 

tả phía nòng âm (trong khi ở trống Ngọc Lũ I có những nét thẳng có góc cạnh mang dương 

tính nọc dương). 

Điểm thứ ba là tay cầm đòng tua mang âm tính và gậy thờ hình phách cong cũng mang âm 

tính. Rõ như ban ngày họ thuộc phía nòng âm. 

Như thế ở đây hai nhóm người thuộc về phía nòng âm của ngành nọc dương thái dương. 

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt hai nhóm người nhẩy múa trên mặt trống thuộc 

ngành Thần Nông-Lạc Long Quân của chủng người mặt trời thái dương Bách Việt (trong 

khi người trên mặt trống Ngọc Lũ I thuộc ngành Viêm Đế Kì Dương Vương). 

Một điểm mấu chốt nữa là các vành ngoại biên trống ở cả trống Ngọc Lũ I và Hoàng Hạ 

đều giống nhau gồm hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mang một nghĩa 

thái dương kẹp giữ hai vành sóng (mang nghĩa vận hành sinh tạo) vòng tròn có chấm thiếu 

dương Li và chấm vòng tròn thiếu âm Đoài vũ trụ dưới dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ. 

Các vành ngoại biên này diễn tả lưỡng hợp tiểu vũ trụ thiếu dương thiếu âm nhánh 

nọc dương thái dương. Như thế ta suy ra giống như ở trống Ngọc Lũ I, trong hai 

nhóm người nhẩy múa, một nhóm có khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính trội và một 

nhóm có khuôn mặt Li mang tính trội. Vì là trống trống đồng âm dương Hoàng Hạ 

mang âm tính như đã thấy nên ở đây khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/06/nguoi-ban-vien-c3a2m.jpg
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Giống như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, ta suy ra ngay trong sáu người thì hai người 

dẫn đầu nhóm là đại diện cho mỗi nhánh ứng với hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương, 

ngoại nội. Còn bốn người đi sau hai người dẫn đầu biểu tượng cho bốn chi tộc ứng 

với tứ tượng. 

Người dẫn đầu của bán viên âm. 

.Trang phục đầu có hình chim thon tròn có bờm có tua gió cao diễn tả lửa khí gió Đoài vũ 

trụ. 

 

Người dẫn đầu ở bán viên âm. 

.Người dẫn đầu này tay trái cầm đòng tua Khôn trong mũi không có những chấm nọc, 

dương (trong khi ở người dẫn đầu ở bán viên dương có những chấm nọc dương). Mũi đòng 

trống không biểu tượng cho phía nòng âm. Tay phải cầm gậy thờ hình phách cong để hơi 

nghiêng hợp với tay thành hình “nóc nhà”diễn tả vòm trời thái dương tức thái dương II của 

nòng âm O tức IIO, Đoài vũ trụ. 

Người thứ nhất dẫn đầu là đại tộc Đoài vũ trụ đại biểu của nhánh Đoài vũ trụ Chấn và 

khuôn mặt Đoài này mang tính trội. 

Người thứ hai đi sau người dẫn đầu. 

 

Người thứ 2 sau người dẫn đầu ở bán viên âm. 

Trang phục đầu hình chim không thấy mỏ hình hộp cong hình sóng nước diễn tả Chấn 

nước. Tay trái cũng cầm đòng không có chấm nọc dương giống người dẫn đầu. Tay phải 

cầm gậy thờ hình phách cong mang âm tính. 

Người thứ 2 sau người dẫn đầu là đại tộc Chấn của nhánh Đoài vũ trụ Chấn. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/06/nguoi-dan-dau-ban-vien-c3a2m1.jpg
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Còn lại bốn người đi sau hai người đại biểu của ngành này là bốn người đại diện của 

bốn tộc ứng với Tứ Tượng. Đây là Tứ Dân. 

Bốn người đi sau trong nhóm cầm các nhạc cụ. Đặc biệt ở bán viên âm này người sau cùng 

cầm ở tay trái một nhạc cụ như cái chuông hay cồng hình cái chậu diễn tả không gian 

Khôn âm nước Chấn. 

Đặc biệt như đã nói ở trên, trên đầu người này có con chim nông. 

 

Chim nông trên đầu người cuối cùng ở bán viên âm. 

So sánh với con chim ở bán viên dương bên kia, con chim nông ở bán viên âm này có mỏ 

nhỏ và ngắn mang nhiều âm tính. Ở mỏ có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình nọc que 

rất nhỏ. Túi nang hình chữ U diễn tả âm thái dương. 

Như thế con chim này cho biết nhóm người này là nhóm nhánh âm thái dương. Đây là con 

chim nông gió nước Đoài vũ trụ Chấn ngành nòng Khôn thái dương. 

Con chim này cho biết nhóm người này thuộc nhánh Đoài vũ trụ Chấn. 

Vậy tóm lại nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên âm thuộc nhánh Đoài vũ trụ Chấn có 

khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính trội. 

Nhà Nòng Không Gian 

Những người nhẩy múa hướng về căn nhà nòng không gian có mái hình vòm không gian, 

vòm trời. Khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, hai nhà nòng không gian ở đây dù cùng 

là nhà có mái vòm nhưng hình dạng hơi khác nhau. 

Nhà nòng không gian ở bán viên âm này hình bầu tròn nở nang mang âm tính (trong khi 

căn nhà nòng ở bán viên dương thon gọn lại ở phía trên trông như hình nọc mũi tên cụt đầu 

tức mang dương tính) diễn tả nòng âm Khôn. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/06/chim-nguoi-ban-vien-c3a2m.jpg
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Nhà nòng ở bán viên âm (nguồn: Nguyễn Văn Huyên). 

Ta cũng thấy rất rõ trên nóc nhà có hình hai con chim (trong khi ở căn nhà nòng ở bán viên 

kia không có chim). Số 2 là số âm cho biết nhà nòng này thuộc phía âm. Con nhỏ con 

mang nhiều dương tính, quay về phía tay phải dương có mỏ cường điệu mang nhiều dương 

tính diễn tả Càn. Trên người có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hìnhvòng tròn chấm có 

một nghĩa là mặt trời, lửa vũ trụ Càn. Con lớn mang ít dương tính hơn, quay về phía tay 

trái, âm, mỏ nhỏ, ngắn mang ít dương tính diễn tả Li. Trên người cũng có chữ viết nòng 

nọc vòng tròn-que chấm vòng tròn có một nghĩa là Li. Hai con chim cho biết nhà nòng có 

một khuôn mặt Li Càn phía nòng âm. 

Bên trái căn nhà có 5 chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn có chấm, có tác giả 

cho là hình cái cồng biểu tượng cho phái âm, nữ (cồng bà). Số 5 là số Li cho biết căn nhà 

có một khuôn mặt Li. 

Bên phải có 6 cái cồng (chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn có chấm). Số 6 là 

số lão âm, âm thái dương tương đồng bản thể với dương thái dương Càn. 

Dưới gầm nhà lò lửa với những ngọn lửa thấy rất rõ mang dương tính lửa Càn Li. 

Như thế căn nhà nòng ở bán viên dương này là căn nhà nòng không gian mang tính Li Càn 

phía nòng âm thái dương. 

Tóm lại, ngôi nhà nòng ở bán viên dương là ngôi nhà nòng Li Càn với Li mang tính chủ. 

Cảnh Giã Chầy Cối 

Cảng giã chầy cối ở bán viên âm. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/06/hh-nha.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/06/chay-coi-c3a2m.jpg
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Ở bán viên âm này, có hai con chim bay (trong khi ở bán viên kia chỉ có một) trên cảnh giã 

chầy cối. Số 2 là chẵn, số âm. Hai con chim này cho biết cảnh giã cối cùng có tính âm 

dương như căn nhà nòng có hai con chim ở trên nóc nhà. 

Lòng cối cạn mang dương tính (trong khi ở phía bán viên bên kia, lòng cối lõm sâu mang 

âm tính) cho biết cối mang tính Li Càn thuộc nhánh nòng âm. 

Như thế cảnh giã chầy cối này diễn tả nhánh âm Li Càn ăn khớp với khuôn mặt Li Càn của 

nhà nòng không gian Li Càn. 

Không có người đang tế lễ cầu trời như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I. 

Nhà Nọc Mặt Trời 

Trên nóc mỗi căn nhà nọc mặt trời chỉ có một con chim đuôi rất dài họ nhà trĩ (khác với 

trống Ngọc Lũ I trên nóc căn nhà nọc ở bán viên dương có một con, còn trên nóc căn nhà 

nọc ở bán viên âm có hai con). 

Một là số lẻ, số dương, chim lại quay về phía dương tay phải như thế cho thấy cả hai nhà 

đều thuộc ngành mặt trời nọc dương thái dương. 

Nhà nọc ở bán viên âm trên trống đồng âm dương Hoàng 

Hạ (nguồn: Nguyễn Văn Huyên). 

Ở bán viên âm này, hai đầu cong của mái có hình đầu chim có bờm hình túi mang tính 

nòng âm cho biết thuộc nhánh Khôn Đoài vũ trụ Chấn thái dương. 

Con chim trên nóc nhà cũng có bờm hình túi nang. Người chim to, đuôi dài hơn con chim 

ở bán viên dương bên kia cũng mang âm tính hơn. Trên người chim có chữ viết nòng nọc 

vòng tròn-que chấm vòng tròn có một nghĩa là thiếu âm Đoài vũ trụ, cho biết khuôn mặt 

Đoài vũ trụ mang tính chủ. 

Ta thấy ở dưới chái nhà bên trái của căn nhà nọc ở bán viên âm này có một vật hình chữ U 

vuông góc mang tính dương, trong có bỏ dấu chấm nhấn mạnh thêm ý nghĩa dương. U 

dương là dạng thái dương của O thái âm (hai nhánh đứng là hai nọc tức thái dương; Việt 

ngữ O là nàng (phương ngữ Huế O chỉ nàng, cô), mẹ dòng nòng thái âm, U là mẹ dòng nọc 

thái dương như Âu Cơ là U cơ, thái dương thần nữ của chúng ta). Có thể vật này làm bằng 

gỗ khoét rỗng. Đây có thể là thiết diện của một cái cối vuông hay cái trống mõ (một thứ 

trống âm) làm bằng thân cây khoét rỗng (slit drum). Ở đây trên trống mang dương tính và 

đối ứng với chiếc trống ở phía bên kia, vật này nghiêng về trống mõ âm thái dương. Trống 

mõ này biểu tượng cho dương thái âm Chấn. Vậy trống mõ chữ U dương này là trống 

Chấn. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/06/nha-noc-am.jpg
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Hình trống mõ thái dương Chấn này giống hệt như ở căn nhà Chấn-Đoài vũ trụ ở trống 

Ngọc Lũ I duy chỉ có lòng rộng hơn mang âm tính hơn vì trống Hoàng Hạ mang âm tính 

hơn trống Ngọc Lũ I. 

 

Nhà nọc mặt trời Đoài vũ trụ Chấn ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I 

Như thế căn nhà nọc ở bán viên âm trên trống Hoàng Hạ này có một khuôn mặt Chấn thái 

dương. 

Ở góc phải dưới có một người ngồi đánh trống hình lục giác để trên một trụ cây mang hình 

ảnh trống vũ trụ, diễn tả trống hư không biểu tượng cho khí gió Đoài vũ trụ. Trống này 

khác với chiếc trống Đoài vũ trụ ở trống Ngọc Lũ I vì ở đây trống Hoàng Hạ mang âm tính 

thuộc nhánh nòng âm của ngành nọc dương thái dương ngược hẳn với trống đồng âm 

dương Ngọc Lũ I. 

Đối chiếu với căn nhà nọc Đoài vũ trụ Chấn ở trống Ngọc Lũ I có hình trống mõ chữ U 

Chấn đi với trống Đoài vũ trụ ở góc dưới phải căn nhà nọc thì người đánh trống này cũng 

phải diễn tả khuôn mặt Đoài vũ trụ. 

Lò lửa ở dưới gầm nhà ở đây thấy rõ với ống dẫn hơi lên nhà (trong khi ở trống đồng âm 

dương Ngọc Lũ I không thấy rõ lắm). 

Như thế căn nhà nọc mặt trời ở bán viên âm này mang tính Đoài vũ trụ Chấn. 

Dàn Trống 

Dàn trống ở bán viên âm. 

Đặc điểm thấy rõ nhất ở đây là trên đầu người ngồi đánh trống không có hình chim bay (ở 

bán viên kia có một hình chim bay) cho biết dàn trống thuộc về phía Khôn âm Đoài vũ trụ 

Chấn. 

Trước dàn trống cũng có cây phướn hình túi mang nghĩa nòng âm. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/06/nha-nl.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/06/dan-trong-ban-vien-am.jpg
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Như thế bán viên âm diễn tả hai đại tộc Đoài vũ trụ Chấn, với Đoài vũ trụ mang tính chủ 

của nhánh nòng âm Khôn thái dương, ngành nọc dương thái dương của chủng người mặt 

trời thái dương. 

Phần 2 

 

1. Bán Viên Dương 

 

Bán viên dương trên mặt trống Hoàng Hạ 

Bán viên dương này có ngôi nhà nọc mặt trời trong nhà có một cái trống đồng (trống có một 

nghĩa là đực, dương) ở góc dưới trái (xem dưới). 

.Sáu Người Nhẩy Múa. 

 

Hình chi tiết nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên dương (nguồn: Nguyễn Văn Huyên). 

Giống như ở bán viên âm trong sáu người thì hai người dẫn đầu nhóm là đại diện cho mỗi 

nhánh ứng với hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương, ngoại nội. Còn bốn người đi sau hai 

người dẫn đầu biểu tượng cho bốn chi tộc ứng với tứ tượng.  

Người dẫn đầu của nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên dương. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/hoaang-ha-ban-nvien-duong.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/nguoi-ban-vien-duong-chi-tiet.jpg
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Người dẫn đầu ở bán viên dương. 

.Trang phục đầu có một đặc điểm mấu chốt là phần sau gáy hình búi tó hình bầu củ hành trong 

có chấm nọc dương diễn tả lửa vũ trụ Càn/Khôn. 

.Người dẫn đầu này tay trái cầm đòng tua Khôn trong mũi có những chấm nọc, dương Càn Li 

(trong khi ở bán viên âm, đòng trống không phía nòng âm).Tayphải cầm gậy thờ hình phách chỉ 

hơi cong một chút để hơi nghiêng diễn Càn âm. 

Người thứ nhất dẫn đầu là đại tộc Càn đại biểu của nhánh Càn Li. 

Người thứ hai đi sau người dẫn đầu. 

Người thứ hai đi sau người dẫn đầu. 

Phần sau gáy có hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) hình tháp diễn tả lửa đất Li. Tay 

trái cũng cầm đòng có chấm nọc dương giống người dẫn đầu.Tayphải cầm gậy thờ hình phách 

cong hơn ở người dẫn đầu diễn tả Li. 

Người thứ 2 sau người dẫn đầu là đại tộc Li của nhánh Càn Li.  

Còn lại bốn người đi sau hai người đại biểu của ngành này là bốn người đại diện của bốn tộc 

ứng với Tứ Tượng. Đây là Tứ Dân. 

Bốn người đi sau trong nhóm cầm các nhạc cụ. Đặc biệt ở bán viên dương này người sau cùng 

cầm ở tay trái một nhạc cụ như cái chuông hay cồng hình nồi tròn diễn tả không gian Khôn 

lưỡng hợp với Càn. 

Đặc biệt như đã nói ở trên, trên đầu người này có con chim nông. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/nguoi-dan-dau-ban-vien-duong.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/nguoi-2-ban-vien-duong.jpg
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Chim nông trên đầu người cuối cùng ở bán viên dương. 

 

Chim nông trên đầu người cuối cùng ở bán viên âm. 

So sánh với con chim ở bán viêm âm, con chim ở bán viên dương này có mỏ rất lớn mang nhiều 

dương tính. Ở cổ có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình nọc que (con chim ở bán viêm âm 

không có). Đầu tròn diễn tả Khôn không gian lưỡng hợp Càn. Như thế con chim này cho biết 

nhóm người này là nhóm nhánh dương. Đây là con chim nông lửa nhánh Càn Li. 

Ta cũng thấy phần trang phục đầu sau gáy hình cánh chim trong có 3 chấm nọc là lửa vũ trụ sinh 

tạo Càn. 

Con chim này cho biết nhóm người này thuộc nhánh Càn Li. 

Vậy tóm lại nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên dương thuộc nhánh Li Càn. Vì là trống thế gian 

và ở dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ thiếu dương Li-thiếu âm Đoài vũ trụ (diễn tả bởi hai vành sóng 

vòng tròn có chấm và chấm vòng tròn ở biên trống) nên có khuôn mặt Li mang tính trội. 

Nhà Nòng Không Gian 

Những người nhẩy múa hướng về căn nhà nòng không gian có mái hình vòm không gian, vòm 

trời. 

Nhà nòng không gian ở bán viên dương này hình thon gọn lại phía trên trông như hình nọc mũi 

tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) cụt đầu tức mang dương tính của nòng âm diễn tả thiếu dương 

Đoài vũ trụ. 

Nhà nòng ở bán viên dương (nguồn: Nguyễn Văn Huyên). 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/chim-nhom-nguoi-duong.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/nguoi-cuoi-cung-ban-vien-c3a2m.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/nha-nong-duong.jpg


 14 Trống Hoàng Hạ - Bác Sĩ  Nguyễn Xuân Quang                                                      www.vietnamvanhien.net 

 

Ta cũng thấy rất rõ trên nóc nhà không có hình chim (trong khi ở căn nhà nòng ở bán viên kia có 

hai con chim). Số không là số Khôn tầng 1 vũ trụ. Khôn dương là Đoài vũ trụ khí gió. 

Bên trái cửa, có 6 chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn có chấm, có tác giả cho là 

hình cái cồng biểu tượng cho phái âm, nữ (cồng bà). Số 6 là số lão âm, âm thái dương cho biết 

căn nhà mang tính lửa âm thái dương đi với khuôn mặt thái dương II của nòng âm O là Đoài vũ 

trụ. 

Bên trái có hình sóng nước có ba chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn có chấm mang 

nghĩa dương sinh tạo diễn tả nước lửa sinh tạo Chấn. 

Dưới gầm nhà có bình nước trên lò lửa Chấn. Bình bầu tròn mang nghĩa bầu trời khí gió Đoài vũ 

trụ. 

Như thế căn nhà nòng ở bán viên dương này là căn nhà nòng không gian mang tính Đoài vũ trụ 

Chấn nòng âm thái dương. 

Tóm lại, ngôi nhà nòng ở bán viên dương là ngôi nhà nòng Đoài vũ trụ Chấn với Đoài vũ trụ 

mang tính chủ. 

Cảnh Giã Chầy Cối 

 

Cảnh Giã Chầy Cối ở bán viên dương. 

Ở bán viên dương, mấu chốt đặc biệt nhất là chỉ có một con chim bay (trong khi ở bán viên kia 

có hai con chim) trên cảnh giã chầy cối. Số một là số lẻ, số dương. Con chim ở trên đầu người 

bên trái âm diễn tả dương của âm là Đoài vũ trụ khí gió cho biết Đoài vũ trụ mang tính trội. 

Lòng cối lõm sâu mang âm tính (trong khi ở phía bán viên bên kia, lòng cối bằng ngang mang 

dương tính) cho biết cối thuộc nhánh nòng âm Khôn Đoài vũ trụ-Chấn. 

Cảnh giã chầy cối này thuộc nhánh dương Đoài vũ trụ- Chấn phía nòng âm. 

Như thế cảnh giã chầy cối này diễn tả nhánh âm Đoài vũ trụ Chấn ăn khớp với khuôn mặt Đoài 

vũ trụ Chấn của nhà nòng không gian Đoài vũ trụ Chấn. 

Nhà Nọc Mặt Trời 

Một điều đáng tiếc là hình vẽ theo hai nguồn Phạm Huy Thông và Nguyễn Văn Huyên khác 

nhau. 
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Vì thế tôi chỉ xin đọc một cách tổng quát. Hy vọng khi có dịp nhìn thấy tận mắt trống Hoàng Hạ 

sẽ đi vào chi tiết. 

Tuy nhiên, nếu dựa vào suy luận thì ta biết ngay căn nhà này là căn nhà Li Càn vì: 

.lưỡng hợp nòng nọc, âm dương với căn nhà nọc mặt trời Đoài vũ trụ-Chấn ở bán viên âm. 

.lưỡng hợp nòng nọc, âm dương với căn nhà nòng không gian Đoài vũ trụ-Chấn ở bán viên 

dương này như vừa nói ở trên . 

 

Nhà nọc ở bán viên dương (nguồn: Nguyễn Văn Huyên). 

Ở bán viên dương này, hai đầu cong của mái có hình đầu chim bờm hình tia sáng tỏa rạng mang 

dương tính cho biết thuộc nhánh dương Li Càn. 

Con chim trên nóc nhà cũng có bờm hình ánh sáng tỏa rạng mang dương tính. Người chim thon 

gọn, nhỏ nhắn hơn con chim ở bán viên âm cũng mang dương tính. 

Theo hình vẽ chi tiết của Nguyễn Văn Huyên) thì căn nhà này ở bên góc dưới phải có người 

ngồi đánh trống. 

Còn theo hình vẽ của Phạm Huy Thông và các cộng tác viên thì lại là một người đứng (trong khi 

ở bán viên âm bên kia là một người ngồi đánh trống). 

 

Hình nhà nọc mặt trời ở bán viên dương trên trống Hoàng Hạ (nguồn: Phạm Huy Thông và các 

cộng tác viên). 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/nha-noc-duong.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/nha-ne1bb8dc-ban-vien-duong.jpg
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Đứng là dương ăn khớp với Li Càn hơn là ngồi. 

Ở góc trái dưới có hình trống hay một vật hình trống. Ở hình vẽ của hai nguồn trống cũng rất 

khác nhau. 

Dựa vào sự đối ứng với chiếc trống mõ Chấn thái dương hình chữ U ở căn nhà nọc mặt trời ở 

bán viên âm thì đây phải là chiếc trống Càn. 

Kiểm chứng với ma phương 5/15 thì góc dưới bên trái ứng với số Khôn 8. Như thế trống để ở 

góc này có thể người làm trống muốn diễn là Càn/Khôn. 

Dàn Trống 

Dàn trống ở bán viên dương (nguồn: Phạm Huy 

Thông và các cộng tác viên).  

Đặc điểm thấy rõ nhất ở đây là trên đầu người ngồi đánh trống có hình chim có con mắt dương 

đang bay (ở bán viên kia không có) cho biết dàn trống thuộc về phía nọc dương Càn Li. 

Tóm lại vùng đất dương diễn tả cảnh sinh hoạt nhân sinh của hai nhánh nòng âm Chấn-Đoài vũ 

trụ và nọc dương Càn Li ngành nọc dương thái dương với kuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ 

của chủng người mặt trời thái dương. 

Vành Sóng Xoắn Chữ S Kép (Double S-shaped Spirals). 

Kế tới là vành sóng xoắn chữ S kép nằm có hai vòng tròn đồng tâm có chấm vòng tròn có hai 

“ngạnh” nọc que. 

 

Vành Sóng Xoắn Chữ S Kép.  

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/trong-duong.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/song-kep.jpg
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Biểu tượng này thấy ở một vài trống như Hoàng Hạ,Vienna, Lào và Salaya (Nam Dương) và 

những trống muộn khác… Chúng biến thể theo tuổi của trống. Sự biến thể này ở các trống muộn 

diễn tả “bình dân học vụ” hơn giúp ta hiểu được tường tận ý nghĩa của hình thái này ở các trống 

khá cổ như trống đồng âm dương Hoàng Hạ. 

Sau đây là Hình 4 trang 100 trong The Kettle Drums of Southeast Asian Bronze Drums của A.J 

Bernet Kemps cho thấy 6 loại “hình xoắn hai chữ S”. 

 

Hình D là hình thái thấy trên trống đồng âm dương Hoàng Hạ. 

Ta thấy hình xoắn chữ S kép gồm hình sóng do hai chữ S thường (hình A, B, F) diễn tả nước, 

nước chuyển động mang nghĩa nước dương (động là dương) hay sinh tạo (chuyển hành mang 

nghĩa sinh tạo). Những trống này biểu tượng cho ngành, đại tộc, tộc liên hệ với nước, Khôn âm. 

Nhiều khi có phụ đề thêm chữ nòng nọc “vòng tròn có chấm” (hình C, D) với nghĩa mặt trời-vũ 

trụ hay mặt trời âm hay vũ trụ dương… 

Hình thái này thấy ở trống Hoàng Hạ có nghĩa là nước thái dương sinh tạo, mặt trời nước tạo 

hóa, Chấn thái dương sinh tạo. 

Thêm nữa vài khi có thêm hai nhánh nọc nẩy ra từ đầu của hình xoắn (hình A, B, D, F) hay từ 

thân của hình xoắn (hình C). Những nhánh nọc nhọn thấy ở trống Hoàng Hạ (hình D) diễn tả hai 

dương, thái dương. 

Ở trống Viena (hình E) và Salaya (hình F), hai nhánh diễn tả theo cách bình dân học vụ hơn là 

hai hình đầu chim có một nghĩa theo duy dương là hai dương, tức lửa, thái dương. Hình hai đầu 

chim diễn tả hai nọc, dương, thái dương xác thực cho thấy hình hai que nọc ở trống Hoàng Hạ 

cũng có nghĩa như thế. 

Những hình xoắn chữ S kép này thường thấy trên những trống muộn (ví dụ hình sóng cuộn kép 

thấy ở một số trống Nam Trung Hoa), đặc biệt là những trống mưa, trống cóc/ếch, thường mang 

ý nghĩa nước sinh động, nước sinh tạo, nòng âm, sấm mưa… 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/xoan-ss.jpg
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Tuy nhiên vì là hình thái chữ S kép nên cũng có thể có thêm một khuôn mặt phụ nữa là gió 

chuyển động, có nghĩa là hình thái diễn chung là nòng Khôn nước thái âm Chấn và thiếu âm khí 

gió Đoài vũ trụ với Khôn mặt Chấn mang tính chủ. 

Ta cũng thấy rõ vành này ở trống đồng Hoàng Hạ nằm giữa hai vành giới hạn trống không 

Khôn. 

Tóm lại vành sóng xoắn chữ S kép nằm có hai vòng tròn đồng tâm có chấm vòng tròn có hai 

“ngạnh” nọc que ở trống Hoàng Hạ có một ý nghĩa chính là nước dương, mặt trời nước thái 

dương. 

Vành này tương đương với vành chim nông-mang hươu trên trống Ngọc Lũ I. Ta đã biết vành 

chim thú trên trống Ngọc Lũ I là những vật tổ diễn tả lưỡng hợp đại và tiểu vũ trụ. Chim nông 

biểu tượng cõi trên sinh tạo của phía nòng âm (8 chim nông biểu tượng cho thái âm Chấn và 6 

chim nông cho thiếu âm Đoài vũ trụ) và mang hươu của phía nọc dương thế gian (10 com mang 

biểu tượng cho Càn và mương con hươu biểu tượng cho Li). 

Như thế nếu nhìn theo diện lưỡng hợp trọn vẹn thì vành hình xoắn chữ S kép này là biểu tượng 

cho lưỡng hợp đại và tiểu vũ trụ phía nòng âm. 

Ở trống Ngọc Lũ I Li mang tính chủ thì ở đây Đoài mang tính chủ. 

Một lần nữa vành hình thái xoắn chữ S kép xác thực khuôn mặt nòng âm của trống, ăn khớp với 

tính âm của mặt trời có nhiều nọc tia sáng, của vỏ không gian dầy, đậm, của con số 6 của cả hai 

nhóm 6 người nhẩy múa… 

b. Miền đất âm 

Vành Sóng Chấm Vòng Tròn Có Tiếp Tuyến. 

Sau vành sóng xoắn chữ S kép là một vành sóng chấm vòng tròn có tiếp tuyến có nghĩa là Đoài 

vũ trụ/Li vận hành. Vành này nắm giữa hai vành giới hạn trống không mang âm tính nên có 

nghĩa nghiêng về Đoài vũ trụ. 

Vành này xác thực thêm là khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ. 

Vành Cò Bay 

Kế đến là vành 14 con cò bay. 

Hình cò bay trên trống đồng âm dương 

Hoàng Hạ (nguồn: Nguyễn Văn Huyên). 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/hh-chim.jpg
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Con số 14 là số Tốn tầng 2 (6, 14), lửa âm, âm thái dương, cùng bản thể thái dương với Đoài vũ 

trụ IIO tức thái dương II của O. 

Đặc điểm quan trọng nhất là cò có bờm hình phướn, hình diều gió. Trong bờm có chữ vòng tròn 

có chấm có một nghĩa theo duy âm là Đoài vũ trụ và một hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, 

răng sói) chỉ xiên lên trời như mũi tên bắn nghiêng lên trời cũng diễn tả gió. Cò có mỏ rất dài 

nhưng hơi cong và thanh nhã nghĩa là dương mang âm tính tức thiếu âm kgí gió Đoài vũ trụ. 

Trong mỏ có nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mang nghĩa nọc, thái dương. Trong cổ 

có hinh nọc hình đuôi diều gió. Đây có thể là tên con cò là gió. Cánh cò xoải rộng lướt trên cánh 

gió trông như tấm thảm thần Ai Cập. Thân và đuôi rất dài như hình con diều gió. 

Tóm lại cò nghiêng về cò gió. Điểm này ăn khớp và xác thực thêm cho thấy khuôn mặt Đoài vũ 

trụ mang tính chủ. 

Những Vành Ngoài Biên Trống. 

Giống như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I diễn tả lưỡng hợp Đoài vũ trụ-Li nọc dương thái 

dương. 

 

Phần 3 và hết. 

 

2. Vùng Nước Tang Trống. 

Cấu trúc và trang trí giống như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I. Chủ thể cũng là 6 chiếc thuyền 

phán xét linh hồn. Dĩ nhiên những thuyền này khác tính nòng nọc, âm dương với các thuyền 

trốngNgọcLũI.Ở đây nghiêng về phía nòng Khôn ngành nòng âm mang tính chủ. Tôi chỉ xin nêu 

ra các chi tiết khác biệt hữu ích. 

Như đã biết ở trống Ngọc Lũ I là 6 con thuyền gồm có hai con thuyền 1 và 2 dẫn đầu biểu tượng 

cho hai phía nòng nọc, âm dương của toàn họ thái dương hay theo duy âm là biểu tượng cho 

riêng nhánh nòng nước thái dương. 

Bốn thuyền còn lại biểu tượng cho cho 4 tộc ứng với tứ tượng. 

Ta suy ra 6 con thuyền ở trống Hoàng Hạ này, theo tổng quát cũng như thế. 

Sau đây là hình vẽ 6 con thuyền ở trống Hoàng Hạ trong quyển Những Trống Đồng Đông Sơn 

Đã Phát Hiện Ở Việt Nam của Nguyễn Văn Huyên. 
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Thứ tự các con thuyền trên trống Hoàng Hạ theo 

nguồn Nguyễn Văn Huyên. 

Để dễ theo dõi và dễ hiểu tôi sắp xếp lại theo chuyển động vòng tròn như trên vai trống. 

Cũng giống như ở trống Ngọc Lũ I trong 6 thuyền có hai thuyền có cảnh phán xét 2 linh hồn còn 

lại 4 thuyền chỉ có một linh hồn. Ta đã biết thuyền có hai linh hồn là thuyền đại biểu của đại tộc 

còn thuyền có một linh hồn là thuyền biểu tượng cho một tộc ứng với tứ tượng. Vì thế tôi sắp 

xếp lại theo chuyển động vòng tròn trên tang trống. Ta thấy thuyền 1 và thuyền 6 theo thứ tự của 

Nguyễn Văn Huyên có hai linh hồn vì thế tôi đưa thuyền số 6 lên trước thuyền số 1 để hai 

thuyền này ở vị trí là hai thuyền đại diện cho đại tộc tức hai thuyền đi sau cùng. Bây giờ thuyền 

số 6 của Nguyễn Văn Huyên) trở thành thuyền số 1 theo thứ tự của tôi và thuyền số 1 của 

Nguyễn Văn Huyên trở thành thuyền số 2 theo thứ tự của tôi (đọc theo chiều ngược kim đồng 

hồ). 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/thuyen-hh-nvh.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/thuyen-hh-nvh.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/thuyen-hh-nvh.jpg


 21 Trống Hoàng Hạ - Bác Sĩ  Nguyễn Xuân Quang                                                      www.vietnamvanhien.net 

 

Thuyền xếp theo thứ tự của Nguyễn Xuân Quang. 

Như thế ta thấy hai thuyền biểu tượng cho hai đại tộc ở trống Ngọc Lũ I ở vị trí dẫn đầu tức bên 

phải, dương trong khi ở trống Hoàng Hạ hai thuyền này đi sau, ở phía bên trái, âm. Rõ ràng 

trống đồng âm dương Ngọc Lũ I là trống biểu phía lửa thái dương của nhánh nọc dương nhưng 

trống đồng âm dương Hoàng Hạ là trống biểu phía nước âm thái dương của nhánh nọc dương. 

.Thuyền số 1 (sau cùng) biểu tượng cho đại tộc Càn-Li. 

 

Thuyền số 1 sau cùng theo Nguyễn Xuân Quang biểu tượng cho đại tộc dương Càn-Li của phía 

nòng âm.. 

Như đã nói ở trên thuyền có hai cảnh phát xét linh hồn là thuyền biểu tượng cho đại tộc có hai 

tộc. 

Sau đuôi thuyền tức đầu âm có một con chim có mỏ hình túi nang cường điệu nhất trong tất cả 

các con chim có nghĩa là mang dương tính nhiều nhất ứng với Càn. Trong mỏ, cổ và thân có 

những chấm nọc dương. Chim cũng quay mặt về phía mũi thuyền dương. Thuyền chỉ có một 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/thu-tu-thuyen-nxq.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/thuyen-hh-3-ter.jpg
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con chim số 1 là số lẻ, số dương. Thành sau đài tam thế có hình đầu chim cắt mỏ rất cường điệu 

trong có chấm nọc mang dương tính tối đa ứng với Càn. Người gác cổng trời quay mặt về phía 

mũi thuyền dương tay cầm mộc và khiên chỉ lên trời. Lao mang nghĩa nọc, dương, lửa chỉ lên 

trời cho biết thuộc lửa trời, lửa vũ trụ Càn. Cầm đủ cả lao và mộc diễn tả sự biểu tượng cho cả 

hai tộc. Trên người có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que vòng tròn có chấm theo duy dương có 

một nghĩa là mặt trời ứng với Càn. 

Như thế thuyền này biểu tượng cho đại tộc dương Càn Li của phía nòng âm nước (vì chim 

đứng ở đuôi thuyền, chim cắt thành đài tam thế quay về phía đuôi thuyền âm…) 

.Thuyền số 2 biểu tượng cho đại tộc Chấn-Đoài vũ trụ.  

 

Thuyền số 2 theo Nguyễn Xuân Quang biểu tượng cho đại tộc dương Chấn Đoài vũ trụ của 

phía nòng âm. 

Thuyền này cũng có hai cảnh phát xét linh hồn là thuyền biểu tượng cho đại tộc có hai tộc. 

Đặc biệt là một trong hai linh hồn đã được phán xét xong đang ở trong Trục Thế Giới để đi qua 

Cầu Thử Thách hầu có thể về được Thượng Thế. 

Phía đuôi thuyền âm, có hai con chim nông đang đạp mái. 

Số 2 là số chẵn số âm. Chim có con mắt âm. Trên người chim có chữ viết nòng nọc vòng tròn-

que hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương có nghĩa là nước dương, lửa nước Chấn. 

Người gác cổng trời quay mặt về phía đuôi thuyền âm. Người này cầm cả lao lẫn khiên biểu 

tượng cho hai tộc của cả đại tộc. Lao chỉ xiên xiên lên trời như tên bắn lên trời diễn tả gió Đoài 

vũ trụ. Thành cầu tam thế bên phải có hình sóng nước Chấn. Thành bên trái đầu chim cắt nhưng 

không có chấm nọc dương mang âm tính. 

Như thế thuyền này biểu tượng cho đại tộc dương Chấn Đoài vũ trụ của phía nòng âm. 

Bốn thuyền còn lại chỉ có một cảnh phán xét linh hồn biểu tượng cho bốn tộc ứng với tứ tượng. 

.Thuyền số 3 biểu tượng cho tộc Đoài vũ trụ Gió dương. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/thuyen-hoang-ha-te1bb99c-che1baa5n.jpg
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Thuyền số 3 theo Nguyễn Xuân Quang biểu tượng cho tộc Đoài vũ trụ gió dương. 

Mũi thuyền tức đầu dương có con chim họ nhà cò đang mổ con cá. Ta đã biết cò là loài chim lội 

nước là chim dương của nước âm tức chim biểu thiếu âm khí gió Đoài. Chim có con mắt âm cho 

biết thuộc nhánh nòng Khôn âm. Hai con cá dưới thuyền cũng cho biết như vậy. Một con quay 

về phía âm một con quay về phía dương cũng diễn tả thiếu âm Đoài vũ trụ. Ta cũng thấy con 

chim quay về phía tay phải dương và đứng ở đầu mũi thuyền dương nên là dương của âm tức 

thiếu âm Đoài vũ trụ. Cò có bờm túi gió Đoài vũ trụ. Trên người có chữ viết nòng nọc vòng 

tròn-que vòng tròn có chấm có một nghĩa là là Đoài vũ trụ. Người gác cổng trời quay mặt về 

phía mũi thuyền dương. Rất tiếc là mòn mất phần trên người. Thành đài tam thế có hình đầu 

chim cong có bờm gió tạt. Dưới gầm đài có một vật gì hay chiếc trống có hình bầu tròn mang 

tính bầu khí gió. 

Thuyền này diễn tả tộc khí gió Đoài vũ trụ. 

.Thuyền số 4 biểu tượng cho tộc Chấn Nước dương. 

 

Thuyền số 4 theo Nguyễn Xuân Quang biểu tượng cho tộc Chấn nước dương. 

Ở đuôi thuyền tức đầu âm có con chim họ nhà nông quay mặt về phía âm tức con nông mang âm 

tính, tức bồ nông nước nghiêng về thái âm Chấn. Chim có con mắt âm cho biết thuộc nhánh 

nòng Khôn âm. Trên người chim có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hai vòng tròn đồng tâm có 

chấm nọc dương có nghĩa là nước dương, lửa nước Chấn. Người gác cổng trời quay mặt về phía 

âm đuôi thuyền, tay chỉ cầm mộc Chấn không có lao Đoài vũ trụ. Người này chỉ cầm mộc cho 

thấy chỉ biểu tượng cho một tộc thôi. 

Dưới gầm đài có vật gì hay chiếc trống hình vật đựng mang âm tính có chấm có thể diễn tả Chấn 

nước dương. 

Thuyền này biểu tượng cho Chấn nước dương. 

.Thuyền số 5 biểu tượng cho tộc Li Lửa đất dương. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/thuyen-hoang-ha-2.jpg
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Thuyền số 5 theo Nguyễn Xuân Quang biểu tượng cho tộc Li Lửa đất dương. 

Đặc biệt không giống với tất cả các thuyền khác, thân thuyền này có hình nọc que đậm đặc biểu 

tượng cho đất có hai hàng chấm nọc lửa, thái dương hai bên diễn tả nọc đất dương Li. 

Ở đuôi thuyền âm có con chim họ nhà nông quay mặt về phía dương là con nông dương tức bổ 

nông, có bờm tia sáng lửa dương Càn/Li. Như thế là âm của dương tức thiếu dương Li. 

Chim mổ một con gì hình nọc que ngang mang dương tính diễn tả nọc lửa cõi đất bằng Li. 

Đặc biệt ở thuyền này sau đuôi thuyền có hai cây nọc đầu hai con chim cắt cho biết thuyền 

thuộc đại tộc lửa, thái dương Li/Càn (ở các thuyền trước chỉ có một). 

Người gác cổng trời quay mặt về phía âm đuôi thuyền, tay chỉ cầm mộc Chấn cho biết tốc này 

thuộc nhành âm. 

Đặc biệt khác với ở trống Ngọc Lũ I, gầm đài ở đây, cổng vào Trục Thế Giới có khung rất rõ. 

Khung cửa xác thực cầu đài là đài tam thế có cổng về thượng thế, cõi trời. 

Thuyền này biểu tượng cho tộc Li Lửa đất dương. 

.Thuyền số 6 biểu tượng cho tộc Càn, Lửa vũ trụ. 

 

Thuyền số 6 theo Nguyễn Xuân Quang biểu tượng cho tộc Càn, Lửa vũ trụ. 

Đuôi thuyền có con chim mang dương tính bay lên trời diễn tả dương cõi trời. Đầu thuyền có 

con chim họ nhà nông quay mặt về phía dương. Chim có con mắt âm. Trên người có hình cuộn 

sóng hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương có nghĩa là nước dương, lửa nước Chấn. 

Nhưng phía chân có «tấm biển» có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que vòng tròn có chấm có một 

nghĩa là mặt trời, Càn. 

Đặc biệt giống thuyền số 5, ở thuyền này sau đuôi thuyền có hai cây nọc đầu hai con chim cắt 

cho biết thuyền thuộc đại tộc lửa, thái dương Li/Càn. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/thuyen-hh-1-ter1.jpg
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Trên đài có hai người gác cổng trời. Một người ngồi mang âm tính quay mặt về phía mũi thuyền 

dương, tóc dài mang vóc dáng phái nữ, trên người có chấm nọc dương. Người này mang hình 

ảnh của một người nữ thái dương tức Càn âm. Người phía sau có một người đứng mang dương 

tính, quay mặt về phía đuôi thuyền âm, tay cầm khiên âm Chấn. Sàn đài có hình cuộn sóng ba 

chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương có nghĩa là nước 

dương, lửa nước Chấn. Như thế hai người này ở dạng lưỡng hợp Càn-Chấn phía nòng nước. Đối 

chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là thái dương thần nữ Âu Cơ Càn âm hôn phối với Lạc 

Long Quân Chấn. 

Đặt biệt cổng vào Trục Thế Giới ở gầm đài có khung của là hai trụ đá đầu nhọn nọc mũi tên 

(mũi mác, răng cưa, răng sói) lửa, thái dương trong có chấm nọc diễn tả hai nọc lửa thái dương 

Càn/Li. 

Thuyền này biểu tượng cho tộc Càn Lửa vũ trụ. 

Như thế rõ ràng trong 6 chiếc thuyền phán xét linh hồn, giống như ở trống Ngọc Lũ I, có hai 

thuyền biểu tượng cho cho hai đại tộc ứng với lưỡng nghi và 4 thuyền biểu tượng cho 4 tộc ứng 

với tứ tượng của nhánh nòng âm nước. 

C. HẠ THẾ 

Hạ Thế hay Cõi Âm là phần chân hay đế trống. Đế trống Hoàng Hạ không có trang trí. 

Trống còn giữ được chính thống. 

D. TRỤC THẾ GIỚI. 

Như đã biết thân hay lưng (waist) trống là trục thế giới, trục vũ trụ là phần trục kết nối, liên lạc 

giữa Tam Thế. Giống như trống Ngọc Lũ I, thân trống Hoàng Hạ thẳng đứng diễn tả Trục Thế 

Giới vì trống diễn tả trọn vẹn thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh (thân choãi ra nhiều thường biểu tượng 

cho Núi trụ Thế Gian). 

Bố cục và trang trí giống trống Ngọc Lũ I. Cũng có 6 ô, trong mỗi ô có hai người. 

Khác với ở trống Ngọc Lũ I, các người ở đây đội mũ đầu chim có nét cong, tròn mang âm tính, 

tay phải cầm rìu, tay trái cầm mộc phướn có hình đầu chim với nét cong, tròn và ngắn hơn cũng 

mang âm tính. Dáng người ngả về sau, hai chân khụy xuống mang âm tính trong khi ở trống 

Ngọc Lũ I, các người này đứng thẳng hơn mang dương tính. 

Vị trí của rìu cầm ở tay phải khác nhau là một mấu chốt đơn giản nhất dùng để nhận diện. 

1. Ô số 1 



 26 Trống Hoàng Hạ - Bác Sĩ  Nguyễn Xuân Quang                                                      www.vietnamvanhien.net 

 

Ô số 1. 

Hai người trong ô này cầm rìu ở vị trí khác nhau, diễn tả nòng nọc, âm dương khác nhau. Như 

thế hai người này diễn tả thiếu dương hay thiếu âm. Người bên phải đầu rìu chỉ địa mang âm 

tính nhưng rìu thẳng đứng với mặt đất trông như trụ chống trời, núi tháp Li. Vậy người này 

mang hình ảnh Li phía nòng âm. Người thứ hai cầm rìu chỉ nghiêng lên trời mang dương tính 

của phía âm tức khí gió Đoài vũ trụ. Trên mặt mỗi người có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que 

hình chấm vòng tròn Đoài vũ trụ hay vòng tròn có chấm Li. Như thế người bên phải thuộc tộc Li 

lửa đấ và người bên trái thuộc tộc Đoài vũ trụ . 

Đọc theo duy âm tức theo chiều kim đồng hồ ta có Li Đoài. 

Hai người ngày diễn tả lưỡng hợp tiểu vũ trụ phía nòng âm có Đoài mang tính chủ. 

2. Ô số 2 

 

Ô số 2. 

Cả hai người đều cầm rìu chỉ địa mang âm tính. Rìu cũng ở vị thẳng đứng mang dương tính 

nhưng rìu không chạm mặt đất diễn tả cõi trời cho biết thuộc ngành nọc thái dương. Người bên 

trái trong rìu có chữ nọc que đặc cho biết người ngày thuộc tộc Càn phía âm. Trong khi rìu bên 

phải chỉ có những chấm nọc dương, suy ra người bên phải là người tộc Chấn. Hai người ở dạng 

lưỡng hợp đại vũ trụ Càn/Chấn. Tộc Chấn mang tính chủ. 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/o-1.jpg
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Người trong hai ô này là những người biểu tượng cho hai đại tộc Chấn-Đoài vũ trụ của nhánh 

nòng Khôn ở dạng lưỡng hợp đại và tiểu vũ trụ. 

Lưu ý vì trống Hoàng Hạ là trống mang nhiều âm tính nên các người ở đây chỉ biểu tượng 

cho nhánh nòng âm Khôn thôi. 

Như thế ta suy ra bốn ô còn lại biểu tượng cho bốn tộc ứng với tứ tượng. Vì mỗi ô có 2 người 

nên một người biểu tượng cho phía dương, nội còn một người cho phía âm, ngoại. 

3. Ô số 3 : tộc Chấn. 

Ô số 3. 

Hai chiếc rìu ở ô này đều chỉ địa tức hai âm Chấn. Ta thấy rõ rìu Chấn ở đây giống hệt rìu Chấn 

ở ô 2 vừa nói ở trên. 

Mặt người có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que vòng tròn có chấm ở đây ta lấy nghĩa thái dương. 

Như thế hai người biểu tượng cho hai chi tộc nòng nọc, âm dương, ngoại nội của tộc Chấn (thấy 

rõ qua hai đầu rìu khác nhau). 

4. Ô số 4 : tộc Đoài vũ trụ. 

 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/o-3.jpg
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Ô số 4. 

Một chiếc rìu chỉ thiên mang dương tính (I) và một chiếc rìu chỉ địa mang âm tính (O). Đọc theo 

duy âm tức theo chiều kim đồng hồ, ta có IO, thiếu âm Đoài vũ trụ. Ta cũng thấy rõ trong rìu có 

các chấm nọc dương sinh tạo nhưng chỉ ở mấu rìu thôi khác với ở rìu Chấn ở cả hai nhánh. 

Như thế hai người biểu tượng cho hai chi tộc nòng nọc, âm dương, ngoại nội của tộc Đoài vũ trụ 

(thấy rõ qua vị trí và hai đầu rìu khác nhau). 

5. Ô số 5 : tộc Càn. 

 

Ô số 5. 

Hai chiếc rìu ở ô này đều chỉ thiên tức hai dương, lửa trong có chữ nọc mũi tên (mũi mác, răng 

cưa, răng sói) đặc có nghĩa là nọc lửa, mặt trời, thái dương, Càn. Vậy hai người thuộc tộc Càn. 

Vị trí rìu ngả về phía sau cho biết Càn của phía nòng âm. 

Như thế hai người biểu tượng cho hai chi tộc nòng nọc, âm dương, ngoại nội của tộc Càn (thấy 

rõ qua hai chữ nọc mũi tên mũi mác, răng cưa, răng sói khác nhau). 

6. Ô số 6 : tộc Li. 

Ô 6. 

Hai chiếc rìu ở ô này một chỉ thiên mang dương tính, một chỉ địa, âm tính. Như thế là có một âm 

một dương tức thiếu âm hay thiếu dương. Trong rìu có chữ nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, 

http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/o-5.jpg
http://bacsinguyenxuanquang.files.wordpress.com/2012/07/o-6.jpg


 29 Trống Hoàng Hạ - Bác Sĩ  Nguyễn Xuân Quang                                                      www.vietnamvanhien.net 

 

răng sói) đặc mang nghĩa dương, lửa như vậy ta lấy theo nghĩa thiếu dương lửa Li. Như thế hai 

người thuộc tộc Li. Vị trí rìu ngả về phía sau cho biết Li của phía nòng âm. 

Tóm lại, ở ô này, hai người biểu tượng cho hai chi tộc nòng nọc, âm dương, ngoại nội của tộc Li 

(thấy rõ qua hai chữ nọc mũi tên mũi mác, răng cưa, răng sói khác nhau). 

Tóm tắt : những người trong các ô ở thân trống giống như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I 

không phải là những dũng sĩ mà là những người đại diện của đại tộc, tộc, chi tộc. Ở đây thuộc 

nhánh nòng Khôn Đoài vũ trụ-Chấn. 

Tổng Kết 

.Trống đồng âm dương Hoàng Hạ có mặt trời 16 nọc tia sáng thuộc nhóm trống thái âm Khôn 

tầng 3 mang nhiều âm tính hơn trống Quảng Xương tức có mặt trời 8 nọc tia sáng. Trống đồng 

âm dương Hoàng Hạ là trống biểu của đại tộc ở vùng đất âm hay vùng nước. Đối chiếu với 

truyền thuyết và cổ sử Việt ứng với đại tộc Lạc Long Quân phía Thần Nông. 

.Về nòng nọc, âm dương trống Hoàng Hạ gần như đối ứng với trống Ngọc Lũ I. Trống đồng âm 

dương Ngọc Lũ I là trống biểu của nhánh dương còn trống Hoàng Hạ của nhánh âm của ngành 

nọc dương thái dương. 

Sau đây là vài diểm khác biệt chính yếu. 

-Trống Ngọc Lũ I ở nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương có người cuối cùng có trang 

phục đầu hình quả bầu nậm cho biết người thuộc chủng Người Vũ Trụ. Vì thế trống diễn tả nòng 

nọc, âm dương mang tính cách đề huề hơn mặc dù chính yếu vẫn là phía dương của ngành nọc 

dương thái dương. Trong khi trống Hoàng Hạ diễn tả chủ yếu nghiêng hẳn về phía âm. 

-Vỏ không gian ở trống Hoàng Hạ dầy đậm mang âm tính trong khi ở trống Ngọc Lũ I vỏ vừa 

phải mang tính nòng nọc, âm dương đề huề. 

-Vành giới hạn: có vành giới hạn trống không mang âm tính trong khi trống Ngọc Lũ I không 

có. 

-Người: cả hai nhóm đều có 6 người mang âm tính thái dương với trang phục đầu hình đầu chim 

có đường nét cong, tròn mang âm tính, tay cầm gậy biểu, khí biểu, nhạc cụ cũng có nét cong 

tròn mang âm tính. Trong khi ở trống Ngọc Lũ I có đường nét thẳng, có góc cạnh mang dương 

tính. Rõ hơn nữa trên đầu người cuối cùng của mỗi nhóm có «phụ đề» hình chim nông bay xác 

thực hai nhóm người này thuộc phía nòng Khôn. Những người này hướng về phía nhà nòng 

không gian trước. 

-Nhà Nòng không gian. 

Nhà nòng có hình dạng khác nhau. Trên nóc một nhà nòng có hai con chim. 

-Cảnh giã chầy cối 

Ở bên phải nhà nòng, trên có hình chim bay. 
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-Nhà nọc mặt trời 

Trong nhà có hai người đang thi hành tế lễ mặt trời thấy rõ hơn ở trống Ngọc Lũ I. Lò lửa có 

ống thông lên nhà thấy rõ hơn. 

Trống Đoài và Li đều diễn tả bằng trống để trên cây trục. 

-Dàn trống 

ở bán viên dương có chim bay ở trên. 

-Vành sóng xoắn chữ S kép cho thấy rõ trống thuộc về phía nòng Khôn thái âm nước. Vành này 

tương đương với vành chim thú ở trống Ngọc Lũ I nên cũng mang nghĩa sinh tạo lưỡng hợp 

nòng nọc, âm dương, có thể ở cả hai dạng đại và tiểu vũ trụ. 

-Vành 14 cò bay cho biết đại tộc Đoài vũ trụ mang tính chủ. Trong khi ở trống đồng âm dương 

Ngọc Lũ I có 18 cò bay và 18 chim đứng. 

-Thuyền : 

Hai thuyền biểu tượng cho hai đại tộc đi sau cùng mang âm tính. Trong khi ở trống Ngọc Lũ I đi 

trước mang dương tính. 

Có một linh hồn ở trong Trục Thế Giới đang đi lên cầu thử thách cho thấy rõ thuyền là thuyền 

phán xét linh hồn. 

Hai thuyền 5 và 6 của phía nọc dương, sau mũi thuyền có hai cây cọc đầu chim cắt diễn tả lửa, 

thái dương một cách dễ hiểu hơn (nghĩa là trống muộn hơn). Trong khi ở trống đồng âm dương 

Ngọc Lũ I chỉ có một trụ nhưng khắc hai đầu chim cắt. 

-Người trên thân trống 

Nghiêng nhiều ra phía sau mang âm tính. Mộc ngắn và cong mang âm tính. Trong khi trống 

Ngọc Lũ I người thẳng đứng, mộc dài và thằng nét mang dương tính. 

Vị trí của rìu khác nhau giúp nhận diện các tộc, các chi. 

Tóm lại trống Hoàng Hạ I thuộc họ mặt trời thế gian, ngành nọc dương, nhánh mặt trời 

chói chang thái dương thế gian, nhóm mặt trời 16 nọc tia sáng Khôn thái dương, diễn tả vũ 

trụ luận trọn vẹn. Tuy nhiên vì thiếu người vũ trụ có trang phục đầu hình bầu nậm nên 

trống nghiêng về diễn tả nhiều về nhánh nòng âm với khuôn mặt Người Mặt Trời thái 

dương Đoài vũ trụ mang tính chủ. 

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt 

Trống đồng âm dương Hoàng Hạ là trống biểu của chủng Người Mặt Trời Thái Dương 

rạng ngời Bách Việt thuộc họ người vũ trụ Viêm Đế-Thần Nông, ở cõi thế gian ứng với họ 

Mặt Trời họ Hồng Bàng. Trống mang khuôn mặt âm nên theo duy âm là Người của nhánh 

Lạc Long Quân ngành Thần Nông thái dương. Nhìn theo lịch sử là liên bang Văn Lang, 
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theo duy âm nước phía Hùng Vương theo cha xuống biển tức Hùng Lạc với khuôn mặt 

Lang Đoài vũ trụ mang tính chủ. 

Trống Hoàng Hạ đối ngược với trống Ngọc Lũ I về tinh nòng nọc, âm dương. Trống Ngọc Lũ I 

thuộc nhóm trống có mặt trời 14 nọc tia sáng lửa thái dương Tốn tầng đất dương thế gian 

(nói gọn lại là nhóm trống mặt trời lửa thái dương) trong khi trống Hoàng Hạ thuộc nhóm 

trống có mặt trời 16 nọc tia sáng thái âm nước thái dương Khôn tầng đất âm thế gian (nói 

gọn lại là nhóm trống mặt trời nước thái dương). Trống đồng Ngọc Lũ I là trống biểu của 

phía nọc dương của ngành nọc dương thái dương trong khi Hoàng Hạ là trống biểu của 

phía nọc âm của ngành nọc. 
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