NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG
Nguyễn Xuân Quang
Truyền thuyết cho rằng vị tổ tối cao tối thượng của chúng ta là Thần Nông. Chúng ta
nhận là con cháu thần mặt trời Viêm Đế thuộc họ Thần Nông (Thần Nông thị).
Thần Nông-Viêm Đế là ai? Thần Nông Viêm Đế là một hay là hai nhân vật? Thần
Nông, người là ai? Viêm Đế, người là ai? Thần Nông Viêm Đế là người Việt hay
Trung Hoa? Thần Nông là Nông Thần làm ruộng?
Chúng ta phải quật “mồ” người lên để nhận diện chân tướng người.
QUA TRUYẾN THUYẾT
Theo các bộ sử lớn viết bằng chữ Hán như Đại Việt Sử Ký, Khâm Định Việt Sử, An
Nam Chí Lược, Việt Sử Lược thì nguồn gốc dân tộc Việt Nam như sau “Vua Minh
cháu bốn đời vua Thần Nông, nhân đi tuần thú phương nam, đến núi Ngũ Lĩnh,
kết hôn với một nàng tiên đẻ ra một người con tên là Lộc Tục. Vua lập đài tế cáo trời
đất, phong cho con trưởng làm vua phương Bắc, tức vua Nghi, phong con thứ là Lộc
Tục làm vua phương Nam…" (Trần Đại Sỹ, Từ Triết Học Đến Huyền Thoại Nguồn
Gốc Tộc Việt, Hai Mươi Năm Văn Học Hải Ngoại, tr.1046).
Đại Việt Sử Ký Toàn thư của Ngô Sĩ Liên viết “Xưa cháu ba đời Viêm Đế họ
Thần Nông là Đế Minh sinh ra Đế Nghi. Rồi đó sang tuần phương Nam, đến dẫy
Ngũ Lĩnh, tiếp được Vụ Tiên sinh ra Vương (Lộc Tục)…” (tr.33).
Có nơi viết rõ Viêm Đế là thần mặt trời: ‘Đế Minh là cháu ba đời thần mặt trời
Viêm Đế ‘. Phần ghi chú của truyện Hồgng Bàng trong Lĩnh Nam chích quái cũng
xác nhận Viêm Đế là thần mặt trời: Xy Vưu dòng dõi Viêm Đế, để chống lại Hoàng
Đế Hiên Viên đã thống lĩnh 80 anh em, cướp ngôi Viêm Đế (thần mặt triời)….
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Về nguồn gốc dân Việt là con cháu họ Thần Nông này đã có nhiều học giả Việt Nam
tranh luận. Người cho Thần Nông là người Tầu, kẻ lại cho Thần Nông là người đại tộc
Việt.
Thần Nông là người Việt?
Trong các học giả cho Thần Nông là người Việt, người tiêu biểu là Kim Định. Ông
theo Mộng Văn Thông cho là Thần Nông là vua của Viêm tộc tức Việt vì người Trung
Hoa thời nhà Chu gọi chúng ta là Viêm bang và gọi phương nam là Viêm phương.
Theo Mộng Văn Thông trong Cổ Sử Nhân Vi, Viêm là Việt + Miêu, Kim Định gọi là
Vimê.
Thần Nông Là người Tầu?
Bình Nguyên Lộc chống đối kịch liệt lại việc cho rằng Thần Nông là người Việt. Ông
cho rằng Mộng Văn Thông gọi chúng ta là Viêm là có ý đồ chính trị “sách của ông là
một mưu đồ chính trị rất là thâm sâu và độc ác… Khi mà họ làm cho 700 triệu người
Tàu tin rằng Tàu là Việt thì 700 triệu người ấy hẳn sẽ có khuynh hướng thống nhất
ta… và khi 30 triệu người Việt cũng tin in hệt như thế thì ta mất hết cả ý chí chống
xâm lăng. Hoa và Việt đã là một thì thống nhứt là đúng, còn chống làm gì nữa”
(tr.91).
Người Tàu có gọi ta là Viêm bang: “họ có chỉ nước ta là Viêm bang, nhưng đó là sau
đời Hán” (tr.86).
Ông kết luận “như thế thì Thần Nông chỉ có thể là Tàu” (tr.103).
Đào Duy Anh, trong Hán Việt từ điển “Thần Nông, ông vua đời thượng cổ nước Tầu,
trước Nghiêu, Thuấn, dậy dân làm ruộng, họp chợ và bày cách làm thuốc trị bệnh”.
Thần Nông là ông tổ chung cả Tầu và Việt?
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Theo câu sử trên ta cũng thấy Thần Nông là ông tổ chung của Tầu và Việt. Chúng ta là
dòng con vợ bé. Bác sĩ Trần Đại Sỹ đã cho biết: “Xét triều đại Thần Nông, khởi từ
năm 3118 trước Tây lịch, đến đây (Đế Minh) thì chia làm hai:
1. Thần Nông Bắc
Vua Nghi (2889-2884 trước Tây lịch)
Vua Lai (?2843-2794 TTL)
Vua Ly (2795-2751 TTL)
Vua Du Võng (2752-2696 TTL)
Đến đây triều đại Thần Nông Bắc chấm dứt, đổi sang triều đại Hoàng Đế từ năm
Giáp Tý (2697 TTL). Các nhà chép sử Trung Quốc lấy thời đại Hoàng Đế làm kỷ
nguyên. Trong Sử Ký, Tư Mã Thiên khởi chép quyển một là Ngũ Đế Bản Kỷ, coi
Hoàng Đế là quốc tổ Trung Quốc.
2. Triều Đại Thần Nông Nam
Thái tử Lộc Tục lên làm vua năm Nhâm Tuất (2879 TTL) hiệu là Kinh Dương, lúc
mười tuổi. Sau này người Việt lấy năm này làm kỷ nguyên lập quốc. Nếu cộng
chung cho tới nay là 4872 năm, vì vậy người Việt hằng tự hào là có năm nghìn năm
văn hiến" (Tr.1046).

Đó là sử Việt viết về Thần Nông còn sử Trung Hoa họ nói gì về Thần Nông?
Theo truyền thuyết thì Thần Nông là vị vương thứ nhì trong tam vương. Thần Nông
là một vị thần nông nghiệp. Ông là vị thần đầu bò có sừng, người dậy dân chúng cách
làm ruộng, trồng trọt cũng như dùng cây cỏ làm thuốc.
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Thần Nông, thần canh tác của Trung Quốc đầu bò có sừng mặc áo lá (Bản khắc
trong Sanzai Tuhui, năm 1607, Đại Học Hồng Kông).

Thần Nông Trung Hoa đầu sừng bò đang cầy ruộng.
Lưu ý
Trung Quốc làm ruộng cạn trồng lúa mì dùng con bò làm biểu tượng cho nông
nghiệp ngược với chúng ta làm ruộng nước, trồng lúa nước dùng con trâu nên con
trâu là biểu tượng của chúng ta. Trong 12 con giáp cũng vậy. Trung Quốc có tuổi bò
đực chúng ta có tuổi sửu, tuổi trâu.
Ngày nay còn quyển sách thuốc có tên là Thần Nông Bản Thảo.
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Thần Nông Trung Hoa cũng có hiệu là Viêm Đế.
Theo hiệu Viêm Đế này có người cho rằng ông là vị thần “gió nóng” (burning wind).
Có người cho ông là vị thần lửa.
“Theo sử Tầu thì Thần Nông làm vua được 8 đời mới bị Hiên Viên diệt" (BNL tr.104).
Hiên Viên là Hoàng Đế.
Có Hay Không Có Thần Nông?
Vì có nhiều điều không ổn về Thần Nông nên khiến chúng ta khó tin rằng
Thần Nông nông thần của Trung Hoa là ông tổ của chúng ta.
1. Thần Nông là vị vương thứ nhì của Trung Hoa. Ông tổ của chúng ta là một người
Tầu? Dĩ nhiên không thể chấp nhận được. Các học giả Việt Nam cũng biết vậy nên
tìm một giải pháp dung hòa cho Thần Nông là ông vua của cả Tầu và Việt.
2. Thần Nông với nghĩa của người Trung Hoa là ông thần canh tác không phải là tên
gốc Hán ngữ mà là một tên phiên âm dịch nghĩa từ một ngôn ngữ khác. Tên Trung
Hoa phải viết theo đúng ngữ pháp Trung Hoa là Nông Thần.
3. Thần Nông chỉ có làm vua tám đời và cách đây chừng 5.000 năm nhưng chẳng
thấy dấu tích đâu cả. Tại sao lại 8 đời? Đây chỉ là truyền thuyết dựa theo Vũ Trụ Tạo
Sinh, Dịch. Tám đời này ứng với bát quái. Thần Nông làm vua từ khai thiên lập địa ở
cõi tạo hóa cho tới cõi nhân sinh thế gian Trung Thế của tam thế ứng với bát quái
(xem dưới).
4. Thần Nông là ông vua giỏi về canh tác làm ruộng thì có một khuôn mặt là ông tổ
của đại tộc Việt chuyên sống về nông nghiệp sông nước là hữu lý rồi. Nhưng những
khai quật khảo cổ học cho thấy việc trồng trọt cây cỏ sinh sống đã có từ lâu rồi chứ
không phải chỉ mới có 5.000 năm gần đây thôi. Giáo sư về nhân chủng học Wilhelm
G. Solheim II, Đại học Hawaii trong bài New Light On A Forgotten Past (Ánh sáng
mới rọi vào Quá Khứ Lãng Quên) đã tuyên bố “Tôi đồng ý với Sauer rằng những
thảo mộc đã được trồng cấy thuần canh đầu tiên (first domestication of plants) trên
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thế giới đã được thực hiện bởi những người có nền văn hóa Hòa Bình, ở một chỗ nào
đó tại Đông Nam Á. Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên là sự thuần canh này đã bắt
đầu sớm tới 15.000 năm trước Tây lịch” (National Geographic, March 1971 tr.339).
Như thế Thần Nông ông tổ nông nghiệp chỉ có 5.000 tuổi sai thấy rõ.
5. Người Trung Hoa gốc dân du mục săn bắn mà có ông tổ nông nghiệp chung với
chúng ta thật là phi lý.
6. Vua Thần Nông chuyên nông nghiệp có hiệu là Viêm Đế tức vua lửa thật là tréo
cẳng ngỗng. Cái niên hiệu Viêm Đế trái ngược với tên Thần Nông hiểu theo nghĩa
nông nghiệp. Trồng trọt canh tác cần nước nhất. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ
giống. Một ông vua Nông nghiệp mà lấy hiệu là vua “nóng” vua “lửa” thì cây cỏ bị hạn
hán chết hết. Viêm Đế không thể nào đi với Thần Nông với nghĩa là nông nghiệp.
Không ổn. Nên nhớ Thần Nông theo sử chỉ cách đây có 5.000 năm thôi mà sự phát
kiến ra lửa phải là lâu đời lắm. Như thế nếu Viêm Đế đúng là thần lửa thì tên Thần
Nông hiểu theo nông nghiệp là sai và ngược lại.
Chính sự không ăn khớp, trống đánh xuôi kèn thổi ngược này giúp ta tìm ra chân
tướng Thần Nông là ai.
Có người lại cho rằng ông vua này đem lửa vào Trung Hoa. Dĩ nhiên quá ấu trĩ. Lửa
đã có từ thuở khai thiên lập địa. Con người biết tới lửa rất lâu chứ không phải mãi tới
đời vua Thần Nông chỉ cách đây có 5.000 năm thôi. Lửa thiên nhiên như núi lửa,
cháy rừng, cháy núi, cháy các đồng cỏ (savanna), thủy tổ loài người đã biết tới và có
kinh nghiệm với lửa. Sự cháy hoang dã (wild fire) này làm côn trùng và thú nhỏ bị
chết cháy rất nhiều và thú lớn chạy tản mát đi nơi khác. Muông thú đã phải đi theo
sau các đám cháy này tìm mót thực phẩm. Loài đười cũng phải kiếm sống bằng cách
này. Và người thái cổ đã khám phá ra thịt thú vật bị chết cháy ăn thơm ngon hơn ăn
sống. Món ăn chín đầu tiên mà loài thú, loài đười và người-đười nếm là món thịt
nướng do những đám cháy thiên nhiên. Di thể (gen) thích ăn thịt nướng từ thủy tổ
loài người truyền xuống con cháu, ngày nay còn thấy qua sự kiện hầu hết mọi sắc dân
đều thích ăn thịt nướng, thịt quay. Biết lửa từ lâu và khám phá ra món thịt nướng
cháy thiên nhiên ăn ngon hơn thịt sống tanh tưởi và giá lạnh đã khiến con người nghĩ
đến cách nướng thức ăn và sưởi ấm. Do đó con người nghĩ đến việc tìm cách giữ lửa
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và gầy lửa. Dĩ nhiên phải mất một thời gian dài. Gần vùng hồ ngầm dưới đất Escale ở
Pháp các nhà khảo cổ học tìm thấy dấu tích của lửa và của con người cư ngụ lâu đời
tới 700.000 năm, tuy nhiên chứng tích rõ ràng nhất là các hố lò lửa khám phá thấy
cách đây 300.000 năm.
Như thế vua Thần Nông chuyên về trồng trọt lại kiêm là vua biết gầy ra lửa hay giữ
lửa chỉ cách đây có 5.000 thì quá gần, không thể nào chấp nhận được.
Vì vá víu nhặt nhạnh Thần Nông ở đâu đó, nên Thần Nông đầu bò của Trung Hoa còn
được cho là thần “gió nóng” (“burning wind”) có khả năng làm hết được hạn hán!
Ta sẽ thấy rõ khuôn mặt gió nóng, thần lửa, cây gậy lửa này của Thần Nộng làm
ruộng Trung Hoa là họ lấy từ khuôn mặt thần mặt trời Viêm Đế của Bách Việt (xem
dưới).
7. Vậy đây chỉ là hoang thoại. Người Trung Hoa đã cóp nhặt Thần Nông từ các chủng
tộc khác. Tộc khác mà họ tiếp xúc, đó chính là Bách Việt.
Tác giả Bình Nguyên Lộc cho đây chỉ là hoang thoại: “Nhưng thật ra thì vua Thần
Nông không bao giờ có, thế thì Viêm Đế cũng không bao giờ có. Giáo sư Kim Định
cũng đồng ý với các nhà bác học Tây phương (mà ngày nay các nhà bác học Trung
Hoa cũng đồng ý như vậy) là họ chỉ là một nhóm người Tàu văn minh trước các
nhóm người Tàu khác mà các Chu Nho ngây thơ theo tinh thần Evhémère đã biến
thành một nhân vật” (tr.105).
THẦN NÔNG, NGƯỜI LÀ AI?
Ở trên ta đã lướt qua các truyền thuyết Việt và Trung Hoa, bây giờ ta hãy đã gạn lọc
lại. Ta thấy có những điểm cần nói tới sau đây:
-Theo Đại Việt Sử Ký, Khâm Định Việt Sử, An Nam Chí Lược, Việt Sử Lược thì « Đế
Minh là cháu bốn đời vua Thần Nông và theo Đại ViệtSử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ
Liên thì Đế Minh là cháu ba đời vua Viêm Đế họ Thần Nông.
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Như thế ta thấy rõ Thần Nông có trước Viêm Đế, đẻ ra Viêm Đế. Như đã nói ở trên,
theo truyền thuyết Trung Hoa, Thần Nông là vị vua thứ nhì. Như thế vị vua thứ nhất
là thượng đế, vị vua thứ nhì là Thần Nông và vị vua thứ ba là Viêm Đế.
Điểm này cũng được xác thực qua bài đồng dao Bồ Nông là Ông Bổ Cắt trong sử
miệng. Bồ Nông Thần Nông là ông Bổ Cắt Viêm Đế (Bồ Nông Là Ông Bổ Cắt).
Như vậy Thần Nông và Viêm Đế là hai vị vua khác nhau.
Tuy nhiên
-Theo truyền thuyết Trung Hoa Thần Nông là vị thần canh tác, nông nghiệp có hiệu
là Viêm Đế. Viêm Đế là thần gió nóng hay thần lửa. Như thế Thần Nông có hai khuôn
mặt : một là Thần Nông nông nghiệp có một khuôn mặt là Nước (vì nước là yếu tố
sinh tử của nông nghiệp). Khuôn mặt thứ hai là thần lửa qua ‘hiệu là Viêm Đế’.
Như vậy Thần Nông-Viêm Đế chỉ là một nhân vật có hai khuôn mặt là thần
canh tác và thần lửa, là thần Nước-Lửa, nòng nọc, âm dương ngược nhau.
-Theo những truyền thuyết Việt thì nhiều lúc viết khác nhau:
.Theo một truyền Việt thì Thần Nông hiệu Viêm Đế tức là một nhân vật duy nhất có
tên là Thần Nông và có thêm tước hiệu phụ là Viêm Đế.
.Theo một truyền thuyết Việt khác thì ngược lại Viêm Đế có hiệu là Thần Nông tức là
một nhân vật duy nhất có tên là Viêm Đế và có thêm tước hiệu là Thần Nông.
-Theo truyền thuyết như đã nói ở trên, Viêm Đế là thần mặt trời thuộc họ Thần
Nông. Đây là một vị thần riêng biệt.
Như vậy qua truyền thuyết Việt và cả Trung Hoa, ta thấy Thần Nông Viêm Đế có hơn
một khuôn mặt với tính chất nòng nọc, âm dương khác nhau.
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Qua khuôn mặt thần mặt trời của Viêm Đế thì Thần Nông phải có một khuôn mặt
là một vị thần tạo hóa, sinh tạo ở cõi vũ trụ. Khuôn mặt Thần Nông là một
khuôn mặt thần canh tác của Trung Quốc không thể thích hợp với HIỆU mặt trời
Viêm Đế. Thần mặt trời nào lại đi làm ruộng!
Khuôn mặt thần Nông là thần canh tác là một khuôn mặt rất muộn ở cõi nhân sinh.
Văn hóa Trung Hoa là một thứ văn hóa muộn. Rất muộn so với văn hóa của Bách
Việt.
Như thế Thần Nông Viêm Đế phải là một vị thần sáng thế của Đại Tộc Việt,
của Bách Việt. Bắt buộc. Bắt buộc. Bắt buộc.
Viêm Đế có một khuôn mặt là thần mặt trời rồi thì Thần Nông phải có một
khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa tương ứng, nghĩa là một khuôn mặt ở phía
không gian. Thần Nông Viêm Đế có hai khuôn mặt không gian-mặt trời, vũ trụ
mang tính sinh tạo, tạo hóa.
Điểm này cho thấy rất rõ Trung Hoa đã «cuỗm» vị thần sáng thế Thần Nông-Viêm
Đế của Bách Việt rồi chế ra vị Thần Nông là vị thần canh tác của mình. Gian dối nên
lòi cái đuôi to tổ bố là cho Thần Nông làm ruộng có hiệu là Viêm Đế, thần lửa, gió
nóng rồi giải nghĩa lung tung cho xuôi tai.
Tóm lại Thần Nông-Viêm Đế là vị thần sáng thế của đại tộc Việt, của Việt
Nam.
Thật vậy, truyền thuyết chỉ nói tới ‘họ thần nông’ không nghe nói tới ‘họ Viêm Đế’.
Hơn nữa còn nói thần mặt trời Viêm Đế thuộc họ Thần Nông, điểm này cho xác thực
khuôn mặt Thần Nông là khuôn mặt chính, có trước Viêm Đế.
Nhìn theo Vũ Trụ Tạo Sinh, thoạt khởi thủy hư vô, vô cực trung tính, theo duy âm tức
ở các tộc theo mẫu hệ, hư vô chuyển qua âm trước tức Biển Vũ Trụ vì thế các tộc này
có Người Nguyên Khởi là một người nữ, là Mẹ Loài Người như Việt Nam có Dạ Dần,
Ai Cập cổ có thần nữ Mut (Mut có T chỉ phái nữ tên thật là Mu chính là Việt ngữ Mụ
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là Mẹ). Vì vậy các tộc theo mẫu quyền này thuộc ngành nòng âm mới được gọi là thị
tộc.
‘Thần Nông thị’ cho thấy Thần Nộng là họ của các tộc thuộc ngành nòng âm có văn
hóa nước, làm ruộng nước, theo mẫu hệ tức của Bách Việt.
Sau đó từ Biển Vũ Trụ âm nẩy sinh ra mầm nóng, lửa, dương ứng với thái cực, trứng
vũ trụ tức nòng nọc, âm dương còn quyện vào nhau dưói dạng nhất thể. Lúc này
khuôn mặt ‘hiệu Viêm Đế’ xuất hiện. Ta có Thần Nông-Viêm Đế là một nhân vật duy
nhất lưỡng diện, lưỡng tính phái còn ở dạng nhất thể.
Vì Thần Nông-Viêm Đế lưỡng tính phái nên các đại tộc thuộc ngành nòng âm trong
truyền thuyết viết là Thần Nông có hiệu là Viêm Đế, ngược lại ở ngành nọc dương
trong truyền thuyết viết là Viêm Đế hiệu Thần Nông.
Thái cực phân cực sinh ra lưỡng nghi: cực âm có một khuôn mặt là không gian và cực
dương có một khuôn mặt là mặt trời. Lúc này Thần Nông-Viêm Đế nhất thể tách ra
làm hai nhân vật riêng rẽ là thần không gian Thần Nông và thần mặt trời Viêm Đế ở
tầng lưỡng nghi.
Ngành nòng âm thờ Thần Nông chính và ngành nọc dương thờ Viêm Đế chính.
Ngành Nọc Lửa Viêm Việt ‘cháu ba đời thần mặt trời Viêm Đế’ là ngành nọc mặt trời
thờ thần mặt trời Viêm Đế chính. Xy Vưu dòng dõi thần mặt triời Viêm Đế thuộc
Bách Việt mới đánh lại Hoàng Đế Hiên Viên của Trung Hoa.
QUA NGÔN NGỮ HỌC
Nông là gì?
Nếu chúng ta nhận Thần Nông là người Việt thì từ Nông phải là một từ Việt ngữ.
Chúng ta ai cũng biết Hán ngữ nông là làm ruộng như nông nghiệp. Vì coi Nông
không phải là Hán ngữ chúng ta gạt nghĩa nông nghiệp này qua bên. Tổ tiên ta không
thể có tên bằng Hán ngữ. Tổ tối cao tối thượng, tổ sáng thế của chúng ta chưa biết
làm ruộng.
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Việt ngữ Nông:
Việt ngữ nông có những nghĩa sau:
-Nông là cái BỌC, cái TÚI ví dụ chim nông là con chim bọc, chim túi. Con nông còn
gọi là bổ nông. Theo qui luật biến âm b=m (b là dạng cổ của m như bồ hôi = mồ hôi),
bổ = mổ = mỏ. Cái mỏ là cái mổ, cái bổ. Chim bổ nông là chim mỏ nông. Nông biến
âm với nang có một nghĩa là cái túi (xem dưới). Chim mỏ nông là loại chim dưới mỏ
và cổ có cái bao, cái bọc, cái túi để xúc cá.
-Nông cũng có nghĩa là cạn, không sâu. Ý nghĩa cạn với sâu này liên hệ với nước.
Nông vì thế cũng liên hệ với NƯỚC. Làm nông là làm nước. Trồng trọt canh tác ‘làm
nước’ là việc cốt yếu như thấy rõ qua câu “nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống”.
Nông với nghĩa nước còn thấy rõ trong các truyền thuyết Mường-Việt cổ: trong
chương Chia Năm Chia Tháng của sử thi Mường Đẻ Đất Đẻ Nước (Đẻ là Mẹ):
Đặt ra tháng tư
Cho vua Mồng Nông lên phơi lưng
Tác giả Hoàng Anh Nhân giải thích “Mồng Nông: một loài cá rất hiền” (tuyển tập
Truyện Thơ Mường, nxb KHXH, Hà Nội, 1986 tr.84).
Ở chỗ khác:
Toóng In nghe Cun Tàng chửi mắng:
Đòi tướng ba ba sông,
Tướng Mồng Nông kéo đến.
Lệnh rằng:
-“Hãy sắm binh cá trê, cá bống,
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…
Đợi binh rái cá,
…
Chong chóng kéo lên bờ sông cái,
Lên mãi bờ sông con,
Đánh úp nhà lang.”
(Tr. 430-431)
Ở đây tác giả ghi chú “Mồng Nông: Thần giữ bến sông bến suối”.
Đã tìm được thợ đẽo hay tức
Đã tìm được thợ đẽo đục hay giận
Tìm được thợ chạm con hạc
Thợ tạc con hươu, con rồng
Thợ bận đánh nhau với vua Mồng Nông giữa bãi.
……
Vua Mồng Nông dối dào,
Boœ chạy nháo chạy xiên.
Vua Mồng Nông mếu máo,
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Tráo chân chạy ra sông…
(Tr.448-9).
Mồng Nông rõ ràng là thần sông, thần nước. Mồng chuyển hóa với Mang có
nghĩa là thần nước, thần sông như Mang Công là thần sông. Mồng Nông là Mang
Nông tức thần nước, thần sông. Rõ ràng Nông là nòng, dòng liên hệ với sông nước.
Bây giờ chúng ta mò tìm những từ biến âm với nông.
Nang
Như đã nói ở trên, theo qui luật biến âm o=a (hột = hạt) ta có nông = nang.
Nang là cái bao, cái bọc, cái trứng, quả cau.
-Nang là cái bọc. Nang cũng liên hệ tới nước, danh từ y học bướu nang chỉ cái bọc có
nước bên trong vì nang có na(ng) là na, nã, lã, nác, nước. Bướu nang hay bước bọc
nước tương ứng với từ cyst của Anh Pháp.
-Nang là quả cau. Về hình dạng bên ngoài thuôn tròn trái soan cau trông giống quả
trứng. Khi bổ ra làm đôi quả cau trông cũng giống hệt trái trứng luộc. Quả cau có hột
tròn bao quanh bởi lớp thịt trắng, trông giống lòng đỏ và lòng trắng của trứng. Bổ dọc
một quả cau ra làm đôi trông giống hệt một quả trứng luộc bổ dọc làm hai. Người
Mường ngày nay vẫn gọi cau là nang (xem chương Ý Nghĩa Miếng Trầu). Mã Lai ngữ
pinang là cau. Đảo Pinang hay Pénang, nơi Hoàng tử Cảnh và Bá Đa Lộc đã ở là Đảo
Cau. Pinang biến âm với Hán ngữ binh lang là cau.
-Nang là trứng.
Như đã thấy ở trên qua nghĩa nang là cau, nang cũng có thêm nghĩa là trứng. Ta cũng
đã biết nang biến âm của nông có một nghĩa là nước. Trứng khởi đầu là một tế bào
mầm có nước bên trong, là một bọc nước, túi nước vì thế mới có từ trứng nước có
nghĩa là khởi thủy. Ta có nang = nông = nước = trứng.
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Như thế nang là cái bọc, cái trứng, hàm nghĩa nước, quả cau hình trứng.
Không
Theo qui luật biến âm kh=n như khỏ (khô, trái bưởi khỏ là trái bưởi múi bị khô) =
nỏ, khện = nện, nông biến âm với không. Ta cũng thấy Pháp ngữ non (đọc là ‘nông’
có nghĩa là không) biến âm với Việt ngữ không. Pháp ngữ non = không (Việt ngữ).
Tóm lại Nông là cái BỌC, cái bao, TRỨNG, biến âm với không, khôn. Theo trung tính
không là HƯ KHÔNG, theo duy dương, không, Khôn là Khôn dương tức thiếu âm
khí, gió và theo duy âm, Khôn âm tức thái âm có nghĩa là Nước.
(Bồ Nông Là Ông Bổ Cắt).
Thần là gì?
Trước hết hãy tìm hiểu từ Thần của Hán ngữ xem sao. Thần còn gọi là Thị là Kỳ.
-Thần là thị: Thị có một vài nghĩa chính như: phái nữ, đàn bà thường gọi là thị.
-Thần là kì: kỳ có những nghĩa chính là: Thần đất, vùng đất ở: Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc
kỳ…
-Thần là Thìn: con rồng tức là linh vật có cốt thắn, thằn tức rắn, thằn lằn.
-Thần là có mang.
Có mang là có bầu, có bọc liên hệ với nòng, âm, nữ, nước, sinh tạo…
-Thần biến âm với Thân: mình, cái giải to (áo tứ thân là áo có bốn mình, bốn dải to).
Dải liên hệ tới rắn (con dải là con rắn).
-Thần biến âm với Thẩn: loài sò, hàu lớn, loài giao long…
-Thần biến âm với thận: quả cật, cơ quan lọc máu làm nước tiểu.
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Ta thấy Thần có những nghĩa chính:
Thần có nghĩa thị là phái nữ. Tên người Việt phái nữ cũng có chữ lót ‘thị’. Với h câm
thị = tị. Tị là rắn, tuổi tị là tuổi rắn. Rắn là nước là nữ là âm. Từ thị chỉ phái nữ không
phải chỉ có chúng ta và người Trung Hoa dùng mà thấy cả ở người Cổ Ai cập, một tộc
thờ mặt trời và có nhiều điểm giống chúng ta. Tên phái nữ người Ai cập cổ thường
tận cùng bằng hình ngữ mà các nhà Ai Cập học gọi là hình “nửa ổ bánh mì” tức chữ
T. Ví dụ nhìn tên Cleopat có chữ T tận cùng là biết ngay Cleopat là phái nữ giống như
tên Việt Nam có chữ thị.
Thần là dải to (Việt dải là con rắn, con rùa nước), là có mang, sò, hàu, thận (quả thận
là cơ quan lọc máu và làm nước tiểu ‘to make water’) liên hệ với nước, nữ, âm. Với h
câm thần là tần tức rau cần, loài rau mọc dưới nước, rau tần đi với tảo (rong). Tần
tảo. Tần tảo ngược xuôi là đi ngược đi xuôi vớt rau, vớt rong mọc dưới nước…
Thần biến âm với thìn, rồng là linh vật có cốt rắn nước, cá sấu, (giao long), thằn lằn
(rồng Komodo).
-Rắn biểu tượng cho tượng Nước.
Tên rắn có nghĩa là nước thấy trong nhiều ngôn ngữ.
Ấn giáo có con rồng rắn nước naga, Phạn ngữ naga có nag- = Việt ngữ nác, nước;
Anh ngữ snake có –nak = nác ruột thịt với Khmer, Lào nak, rắn; Do Thái ngữ
nahash, rắn có gốc Việt ngữ na- là nước, có nah- = nác, nước; Lạc Long Quân có Lạc
là dạng nam hóa của nác là nước. Rồng Lạc Long Quân có gốc là rắn nước Chấn, Anh
ngữ dragon có d(r)ag- = Việt ngữ cổ đác là nước [như, Darlac (Đắc Lắc là vùng hồ
nước) có Dar- = Đác; Dakto có nghĩa là Nước-vú (sữa); lác đác (mưa lưa thưa liên hệ
với nước)].
Nhìn chung chung thì từ Thần mang âm tính hàm nghĩa Nữ, Âm, Nước…
thuộc dòng âm ngành nòng âm.
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Điều này cũng thấy rõ qua từ Thần hiểu theo nghĩa Thần là bậc siêu phàm đi đôi với
Thánh. Thần Thánh. Thần là từ chỉ các bậc siêu phàm thuộc dòng nước, âm. Trong
khi các bậc siêu phàm thuộc dòng mặt trời, lửa (nọc, dương) thì gọi là thánh. Thánh
chính là Việt ngữ Sáng, liên hệ ruột thịt với Tây Ban Nha ngữ san, Anh Pháp saint,
tiền tố (prefix) Mã-lai ngữ sang chỉ các bậc anh hùng, thánh… Theo qui luật biến âm
th=s (thẹo = sẹo), thánh = san, sang, sáng, saint. Ví dụ nước là âm nên gọi là Thần
Nước, không gọi là Thánh Nước . Phù Đổng Thiên Vương gọi là Thánh Dóng cho biết
ông liên hệ với lửa, chớp, sấm dông ngược với khuôn mặt sấm mưa Lạc Long Quân.
Vì thế Thánh Dóng có roi sắt và ngựa sắt phun lửa (xem Phù Đổng Thiên Vương)…
Như thế tên Thần Nông với từ Thần cho biết Thần Nông mang âm tính, có nghĩa là
trong quá trình vũ trụ tạo sinh hư không chuyển qua âm trước. Điều này cũng đúng
với truyền thuyết của chúng ta và một số dân tộc là khởi đầu là một vị thần nữ, một
mẹ tổ đẻ ra loài người ví dụ chúng ta có mẹ tổ là Dạ Dần (Mường ngữ Dạ là Mẹ, Dần
biến âm với dân, với nhân là Người, Dạ Dần là Mẹ Loài Người). Điểm này cũng thấy
đúng qua thực tế là xã hội con người khởi đầu theo thị tộc mẫu quyền rồi sau đó mới
trở thành xã hội phụ quyền như ngày nay.
Tóm lại Thần có những nghĩa thuộc về âm, hàm nghĩa NƯỚC (nguyên thể), cái, mẹ…
Đó là ta hiểu Thần theo Hán ngữ. Bây giờ ta coi Thần là một từ phiên âm dịch
nghĩa từ Việt ngữ.
Ta thấy Thần biến âm với thằn, trăn, rắn biểu tượng cho nước. Mường ngữ thắn là
rắn. Thần là dần, dằn, dắn, rắn ứng với thị, tị là rắn. Thần là thằn, thòng, thuồng là
thuồng luồng ứng với thẩn là giao long. Thần là tròng, lòng, dòng, nòng, nàng là
nang, nường ứng với thị là phái nữ, thần là có mang… Thần là thằn là lằn là thằn lằn.
Thần, Thắn, rắn, nước đối ứng với Thánh, sáng, lửa cũng thấy trong tín ngưỡng
Mường. Người Mường tin rằng vía (hồn sống) của con người chia ra làm hai loại:
wại thắn (vía rắn) trị được muông thú dữ và wại khang (vía sáng) trị được loài cá dữ
dưới nước: “vía rắn bỏ muông, vía sáng bỏ cá” (Trương Sỹ Hùng Bùi Thiện, Vốn Cổ
Văn Hóa Việt Nam, Đẻ Đất, Đẻ Nước nxb VHTT Hà Nội 1995 tập I, tr.73). Rõ ràng
vía thắn là vía ‘thần’ dòng nước nên chống lại được muông thú dữ họ lửa và vía sáng
là vía ‘thánh’ họ lửa nên chống lại được cá dữ dòng nước.
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Như thế gộp lại cả Hán lẫn Việt, Thần liên hệ mật thiết với Nước, rắn, sò ngao, phái
nữ, âm, nòng.
Do đó Thần Nông có thể hiểu theo nhiều nghĩa theo Vũ Trụ Tạo Sinh:
-Hư vô, hư không
Nếu hiểu Thần với nghĩa là có mang có bầu tức cái bọc sinh tạo và Nông là hư không
thì Thần Nông là cái Bọc Hư Không, cái Nang có tiềm năng sinh tạo,
-Thái cực, Trứng Vũ Trụ
Thần là có mang, Nông là nang, trứng thì Thần Nông
là cái Bao Sinh Tạo, Tạo Hóa, Trứng Vũ Trụ (cosmic egg)….
Chúng ta có bà Âu Cơ đẻ ra một Bọc Trứng Thế Gian đội lốt Trứng Vũ Trụ Thần
Nông.
Nếu hiểu Thần là âm, nữ, sò ngao thì Thần Nông là Nòng Âm, Bầu Không Gian thái
âm.
-Lưỡng Nghi
Nếu hiểu Thần là rắn, nước, thì Thần Nông có khuôn mặt Thân mang tính chủ tức
Khôn âm.
Nếu hiểu Thần Nông với Nông là không, không khí thì Thần Nông có khuôn mặt
Nông mang tính chủ tức Khôn dương.
Như thế ở tầng lưỡng nghi, Thần Nông có khuôn mặt nòng âm Khôn.
-Tứ tượng
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Thần Nông tách ra Thần và Nông.
Như đã nói ở trên, Thần có một khuôn mặt là nước, rắn mang thái âm ứng tới tượng
nước thái âm ứng với Chấn. Nông có một khuôn mặt khí gió ứng với thiếu âm Đoài
vũ trụ.
Như thế rõ như ban ngày Thần Nông là tên một nhân vật sáng thế phía nòng âm có
đủ nghĩa trong Vũ Trụ Tạo Sinh có khuôn mặt Hư Không chuyển qua âm trước,
Trứng Vũ Trụ, cực Khôn và hai tượng Nước, Khí gió phía ngành nòng, âm.
Điều này giúp ta giải thích được tại sao Thần Nông trong truyền thuyết hay cổ sử có
nhiều khuôn mặt. Chẳng hạn như hãy chú ý đến các chi tiết quan trọng trong hai
trích dẫn ở trên: một là “Vua Minh cháu BỐN đời Thần Nông” và Đế Minh là “cháu
BA đời thần mặt trời Viêm Đế họ Thần Nông…”
Nếu tính từ Thần Nông với khuôn mặt tạo hóa, vũ trụ dưới dạng nhất thể Thần
Nông-Viêm Đế ứng với thái cực, Trứng Vũ Trụ (sinh ra Thần Nông Viêm Đế riêng rẽ
ở lưỡng nghi) thì Đế Minh là cháu BỐN đời Thần Nông.
Nếu tính từ tầng lưỡng nghi, thì Đế Minh là cháu BA đời thần mặt trời Viêm Đế
thuộc họ Thần Nông. Nhóm từ ‘thần mặt trời’ xác thực Viêm Đế ở tầng lưỡng nghi và
nhóm từ ‘họ Thần Nông’ xác thực thần mặt trời Viêm Đế do Thần Nông-Viêm Đế
nhất thể tách ra thuộc dòng dõi họ Thần Nông. Điểm này cũng xác thực đại tộc Việt
có thần tổ sáng tạo tối cao là Thần Nông, Thần Bọc Tạo Hóa mang tính chủ Nòng âm
nghiêng về mẫu hệ có văn hóa Nước, sông biển, nông nghiệp…
Từ đây ta có thể rút ra được một điều là Thần Nông có nhiều khuôn mặt.
Thần Nông có ba khuôn mặt chính:
.Thần Nông là thần sáng thế tối cao tối thượng, là Thần Bọc, Thần Túi Hư Không
mang trung tính nhưng chuyển qua nòng âm trước ở cõi hư vô ở tầng vô cực.
Nhìn dưới diện tín ngưỡng Thần Nông Thần Bọc Hư Không ứng với Đấng Chí Tôn.
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.Thần Nông là Thần Nang, Thần Trứng Vũ Trụ, Thần Tạo Hóa Nhất Thể có
nòng nọc, âm dương, lưỡng tính phái ở dạng Thần Nông-Viêm Đế nhất thể ở
tầng thái cực, Trứng Vũ Trụ.
Nhìn dưới diện tín ngưỡng Thần Nông, Thần Trứng Vũ Trụ dưới dạng Thần NôngViêm Đế nhất thể ứng với Thần Tạo Hóa Nhất Thể.
.Thần Nông là Thần Không Gian, Cực Âm, Nòng Khôn.
Ở cực âm, nòng Thần Nông với Thần hiểu theo nghĩa là Nước thái âm tức Khôn âm
và Nông hiểu theo nghĩa Không Khí thiếu âm tức Khôn dương. Như thế Thân Nông
mang khuôn mặt Khôn, không gian. Khuôn mặt này là cực âm đối ứng với khuôn mặt
Nọc Càn mặt trời ở cực dương của Viêm Đế.
Điểm này được xác thực bởi truyền thuyết cho rằng Thần Nông thị có những tộc
người đầu tôm. Com tôm sống dưới nước có một khuôn mặt biểu tượng cho nước,
thái âm tức Khôn âm và đầu có râu tóc bờm xờm; ‘Chiếc đầu bờm xơm là con tôm tít’
(vè con cá) nên có thêm một khuôn mặt biểu tượng cho gió thiếu âm, tức Khôn
dương. Trong bàn Bầu Cua Cá Cọc có con tôm đội lốt Thần Nông biểu tượng cho cực
âm đối nghịch với con gà đội lốt Viêm Đế biểu tượng cho cực dương (Việt Dịch Bầu
Cua Cá Cọc). Như thế tôm biểu tượng cho Khôn, có một khuôn mặt là không gian.
Thần Nông là từ gốc Việt viết theo ngữ pháp Việt Nam. Trung Quốc đã lấy của Bách
Việt vì theo ngữ pháp Hán ngữ thì vị thần nông nghiệp phải viết là Nông Thần.
Đây là một bằng chứng nữa cho thấy Thần Nông của Trung Quốc lấy của Bách Việt.
DÂN TỘC HỌC
Chúng ta có rất nhiều chứng tích rất chính thống thờ Thần Nông.
Trước hết, điểm phải nói ngay là cần phải lưu tâm là vua tổ thế gian Lạc Long Quân của Lạc
Việt ở cõi thế gian là hậu thân, đội lốt Thần Nông ở cõi vũ trụ nên hai khuôn mặt này thường
chồng lên nhau, cần phải dựa thêm vào các chi tiết khác để phân biệt. Tuy nhiên, trong mọi
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trường hợp các truyền tích của Lạc Long Quân nhất là dưới khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa đều
ẩn tàng có hình bóng Thần Nông trong đó.
Thờ Rắn
Như đã nói ở trên, Vũ Trụ Tạo Sinh khởi đầu từ Hư Không. Văn hóa Việt Nam dựa trên
nguyên lý nòng nọc, âm dương đề huề và nguyên khởi theo nòng âm, mẫu hệ nên ngả về
nòng âm. Hư không nòng nọc, âm dương hóa chuyển qua nòng âm trước trở thành Biển Vũ
Trụ. Nước có vật biểu là rắn. Vì thế vật biểu tối cao tối thượng ở cõi sáng thế của phía nòng
âm của Bách Việt là con rắn nước.
Rắn là một vật biểu của Thần Nông tạo hóa nên rắn mang trọn vẹn ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh
của Vũ Trụ giáo, của Dịch nòng nọc vòng tròn-que (xem phần Vật Biểu ở dưới).
Hình ảnh rắn biểu tượng cho Hư Không chuyển qua Biển Vũ Trụ thường được diễn tả bằng
hình rắn không có trang trí gì cuộn thành hình vòng tròn hay ngậm đuôi tạo ra hình vòng tròn
mang hình ảnh số không (zero). Ví dụ như
còn thấy rõ trong các tộc Bách Việt hay liên hệ với Bách Việt như Maya, Aztec… và ở các
tộc có văn hóa dựa trên nền tảng nòng nọc, âm dương, rắn chim như Ai Cập cổ, như thấy qua
-Con rắn uraeus của Ai Cập cổ có dạng quấn quanh mặt trời thành hình nòng vòng tròn có
một khuôn mặt biểu tượng cho hư vô, vô cực biến hóa về nòng âm không gian trước.

Hình vòng tròn có chấm nòng vòng tròn tí hon hiện nay thường được hiểu là mặt trời. Trong
hệ thống nòng nọc vòng tròn-que là từ vòng tròn-chấm rỗng có vòng tròn lớn là nòng âm có
một khuôn mặt là không gian. Không gian ở đây do con rắn cuộn tròn lại mang tính thái âm,
nước, biểu tượng cho Biển Vũ Trụ tiến hóa từ hư vô. Hình vòng tròn rỗng tí hon ở giữa là đĩa
mặt trời nguyên khởi mang âm tính. Nhìn theo duy dương là mặt trời nhưng phải hiểu là mặt
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trời không gian, sinh tạo, tạo hóa phía nòng âm nước, rắn. Nhìn theo diện nòng nọc, âm
dương đề huề là vũ trụ, tạo hóa vòng tròn không gian-chấm vòng tròn rỗng mặt trời đĩa tròn.
-Con rắn Ouroboros của Hy Lạp lấy từ con rắn uraeus của Ai Cập cổ mang nghĩa hư vô,
không gian rõ hơn (vì không có mặt trời).

Con rắn Ouroboros của Hy Lạp.
Các tác giả Tây phương hiện nay giải thích “Ouroboros (Hy-lạp) hay Oroboros là một
biểu hiệu cổ miêu tả một con rắn cắn đuôi của chính nó và tạo thành một vòng tròn.
Vòng tròn này tượng trưng cho đời người và tái sinh, dẫn đến bất tử”. Rõ ràng con
rắn nòng vòng tròn O được giải thích theo vòng tử sinh của Vũ Trụ Tạo Sinh, của Vũ Trụ
giáo mà người Tây phương không nhận ra. Con người sinh ra từ hư vô, chết lại trở về hư vô
để được sống hằng cửu hay trở về vũ trụ (thái cực, Trứng Vũ Trụ) để được tái sinh. Rắn
Ouroboros có một biểu tượng hư vô.
Lạc Việt thuộc dòng rắn Thần Nông nên hai vị thần tổ sinh ra Bách Việt nói riêng và loài
người nói chung là Nữ Oa và Phục Hy đều là người rắn.
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(Điều này cũng cho thấy Phục Hy và Dịch Phục Hy không phải của người Trung Hoa vốn là
dân du mục, võ biền mang tính chủ nọc, lửa, chim).
Vì thế những nét văn hóa Rắn của Việt Nam phải được nhìn cả dưới hai khuôn mặt sinh tạo
vũ trụ Thần Nông và sinh tạo thế gian Lạc Long Quân.
Việt Nam có những truyền thuyết rắn ‘phủ phái nữ’ sinh ra các vị thần nhân cho thấy rắn có
một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa ngành nòng âm ứng với khuôn mặt Rắn Thần Nông tạo hóa.
Ngày nay nhiều nơi ở vùng đất tổ nhất là ở Bắc Ninh vẫn còn tục thờ rắn với ngày hội Rắn.
“Làng Ngọc Lâm (thuộc xã Song Liễu, huyện Thuận Thành) dân cũng có tục thờ Rắn và có
hội rước Rắn” (Đặng văn Lung, Văn hóa Luy Lâu và Kinh Dương vương tr.162).
Thế giới ngày nay có nhiều tộc còn mang dấu vết vật tổ trên trang phục và đồ trang sức của
họ nhất là ở nữ giới. Ví dụ người phụ nữ Mán ngày nay còn thêu con chó trên cổ áo để thờ
phượng vật tổ là con chó Bàn Hồ. Nhìn vào trang phục và trang sức của một số dân ta có thể
phân biệt và biết họ thuộc vào tộc nào. Hãy quan sát trang phục truyền thống của người Việt
chúng ta.
Đàn ông Việt trước đây thường
.quấn khăn đỏ (ngày nay miền Bắc khăn nâu, miền Nam khăn rằng; khăn dân dã của đàn ông
biến thành khăn xếp của nho sĩ).
.lưng thắt dải dây lưng đỏ (còn thấy trong đám cưới),
.đóng khố dây.
Khố dân dã chỉ là dải dây trơn
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng,
Thứ nhì sợ kẻ bần cùng khố dây.
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(ca dao).
Khố dây là biểu tượng của rắn.
Nhưng chính yếu là trang phục của phụ nữ Việt Nam.
Chúng ta còn thấy sự thờ phượng rắn nơi người phụ nữ Việt. Phụ nữ Bắc Việt ngày nay
.thắt dải thắt lưng (đôi khi gọi là ruột tượng). Dải dây lưng trơn mộc mạc là hình ảnh rắn, trăn
nước. Dải là con rắn nước. Dải là dây, Rắn có hình dải dây.
.Thêm vào dải thắt lưng nhiều khi còn đeo theo sợi dây xà tích. Tại sao gọi là XÀ TÍCH?
Đây chính là bí tích của dòng họ nhà xà, rắn rồng. Đây là sợi dây rắn thiêng liêng của Rắn,
Ròng, Trăn nước từ ngàn xưa của mẹ lưu truyền lại cho con gái, từ đời này qua đời kia. Đây
là sợi dây ròng, dây dòng. Mỗi dòng mẹ có một sợi dây dòng riêng của tộc đó. Cùng một
dòng không lấy nhau. Xà tích là sợi dây dòng dây ròng-nước mang bí tích của dòng nhà
Nòng. Chứng tích dây ròng trăn nước, dây dòng xà tích này còn thấy rõ trong cổ sử người Hà
Di Ainu. Đây là sợi dây bí mật cột quanh người như dây lưng nhưng dấu kín dưới trang phục.
Sợi dây này ngày nay gọi là upshoro hay upsoro kut. Từ ‘kut‘ chính là Việt ngữ cột. Dải dây
thắt lưng có nghĩa là Dòng thần bí, nhiệm mầu, tối thượng, tối cao tức Trăn nước, Rắn Nước.

Kut là vật gia bảo truyền từ đời này qua đời khác do mẹ truyền lại cho con. Chỉ có mẹ và con
gái cùng một Kut mới biết ngoài ra không cho một ai biết. Mỗi dòng có một kut. Kut chính là
dây dòng “xà tích” của chúng ta.
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Ta thấy rất rõ dây lưng và dây xà tích của phụ nữ Việt có thể cho là biểu tượng của dòng rắn,
nước Lạc Long Quân đội lốt Thần Nông, nhưng ở xã hội người Ainu, họ không có Tiên Rồng
thì dải Aeshimukep kut là hình bóng vật tổ rắn, trăn nước ở cõi tạo hóa ứng với Thần Nông.
Nhưng phần linh thiêng nhất dành cho vật tổ là các trang phục trên đầu. Người phụ nữ Việt
miền Bắc ngày nay còn đội vật tổ rắn. Vấn tóc của phụ nữ Việt có hai cách: vấn tóc trần, tóc
vấn lại thành hình con rắn rồi quấn lại trên đầu như con rắn con dòng cuộn khúc. Cách thứ
hai, rõ hơn, là dùng cái độn khăn. Cái độn khăn chính là hình ảnh con rắn. Đầu là chỗ linh
thiêng và người phụ nữ Việt ngày nay trên đầu vẫn mang hình ảnh mẹ Rắn Trăn nước, Ròng
nước hàng ngày. Những người phụ nữ Việt vấn khăn là hình ảnh của đứa con chính huyết,
chính thống của dòng rắn, trăn nước.
Qua ngôn ngữ học ta cũng thấy rất rõ:
-Khăn là một dải vải.
Khăn chính là Khan, là Chăn, là Trăn.
Khăn biến âm với Maya ngữ Can là rắn. Vật tổ Rắn Lông Chim của Maya là Kukulcan, Chim
Cúc Cu-Rắn.
Khăn ruột thịt với từ cổ nòng nọc vòng tròn-que
Khan có nghĩa là Nước, Khan chính là từ K’an, Khảm trong Dịch. Khan viết theo chữ nòng
nọc vòng tròn-que như sau:

Nước có vật biểu là con rắn vì thế khăn ruột thịt với khan, trăn nước.
Đội khăn là đội vật tổ “trăn” trên đầu. Những người phụ nữ Việt Nam vấn khăn là con cháu
Ròng-trăn nước.
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-Khố
Khố nhất là khố dây của dân cùng đinh cũng chỉ là một dải vải giống như khăn. Theo biến âm
kiểu tiếng láy khó khăn ta có khố = khăn.
Ta cũng thấy khố là hình ảnh của rắn, trăn qua dải khố đuôi lươn:
Đàn ông đóng khố đuôi lươn,
Đàn bà mặc váy hở lườn mới xinh.
(ca dao).
Lươn thuộc họ nhà rắn, trăn. Con lươn là con trườn, con trăn, con lăn. Con rắn là con lăn.
Khố đuôi lươn ruột thịt với khố đuôi rắn.
Như thế phái nam Việt Nam quấn khăn, đóng khố, phái nữ Việt Nam quấn tóc trần, vấn khăn,
đeo thắt lưng, dây xà tích, nhìn theo diện sáng thế, xã hội mẫu quyền nguyên thủy thì đây là
những vật biểu của Thần Nông, còn nhìn theo diện sinh tạo thế gian, xã hội phụ quyền muộn
về sau, thì đây là những vật biểu của Lạc Long Quân.
Tuy nhiên cần phân biệt rõ ra thì Lạc Long Quân là Chàng Nước, Lửa Nước, Nước dương
ngành nọc thái dương thì biểu tượng rắn phải mang tính nọc, lửa, thái dương. Vật biểu rắn
phải là con rắn có mào hay có sừng. Vì thế khăn hay khố biểu tượng cho Lạc Long Quân phải
mang dương tính ví dụ như có thắt nút (mang biểu tượng của chấm nọc) hay có hai đầu có
mũi nhọn.
Lưu Ý
Lưu ý biểu tượng rắn của Thần Nông là biểu tượng nòng, âm, thái âm, nước thái âm, thuần
âm, không gian Khôn âm. Thần Nông cực âm hôn phối với Viêm Đế cực dương dưới dạng
Càn Khôn ở hai ngành nòng nọc, âm dương riêng rẽ. Trong khi Chấn là nọc nước, Chàng
Nước thái dương hôn phối với Càn thái dương dưới dạng Càn Chấn ngành thái dương. Dạng
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này thường thấy ở ngành mặt trời thái dương, ở đại tộc Việt Người Mặt Trời và trên trống
đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn.
Dĩ nhiên còn rất nhiều chứng tích thờ rắn nữa… (Vật Tổ Rắn).
Tóm lại vật tổ là con rắn, trăn nước (anaconda) là một vật biểu của Thần Nông mang trọn vẹn
ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh ở ngành nòng âm.
Thờ Trứng
Theo đà tiến hóa, Biển Vũ Trụ nẩy sinh ra mầm dương nguyên tạo, nguyên thể của mặt trời,
lúc này có nòng nọc, âm dương nhưng nòng nọc, âm dương còn quyện vào nhau tức thái cực,
trứng vũ trụ, vũ trụ nguyên tạo. Vì thế Rắn Nước Tạo Hóa Thần Nông ứng với Biển Vũ Trụ
sinh ra Trứng Vũ Trụ.
Rắn đẻ ra Trứng Vũ Trụ còn thấy rõ trong các tộc Bách Việt hay liên hệ với Bách Việt như
.Aztec, một thứ Việt (Aztec có nghĩa là Rìu, việt).
Nhà khảo cổ học William Niven đã đào tìm được hàng ngàn những thạch bản ở vùng Thung
Lũng thành phố Mexico trên có khắc hình, trong đó có những thạch bài khắc hình rắn đẻ ra
trứng.

(Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).
.Người Đắp Đống (Mound Builders) ở Ohio.
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Tộc thổ dân Mỹ châu Đắp Đống đã đắp một cái Đống Rắn Thần Lớn (Great Serpent Mound)
dài 1.300 bộ, ở quận Ross, Ohio. Rắn đẻ ra trứng vũ trụ có phụ đề bằng hai caí trứng nhỏ ở
hai bên đầu.

Đống Đại Rắn Thần ở Ross, Ohio (nguồn: Flickr.com).
Lưu ý con Rắn Thần này có hình sóng nước và đuôi cuộn lại hình chữ móc nước xác thực là
con rắn, trăn nước.
Trứng là dạng biến thể của từ vòng tròn-chấm rỗng mang nghĩa Trứng Vũ Trụ, thái cực, vũ
trụ, không gian mặt trời sinh tạo âm.
Cũng nên biết đống (mound) vòm tròn là biểu tượng cho hư không, dạ con vũ trụ thường
dùng làm nấm mồ chôn các tù trưởng, lãnh đạo, vua chúa như còn thấy rõ qua các lăng mộ
hình đống tròn của các vua chúa Đại Hàn và ngay cả dân dã Đại Hàn cũng được chôn trong
các mộ vòm tròn. Gò đống là nguyên thể của các tháp stupa (nguyên nghĩa là mồ, mả) của
Phật giáo, của các kim tự tháp Ai Cập, Maya, Aztec… Đây là chứng tích của các tộc theo Vũ
Trụ giáo, Mặt trời giáo. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có gò Đống Đa, Đống Lã, Đống Anh,
Đống Hoa… Tộc Đắp Đống này liên hệ với Bách Việt (sẽ có bài viết riêng).
.Ao Naga
Thái cực là giai kỳ trong Vũ Trụ giáo khi nòng nọc, âm dương còn quyện vào nhau vì thế
cũng thấy được biểu tượng bằng hai con rắn mang tính âm dương ngược nhau có đầu đuôi
ngược nhau nằm cuộn tròn với nhau. Nhìn dưới dạng nhất thể là thái cực. Ví dụ như vật tổ
của người Ao Naga.
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Hình hai con rắn đen trắng có đầu đuôi ngược nhau nằm cuộn tròn với nhau thấy ở một bản
khắc gỗ các vật tổ của người Ao Naga, Assam.

Hai con rắn cuộn tròn cũng có thể mang hình ảnh trứng vũ trụ,
Ao Naga là Âu Rắn, Âu Rồng, Âu Long ruột thịt với Âu Lạc có vật tổ Rắn sinh tạo là chuyện
hiển nhiên. Hình trên cũng có chiếc rìu đầu chim Việt mỏ cắt. Ở đây có hai vật tổ Chim-Rắn,
họ không có truyền thuyết Tiên Rồng, không thấy có rồng như thế rắn nước-chim cắt đích
thực có một khuôn mặt biểu tượng cho thần tổ rắn chim cõi vũ trụ ứng với Thần Nông và
Viêm Đế.
Các tộc có vật tổ là con rắn cuộn tròn cắn đuôi có hai mầu nòng nọc, âm dương đen trắng
thấy ở châu Phi cũng có thể coi như là diễn tả nòng nọc, âm dương nhất thể, thái cực, trứng
vũ trụ,
Rắn Lạc Long Quân đội lốt Rắn Thần Nông vì thế cũng có khuôn mặt rắn đẻ ra Trứng Thế
Gian. Điểm này thấy rõ Lạc Long Quân dĩ nhiên cũng dự phần vào việc đẻ ra Bọc Trứng Thế
Gian của Việt Nam. Khuôn mặt của dòng máu, của di thể (gene) Rắn tham dự vào sự sinh đẻ
ra Trứng Thế Gian này hầu như bị quên lãng mà chỉ nhớ tới phần Trứng Chim của Âu Cơ.
Phần Trứng Rắn, trứng nang này sinh ra trăm Mẹ Nàng, trăm Mị Nương trong khi phần huyết
tộc tham dự vào phần trứng chim của Âu Cơ sinh ra trăm Lang Hùng. Bọc Trứng Thế Gian
nhìn dưới hai diện nòng nọc, âm dương đề huề, là bọc trứng Chim-Rắn có một khuôn mặt là
Mặt Trời-Không Gian, Trụ-Vũ (Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Lạc Long Quân).
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Những Chứng Tích Việt Nam Thờ Thần Trứng.
Chúng ta có thờ Trứng vũ trụ không? Dĩ nhiên là có.
+ Như vừa nói, chúng ta có truyền thuyết bọc trứng thế gian Chim-Rắn Âu Cơ-Lạc Long
Quân đội lốt Trứng Vũ Trụ của Thần Nông.
+ Các vua Hùng sinh ra từ bọc trứng thế gian đội lốt trứng Vũ Trụ nên là các vua Mặt Trời.
Người Việt là Người Mặt Trời Thái Dương.
+ Ngày nay dân Việt ở vùng đất tổ còn tục thờ trứng và bọc trăm trứng gọi là Bách Noãn với
những ngày hội rước Bách Noãn. Chúng ta coi trứng là tiêu biểu cho sự sinh sản, đầu thai, tái
sinh như thấy qua tục lệ cúng người chết với một chén cơm bên trên có một quả trứng luộc
bóc vỏ để kẹp giữa hai chiếc đũa vót còn để dăm bào xù một đầu. Trứng là nòng thái âm và
đũa để xù một đầu là cây nêu nọc (thường gọi là ‘que bông’), hai nọc là thái dương. Trứng và
đũa mang hình ảnh lưỡng hợp thái âm thái dương biểu tượng cho sinh tạo, tái sinh (đọc thêm
Cây Nêu… ).
+ Thờ cúng trái cau (trái nang, trái trứng) vật biểu của Trứng Vũ Trụ Thần Nông. Sự tích trầu
cau có từ đời Hùng vương (xem chương Ý Nghĩa Miếng Trầu).
+ Thờ Trứng vũ trụ còn ghi khắc lại qua việc thờ Trống Đồng Đông Sơn. Ở đền Hùng trước
đây có thờ chiếc trống đồng Nguyễn Xuân Quang loại I có hình giống trống cái bịt da hình
trứng (xem Giải Đọc Trống Đồng).
+ Ông Bàn Cổ được sinh ra từ một cái Trứng vũ trụ.
Thờ Nước
Ở vùng đất cổ Bắc Ninh ngày này còn có Lễ hội nước, Rước Nước (Nhận Diện Danh Tính và
Bản Thể Lạc Long Quân).
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Ta cũng đã biết Nữ Oa Phục Hy người rắn thuộc Thần Nông nòng âm, nước. Dịch nguyên
thủy Hà Đồ có nguồn gốc nước từ sông Lạc. Dịch Phục Hy có đuôi rắn là Dịch của Bách Việt
thuộc ngành nòng, âm, nước Thần Nông.
Thần Nông theo thái âm là Thần Nước thái âm vũ trụ, Nước là yếu tố sinh tử của cây cỏ. Làm
nông là làm nước. Thần Nông vì thế có một khuôn mặt là thần làm ruộng ở cõi nhân sinh về
sau này.
Đây là lý do người Trung Hoa đã lấy khuôn mặt này làm vị thần nông nghiệp canh tác có đầu
sừng bò (xem dưới
QUA DỊCH HỌC
Thần Nông có khuôn mặt lưỡng tính nòng nọc, âm dương dưới dạng Thần Nông-Viêm Đế
nên có một khuôn mặt Dịch. Hiển nhiên.
Ở trên ta đã thấy Thần Nông có những khuôn mặt là
.Hư Vô, Vô Cực
Lúc này Thần Nông phải hiểu là Thần Nông với Nông có
nghĩa biến âm của nang có nghĩa là bao, bọc, Thần Nông là Thần Bao, Bọc, Túi hay nông
biến âm với Không có nghĩa là trống không ứng với Hư Không, Hư Vô, Vô Cực thường diễn
tả bằng cái túi trống không hay vòng tròn (hay bằng vòng tròn đứt đoạn khi chưa định hình
hãy còn ở trạng thái hỗn mang).
.Thái Cực, Trứng Vũ Trụ
Lúc này Thần Nông phải hiểu là Thần Nang, Thần Trứng, Thần Đẻ ra Trứng Vũ Trụ ở dạng
nòng nọc, âm dương nhất thể tức Thần Nông-Viêm Đế nhất thể ứng với Trứng Vũ Trụ, thái
cực.
.Lưỡng Nghi
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Lúc này Thần Nông là Thần Nòng, Thần Nường, Thần Cái, Thần Không Gian thái âm ứng
với Cực Âm, Khôn ở tầng lưỡng nghi.
Bây giờ tiếp tục đi xuống thêm trong quá trình của Vũ Trụ Tạo Sinh là giai đoạn tứ tượng.
Tứ Tượng
Thần Nông Nòng Cái, Không Gian thái âm giao hòa với Thần Nọc Đực, Mặt Trời thái dương
Viêm Đế sinh ra tứ tượng.
Ta thấy rất rõ
Thần Nông sinh ra Thần và Nông.
-Thần
Lúc này phải hiểu theo nghĩa một tượng trong tứ tượng. Thần ở đây nghĩa là trăn, rắn, con sò
lớn biểu tượng cho Nước thái âm mang dương tính tức tượng nước dương Chấn ứng với Lạc
Long Quân.
-Nông
Lúc này hiểu theo nghĩa không, Khôn mang dương tính. Khôn dương là khí gió Đoài vũ trụ
ứng với Tổ Hùng.
Tương tự ở tầng này Viêm Đế sinh ra Viêm và Đế.
-Viêm
Viêm là nóng, sưng biến âm với Diêm là que quẹt lửa. Viêm là que (I) lửa (II) tức nọc lửa
trời tức tượng Lửa Càn
III. Càn ứng với Càn Đế Minh.
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-Đế
Đế có một nghĩa là vật, cọc chống đỡ như đế hoa, là
trụ đá chống trời, Núi Trụ chống trời, Núi Lửa thế gian biểu tượng cho lửa thiếu dương Li đất
thế gian ứng với Kì Dương Vương.
Ta thấy rất rõ Thần Nông và Viêm Đế sinh ra bốn tổ phụ mặt trời thái dương ứng với Tứ
Tượng dương là mặt trời thái dương Càn Đế Minh, mặt trời thiếu dương Li Kì Dương
Vương, mặt trời thái âm Chấn Lạc Long Quân và mặt trời thiếu âm Đoài Hùng Vương.
Rõ như dưới ánh sáng mặt trời Thần Nông (và Viêm Đế) là thần sáng tạo của chúng ta, tuyệt
nhiên không phải là Thần Nông đầu bò canh tác của Trung Quốc.
Bát Quái
Tứ tượng dương hôn phối với tứ tượng âm ta có bát quái, Dịch đồ. Bốn tổ phụ của chúng ta
tức bốn Chàng Lửa Đế Minh, Chàng Đất Kì Dương Vương, Chàng Nước Lạc Long Quân và
Chàng Gió Tổ Hùng với bốn tổ mẫu Nàng Nước thái âm không gian Vụ Tiên, Nàng Gió
Thần Long, Nàng Lửa Âu Cơ và Nàng Đất, vợ Tổ Hùng tạo thành bát quái, Việt Dịch.

Bốn Tổ phụ ứng với Tứ Tượng dương hôn phối với bốn Tổ Mẫu ứng với Tứ Tượng âm, ta có
bát quái nghĩa là Việt Dịch (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).
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Theo truyền thuyết và cổ sử Việt, Đế Minh là cháu ba đời của thần Mặt Trời Viêm Đế như
thế Bốn Tổ Phụ Mặt Trời của chúng ta thuộc dòng Thần Mặt Trời-Không Gian Viêm Đế
Thần Nông.
VẬT BIỂU
Xin thật vắn tắt.
Như đã biết Thần Nông có những khuôn mặt chính sau: bọc âm (hư vô cái bọc trung tính
chuyển qua âm, nước trước) trứng vũ trụ, cực nòng âm.
. Thần Nông với khuôn mặt Hư Không
Có những vật biểu sau:
-Vòng tròn với nét trung tính.
-Con số không (Zero).
-Rắn cuộn tròn số không trung tính.
-Chim nông trung tính.
-Gò, đống, mồ, mả hình vòm tròn như lăng mộ vua chúa Đại Hàn và các nấm mồ vòm tròn
của cả dân dã Đại Hàn ngày nay.
-Chum, vò
Mang nghĩa hư vô, dạ con vũ trụ nên chum vò thường được dùng làm quan tài như thấy ở
Cánh Đồng Chum, ở Sa Huỳnh (Vén Màn Bí Mật Cánh Đồng Chum) hoặc đem chôn theo
người chết dùng làm vật hướng dẫn linh hồn ngưòi chết hay làm vật tùy táng.
.Thần Nông với khuôn mặt là cái Bọc âm có những khuôn mặt sau:
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-Hình vòng tròn mang âm tính (như nét đậm đen hay hai vòng tròn đồng tâm hay vành tròn là
hai nòng, hai âm, thái âm).
-Rắn nước cuộn tròn mang âm tính.
-Chim nông mang âm tính
-Hình vành tròn tương đương với hình hai vòng tròn đồng tâm. Chiếc hoa tai vành, ngọc pi
hay bi của Hán cổ là một đĩa ngọc có lỗ tròn ở giữa thuộc loại này.

Ngọc bi Tây Hán (Wikipedia).
Hình đĩa tròn có lỗ này thấy từ thời tân thạch thường chôn theo để trên ngực người chết.
Trung Quốc cổ ngọc pi (bi) mang nghĩa biểu tượng cho bầu trời (sky), cõi thiên, thượng thế,
cõi thiên đường (heaven) cũng dùng chôn theo vua chúa để đưa hồn họ về cõi trên.
Nhìn dưới diện chữ nòng nọc vòng tròn-que, theo duy âm, đĩa tròn là nòng âm (hư vô chuyển
qua âm trước, không gian), theo duy dương là mặt trời đĩa tròn âm. Lỗ tròn coi như một cái
‘dấu’ vòng tròn nhỏ rỗng cho biết mang tính nòng âm ngành Thần Nông. Với cả hai nghĩa
theo nòng nọc, âm dương này ngọc bi biểu tượng cho hư không, không gian, mặt trời sinh
tạo, tạo hóa, vĩnh hằng, tái sinh ngành nòng âm Thần Nông. Vì thế mà ngọc bi thường được
đem chôn cùng vua chúa của ngành nòng âm Thần Nông vì nó biểu tượng cho cõi sinh tạo,
tái sinh của ngành âm. Ví dụ Việt Vương Triệu Mat (Zhao Mo) khi chết trong quan tài có để
rất nhiều đĩa ngọc bi này. Những ngọc bi này để khắp người có mục đích để hồn vua về cõi
vĩnh hằng hay tái sinh.
Ngay cả những người bị hiến tế chôn sống theo vua, trên ngực cũng để những đĩa ngọc bi
này. Hồn những người này giúp hồn vua về cõi trời và hầu hạ vua ở cuộc đời sau khi chết.
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.
Ngọc bi trong trang sức trên ngực những người bị hiến tế chôn sống theo vua Triệu Mạt (ảnh
của tác giả chụp tại Mộ Nam Việt Vương, Quảng Châu).
-Biển vũ trụ.
-Vòng tròn do rắn nước cuộn hay trong có nước.
-Chim nông tạo hóa (tiền thân của chim nông nang sinh ra Trứng Vũ Trụ)
-Con số không hình con sò của Maya (đúng nhất khi không có hai cái răng).
-Hào ngao, bào ngư, ốc.
-Mẹ tạo hóa
Các tộc thuộc ngành nòng âm Khôn Thần Nông thường có
Đấng Nguyên Khởi là phái nữ, là Mẹ Nguyên Khởi, Mẹ Đời, Mẹ Tổ như Việt Mường có Dạ
Dần, Ai Cập cổ có Nữ Thần tối cao tối thượng là Mut.
-Chữ nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn đậm nét.
.Thần Nông với khuôn mặt Trứng Vũ Trụ
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-Trứng Vũ Trụ.
-Rắn sinh ra trứng vũ trụ như đã nói ở trên.
-Rắn quấn quanh mặt trời.
-Chim nông nang sinh ra trứng vũ trụ.
-Chữ nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn-chấm.
.Thần Nông Cực Âm
-Rắn Nước cái biểu tượng cho cực âm, nòng.
-Chim Bồ nông nòng âm.
(xem Bồ Nông là Ông Bổ Cắt).
Lưu ý
Vật biểu Rắn Nước mang tính thái âm, Khôn âm có một khuôn mặt chính là nòng, âm thái âm
đối ngược với Chim Cắt Lửa thái dương trong lưỡng hợp nòng nọc, âm dương ở hai phía
nòng nọc, âm dương riêng biệt, đối nghịch như không gian với mặt trời. Đây là dạng lưỡng
hợp Chim (dương)-Rắn (âm) nhìn tổng quát.
Rắn Nước thái âm cộng thêm những trang trí âm tiêu cực nữa (rắn nước độc) còn biểu tượng
cho cõi âm, âm ty như thấy ở Cây Đời Sống người Norse Bắc Âu. Trong khi chim Nông
nghiêng về cõi trời (chim bay được) mang tính khí gió Khôn dương phía nòng âm. Chim
Nông mang khuôn mặt đối nghịch với chim cắt ở cõi trên, cõi trời nhiều hơn.
Đây là dạng lưỡng hợp Chim (dương) với chim (âm) mà thôi.
……
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SO SÁNH VỚI CÁC TỘC BÁCH VIỆT HAY CÁC TỘC LIÊN HỆ VỚI BÁCH VIỆT.
Để kiểm chứng lại cho đúng xin đối chiếu với các tộc Bách Việt khác.

.Ao Naga
Như đã biết, tộc người Ao Naga ở Assam, ngày nay sống ở miền cực tây địa khối Vân Nam.
Ao là Âu. Naga là Rắn, Rồng. Ao-Naga là Âu-Long, Âu Lạc. Ao Naga ruột thịt với
Âu Lạc của An Dương Vương.
.Giống hệt chúng ta người Ao ở Nagaland thờ thần Bầu Trời có tên là Anung.
A là nọc nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói), nọc tam giác biến dạng có nghĩa là nọc,
dương, lửa, mặt trời, thái dương… Nung là Nông, Nang, Nòng, không gian… Hiểu theo nòng
nọc, âm dương nhất thể thì Anung là mặt trời-không gian, vũ trụ nhất thể ứng với thái cực,
Trứng Vũ Trụ ứng với Viêm Đế-Thần Nông nhất thể. Hiểu theo nòng nọc, âm dương lưỡng
cực thì ứng với thần mặt trời Viêm Đế cực dương-thần không gian Thần Nông cực âm. Hiểu
theo duy dương thời phụ hệ thì Anung là Không gian dương, Chấn ứng với Thần Nông thái
dương. Anung hiểu theo nghĩa Thần Bầu Trời là hiểu theo nghĩa sau này.
.Ao Naga thờ trứng, vì trứng là vật tổ thiêng liêng có taboo không ăn trứng. Chỉ những ông
mo khi cầu đảo cầu mưa mới hút trứng sống ăn rồi treo vỏ cây lên cây, lên bàn thờ. Ăn trứng
vào người để hòa đồng cùng trứng vũ trụ, tạo hóa.
.Ao Naga thờ rắn
Hai con rắn vật tổ của Ao Naga ở trên nếu nhìn dưới diện hai con rắn riêng rẽ có một khuôn
mặt biểu tượng cho hai cực nòng nọc, âm dương, lưỡng nghi. Con mầu trắng biểu tượng cho
cực dương và con mầu đen biểu tượng cho cực âm. cho lưỡng nghi.
Phái nam có tộc có trang phục đầu hình rắn giống phụ nữ Việt vấn tóc trần hay dùng độn
khăn hình rắn.
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.Ao Naga thờ thằn lằn.
Xin nhắc lại người Ao Naga liên hệ với các tộc ở Nam Đảo vì cả hai cùng một chủng Bách
Việt. Hình trên cũng có hình vật tổ thằn lằn giống như thằn lằn khổng lổ gọi là rồng Komodo
ở đảo Komodo, Nam Dương (Rồng Komodo) thấy khắc trên trống Sangeang Malakamau
(Trống Đông Sơn Mang Sắc Thái Nam Dương 1).
.Ao Naga có tục săn đầu người.
Người Ao Naga trước đây cũng có tục săn đầu người như một số tộc ở Nam Đảo như Dayak
ở Borneo (sau này bị người Anh cấm). Dayak được cho là một thứ Bộc Việt. Hiểu Bộc biến
âm với Bọc, túi nang tức thuộc phía ngành nòng, âm, rắn thì Dayak rõ ràng liên hệ với tộc rắn
rồng Ao Naga.
.Điền Việt
Cũng ở vùng Vân Nam lân cận với Assam, cũng có văn hóa Rắn Chim Thần Nông Viêm Đế,
cũng thờ vật tổ rắn (xem Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Lạc Long Quân).
.Đại Hàn.
Đại hàn cũng có một nhánh phía nam thuộc Bách Việt, cũng có Bọc Trứng Vũ Trụ sinh ra
các vua tổ, cũng có gốc ở Động Đình Hồ, thờ Long Vương, một khuôn mặt thuộc ngành Thần
Nông (Sự Liên Hệ Giữa Đại Hàn và Cổ Việt).
.Nhật Bản
Cũng như Việt Nam các vua chúa đều được đẻ ra từ một quả trứng. Theo Cổ Thư thoạt khởi
thủy thế giới là một khối hỗn mang trời đất chưa tách biệt, hình dạng giống như một quả
trứng nhưng không có giới hạn. Sau đó, phần tinh khiết hơn, trong sáng hơn biến thành trời
(heaven). Phần nặng hơn, thô kệch hơn lắng xuống biến thành đất. Lúc này đất như cá trôi
nổi trên mặt đại dương nguyên thủy (primeval ocean)…
.Nam Đảo, Đa Đảo
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Như đã nói ở trên, người Dayak, Borneo là một thứ Bộc Việt, một thứ Âu Việt hải đảo họ
cũng có hai vật tổ tối cao tối thượng là chim cắt và rắn nước như Chim Rắn Tiên Rồng chúng
ta.
Theo truyền thuyết của người Ngaju, Dayak, Rắn Nước Watersnake Tampon (trong ngôn ngữ
Hindu-Javanese gọi là naga) là thần Nước Nguyên khởi hay Âm thế (deity of the Primeval
water or Nether world). Dưới thời ảnh hưởng văn hóa Hindu, vị thần này được gọi dưới tên là
Bawin Jata Balawang Bulau có nghĩa là “ thần nữ Jata với cửa vàng” (the feminine Jata with
the golden door”). Biểu ngữ “cửa vàng” chỉ âm hộ phái nữ (the expression “golden door” is a
euphemism for the female pudenda) (Hans Scharer, tr.15).
Điểm này giống như ở mũi các con thuyền trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I và các trống
cùng nhóm có hình miệng Rắn Nước há rộng biểu hiện bộ phận sinh dục nữ có con chim rìu
biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam đâm vào trong (Ý Nghĩa Những Hình Thuyền trong
Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á).
Hình ảnh hai vật tổ rắn nước chim cắt này thấy rất nhiều trong văn hóa Dayak như đã biết
Dayak có các thuyền linh hồn rắn nước và chim cắt, có quan tài rắn nước và chim cắt, có các
nhà thờ phượng có trang trí rắn nước và chim cắt…
Nhưng hình ảnh thần tổ tối cao tối thượng rắn nước và chim cắt diễn đạt thuyết Vũ Trụ Tạo
Sinh thấy rõ nhất ở Trên Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) của Người Dayak.
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Cây Đời Sống Sanggaran với chim cắt và rắn nước (vẽ từ văn bản Dayak hiện lưu trữ tại Thư
Viện Đại Học Leiden, mã số Or.888o0/2)
Cây Đời Sống, Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ này gồm có chiếc sọ người ở chỏm cây. Con
người là tiểu vũ trụ, sinh ra từ Cây Vũ Trụ nên con người có hình cây diễn tả Tam Thế. Đầu
ứng với Thượng Thế, hai tay ứng với Trung Thế, hai bàn chân ứng với Hạ Thế và thân người
là Trục Thế Giới nối liên Tam Thế.
Chiếc sọ diễn tả Thượng Thế. Nhìn dưới diện tín ngưỡng Thượng Thế là hư vô, tạo hóa,
thượng đế, tổ tiên. Đầu là phần thiêng liêng vì thế chúng ta kỵ người khác sờ vào đầu mình
nhất là vào lúc đầu ngày. Điểm này giải thích tại sao người Dayak và cả người Ao Naga có
tục săn đầu người. Nhìn dưới con mắt ‘văn minh tiến bộ ngày nay’ tục này thật man rợ.
Nhưng nếu ta hiểu theo vũ trụ quan của người Dayak qua Cây Vũ Trụ này ta thấy thờ sọ
người là thờ vũ trụ, đấng tạo hóa, tổ tiên ăn khớp với triết thuyết vũ trụ giáo.
Phần giữa ở dưới sọ người Thượng Thế là Trung Thế, cõi đất bằng thế gian được diễn tả bằng
chim cắt nằm ngang biểu tượng cho bầu trời đất bằng, đất dương thế gian và con rắn nước
nằm ngang biểu tượng cho vùng nước thế gian.
Phần dưới là bình nước diễn tả cõi nước, âm, Hạ Thế. Thân trụ là Trục Thế Giới nối liền Tam
Thế.
Theo Jumsay ở vùng Nam Đảo cũng có hình hai con rắn cuộn tròn theo hai chiều ngược nhau
(dẫn lại trong Tạ Đức).

.Úc Châu
Thổ dân Úc châu có con Rắn Tổ Đầu Dương Vật (Great Phallic Headed Serpent) trong truyền
thuyết sáng thế. Con rắn này có một khuôn mặt biểu tượng cho nọc, dương, cực dương tượng
cho cực nòng, âm.
Thổ dân Úc châu Thần Tổ Rắn (Great Snake) trong truyền thuyết Rắn Cầu Vồng của vùng
Port Keat, Northern Terrirory có bốn con rắn bao quanh trứng vũ trụ biểu tượng cho tứ tượng.

40

Nhận Diện Chân Tướng Thần Nông - BS Nguyễn Xuân Quang

www.vietnamvanhien.net

Một con có trứng có thể mang nghĩa sinh tạo (Vật Tổ Rắn).
.Thổ Dân Mỹ Châu
.Tộc Đắp Đống (Mound Builders) đã nói ở trên có Đống Đại Rắn Thần đẻ ra Trứng Vũ Trụ ở
Ross, Ohio.

.Aztec
Aztec có truyền thuyết rắn đẻ trứng vũ trụ như đã nói ở trên.

.Maya
. Rắn cuộn hình vòng tròn biểu tượng cho hư vô, thái cực, Trứng Vũ Trụ và cực nòng âm
thấy qua trò chơi bóng người và rắn-lông chim kukulcan.

Cái ‘gôn’ hình hắn ngậm đuôi thành vành tròn.
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Cái ‘gôn’ của trò chơi bóng thân người của Maya có hình con rằn ngậm đuôi thành hình vòng
tròn biểu tượng cho nòng Khôn không gian sinh tạo. Quả bóng hình hột tròn biểu tượng cho
chấm nọc dương, mặt trời nguyên thể. Khi hất quả bóng qua lỗ gôn tròn là dương nọc mặt
trời nguyên tạo chui qua không gian nguyên tạo tức có sự lưỡng hợp nòng nọc, âm dương
sinh tạo, tạo hóa. Trò chơi này giống trò chơi tung còn hình cầu tròn như quả bóng qua vòng
tròn gôn. Quả banh mặt trời nguyên tạo ứng với Viêm Đế sinh tạo, vòng rắn gôn là không
gian ứng với Thần Nông sinh tạo.
.Rắn hai đầu của Maya mang tính nòng nọc, âm dương khác nhau như một đầu có mào hay
sừng mang dương tính.
.Người Maya cổ có con số không (zero) hình con hào có hai cái nanh ứng với Nữ Oa có vật
biểu là con sò có hai cái ngà (Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt). Theo duy âm là không
gian thái dương, theo duy dương là mặt trời nữ thái dương ứng với Thần Nông thái dương,
Nữ Oa.
.Người Maya có con rắn bẩy đầu Ahac-chapat biểu tượng đấng tạo hóa. Số 7 là số Càn, lửa
vũ trụ, lửa thái dương. Rắn là nước thái âm. Rắn 7 đầu lưỡng hợp thái âm thái dương, càn
khôn hiển nhiên mang tính sinh tạo, tạo hoá.
Rắn 7 đầu Ahac-chapat là đấng tạo hóa là chuyện tất nhiên.
.Người Quiché Nam Mỹ châu, trong thánh thư Popol Vuh ghi rằng: Thee Creator, the Maker,
the Dominator, the Serpent covered with feathers… (Đấng Tạo Hóa, Hóa Công, Đấng Ngự
Trị (là) con Rắn Lông Chim);
….
Ta thấy rất rõ các tộc Bách Việt khác qua việc thờ phượng hư vô, vũ trụ nòng âm, thờ trứng,
thờ rắn… đều liên hệ với Thần Nông.
CÁC NỀN VĂN HÓA KHÁC
.Thần Nông Canh Tác Trung Quốc
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Trung Quốc có ông Thần Nông đầu bò là thần tổ canh tác, nông nghiệp. Hầu hết các nhà làm
văn hóa Việt hiện nay không biết rằng Thần Nông Trung Quốc khác với Thần Nông của Bách
Việt. Thần Nông Bách Việt là vị thần sáng thế, tạo hóa trong khi Thần Nông Trung Quốc
canh tác là vị thần thế gian khi con người đã bước vào xã hội nông nghiệp, nghĩa là rất muộn
sau này. Thần Nông Trung Quốc chỉ là một khuôn mặt phụ suy diễn từ khuôn mặt nước của
Thần Nông sáng thế ngành nòng nước. Như đã nói ở trên, Nông có một nghĩa là nước. Làm
Nông là làm Nước.
Sau đây xin tóm tắt vài điểm chính cho thấy Thần Nông canh tác Trung Quốc có gốc từ Thần
Nông sáng thế Bách Việt.
.Thần Nông canh tác của Trung Quốc lấy từ Thần Nông Sáng Thế của Bách Việt vì họ giải
thích một cách vá víu, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược cho xuôi tai.
.Về ngôn ngữ học đúng theo ngữ pháp Hán ngữ Thần Nông làm nông, canh tác phải viết là
Nông Thần. Họ đã lấy tên Thần Nông của Bách Việt và chỉ giữ lại khuôn mặt phụ là làm
nông là làm nước, trồng trọt mà thôi.
.Thần Nông đầu có sừng bò với hiểu theo nghĩa là con bò biểu tượng cho cầy đất làm nông,
làm ruộng.
Thật ra cặp sừng trên đầu ông Thần Nông đầu bò này diễn tả hai nọc nhọn. Trong chữ nòng
nọc vòng tròn-que, hai nọc là lửa (hai que dùi làm lửa) là thái dương, mặt trời thái dương…
Vì thế mà họ mới giải thích là ông Thần Nông canh tác của họ có một khuôn mặt thần lửa.
Theo truyền thuyết Bách Việt, thì hai cặp sừng này biểu tượng cho Viêm Đế. Viêm là nóng,
liên hệ với lửa, mặt trời. Đế là trụ chống. Truyền thuyết cũng cho thấy Viêm Đế có họ
Khương (Sừng) ở cõi tạo hóa có chim biểu là chim sừng, chim mỏ sừng, mỏ cắt, Anh ngữ gọi
là hornbill. Người Mường gọi chim mỏ sừng, chim cắt là chim Khướng. Khướng biến âm của
khương (sừng). Chim khướng là chim mỏ sừng. Đây chính là chim Việt. Thú biểu của Viêm
Đế ở cõi thế gian là một loài thú có sừng như Việt Nam có hươu sừng (ngành nọc dương thái
dương), trâu (nọc âm thái dương), Ấn Độ có bò nandi, Ai Cập cổ có dê núi…
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Như đã biết, theo truyền thuyết Việt, Viêm Đế có một khuôn mặt là thần mặt trời như thấy
trong Lĩnh Nam chích quái. Như thế Thần Nông có hai sừng lửa, thái dương là Thần Nông
Viêm Đế nhất thể.
. Người Hán cổ giải thích Thần nông có một khuôn mặt ‘Gió Nóng’ (Burning Wind). Nhìn
theo cặp sừng là một tính từ có nghĩa là lửa, thái dương thì Thần Nông đầu sừng là Thân
Nông thái dương có một khuôn mặt là Khôn (O) dương, thái dương (II) là gió dương, gió lửa,
gió nóng ứng với Nông trong Thần Nông (như đã biết, Thần là Nước, Khôn âm và Nông là
gìó, Khôn dương).
Rõ như ban ngày với nghĩa là thần lửa, gió nóng thì thần Nông phải là Thần Nông sáng thế ở
cõi tạo hóa.
.Người Hoa Hạ cổ thời vốn gốc du mục nên là xã hội phụ quyền cực đoan và căn bản sống
dựa vào săn bắn và lượm hái chứ không phải làm nước, làm nông. Như thế Thần Nông làm
nước làm ruộng nước phải là của Bách Việt, Lạc Việt.
.Truyền thuyết khác nói Thần Nông có cây gậy thần dùng gõ vào cây cỏ để biết âm dương
dùng làm thuốc. Cây gậy thần đây chính là Nọc lửa Viêm Đế. Thần Nông Viêm Đế
có hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương. Ở tầng thái cực, Trứng Vũ Trụ, thì là Thần NôngViêm Đế nhất thể. Ở tầng lưỡng nghi, thì Thần Nông là âm, cực và Viêm Đế là dương, cực
dương. Đây chính là cây gậy thần gõ vào cây cỏ để biết tính nòng nọc, âm dương để làm
thuốc.
.Ngoài ra cũng có truyền thuyết, có lẽ của Bách Việt là Thần Nông thị là đại tộc người đầu
tôm. Con tôm sống ở dưới nước. Theo t=n, tôm = nôm = nam = nậm (nước, sông). Như thế
tôm có một khuôn mặt Thần (Nước). Tôm có đầu râu bờm xờm biểu tượng cho gió ứng với
khuôn mặt Nông của Thần Nông. Do đó Thần Nông Thị có một khuôn mặt là người đầu tôm.
Ta thấy rất rõ trong bàn Bầu Cua Cá Cọc con Tôm là khuôn mặt Thần Nông thế gian đối ứng
với con Gà là khuôn mặt Viêm Đế thế gian (xem Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc).
.Trong những thuyết tạo sinh vũ trụ của người Trung Hoa có một thuyết cho là lúc Hỗn Mang
hay Hỗn Độn (Chaos) vũ trụ giống như một cái trứng gà. Lúc đó đất trời chưa có. Từ trái
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trứng này đẻ ra ông Bàn Cổ. Tôi đã chứng minh ông Bàn Cổ là của Bách Việt (Khai Quật
Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Thuyết trứng vũ trụ và ông Trụ Chống Trời Bàn Cổ này dựa
vào triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh. Người Hoa Hạ đã lấy của Bách Việt.
.Họ cũng cho là Dịch Phục Hy là của họ. Như đã thấy rõ
Phục Hy và Nữ Oa là người rắn dòng Thần Nông sáng thế nên Dịch Phục Hy là Dịch dòng
Thần Nông của Bách Việt. Dịch Phục Hy có nguồn gốc từ sông Lạc với Lạc Đồ, Lạc Thư
(lạc biến âm với nác, nước), là Dịch của ngành nòng âm, nước khác với Chu Dịch của người
Hán cổ vốn gốc võ biền nghiêng về dương tính trội. Phục Hy cùng bản thế khí, gió sinh tạo,
tạo hóa với Hùng Vương (cũng sinh ra từ một cái bọc) nên Dịch Phục Hy ruột thịt với Việt
Dịch, Dịch Hùng Vương (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).
Tóm lại Thần Nông đầu bò canh tác ở cõi nhân gian của Trung Quốc khác biệt với Thần
Nông sáng thế ở cõi tạo hóa của Bách Việt. Họ đã lấy Thần Nông Bách Việt rồi sửa đổi đi.
Ai Cập cổ
Ai Cập cổ liên hệ mật thiết với cổ Việt (Sự Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt).
“Người Ai cập cổ hình dung ra rằng vào lúc khởi thủy vũ trụ ngập đầy bởi biển nguyên khởi
gọi là Nun … Nun không có bề mặt: biển đổ đầy hoàn toàn vũ trụ và có thể giống như cái
trứng vũ trụ” (Veronica Ions, Egyptian Mythology, p.22). Rõ ràng người Ai cập cổ cũng
quan niệm vũ trụ là cái trứng nước Nun. Nun chính là Việt ngữ Nông, Nòng, Nang và
Anung của Ao-Naga.
Ai Cập cổ có đấng tạo hóa được biểu tượng bằng con rắn. Ai Cập cổ cũng có lưỡng hợp chim
rắn như chúng ta. Cũng có tộc ở vùng núi thượng nguồn sông Nile là Ai Cập thượng chim
kên kên ứng với Âu Cơ và có tộc ở vùng châu thổ sông Nile vùng Địa Trung hải là Ai Cập
Hạ rắn hổ mang ứng với Lạc Long Quân.
Ai Cập cổ cũng có con rắn lưỡng tính phái ở dạng nhất thể ứng với Thần Nông nhất thể.
…
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Ai Cập cổ có thần Ra lưỡng tính phái, Ở trên ta đã thấy biểu tượng hình con rắn (âm), quấn
quanh mặt trời (dương) ứng với Thần Nông Viêm Đế.
Thuyết vũ trụ tạo sinh của Ai Cập cũng có truyền thuyết về trứng vũ trụ và trứng thế gian.
Ở trên ta đã thấy Biển Vũ Trụ là một cái trứng nước tức là dạng nguyên khởi của Trứng Vũ
Trụ.
Vũ trụ do một cái trứng đẻ ra (quan niệm cũng tương tự như Nun) bởi một con ngỗng “Great
Cackler”. Trứng đẻ trên gò nguyên thể chứa chim ánh sáng Ra, tức Tạo hóa.
Truyền thuyết khác cho rằng Cò Thoth đẻ ra trứng thế gian.
Cò là loài chim lội nước không phải là loài chim nước vì không biết bơi và chân không có
màng. Cò có bản thể là thiếu âm khí gió là chim biểu của khí gió thiếu âm tức Khôn dương.
Trong khi ngỗng là loài chim nước chân có màng là chim biểu của nước thái âm tức Khôn
âm.
Như thế truyền thuyết Ngỗng đẻ ra trứng thế gian là của đại tộc Nước ứng với Thần của
ngành Thần Nông và Cò đẻ ra trứng thế gian là của tộc Gió ứng với Nông của ngành Thần
Nông.
Ở đây ta thấy rất rõ, ta có thể dùng truyền thuyết Thần Nông của Bách Việt, Việt Nam giải
thích được truyền thuyết Ai Cập cổ.
….
Ấn Độ
Ấn Độ có nhiều thuyết vũ trụ tạo hình. Cổ nhất thấy trong kinh Rig Veda sáng tác bằng Phạn
ngữ ở vùng Tây-bắc Ấn Độ vào khoảng năm 1.500 trước Tây lịch. Truyền thuyết chính yếu
của Rig Veda là truyền thuyết tạo sinh vũ trụ. Thêm vào đó có nhiều truyền thuyết khác viết
trong Brahmanas vài thế kỷ sau. Trong kinh Rig Veda truyền thuyết cũng được diễn tả bằng
nhiều cách khác nhau.
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Vũ trụ thoạt đầu là một khối hỗn mang. Sau đó thần tổ Indra, vua của tất cả các thần linh và
là thần mưa cùng thần mặt trời Vishnu tách ra thành trời và đất. Rồi mặt trời mọc từ rốn trái
đất, tại đó dựng lên một cái trụ trời giữ trời đất tách biệt ra.
Trong kinh Rig Veda về sau lại nói tới một truyền thuyết khác về tạo sinh vũ trụ. Đó là ông tổ
vũ trụ Purusha, người tự hy sinh chặt thân thể mình tạo ra vũ trụ và bốn giai cấp xã hội (giáo
sĩ, chiến sĩ, thường dân và nô lệ). Purusha tương đương với Bàn Cổ.
Dần dần dẫn đến một vị thần duy nhất được coi như là tác giả tạo ra vũ trụ. Đó là Prajapati
‘Đấng Tạo Hóa’, về sau gọi là đấng Brahma. Trong Rig Veda, thần trời loạn luân với con gái
là thần rạng đông gieo hạt giống mầm sống xuống đất. Trong Brahmanas thì cho là Prajapati
làm công việc này. “Hạt giống vàng” cho vào nước vũ trụ nở ra trái trứng vàng vũ trụ sau đó
tách ra làm hai trời và đất. Mặt trời là lòng đỏ của trứng vũ trụ. Về sau nữa vũ trụ được gọi là
trái Trứng Brahma. Phạn ngữ Brahmânda chỉ thế giới, vũ trụ; Brahmânda do Brahma-anda
với anda là trứng. Đấng tạo hóa Brahma chui ra từ cái trứng này và hóa phép cho các phần
quả trứng biến thành tám con voi đứng bốn góc và bốn điểm giữa hai góc để giữ trời đất tách
biệt ra.
Cổ thư Ấn-Độ Manava Dharma Sastra ghi rằng rắn là đấng tạo hóa.
Người thái cổ thờ phượng rắn là Mẹ Tạo Hóa. Trong cổ thư Ấn-Độ Aytareya Bhramana ghi
’Sarpa Rajni, Queen of the Serpents, the mother of all that moves’ (Rắn Rajni,
Vương Hậu của loài rắn, mẹ của tất cả những gì chuyển động) (lưu ý Sarpa, rắn có Saruột thịt với Hán Việt xà).
Ba Tư cổ
Chứng tích Thần Nông là Trứng vũ trụ cũng còn thấy qua cổ sử Ba Tư. Cổ sử Ba Tư cho rằng
vũ trụ hư không là một cái bọc có vỏ cứng như đá. Đây chính là hình ảnh của con sò, con
hàu, con bào ngư. Con hàu, hào, bào ngư có nghĩa là cái bọc cái bao như thấy qua từ ghép
điệp nghĩa ‘hầu bao’. Truyền thuyết này làm liên tưởng tới Nữ Oa là con sò có hai cái ngà có
một khuôn mặt là không gian thái dương phía Thần Nông thái dương.
…….
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Kết Luận
Tóm lại Thần nông của Việt Nam nói riêng và của bách Việt nói chung là một vị thần sáng
thế ở cõi tạo hóa.
Thần Nông có ba khuôn mặt chính:
.Thần Nông là thần sáng thế tối cao tối thượng, là Thần Bọc, Thần Túi Hư Không mang
trung tính nhưng chuyển qua nòng âm trước ở cõi hư vô ở tầng vô cực.
Nhìn dưới diện tín ngưỡng Thần Nông Thần Bọc Hư Không ứng với Đấng Chí Tôn.
.Thần Nông là Thần Nang, Thần Trứng Vũ Trụ, Thần Tạo Hóa Nhất Thể có nòng nọc,
âm dương, lưỡng tính phái ở dạng Thần Nông-Viêm Đế nhất thể ở tầng thái cực, Trứng Vũ
Trụ.
Nhìn dưới diện tín ngưỡng Thần Nông, Thần Trứng Vũ Trụ dưới dạng Thần Nông-Viêm Đế
nhất thể ứng với Thần Tạo Hóa Nhất Thể, Thần Vũ Trụ.
.Thần Nông là Thần Không Gian, Cực Âm, Nòng Khôn.
Ở tầng tứ tượng, Thần Nông sinh ra thần Thần ứng với Tượng Nước và thần Nông ứng với
tượng khí gió.
Thần Nông tuyệt nhiên không phải là Nông Thần “đầu bò, đầu bướu” của Trung Hoa, chuyên
về canh nông và y học.
Thần Nông canh tác Trung Quốc là vị thần thế gian khi con người đã bước vào xã hội nông
nghiệp, nghĩa là rất muộn sau này. Thần Nông Trung Quốc chỉ là một khuôn mặt phụ suy
diễn từ khuôn mặt nước của Thần Nông sáng thế ngành nòng nước của Việt Nam, Bách Việt
mà thôi.

Nguyễn Xuân Quang
Nguồn: http://bacsinguyenxuanquang.wordpress.com/2013/09/20/nhan-dienchn-tuong-than-nng-phan-3-v-het/
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